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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Συμπληρώθηκαν 88 χρόνια από την ίδρυση του Πυροσβεστικού Σώματος και 30 από την
ίδρυση του πρώτου σωματείου πυροσβεστών στη χώρα μας, χωρίς να έχει γίνει μια συστηματική
προσπάθεια συνολικής καταγραφής των κυριοτέρων γεγονότων, που όχι απλώς έχουν σημαδέψει
τη ροή του πυροσβεστικού χρόνου στη χώρα μας, αλλά -κάτι που είναι και το πιο εντυπωσιακόέχουν οδηγήσει στη δημιουργία και νέων δομών λειτουργίας του κράτους και της κοινωνίας μας.
Για την ίδρυση του Πυροσβεστικού Σώματος υπάρχουν ελάχιστα άρθρα και ακόμα πιο λίγα
συγγράμματα από ανθρώπους που το υπηρέτησαν και το αγάπησαν και οι οποίοι με την αποτύπωση
της υπηρεσιακής τους διαδρομής, θέλησαν να διατηρήσουν άσβεστη τη φλόγα της γνώσης και της
εμπειρίας που απέκτησαν οι ίδιοι όταν ήταν στην ενεργό υπηρεσία. Στην ίδρυση του συνδικάτου
των πυροσβεστών, όμως, δεν αναφέρεται ολοκληρωμένα και τεκμηριωμένα, καμία εργασία. Ούτε
έχει επιχειρηθεί ο συσχετισμός και η ανάδειξη των πολιτικοκοινωνικών εκείνων εξελίξεων που
οδηγούσαν αναμφίβολα στη συνδικαλιστική λειτουργία και δράση.
Η σύζευξή τους επομένως, όπως αυτή επιχειρείται μέσα από το παρόν σύγγραμμα, προέκυψε
αφ’ ης στιγμής το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων
Πυροσβεστικού Σώματος αποφάσισε να μου αναθέσει τη συγγραφή της Ιστορίας του συνδικάτου
των πυροσβεστών, όπως αυτό γεννήθηκε αρχικά το 1988 με την ίδρυση της Πανελλήνιας Ένωσης
Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος και στη συνέχεια, όπως μετεξελίχθηκε, μετά από μια
δεκαετία, στη σημερινή ομοσπονδιακή του μορφή, δηλαδή, στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων
Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, την ΠΟΕΥΠΣ. Μια Ομοσπονδία με 23 Περιφερειακές
Ενώσεις και περίπου 7.000 μέλη, εκπροσωπώντας σχεδόν το σύνολο των πυροσβεστικών
υπαλλήλων, όλων των βαθμίδων.
Η σημασία της συγγραφής αυτού του βιβλίου είναι προφανής. Η έκδοσή του υπερβαίνει τις
ανάγκες ενός απλού επετειακού αφιερώματος για τη συμπλήρωση των 30 χρόνων από την ίδρυση
του πρώτου πυροσβεστικού σωματείου στη χώρα μας. Το παρόν πόνημα έρχεται να συμπληρώσει
τη βιβλιογραφία για τα πυροσβεστικά μας πράγματα, συμβάλλοντας στον εμπλουτισμό και στη
διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Ταυτόχρονα, όμως, να καλλιεργήσει περαιτέρω, την ιδέα του
συνδικαλισμού, ως συλλογική προσπάθεια, όσων έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν όρκο πίστης και
αφοσίωσης στις διαδικασίες οργάνωσης των κοινωνικών και εργασιακών σχέσεων, σε ένα σχετικά
πολυπληθές σύνολο ένστολων πολιτών, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι μιας κοινωνίας πολιτείας, δημοκρατικά δομημένης και αναπτυγμένης.
«Για να συμμετέχει κανείς στην επανάσταση, σαν λογικός άνθρωπος, πρέπει να μορφώνεται»,
έλεγε ο Β.Ι.Λένιν και αν λάβουμε υπόψη μας τις παροτρύνσεις του, δεν έχουμε παρά να
συμφωνήσουμε στο ότι, βασικό στοιχείο δουλειάς κάθε συνδικαλιστή, είναι η γνώση καταρχάς της
Ιστορίας του χώρου του.
Βέβαια, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, της άκρατης εμπορευματοποίησης της πληροφορίας,
του πολιτισμού και της γνώσης, μοιάζει ουτοπικό αν όχι γραφικό, να επικαλείται κανείς «τσιτάτα»
του επαναστάτη των επαναστατών της παγκόσμιας σύγχρονης ιστορίας. Επειδή, όμως, ανήκουμε
στη γενιά εκείνων που μεγάλωσαν και γαλουχήθηκαν, ξεφυλλίζοντας αμέτρητες σελίδες κάθε λογής
εντύπων και βιβλίων, φρονώ ότι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στο ΔΣ της ΠΟΕΥΠΣ που ανέλαβε
την ιστορική αυτή απόφαση για την αποτύπωση του χρονικού της ίδρυσής της, και βεβαίως, θερμές
ευχαριστίες από εμένα προσωπικά, αφού με εμπιστεύτηκε και μου ανέθεσε αυτήν την εργασία.
Το συνδικαλιστικό σχολείο στο οποίο φιλοδοξεί να μορφώνει τα στελέχη της η Ομοσπονδία,
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ασφαλώς και χρειάζεται τα αναγκαία εφόδια για τη διαμόρφωση αφενός ισχυρής συνδικαλιστικής
συνείδησης στο χώρο εργασίας των πυροσβεστών, αφετέρου δε για την ανάδειξη έμπειρων και
πρωτοπόρων στον αγώνα, συνδικαλιστικών στελεχών.
Αυτήν την ανάγκη υπηρετεί σεμνά και ταπεινά η παρούσα έκδοση αν και οφείλουμε να
επισημάνουμε ότι η εμβάθυνση στα πρώτα βήματα των πρωτοπόρων πυροσβεστών και κυρίως στα
πεπραγμένα τόσο της παλιάς όσο και της νεώτερης γενιάς συνδικαλιστικών στελεχών, αλλά και
στις πολιτικές που ακολουθήθηκαν από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, δεν εξαντλείται στην παρούσα
έκδοση. Λόγω του όγκου των δεδομένων, ήταν αδύνατον στην παρούσα φάση να αναζητηθούν
και να παρατεθούν ευρέως όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ώστε να φωτιστούν από όλες τις πλευρές,
σημαντικές αποφάσεις και πρωτοβουλίες που καθόρισαν προφανώς τις εξελίξεις για πολλά βασικά
ζητήματα, είτε συνδικαλιστικά αμιγώς είτε πολιτικά γενικότερα θέματα, που άπτονται της ελληνικής
πυροσβεστικής ιστορίας.
Περιοριστήκαμε, επομένως, με θρησκευτική ευλάβεια στην αυστηρή καταγραφή γεγονότων και
στην παράθεση ορισμένων μόνο μαρτυριών των πρωταγωνιστών της ίδρυσης και λειτουργίας του
συνδικάτου των πυροσβεστών, γνωρίζοντας ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος της μονομερούς παρουσίασης
ορισμένων πτυχών της συνδικαλιστικής τους δράσης ή και της υποκειμενικής ακόμη θεώρησης
ορισμένων καίριων ζητημάτων στα οποία εκείνοι πρωταγωνίστησαν.
Εκείνο που δεν παραβλέψαμε, βεβαίως, ήταν η παράθεση της αλήθειας, των αληθινών δηλαδή
περιστατικών και όσων ερμηνειών προκύπτουν από τα διαθέσιμα στοιχεία, έγγραφα, πρακτικά
συνεδριάσεων, ανακοινώσεις, δημοσιεύματα του τύπου κλπ. Αν και έχουμε προσωπική, σε μεγάλο
βαθμό, αντίληψη της ροής των γεγονότων, λόγω της δημοσιογραφικής ενασχόλησης και του έντονου
ενδιαφέροντός μου, από γενέσεως του συνδικαλισμού στα ελληνικά Σώματα Ασφαλείας -από τη
δεκαετία του 80 και εντεύθεν- είναι αλήθεια ότι οι προσωπικές παραστάσεις του χώρου και του
χρόνου, είναι πάντα σχετικές. Οδηγούν, όμως, αναπόφευκτα στην αλήθεια, διότι η αλήθεια είναι
πάντα συγκεκριμένη, αρκεί αυτός που την αναζητά να μη φορά παρωπίδες ή να μην υποκινείται
από τυχόν σκοπιμότητες, προκαταλήψεις και ιδεοληψίες. Φυσικά, αναζητώντας την αλήθεια, δεν
μπορούμε να αποφύγουμε τη συναισθηματική φόρτιση, ιδίως όταν οι πρωταγωνιστές είναι εδώ
ανάμεσά μας, ζώντες και τεθνεώτες, έχοντας σημαδέψει ανεξίτηλα το ρου της συνδικαλιστικής
πυροσβεστικής ιστορίας του τόπου μας.
Με δεδομένη την εμπειρία από τη συγγραφή ανάλογων χρονικών για το συνδικαλισμό των
αστυνομικών και των λιμενικών, η προσέγγιση του συνδικαλισμού και των πυροσβεστών θα
μπορούσε να θεωρηθεί λιγότερο απαιτητική. Η αλήθεια, ωστόσο, είναι ότι η όλη προσπάθεια,
έκρυβε εγγενείς αδυναμίες και ιδιαιτερότητες. Ο συνδικαλισμός των πυροσβεστών σχεδόν από
την αρχή είχε δρομολογηθεί εντός του γνωστού πεδίου των κομματικών συντεταγμένων, από
ανθρώπους που δεν έκρυβαν δηλαδή την κομματική τους ταυτότητα, εν αντιθέσει με τα άλλα
Σώματα Ασφαλείας, όπου ο συνδικαλισμός ήταν από την αρχή «απαγορευμένος καρπός». Οι
πρωτοπόροι αστυνομικοί κυνηγήθηκαν δια ροπάλου και άρα, ουδείς είχε διανοηθεί να ταυτιστεί
δημοσίως με κάποιο πολιτικό κόμμα, να κινηθεί με παραταξιακά ψηφοδέλτια ή και να πορευτεί
στοιχηδόν, με κομματικές γραμμές και συστοιχίσεις.
Από τη στιγμή, λοιπόν, που οι πρωτεργάτες του πυροσβεστικού κινήματος αποφάσισαν ως
δημόσιοι, πολιτικοί υπάλληλοι να κινηθούν με βάση το συνδικαλιστικό νόμο 1264/82, ιδρύοντας την
Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, είχαν όλη την ευχέρεια να διεκδικήσουν
τις ψήφους των συναδέλφων τους ακόμα και με βάση τις κομματικές τους επιλογές, ανεξάρτητα
αν στο ξεκίνημά τους διακρίνονταν από πνεύμα ενωτικό, έντονα συναδελφικό και υπερκομματικό.
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Αυτό το μοντέλο γεννούσε βεβαίως και στους ίδιους τους πρωταγωνιστές της συνδικαλιστικής
ιστορίας, πρόσθετες υποχρεώσεις και βαριές ευθύνες. Διότι άλλο πράγμα ήταν να πορεύεσαι στα
«δύσκολα» και να διεκδικείς με την ασφάλεια του κομματικού στελέχους και ενδεχομένως με τις
πλάτες του κόμματος, και άλλο να προσπαθείς να συσπειρώνεις και να εξασφαλίζεις πλειοψηφίες
και μαζικότητες, με μοναδικό γνώμονα το δίκαιο των αιτημάτων και τη δυναμική του αγώνα που
βασίζεται στην προσωπικότητά σου, στο πρόγραμμά σου και στους υποστηρικτές σου, ανεξαρτήτως
πολιτικών ανταγωνισμών, διαφορών και πεποιθήσεων.
Στο πλαίσιο, επομένως, αυτής της ιστορικής καταγραφής των γεγονότων, αφήνουμε τον
αναγνώστη-κριτή να ανιχνεύσει ο ίδιος τα «θέλω» και τα «διότι» των όποιων ενδεχομένως
αποφάσεων, σημάδεψαν θετικά είτε αρνητικά τις εξελίξεις, αλλά κυρίως να προσθέσει ό,τι εκείνος
θεωρεί παράλειψη αυτού του αφηγήματος, και άρα, αναγκαία προσθήκη προς εμπλουτισμό του.
Είναι αλήθεια ότι, όταν ομιλούμε για συνδικαλισμό, οφείλουμε πρωτίστως να αναγνωρίζουμε
ότι η δημοκρατική αυτή κοινωνική διαδικασία, πρέπει να υπηρετεί τα συμφέροντα της τάξης που
εκπροσωπεί και όχι το συμφέρον του όποιου κόμματος, πόσω μάλλον, τρίτων, εξωγενών φορέων
και παραγόντων. Αυτό δε σημαίνει, φυσικά, ότι ο συνδικαλισμός δεν είναι πολιτική λειτουργία ή
ότι όσοι συνδικαλίζονται, πρέπει να απεμπολούν τις πολιτικές τους πεποιθήσεις και προτιμήσεις.
Πώς θα ήταν κοινωνικά όντα, άλλωστε, με αρχές και αξίες, με οράματα και σχέδια για ένα καλύτερο
αύριο... Άλλωστε και από αυτήν την αφήγηση προκύπτει αβίαστα η αέναη σύγκρουση του παλιού
με το καινούργιο, της συντήρησης με την πρόοδο, πέρα και πάνω από κομματικούς σχηματισμούς
και ιδεολογίες.
Τέτοιους ανήσυχους πυροσβέστες συναντάμε τη δεκαετία του ’80, αποφασισμένους να ενώσουν
τις δυνάμεις τους για να κουβαλήσουν στις πλάτες τους την ιστορική ευθύνη της ίδρυσης και
λειτουργίας του πρώτου ελληνικού πυροσβεστικού σωματείου. Είχαν βιώσει οι ίδιοι την
εκμετάλλευση και την καταπίεση στις Υπηρεσίες, αλλά και στην καθημερινότητά τους γνώριζαν
από πού έρχονταν και πού πήγαιναν. Ήξεραν πόσοι και πόσοι πριν από αυτούς, είχαν ολοκληρώσει
τον υπηρεσιακό τους βίο με τον καημό «ν’ αλλάξουν κάποτε τα πράγματα» και να που τώρα,
επί των ημερών τους, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για τη μεγάλη απόφαση: Να τολμήσουν να
γράψουν τη δική τους Ιστορία, όχι σε προσωπικό επίπεδο και για ίδιον όφελος, αλλά συλλογικά και
ενωτικά, για το καλό του Πυροσβεστικού Σώματος και της ελληνικής κοινωνίας ολόκληρης.
Το Πυροσβεστικό Σώμα, που είχε ιδρυθεί τη δεκαετία του 30, προσφέροντας σε κάθε ιστορική
καμπή της Ελληνικής Ιστορίας πολύτιμες υπηρεσίες στο Λαό και το Έθνος, έμοιαζε πλέον με ένα
γερασμένο οργανισμό που έπρεπε να αναγεννηθεί από τις στάχτες του. Αυτήν την αναγκαιότητα
ήρθαν να υπενθυμίσουν στους κρατούντες της εποχής εκείνης οι πρωτεργάτες συνδικαλιστές,
απαιτώντας και διεκδικώντας, μέσω της συνδικαλιστικής τους φωνής, ανθρώπινες συνθήκες
δουλειάς, σταθερή θέση εργασίας, τέλος στα ξεσπιτώματα και τις εκδικητικές μεταθέσεις ανάλογα
με τις ορέξεις της διοίκησης, του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος και των παρατρεχάμενων
της κρατικής εξουσίας, προστασία από τους επαγγελματικούς κινδύνους, αξιοπρεπείς μισθούς
και συντάξεις, και βέβαια, κατοχύρωση του λειτουργήματος του Πυροσβέστη ως επάγγελμα με
καθαρά κοινωνική αποστολή που δεν θα έχει καμία σχέση με τους κατασταλτικούς μηχανισμούς
και τα διάφορα παιγνίδια εξουσίας.
Διεκδίκησαν την κοινωνικοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος, με άλλα λόγια, για να
επιστρέψουν στο πολλαπλάσιο στην κοινωνία με την προσφορά και το ρόλο τους, ό,τι οι ίδιοι οι
πολίτες επένδυαν και επενδύουν στους πυροσβέστες, αναζητώντας προστασία από τους ύπουλους
κινδύνους της φωτιάς, τις φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές. Παρά τα εμπόδια και τις όποιες
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άνωθεν και έξωθεν «τρικλοποδιές», το εγχείρημα όχι μόνο πέτυχε, αλλά πολύ περισσότερο, σχετικά
γρήγορα άρχισε να αποδίδει και τα πρώτα θετικά αποτελέσματα, διαψεύδοντας όσους αρνούνταν
να παραδεχθούν τη νέα πραγματικότητα που είχε διαμορφωθεί τόσο στο Πυροσβεστικό Σώμα όσο
και στα άλλα Σώματα Ασφαλείας.
Το χρονικό διαιρείται σε έντεκα βασικά Κεφάλαια που ξεκινούν από τα βάθη του χρόνου, με
την ιστορική ανασκόπηση του πυροσβεστικού θεσμού στη χώρα και καταλήγουν στο σήμερα που
και αυτό προβάλλει τις δικές του απαιτήσεις και προκλήσεις, αφήνοντας πίσω του, φυσικά, νέα
ανοικτά Κεφάλαια. Οι μαχητές της φωτιάς σε ξηρά και θάλασσα, ξέρουν ότι και οι δικοί τους
Ήρωες, εξακολουθούν να κοιμούνται ανήσυχα…
Το αφήγημα, ακολουθώντας την εξέλιξη των πυροσβεστικών πραγμάτων, διατρέχει όλες τις
περιόδους της πολιτικής ιστορίας του τόπου. Αρχίζει με τους Ειρηνοφύλακες και τους Λόχους
Πυροσβεστών επί αντιβασιλείας, μνημονεύει τους εξωσωματικούς Αρχηγούς και τις περιπέτειες
του ΠΣ την περίοδο της επταετίας των συνταγματαρχών και φτάνει έως τους σύγχρονους ήρωες της
πυρόσβεσης και της διάσωσης, στα σημερινά επαγγελματικά στελέχη πανεπιστημιακού επιπέδου,
πλέον. Δεν λησμονεί τις ιππήλατες πυροσβεστικές αντλίες ούτε τα σύγχρονα τηλεκατευθυνόμενα
αεροσκάφη που επιστρατεύονται τώρα στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Και βέβαια,
αναφέρεται με έμφαση στη μεταπολίτευση, όταν πια το ΠΣ αρχίζει να ανακτά την αυτοπεποίθησή
του και να μπαίνει σε τροχιά ενός σύγχρονου σώματος, με ανθρώπινο δυναμικό που δικαιούται να
έχει φωνή και άποψη για ό,τι το αφορά και το προσδιορίζει.
Η έναρξη της συνδικαλιστικής λειτουργίας παρατίθεται ως αναπόφευκτη εξέλιξη της δοσμένης
κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας, υπό το βάρος της καχυποψίας των κατεστημένων
συμφερόντων της εποχής εκείνης, εξ ου και το «ναυάγιο» της πρωτοβουλίας για ελεύθερο
συνδικαλισμό στα Σώματα Ασφαλείας την περίοδο της «Αλλαγής» του ΠΑΣΟΚ (1981). Όμως,
η δυναμική των κοινωνικών εξελίξεων, η σταθερή απαίτηση των αριστερών κομμάτων για
εκδημοκρατισμό του κράτους, η προοδευτική μετατόπιση της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα του
εκδημοκρατισμού και των Σωμάτων Ασφαλείας, και βεβαίως, η τόλμη και η αποφασιστικότητα των
πρωτεργατών του πρώτου σωματείου, ήταν στη συνέχεια οι καλύτερες εγγυήσεις για την επιτυχία
του συνδικαλιστικού εγχειρήματος των ενστόλων στη χώρα μας.
Ο αγώνας, βεβαίως, για την ίδρυση και πολύ περισσότερο για την εδραίωση του συνδικάτου,
ήταν σκληρός και αδυσώπητος για πολλούς και διάφορους λόγους. Απειρία στελεχών, προσωπικές
φιλοδοξίες, «παιδικές ασθένειες», το εχθρικό κυβερνητικό τοπίο, ο φόβος και η απουσία
συνδικαλιστικής συνείδησης σε ένα χώρο που άλλοι τον ήθελαν δημοσιοϋπαλληλικό, άλλοι
στρατοκρατικό και άλλοι «ξέφραγο αμπέλι» για να εξυπηρετούν ποικιλώνυμα συμφέροντα,
επηρέαζαν αρνητικά τη φυσιολογική ωρίμανση του πρώτου σωματείου και την ταχεία ανάπτυξή
του σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και όταν «ένα φεγγάρι» (1989) βρέθηκαν στην
κυβέρνηση αριστερά κόμματα (ΚΚΕ, Συνασπισμός), ο συνδικαλισμός στα Σώματα Ασφαλείας έδινε
μάχη για την επιβίωσή του. Για να μην αναφέρουμε ότι, αν δεν υπήρχε εκείνη η «παρένθεση», δεν
αποκλείεται ο συνδικαλισμός των ενστόλων να είχε γνωρίσει μια άλλου τύπου «γύψινη», άνευρη
κλπ., μορφή λειτουργίας.
Το γεγονός ότι επικράτησε η μορφή των σωματείων με βάση το συνδικαλιστικό νόμο - πλαίσιο
1264/82, που ισχύει για όλο το εργατικό και δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα έως και σήμερα (πρωτογενή
συνδικαλιστικά κύτταρα σε κάθε τόπο δουλειάς και εκπροσώπησή τους σε δευτεροβάθμιο και
τριτοβάθμιο επίπεδο), έχει τις αιτίες και τις ερμηνείες του, προφανώς. Δεν πρέπει να λησμονεί κανείς
ότι, ορισμένες δυνάμεις, επεδίωκαν συνδικαλισμό «δια της ηγεσίας» και «δι’ αλληλογραφίας» και
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όχι «δια του πεζοδρομίου». Ήταν αδιανόητο για την εποχή εκείνη ο ένστολος να συνδικαλίζεται,
πόσω μάλλον να διαδηλώνει και να διεκδικεί το δίκιο του με πανό και ντουντούκες.
Αυτή η διάκριση βρήκε προφανώς και μέσα στο συνδικάτο των πυροσβεστών την έκφρασή
της, αλλά δεν άφησε αρνητικά συμπτώματα ποτέ. Από καιρού εις καιρόν, εκδηλώνεται, από την
άλλη, μια ρητορική που βλέπει στα προεδρεία μόνο «κυβερνητικούς συνδικαλιστές» και μόνο
«κυβερνητικές πλάτες». Ο υπολογισμός του συσχετισμού δυνάμεων και η ρεαλιστική διεκδίκηση
αιτημάτων, ερμηνεύονται ως τακτικές που οδηγούν στο «ξεπούλημα του αγώνα», ενώ αντιθέτως,
η διαρκής επίκληση συνθημάτων, η προβολή καταγγελτικών ανακοινώσεων με οξείς τόνους
και εκφράσεις, θεωρούνται ως η μόνη αποτελεσματική τακτική, όταν βεβαίως δεν εισηγούνται
μαξιμαλιστικούς στόχους και προτάσεις, που όμως δεν πείθουν κανέναν, και γι’ αυτό άλλωστε, δεν
βρίσκουν την προσδοκώμενη απήχηση στη βάση των εργαζομένων. Είναι προφανές, όμως, ότι το
όποιο έλλειμμα συνδικαλιστικής δράσης, δεν μπορεί να μη συσχετίζεται με άλλους παράγοντες,
όπως η κατασυκοφάντηση του ευρύτερου συνδικαλιστικού κινήματος και οι δικές του παθογένειες
(κομματισμός, κόπωση στελεχών, αδράνεια συστήματος, τα δικά του λάθη κλπ) και βέβαια αυτό που
αποκρύπτεται επιμελώς από τους επιτήδειους: όσο ισχυρό κι αν είναι ένα συνδικάτο, δεν ευθύνεται
αυτό και μόνο για την αναποτελεσματικότητά του, αφού οι τελικές αποφάσεις για την απόρριψη ή
μη του όποιου αιτήματος, είναι προνόμιο της πολιτικής εξουσίας και όχι της ηγεσίας του.
Ο ρεαλισμός, ο έξυπνος, κατ’ άλλους διπλωματικός συνδυασμός πολλών ενεργειών και
πρωτοβουλιών, αναδύεται ως ορθότερη και αποτελεσματικότερη συνδικαλιστική τακτική και αυτό
αποδεικνύεται και από τα πεπραγμένα τους, ιδίως όταν αυτά διαπνέονται από το όραμα για ένα
καλύτερο ΠΣ.
Με τον καιρό, ο αγώνας αποδίδει καρπούς. Τα επιτεύγματα είναι ορατά, οι εκκρεμότητες
ανεβάζουν τον πήχη για όλους, κάθε φορά και πιο ψηλά, και για έναν αγώνα δίχως ημερομηνία
λήξης.
Αφού λοιπόν αφήνουμε πίσω μας τις ιστορικές καταβολές του πυροσβεστικού λειτουργήματος και
τις απορρέουσες, από την πολιτική ιστορία της χώρας, περιπέτειές του, παραθέτουμε αναλυτικότερα
την επικρατούσα κατάσταση την πρώτη δεκαετία του αφηγήματός μας, καταδεικνύοντας την
αναγκαιότητα πλέον της συνδικαλιστικής λειτουργίας του πυροσβεστικού προσωπικού με βασικό
πρόταγμα την ικανοποίηση στοιχειωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων, για ένα Πυροσβεστικό
Σώμα που θα προστατεύει πραγματικά τη ζωή και την περιουσία των πολιτών. Ποιες ήταν οι θέσεις
των πολιτικών κομμάτων, ποιοι ήταν οι πρωτεργάτες συνδικαλιστές και πώς τους αντιμετώπισαν
Ηγεσία και κοινωνία, ποια ήταν τα πρώτα αιτήματα και ποιες οι πρώτες κατακτήσεις τους.
Με τη συμπλήρωση αυτής της πρώτης δεκαετίας, διαφαίνεται πλέον καθαρά η αναγκαιότητα
της οργανωτικής μετεξέλιξης της ΠΕΥΠΣ, από ενιαίο πανελλαδικό σωματείο, σε Ομοσπονδία που
θα έχει πλέον στους κόλπους της, περιφερειακές ενώσεις. Έτσι, ευελπιστούν ότι θα ξεπεράσουν
τα οργανωτικά προβλήματα, θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον των πυροσβεστών για μεγαλύτερη
συμμετοχή στα κοινά και άρα έτσι θα αυξήσουν την επιρροή τους στα πυροσβεστικά πράγματα
ώστε να πετύχουν καλύτερα αποτελέσματα.
Ξεχωρίζοντας ειδικότερα τα πεπραγμένα των προεδρείων με βάση τη θητεία τους, παρέχεται
η δυνατότητα πιστής καταγραφής όχι μόνο της εξέλιξης των αιτημάτων σε κάθε συνδικαλιστική
περίοδο, αλλά και του τρόπου παράκαμψης είτε επίλυσής τους, εκ μέρους των κυβερνώντων.
Άλλοτε με μετριοπαθείς και άλλοτε με συγκρουσιακές προθέσεις και πρωτοβουλίες, η Ομοσπονδία,
πλέον, από το 1998 και εντεύθεν, βγαίνει στο προσκήνιο πιο δυναμικά για να πετύχει τους στόχους
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της, τη διεκδίκηση μιας καλύτερης υπηρεσιακής και ατομικής ζωής για όλα τα μέλη της, για
ένα πιο επαγγελματικό πυροσβεστικό φορέα με ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας σε όλη την ελληνική
επικράτεια.
Μεγάλα διακυβεύματα η εξασφάλιση της αξιοπρέπειας του πυροσβέστη ως δημόσιου λειτουργού
με δικαιώματα και υποχρεώσεις, ο απογαλακτισμός του από την κομματική επιρροή εν ώρα
καθήκοντος, η προστασία του από τους επαγγελματικούς κινδύνους και η καταξίωσή του στην
ελληνική κοινωνία ως ανθρώπου και ως επαγγελματία που δεν διστάζει ακόμα και να θυσιαστεί για
να σώσει το συνάνθρωπό του. Αυτή η αίσθηση καθήκοντος, με τις τραγικές απώλειες και τη διαρκή
αιματοχυσία είναι κάτι που δίνει άλλωστε, διαχρονικά, ώθηση στον αγώνα των πυροσβεστών. Από
την πρώτη στιγμή που ξεκίνησαν τη συνδικαλιστική δράση, εξάλλου, αυτό τους προφυλάσσει
και από όσους τυχόν θα ήθελαν να τους καταλογίσουν ορισμένες φορές συντεχνιακά κίνητρα,
συκοφαντώντας τους αγώνες τους.
Δεδομένων των ευμετάβλητων πολιτικών καταστάσεων αλλά και της εσωτερικής διαπάλης, κάθε
συνδικαλιστική περίοδος διακρίνεται, προφανώς, από τα δικά της χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τις
δικές της επιτυχίες ή και αποτυχίες.
Μεγάλες στιγμές για όλους, η αναγνώριση κατ’ αρχάς του δικαιώματός τους να συνομιλούν ως
θεσμός με τα όργανα της πολιτείας, η ένταξη στην ΑΔΕΔΥ, η διοργάνωση μαζικών συγκεντρώσεων
διαμαρτυρίας, ο κοινός βηματισμός με το συνδικαλιστικό κίνημα των αστυνομικών και
των λιμενικών και βέβαια η, υπό την πίεσή τους, σταδιακή θεσμοθέτηση σειράς χρήσιμων
δημοκρατικών μέτρων, όπως ο κανονισμός εσωτερικής υπηρεσίας, ο κανονισμός μεταθέσεων, το
ωράριο εργασίας, η συμμετοχή σε ορισμένα υπηρεσιακά συμβούλια, το δικαίωμα παράστασης με
δικηγόρο στα πειθαρχικά συμβούλια, η βελτίωση των αποδοχών, η συνταξιοδοτική και ασφαλιστική
εξασφάλιση, το δικαίωμα συμμετοχής στα αιρετά όργανα της αυτοδιοίκησης, η απεμπλοκή από
τους κατασταλτικούς μηχανισμούς και πολλά άλλα μικρά και μεγάλα θέματα υπηρεσιακής υφής.
Βεβαίως, η διεκδίκηση της ανάληψης της δασοπυρόσβεσης το 1998 από το Πυροσβεστικό Σώμα,
εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων, αλλά και κάθε πρωτοβουλία για τη βελτίωση ολόκληρου του
συστήματος πολιτικής προστασίας στη χώρα μας, βασικός βραχίονας του οποίου ήταν και θα είναι
το Πυροσβεστικό Σώμα.
Τραγικές στιγμές, δυστυχώς, οι απώλειες ανθρώπινων ζωών και περιουσιών, τα δεκάδες θύματα
στο βωμό του καθήκοντος (57 από το 1911 και 36 από το 1998 με την ανάληψη της δασοπυρόσβεσης
από το Π.Σ.), ο αφανισμός του δασικού πλούτου της χώρας, που λόγω και της κλιματικής αλλαγής,
θα πληρώνει ολοένα και πιο συχνά το τίμημα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών, σε τοπικό και
διεθνικό επίπεδο.
Δε χωρά αμφιβολία, ωστόσο, ότι ο αρνητικός αυτός απολογισμός όσο οδυνηρός κι αν είναι,
και όποιες κι αν είναι οι αιτίες που τον προκαλούν, δεν θα μπορέσουν να σβήσουν τις απείρως
πολλαπλάσιες αξίες, υλικές και ηθικές, που έχει διασώσει και διασώζει το Πυροσβεστικό Σώμα
στη χώρα μας. Η συμβολή του στην εθνική οικονομία και στην ομαλή συμβίωση των πολιτών είναι
ανεκτίμητη εξ ου και τεράστιο το μέγεθος της ευθύνης που βαρύνει όλο το σύστημα ασφαλείας. Δε
λέμε πυροσβεστικό σύστημα εσκεμμένα, διότι πλέον εκ των πραγμάτων, το ΠΣ έχει εξελιχθεί σε μια
πυροσβεστική - διασωστική υπηρεσία και μάλιστα παντός καιρού. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα,
οι κίνδυνοι από τη ραγδαία επέκταση της τεχνολογίας, η μη προβλέψιμη συμπεριφορά του
«Εγκέλαδου», πόσω μάλλον των εκτός λογικής ανθρώπινων αντιδράσεων, αποτελούν προκλήσεις
πρώτου μεγέθους για όλες τις σύγχρονες κοινωνίες και για κάθε οργανωμένο σύνολο ανθρώπων
που θέλει να σέβεται την ύπαρξή του.
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Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, όπως καταδεικνύει
η τριακονταετής συνδικαλιστική δράση των μαχητών της φωτιάς και όχι μόνο, επάξια δηλώνει
παρούσα στον καθημερινό αγώνα για τον εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών, τον αρτιότερο εξοπλισμό
και τη θωράκιση των υπαλλήλων, ενάντια στα στοιχεία της φύσης και σε πείσμα κάθε παθογένειας
του ανθρώπου που προκαλεί πόνο και δυστυχία, στον ίδιο και στο περιβάλλον του.
Έχουμε όλοι μας, πολύ δρόμο ακόμα. Πολύ περισσότερο από όσο είχαμε φανταστεί, όσοι δεν είχαμε
αντιληφθεί ότι το μικρό «καραβάκι» που λέγεται ΕΛΛΑΣ, κάποια στιγμή άρχισε να κατευθύνεται
ακυβέρνητο στα βράχια… Η ελεγχόμενη χρεοκοπία, όπως επιβλήθηκε από τους δανειστές (2010),
με την υποτίμηση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων, τη συμπίεση των προϋπολογισμών
λειτουργίας του κράτους και την εντός στενών δημοσιονομικών πλαισίων περαιτέρω πορεία της
χώρας, προσφέρεται πλέον για πολλούς αναστοχασμούς και επαναπροσδιορισμούς εκ μέρους όλων
μας, και ως Λαού και ως Κράτους.
Τα υπαρκτά υπηρεσιακά καυτά προβλήματα, οι οξυμένες ανάγκες και οι κραυγές αγωνίας
των χιλιάδων πυροσβεστικών υπαλλήλων, η αδήριτη ανάγκη για ένα αξιόπιστο σύστημα
πυροπροστασίας, όλα αυτά και πολλά άλλα, όπως καταγράφονται και ζητούν λύσεις μέσω μιας
αγωνιστικής διαδρομής του ιστορικού τους συνδικαλιστικού φορέα, της ΠΟΕΥΠΣ, καθιστούν
Απαγορευτική (με το άλφα κεφαλαίο) οποιαδήποτε πιθανή επανάληψη των όποιων λαθών του
παρελθόντος.
Με την ελπίδα ότι «…ἔχουσι τὴν γνῶσιν οἱ φύλακες», ευχόμαστε η καταγραφή της τριακονταετούς
ιστορίας της ΠΟΕΥΠΣ, να συμβάλει προς αυτήν την κατεύθυνση.
Μανώλης Κ. Σταυρακάκης
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1Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Από τους Ειρηνοφύλακες, στους Λόχους Πυροσβεστών
Αναζητώντας τις καταβολές του θεσμού της Πυροσβεστικής, ως κρατικής υπηρεσίας, αρμόδιας
για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, του εθνικού πλούτου, του φυσικού
περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς από τον κίνδυνο της φωτιάς, τις φυσικές και
τις τεχνολογικές καταστροφές, εντοπίζουμε τις ρίζες του στις λαμπρές σελίδες της Ιστορίας
της νεότερης Ελλάδας. Μιας Ελλάδας που διεκδίκησε και κέρδισε την ανεξαρτησία της με την
Επανάσταση του 1821, αποτινάσσοντας τον οθωμανικό ζυγό και αφήνοντας πίσω της τα μαύρα
χρόνια της σκλαβιάς μέσα από αιματηρούς αγώνες και πολλά άσχημα γυρίσματα της ιστορίας.
Το έργο πυρόσβεσης, ειδικότερα, συνδέεται με την Ιστορία του Στρατού, καθώς, όσοι
αναλάμβαναν πυροσβεστικά καθήκοντα, σχεδόν επί έναν αιώνα, ανήκαν οργανικά σε κάποιες
στρατιωτικές μονάδες.
Την περίοδο της τουρκοκρατίας, επιφορτισμένοι με την πυρασφάλεια ήταν οι κοινοτικοί άρχοντες,
οι οποίοι ασκούσαν παράλληλα και αστυνομικά καθήκοντα. Ο ρόλος τους όμως περιοριζόταν
μάλλον στη διατήρηση της τάξης όταν ξεσπούσε κάποια πυρκαγιά και το κύριο μέλημά τους
ήταν να μην υπάρξουν περισσότερες ζημιές, θύματα ή και λεηλασίες. Οι φωτιές αντιμετωπίζονταν
πρωτίστως με τη βοήθεια των γειτόνων και όταν ξεσπούσε κάπου πυρκαγιά, το βέβαιο ήταν ότι η
μανία της σταματούσε μόνο με την ολοκλήρωση του καταστροφικού της έργου.
Μετά την Επανάσταση του 1821, το Ψήφισμα του Καποδίστρια της 19ης Δεκεμβρίου 1829,
ανέφερε ότι οι κοινοτικοί άρχοντες «ήσαν υπεύθυνοι δια την επαγρύπνησιν προς πρόληψιν και
παρακώλυσιν της προόδου των πυρκαϊών ως και δια την εξασφάλισιν των πασχόντων».
Η χώρα μας, έχοντας αφήσει πίσω της την τουρκοκρατία, βρέθηκε μετά από λίγο στον «αστερισμό»
της βαυαροκρατίας και ειδικότερα, στα χέρια του πρώτου Βασιλιά της Ελλάδας, του πρίγκιπα
του Οίκου των Βίττελσμπαχ της Βαυαρίας. Ο νεαρός Όθων, συνοδευόμενος από την τριμελή
Αντιβασιλεία και ικανό αριθμό Γερμανών συμβούλων και προφεσόρων, με το που αποβιβάστηκε στο
Ναύπλιο, αφού προχώρησε στη διάλυση των ελληνικών στρατιωτικών σωμάτων των οπλαρχηγών,
εν συνεχεία, επιδόθηκε με ιδιαίτερο ζήλο στη συγκρότηση του ελληνικού κράτους.
Κυρίαρχα χαρακτηριστικά της νεοσύστατης κρατικής οντότητας ήταν ο συγκεντρωτισμός και η
συγκέντρωση της εξουσίας, με βάση εισαγόμενους αστικούς θεσμούς που δεν αντιστοιχούσαν στην
τότε υποδομή της κοινωνικής πραγματικότητας (βλ. Ρήγος Α., 1990, Προσεγγίσεις νεοελληνικής
πολιτικής, Εκδόσεις Παπαζήσης).
Κύριο μέλημα του νέου κυβερνήτη, έχοντας ήδη εξασφαλίσει τις στρατιωτικές και δικαστικές
δομές του νέου κράτους, ήταν η επιβολή του νόμου και της τάξης, η πυρασφάλεια και η εσωτερική
ασφάλεια εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας. Η πυρασφάλεια ανατέθηκε στους Νομάρχες
με το Διάταγμα της 26-4/8-5-1833, η ασφάλεια στο Βασιλικό Σώμα Χωροφυλακής με το Διάταγμα
της 1-3/6-1833 και η αστυνόμευση των θαλασσών στην αστυνομία των πλοίων, των λιμένων και
των παραλίων με το Β.Δ. της 4ης Ιανουαρίου 1834.
Οι Δήμοι της εποχής, επομένως, ανέλαβαν τις αρμοδιότητες της πυρασφάλειας (Β.Δ. της 10-11833) και όφειλαν να εξασφαλίζουν τα αναγκαία εφόδια στο αρμόδιο προς τούτο προσωπικό, τους
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αποκαλούμενους Ειρηνοφύλακες, οι οποίοι σε περίπτωση πυρκαγιάς, είχαν την εξουσιοδότηση, να
επιστρατεύουν πολίτες για να τους συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης. Την ευθύνη, ωστόσο,
για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε δημόσια κτίρια, την είχε ο Στρατός, ως δευτερεύουσα αποστολή
του, μέσω «εξειδικευμένων» Λόχων Σκαπανέων.
Το Δημοτικό πυροσβεστικό σχήμα εξάντλησε τα όριά του 15 χρόνια αργότερα, όταν δεν κατάφερε
να αποτρέψει την απόλυτη καταστροφή του αρχοντικού της Δουκίσσης Πλακεντίας, το οποίο έγινε
παρανάλωμα της φωτιάς από μια λαμπάδα στο νεκροθάλαμό του. Ήταν 19 Δεκεμβρίου 1849 όταν
η είδηση για την πυρκαγιά έπεσε σαν κεραυνός στα σαλόνια της αθηναϊκής κοινωνίας. Η κοινή
γνώμη διατύπωνε δια των εφημερίδων της εποχής την απορία της τόσο για την ανοργανωσιά των
πυροσβεστών όσο και για την αδυναμία της δημοτικής αρχής να σώσει το αρχοντικό της Δουκίσσης
και κυρίως τα πολύτιμα αντικείμενα που υπήρχαν στις κάμαρές του. Μέχρι να ειδοποιηθούν οι
Κλητήρες και ο Στρατός, να ετοιμαστούν τα ιπποκίνητα βυτία, να κινηθούν οι Ειρηνοφύλακες και
να επιστρατευτούν πολίτες, το αρχοντικό είχε λαμπαδιάσει από άκρου εις άκρον.
Αν και το έλλειμμα πυροπροστασίας απασχόλησε ως σοβαρότατο πρόβλημα και τους πολιτικούς,
μόλις το 1854, ο τότε υπουργός των Στρατιωτικών Δημήτριος Καλλέργης, υπέβαλε αιτιολογημένο
αίτημα στο Βασιλιά Όθωνα για τη συγκρότηση ειδικού Λόχου Πυροσβεστών, στελεχωμένου από
άνδρες του Πεζικού και του Πυροβολικού. Είχαν βεβαίως μεσολαβήσει και άλλες ολοκληρωτικές
καταστροφές ιδιωτικών οικιών και δημοσίων κτιρίων, οπότε η λήψη της σχετικής απόφασης ήταν
αναπόφευκτη.
Αλλά και αυτό το σχήμα, που αποτελείτο από 96 άνδρες και λειτουργούσε με βάση γαλλικούς
κανονισμούς, ξεπεράστηκε σχετικά γρήγορα. Έτσι, το 1861, αποφασίστηκε η συγκρότηση μιας
Διλοχίας Σκαπανέων και Πυροσβεστών, ενταγμένων στο Μηχανικό και με αρμοδιότητες την
εκτέλεση έργων πυρασφάλειας, υπονομοποιίας, οδοποιίας και αρχιτεκτονικής. Οι δυο λόχοι
αποτελούνταν από 240 άνδρες και εγκαταστάθηκαν στο κτίριο της Οδού Μουρούζη, εκεί που τότε
λειτουργούσαν Φυλακές λιποτακτών.
Οι επικεφαλής αξιωματικοί είχαν αποκτήσει αυξημένες αρμοδιότητες, χωρίς να δέχονται εντολές
από κανέναν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, ενώ οι θέσεις τους θεωρούνταν προνομιούχες λόγω
και του ειδικού επιδόματος που τις συνόδευε. Οι λόχοι όμως εναλλάσσονταν στα καθήκοντά τους
με αποτέλεσμα να μην υπάρχει συνέχεια αποστολής και εξειδίκευση καθηκόντων. Αρνητικά στην
απόδοσή τους λειτουργούσαν επίσης τα πρωτόγονα μέσα πυρόσβεσης, η ανύπαρκτη εκπαίδευση
και το γεγονός ότι απασχολούνταν σε μεγάλο βαθμό άτομα άσχετα προς το πυροσβεστικό έργο.
Καθοριστικής σημασίας παράγων για την εξέλιξη του θεσμού, ωστόσο, αποτέλεσε η μεγάλη
πυρκαγιά των Ανακτόρων, την παραμονή των Χριστουγέννων του 1909. Το εύρος της καταστροφής
ήταν σοκαριστικό και από τη συζήτηση που ακολούθησε στη Βουλή, προέκυψε η αναγκαιότητα
της αναδιοργάνωσης της Πυροσβεστικής. Η Διλοχία ήταν, όπως έγινε κοινά παραδεκτό, μόνο
Σκαπανέων και όχι και Πυροσβεστών. Γι’ αυτό αποφασίστηκε η ίδρυση μιας ανεξάρτητης
Πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι εθελοντές άνδρες της οποίας θα αμείβονταν πλουσιοπάροχα ως
αναγνώριση της σημαντικότητας της αποστολής τους. Έτσι, με το νόμο ΓΧΞΖ (3667 της 6-41910) δημιουργήθηκε, κατά τα στρατιωτικά πρότυπα, μία Πυροσβεστική Μοίρα, η οποία υπήχθη
απευθείας στο υπουργείο των Στρατιωτικών.
Το νέο φιλόδοξο σχήμα δοκιμάστηκε μετά από μερικούς μήνες (Αύγουστος του 1911) όταν
κλήθηκε να αντιμετωπίσει μια μικρή, στην αρχή, εστία φωτιάς, στο Χημείο του Κράτους που
κατελάμβανε ολόκληρο το τετράγωνο μεταξύ Σόλωνος, Χαριλάου Τρικούπη, Μαυρομιχάλη και
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Σκουφά. Όχι μόνο δεν απεφεύχθη η ολοκληρωτική του καταστροφή, αλλά και οι πρώτοι τρεις
νεκροί πυροσβέστες ήταν γεγονός. Το Αθηναϊκό κράτος, εξήρε τον ηρωισμό των αδικοχαμένων
πυροσβεστών Π. Καραγιαννίδη, Π. Τσαβλή και Κ. Ζαΐμη, τίμησε την προσωπική ανδρεία της
Μοίρας ολόκληρης, αλλά ταυτόχρονα παραδέχθηκε ότι δεν αρκούν ο ζήλος και η αφοσίωση
στο καθήκον για να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα επικίνδυνα συμβάντα και οι πυρκαγιές
με ιδιαιτερότητες. Εξάλλου, οι ατέλειες του συστήματος και τα πενιχρά μέσα που διέθεταν οι
πυροσβέστες, αποτέλεσαν και πάλι αντικείμενο ευρείας συζήτησης. Αποφάσεις, ωστόσο, δεν
ελήφθησαν.
Η επόμενη κεντρική πολιτική παρέμβαση, χρονολογείται στο 1914, μέσα στην πολεμική
ατμόσφαιρα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η Μοίρα των Αθηνών, μετονομάστηκε σε Λόχο
Πυροσβεστών και στελεχώθηκε με εθελοντές τριετούς θητείας, βελτιώνοντας σε ένα βαθμό την
απόδοσή του. Παρά ταύτα, τροχοπέδη στο έργο του αποτελούσαν τα παρωχημένα μέσα των
χειροκίνητων αντλιών, των υφασμάτινων βυτίων και των πεπαλαιωμένων σωλήνων σε συνδυασμό
με το γεγονός ότι όλα αυτά έπρεπε να μεταφέρονται με ιππήλατες άμαξες και όχι με βενζινοκίνητα
οχήματα.
Να σημειωθεί ότι το θέμα πυρασφάλεια δεν απασχολούσε στο βαθμό που θα έπρεπε τις δημοτικές
αρχές άλλων πόλεων, ώσπου ήρθε το 1917 με την καταστροφική πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης.
Ήταν 6 Αυγούστου, ημέρα Σάββατο και ώρα 3 μ.μ., όταν μια μικρή φωτιά σε ένα φτωχικό επί
της Εγνατίας οδού, αρκούσε για να μετατρέψει σε πύρινη κόλαση μια έκταση 1.200 στρεμμάτων,
από την πλατεία Βαρδαρίου μέχρι την πλατεία Συντριβανίου και από την παραλιακή έως την οδό
Αγίου Δημητρίου. Μέχρι τότε, η Θεσσαλονίκη δεν διέθετε Πυροσβεστική υπηρεσία και τα όποια
συμβάντα, αντιμετωπίζονταν από ομάδες αχθοφόρων και οικοδόμων που εργάζονταν για τις ανάγκες
των ασφαλιστικών εταιριών. Ως λύση στοιχειώδους ίδρυσης πυροσβεστικού σχήματος στην πόλη,
προκρίθηκε η απόσπαση 15 ανδρών από τη Μοίρα των Αθηνών, ενώ αργότερα η πυρασφάλεια της
πόλης ενισχύθηκε με στρατιώτες και οχήματα που διατέθηκαν από τους συμμάχους.
Σύγχρονα μέσα αποκτήθηκαν το 1923 και ήταν συνολικά 20 οχήματα τύπου Denis, χωρητικότητας
2.500 οκάδων νερού, με συμπαγή λάστιχα και ενσωματωμένη στο όχημα αντλία εκτόξευσης νερού.
Στη θέση δε του συνοδηγού, υπήρχε χειροκίνητο καμπανάκι για συναγερμό, αντικαθιστώντας τον
έως τότε έφιππο σαλπιγκτή, που προπορευόταν της πομπής με τις ιππιλάμαξες. Παρά τον εφοδιασμό
του Λόχου με ευρωπαϊκών προδιαγραφών οχήματα, το σύστημα και πάλι έπασχε αφενός λόγω
της στρατιωτικής του οργάνωσης (σημειώνεται ότι παρενέβαιναν αυτόκλητοι στρατιωτικοί και
κατηύθυναν το έργο της κατάσβεσης) αφετέρου δε διότι στην υπόλοιπη επικράτεια η πυρασφάλεια
ήταν υπόθεση των δήμων και των δημοτικών εργατών, που με τα φτωχά καταβρεκτικά τους εφόδια,
σε καμία περίπτωση, δεν ενέπνεαν την απαιτούμενη εμπιστοσύνη.
Η πρώτη ουσιαστική προσπάθεια αναδιοργάνωσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας γίνεται το
1926 με το Διάταγμα της 26ης Απριλίου 1926, «περί διοργανώσεως της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
του Κράτους». Σύμφωνα με το άρθρο 1, «...ο νυν υπάρχων Λόχος Πυροσβεστών διαλύεται και
σχηματίζεται «Πυροσβεστικόν Σώμα», όλως ανεξάρτητον του λοιπού Στρατεύματος, έχον
ιδίαν Διοίκησιν και προαγωγήν των εν αυτώ υπηρετούντων αξιωματικών, ανθυπασπιστών και
οπλιτών, ιδίαν Αποθήκην Υλικού και υπαγόμενον υπό τας αμέσους διαταγάς του Υπουργείου
Στρατιωτικών».
Με το άρθρο 2, καταργήθηκε η διάκριση σε Λόχους, Διμοιρίες, Ημιδιμοιρίες κλπ. και προβλέφθηκε
η λειτουργία Πυροσβεστικών Σταθμών A’, Β’ και Γ’ Τάξεως, όπως ακριβώς ισχύει και σήμερα.
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Επίσης, καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις οργάνωσης των σταθμών σε διάφορες πόλεις, καθώς και
η οργανική δύναμή τους, η οποία έπρεπε να καλυφθεί με την κατάταξη εθελοντών οπλιτών αντί
κληρωτών, ηλικίας έως 30 ετών, με την προϋπόθεση να διαθέτουν απολυτήριο Σχολαρχείου. Οι
ενδιαφερόμενοι κατατάσσονταν με το βαθμό του Στρατιώτη για τρία χρόνια και στη συνέχεια
ανακατατάσσονταν για δεύτερη, τρίτη κλπ. τριετία, προαγόμενοι σε όλους τους βαθμούς και όχι
μόνο μέχρι το βαθμό του Ανθυπασπιστού, όπως γινόταν μέχρι τότε. Οι αμοιβές των βαθμοφόρων
ήταν όμοιες με εκείνες των στρατιωτικών ενώ ελάμβαναν επιπλέον ένα επίδομα 150 δρχ. Το λοιπό
πυροσβεστικό προσωπικό είχε τις αποδοχές των οπλιτών, συν ένα επιπλέον επίδομα 8 δρχ. με την
κατάταξή τους, το οποίο εν συνεχεία αυξανόταν ανάλογα με τις ανακατατάξεις σε 12 και 15 δραχμές,
σταδιακά. Υπήρχε επίσης πρόβλεψη για νοσοκομειακή κάλυψη, περίθαλψη και συνταξιοδότηση
μετά από 20ετή υπηρεσία.
Με το ίδιο Διάταγμα καθορίστηκε η σύνθεση των πληρωμάτων των βενζινοκίνητων νέων
οχημάτων καθώς και η δημιουργία τεχνικών κλιμακίων με εξειδικευμένες γνώσεις για τη συντήρησή
τους.
Και πάλι, όμως, παρά το γεγονός ότι υπήρξε ένας σημαντικός εκσυγχρονισμός των
πυροσβεστικών μέσων, όπως επισημαίνεται από τις ιστορικές πηγές, δεν υπήρξε καμία πρόβλεψη
για τη λήψη προληπτικών μέτρων στον ανερχόμενο βιομηχανικό χώρο (εργοστάσια, αποθήκες,
επιχειρήσεις). Με την πάροδο του χρόνου, ανέκυπταν νέες ενστάσεις και καταγγελίες για την
αποτελεσματικότητα του πυροσβεστικού μηχανισμού, ωσάν να ήταν εκείνος αποκλειστικά
υπεύθυνος για τις καταστροφικές πυρκαγιές που συνέχιζαν να ξεσπούν σε διάφορους χώρους. Ήταν
δε τέτοια η συχνότητα των πυρκαγιών, ώστε δημοσιεύματα της εποχής (1929) έκαναν λόγο ακόμα
και για «επιδημία εμπρησμών» (Βαρβάκειος αγορά, Δημόσιον Καπνοκοπτήριον, Καπναποθήκες
Παπαστράτου, Ατμόπλοιον «Αρκαδία», Προσφυγικός οικισμός Περιστερίου, 80 καταστήματα στη
Θεσσαλονίκη, ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο στον Πειραιά κλπ.).
Αναπόφευκτα, κάποια στιγμή τέθηκε και το θέμα της διοίκησης των Υπηρεσιών, και κυρίως
το ενδεχόμενο της υπαγωγής τους σε άλλο υπουργείο. Το στρατιωτικό σχήμα, τελικά, κρίθηκε
αναποτελεσματικό υπό την πίεση και των ασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίες ανησυχούσαν για
την υπόστασή τους αυτή καθαυτή, λόγω των τεράστιων ποσών που καλούνταν να πληρώνουν
σε όσους είχαν προνοήσει να έχουν ασφαλίσει τις περιουσίες τους. Βέβαια, ο κίνδυνος αυτός
είχε επισημανθεί και στην προηγούμενη φάση της αναδιοργάνωσης και τότε είχε συζητηθεί η
υπαγωγή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο αρμόδιο για τις ασφαλιστικές εταιρείες, υπουργείο
Οικονομικών.
Τελικά, μετά από σύσκεψη στο υπουργείο Οικονομικών με τους εκπροσώπους των ασφαλιστικών
εταιρειών, αποφασίστηκε να γίνει νέα αναδιοργάνωση του ΠΣ, αυστηροποίηση των ποινών για
πράξεις εμπρησμών, αύξηση των ασφαλίστρων κλπ. Το κυριότερο όμως ήταν ότι κρίθηκε σκόπιμο
να μελετηθούν τα ευρωπαϊκά συστήματα πυροπροστασίας και να υιοθετηθεί ένα νέο μοντέλο για
τη χώρα μας. Η έρευνα ανατέθηκε στον χημικό μηχανικό Αλκιβιάδη Κοκκινάκη, που είχε τεράστια
εμπειρία ως διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Αγίας Πετρούπολης και ο οποίος με
τις προτάσεις που έκανε και υιοθετήθηκαν ασμένως από την τότε κυβέρνηση του Ελευθερίου
Βενιζέλου, θεωρείται ο διοργανωτής του Πυροσβεστικού Σώματος.
Βασική καινοτομία της πρότασής του ήταν η υπαγωγή του νέου Σώματος στο υπουργείο
Εσωτερικών, σε ένα υπουργείο δηλαδή που θα το απάλλασσε, όπως πίστευαν, από τις επιζήμιες
παρεμβάσεις και επιρροές τρίτων και συνήθως άσχετων προσώπων, κατά την διάρκεια των
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επιχειρησιακών του δραστηριοτήτων.
Οι πρώτες δομές του Πυροσβεστικού Σώματος
Οι πρώτες αυτόνομες δομές και λειτουργίες του νεοϊδρυθέντος Πυροσβεστικού Σώματος
δημιουργήθηκαν με το Νόμο 4661/1930, που δημοσιεύτηκε στο τεύχος 153 της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, στις 7 Μαΐου 1930.
Ο ιδρυτικός Νόμος 4661/1930 «περί διοργανώσεως Πυροσβεστικού Σώματος» καθόρισε τη
λειτουργία και την οργανωτική δομή των Υπηρεσιών του, κυρίως στις μεγάλες πόλεις - δήμους,
τις αρμοδιότητές του, ως ανεξάρτητου από το στράτευμα Σώματος με δικούς του νόμους, με
πλήρη αυτοδιοίκηση και σε μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, «υπαγόμενου εις την
αποκλειστική αρμοδιότητα του υπουργείου Εσωτερικών». Πέραν της κατάσβεσης των πυρκαγιών,
ο υπουργός Εσωτερικών ήταν υποχρεωμένος να λαμβάνει μέριμνα για την πρόληψή τους, ενώ
στις αρμοδιότητές του εντάχθηκε και η ανάθεση καθηκόντων παροχής υπηρεσιών και πρώτων
βοηθειών σε παθόντες δυστυχημάτων, θεομηνιών κλπ.
Οι Λόχοι Πυροσβεστών διαλύθηκαν και το προσωπικό τους μετατάχθηκε στο νέο Σώμα. Την
ευθύνη της οργάνωσης του νέου Πυροσβεστικού Σώματος ανέλαβε, με απόφαση του ιδίου του
Ελευθερίου Βενιζέλου και με τον τίτλο του Τεχνικού Επιθεωρητή, ο Αλκιβιάδης Κοκκινάκης, ο
οποίος θέλησε να δώσει στο δημιούργημά του χαρακτηριστικά εθνικοκοινωνικής αποστολής, στα
πρότυπα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Βιέννης.
Ο επικεφαλής του Σώματος ονομαζόταν Γενικός Επιθεωρητής και όχι Αρχηγός, όπως στα άλλα
Σώματα, ενώ το επιτελείο του στελεχωνόταν από πολιτικούς υπαλλήλους οι οποίοι υπάγονταν στην
Αστυνομία, και όπως σημειώνεται στις ιστορικές πηγές, αυτή η επιλογή, ίσως ήταν και από την
αρχή μια οργανωτική αστοχία, που εν τέλει εμπόδιζε την ανάπτυξη του Πυροσβεστικού Σώματος.
Ως άλλες αδυναμίες αυτού του μοντέλου, αναφέρονται οι προβλέψεις του νόμου για τη δημιουργία
σταθμών σε κτίρια και χώρους που θα παραχωρούνταν από τους δήμους, αλλά και η υποχρέωση
των δήμων να μεριμνούν για την καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού του. Το αποτέλεσμα
ήταν η εργασιακή αβεβαιότητα και η στέγαση των σταθμών συνήθως σε ακατάλληλα κτίρια.
Τα επόμενα χρόνια εκδίδονται τα σχετικά διατάγματα για την εφαρμογή του νόμου. Ιδρύονται
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά και Πάτρα, κατασκευάζεται στο
προαύλιο της οδού Μουρούζη, ο πρώτος στην Ελλάδα, Πυροσβεστικός Πύργος Ασκήσεων,
καθορίζονται τα της στολής και του επιδόματος ραφής, ρυθμίζονται θέματα εκπαίδευσης και
βαθμολογικής εξέλιξης του προσωπικού, ενώ το 1935 καθιερώνεται τελικά και θέση Αρχηγού,
την οποία καταλαμβάνει ο τότε Αρχηγός της Αστυνομίας Πόλεων Δημήτριος Τρύφωνας. Ιδιαίτερη
σημασία έχουν επίσης η σύσταση του Ταμείου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και η πρόβλεψη
για παροχή υγειονομικών υπηρεσιών από τις αντίστοιχες της Αστυνομίας Πόλεων σε Αθήνα,
Πειραιά και Πάτρα και στις άλλες πόλεις από ιατρούς του δημοσίου.
Αξίζει στο σημείο αυτό να παραθέσουμε αυτούσια την αναφορά για τις «Συνθήκες εργασίας
και διαβιώσεως των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων», όπως καταγράφεται στην Ιστορία του
Πυροσβεστικού Σώματος:
«Με τη δημοσίευση του ιδρυτικού Νόμου, την κατάργηση του Λόχου Πυροσβεστών και την
ίδρυση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, την όλη ευθύνη
πυροπροστασίας ανέλαβε πλέον το νεοσύστατο Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο στελεχώθηκε με
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αξιωματικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς του Λόχου Πυροσβεστών.
Όπως ήταν φυσικό, στο Πυροσβεστικό Σώμα, μεταφέρθηκε από τα πρώτα στελέχη του, η
στρατιωτική νοοτροπία, που δεν άφησε να επικρατήσουν συνθήκες εργασίας, διαβιώσεως
και μεταχειρίσεως όμοιες με των άλλων πολιτικών υπαλλήλων, αλλά συνέχισε η νοοτροπία να
θεωρείται ο πυροσβέστης σαν οπλίτης κληρωτός, παρά το γεγονός ότι οι κατατασσόμενοι δόκιμοι
πυροσβέστες, είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Εκτός τούτου, οι πρώτοι που
κατατάχθηκαν στο Σώμα ήταν αριθμητικά λίγοι ενώ οι ανάγκες για λειτουργία Πυροσβεστικών
Σταθμών μεγάλες. Για το λόγο αυτό, ορίζονταν σε συνεχή υπηρεσία 72 ωρών και μετά έμεναν
ελεύθεροι 24 ώρες μόνο, για να ξεκουρασθούν και να χαρούν τις οικογένειές τους.
Ούτε οι συνθήκες στεγάσεως και γενικά διαβιώσεως που χαρακτηρίσθηκαν αργότερα, από
Αρχηγό του Σώματος «άθλιες», ήταν καλύτερες. Και ήταν επόμενο αυτό, αφού στις στενόχωρες
κτιριακές εγκαταστάσεις της οδού Μουρούζη, λειτουργούσαν εκτός από τους τρεις Πυροσβεστικούς
Σταθμούς και η Π.Υ. Αθηνών, η Επιθεώρηση, το Πυροσβεστικό Συνεργείο, η Αποθήκη Υλικού, η
Σχολή Πυροσβεστών, επιπλέον δε διέμεναν μόνιμα οι οικογένειες Αξιωματικών του Σώματος.
Έτσι, με αυστηρή πειθαρχία που εφαρμοζόταν την εποχή εκείνη και την ποινή του περιορισμού
που προβλεπόταν από τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, πολλοί από τους Πυροσβεστικούς
Υπαλλήλους, περνούσαν ακόμη και ένα μήνα κλεισμένοι στη «Μάντρα», όπως χαρακτηριστικά
είχαν ονομάσει το προαύλιο των εγκαταστάσεων της οδού Μουρούζη. Επειδή δε, η νομοθεσία, δεν
προέβλεψε την πρόσληψη υπηρετικού προσωπικού, το βάρος της καθαριότητας όλων των χώρων
και γενικά των αγγαρειών, έπεσε φυσικά στους πυροσβέστες.
Προσπάθειες για βελτίωση της κατάστασης αυτής έγιναν πολλές από τον Γενικό Επιθεωρητή του
Σώματος και με τον Νόμο 5273/1931 ρυθμίστηκαν διάφορα οργανωτικά ζητήματα. Τα στεγαστικά
προβλήματα και οι συνθήκες διαβιώσεως και εργασίας των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων παρέμεναν
όμως οι ίδιες, για το λόγο ότι τα οικονομικά δεν άφηναν περιθώρια για ανέγερση νέων κτιριακών
εγκαταστάσεων και πρόσληψη προσωπικού που χαρακτηρίζονταν αναγκαία για το σκοπό αυτό».
Εκτός από τις συνθήκες εργασίας, ανασφάλεια όμως προκαλούσε στους υπαλλήλους του ΠΣ και
το ασφαλιστικό τους καθεστώς.
«Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ιδρυτικού Νόμου 4661/1930, οι Πυροσβέστες δεν είχαν την
ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου. Δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για το πότε θα δικαιούνται να
λάβουν σύνταξη. Επίσης ο Πυροσβέστης, εξ αιτίας ατυχήματος κατά την εκτέλεση του καθήκοντος,
δικαιούται μόνο ένα εφάπαξ χρηματικό βοήθημα, ανάλογο όμως των πόρων και της οικονομικής
κατάστασης του Ταμείου. Δηλαδή ακόμα και αν καταστεί ανίκανος για εργασία λόγω τραυματισμού
κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και απολυθεί δεν δικαιούται καμία σύνταξη. Αλλά και το
εργασιακό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα «μεσαιωνικό». Στην πρώτη αυτή περίοδο, οι Πυροσβέστες
δουλεύουν επί τριήμερο (72 ώρες) και ξεκουράζονται 24 ώρες. Και αυτή η ημέρα ελευθερίας και
εξόδου από το «Πυροσβεστείον» μπορούσε όμως να ανακοπεί εξαιτίας τυχόν πειθαρχικής ποινής από
την «ελεύθερη κρίσιν» του Αξιωματικού Υπηρεσίας. Η δε διαβίωση στις κτιριακές εγκαταστάσεις
είναι εξίσου κακές. Όπως αναφέρει σχετικά ο Πύραρχος ε.α. Ζαφειρόπουλος, ο οποίος υπηρετούσε
εκείνη την εποχή: «Το κατάστρωμα του προαυλίου των επί της οδού Μουρούζη εγκαταστάσεων
ήτο εκ χώματος, λασπώδες και εν πολλοίς ανώμαλον… οι εγκαταστάσεις αφοδεύσεως και λουτρών
εις καλήν κατάστασιν αλλά ανεπαρκείς. Καθαρίστριαι δεν υπήρχον και αι πάσης φύσεως εργασίαι
καθαριότητος κ.λ.π. «αγγαρίας» εξετελούντο υπό των πυροσβεστών με το φτυάρι, τη σκούπα και
καρότσι διαρκώς στο χέρι και … πάντοτε υπό την απειλήν του περιορισμού και της στερήσεως της
εξόδου».
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Η κατάσταση αυτή, παρά τις διαμαρτυρίες των Πυροσβεστών, συνεχίζεται επί έτη, αν και κατά
καιρούς λαμβάνουν υποσχέσεις εκ μέρους της πολιτείας. Οι ελπίδες για αλλαγές αναζωπυρώνονται
με την αναμενόμενη νομοθετική ρύθμιση του 1934, αλλά η δημοσίευση του Ν.6015/1934 τις
διαψεύδει. Από τις διατάξεις του νέου νόμου, τόσο η μισθοδοσία όσο και η συνταξιοδότηση του
πυροσβεστικού προσωπικού, προβλέπεται να καλύπτεται από το Ταμείο της Π.Υ., αναλόγως των
πόρων και της κατάστασής του και όχι από το Δημόσιο. Επίσης δεν εισάγεται καμία νέα ρύθμιση
για το «μεσαιωνικό ωράριο εργασίας», για το οποίο μάλιστα προστίθεται η διάταξη ότι «αι ημέραι
υπηρεσίας των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων και οδηγών του Πυροσβεστικού Σώματος καθορίζονται
αναλόγως των αναγκών της Υπηρεσίας…». Αυτή η διατύπωση «ανάγκες της Υπηρεσίας» θα
κληροδοτηθεί στις επόμενες γενιές του Π.Σ. και θα διατρέχει την εσωτερική ζωή μέχρι και σήμερα,
καθορίζοντας σκληρή και άφθονη υπερεργασία, μεταθέσεις, προαγωγές, ποινές, επιτρέποντας
αδικίες και αδιαφανείς διοικητικές επιλογές στα ζητήματα διαχείρισης προσωπικού».
Τελικά, τον Μάιο του 1934, ο Γενικός Επιθεωρητής και ιδρυτής του Π.Σ. Αλκιβιάδης Κοκκινάκης
θα φέρει την πρώτη ευεργετική διάταξη για το ωράριο του πυροσβεστικού προσωπικού με την
καθιέρωση της 48ωρης εργασίας, με ακολουθούμενη ανάπαυση 24 ωρών.
Η πυρκαγιά που φούντωσε την οργή των Πυροσβεστών
Στις 16 Ιουνίου του 1935 εκδηλώνεται μεγάλη πυρκαγιά σε κτίριο της οδού Αλιπέδου στον Πειραιά.
Στην μάχη με τις πύρινες φλόγες τραυματίζονται τρεις Πυροσβέστες, οι Σίμας Ιωάννης, Μαρινέλης
Ιωάννης και Κοκμοτός Αθανάσιος. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Τζάνειο Νοσοκομείο για τις
πρώτες βοήθειες. Από αυτούς ο Μαρινέλης ήταν ο σοβαρότερα τραυματισμένος, ο οποίος υπέστη
κάταγμα των κάτω άκρων. Χαρακτηριστικό είναι το δημοσίευμα της εφημερίδας του Πειραιά
«Σημαία», η οποία την 17η Ιουνίου του 1935 έγραφε:
«Η μεγάλη πυρκαγιά παρά την Ιπποδαμείαν, απέδειξε ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία κατέχει
έμψυχον υλικόν μη διστάζον προκειμένου να διασώση περιουσίας και να περιορίσει τον εκ πυρός
κίνδυνον. Έχομεν όμως να παρατηρήσομεν, ότι η αυτοθυσία έχει τα όριά της, πέραν των οποίων
κάθε τολμηρά διακινδύνευσις της ζωής αποτελεί αυτοχρήμα παραφροσύνην…»
Η συγκεκριμένη όμως πυρκαγιά θα είναι η αφορμή για να ξεχειλίσει το ποτήρι της οργής των
Πυροσβεστών. Ο σοβαρά τραυματισμένος Πυροσβέστης, Ιωάννης Μαρνέρης μένει ανάπηρος και
ως ανίκανος για εργασία απολύεται από το Πυροσβεστικό Σώμα, χωρίς να δικαιούται σύνταξη ή να
έχει άλλη ασφαλιστική κάλυψη. Το άκουσμα της είδησης ξεσηκώνει το πυροσβεστικό προσωπικό
της Αθήνας.
Το κλίμα το μεταφέρει γλαφυρά σε άρθρο του στην «Πυροσβεστική Επιθεώρηση» ο αείμνηστος
Αρχηγός του Π.Σ. Γεώργιος Αντωνόπουλος: «Τον Οκτώβριο του έτους 1935 κατά την έναρξη
των εργασιών της Βουλής, συγκεντρώθηκαν πολλοί πυροσβέστες στο προαύλιο της Βουλής
και ξάπλωσαν στα σκαλοπάτια της εισόδου και από αυτή τη θέση μοίρασαν υπομνήματα στους
βουλευτές. Όταν έλαβε γνώση ο Πρόεδρος της Βουλής, ότι στην είσοδο ήταν συγκεντρωμένοι
πολίτες που ενοχλούσαν και εμπόδιζαν την είσοδο των βουλευτών, κάλεσε την Πυροσβεστική
Υπηρεσία να διαλύσει τους συγκεντρωμένους. Αλλά ποια έκπληξη και ποια ψυχρολουσία τον
περίμενε όταν ο αξιωματικός υπηρεσίας τον πληροφόρησε ότι αυτοί οι συγκεντρωμένοι στα
προπύλαια της Βουλής ήταν πυροσβέστες και ότι οι πυροσβεστικές αντλίες παθαίνουν αφλογιστία
όταν πρόκειται να καταβρέξουν πυροσβέστες. Επικράτησε μεγάλη αναταραχή στο Σώμα, με την
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παρέμβαση όμως των ψυχραιμότερων πυροσβεστών απεχώρησαν και αποφάσισαν να οργανώσουν
πιο έντονη αντίδραση». Μπροστά σε αυτή την κατάσταση ρίχθηκε η ιδέα της απεργίας. Η επίγνωση
όμως των κινδύνων να απειληθεί η ζωή πολιτών από τυχόν εκδήλωση πυρκαγιάς αλλά και ο φόβος
της στοχοποίησης του κλάδου και ανάληψης των βαριών ευθυνών, έδωσε πρόκριση σε άλλη
πρόταση. Έτσι προκρίθηκε η ιδέα της κήρυξης ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΠΕΙΝΑΣ.
Οι Πυροσβέστες, σε μια πρώτη οργανωμένη πράξη «συνδικαλιστικής» αντίδρασης, κλείνονται
στο «Πυροσβεστείον» της οδού Μουρούζη και ξεκινούν στις 28 Οκτωβρίου απεργία πείνας, με
παροχή κανονικά, όμως, εργασίας. Η συμμετοχή των συναδέλφων ήταν καθολική και η δράση
συνεχιζόταν παρά του γεγονότος ότι «ο Μάγειρας της Υπηρεσίας, Ηλίας παρασκεύαζε και εσέρβιρε
ειδικής κατασκευής «γαργαλιστικά φαγητά». Ουδείς όμως τα επλησίαζε… Αλλά και μετά τη
δευτέραν ημέρα της απεργίας να πέφτη λιπόθυμος στους διαφόρους χώρους της Υπηρεσίας», όπως
χαρακτηριστικά γράφει ο Πύραρχος ε.α. Ζαφειρόπουλος Γεώργιος.
Η υποδοχή της είδησης από την κοινωνία αποτυπώνεται στον Τύπο της εποχής. Η εφημερίδα
«Ακρόπολις» σε δημοσίευμά της (30-10-1935), έγραφε: «Παράλειψις της ικανοποιήσεως των
δικαίων αιτημάτων μιας συμπαθούς, τόσο χρησίμου και απαραιτήτου τάξεως βιοπαλαιστών, των
ανδρών του Πυροσβεστικού Σώματος, οδήγησεν αυτούς εις την κήρυξιν απεργίας πείνης. Από χθες
οι Πυροσβέσται έχουν κηρύξει απεργίαν πείνης και αρνούνται να λάβουν τροφήν, διότι δικαιώτατα
αιτήματά των δεν έχουν ικανοποιηθεί. Και να σκέπτεται κανείς ότι πρόκειται περί ανθρώπων
οι οποίοι υφίστανται τα μαρτύρια της συνεχούς επιφυλακής επί 48 και πολλάκις 72 ώρες, περί
ανθρώπων την σκληρότητα της εργασίας των οποίων όλοι αντιλαμβανόμεθα. Οι Πυροσβέσται
αδικούμενοι κατέφυγον εις την απεργίαν πείνης χωρίς να αρνούνται να προσφέρουν τας υπηρεσίας
των. Είναι μια εκδήλωσις διαμαρτυρίας, η οποία θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα συγκινήση».
Το πιο χαρακτηριστικό δημοσίευμα είναι αυτό της εφημερίδας «Αθηναϊκά Νέα» όπου στην
στήλη του «Αριστοφάνους» διαβάζουμε την είδηση σε έμμετρα σατιρικά τετράστιχα:
Οι πυροσβέσται χθές το βράδυ εξ απίνης
Εκήρυξαν και απεργία πείνης.
Και είπαν. Την Υπηρεσία δεν αφήνουμε
Αλλ’ όμως ούτε τρώμε ούτε πίνουμε.
Θέλουμε τώρα λύσι εκβιαστική.
Και όχι δια των μέσων των πλαγίων.
Πέντε χρόνια ανέρχονται την κλίμακα την Πυροσβεστική
Αλλά ουδέποτε τας κλίμακας των Υπουργείων.
Η λύσις να μη μείνη στα χαρτιά
Και οι αρμόδιοι απλώς να καμαρώνουν…
Υποστηρίζουν δε ζήτημά των με φωτιά
Και ως Πυροσβέσται ανάβουν και κορώνουν…
Και αν συλλαλητήριο σκαρώσουν ξαφνικά
Δια να επιβιώσουν αυτή τη λύση
Ποιος θ’ ανέλθη στις αντλίες βιαστικά
Για να τους διαλύση;
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Μελέτησα το ζήτημα και από τη μια μεριά
Και από την άλλη και εσκέφθην λέγων
Οι Πυροσβέσται αντί να σβήσουνε, άναψαν πυρκαγιά
Και είναι το ζήτημά των φλέγον.
Το γεγονός πρωτοφανές για τα δεδομένα μιας «στρατιωτικού τύπου» Υπηρεσίας, δημιούργησε
ιδιαίτερο κλίμα και προκάλεσε μια σειρά υποσχέσεων εκ μέρους της κυβέρνησης, οι οποίες έπεισαν
τους συναδέλφους να σταματήσουν τη διαμαρτυρία. Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Η πρώτη
αυτή κινητοποίηση του πυροσβεστικού προσωπικού σαφώς και δεν έλυσε άμεσα τα φλέγοντα
προβλήματα του πυροσβεστικού προσωπικού. Σε εκείνες τις δύσκολες μέρες για την πατρίδα μας,
ανέβασε όμως το πυροσβεστικό ζήτημα στην ατζέντα της πολιτικής. Λίγες μέρες αργότερα, στις 23
Νοεμβρίου, αναλαμβάνει τα καθήκοντά του ο πρώτος Αρχηγός του Π.Σ., ο Συνταγματάρχης ε.α.
Π. Καραπατέας, ο οποίος με απόφασή του βελτιώνει αισθητά το ωράριο εργασίας, καθιερώνοντας
την 24ωρη υπηρεσία, δηλαδή 24 ώρες εργασία και 24 ώρες ανάπαυση. Το ασφαλιστικό και
συνταξιοδοτικό όμως θα περάσουν ακόμα πολλά χρόνια μέχρι να βρεθεί λύση».1
Σημαντική στην ιστορική μας αναφορά είναι και η απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού
Σώματος, το 1936, για την ίδρυση Πυροσβεστικής Σχολής με στόχο την εκπαίδευση των Δοκίμων
Πυροσβεστών της 6ης Εκπαιδευτικής Σειράς. Μέχρι τότε, την ευθύνη εκπαίδευσης των Δοκίμων
την είχε η Π.Υ. Αθηνών, ενώ στις 7 Ιουνίου 1937, με απόφαση του υφυπουργού Δημόσιας
Ασφάλειας (1240/ 29/7-6-1937, Φ.Ε.Κ. τ. Β’, 14-6-1937), ιδρύθηκε στον Πειραιά και ο πρώτος
στην Ελλάδα Λιμενικός Πυροσβεστικός Σταθμός Α’ Τάξεως, εξοπλισμένος με φορητές αντλίες και
με πλωτά μέσα που διέθετε όταν απαιτείτο, το Λιμεναρχείο» (Πυροσβεστική Επιθεώρηση τεύχος
114, 2005).
Σε πολιτικό επίπεδο, η δεκαετία του ’30 χαρακτηρίζεται από σειρά συγκλονιστικών γεγονότων,
όπως η άνοδος και πτώση του Ελευθερίου Βενιζέλου, το κίνημα Πλαστήρα (1933), το κίνημα του
’35 και η επικράτηση Κονδύλη, η παλινόρθωση της μοναρχίας και η δικτατορία της 4ης Αυγούστου,
που σύμφωνα με τους ιστορικούς, κλείνει τον κύκλο του παλιού αστικού πολιτικού συστήματος,
όπως αυτό άρχισε να διαμορφώνεται μετά την επανάσταση του 1909.
Το ΠΣ την περίοδο 1940-49
Με τον πόλεμο του ’40, μια νέα ιστορική πραγματικότητα γεννήθηκε στη χώρα κι αυτή δεν
ήταν άλλη από την ισχυρή αφύπνιση του λαού ενάντια στο φασισμό και τη γερμανική κατοχή,
μια αντίσταση, όμως, που έμελλε να καταλήξει στον εμφύλιο σπαραγμό υπό την πίεση των
συμφερόντων των ξένων δυνάμεων, με βασικό πρωταγωνιστή, αρχικά τον βρετανικό παράγοντα
και, στη συνέχεια, τον αμερικανικό.
Ο πόλεμος του 1940 βρήκε το Πυροσβεστικό Σώμα συνολικά με περίπου 600 άτομα και 159
οχήματα (παρά τις αντιξοότητες και την έλλειψη ανταλλακτικών, διασώθηκαν και συνέχισαν αυτά
να χρησιμοποιούνται έως και το 1957, οπότε έγιναν νέες προμήθειες). Με τα πενιχρά μέσα που
διέθετε το ΠΣ, αλλά με ανεξάντλητο περίσσευμα ψυχής και γενναιότητας, το ΠΣ έλαβε μέρος στην
εποποιία του ’40, ως βασικός φορέας πολιτικής άμυνας σε όλη την επικράτεια. Για τις ανάγκες
1
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του πολέμου ιδρύθηκαν Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε πολλές πόλεις, όπως Κέρκυρα, Ιωάννινα,
Αγρίνιο, Φλώρινα, Πρέβεζα, Καλαμάτα και Μυτιλήνη.
Στις 17 Δεκεμβρίου 1940, μετά την κατάληψη της Κορυτσάς από τον Ελληνικό Στρατό, το
υφυπουργείο Ασφαλείας με την 3332 Δ.8 Απόφασή του ίδρυσε εκεί έναν Πυροσβεστικό Σταθμό Γ’
τάξεως. Διοικητής τοποθετήθηκε ο Σταθμάρχης Β’ Σταθόπουλος Τρύφωνας.
Η συμβολή του ΠΣ στο έπος του ‘40 ήταν σημαντική, αναφέρει ο επιπυραγός Κωνσταντίνος
Γκίκας και μετέπειτα Αρχηγός του Σώματος, στο πλαίσιο αφιερώματος του περιοδικού «Ματιές
στις φωτιές» (τεύχος 13, έτος Β, Δεκέμβριος 1971, σελ. 7).
«Αν και εκ πρώτης όψεως, θα ενόμιζε κανείς, ότι το Πυροσβεστικό Σώμα, καθ’ ό άοπλον, δεν
ήτο δυνατόν να βοηθήση εις τον «υπέρ όλων αγώνα», εν τούτοις από της πρώτης στιγμής, μετέσχεν
ενεργώς και συνέβαλε τα μέγιστα εις την άμυναν του Έθνους.
Ούτως από της αυγής της 28ης Οκτωβρίου, ετέθη εις συναγερμόν άπασα η δύναμίς του, αριθμούσα
περί τα 600 μόνον άτομα και διετάχθη υπό του Αρχηγού του, αυστηρά γενική επιφυλακή. Από του
καιρού της ειρήνης είχε σχεδιασθή και είχε μελετηθή πρόγραμμα αραιώσεως των Πυροσβεστικών
Μονάδων εις ας πόλεις ελειτούργει τότε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ετέθη δε εις εφαρμογήν
σχέδιον ενισχύσεως του Πυροσβεστικού Σώματος δι’ εφεδρικού προσωπικού και μέσων, καθ’ όσον
εφάνη ότι τούτο εκαλείτο να κρατήση ολόκληρον το βάρος της προστασίας των μετόπισθεν και των
πάσης φύσεως εφοδίων.
Εξεδόθησαν εν συνεχεία αυθημερόν Διαταγαί και υπεγράφησαν αποφάσεις περί ιδρύσεως
και λειτουργίας νέων απαραιτήτων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, ιδία εις την Βόρειον Ελλάδα,
ως η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιωαννίνων, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κοζάνης και εις εισέτι
Πυροσβεστικός Σταθμός εν Θεσ/νίκη, αίτινες Υπηρεσίαι επηνδρώθησαν και ελειτούργησαν εντός
2 ημερών ήτοι την 30-10-1940.
Από της 09.00’ ώρας της πρώτης ημέρας του Πολέμου, 28/10/1940, άπαντες οι άνδρες της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πατρών ενεπλάκησαν εις τον αγώνα, κινητοποιηθέντες προς κατάσβεσιν
πυρκαϊών και παροχήν βοήθειας εις τα θύματα του ανηλεούς βομβαρδισμού της πόλεως των
Πατρών, όπου οι νεκροί και τραυματίαι υπερέβησαν τους πεντακοσίους. Αδιαφορούντες δια τους
κινδύνους και αψηφούντες την ίδιαν των την ζωήν, εν ώρα συναγερμού και καθ’ ον χρόνον άπαντες
έσπευδον να καλυφθούν εις τα οργανωθέντα εν τω μεταξύ καταφύγια, οι Πυροσβέσται, εις όλας
τας πόλεις, εν συνεχεία, έσπευδον ακόμη και κατά τας ώρας των βομβαρδισμών, εκεί όπου το
καθήκον τους εκάλει.
Μετά την αναχαίτησιν των εισβολέων και την έναρξιν των προελάσεων του Ελληνικού Στρατού,
οι Πυροσβέσται ηκολούθησαν πάντα τα προελαύνοντα τμήματα, υποστηρίζοντες τα στρατιωτικά
εφόδια και βοηθούντες δια παντός μέσου εις την μεταφοράν των τραυματιών και επίσης την
προώθησιν εφοδίων και ειδών επισιτισμού.
Με την είσοδον των Ελληνικών τμημάτων εις εδάφη της Βορείου Ηπείρου και οι Έλληνες
Πυροσβέσται επάτησαν τα χώματα της Ελληνικής αυτής περιοχής. Ακολουθούντες πάντοτε τους
μαχομένους στρατιώτας, εισήλθον την 22/11/40, ημέραν απελευθερώσεως της Κορυτσάς, εις την
πόλιν ταύτην, μετά ένα δε μήνα περίπου ήρξατο λειτουργούσα επισήμως η πρώτη Πυροσβεστική
Υπηρεσία της Βορείου Ηπείρου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορυτσάς.
-Παραλλήλως επηνδρώθησαν και ήρχισαν να λειτουργούν και έτεραι Πυροσβεστικαί Υπηρεσίαι
εις ζωτικής σημασίας Αστικά Κέντρα, ως αι Π.Υ. Πρεβέζης την 1/1/1941 και Φλωρίνης την
10/1/1941, απαραίτητοι δια την κάλυψιν και υποστήριξιν των πολεμοφοδίων και του λοιπού
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παντοειδούς υλικού.
-Η δράσις των Πυροσβεστικών υπαλλήλων, αδιακρίτως βαθμού και κλάδου, τόσον των μονίμων
όσον και των προσκληθέντων έφεδρων τοιούτων, από της ενάρξεως του Πολέμου μέχρι της
καταρρεύσεως του μετώπου, υπήρξε τοιαύτη ώστε να επισύρη τον θαυμασμόν του αμυνομένου
αμάχου πληθυσμού και των Στρατιωτικών και Πολιτικών Αρχών απασών των πόλεων ένθα
ελειτούργει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ως Θεσ/νίκης, Λαρίσης, Κοζάνης, Φλωρίνης, Ιωαννίνων,
Πρεβέζης, Αγρινίου, Πατρών, Βόλου κλπ., αίτινες πόλεις εδοκιμάσθησαν σκληρώς από τους
εναερίους εχθρικούς βομβαρδισμούς.
-Πέραν όμως των ανωτέρω, δεκάδες Πυροσβέσται και Αξ/κοί, φλεγόμενοι από επιθυμίαν
διακρίσεώς των εις τα πεδία των μαχών και επιθυμούντες να προσφέρουν τον εαυτόν των εις τον
αγώνα ζωής ή θανάτου του Έθνους, εζήτησαν εθελοντικώς την εις το Στράτευμα κατάταξίν των
καίτοι δεν υπεχρεούντο εις κατάταξιν. Εις πλείστους εξ αυτών επετράπη τούτο οίτινες διεκρίθησαν
εις τα πολεμικά πεδία τιμηθέντες διά διαφόρων διακρίσεων. Όλοι τους είναι σήμερον απόστρατοι.
Δι’ ημάς, τους ζήσαντας τα χρόνια εκείνα και υπηρετήσαμε υπό τας διαταγάς των, δεν έπαυσαν ποτέ
να είναι οι γνήσιοι πατριώται και οι προϊστάμενοι εξ ων παραδειγματιζόμεθα. Ας αποτελέσουν αι
εθνικαί πράξεις τούτων και παράδειγμα δια τους νεωτέρους».
Εξάλλου, με βάση τα επίσημα έγγραφα του Αρχηγείου ΠΣ της περιόδου εκείνης, «Το
Πυροσβεστικό Σώμα στο έπος του 1940 σήκωσε το βάρος του επιχειρησιακού έργου της πολιτικής
άμυνας της χώρας. Μερικά χρόνια πριν, το ελληνικό κράτος είχε εντοπίσει την ανάγκη οργάνωσης
της αντιαεροπορικής - πολιτικής άμυνας της χώρας, με κύριο φορέα, την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Ανατρέχοντας στο Αρχείο του Πυροσβεστικού Μουσείου, βρίσκουμε έγγραφο του Υπουργείου
Στρατιωτικών (Απρίλιος 1936), απευθυνόμενο στο υπουργείο Οικονομικών που διαπιστώνει την
ανάγκη συστηματικής οργάνωσης της αντιαεροπορικής άμυνας του άμαχου πληθυσμού της χώρας
και στα πρώτα μέτρα που προτείνει είναι: «Η δημιουργία εις έκαστην μεγάλη πόλιν Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας, ικανής να ανταποκριθή εν τινί μέτρω τουλάχιστον, εις την επιτακτικήν ανάγκην
της κατασβέσεως πολυάριθμων πυρκαγιών, ταυτοχρόνως εκδηλουμένων, εις διάφορα σημεία
μιας πόλεως, συνεπεία βομβαρδισμού εκ του αέρος. Ο τοιούτος κίνδυνος είναι πιθανώτατος εν
περιπτώσει πολέμου δι’ άπασας τας οπωσδήποτε σημαντικάς πόλεις του Κράτους, αι δε εκ τούτου
συνέπειαι εις υλικάς ζημιάς και εις ανθρώπινα θύματα είναι ανυπολόγισται».
Ο υπουργός Στρατιωτικών Ι. Μεταξάς, που υπογράφει το έγγραφο, διαπιστώνει επίσης ότι η
δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ιδιαίτερα στις επαρχιακές πόλεις, είναι ανεπαρκής, έως
και ανύπαρκτη, όχι για εμπόλεμες καταστάσεις αλλά και για την ομαλή περίοδο της ειρήνης.
Γι΄ αυτό και καταλήγει προτείνοντας την καταβολή ικανού χρηματικού ποσού στο Ταμείο της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ώστε να θεραπευτεί η υφιστάμενη κατάσταση και να αντιμετωπιστεί,
έστω και εν μέρει, ο προαναφερόμενος κίνδυνος». (…)
«Το έργο αυτό των Ελλήνων Πυροσβεστών θα επισύρει το θαυμασμό των πολιτών αλλά και της
πολιτικής Ηγεσίας. Χαρακτηριστικό είναι το ευχετήριο τηλεγράφημα της Α.Ε. του κ. Προέδρου της
Κυβερνήσεως προς τας Πυροσβεστικάς Υπηρεσίας της 31-12-1940:
«…Αφανείς μαχηταί διαρκώς εν ειρήνη και πολέμω αγωνιζόμενοι διά την ασφάλειαν του
κράτους, την τιμήν και την περιουσίαν των πολιτών τοσάκις με κίνδυνον της ζωής σας πάντοτε με
θυσίας, σας απευθύνω τώρα που εισερχόμεθα εις τον νέον χρόνον τας ευχάς μου και ολοκλήρου
του Λαού και τας ευχαριστίας μου δια την αφοσίωσιν και την αυταπάρνησίν σας. ΣΤΟΠ. Ιδίως εις

32

ΠΟΕΥΠΣ - Το συνδικάτο του Πυροσβέστη
εκείνους από σας που ηκολούθησαν τον μαχόμενον Στρατόν καθώς και εκείνους οι οποίοι εις τας
βομβαρδιζόμενας πόλεις εκτελούν με τόσην αυτοθυσίαν το καθήκον των, στέλλομεν ευγνώμονα
χαιρετισμόν γεμάτον από βαθείαν εκτίμησιν. ΣΤΟΠ.»
Μετά την κατάληψη της Ελλάδας από τους Γερμανούς, η θέση των Πυροσβεστών ήταν ιδιαίτερα
λεπτή. Είχε τεθεί το ερώτημα πώς θα συμπεριφερόντουσαν στις επιδρομές των Συμμάχων, που
είχαν μεν γερμανικό στόχο, αλλά μοιραία προκαλούσαν ζημιά σε εθνικά ή ιδιωτικά πράγματα:
«Και η απόφασις σιωπηρά, ψυχικά, είχε ληφθή μεταξύ των αξιωματικών και των ανδρών του
Πυροσβεστικού Σώματος. Είχε επέλθει η συμφωνία δι’ όρκου που τον είχε υπογράψει ο αγνός
δυνατός πατριωτισμός των Πυροσβεστών, να σώζουν έστω και θυσιαζόμενοι ό,τι αφορά τον
ελληνικό λαόν και αρνητικώς εργαζόμενοι, προκειμένου περί πυρκαγιών που θα συνέβαιναν εις
βάρος του εχθρού, να προσφέρουν τας υπηρεσίες των και από της πλευράς αυτής προς την Πατρίδα.
Και αι υπηρεσίαι αυταί δεν ήσαν μικραί. Και οι κίνδυνοι όμως των πράξεών των εκείνων δεν ήσαν
ολίγοι ούτε μηδαμινοί. Διότι επρόκειτο περί σαμποτάζ».
Ιδιαίτερη μνεία, επίσης, θα πρέπει να γίνει στην πατριωτική δράση των Ελλήνων Πυροσβεστών
και στην διάρκεια της Εθνικής Αντίστασης. Αρκετοί συνάδελφοι, με διάφορα μέσα, μέσω Τουρκίας,
πέρασαν στη Μέση Ανατολή κατατασσόμενοι στον ανασυγκροτούμενο ελληνικό στρατό, ενώ ένας
μεγάλος αριθμός οργανώθηκε και συμμετείχε σε διάφορες αντιστασιακές οργανώσεις, ειδικά στην
Αθήνα και τον Πειραιά».2
Επίσης, σε αφιέρωμα της Πυροσβεστικής Επιθεώρησης, ο Β’ Υπαρχηγός ΠΣ Αντιστράτηγος
Χρήστος Κ. Μητροπέτρος, αναφέρει: «Στην περίοδο της κατοχής, πλήθος πυροσβεστικών
υπαλλήλων συμμετείχαν στην Εθνική Αντίσταση με πρώτο τον Αλκιβιάδη Κοκκινάκη. Ένα ακόμα
έπος των πυροσβεστών που κάποτε πρέπει να σκύψουμε και να το αναδείξουμε, όπως του πρέπει.
Μετά την απελευθέρωση, στις 22 Νοεμβρίου 1944, Αρχηγός του Π.Σ. τοποθετείται ο πρώην Γενικός
Επιθεωρητής και θεμελιωτής του Π.Σ. Αλκιβιάδης Κοκκινάκης. Οι Πυροσβέστες τον υποδέχονται
ως σωτήρα. Θα παραμείνει Αρχηγός ως τις 30-8-1946 που θα αντικατασταθεί και θα του ανατεθούν
τα καθήκοντα του Τεχνικού Συμβούλου».3
Πράγματι, η αποσιώπηση της συμμετοχής του ΠΣ αλλά και της Αστυνομίας Πόλεων, ειδικότερα,
στην εθνική αντίσταση έχει τις εξηγήσεις της, αν ληφθεί υπόψη και ο ρόλος των Σωμάτων κατά την
«εμφύλια σύρραξη» και την παράθεση των γεγονότων με σαφή ιδεολογικοπολιτική προσέγγιση
τα επόμενα έτη. Θα έλεγε δε κανείς ότι τα ιστορικά γεγονότα και τα θύματα ανεξαρτήτως της
προέλευσής τους, ζητούν ακόμα τη δικαίωσή τους παρά τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν για εθνική
συμφιλίωση και επούλωση των ανοικτών πληγών στο σώμα και την ψυχή του έθνους.
Σε ό,τι αφορά στα οργανωτικά - θεσμικά ζητήματα, άξια μνείας είναι τα εξής: Με την 2758/98-1941 (ΦΕΚ Α’ 145) Απόφαση του υπουργού Εργασίας ασφαλίσθηκαν στο Ταμείο Προνοίας
Δημοσίων Υπαλλήλων όλοι οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι «εκτός των τυχόν ημερομισθίων»
ενώ με Διάταγμα της 18ης Σεπτεμβρίου 1942 (1762/42 ΦΕΚ 237), οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι
χαρακτηρίστηκαν δημόσιοι υπάλληλοι και τα θέματά τους ρυθμίζονταν, στο εξής, με βάση τις
διατάξεις που ισχύουν για τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους. Με το νόμο 376/1943 της 26ης
Ιουλίου 1943, καθορίστηκε η σύνθεση των υπηρεσιών του Αρχηγείου και των περιφερειακών
υπηρεσιών (έως το 1945 προσελήφθησαν συνολικά περίπου 470 πυροσβέστες, τεχνικοί και
2
3

Γιάννης Σταμούλης «Οι Έλληνες Πυροσβέστες στο έπος ’40, Αθήνα, Οκτώβριος 2015.
Πυροσβεστική Επιθεώρηση, τεύχος 114, σελ. 30.
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καθαρίστριες, αυξάνοντας τον αριθμό των υπηρετούντων στους 1.084, με προβλεπόμενη οργανική
δύναμη τους 1.300 πυροσβέστες). Το 1943, επίσης, ιδρύθηκαν οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών Πόλεων, ενώ παράλληλα συστάθηκαν θέσεις ιατρών σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη
και Πάτρα.
Η τραγικότητα των ιστορικών εξελίξεων, αμέσως μετά την αποχώρηση των Γερμανών από την
Αθήνα, στις 12 Οκτωβρίου 1944, συμπυκνώνεται σε μια λέξη: Δεκεμβριανά. Αντί ο λαός να γευθεί
τους καρπούς της λευτεριάς, επουλώνοντας τα τραύματά του4 και ξεκινώντας μια νέα περίοδο
ανοικοδόμησης, ωθήθηκε σε έναν πολυετή αιματηρό εμφύλιο ως το 19495, όμοιο του οποίου δεν
έχει ζήσει καμία άλλη χώρα της Ευρώπης.
Έγραφε η «Πυροσβεστική Επιθεώρηση» (τεύχος 61, 1975) με αφορμή την επέτειο της μάχης στη
Σχολή Χωροφυλακής, στου Μακρυγιάννη:
«Και εις το κάλεσμα της Ιστορίας αυτό, οι άνδρες των Σωμάτων Ασφαλείας έπραξαν άπαντες δια
μίαν εισέτι φοράν το καθήκον των. Ηγωνίσθησαν με αυταπάρνησιν δια να διαφυλάξουν όλα εκείνα
τα οποία η ένδοξος τρισχιλιετής ιστορία του Έθνους μας επιβάλλει.
Οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος του Δεκεμβρίου του 1944 μέσα εις τα δύσκολα χρόνια
της Γερμανικής κατοχής, παράλληλα με την κυρίαν αποστολήν των, είχον γίνει μέλη Οργανώσεων
4

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Δικηγόρων για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις, ο θλιβερός απολογισμός περιλαμβάνει:
Θάνατοι: 13.327 νεκροί πολέμου, 56.225 εκτελέστηκαν, 105.000 όμηροι που πέθαναν στα στρατόπεδα, 7.120 από
βομβαρδισμούς, 20.650 στις μάχες της Εθνικής Αντίστασης, 1.100 σύμμαχοι, 3.500 Εμπορικό Ναυτικό, 600.000 από την πείνα,
300.000 από την υπογεννητικότητα. Επίσης, κάηκαν 400.000 σπίτια και έγιναν στάχτη 1.770 χωριά και πόλεις. http://www.
zougla.gr/greece/article/pano-apo-ena-ekatomirio-ta-8imata-tis-germanikis-katoxis. Σύμφωνα πάλι με τα στοιχεία του
ιστορικού Σόλωνα Γρηγοριάδη, ο κατάλογος των θυσιών των Ελλήνων περιλαμβάνει. Νεκροί: Αλβανία 13.500, Αντάρτες,
Ελ Αλαμέιν, θάλασσας 10.000. Θάνατοι από πείνα: Αθήνα-Πειραιάς 200.000, Υπόλοιπη Ελλάδα 110.000. Όμηροι που
θανατώθηκαν στη Γερμανία μαζί με τους Εβραίους 60.000. Εκτελεσθέντες και δολοφονημένοι 49.188. Γενικό σύνολο
νεκρών: 422.688. Πυρπολήσεις σπιτιών, σχολείων, εκκλησιών, οικημάτων 156.826. Αρπαγμένα και σκοτωμένα ζώα,
853.584».
Σύμφωνα με άλλους υπολογισμούς που δημοσιεύτηκαν στο άρθρο «H Κατοχική τραγωδία της Αθήνας» (περιοδικό
Αστυνομίας Πόλεων, Αστυνομικά χρονικά, 1983 τεύχος 570-571) τα θύματα μπορούν να κατανεμηθούν ως εξής: 1)
Ελληνογαλλικός πόλεμος, νεκροί 15.700. 2) Ελληνογερμανικός Πόλεμος, νεκροί 8.000. 3) Πόλεμος δυνάμεως Μ. Ανατολής,
νεκροί 1.100 4) Θυσίες Εμπορικού Ναυτικού, νεκροί 3.500 5) Συνεπεία βομβαρδισμού του αστικού πληθυσμού, νεκροί
7.000 6) Υπολογισθέντες υπό Γερμανοϊταλών κατά την διάρκεια της κατοχής, νεκροί 80.000 7) Εκτελεσθέντες υπό των
Βουλγάρων κατά την διάρκεια της Κατοχής, νεκροί 40.000 8) Θανόντες συνεπεία πείνας κατά την διάρκεια της Κατοχής,
260.000 9) Απαχθέντες όμηροι εις Γερμανίαν, νεκροί 70.000 10) Απαχθέντες όμηροι εις Ιταλίαν, νεκροί 30.000 11)
Απαχθέντες όμηροι εις Βουλγαρίαν, νεκροί 50.000 12) Εκπατρισθέντες εις Μέσην Ανατολήν, νεκροί 60.000. 13) Μείωση
του πληθυσμού εκ των γεννήσεων και θάνατοι εκ κακουχιών της Κατοχής, νεκροί 344.000. Σύνολο: 969.300.
5

Κατά τη διάρκεια των «Δεκεμβριανών» που διήρκησαν 33 ημέρες, σκοτώθηκαν πάνω από 4.000 άνθρωποι, ενώ
αιχμαλωτίστηκαν και στάλθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης πάνω από 12.000 ΕΛΑΣίτες (Δεκέμβρης του ’44,
Επιμέλεια Γρηγόρης Φαράκος, εκδόσεις ΦΙΛΙΣΤΩΡ,1996). Για τα θύματα του εμφυλίου, ακριβή στοιχεία, σύμφωνα με τον
ιστορικό Σόλωνα Γρηγοριάδη, δεν υπάρχουν. «Η πλευρά του Δημοκρατικού Στρατού, τηρεί σιγή», σημειώνει, ενώ και στα
στοιχεία του ΓΕΣ υπάρχουν αμφισβητήσεις. Αρχικά, το ΓΕΣ είχε ανακοινώσει ότι την περίοδο 1946-1949 σκοτώθηκαν 637
αξιωματικοί και 7.612 οπλίτες, σύνολο 8.249.
Η «Έκθεσις της Πολεμικής ιστορίας των Ελλήνων» (έκδοση ΓΕΣ) δίνει άλλους αριθμούς. Οι απώλειες σε στρατιωτικούς
ανήλθαν σε 15.969 νεκρούς έναντι 13.676 του πολέμου (1940-41), σε 37.557 τραυματίες και σε 2.001 εξαφανισθέντες, ήτοι
σύνολο 55.527. Για τους αντάρτες, το ΓΕΣ δίνει συνολικές απώλειες 38.220 νεκρούς. Η «Έκθεσις της Πολεμικής ιστορίας
των Ελλήνων», πάντως, υπολογίζει σε 120.000 το σύνολο των νεκρών στρατιωτικών και πολιτών και από τις δυο πλευρές
στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. (Τα φοβερά ντοκουμέντα, ο Εμφύλιος 1946-1949, Σόλων Ν. Γρηγοριάδης, Τόμος
Β, σελ.146, 165, 175-176). Να σημειωθεί, επίσης, ότι το Δεκέμβριο του 1945, ο υπουργός Δικαιοσύνης Κ. Ρέντης, είχε
δηλώσει ότι περίπου 80.000 μέλη του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ είχαν διαπράξει και διωχθεί για κατοχικά αδικήματα και τα μισά
από αυτά βρίσκονταν ήδη στις φυλακές ως υπόδικοι ή κατάδικοι, ενώ παρέμεναν εκκρεμείς 48.056 δικογραφίες. Από τα
έκτακτα στρατοδικεία και κακουργιοδικεία την περίοδο 1946-48 είχαν εκτελεστεί τουλάχιστον 1.778 άνθρωποι.
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Εθνικής Αντιστάσεως εις μεγάλο ποσοστό και ούτω εγνώριζον καλώς τους σκοπούς και τας
μεθόδους των ανταρτών. Ούτω, από την πρώτην στιγμήν εκδηλώσεως της ανταρσίας, ετέθησαν εις
αυστηράν επιφυλακήν.
Οι Πυροσβέσται, οι οποίοι ως αποστολήν έχουν να σώζουν ανθρώπους και τις περιουσίες
αυτών από τας πυρκαϊάς και τας θεομηνίας με μοναδικό όπλο το θάρρος το οποίον φθάνει μέχρις
αυτοθυσίας, βλέποντας να κινδυνεύη ό,τι είχεν απομείνει όρθιο από το πέρασμα του κατακτητού,
έδωσαν, ως ήτο φυσικόν, τον καλύτερον εαυτόν τους εις την δύσκολον ταύτην στιγμήν. Με το ένα
χέρι κρατούσαν τον αυλό και με το άλλο το όπλο. Η δράσις των ήτο ποικίλη.
Οι Πυροσβέσται του Β’ Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών, εις την Βάθη, δεν πρόλαβαν να
συμπτυχθούν και μεμονομένως εγκατέλειψαν τον Σταθμό δια να κατωρθώσουν αργότερον
με χίλιους κινδύνους να ξεφύγουν από τις γραμμές των ανταρτών και να φθάσουν εις την οδό
Μουρούζη, εις το Αρχηγείον του Σώματος. Με την φυγήν τους ταύτην ηρνήθησαν να βοηθήσουν
τους αντάρτας εις το καταστρεπτικόν τους έργον των εμπρησμών και των ανατινάξεων ολοκλήρων
οικοδομικών τετραγώνων εις τας συνοικίας των Αθηνών. Την άρνησίν των ταύτην επλήρωσεν πολύ
ακριβά ο Διοικητής τους Πυραγός Ιωάννης Σίμας. Οι αντάρται άρρωστον τον απήγαγον και αφού
τον εβασάνισαν, τον έσφαξαν εις το Περιστέρι, εκεί όπου είχον την ιδίαν τύχην και άλλα αθώα
θύματα.
Εις το Αρχηγείον Χωροφυλακής, εις την οδόν Ιουλιανού, πληροφορούνται οι Πυροσβέσται του Α’
Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών ότι εξερράγη πυρκαϊά και σπεύδουν να εκτελέσουν το καθήκον
τους. Εις το διάστημα κατά το οποίον οι Πυροσβέσται κατέστειλον τις διάφορες μικροεστίες, οι
ολίγοι Χωροφύλακες της Φρουράς του Αρχηγείου τους, ευρίσκουν την ευκαιρίαν, καλυπτόμενοι
από τους Πυροσβέστας, να εισέλθουν εντός των πυροσβεστικών οχημάτων και εν ασφαλεία να
μεταφερθούν μακρυά από τας σφαίρας των ανταρτών, οι οποίοι έβαλον με μανίαν πρωτοφανή
εναντίον της πυροσβεστικής εξόδου, αλλά ευτυχώς χωρίς δυσάρεστο δια τους πυροσβέστας
αποτέλεσμα.
Την δράσιν τους αναπτύσσουν εις όλας τας συνοικίας των Αθηνών με αποτέλεσμα οι αντάρται
να τους αποκηρύξουν και να γράψουν εις τους τοίχους: «ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΑΣ».
Εις τον αγώνα τους αυτόν οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος είχον ικανόν αριθμόν
απωλειών, ο οποίος προσετέθη εις την εκατόμβην των θυμάτων τα οποία είχον και τα δύο άλλα
αδελφά Σώματα Ασφαλείας.
Μεταξύ των θυμάτων αυτών, έκτος του Πυραγού Ιωάννου Σίμα, συγκαταλέγονται: Ο
Ανθυποπυραγός Δημήτριος Κυριακουλάκος, ο Ανθυποπυραγός-οδηγός Θεόδωρος Μελίττας, ο
Αρχιπυροσβέστης Γεώργιος Φωτόπουλος και οι Πυροσβέσται Μιχαήλ Αρμάος, Βλάσιος Λασσαδός,
Πριόβολος Γεώργιος και Πυροσβέστης- οδηγός Σωτήριος Σπυριδάκης».
Εκφωνώντας αργότερα, τον επιμνημόσυνο λόγο, ο τότε υπουργός Δημόσιας Τάξης Σόλων
Γκίκας, αναφέρθηκε εκτενώς στο ρόλο των Σωμάτων Ασφαλείας κατά τη διάρκεια της γερμανικής
κατοχής, λέγοντας ότι «είναι φαίνεται η μοίρα των Σωμάτων Ασφαλείας να καταβάλουν πάντοτε
τίμημα εις αίμα δια την άσκησιν της κοινωνικής των αποστολής». Πρόσθεσε μάλιστα ότι τα
θύματα των Σωμάτων Ασφαλείας ανήλθαν σε 989 νεκρούς και 288 τραυματίες, ενώ την περίοδο
των Δεκεμβριανών τα θύματα ανήλθαν σε 1.046 νεκρούς και 602 τραυματίες.
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Η μεταπολεμική περίοδος
Κατά τη μεταπολεμική περίοδο, το Πυροσβεστικό Σώμα διοικείται εκ νέου, όπως προαναφέραμε,
από τον Αλκιβιάδη Κοκκινάκη, ο οποίος προσβλέπει στην περαιτέρω αναδιοργάνωση και ενίσχυσή
του. Ωστόσο, ο εμφύλιος σπαραγμός ανακόπτει αυτήν την πορεία και το Πυροσβεστικό Σώμα,
πληρώνει κι αυτό βαρύ το τίμημα της αιματοχυσίας του λού μας6.
Το ΠΣ επιχειρεί να καλύψει εκ των ενόντων τις υπαρκτές ανάγκες αφού οι προτεραιότητες των
κυβερνώντων ήταν προφανώς άλλες. Το σύνολο της οργανικής δύναμης του Π.Σ. το 1945 φθάνει
στις 1.300 θέσεις και η υπηρετούσα δύναμη ανέρχεται σε 1.084 πυροσβεστικούς υπαλλήλους.
Διοικητικά, σύμφωνα με τον ΑΝ 638/1945 (ΦΕΚ 265/1-11-1945), υπάγεται πλέον στο υπουργείο
Δημοσίας Τάξεως, το οποίο έχει πάρει τη σκυτάλη από το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας,
όπως λεγόταν ο αντίστοιχος κυβερνητικός φορέας την περίοδο της μεταξικής δικτατορίας.
Από τη λήξη του εμφυλίου (1949) έως και το 1952, όταν η πολιτική κατάσταση πλέον
σταθεροποιείται με την κυβέρνηση του Στρατάρχη Αλέξανδρου Παπάγου, έχουν σχηματιστεί μαζί
με τις υπηρεσιακές, συνολικά εννιά κυβερνήσεις, στοιχείο αποκαλυπτικό των πολιτικών εντάσεων
και της αστάθειας που εξακολουθούσε να υπάρχει στη χώρα.
Στο διάστημα αυτό, ξεχωρίζει ο εξοπλισμός του ΠΣ με τα πρώτα πλωτά μέσα -τρία ρυμουλκά
που μετασκευάστηκαν σε πυροσβεστικά πλοία- αλλά και η έκδοση του πρώτου τεύχους του πρώτου
ελληνικού πυροσβεστικού περιοδικού, της «Πυροσβεστικής Ηχού»7.
Το περιοδικό αυτό, το 1949, φιλοξενεί μακροσκελές άρθρο για τα καθήκοντα του ΠΣ και τις
δυσκολίες των πυροσβεστών, για να καταλήξει στο συμπέρασμα «Διατί πρέπει οι Πυροσβεστικοί
υπάλληλοι να τύχουν συνταξιοδοτικών πλεονεκτημάτων». Μάλιστα, το ίδιο άρθρο αναδημοσιεύεται
από τη Φωνή του Πυροσβέστη το 1995 με την επισήμανση: «Τα προβλήματα για τους πυροσβέστες
φαίνεται παραμένουν ίδια από πολύ παλιά. Ξεφυλλίζοντας ένα τεύχος της «Πυρ/κης Ηχούς» του
1949, βρήκαμε ένα άρθρο του Σωτ. Γλυκ. το οποίο αναφέρεται στη διαφορετική αντιμετώπιση
αλλά και στις διακρίσεις που γίνονται σε βάρος των Πυροσβεστών έναντι των άλλων κοινωνικών
ομάδων. Το παραθέτουμε αυτούσιο και τα συμπεράσματα δικά σας».
Ο αρθογράφος της εποχής λοιπόν, σημείωνε ότι «ευρίσκεται ανεπίλυτον το ζήτημα της
συνταξιοδοτήσεως των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων. Την κατατόπισιν αυτήν των Κυβερνόντων
η «Πυροσβεστική Ηχώ» εθεώρησε ως ένα των σκοπών της εκδόσεώς της και δια τούτο επελήφθη
αμέσως από του α’ τεύχους της, της διαφωτίσεως αρχόντων και αρχομένων. Και το θέμα τούτο, το
σοβαρόν, το δίκαιον και νόμιμον θα μας απασχολήση εν συνεχεία δια να ακουσθούν αι γνώμαι και
ειδικών ως και ενδιαφερομένων, ίνα εκ της συζητητικής αυτής διαφωτίσεως αποδοθή το δίκαιον εις
τον φρουρόν αυτόν της πολιτείας, τον προκινδυνεύοντα ανά πάσαν ώραν. Τον Πυροσβέστην».
Στη συνέχεια, γίνεται εκτενής αναφορά στις αρμοδιότητες του ΠΣ και στις υπηρεσίες που
6

Εκτός από τα θύματα του εμφυλίου, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα πρώτα χρόνια της γερμανικής κατοχής έχασαν
τη ζωή τους, στις 12 Νοεμβρίου 1942 και ο Δόκιμος Πυροσβέστης Κων/νος Πούλιος από το Πολύδενδρο Γρεβενών κατά
την προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, που είχε ξεσπάσει σε διώροφο οίκημα στη Θεσσαλονίκη, στις 21 Ιουλίου 1944 ο
Δόκιμος Τεχνίτης Διονύσιος Αναγνωστόπουλος από το Μοναστηράκι Γορτυνίας, όταν το πυροσβεστικό όχημα με το οποίο
μετέβαινε για την κατάσβεση πυρκαγιάς στα Νέα Σφαγεία, προσέκρουσε σε τοίχο. Στο ατύχημα αυτό τραυματίσθηκαν
τέσσερις ακόμη συνάδελφοί του πυροσβέστες. Επίσης, ο Πυροσβέστης Αναστάσιος Φωτεινόπουλος από τον Πειραιά, έχασε
τη ζωή του κατά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Πειραιά, στις 11 Ιανουαρίου 1944, την ώρα που συμμετείχε στην
κατάσβεση πυρκαγιάς.
7

Εκδότης και διευθυντής του ήταν ο δημοσιογράφος Σωτήριος Γλυκοφρύδης. Κυκλοφόρησε ως το 1956 συμπληρώνοντας
112 τεύχη, γεμάτα πυροσβεστικά δρώμενα και ιστορία.
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προσέφερε στο έθνος την περίοδο του πολέμου για να καταλήξει ότι: «Αλλά εκτός των υπηρεσιών
του αυτών και εν ειρήνη και κατά την μεγαλυτέραν ακόμη γαλήνην, οι υπάλληλοι της πυροσβεστικής
υπηρεσίας εργάζονται περισσότερον κάθε άλλου δημοσίου υπαλλήλου. Μια απλή σύγκρισις
δεικνύει ότι ο Πυροσβέστης μας εργάζεται 4.380 ώρας το έτος, ενώ το όριον της εργασίας των
λοιπών δημοσίων υπαλλήλων ανέρχεται εις 1.764 ώρας. Αλλά και η ανωτέρω σύγκρισις δεν
βασίζεται επί ίσων όρων εργασίας. Διότι οι δημόσιοι υπάλληλοι εργάζονται ημέραν και καθ’ ώρας
επιτρεπούσας εις αυτούς να ευρίσκωνται πλησίον των οικογενειών των κατά τας ώρας φαγητού και
της νυκτός και ν’ απολαμβάνουν όλων των υγιεινών συνθηκών, εν πλήρει ασφαλεία. Αντιθέτως,
οι πυροσβέσται ασκούν το τραχύ, επικίνδυνον και κοπιώδες έργον των υπό οιασδήποτε καιρικάς
συνθήκας, κοιμούνται ενδεδυμένοι δια να είναι έτοιμοι προς εκκίνησιν άμα τη σημάνσει συναγερμού
πυρκαϊάς και εκτεθειμένοι εις το ψύχος, την βροχήν, τον καύσωνα, επιλαμβάνονται του έργου των,
αψηφούντες κάθε κίνδυνον.
Πλείστα δε είναι ως θα αναφέρωμεν εις την ειδικήν στήλην του Ηρώου του Περιοδικού μας, τα
θύματα των ανδρών του Πυροσβεστικού Σώματος που έδωσαν την ζωήν των εν τη επιτελέσει του
μεγάλου έργου των.
Η υγεία λοιπόν του Πυροσβέστου πρέπει να είναι απόλυτος και πλήρης ζωής και σφρίγους ο
οργανισμός του, δια να αντέχη εις τας κακουχίας και τους κινδύνους. Και η ηλικία εκείνη που είναι
η ενδεδειγμένη, είναι από του 20 μέχρι και του 45 έτους.
Διότι πράγματι, είναι αδύνατον να φαντασθή κανείς πυροσβεστικόν υπάλληλον ηλικίας 45 ετών
και άνω, ικανόν να έχη την ευκινησίαν και τας σωματικάς ιδιότητας, αι οποίαι είναι απαραίτητοι
δια την ανάβασιν και κατάβασιν πυροσβεστικών κλιμάκων, την εισχώρησιν και εργασίαν εις
υπογείους χώρους πλήρεις καπνών, αναθυμιάσεων και δηλητηριωδών αερίων, την παραμονήν και
εργασίαν αυτού επί στεγών, ικριωμάτων και ετοιμορρόπων κτιρίων, την διάσωσιν και μεταφοράν
κινδυνευόντων ατόμων και υλικών, τα άλματα από μεγάλου ύψους εν περιπτώσει κινδύνου και
λοιπάς ακροβατικάς ιδιότητας, γενικώς δε την χρησιμοποίησιν των βαρέων κατασβεστικών μέσων
επί μακρόν χρόνον.
Εξάλλου, στοιχειώδης δικαιοσύνη επιβάλλει να τύχωσι ίσης μεταχειρίσεως όλοι οι υπάλληλοι.
Δίκαιον, λοιπόν, και οι υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να τύχωσι των αυτών
συνταξιοδοτικών πλεονεκτημάτων με τους άνδρας της Αεροπορίας, Υποβρυχίων, Αστυνομίας και
Χωροφυλακής εις τους οποίους αναγνωρίζεται βραχύτερος χρόνος υπηρεσίας. Διότι αι δυσκολίαι
και οι κίνδυνοι του Πυροσβέστη, δεν είναι ολιγώτεροι εκείνων των ανωτέρω Σωμάτων αλλά
είπομεν. Επί του θέματος τούτου θα συνεχίσωμεν, πλέον εκτενώς και με αδιάσειστα στοιχεία τα
οποία θα πείσουν τους αρμοδίους ότι επιβάλλεται να δοθή η αρμόζουσα λύσις εις το ζήτημα των
συντάξεων των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων».
Η κυβέρνηση Αλέξανδρου Παπάγου (19 Νοεμβρίου 1952 - 4 Οκτωβρίου 1955) με υπουργό
Εσωτερικών τον Παυσανία Λυκουρέζο, κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες επούλωσης των τραυμάτων
που είχαν υποστεί τα Σώματα Ασφαλείας. Σε ό,τι αφορά στο ΠΣ, αναφέρεται η υπαγωγή του στο
Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και η ίδρυση του Επικουρικού Ταμείου Υπαλλήλων
Πυροσβεστικού Σώματος (ΕΤΥΠΣ), με σκοπό να παρέχει «εφάπαξ» χρηματικό βοήθημα στους
πυροσβεστικούς υπαλλήλους ή στις οικογένειές τους, όταν για οποιοδήποτε λόγο αποχωρούν από
την Υπηρεσία. Επίσης, με το ΝΔ 2193/52 δημιουργήθηκε βαθμός αντιστοίχου του Ανθυπαστυνόμου
της Αστυνομίας Πόλεων, ήτοι Υποσταθμάρχου, Υπαρχιοδηγού και Υπαρχιτεχνίτου.
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Πέραν του γεγονότος ότι το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας είχε κληθεί να δηλώσει σε
ποιες «εθνικές οργανώσεις» και «αντάρτικες ομάδες» είχε συμμετάσχει προκειμένου να παραλάβει
«Μετάλλιον Εθνικής Αντιστάσεως» (σ.σ. εννοείται ότι δεν αφορούσε την εαμική εθνική αντίσταση
που τελούσε υπό διωγμόν), ως ηθική αμοιβή, με κάθε ευκαιρία και επετειακό γεγονός, δεχόταν τις
ευχαριστίες και τους επαίνους του Βασιλέως και των εκάστοτε κυβερνώντων για την συμβολή τους
στην τήρηση της τάξης και ασφάλειας και πάνω από όλα για την κατατρόπωση του κομμουνιστικού
κινδύνου:
«Η κυβέρνησις κατέβαλε και θα καταβάλει πάσαν μέριμναν δια την αρτιωτέραν οργάνωσιν των
Σωμάτων Ασφαλείας και την βελτίωσιν της θέσεως των αποτελούντων ταύτα ανδρών, επί των τέλει
να καταστήσει ταύτα ικανά, όπως με πίστιν προς την ΑΜ τον Βασιλέα, και υπό την πεφωτισμένην
κατεύθυνσιν του Στρατάρχου, συνεχίσωσι και κατά το ανατέλλον έτος την αρξαμένην προσπάθειαν
εις την υψηλήν έναντι της Ελληνικής Πατρίδος αποστολήν των», τόνιζε μεταξύ άλλων ο υπουργός
Εσωτερικών Παυσανίας Λυκουρέζος, την 1η Ιανουαρίου 1954, με σχετική εγκύκλιο «προς πάσας
τας Υπηρεσίας των Σωμάτων Ασφαλείας», λίγους μήνες μετά τους φονικούς σεισμούς που
ισοπέδωσαν Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Ιθάκη, αφήνοντας πίσω τους 871 νεκρούς, 1.690 τραυματίες
και πάνω από 145.000 άστεγους.
Μετά το θάνατο του Στρατάρχη Παπάγου, στις 4 Οκτωβρίου 1955, πρόεδρος της κυβέρνησης
αναλαμβάνει ο έως τότε υπουργός Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνος Γ.
Καραμανλής, ο οποίος στη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών τοποθετεί τον δικηγόρο Ιωάννη
Τριανταφύλλη και λίγους μήνες αργότερα στις 16 Φεβρουαρίου 1956, με το σχηματισμό της
κυβέρνησης που προέκυψε από τις εκλογές, τον Ν. Αθανασίου. Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά
του, εξήρε το ρόλο των ΣΑ και τις υπηρεσίες που προσέφεραν και εν ειρήνη και εν πολέμω, και
εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι «με το αυτό υψηλό φρόνημα και την ανωτέρα αντίληψη του
καθήκοντος και της αποστολής των, θα συνεχίσουν το έργο των τούτο, αφού τόσον εντόνως το
αισθάνονται, το επιτέλεσαν και το επιτελούν».
Το 1956 ψηφίζεται νομοθετική διάταξη, σύμφωνα με την οποία οι συντελεστές 9% και 11%,
κατά τη μετάβαση ακινήτων αυξάνονται σε 11% και 13% αντίστοιχα, στις περιοχές των δήμων
όπου υφίσταται ή ιδρύεται Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η συγκεκριμένη ρύθμιση εξασφαλίζει τα
έξοδα λειτουργίας των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και προωθεί την ίδρυση πολλών άλλων σε
επαρχιακές πόλεις. Το 1957 αρχίζει και η παραλαβή πενήντα πυροσβεστικών οχημάτων τύπου
MAGIRUS - DEUTZ με τα οποία βελτιώνεται η επιχειρησιακή δυνατότητα του Πυροσβεστικού
Σώματος.
Την κυβέρνηση Καραμανλή, διαδέχεται το Νοέμβριο του 1963 η κυβέρνηση κέντρου του
Γεωργίου Παπανδρέου, η οποία αυτοχαρακτηρίζεται «Κυβέρνησις της Δημοκρατίας» και
εξαγγέλλει μια νέα πολιτική με πρόταγμα τη συμφιλίωση του Λαού με το Στρατό και τα Σώματα
Ασφαλείας, φιλοδοξώντας μάλιστα να τα καταστήσει, όπως επαίρεται, Φρουρούς του Έθνους:
«Και κριτήριον της αξίας των, δεν πρόκειται να είναι η κομματική εύνοια. Κριτήριον της αξίας και
της σταδιοδρομίας των θα είναι αποκλειστικώς και μόνον το ανδρικόν ήθος και η επαγγελματική
ικανότης. Και απονέμω ευχαρίστως τον δίκαιον έπαινον. Αι Ένοπλαι Δυνάμεις της χώρας κατέχονται
πράγματι από την επίγνωσιν της μεγάλης εθνικής των αποστολής, επιτελούν εις το ακέραιον το
καθήκον των και είναι άξιαι της Πατρίδος.
Τα Σώματα Ασφαλείας θα είναι όργανα τον Κράτους και όχι του κόμματος. Εις την αληθή
Δημοκρατίαν το φρόνημα είναι ελεύθερον. Διώκεται μόνον η παράνομος πράξις. Και πρέπει να
διώκεται αυστηρότερον, διότι ακριβώς το φρόνημα είναι ελεύθερον. Ελευθερία και Νόμος είναι το
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έμβλημα της αληθούς Δημοκρατίας. Τα όργανα της τάξεως οφείλουν να σέβονται τον πολίτην. Και
ο πολίτης αντιστοίχως οφείλει να σέβεται το όργανον του νόμου. Αμοιβαίος σεβασμός: Αυτή είναι
η έννοια της Δημοκρατίας», σημείωνε ο Γεώργιος Παπανδρέου στο Μήνυμά του, εν έτει 1964.
Μάλιστα, αναφερόμενος και στην οικονομική πολιτική που ακολουθούσε η κυβέρνησή του,
συνέκρινε τα κονδύλια για τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. «Η Κυβέρνησις της Ε.Ρ.Ε.,
κατά τα τέσσαρα έτη, 1960-1963, διέθεσε προς βελτίωσιν των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων
και των συνταξιούχων 1.700 εκατομμύρια. Η δική μας Κυβέρνησις διαθέτει, εντός των δύο ετών,
1963 -1964, 2.100 εκατομμύρια, εις τα όποια θα πρέπει να προστεθούν και 160 εκατομμύρια δια
την βελτίωσιν παροχής υγειονομικής περιθάλψεως. Δίκαια κρίσις είναι η σύγκρισις», σημείωνε...
Πράγματι, το 1965, πέραν της από 1-1-1964 αύξησης κατά 5% των αποδοχών των δημοσίων
υπαλλήλων, στους οποίους περιλαμβάνονταν και οι άνδρες των Σωμάτων Ασφαλείας και του
Πυροσβεστικού Σώματος, επιφυλάσσεται ιδιαίτερη μέριμνα, όπως προκύπτει από άλλη σχετική
εγκύκλιο που ανέφερε μεταξύ άλλων ότι:
«α) Εις τους συμπληρούντας 20ετή στρατιωτική υπηρεσία ανθυπασπιστάς και οπλίτας και
αντιστοίχους Αστυνομίας Πόλεων και Πυροσβεστικού Σώματος, προσμετρήσεως του πέραν της
δεκαετίας χρόνου υπηρεσίας αυτών εις τον ήδη κατεχόμενον βαθμόν δια την απόληψιν επιδόματος
ευδοκίμου παραμονής ή προσαυξήσεως τριετιών.
β) Εις στους οπλίτας Χωροφυλακής και αντίστοιχους ΑΠ και ΠΣ με την καταβολή επιδόματος
επιφυλακής και κατά τη διάρκεια πάσης αδείας μετ’ αποδοχών αυτής.
γ) Δια της υπ’ αριθμ. 317324/23-12-1963 ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών
ηυξήθη κατά 5 δρχ. ημερησίως και από 1-1-1964 το εις άπαντας τους αξιωματικούς και οπλίτας
των ΣΑ και ΠΣ καταβολλόμενον επίδομα τροφοδοσίας, ανελθόν εις το ποσόν των 16 δραχμών
ημερησίως.
δ) Δια του υπ’ αριθμ. 4448/1964 νόμου, προεβλέφθη ο εις το διπλάσιο υπολογισμός, ως
πραγματικής συνταξίμου υπηρεσίας, του χρόνου υπηρεσίας των ανδρών των ΣΑ κατά το από 2-541 μέχρι 1-5-43 χρονικό διάστημα, ως και του κατά περίπτωση χρόνου υπηρεσίας αυτών, εν τη
ζώνη των επιχειρήσεων κατά την διάρκειαν του κατά των κομμουνιστοσυμμοριτών αγώνος, καθώς
και των ανδρών του Πυροσβεστικού Σώματος.
ε) Πέραν της από 1-1-65 εκ 5% αυξήσεως των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, εν οίς
και οι άνδρες των ΣΑ και ΠΣ, εις τούτους επεφυλάχθη ιδιαιτέρα μεταχείρισης συνισταμένη εις την
από της αυτής χρονολογίας αύξησιν του καταβαλλομένου ήδη επιδόματος εις τους ανθυπασπιστάς
Χωροφυλακής και αντιστοίχους ΑΠ και ΠΣ, κατά ποσοστό 10% επί του βασικού αυτών μισθού».
Να σημειωθεί ότι το σημείωμα αυτό, είχε αποσταλεί σε όλες τις Υπηρεσίες, στις 21 Απριλίου
1965 από το Γραφείο του υπουργού Δημόσιας Τάξης Π. Πολυχρονίδη (στις 13 Νοεμβρίου 1964 από
υφυπουργός Εσωτερικών αναβαθμίστηκε σε υπουργό Δημοσίας Τάξεως), συνοδευόμενο από τον
προσωπικό χαιρετισμό του πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου, ο οποίος μεταξύ άλλων εξέφραζε
τη χαρά του «διότι ηδυνήθην να ικανοποιήσω το δικαιότατον αίτημά σας προς διαβάθμισιν των
κατωτέρων οργάνων. Αλλά η διαβάθμισις δεν αποτελεί το μόνον αίτημα των Σωμάτων το οποίον
ικανοποιήσαμεν. Σας ανακοινώνω το σύνολο των μέτρων, τα οποία έχομεν ήδη λάβει ή πρόκειται
συντόμως να λάβομεν προς ικανοποίησιν δικαίων αιτημάτων σας. Αποδεικνύει τοιουτοτρόπως η
κυβέρνησις της Ενώσεως Κέντρου, όχι με λόγους αλλά με έργα την αληθινήν στοργήν της προς τα
Σώματα Ασφαλείας.
Εις ανταπόδοσιν της στοργής μας εν μόνον ζητούμεν από τα Σώματα Ασφαλείας. Να είναι πάντα
άξια της αποστολής των. Να είναι εύορκοι, προσηνείς, υπερήφανοι άνδρες. Ο αμοιβαίος σεβασμός
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πρέπει να διέπη τας σχέσεις των με τους πολίτας. Πρέπει να σέβονται τους πολίτας χάριν των
οποίων υπάρχουν, καθώς και οι πολίται πρέπει να τους ανταποδίδουν τον σεβασμόν, διότι αυτοί
εγγυώνται την ασφάλειά των.
Τα Σώματα Ασφαλείας πρέπει να είναι οι λειτουργοί του Κράτους Δικαίου. Δεν επιτρέπεται
να υπηρετούν ούτε Πρόσωπα, ούτε Κόμματα. Ιδεώδη πρέπει να υπηρετούν: Την Ελλάδα και την
Δημοκρατίαν. Την Ελευθερίαν και τον Νόμον. Τότε μόνον θα αισθάνονται την υπερηφάνειαν, ότι
έχουν καταστή άξια της μεγάλης αποστολή των. Είμαι βέβαιος ότι οι λόγοι μου ευρίσκουν απήχησιν
εις την ψυχήν σας. Και με αυτήν την πεποίθησιν σας επαναλαμβάνω τον εγκάρδιον χαιρετισμόν
μου».
Ακολούθησαν τα «Ιουλιανά», η αποστασία των βουλευτών και ο σχηματισμός πέντε (!)
διαδοχικών κυβερνήσεων έως την αποφράδα ημέρα της 21ης Απριλίου 1967, όταν εκδηλώθηκε το
πραξικόπημα των συνταγματαρχών και η χώρα μπήκε στο «γύψο» για το …καλό μας.
Να σημειωθεί ότι από τον Ιούλιο του 1966 έχει ήδη ιδρυθεί το Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων
Πυροσβεστικού Σώματος (ΤΑΥΠΣ) με σκοπό τη παροχή μερίσματος στους πυροσβεστικούς
υπαλλήλους που αποχωρούν από την Υπηρεσία ή στα μέλη της οικογένειάς τους. Με την απόφαση
αυτή θεωρήθηκε οριστική η επίλυση του τότε ασφαλιστικού προβλήματος.
Η επταετία των Συνταγματαρχών
Η δικτατορική κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Κόλια διατηρεί το σχήμα του υπουργείου Δημόσιας
Τάξης και μάλιστα προς το τέλος της το αναβαθμίζει (ανέβηκε στην 5η θέση της κυβερνητικής
ιεραρχίας από τις τελευταίες που ήταν έως τότε). Υπουργός ανέλαβε ο οικονομολόγος Παύλος
Τοτόμης, τον οποίο στη συνέχεια διαδέχονται ο Παναγιώτης Τζεβελέκος, ο Παναγιώτης Θεράπος
(έως τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, 1973), ο Βασίλειος Τσούμπας και ο Γεώργιος Τσουμάνης.
Το 1968 δημοσιεύεται ο Α.Ν.360, τροποποιώντας τις κείμενες περί πυροσβεστικής υπηρεσίας,
διατάξεις, δια 24 άρθρων. Ειδικότερα, η λειτουργία της Πυροσβεστικής Σχολής τίθεται σε νέα
βάση, προβλέπονται τμήματα Πυροσβεστών, Αρχιπυροσβεστών, Σταθμαρχών και Επιμόρφωσης
και Μετεκπαίδευσης αξιωματικών και κατωτέρων υπαλλήλων, ενώ καθιερώνεται δυνατότητα
ίδρυσης παραρτήματός της και εκτός Αθηνών.
Επίσης καθορίζονται τα κριτήρια κατάταξης νέων δοκίμων πυροσβεστών Β’ τάξεως, καταργείται
ο κλάδος μονίμων οδηγών καθώς και το Ανώτατο Συμβούλιο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και στη
θέση του δημιουργούνται δυο άλλα συμβούλια. Με τον ίδιο νόμο ρυθμίζονται θέματα πειθαρχικών
συμβουλίων, κρίσεων και προαγωγών.
Να σημειωθεί, επίσης, ότι προσδιορίζεται ο χαρακτήρας του Π.Σ. Σύμφωνα με το άρθρο 9,
ανήκει ρητά στα Σώματα Ασφαλείας: «Όπου της Νομοθεσίας γίνεται μνεία των όρων «Σώματα
Ασφαλείας» ή «Άνδρες των Σωμάτων Ασφαλείας», περιλαμβάνονται εις αυτά και το Πυροσβεστικόν
Σώμα και οι εις αυτό υπηρετούντες υπάλληλοι του Σώματος, εκτός αν πρόκειται περί διατάξεων, εξ
ων συνάγεται ρητή πρόθεσις του Νομοθέτου να εξαιρέσει το Πυροσβεστικόν Σώμα».
Αλλαγή επέρχεται όμως και στο επιτελικό όργανο του ΥΔΤ για θέματα πυροσβεστικής, καθόσον
στο εξής η Διεύθυνση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, εξελίσσεται σε Υπηρεσία του
ΠΣ με ιεραρχική σχέση, όπως οι άλλες Υπηρεσίες του Σώματος.
Με το άρθρο 19, οι υπηρετούντες υπάλληλοι που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας πριν από
τη συμπλήρωση 30ετούς πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, επιτρέπεται να διατηρώνται εκτός
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οργανικών θέσεων προαγόμενοι μόνο κατά ένα βαθμό, έως ότου συμπληρώσουν τη συντάξιμη
υπηρεσία και εν πάση περιπτώσει όχι πέραν του 62ου έτους της ηλικίας των.
Το 1969 (ΑΝ 139/69), επιχειρήθηκε εκ νέου η τροποποίηση του πλαισίου κρίσεων και προαγωγών
στα Σώματα Ασφαλείας, ρυθμίζοντας τις διαδικασίες κατά ενιαίο τρόπο για όλους τους Αξιωματικούς
(Χωροφυλακής, Αστυνομίας και Πυροσβεστικής). Επίσης, οι βαθμοί στο ΠΣ τροποποιήθηκαν:
Αρχηγός (παρέμεινε ως είχε), Αρχιπύραρχος - Υπαρχηγός από Υπαρχηγός, Πύραρχος από Διοικητής
Α’ τάξεως, Αντιπύραρχος από Διοικητής Β’ τάξεως Επιπυραγός από Υποδιοικητής Α’ τάξεως,
Πυραγός από Υποδιοικητής Β’ τάξεως, Υποπυραγός από Σταθμάρχης Α’ τάξεως, Ανθυποπυραρός
από Σταθμάρχης Β’ τάξεως, Πυρονόμος από Υποσταθμάρχης, Αρχιπυροσβέστης (παρέμεινε ως
είχε) Υπαρχιπυροσβέστης από Πυροσβέστης Α’ τάξεως, Πυροσβέστης από Πυροσβέστης Β’ τάξεως
και Δόκιμος Πυροσβέστης από Δόκιμος Πυροσβέστης Β’ τάξεως).
Επίσης, καθιερώθηκε ο θεσμός των περιπολικών πυροσβεστικών οχημάτων προκειμένου να
μειωθεί ο χρόνος απόκρισης σε συμβάντα στις μεγάλες πόλεις, λόγω της αυξημένης κυκλοφοριακής
κίνησης.
Το 1970, με το ΝΔ 658 ανατίθενται στους βαθμοφόρους του Πυροσβεστικού Σώματος από το
βαθμό του Αρχιπυροσβέστη παραγωγικής Σχολής και άνω, τα καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου
για την εξιχνίαση των εγκλημάτων εμπρησμού, καθώς και του Δημοσίου Κατηγόρου.
Επίσης, με το ΒΔ 835 μεταφέρθηκε από την Πολεμική Αεροπορία στο Πυροσβεστικό Σώμα, η
αρμοδιότητα της πυροπροστασίας των Πολεμικών Αεροδρομίων, ενώ παράλληλα ιδρύεται σε κάθε
ένα από αυτά, Πυροσβεστικός Σταθμός.
Την περίοδο της επταετίας, τέλος, εκδίδεται από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος το πρώτο
μηνιαίο τεύχος του επίσημου περιοδικού του «Ματιές στις φωτιές» (από το 1973 ονομάζεται
«Πυροσβεστική Επιθεώρηση»).
Το 1971 συστήνεται η Μουσική Μπάντα του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ το 1972 ιδρύεται
το Κέντρο Ασύρματης Επικοινωνίας Πυροσβεστικού Σώματος (199 Κ.Α.Ε.), το οποίο το 1992
μετονομάζεται σε Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος
(Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.). Να σημειωθεί ότι τα τηλεπικοινωνιακά μέσα ήταν ανύπαρκτα (κάποιοι ασύρματοι
που είχαν αποκτηθεί από το Στρατό και την Αμερικανική Αποστολή από το 1953 ακόμα, δεν
χρησιμοποιήθηκαν ποτέ. Οι υποδομές άρχισαν να λειτουργούν στοιχειωδώς μετά το 1960).
Ιδιαίτερης μνείας χρήζουν βεβαίως οι νουθεσίες των δικτατόρων προς το προσωπικό των
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθ’ όλη τη διάρκεια της επταετίας, αλλά και
η προσπάθειά τους να αποσπάσουν την ουσιαστική τους στήριξη, έργω και λόγω. Την περίοδο
αυτή, ο πολιτικός λόγος κυριαρχείται από τα στοιχεία της εμφυλιοπολεμικής προπαγάνδας και ο
αντικομμουνισμός βιώνει νέες δόξες.
«Εμβληματικό» το μήνυμα του Γ. Παπαδόπουλου, το Δεκέμβριο του 1967:
«Εκ μέρους του ελληνικού λαού και της εθνικής επαναστατικής Κυβερνήσεως, η οποία τον
εκφράζει, αισθάνομαι, την ιστορικήν ταύτην στιγμήν, ως επιτακτικόν εθνικόν καθήκον, να σας
απευθύνω εγκάρδιον μήνυμα βαθυτάτης ευγνωμοσύνης.
Ετελέσατε και πάλι το υπέρτατον προς την μεγάλην Πατρίδα μας χρέος. Η αντεθνική συνωμοσία
συνετρίβη. Εσώσατε την Ελλάδα και διεσώσατε την εθνικήν ενότητα. Απεδείχθητε υπεράξιοι
της πατρίδος. Ενεργήσατε με αποφασιστικότητα, η οποία υπερέβη τα σύνορα της γενναιότητος.
Επορεύθητε εις τον δρόμον του εθνικού καθήκοντος και της εθνικής τιμής με ετοιμότητα ψυχής
και φρονήματος, η οποία θα παραδειγματίζη τους επερχομένους. Αντιμετωπίσατε τους συνωμότας
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με φανατικήν και ανιδιοτελή πίστην εις τα ιδανικά της εθνικής επαναστάσεως, εις τα ιδανικά του
ελληνισμού.
Υπερασπίσατε με αυτοθυσίαν τας εννοίας της αληθινούς ελευθερίας και της υγιούς δημοκρατίας.
Επετύχατε σήμερον, μιαν νέαν θαυμαστήν και πάλι αναίμακτον εικοστήν πρώτην Απριλίου,
της οποίας τα ιδεώδη και οι σκοποί είχον εκληφθεί από τους ταπεινούς και τους φαύλους, ως
αντικείμενον ευτελούς συναλλαγής.
Η συντριβή των εχθρών του έθνους ολοκληρώθη. Και η νίκη υπήρξε θριαμβευτική. Η Ελλάς από
σήμερον πορεύεται χάριν εις εσάς άνευ εμποδίων εις τον δρόμον των ιστορικών πεπρωμένων της.
Ούτω, η εθνεγερσία της 21ης Απριλίου προχωρεί νικηφόρος και ελπιδοφόρος εις την αναγέννησιν
της Πατρίδος.
Αι δυνάμεις του Δικαίου, της Ηθικής και του Νόμου εθριάμβευσαν. Η τιμή του θριάμβου
αυτού ανήκει εις εσάς. Ο θρίαμβος όμως ανήκει εις ολόκληρον τον Ελληνικόν Λαόν, ο οποίος
ευρέθη κατά τας κρισίμους αυτάς στιγμάς σύσσωμος παρά το πλευρόν σας, παρά το πλευρόν της
Εθνικής Επαναστατικής Κυβερνήσεως. Επετελέσατε έργον θαυμαστόν. Το αναγνωρίζομεν όλοι οι
Έλληνες»…
Ιστορικής αξίας και η Ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού Ανδρόνικου Δήμα (Ματιές στις φλόγες»,
Μάιος 1972, τεύχος 18)
Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Πυροσβέσται και Διοικητικοί Υπάλληλοι.
Μετ’ ου πολύ θα ανατείλη η πάνσεπτος και φεγγοβόλος ημέρα της 21ης Απριλίου 1972, καθ’ ήν
θα συγχαρώμεν και συνεορτάσωμεν την ιστορικήν και εκθαμβωτικήν ημέραν της 21ης Απριλίου
1967, ήτις απετέλεσεν ένα νέον ιστορικόν σταθμόν και γεγονός της αναδημιουργίας του Έθνους
και ευημερίας του Ελληνικού Λαού.
Η 21η Απριλίου 1967 υπήρξε το λίκνον του νέου Ελληνικού Πολιτισμού, το βάθρον της
οικοδομουμένης και αναγεννωμένης Νέας Ελλάδος, το Ισχυρόν θεμέλιον επί του οποίου κτίζεται
η Ελλάς του δικαίου, της Εθνικής ενότητος, της επικρατήσεως των ηθικών αξιών και του
σπινθηροβόλου πνεύματος της Επαναστάσεως, το αποίον θα καταστή ο οδηγός φάρος και ζωοδότης
ήλιος της Ελλάδος και θα αποδείξη εν τη διαδραμουμένη Ελληνική Ιστορία την δικαίωσιν της
συντελεσθείσης Επαναστάσεως.
Ημείς οι Πυροσβέσται πρέπει να είμεθα υπερήφανοι και να το έχωμεν καύχημα ότι αποτελούμεν
ως Σώμα Ασφαλείας, ένα κομμάτι του αδαμαντίνου και ακαταμαχήτου Ελληνικού Στρατού, όστις
δια του μεγαλεπηβόλου Αρχηγού της Επαναστάσεως Γ. Παπαδοπούλου και επιλέκτων αξιωματικών
συνεργατών του, επετέλεσε το έπος και θαύμα της 21ης Απριλίου 1967, δι’ ού εθεραπεύθησαν αι
πυορροούσαι πληγαί της Αθανάτου Ελλάδος και του μοχθούντος Ελληνικού Λαού.
Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Πυροσβέσται και Διοικ. Υπάλληλοι του Π.Σ. Κρατήσατε εις τα
βάθη της Ελληνοχριστιανικής ψυχής σας ως κόρην οφθαλμού την πίστιν και αφοσίωσίν σας προς
τον Αρχηγόν της Επαναστάσεως, τας ενδόξους Ενόπλους Δυνάμεις και την Εθνικήν Επαναστατικήν
μας Κυβέρνησιν και διατηρήσατε ταύτην αλώβητον.
Γαλουχηθήτε και γαλουχήσατε τους τε συναδέλφους σας και συνανθρώπους σας με το αέναον
φώς της 21ης Απριλίου 1967.
Παραδειγματισθήτε και παραδειγματίσατε πάντας με τον καταβαλλόμενον μόχθον και κάματον
υπό των Κυβερνώντων δια την ανάτασιν του Έθνους και την ευημερίαν και δόξαν της ιεράς
αυτής Γής, της Ελλάδος και εστέ πλέον βέβαιοι ότι η Ελλάς της σήμερον υπό την πεφωτισμένην
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Ηγεσίαν του Προέδρου - Αντιβασιλέως κ. Γ. Παπαδοπούλου, θα καταστή η νέα Εθνική κιβωτός και
κολυμβήθρα εξ ής θα εκπορεύωνται τα Ελληνοχριστιανικά ιδεώδη.
Ενστερνισθήτε και ενστερνίσατε τους συνανθρώπους σας με το φεγγοβόλον και σπινθηροβόλον
πνεύμα της Επαναστάσεως, μεταλαμπαδεύσατε τούτο εν παντί χρόνω και προς πάσαν κατεύθυνσιν
ίνα όλοι ομού, Κυβερνώντες και κυβερνώμενοι, ανέλθωμεν τάχιστα επί της κορυφής της
αναγεννωμένης και λαμποκοπούσης Εθνικής Πυραμίδος και εφ’ ής κορυφής θα χαιρώμεθα και
αγαλλώμεθα έν Κυρίω διά την δόξαν του Έθνους και ευημερίαν του Λαού μας.
Η 21η Απριλίου 1967 ας σταθή εμπρός σας ως ορόσημον δόξης και φωτός του Ελληνικού Έθνους
κατά την διάρκειαν της υπηρεσιακής και οικογενειακής σας ζωής.
Η 21η Απριλίου 1967 θα είναι η ακατάλυτη λαμπάδα του πατριωτισμού μας και το λαμπερόν
άστρον που θα μας φωτίζη και οδηγή προς τον δρόμον των Πατέρων μας, την λεωφόρον του
Εθνικού μας προορισμού.
Ζήτω το Έθνος
Ζήτω η 21η Απριλίου 1967
Ζήτω ο Εθνοσωτήρ κ. Γ. Παπαδόπουλος
Ζήτωσαν αι Ένδοξοι Ένοπλοι Δυνάμεις
Ζήτω το Πυροσβεστικόν Σώμα
Ο Αρχηγός
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΑΣ
Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγους μήνες πριν από την πτώση των Συνταγματαρχών, στις 22 Μαρτίου
1974, το καθεστώς είχε προβεί στην αντικατάσταση του Αρχηγού του ΠΣ Ανδρόνικου Δήμα από
τον Ταξιάρχη Β. Αδαμόπουλο, Υπαρχηγό έως τότε, αλλά και τελευταίο αρχηγό προερχόμενο από
άλλα Σώματα.
Πάντως, στην ιστορία θα μείνει το αναμνηστικό δώρο -ένα τανκ μινιατούρα- που είχε χαρίσει
το Πυροσβεστικό Σώμα «εις την ομοούσιον Επαναστατικήν Τριάδα ήτοι τον Πρωθυπουργόν κ.
Γεώργιον Παπαδόπουλον, τον Α’ Αντιπρόεδρον της Εθνικής Κυβερνήσεως κ. Στυλιανόν Παττακόν
και τον Β’ Αντιπρόεδρον αυτής κ. Νικόλαον Μακαρέζον», εξυμνώντας την προσφορά τους στο
έθνος…8
Ο νέος Αρχηγός Ταξιάρχης Αδαμόπουλος είχε υπηρετήσει σχεδόν σε όλες τις υπηρεσίες της
8

Στα πλαίσια του εορτασμού της 5ης επετείου «της ’Εθνικής Έπαναστάσεως της 21ης ’Απριλίου 1967, το Πυροσβεστικόν
Σώμα προσέφερεν εις την Α.Ε. τον Αντιβασιλέα - Πρωθυπουργόν κ. Γεώργιον Παπαδόπουλον και τους Α’ και Β’
Αντιπροέδρους της Εθνικής Κυβερνήσεως κ.κ. Στυλιανόν Παττακόν και Νικόλαον Μακαρέζον τανκ, εν σμικρογραφία, το
οποίον κινείται δια φορητής μπαταρίας. Το εν λόγω τάνκ παρέδωσε ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος κ. Ανδρόνικος
Δήμας, συνοδευόμενος υπό αντιπροσωπείας Αξιωματικών και κατωτέρων υπαλλήλων, εις τον Α’ Αντιπρόεδρον της Εθνικής
Κυβερνήσεως κ. Στυλιανόν Παττακόν ως προερχόμενον εκ του σώματος των Τεθωρακισμένων.
Ο κ. Παττακός προσέφερε το μικρό τάνκ εις το Κέντρον Εκπαιδεύσεως Τεθωρακισμένων, προκειμένου από της θέσεως εις
την οποίαν θα τοποθετηθή να συμβολίζη, την αφετηρίαν της διανυθείσης και της νέας διανοιγομένης πενταετίας επ’ αγαθώ
του Έθνους και της ευτυχίας του Ελληνικού Λαού.
Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος κ. Ανδρόνικος Δήμας προσέφερεν επίσης πυροβόλα εν σμικρογραφία εις την
ομοούσιον Επαναστατικήν Τριάδα ήτοι τον Πρωθυπουργόν κ. Γεώργιον Παπαδόπουλον, τον Α’ Αντιπρόεδρον της Εθνικής
Κυβερνήσεως κ. Στυλιανόν Παττακόν και τον Β’ Αντιπρόεδρον αυτής κ. Νικόλαον Μακαρέζον ως και εις τους Αρχηγούς των
Ενόπλων Δυνάμεων Στρατηγόν κ. Οδυσσέαν Αγγελήν, Υπουργόν Δημοσίας Τάξεως κ. Σπυρίδωνα Βελλιανίτην, Υφυπουργόν
Περιφερειακόν Διοικητήν Αττικής και Νήσων κ. Κωνσταντίνον Παπαδόπουλον, Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων … »
κλπ (Ματιές στις Φλόγες, τεύχος 18, 1972).
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Αστυνομίας Πόλεων και της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας.
Στην Ημερήσια Διαταγή διαβάζουμε μεταξύ άλλων:
«Το Πυροσβεστικόν Σώμα, μετά των Αξιωματικών του οποίου είχον πλειστάκις συνεργασίαν,
κατά τον υπηρεσιακόν μου, εν τη Αστυνομία Πόλεων, βίον, επιτελεί έργον θεάρεστον και εκτιμάται
παρ’ απάντων. Εις την οικογένειαν ταύτην νυν εισέρχομαι και εγώ, ως Μέλος. Γνωρίζω, σχετικώς,
τα απασχολούντα το Σώμα προβλήματα. Διά την επίλυσιν αυτών των προβλημάτων θα αναλώσω
απάσας τας δυνάμεις μου και θα χρησιμοποιήσω πάντας τους ικανούς και δυναμένους να βοηθήσουν
εις το αναδιοργανωτικόν έργον και εις την παροχήν πάσης δυνατής συνδρομής.
Επιθυμία μου είναι να εδραιωθή εν ταις ψυχαίς πάντων συναίσθημα δικαιοσύνης και
αντικειμενικότητος, να καταμερισθούν εις πάντας τα βάρη εξ ίσου και να καταστή συνείδησις
εις όλους ότι, βάσις της εξελίξεως εκάστου είναι η επαγγελματική κατάρτισις και απόδοσις, η
πίστις και η προσήλωσις προς τας ηθικάς αξίας και η αυστηρά προσήλωσις εις το της υπηρεσίας
καθήκον.
Ωσαύτως επιβάλλεται, πρωτίστως να υπάρχη ομόνοια, αγάπη, συναδελφική αλληλεγγύη και
αλληλοσεβασμός μεταξύ σας, διότι τότε μόνον θα αγωνισθώμεν ηνωμένοι και θα επιτύχωμεν εις
το έργον μας.
Θεωρώ υποχρέωσίν μου να δηλώσω κατηγορηματικώς, ότι θα με εύρητε πάντοτε παρά το
πλευρόν σας ως πιστόν συμπαραστάτην εις πάσαν δύσκολον στιγμήν και εις πάσαν εκδήλωσιν της
ζωής σας.
Οφείλω επίσης να τονίσω, ότι θα εκτιμήσω πάσαν εξαίρετον πράξιν και θα αισθάνωμαι χαράν και
ικανοποίησιν οσάκις μου δίδεται η ευκαιρία να προτείνω επιβράβευσιν διακριθέντων υπαλλήλων,
αλλά και πικρίαν όταν ευρίσκωμαι εις την ανάγκην να επιβάλλω κυρώσεις.
Υπό τας συνθήκας ταύτας και με την βεβαιότητα, οτι ουδείς θα αποστή των γραμμών ή θα υστερήσει
εις το έργον, πιστεύω ότι θα κρατήσωμεν υψηλά την υπηρεσιακήν σκυτάλην, την μεταφερθείσαν
μέχρις ημών υπό τέως συναδέλφων και την οποίαν σκυτάλην οφείλομεν να παραδώσωμεν και
ημείς υπερηφάνως εις τους επερχομένους, με την διαβεβαίωσιν οτι επετελέσαμεν εις το ακέραιον
το καθήκον μας.
Με την βοήθειαν του Παναγάθου Θεού και την συμπαράστασιν όλων σας, πιστεύω ότι, το
Πυροσβεστικόν Σώμα, θα συνεχίση να γνωρίζει ημέρας ευτυχείς και θα προσθέσει νέας ωραίας
σελίδας εις την ένδοξον και τετιμημένην ιστορίαν του.
Ζήτω η ΕΛΛΑΣ
Ζήτω η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
Ζήτω το ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ
Ο Αρχηγός
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΑΟΣ
Ο έως τότε Αρχηγός Ανδρόνικος Δήμας, ο οποίος είχε παραιτηθεί επικαλούμενος λόγους υγείας,
στην Ημερήσια Διαταγή «επί τη αποχωρήσει του», σημείωνε μεταξύ άλλων ότι η πενταετής του
υπηρεσία στο ΠΣ ως Υπαρχηγού και Αρχηγού του έδωσε την ευκαιρία να κατανοήσει «απολύτως
την υψηλήν σας αποστολήν και να γνωρίσω εκ του σύνεγγυς το εθνοσωτήριον έργον, το οποίον
επιτελείτε αυτοθυσιαζόμενοι εις τας επάλξεις των πύρινων μαχών, των θεομηνιών και των πάσης
φύσεως ατυχημάτων σώζοντες και διασώζοντες ψυχάς τε και περιουσίας.
(…) Περιβληθείς με την ένδοξον στολήν σας και βαπτισθείς Πυροσβέστης, ειργάσθην σκληρά
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και εις βάρος της υγείας μου, με μόνον γνώμονα την αξιοποίησιν του Σώματος και την επίλυσιν των
προβλημάτων πάντων υμών, οίτινες προσφέρετε εαυτούς ως ολοκαυτώματα κατά τας πυρίνους και
αποπνικτικάς μάχας, τας αντιξόους καταστάσεις της οργιζούσης φύσεως και τας διασώσεις εις τα
πάσης φύσεως ατυχήματα.
Αι φεγγοβόλοι εκείναι περίοδοι από 21ης Απριλίου 1967 μέχρις Ιουλίου 1972 και από της 25ης
Νοεμβρίου 1973 μέχρι σήμερον, υπήρξαν αι περίοδοι της αναδημιουργίας σας, καθ’ ας επεδείχθη
απόλυτος κατανόησις και συμπαράστασις των Εθνικών Επαναστάσεων και του Προϊσταμένου
μας Κλιμακίου του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, το οποίον εμόχθησε διά την αξιοποίησιν του
Σώματος και την επίλυσιν των βασικών προβλημάτων σας.
Υπήρξε και περίοδος ατυχής δια το Σώμα, καθ’ ήν ουδέν επετελέσθη παρά το δίκαιον των
υποβληθέντων αιτημάτων του και μύριαι πικρίαι επότισαν τον υποφαινόμενον, πλήν η πίστις μου
επί την αποστολήν μου, η εμμονή μου εις τον επιδιωκόμενον σκοπόν και η άντλησις δυνάμεως εκ
του προσφερομένου έργου σας, μου εδυνάμωσαν την ψυχήν και με ήγαγον εις την λήψιν ορθών
αποφάσεων προς αντιμετώπισιν της τοιαύτης ζοφεράς διά το Σώμα καταστάσεως. Οι συνεργήσαντες
«ας όψονται» και αν κινδυνεύσουν, ας διασωθούν από το Μεγαλόψυχον Πυροσβεστικόν Σώμα».
(…)
«Με Εθνικήν έξαρσιν εωρτάσθη εις απάσας τας Πυροσβεστικάς Μονάδας η 6η επέτειος της 21ης
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967» έγραφε το περιοδικό «Ματιές στις φωτιές» (τεύχος 30, 1973 σελ. 3 και 6). «Το
Πυροσβεστικόν Σώμα, χάρις εις το ενδιαφέρον της Εθνικής Επαναστατικής Κυβερνήσεως κατά
την διαρρεύσασαν 6ετίαν επραγματοποίησεν την άναδιοργάνωσιν και τον εξοπλισμόν του», χωρίς
ωστόσο να αναφέρεται σε αυτά.
Οι ύμνοι που εκφωνήθηκαν, ήταν πλούσιοι σε αναφορές για την …αναγκαιότητα της 21ης
Απριλίου και τη μεγάλη αποστολή που είχαν αναλάβει οι πρωτεργάτες της.
Σε αυτό το πνεύμα, οι πραξικοπηματίες συνέχισαν τη ρητορική τους και όχι μόνον, έως τελικής
πτώσεως, τον Ιούλιο του 1974, οπότε η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, υπό τον Κωνσταντίνο
Καραμανλή, ανέλαβε να αποκαταστήσει τη Δημοκρατία και να επαναφέρει τη λειτουργία του
δημοκρατικού πολιτεύματος στη χώρα μας.
Αποκατάσταση της Δημοκρατίας
Τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης χαρακτηρίζονται από τις δίκες των πρωταιτίων του
πραξικοπήματος και τις διαδικασίες αποχουντοποίησης του κράτους. Ο εκδημοκρατισμός της
πολιτικής ζωής και της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών ήταν μια δύσκολη διαδικασία, η
οποία δυστυχώς στιγματίστηκε από τον κομματισμό και τις πελατειακές σχέσεις. Πάντως, παρά
τις δημοκρατικές θεσμικές αλλαγές και τις πολιτικές παρεμβάσεις για τον εκδημοκρατισμό του
πολιτικού συστήματος και την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) -η
Συνθήκη υπεγράφη στην Αθήνα, στις 28 Μαΐου 1979- ο συνδικαλισμός στα Σώματα Ασφαλείας δεν
ήταν στις προτεραιότητες των πολιτικών κομμάτων της εποχής εκείνης. Άλλωστε, τα πιστοποιητικά
κοινωνικών φρονημάτων, αποτελούσαν ακόμα αναγκαίο διαβατήριο για την πρόσληψη κάποιου
στο δημόσιο, παρά τις διακηρύξεις των κρατούντων.
Στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης τοποθετήθηκε, ως υπουργός, ο στρατιωτικός Σόλων Γκίκας, τον
οποίο το 1976 διαδέχθηκε ο Γεώργιος Σταμάτης.
Η Ημερήσια Διαταγή του νέου υπουργού Σόλωνος Γκίκα, ήταν χαρακτηριστική του πνεύματος
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που επικρατούσε ακόμα τότε στα πολιτικά μας πράγματα:
«Άπαντες τους αξιωματικούς, υπαλλήλους και κατώτερα όργανα των Σωμάτων Ασφαλείας, του
Πυροσβεστικού Σώματος και της Αγροφυλακής:
Μετέχων της πολιτικής κυβερνήσεως ήτις υπό τον δεδοκιμασμένον ηγέτην κ. Κωνσταντίνον
Καραμανλήν, επωμίσθη τα ευθύνας διακυβερνήσεως της Χώρας, έσχον την τιμήν να αναλάβω τα
καθήκοντα του υπουργού Δημοσίας Τάξεως.
Γνωρίζω τας δυσχερείας τα οποίας εμφανίζει ο ζωτικός τομεύς της δημοσίας τάξεως και ασφαλείας,
δυσχερείας ηυξημένας σήμερα, ότε καλούμεθα να αποκαταστήσομεν και εξασφαλίσομεν πολιτικήν
ομαλότητα και δημοκρατικάς ελευθερίας άνευ διαταραχής της εννόμου τάξεως. Πιστεύω, όμως,
ότι η μακρά σας πείρα, η αφοσίωσή σας εις το καθήκον, η ιστορία σας εις εθνικούς αγώνας και
η εγνωσμένη φιλοπατρία σας, αποτελούν μιαν εγγύησιν, ότι θα ανταποκριθείτε εις το δύσκολον
έργον σας.
Σας καλώ σήμερον, ότε το έθνος διανύει κρίσιμον περίοδον του βίου του, να αρθείτε όλοι εις
το ύψος των περιστάσεων και αναλογιζόμενοι την βαρύτητα των ευθυνών σας να προσφέρητε
το σύνολον των δυνάμεών σας προς πραγμάτωσιν των σκοπών τους οποίους η πολιτεία, υπό την
σημερινή πολιτικήν της Ηγεσίαν, επιδιώκει.
Οφείλετε να θέσητε ως πρωταρχικόν στόχον την εθνικήν ενότητα και να διαφυλάξητε ως κόρην
οφθαλμού την έννομον τάξιν.
Έχετε χρέος να επιδεικνύητε αμέριστον το ενδιαφέρον σας προς τους πολίτας, να εξυπηρετείτε
αυτούς, να επιδιώκητε την συνεργασίαν τους, να αποφεύγητε πάσαν άνισον μεταχείρισιν και
γενικώς δια της όλης δράσεώς σας να εδραιώσετε την πεποίθησιν ότι είσθε υπηρέται του νόμου και
προστάται των πολιτών.
Εις την δραστηριότητά σας ταύτην, θα εύρητε ένθερμον συμπαραστάτην και εμέ και την
κυβέρνησιν της οποίας επιδίωξις, εις στον τομέα του υπ’ εμέ υπουργού, είναι η εξασφάλισις της
εννόμου τάξεως και η δημιουργία συνθηκών πραγματικού κράτους δικαίου.
Με τας σκέψεις ταύτας και την διαβεβαίωσιν ότι θα αναλώσω όλας μου τας δυνάμεις δια το
καλόν της Πατρίδος και των ανδρών των Σωμάτων Ασφαλείας, απευθύνω εις όλους σας θερμόν
χαιρετισμόν».
Ας δούμε πώς περιγράφει η «Πυροσβεστική Επιθεώρησις» την επίσκεψη του υπουργού στο
Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος «προς ενημέρωσίν του επί διαφόρων θεμάτων, τα οποία
απασχολούν τούτο. (…)
Μεταξύ των θεμάτων τα οποία εθίγησαν προς πληρεστέραν ενημέρωσιν του κ. Υπουργού, είναι
εν γενικαίς γραμμαίς η ιστορία του Σώματος, από το πρώτον στάδιον της οργανώσεώς του, ως την
σταδιακήν του εξέλιξιν μέχρι σήμερον, χάρις εις το αμέριστον ενδιαφέρον των εκάστοτε ιθυνόντων.
Επίσης τον ρόλον τον οποίον το Πυροσβεστικόν Σώμα έπαιξεν εις τας δύσκολους στιγμάς του
Ελληνισμού εις τας πολεμικάς καταστάσεις.
Ως προς την αποστολήν του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κ. Αρχηγός ανεφέρθη εις τας κυρίας
έννοιας ταύτης, αλλά και εις τας προσθέτους τοιαύτας της διασώσεως των πολιτών εκ των
διαφόρων δυστυχημάτων, τας θεομηνίας, τας πλημμύρας και γενικώτερον εις τας ενισχύσεις των
στρατιωτικών αρχών δια την διάλυσιν παρανόμων συγκεντρώσεων εν συνεργασία μετά των άλλων
σωμάτων ασφαλείας ή και τη συμβολήν του εις την πολιτικήν άμυναν της χώρας.
Δια τον σκοπόν τούτον ετόνισεν ο κ. Αρχηγός, γίνονται συνεχείς εκπαιδεύσεις τόσον των
νεοκατατασσομένων εις την Σχολήν του Σώματος, όσον και εις τας άλλας υπό τύπον σεμιναρίου,
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Σχολάς.
Μεταξύ των άλλων -όπως είπεν ο κ. Αρχηγός- το Αρχηγείον του Πυροσβεστικού Σώματος
ανέλαβε την παντοιοτρόπως διαφώτισιν του κοινού, ίνα ούτως επιτευχθή ο περιορισμός εις το
ελάχιστον δυνατόν των πυρκαϊών, αρκεί παραλλήλως το κοινόν να συνειδητοποιήσει, ότι η ανάγκη
της προφυλάξεως του Δάσους πηγάζει εκ της μεγάλης υποχρεώσεως του πολίτου να διατηρεί
τούτο ανέπαφον, ως το έθρεψεν η μητέρα φύσις.
Τέλος ο κ. Αρχηγός υπογράμμισε τους βασικούς και αναγκαίους στόχους:
α) Την αναδιάρθρωσιν της συνθέσεως του Σώματος με τα σημερινά δεδομένα, και
β) Την επέκτασιν της Π.Υ. και εις άλλας πόλεις τις Επικρατείας».
Η νέα κυβέρνηση προχώρησε σταδιακά σε αλλαγές στον κρατικό μηχανισμό και όπως ήταν
αναμενόμενο, και στο ΠΣ. Την 1η Νοεμβρίου 1974 δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(Α’318) το πολύ ευεργετικό Ν.Δ. 142/ 1974 «Περί λογισμού εις το διπλάσιον του χρόνου υπηρεσίας
του διανυθέντος εις ενίας Υπηρεσίας υπό οργάνων των Σωμάτων Χωροφυλακής - Αστυνομίας
Πόλεων και Πυροσβεστικού», ενώ με το Ν. 220/1975 (Α’ 263) θεσπίσθηκε το δικαίωμα να ορίζεται
Αρχηγός από τους κόλπους των αξιωματικών του Σώματος. «Μέχρι τότε ως Αρχηγοί διορίζονταν
αξιωματικοί από το Στρατό, τη Χωροφυλακή και την Αστυνομία, με αποτέλεσμα να υπάρχει έντονη
δυσαρέσκεια. Μάλιστα κάποιοι δεν δίσταζαν να ομιλούν «για υπηρεσιακά ανίδεα πρόσωπα που
κατά κανόνα δεν είχαν κατορθώσει να ευδοκιμήσουν στις Υπηρεσίες τους. Με τέτοιες ηγεσίες το
Π.Σ. έχασε πολλούς βηματισμούς στην πορεία του προς την πρόοδο» (βλέπε άρθρο B’ Υπαρχηγού
Π.Σ. Αντιστρατήγου Χρήστου Κων. Μητροπέτρου, Πυροσβεστική Επιθεώρηση, τεύχος 114,
2005).
Ο πρώτος Αρχηγός από τις τάξεις του ΠΣ
Πρώτος πυροσβέστης Αρχηγός επελέγη ο Κων/νος Γκίκας μέχρι τότε Υπαρχηγός του Π.Σ. Ήταν
ο πρώτος Αρχηγός από τις τάξεις του ΠΣ και το γεγονός προβλήθηκε εκτενώς από τις σελίδες της
Πυροσβεστικής Επιθεώρησης» (τεύχος 61):
«Επιτέλους. Η επιδίωξις και ο στόχος του Πυροσβεστικού Σώματος, του οποίου η ιστορία
συμπληροί τεσσαρακονταπενταετίαν, ν’ αποκτήση και τούτο, ως και τα έτερα Σώματα, Ηγεσίαν
εκ των κόλπων του και να διοικηθή από τους φυσικούς του ηγήτορας, ως απήτει αυτό τούτο το
συμφέρον του Σώματος, εγένετο πραγματικότης». (…)
«Το τόσον σημαντικόν τούτο επίτευγμα, συντελεσθέν αθορύβως πρωτοβουλία των αρμοδίων
Κυβερνητικών παραγόντων και ιδίως του υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Σόλωνος Γκίκα, όστις
από της Υπουργίας του επεσήμανε το υφιστάμενον κενόν και έταξε ως σκοπόν την επίλυσιν της
εκκρεμότητος και την τακτοποίησιν της απαραδέκτου καταστάσεως, προωθήσας τας απαιτουμένας
τροποποιητικάς διατάξεις προς ψήφισιν, εχαιρετίσθη με ενθουσιασμόν υφ’ απάντων των ανδρών
του Σώματος.
Ήδη διά του δημοσιευθέντος προσφάτως υπ’ άριθ. 220/75 Νόμου, καθιερώνεται ρητώς ότι ο
Αρχηγός και Υπαρχηγός του Σώματος θα επιλέγεται υπό στελεχών του Σώματος, τεθείσης ήδη εις
εφαρμογήν της σχετικής διατάξεως και πραγματοποιηθείσης της πρώτης επιλογής διωρισθέντος ως
ανωτέρω αναφέρεται ως Αρχηγού του Σώματος του κ. Κωνσταντίνου Γκίκα».
Στην Ημερησία Διαταγή, της 29ης Νοεμβρίου 1975, του νέου Αρχηγού Κωνσταντίνου Γκίκα,
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αναφέρονται και τα εξής:
«Και όσον αφορά την πολιτείαν, αυτή αποδεδειγμένους έπραξεν ό,τι επεβάλετο, πλην όμως από
ημετέρας πλευράς, ανακύπτουν βαρείαι ευθύναι και σοβαρώταται υποχρεώσεις, ίνα ανταποκριθώμεν
εις την ανατεθείσαν νέαν, μεγάλην και υψηλήν αποστολήν. Εντεύθεν η ανάγκη αναλογισμού των
ευθυνών και ανακατατάξεως των θέσεων.
Ότε, προ έτους, απευθυνόμην προς υμάς επί τη αναλήψει των καθηκόντων του Υπαρχηγού
του Πυροσβεστικού Σώματος, υπεσχέθην ότι θα κατεβάλετο πάσα δυνατή προσπάθεια διά την
προώθησιν των υπηρεσιακών θεμάτων. Σήμερον, οπότε ανετέθησαν ημίν τα βαρύτερα καθήκοντα
υπευθύνου Διοικήσεως του Σώματος, δίδω υπόσχεσιν ότι θα διαθέσω όλας μου τας δυνάμεις και
θα καταβάλω πάσαν δυνατήν προσπάθειαν διά την πρόοδον και ανέλιξιν του Σώματος, το οποίον
υπηρετώ ευόρκως και ευσυνειδήτως επί τριάκοντα δύο συνεχή έτη.
Γνώστης των κυριωτέρων θεμάτων των αφορώντων το Σώμα, και έχων επίγνωσιν των προς το
προσωπικόν υποχρεώσεων της Ηγεσίας, θα κατευθύνω τας ενεργείας μου προς πάσαν κατεύθυνσιν
ίνα καταστή εφικτή η, κατά το δυνατόν, επίλυσις των κυριωτέρων προβλημάτων.
Οιαδήποτε όμως και αν είναι η θέλησις του ηγήτορος και οσονδήποτε σθεναρά και αν
εμφανίζεται η στάσις του, δεν είναι ποτέ δυνατόν να επιτύχη εις το έργον του εάν δεν έχη την
συμπαράστασιν και την πλήρη συνεργασίαν των επιτελών του και του λοιπού προσωπικού. Είναι
τούτο παραδεδεγμένον».
Επίσης, κατά την τελετή παραλαβής της αρχηγίας, ο νέος Αρχηγός αναφέρθηκε ειδικά στην
ιστορική αυτή στιγμή, λέγοντας:
«Με την σημερινήν τελετήν δεν πραγματοποιείται απλώς η αποχώρησις εκ της ενεργού
Υπηρεσίας ενός Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά συντελείται ταυτοχρόνως και μία
σπουδαιοτάτης σημασίας μεταβολή διά το Σώμα μας. Αποκτά τούτο Ηγεσίαν εκ των κόλπων του
και πραγματοποιείται το όνειρον τεσσαράκοντα πέντε ολοκλήρων ετών». Έκλεισε δε την ομιλία
του ως εξής: «Καλώ άπαντας τους συνθέτοντας το Πυροσβεστικόν Σώμα υπαλλήλους, αδιακρίτως
βαθμού και κλάδου, οπουδήποτε και αν ευρίσκωνται, όπως αναλογιζόμενοι την σοβαρότητα της
επελθούσης μεταβολής και εκτιμώντες την σκοπιμότητα της αλλαγής, συσπειρωθούν πέριξ της
νέας Ηγεσίας των, και συντρέξουν ταύτην δι’ όλων των των δυνάμεων, δια την προκοπήν και το
καλόν του Σώματος, αλλά κυρίως ίνα αποδείξωμεν ότι και το Πυροσβεστικόν Σώμα δικαιούται και
δύναται να διοικείται υπό των στελεχών του».
Το Π.Σ. ανακτά την αυτοπεποίθησή του
Κατά τη μεταπολιτευτική περίοδο, στην οποία το ΠΣ εισέρχεται με 5.070 υπαλλήλους και
περίπου 600 οχήματα συνολικά, ξεχωρίζει σειρά σημαντικών νομοθετικών πρωτοβουλιών:
Εκτός από την ανάληψη της αρχηγίας του Σώματος από τους ίδιους τους Αξιωματικούς του, το
ίδιο έτος άρχισε να λειτουργεί η Μηχανογραφική Υπηρεσία, ενώ με το Ν. 413/1976 (Α’ 212) οι
πυροσβεστικοί υπάλληλοι υπάγονται στις διατάξεις περί απονομής στρατιωτικών συντάξεων. Μέχρι
τότε είχαν στρατιωτικό μισθολογικό καθεστώς αλλά υπάγονταν, όσον αφορά το συνταξιοδοτικό,
στις σχετικές διατάξεις των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων.
Επίσης, με το Ν. 617/1977 επεκτάθηκαν και στο πυροσβεστικό προσωπικό οι διατάξεις του ΝΔ
334/69 περί οδοιπορικών εξόδων του στρατιωτικού προσωπικού. Εξάλλου, με το Ν. 616/1977
(Α’ 166) ο Αρχηγός Π.Σ. και οι Διοικητές Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πόλεων
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εξουσιοδοτήθηκαν να εκδίδουν Πυροσβεστικές Διατάξεις για την επιβολή μέτρων προληπτικής
πυροπροστασίας.
Το 1977, όπως αναφέρει η «Πυροσβεστική Επιθεώρηση», την Αττική έπληξαν οι χειρότερες
πλημμύρες της εκατονταετίας και οι Πυροσβέστες επενέβησαν σε χιλιάδες συμβάντα. Διέσωσαν
εκατοντάδες πολίτες και ανεκτίμητης αξίας περιουσίες. Ο τραγικός απολογισμός της θεομηνίας
ήταν 17 νεκροί και πολλών δισεκατομμυρίων καταστροφές υλικών αγαθών.
Μετά τις πρόωρες εκλογές της 20ης Νοεμβρίου 1977, στη νέα κυβέρνηση Καραμανλή, υπουργός
Δημόσιας Τάξης ορίστηκε ο Αναστάσιος Μπάλκος.
Στις 3 Ιανουάριου 1978, τον πρώτο Πυροσβέστη Αρχηγό διαδέχεται ο μέχρι τότε Υπαρχηγός
Παναγιώτης Ποτουρίδης. « Ένας πραγματικά μεγάλος Αρχηγός που τον θυμούνται πάντα με
ευγνωμοσύνη οι Πυροσβέστες», έγραφε ο B’ Υπαρχηγός Π.Σ. Αντιστράτηγος Χρήστος Κων.
Μητροπέτρος, το 2005.
Η διάρκεια αυτής της κυβέρνησης κράτησε, όμως, μέχρι τις 10 Μαΐου 1980, οπότε ο Κ.
Καραμανλής μεταπήδησε στην Προεδρία της Δημοκρατίας και νέος πρωθυπουργός ορκίστηκε
ο Γεώργιος Ράλλης. Επί των ημερών του πάντως, στο πλαίσιο ενός γενναίου εξοπλιστικού
προγράμματος (1976-1980), παραλαμβάνονται δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα και για πρώτη
φορά, πέντε μηχανοκίνητες κλίμακες Magirus των πενήντα μέτρων καθώς και τα πρώτα δύο
βραχιονοφόρα Simon-Snorkel. Επίσης, το ΠΣ εξοπλίστηκε με νέο μηχανολογικό εξοπλισμό,
απέκτησε τηλετυπικό δίκτυο, ενώ εκτός από την ίδρυση Πυροσβεστικών σταθμών σε επαρχιακές
πόλεις, ιδρύθηκαν οι Λιμενικοί ΠΣ στην Ελευσίνα, την Πάτρα και την Καβάλα και παρελήφθησαν
τέσσερα πυροσβεστικά πλοιάρια κι ένα μεταφοράς προσωπικού. Την ίδια περίοδο προσελήφθησαν
επιπλέον 1.012 υπάλληλοι διαφόρων κατηγοριών (πυροσβέστες, υγειονομικοί, πλοηγοί), οι
περισσότεροι των οποίων εκπαιδεύτηκαν στις νέες εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Σχολής, στη
θέση Καλυφτάκη της Κάτω Κηφισιάς.
Την ίδια χρονιά έγινε προσπάθεια διόρθωσης των αδυναμιών του συστήματος κρίσεων (ν.
671/1977) που είχε καθιερωθεί από τη δικτατορία (ΝΔ 139/69), ιδίως το πρόβλημα της ανανέωσης
της Ηγεσίας, αφού όλοι οι Πύραρχοι στις κρίσεις του 1978 έπρεπε να αποστρατευτούν λόγω 35ετίας.
Παράλληλα, τέθηκαν τυπικά και ουσιαστικά προσόντα με βάση τα οποία έπρεπε να αποφασίζουν
τα συμβούλια κρίσεων, ενώ οι τοποθετήσεις και οι μεταθέσεις των αξιωματικών αποφασίζονταν
από το Ανώτερο Συμβούλιο ΠΣ. Όσο για το «κατώτερο προσωπικό», οι μεταθέσεις γίνονταν με
απόφαση του Αρχηγού για να ικανοποιούνται υπηρεσιακές ανάγκες ή να ικανοποιούνται αιτήματα
των πυροσβεστικών υπαλλήλων, εφόσον υπήρχε σχετική ευχέρεια και σύμφωνα πάντα με τις
οργανικές θέσεις.
Στις 20 Ιουνίου του 1978, σεισμός 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τη Θεσσαλονίκη.
Πολλές καταρρεύσεις οικιών και κτιρίων με σημαντικότερη όλων, μια οκταώροφη πολυκατοικία. Οι
πυροσβέστες απεγκλωβίζουν από τα ερείπια δεκάδες επιζώντες και περί τους σαράντα νεκρούς.
Ιδού πώς περιγράφει μια επιχείρηση διάσωσης, η εφημερίδα «Ελληνικός Βορράς» (24/6/1978):
«Από την πρώτη στιγμή που έγινε ο σεισμός, η Πυροσβεστική Υπηρεσία βρέθηκε πρώτη μέσα
στα ερείπια της οικοδομής. Αμέσως ετέθη σε συναγερμό η Υπηρεσία και το γενικότερο σχέδιο περί
σεισμών, πλημμυρών, πυρκαϊών κλπ, εφαρμόσθηκε πλήρως.
Ενώ όλοι οι κάτοικοι της Θεσ/νίκης ετράπησαν σε άτακτο φυγή, οι Πυροσβέστες αδιαφορώντας
για την τύχη των οικογενειών τους, σε χρόνο ρεκόρ βρέθηκαν μπροστά στον λόφο των ερειπίων για
να επιτελέσουν το ιερό τους έργο. Ο Διοικητής κ. Αστεριάδης μας είπε σχετικά: Η Πυροσβεστική
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Υπηρεσία ήταν η πρώτη που ανέσυρε τους πρώτους ζώντας τραυματίας της οικοδομής. Ο καθένας
Πυροσβέστης με προσωπική ευθύνη και πρωτοβουλία χωρίς τ’ απαραίτητα μέσα, για το «ιδιάζον
συμβάν» και έως ότου συντονισθεί το όλο σχέδιο με τις άλλες Υπηρεσίες, προσπαθούσε με κίνδυνο
της ζωής του να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.
Και λέω «ιδιάζον συμβάν» διότι η οικοδομή που έπεσε ήταν ένας λόφος από σκόνη και τσιμέντο.
Δεν υπήρχαν καθόλου ανοίγματα για να μπορέσουμε με φακούς και φωνές να επικοινωνήσουμε με
τους τυχόν επιζώντες. Ίσως εδώ έγκειται και η καθυστέρηση της ανευρέσεως όλων των θυμάτων
και της εν γένει αποπερατώσεως του τόσο δυσκόλου έργου. Πρέπει να σας πω ότι έχω στη διάθεσή
μου 240 άνδρες και τους χρησιμοποιώ επί 24ωρου βάσεως, διότι εκτός από την οικοδομή της
οδού Ιπποδρομίου αυτό το 48ωρο είχαμε 8 εγκλωβισμούς σε ασανσέρ, 13 πυρκαγιές, δυο παροχές
βοηθείας και μια περίπτωση πλημμύρας.
Αυτό που πρέπει να τονίσω ιδιαιτέρως είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίσθη η όλη κατάσταση
σχετικά με την ανεύρεση των θυμάτων. Και αυτό το λέω διότι κυκλοφορούν θεωρίες ανευθύνων
φημών. Όλες οι ενέργειες της όλης εργασίας πάρθηκαν με συντονισμό και υπευθυνότητα από όλες
τις Υπηρεσίες. Πρέπει ακόμη να τονισθή ότι υπήρξαν 20 τραυματισμοί Πυροσβεστών, ευτυχώς
ελαφρά και αφού τους δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ετέθησαν πάλι στην διάθεση της Υπηρεσίας.
Υπάρχουν Πυροσβέστες που αγνοούν ακόμη την τύχη των οικογενειών τους. Φόρτωσαν τις
ευθύνες του πατέρα και της μάνας στις γυναίκες τους και αυτοί βρίσκονται στην υπηρεσία του
καθήκοντος. Καθ’ όλη την διάρκεια της νύχτας διενεργούνται περιπολίες της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας ανάμεσα στους διαφόρους καταυλισμούς για οτιδήποτε συμβή, αλλά κυρίως για
ψυχολογικούς λόγους. (…)
Επιβεβαίωση του ότι οι Πυροσβέστες έχουν σαν σκοπό της ζωής τους το καθήκον, είναι ότι ένας
Πυροσβέστης, επί 30 ώρες, εργάζεται οικειοθελώς και μάλιστα με κίνδυνο της ζωής του».
Αυτήν την αυταπάρνηση των Πυροσβεστών, τη συναντάμε σε αμέτρητα συμβάντα, μικρά και
μεγάλα, διότι η απειλή της φωτιάς είναι πάντα ύπουλη, όσο καλά προετοιμασμένος κι αν είναι
κανείς, ιδίως δε όταν τα διαθέσιμα μέσα δεν είναι και τα καλύτερα.
Την ίδια χρονιά, πάντως υπήρξαν κι άλλα συμβάντα όπου οι πυροσβέστες απέσπασαν κολακευτικά
σχόλια. Ήταν η ισχυρή έκρηξη στο φορτηγό πλοίο «Πανορμίτης» στο λιμάνι της Σούδας, με
αποτέλεσμα ένα άτομο να χάσει τη ζωή του και πάνω από εκατό να τραυματιστούν. Επίσης, ένα
αεροσκάφος της SWISSAIR D.C. κατά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού,
ανεφλέγη. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν 20 επιβάτες από τη φλεγόμενη καμπίνα του.
Και συμπληρώνουμε το παζλ του τρόμου με τις τρομοκρατικές ενέργειες και τους εμπρησμούς
των πρώτων πολυκαταστημάτων της Αθήνας, ΜΙΝΙΟΝ - Κλαουδάτος -ΑΤΕΝΕ - Δραγώνας και
Κατράντζος ΣΠΟΡ, όπου οι υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών απέτρεψαν πραγματική
τραγωδία και ολοσχερή καταστροφή του ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσας. Τέλος, στις 24
Φεβρουαρίου του 1981, 6,7 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο τις Αλκυονίδες νήσους
του Κορινθιακού κόλπου, συγκλονίζουν την Περαχώρα, το Βραχάτι, το Κιάτο, το Λουτράκι, την
Κόρινθο, την Κινέττα, τα Μέγαρα και την Αθήνα. Οι πυροσβέστες πρώτοι και πάλι στις επάλξεις
του καθήκοντος. Ο τύπος της εποχής με πηχυαίους τίτλους, επισημαίνει «όλοι τρέχουν για να
σωθούν, μα οι πυροσβέστες μπαίνουν στα ερείπια για να σώσουν». Τελικός απολογισμός, 20 νεκροί
πολίτες, εκατοντάδες τραυματίες αλλά και εκατοντάδες οι διασωθέντες από τους Πυροσβέστες.
Λίγες ημέρες ενωρίτερα, στις 4 Φεβρουαρίου 1981, παρουσία του υπουργού Δημοσίας Τάξεως
Δημητρίου Δαβάκη, στην αίθουσα τελετών του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, είχε γίνει
η παράδοση και παραλαβή της Αρχηγίας του Σώματος κατόπιν παραιτήσεως του Παναγιώτη
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Ποτουρίδη και της επιλογής του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Αμύνης, να ορίσει νέο Αρχηγό
ΠΣ, τον έως τότε Υπαρχηγό του, Δημήτριο Ξιφαρά.
Στην τελετή παρευρέθηκαν ο Αρχηγός και Υπαρχηγός της Χωρ/κής Μιλτιάδης Αργιάννης
και Γεώργιος Μάντης, ο Αρχηγός και Υπαρχηγός Αστυνομίας Κων/νος Λεμονής και Βασίλειος
Ραυτογιάννης, επιτελείς του Αρχηγείου, ανώτεροι και κατώτεροι Αξιωματικοί του Σώματος,
Υπαξιωματικοί, Πυροσβέστες, μαθητές των Σχολών και πολιτικοί υπάλληλοι του Σώματος.
Ας δούμε πώς περιγράφει το γεγονός η «Πυροσβεστική Επιθεώρηση» (τεύχος 123, 1981): «Κατ’
αρχή, αφού ζήτησε την άδεια από τον κ. Υπουργό, μίλησε ο απερχόμενος Αρχηγός του Σώματος
Παναγιώτης Ποτουρίδης, ο οποίος ευχαρίστησε τους Αξιωματικούς και άνδρες του Πυροσβεστικού
Σώματος για τη συνεργασία τους στη μακρά θητεία του στο Σώμα. Συγκεκριμένα, είπε τα εξής: κ.
Υπουργέ, αγαπημένοι μου συνάδελφοι, Αξιωματικοί, Πυροσβέστες και Πολιτικοί υπάλληλοι.
Μετά 38 χρόνια συνεχή υπηρεσία αποχωρώ από τις τάξεις του τιμημένου Πυροσβεστικού
Σώματος. Στη σημερινή συγκέντρωση που είναι και η τελευταία επίσημη μεταξύ μας επαφή γιατί φιλικά και ανεπίσημα, αν είμαστε καλά, θα σας επισκέπτομαι συχνά - θέλω να εκφράσω
τις άπειρες ευχαριστίες μου προς όλους εσάς, που υπήρξατε συνεργάτες και συναγωνιστές μου
στο τίμιο Πυροσβεστικό καθήκον. Είσαστε όλοι πιστοί και γενναίοι, είτε υπηρετούσατε στα
Επιτελεία, είτε στο 8ωρο της μάχιμης υπηρεσίας, χωρίς καμιά εξαίρεση. Εκείνος που έβαλε κάτω
από τις ανώνυμες επιστολές την τίμια, τη συνυφασμένη με την έννοια της λεβεντοσύνης και της
παλληκαριάς λέξη «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ» δεν έχει τίποτε κοινό με τους Πυροσβέστες, είναι ξένος
προς κάθε τι το Πυροσβεστικό, δεν είναι Πυροσβέστης.
Ακόμη θέλω να ευχαριστήσω την πολιτεία, γιατί μου έκανε τη μεγάλη τιμή να μου εμπιστευτεί
επί τρία χρόνια μια τόσο σπουδαία θέση στον Κρατικό Μηχανισμό, όπως είναι η θέση του Αρχηγού
του Πυροσβεστικού Σώματος. Εάν στάθηκα άξιος αυτής της εμπιστοσύνης, αυτό είναι έργο άλλων
να το κρίνουν, καθώς και της Ιστορίας που γράφεται για τον καθένα μας, όποια θέση και αν κατέχει
στη Δημόσια ή κοινωνική Ιεραρχία. Εγώ δεν θα πω τίποτε πάνω στο θέμα αυτό.
Επίσης θέλω να σας πω ότι αισθάνομαι ευτυχής που παραδίδω την Αρχηγία του Πυροσβεστικού
Σώματος σ’ έναν Πυροσβέστη. Σ’ έναν Πυροσβέστη με όλη τη μεγάλη και πλατειά έννοια που
εμπεριέχει η λέξη «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ», στον Δημήτρη Ξιφαρά.
Είναι βέβαιον ότι ο νέος Αρχηγός σας, με την εγνωσμένη ικανότητα και εμπειρία του σ’ όλα
τα Πυροσβεστικά θέματα, την υπομονή και επιμονή που τον διακρίνει για επιτυχία των ευγενών
φιλοδοξιών, τη γενναιοφροσύνη, την καλοσύνη και την ευγένεια του χαρακτήρος του που αφοπλίζει,
δημιουργεί εμπιστοσύνη και εμπνέει αγάπη στους συνεργάτες του και σ’ όσους τον πλησιάζουν, θα
σας οδηγήσει σε δρόμους και στόχους λαμπρότερους και υψηλότερους.
Τέλος, θέλω να σας τονίσω μια αλήθεια της οποίας το μέγεθος και την αξία δεν έχουμε εκτιμήσει
καλά - καλά, ούτε εμείς οι ίδιοι που υπηρετούμε στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Η αλήθεια αυτή είναι ότι η προσφορά του Πυροσβεστικού Σώματος προς τον πολίτη και το
Κράτος δεν υπολείπεται της προσφοράς κανενός άλλου Σώματος, καμιάς άλλης Υπηρεσίας, ενώ
υπερτερεί πολλών από αυτές. Αυτό γιατί ο Πυροσβέστης είναι «Στρατιώτης σε κατάσταση συνεχούς
μάχης». Σε ειρήνη, με τη σωστική κάθε ημέρα επέμβασή του σε εκατοντάδες συμβάντα, σώζει ζωές
και περιουσίες των οποίων η αξία δεν είναι δυνατόν ν’ αποτιμηθεί. Και στον πόλεμο, Στρατιώτης
κι αυτός δίπλα στο φαντάρο των συνόρων μας, από την Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη έως τη
Χίο - Μυτιλήνη και Ρόδο, και στυλοβάτης της Πολιτικής Άμυνας σ’ όλη τη Χώρα. Αυτή είναι η
υπεροχή σας.
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Πυροσβέστες, η Κοινωνία σας αγαπά, η Πολιτεία σας εμπιστεύεται. Εσείς με σύνθημα «ΤΙΠΟΤΕ
ΑΚΑΤΟΡΘΩΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ», βαδίστε μπροστά, δίπλα στο νέο Αρχηγό σας με το
κεφάλι ψηλά και πάντα υπερήφανοι για την υψηλή Εθνικοκοινωνική αποστολή που επιτελείτε. Ο
Θεός μαζί σας».
Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο νέος Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Δημήτριος Ξιφαράς, ο
οποίος τόνισε ότι θα αναλώσει όλες του τις σωματικές και ψυχικές δυνάμεις για να φανεί αντάξιος
της τιμής που του έγινε και ότι, με τη συμπαράσταση των Αξιωματικών και ανδρών του Σώματος,
θα προσπαθήσει να ενημερώσει τον Ελληνικό λαό για τούς κινδύνους που αντιμετωπίζει από την
πυρκαγιά και τα προληπτικά μέτρα που πρέπει ο καθένας να πάρει». Συγκεκριμένα είπε ότι «είναι
βέβαιον ότι πίσω από κάθε πυρκαγιά κρύβεται σχεδόν πάντοτε ένα ανθρώπινο λάθος, το οποίο
θα επισημαίνουμε στους πολίτες ώστε το πάθημα του ενός να γίνεται μάθημα για τους άλλους.
Δεν παραγνωρίζουμε την ανάγκη ενισχύσεως των Υπηρεσιών μας, ιδίως των μεγάλων πόλεων, με
νέους Σταθμούς για τη μείωση των μεγάλων αποστάσεων και κατά συνέπεια μείωση του χρόνου
επεμβάσεως.
Στον τομέα της ταχείας και αποτελεσματικής κατασβέσεως των πυρκαγιών ευρισκόμαστε σε
ικανοποιητικό σημείο, αλλά θα προσπαθήσουμε για κάτι ακόμη πιο καλύτερο, με την αρτιοτέρα
οργάνωση, εκπαίδευση και περισσότερο σύγχρονο μηχανικό εξοπλισμό.
Φιλοδοξία μας θα είναι να σταθούμε αποτελεσματικότεροι και πιο σωστοί δίπλα από τον άνθρωπο
που τον χτυπάει η καταστροφή, προστατεύοντας τη ζωή και τα αγαθά του, για να ανέβει έτσι το
Πυρ/κό Σώμα πιο ψηλά στην συνείδηση του Ελληνικού Λαού.
Κε Αρχηγέ που αποχωρείτε σήμερα από τις τάξεις του Πυρ/κου Σώματος, μπορώ να πω τούτη την
επίσημη στιγμή, χωρίς καμία υπερβολή, ότι όσα έμαθα κοντά σας και η πείρα μου ως Υπαρχηγός
σας, θα με βοηθήσουν στο βαρύ έργο μου. Ένας άνεμος αναδημιουργίας έπνευσε στο Σώμα όταν
προ τριετίας αναλάβατε τα καθήκοντά σας και έγιναν πάρα πολλά. Το σοβαρότερο όμως που μάθαμε
από σάς κ. αποχωρούντα Αρχηγέ, είναι η έρευνα και η συνεργασία, η έρευνα σε νέους ορίζοντες και
παρθένες περιοχές, δρόμος που οδηγεί στην πρόοδο. Για τούτο σας είμαστε διπλά ευγνώμονες.
Κε Υπουργέ, το Πυρ/κό Σώμα έχει λαμπράν αποστολή και είναι αυτή που φλογίζει τις ψυχές μας
στο δύσκολο και επικίνδυνο έργο μας.
Σας διαβεβαιούμε ότι:
Θα σταθούμε πάντοτε ακλόνητοι στις επάλξεις μας και δεν θα φεισθούμε κόπων και θυσιών, και
εμπράκτως θα συνυφάνουμε την έννοια της θυσίας προς την έννοια του καθήκοντος στο οποίο θα
αναλώσουμε όλες μας τις δυνάμεις».
Ας δούμε και την Ημερήσια Διαταγή του νέου Αρχηγού ως στοιχείο της πολιτικής φιλοσοφίας και
του πνεύματος, βάσει των οποίων αντιμετώπιζε η τότε κυβέρνηση το πυροσβεστικό προσωπικό:
Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Πυροσβέστες, Μαθητές Σχολής και Πολιτικοί του Σώματος
υπάλληλοι.
Με την ευκαιρία της αναλήψεως των καθηκόντων μου, ως Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος,
απευθύνω προς όλους θερμό και εγκάρδιο συναδελφικό χαιρετισμό.
Αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση για το ότι η Πολιτεία μου ενεπιστεύθη την Ηγεσία του Σώματος
και θεωρώ υποχρέωσή μου να τονίσω ότι, θα αναλώσω όλες τις ψυχικές και σωματικές δυνάμεις
που διαθέτω, για την πρόοδο του Σώματος, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της Πατρίδος
μας γενικότερα.
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Από σας ζητώ να παραμείνετε πιστοί στο καθήκον και στη μεγάλη αποστολή μας,
δραστηριοποιούμενοι κάθε ένας, όσο περισσότερο μπορεί, στον τομέα του, για να πραγματοποιήσουμε
όλοι μαζί έτσι, μία πρόοδο που θα είναι ίσως η σημαντικότερη στην ιστορία του Σώματος.
Γνωρίζω ότι η αποστολή σας είναι δύσκολη και αυτό γιατί εκτελείτε τα καθήκοντά σας κάτω από
τα αυστηρά βλέμματα της κοινωνίας και γιατί είστε υποχρεωμένοι, λόγω των συνθηκών εργασίας,
να παίρνετε αποφάσεις με ταχύτητα υπό την πίεση των πυρκαϊών και άλλων συμβάντων.
Γνωρίζω όμως καλά, την ικανότητα και την πίστη που έχετε όλοι σας, για την επιτυχία υψηλών
στόχων και κατορθωμάτων, γι’ αυτό αισθάνομαι υπερηφάνεια που προΐσταμαι τέτοιων ανδρών.
Εφαρμόστε τις αρχές της συνεργασίας και της ερεύνης σε όλα τα κλιμάκια της ιεραρχίας και να
είστε πεπεισμένοι ότι έτσι θα πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας, θα βελτιώσουμε τις συνθήκες
εργασίας μας και η κοινωνία θα μας τοποθετήσει στην κορυφή της πυραμίδος των Δημοσίων
Υπηρεσιών.
Σε κάθε περίπτωση, βοηθήστε, τον Έλληνα Πολίτη, δίνοντας τον καλλίτερο εαυτό σας, τότε
αυτός θα αντιληφθεί την εθνική και κοινωνική αποστολή σας και θα συμπαρασταθεί στο έργο
σας.
Αποδείξτε με την άψογη συμπεριφορά σας ότι, διάκεισθε φιλικά προς όλους τους πολίτες,
χωρίς διάκριση και ότι, είστε ταγμένοι και αποφασισμένοι να τους υπηρετείτε και να τους
προστατεύετε.
Μη λησμονείτε ότι, τις ενέργειες και εκδηλώσεις σας, πρέπει να διακρίνει εκτός από την ευγένεια
και την καλοσύνη, η σύνεση, η σεμνότητα, η ψυχραιμία, η αμεροληψία, η δικαιοσύνη, αλλά και η
σταθερότητα και αποφασιστικότητα.
Να είστε βέβαιοι ότι, στην ενάσκηση των λεπτών αυτών καθηκόντων σας, όπως και σε κάθε
πρωτοβουλία σας που σαν σκοπό θα έχει τη βελτίωση των, προς τους πολίτες, υπηρεσιών σας, θα
με βρείτε θερμό υποστηρικτή και συμπαραστάτη σας.
Ο Αρχηγός
Δημήτριος Ναπ. Ξιφαράς
Κλείνοντας στο σημείο αυτό το κεφάλαιο της αναδρομής στο χρόνο, από τους πρώτους
πυροσβεστικούς βηματισμούς του 19ου αιώνα έως και τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, να
προσθέσουμε ότι το 1981 ψηφίζεται ομόφωνα στη Βουλή των Ελλήνων ο Ν. 1135/1981 (Α’ 60)
που καθιέρωσε τις μισθολογικές προαγωγές των υπαξιωματικών και πυροσβεστών (το 1979 με το
Ν. 988 (Α’ 258) είχε ψηφιστεί αντίστοιχη ρύθμιση για τους αξιωματικούς).
Στο εξής, το οδοιπορικό μας αποκτά και τους προστάτες Αγίους του Πυροσβεστικού Σώματος,
τους Τρεις εν Καμίνω Αγίους Παίδες, Ανανία, Αζαρία και Μισαήλ, την μνήμη των οποίων το Σώμα
τιμά και εορτάζει στις 17 Δεκεμβρίου. 9
9

Η πρώτη νομοθετική ρύθμιση που αναγνωρίζει ως Προστάτες Άγιους του Πυροσβεστικού Σώματος τους Τρεις εν
Καμίνω Άγιους Παίδες, γίνεται με το Προεδρικό Διάταγμα 381(ΦΕΚ 80 τ.Α΄16-5-1978). Με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα
καθιερώνεται η Δευτέρα, μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής, εορτή του Αγίου Πνεύματος, ως η ημέρα επισήμου εορτής του
Πυροσβεστικού Σώματος. Τρία χρόνια μετά, με το Προεδρικό Διάταγμα 1186 (ΦΕΚ 295 τ.Α΄7-10-1981) τροποποιείται το
Προεδρικό Διάταγμα 381/1978 και καθορίζεται πλέον ως «η επίσημος ημέρα δοξολογίας και εορτασμού του Πυροσβεστικού
Σώματος η 17η Δεκεμβρίου» μέρα που η Εκκλησία μας εορτάζει τους «Τρεις εν καμίνω Αγίους Παίδες». Το 1993 με το
Προεδρικό Διάταγμα 329 (ΦΕΚ 140 τ. Α’ 140.26-8-1993) αναγνωρίζεται η 17η Δεκεμβρίου, ημέρα εορτασμού των τριών εν
καμίνω Αγίων Παίδων, προστατών του Πυροσβεστικού Σώματος, και καθιερώνεται ως αργία για το Πυροσβεστικό Σώμα.
(Ειδική έκδοση, Ιωάννης Σταμούλης, Δεκέμβριος 2014).
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Από το 1981, όμως, και εντεύθεν, μπαίνει επιτακτικά στο προσκήνιο και η συνδικαλιστική
διάσταση της υπόστασης των πυροσβεστικών υπαλλήλων.
Ένα πρώτο συμπέρασμα από το αφήγημά μας θέλει την πολιτεία γενικότερα, να έρχεται πάντα
δεύτερη και καταϊδρωμένη στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του πληθυσμού. Οι
υπαρκτές ανάγκες και τα οξυμένα προβλήματα ήταν εκείνα που την ανάγκαζαν εκ των υστέρων να
λαμβάνει ουσιαστικές αποφάσεις. Προβληματισμός, βεβαίως, υπήρχε στο δημόσιο λόγο με στόχο
την βελτίωση των πραγμάτων, όμως υπήρχε και ένας αργός ρυθμός επίλυσης των προβλημάτων,
ως αποτέλεσμα πολλών παραγόντων: πολιτικών αντιλήψεων, νοοτροπιών και κοσμοθεωριών,
οικονομικών δυνατοτήτων και συμφεροντολογικών συγκρούσεων, γεωστρατηγικών επιλογών και
συμμαχιών, γενικότερα.
Μια γεύση όλων αυτών, θα αποκτήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο, ως συνέχεια της ιστορικής
αναδρομής στην εξέλιξη του Πυροσβεστικού Σώματος, με κυρίαρχο στοιχείο πλέον την
συνδικαλιστική παρεμβατική δράση μέσα στο ίδιο το Σώμα, για το Σώμα και για όσα αυτό καλείται
να πράττει παντού και πάντα για το καλό του τόπου και της κοινωνίας μας.
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Τα πρώτα οχήματα και οι πυροσβέστες του Λόχου πυροσβεστών. Φωτογραφίες –ντοκουμέντα από το
Μουσείο του Πυροσβεστικού Σώματος και το βιβλίο Ιστορία του Πυροσβεστικού Σώματος. Η εξέλιξη
του μηχανοκίνητου στόλου από δεκαετία σε δεκαετία είναι αργή αν και ευδιάκριτη.
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Στιγμιότυπα από κατασβέσεις και διασώσεις
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Αναμνηστικές φωτογραφίες μιας άλλης εποχής
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Δημοσιεύματα και φωτογραφίες των πρωτεργατών της «21ης Απριλίου» καταδεικνύουν το εύλογο
«ενδιαφέρον» τους για τα Σώματα Ασφαλείας
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Απόρρητο έγγραφο του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων για τον κομμουνιστικό κίνδυνο και την αποτροπή
διεισδύσεως κομμουνιστών στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας το 1976!
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2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η συνδικαλιστική λειτουργία ως αναπόφευκτη εξέλιξη
Ο συνδικαλιστικός φορέας Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού
Σώματος (ΠΟΕΥΠΣ), έχει τις ρίζες του στο όχι και τόσο μακρινό παρελθόν. Σε σχέση με άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, μόλις 30 χρόνια μας χωρίζουν από τότε που οι πρωτοπόροι πυροσβέστες,
αποφάσισαν να ενώσουν τις προσπάθειές τους για ελεύθερη συνδικαλιστική οργάνωση και
δράση.
Ήταν το 1988, μια χρονιά πολιτικά άκρως βεβαρυμμένη, πλην όμως, ορόσημο, συνολικά, για το
ανθρώπινο δυναμικό των Σωμάτων Ασφαλείας και ειδικότερα για το ένστολο δυναμικό της χώρας,
όπως αυτό έχει καθιερωθεί να ονομάζεται, σε αντιδιαστολή με τους δημοσίους υπαλλήλους, που
χαρακτηρίζονται πολιτικοί και άρα όχι στρατιωτικοί υπάλληλοι. Και αναφερόμαστε τόσο στους
υπαλλήλους του ΠΣ, που αποσπούν το ενδιαφέρον μας με το παρόν σύγγραμμα, όσο και στους
αστυνομικούς και τους λιμενικούς συναδέλφους τους, που συγκαταλέγονται στην κατηγορία των
ενστόλων λειτουργών του σκληρού πυρήνα του κράτους, ανεξάρτητα από το χαρακτήρα που
τους έχουν αποδώσει άλλοτε ο νομοθέτης και άλλοτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, με αφορμή
διάφορα επίδικα ζητήματα.
Οι ένστολοι, είτε κάποιοι τους θεωρούν στρατιωτικούς είτε πολιτικούς υπαλλήλους με στολή,
έχουν εκ των πραγμάτων στο ενεργητικό τους ένα τελεσμένο γεγονός, τέτοιο που τους εντάσσει
σε μια ενιαία κατηγορία δρώντων υποκειμένων και αυτό δεν είναι άλλο από το κοινό αγωνιστικό
μέτωπο για ουκ ολίγα κοινά προβλήματα, κοινές ανάγκες και κοινές αγωνίες.
Ανατρέχοντας σ’ αυτό το όχι και τόσο μακρινό παρελθόν, λοιπόν, για να εξηγήσουμε τα
γιατί και τα διότι των ιστορικών αποφάσεων που έλαβαν οι πρωτοπόροι συνδικαλιστές του ΠΣ,
διαπιστώνουμε ότι αυτές ακριβώς οι αποφάσεις, σχετίζονται άμεσα αφενός με το διαμορφωμένο
από τις προηγούμενες δεκαετίες, καθεστώς λειτουργίας του ΠΣ, αφετέρου δε, με τις επιπτώσεις
που είχε αυτό το καθεστώς τόσο στο εργασιακό - ατομικό στάτους των πυροσβεστών, όσο και στην
πυρασφάλεια της χώρας.
Η αναγκαιότητα για την ίδρυση και λειτουργία συνδικαλιστικών ενώσεων, δεν είχε με άλλα
λόγια, στενά συντεχνιακά κίνητρα αλλά υπηρετούσε, ευρύτερα, την κοινωνική απαίτηση για ένα
Πυροσβεστικό Σώμα, σύγχρονο, αξιόμαχο και αντάξιο των προσδοκιών των πολιτών που κατέβαλαν
και καταβάλουν αδιαμαρτύρητα, μέσω του φορολογικού συστήματος, το αναγκαίο τίμημα για
τη στελέχωση και οργάνωσή του, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχει, διαρκώς, υψηλά επίπεδα
υπηρεσιών ασφαλείας, σε όλες τους τις εκφάνσεις. Μη λησμονούμε, εξάλλου, ότι οι πυροσβέστες,
εδώ και πολλά χρόνια, είναι παντός καιρού υπάλληλοι. Από πυροσβέστες και διασώστες έως
ναυαγοσώστες και εκχιονιστές και από ανιχνευτές εξαφανισθέντων και εγκλωβισθέντων
προσώπων έως προανακριτικοί υπάλληλοι, ανάλογα με τις περιστάσεις και τα έκτακτα συμβάντα
στα οποία επεμβαίνουν στο πλαίσιο των καθημερινών καθηκόντων τους και βεβαίως πάντα πρώτοι
σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, στο πλαίσιο ευρύτερης κινητοποίησης των Υπηρεσιών της
Πολιτικής Προστασίας και της Εθνικής άμυνας της πατρίδας μας.
Αναγκαία, πρώτη αναφορά: Το εργασιακό καθεστώς έτσι όπως αυτό είχε διαμορφωθεί από
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γενέσεως Πυροσβεστικού Σώματος, λειτουργούσε το ίδιο καταπιεστικά για όλους, με διακυμάνσεις
και αυξομειώσεις, βεβαίως, οι οποίες είχαν να κάνουν είτε με την πολιτική κατάσταση και την
άσκηση της πολιτικής εξουσίας από συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα και πρόσωπα, είτε με
τον βαθμό της άτυπης εσωτερικής αντίστασης των υφισταμένων έναντι των φορέων που την
ασκούσαν (κυβέρνηση, υπουργός, αρχηγός, διοικητής κλπ). Σε κάθε περίπτωση, υπήρχε ένας
κοινός παρονομαστής που λαμβανόταν υπόψη και από τις δυο πλευρές. Ήταν ο βαθμός κοινωνικού
ελέγχου και των μεν και των δε, όπως αυτός εκφραζόταν κάθε φορά δημοσίως και κυρίως μέσω
των ΜΜΕ της εποχής.
Οι επιτυχίες, οι αποτυχίες, τα παράπονα της διοίκησης και των διοικουμένων, το ίδιο όπως και
αυτά των απλών πολιτών, επιχειρηματιών ή και φορέων, για το Πυροσβεστικό Σώμα και τους
ανθρώπους του, όλα αυτά μαζί αποτέλεσαν τελικά την «καύσιμη ύλη» για τη μεγάλη «πυρκαγιά»
που άναψε το 1988 στο Πυροσβεστικό Σώμα, κάνοντας τους τότε κυβερνώντες να «παραμιλούν»
αφού συνδικαλισμό δεν ζητούσαν μόνο οι πυροσβέστες. «Εστίες» με τις ίδιες απειλές είχαν
δημιουργήσει από διαφορετικές αφετηρίες και στοχεύσεις οι αστυνομικοί και οι λιμενικοί μηδέ των
στρατιωτικών εξαιρουμένων (!), καθώς την ίδια ώρα υπήρχαν φωνές που ζητούσαν συνδικαλισμό
ακόμα και στο στράτευμα. Κοινός παρανομαστής, όμως, όλων, η απολαβή της συνταγματικά
κατοχυρωμένης συνδικαλιστικής έκφρασης και δράσης τους, ως Ελλήνων πολιτών.
Αναγκαία, δεύτερη αναφορά: Έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι, όσοι έζησαν από το 1988
και εντεύθεν τα γεγονότα της γένεσης των συνδικαλιστικών σωματείων στο χώρο των Σωμάτων
Ασφαλείας, -και κυρίως οι πρωταγωνιστές- πρέπει να εξηγούν γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ αυτή
η συνταγματικά κατοχυρωμένη, συμμετοχική διαδικασία εκδημοκρατισμού της διοίκησης ή γιατί
ακόμα και σήμερα ο συνδικαλισμός στη χώρα μας αναζητά τις «συντεταγμένες» του, λόγω των
παθογενειών που τον ταλαιπωρούν από καιρού εις καιρόν.
Και κυρίως, έχει ενδιαφέρον η αναζήτηση των βαθύτερων αιτίων αυτής της βραδυπορίας προς
τον εκδημοκρατισμό, όχι τόσο στο χώρο του ένστολου δυναμικού της χώρας, αλλά στους κόλπους
του τότε κυβερνώντος κόμματος, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, ενός κόμματος,
δηλαδή, που ως αντιπολίτευση, πριν από την αναρρίχησή του στους κυβερνητικούς θώκους, το
1981, τασσόταν αναφανδόν υπέρ του συνδικαλισμού των ενστόλων. Όταν βρέθηκε με το πηδάλιο
της εξουσίας στα χέρια, όχι μόνο δεν μπόρεσε να διαχειριστεί την κατάσταση σ’ αυτό το κομβικής
για τη λειτουργία της δημοκρατίας ζήτημα, αλλά ακριβώς όταν τέθηκε το θέμα από τους ίδιους
τους ενδιαφερόμενους, κάποια στελέχη του έκαναν ό,τι μπορούσαν για να ανακόψουν την πορεία
εκδημοκρατισμού των Σωμάτων Ασφαλείας και να καταπνίξουν εν τη γενέσει του το συνδικαλιστικό
φαινόμενο κυρίως στην Ελληνική Αστυνομία και στο Λιμενικό Σώμα.
Το Πυροσβεστικό Σώμα πέρασε σχεδόν ανώδυνα τις συμπληγάδες των άμεσων πειθαρχικών
και ποινικών διώξεων, διότι η επικρατούσα αντίληψη το ήθελε περισσότερο πολιτικό παρά
στρατιωτικό σώμα και άρα τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούσαν οι διώκτες των αστυνομικών
και των λιμενικών, δεν είχαν κανένα νομικό έρεισμα ούτε μπορούσαν να σταθούν στους κόλπους
του ΠΣ. Γι’ αυτό, όταν εκδηλώθηκαν οι πρώτες κινήσεις, δεν ασκήθηκαν ένδικα μέσα για την
απαγόρευση της δράσης των πυροσβεστών, όπως αντιθέτως έγινε με τους αστυνομικούς και τους
λιμενικούς. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά σε καμία περίπτωση ότι η Ηγεσία, πολιτική και φυσική,
έσπευσε να αγκαλιάσει τις πρωτοβουλίες τους. Το αντίθετο, συνέβη, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.
Αν όμως, η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν έτρεφε φιλικά αισθήματα προς τους πρωτοπόρους
συνδικαλιστές και την προοπτική που άνοιγαν με τη δράση τους στον ευαίσθητο αυτό χώρο, τούτο
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στη στάση που είχε ακολουθήσει τότε το έτερο μεγάλο κυβερνητικό
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κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο ως αντιπολίτευση, αλλά από τα πρώτα κιόλας χρόνια της
μεταπολίτευσης, όταν κυβερνούσε η ίδια.
Μετά την κατάρρευση των «Απριλιανών» (1974), η πρώτη κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του
αείμνηστου Κωνσταντίνου Καραμανλή, είχε να αντιμετωπίσει μείζονος σημασίας ζητήματα. Παρά
τις δημοκρατικές θεσμικές αλλαγές και τις πολιτικές παρεμβάσεις για τον εκδημοκρατισμό του
πολιτικού συστήματος και την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (η Συνθήκη υπεγράφη στην
Αθήνα, στις 28 Μαΐου 1979), ο συνδικαλισμός στα Σώματα Ασφαλείας δεν ήταν στις προτεραιότητες
των πολιτικών κομμάτων. Η κοινωνία έβγαινε βαθιά πληγωμένη από την επτάχρονη τυραννία,
χωρίς καν να έχει επουλώσει τα τραύματα του εμφυλίου πολέμου. Το στοιχείο της διαμαρτυρίας
ως αναφαίρετο δικαίωμα, ήταν ακόμα μια παρεξηγημένη συμπεριφορά, που χρεωνόταν στους
κακούς κομμουνιστές… Και οι όποιες προσπάθειες διατύπωσης μιας κάποιας φωνής διαμαρτυρίας
από εκείνους που βίωναν στο πετσί τους την καταπίεση της υπηρεσίας και την εκμετάλλευση του
καθεστώτος εργασίας, γίνονταν μέσα από ανώνυμες επιστολές που δημοσιεύονταν -όχι εύκολα
πάντα- στις αντιπολιτευτικές εφημερίδες.
Οι καιροί, απαιτούσαν βαθιά συνειδητοποιημένα, πολιτικοποιημένα πρόσωπα με πνεύμα και
διάθεση αυτοθυσίας που θα δρούσαν στο προσκήνιο και με το φως της ημέρας, όχι απλώς για να
διεκδικήσουν τα αυτονόητα, αλλά για να νικήσουν το σκοτάδι και να γράψουν Ιστορία στο χώρο
τους.
Όσοι ακολουθούσαν αυτόν τον παράτολμο δρόμο, γνώριζαν ότι δεν θα είχαν να αντιμετωπίσουν
σε προσωπικό - οικογενειακό επίπεδο, μόνο τα συσσωρευμένα υπηρεσιακά και εργασιακά
προβλήματα. Έπρεπε να πολεμήσουν, κυριολεκτικά, κατεστημένες αντιλήψεις και απαρχαιωμένες
δομές που είχαν «θεσμοθετηθεί» τις προηγούμενες δεκαετίες για να εξυπηρετήσουν άλλες
καταστάσεις και άλλες ανάγκες του πολιτικού συστήματος, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί μετά τη
λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και κυρίως μετά τη λήξη του εμφύλιου σπαραγμού.
Οι Θέσεις των πολιτικών κομμάτων
Την πρώτη δεκαετία μετά τη μεταπολίτευση, η ίδρυση συνδικαλιστικών σωματείων στα
Σώματα Ασφαλείας, ως ξεκάθαρη πολιτική θέση, δεν ήταν καταγεγραμμένη σε κανένα κομματικό
πρόγραμμα. Η μεν Νέα Δημοκρατία, επαφιόταν στις οικουμενικές διακηρύξεις για τα δικαιώματα
του ανθρώπου και την προστασία των ατομικών ελευθεριών των πολιτών σε ένα κράτος δικαίου,
το δε ΠΑΣΟΚ με τη Διακήρυξή του για τα Σώματα Ασφαλείας (1977) τόνιζε ότι έπρεπε να
στραφούν στην κύρια αποστολή τους, δηλαδή στη διαφύλαξη της τάξης και στην καταπολέμηση
του εγκλήματος και όχι στην παρακολούθηση των πολιτών:
«Για τούτο θα πρέπει να ληφθούν και εδώ τα μέτρα που προτείνονται για τις Ένοπλες Δυνάμεις, ώστε
τα Σώματα Ασφαλείας να βρίσκονται κάτω από το συνεχή και πλήρη έλεγχο της νόμιμα εκλεγμένης
πολιτικής Ηγεσίας, να είναι κομματικά ουδέτερα, να αποκτήσουν δημοκρατική οργάνωση και οι
άνδρες τους να έχουν τις ίδιες ελευθερίες με τους υπόλοιπους πολίτες. (....) Για τους αξιωματικούς
των Σωμάτων Ασφαλείας θα ισχύουν οι δημοσιοϋπαλληλικές ρυθμίσεις. (...)», έλεγε, γενικώς και
αορίστως η διακήρυξη.
Το ΚΚΕ από την άλλη, έχοντας νομιμοποιηθεί αμέσως μετά την πτώση της χούντας, αναφερόταν
έντονα στον εκδημοκρατισμό των Σωμάτων Ασφαλείας. Ο όρος αυτός εμπεριείχε περισσότερο τις
αναγκαίες εκείνες πολιτικές για τον περιορισμό της αστυνομικής αυθαιρεσίας, για το σπάσιμο των
στεγανών και την κατάργηση των πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων. Ήταν, ωστόσο, το
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μόνο κόμμα που, όταν τέθηκε το ζήτημα από τους ενστόλους ανοικτά, τάχθηκε απερίφραστα υπέρ
της ίδρυσης σωματείων, παντού και αδιακρίτως.
Τη δημιουργία σωματείων στο χώρο των Σωμάτων Ασφαλείας, το ΚΚΕ τη στήριξε αφενός με την
καθιέρωση λειτουργίας Τμήματος Σωμάτων Ασφαλείας στην Κεντρική του Επιτροπή, αφετέρου
δε με την συστηματική αρθρογραφία στην κομματική εφημερίδα «Ριζοσπάστης» (καθιέρωση της
εβδομαδιαίας στήλης «Σώματα Ασφαλείας»), αλλά και με την ανοικτή στήριξη της συλλογικότητας
Επιτροπή για τον δημοκρατικό αναπροσανατολισμό των Σωμάτων Ασφαλείας (ΕΔΑΣΑ). Το ΚΚΕ
δια των βουλευτών και των άλλων στελεχών που εργάζονταν για την υπόθεση του συνδικαλισμού,
δεν έκρυβε τις επιδιώξεις του.
Ένα σημαίνον στέλεχος του ΚΚΕ, ο Χρήστος Λογαράς, που αφιέρωσε τα τελευταία χρόνια της
κομματικής του δουλειάς σ’ αυτήν την υπόθεση, όντας καλεσμένος σε μια ημερίδα της ΕΔΑΣΑ,
θεωρούσε ότι η ίδρυση σωματείων υπηρετούσε και την «εδραίωση μιας άλλης αντίληψης για το
ρόλο των Σωμάτων Ασφαλείας στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και μαζί μ’ αυτό για την αλλαγή του
τρόπου αντιμετώπισης των Σωμάτων Ασφαλείας από την Πολιτεία τόσο στις μορφές λειτουργίας, όσο
και στην αντιμετώπιση των καυτών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι των Σωμάτων
Ασφαλείας στην άσκηση των καθηκόντων τους. Εμείς στο ΚΚΕ, είδαμε αυτή την προσπάθεια πολύ
θετικά. Θεωρήσαμε ότι είναι πράγματι αναγκαία προσπάθεια, ένα βήμα μπροστά στην κατεύθυνση
του δημοκρατικού αναπροσανατολισμού των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και ταυτόχρονα που βοηθά
ουσιαστικά στην επίλυση των προβλημάτων τους.
Το ΚΚΕ βοήθησε, για να μην πω αποφασιστικά, πάντως τουλάχιστον δραστήρια με όλες τις δυνάμεις
που διαθέτει στο ξεκίνημα αυτό, στα πρώτα θετικά βήματα που έγιναν, με τη δημιουργία και οργάνωση
των συνδικαλιστικών σωματείων, που ξεκινώντας από την Αθήνα, σήμερα έχουν εξαπλωθεί σ’ όλη την
Ελλάδα. Αυτή η επιτυχία είναι αποτέλεσμα κύρια των δικών σας προσπαθειών ως Επιτροπής, αλλά και
οπωσδήποτε των ανδρών των Σωμάτων Ασφαλείας, των πρωτοπόρων αυτών που πήραν την ευθύνη
να υλοποιήσουν την απαίτηση πια της ελληνικής κοινωνίας για συνδικαλισμό, που συγχρόνως είναι
και απαίτηση των υπαλλήλων των Σωμάτων Ασφαλείας που θέλουν επιτέλους μια άλλη μεταχείριση,
που θέλουν να πάψουν να λειτουργούν σαν τυφλά όργανα της κάθε κυβερνητικής πολιτικής επιλογής,
αλλά ζητούν να αφοσιωθούν στα καθήκοντά τους ως γνήσια όργανα της Πολιτείας. Πρέπει επιτέλους
τα Σώματα Ασφαλείας να σταματήσουν να χρησιμοποιούνται για την επίλυση των ιδιαίτερων
κομματικών προβλημάτων και μάλιστα αυτών που εκφράζουν αντιδημοκρατικές αντιλήψεις και
προθέσεις».
Όταν, λοιπόν, στις βουλευτικές εκλογές της 18ης Οκτωβρίου 1981, νίκησε το ΠΑΣΟΚ και ο
Ανδρέας Παπανδρέου παρουσίασε ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας, ως πρωθυπουργός της
χώρας, τις προγραμματικές του δηλώσεις, έκανε πολλούς να χαρούν με το λόγο του:
«Η κυβέρνηση πήρε τα μέτρα που θα οδηγήσουν στην παραπέρα συμφιλίωση των Σωμάτων
Ασφαλείας με το Λαό και στην περιφρούρηση της γαλήνης του τόπου. Παράλληλα, η κυβέρνηση θα
αντιμετωπίσει τα οξυμμένα προβλήματα του ανθρώπινου δυναμικού των Σωμάτων Ασφαλείας που
αναφέρονται στις συνθήκες δουλειάς, στο ωράριο, στις απαράδεκτες κοινωνικές απαγορεύσεις και
θα διασφαλίσει τις δυνατότητες συνδικαλιστικής έκφρασης μέσα στα πλαίσια του άρθρου 23 του
Συντάγματος», είχε πει μεταξύ άλλων, πολλά υποσχόμενων εξαγγελιών και δεσμεύσεων, που
δυστυχώς δεν επιβεβαιώθηκαν στην πορεία του κυβερνητικού έργου.
Ο πρώτος υπουργός Δημόσιας Τάξης του ΠΑΣΟΚ, ο Γιάννης Σκουλαρίκης, στην πολιτική
αρμοδιότητα του οποίου υπαγόταν και το Πυροσβεστικό Σώμα, ως πρώτη προτεραιότητά του, είχε
θέσει τη συγχώνευση της Ελληνικής Χωροφυλακής με την Αστυνομία Πόλεων και την ένταξη του
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Πυροσβεστικού Σώματος, συν της Αγροφυλακής, σε μια ενιαία Γραμματεία, ενώ για τα ζητήματα
και τα προβλήματα του προσωπικού τους, εξαρχής είχε επιδείξει παράλληλα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Ακόμα και στο θέμα του συνδικαλισμού ήταν ανοικτός για συζήτηση, όπως προκύπτει και από την
Ημερήσια Διαταγή που εκδόθηκε με την ανάληψη των καθηκόντων του.
Ο Γιάννης Σκουλαρίκης, τόνιζε μεταξύ άλλων ότι «για τα Σώματα Ασφαλείας η εντολή αυτή
(σ.σ. του λαού για αλλαγή) παίρνει μια ακόμα πρόσθετη διάσταση: οι σχέσεις των οργάνων με το
λαό, θα πρέπει να διαπνέονται από την αρχή, πως τα Σώματα Ασφάλειας δεν είναι καταπιεστικός
μηχανισμός, που διαχειρίζεται την κρατική εξουσία σε βάρος του πολίτη, αλλά όργανα ταγμένα να
διατηρούν την έννομο τάξη, κατά τρόπο, που να διασφαλίζει τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα
του λαού και να διαφυλάττουν την ανθρώπινη αξία που αποτελεί θεμελιώδη επιταγή του
Συντάγματος. Δεν παραγνωρίζεται φυσικά το γεγονός, πως η αποστολή των οργάνων της τάξεως,
περιέχει από τη φύση της αρκετές δυσκολίες και ότι πολλές φορές, καλείστε να ενεργήσετε, κάτω
από πραγματικά αντίξοες συνθήκες.
Αλλά αν τηρηθεί χωρίς παρέκκλιση η παραπάνω αρχή και η επιταγή της αμοιβαίας κατανόησης
με τον πολίτη, είμαι βέβαιος ότι θα πετύχετε στο έργο σας, όσες και όποιες είναι οι αντιξοότητες. Η
επιτυχία αυτή θα σας καταξιώσει στην συνείδηση του λαού μας, που περιμένει ένα νέο, πιο προσιτό
πρόσωπο από τα Σώματα Ασφαλείας.
Το σημείο αυτό, θα συγκεντρώσει την ιδιαίτερη προσοχή μου, γιατί ο ελληνικός λαός προσδοκά
να δει την Αλλαγή, που συντελείται ήδη στους άλλους τομείς της δημόσιας ζωής, να γίνεται τρόπος
συμπεριφοράς και των οργάνων της τάξης.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας τονίσω, ότι πρέπει να αγαπάτε το λαό, περισσότερο από τον
εαυτό σας, κι ότι πρέπει να εφαρμόζετε το νόμο, πάντα με ευγένεια, κατανόηση, σύνεση και
αντικειμενικότητα.
Η Κυβέρνηση, γνωρίζει πολύ καλά, πως δεν είσθε μόνο όργανα, αλλά και εργαζόμενοι. Και στον
τομέα αυτό, θα προσπαθήσει, να βελτιώσει και τις συνθήκες δουλειάς σας και να προωθήσει τα
κάθε είδους προβλήματα και αιτήματα του κλάδου με την συνεργασία σας, που θα εκφραστεί κατά
τον καλύτερο τρόπο, όπως αρμόζει σε ελεύθερους πολίτες.
Με τις σκέψεις αυτές σάς καλώ στο καινούργιο ξεκίνημα για να συμβάλλουμε κι εμείς στην
οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος, για το λαό και την πατρίδα μας».
Αντιμετωπίζοντάς τους, λοιπόν, ως ελεύθερους πολίτες, ένα μήνα μετά τις βουλευτικές εκλογές,
στις 18 Νοεμβρίου 1981, ο Γιάννης Σκουλαρίκης ζήτησε να γίνει ανοικτή συγκέντρωση των
κατωτέρων οργάνων, χωρίς την παρουσία της φυσικής τους Ηγεσίας. Ο υπουργός ήθελε να ακούσει
τη φωνή του απλού εργαζόμενου και γι’ αυτό συγκάλεσε σύσκεψη στην αίθουσα συγκεντρώσεων,
στις Σχολές της Ελληνικής Χωροφυλακής, στη λεωφόρο Μεσογείων 96. Για πρώτη φορά
ακούστηκαν τα προβλήματα και κατατέθηκαν προτάσεις για την καθιέρωση πενθήμερης εργασίας,
για την αμοιβή της υπερωριακής απασχόλησης, για την επαρκή συντήρηση και ασφαλή κίνηση των
υπηρεσιακών οχημάτων, για τον εκσυγχρονισμό των κανονισμών, για τη βελτίωση της εκπαίδευσης,
για την κατάργηση του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα που ίσχυε στη Χωροφυλακή κ.λπ.
Ακολούθησε δεύτερη συνάντηση στις 19 Ιανουαρίου 1982, στον ίδιο χώρο, παρουσία και του
γενικού γραμματέα του ΥΔΤ Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου. Αυτή τη φορά πήραν μέρος 300 περίπου
κατώτεροι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και οπλίτες, από τη Χωροφυλακή, την Αστυνομία Πόλεων,
το Πυροσβεστικό Σώμα και την Αγροφυλακή, ενώ την παρακολούθησαν αρκετοί δημοσιογράφοι
εφημερίδων και των ραδιοτηλεοπτικών δικτύων της χώρας.
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Η συζήτηση κράτησε πέντε περίπου ώρες και ξεκίνησε με ομιλία του υπουργού, ο οποίος
χαιρέτησε την αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των εργαζομένων, τονίζοντας ότι «αυτό που
κάνουμε είναι πρωτοποριακό αν και είναι πολλοί αυτοί που ισχυρίζονται ότι περιέχει κινδύνους για
την πειθαρχία στα Σώματα Ασφαλείας. Δεν συμμερίζομαι την άποψη αυτή. Το θέμα της πειθαρχίας
είναι ξεχωριστό από το θέμα της προβολής των διαφόρων προβλημάτων που απασχολούν τα μέλη
του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας, τόσο σαν εργαζόμενους, όσο και σαν υπηρεσιακές
μονάδες»10.
Στη συνέχεια είπε ότι η πρώτη συνάντηση που είχε με τους συναδέλφους τους, «απέδειξε ότι
πάρα πολλά θέματά σας δεν έφταναν ποτέ στην κορυφή για να βρουν λύση κι αυτό συνέβαινε γιατί
δεν προωθούνταν από κείνους που τα ζούσαν καθημερινά. Απ’ αυτή τη συνάντηση, βγήκαν στην
επιφάνεια προβλήματα, που σήμερα βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι οδεύουν στη
λύση τους κι αν δεν γινόταν εκείνη η συνάντηση, ίσως ποτέ να μη λύνονταν και θα ‘μεναν για να
προβληματίζουν τα κατώτερα, κυρίως, όργανα». Και πριν αναφερθεί στις αλλαγές, στάθηκε στο
γεγονός ότι στην αίθουσα υπήρχαν και «καταληψίες», όπως τους χαρακτήρισε χωρίς να τον ενοχλεί
η παρουσία τους.
«Και καλό θα ήταν να μπορούσαν και οι 2.800 που δήλωσαν συμμετοχή να παρευρίσκονται.
Όμως, τελικά, όπως καταλαβαίνετε, αυτό ήταν αδύνατο να γίνει. Επιλέξαμε τη μέθοδο που σας
έφερε εδώ, γιατί την προηγούμενη φορά διατυπώθηκαν από πολλούς παράπονα, ότι, δηλαδή,
σε πολλά μέρη δεν έγινε κλήρωση κι ότι αυτοί που ήλθαν στη συγκέντρωση, επιλέχτηκαν απ’
τους προϊσταμένους τους. Δεν μπορώ να είμαι βέβαιος σε ποιό βαθμό αυτό αληθεύει, πάντως,
για να καταστεί αδιάβλητο το σύστημα της εκπροσώπησης στη σημερινή συγκέντρωση, αφού
μεριμνήθηκε να φτάσουν ως το υπουργείο τα ονόματα όσων δήλωσαν συμμετοχή, έγινε κλήρωση
παρουσία δημοσιογράφων και εκπροσώπων».
Αναφερόμενος στο θέμα του συνδικαλισμού, επανέλαβε την προγραμματική δέσμευση της
κυβέρνησης στη Βουλή, ότι θα επιτρέψει το συνδικαλισμό και στα Σώματα Ασφαλείας. Όπως είπε
ο Γιάννης Σκουλαρίκης, «δεν τη φοβίζει τίποτα. Η συνδικαλιστική έκφραση είναι ένα εργαλείο που
μπορεί να βοηθήσει για καλύτερες συνθήκες εργασίας και απόδοσης της υπηρεσίας, υποδεικνύοντας
ό,τι στραβό ή ό,τι δεν γίνεται σωστά. Όμως, για να φτάσουμε εκεί, χρειάζεται μια διαδικασία.
Χρειάζεται μια νομοθετική ρύθμιση και γι’ αυτό μελετούνται πλαίσια άλλων χωρών, όπου υπάρχει
συνδικαλισμός, για να δούμε πώς εφαρμόζεται εκεί και πώς θα εφαρμοστεί εδώ. Δεν είναι τόσο
απλό αυτό που πρόκειται να κάνουμε και θα φτιάξουμε ό,τι γίνεται καλύτερο».
Τόνισε πάντως με έμφαση αυτό που πίστευε, ότι «ο συνδικαλισμός που θα δημιουργηθεί, δεν θα
βλάψει. Θα κάνει ανθρώπους μαχητικούς, θα βγάλει στην επιφάνεια προβλήματα και θα σταματήσει
τις αυθαιρεσίες που υπάρχουν στα Σώματα Ασφαλείας. Είναι κατάκτηση του εργαζόμενου ανθρώπου
ο συνδικαλισμός κι εκφράζει την καθολική βούληση που μεταφέρεται προς την ιεραρχία...».
Οι πρώτες υπουργικές αποφάσεις που ανακοινώθηκαν στη συνάντηση δια στόματός του
αφορούσαν την καθιέρωση πενθημέρου (σ.σ. μέχρι τότε, ο μόνος ελεύθερος χρόνος ανάπαυσης
των υπαλλήλων ήταν το χρονικό διάστημα μεταξύ των φυλακών -βάρδιες- με μεγαλύτερο εκείνο
της αλλαγής από πρωί σε βράδυ την επομένη), την κατάργηση της απαιτούμενης υπηρεσιακής
άδειας προκειμένου να παντρευτεί κάποιος, την κατάργηση υποχρεωτικού συσσιτίου και
στρατωνισμού των αγάμων, την κατάργηση της κράτησης ενός μισθού από όποιον παντρεύεται,
10

Αστυνομικά Χρονικά, τ.2, 1982

71

Μανώλης Κ. Σταυρακάκης
την αναγνώριση του δικαιώματος στις συζύγους να ασκούν δικό τους επάγγελμα, τη δυνατότητα
απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στον τόπο όπου υπηρετεί ο αστυνομικός και την κατάργηση
του κωλύματος της εντοπιότητας.
Ο υπουργός έδωσε στη συνέχεια υποσχέσεις ότι θα αλλάξει το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας
των υπηρεσιών και ότι είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης και η καταβολή επιδόματος στέγης, ενώ
παραδέχτηκε ότι τα περισσότερα από τα αιτήματα που διατυπώθηκαν από περίπου 80 εκπροσώπους
ήταν δίκαια. Μάλιστα, τους είπε χαριτολογώντας, ότι η σημερινή συνάντηση «ήταν μια πρόβα για
τις γενικές σας συνελεύσεις που θα κάνετε στη συνέχεια»…
Αξίζει να τονιστεί ότι αιτήματα που τέθηκαν τότε, παραμένουν άλυτα έως και σήμερα, όπως
είναι η ίδρυση νοσοκομείου για το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, η συμμετοχή σε όλα τα
υπηρεσιακά συμβούλια, η συγχώνευση των ασφαλιστικών ταμείων κλπ.
Ολόκληρο το Υπόμνημα που επιδόθηκε στον Γιάννη Σκουλαρίκη, όπως αυτό συντάχθηκε από
υπαλλήλους υπηρεσιών της Αθήνας, του Πειραιά καθώς και Επαρχιακών Διοικήσεων, είχε ως
εξής:
«Εκθέτουμε παρακάτω τα χρονίζοντα προβλήματα των κατωτέρων υπαλλήλων Πυροσβεστικού
Σώματος, που κρίνονται σαν τα πιο σοβαρά, για να τα έχετε υπόψη σας και παρακαλούμε για την
επίλυση των σπουδαιότερων από αυτά, κατά κρίση σας.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
α. Κατάργηση του Κ.Ε.Υ.Π.Σ. που ισχύει σήμερα και σύνταξη σύγχρονου και δημοκρατικού
Κανονισμού που να ανταποκρίνεται στην αξιοπρέπειά μας, με συμμετοχή στη σύνταξή του,
Επιτροπής κατωτέρων, καθώς και νομικών.
β. Σύσταση Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής για άμεση προστασία κατωτέρων, που να εδρεύει
στο Αρχηγείο Π.Σ.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
1. Καλύτερη διαβίωση στις κτιριακές εγκαταστάσεις με χορήγηση πιστώσεων για επιδιόρθωση
κτιρίων ή ενοικίαση νέων.
2. Εφοδιασμός των υπαλλήλων με ατομικά πυροσβεστικά είδη, σύμφωνα με τα ξένα πρότυπα και
σωστή εκπαίδευση στις Σχολές και Σταθμούς.
3. Να αντικατασταθεί ή στολή υπηρεσίας πυρκαγιάς με φόρμες σε ξένα πρότυπα.
4. Να υπάρξει πλήρης κάλυψη εκείνων που καθίστανται ανίκανοι μερικώς ή ολικώς κατά την
εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων και να μην επαναληφτεί το φαινόμενο των εράνων
για βοήθεια συναδέλφων ή των οικογενειών τους, όπως γίνεται σήμερα.
5. Στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, να τοποθετηθεί
Αξιωματικός υγειονομικός με την ειδικότητα τού οδοντιάτρου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Α) Αποζημίωση ημερών εργασίας Κυριακών- εξαιρέσιμων- νυκτερινών- υπερωριών, μόνο σ’
όσους τη δικαιούνται πραγματικά.
Β) Χορήγηση επιδόματος Ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας.
Γ) Εξίσωση των επιδομάτων στολής και ειδικών συνθηκών με τους αξιωματικούς που μέχρι
σήμερα χορηγείται, άνισα (π.χ. επίδομα ειδικών συνθηκών αξιωματικών δρχ 4.026, κατωτέρων
δρχ. 1.332).
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Δ) Επέκταση των διατάξεων του Ν. 988/79 και στους κατώτερους σχετικά με την βαθμολογική
προαγωγή στον βαθμό που έχουν προαχθεί μισθολογικά.
Ε) Τροποποίηση του Ν. 1135/81 για τις οικονομικές προαγωγές των κατωτέρων (διαβαθμίσεις)
κλπ.
ΤΑΜΕΙΑ (Ε.Τ.Υ.Π.Σ.- Τ.Α.Υ.Π.Σ.)
Να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο των Ανωτέρω Ταμείων και κατώτερος υπάλληλος. Οι δε
συνεδριάσεις να γίνονται τις εργάσιμες μέρες και χωρίς αμοιβή, γιατί διαφορετικά επιβαρύνουν τα
Ταμεία με πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δρχ. περίπου το χρόνο.
Στο Υπόμνημα αναφερόταν αναλυτικά η πρότασή τους για τη βαθμολογική εξέλιξη των
κατωτέρων, όπως ίσχυε πριν από την ένταξη του Πυροσβεστικού Σώματος στα Σώματα Ασφαλείας.
Επίσης, για το φλέγον θέμα των μεταθέσεων, ζητούσαν:
-Να μην πραγματοποιούνται μεταθέσεις κατά την σχολική περίοδο, να είναι υποχρεωτική η
μετάθεση κατωτέρου υπαλλήλου που υπηρετεί πάνω από δύο χρόνια σε παραμεθόριο περιοχή και
αφού για τούτο υποβάλει αίτηση. Η δε μετάθεση αυτή, να γίνεται με έξοδα του Δημοσίου. Επίσης,
οι μαθητές που εξέρχονται από τις παραγωγικές Σχολές Αρχ/στών ως και Πυροσβεστών, να
δικαιούνται έξοδα μεταθέσεως όπως γίνεται με τους εξερχόμενους από τη Σχολή Αξιωματικών.
-Να είναι υποχρεωτική η μετάθεση κατωτέρου που υπηρετεί επί δέκα (10) συνεχόμενα χρόνια
σε μια Υπηρεσία εφόσον θα υπάρχει αίτηση για την τοποθέτηση στην ίδια Υπηρεσία άλλου
Υπαλλήλου, καταγόμενου του ιδίου ή της γυναίκας του από τον Νομό που εδρεύει η Υπηρεσία,
εκτός Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.
-Να μην πραγματοποιούνται μεταθέσεις κατώτερων για πειθαρχικούς λόγους χωρίς τη σύμφωνη
γνώμη επιτροπής από κατώτερους της οποίας ζητάμε τη συγκρότηση.
Σχετικά με την άδεια γάμου11 ζητούσαν να καταργηθούν όλοι οι περιορισμοί που αφορούν το
θέμα του γάμου των υπαλλήλων (υπηρεσιακή άδεια, όριο ηλικίας κλπ).
Επίσης, τους απασχολούσε η οργανική δύναμη του προσωπικού: «Προτείνουμε αύξηση οργανικής
δυνάμεως κατώτερου προσωπικού ανά 15 άτομα σε κάθε σταθμό. Ήδη στην Υπάρχουσα δύναμη του
Σώματος η αναλογία κατά βαθμούς είναι, Αξιωματικοί: 582, Κατώτεροι: 3.420. Επίσης υπάρχουν
περίπου 620 Δόκιμοι Πυροσβέστες στη Σχολή. Επειδή η σύσταση Διοικήσεων Πόλεων σε πόλεις
με δύο πυροσβεστικούς Σταθμούς από τους οποίους ο ένας σε Αεροδρόμιο π.χ. Λάρισα, Χανιά,
Κέρκυρα κλπ., δημιούργησε πρόβλημα γραφειοκρατικό, απασχολώντας προσωπικό στα γραφεία
σε βάρος των μαχίμων, χωρίς να εξυπηρετεί σε τίποτα το δημόσιο συμφέρον, προτείνουμε να μη
συσταθούν άλλες Διοικήσεις Π.Υ. Πόλεων. Αυτές που υπάρχουν ήδη, μπορούν να καλύψουν τις
11

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν.δ. 1970/ 72 περί γάμου των κατώτερων οργάνων των Σωμάτων
Ασφαλείας απαγορευόταν στους υπαξιωματικούς των Σωμάτων να συνάπτουν γάμο χωρίς άδεια του Αρχηγού τους. Η
παραβίαση της εν λόγω διάταξης επέσυρε την ποινή της απόταξης. Επίσης, με το άρθρο 65 του ν.δ. 1.400 1973 περί
καταστάσεως των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων οι αιτούντες αυτήν την άδεια έπρεπε να είχαν συμπληρώσει το 26ο
έτος της ηλικίας τους καθώς και διετή υπηρεσία από την κατάταξή τους ενώ η μέλλουσα σύζυγος έπρεπε να είναι Ελληνίδα
υπήκοος ανεπίληπτο διαγωγής, αναλόγου μορφώσεως και κοινωνικής θέσης και αφοσιωμένη στα εθνικά ιδεώδη. Για το
χαρακτηρισμό της μέλλουσας συζύγου ως «καταλλήλου», έπαιζαν ρόλο και τα φρονήματα των συγγενικών τους προσώπων
μέχρι β’ βαθμού. Οι διατάξεις αυτές επικρίθηκαν λόγω της αντισυνταγματικότητας τους και καταργήθηκαν με το νόμο
1234/82 με τον οποίο επετράπη στους υπηρετούντες στη Χωροφυλακή, στην Αστυνομία Πόλεων και στο Πυροσβεστικό
Σώμα να τελούν γάμο με πρόσωπο Ελληνικής ιθαγένειας χωρίς άδεια της υπηρεσίας μετά τη συμπλήρωση ενός έτους
υπηρεσίας από την κατάταξή τους, εφόσον δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Ο ίδιος νόμος
επανέφερε στην υπηρεσία αστυφύλακες και πυροσβέστες που απολύθηκαν ή αποτάχθηκαν για τέλεση γάμου χωρίς άδεια
της υπηρεσίας. (Αστυνομικό Δίκαιο, Ζωή Παπαϊωάννου, σελ.510)
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ανάγκες της Υπηρεσίας με σχετική επέκταση της δικαιοδοσίας τους. Τμήματα που λειτουργούν σε
βάρος της οργανικής δυνάμεως και δεν προσφέρουν καθαρά πυροσβεστικό έργο, να καταργηθούν
(Μουσική, αθλητές κλπ.) Επίσης τμήματα απαραίτητα, να υπαχθούν στην οργανική δύναμη
(Ανακριτικό, Πυρασφάλεια, Μηχανογράφηση, Πυρ/κοί Υποσταθμοί, Περιπολικά κλπ.). Πρόσληψη
απαιτουμένων πολιτικών Υπαλλήλων Β’ κατηγορίας σε διοικητικές Υπηρεσίες για αποδέσμευση
δυνάμεως από γραφεία και διάθεσή της στη μάχιμη υπηρεσία. Πρόσληψη επιστημονικού
προσωπικού (Νομικού, Χημικού, Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανολόγου) για τις ανάγκες του
Σώματος. Να ρυθμιστεί το θέμα των μεταθέσεων των προσλαμβανομένων στο εξής υπαλλήλων,
για να αποφεύγεται η μεγάλη δαπάνη που γίνεται μέχρι σήμερα, σε βάρος του Δημοσίου, από τις
μεταθέσεις.
Τέλος, να μην καταστρατηγείται ο ν. 671/1977 σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση Ανθυποπυραγών
σε Γραφεία, με την αιτιολογία της διαθέσεως».
Επιλογή νέου Αρχηγού επί ΠΑΣΟΚ
Στις 21 Ιανουαρίου 1982, είχαμε αλλαγή σκυτάλης στην Ηγεσία του ΠΣ. Ο απερχόμενος Αρχηγός
Δημήτριος Ξιφαράς παρέδωσε στον Σωτήριο Μονάντερα, παρουσία του γενικού γραμματέα
Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου.
Αφού ευχαρίστησε το πυροσβεστικό προσωπικό και την κυβέρνηση, ο Δ. Ξιφαράς, τόνισε:
«Νομίζω ότι επετέλεσα το έργο μου στο ακέραιο, με ειλικρίνεια, ευθύτητα και τιμιότητα. Εύχομαι
στο νέο Αρχηγό επιτυχία στο δύσκολο έργο του και θα είμαι στη διάθεσή του όταν μου ζητηθεί».
Στη συνέχεια μίλησε ο νέος Αρχηγός και απευθυνόμενος προς τους παρευρισκόμενους υποσχέθηκε
να φανεί «αντάξιος της εμπιστοσύνης και των προσδοκιών τους, ώστε να εξασφαλιστεί κατά τον
καλύτερο τρόπο η προστασία της ζωής και της περιουσίας του Ελληνικού Λαού και του Κράτους
γενικότερα». (…) Προσωπικά υπόσχομαι ότι θα πράξω ό,τι είναι δυνατόν και θα αναλώσω
όλες τις ηθικές, ψυχικές και σωματικές δυνάμεις που διαθέτω, για ν’ ανταποκριθώ στα νέα μου
καθήκοντα και πιστεύω ότι, με την βοήθεια του Θεού και της Κυβερνήσεως, αλλά και την δική σας
συμπαράσταση, θα εκπληρώσω τις προσδοκίες όλων προς όφελος του Σώματος, αλλά προπάντων
του Ελληνικού Λαού».
Απευθυνόμενος στο πυροσβεστικό προσωπικό είπε ότι στην προσπάθειά του αυτή, «για την
πρόοδο του Σώματος, σε όλους τους τομείς της δραστηριότητός του και την ικανοποίηση των
ευγενών φιλοδοξιών και δικαίων αιτημάτων σας, επικαλούμαι την πολύτιμη και ειλικρινή
συμπαράστασή σας. Προσωπικά θα δώσω πρωταρχική σημασία στον παράγοντα άνθρωπο, για
καλύτερες συνθήκες εργασίας και διαμονής.
Από εσάς ζητώ την δραστηριοποίησή σας, ανεξαρτήτως βαθμού και κλάδου, για την αύξηση των
προσφερομένων υπηρεσιών προς τον Ελληνικό Λαό, που από μας προσδοκά πολλά.
Ζητώ ευσυνείδητη πειθαρχία, προσήλωση στο καθήκον και το Δημοκρατικό Πολίτευμα της
Πατρίδος μας και σας προτρέπω να διατηρήσετε μεταξύ σας, άρρηκτο ψυχικό δεσμό, αγάπη,
συναδελφική αλληλεγγύη και άριστες κοινωνικές σχέσεις.
Μαζί θ’ αγωνιστούμε για να εκπληρώσουμε την λαμπρή και θεάρεστη αποστολή μας και να είστε
βέβαιοι ότι, στο πρόσωπό μου θα βρείτε προθυμία, στοργή, συμπαράσταση και προστασία των
δικαίων αιτημάτων σας. Θα βρείτε δικαιοσύνη αλλά και αυστηρότητα σε κάθε παρεκτροπή από την
ηθική οδό και το καθήκον, πάντοτε εντός της υπηρεσιακής μου δικαιοδοσίας και μέσα στα λογικά
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πλαίσια των υπηρεσιακών αναγκών.
Θα εκτιμώ κάθε καλή σας προσπάθεια και πράξη και θα αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής όσες
φορές θα μου δίνεται η ευκαιρία να απονείμω κάποια ηθική ή υλική αμοιβή, σε αυτούς πού θα
διακρίνονται κατά την εκτέλεση του καθήκοντος».
Τέλος, απευθυνόμενος στο αποχωρούντα Αρχηγό, τόνισε ότι «στο διάστημα των 39 ετών
υπηρεσίας σας στο Πυροσβεστικό Σώμα προσφέρατε πολλά, ιδιαίτερα όμως τον τελευταίο χρόνο
που διατελέσατε Αρχηγός του Σώματος και αντιμετωπίσαμε δύσκολες καταστάσεις, όπως τις
πυρκαγιές των πολυκαταστημάτων και των δασών, τους σεισμούς και τα διάφορα άλλα συμβάντα.
Η σοβαρότερη όμως προσφορά σας ήταν το πνεύμα συνεργασίας και αγάπης και η ενημέρωση
του Ελληνικού Λαού. Για τις προσφορές σας αυτές, εκ μέρους όλων των ανδρών του Σώματος σας
ευχαριστούμε και σας ευχόμεθα υγεία και εκπλήρωση κάθε επιθυμίας σας».
Το μεσημέρι της 25ης Ιανουάριου 1982, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής
δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο και συνεχάρη τους νέους Αρχηγούς των Σωμάτων Ασφαλείας και
του Λιμενικού Σώματος, τους ευχήθηκε δε επιτυχία στο έργο που ανέλαβαν. Τους νέους Αρχηγούς
δέχθηκε την επομένη, στο Πολιτικό του Γραφείο ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου.
Τους τρεις νέους Αρχηγούς - της Χωροφυλακής Εμμανουήλ Μπριλάκη, της Αστυνομίας
Πόλεων Ιωάννη Νίτσο και του Πυροσβεστικού Σώματος Σωτήριο Μονάντερα - παρουσίασε στον
πρωθυπουργό ο υπουργός Δημοσίας Τάξεως Γιάννης Σκουλαρίκης.
Υποδεχόμενος τους νέους Αρχηγούς, ο Ανδρέας Παπανδρέου είπε:
«Σας υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Η κυβέρνηση έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην αφοσίωσή σας
προς τους δημοκρατικούς θεσμούς και τη νόμιμη τάξη. Γνωρίζει επίσης η κυβέρνηση την εξέχουσα
ικανότητά σας και τη μέχρι τώρα ευδόκιμη υπηρεσία σας. Σας χαιρετίζω και εύχομαι καλή επιτυχία
στο δύσκολο έργο σας».
Το «ναυάγιο» της πρωτοβουλίας για συνδικαλισμό στα ΣΑ
Επί των ημερών του Γιάννη Σκουλαρίκη, το «κεφάλαιο συνδικαλισμός», όχι απλώς έκλεισε
άδοξα, αλλά και με το Ν. 1339/1983 (Α’ 35) που αφορούσε την αποκατάσταση του προσωπικού
των Σωμάτων Ασφαλείας που είχε διωχθεί για πολιτικούς λόγους κατά τη διάρκεια της δικτατορίας,
ενώ θα μπορούσε να δοθεί μια άλλη κατεύθυνση για το πυροσβεστικό προσωπικό, τελικά δεν έγινε
κάτι τέτοιο. Η διάταξη που χαρακτήριζε το ΠΣ Σώμα Ασφαλείας, διατηρήθηκε καθώς το άρθρο 18
του νόμου αυτού συνέχισε να αναφέρει ότι «ως Σώματα Ασφαλείας νοούνται στο νόμο αυτόν η
Χωροφυλακή, η Αστυνομία Πόλεων και το Πυροσβεστικό Σώμα».
Για να γίνει αντιληπτό το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινήθηκε η γέννηση του συνδικαλισμού,
έχει σημασία να τονίσουμε και κάτι ακόμα. Το αίτημα αυτό, δεν απασχολούσε ιδιαίτερα τον Τύπο
της εποχής. Ελάχιστα ήταν τα δημοσιεύματα που αναφέρονταν στο αίτημα των πυροσβεστών για
ελεύθερο συνδικαλισμό. Ένα από αυτά όμως ξεχώρισε, γιατί αφορούσε ολόκληρη έρευνα της
εφημερίδας «Ελεύθερη Γνώμη», της 19ης Ιουνίου 1983. Ο δημοσιογράφος Γιώργος Φιλιππάκης
είχε καταφέρει να βρει τρεις υπαξιωματικούς και να μιλήσουν μαζί του εφ’ όλης της ύλης. Ήταν
ο υπαρχιφύλακας του ΚΕ’ Αστυνομικού Τμήματος Αθήνας Μανώλης Γεωργουλάκης, 41 χρόνων,
πατέρας δύο παιδιών, ο ενωμοτάρχης της Ασφάλειας Προαστίων Παντελής Γκράμης 36 χρόνων,
πατέρας ενός παιδιού και ο αρχιπυροσβέστης του Δ’ Πυροσβεστικού Σταθμού Αθήνας Νίκος
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Πέτρου 31 χρόνων. Και οι τρεις συμφώνησαν ότι η κυβέρνηση έχει δώσει θετικές λύσεις σε πολλά
από τα προβλήματα που τους απασχολούσαν, όμως μένουν πάρα πολλά ακόμα άλυτα και κυρίως
δεν έχει γίνει πράξη η υπόσχεση του υπουργού Γιάννη Σκουλαρίκη για ελεύθερο συνδικαλισμό.
Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος, το στεγαστικό, το οικονομικό, η ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη, το θέμα των απαρχαιωμένων κανονισμών, το πρόβλημα των ασφαλιστικών τους
ταμείων, η υπερωριακή εργασία και χίλια δυο άλλα θέματα ζητούν ακόμα λύση. Σήμερα οι
εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας, άνδρες υπαξιωματικοί και αξιωματικοί, είναι ίσως οι μόνοι
δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν καθηλωμένους βασικούς μισθούς, ενώ οι όποιες τυχόν αυξήσεις
τους παρέχονται, τις παίρνουν με μορφή επιδομάτων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα Χριστούγεννα,
το Πάσχα και κατά τη θερινή περίοδο να παίρνουν δώρα μόνο επί του βασικού μισθού και όχι
επί του συνολικού ποσού των αποδοχών τους, όπως συμβαίνει με τους άλλους εργαζόμενους.
Παράλληλα, ενώ οι στρατιωτικοί πήραν από τη σημερινή κυβέρνηση το λεγόμενο στεγαστικό
επίδομα, οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας ακόμα το περιμένουν.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την πολιτική του Γιάννη Σκουλαρίκη, ο Νίκος Πέτρου
απαντά: «Σύγκριση με το παρελθόν δεν μπορεί να γίνει διότι αυτά τα οποία κερδίσαμε μέσα σε
μικρό χρονικό διάστημα, άλλοι εργαζόμενοι τα διεκδικούσαν 20 και 30 χρόνια. 37,5 ώρες εργασίας
τη βδομάδα, πενθήμερη εβδομάδα εργασίας, ικανοποιητικές αυξήσεις στους μικρούς βαθμούς,
τροποποίηση ορισμένων άρθρων του κανονισμού, ελευθερία λόγου και λοιπά. Τα παραπάνω όμως
τείνουν να υποβαθμιστούν είτε από αμέλεια ή σκοπιμότητα για να δημιουργήσουν πρόσθετα
προβλήματα στους συναδέλφους. Σαν παράδειγμα σας αναφέρω ότι οι 37,5 ώρες εργασίας
τη βδομάδα εφαρμόστηκαν πριν από δύο μήνες ενώ έπρεπε να έχουν εφαρμοστεί πριν από ένα
χρόνο. Το πενθήμερο στην Πυροσβεστική με την υπάρχουσα δύναμη έπρεπε να εφαρμόζεται στο
60% των υπηρεσιών ολοκληρωμένο αλλά τούτο δεν συμβαίνει διότι οι διοικητές θεωρούν ότι η
δύναμη δεν επαρκεί. Τη στιγμή όμως που εφαρμόστηκε δοκιμαστικά το ‘81 σε πολλές υπηρεσίες
με λιγότερο προσωπικό είχαμε άριστα αποτελέσματα χωρίς να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα.
Αντίθετα σήμερα με χίλιους διακόσιους άντρες περισσότερους, προβάλλουν τους ίδιους λόγους.
Άρα δεν είναι λόγοι δυνάμεως, αλλά εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα σε βάρος των συναδέλφων.
Το τελευταίο νομοσχέδιο ενώ προέβλεπε αύξηση δυνάμεως στα άλλα Σώματα, στην Πυροσβεστική
δεν ανέφερε αύξηση ώστε να εφαρμοστεί το πενθήμερο ολοκληρωμένο. Για τη σωστή εφαρμογή
του πενθημέρου ζητώ την προσωπική παρέμβαση του ίδιου του υπουργού».
Για τα ειδικότερα προβλήματα της Πυροσβεστικής, ο Νίκος Πέτρου αναφέρει επίσης ότι «εδώ
και αρκετά χρόνια αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα πυροσβεστικά οχήματα. Συγκεκριμένα η
ποιότητα των αυτοκινήτων δεν είναι αυτή που έπρεπε να είναι γιατί ξέρουμε όλοι κάτω από ποιες
συνθήκες δουλεύουν. Διασωστικά εργαλεία: Να γίνει προμήθεια από σειρές κλειδιών από τις
κατασκευάστριες εταιρείες των ασανσέρ γιατί μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμε κλειδιά από κοινό
σίδερο τα οποία καταστρέφονται γρήγορα και καθυστερεί η αντικατάστασή τους. Αναπνευστικές
συσκευές: Οι επαρχιακές υπηρεσίες έχουν έλλειψη από σύγχρονες αναπνευστικές συσκευές.
Υπάρχει μόνο μικρός αριθμός συσκευών και αυτές παλαιού τύπου. Υδροστόμια: Μεγάλος
αριθμός από αυτά δεν λειτουργεί, η ευθύνη πρέπει να βαρύνει περισσότερο την ΕΥΔΑΠ παρά
τα πυροσβεστικά προϊστάμενα κλιμάκια. Εξάλλου υπάρχουν ολόκληρες περιοχές και μάλιστα
βιομηχανικές (Μάνδρα, Μαγούλα, Μεσόγεια, Οινόφυτα και λοιπά) που στερούνται υδροστομίων.
Στολές- εξάρτηση: Οι στολές εργασίας θα έπρεπε να έχουν αντικατασταθεί από φόρμες. Τα κράνη
πρέπει να αντικατασταθούν με σύγχρονα γιατί από αυτά εξαρτάται κατά μεγάλο μέρος η ασφάλειά
μας. Να δοθούν γάντια που και αυτά προβλέπονται από τον κανονισμό για να αποφεύγονται οι
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τραυματισμοί στα χέρια την ώρα της δουλειάς.
Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που υπάρχουν εδώ και αρκετά χρόνια στην Αθήνα και
στον Πειραιά είναι η έλλειψη Πυρονόμων και υπαξιωματικών με αποτέλεσμα να δημιουργούνται
τεράστια προβλήματα στην εκτέλεση της υπηρεσίας. Από πλευράς υπουργείου έγινε μία καλή αρχή
με τις προσλήψεις ιδιωτικού προσωπικού για τη στελέχωση των γραφείων ώστε να αποδεσμευτεί
αριθμός πυροσβεστικών υπαλλήλων για τις μάχιμες υπηρεσίες. Ο αριθμός όμως των ιδιωτών που
προσλήφθηκαν δεν είναι αρκετός και πρέπει να συνεχιστούν οι προσλήψεις. Σε πολλές επαρχιακές
υπηρεσίες οι διοικητές τοποθετούν στα γραφεία τους πολλούς υπαλλήλους με αποτέλεσμα να
δυσχεραίνεται η μάχιμη υπηρεσία αφού προβλέπεται από τον κανονισμό μόνο ένας γραφέας ο
οποίος μπορεί και να αντεπεξέλθει».
Εκ των υστέρων κρίνοντας τα γεγονότα και λαμβάνοντας υπόψη τη σφοδρή πολιτική σύγκρουση
που συνόδευσε τόσο το εγχείρημα του συνδικαλισμού όσο και αυτό της ενοποίησης της Αστυνομίας
Πόλεων με τη Χωροφυλακή το 1984, φρονούμε ότι ο Γ. Σκουλαρίκης είχε κάθε λόγο να διατηρεί
τις επιφυλάξεις του για τον τρόπο συνδικαλιστικής οργάνωσης τουλάχιστον των αστυνομικών.
Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν δικαιολογημένη η όλη κυβερνητική στάση και η παραπομπή στις
καλένδες ενός τόσο σοβαρού ζητήματος που αφορούσε την άσκηση συνταγματικών δικαιωμάτων
και βεβαίως την ίδια τη δημοκρατική λειτουργία του κράτους.
Το ΠΑΣΟΚ έδωσε, λοιπόν, βαρύτητα στην αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών με χρονικό ορίζοντα
το 1984, οπότε όλοι βρέθηκαν να αιφνιδιάζονται προ των ιστορικών αυτών αλλαγών, με το
ένστολο δυναμικό της χώρας να άγεται και να φέρεται ανάμεσα στις συμπληγάδες των πολιτικών
αντιπαραθέσεων, άλλοτε με επίκεντρο την Αστυνομία και άλλοτε την Πυροσβεστική. Όσο για το
συνδικαλισμό, αποκαλυπτική ήταν η τοποθέτηση του Γ. Σκουλαρίκη στις 19 Ιανουαρίου 1984,
απαντώντας σε σχετική Ερώτηση (1943/17-1-84) των βουλευτών του ΚΚΕ Γιάννη Θεοδωράκη,
Διαμαντή Μαυροδόγλου, Κώστα Βασάλου, Μαρίας Δαμανάκη και Κώστα Κάππου:
«Σας γνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση εμμένει στην αρχική της απόφαση για την ανάπτυξη του
συνδικαλισμού στα Σώματα Ασφαλείας σε τρόπο ώστε να φθάνουν σ’ αυτή ασφαλέστερα και
επεξεργασμένα τα θέματα που απασχολούν ή που αναφέροντα στο προσωπικό των Σωμάτων
Ασφαλείας. Επειδή όμως ταυτόχρονα μελετά και το θέμα της αναδιοργάνωσης και αναδιάταξης των
Αστυνομικών Σωμάτων δεν μπορεί να προχωρήσει πριν καταλήξει σε αποφάσεις προηγούμενα πάνω
στο θέμα αυτό, αφού θα έχει επιρροή πάνω στον νόμο, που θα προβλέπει τον Συνδικαλισμό.
Ήδη βρισκόμαστε στα τελευταία στάδια και πολύ σύντομα θα υλοποιηθεί και αυτή η Κυβερνητική
επαγγελία».
Ήταν μια αντικειμενική περιγραφή της κατάστασης και γνήσια έκφραση της πολιτικής βούλησης,
που δεν είχε όμως συνέχεια σε όλο της το εύρος, καθώς στην κυβέρνηση λογάριαζαν χωρίς τον …
ξενοδόχο. Η απόφασή τους να ενσωματώσουν στα δυο αστυνομικά Σώματα -Χωροφυλακή και
Αστυνομία Πόλεων- και το Πυροσβεστικό Σώμα, άνοιξε τον ασκό του Αιόλου και πυροδότησε
αλυσιδωτές αντιδράσεις εντός και εκτός Σωμάτων.
Το νομοσχέδιο είδε το φως της δημοσιότητας στις 26 Ιανουαρίου 1984 και την επομένη
κιόλας ημέρα, προκλήθηκαν πρωτοφανείς αντιδράσεις στην Πυροσβεστική Σχολή, εκ μέρους
των Δοκίμων Ανθυποπυραγών και Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών. Η προτεινόμενη κατάργηση της
ιεραρχικής δομής και αυτονομίας του Πυροσβεστικού Σώματος με την υπαγωγή του στον Κλάδο
Πολιτικής Άμυνας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, καθώς και η υποβάθμιση της Πυροσβεστικής
Σχολής ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσαν να διαβάσουν εκείνη τη μέρα στην «Ελευθεροτυπία», που
αποκάλυπτε ολόκληρο το περιεχόμενο του νομοσχεδίου.
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Στην Σχολή επικράτησε έντονος προβληματισμός και ανησυχία για το μέλλον του Πυροσβεστικού
Σώματος, οπότε οι Δόκιμοι ζήτησαν ενημέρωση από το διοικητή της Σχολής. Η είδηση έφτασε
στα δημοσιογραφικά γραφεία με αποτέλεσμα οι πρώτοι ρεπόρτερ να πάνε επιτόπου και να ζητούν
άμεση ενημέρωση και πληροφορίες. Το θέμα εξελισσόταν σε πολύ σοβαρό πολιτικό ζήτημα, οπότε
έσπευσε στη Σχολή ο τότε Γενικός Γραμματέας Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, ο οποίος όταν
πλέον δεν κατάφερε να κάμψει τις ανησυχίες, δέχθηκε να συγκροτηθεί μια ολιγομελής επιτροπή για
να συνομιλήσει εκείνη με τον ίδιο τον υπουργό Δημόσιας Τάξης. Κατά τη συνάντηση, ο υπουργός
εξέφρασε τη δυσφορία του για την αντίδρασή τους, τονίζοντας ότι είναι στις προθέσεις του η
αναβάθμιση των πυροσβεστικών σπουδών διάρκειας 10 μηνών και όχι τετραετούς, όπως ζητούσαν
οι «στασιαστές». Ο υπουργός τελικά τους διαβεβαίωσε ότι στο εξής θα συνομιλεί με εκπροσώπους
των Δοκίμων και πριν καταλήξει σε κάποια απόφαση, θα προηγηθεί διάλογος. Έτσι, αποχώρησε
η αντιπροσωπία από το Υπουργείο, αλλά αντί να επιστρέψει καθ’ ένας στο σπίτι του, όπως τους
είχε παροτρύνει ο διοικητής τους, εκείνοι επέστρεψαν στη Σχολή για ενημέρωση των συναδέλφων
τους και επανεκτίμηση της στάσης τους. Καλή τη πίστη, η διαμαρτυρία έληξε, για να φανεί όμως
το πραγματικό πρόσωπο της εξουσίας λίγες ημέρες μετά, όταν διατασσόταν η διενέργεια ΕΔΕ και η
υποβολή του πορίσματος εντός τριών ημερών… Όπως ήταν αναμενόμενο, η ΕΔΕ ολοκληρώθηκε με
συνοπτικές διαδικασίες. Ο πέλεκυς είχε πέσει βαρύς από το Πρωτοβάθμιο Ανακριτικό Συμβούλιο
για 22 συνολικά άτομα με προτεινόμενες ποινές, ανάλογα με τη βαρύτητα του κατηγορητηρίου.
Από χρηματικά πρόστιμα έως τις ποινές της απόταξης τεσσάρων Δοκίμων Ανθυποπυραγών και της
αποπομπής από τη Σχολή, πέντε άλλων Δοκίμων.
Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος συγκρότησε το Δευτεροβάθμιο Ανακριτικό Συμβούλιο
για να δικάσει σε δεύτερο βαθμό τους «στασιαστές» στις 21/5 και τελικά με απόλυτη πλειοψηφία
5-0 επικύρωσε τις εξοντωτικές ποινές, επιβεβαιώνοντας την απόφαση για την αποπομπή από την
Πυροσβεστική Σχολή (Τμήμα Δοκίμων Ανθυποπυραγών) των δοκίμων Ανθυποπυραγών Ζώη
Ιωάννη, Βεσύρη Γεωργίου, Μαλακάση Ηρακλή, Βαΐτση Δημητρίου, Πρέντζα Κωνσταντίνου
και για την απόταξη από το Πυροσβεστικό Σώμα των δοκίμων Ανθυποπυραγών Λάππα Παύλου,
Γεροκώστα Αποστόλου, Ανδρέου Ιωάννη, και Τζανέτου Παναγιώτη.
Ωστόσο, όλοι δικαιώθηκαν αργότερα από το Συμβούλιο της Επικρατείας όπου είχαν προσφύγει,
αναγκάζοντας την πολιτική Ηγεσία, στη συνέχεια, όχι μόνο να υπογράψει την αποκατάστασή τους
αλλά και να μην αποτολμήσει την προώθηση στη Βουλή του σχεδίου νόμου για την ενοποίηση,
σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό. Ο ιδρυτικός νόμος της Ελληνικής Αστυνομίας (1481/84)
προέβλεπε την υπαγωγή του ΠΣ στον Κλάδο Πολιτικής Άμυνας, χωρίς να καταργεί τις ισχύουσες
διατάξεις περί λειτουργίας του ΠΣ.12
Είναι σαφές, ότι οι πρωτεργάτες αυτής της διαμαρτυρίας με την τόλμη και την αποφασιστικότητα
που επέδειξαν, έγραψαν Ιστορία όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και γενικότερα για την
πορεία του ΠΣ, αφού με την ενέργειά τους αυτή, διέσωσαν το Σώμα και τους συναδέλφους τους από
καταστροφικές περιπέτειες. Πέραν του ότι άναψαν τις πρώτες σπίθες της συλλογικής διεκδίκησης
και μάλιστα με έναν τόσο απόλυτο και ξεκάθαρο τρόπο, αποτελούν διαρκές σημείο αναφοράς και
παράδειγμα για όσους αισθάνονται την καταπίεση και τον αυταρχισμό της όποιας διοίκησης.
Ο Γιάννης Σκουλαρίκης, σε κάθε περίπτωση μετά τα γεγονότα αυτά δεν έκλεισε τις πόρτες
του γραφείου του και συνέχισε το διάλογο με το προσωπικό. Έτσι, προχώρησε σε μια ακόμα
ενημερωτική συγκέντρωση με αντικείμενο αυτή τη φορά το καυτό θέμα της ενοποίησης των
12
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Σωμάτων. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του «Μηχανοκινήτου», την Πέμπτη,
2 Φεβρουαρίου 1984, στην οδό Χίου 8, στην Καισαριανή και την αναφέρουμε διότι πρέπει να
επηρέασε καθοριστικά όχι μόνο τον υπουργό, αλλά και ευρύτερα τα επιτελεία του ΠΑΣΟΚ, ως
προς την πολιτική που θα ακολουθούσαν για τους ένστολους.
Στη συνάντηση αυτή εκδηλώθηκε ανοικτή αντιπαράθεση μεταξύ διαφόρων ομάδων αστυνομικών
γύρω από το αν θα έπρεπε ή όχι να γίνει η ενοποίηση, ενώ αποδοκιμάστηκε έντονα ο ίδιος ο
υπουργός Δημόσιας Τάξης. Στην αίθουσα ήταν φανερό ότι συγκρούστηκαν δυο τάσεις. Τη μια τάση
εκπροσωπούσαν κάποιοι αυτόκλητοι ρυθμιστές της συγκέντρωσης και κάποιοι κλακαδόροι της
αντίδρασης που παραταγμένοι στο πίσω μέρος της αίθουσας επέμεναν να αποδοκιμάζουν ακόμη
και τον υπουργό Δημόσιας Τάξης και να προκαλούν μέχρι τέλους...
Την άλλη τάση εκπροσωπούσαν αστυνομικοί και πυροσβέστες που αρνήθηκαν το «καπέλωμά»
τους από τους φωνασκούντες, υπεράσπισαν το μεταρρυθμιστικό σχέδιο της κυβέρνησης και
προσωπικά τον υπουργό Δημόσιας Τάξης. Ήταν όμως μειοψηφία στην αίθουσα. Πριν ακόμη αρχίσει
η διαδικασία, η μεγάλη πλειοψηφία των παρευρισκομένων αστυνομικών είχε ταχθεί κατά της
ενοποίησης, προφανώς επηρεασμένη από την προπαγάνδα ανώτερων και ανώτατων αξιωματικών
που διέδιδαν ότι το ΠΑΣΟΚ προχωρούσε μέσω του ΕΑΜογενούς υπουργού στην ενοποίηση,
επειδή θεωρούσε απειλή τη Χωροφυλακή, λόγω των αναμνήσεων του εμφυλίου πολέμου, αλλά
και επειδή φοβόταν ότι ήταν αδύνατον να την ελέγξει και δεν υπήρχε άλλη επιλογή, παρά μόνο η
διάλυσή της.
Πέρα, όμως, από αυτά, άποψή μου είναι ότι αν η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ήθελε να
θεσμοθετήσει το συνδικαλισμό, μπορούσε να το κάνει. Δεν το έκανε, προφανώς διότι υπολόγιζε το
πολιτικό κόστος, καθώς εκτιμούσε ότι δεν μπορούσε να ελέγξει την κατάσταση. Αυτό ίσχυε και για
την επόμενη τετραετία13.
Ο Γιάννης Λεόντιος, ιδρυτικό μέλος του πρώτου σωματείου πυροσβεστών, της ΠΕΥΠΣ, ήταν
στην Καισαριανή μαζί με τους συναδέλφους του Νίκο Ζαγγανά, Χρήστο Τζιομάκη και Ταξιάρχη
Πολίτη και επιβεβαιώνει τα όσα έγιναν. Ήταν ήδη έξι χρόνια στο Σώμα και είχε φάει με το
κουτάλι τις πυρκαγιές. Ανήσυχος δημόσιος υπάλληλος, κατάλαβε αμέσως ότι στο ΠΣ υπήρχαν
μόνο υποχρεώσεις και δεσμεύσεις. Όχι δικαιώματα. Απαγορευμένες λέξεις το 8ωρο, οι ανθρώπινες
συνθήκες εργασίας. Τον ενοχλούσε η λέξη «κατώτερος». Το έγραφε και ο Εσωτερικός Κανονισμός.
«Το σωστό» μας λέει, «θα ήταν να έγραφε για χαμηλόβαθμους και για χαμηλόμισθους. Δεν
τολμούσε κανείς να ζητήσει τίποτε. Ένα γάλα, μια απλή στολή, μια αναπνευστική συσκευή για
να είναι πιο αποτελεσματικός στη δουλειά του αφού το μπουφανάκι και η γραβάτα ήταν πέρα για
πέρα αντιυπηρεσιακά. Οι στολές αμιάντου, επίσης επικίνδυνες. Έτσι και μιλούσες, σε περίμενε η
μετάθεση. Ακόμα και η αθλητική εφημερίδα ήταν υπό διωγμό. Φόραγες κόκκινο μπλουζάκι και σε
έλεγαν κομμουνιστή! Επόμενο ήταν λοιπόν, το 1981 με την «Αλλαγή», να γεννηθούν προσδοκίες.
Ο Γιάννης Σκουλαρίκης προσπάθησε να ανοίξει διάλογο με το προσωπικό, εξήγγειλε το ωράριο,
έδωσε και κάποια χρήματα στην αρχή για την έβδομη μέρα εργασίας, ενώ η διοίκηση ήταν αντίθετη,
υποστηρίζοντας ότι «με το νέο ωράριο δεν βγαίνει η υπηρεσία». Παρακολουθούσαμε έτσι τα
τεκταινόμενα και συζητούσαμε με τους συναδέλφους, αλλά επειδή υπήρχε ένας μαζικός φόβος
ακόμα, εν έτει 1984-1985 κανείς δεν αναλάμβανε την πρωτοβουλία για ίδρυση σωματείου. Μπορεί
η πολιτική εξουσία να ήθελε εκδημοκρατισμό, όπως έλεγε, αλλά η διοίκηση είχε άλλη άποψη.
Δεν άφηνε περιθώρια. Και η μάζα δεν ήταν αποφασισμένη να πάει για σύγκρουση. Κυριαρχούσε
13
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παντού ο φόβος της μετάθεσης και των προστίμων που έπεφταν για το παραμικρό».
Μέσα σε αυτό το κλίμα οι ανήσυχοι πυροσβέστες διατύπωναν τις απόψεις τους ως Πανελλαδική
Επιτροπή Δημοκρατικών Πυροσβεστών, μάλιστα το Υπόμνημα που είχαν δώσει στον υπουργό
εκείνες τις ημέρες είχε ως εξής:
«Κύριε Υπουργέ
Μετά την έκφραση της επιθυμίας σας για γνωστοποίηση των θέσεών μας σχετικά με την τύχη του
Πυροσβεστικού Σώματος ενόψει της νομοθετικής ρύθμισης που θα διέπει τα Σώματα Ασφαλείας,
σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
Η φύση της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος, η ιδιομορφία της εκπαίδευσης, οι συνθήκες
δουλειάς και το γενικότερο ψυχολογικό κλίμα των πυροσβεστών από τη μία και η ψυχολογία του
πολίτη που δέχεται τις υπηρεσίες των πυροσβεστών από την άλλη, τον θέλουν έξω από στρατιωτικά
και αστυνομικά πρότυπα - ιδιότητες που για αυτόν συμβολίζουν τον εξαναγκασμό. Το αντικείμενο
της δουλειάς μας -αυθόρμητη παροχή υπηρεσιών, αρωγή από τη μία - αστυνόμευση από την άλλη,
δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Έχουμε την εντύπωση που ξεπηδάει μέσα από την κατασταλαγμένη
πείρα πολλών ετών, πως αυτό που δηλώσατε πως δεν θέλετε, την επικάλυψη, υλοποιείται μόνο με
την πλήρη ανεξαρτητοποίησή μας και την αυτοδύναμη παρουσία μας στο χώρο που καλύπτει το
αντικείμενό μας.
Τα προβλήματα τα οποία χρονίζουν από την αδιαφορία προηγούμενων κυβερνήσεων, μπορούν
να βρουν ιδανική λύση, ανεβάζοντας αισθητά το επίπεδο παροχής υπηρεσιών προς το κοινωνικό
σύνολο, μόνο μέσα από ένα αυτοδιοικούμενο και αυτοκέφαλο Πυροσβεστικό Σώμα, με την
ανάλογη πάντοτε υποστήριξή του από την κυβέρνηση. Η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του κατά
τρόπο που θα ανεβάζει την αποδοτικότητα και θα αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό τα υπάρχοντα
μέσα, είναι ενέργεια που κρίνεται απαραίτητη για το ποιοτικό και ποσοτικό ανέβασμά μας. Ένας
άλλος σοβαρός λόγος που συνηγορεί υπέρ της άποψής μας για πλήρη ανεξαρτητοποίηση, είναι το
γεγονός ότι μένοντας ανεξάρτητοι, βρισκόμαστε πιο κοντά στον φυσικό μας φορέα, την τοπική
αυτοδιοίκηση -όταν υπάρξουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής μας σε αυτήν. Δεν μας ενδιαφέρει η
ονομασία που θα επιλέξετε για την Υπηρεσία μας, αν χρειαστεί να αλλάξει. Δεν μένουμε στους
τύπους ούτε στις αντιστοιχίες των βαθμών και ιδιοτήτων. Εκείνο που θέλουμε, είναι να διοικούμαστε
σε όλη την κλίμακα της ιεραρχίας από προϊσταμένους που θα προέρχονται από το δικό μας χώρο
και κατ’ ανάγκη θα γνωρίζουν τις ιδιομορφίες του. Ένας νέος κανονισμός που θα προβλέπει την
πλήρη πολιτικοποίησή μας θα διευκολύνει ουσιαστικά το έργο μας και θα βοηθήσει ώστε όλη η
ενεργητικότητά μας να αναλίσκεται σε παραγωγικό έργο και όχι σε τυπικές και στείρες διαδικασίες
όπως μέχρι τώρα γίνεται.
Με γνώμονα το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου πιστεύουμε πως η οποιαδήποτε εξάρτησή
μας από άλλη Υπηρεσία, θα έβλαπτε το σκοπό αυτό.
Συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω, γνώμη μας είναι πως το μέγιστο της απόδοσής μας βρίσκεται
σε ένα Πυροσβεστικό Σώμα αυτοδύναμο, αυτοδιοικούμενο και πλήρως ανεξαρτητοποιημένο».
Το 1985 η χώρα οδηγήθηκε για άλλη μια φορά σε πρόωρες εκλογές. Είχε προηγηθεί η αποχώρηση
Καραμανλή από την Προεδρία της Δημοκρατίας και η ανάδειξη του Χρήστου Σαρτζετάκη, ως
νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο Ανδρέας Παπανδρέου επικαλέστηκε ως λόγο προσφυγής στις
κάλπες την επίλυση του «κυπριακού», οι κάλπες στήθηκαν στις 2 Ιουνίου 1985 και το ΠΑΣΟΚ
ξανακέρδισε τις εκλογές. Το υπουργείο Δημόσιας Τάξης όμως υποβιβάζεται σε Γενική Γραμματεία
που εντάσσεται στο υπουργείο Εσωτερικών, αλλά μετά από δέκα μήνες η ίδια κυβέρνηση
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επαναφέρει το προηγούμενο σχήμα. Σύμφωνα δε με το π.δ.137/85 (ΦΕΚ 51/24-4-86), το υπουργείο
«χαράζει στα πλαίσια των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των άλλων κυβερνητικών
συλλογικών οργάνων, τη γενική πολιτική δημόσιας τάξης και ασφάλειας της χώρας και συντονίζει
τη δράση των οργάνων της Λιμενικής Αστυνομίας με τη δράση των οργάνων του».
Στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης τον Γιάννη Σκουλαρίκη διαδέχθηκε ο Θανάσης Τσούρας (5-61985 έως 26-7-1986), ένα νέο σε ηλικία στέλεχος του κινήματος, που φιλοδοξούσε να εμφυσήσει
νέο πνεύμα στα Σ.Α. Αυτό φάνηκε σε ένα βαθμό και από την επιλογή των καθηγητών που κλήθηκαν
να διδάξουν στις σχολές. Ήταν, πράγματι, κάτι το πρωτοποριακό για την εποχή εκείνη να διδάσκουν
καθηγητές όπως ο Φίλιας, ο Γείτονας, ο Καράγιωργας ή ο Τραυλός.
Ο Θανάσης Τσούρας, παραλάμβανε όμως από τον προκάτοχό του εξαιρετική «προίκα», σε ό,τι
αφορά τα θέματα πυροσβεστικού προσωπικού και της λειτουργίας του ΠΣ. Ήδη, είχε καθιερωθεί η
πενθήμερη εργασία (37,5 ώρες την εβδομάδα έναντι 60 ωρών που εργάζονταν την εβδομάδα μέχρι
το 1981 οι πυροσβέστες και μάλιστα χωρίς πρόσθετη αμοιβή). Επίσης, αυξήθηκαν οι αποδοχές
του προσωπικού (κατά 92% των πυροσβεστών και υπαξιωματικών, κατά 58% των κατώτερων
αξιωματικών και κατά 38% των ανωτέρων, σε αντίθεση με ό,τι γινόταν μέχρι το 1981 όπου
οι αυξήσεις δίνονταν το ίδιο ποσοστό για τους κατώτερους και τους ανωτέρους). Υπήρξε σωστή
εφαρμογή των διατάξεων των νόμων 988/1979 και 1135/1981 με αποτέλεσμα τη χορήγηση
σε Πυρονόμους, αναδρομικά, των μισθολογικών τους προαγωγών. Υπήρξε προαγωγή πέντε
πυροσβεστικών σταθμών ενώ ιδρύθηκε και Διεύθυνση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Πάτρα,
με τη δημιουργία 177 νέων θέσεων εργασίας. Επίσης, συστάθηκαν 565 θέσεις πυροσβεστών με
στόχο την ενίσχυση της δύναμης και την εφαρμογή του πενθημέρου. Υπήρξε νομοθετική ρύθμιση
για κάλυψη ασθενών και τραυματιών κατά τις πυρκαγιές και διατήρηση αυτών στην ενέργεια σε
ειδικές θέσεις. Η κάλυψη ίσχυε έως τότε μόνο για τους αξιωματικούς ενώ οι κατώτεροι απολύονταν
(άρθρο 9 του ν. 1339/1983). Οι χήρες των υπαλλήλων που απεβίωναν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
υπηρεσίας, προσλαμβάνονταν στο Σώμα με αίτησή τους σε θέσεις ανάλογες με τα προσόντα τους
(άρθρο 10 του ν.1339/83). Καταργήθηκε η υπηρεσιακή άδεια γάμου με επακόλουθο την κατάργηση
των πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων και των διαφόρων εκθέσεων και πληροφοριών που
συντάσσονταν για το σκοπό αυτό. Αποκαταστάθηκε, επίσης, το προσωπικό που είχε απολυθεί ή
αποταχθεί για τέλεση γάμου χωρίς την άδεια της Υπηρεσίας και νομοθετήθηκε η κατάταξη και
εγγάμων πολιτών, με το επιχείρημα ότι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για εργασία. Αυξήθηκαν τα
τυπικά προσόντα κατάταξης έτσι ώστε να κατατάσσονται τουλάχιστον απόφοιτοι γυμνασίου καθώς
και 10% πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών, ενώ μέχρι το 81 κατατάσσονταν και απόφοιτοι δημοτικού
σχολείου. Προσελήφθησαν 50 πολιτικοί υπάλληλοι για τα γραφεία προκειμένου οι πυροσβεστικοί
υπάλληλοι να ασχολούνται με τα κυρίως καθήκοντά τους. Προήχθησαν 350 Υυπαρχιπυροσβέστες
σε Αρχιπυροσβέστες με αναδρομική βαθμολογική και οικονομική ισχύ για αποκατάσταση αδικίας
που τους είχε γίνει σχετικά με την εξέλιξή τους. Αναγνωρίστηκε και ο χρόνος υπηρεσίας του βαθμού
του Υπαρχιπυροσβέστη σε 200 Αρχιπυροσβέστες αναδρομικά καθώς και η προαγωγή αυτών στη
συνέχεια στο βαθμό του Πυρονόμου. Καταργήθηκε η υποχρεωτική διαμονή στις εγκαταστάσεις της
Σχολής για τους μαθητές όλων των τμημάτων της Πυροσβεστικής Σχολής και χορηγήθηκαν δωρεάν
εκπαιδευτικά συγγράμματα. Τέλος, καθιερώθηκε μειωμένο εισιτήριο 50% στις μετακινήσεις των
μαθητών των Σχολών στα υπεραστικά λεωφορεία ΚΤΕΛ, ΟΣΕ καθώς και στις αμαξοστοιχίες.
Για το επίμαχο θέμα του συνδικαλισμού, παρά το γεγονός ότι επί των ημερών του Θανάση
Τσούρα είχε συγκροτηθεί μια ολιγομελής ομάδα αστυνομικών και πυροσβεστών για την προώθηση
του θέματος, εντούτοις δεν έγινε απολύτως τίποτε. Έφυγε το ’85, κύλησε άπραγο και το ’86, χωρίς
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καμία πρωτοβουλία από την πλευρά της πολιτικής Ηγεσίας. Και λέμε σε επίπεδο Ηγεσίας, διότι,
από τα κάτω, από πυροσβέστες, αστυνομικούς και λιμενικούς, ακούγονταν κατά καιρούς πολλές
φωνές διαμαρτυρίας, μεμονωμένα είτε ομαδικά, χωρίς ωστόσο παγιωμένη συλλογική αντίληψη για
την εκπροσώπησή τους.
Αυτό το διάστημα, κάποιοι ένστολοι, έστελναν επιστολές σε διάφορα έντυπα και εφημερίδες των
Αθηνών είτε μιλούσαν σε δημοσιογράφους, προσδοκώντας στην αφύπνιση της πολιτείας, αλλά
και των συναδέλφων τους, που ήταν ακόμα πολύ επιφυλακτικοί στο θέμα του συνδικαλισμού. Με
σημείο αναφοράς τις μεταθέσεις, την πειθαρχία, το στεγαστικό επίδομα, τους μισθούς και κυρίως
το αν είναι πολιτικοί ή στρατιωτικοί υπάλληλοι, και με δεδομένο ότι οι κυβερνητικές αποφάσεις
για τα μισθολόγια των δημοσίων υπαλλήλων και των στρατιωτικών εφαρμόζονταν κατά το δοκούν,
πυροσβέστες, αστυνομικοί και λιμενικοί προσπαθούσαν να δώσουν το στίγμα τους.
Τούτων δοθέντων, η υπόθεση του συνδικαλισμού βρίσκει γόνιμο έδαφος το 1985 και στη
Σχολή Αρχιπυροσβεστών. Όπως θυμάται, ο Γιάννης Λεόντιος, «υπήρχε μια κινητικότητα από
προοδευτικούς συναδέλφους ανεξαρτήτως πολιτικής ταυτότητας. Υπήρχαν και αριστεροί και
νεοδημοκράτες που έβλεπαν την ανάγκη να προχωρήσουμε για τη βελτίωση της ζωής μας. Όταν
βγήκαμε από τη Σχολή, συζητούσαμε με συναδέλφους και από άλλες Υπηρεσίες. Το 1986 ήμασταν
πλέον αποφασισμένοι να ανοιχτούμε. Υπό την πίεση των προβλημάτων, δεν χωρούσε αναβολή
το εγχείρημά μας. Είναι η περίοδος που εγώ, καλοκαίρι του 1986, υπηρετώ στην Ειδική Μονάδα
Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών και δίνουμε πραγματικά μάχες για να τιμήσουμε τον όρκο μας
και να δείξουμε στην κοινωνία τονκοινωνικό μας ρόλο. Έρχεται και ο σεισμός στην Καλαμάτα,
όπου παρεμβαίνει η ΕΜΑΚ και οι δημοσιογράφοι ζητούν να μάθουν για τη νέα αυτή Υπηρεσία
του Σώματος14. Η Ηγεσία ενδιαφέρεται αυστηρά και μόνο για την προβολή της, αλλά εγώ το πάω
παραπέρα. Όταν βγήκα στην ΕΡΤ σε ζωντανή σύνδεση, μίλησα, παρά τις άνωθεν συστάσεις, έξω
από τα δόντια. Δεν έχουμε φαγητό τόσες μέρες, είμαστε ανασφάλιστοι όταν μας μεταφέρουν με τα
Σινούκ κλπ. Οι δηλώσεις δεν πέρασαν απαρατήρητες προφανώς. Το μήνυμα είχε σταλεί. Έκαναν
αίσθηση, όσα είπα. Οι συζητήσεις αναζωπυρώθηκαν. Μιλήσαμε και με τους άλλους συναδέλφους,
το Νίκο το Ζαγγανά, το Στέλιο το Νεονάκη, τον Παναγιώτη το Δρίτσα, το Θύμιο τον Τσούνα και
άλλους. Η αλήθεια είναι ότι δουλεύαμε μεθοδικά και μυστικά γιατί θέλαμε να αποφύγουμε την
αποτυχία».
Πράγματι, όλοι τους γνώριζαν ότι είχαν να πολεμήσουν ένα πανίσχυρο σύστημα και μάλιστα σε
συνθήκες πρωτόγνωρης, για την εποχή, πολιτικής σύγκρουσης, αφού το διακύβευμα αφορούσε
το χαρακτήρα και το ρόλο των ίδιων των Σωμάτων Ασφαλείας. Αν ήταν οι συνδικαλιστές να
περιορίζονταν μόνο στην υποβολή συντεχνιακού τύπου αιτημάτων και σε αναφορές παραπόνων,
το σύστημα της εποχής προφανώς πρώτο και καλύτερο θα έσπευδε να κάνει τις παραχωρήσεις του.
Δεν το έκανε όμως διότι αντιλαμβανόταν ότι άπαξ και άνοιγε ο Ασκός του Αιόλου, το κατεστημένο
θα αναγκαζόταν να δεχθεί τους συνδικαλιστές όχι μόνο ως ισότιμους συνομιλητές με δικαιώματα
και υποχρεώσεις έναντι των μελών του, αλλά και έναντι ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας
χάριν της οποίας υπάρχουν και λειτουργούν τα Σώματα Ασφαλείας. Διότι, προφανώς, η ορθή
συνδικαλιστική πρακτική έπρεπε και πρέπει να είναι πάντα συνυφασμένη με την υπηρέτηση του
14

Το 1986 δείχνει από νωρίς τα «δόντια» του. Στις 24 Φεβρουάριου ξεσπά τεράστια πυρκαγιά στις πετρελαϊκές
εγκαταστάσεις της JET OIL στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης απειλώντας γειτονικές εγκαταστάσεις υγραερίου, αμμωνίας και
φυτοφαρμάκων. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά από μια εβδομάδα με τη βοήθεια Γιουγκοσλάβων πυροσβεστών.
Στις 13 Σεπτεμβρίου χτύπησε και ο Εγκέλαδος με 6,2 Ρίχτερ την πόλη της Καλαμάτας, αφήνοντας πίσω του 20 νεκρούς,
εκατοντάδες τραυματίες και ανυπολόγιστες υλικές ζημιές.
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καλώς εννοούμενου δημοσίου συμφέροντος και την τήρηση της νομιμότητας από όλες τις πλευρές,
σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους του ελληνικού κράτους.
Την περίοδο, βεβαίως, που εξετάζουμε, και συγκεκριμένα τη δεύτερη δεκαετία της
κοινοβουλευτικής δημοκρατίας που διαμορφώθηκε στην Ελλάδα μετά την πτώση της επτάχρονης
δικτατορίας, η ελληνική κοινωνία βρέθηκε στη δίνη των σκανδάλων και της διαφθοράς. Μετά
από 13 χρόνια ομαλού κοινοβουλευτικού βίου, τα Σώματα Ασφαλείας και κυρίως η Αστυνομία,
επιχειρούσαν ακόμα να αποτινάξουν τις όποιες βαριές σκιές είχε αφήσει πάνω τους η «επανάσταση»
των συνταγματαρχών. Η συντριπτική πλειοψηφία είχε αποδεχθεί την ομαλή μετάβαση σε ένα νέο
καθεστώς λειτουργίας, απαλλαγμένο από τα «σταγονίδια». Εξακολουθούσε, ωστόσο, να υπάρχει
ένα σημαντικό τμήμα των πολιτών που ζητούσε τη λήψη δραστικότερων μέτρων κάθαρσης και
εκσυγχρονισμού των Σωμάτων Ασφαλείας.
Οι πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας για αστυνόμευση, ασφάλεια και πυρασφάλεια,
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του δασικού πλούτου της χώρας, σίγουρα απαιτούσαν
τη διάθεση γενναίων κονδυλίων για τον εφοδιασμό των αρμοδίων Υπηρεσιών με νέο εξοπλισμό
και σύγχρονες δομές λειτουργίας. Οι προκλήσεις και μάλιστα προκλήσεις που άφηναν πίσω
τους νεκρούς και τραυματίες ένστολους λειτουργούς, αφορούσαν την εγκληματικότητα, την
τρομοκρατία (βομβιστικές και εμπρηστικές επιθέσεις, δολοφονίες κλπ), το οργανωμένο έγκλημα και
τις πολυπλόκαμες μαφίες του, τις παράνομες οικοδομικές δραστηριότητες σε δασικές περιοχές και
τους εμπρησμούς δασών και καλλιεργειών, τη διακίνηση ναρκωτικών σε ξηρά, θάλασσα και αέρα,
τη λαθρομετανάστευση, τη μόλυνση του περιβάλλοντος κλπ. Μια νέα πολιτική θα αντιλαμβανόταν
και θα επιζητούσε την αντιμετώπιση όλων αυτών των ζωτικής σημασίας θεμάτων, όχι ερασιτεχνικά
και εμπειρικά, αλλά σε συνεργασία με τους επιστημονικούς, κοινωνικούς και συνδικαλιστικούς
φορείς, και φυσικά, με τα σωματεία των ενστόλων που όμως ακόμα τότε ήταν ανύπαρκτα.
Άρα, τα Σώματα Ασφαλείας, ξεκομμένα από το κοινωνικό γίγνεσθαι, με την έννοια ότι εκτελούσαν
απαρέγκλιτα και με τη χρήση βίας πολλές φορές, την όποια κυβερνητική πολιτική, είχαν πολύ
δρόμο να διανύσουν έως ότου βρεθούν στην ίδια τροχιά με αυτήν καθ’ αυτή την συνταγματική
τους επιταγή.
Άλλωστε, αυτήν την κατεύθυνση, δεν την έκρυψε κανείς. Όχι μόνο οι ίδιοι οι πρωτοπόροι
συνδικαλιστές και οι διάδοχοί τους, εν συνεχεία, αλλά και όσοι τρίτοι τους υποστήριξαν δημοσίως,
εξ αρχής έθεταν το περίγραμμα λειτουργίας του συνδικαλισμού στα Σώματα Ασφαλείας ως
συστατικό στοιχείο εκσυγχρονισμού και εκδημοκρατισμού των οργανισμών τους.
Το πρώτο σωματείο των πυροσβεστών, η Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού
Σώματος -ΠΕΥΠΣ, που όπως θα δούμε παρακάτω, ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμόν 2848/1988 Απόφαση
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στα δημόσια βιβλία συνδικαλιστικών
οργανώσεων του Πρωτοδικείου, με αριθμό 16288 ειδ. 4413, τον Οκτώβριο του 1988, είχε να
αντιμετωπίσει ουκ ολίγα εμπόδια και δυσκολίες.
Ο ρόλος της ΕΔΑΣΑ
Πρωτοστάτης στη φιλόδοξη προσπάθεια ίδρυσης σωματείων στο χώρο των Σωμάτων Ασφαλείας,
υπήρξε η Επιτροπή για το δημοκρατικό αναπροσανατολισμό των Σωμάτων Ασφαλείας, πρόεδρος
της οποίας διετέλεσε -προφανώς όχι τυχαία- ο τέως Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος,
Κωνσταντίνος Αντ. Χουσιανάκος, Αρχιπύραρχος ε.α. Η ΕΔΑΣΑ ιδρύθηκε το 1987 -1988 ως μια
συλλογική πρωτοβουλία αποστράτων των Σωμάτων Ασφαλείας, καθηγητών των παραγωγικών
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σχολών, πανεπιστημιακών επιστημόνων διαφόρων κλάδων, συνδικαλιστών και παραγόντων της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ο Κ. Χουσιανάκος, ως πρόεδρος προερχόμενος από ένα Σώμα ιδιαίτερα αγαπητό στο λαό και
χωρίς τα γνωστά βάρη άλλων Σωμάτων, μιλώντας σε εκδήλωση για την επέτειο της ίδρυσης της
ΕΔΑΣΑ, το 1989, είπε μεταξύ άλλων ότι «από την πρώτη στιγμή της ιδρύσεώς της η ΕΔΑΣΑ, κάλεσε
τους υπάλληλους των Σωμάτων Ασφαλείας να ασκήσουν ελεύθερα το δικαίωμά τους για συνδικαλισμό
και να αγωνιστούν για τη βελτίωση των σχέσεών τους με το λαό μας από τον οποίο προέρχονται και
εναντίον του οποίου -αυτή είναι η πραγματικότητα- χρησιμοποιούνται τις περισσότερες φορές όταν
δραστηριοποιούνται» …. «Η Ε.Δ.Α.Σ.Α. πρωτοστάτησε και αγωνίσθηκε με όλα τα μέσα που διέθετε
για την συνδικαλιστική έκφραση στα Σ.Α. Και εδώ δεν θα παραλείψω να σας γνωρίσω ότι τα μέλη της
Επιτροπής μας, παρά τις άλλες ατομικές και κοινωνικές υποχρεώσεις, διέθεσαν και διαθέτουν ακόμη
και σήμερα πολύτιμο χρόνο για την υλοποίηση του κοινού στόχου μας».
Και κάνοντας ιδιαίτερες αναφορές στις διώξεις που είχαν υποστεί κυρίως οι αστυνομικοί,
τόνισε στη συνέχεια ότι «σήμερα ο συνδικαλισμός στην Αστυνομία αποτελεί μια πραγματικότητα.
Η νομιμότητα του συνδικαλισμού στα Σώματα Ασφαλείας δεν συζητιέται γιατί πηγάζει απευθείας
από το Σύνταγμα της χώρας που όλοι οφείλουμε να σεβόμαστε». …. «Επιπλέον, καλλιεργείται
κλίμα εκφοβισμού και ανασφάλειας που αποσκοπεί στην απομαζικοποίηση των συνδικαλιστικών
προσπαθειών. Ορισμένοι, επίσης, υποστηρίζουν ότι ο συνδικαλισμός ιδιαίτερα στην Αστυνομία
θα κλονίσει την πειθαρχία. Εμείς ισχυριζόμαστε και απόλυτα πιστεύουμε ότι ο συνδικαλισμός στα
Σώματα Ασφαλείας που είναι φωνή Δημοκρατίας, θα δημιουργήσει συνθήκες τέτοιες που η πειθαρχία
θα είναι συνειδητή και όχι επιβαλλόμενη και ακόμη θα συντελέσει στην εκκαθάριση των Σωμάτων
Ασφαλείας από τα ασυνείδητα και διεφθαρμένα εκείνα στοιχεία που εκθέτουν το σύνολο των τίμιων
υπάλληλων.
Για να είναι όμως αποτελεσματικός ο συνδικαλισμός στα Σώματα Ασφαλείας και για να αποκρούσει
τις εναντίον του επιθέσεις ή να ματαιώσει τα βαθύτερα σκοτεινά τους σχέδια, πρέπει απαραιτήτως να
υπάρξει συμπαγής ενότητα, ενιαία έκφραση και συντονισμός των προσπαθειών σας.
Ευθέως, λοιπόν, σας λέγω ότι θεωρώ περιττή πολυτέλεια σήμερα, ιδιαίτερα τώρα που κάνετε
τους πρώτους βηματισμούς στις προσπάθειές σας, τη διεκδίκηση πρωτείων και τους κάθε λογής
παραγοντισμούς που σα συνέπεια θα έχουν την αποδυνάμωση των συνδικαλιστικών επιδιώξεών
σας. Όμως πιστεύω ότι η σωστή λειτουργία του συνδικαλισμού στις τάξεις σας, η συνεργασία μεταξύ
των σωματείων που υπάρχουν ή και άλλων που θα δημιουργηθούν, ο διάλογος, η στήριξή σας
στο υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας, οπωσδήποτε θα βοηθήσουν στη δημιουργία και
καλλιέργεια ενωτικού κλίματος».
Μια τέτοια θεώρηση των πραγμάτων έβρισκε ευήκοα ώτα στις τάξεις και του Πυροσβεστικού
Σώματος, εκεί όπου υπήρχαν φαινόμενα εκμετάλλευσης του προσωπικού του, η εσωτερική του
λειτουργία παρέπεμπε σε στρατιωτικές λογικές, ο αυταρχισμός της διοίκησης συνέθλιβε την
προσωπικότητα του πυροσβέστη, οι διαταγές για έκτακτες ή τακτικές μεταθέσεις ανέτρεπαν
οικογενειακούς προγραμματισμούς χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την ανθρώπινη διάσταση της
εργασίας και ό,τι άλλο αρνητικό ερχόταν στην επιφάνεια για να οξύνει τα προβλήματα της
καθημερινότητας και να σταθεί εμπόδιο στην αποτελεσματικότητα του Σώματος.
Ήταν κοινό μυστικό, επίσης, ότι αποτελούσε σημαντική τροχοπέδη στην ανάπτυξη του
πυροσβεστικού προσωπικού, η ερμαφρόδιτη κατάσταση με την δασοπυρόσβεση, όπου είχε
τεθεί επιτακτικά πλέον και το αίτημα της ανάθεσης στο ΠΣ και αυτού του τομέα (με παράλληλη
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υπαγωγή του στο υπουργείο Εσωτερικών)15, ενώ όλοι συνειδητοποιούσαν ότι σημαντικά βαρίδια
αποτελούσαν, επιπλέον, το καθεστώς αδιαφάνειας στις προσλήψεις και στις υπηρεσιακές
μεταβολές, από τη μετάθεση ως την αξιολόγηση και από την προαγωγή έως και την αποστρατεία.
Αν προσθέσουμε δε σε αυτά, την ελλιπή εκπαίδευση, την ανύπαρκτη μετεκπαίδευση, το βραδύ
ρυθμό ενσωμάτωσης της διεθνούς πρακτικής στην ελληνική πραγματικότητα και την απροθυμία
από την άλλη της πολιτείας να δει με άλλο πνεύμα τις εξελίξεις, το τοπίο που είχε διαμορφωθεί
ήταν ό,τι χειρότερο για τους ίδιους τους ένστολους. Όσο δε εκείνοι δεν είχαν οι ίδιοι φωνή, δηλαδή
δημοκρατική νομιμοποίηση μέσω της λειτουργίας συνδικαλιστικών σωματείων, για να διεκδικήσουν
μια άλλη προοπτική ή έστω τη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης, ίσχυε ο νόμος του ισχυρού,
δηλαδή ο λόγος και μόνον ο λόγος του διοικητού, αλλά κι αυτός πάντα περιχαρακωμένος από την
επικρατούσα υπηρεσιακή και πολιτική πραγματικότητα.
Αυτό το τοπίο, λοιπόν, προκαλούσε μια έντονη κινητικότητα εντός κι εκτός Πυροσβεστικού
Σώματος, η οποία συμβάδιζε με τα τεκταινόμενα στους άλλους ομοειδείς χώρους της Αστυνομίας
και του Λιμενικού, όπου η ίδρυση σωματείων είχε προχωρήσει επίσης με εντατικούς ρυθμούς. Η
τότε κυβέρνηση, όμως, δεν επεφύλαξε σε όλους την ίδια συμπεριφορά. Απέφυγε να συγκρουστεί
ευθέως με τα συνδικαλιστικά κύτταρα που εμφανίστηκαν στο ΠΣ ενώ δρομολόγησε απηνείς
διώξεις εναντίον των πρωτοπόρων συνδικαλιστών της Αστυνομίας και του Λιμενικού. Η εχθρική
διάθεση και συμπεριφορά εναντίον τους δικαιολογήθηκε με διάφορες αιτιάσεις, αδιάφορο αν το
ίδιο κυβερνών κόμμα ήταν υπέρ του συνδικαλισμού, όπως προαναφέραμε. Ήταν μια κοντόφθαλμη
τακτική που δεν έβλεπε ότι είχε διαμορφωθεί μια μη αναστρέψιμη κατάσταση και μάλιστα σε τέτοιο
βαθμό που εξέθετε ανεπανόρθωτα όσους ακόμα επέμεναν στις διώξεις και στα έωλα επιχειρήματά
τους.
Πρέπει να τονισθεί, πάντως, ότι όσοι εκείνη την περίοδο εξέφραζαν με το δημόσιο λόγο τους
τη στήριξή τους στον αγώνα των υπό διωγμόν αστυνομικών και λιμενικών, αναφέρονταν και στο
συνδικαλισμό των πυροσβεστών ως ζητούμενο ακόμα, αφού από μόνο του το γεγονός της ίδρυσης
σωματείου με βάση τις διατάξεις του συνδικαλιστικού νόμου 1264/1982, δεν εξασφάλιζε την
ομαλή του πορεία. Από τη στιγμή που όλοι αναφέρονταν στο συνδικαλισμό των ενστόλων και η
συζήτηση αφορούσε αν δικαιούνται ή όχι να συνδικαλίζονται οι υπάλληλοι στο στενό πυρήνα του
κράτους, τότε αναπόφευκτα υπήρχε ο κίνδυνος γενίκευσης της απαγόρευσης. Επιπλέον δε, όσο
ορισμένες πλευρές δεν είχαν αποδεχτεί την ιδιότητα του πυροσβέστη ως πολιτικού υπαλλήλου και
επεδίωκαν την περαιτέρω στρατιωτικοποίησή του, είχαν κάθε λόγο να μην βλέπουν με καλό μάτι
τη συνδικαλιστική αυτή πραγματικότητα.
15

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 98442/4030/13.6.86 κοινή απόφαση των υπουργών Δημοσίας Τάξεως Α. Δροσογιάννη και
Γεωργίας Γ. Ποτάκη, «την ευθύνη για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών έχει το υπουργείο Γεωργίας»,
ενώ «το επιχειρησιακό έργο της κατάσβεσης έχει το Πυροσβεστικό Σώμα». Αποτέλεσμα αυτής της απόφασης ήταν η ανοικτή
σύγκρουση μεταξύ των δυο Υπηρεσιών γα την ευθύνη της κατάσβεσης των δασικών πυρκαγιών. Η ίδια ΚΥΑ προέβλεπε
την παράδοση στο ΠΣ 120 οχημάτων της Δασικής Υπηρεσίας, την πρόσληψη εποχικών δασοπυροσβεστών, τη δημιουργία
ειδικού αερομεταφερόμενου τμήματος κλπ. Ως ορθότερη λύση προτεινόταν εκ μέρους του ΠΣ η δημιουργία ενιαίου φορέα
πυροσβέσεως, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι υπηρεσιακές τριβές και το έλλειμμα συντονισμού, ενώ θα υπήρχε καλύτερη
αξιοποίηση του στόλου οχημάτων όλο το χρόνο, μειώνοντας και το λειτουργικό κόστος τους, επιπλέον δε η Δασική
Υπηρεσία θα μπορούσε να αναπτύξει περισσότερο τον τομέα της πρόληψης και της προστασίας των δασών. Το 1986 επίσης
μετά από πρόταση του υφυπουργού Γεωργίας Κώστα Τσιγαρίδα, το ΠΣ είχε αναλάβει την πυρασφάλεια ολόκληρου του
Νομού Αττικής με θετικά αποτελέσματα. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά η ευθύνη της πυρασφάλειας ανατέθηκε ξανά από
κοινού στη Δασική και στην Πυροσβεστική! Η ανάθεση του επιχειρησιακού έργου στην Πυροσβεστική το 1986, σύμφωνα
με την εφημερίδα Βραδυνή (18-7-87) είχε δύο ευεργετικά αποτελέσματα. Πρώτον, κάηκαν 245.000 στρέμματα δάσους σε
σχέση με 1.000.000 στρέμματα του 1985, που το έργο αυτό το είχε η Δασική και, δεύτερον, δαπανήθηκαν 600.000.000 δρχ.
λιγότερα!
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Για τους ιδρυτές του πρώτου σωματείου πυροσβεστών, ήταν καθαρό το «ιδεολογικό» στίγμα που
ήθελαν να δώσουν στη δράση τους κι αυτό το έκαναν σαφές με κάθε ευκαιρία. Έχει δε σημασία
να ανατρέξουμε σήμερα στον αυθεντικό τους λόγο εκείνων των ημερών για να γίνει σαφής η
ψυχολογική τους φόρτιση και η πίστη στον αγώνα που έδιναν οι ίδιοι. Ένα από τα ιδρυτικά μέλη
και μέλος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της Π.Ε.Υ.Π.Σ., ο Νίκος Ζαγγανάς, μιλώντας σε
ημερίδα της ΕΔΑΣΑ για το συνδικαλισμό στα Σώματα Ασφαλείας (Νοέμβριος 1989) τόνιζε μεταξύ
άλλων ότι «οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του,
αλλά και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικράτειας (ενδεικτικά η 65/1983 και 4267/1985) σε
οποιαδήποτε βαθμίδα και αν ανήκουν, είναι μόνιμοι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και απολαμβάνουν
της συνταγματικής προστασίας, όπως η προστασία αυτή προβλέπεται για όλους τους πολιτικούς
δημοσίους υπαλλήλους.
Έτσι, πέρα από κάθε αμφισβήτηση, οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν το αναφαίρετο
συνταγματικό δικαίωμα να συνιστούν συνδικαλιστικές ενώσεις, όπως ρητά ορίζεται στο Σύνταγμα και
το Ν. 1264/1982, στη βάση του οποίου και λειτουργεί η Ένωσή μας. Στην επόμενη Γενική Συνέλευση
των μελών μας θα συζητηθεί το θέμα της ένταξής μας στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικού
Προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και στην δι’ αυτής ένταξή μας στην ΑΔΕΔΥ.
Ταυτόχρονα όμως το Πυροσβεστικό Σώμα έχει από το έτος 1968 ενταχθεί στα Σώματα Ασφαλείας,
όπου και παραμένει μέχρι σήμερα. Ο Κανονισμός του Σώματος θεωρεί τους υπαλλήλους ως βοηθητικά
όργανα της Αστυνομίας. Έτσι, έχει επιχειρηθεί τόσο στο παρελθόν, όσο και σήμερα να ενταχθούν
δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο γενικότερο έργο της καταστολής των λαϊκών εκδηλώσεων. Ορισμένοι
-λίγοι ευτυχώς - την κατάσταση αυτή προσπαθούν να τη θεωρητικοποιήσουν μιλώντας για «ήπιες
μορφές καταστολής», εννοώντας το νερό που θα ρίχνουν πυροσβέστες. Στο θέμα αυτό έχουμε πάρει
ευθύς εξαρχής ξεκάθαρη θέση. Ανήκουμε στο Πυροσβεστικό Σώμα για να προστατεύουμε τη ζωή και
τις περιουσίες των πολιτών από τη φωτιά και κάθε είδους θεομηνίες, για να προσφέρουμε κοινωνικά
ωφέλιμο έργο και όχι για να καταστέλλουμε κινητοποιήσεις εργατών, αγροτών και νεολαίας που, στο
κάτω-κάτω, τα βασικά τους αιτήματα για καλύτερη ζωή, μας βρίσκουν σύμφωνους. Για το σκοπό
αυτό αρνούμαστε το ρόλο του κατασταλτικού οργάνου εξουσίας και ζητάμε να εκσυγχρονιστεί το
Σώμα από άποψη τεχνικών μέσων και να εκδημοκρατιστεί το θεσμικό πλαίσιο του ΠΣ έτσι ώστε να
προσφέρουμε περισσότερο κοινωνικό έργο στη χώρα μας που τα τελευταία χρόνια μαστίζεται από
καταστροφικές πυρκαγιές. Ζητάμε να αλλάξει ο Κανονισμός του Σώματος και να απαλειφθεί κάθε
διάταξη που καθορίζει καθήκοντα καταστολής.
Ήδη στη σύνταξη του νέου Κανονισμού του Σώματος θα υποβάλλουμε σχετικές σαφείς και
συγκεκριμένες προτάσεις. Συγχρόνως, είναι απαραίτητο να απεγκλωβιστούμε από το Υ.Δ.Τ. και να
ενταχθεί το Πυροσβεστικό Σώμα στο υπουργείο Εσωτερικών.
Έχουμε τη γνώμη ότι για να πραγματοποιηθούν αυτά, αλλά και να υλοποιηθούν οι στόχοι μας και
τα αιτήματά μας, πρέπει να στηριχθούμε στο λαό και το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα.
Αλλά το ίδιο χρειάζεται για να προχωρήσει και ο αναπροσανατολισμός και στα άλλα Σώματα
Ασφαλείας. Γι’ αυτό συμπαραστεκόμαστε στους αστυνομικούς που οργανώνονται συνδικαλιστικά
παρά τις διώξεις του υπουργείου, τις οποίες θεωρούμε απαράδεκτες και αντισυνταγματικές. Εκτιμάμε
όμως, ότι το συνδικαλιστικό κίνημα στο χώρο αυτό θα πρέπει να αποκτήσει ενιαία έκφραση και
από άποψη στόχων να θέσει και γενικότερα ζητήματα δημοκρατικού αναπροσανατολισμού της
Αστυνομίας. Κάθε τι άλλο περικλείνει τον κίνδυνο του συντεχνιασμού που οπωσδήποτε δεν είναι το
ζητούμενο των συνδικαλιστικών προσπαθειών του χώρου αυτού».
Με μελανά χρώματα περιέγραψε στην ίδια ημερίδα την αναγκαιότητα του συνδικαλισμού το
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επίσης μέλος της Προσωρινής Διοικούσας επιτροπής Θύμιος Τσούνας, ο οποίος χαρακτήρισε
τη βοήθεια που τους προσφέρουν συνταξιούχοι συνάδελφοί τους, υπόδειγμα αγωνιστικότητας.
Μιλώντας δε για το δικαίωμα στο συνδικαλισμό και μάλιστα ενόψει της πλήρους ένταξης της χώρας
στην ΕΟΚ (1992), διερωτήθηκε αν είναι δυνατόν να μιλάμε για το δικαίωμα του συνδικαλισμού,
«δηλαδή αν έχουμε το δικαίωμα να διαπραγματευτούμε την εργατική μας δύναμη ή αν έχουμε το
δικαίωμα να ενταχτούμε στο κοινωνικό σύνολο», όταν «π.χ. οι Πυροσβέστες της Αγγλίας εδώ και
εκατό (100) χρόνια έχουν συνδικαλισμό, όχι μόνο για να βελτιώσουν το μεροκάματό τους, αλλά
μιλάνε στο καταστατικό τους για μετασχηματισμό της κοινωνίας προς το σοσιαλισμό. Και ερχόμαστε
σήμερα μετά από τόσα χρόνια, που έχουν προχωρήσει οι Ευρωπαίοι και αφού είμαστε ενταγμένοι
και εν όψει του ’92, εδώ, να αμφισβητείται αυτός ο ρόλος, όταν βλέπουμε πόσο ψηλά έχουν φτάσει
αυτοί και πού βρισκόμαστε εμείς. Αυτοί έχουν φτάσει στην πρόληψη και εμείς είμαστε ακόμη στην
καταστολή.
Αξίζει να πούμε ότι για τον εξοπλισμό μας, όταν έρχονται εδώ οι τουρίστες οι Ευρωπαίοι, μας
δίνουν συγχαρητήρια, γιατί διατηρούμε «οχήματα - αντίκα», τα οποία είναι «άμεσης επέμβασης»,
ναι έτσι είναι. Μας λένε «μπράβο που τα διατηρείτε» χωρίς να ξέρουν οι άνθρωποι ότι με αυτά
τα οχήματα εμείς καλούμαστε να σώσουμε τη ζωή και την περιουσία του πολίτη. Για πρόληψη, μη
συζητάμε. Για τις Πυροσβεστικές Διατάξεις που είναι πρόσφατες και τις γνωρίζει ο καθένας από τον
τόπο της δουλειάς του, και ξέρει τι αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. Λέω, λοιπόν, ότι είναι πολιτικό το
θέμα γιατί για μια κυβέρνηση σήμερα, η οποία μάλιστα θέλει να λέγεται και σοσιαλιστική, δεν έπρεπε
να μπαίνει για συζήτηση ένα τέτοιο θέμα». (…)
«Εμείς είμαστε άνθρωποι χωρίς δικαιώματα, πρέπει να το γνωρίζουν αυτό το πράγμα όλοι. Κανένα
ουσιαστικό δικαίωμα δεν προβλέπεται μέσα από τους Κανονισμούς των Σωμάτων και μάλιστα έχουμε
και ένα παράδειγμα, δεν θέλω να μπω στ’ αμπέλια των Αστυνομικών, έχουν κάνει αναμόρφωση
του Κανονισμού της Αστυνομίας και από ό,τι έχω ακούσει από ορισμένους, είναι χειρότερος από
τον προηγούμενο. Εξάλλου, κάτι τέτοιο επιχειρήθηκε και στο χώρο το δικό μας. Μετά από γενικό
ξεσηκωμό στο Πυροσβεστικό Σώμα, τον πήραν πίσω. Τώρα μάλιστα, μας υπόσχονται κάποιες αλλαγές
και έχει συγκατατεθεί και ο Αρχηγός. Οφείλουμε να το ομολογήσουμε αυτό, ότι θα συμμετέχουμε
και μεις σαν Π.Ε.Υ.Π.Σ. Τώρα, μέχρι πού θα φτάσει αυτό, είναι άλλο ζήτημα, δεν μπορούμε να το
προδικάσουμε. Και με αυτόν το Κανονισμό θέλουν να μας «προφυλάξουν» να μην κάνουμε κάτι και να
μας βάλουν εμπόδια. Εμείς πιστεύουμε, ότι όλοι οι συνάδελφοι, πρώτα και κύρια αποποιούμαστε το
ρόλο του καταστολέα. Το Πυροσβεστικό Σώμα δεν είναι δύναμη καταστολής. Ζητάμε εκδημοκρατισμό
και εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού μας. Ζητάμε αποδέσμευση του Πυροσβεστικού
Σώματος από το υπουργείο Δημόσιας Τάξης (κάτι που ισχύει σε όλη την Ευρώπη) και ένταξή μας στο
υπουργείο Εσωτερικών. Εάν σήμερα μέσα στο Πυροσβεστικό Σώμα γινόταν ψηφοφορία, πάνω από
95% θα έλεγε Όχι στην καταστολή. Γιατί είμαστε Σώμα καθαρά κοινωνικής παροχής και προστασίας
των περιουσιών των πολιτών. Τέτοιο ρόλο θέλουμε να παίξουμε».
Αναφερόμενος και στα ειδικότερα εργασιακά προβλήματα, τόνισε ότι «οι εργασιακές τους
σχέσεις είναι χειρότερες και από του ανειδίκευτου εργάτη, του συμβασιούχου, του εποχιακού. Εάν
σκεφτούμε ότι δουλεύουμε το καλοκαίρι σε εικοσιτετράωρη βάση, τότε αντιλαμβάνεται ο καθένας τη
θέση μας».
Η ΑΔΕΔΥ
Ενδιαφέρον έχει όμως και η τοποθέτηση για το θέμα του συνδικαλισμού των ενστόλων, του τότε
προέδρου της ΑΔΕΔΥ Σπύρου Γιατρά:
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«Συναδέλφισσες και συνάδελφοι των Σωμάτων Ασφαλείας, θέλω να σας μεταφέρω τον αγωνιστικό
χαιρετισμό της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ και να τονίσω ότι δεν πρόκειται για ένα τυπικό, αλλά για ένα
ουσιαστικό χαιρετισμό που εκφράζει όλα τα μέλη της ΕΕ και όλες τις παρατάξεις που δρουν στο
δημοσιοϋπαλληλικό συνδικαλιστικό κίνημα.
Η πρωτοβουλία σας αυτή είναι αξιόλογη και πρέπει να τονίσουμε ότι δεν έχει απλά να κάνει με μια
κλαδική διεκδίκηση. Έχει να κάνει μ’ ένα ευρύτερο λαϊκό κοινωνικό αίτημα για τη διεύρυνση και τη
διασφάλιση της δημοκρατίας στον τόπο μας. Ο κρατικός μηχανισμός στον τόπο μας δομήθηκε κάτω
από συνθήκες μ’ ένα διαφορετικό πνεύμα. Δομήθηκε κάτω από συνθήκες εξάρτησης, δομήθηκε κάτω
από συνθήκες εθνικού διχασμού, με κύρια αποστολή τους, όχι να εξυπηρετεί, αλλά να ελέγχει την
κοινωνία. Έτσι λοιπόν συνολικά, όσοι εργαζόμαστε στον κρατικό μηχανισμό, γνωρίσαμε το πνεύμα
των διατάξεων του πειθαρχικού δικαίου που ακούστηκαν εδώ να διαβάζονται. Και γενικά με πολύ
βραδύ ρυθμό εξελίσσεται η κρατική μηχανή στη χώρα μας. Πραγματικά, πηγαίνουμε πολύ πίσω, όχι
μόνο σε ζητήματα εκδημοκρατισμού, αλλά και σε ζητήματα απλού εκσυγχρονισμού.
(...) Έχουμε δρόμο να διανύσουμε για να καταχτηθεί πλήρως αυτό το δικαίωμα. Ήθελαν γενικά τους
εργαζόμενους στον κρατικό μηχανισμό άβουλους εκτελεστές εντολών ακόμη και αντισυνταγματικών,
ακόμη και παράνομων. Στην κρατική μηχανή νόμος ήταν ο λόγος του προϊσταμένου. Και εσείς
γνωρίζετε καλύτερα, φυσικά από μας, τι σημαίνει ο λόγος του προϊσταμένου, στη λειτουργία ενός
τέτοιου μηχανισμού.
Σαν εργαζόμενοι, σαν άτομα με πλούσια συνδικαλιστική δράση, έχουμε και πλούσια εμπειρία
από τη λειτουργία των Σωμάτων Ασφαλείας ως μηχανισμού καταστολής των λαϊκών αγώνων και
περιορισμού των δημοκρατικών ελευθεριών. Μια αποστολή, μια λειτουργία που δεν εξυπηρετεί σε
καμία περίπτωση, βέβαια, τα συμφέροντα του λαού, τα συμφέροντα του τόπου μας. Και εδώ είναι
το κυρίαρχο σήμερα ζήτημα. Εδώ είναι η δική σας πρωτοβουλία, που έρχεται να συμβάλλει και να
επισπεύσει τις διαδικασίες. Γιατί αναπόφευκτα τα δημοκρατικά δικαιώματα και οι συνδικαλιστικές
ελευθερίες θα καταχτηθούν και στο δικό σας χώρο. Από τη δική σας πρωτοβουλία όμως και από τη
συμπαράσταση των συνδικαλιστικών οργανώσεων και του λαού εξαρτάται το πόσο γρήγορα θα γίνουν
κτήμα και στα Σώματα Ασφαλείας αυτές οι ελευθερίες που είναι αυτονόητες για άλλους πολίτες αυτής
της χώρας.
Κατανοούμε τη δυσκολία, το κίνημα αυτό, η πρωτοβουλία σας να απλωθεί και να αγκαλιάσει
όλους τους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας. Στα πρώτα βήματα, μοιραία τέτοιες κινήσεις
περιορίζονται συνήθως σε κάποια κορυφή. Εκτιμούμε όμως ότι σε σας ήδη υπάρχουν βαθιές ρίζες,
ήδη βρίσκει απήχηση αυτή η πρωτοβουλία σε ευρύτερα στρώματα, ανεξάρτητα με το πόσοι μέχρι αυτή
τη στιγμή έχουν εκδηλωθεί. Πάντως, είναι μια πρωτοβουλία που ήδη έχει ρίζες. Ήδη έχει κερδίσει τη
συμπαράσταση της κοινής γνώμης και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, γι’ αυτό πιστεύουμε πολύ
γρήγορα θα έχουμε και θετικά αποτελέσματα.
(..). Εκείνο, στο οποίο θέλω να σταθώ είναι μια αντίληψη που επιχειρείται να περάσει και στο χώρο
το δικό σας. Η αντίληψη της αναποτελεσματικότητας των αγώνων. Ότι, τι είναι αυτά τα πράγματα
τώρα που ζητάτε, περιορισμένης εμβέλειας, ότι δεν είναι εύκολο να γίνουν αυτά τα πράγματα, ότι
υπάρχουν κίνδυνοι. Εδώ πρέπει πραγματικά να πείσουμε και πείθει η ίδια η ιστορία ότι κανένας
αγώνας δεν είναι αναποτελεσματικός. Να θυμίσω απλά, ότι αυτή η θεωρία, της ματαιοπονίας,
της αναποτελεσματικότητας των αγώνων, αναπτύχθηκε και καλλιεργήθηκε κατά κόρο σε όλες τις
εποχές. Αυτονόητες σήμερα λαϊκές κατακτήσεις και κατακτήσεις των εργαζομένων, θεωρήθηκαν και
αντιμετωπίσθηκαν σαν ουτοπία όταν άρχισαν να πρωτοδιεκδικούνται. Μήπως δεν χαρακτηρίστηκε
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ουτοπία σε παλιότερες εποχές η κατάλυση της δουλείας, της δουλοπαροικίας, της μοναρχίας αργότερα;
Μήπως το οχτάωρο, δεν είχε θεωρηθεί ουτοπία σε παλιότερες εποχές; Σήμερα, όμως, δεν είναι
ουτοπία. Σήμερα είναι αυτονόητες λαϊκές κατακτήσεις.
Με την ίδια διαδικασία, λοιπόν, του αγώνα των εργαζομένων πιστεύουμε ότι σύντομα και οι
σημερινές διεκδικήσεις θα αποτελούν αυτονόητες λαϊκές κατακτήσεις. Πραγματικά η οργάνωση των
εργαζομένων και η λειτουργία τους θα συμβάλλει στον εκδημοκρατισμό των Σωμάτων Ασφαλείας.
Και αυτός ο εκδημοκρατισμός είναι απαραίτητος για να υπάρξει μια ειλικρινής σχέση ανάμεσα στον
πολίτη και στα Σώματα Ασφαλείας. Να καταλάβει ο πολίτης και τα Σώματα Ασφαλείας ότι πραγματικά
είναι αμοιβαία τα συμφέροντά τους, γιατί περιφρουρούν το θεσμικό και το νομικό εκείνο πλαίσιο
που σε επίπεδο κοινωνίας επιτρέπει την ελεύθερη δράση όλων. Θα νιώσει έτσι και ο λαός, μέσα απ’
αυτή τη διαδικασία εκδημοκρατισμού των Σωμάτων Ασφαλείας, ότι δεν έχει τίποτα να μοιράσει ή
δεν έχει τίποτα αντίθετο με τους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας. Γιατί το τονίζω αυτό; Γιατί
υπάρχει μια κακολειτουργία γενικά στην κρατική μηχανή. Υπάρχει μια παραλειτουργία που εύλογο
είναι να προκαλεί αγανάκτηση στον Έλληνα πολίτη. Έντεχνα όμως, αυτή η αγανάκτηση μεταφέρεται,
διοχετεύεται προς τους λειτουργούς της κρατικής μηχανής είτε είναι Σώματα Ασφαλείας είτε είναι
δημόσιοι υπάλληλοι και όχι προς το θεσμικό πλαίσιο, και όχι προς την οργάνωση και τις δομές που
τελικά φέρνουν την κύρια ευθύνη για όλα αυτά τα προβλήματα (…).
Προοδευτική μετατόπιση της Νέας Δημοκρατίας
Τούτων δοθέντων, δεν είναι δυσεξήγητη η προοδευτική μετατόπιση της Νέας Δημοκρατίας στο
συνδικαλιστικό ζήτημα των ενστόλων, όπως αυτή άρχισε να εκφράζεται το 1988 και κυρίως από
το 1989 και εντεύθεν.
Η Γραμματεία Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας από το Μάρτιο του 1989 υιοθετεί
δημοσίως αιτήματα που αφορούν στις «καλύτερες συνθήκες εργασίας στους υπηρετούντες στα
Σώματα Ασφαλείας», στην «αποκομματικοποίηση», στη «νομοθετική ρύθμιση της συμμετοχής
του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. και του Πυροσβεστικού Σώματος σε Επαγγελματικές Ενώσεις»,
στην «απαλλαγή των Σωμάτων Ασφαλείας από έργα ξένα προς την αποστολή τους» και άλλα
όπως θα δούμε στη συνέχεια. Τόσο στα κομματικά κείμενα όσο και στη ρητορική των στελεχών
της, αποφεύγονται τα περί «εκδημοκρατισμού» αλλά ευκόλως εννοούνται, όταν υπερτονίζεται η
αναγκαιότητα της πάταξης της αυθαιρεσίας, της αποκομματικοποίησης και της λειτουργίας όλων
των Σωμάτων, βάσει μιας σύγχρονης νομοθεσίας.
Μάλιστα, η εφημερίδα της Ένωσης Κατωτέρων Αστυνομικών «Αστυνομία και Κοινωνία»
(Τεύχος 7-8, 15/6/1989) ως απάντηση στις διώξεις που ήδη υφίστανται τα στελέχη της, σπεύδει να
προβάλλει τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας σε αντιδιαστολή με τις λησμονημένες πια θέσεις του
ΠΑΣΟΚ. Τιτλοφορεί το σχετικό ρεπορτάζ: «Η ΝΔ υποστηρίζει ότι ωρίμασαν οι συνθήκες» για να
απαντήσει επίσης στο επιχείρημα των κυβερνώντων ότι δεν είχαν ακόμα ωριμάσει οι συνθήκες και
ότι υπήρχε κίνδυνος απειθαρχίας και διάλυσης των Σωμάτων Ασφαλείας. Μεταξύ άλλων, η Νέα
Δημοκρατία, σύμφωνα με το δημοσίευμα:
«-Τάσσεται υπέρ της αποκομματικοποίησης των ΣΑ. Οι κομματικοί φατριασμοί δεν έχουν θέση
στα ΣΑ και το προσωπικό δεν θα επηρεάζεται από κομματικές σκοπιμότητες στην άσκηση των
καθηκόντων του.
-Τάσσεται υπέρ της λειτουργικής ανεξαρτησίας των αρχηγείων των Σωμάτων.
-Η νομοθετική ρύθμιση της συμμετοχής του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του
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Πυροσβεστικού Σώματος σε Επαγγελματικές Ενώσεις με βάση τις ισχύουσες συνταγματικές
διατάξεις και ανάλογα με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις στις υπόλοιπες χώρες της ΕΟΚ. Γνώμονας
της ρύθμισης αυτής θα είναι τα δικαιώματα των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας ως
εργαζομένων, αλλά και η βασική αποστολή των Σωμάτων Ασφαλείας που είναι η διατήρηση της
δημόσιας τάξης και ασφάλειας και η εφαρμογή του Νόμου.
-Η αντιμετώπιση με αποφασιστικότητα της τρομοκρατίας και των ναρκωτικών που μαστίζουν την
ελληνική κοινωνία. Οι υπηρεσίες αντιμετώπισής τους θα ενισχυθούν με επαρκές και κατάλληλα
εκπαιδευμένο προσωπικό και με τα αναγκαία σύγχρονα τεχνικά μέσα.
-Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σήμερα στα Σώματα Ασφαλείας χωρίς
προκαταλήψεις και η αποκατάσταση των διωχθέντων για πολιτικούς λόγους.
Όμως, η Νέα Δημοκρατία ήταν γαλαντόμα όσον αφορά και στα οικονομικά μέτρα που
υποσχόταν:
-Πλήρης βαθμολογική και μισθολογική εναρμόνιση με τα ισχύοντα στις Ένοπλες Δυνάμεις.
-Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος σύμφωνα με τα ισχύοντα στις Ένοπλες Δυνάμεις.
-Σε απομακρυσμένες περιοχές της ορεινής και νησιωτικής Ελλάδας θα υπάρξει μέριμνα για την
εγκατάσταση των αστυνομικών με τις οικογένειές τους σε κρατικά ή μισθωμένα από το κράτος
οικήματα.
-Εξυγίανση των ασφαλιστικών ταμείων με ρύθμιση των χρεών τους και με προσθήκη πόρων πέραν
των εισφορών των ασφαλισμένων.
Το πρόγραμμα της ΝΔ περιλάμβανε επίσης Μέτρα αναβάθμισης:
-Ίδρυση Αρχηγείων με επιτελεία, τα οποία θα διοικούν τα Σώματα Ασφαλείας.
-Απαλλαγή των Σωμάτων Ασφαλείας από έργα ξένα προς την αποστολή τους.
-Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Σχολών και Σωμάτων Ασφαλείας, ώστε
να παρέχεται πλήρης επαγγελματική παιδεία. Ειδικά στις Σχολές Αξιωματικών θα παρέχεται
και ευρύτερη παιδεία πανεπιστημιακού επιπέδου. Το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας θα
επιμορφώνεται συνεχώς.
-Διαφάνεια στις εξετάσεις. Θα καταργηθεί το Π.Δ. που επιβάλλει την καταστροφή των γραπτών
στις εισαγωγικές και προαγωγικές εξετάσεις και θα επαναφερθεί η διατήρηση των γραπτών επί ένα
χρόνο και των χειρογράφων βαθμολογικών πινάκων για 5 χρόνια. Για τη διασφάλιση του κύρους
και του αδιάβλητου των εξετάσεων θα ανακοινώνεται η βαθμολογία σε κάθε μάθημα πριν από την
διεξαγωγή του επόμενου διαγωνίσματος.
-Θέσπιση κινήτρων για την πανεπιστημιακή μόρφωση των Δοκίμων Αξιωματικών της Ελληνικής
Αστυνομίας και του προσωπικού γενικά των Σωμάτων Ασφαλείας. Οι πτυχιούχοι, οι φοιτητές, οι
σπουδαστές και οι κάτοχοι ξένων γλωσσών αστυνομικοί θα τοποθετούνται με κριτήριο την επίδοσή
τους και τις σπουδές τους.
-Οι κατατάξεις, τοποθετήσεις και προαγωγές θα γίνονται αξιοκρατικά και με γνώμονα την
εύρυθμη λειτουργία και αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας. Οι μεταθέσεις θα πραγματοποιούνται
κατά τη θερινή περίοδο και θα αιτιολογούνται πλήρως.
-Εφαρμογή ταχύρρυθμου προγράμματος συστέγασης αστυνομικών υπηρεσιών.
-Ενίσχυση της πεζής αστυνόμευσης και καθιέρωση του θεσμού του αστυνομικού τετραγώνου ή
τομέα.
-Εισαγωγή στις υπηρεσίες των Σωμάτων Ασφαλείας σύγχρονης τεχνολογίας και διάθεση των
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αναγκαίων πιστώσεων για την άμεση εφαρμογή της πληροφορικής και τον εκσυγχρονισμό των
πάσης φύσεως τεχνικών μέσων.
-Θέσπιση του κατάλληλου ωραρίου εργασίας, ανάλογα με τις συνθήκες εργασίας κάθε υπηρεσίας
και 24ωρη εβδομαδιαία ανάπαυση χωρίς καταστρατήγηση.
-Εμπέδωση της πειθαρχίας και του σεβασμού της ιεραρχίας με τη δημιουργία του απαραίτητου
ψυχολογικού κλίματος σε όλους τους αστυνομικούς.
-Θα εκδοθούν αμέσως οι Κανονισμοί των Σωμάτων Ασφαλείας και στα δευτεροβάθμια πειθαρχικά
συμβούλια θα προβλεφθεί η συμμετοχή δικαστού ως προέδρου αυτών».
Επιστημονικές προσεγγίσεις
Χρήσιμες καθώς εμπλούτιζαν το οπλοστάσιο των πρωτοπόρων συνδικαλιστών, ήταν γι΄ αυτούς
οι απόψεις διακεκριμένων εργατολόγων και συνταγματολόγων.
Για την αναγκαιότητα του συνδικαλισμού, ο εργατολόγος Γιάννης Κουζής υποστήριζε:
«... Η αναφορά μας αυτή στην εργατική νομοθεσία δεν έχει σαν στόχο να υπερτονίσει το οικονομικό
ζήτημα σχετικά πάντα και με το χρόνο εργασίας (χωρίς βέβαια και αυτό να θεωρείται αμελητέο,
κάθε άλλο μάλιστα). Απλά χρησιμοποιήθηκε ένα παράδειγμα προκειμένου να δοθούν κάποιες
κατευθύνσεις, να κατανοηθεί η αναγκαιότητα της συνδικαλιστικής δράσης και να καταφανεί το
απαράδεκτο της αντιπαράθεσης των αστυνομικών με τις υπόλοιπες κατηγορίες των εργαζομένων.
Οι στόχοι όμως του συνδικαλιστικού κινήματος και στα Σώματα Ασφαλείας δεν είναι δυνατόν να
περιορίζονται μόνο σε καθαρά οικονομικού χαρακτήρα αιτήματα. Μια τέτοια προοπτική πλαισιωμένη
και από μια συντεχνιακή αντίληψη θα αποτελούσε σοβαρή τροχοπέδη στο να πάρει τη διάσταση που
οφείλει, συμβάλλοντας και στον εκδημοκρατισμό του κλάδου. Άλλωστε, σήμερα έχει αναγνωρισθεί
και νομοθετικά ο ευρύτερος ρόλος του συνδικαλιστικού κινήματος και μέσα από το σύνταγμα (αρθρ.
22 §2) και από το ν. 1264/82 (αρθρ. 4).
Έτσι, λοιπόν, ζητήματα γενικότερα που σχετίζονται και με τη δομή του όλου κλάδου των Σωμάτων
Ασφαλείας δεν θα πρέπει να αποκλειστούν. Για παράδειγμα το θέμα του κανονισμού των Σωμάτων
Ασφαλείας θα πρέπει να είναι αντικείμενο συμμετοχής και μάλιστα ουσιαστικής των εκπροσώπων
των εργαζομένων, τη στιγμή μάλιστα που σήμερα έχουμε μπροστά μας τη θετική ρύθμιση της από
κοινού κατάρτισης του εσωτερικού κανονισμού στις επιχειρήσεις με τα συμβούλια των εργαζομένων
ή το επιχειρησιακό σωματείο (δικαίωμα συναπόφασης σύμφωνα με το αρθρ. 12 του ν. 1767/88).
Θα πρέπει να προωθούνται αιτήματα ακόμη γενικότερα σχετικά με τον αναπροσανατολισμό των
Σωμάτων Ασφαλείας και τις προτεραιότητες που θα πρέπει να τεθούν σε ημερήσια διάταξη (π.χ.
το αίτημα της διάλυσης των ΜΕΑ θα μπορούσε να συνδυαστεί με τους γενικότερους στόχους του
εργατικού κινήματος). Μια τέτοια προοπτική μπορεί να δώσει απάντηση και στην αποτελεσματικότερη
αναδιάταξη του υπάρχοντος προσωπικού, ώστε να επιτευχθεί ευκολότερα και ο κοινωνικός ρόλος που
έχει ανατεθεί στα Σώματα Ασφαλείας. Έτσι, για παράδειγμα, θα μπορούσαν και με το ήδη υπάρχον
προσωπικό να καλυφθούν και οι έκτακτες ανάγκες χωρίς να υπερφορτώνεται το ωράριο.
Το συνδικαλιστικό κίνημα στα Σώματα Ασφαλείας είναι σήμερα μια κοινωνική αναγκαιότητα. Ο
συντονισμός και η ενότητα στις κινήσεις και στη δράση είναι σίγουρο ότι θα αποδώσει μιας και οι
μεγαλύτερες επιτυχίες του συνδικαλιστικού μας κινήματος έχουν στηριχθεί στην ίδια την συσπείρωση
και προπαντός στην ενότητά του. Μια τέτοια θετική έκβαση στο χώρο των Σωμάτων Ασφαλείας έχει
ευρύτερα κοινωνικά οφέλη. Συμβάλει όχι μόνο στη βελτίωση της θέσης των εργαζόμενων του κλάδου,
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αλλά μπορεί να αποτελέσει στοιχείο για το συνολικότερο εκδημοκρατισμό του, κάτι που αναμφίβολα
θα έχει ιδιαίτερα θετική αντανάκλαση, λόγω του χαρακτηριστικού του ρόλου και στην ανάπτυξη του
οργανωμένου συνδικαλιστικού και εργατικού μας κινήματος».
Ο συνταγματολόγος Αντώνης Μανιτάκης θεωρούσε ότι:
«Σκοπός των Σωμάτων Ασφαλείας της Αστυνομίας είναι η εκτέλεση των νόμων, η τήρηση
της δημόσιας τάξης, της δημόσιας ασφάλειας, της ηρεμίας, της υγιεινής των πολιτών». … «Το
φιλελεύθερο αστικό κράτος από τότε που ιδρύθηκε δεν χώρισε μόνο το κράτος από την κοινωνία. Για
εύλογους λόγους δημιούργησε κάποιους θεσμούς κλειστούς, τους οποίους ξέκοψε από την κοινωνία.
Τέτοιοι θεσμοί, που διατηρούνται μόνο με την πειθαρχία ήταν ο Στρατός, τα Σώματα Ασφαλείας, τα
ψυχιατρεία, τα σχολεία.
Σ’ αυτά τα ιδρύματα δεν αναγνώρισε το φιλελεύθερο αστικό κράτος ίσα δικαιώματα. Γιατί τα
αντιμετώπισε σαν Σώματα αποκομμένα από το κοινωνικό σύνολο. Δεν αντιμετώπιζε τα μέλη των
Σωμάτων αυτών σαν πολίτες που είχαν ίσα δικαιώματα με τους άλλους πολίτες, δεν τους αντιμετώπιζε
σαν υποκείμενα δικαίου, αλλά τους αντιμετώπιζε σαν τυφλούς εκτελεστές της θέλησης του κράτους
σαν άβουλα όργανα, σαν Β’ κατηγορίας πολίτες που δεν είχαν δικαίωμα ούτε να βουλεύονται, ούτε
να διαδίδουν τις σκέψεις τους, ούτε να ασκούν τα άλλα δικαιώματα με τρόπο που είχαν αναγνωριστεί
στους άλλους πολίτες. Καταλαβαίνετε την σκοπιμότητα αυτής της ολοκληρωτικής διαρθρωτικής
αυτών των Σωμάτων. Τα Σώματα αυτά ήταν αναγκαία για να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή και να
διατηρηθεί η πειθαρχία στην ίδια την κοινωνία. Σκοπός ήταν ότι αυτά τα θύματα έπρεπε να έχουν
την δικιά τους εξουσία. Τα ήθελαν έτσι τα όργανα αυτά άβουλα, τυφλούς υπηρέτες τις θέλησης του
κράτους και τις εκάστοτε πολιτικής εξουσίας.
Στην Ελλάδα νομίζω ότι είχαμε μια πικρή εμπειρία αυτής της τυφλής προσήλωσης των Σωμάτων
Ασφαλείας και του Στρατού στην πολιτική εξουσία. Το σχήμα όμως αυτό άρχισε να σπάζει και στην
Ελλάδα από το 1974. Η Ελλάδα από το ‘74 είτε το θέλουμε είτε δε το θέλουμε, έχει περάσει σε
μια άλλη ιστορική φάση, έχουν γίνει ριζικές μεταμορφώσεις στην κοινωνία, στη δομή του κράτους,
μεταμορφώσεις και μετασχηματισμοί που δεν τους έχουμε αντιληφθεί και έχουν δημιουργήσει
νέες πολιτικές και κοινωνικές απαιτήσεις, που έχουν τελικά αποκαλύψει το ανεδαφικό και το
αναποτελεσματικό της παλιάς οργάνωσης αυτών των Σωμάτων για τα οποία σας μίλησα προηγουμένως.
Ήδη ζούμε στην εποχή της πλουραλιστικής δημοκρατίας. Τι σημαίνει πλουραλιστική δημοκρατία;
Κάτι που δεν είχαμε γνωρίσει πριν την μεταπολίτευση.
Πλουραλιστική δημοκρατία σημαίνει ότι η πολιτική εξουσία αναγνωρίζει τα διάφορα κοινωνικά
συμφέροντα, επιτρέπει να οργανώνονται και αναγνωρίζει τον κοινωνικό ανταγωνισμό, τις
κοινωνικές διεκδικήσεις και την κοινωνική πάλη. Το μεταεμφυλιοπολεμικό κράτος της δεκαετίας
του ’50 δεν είχε αναγνωρίσει τις κοινωνικές ελευθερίες, το δικαίωμα του συνδικαλισμού και
της απεργίας στα Σώματα Ασφαλείας. Πλουραλιστική δημοκρατία σημαίνει ότι ο πολιτικός
ανταγωνισμός είναι αναγνωρισμένος από το Σύνταγμα και είναι στοιχείο του δημοκρατικού
πολιτεύματος, αναπόσπαστο.
Πλουραλιστική δημοκρατία σημαίνει ότι αναγνωρίζεται η ιδεολογική πολυφωνία, και αναγνωρίζεται
η ιδεολογική πάλη. Οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις του τόπου έχουν τη δικιά τους νομική
αναγνώριση, δικαιούνται να εκφράζονται αλλά και δικαιούνται να διαδίδουν και να επιδιώκουν τη
δικιά τους πολιτική επικράτηση, των δικών τους πολιτικών αντιλήψεων, δικαιούνται να υπερασπίζονται
τα δικά τους ξεχωριστά συμφέροντα.
Το δεύτερο στοιχείο του κράτους, το οποίο ζούμε, είναι ένα κοινωνικό κράτος γιατί επιτρέπει την
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ξεχωριστή οργάνωση των κοινωνικών συμφερόντων, αναγνωρίζει τις κοινωνικές διεκδικήσεις,
αναγνωρίζει ρητά τα κοινωνικά δικαιώματα και επιτρέπει την κοινωνική πάλη, θεσμοποιεί και
οργανώνει την ταξική πάλη. Το παραδοσιακό φιλελεύθερο κράτος δεν ήθελε να αναγνωρίσει την
ταξική πάλη.
Το τρίτο στοιχείο που χαρακτηρίζει το σύγχρονο κράτος αφορά τους μετασχηματισμούς που έχει
υποστεί το ίδιο αυτό την εισαγωγή της σύγχρονης τεχνολογίας. Η εισαγωγή της σύγχρονης τεχνολογίας
και της πληροφορικής, κυρίως στις δημόσιες υπηρεσίες, έχει αλλάξει και την αποστολή της διοίκησης
και τους κράτους. Αλλά έχει αλλάξει και αλλάζει την αποστολή των Σωμάτων Ασφαλείας. Δεν θα
μπω στο θέμα τι σημαίνει εισαγωγή της πληροφορικής για τους πολίτες με τους νέους ηλεκτρονικούς
φακέλους και τη δυνατότητα παρακολούθησης των πολιτών με τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα. Θέλω
όμως να πω ότι η σύγχρονη τεχνολογία αλλάζει και την αποστολή της Αστυνομίας.
Γιατί η πειθάρχηση της κοινωνίας και η διατήρηση της τάξης δεν γίνεται μόνο με τα Σώματα
τα κατασταλτικά, γίνεται με μέσα παρακολούθησης των πολιτών πολύ πιο ήπια και πολύ πιο
καταναγκαστικά. Η δε Αστυνομία, μεταβάλλεται όλο και περισσότερο σε μια πολιτική υπηρεσία,
η οποία φροντίζει να διεκπεραιώνει ή να παρακολουθεί την συγκεκριμένη αστική και πολιτική
κατάσταση του πολίτη.
Σ’ αυτό το μετασχηματισμό της Αστυνομίας ένα κομμάτι της, το μεγαλύτερο, γίνεται πια μια Δημόσια
Υπηρεσία εξυπηρέτησης των πολιτών. Αυτή λοιπόν η αλλαγή της υπηρεσίας κάνει και έρχομαι στο
δικό μου συλλογισμό πολύ λιγότερο αναγκαστικά, για την αξίωση της πειθαρχίας. Όταν η Αστυνομία
μεταβάλλεται σε μια κοινή δημόσια υπηρεσία και όταν εκπληρώνει ένα σκοπό δημόσιας υπηρεσίας,
που είναι βέβαια και διατήρηση της τάξεως, αλλά που είναι και διατήρηση εξυπηρέτησης των
πολιτών, διερωτώμαι γιατί αυτή η επιταγή, γιατί αυτή η αξίωση της πειθαρχίας και της ιεραρχικής
διαστρωμάτωσης των Σωμάτων Ασφαλείας.
Έτσι νομίζω ότι η σύγχρονη τεχνολογία, αλλά και οι μετασχηματισμοί της δημοκρατίας μας,
έχουν κάνει ξεπερασμένη τη διατήρηση, πάσει θυσία, μιας ξεπερασμένης πειθαρχίας στα Σώματα
Ασφαλείας. Αλλά δείχνει, νομίζω, με αυτό τον τρόπο τους σκοπούς της πολιτικής εξουσίας. Δηλαδή ότι
η αξίωση διατήρησης της πειθαρχίας έχει γίνει ένας αυτοσκοπός που δεν συμβαδίζει με την αποστολή
ούτε είναι τόσο αναγκαίο για να διατηρήσουν την αποστολή τους τα Σώματα Ασφαλείας. Είναι
όμως η πειθαρχία αυτή αναγκαία για να διατηρήσει την πολιτική εξουσία το κυβερνών Κόμμα ή τα
κυβερνώντα Κόμματα για να διατηρήσουν τον αυταρχικό και μονοσήμαντο χαρακτήρα της εξουσίας;
Δεν χρειάζονται Δημόσιους Υπαλλήλους Αστυνομικούς ως ευσυνείδητους πολίτες, χρειάζονται
όργανα, τυφλούς εκτελεστές της θέλησης του κράτους.
Νομίζω ότι εάν θέλουμε να μιλήσουμε για ένα σύγχρονο κράτος, εάν θέλουμε να ισχυριζόμαστε ότι
η δημοκρατία μας είναι μια σύγχρονη πλουραλιστική δημοκρατία, δεν είναι δυνατόν να αρνούμαστε
ακόμη τα θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα στους Δημόσιους Υπαλλήλους».
Ο Αλέξης Μητρόπουλος, ως επίκουρος καθηγητής Εργατικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
και ΓΓ της Εταιρείας Δικαίου της Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΕΔΕΚΑ) που είτε
διοργάνωνε είτε συμμετείχε σε Ημερίδες για το συνδικαλισμό των ενστόλων εκείνη την περίοδο,
παρέχοντας ουσιαστική νομική βοήθεια, σημείωνε μεταξύ άλλων:
«Είμαι της άποψης, και εδώ διαφοροποιούμαι από πολλούς συναδέλφους και Πανεπιστημιακούς
και νομικούς, που στη δική σας περίπτωση υποτονίζουν τη φύση της εργασίας που παρέχετε και
υπερτονίζουν τα κείμενα, τα οποία ισχύουν διεθνώς και στην Ελλάδα σε σχέση με το αν σας
επιτρέπεται η συνδικαλιστική δράση (…), ότι όπως όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι, έτσι και σεις έχετε ως
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κύριο χαρακτηριστικό το ότι είσαστε εργαζόμενοι και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ότι είσαστε
εργαζόμενοι, είναι το ότι παρέχετε την εργασία σας κάτω από ορισμένες ιδιαιτερότητες, ιδιαίτερες
συνθήκες. Είσαστε λοιπόν, εργαζόμενοι και το βασικό σας χαρακτηριστικό είναι, ότι βρίσκεστε σε
μισθωτή εργασιακή σχέση με το δημόσιο, και μια ιδιαιτερότητα αυτής της βασικής σχέσης είναι
το ότι παρέχετε την εργασιακή σας σχέση κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και με ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά.
Έτσι, λοιπόν, αυτοί οι οποίοι σας αρνούνται τη συνδικαλιστική δράση, δίνουν σημασία στην
ιδιαιτερότητα της άσκησης της εργασίας σας και όχι στο βασικό χαρακτηριστικό που λέει ότι είσαστε
και σεις εργαζόμενοι. Αγνοούν ότι παρέχετε εργασία σε συγκεκριμένο ωράριο, ότι από αυθαιρεσία
της εργοδοσίας σας ή από δική σας ανοχή, παρακάμπτεται αυτό το ωράριο, ότι πολλές φορές δεν
πληρώνεται αυτό το ωράριο, παρακάμπτονται όλα αυτά τα ουσιώδη ζητήματα για έναν εργαζόμενο και
δίνεται σημασία στο ότι αποτελείτε, θέλετε δε θέλετε, ένα μηχανισμό συνυφασμένο και ενσωματωμένο
στο κράτος, μηχανισμό πρόληψης ή καταστολής το λένε αυτοί που ασχολούνται ειδικότερα με τα
ζητήματά σας, και εξ’ αυτού του λόγου ένεκα λένε, αυτοί οι οποίοι αρνούνται τη συνδικαλιστική
δράση σας, δεν έχετε δικαίωμα να ασχοληθείτε με τη συνδικαλιστική δράση ή δεν έχετε το δικαίωμα
όσο το έχουν οι άλλοι συνάδελφοί σας που και αυτοί παρέχουν εργασία, που παρέχουν στην ίδια
κοινωνία την εργασία, κοινωνία, η οποία βολοδέρνει με οικονομική κρίση, με στασιμοπληθωρισμό,
με ανεργίες, με φτώχειες και μάλιστα εν όψει του 1992, που βλέπω με δυσμενείς συνέπειες για τα
ελληνικά ζητήματα και την ελληνική αγορά εργασίας, και θα δεινοπαθήσετε και σεις, σαν εργαζόμενοι,
δε λέω ως πολίτες.
Έτσι, λοιπόν, η τρέχουσα θεωρία, με την οποία διαπνέονται και τα διεθνή κείμενα, τα οποία οι
εργατολόγοι χρησιμοποιούν υπέρ σας, και μέσα από τα κείμενα των διεθνών συμβάσεων εργασίας που
έχουμε επικυρώσει και ισχύουν για την Ελλάδα, και μέσα από την κυρίαρχη νομολογία των ανωτάτων
δικαστηρίων που εκφράζουν συντηρητικές απόψεις, όπως είναι αυτή του Συμβουλίου Επικράτειας
που σας αφορά, και μέσα από συγκεκριμένες διατάξεις του εσωτερικού δικαίου ή από παραλείψεις,
θα αναφερθώ αργότερα στο ν. 1264, συνάγεται ότι εσείς, επειδή είσαστε μηχανισμός του κράτους και
έχετε μια συγκεκριμένη αποστολή στα πλαίσια του αστικού καπιταλιστικού συστήματος και γενικά
στα πλαίσια όλων των κρατών, θα πρέπει να μην έχετε κάποια δικαιώματα, τα οποία οι νομοθεσίες
παρέχουν στους άλλους εργαζόμενους ολόκληρα και σε κάποιους εργαζόμενους υπό όρους.
Ποια είναι τα διεθνή κείμενα, τα οποία αναφέρονται στα δικά σας ζητήματα, στο ζήτημα στο
οποίο συζητούμε; Βασικά κείμενα πρώτα είναι η 87 διεθνής σύμβαση εργασίας του 1948, η οποία
επικυρώθηκε από την πατρίδα μας το 1961 και αποτελεί νόμο του κράτους και αφορά τη συνδικαλιστική
δράση των εργαζομένων. Υπάρχει διάταξη εισαγωγική αυτής της σύμβασης, που λέει ότι όλοι έχουν
δικαίωμα να συνδικαλίζονται και υπάρχει διάταξη συγκεκριμένη αυτής της σύμβασης που λέει ότι η
εθνική νομοθεσία πρέπει να κατοχυρώνει και στα Σώματα Ασφαλείας τη συνδικαλιστική δράση, αλλά
σε ποια έκταση θα την κατοχυρώνει, είναι ζήτημα της εθνικής νομοθεσίας.
Συνεπώς, η κατεξοχήν σύμβαση εργασίας, η οποία κατοχυρώνει τη συνδικαλιστική δράση για όλους
τους εργαζόμενους παγκόσμια, δεν κάνει καμία εξαίρεση εναντίον σας, κάνει μια εξαίρεση ως προς
τη γενική έκταση που εσείς θα έχετε το δικαίωμα το συνδικαλιστικό. Και λέει, λοιπόν, το άρθρο 5
αυτής της διεθνούς σύμβασης, ότι σε ποια έκταση θα υλοποιείται το συνδικαλιστικό δικαίωμα για τα
Σώματα Ασφαλείας είναι ζήτημα της εθνικής νομοθεσίας. Την ίδια περίπου διατύπωση έχει και μια
άλλη διάταξη, μια άλλη σημαντική διεθνούς σύμβαση εργασίας αριθμός 98 του ‘49 που επικυρώθηκε
το ίδιο όπως και η προηγούμενη και από το 1961 αποτελεί και αυτή νόμο του κράτους για τις
συλλογικές διαπραγματεύσεις. Και αυτή λέει ότι αν εσείς έχετε το δικαίωμα να διαπραγματεύεσθε τα
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μεροκάματά σας κάθε χρόνο, όπως κάνει η ΓΣΕΕ και οι υπόλοιποι κλάδοι εργαζομένων στην Ελλάδα
είναι ζήτημα της εθνικής νομοθεσίας. (…) Και στα πλαίσια αυτών των διατάξεων των 87 και 98
διεθνών συμβάσεων εργασίας, ο συνταγματικός νομοθέτης όρισε στο άρθρο 23 ότι βεβαίως έχετε, το
λέει θετικά, προκύπτει από τη διάταξη, ότι βεβαίως έχετε απόλυτα το δικαίωμα της συνδικαλιστικής
δράσης, αλλά δεν έχετε ένα τμήμα άσκησης αυτής της συνδικαλιστικής δράσης, που είναι το δικαίωμα
της απεργίας, αυτή η διάταξη δεν είναι συγχρονισμένη με τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας, αλλά
μπορεί να θεωρηθεί συγχρονισμένη, αφού οι διεθνείς συμβάσεις εργασίας, όπως σας προανέφερα,
αφήνουν την επιφύλαξη αυτή στην εθνική νομοθεσία, κάτι που έκανε ο συνταγματικός νομοθέτης.
Και άφησε ένα τμήμα της συνδικαλιστικής δράσης, αυτό που εμείς οι εργατολόγοι λέμε η αιχμή
του συνδικαλιστικού δικαιώματος που είναι η απεργία, πέρα, από τη ρύθμιση αναφορικά με σας. Δεν
σας κατοχυρώνει μόνο αυτό. Βεβαίως, όσοι ασχοληθήκαμε με τη σύνταξη του νόμου 1264 και εγώ
που ασχολήθηκα με το προσχέδιο του νόμου αυτού, δεν είχαμε υπόψη και αυτό πρέπει να το πούμε ή
δεν μας προβλημάτισε, καίτοι θεωρητικά το είχαμε υπόψη το ζήτημα αυτό, η ρητή κατοχύρωση του
συνδικαλιστικού δικαιώματος στο νόμο 1264. Και βεβαίως, δε θα φανταζόμαστε ότι στην πορεία η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλοι φορείς θα έβρισκαν πάτημα το άρθρο 30
του νόμου 1264 §1 που, ενώ αναφέρεται στη συνδικαλιστική δράση όλων των πολιτικών υπαλλήλων,
των δημοσίων υπαλλήλων, δεν αναφέρεται ρητά και σε όλους τους εργαζόμενους καίτοι η δική μου
άποψη είναι ότι και σεις είστε πολιτικοί υπάλληλοι και υπαγόσαστε στη ρύθμιση του άρθρου 30 §1
του 1264.
Δεν είσαστε πολιτικοί υπάλληλοι, ενδεχομένως όπως σας θεωρούν κάποιοι άλλοι, αλλά δεν είσαστε
και στρατιωτικοί υπάλληλοι κατά την άποψή μου, όπως εντελώς απαράδεκτα ερμηνεύοντας τις
κείμενες διατάξεις, αναφέρει η πρόσφατη απόφαση του Συμβούλιου Επικράτειας αναφορικά με σας.
Τι συνάγεται ως συμπέρασμα. Ότι καμία διάταξη διεθνούς κειμένου και εσωτερικού κειμένου δεν
απαγορεύει ρητά τη συνδικαλιστική δράση. Ορισμένοι περιορισμοί υπάρχουν ως προς το δικαίωμα
της απεργίας, περιορισμοί οι οποίοι κατά την άποψή μου και αυτοί δεν στέκουν, συζητούνται».
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Στιγμιότυπα από τις επισκέψεις υπουργών Δημόσιας Τάξης και Αρχηγών του Πυροσβεστικού Σώματος
στον πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμανλή

Δημοσιεύματα και φωτογραφίες για τις πρώτες συγκεντρώσεις ενστόλων παρουσία του υπουργού
Δημόσιας Τάξης Γιάννη Σκουλαρίκη, το 1981
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Δημοσιεύματα για τις ιστορικές αντιδράσεις στην Πυροσβεστική Σχολή, το 1984
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Η αναγνώριση από το Πρωτοδικείο Αθηνών του Καταστατικού του πρώτου σωματείου πυροσβεστών,
το 1988
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3Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Οι πρώτοι «σπόροι»
Η χρονιά που θα μείνει στην Ιστορία ως προάγγελος της δυναμικής εμφάνισης σωματείων
ενστόλων δημοσίων υπαλλήλων, είναι το 1987. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται αντιμέτωπη
με απεργίες και κοινωνικές εντάσεις, τις οποίες επιχειρεί να καταστείλει με κάθε τρόπο. Εκτός από
την οικονομική κρίση, όμως, η κυβέρνηση πιέζεται λόγω και της κρίσης που έχει ξεσπάσει στις
σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας για τη διαχείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Το καλοκαίρι
της ίδιας χρονιάς, η κυβέρνησηκαλείται να αντιμετωπίσει ένα πρωτόγνωρο φονικό καύσωνα.
Πολλοί έχουν πει ότι είναι η πιο υποτιμημένη αθηναϊκή καταστροφή, καθώς τον Ιούλιο του 1987
έχασαν τη ζωή τους περίπου 4.000 άτομα -μόνο στο νομό Αττικής 1.115 άνθρωποι, οι περισσότεροι
ηλικιωμένοι. Από τις 20 έως και τις 28 Ιουλίου η θερμοκρασία κυμάνθηκε από 30 έως 45 βαθμούς
Κελσίου, προκαλώντας ασφυκτικές συνθήκες ζωής.
Σε θρυαλλίδα πολιτικών εξελίξεων, ωστόσο, μετατρέπεται, την ίδια χρονιά, το σκάνδαλο
των υποκλοπών μέσω των δικτύων του ΟΤΕ, αλλά και η «ληστεία» της Τράπεζας Κρήτης από
τον ιδιοκτήτη της Γιώργο Κοσκωτά, ο οποίος κατηγορήθηκε για συνολική υπεξαίρεση 33,5
δισεκατομμυρίων δραχμών, που διατέθηκαν σε δωροδοκίες πολιτικών, σκανδαλώδεις εξαγορές
εντύπων κλπ.
Οι πρώτοι σπόροι του συνδικαλισμού των ενστόλων συνεχίζουν κι αυτή τη χρονιά να φυτρώνουν
αθόρυβα σε όλη την Ελλάδα. Ανήσυχα πνεύματα, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην ενοποιημένη
Ελληνική Αστυνομία και στο Λιμενικό Σώμα, αναζητούν κοινή γλώσσα και διόδους επικοινωνίας
με σκοπό τη σύσταση σωματείων. Τις κινήσεις τους, καθ’ ένας ξεχωριστά για το χώρο που υπηρετεί
και εργάζεται, δεν τις αποκαλύπτουν. Τις κρατούν μυστικές για ευνόητους λόγους, ακόμα και οι
πυροσβέστες, που γνωρίζουν ότι είναι τακτικοί δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι, εν αντιθέσει με
τους αστυνομικούς για τους οποίους είχε διαμορφωθεί μια νέα ερμαφρόδιτη κατάσταση (ιδιαίτερο
ένοπλο σώμα με στρατιωτική οργάνωση και πειθαρχία)16 αλλά και τους λιμενικούς που θεωρούνταν
στρατιωτικοί υπάλληλοι.
Ωστόσο, ορισμένα ανώνυμα δημοσιεύματα που αναφέρονται στις συνθήκες εργασίας, στο
ωράριο, στην ελλιπή εκπαίδευση και στους χαμηλούς τους μισθούς17, προϊδεάζουν για την
16

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την υπ’ αριθμόν 2649/87 απόφαση της Ολομελείας του, έκρινε ότι η Ελληνική
Αστυνομία είναι στρατιωτική υπηρεσία και οι ανήκοντες σ’ αυτήν είναι στρατιωτικοί υπάλληλοι που δεν απολαμβάνουν
των συνταγματικών εγγυήσεων για τους δημόσιους υπαλλήλους. Τόσο οι στρατηγοί της Αστυνομίας όσο και ο υπουργός
Δημόσιας Τάξης στρατηγός ε.α. Αντώνης Δροσογιάννης, είδαν την απόφαση αυτή ως ένα καλό «όπλο» για να καταστείλουν
κάθε φωνή διαμαρτυρίας και να πνίξουν, εν τη γενέσει της, κάθε πιθανή οργανωμένη προσπάθεια για συνδικαλιστική
έκφραση στο χώρο της αστυνομίας και του υπουργείου.
17

Από 1η Ιουλίου 1986 ισχύουν νέες διατάξεις για το Μισθολόγιο των στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που
προτάθηκαν από τους υπουργούς Εθνικής Αμύνης Ιωάννη Χαραλαμπόπουλο, Οικονομικών Δημήτρη Τσοβόλα, Δημόσιας
Τάξης Αντώνη Δροσογιάννη και Εμπορικής Ναυτιλίας Ευστάθιο Ααλεξανδρή.
Ειδικότερα αυξάνονται οι βασικοί μισθοί με ενσωμάτωση σε αυτούς της ΑΤΑ μέχρι 30/4 1984 και των άλλων επιδομάτων
που καταργούνται κατά το ίδιο περίπου ποσοστό που αυξήθηκαν και οι βασικοί μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων και
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καταιγίδα που κατευθύνεται στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης (από τον Απρίλιο του 1986 έχει
διαχωριστεί από το υπουργείο Εσωτερικών), κυρίαρχος άρχοντας του οποίου ήταν ο στρατηγός
ε.α. των Καταδρομέων Αντώνης Δροσογιάννης, με γενικό γραμματέα τον υποστράτηγο Δικαστικού
Παναγιώτη Μορφωπό.
Η ανησυχία τους είναι έκδηλη και για το γεγονός ότι ήδη οι πολιτικοί υπάλληλοι του υπουργείου
Δημόσιας Τάξης, έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες για την ίδρυση Ομοσπονδίας Πολιτικού
Προσωπικού. Σε ένα περιβάλλον απολύτως στεγανοποιημένο και στρατιωτικοποιημένο, όπως
η Ηγεσία του ΥΔΤ θα ήθελε να είναι, εμφανίστηκαν οι συνδικαλιστικοί φορείς18, σε πείσμα των
σκληροπυρηνικών που ήθελαν κλειστές τις πόρτες των ανδροκρατούμενων Σωμάτων Ασφαλείας
εξαιτίας είτε των ιδεολογικοπολιτικών τους αγκυλώσεων είτε της σκληρής πραγματικότητας που
καλούνταν να αντιμετωπίσουν οι ένστολοι, βάσει των καθηκόντων τους.
Ο άνεμος της «Αλλαγής» έφερνε κι εδώ, λοιπόν, τις αναμενόμενες πρωτοβουλίες, με αποτέλεσμα
το διήμερο 15 και 16 Νοεμβρίου 1986, να πραγματοποιηθεί, στην Αθήνα, το 1ο συνέδριο της
Ομοσπονδίας Πολιτικού Προσωπικού Υπουργείου Δημόσιας Τάξης19, τις εργασίες του οποίου
διατηρήθηκαν έτσι οι παλιές αντίστοιχες. Επειδή όμως δεν θεωρήθηκε σκόπιμο να καθιερωθούν μισθολογικά κλιμάκια και
για τους στρατιωτικούς και να αποδεσμευθεί ο μισθός από το βαθμό τους, εναρμονίστηκαν οι βασικοί μισθοί δημοσίων
υπαλλήλων και στρατιωτικών ως εξής: για τους αξιωματικούς, 1) παλαιός βασικός μισθός εισαγωγικού βαθμού υπαλλήλου
κλάδου ΑΤ, δραχμές 18.160. Νέος βασικός μισθός εισαγωγικού βαθμού υπαλλήλου ΑΤ (τετραετούς φοιτήσεως) δραχμές
37.000, αύξηση 100 3,7%. 2) ισχύων βασικός μισθός εισαγωγικού βαθμού στο σώμα των αξιωματικών, δραχμές 20.690.
Νέος βασικός μισθός ανθυπολοχαγού 41.000, αύξηση 90 8,2%. Για τους υπαξιωματικούς προβλέπεται αύξηση 100 8,9%.
Ειδικά για τους μισθούς των ανώτατων Αξιωματικών λήφθηκαν υπόψη οι νέοι βασικοί μισθοί των δικαστικών λειτουργών
και οι μεταξύ τους παλιές αντιστοιχίες.
Επίσης με το άρθρο 2 ορίζονται ρητά τα επιδόματα που θα χορηγούνται πέρα από τους ανωτέρω βασικούς μισθούς ως εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1.505/84 όπως είναι τα επιδόματα χρόνου υπηρεσίας, οικογενειακών βαρών, εορτών,
αδείας και ανθυγιεινής εργασίας. Σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις του νόμου 1.505/84 όπως είναι τα επιδόματα
στολής και ευδοκίμου παραμονής. Επίσης καθιερώνεται επίδομα εξομάλυνσης του μισθολογίου στους βαθμούς των οπλιτών
με αποδοχές μόνιμου ανθυπασπιστή, 2.500 δραχμές και ανθυπολοχαγού 2.000 δραχμές.
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Η ίδρυση του πρώτου σωματείου αστικού τύπου, στο χώρο της Ελληνικής Αστυνομίας, ξεκινά το Μάρτιο του 1987 με
πλήρη μυστικότητα από το ΙΕ’ Αστυνομικό Τμήμα Κολωνού και την Τροχαία Κολωνού. Πρωτεργάτες οι αστυνομικοί
Κώστας Συγγούνης, Μιλτιάδης Ανδρικόπουλος, Κώστας Παλαμίδας, Θανάσης Παπαγγελής, Γιώργος Κουτρουμάνος, οι
οποίοι, μόλις έγινε γνωστή η κίνησή τους μετατέθηκαν στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Το Καταστατικό υποβλήθηκε
στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, στις 21 Μαρτίου 1988, για να συζητηθεί ένα μήνα αργότερα και να εγκριθεί με βάση
την υπ’
αριθμ. 1494 από 24/4/1988 απόφαση του ίδιου δικαστηρίου.
Οι πρώτες ενέργειες της συνδικαλιστικής προσπάθειας στο Λιμενικό Σώμα άρχισαν το 1988 και είχαν σαν αποτέλεσμα
την εμφάνιση του πρώτου σωματείου με την επωνυμία Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρου Προσωπικού Λιμενικού Σώματος
(Απόφαση 370/17-7-89 Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά). Αμφισβητήθηκε όμως έντονα, και ύστερα από μια σειρά
δικαστικών διώξεων, που αφετηρία είχαν τον τότε Υπουργό Ν. Παπά, ήρθε η ιστορικής σημασίας απόφαση του Δικαστηρίου
(94/30-3-90), που τους δικαίωνε πανηγυρικά. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα το σωματείο ανάλωσε τις δυνάμεις του σε
δικαστικούς αγώνες, με αποτέλεσμα η πρώτη Ένωση να διαλυθεί, με το σκεπτικό ότι στο Καταστατικό δεν αναφερόταν ρητά
ότι απεμπολούσε το δικαίωμα της απεργίας. Έτσι, ιδρύθηκε στη συνέχεια η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Λιμενικού
Σώματος (Π.Ε.Π.Λ.Σ.) με την απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά 326/18-11-1991. Οι πρώτες αρχαιρεσίες έγιναν
αρχές Νοεμβρίου του 1995 και, παρά τις τρεις εξαμηνιαίες περιόδους που είχε στη διάθεσή της για την πραγματοποίηση
εκλογών, για την ανάδειξη του πρώτου αιρετού Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό δεν κατέστη δυνατό, λόγω μιας σειράς
διώξεων μελών της Ένωσης και μελών των προσωρινών Δ.Σ., του κλίματος τρομοκρατίας που υπήρξε, καθώς και των
δικαστικών διώξεων. Τελικά με την 518/9-5-95 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά διορίστηκε Προσωρινή
Διοίκηση με σκοπό να πραγματοποιήσει σε 6 μήνες εκλογές, πράγμα το οποίο έγινε για πρώτη φορά στις αρχαιρεσίες του
Νοεμβρίου του 1995. Η επισφράγιση ως θεσμού του συνδικαλιστικού κινήματος στο Λ.Σ. έρχεται με τη δημιουργία της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.) το 2002 (Αριθμ. Απόφ. 3854/2002
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά). (Πηγή: poepls.gr)
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Στις εκλογές που ακολούθησαν, εκλέχθηκαν για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας οι
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κήρυξε, μάλιστα, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παναγιώτης Μορφωπός. Μεταφέροντας
και τις ευχές του υπουργού για καλή συνδικαλιστική πορεία, σημείωσε ότι το 1ο αυτό συνέδριο των
πολιτικών υπαλλήλων, αποτελεί και την αφετηρία μιας μεγάλης προσπάθειας στο χώρο του Υ.Δ.Τ.
«Ελπίζω πως θα είμαι τυχερός, ώστε να υπάρξει απόδοση και στην όλη δική σας δουλειά αυτό το
διήμερο. Με πολλούς από σας έχω ήδη συνεργαστεί με επιτυχία. Και θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό
ότι τα περισσότερα αιτήματά σας δεν ήταν στενά συνδικαλιστικά αλλά απέβλεπαν στη γενικότερη
εξύψωση του κύρους και της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, σ’ ένα χώρο ιδιαίτερα ευαίσθητο,
όπως ο δικός μας. Πιστεύω πως είδαμε με κατανόηση όλα τα προβλήματά σας και προσπαθήσαμε
να δώσουμε λύσεις. Ήδη προχωρούμε ικανοποιητικά σ’ ό,τι αφορά την εφαρμογή του ενιαίου
Βαθμολογίου. Απομένουν βέβαια πολλά ακόμα να γίνουν, αλλά νομίζω ότι βρισκόμαστε σε πολύ
καλό δρόμο. Η ενοποίηση της Αστυνομίας προχωράει με σταθερά βήματα. Στην υλοποίηση αυτού
του οράματος, εσείς, οι πολιτικοί υπάλληλοι, έχετε να παίξετε έναν πολύ σημαντικό ρόλο, όπως
επίσης και στο δύσκολο και λεπτό έργο της τήρησης της τάξης και της εξύψωσης των σχέσεων της
Αστυνομίας με τους πολίτες. Τόσο ο υπουργός όσο και εγώ πιστεύουμε πως το πολιτικό προσωπικό
του υπουργείου έχει πολλές ικανότητες και δυνατότητες, γι’ αυτό και σύντομα, με την εφαρμογή
του Ενιαίου Βαθμολογίου, θα κληθείτε ν’ αναλάβετε τις ευθύνες σας.
Ελπίζουμε πως η συνεργασία της Ηγεσίας του Υ.Δ.Τ. και των πολιτικών υπαλλήλων θα συνεχιστεί
στο ίδιο πνεύμα κατανόησης για το καλό και της δημόσιας διοίκησης και του συνδικαλιστικού
κινήματος»20.
Αρχηγός στο Πυροσβεστικό Σώμα από τον Απρίλιο του 1986 ήταν ο Βασίλειος Αλάμαρας, ένας
μετριοπαθής και χαμηλών τόνων αξιωματικός, ο οποίος συνεργάστηκε ομαλά με τον πολιτικό
του προϊστάμενο, σε μια περίοδο κατά την οποία η διοικητική υπαγωγή του ΠΣ δεν ήταν ούτε
ευθύγραμμη ούτε παγιωμένη. Όταν δε τέθηκε το θέμα του συνδικαλισμού των πυροσβεστών, ο ίδιος
ακολούθησε το αναπόδραστο των εξελίξεων, εφαρμόζοντας την πολιτική που υπαγόρευε η Ηγεσία
του ΥΔΤ σε ζητήματα οργάνωσης και υπηρεσιακών μεταβολών του πυροσβεστικού προσωπικού.
Αυτή η πολιτική, είχε και τον αντίκτυπό της, όμως. Πέρα από τον ενθουσιασμό που είχε φέρει η
«Αλλαγή» τα πρώτα χρόνια της πασοκικής διακυβέρνησης, ένα υπόκωφο ρεύμα προβληματισμού,
δυσφορίας και αγανάκτησης διέτρεχε και τους πυροσβέστες όλων των βαθμών της κλίμακας της
ιεραρχίας. Η πολιτική κατάσταση ήταν ρευστή και αυτό επίσης μετρούσε στις επιλογές τους. Από
το τίποτε, όμως, να στήσεις σωματείο ήθελε ψυχή.
Πώς περιγράφουν οι πρωτεργάτες τα γεγονότα
Το πρώτο σωματείο πυροσβεστών δε γεννήθηκε από παρθενογένεση. Όσοι ρίχτηκαν στη φωτιά
για να το δημιουργήσουν, είχαν την προϊστορία τους, άλλος λιγότερο κι άλλος περισσότερο.
Ο Νίκος Ζαγκανάς, κατατάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1970, αλλά τα δίσεκτα εκείνα
χρόνια, δεν τον εμπόδισαν να αναπτύξει τον προβληματισμό του για όσα συνέβαιναν στις Υπηρεσίες.
Οι συνθήκες εργασίας καταπιεστικές, τα ρεπό ήταν άγνωστη λέξη. Οκτώ ώρες δουλειά επί επτά
Τριανταφυλλόπουλος, Τσιρώνης, Δερμαζάκης, Κίτσος, Τσαλής, Χρήστου, Καλλιντέρης, Παπούλιας, Μαγκλάρα,
Παναγοπούλου. Αντιπρόσωποι για το Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ οι Μαλακάτας και Παπούλιας. Το συνέδριο εξέδωσε
δυο ψηφίσματα, το ένα για την 13η επέτειο της ηρωικής εξέγερσης των φοιτητών του Πολυτεχνείου και το άλλο για
συμπαράσταση στο λαό της Καλαμάτας που είχε πληγεί από τον καταστροφικό σεισμό, λίγους μήνες νωρίτερα.
20
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ημέρες, συν οι επιφυλακές, που ήταν τακτικές και δεν άφηναν κανέναν να πάρει ανάσα. Την περίοδο
της επταετίας, εκείνο που χαρακτήριζε το Σώμα, όπως θυμάται ο ίδιος, ήταν η στρατιωτικοποίησή
του, γεγονός που διαπίστωνε κανείς και με μια απλή επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του. Σκοπός
πύλης, σκοπός στις ταράτσες, σκοπός οχημάτων. Και όλοι ένοπλοι. Ιδού η μαρτυρία του:
«Μετά την πτώση της δικτατορίας, επειδή άνοιγαν οι δουλειές, σαν νέα παιδιά που ήμασταν,
σκεφτόμασταν να φύγουμε από το Σώμα. Εγώ υπηρετούσα τότε στον Β’ Πυροσβεστικό Σταθμό, εκεί
που ήταν όλοι οι «ανεπιθύμητοι». Επειδή μας είχαν στερήσει όμως μια προαγωγή, σκεφθήκαμε ότι
έπρεπε να τη διεκδικήσουμε. Έτσι άρχισε η συνεργασία με τον Ταξιάρχη Πολίτη, τον Παναγιώτη
Έξαρχο και άλλους πυροσβέστες, με στόχο την αποκατάστασή μας.
Το 1974, είχαμε ήδη συντάξει ένα Υπόμνημα και το επιδώσαμε στον πρωθυπουργό Κωνσταντίνο
Καραμανλή και στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, μέσω των γνωριμιών που είχαμε με
κάποιους βουλευτές. Μάλιστα, είχαμε καταφέρει από το 1977 ακόμα, να συναντήσουμε και τον
Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος ήταν θετικός ακόμα και στην ίδρυση σωματείων. Εκείνη την
περίοδο είχαμε κάνει διερευνητικές συναντήσεις και με κάποιους αστυνομικούς. Μεταξύ μας,
είχαμε συζητήσει και για συνδικαλιστικό σωματείο, χωρίς όμως να υπάρξει αποτέλεσμα. Πετύχαμε,
ωστόσο, την προαγωγή που επιδιώκαμε από πυροσβέστες σε υπαρχιπυροσβέστες. Αυτή η επιτυχία
αφορούσε περί τους 500 πυροσβέστες κι αυτό μας έδωσε θάρρος να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε
γενικότερα με τα κακώς κείμενα. Εκμεταλλευτήκαμε το γεγονός και ζητήσαμε στη συνέχεια και το
ρεπό μέσω άτυπων συναντήσεών μας με την Ηγεσία. Στην αρχή πήραμε ένα ρεπό και αργότερα και
το δεύτερο, ενώ παλεύαμε και τις διαβαθμίσεις, τις οποίες οι αξιωματικοί τις είχαν ήδη κερδίσει
από το 1979.
Να σημειωθεί ότι πριν από τις βουλευτικές εκλογές του 1981, είδαμε ξανά τον Ανδρέα
Παπανδρέου, ο οποίος μας διαβεβαίωσε ότι στο πρόγραμμά του θα εντάξει και την ανεμπόδιστη
συνδικαλιστική οργάνωση και δράση των πυροσβεστών. Ένα από τα βασικά ζητήματα που είχαμε
θέσει σε εκείνη τη συνάντηση ήταν ο εκδημοκρατισμός της εσωτερικής υπηρεσίας, αλλά και η
απόκτηση των σωστών εφοδίων για τις πυρκαγιές. Ζητήσαμε να έχουμε φόρμες εργασίας, διότι η
στολή με γραβάτα που φορούσαμε τότε, ήταν εντελώς ακατάλληλη.
Οι Αξιωματικοί βέβαια αντιδρούσαν γιατί η επίσημη στολή τους έδινε κύρος… Οι διοικητές
είχαν δικαίωμα ζωής και θανάτου σε κάθε υφιστάμενό τους. Έλεγχαν τα πάντα, ακόμα και την
προσωπική μας ζωή και δεν ήθελαν να χάσουν τα όποια προνόμιά τους. Δεν ήθελαν οι υφιστάμενοί
τους να αποκτήσουν δικαιώματα. Γι’ αυτό με το παραμικρό διενεργούνταν ΕΔΕ, ενώ όσους έβλεπαν
ότι δραστηριοποιούνταν και ξεσήκωναν και τους υπόλοιπους, φρόντιζαν να τους συκοφαντούν και
να τους μεταθέτουν. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι κρυβόμασταν. Είχαμε τις γιάφκες μας, μέχρι
που ο πρώτος υπουργός Δημόσιας Τάξης του ΠΑΣΟΚ, ο Γιάννης Σκουλαρίκης, μίλησε ανοικτά για
συνδικαλισμό και μας ανακοίνωσε ότι σκοπεύει ο ίδιος να συμμετάσχει στις πρώτες συνελεύσεις
του προσωπικού για να πληροφορηθεί ο ίδιος τα προβλήματά μας. Η αλήθεια είναι ότι και τα
πρώτα χρόνια της «Αλλαγής», αλλά κυρίως πριν το 1981, υπήρχε φόβος παντού. Οι συνάδελφοί
μας, είχαν πληροφορηθεί τη δράση μας και φρόντιζαν μυστικά να μας ενημερώνουν και να μας
δίνουν καταγγελίες για διάφορα θέματα. Μας εμπιστεύονταν και περίμεναν να συγκρουστούμε με
την Ηγεσία.
Θυμάμαι χαρακτηριστικά το περιστατικό με τον τότε αρχηγό του ΠΣ, Νίκο Αντωνόπουλο, για το
πενθήμερο. Ενώ ο υπουργός ήταν υπέρ, εκείνος αντιδρούσε και μια μέρα κοντέψαμε να πιαστούμε
στα χέρια. Να φανταστείτε ότι ακόμα και η φόρμα, καθιερώθηκε μετά το σεισμό της Καλαμάτας
του 1986, όταν πια φάνηκε δραματικά, η γύμνια του Σώματος. Τότε κατάλαβαν ότι δεν μπορούσαν
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να κάνουν διάσωση με κοστούμι… Μετά ξεκίνησαν άγριο πόλεμο εναντίον μας, αλλά επιβιώσαμε.
Μια ομάδα που είχε δραστηριοποιηθεί εναντίον μας με το ψευδώνυμο «κόμπρα», δεν πέτυχε αυτό
που επεδίωκε. Υπήρχαν φυσικά και αξιωματικοί που μας στήριζαν. Έντιμοι, καθαροί άνθρωποι,
αλλά δεν τολμούσαν να βγουν μπροστά για διάφορους λόγους. Εναπόθεταν όμως τις ελπίδες τους
σε κάποιους «τρελούς», όπως μας έλεγαν.
Και φτάνουμε πλέον στο 1987, επί αρχηγίας Βασίλη Αλάμαρα, ο οποίος μη μπορώντας να κάνει
αλλιώς, όταν με συνάντησε μια μέρα μου είπε χαριτολογώντας αν και ο ίδιος ήταν θετικός στην
ιδέα του συνδικαλισμού. «Αν κινδυνεύσει η θέση μου, σου πήρα το κεφάλι»… Το αντιλαμβάνεστε
ότι υπήρχε έντονη εσωτερική διαπάλη εκείνη την περίοδο για τον ίδιο το χαρακτήρα του Σώματος,
για τα συμφέροντα που είχαν διαμορφωθεί, εντός κι εκτός αυτού. Κάποιοι πλήρωσαν το πείσμα
τους αργότερα. Ένας από αυτούς ήμουν κι εγώ διότι με εξανάγκασαν σε παραίτηση όταν με
μετέθεσαν από την Αθήνα στο Αργοστόλι, ενώ είχα οικογένεια με δυο μικρά παιδιά στην Αθήνα.
Στο Αρχηγείο, μεθόδευσαν έτσι τη μετάθεση ώστε η σύζυγός μου να μη μπορεί να με ακολουθήσει.
Υπέβαλα αναφορά αλλά ποτέ δε μου απάντησε η Υπηρεσία στα επιχειρήματά μου. Όταν αργότερα
ήρθε η αποκατάστασή μου και κάποιοι μίλησαν κολακευτικά για τους αγώνες μου, είπα ότι η
αναγνώριση είναι τιμή για όλους όσοι αγωνιστήκαμε εκείνα τα δύσκολα χρόνια.
Εκείνο που έχει σημασία και που ανήκει σε όλους όσοι αγωνιστήκαμε τότε, ήταν η ίδρυση τελικά
του πρώτου σωματείου πυροσβεστών. Οργώσαμε την Ελλάδα με δικά μας έξοδα και βλέπαμε
συναδέλφους να τους παίρνουν τα δάκρυα όταν μας άκουγαν να τους μιλάμε για τα δικαιώματά
τους. Κάποιοι διοικητές προσπαθούσαν να μας σταματήσουν για να μην ενημερώνουμε τους
συναδέλφους μας αλλά τους δείχναμε τις δικαστικές αποφάσεις και τους προειδοποιούσαμε ότι θα
βρουν τον μπελά τους αν πάνε ενάντια στο νόμο 1264/82, το νόμο - πλαίσιο για το συνδικαλισμό
των εργαζομένων. Τι μας απαντούσαν; «Μα, εσύ είσαι καλός βρε παιδάκι μου, γιατί είσαι
συνδικαλιστής;»…
Ένα άλλο ιδρυτικό μέλος του πρώτου σωματείου πυροσβεστών, ο Νίκος Πέτρου, δίνει τη δική του
απάντηση στο ερώτημα γιατί καθυστέρησαν τόσο πολύ να συνδικαλισθούν αν και ήταν πολιτικοί
δημόσιοι υπάλληλοι;
Όπως λέει, «πρέπει να γίνει κατανοητό, τι πνεύμα επικρατούσε στο ΠΣ, που μας εμπόδιζε
να συγκεντρώσουμε τις απαιτούμενες υπογραφές για την κατάθεση της αναγκαίας αίτησης στο
Πρωτοδικείο. Για πολλές δεκαετίες ίσχυαν τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων σε όλο
το δημόσιο. Σας διαβάζω σχετικό απόσπασμα από απόρρητο έγγραφο της Υπηρεσίας Εθνικής
Ασφαλείας, με ημερομηνία 23 Ιουλίου 1976 και θέμα «Κομμουνιστική διείσδυσις εις Ενόπλους
Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας»:
«Έχομεν την τιμήν να γνωρίσουμε υμίν ότι περιεθλούσαι υμίν πληροφορίες αξιολογήσεως Α1 εν
σχέσει με το εν θέματι αντικειμένον, αναφέρουν τα κάτωθι:
Α) το ΚΚΕ εξωτερικού ως και το ΠΑΣΟΚ, έχουν δώσει εντολή προς τα κατά τόπους νομαρχιακά
γραφεία των, ίνα ειδοποιήσουν τα μέλη των οργανώσεων νεολαίας ΚΝΕ, ΜΟΔΝΕ, Ν.ΠΑΣΟΚ να
μεριμνήσουν για την υποβολή δικαιολογητικών προς συμμετοχή των εις εισαγωγικάς εξετάσεις
των στρατιωτικών παραγωγικών σχολών.
Β) προς ταύτα υπεδείχθη όπως εξεύρωσι κατάλληλα εκ της περιφέρειάς των πρόσωπα, άτινα
δύνανται να επηρεάσουν βουλευτές, ιδία κυβερνητικούς, εν τη προσπαθεία επιτυχίας του
επιδιωκόμενου σκοπού, δια της παρεμβάσεως των τελευταίων.
Γ) σχετική εντολή φέρεται ότι εδόθη δια ανάλογον διαδικασίαν ως προς υποψήφιους προς
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κατάταξη και στα Σώματα Ασφαλείας.
Δ) συνεπεία των κατά τα ανωτέρω δοθεισών εντολών, το ΚΚΕ εξωτερικού ως και το ΠΑΣΟΚ,
πιστεύουν ότι έχουν προωθηθεί και θα προωθηθούν εις τας Ενόπλους Δυνάμεις και τα Σώματα
Ασφαλείας μέλη των εν υπό παρ. Α αναφερόμενων οργανώσεων, τα οποία θα δραστηριοποιηθούν
καταλλήλως εν δεδομένη στιγμή» κλπ.
Ο συνδικαλισμός ήταν λέξη άγνωστη λοιπόν και στα Σ.Α. Υπήρχε και το παρελθόν που άφηνε
βαριά τη σκιά του. Όσοι είχαν πάρει μέρος στην εαμική Εθνική Αντίσταση, εκδιώχθηκαν την
περίοδο 46-47. Ακολούθησε η περίοδος του εμφυλίου, αργότερα ήρθε η δικτατορία, όπου τα
Συμβούλια νομιμοφροσύνης, είχαν μεγαλουργήσει. Είναι κι αυτό ένα κεφάλαιο στο οποίο κάποια
στιγμή πρέπει να ριχθεί άπλετο φως. Εγώ μπήκα στο Σώμα το 1977 και μπήκα με τον αέρα της
μεταπολίτευσης, αλλά και πάλι υπήρχε φόβος. Ακόμα και για να παντρευτείς έπρεπε να πάρεις άδεια
από την αστυνομία και μάλιστα να έχεις ήδη συμπληρώσει δυο χρόνια στην Υπηρεσία. Υπήρχαν
περιπτώσεις συναδέλφων μας, που είχαν παντρευτεί κρυφά και δεν το δήλωναν εν γνώσει τους ότι
έχαναν το επίδομα οικογενειακής κατάστασης, τέκνων κλπ. Έχοντας πολιτικοποιηθεί, λοιπόν, ως
οργανωμένο μέλος στο ΠΑΣΟΚ, εγώ με το που έπιασα δουλειά, προσπάθησα να μεταφέρω στο
Σώμα μια άλλη αντίληψη και νοοτροπία. Από το πιο απλό, να διαβάζω «Ελευθεροτυπία» ανοικτά,
χωρίς να κρύβομαι, μέχρι να συζητώ για τα δικαιώματά μας αφού ήμασταν δημόσιοι υπάλληλοι.
Διεκδικούσαμε το ρεπό π.χ. Ο διοικητής ήταν αυτός που όριζε ποιος και πότε θα πάρει ρεπό.
Δουλεύαμε 365 μέρες το χρόνο ακατάπαυστα. Υπήρχαν πολλά προβλήματα που προσπαθήσαμε
να τα λύσουμε δημιουργώντας πενταμελείς άτυπες ομάδες, ιδίως μετά το 1981, επί υπουργίας
Γιάννη Σκουλαρίκη, οπότε άρχισε να υποχωρεί ο φόβος αφού και ο ίδιος ο υπουργός τάχθηκε
υπέρ του συνδικαλισμού. Όμως και πάλι η προσπάθειά μας ναυάγησε για διάφορους λόγους. Μας
πολέμησαν κι από μέσα. Πολλοί διοικητές δεν ήθελαν συνδικαλισμό. Αντιθέτως, οι χαμηλόβαθμοι
αγκάλιασαν την προσπάθειά μας γιατί κατάλαβαν ποιο ήταν το συμφέρον τους. Ήθελαν κανονισμό
μεταθέσεων, αξιοκρατία στις Σχολές κλπ. Τους λέγαμε ότι πρέπει να κινηθούμε οργανωμένα για να
είμαστε αποτελεσματικοί. Το δίκιο είναι με το μέρος μας, κανείς δεν μπορεί να μας απαγορεύσει
το σωματείο, το λένε και οι συνταγματολόγοι στους οποίους είχαμε απευθυνθεί. Θυμάμαι τι μας
είχε πει ο αείμνηστος Μάνεσης, όταν τον επισκεφθήκαμε με τον επίσης αείμνηστο συνάδελφό
μας Στάθη Βιτουλαδίτη: «προχωρήστε, δεν κινδυνεύετε. Κι αν διατάξουν ΕΔΕ, μαζί σας θα κάνω
απεργία πείνας έξω από τη Βουλή».
Δώσαμε μεγάλο αγώνα για να δημιουργήσουμε το σωματείο, όλοι όσοι συμμετείχαμε στην
Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και όσοι υπογράψαμε την Ιδρυτική Διακήρυξή του, το 1987,
πλέον. Θέλαμε να σπάσουμε τα ταμπού, βάλαμε το νερό στο αυλάκι για να αποβάλλουμε την
άγρια κατάσταση που επικρατούσε στις Υπηρεσίες και που ο κόσμος δεν τη γνώριζε. Όταν για
πρώτη φορά, το 1983, έδωσα συνέντευξη τύπου στο δημοσιογράφο Γιώργο Φιλιππάκη, στην
εφημερίδα ΓΝΩΜΗ, -εγώ για τους πυροσβέστες και ο αρχιφύλακας Μανώλης Γεωργουλάκης για
τα προβλήματα των αστυνομικών- έγινε πάταγος. Προσπάθησαν να κάνουν ΕΔΕ, αλλά γλιτώσαμε
γιατί ο δημοσιογράφος είχε πάρει άδεια από το υπουργείο»…
Το ιδρυτικό μέλος Ταξιάρχης Πολίτης καταθέτει επίσης τη δική του μαρτυρία: «Κατατάχθηκα
στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1971, την περίοδο της δικτατορίας. Δύσκολες εποχές. Η ανάγκη για
επιβίωση όμως με έκανε να συμβιβαστώ με τις όποιες δυσκολίες εργασίας κλπ. Το δίλλημα ήταν:
«μένεις ή φεύγεις», όπως έφυγαν πολλοί και επέστρεψαν μετά τη μεταπολίτευση, το 1974, ως
«αντιστασιακοί». Για πολλούς από αυτούς, ο λόγος ήταν οικονομικός, γιατί οι 2.600 δραχμές του
μισθού μας, ήταν πολύ λίγα, όταν το μεροκάματο του οικοδόμου ήταν από 200 δραχμές μέχρι
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και 400 δραχμές για τους τεχνίτες. Έτσι, στις 8/01/1971 κατετάγην στο Π.Σ., ένα Σώμα με ένα
κανονισμό, προσανατολισμένο στη στρατιωτική πειθαρχία και όχι τόσο στις ανάγκες της κοινωνίας
και των εργαζομένων σε αυτό. Χαρακτηριστικό είναι ότι τότε ο πυροσβέστης για να παντρευτεί,
έπρεπε να πάρει άδεια από την Υπηρεσία και η μέλλουσα σύζυγος να έχει προίκα και καθαρά
κοινωνικά φρονήματα που για αυτά φρόντιζε το Αστυνομικό Τμήμα της γειτονιάς της μελλούσης.
Δηλαδή έπρεπε να την εγκρίνει ο χωροφύλακας της γειτονιάς της. Όλα αυτά βέβαια ήταν σίγουρο
ότι απασχολούσαν πολλούς σκεπτόμενους συναδέλφους, ανεξάρτητα από τα πολιτικά τους πιστεύω
και αργά ή γρήγορα θα υπήρχαν αντιδράσεις.
Έτσι φτάσαμε στη μεταπολίτευση. Με αφορμή το νόμο 974/71 που μας άλλαζε το χρόνο
προαγωγής - στο βαθμό του υπαρχιπυροσβέστη από ένα και δύο χρόνια για αποφοίτους γυμνασίου
και μη, αντίστοιχα, πήγαμε στα 8 έως 15 χρόνια. Έτσι άρχισαν οι πρώτες ζυμώσεις για διεκδικήσεις.
Μετά λοιπόν από κάποιες συνωμοτικές συναντήσεις, μια εκ των οποίων έγινε στο πατάρι ενός
καφενείου στην οδό Ζαλόγγου και Ακαδημίας, και ήμασταν δέκα περίπου άτομα, ανάμεσα στα
αλλά συζητήσαμε τον τρόπο αντίδρασης σε περίπτωση που από πλευράς Υπηρεσίας υπήρχαν
κάποιες διώξεις. Εκεί έγινε και η πρώτη αναφορά για απεργία. Εγώ τότε υπηρετούσα στο σταθμό
Περιστερίου. Απόγευμα, την ήμερα εκείνη, ήρθε να κάνει εξαήμερο υπηρεσία ο συνάδελφος Α.Ξ.
που υπηρετούσε στο Αρχηγείο και χωρίς να ξέρει για τη συμμετοχή μου στην πρωινή συνάντηση,
μου λέει “ τα ‘μαθες; Βούιξε το Αρχηγείο, οι πυροσβέστες θα κάνουν απεργία”. Κάποιος προφανώς
από τους παρευρισκομένους το είπε από αφέλεια (;), από σκοπιμότητα (;), δεν ξέρω. Αφού το θέμα
κοινολογήθηκε, θυμάμαι κάποιους από τους παλαιότερους που μας έλεγαν ”ομαδικές αιτήσεις
κάνατε; Θα σας κατηγορήσουν για στάση”. Αυτό ήταν το κλίμα της εποχής. Στην προσπάθειά μας
λοιπόν αυτή, ζητούσαμε να βρούμε κάποια στηρίγματα σε πολιτικά πρόσωπα από όλο το πολιτικό
φάσμα, όπως ο Μιλτιάδης Έβερτ (Ν.Δ.), Απόστολος Κακλαμάνης (ΠΑΣΟΚ ), Ηλίας Ηλιού (ΕΔΑ
), Χαράλαμπος Πρωτόπαπας (Σοσιαλιστική Δημοκρατική Ένωση), Γρηγόρης Παπαστεργίου
(Ένωση Κέντρου), οι βουλευτές του ΚΚΕ Χαρίλαος Φλωράκης, Κώστας Κάππος και άλλοι.
Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο και η αντίδραση της Ηγεσίας του Σώματος μετά την ερώτηση που
υπέβαλε στη Βουλή ο Ηλίας Ηλιού για το θέμα μας, η οποία ήτανε: “Είπαμε να πάνε σε πολιτικούς,
αλλά όχι και στον Ηλιού…“. Η συνέχεια δόθηκε με ερωτήσεις και επερωτήσεις στη Βουλή από
όλους σχεδόν τους παραπάνω βουλευτές. Η απάντηση των υπουργών μέχρι και το 1981 ήταν ότι
οι αιτούντες «ευρίσκονται εν δικαίω και προς αποκατάστασιν της προσγιγνομένης προς αυτούς
αδικίας, κατηρτίσθη και προωθείται σχετικόν σχέδιον νόμου» ή πάλι ότι «το αίτημα κρίνεται καθ’
όλα δίκαιον προσκρούει επί του παρόντος εις αδυναμίαν εξευρέσεως πιστώσεων εκ του Κρατικού
Προϋπολογισμού».
Η δικαίωση όμως ήρθε το 1983. Το μεγάλο κέρδος αυτής της προσπάθειας ήταν ότι πετύχαμε
να κρατήσουμε την αγωνιστικότητά μας και να μας απασχολούν τα προβλήματά μας που ήταν
πολλά και δύσκολα, όπως ο αναχρονιστικός κανονισμός, το κτηριακό, ο ατομικός εξοπλισμός,
οι φόρμες εργασίας, το πενθήμερο, το ανθυγιεινό επίδομα, ο κανονισμός μεταθέσεων, η άδεια
γάμου, το οικονομικό και άλλα. Αυτά τα αιτήματα μπήκαν στο Υπόμνημα του 1981, που δώσαμε
στον υπουργό Δημόσιας Τάξης, κάποια από αυτά λύθηκαν, όπως η πενθήμερος εργασία, η αύξηση
μισθού, οι φόρμες εργασίας, αργότερα. Έμειναν όμως πολλά προβλήματα ακόμα να λυθούν τα
οποία είχαν να κάνουν με την λειτουργία του Σώματος, όπως: Νέοι πυροσβεστικοί σταθμοί με
βάση τις ανάγκες κάθε περιοχής, μηχανολογικός εξοπλισμός κλπ.
Αυτά τα ζητήματα μας απασχολούσαν και έπρεπε να αντιμετωπιστούν με θεσμικό τρόπο, με
προτάσεις, οργανωμένα, σαν συνδικαλιστικό σωματείο. Ο συνδικαλιστικός νόμος 1264/1982
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δημιουργούσε το πλαίσιο για την πραγμάτωση του συνδικαλισμού στο Σώμα. Το ζητούμενο ήταν,
αν σαν ένστολοι τότε, είχαμε αυτό το δικαίωμα. Υπήρχαν αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας
όπως οι υπ΄ αριθμόν 65/1983 και 4267/1985 που μας χαρακτήριζαν μόνιμους πολιτικούς υπάλληλους
του δημοσίου και απολαμβάναμε την συνταγματική προστασία, όπως αυτή προβλέπεται για όλους
τους πολιτικούς υπαλλήλους από το νόμο 1264/82.
Μετά από αυτές τις αποφάσεις άνοιξε ο δρόμος για την ίδρυση του πρώτου συνδικαλιστικού
σωματίου στο Π.Σ. το οποίο, στις 05/10/88, καταχωρήθηκε στα δημόσια βιβλία του Πρωτοδικείου
Αθηνών με αριθμό 16288, ειδ.4413/5-10-88. Κατά το διάστημα της διαδικασίας, το σύνολο των
συναδέλφων υποστήριξαν με πάθος την προσπάθεια, εκτός από ορισμένους κύκλους, που λόγω
των επερχόμενων εκλογών, ήθελαν να δηλώσουν «παρών» για να γίνουν Αρχηγοί, Υπαρχηγοί
και ούτω καθ’ εξής. Το παράδοξο είναι ότι πολλοί από αυτούς που αντιδρούσαν στην ίδρυση του
σωματίου, εκλέχτηκαν αργότερα στο Δ.Σ., όχι για να υπηρετήσουν και να προσπαθήσουν στη λύση
των προβλημάτων, αλλά για να υπηρετήσουν κομματικές σκοπιμότητες, με όποιο τρόπο, ακόμα και
τραμπουκίζοντας, επισκεπτόμενοι σταθμούς κλπ. Εκτός από τους λίγους, αντιδραστικούς κυρίως
αξιωματικούς, η πλειοψηφία ήταν διπλά μας και μάλιστα υπήρξαν και ιδρυτικά μέλη. Όπως ο
Γιώργος Γεωργιάκος, ο Νίκος Κοτσιώρης, ο Χρήστος Μητροπέτρος, ο Γιώργος Ντάκας που δεν
έλειπαν από καμία συνέλευση και πολλοί άλλοι που δεν με βοηθάει η μνήμη μου να τους αναφέρω.
Για τα δεδομένα της εποχής, η παρουσία στις Γενικές Συνελεύσεις ενός αξιωματικού, μπορούσε να
έχει κόστος για τη συνέχεια της πορείας του στο Σώμα.
Θέλω, κλείνοντας, να αναφερθώ σε τρείς συναδέλφους και συναγωνιστές που έχουν φύγει από
κοντά μας. Το Στάθη το Βιτουλαδίτη, το Χρήστο τον Τζιομάκη και το Νίκο τον Καρυπίδη. Τρείς
συναγωνιστές που μοιραστήκαμε πολλές αγωνίες και προσέφεραν πολλά σε αυτό που λέγεται
συνδικαλισμός στο Πυροσβεστικό Σώμα. Θα τους θυμόμαστε!»
Το ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής Παναγιώτης Δρίτσας,
ήταν από την αρχή υπέρμαχος της ενότητας και πρέπει να τονισθεί ότι προσωπικά, δεν έβλεπε
με καλό μάτι τις παρατάξεις. Μάλιστα είχε δώσει σκληρό αγώνα για να διατηρηθεί το ενιαίο
ψηφοδέλτιο τόσο στην αρχή όσο και τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του σωματείου:
«Βλέποντας τις οργανωτικές δυσλειτουργίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε, έλεγα με
κάθε ευκαιρία, ότι η παραταξιοποίηση και ο κομματισμός όχι μόνο δε θα μας βοηθήσουν στο
μέλλον, αλλά αντίθετα θα πλήξουν θανάσιμα τα συμφέροντα των πυροσβεστών και την ομαλή
λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος. Δεν ήμασταν κατά της απλής αναλογικής, αλλά
πίστευα ότι σε εκείνες τις συνθήκες και με την απειρία που υπήρχε, η παραταξιοποίηση μόνο
προβλήματα θα μας δημιουργούσε και θα μας οδηγούσε σε επικίνδυνα μονοπάτια. Καλούσαμε
λοιπόν, εγώ, ο Θοδωρής ο Σάββας, ο Χρήστος ο Κουσουλής και άλλοι, όσους προωθούσαν τα
ξεχωριστά ψηφοδέλτια, να αιτιολογήσουν επαρκώς, με πειστικά επιχειρήματα, αυτή την επιλογή
τους, θέτοντας παράλληλα και τα εξής ερωτήματα: Πρώτον, ποιες υπηρεσίες θα προσφέρουν στην
πορεία του συνδικαλιστικού κινήματος των πυροσβεστών, όταν αυτοί οι ίδιοι θα ταυτίζονται κάθε
φορά πολιτικά με το πολιτικό - κυβερνητικό σχήμα που θα διαχειρίζεται την εξουσία; Δεύτερον,
δεν κατανοούν αυτοί οι συνάδελφοι πως με αυτόν τον τρόπο τοποθετούν εκβιαστικά όλους τους
πυροσβέστες στην κόψη του ξυραφιού; Απαντήσεις δεν δίνονταν βέβαια και τολμώ να πω ότι δεν
δόθηκαν ποτέ, διότι κάποιοι συνάδελφοι κινήθηκαν με βάση τις προσωπικές τους φιλοδοξίες, τις
διαπροσωπικές τους διαφορές και τους ιδιοτελείς τους στόχους. Το βασικό και θεμελιώδες αξίωμα
που πρέπει να διέπει τη συνδικαλιστική δράση ενός φορέα είναι κατά την άποψή μου η ενότητα
στη βάση της μαζικής συμμετοχής στους αγώνες. Με την προώθηση της παράταξης, επιχειρείται
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η πολυδιάσπαση των πυροσβεστών και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει πολύ σοβαρά. Έχουμε
πολλές και κακές εμπειρίες από το παρελθόν. Γνωρίζουμε άριστα όλοι ότι οι πυροσβέστες δέχονταν,
παρά τη θέλησή τους κάθε φορά τις συνέπειες των εξοντωτικών διώξεων - μεταθέσεων. Με αυτόν
τον τρόπο η διοίκηση μείωνε την αξιοπρέπεια της βούλησης και της ανθρώπινης υπόστασης των
πυροσβεστών. Η παραταξιοποίηση ευνοεί την αντικοινωνική συμπεριφορά αυτού του είδους
και την αυθαιρεσία. Όλοι όσοι προωθούν την παράταξη και όχι την ενότητα δράσης, πρέπει
να βάλουν στην άκρη τα υποκριτικά τους προσχήματα και να παραιτηθούν από τις επιδιώξεις
τους, προάγοντας αντιθέτως την ανάγκη στην ενότητα και τη συσπείρωση στους κόλπους του
σωματείου. Με αγωνιστικό πνεύμα και αλληλεγγύη ανάμεσα σε όλα τα μέλη μας, ανεξάρτητα
από την ιδεολογία και την πολιτική τοποθέτηση οποιουδήποτε από τα μέλη της Ένωσής μας.
Αυτά έλεγα, τότε, ως απαραίτητη προϋπόθεση για μία επιτυχημένη πορεία της ΠΕΥΠΣ, για την
επίτευξη των στόχων μας, που δεν είναι άλλοι από την αναβάθμιση, από τον εκσυγχρονισμό του
Πυροσβεστικού Σώματος και από την ικανοποίηση των δίκαιων και κοινωνικών αιτημάτων των
πυροσβεστών. Η λέξη που αποτελεί κλειδί για την επιτυχία μας, είναι η λέξη ενότητα. Ας μην το
ξεχνάμε αυτό και ας μην επιτρέψουμε ποτέ σε κανέναν να την υπονομεύσει. Εκείνο που μας λείπει
για να πάει η ΠΕΥΠΣ μπροστά, δεν είναι η παραταξιοποίηση αλλά η έλλειψη ευθύνης, σεβασμού,
συνδικαλιστικού θάρρους και οι διεκδικήσεις για την προβολή και επίλυση των αιτημάτων μας,
έλεγα πάντα.
Το 1988, βρεθήκαμε σε μία πρόκληση, με την καλή έννοια του όρου, και έπρεπε να
ανταποκριθούμε συναδελφικά και συνδικαλιστικά. Αντί να ασχολούμαστε με την παραταξιοποίηση,
καλούμασταν να δεσμευτούμε όλοι ότι έπρεπε να προβάλλουμε τις προτάσεις και τις ενέργειες που
απαιτούνταν για να δοθούν λύσεις. Ενέργειες με περιεχόμενο συνδικαλιστικό, που θα υλοποιείται
και θα επιβεβαιώνεται στην πράξη. Οι προτάσεις δεν είναι δυνατόν να είναι άλλες από αυτές που
περιέχονται στα υπομνήματά μας και τις οποίες τις συναποφασίζουμε όλοι μαζί στα συνδικαλιστικά
μας όργανα».
Φόβος, λοιπόν, στις Υπηρεσίες, παρά τις δημοκρατικές διακηρύξεις του κυβερνώντος κόμματος.
Μεταθέσεις λόγω έλλειψης κανονισμών, ανύπαρκτο ωράριο εργασίας, στολές ακατάλληλες και
τόσα άλλα προβλήματα.
Στην αστυνομία, το καλοκαίρι του 1987, επικρατεί μεγάλη αναστάτωση λόγω μη εφαρμογής του
Π.Δ. 28/86 (ΦΕΚ Α’11) «Χρόνος εργασίας προσωπικού υπουργείου Δημόσιας Τάξης». Τον Ιούνιο
του 1987, ειδικότερα, με τον υδράργυρο να τσουρουφλίζει το Λεκανοπέδιο Αττικής, εκδηλώνεται
σφοδρή αντίδραση για το νέο ωράριο εργασίας, κυρίως από χαμηλόβαθμους αστυνομικούς. Η
Ηγεσία, τρομαγμένη, κάνει στροφή 180 μοιρών και με σήμα της (26/31-5/87) διατάσσει τους
διοικητές να εφαρμόσουν το νέο ωράριο μόνο μέχρι τις 4 Ιουνίου 1987. Διευκρινίζει δε ότι θα
εφαρμόζεται το Π.Δ. 28/86, που προβλέπει ανώτατο ωράριο εργασίας τις 36 ώρες σε πέντε ημέρες
εργασίας. Το «μικρόβιο» της αμφισβήτησης, όμως, εξαπλώνεται και στις Σχολές Αρχιφυλάκων
στην Αμυγδαλέζα το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.
Μόλις γίνεται γνωστό ότι για τους 773 νέους Αρχιφύλακες θα εφαρμοστεί ο στρατιωτικός
κανονισμός που προβλέπει υποχρεωτικό στρατωνισμό, ξεσπά ανταρσία. Οι δόκιμοι είχαν κάνει
τις επιλογές τους βάσει των δεσμεύσεων του υπουργού Δημόσιας Τάξης Θανάση Τσούρα, ότι
θα άλλαζε ο κανονισμός της Σχολής για να έχει πλέον ακαδημαϊκό χαρακτήρα η εκπαίδευση,
δηλαδή χωρίς υποχρεωτικό στρατωνισμό. Με την «αναδόμηση» της κυβέρνησης από τον Ανδρέα
Παπανδρέου, νέος υπουργός είχε ορισθεί όμως ο Αντώνης Δροσογιάννης, ο οποίος, στη συνέχεια
με δική του εντολή, επανέφερε το παλιό πρόγραμμα, μόλις τρεις ημέρες πριν από την έναρξη
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των μαθημάτων. Παρά τις πρωτοφανείς αντιδράσεις, η Ηγεσία, με διάφορους ελιγμούς κατάφερε,
τελικά, να καταστείλει την εξέγερση. Αρχικά με υποσχέσεις και εν συνεχεία, απομακρύνοντας το
διοικητή της Σχολής και διατάσσοντας την πειθαρχική δίωξη των πρωταιτίων…
Η περίοδος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής (1988-1989)
Η επόμενη χρονιά, το 1988, ξεκινά με μπαράζ τρομοκρατικών ενεργειών (δολοφονία του
βιομήχανου Αλέξανδρου Αθανασιάδη, επανεμφάνιση του Ε.Λ.Α., σφαγή στο «City of Poros» και
κατάσβεση της πυρκαγιάς εν πλω κ.λπ.), ενώ η ξαφνική ασθένεια του Ανδρέα Παπανδρέου και η
εισαγωγή του στο Γενικό Κρατικό (24/8/1988) είναι βέβαιο ότι οδηγούν στην αποσταθεροποίηση
της πολιτικής ζωής, αλλά και σε εξελίξεις που έμελλε αφενός να ευνοήσουν τους συνδικαλιστές,
αφετέρου δε να επιδράσουν καταλυτικά στον αγώνα τους για ελεύθερο συνδικαλισμό.
Το 1988, επίσης, σε επίπεδο συνδικαλιστικού δυναμικού της χώρας, επικρατεί αναβρασμός
λόγω της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης αφενός και αφετέρου λόγω της κατάστασης
που επικρατεί στη ΓΣΕΕ (προεδρία Γιώργου Ραυτόπουλου, 1983 – 1989). Όταν η πολιτική
της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ αρχίζει να προκαλεί έντονες κοινωνικές αντιδράσεις (1985) η
πλειοψηφία της ΓΣΕΕ δυσκολεύεται να αποφασίσει αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Επέρχεται ρήξη
με ανεξαρτητοποιήσεις στελεχών της ΠΑΣΚΕ, οπότε η νέα πλειοψηφία καθαιρεί τον Ραυτόπουλο
και εκλέγει νέα διοίκηση. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, όμως, επιβάλλει εκ νέου τον Γ. Ραφτόπουλο
με δικαστική απόφαση, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει κρίση στο συνδικαλιστικό κίνημα, η οποία
συνεχίζεται ολόκληρο το 1988.
Το υπουργείο Οικονομικών προωθεί νέο μισθολόγιο για τους δημόσιους υπαλλήλους, ενώ
τα προβλήματα στο χώρο της υγείας και της παιδείας είναι εκρηκτικά κλπ. Δεν είναι επομένως
ανεξήγητο το ότι ακριβώς αυτή τη χρονιά, Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες, προσπάθησαν με
παρεμβάσεις τους να προωθήσουν τον εκδημοκρατισμό του ίδιου του συνδικαλιστικού κινήματος
της χώρας, απαιτώντας αλλαγές και στο ανώτατο επίπεδο της ΓΣΕΕ.
Άρα, το 1988, διαμορφώθηκε ένα κλίμα αμφισβήτησης και απαίτησης εκδημοκρατισμού
πολλών θεσμών. Σε αυτό το κλίμα, αμέσως αμέσως από τον Ιανουάριο του 1988 εμφανίστηκε
με την Ιδρυτική της διακήρυξη και η Επιτροπή για τον Δημοκρατικό Αναπροσανατολισμό των
Σωμάτων Ασφαλείας, προβάλλοντας, όπως προαναφέραμε, το δημοκρατικό αίτημα για ελεύθερο
συνδικαλισμό στο σκληρό πυρήνα του κράτους, Αστυνομία-Λιμενικό, αλλά και στο Πυροσβεστικό
Σώμα.
Οι συνθήκες για την επίσημη λειτουργία του σωματείου των πυροσβεστών ωριμάζουν τον
Απρίλιο του 1988, οπότε συντάσσεται το Καταστατικό με ημερομηνία 23 Μαΐου 1988 και ξεκινά
η απόφαση για τη συλλογή υπογραφών.
Τα πρώτα δέκα ιδρυτικά μέλη που υπέγραψαν ήταν οι Πολίτης Ταξιάρχης, Τζιομάκης Χρήστος,
Δρίτσας Παναγιώτης, Βιτουλαδίτης Ευστάθιος, Ζαγγανάς Νικόλαος, Πέτρου Νικόλαος, Τσούνας
Ευθύμιος, Λεόντιος Ιωάννης, Αντωνόπουλος Χρήστος και Κωτσιορίμπας Χαράλαμπος. Πρέπει δε
να σημειωθεί ότι αντί των 21 υπογραφών που απαιτούνταν, μπήκαν τελικά 270 υπογραφές από
πυροσβέστες έως και πυραγούς.
Το αίτημα για την ίδρυση του σωματείου, υποβλήθηκε στο Πρωτοδικείο στις 7 Ιουνίου 1988,
εκδικάστηκε στις 14 Ιουνίου 1988 και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 7 Ιουλίου
1988, χωρίς να υπάρξουν ενστάσεις ή αμφισβητήσεις από οποιαδήποτε πλευρά. Το σημειώνουμε
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διότι, στο μέτωπο της αστυνομίας, τα πράγματα δεν εξελίσσονταν καθόλου καλά. Οι διώξεις ήταν
στην ημερήδια διάταξη και με την αντικατάσταση του υπουργού Δημόσιας Τάξης Γιώργου Πέτσου
από τον Τάσο Σεχιώτη στις 22 Ιουνίου 1988, η κατάσταση χειροτέρεψε.21
Η ΠΕΥΠΣ ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμό 2848/1988 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών και έχει καταχωρηθεί στα δημόσια βιβλία συνδικαλιστικών οργανώσεων του Πρωτοδικείου
Αθηνών.
Στα μητρώα της γράφονται όλοι οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, ανεξάρτητα από
το βαθμό που φέρουν και ανεξάρτητα από τον τόπο που υπηρετούν. Την ιδρυτική διακήρυξη
υπέγραψαν 270 πυροσβέστες και μέσα σε τέσσερις μήνες λειτουργίας οι εγγραφές ανήλθαν
περίπου σε 4.000 μέλη από όλη την Ελλάδα. Ιδού το πρωτοποριακό για την εποχή του, κείμενο:
Διακήρυξη της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος
Προς: Τον Ελληνικό Λαό
Τους Υπαλλήλους του ΠΣ
Τους Συνδικαλιστικούς φορείς της χώρας
Με την υπ’ αριθμ. 2848/1988 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε
η Ένωσή μας και εγκρίθηκε το καταστατικό της. Η σύσταση και λειτουργία του πρώτου
επαγγελματικού σωματείου στο χώρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μετά από 60 περίπου χρόνια,
αποτελεί πραγματοποίηση ενός παλιού ονείρου όλων των υπαλλήλων της και δείκτη ωριμότητας και
21

Το ρεπορτάζ του Πάνου Σόμπολου στην εφημερίδα «Έθνος» της 8ης Σεπτεμβρίου 1988 δεν αφήνει πολλά περιθώρια
παρερμηνειών των προθέσεων και του νέου υπουργού: «Σεχιώτης: Κηρύσσω πόλεμο στο συνδικαλισμό! Παράνομα τα
σωματεία των αστυνομικών, περνά από ΕΔΕ τα προεδρεία», έλεγε ο τίτλος, ενώ στο ρεπορτάζ τονιζόταν ότι «ο υπουργός
έχει δώσει εντολή να διαλυθούν ακόμα και τα σωματεία αστικού τύπου διότι ξεφεύγουν του σκοπού τους…» Ύστερα από
λίγο κυκλοφορούν και τα φιρμάνια που στόχευαν στη διάλυση της ΠΟΑΣΥ και των πρωτοβαθμίων ενώσεών της: Θέμα:
«Συνδικαλισμός αστυνομικού προσωπικού» (Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 1988) «Με αφορμή το γεγονός ότι τον τελευταίο
καιρό από δημοσιεύματα του Τύπου και ανακοινώσεις των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης δημιουργήθηκε η εσφαλμένη
εντύπωση ότι το αστυνομικό προσωπικό δύναται να συνδικαλίζεται, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Σύμφωνα με το άρθρο
3 του Ν. 1481/84 “Οργανισμός υπουργείου Δημόσιας Τάξης”, η Ελληνική Αστυνομία αποτελεί ιδιαίτερο ένοπλο Σώμα,
λειτουργεί με δικούς της οργανικούς νόμους και δεν εφαρμόζονται για το προσωπικό της οι διατάξεις που αφορούν τους
δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. Είναι στρατιωτικά οργανωμένη και εφοδιάζεται με τα αναγκαία μέσα και οπλισμό για
την εκτέλεση των καθηκόντων της.
Το αστυνομικό προσωπικό έχει στρατιωτική οργάνωση και πειθαρχία. Από πλευράς αποστολής τελεί σε διαρκή ετοιμότητα
και συμμετέχει στην εξασφάλιση της Εθνικής Άμυνας.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 2649/1987 απόφαση της ολομέλειάς του, δέχθηκε ότι “η Ελληνική
Αστυνομία συνιστά στρατιωτική υπηρεσία, οι δε ανήκοντες σε αυτήν είναι όχι πολιτικοί υπάλληλοι αλλά στρατιωτικοί”.
Στις διατάξεις του άρθρου 3π του Ν. 1264/1982 “Συνδικαλιστικές ελευθερίες και δικαιώματα δημοσίων υπαλλήλων”, με
τις οποίες καθορίζεται η έκταση εφαρμογής του νόμου αυτού, δεν συμπεριλαμβάνεται το αστυνομικό προσωπικό. Ύστερα
από τα παραπάνω καθίσταται γνωστό ότι οι αστυνομικοί δεν επιτρέπεται να συνδικαλίζονται και κάθε πράξη που κατατείνει
προς το σκοπό αυτό θα επισύρει τις ανάλογες κυρώσεις.
Τα ιδρυόμενα σωματεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 επ. του Α.Κ., απαγορεύεται να προβαίνουν σε
συνδικαλιστικές δραστηριότητες, ήτοι να εμφανίζονται φανερά ή συγκεκαλυμμένα ότι εκπροσωπούν το αστυνομικό
προσωπικό με σκοπό τη διαφύλαξη ή προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και
συνδικαλιστικών εν γένει συμφερόντων του.
Εάν κατά παράβαση των ανωτέρω υπάρξουν ή διαπιστωθούν πειθαρχικά παραπτώματα που προβλέπονται από τις οργανικές
διατάξεις και τους κανονισμούς του Σώματος, η αρμόδια για κάθε περίπτωση Αστυνομική Αρχή εξουσιοδοτείται να κινεί
την πειθαρχική διαδικασία με τη βεβαιότητα ότι καμία δήθεν “συνδικαλιστική ιδιότητα” δεν μπορεί να καλύψει παραβάσεις
ή παραλείψεις υποχρεώσεων που απορρέουν από την ιδιότητα του αστυνομικού. Οι διοικητές Αξιωματικοί παρακαλούνται
να ανακοινώσουν ενυπογράφως την παρούσα σ’ όλο το αστυνομικό προσωπικό και να αναφέρουν εκτέλεση στη Δ/νση
Αστυνομικού Προσωπικού Υ.Δ.Τ., μέσω των οικείων Δ/νσεων εντός 10 ημερών, επισημαίνοντας ιδιαίτερα ότι θα ελεγχθεί
αυστηρά η οποιαδήποτε συμμετοχή τους σε τέτοιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Ο υπουργός Αναστάσιος Σεχιώτης
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της επαγγελματικής τους ευσυνειδησίας που την αποδεικνύουν άλλωστε καθημερινά, όταν δίνουν
τη μάχη για τη σωτηρία της ζωής και της περιουσίας των συνανθρώπων τους και του δασικού και
περιβαλλοντικού πλούτου της Χώρας μας από τη μάστιγα των πυρκαγιών.
Σύμφωνα με το καταστατικό της, η Ένωσή μας έχει ως σκοπούς:
1.- Την προαγωγή και εξύψωση του επαγγελματικού, κοινωνικού και πολιτιστικού επιπέδου
των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος που αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των
υπηρεσιακών καθηκόντων του, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κοινωνικού
συνόλου.
2.- Τη μελέτη, προστασία και προαγωγή των οικονομικών συμφερόντων των μελών του, των
συνδικαλιστικών ελευθεριών και των νομίμων δικαιωμάτων τους.
3.- Την ανάπτυξη και σύσφιξη των συναδελφικών δεσμών μεταξύ των υπαλλήλων του
Πυροσβεστικού Σώματος και αλληλεγγύη με τους Δημόσιους υπαλλήλους και όλους τους
εργαζόμενους της Χώρας και την εξυπηρέτηση των δεσμών αυτών.
Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης καλεί όλους τους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού
Σώματος, παράλληλα με την καθημερινή μάχη που δίνουν αυτήν την εποχή στα πεδία των
πυρκαγιών, να δώσουν το «παρών» τους στην Ένωση, να γίνουν μέλη της και να αγωνιστούν μέσα
από τις γραμμές της ενωμένοι για την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων που υπάρχουν στο χώρο
μας, έτσι ώστε το Πυροσβεστικό Σώμα και οι υπάλληλοί του να πάρουν τη θέση που πραγματικά
τους ανήκει στην ελληνική κοινωνία με βάση την υψηλή αποστολή τους.
Και τούτο γιατί, οι σημερινές επείγουσες ανάγκες για την προστασία του περιβάλλοντος και
του δασικού πλούτου της χώρας, απαιτούν ένα σύγχρονο και δημοκρατικό Πυροσβεστικό Σώμα,
σταθερά προσανατολισμένο στην παροχή έργου προς όφελος του λαού μας.
Όμως σήμερα, το Πυροσβεστικό Σώμα παρουσιάζει σοβαρότατες ελλείψεις από άποψη
εξοπλισμού, υλικοτεχνικής υποδομής και οργάνωσης. Ταυτόχρονα, το θεσμικό του πλαίσιο περιέχει
σειρές από διατάξεις που είναι αναχρονιστικές και αντισυνταγματικές.
Έχουμε
τη γνώμη ότι πρέπει να παρθούν άμεσα μέτρα για την κάλυψη των αναγκών του
Σώματος σε σύγχρονο εξοπλισμό. Να συνταχθούν άμεσα νέοι κανονισμοί, που να κινούνται σε
δημοκρατική
κατεύθυνση. Να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση των υπαλλήλων του
Σώματος και να καθιερωθούν αντικειμενικά κριτήρια υπηρεσιακών μεταβολών και εξέλιξης.
Η πραγματοποίηση των πιο πάνω, απαιτεί την ενότητα και αποφασιστικότητα όλων των
υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, ανεξάρτητα από βαθμό και πολιτική τοποθέτηση, γιατί
τα συλλογικά προβλήματα απαιτούν συλλογική δράση και λύσεις. Επίσης, απαιτείται κάθε δυνατή
συνεργασία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και όλο το λαό.
Απευθυνόμενοι ειδικά στους συναδέλφους μας υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος,
τους καλούμε να εγγραφούν όλοι, ως μέλη, στην Ένωση
και να παίρνουν μέρος σε όλες της
τις διαδικασίες.
Πεποίθηση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής είναι ότι μόνο έτσι μπορούν να δοθούν
ουσιαστικές και αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματά μας.
Εμπρός για ένα σύγχρονο και δημοκρατικό Πυροσβεστικό Σώμα στην υπηρεσία
του κάθε
πολίτη και του τόπου μας.
Τη Διακήρυξη υπογράφουν οι: Παναγιώτης Δρίτσας Ανθ/γος, Πρόεδρος, Νικόλαος Καρυπίδης
Πυρ/μος, Αντιπρόεδρος, Ευστάθιος Βιτουλαδίτης Ανθ/γος, Γενικός Γραμματέας, Χρήστος
Τζιομάκης Πυρ/μος, Ταμίας, Χρήστος Αντωνόπουλος Πυρ/μος, Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας,
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Ιωάννης Λεόντιος Αρχ/στης, Οργανωτικός Γραμματέας, Ταξιάρχης Πολίτης Πυρ/μος, Υπεύθυνος
Δημοσίων Σχέσεων, Νικόλαος Πέτρου Αρχ/στης, Έφορος, Χρήστος Κουκουλής Αρχ/στης,
Υπεύθυνος Επαρχίας, Νικόλαος Ζαγγανάς Πυρ/μος, Μέλος, Οδυσσέας Κουτής Πυρ/στης, Μέλος,
Νικόλαος Καλτσίδης Αρχ/στης, Μέλος, Γεώργιος Κουτσούγκουλος Αρχ/στης, Μέλος και Ευθύμιος
Τσούνας Αρχ/στης, Μέλος.
Το «κόκκινο βιβλιαράκι»
Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, για να ευαισθητοποιήσει τους πυροσβέστες γύρω από τη
συνδικαλιστική δράση, τύπωσε σε εκατοντάδες αντίτυπα το Καταστατικό και το μοίρασε στις
Υπηρεσίες. «Βαπτίστηκε» κόκκινο βιβλιαράκι από το χαρακτηριστικό κόκκινο εξώφυλλό του, που
προφανώς δεν ήταν τυχαία κόκκινο… Στον πρόλογο της ειδικής αυτής έκδοσης, διαβάζουμε:
Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού
Σώματος (Π.Ε.Υ.Π.Σ.) θεώρησε χρήσιμο και απαραίτητο να φέρει σε γνώση όλων των
συναδέλφων το Καταστατικό της Ένωσης, το οποίο όπως προαναφέραμε, εγκρίθηκε με την
υπ’ αριθμ. 2848/1988 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκούσιας
Δικαιοδοσίας) και καταχωρήθηκε στα δημόσια βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 16288
ειδ.4413/5.10.1988.
Οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις
αποφάσεις του Συμβουλίου Επικράτειας (ενδεικτικά αναφέρουμε τις υπ’ αριθμ. 65/1983 και
4267/1985), σε οποιαδήποτε βαθμίδα και αν ανήκουν, είναι μόνιμοι πολιτικοί (δημόσιοι)
υπάλληλοι και απολαμβάνουν της συνταγματικής προστασίας, όπως αυτή προβλέπεται για όλους
τους πολιτικούς (δημοσίους) υπαλλήλους. Έτσι, πέρα από κάθε αμφισβήτηση οι υπάλληλοι του
Π.Σ. έχουν το αναφαίρετο συνταγματικό δικαίωμα να συνιστούν συνδικαλιστικές ενώσεις, όπως
ρητά ορίζεται στο ισχύον Σύνταγμα και τη σχετική νομοθεσία (Ν. 1264/1982).
Έκφραση αυτού ακριβώς του δικαιώματος αποτελεί η ίδρυση της Π.Ε.Υ.Π.Σ., η οποία θα πρέπει
να αποτελέσει το γνήσιο φορέα εκπροσώπησης και διεκδίκησης των αιτημάτων των υπαλλήλων
του Πυροσβεστικού Σώματος. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της Π.Ε.Υ.Π.Σ. θεωρεί ότι
η γνώση του Καταστατικού της Ένωσης, η ενεργητική συμμετοχή όλων των συναδέλφων στις
διαδικασίες που προβλέπονται, ο προβληματισμός όλων γύρω από τα προβλήματά μας, η διατύπωση
προτάσεων και η αγωνιστική διεκδίκησή τους αποτελεί υποχρέωση και δικαίωμα ταυτόχρονα όλων
των μελών.
Στα πλαίσια αυτά θεωρεί επιβεβλημένο να τονίσει ότι τώρα πλέον, μετά από 60 χρόνια ύπαρξης
και προσφοράς του Πυροσβεστικού Σώματος, απαιτείται περισσότερο από κάθε άλλη φορά
να επιδειχτεί και στα πλαίσια της Ένωσής μας το ενωτικό και συλλογικό πνεύμα έτσι ώστε οι
προσπάθειές μας να ολοκληρωθούν.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Το Καταστατικό αποτελείται από 29 άρθρα τα οποία αναφέρονται στην ίδρυση και λειτουργία
του σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ». Σκοπός του, σύμφωνα με το Άρθρο 2 είναι:
1. Η προαγωγή και εξύψωση του επαγγελματικού κοινωνικού και πολιτιστικού επιπέδου
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των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος που αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των
υπηρεσιακών καθηκόντων τους κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κοινωνικού
συνόλου.
2. Η μελέτη, προστασία και προαγωγή των οικονομικών συμφερόντων των μελών του, των
συνδικαλιστικών ελευθεριών και των νομίμων δικαιωμάτων τους.
3. Η ανάπτυξη και σύσφιξη των συναδελφικών δεσμών μεταξύ των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού
Σώματος, η αλληλεγγύη με τους δημόσιους υπαλλήλους και όλους τους εργαζόμενους της χώρας
και η εξυπηρέτηση των δεσμών αυτών.
Οι πιο πάνω σκοποί επιτυγχάνονται:
1. Με τη συνεχή φροντίδα για τη βελτίωση και τον εκδημοκρατισμό του θεσμικού και νομοθετικού
πλαισίου του Πυροσβεστικού Σώματος.
2. Με τη διοργάνωση συγκεντρώσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, ψυχαγωγικών εκδηλώσεων
πρόσφορων και κατάλληλων για τη δημοκρατική διαπαιδαγώγηση των μελών της Ένωσης με
σκοπό τη δημιουργία υπεύθυνων και συγκροτημένων λειτουργών της Ελληνικής κοινωνίας και τη
σύναψη σχέσεων φιλίας και συνεργασίας με αντίστοιχες Ενώσεις άλλων χωρών.
3. Με τη συγκρότηση συμβουλευτικών επιτροπών για τη συλλογική επεξεργασία θέσεων της
Ένωσης για τα θεσμικά και επαγγελματικά προβλήματα των μελών της και την προβολή τους με
διαβήματα στις διοικητικές αρχές, με ανακοινώσεις στον Τύπο, επαφές με τους πολιτικούς και
συνδικαλιστικούς φορείς της χώρας και γενικά με την ανάπτυξη κάθε μορφής συνδικαλιστικής
δραστηριότητας και αγώνα στα πλαίσια του Συντάγματος και των νόμων.
4. Με την έκδοση περιοδικού εντύπου συνδικαλιστικού, επαγγελματικού και επιστημονικού
περιεχομένου.
5. Με την ίδρυση Ταμείου αλληλοβοήθειας για την αντιμετώπιση έκτακτων και σοβαρών
οικονομικών αναγκών των μελών της Ένωσης και των οικογενειών τους, καθώς και την παροχή κάθε
είδους αρωγής (νομικής κλπ) προς τα μέλη για τα υπηρεσιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Επίσης, το Άρθρο 3 προβλέπει ότι «ως μέλη της Ένωσης μπορούν να γραφούν με αίτησή τους
όλοι οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, οπουδήποτε στη χώρα και αν υπηρετούν, από
το βαθμό του Πυροσβέστη και πάνω. Για να γίνει κάποιος μέλος της Ένωσης χρειάζεται: α) Να
υποβάλει γραπτή αίτηση στο Δ.Σ. β) Να δηλώσει με την αίτησή του την αποδοχή των διατάξεων
του καταστατικού. γ) Να πληρώσει το ποσό που έχει οριστεί για εγγραφή και το αντίστοιχο ποσό
της συνδρομής».
Στα υπόλοιπα άρθρα αναφέρονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών, οι πειθαρχικές
ποινές σε περίπτωση παραβίασης των καταστατικών αρχών και διατάξεων, οι πόροι του σωματείου
και η είσπραξη των συνδρομών, τα όργανα του σωματείου, η συγκρότηση και τα καθήκοντά τους,
η δυνατότητα σύνταξης Εσωτερικού Κανονισμού που θα ρυθμίζει όσα θέματα δεν αναφέρονται
στο Καταστατικό (ολομέλειες, τοπικά τμήματα κ.λπ.).
Τέλος, προέβλεπε ότι με την έγκρισή του από το Πρωτοδικείο, θα προκηρύσσονταν εκλογές για
την ανάδειξη του Δ.Σ. εντός έξι μηνών. Το δε πρώτο Δ.Σ. θα έχει θητεία έως την τακτική Γενική
Συνέλευση του έτους 1991.
Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή συνήλθε σε σώμα στις 9 Ιουλίου 1988, στην Αθήνα. Παρόντες,
σύμφωνα με το Πρακτικό αριθμ. 1 της ίδιας ημέρας, ήταν τα 10 από τα 12 μέλη της. Πρόεδρος
της ΠΔΕ εκλέχθηκε ο ανθυποπυραγός Παναγιώτης Δρίτσας, αντιπρόεδρος ο πυρονόμος Νικόλαος
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Καρυπίδης, γενικός γραμματέας ο ανθυποπυραγός Ευστάθιος Βιτουλαδίτης, ταμίας ο πυρονόμος
Χρήστος Τζιομάκης, αναπληρωτής γενικός γραμματέας ο πυρονόμος Χρήστος Αντωνόπουλος,
οργανωτικός γραμματέας ο αρχιπυροσβέστης Ιωάννης Λεόντειος, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων
ο πυρονόμος Ταξιάρχης Πολίτης, έφορος ΠΔΕ o αρχιπυροσβέστης Νικόλαος Πέτρου, υπεύθυνος
επαρχίας ο αρχιπυροσβέστης Χρήστος Κουκουλής και μέλη οι: πυρονόμος Νικόλαος Ζαγγανάς,
πυροσβέστης Οδυσσέας Κόντης, αρχιπυροσβέστης Νικόλαος Καλτσίδης, αρχιπυροσβέστης
Γεώργιος Κουτσούγκουλος και αρχιπυροσβέστης Ευθύμιος Τσούνας.
Στην πρώτη αυτή συνεδρίαση, αποφασίστηκαν οι άμεσες ενέργειες για την εξεύρεση γραφείων,
τα οποία λειτούργησαν λίγο μετά στην οδό Δεληγιώργη 25 στην Αθήνα και φιλοξένησαν τις
εργασίες του σωματείου έως το 2002.
Στις 20 Ιουλίου 1988 η ΠΔΕ στέλνει τη Διακήρυξη της ΠΕΥΠΣ στις εφημερίδες, στους πρώτους
μη κρατικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς 9,84, Διαύλος 10, Πειραιάς Κανάλι 1, 92,4 FM και στο
Κανάλι 5.
Η δεύτερη συνεδρίαση της ΠΔΕ έγινε στις 25 Ιουλίου 1988 και το προεδρείο αποφάσισε να
συντάξει και να στείλει επιστολή σε όλους τους διοικητές των Υπηρεσιών του ΠΣ με θέμα την ίδρυση
της ΠΕΥΠΣ. Επίσης, εγκρίθηκε η ανάθεση καθηκόντων νομικού συμβούλου στο δικηγόρο Αθηνών
Κώστα Πενταγιώτη, ο οποίος, εκτός από τη νομική υπεράσπιση του σωματείου και των μελών του,
είχε και την επιμέλεια των εγγράφων του με τη δέσμευση ότι θα είναι σε κατάσταση ετοιμότητας
ώστε έγκαιρα και κατά προτεραιότητα να μεριμνά για τα νομικά θέματα της ΠΕΥΠΣ.
Ο πόλεμος ξεκίνησε...
Πέρα από την πίστη στον αγώνα, οι πρωτεργάτες των Σωμάτων Ασφαλείας, διέθεταν ένα
ξεκάθαρο νομικό οπλοστάσιο, το οποίο περιβαλλόταν και με το κύρος του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (Ε.Δ.Ε.) και προσωπικά του πρόεδρου της Παναγιώτη
Κωστάκου, με τον οποίο είχαν στενή συνεργασία επί σειρά ετών. Στην Ένωση Δικαστών και
Εισαγγελέων είχε απευθυνθεί, όμως, εκείνη την περίοδο και η Επιτροπή για το Δημοκρατικό
Αναπροσανατολισμό των Σωμάτων Ασφαλείας-ΕΔΑΣΑ, προκειμένου να αποφανθεί ως προς τη
νομιμότητα ή μη των σωματείων.
Η γνωμοδότηση που είχε εκδώσει για το συνδικαλιστικό δικαίωμα των αστυνομικών η Ε.Δ.Ε.,
ήταν καταπέλτης:
«(…) Το δικαίωμα των Ελλήνων να συνιστούν ενώσεις και σωματεία μη κερδοσκοπικού
σκοπού καθιερώνεται με το άρθρο 12 του Συντάγματος και περιλαμβάνει το δικαίωμα συστάσεως
σωματείων με συνδικαλιστικούς σκοπούς. Το δικαίωμα αυτό υπόκειται σε περιορισμούς με νόμο,
αλλά οι περιορισμοί αυτοί υπόκεινται επίσης σε περιορισμούς από ορισμένες γενικές αρχές, μια από
τις οποίες είναι ότι πρέπει να μην αναιρούν την ουσία -τον πυρήνα- του συγκεκριμένου ατομικού
δικαιώματος, πράγμα που συμβαίνει όταν η άσκησή του υποβάλλεται σε απόλυτες απαγορεύσεις
-η απαγόρευση άλλωστε δεν είναι καν ρύθμιση- ή δυσχεραίνεται υπέρμετρα με υπερβολικούς
κατά περιεχόμενο ή κατά τόπο ή κατά χρονική διάρκεια περιορισμούς (βλ. Αριστόβουλου Μάνεση
Συνταγματικά Δικαιώματα - α’ ατομικές ελευθερίες, δ’ εκδ.1982. ιδίως σελ. 76-77). (…)
«Από όλα αυτά συνάγεται αβίαστα το συμπέρασμα:
Ότι η απαγόρευση της συστάσεως σωματείων, συνδικάτων κ.λπ., καθώς και της συμμετοχής
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σε αυτά ακόμα και με νόμο, αντίκειται στις προαναφερόμενες διατάξεις του Συντάγματος και της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών
ελευθεριών.
Αντίθετη στις ίδιες διατάξεις είναι κατά μείζονα λόγο και κάθε διαταγή, με την οποία επιβάλλεται
τέτοια απαγόρευση και κάθε απόφαση οποιουδήποτε οργάνου με την οποία επιβάλλεται κύρωση
για μη συμμόρφωση με τέτοια αντίθετη προς το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σ.Α.Δ. διαταγή,
μάλιστα δε αυτοί που εκδίδουν τέτοιες διαταγές ή αποφάσεις έχουν τις ευθύνες που προβλέπονται
από το νόμο. Κάθε απόφαση με την οποία επιβάλλεται κύρωση για μη συμμόρφωση προς τέτοιες
απαγορευτικές διαταγές είναι ακυρωτέα από τα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια και είναι δυνατό να
γεννιέται και δικαίωμα αποζημιώσεως του θιγέντος».
Εξάλλου, όπως προαναφέραμε, το νεογέννητο συνδικαλιστικό κίνημα όλη αυτήν την περίοδο
προσέβλεπε στην υποστήριξη της κοινωνίας και κυρίως στην οργανωμένη προσπάθεια που
κατέβαλαν διάφοροι φορείς και πολιτικά κόμματα.
Η ΕΔΑΣΑ καλεί τους υπαλλήλους των Σωμάτων Ασφαλείας να απαντήσουν ενωτικά στην
προκλητική αυτή ενέργεια του υπουργείου, πυκνώνοντας τις γραμμές του συνδικαλιστικού τους
κινήματος και προφανώς κάθε φορά που διαπιστώνει ότι υπάρχει ανταπόκριση, επικροτεί και
επαυξάνει…
Δεν είναι τυχαίο, το γεγονός ότι εκείνη την περίοδο, την ΠΔΕ απασχόλησε ένα δημοσίευμα
της εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ» για το οποίο αποφασίστηκε να δοθεί απάντηση. Ο αρθρογράφος
Δημήτρης Ιατρόπουλος, άφηνε υπαινιγμούς για την αποτελεσματικότητα των πυροσβεστών στη
δασοπυρόσβεση, χωρίς να εξηγεί σε ποιους αναφέρεται και το κυριότερο, προέβαινε σε αρνητικά
σχόλια για το συνδικαλιστικό κίνημα. Ιδού η απάντηση, που μπορεί σήμερα για πολλούς να
θεωρείται απλή κίνηση, τότε όμως ενείχε σοβαρούς κινδύνους. Ποιος τολμούσε να αναμετρηθεί με
κατεστημένα συμφέροντα στο χώρο του Τύπου, άλλωστε…:
«Κατ’ αρχάς πρέπει να διευκρινίσει ποιους Πυροσβέστες εννοεί, γιατί δυστυχώς στη χώρα μας
παρουσιάζεται το φαινόμενο (μοναδικό στην Ευρώπη) να έχουμε δυο ειδών Πυροσβέστες για τη
δασοπυρόσβεση, δηλαδή τους Πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Σώματος και τους εποχικούς
Πυροσβέστες της Δασικής Υπηρεσίας. Εμείς που σας γράφουμε αυτή την επιστολή εκπροσωπούμε
τους επαγγελματίες Πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Σώματος, που από τον ισχύοντα νόμο δεν
προβλέπεται η ενεργός συμμετοχή μας στη δασοπυρόσβεση, μια και για τα πάντα αρμόδια είναι
η Δασική Υπηρεσία. Επίσης, μια δεύτερη διευκρίνιση νομίζουμε ότι πρέπει να γίνει. Γράφει ο κ.
Ιατρόπουλος ότι μέσα στο όργιο των πυρκαγιών έχουμε και τα ”συνδικαλιστικά” των Πυροσβεστών.
Και πάλι πρέπει να μας πει τί εννοεί γιατί τον τελευταίο καιρό είχαμε απεργιακή κινητοποίηση των
οργανωμένων από χρόνια σε συνδικαλιστικούς φορείς Δασικών υπαλλήλων και επίσης γίνεται μια
προσπάθεια να οργανωθούν και οι επαγγελματίες Πυροσβέστες συνδικαλιστικά (ήδη έχει συσταθεί
το σωματείο τους). Ποια λοιπόν συνδικαλιστικά έχει υπόψη του ο κ. Ιατρόπουλος, την απεργιακή
κινητοποίηση των Δασικών ή την προσπάθεια των επαγγελματιών Πυροσβεστών για τη σύσταση
σωματείου τους;
Σε κάθε περίπτωση όμως ο κ. Ιατρόπουλος προσδίδει στο άρθρο του μια μικρή δόση ειρωνείας
για τα συνδικαλιστικά των Πυροσβεστών, μάλιστα δε με ύφος συγκατάβασης βεβαιώνει ότι και οι
Πυροσβέστες είναι … άνθρωποι.
Όμως κ. Διευθυντά, ο βασικός λόγος που γράφουμε αυτή την επιστολή είναι το τμήμα του
άρθρου που αναφέρεται σε γαλάζιους, πράσινους, κόκκινους και ροζ Πυροσβέστες. Θέλουμε
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να πληροφορήσουμε υπεύθυνα τον κ. Ιατρόπουλο ότι η πληροφορία του για το ότι το 90% των
Πυροσβεστών ανήκει στους γαλάζιους, είναι εξωπραγματική. Όμως, το ζήτημα δεν είναι εκεί.
Το ζήτημα είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματιών Πυροσβεστών, δεν σκέπτεται
όπως γράφει ο αρθρογράφος σας. Έχουμε σήμερα λαμπρούς Πυροσβέστες που αποδεδειγμένα
έχουν διακινδυνεύσει τη ζωή τους και οι οποίοι ανήκουν σ’ όλους τους πολιτικούς χώρους. Είναι
γνωστό ότι η δουλειά του Πυροσβέστη μοιάζει με του … γιατρού και ο γιατρός και ο Πυροσβέστης
επεμβαίνουν για να σώσουν. Φαντάζεσθε ένα γιατρό να δίνει τα σωστά φάρμακα στους πράσινους
ασθενείς και δηλητήρια στους γαλάζιους ασθενείς;
Όμως, το θέμα της δασοπυρόσβεσης που δίκαια συγκινεί τον αρθρογράφο σας, όσον αφορά
τουλάχιστον τον κατασταλτικό τομέα (πυροσβεστικές δυνάμεις), είναι απλό. Λύσεις υπάρχουν
έτοιμες και μάλιστα δεν διαφέρουν απ’ αυτές της Γερμανίας ή Γιουγκοσλαβίας για παράδειγμα»,
κατέληγε η επιστολή της ΠΕΥΠΣ με αποδέκτη τη Διεύθυνση της εφημερίας ΕΘΝΟΣ, στις 19
Αυγούστου 1988.
Να σημειωθεί ότι το θέμα αυτό τους απασχόλησε και στην επόμενη συνεδρίαση οπότε τονίστηκε
ότι δεν τίθεται θέμα μη νομιμότητας της ΠΕΥΠΣ και η τυχόν αμφισβήτηση της συνδικαλιστικής
δράσης από οποιονδήποτε, θα καταγγέλλεται αμέσως.
Η τρίτη συνεδρίαση της ΠΔΕ έγινε στις 13 Σεπτεμβρίου 1988. Αποφασίστηκε να δοθεί συνέντευξη
τύπου στις 14/9/88 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ με εισηγητή τον πρόεδρο Παναγιώτη Δρίτσα. Επίσης,
να σταλούν επιστολές με τις οποίες να ζητούν συνάντηση με τον ΥΔΤ και τον Αρχηγό ΠΣ, ενώ με
άλλη επιστολή προς τους Διοικητές των Υπηρεσιών, να ζητούν την εξασφάλιση χώρου για την
ανάρτηση των ανακοινώσεών τους.
Η συνέντευξη τύπου δόθηκε, όπως ήταν προγραμματισμένο, στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, σε μια
κατάμεστη αίθουσα. Ζωηρό το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων όλου του φάσματος του πολιτικού
τύπου, αλλά και εκπροσώπων συνδικαλιστικών φορέων και κοινωνικών οργανώσεων.
Με το εξασέλιδο κείμενο που διάβασε ο Π. Δρίτσας, πριν τεθούν τα ερωτήματα των
δημοσιογράφων, έθετε το πλαίσιο λειτουργίας και τους σκοπούς της ΠΕΥΠΣ, εκφράζοντας την
ακλόνητη πεποίθησή τους ότι «από τη δημιουργία αυτής της Ένωσης μόνο καλό θα προκύψει για
το Πυροσβεστικό Σώμα και τους Υπαλλήλους του και προπάντων για την υπόθεση της βελτίωσης
του επιπέδου πυροπροστασίας στην χώρα μας». Τόνισε ότι η ίδρυση του Σωματείου είναι σύμφωνη
με το Σύνταγμα και τους νόμους αφού με βάση πολλές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας
το Πυροσβεστικό Σώμα αποτελεί πολιτική διοικητική Υπηρεσία του κράτους και ως εκ τούτου
οι υπηρετούντες και κατέχοντες οργανικές θέσεις σ’ αυτό, είναι μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι οι
οποίοι απολαμβάνουν της συνταγματικής προστασίας, όπως αυτή προβλέπεται γενικά για όλους
τους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους.
«Αγαπητοί φίλοι, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει μία κοινωνική αποστολή που όλοι την κατανοούμε
αλλά θα πρέπει και εδώ να την επαναλάβουμε: ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΑΣ.
Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι Πυροσβέστες είναι τόσοι πολλοί, ώστε θα
χρειαζόταν πάρα πολύς χρόνος για να τους αναφέρουμε, άλλωστε λίγο-πολύ είναι σε όλους σας
γνωστοί. Ενδεικτικά μόνο θα αναφέρουμε τα εξής: Πυρκαγιές σε χημικές βιομηχανίες, διυλιστήρια
πετρελαίου, αποθήκες πυρομαχικών, εκρήξεις, εκτροχιασμοί τρένων και καταρρεύσεις κτιρίων.
Θυμηθείτε π.χ. την περίπτωση της πολυκατοικίας στη Νίκαια ή τους σεισμούς στην Καλαμάτα.
Αλήθεια, ποιός μπορεί να ξεχάσει τους Πυροσβέστες, από Αρχηγό μέχρι τελευταίο Πυροσβέστη,
που βρέθηκαν στην άτυχη αυτή πόλη; Ποιός αλήθεια μπορεί να ξεχάσει εκείνους τους Πυροσβέστες
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που ενώ συνεχίζονταν οι μετασεισμικές δονήσεις εισχώρησαν σε μεγάλο βάθος στα ερείπια της
μοιραίας πολυκατοικίας της οδού Αριστείδου, περιφρονώντας τον ίδιο το θάνατο και ξαναβγήκαν
μετά από αρκετή ώρα, κρατώντας στα χέρια τους μία ανθρώπινη ζωή, στο ξεκίνημά της, κερδίζοντας
τη διεθνή αναγνώριση και το θαυμασμό των ξένων που ήλθαν να βοηθήσουν στις δύσκολες εκείνες
στιγμές; Η Ένωσή μας έχει πάνω από όλα σαν στόχο της τη συνεχή αύξηση της προσφοράς μας
προς το κοινωνικό σύνολο και για την επίτευξη αυτού του στόχου έχει θέσεις για όλα τα θέματα
και προβλήματα που αφορούν την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τους Υπαλλήλους της και είναι
αποφασισμένη να αγωνιστεί για την επίλυσή τους».
Στη συνέχεια παρουσίασε τα αιτήματα για τον εκσυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό
των λειτουργιών του ΠΣ, αποκαλύπτοντας ότι ο εσωτερικός κανονισμός χρονολογείται από το
1949, διέπεται από το πνεύμα της εποχής εκείνης και είναι γραμμένος σε αρχαΐζουσα και μη
κατανοητή από τους σημερινούς υπαλλήλους, γλώσσα, και οπωσδήποτε δεν ανταποκρίνεται στις
σημερινές συνθήκες και ανάγκες. Επέμενε στην πρόσληψη σημαντικού αριθμού επιστημόνων
προερχομένων από πολυτεχνικές σχολές ως Αξιωματικών του Σώματος που θα επανδρώσουν
τις μεγάλες πυροσβεστικές υπηρεσίες, ενώ αίσθηση έκαναν οι προτάσεις για την ίδρυση ενός
Εθνικού Οργανισμού Πυροπροστασίας στην Ελλάδα, όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες της
Ευρώπης. Επίσης, για την καθιέρωση εβδομάδας πρόληψης πυρκαγιών και την αναβάθμιση της
εκπαίδευσης μέσω προγραμμάτων πρακτικής εκπαίδευσης σε πεδία ασκήσεων με τις κατάλληλες
εγκαταστάσεις. Ανέφερε δε ως παράδειγμα τις Πυροσβεστικές σχολές της Αγγλίας, το περίφημο
κολλέγιο MORETON IN MARSH FIRE SERVISE COLIEGE που έχει έκταση 2.000 στρεμμάτων
και μέσα σ’ αυτό υπάρχουν ανάμεσα σε πολλά άλλα, δύο ομοιώματα πλοίων (ένα φορτηγό και ένα
πετρελαιοφόρο σε φυσικό μέγεθος για εκπαίδευση στις πυρκαγιές των πλοίων). Υπάρχουν επίσης
τεράστιες δεξαμενές πετρελαίου κλπ, ενώ η Σχολή του Πυροσβεστικού Σώματος στην Κηφισιά
που χτίστηκε το 1971 και λειτούργησε το 1979, βρίσκεται σε αστική -βιομηχανική περιοχή και
αποτελείται από ένα κτίριο και μία αυλή με συνολική έκταση γύρω στα 8 στρέμματα…
Η συνέντευξη κάλυψε όλο το εύρος των προτάσεων για την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών,
μέσω ενιαίου φορέα, όπου το Πυροσβεστικό Σώμα πρέπει να έχει τη θέση που του ανήκει, σύμφωνα
με την ιστορία του, την προσφορά και την πείρα των υπαλλήλων του. Άλλα θέματα που τέθηκαν,
αφορούσαν το μηχανολογικό εξοπλισμό και την εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας, την αύξηση
των οργανικών θέσεων, τις προσλήψεις, τις μεταθέσεις, τις συνθήκες εργασίας, το λεγόμενο
“υπερωριακό επίδομα’’ (5.000-7.000 μεικτά) που κάλυπτε οποιονδήποτε χρόνο υπερωριακής
εργασίας, νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και τις αργίες για ολόκληρο το
μήνα. Επίσης, συζήτηση έγινε για την αξιολόγηση και τη σύνταξη των φύλλων ποιότητας και
εκθέσεων ικανότητας, ζητώντας τη συμμετοχή της Ένωσης στα πειθαρχικά συμβούλια και στα
Συμβούλια κρίσεων.
Βασικά αιτήματα, επίσης, ήταν «η επαναφορά σε ισχύ του Ν/Δ 142/1974 περί λογισμού στο
διπλάσιο του χρόνου υπηρεσίας, μέχρι 5 χρόνια, για τους εκτελούντες μάχιμη υπηρεσία και τούτο
γιατί «ο Πυροσβέστης μετά την ηλικία των 50 ετών και λόγω της φύσης της εργασίας του δεν
μπορεί να αποδώσει, καθώς και σύντμηση του χρόνου προαγωγής των Πυρ/στών στους βαθμούς
Αρχ/στη και Πυρονόμου».
Τα δημοσιεύματα των αθηναϊκών εφημερίδων ήταν χαρακτηριστικά την επόμενη μέρα:
«Ακρόπολις»: «Συνδικαλίστηκαν και οι πυροσβέστες». «Συνδικαλίστηκαν και οι πυροσβέστες
με στόχο, όχι τις απεργίες αλλά τις πιέσεις προς όλες τις κατευθύνσεις για θέματα που αφορούν
τους υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συστάθηκε το πρώτο επαγγελματικό σωματείο
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στο χώρο της Πυροσβεστικής μετά από 60 χρόνια. Τόσα είναι τα χρόνια ζωής του Πυροσβεστικού
Σώματος. Πραγματοποιήθηκε ένα παλιό όνειρο όλων των υπαλλήλων της υπηρεσίας αυτής που
συμβάλλει στη σωτηρία της ζωής αλλά και της περιουσίας των ανθρώπων σε κάθε γωνιά της
πατρίδας μας».
«Ριζοσπάστης»: «Πρώτη συνέντευξη πυροσβεστών». «Πρόβαλλαν τα προβλήματα του Σώματος
και τα όσα απασχολούν τους ίδιους. Ο πρόεδρος της προσωρινής επιτροπής Παναγιώτης Δρίτσας
παρουσίασε στους δημοσιογράφους τις θέσεις και τους στόχους που έχει επεξεργαστεί η διοικούσα
επιτροπή. Τόνισε πως η κύρια επιδίωξη της Ένωσης είναι η βελτίωση του επιπέδου πυροπροστασίας
στη χώρα μας».
«Βραδυνή»: «Συνδικαλιζόμαστε γιατί …καιγόμαστε»! Στο ρεπορτάζ του Στέλιου
Παρασκευόπουλου διαβάζουμε: «Μετά τους κατώτερους αστυνομικούς στο χορό του συνδικαλισμού
στα Σώματα Ασφαλείας μπήκαν δυναμικά και οι πυροσβέστες. Ίδρυσαν δικό τους συνδικαλιστικό
φορέα με την επωνυμία Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος και χθες το
μεσημέρι πραγματοποίησαν την πρώτη τους συνάντηση με τους εκπροσώπους του τύπου».
«Ελεύθερος Τύπος»: «Φούντωσε ο συνδικαλισμός και στην Πυροσβεστική». «Οι πυροσβέστες
πριν από δύο μήνες περίπου ίδρυσαν το πρώτο επαγγελματικό σωματείο και χθες η προσωρινή
διοικούσα επιτροπή έδωσε την πρώτη συνέντευξη τύπου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας,
υπογραμμίζοντας πως αν και έχουν το «όπλο» της απεργίας, θα επιδιώξουν την επίλυση των
προβλημάτων τους με άλλους τρόπους. Την παρθενική αυτή συνέντευξη τύπου χαιρέτισαν το
ΕΚΑ η ΟΜΕ-ΟΤΕ και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις καθώς και το σωματείο κατώτερων
αστυνομικών που όμως δεν μπόρεσε να εκπροσωπηθεί λόγω υπηρεσιακού κωλύματος».
«Ελευθεροτυπία»: Ο Γιώργος Φιλιππάκης, γράφει: «Φωτιά στον Σεχιώτη». «Πυροσβέστες
έστησαν συνδικαλιστικό σωματείο. Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση έκανε χθες η νεοσύστατη
προσωρινή διοίκηση της Πανελλήνιας ένωσης υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος στο
ξενοδοχείο Τιτάνια. Στη συνέντευξη τύπου κλήθηκε να παραστεί και εκπρόσωπος του υπουργείου
Δημόσιας Τάξης ο οποίος όμως δεν εμφανίστηκε. Η απουσία του υπουργού μπορεί να ερμηνευθεί
σαν προάγγελος αντίδρασης στο συνδικαλισμό των πυροσβεστών από τον υπουργό Τάσο Σεχιώτη,
ανάλογα με αυτόν που υπήρξε και προς τους αστυνομικούς αμέσως μετά την εμφάνιση της δικής
τους Ένωσης».
Εφημερίδα «24 ώρες»: «Συνδικαλίζονται οι πυροσβέστες για να… σβήνουν τα προβλήματά τους».
«Φωτιά στα προβλήματά τους βάζουν οι πυροσβέστες που χθες πραγματοποίησαν σε κεντρικό
ξενοδοχείο της Αθήνας την πρώτη συνέντευξη τύπου. Συνδικαλίζεται λοιπόν το σώμα που επί 60
χρόνια μάχεται για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της διαφύλαξης της περιουσίας όλων
μας».
«Τα ΝΕΑ»: «Έφτιαξαν σωματείο και οι πυροσβέστες - συνδικαλιστικές φωτιές». «Παρ’ όλη την
τύχη που επεφύλαξε ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Αναστάσιος Σεχιώτης στην Ένωση Κατώτερων
Αστυνομικών, άλλη μία συνδικαλιστική προσπάθεια στο χώρο της αρμοδιότητάς του έκανε χθες
την εμφάνισή της, η Πανελλήνια ένωση υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. Μέχρι στιγμής δεν
υπήρξε καμία αντίδραση στην πρωτοβουλία αυτή από τη μεριά της Ηγεσίας του Πυροσβεστικού
Σώματος και του υπουργείου Δημόσιας Τάξης καθώς οι συνδικαλισμένοι πυροσβέστες δεν επιδίωξαν
επαφή μαζί τους, όπως ανακοίνωσε η προσωρινή διοικούσα επιτροπή στην πρώτη συνάντηση που
είχε χθες με τους εκπροσώπους του τύπου. Καμία προσπάθεια για συνδικαλισμό στο ξεκίνημά
της δεν έχει τις ευχές του εργοδότη, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ένωσης Παναγιώτης
Δρίτσας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση».
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«Απογευματινή»: «Ανάβουν φωτιές οι πυροσβέστες» διαβάζουμε στο ρεπορτάζ του Νάσου
Νικολαΐδη. «Μεγαλώνει το συνδικαλιστικό κίνημα μέσα και στο Πυροσβεστικό Σώμα μετά από
τα στοιχεία που έδωσαν χθες στη δημοσιότητα τα μέλη της διοικούσας επιτροπής της νεοσύστατης
Πανελλήνιας ένωσης υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, σε
σύνολο 5.750 αξιωματικών, υπαξιωματικών και πυροσβεστών, οι 4.000 έγιναν μέλη της Ένωσης
με στόχο την αναβάθμιση του Σώματος και την προστασία και σωτηρία της ανθρώπινης ζωής και
της περιουσίας των συνανθρώπων μας».
Εφημερίδα «Έθνος»: «Άναψαν φωτιές οι πυροσβέστες!» Ο Γιώργος Φρίμης γράφει συγκεκριμένα:
«Φωτιές στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης άναψαν με τις χθεσινές δηλώσεις τους. Και οι πυροσβέστες
μετά τους αστυνομικούς, συνδικαλίστηκαν και αυτοί. Στην παρθενική τους συνάντηση με τους
δημοσιογράφους οι εκπρόσωποι της Ένωσης δήλωσαν, μεταξύ άλλων, ότι υπάρχει περίπτωση να
φτάσουν μέχρι και την απεργία αν δεν επιλυθούν τα προβλήματά τους και δεν βρουν ανταπόκριση
από το υπουργείο. «Μέχρι στιγμής δεν έχουμε έρθει σε επαφή με το υπουργείο γιατί δεν το κρίναμε
σκόπιμο» απάντησαν σε σχετική ερώτηση. «Σε περίπτωση όμως που ο υπουργός δεν δει με καλό
μάτι τις ενέργειες του σωματείου μας θα τον αντιμετωπίσουμε κατάλληλα. Η ίδρυση του σωματείου
είναι σύμφωνη με το σύνταγμα και τους νόμους αφού το Συμβούλιο της Επικρατείας μας έχει
χαρακτηρίσει ως πολιτικούς υπαλλήλους. Στο σωματείο μας υπάρχουν και αξιωματικοί».
Στις 5 Οκτωβρίου 1988 συνεδριάζει η ΠΔΕ για να εγκρίνει τις δαπάνες επίπλωσης και λειτουργίας
των γραφείων, το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, την εξουσιοδότηση του ταμία να καλύπτει τα
έξοδα μετακίνησης του προεδρείου στην επαρχία, ενώ εκφράζει τις ευχαριστίες της στο προσωπικό
του Β’ Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών για τη δωρεά μιας αριθμομηχανής. Αντίστοιχες ευχαριστίες
θα ακολουθήσουν και για άλλες Υπηρεσίες που βοήθησαν στη λειτουργία και την επίπλωση των
γραφείων της οδού Δεληγιώργη 25.
Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε να σταλεί μήνυμα συμπαράστασης στην ΟΤΟΕ, ζητώντας
την επίλυση των δίκαιων αιτημάτων της: «Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, απαιτείται
ένταση των κοινών προσπαθειών για τα δημοκρατικά, κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα όλων
των εργαζομένων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα», αναφερόταν μεταξύ άλλων.
Να σημειώσουμε επίσης ότι η ΠΕΥΠΣ απέστειλε μήνυμα συμπαράστασης στα Εργατικά Κέντρα
και τις Ομοσπονδίες που είχαν προβεί στην Αθήνα σε Διάσκεψη για τον εκδημοκρατισμό του
συνδικαλιστικού κινήματος, με αφορμή την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί τότε στη ΓΣΕΕ.
Το πρώτο Υπόμνημα
Στις 11 Οκτωβρίου 1988 η Διοικούσα Επιτροπή αποστέλλει στον Αρχηγό του Σώματος το πρώτο
της Υπόμνημα με το οποίο του γνωρίζει τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες
στο χώρο εργασίας τους και τα οποία, όπως επισημαίνεται, «κατά γενική ομολογία είναι κοινά σ’
όλους τους συναδέλφους που υπηρετούν στο Σώμα. Ευελπιστούμε πως θα συμφωνήσετε μαζί μας
για να ενεργήσουμε από κοινού για την εξεύρεση καλύτερης λύσης».
Στο Υπόμνημα περιλαμβάνονται αναλυτικότερα τα εξής:
1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΚΕΥΠΣ)
«Κοινή διαπίστωση και αναγκαιότητα πιστεύουμε πως είναι η σύνταξη ενός καινούργιου και
σύγχρονου κανονισμού με τη βοήθεια και συμμετοχή νομικών για νομοθετική επεξεργασία,
υπηρεσιακών παραγόντων και της Π.Ε.Υ.Π.Σ. που θα περάσει από τη Βουλή των Ελλήνων για την
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πλήρη εναρμόνισή του με τις ισχύουσες συνταγματικές επιταγές. Την εκ νέου σύνταξη επιβάλλει η
αναχρονιστικότητα του ΚΕΥΠΣ, όπως εξάλλου αναγράφεται στον πρόλογο (απαρχαιωμένος) του
αντίστοιχου εγχειριδίου, που κάθε άλλο έρχεται σε συμφωνία με την ισχύουσα κοινωνικοπολιτική
πραγματικότητα.
2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει ανάγκη παράλληλης και σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής
και χώρων με τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εφαρμογή προγραμμάτων θεωρητικής και
πρακτικής εκπαίδευσης. Η Πυροσβεστική Σχολή στερείται των στοιχειωδών χώρων και μέσων που
είναι απαραίτητα για σύγχρονη πυροσβεστική εκπαίδευση.
3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Καθιέρωση πενθήμερης εργασίας με νομοθετική ρύθμιση για την πλήρη εφαρμογή του και
κάλυψη των απαιτούμενων για αυτό οργανικών θέσεων.
β) Καλύτερη διαβίωση μέσα στους Σταθμούς (ανακατασκευή, αντιμετώπιση ελλείψεων, εξεύρεση
χώρων) και
γ) Μελέτη για την καθιέρωση στολής υπηρεσίας (πυρκαϊάς) που να ανταποκρίνεται στις συνθήκες
εργασίας και να εξασφαλίζει αξιοπρεπή εμφάνιση των υπαλλήλων.
4. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Οι προσλήψεις να γίνονται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιφέρειας. (Να γίνονται πανελλήνιες
προσλήψεις με συγκεκριμένες τοπικές- περιφερειακές οργανικές θέσεις).
Το Πυροσβεστικό Σώμα, έχοντας αρμοδιότητες και αντικείμενο τεχνικής φύσης, χρειάζεται
την πρόσληψη ειδικευμένων υπαλλήλων - επιστημόνων Πολυτεχνικών Σχολών και Νομικής Οικονομικής κατεύθυνσης που θα επανδρώσουν ως Αξιωματικοί τις Περιφερειακές Διοικήσεις του
Σώματος, πράγμα που συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια στις Π.Υ. των περισσοτέρων ευρωπαϊκών
χωρών.
Αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων υπαλλήλων-επιστημόνων με αναδιάρθρωση - στελέχωση των
Υπηρεσιών.
Οι μεταθέσεις σε απομακρυσμένες Υπηρεσίες δυσμενούς διαβίωσης, έως ότου τεθεί σε εφαρμογή
η αξιολογική τοπική πρόσληψη, να γίνονται με κοινωνικά αξιολογικά κριτήρια.
Η χρονική διάρκεια να είναι διετής και με την πάροδο του παραπάνω χρόνου, η Υπηρεσία να
υποχρεώνεται να τοποθετεί αυτόν κατά προτεραιότητα σε Υπηρεσία της επιλογής του, καλύπτοντας
τα έξοδα μετακίνησής του.
Οι μεταθέσεις να κοινοποιούνται έξι (6) μήνες πριν από την εκτέλεσή τους.
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Γνωστοποίηση σε όλους τους υπαλλήλους της βαθμολογίας κατά την αξιολόγησή τους στη
σύνταξη των φύλλων ποιότητας και εκθέσεων ικανότητας. Συμμετοχή της Π.Ε.Υ.Π.Σ. στα
Πειθαρχικά Συμβούλια και στα Συμβούλια κρίσεων των υπαλλήλων του Π.Σ.
6. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Να μειωθεί ο χρόνος μισθολογικών προαγωγών των Πυροσβεστών και να υπολογίζεται ο χρόνος
της στρατιωτικής υπηρεσίας για τη χορήγηση των μισθολογικών προαγωγών στο βαθμό του
Πυρονόμου και Αξιωματικού.
7. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
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α) Αποζημίωση νυχτερινής εργασίας, β) αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης, γ) αποζημίωση
αργιών - Κυριακών (οι αποζημιώσεις να καταβάλλονται όπως και στους άλλους δημοσίους
υπαλλήλους), δ) επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας, ε) επαναφορά σε ισχύ του Ν.Δ.
142/1974, που αφορά τα πέντε (5) χρόνια μάχιμης υπηρεσίας, για όλους τους υπαλλήλους, λόγω
της φύσης της εργασίας μας.
8. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Σταδιακή αντικατάσταση παλιών οχημάτων και παράλληλα αγορά οχημάτων και μηχανημάτων
που απαιτούνται από τη σημερινή τεχνολογική εξέλιξη.
9. ΔΑΣΗ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Δημιουργία ενιαίου φορέα πυροπροστασίας δασών, που να συμπεριλαμβάνει και το Πυροσβεστικό
Σώμα. Η καταστολή να ανατεθεί εξολοκλήρου στο Πυροσβεστικό Σώμα, με ανάλογη αύξηση, σε
προσωπικό και μηχανολογικό εξοπλισμό.
10. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ
Αύξηση της οργανικής δύναμης, ώστε να συμπεριλαμβάνει τις θέσεις των νέων Υπηρεσιών που
δημιουργήθηκαν (Ανακριτικό - Πυρασφάλεια - Μάχιμο προσωπικό - Λιμενικών Πυρ/κών Σταθμών
- Μουσική κλπ.) και όσων ενδεχομένως δημιουργηθούν.
11. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Καθιέρωση εβδομάδας πρόληψης πυρκαγιών με γενική κινητοποίηση όλων των Π.Υ., για άμεση
ενημέρωση του κοινού με επισκέψεις σε σχολεία, σπίτια και χώρους εργασίας, στο δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα, καθώς και με τη διοργάνωση διαφόρων σχετικών εκδηλώσεων.
Το πλαίσιο αυτό τέθηκε και δια ζώσης στον Αρχηγό ΠΣ στις 20 Οκτωβρίου 1988 από τη Διοικούσα
Επιτροπή, γεγονός που δημοσιοποιήθηκε στα ΜΜΕ με σχετική λιτή ανακοίνωση.
Στην επόμενη συνεδρίαση, που έγινε στις 25 Οκτωβρίου 1988, αποφασίστηκε να γίνουν αποδεκτές
οι αιτήσεις όλων όσοι είχαν υποβάλλει αίτηση εγγραφής στο σωματείο. Αποφασίστηκε, επίσης, να
γίνουν εκλογές μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, σε όλους τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς για την εκλογή
προσωρινών αντιπροσώπων μέχρι να συνταχθεί ο εσωτερικός κανονισμός και να υποβληθεί για
έγκριση στη Γενική Συνέλευση όλων των μελών.
Τους επόμενους μήνες, το προεδρείο επισκέπτεται πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης είτε
μεμονωμένα, βουλευτές, και υποβάλλει το Υπόμνημα, επιδιώκοντας -και με αφορμή αυτές τις
επαφές- τη δημοσιοποίηση των προβλημάτων τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι συναντήθηκαν με
το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Νίκο Γκελεστάθη, το βουλευτή του ΚΚΕ Κώστα Κάππο, με
το μέλος της Γραμματείας του ΚΚΕ Εσωτερικού Νίκο Μπίστη, με τον βουλευτή της Ελληνικής
Αριστεράς Αντώνη Μπριλάκη, με τον πρόεδρο του Κόμματος Δημοκρατικού Σοσιαλισμού
Χαράλαμπο Πρωτόπαπα, με τον πρόεδρο της Δημοκρατικής Ανανέωσης Κωστή Στεφανόπουλο και
με τον πρόεδρο της Χριστιανικής Δημοκρατίας Νίκο Ψαρουδάκη, οι οποίοι υιοθέτησαν το σύνολο
των αιτημάτων. Μάλιστα, ορισμένοι εξ αυτών υποβάλλουν Ερωτήσεις στη Βουλή των Ελλήνων,
αναγκάζοντας τον τότε υπουργό Δημόσιας Τάξης Γιώργο Πέτσο να απαντήσει εγγράφως ότι «το
Πυροσβεστικό Σώμα στα πλαίσια εκσυγχρονισμού των Κανονιστικών του διατάξεων, συγκρότησε
Επιτροπή σύνταξης νέου σχεδίου Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, που βρίσκεται στο στάδιο
της επεξεργασίας και σύντομα θα διαμορφωθεί το τελικό κείμενο. Με πρόσφατο επίσης Π.Δ.,
οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος αναδιαρθρώθηκαν, σύμφωνα με το αποκεντρωτικό
σύστημα διοίκησης και με γνώμονα την καλύτερη λειτουργικότητά τους και την πληρέστερη
εξυπηρέτηση του κοινού.
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Με υπουργική απόφαση προβλέπεται η δυνατότητα κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα
πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών σε ποσοστό 10% επί των προσλήψεων που γίνονται κάθε φορά.
Βασικός στόχος είναι η παραπέρα στελέχωση του Σώματος με επιστήμονες που οι σπουδές και οι
γνώσεις τους προσιδιάζουν στο πυροσβεστικό επάγγελμα.
Η ανανέωση του τεχνικού εξοπλισμού του Πυροσβεστικού Σώματος γίνεται σταδιακά με
ικανοποιητικό ρυθμό και μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού. Με σχέδια
Π.Δ. που καταρτίστηκαν πρόσφατα και προβλέπεται σύντομα να τεθούν σε ισχύ, ρυθμίζονται
θέματα σχετικά με βαθμολογικές και μισθολογικές προαγωγές του προσωπικού».
Η επόμενη συνεδρίαση γίνεται στις 3 Νοεμβρίου 1988 κατά την οποία αποφασίζεται η συμμετοχή
στις εορταστικές εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο και δη στην πορεία προς την Αμερικανική
πρεσβεία, που διοργανώνει η ΕΦΕΕ, με ξεχωριστό πανό των πυροσβεστών, που θα γράφει
«Σταθερά στο δρόμο του Νοέμβρη». Το προεδρείο ενδιαφέρεται επίσης να εξασφαλίσει μέσω του
Αρχηγείου ότι θα συμμετέχει και στην εκδήλωση που θα γίνει στη Σχολή. Μάλιστα, αποφασίστηκε
να σταλεί και σχετικό κείμενο στις Υπηρεσίες ως κάλεσμα για συμμετοχή στις εκδηλώσεις κάθε
ενδιαφερόμενου συναδέλφου τους. Τέλος, προτρέπει τις τοπικές επιτροπές ανάλογα με τις συνθήκες,
να συμμετάσχουν μαζικά στις εκδηλώσεις, καταθέτοντας στεφάνι και διανέμοντας στον κόσμο το
Μήνυμά τους, έτσι ώστε να γνωστοποιηθεί και με αυτόν τον τρόπο, η ίδρυση του σωματείου.
Άλλο θέμα που απασχόλησε το προεδρείο ήταν ο προγραμματισμός συναντήσεων με τα πολιτικά
κόμματα και η συνέχιση των ενημερωτικών επισκέψεων στην επαρχία. Ιδού το Μήνυμα για τη 15η
επέτειο του Πολυτεχνείου:
Συμπληρώνονται φέτος 15 χρόνια από την ηρωική εξέγερση του λαού και της νεολαίας μας στο
Πολυτεχνείο. Μιας εξέγερσης που σήμανε το τέλος της επτάχρονης δικτατορίας που είχε επιβληθεί
στη χώρα από τον Απρίλη του 1967. Μιας εξέγερσης που τα συνθήματά της για “ΨΩΜΙ - ΠΑΙΔΕΙΑ
- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ” μένουν ανεξίτηλα χαραγμένα στη μνήμη μας και
οδηγούν όλους μας, λαό και νεολαία, στους καθημερινούς μικρούς και με μεγάλους αγώνες.
Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΠΕΥΠΣ)
ιδρύθηκε πρόσφατα ως ο συνδικαλιστικός φορέας των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος,
οι οποίοι αργά αλλά σταθερά κατέκτησαν το συνταγματικό δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι που στα
60 χρόνια ζωής και λειτουργίας του Σώματος ήταν υπό διωγμό.
Οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος χωρίς την παραμικρή ιδιοτέλεια, χρόνια τώρα,
ρίχνονται στη μάχη για την προστασία της περιουσίας και ζωής των πολιτών από τους κινδύνους
της φωτιάς, θεομηνίες κλπ και η διαφύλαξη του περιβαλλοντικού μας πλούτου που μαστίζεται από
τις πυρκαϊές που οι διαστάσεις τους πλέον παίρνουν το χαρακτήρα της εθνικής καταστροφής.
Πιστεύουμε ότι σαν υπάλληλοι, έχουμε πάρα πολλά να προσφέρουμε στη χώρα και το λαό μας.
Για το λόγο αυτό ζητάμε η πολιτεία να ανταποκριθεί θετικά στα χρονίζοντα προβλήματα του κλάδου
μας οικονομικά και θεσμικά και να μη μας ανατίθενται καθήκοντα ενάντια στις κινητοποιήσεις του
λαού μας, που και αυτός αγωνίζεται ενάντια στην περιβαλλοντική καταστροφή και τον θέλουμε
συμπαραστάτη στις προσπάθειες που καταβάλλουμε.
Στην κατεύθυνση αυτή αγωνιζόμαστε και θα αγωνιστούμε.
Το Πολυτεχνείο, οι νεκροί του, τα συνθήματά του θα οδηγούν τους αγώνες μας και θα μας
δείχνουν σταθερά το δρόμο για τη νίκη.
Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 1988
Μετά τη συνεδρίαση, η Διοικούσα Επιτροπή στέλνει ενημερωτικά έγγραφα στις Υπηρεσίες και
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υποδείγματα πρακτικών εκλογής αντιπροσώπων σε τοπικό επίπεδο, οδηγίες για την εκλογή των
Αντιπροσώπων Σταθμού, καθώς και το Υπόμνημα αιτημάτων που προωθεί στην Ηγεσία και στα
πολιτικά κόμματα. Ενημερώνει επίσης ότι έγινε μια συνάντηση με τον Αρχηγό του ΠΣ με τον οποίο
συζητήθηκε και συμφωνήθηκε η διάθεση χώρων τόσο για τις ενημερωτικές συναντήσεις των μελών
του σωματείου, όσο και για την ανάρτηση πίνακα ανακοινώσεων. Επισημαίνει δε ότι εκκρεμεί το
αίτημά της για συνάντηση με τον ΥΔΤ, μια κίνηση υψηλού ρίσκου, δεδομένου ότι το υπουργείο είχε
να αντιμετωπίσει τη φωτιά που είχαν ήδη ανάψει και οι συνδικαλιστές αστυνομικοί.
Δέκα ημέρες μετά, στις 24 Νοεμβρίου 1988, είναι γεγονός η πρώτη συγκέντρωση διαμαρτυρίας
ενστόλων στη Θεσσαλονίκη, η οποία ασφαλώς και αντιμετωπίζεται από τους πυροσβέστες ως μια
αναπόδραστη εξέλιξη στον χώρο της αστυνομίας. Είναι οι πρώτες δυναμικές κινήσεις αστυνομικών
που έμελε να σφραγίσουν τις εξελίξεις τα επόμενα χρόνια και το προεδρείο της ΠΕΥΠΣ ενδιαφέρεται
γι’ αυτές, εκδηλώνοντας με ανακοινώσεις του τη συμπαράστασή του στους αγώνες που έχουν
ξεκινήσει και οι αστυνομικοί για τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής τους ελεύθερης δράσης.
Στις 14 Δεκεμβρίου 1988, η ΑΔΕΔΥ πραγματοποιεί συγκέντρωση στο θέατρο Γκλόρια, όπου η
ΠΕΥΠΣ απευθύνει μήνυμα συμπαράστασης στην απεργιακή κινητοποίησή της. Τονίζει δε ότι «οι
στόχοι σας είναι και δικοί μας, γιατί νοιώθουμε αναπόσπαστο τμήμα του δημοσιοϋπαλληλικού
κινήματος της χώρας. Δυστυχώς όμως παρά την απ’ όλους αναγνωριζόμενη κοινωνικά ωφέλιμη
προσφορά μας η οποία μας προσδίδει χαρακτήρα τακτικών πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων (όπως
έχει δεχτεί και το Συμβούλιο της Επικρατείας), με τον Α.Ν. 360/1968 χαρακτηριζόμαστε ως Σώμα
Ασφαλείας και εκ του Συντάγματος στερούμαστε του απεργιακού δικαιώματος.
Το θεσμικό αυτό πλαίσιο επιβάλλεται να αλλάξει και στην κατεύθυνση αυτή διατυπώνουμε
προτάσεις και αγωνιζόμαστε. Πιστεύουμε ότι η μεταξύ μας συνεργασία, συμπαράσταση και
αλληλεγγύη είναι αναγκαία. Στην κατεύθυνση αυτή και την επίτευξη των κοινών μας στόχων θα
δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις».
Τέλος, πριν αποχαιρετίσουμε το ιστορικό για το ΠΣ, 1988, πρέπει να επισημάνουμε ότι η
Διοικούσα Επιτροπή, λίγο πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, με
ανακοίνωσή της, θέλησε να τονίσει «την ανάγκη για Ενότητα, Συσπείρωση στους κόλπους του
Σωματείου, Αγωνιστικό Πνεύμα και Αλληλεγγύη ανάμεσα σ’ όλα τα μέλη, ανεξάρτητα από την
ιδεολογία και την πολιτική τοποθέτηση οποιουδήποτε από τα μέλη της Ένωσης.
Αυτά αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για μια επιτυχημένη πορεία της Ένωσης και την
επίτευξη των στόχων μας, που δεν είναι άλλοι από την αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος
και την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας. Η λέξη που αποτελεί κλειδί για την επιτυχία μας
είναι η λέξη ΕΝΟΤΗΤΑ. Ας μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό και ας μην επιτρέψουμε ποτέ σε κανένα να
την υπονομεύσει με οποιονδήποτε τρόπο».
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Το πρώτο Ψήφισμα - καταγγελία
Όλα δείχνουν ότι το νέο έτος 1989, θα είναι κι αυτό θυελλώδες ελέω πολιτικών εξελίξεων... Η
χρονιά ξεκίνησε με τη συνάντηση των πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Χρήστο Σαρτζετάκη, ενώ η πτώση του ΠΑΣΟΚ ήταν πλέον προ των πυλών. Η Διοικούσα Επιτροπή
απευθύνεται στα μέλη του σωματείου προκειμένου να τα ευαισθητοποιήσει στην καταγραφή των
υπηρεσιακών προβλημάτων με έμφαση στη λειτουργία του ΠΣ, στην έλλειψη δυνάμεων, στον
αριθμό και την κατάσταση των οχημάτων, τη στολή υπηρεσίας και τα διασωστικά μέσα, την
καταλληλότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων, τους όρους υγιεινής και διαβίωσης κλπ, ώστε να
τύχουν αυτά επεξεργασίας πριν προβεί σε περαιτέρω ενέργειες.
Μάλιστα, στις 10 Ιανουαρίου 1989, εκδίδει το πρώτο Ψήφισμα - Καταγγελία για συγκεκριμένα
αιτήματα. Όπως αναφέρεται σε αυτό, «η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΕΥΠΣ, διαμαρτύρεται έντονα,
για την μη, μέχρι σήμερα, καταβολή της επιπρόσθετης αμοιβής για εργασία η οποία προσφέρθηκε
από τους υπαλλήλους του Π.Σ., σε 16ωρη τουλάχιστον βάση και κατά τη διάρκεια των ημερών
ανάπαυσης (ρεπό), για την περιφρούρηση των δασών κατά την θερινή περίοδο έτους 1988. Η
αμοιβή αυτή καταβαλλόταν πάντα μέσα στο ημερολογιακό έτος που πραγματοποιούνταν η
εργασία. Καταγγέλλουμε τη μη καταβολή της αμοιβής έτους 1988 και την καλλιέργεια κλίματος
αβεβαιότητας και με το αν τελικά θα καταβληθεί η αμοιβή αυτή. Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΕΥΠΣ
απαιτεί να σταματήσει ο εμπαιγμός των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος και
α) άμεσα εντός του Ιανουάριου να καταβληθούν αυτά που κάθε υπάλληλος δικαιούται,
β) στο μέλλον vα καταβάλλονται το αργότερον με την εκκαθάριση του αμέσως επόμενου μήνα,
όπως συμβαίνει με όλους τους δημόσιους υπαλλήλους.
Πιστεύουμε ότι η μη ικανοποίηση των πιο πάνω αιτημάτων μας, θα σημαίνει περιφρόνηση
προς τους ανθρώπους αυτούς που με αυτοθυσία καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την
περιφρούρηση και προστασία του Δασικού μας πλούτου κάτω από αντίξοες συνθήκες και κάτι
τέτοιο οπωσδήποτε δεν θα μείνει χωρίς απάντηση».
Η ΑΔΕΔΥ στηρίζει
Μια σημαντική συνάντηση έχει, όμως, το προεδρείο της ΠΔΕ με την ΑΔΕΔΥ στις 26 Ιανουαρίου
1989. Το κυριότερο, ότι η ΑΔΕΔΥ εκδίδει Δελτίο Τύπου και εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή
της στο νεοσύστατο κίνημα των πυροσβεστών:
«Το προεδρείο της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δέχτηκε σήμερα 26-1-1989 τη Διοικούσα Επιτροπή της
Πανελλήνιας ‘Ενωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος και ενημερώθηκε διεξοδικά για τα
προβλήματα των εργαζομένων και τις θέσεις της συνδικαλιστικής τους οργάνωσης.
Το προεδρείο της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δήλωσε προς τους εκπροσώπους των εργαζομένων στην
Πυροσβεστική Υπηρεσία:
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. χαιρετίζει τη συνδικαλιστική οργάνωση των Υπαλλήλων του
Πυροσβεστικού Σώματος.
Ο χαρακτηρισμός της Πυροσβεστικής ως “Σώματος Ασφαλείας” είναι αυθαίρετος. Οι όποιοι
περιορισμοί στην άσκηση των συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων υπηρετούν άλλες σκοπιμότητες
και δεν έχουν να κάνουν με τη φύση και την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος.
Οι προτάσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος είναι
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εποικοδομητικές και η υιοθέτησή τους θα συμβάλει όχι μόνο στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας,
αλλά και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων Υπηρεσιών.
Ο εκσυγχρονισμός και ο εκδημοκρατισμός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η κατοχύρωση
της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στη διαδικασία προσλήψεων, η αντικειμενικοποίηση των
κριτηρίων για τις υπηρεσιακές μεταβολές, η επαρκής θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των
υπηρετούντων στο Σώμα, η αναμόρφωση των εργασιακών σχέσεων προς όφελος των εργαζομένων
είναι διεκδικήσεις δίκαιες, κοινωνικά αναγκαίες και ρεαλιστικές.
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. συμπαραστέκεται σε κάθε προσπάθεια της νεοσύστατης συνδικαλιστικής
οργάνωσης για την ικανοποίηση των αιτημάτων των εργαζομένων και την καλύτερη προστασία
του κοινωνικού συνόλου».
Το νέο έτος ξεκινά λοιπόν με δεδομένη την αποφασιστικότητα του προεδρείου να νομιμοποιήσει
την περαιτέρω δράση του μέσω δημοκρατικών διαδικασιών, δηλαδή μέσω της Γενικής Συνέλευσης
των μελών και τις εκλογές για την ανάδειξη του πρώτου αιρετού Δ.Σ. Έτσι, κατά την πρώτη
συνεδρίαση του 1989, αποφασίζεται η Γενική Συνέλευση να γίνει στην αίθουσα του κινηματογράφου
Αλκυονίδα (Ιουλιανού 42), στην Αθήνα.
Στο σωματείο είναι ήδη εγγεγραμμένα 3.882 μέλη εκ των οποίων ταμειακά εντάξει είναι μόνο τα
1.247. Το προεδρείο προβληματίζεται για τα διαδικαστικά ζητήματα και ασχολείται κυρίως με την
προετοιμασία της Γενικής Συνέλευσης, προπαγανδίζοντάς την με αφισοκολλήσεις, ανακοινώσεις
και περιοδείες, ώστε να υπάρχει μαζική συμμετοχή. Για το λόγο αυτό υπήρξε μέριμνα για ενοικίαση
πούλμαν με σκοπό την ομαδική μεταφορά των πυροσβεστών από την επαρχία στην Αθήνα. Τις
εκλογές, προσανατολίστηκαν να τις κάνουν στην Αττική από 31/3 έως 3/4 και στην περιφέρεια στις
2 και 3 Απριλίου 1989.
Επίσης, αποφασίστηκε η συγκρότηση πενταμελών περιφερειακών σωματειακών επιτροπών και
στις μεγάλες περιφέρειες, επταμελών.
Οι Περιφερειακές Επιτροπές είναι επίσης τριμελείς και εκλέγονται στα όρια των περιφερειακών
τμημάτων με διετή θητεία. Εκπροσωπούν τα μέλη τους στον Περιφερειάρχη του ΠΣ και στα αρμόδια
όργανα (π.χ. συμβούλια), οργανώνουν ενημερωτικές συσκέψεις στην Περιφέρεια, καταγράφουν τα
προβλήματα και τα κωδικοποιούν, συνεργάζονται με το Δ.Σ. και μετέχουν ως Σώμα στο Γενικό
Συμβούλιο.
Το Γενικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει κάθε έξι μήνες στην έδρα της ΠΕΥΠΣ ή σε πόλη
που θα οριστεί από το Δ.Σ. με σκοπό την εξειδίκευση των θέσεων της ΠΕΥΠΣ και την εισήγηση
των προτάσεών της για σοβαρά θέματα. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ Δ.Σ. και ΓΣ συγκαλείται
Γενική Συνέλευση για άρση της διαφωνίας.
Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό, η ΠΕΥΠΣ οργανωτικά διαιρείται σε Τοπικά και
Περιφερειακά Τμήματα. Ως Τ.Τ. λογίζεται κάθε αυτοτελής μονάδα του ΠΣ στην οποία υπηρετούν
πάνω από 12 μέλη της ΠΕΥΠΣ, ενώ σε περίπτωση μικρής μονάδας (κάτω των 12), ως ΤΤ θεωρείται
το συγκεκριμένο μαζί με το πλησιέστερο από άποψη απόστασης. Ως ΠΤ λογίζεται η εδαφική
περιφέρεια που ταυτίζεται με τις αντίστοιχες περιφέρειες του ΠΣ.
Σε κάθε ΤΤ εκλέγεται για διετή θητεία τριμελής Τοπική Επιτροπή με ενιαίο ψηφοδέλτιο και
η προτίμηση εκφράζεται με ένα σταυρό. Οι ΤΕ εκπροσωπούν τα μέλη τους στο Διοικητή και τα
αρμόδια όργανα της Υπηρεσιακής μονάδας, καταγράφουν τα προβλήματα και τα μεταφέρουν στις
Περιφερειακές Επιτροπές και στο Δ.Σ. Ενεργούν για την ενημέρωση των μελών τους, επιμελούνται
των Πινάκων ανακοινώσεων, αναπτύσσουν σχέσεις συνεργασίας και αλληλεγγύης με τις τοπικές
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συνδικαλιστικές οργανώσεις (Εργατικά Κέντρα, δήμους κλπ) ενώ επί σοβαρών θεμάτων ενεργούν
μετά από συνάντηση με το Δ.Σ. Επίσης, εισπράττουν τις συνδρομές και μπορούν να οργανώνουν
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις, αθλητικές εκδηλώσεις, χορούς και ό,τι άλλο
μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών της ΠΕΥΠΣ και στη σύσφιξη των σχέσεων των
μελών της. Ο κανονισμός προέβλεπε συνεδριάσεις μια τουλάχιστον φορά το μήνα και απολογισμό
- προγραμματισμό των δράσεών τους.
Σε επίπεδο πολιτικής και φυσικής Ηγεσίας, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην κατάρτιση και
υπογραφή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Χρήστο Σαρτζετάκη του Π.Δ. 53/1989 (Α’ 26)
Προαγωγές Πυροσβεστικού Προσωπικού και άλλες διατάξεις, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων
την προαγωγή «επ’ ανδραγαθία» για το πυροσβεστικό προσωπικό, μέχρι και το βαθμό του Πυραγού
συμπεριλαμβανομένου, για προσφορά και αυτοθυσία για τις οποίες δεν επαρκούν για να τιμηθούν
οι κοινές ηθικές αμοιβές. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος εξομοιώνεται βαθμολογικά
και μισθολογικά με Αντιστράτηγο Αρχηγό Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων και τον
Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. (Άρθρο 3).
Το σωματείο από την πλευρά του προσπερνά αυτές τις εξελίξεις καθώς έχει μπει ήδη σε τροχιά
εκλογών για την ανάδειξη της πρώτης αιρετής του διοίκησης. Και, μπορεί σε επίπεδο πρωταγωνιστών
και βάσης, να υπήρχε ενθουσιασμός, σε επίπεδο Ηγεσίας και ιεραρχικής δομής προς τα κάτω, όμως,
το κλίμα ήταν διαφορετικό. Η αποδοχή δεν ήταν καθολική, δεδομένου μάλιστα ότι στην Αστυνομία
οι διώξεις συνεχίζονταν, όχι μόνο για τους χαμηλοβάθμους αλλά και για τους αξιωματικούς που
ήδη είχαν συστήσει την Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας22.
Ενδεικτική είναι η αναφορά που έφτασε στα γραφεία της ΠΕΥΠΣ από τους Δόκιμους
Αρχιπυροσβέστες Θεοδωρή Σάββα, Πατσέλη Θεοδόσιο και Παυλόπουλο Χρήστο, οι οποίοι
κατήγγειλαν το Διοικητή της Πυροσβεστικής Σχολής Ν. Αλεβιζάκη ότι έθεσε ζήτημα παράκαμψης
των εκλεγμένων αντιπροσώπων του σωματείου, στους οποίους αναγνώρισε μόνο το δικαίωμα
μεταφοράς των προβλημάτων που τους απασχολούν στη Διοικούσα Επιτροπή της ΠΕΥΠΣ.
Αναφερόμενος δε στη νομιμότητα της συνδικαλιστικής δράσης, την απέκλεισε στο συγκεκριμένο
εργασιακό χώρο και αρνήθηκε να την αναγνωρίσει, λέγοντας ότι δέχεται ως εκπρόσωπο των
σπουδαστών της Σχολής μόνο τον Αρχηγό Σχολής, σύμφωνα με τους Κανονισμούς.
Το ίδιο διάστημα, στην οδό Δεληγιώργη 25 καταφτάνουν από διάφορες Περιφερειακές
22

Την ίδια περίοδο έχουμε έντονη δραστηριότητα στις τάξεις των Αξιωματικών. Στις 10-12-1988 ιδρύεται η ΠΕΝΑΑ
με ιδρυτική πράξη των μελών της και στις 20-2-1989, οι πρώτοι αξιωματικοί λαμβάνουν τα πρώτα Φύλλα Πορείας στο
πλαίσιο των διώξεων που έχει εξαπολύσει η Ηγεσία εναντίον τους. Η ΕΚΑ, επίσης, με την έναρξη της νέας χρονιάς,
εξαγγέλλει ανοικτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα στις 16-1-89 στο θέατρο Ακροπόλ. Η Ηγεσία της Αστυνομίας
θέτει σε επιφυλακή την Αστυνομία σε μια κίνηση αντιπερισπασμού, αλλά η ΕΚΑ απτόητη συνεχίζει. Στις 8-2-89 εξαγγέλλει
συγκέντρωση και πορεία στην Αθήνα, προκαλώντας το ΥΔΤ, το οποίο την επομένη εκδίδει Ανακοίνωση:
«Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με επάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις διεύρυνε μέχρι τα ακρότατα όριά τους τα συνδικαλιστικά
δικαιώματα των εργαζομένων. Η στρατιωτική δομή και ιεραρχία της Ελληνικής Αστυνομίας και η ισχύουσα νομιμότητα
στη λειτουργία της δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη, αλλά ούτε την πρωτοβουλία, για την δημιουργία συνδικαλιστικών φορέων
στο χώρο της Αστυνομίας.
Ο νόμος και ο κανονισμός παρέχουν τα εχέγγυα και τις διαδικασίες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων
στην ΕΛ.ΑΣ., αλλά παράλληλα θεσπίζουν πειθαρχικές, ακόμη και ποινικές ευθύνες στους ενεργούντες, παρά τις
απαγορευτικές διατάξεις.
Το ΥΔΤ είναι υποχρεωμένο να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πάταξη του φαινομένου, που αποτελεί απειλή για την
ομαλή λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της Αστυνομίας».
Παρά ταύτα, στις 14-2-89 με πρωτοστάτη το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και τον πρόεδρό του Παναγιώτη Πλούμη, η ΕΚΑ
διοργανώνει συγκέντρωση έξω από το ΥΔΤ στην Κατεχάκη. Ο Γ. Πέτσος προβαίνει σε νέες απειλές. Στις 22-4-89 ακολουθεί
η ιστορική συνάντηση 12 σωματείων για την ίδρυση της ΠΟΑΣΥ.
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Επιτροπές αναφορές προβλημάτων και προτάσεων για τις μισθολογικές προαγωγές, για το
επίδομα εξομάλυνσης, για τις θερινές άδειες, για τη σύνθεση των σταθμών και τη χωροταξική τους
τοποθέτηση κλπ.
Η Φωνή των Πυροσβεστών
Το πρώτο φύλλο της Φωνής των Πυροσβεστών, κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 1989, πριν από τις
αρχαιρεσίες, με βασικό τίτλο «Ψηφίζουμε από 31 Μάρτη έως 3 Απρίλη». Η εφημερίδα δημοσιεύει
ενημερωτική εγκύκλιο για τις αρχαιρεσίες και την εφορευτική επιτροπή, ενώ στο Σημείωμα της
Σύνταξης, διαβάζουμε:
«Η έκδοση της εφημερίδας Η φωνή των πυροσβεστών, είναι αναμφισβήτητα ένα σημαντικό
βήμα στην εξελικτική πορεία της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος.
Είναι το επίσημο ενημερωτικό έντυπο το οποίο αποσκοπεί στην ουσιαστική ενημέρωση τόσο των
συναδέλφων όσο και των λοιπών αναγνωστών του και πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει αποφασιστικά
στις δραστηριότητες και τις γενικότερες επιδιώξεις του σωματείου μας. Τα θέματά της θα είναι
ποικίλα και ενδιαφέροντα. Πολλά από αυτά, νομίζουμε ότι θα προσεγγίσουν τους προβληματισμούς
σας σε αυτό το φύλλο. Μπορείτε να βρείτε θέματα όπως τα εξής: έκθεση δράσης Προσωρινής
Διοικούσας Επιτροπής, προγραμματισμός, άρθρα συναδέλφων μελών, διάφορα δημοσιεύματα
στον ελληνικό τύπο σχετικά με το σωματείο μας και άλλα.
Συνάδελφοι, εσείς θα γίνετε οι κριτές της προσπάθειάς μας. Θα περιμένουμε τις απόψεις σας και
από σας θα εξαρτηθεί η συνολική δουλειά μας. Με τη δική σας πάντα συμπαράσταση ευελπιστούμε
ότι θα ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας.
Τέλος, ζητούμε συγγνώμη για τυχόν ατέλειες που υπάρχουν και υποσχόμαστε ότι σύντομα θα τις
ξεπεράσουμε».
Υπεύθυνος, σύμφωνα με το νόμο ήταν ο πρόεδρος της ΠΔΕ Παναγιώτης Δρίτσας, ο οποίος με
μακροσκελές του άρθρο, αναφερόταν στην αναγκαιότητα της ίδρυσης του σωματείου και βεβαίως
στην ενότητα δράσης, στη βάση των κοινών προβλημάτων. Ισχύουν στο ακέραιο μας λέει, σήμερα,
όσα αποτυπώνονται σε αυτό το άρθρο για τα προβλήματα που καλούνταν να λύσουν.
«Το σωματείο», όπως έγραφα τότε, «εκφράζει την κατανόηση από όλους μας, ότι τα προβλήματα
στο χώρο έχουν χρονίσει και συσσωρευτεί ώστε να είναι πλέον αναγκαία η συνδικαλιστική έκφραση
και δράση για την επίλυσή τους. Εκφράζει την ωριμότητα των υπαλλήλων και τη θέλησή τους να
προχωρήσουν με τα όπλα της ενότητας και του αγώνα στην επίλυση των κοινών προβλημάτων. Τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι του ΠΣ δεν είναι κυρίως ατομικά ή διαπροσωπικά.
Είναι προβλήματα όλων μας, είναι κοινά προβλήματα και για την επίλυσή τους οφείλουμε όλοι
μας να ενεργοποιηθούμε. Η υπόθεση του Συνδικαλιστικού Κινήματος στο Π.Σ. και η έκταση των
δραστηριοτήτων που επιβάλλεται να αναπτυχθούν, απαιτούν την προσφορά και προσπάθεια όλων
των μελών της Π.Ε.Υ.Π.Σ. Τα ίδια τα προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι
του Π.Σ. μας δείχνουν την κατεύθυνση που επιβάλλεται να ακολουθήσουμε, που δεν είναι άλλη
από αυτή της ΕΝΟΤΗΤΑΣ και του ΑΓΩΝΑ. Ενότητα, γιατί τα προβλήματα είναι κοινά και μας
αφορούν όλους μας, χωρίς εξαίρεση. Ας δούμε το Υπόμνημα που σύνταξε η Προσωρινή Διοικούσα
Επιτροπή και που αποτελεί τις θέσεις κατ’ αρχάς της Ένωσής μας. Στο Υπόμνημα αυτό θίγονται
μια σειρά ζητήματα είτε θεσμικά - διοικητικά (Κ.Ε.Υ.Π.Σ., προσλήψεις, μεταθέσεις, αξιολόγηση
κλπ.) είτε επιχειρησιακά (εκπαίδευση, συνθήκες εργασίας, μηχανολογικός εξοπλισμός, δάση -
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πυροπροστασία, διάλυση συγκεντρώσεων κλπ.), είτε - τέλος - οικονομικά (αποζημίωση νυκτερινής
εργασίας, υπερωριακής απασχόλησης, Κυριακών - αργιών, επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας, βαθμολογιικές - μισθολογικές προαγωγές κλπ.
Τα προβλήματα είναι κοινά, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ατομικά από τον καθένα μας.
Έτσι θα πρέπει το πρώτο μας μέλημα, αλλά και η πρώτη μας κατάκτηση που με κάθε θυσία
οφείλουμε να διατηρήσουμε, να είναι η ΕΝΟΤΗΤΑ των γραμμών μας. Γιατί εκτός των άλλων θα
πρέπει να έχουμε υπόψη μας και το ότι κάθε φορά που το συνδικαλιστικό κίνημα, είτε στη χώρα
μας είτε διεθνώς, διασπάστηκε ή άρχισαν να καλλιεργούνται στους κόλπους του, μεμψίμοιρες
μικροαντιθέσεις, χτυπήθηκε και πάντοτε πισωδρόμησε με αποτέλεσμα τα προβλήματα που κλήθηκε
να λύσει το συνδικαλιστικό κίνημα να παραμείνουν άλυτα και πολλές φορές να οξυνθούν ακόμη
περισσότερο. Αγώνας, λοιπόν, γιατί τα προβλήματα των υπαλλήλων του Π.Σ. δεν μπορούν πλέον
να επιλυθούν με την υπομονή και την αδράνεια, ούτε με ατομικές μεμονωμένες προσπάθειες. Τόσα
χρόνια δεν μπορούσαμε χωρίς το επαγγελματικό μας σωματείο, την Π.Ε.Υ.Π.Σ., να αγωνιστούμε
και κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για τα προβλήματά μας. Αρα ο αγώνας είναι αναγκαίο συμπλήρωμα
της ενότητάς μας», σημείωνα τότε και προσπαθούσα να πείσω τους συναδέλφους εκείνους που ως
αγώνα θεωρούσαν μόνο την απεργία. Γνωρίζαμε τον περιορισμό του άρθρου 23 του Συντάγματος,
δεν είχαμε το όπλο της απεργίας. Αυτό σημαίνει μήπως ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα;
Ότι δεν έχουμε καμιά δυνατότητα αγωνιστικής διεκδίκησης; Οπωσδήποτε όχι, τους έλεγα. Αγώνας
είναι η παράσταση στο Διοικητή του Σταθμού, η παράσταση στον Περιφερειάρχη, η παράσταση
στον Αρχηγό και τον Υπουργό. Αγώνας είναι η τοπική ή περιφερειακή ή πανελλαδική συγκέντρωση.
Αγώνας είναι η έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας και η κοινοποίηση στον Τύπο. Αγώνας είναι η
πορεία διαμαρτυρίας. Αγώνας είναι, τέλος, κάθε τι που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εκφράζει τη
θέληση των υπαλλήλων για επίλυση των προβλημάτων τους. Δεν είναι μόνο η απεργία που αφενός
απαγορεύεται από το Σύνταγμα, αφετέρου δε λόγω της κοινωνικής μας αποστολής - όπως και
παλιότερα δηλώσαμε - ακόμη και αν είχαμε το απεργιακό δικαίωμα, θα σκεφτόμασταν πολύ καλά
αν τελικά θα το χρησιμοποιήσουμε. Δεν θα πέρναμε την απόφαση χωρίς κόπο και αβασάνιστα. Από
τα παραπάνω βγαίνει το συμπέρασμα ότι έχουμε πολλές δυνατότητες αγωνιστικής διεκδίκησης.
Προχωρήσαμε, λοιπόν, με τόλμη και αποφασιστικότητα, αξιοποιώντας τις εμπειρίες του
συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας και με την ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να αποφύγουμε πολλά
αρνητικά συμπτώματα. Υποστήριζα από την αρχή ότι στο σωματείο μας δεν έχει θέση ούτε η
παραταξιοποίηση, ούτε οι κομματικές αντιπαραθέσεις. Είχαμε κάθε δυνατότητα να γίνουμε
υπόδειγμα συνδικαλιστικής προσπάθειας για όλο το συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας».
Στο πρώτο τεύχος της Φωνής των πυροσβεστών, που στήθηκε σε ένα βράδυ από τον Νίκο
Πέτρου και τον Θύμιο Τσούνα με τη βοήθεια ενός φίλου τους, πιο μυημένου από αυτούς στα
συνδικαλιστικά έντυπα, υπάρχει ρεπορτάζ για όλες τις πρωτοβουλίες της Προσωρινής Διοικούσας
Επιτροπής. Καταρχάς, για τη συνάντηση με τον Αρχηγό του Σώματος Βασίλειο Αλάμαρα, στις
15 Φεβρουαρίου 1989, ο οποίος τους είπε ότι κατανοεί τα προβλήματα και αποδέχεται την ίδρυση
του σωματείου. Τους παρέπεμψε δε στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου για πιο λεπτομερή
εξέταση των αιτημάτων τους, ώστε να γίνουν σχετικές εισηγήσεις. Ο Αρχηγός δέχτηκε να γίνουν
επιτροπές για τη σύνταξη ενός καινούργιου ΚΕΥΠΣ και δέχθηκε επίσης σε αυτήν την επιτροπή
να συμμετάσχουν από την πλευρά του σωματείου, οι Βιτουλαδίτης, Τσούνας, Παυλόπουλος και
Θεοδωρής. Ο Αρχηγός αποδέχτηκε επίσης τις θέσεις της ΠΔΕ για το ζήτημα των μεταθέσεων και
την απεμπλοκή από την καταστολή διαδηλώσεων.
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Η εφημερίδα παρουσίασε επιγραμματικά τις ακόλουθες δράσεις: Στις 14 Σεπτεμβρίου 1988 έγινε
η πρώτη γενική συνέντευξη τύπου όπου αναλύθηκαν διεξοδικά οι στόχοι του σωματείου. Στις 29
Σεπτεμβρίου εστάλη επιστολή στον υπουργό Δημόσιας Τάξης Τάσο Σεχιώτη και στον Αρχηγό
του Πυροσβεστικού Σώματος με αίτημα συνάντησης. Ξεκίνησαν οι περιοδείες στην Αθήνα, στη
Θεσσαλονίκη και στον Πειραιά με στόχο την ενημέρωση των πυροσβεστών. Συναντήσεις έγιναν με
τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας Δημήτρη Κωστόπουλο, με τον πρόεδρο της ΑΔΕΔΥ
Σπύρο Γιατρά, με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικού Προσωπικού υπουργείου Δημόσιας Τάξης
και τον πρόεδρό της Βαγγέλη Μαλακάτα και το γενικό γραμματέα Σπαή Αριστείδη, με το βουλευτή
του ΚΚΕ Κώστα Κάππο, τον πρόεδρο του ΚΟΔΗΣΟ Πρωτόπαππα Μπάμπη, ενώ τρεις συναντήσεις
έγιναν συνολικά με τους Διονύση Μπουλούκο, αντιπρόεδρο της Ομάδας κοινοβουλευτικού ελέγχου
της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και με τον πρόεδρό της Δημήτριο Φράγκο. Συνάντηση έγινε επίσης
τόσο με τον πρόεδρο της ΔΗΑΝΑ Κωστή Στεφανόπουλο όσο και της Χριστιανικής Δημοκρατίας,
Νίκο Ψαρουδάκη.
Η πρώτη Γενική Συνέλευση
Η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από σχετικές συνεδριάσεις, προκηρύσσει την πρώτη Γενική
Συνέλευση και τις πρώτες αρχαιρεσίες, με την κάτωθι Πρόσκληση:
Καλούνται τα μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ (Π.Ε.Υ.Π.Σ.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα:
1. Καθορισμός χρόνου αρχαιρεσιών. Εκλογή Εφορευτικών Επιτροπών.
2. Έκθεση δράσης Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής. Προγραμματισμός.
3. Οικονομικός απολογισμός. Προϋπολογισμός επόμενου έτους.
4. Εσωτερικός κανονισμός Π.Ε.Υ.Π.Σ.
Η Γενική Συνέλευση θα γίνει στην Αθήνα στα γραφεία της Π.Ε.Υ.Π.Σ. (Δεληγιώργη 25 και
Κεραμικού) στις 19/2/1989, ημέρα Κυριακή και ώρα 10 π.μ. Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει
απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 22/2/1989, την ίδια ώρα και στον
ίδιο τόπο. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή,
26/2/1989 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση
θα επαναληφθεί την Κυριακή, 5/3/1989 την ίδια ώρα (10 π.μ.) στην αίθουσα του κινηματογράφου
«ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ» (Ιουλιανού 42 και Αριστοτέλους), με τα ίδια πάντοτε θέματα.
Επισημαίνεται προς όλους τους συναδέλφους η αναγκαιότητα της παρουσίας τους στην
καθοριστική τελική Γενική Συνέλευση της 5/3/1989 και της συμμετοχής τους στη συζήτηση και τις
αποφάσεις που θα ληφθούν».
Η Διοικούσα Επιτροπή, επανήλθε στο πρόβλημα με τις απλήρωτες δεδουλευμένες αποδοχές
δασών έτους 1988 και πριν από τη Γενική Συνέλευση ενημέρωσε τα μέλη του σωματείου ότι κατά
τη συνάντηση που είχε με τον Αρχηγό του ΠΣ, έλαβε την απάντηση ότι «από την πλευρά του έχει
κάνει όλες τις ενέργειες για να δοθούν τα χρήματα, και ότι η μη καταβολή αυτών, οφείλεται στο
υπουργείο Γεωργίας, το οποίο δεν έδωσε το ποσό των 50.000.000 στην Πυροσβεστική από τις
μεταφερόμενες πιστώσεις του 1988. Ο Αρχηγός τους παρέπεμψε στον αρμόδιο αξιωματικό για
να τους ενημερώσει πού ακριβώς βρίσκεται το θέμα αυτό, από τον οποίο και πληροφορήθηκαν
ότι τα χρήματα θα δοθούν το Α’ 15νθήμερο του Απριλίου. «Καταστήσαμε σαφές στον κ. Αρχηγό
ότι η ΠΕΥΠΣ το 1989 δεν πρόκειται να δεχθεί το καθεστώς εμπλοκής μας στα δάση, όπως τα
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προηγούμενα δύο χρόνια, και αυτό να το λάβει σοβαρά υπόψη του. Τονίσαμε ότι η θέση μας είναι να
μην ξαναβγούν περιπολικά δασών και η επικουρική βοήθεια που θα δίνεται από την Πυροσβεστική
στην κατάσβεση δασών, να είναι από τα διαθέσιμα αυτοκίνητα κάθε Υπηρεσίας εκτός εάν αλλάξει
το καθεστώς συνεργασίας μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος και Δασικής Υπηρεσίας», τόνιζε
αμέσως μετά με ανακοίνωσή της η ΠΔΕ.
Η ιστορική πρώτη Γενική Συνέλευση έλαβε χώρα στον κινηματογράφο ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ την
Κυριακή 5 Μαρτίου 1989. Από τα 4.129 εγγεγραμμένα και ταμειακώς εντάξει 1.533 μέλη, τη
μέρα της συνέλευσης, παρέστησαν μόνο 300. Οι εργασίες της Συνέλευσης διεξήχθησαν σε κλίμα
έντασης με αιχμή τη διαδικασία εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής. Τέθηκε θέμα ψηφοφορίας
αν η διεξαγωγή της μυστικής ψηφοφορίας θα γίνει με φακέλους ή χωρίς φακέλους και η
πλειοψηφία αποφάσισε (268 έναντι 32) το δεύτερο. Οι μειοψηφίσαντες έκαναν ενστάσεις αλλά η
Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να γίνει τελικά η ψηφοφορία χωρίς φακέλους, όπως είχε εξαρχής
προγραμματιστεί.
Την επομένη ημέρα, η απερχόμενη Διοικούσα Επιτροπή κατήγγειλε «σε όλους τους συναδέλφους μέλη, την απαράδεκτη, διασπαστική και αντισυνδικαλιστική συμπεριφορά ορισμένων συναδέλφων
(ευτυχώς ελαχίστων) στη Γενική Συνέλευση, κατά τρόπο οργανωμένο και κατευθυνόμενο, με
πρόθεση τη δημιουργία επεισοδίων! Έτσι, αφού άρχισαν να υποβάλουν ενστάσεις επί ενστάσεων
και αφού παρεκώλυσαν όλες τις διαδικασίες, τελικά αποχώρησαν, χωρίς να μπουν καν στον κόπο
να υποστηρίξουν τις ενστάσεις τους και αυτό προφανώς, γιατί σκοπός τους δεν ήταν η διασφάλιση
των διαδικασιών αλλά η ματαίωσή τους.
Συγχαίρουμε τους συναδέλφους, που με την ψυχραιμία τους, απέτρεψαν την εναντίον του
Σωματείου μας, οργανωμένη επίθεση και τους ευχαριστούμε. Ενέκριναν με συντριπτική πλειοψηφία
την έκθεση δράσης μας, τον προγραμματισμό και τον οικονομικό απολογισμό. Ενημερώνουμε πως
οι αρνητικοί ψήφοι, φτάνουν τον αριθμό των δακτύλων του ενός χεριού. Είμαστε βέβαιοι ότι όλοι
μαζί θα προχωρήσουμε.
Έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε. Όπλο μας είναι η ενότητα και η συνεργασία όλων αυτών που
θεωρούν ότι ο συνδικαλισμός στο χώρο μας είναι συνώνυμο με τη Δημοκρατία.
Συνάδελφοι, απομονώστε με τον τρόπο σας, αυτούς που θέλουν να οδηγήσουν με τη συμπεριφορά
τους το Σωματείο στη διάλυση προκειμένου να εξυπηρετήσουν μικροπολιτικά συμφέροντα, που
έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα μεγάλα επαγγελματικά, οικονομικά και θεσμικά συμφέροντα
των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος.
Το μήνυμα της Γενικής Συνέλευσης της 5ης Μαρτίου είναι: «Η επιχειρούμενη διάσπαση των
συναδέλφων και η διάλυση του Σωματείου δεν θα περάσουν».
Την Καταγγελία την υπέγραψαν οι Παναγιώτης Δρίτσας, Ευστάθιος Βιτουλαδίτης, Νικόλαος
Πέτρου, Χρήστος Κουκουλής, Χρήστος Τζιομάκης, Γεώργιος Κουτσούγκουλος, Ταξιάρχης
Πολίτης, Οδυσσέας Κόντης, Νικόλαος Ζαγγανάς, Ευθύμιος Τσούνας και Ιωάννης Λεόντιος.
Η διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού στο μεταξύ, επιτρέπει στη Νέα Δημοκρατία να ελιχθεί
πολιτικά, εξαγγέλλοντας στις 3 Απριλίου 1989 ότι τάσσεται υπέρ του συνδικαλισμού στην Ελληνική
Αστυνομία. Στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης έχει επίσης αναλάβει καθήκοντα υπουργού ο Άκης
Τσοχατζόπουλος, ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που βλέπει με πιο ανοικτό μάτι τις εξελίξεις στο
συνδικαλιστικό των ενστόλων.
Εκτενείς αναφορές στις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν στον «Ελεύθερο Τύπο» της
επομένης ημέρας, που δεν αφήνουν αδιάφορους προφανώς ούτε τους πυροσβέστες, αφού η ΝΔ κάνει
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στροφή στο θέμα του συνδικαλισμού και αναφέρεται και σε αυτούς. Το πρόγραμμα εξαγγέλθηκε σε
συνέντευξη Τύπου, από τον Γραμματέα Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή Γιώργο
Σουφλιά και τον πρόεδρο της ΟΚΕ Δημόσιας Τάξης, βουλευτή Δημήτριο Φράγκο και πράγματι σε
σχέση με τις θέσεις που είχαν διατυπωθεί νωρίτερα, υπήρχε διαφοροποίηση.
Όπως είπαν οι δύο βουλευτές, «το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι έτοιμο και θα αρχίσει
να εφαρμόζεται αμέσως μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία.
Οι δύο βουλευτές είπαν ότι οι αποδοχές σήμερα, είναι σε απαράδεκτα επίπεδα και σύμφωνα με το
πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας:
Θα πάρουν το στεγαστικό επίδομα όπως ακριβώς καταβάλλεται στις Ένοπλες Δυνάμεις και θα
φτάνει από 6.000 - 23.000 δραχμές για κάθε αστυνομικό.
Το υπερωριακό επίδομα θα γίνει 7.000 δραχμές (σήμερα είναι 2.500) και τα οδοιπορικά θα
φτάσουν τις 6.000 δραχμές το μήνα. Θα πάρουν επίσης εκπαιδευτικό επίδομα και οι αποδοχές τους
θα εξομοιωθούν πλήρως με των Ενόπλων Δυνάμεων.
Το πρόγραμμα προβλέπει ακόμα:
Ελεύθερο συνδικαλισμό, όπως κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα, το οποίο δεν επιτρέπει μόνο
την απεργία. Οι αστυνομικοί, είναι ελεύθεροι να φτιάχνουν σωματεία και να παλεύουν για τα
αιτήματά τους. Δε θα διωχθούν. Αντίθετα, η Νέα Δημοκρατία θα αποκαταστήσει πλήρως όσους
αστυνομικούς τιμωρήθηκαν για συνδικαλιστικούς λόγους και επίσης όσους διώχθηκαν (και είναι
πολλοί) για πολιτικούς λόγους.
Επιπλέον: Οι μεταθέσεις θα γίνονται καλοκαίρι και με πλήρη αιτιολογία. Δε θα γίνονται όπως
σήμερα αυθημερόν και «για λόγους υπηρεσιακούς».
Για να μην αδικούνται οι αστυνομικοί που παραπέμπονται σε συμβούλια, στα δευτεροβάθμια
συμβούλια θα προεδρεύουν δικαστικοί.
Όπως είπαν οι δύο βουλευτές, η Νέα Δημοκρατία δεν θα αλλάξει το σημερινό καθεστώς της ΕΛ.ΑΣ.
όσο αφορά την ενοποίηση, αλλά θα το βελτιώσει. «Ό,τι θεωρούμε σωστό, θα το διατηρήσουμε. Δεν
θα γκρεμίσουμε τίποτα, μόνο και μόνο επειδή το έφτιαξε το ΠΑΣΟΚ. Θα διορθώσουμε όμως τα
λάθη», είπαν χαρακτηριστικά.
Ανακοινώσεις έγιναν και για τα οικονομικά μέτρα:
Πλήρης, βαθμολογική και μισθολογική εναρμόνιση με τα ισχύοντα στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος, σύμφωνα με τα ισχύοντα στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Σε απομακρυσμένες περιοχές της ορεινής και νησιωτικής Ελλάδας θα υπάρξει μέριμνα για την
εγκατάσταση των αστυνομικών με τις οικογένειές τους σε κρατικά ή μισθωμένα από το κράτος
οικήματα.
Εξυγίανση των ασφαλιστικών ταμείων με ρύθμιση των χρεών τους και με προσθήκη πόρων
πέραν των εισφορών των ασφαλιζομένων.
Τέλος, ανακοινώθηκαν μέτρα υπηρεσιακής αναβάθμισης, όπως:
-Ίδρυση Αρχηγείων με επιτελεία, τα οποία θα διοικούν τα Σώματα Ασφαλείας. Απαλλαγή των
Σωμάτων Ασφαλείας από έργα ξένα προς την αποστολή τους. Αναμόρφωση των προγραμμάτων
σπουδών των Σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας, ώστε να παρέχεται πλήρης επαγγελματική
παιδεία.
-Διαφάνεια στις εξετάσεις. Θα καταργηθεί το Π.Δ. που επιβάλλει την καταστροφή των γραπτών
στις εισαγωγικές και προαγωγικές εξετάσεις και θα επαναφερθεί η διατήρηση των γραπτών επί ένα
χρόνο και των χειρογράφων βαθμολογικών πινάκων για 5 χρόνια. Για τη διασφάλιση του κύρους
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και του αδιάβλητου των εξετάσεων θα ανακοινώνεται η βαθμολογία σε κάθε μάθημα πριν από τη
διεξαγωγή που επόμενου διαγωνίσματος.
-Εισαγωγή στις υπηρεσίες των Σωμάτων Ασφαλείας σύγχρονης τεχνολογίας και διάθεση των
αναγκαίων πιστώσεων για την άμεση εφαρμογή της πληροφορικής και τον εκσυγχρονισμό των
πάσης φύσεως τεχνικών μέσων.
-Θέσπιση του κατάλληλου ωραρίου εργασίας, ανάλογα με τις συνθήκες εργασίας κάθε υπηρεσίας
και 24ωρη εβδομαδιαία ανάπαυση χωρίς καταστρατήγηση.
-Εμπέδωση της πειθαρχίας και του σεβασμού της ιεραρχίας με τη δημιουργία του απαραίτητου
ψυχολογικού κλίματος σε όλους τους αστυνομικούς.
-Θα εκδοθούν αμέσως οι Κανονισμοί των Σωμάτων Ασφαλείας και στα δευτεροβάθμια πειθαρχικά
συμβούλια θα προβλεφθεί η συμμετοχή δικαστικού ως προέδρου αυτών.
- Νομοθετική ρύθμιση της συμμετοχής αστυνομικών - πυροσβεστών σε επαγγελματικές
ενώσεις, όπως ισχύει στην ΕΟΚ, νομοθετική κατοχύρωση ανεξαρτησίας Αρχηγείων ΕΛ.ΑΣ. Πυροσβεστικού, αποκομματικοποίηση των Σωμάτων Ασφαλείας, αντιμετώπιση της τρομοκρατίας
και της μάστιγας των ναρκωτικών και τέλος, η χωρίς προκατάληψη αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναμικού που υπηρετεί σήμερα και η αποκατάσταση όσων διώχθηκαν για συνδικαλιστικούς και
πολιτικούς λόγους».
Περίοδος Βασιλείου Λυχρίτη (1989-1990)
Η πρώτη αιρετή διοίκηση
Στις προγραμματισμένες ημερομηνίες 31/3 και 3/4 πραγματοποιήθηκαν λοιπόν οι αναμενόμενες
αρχαιρεσίες οι οποίες επεφύλασσαν πολλές εκπλήξεις. Νέα πρόσωπα εκλέγονται σε ηγετικές θέσεις,
άγνωστα έως τότε και παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ψηφισάντων είχε επιλέξει πρόσωπα της
ομάδας των πρωτεργατών - ιδρυτών του σωματείου. Η στοχευμένη σταυροδότηση συγκεκριμένων
υποψηφίων, είχε κάνει το θαύμα της, αποκαλύπτοντας την «απειρία» των υπολοίπων.
Για τη στελέχωση του πρώτου αιρετού Δ.Σ. της ΠΕΥΠΣ εκλέγονται οι: Βασίλειος Λυχρίτης,
Δημήτριος Ηλιόπουλος, Παναγιώτης Δρίτσας, Ευστάθιος Βιτουλαδίτης, Αντώνιος Πασσίδης,
Βασίλειος Χατζηιωαννίδης, Θεόδωρος Χορταριάς, Λεωνίδας Αποστολίδης, Νικόλαος Ζαγγανάς,
Παύλος Γρηγορίου, Μιχαήλ Λάζαρης, Ευθύμιος Τσούνας, Ταξιάρχης Πολίτης, Ιωάννης Λεόντιος
και Γεώργιος Σταματίου.
Στις 23 Απριλίου 1989, οι εκλεγέντες συνήλθαν σε σώμα και εξέλεξαν το προεδρείο.
Ο πλειονοψηφήσας σύμβουλος Παναγιώτης Δρίτσας, με την έναρξη της συνεδρίασης,
αφού ευχαρίστησε τους νεοεκλεγέντες ευχήθηκε σε όλους καλή θητεία και υπογράμμισε την
αναγκαιότητα της ενότητας και της διεκδίκησης για την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου,
ενώ στη συνέχεια μίλησαν ο Βασίλειος Λυχρίτης, τονίζοντας επίσης τη σημασία της ενότητας
για την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων, ο Παύλος Γρηγορίου, δίνοντας συγχαρητήρια
στην Εφορευτική Επιτροπή και στην απερχόμενη προσωρινή ΔΕ, ο Ιωάννης Λεόντιος που έδωσε
έμφαση στην πιστή τήρηση των διαδικασιών, ο Νικόλαος Ζαγγανάς, αναφέροντας τη σημασία που
έχει η γνώμη των απλών μελών του σωματείου στη λήψη αποφάσεων και ο Στάθης Βιτουλαδίτης
που έδωσε έμφαση στην ορθή οργάνωση και λειτουργία του σωματείου.
Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία και για τη θέση του προέδρου προτάθηκαν ο Παναγιώτης
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Δρίτσας που μειοψήφησε (6 ψήφοι) και ο Βασίλειος Λυχρίτης που εξελέγη με 3 ψήφους διαφορά
και ήταν ο πρώτος αιρετός πρόεδρος της ΠΕΥΠΣ.
Στα άλλα αξιώματα εξελέγησαν οι: Μιχαήλ Λάζαρης γενικός γραμματέας, Δημήτριος Ηλιόπουλος
ταμίας, Γεώργιος Σταματίου αντιπρόεδρος, Παύλος Γρηγορίου οργανωτικός γραμματέας, Λεωνίδας
Αποστολίδης υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων, Θεόδωρος Χορταριάς έφορος και Βασίλειος
Χατζηιωαννίδης υπεύθυνος επαρχίας.
Το νέο προεδρείο προγραμμάτισε την πρώτη, μετά την εκλογή του, συνεδρίαση για τις 5 Μαΐου
1989. Θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν ο προγραμματισμός ενεργειών, η ιεράρχηση προβλημάτων
και θεμάτων, η έκδοση της εφημερίδας και η διοργάνωση συνέντευξης τύπου.
Κατά τη συνεδρίαση διαμορφώθηκε νέο Υπόμνημα προβλημάτων και θέσεων και αποφασίστηκε
να ενσωματωθεί σε αυτό το αίτημα για κατάργηση του άρθρου 9 του αναγκαστικού νόμου 360/1968.
Επίσης, να υποβληθεί το Υπόμνημα τόσο στον υπουργό Δημόσιας Τάξης όσο και στα πολιτικά
κόμματα και βέβαια να ζητηθεί η θέση τους επ’ αυτών. Το θέμα έκδοσης εφημερίδας, που τελούσε
σε εκκρεμότητα ακόμα, δεν συζητήθηκε τελικά, ενώ ο Ι. Λεόντιος έθεσε ζήτημα συμμετοχής στις
πρωτομαγιάτικες εκδηλώσεις χωρίς το αίτημα αυτό να υιοθετηθεί από την πλειοψηφία του Δ.Σ.
(απορρίφθηκε με 6 ΟΧΙ έναντι 5 ΝΑΙ).
Μετά το τέλος της συνεδρίασης, οι σύμβουλοι Βιτουλαδίτης, Δρίτσας και Τσούνας ζήτησαν να
γίνει έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. στις 9/5, αλλά ορίστηκε τακτική συνεδρίαση για τις 5 Ιουνίου
1989. Ωστόσο, στις 9/5 επιχειρήθηκε να γίνει η συνεδρίαση. Λόγω έλλειψης απαρτίας τελικά η
συνεδρίαση αναβλήθηκε για τις 16 Μαΐου 1989 με βασικά θέματα την οργάνωση της λειτουργίας
του σωματείου, την εκλογή τακτικών αντιπροσώπων στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς και τη
σύσταση του Γενικού Συμβουλίου της ΠΕΥΠΣ. Το Δ.Σ. ανέθεσε στον πρόεδρο Βασίλειο Λυχρίτη
και στον Ευστάθιο Βιτουλαδίτη να εκπονήσουν σε ένα μήνα το σχέδιό τους για την οργάνωση του
σωματείου, ενώ το ζήτημα της σύνταξης Κανονισμού λειτουργίας, αποφασίστηκε να συζητηθεί
στη συνεδρίαση του Ιουνίου. Πάντως τέθηκε το θέμα των ανοικτών ή μη συνεδριάσεων και
αποφασίστηκε αυτές να είναι ανοικτές αλλά σε περίπτωση παρεμπόδισης της συνεδρίασης από
τυχόν τρίτους, αυτοί να αποβάλλονται από την αίθουσα.
Στην επόμενη συνεδρίαση, 5/6/89, ορίστηκε η ημερομηνία των αρχαιρεσιών (Οκτώβριος 1989)
για τους αντιπροσώπους των Τοπικών και Περιφερειακών Επιτροπών ενώ συζητήθηκε ως αίτημα
το στεγαστικό επίδομα για το οποίο και εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση.
Η συγκυβέρνηση γεννά προσδοκίες
Στις 18 Ιουνίου 1989 πραγματοποιούνται οι βουλευτικές εκλογές κατά τις οποίες επιβεβαιώνεται
η αναμενόμενη ήττα του ΠΑΣΟΚ23. Είναι η ταραγμένη περίοδος της νεώτερης μεταπολιτευτικής
πολιτικής μας ιστορίας, που έχει αποτυπωθεί και ως «βρώμικο 89», λόγω της παραπομπής του
Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό δικαστήριο για το σκάνδαλο Κοσκωτά. Η εξέλιξη αυτή βέβαια,
αναπτέρωσε τις ελπίδες των συνδικαλιστών σε όλους τους χώρους των Σωμάτων Ασφαλείας, αφού
πλέον η Νέα Δημοκρατία, προεκλογικά, είχε βρεθεί στο πλευρό τους.
Την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου διαδέχεται η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και
23

Η Νέα Δημοκρατία με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη πήρε 44,25% - 145 έδρες, το ΠΑΣΟΚ 39,15% και 125
έδρες, ο Συνασπισμός 13,12% και 28 έδρες, η ΔΗΑΝΑ 1,01% και 1 έδρα, και η Εμπιστοσύνη 0,39% με 1 έδρα.
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Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου, με πρωθυπουργό τον Τζαννή Τζαννετάκη. Η
Αριστερά, προεξάρχοντος του ιστορικού ηγέτη του ΚΚΕ Χαρίλαου Φλωράκη, δυσκολεύεται να
συγκατατεθεί στην πρωθυπουργοποίηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και έτσι επιλέγεται η λύση
Τζαννετάκη.
Είναι 6 Ιουλίου 1989, όταν από το βήμα της Βουλής, διαβάζοντας τις προγραμματικές δηλώσεις
της νέας κυβέρνησης, ο νέος πρωθυπουργός αναφέρεται και στο επίμαχο ζήτημα του συνδικαλισμού
στα Σώματα Ασφαλείας. Αφού υπενθυμίζει την αναγκαιότητα εποικοδομητικών πρωτοβουλιών
εκ μέρους της κυβερνήσεώς του για την εξυπηρέτηση των εθνικών μας συμφερόντων, τονίζει,
προκαλώντας τις διαμαρτυρίες κάποιων βουλευτών από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ:
«Η νέα κυβέρνηση θα στηρίξει το έργο των Ενόπλων Δυνάμεων και θα τις κρατήσει μακριά από
κομματικές παρεμβάσεις. Το ίδιο ισχύει και για τον ευαίσθητο τομέα της δημόσιας τάξης, όπου
θα σταματήσουν οι διώξεις συνδικαλιστών και η λειτουργία επαγγελματικών ενώσεων θα είναι
ελεύθερη μέσα στα υπάρχοντα συνταγματικά πλαίσια».
Ήταν η χαρμόσυνη είδηση που ανέμεναν όλοι όσοι είχαν πιστέψει στο δίκαιο αυτού του αγώνα,
υφιστάμενοι διώξεις και απειλές, αλλά κυρίως η συντριπτική πλειοψηφία των αστυνομικών που
ανέμενε από τη νέα κυβέρνηση έναν άλλο βηματισμό, μακριά από τις φαυλότητες και τις υποκρισίες
του παρελθόντος. Οι συνδικαλιστές επεδίωξαν αμέσως επισήμως και ανεπισήμως να πάρουν και
από τον ίδιο το νέο υπουργό Γιάννη Κεφαλογιάννη τις απαραίτητες δεσμεύσεις, και κυρίως τις
αναμενόμενες αποφάσεις του.24
Από την πλευρά της, η ΠΕΥΠΣ απέστειλε στο νέο ΥΔΤ, επ’ ευκαιρία της ανάληψης των
καθηκόντων του, σχετική επιστολή με ευχές, διατυπώνοντας παράλληλα και το αίτημά της για
άμεση συνάντηση μαζί του.
Το καλοκαίρι του 1989 είναι ιδιαίτερα θερμό όμως και εξαιτίας πολλών δασικών πυρκαγιών.
Ειδικά το Δεκαπενταύγουστο, μεγάλη ανησυχία προκάλεσε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δάσος
στην Καβάλα, πιθανώς από κακόβουλο εμπρησμό. Για την κατάσβεσή της απαιτήθηκαν επίγειες
και εναέριες δυνάμεις οι οποίες ναι μεν επενέβησαν σχεδόν άμεσα (19 λεπτά από την αναγγελία),
αλλά χρειάστηκαν 21 ημέρες και 10 ώρες για να τη δαμάσουν (κάηκαν 96.176 στρ. δασικών και
γεωργικών εκτάσεων, 83.013 στρ. δασικών εκτάσεων, 12.163 στρ. ελαιώνες, 23 οικίες και 600
ζώα).
Το νέο προεδρείο ακολούθησε, βεβαίως, έναν άλλο τρόπο άσκησης της συνδικαλιστικής του
λειτουργίας για τον οποίο αναγκάστηκε να «απολογηθεί», όπως θα δούμε στη συνέχεια. Πάντως,
μέσα στο καλοκαίρι και με αφορμή τους τραυματισμούς πυροσβεστών κατά την κατάσβεση
πυρκαγιών, απευθύνεται στα μέλη του για να τονίσει ότι «η μη καταβολή του υπερωριακού
επιδόματος σε τραυματισθέντες ή ασθενείς που δικαιούνται αναρρωτική άδεια άνω του ενός μηνός,
αποτελεί πρόκληση και εμπαιγμό για τους υπαλλήλους του Π.Σ. Το Δ.Σ. διαβεβαιώνει τα μέλη της
Π.Ε.Υ.Π.Σ. ότι θα αγωνισθεί για την κατάργηση αυτής της απόφασης που ισχύει ακόμα και σήμερα,
με όλες τις δυνάμεις που διαθέτει και χρησιμοποιώντας όλα τα νόμιμα μέσα για να καταργηθεί η
συγκεκριμένη απόφαση της μη καταβολής του υπερωριακού επιδόματος.
Επ’ ευκαιρία, το Δ.Σ. της Π.Ε.Υ.Π.Σ. ενημερώνει τα μέλη της ότι θα είναι αμέριστος συμπαραστάτης
τους και ότι μια νέα καλύτερη εποχή έρχεται για τους υπαλλήλους του Π.Σ. Καλεί δε κάθε μέλος
από την σκοπιά του να εργασθεί για το καλό της Π.Ε.Υ.Π.Σ. αλλά και για το καλό του Π.Σ. με
24

Το Χρονικό του συνδικαλισμού των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, 2015 ειδική έκδοση της ΠΟΑΞΙΑ.
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σύνεση, αγάπη, συναδελφικότητα και δημοκρατικότητα».
Είναι η περίοδος κατά την οποία η ΠΕΥΠΣ δέχεται έντονα παράπονα από μετατιθέμενους
αξιωματικούς, που την ωθούν να επισκεφθεί στις 14 Σεπτεμβρίου τον Αρχηγό του Σώματος και να
διαμαρτυρηθεί επειδή θεωρούσε ότι οι μεταθέσεις, τουλάχιστον 21 αξιωματικών, ανακοινώθηκαν
σε προεκλογική περίοδο, χωρίς να υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες. Επειδή, δε, έγιναν στη
θητεία μεταβατικής κυβέρνησης, υπήρχε κίνδυνος να θεωρηθούν δυσμενείς και γι’ αυτό έπρεπε
να ανακληθούν.
Εξάλλου, στις 2 Αυγούστου 1989, το προεδρείο συναντάται για πρώτη φορά με τον υπουργό
Δημόσιας Τάξης Γιάννη Κεφαλογιάννη. Ένα από τα θέματα που του θέτει, είναι και η ένταξη
της εργασίας στα ανθυγιεινά και επικίνδυνα επαγγέλματα. Πρόκειται, όπως του επισημαίνει,
για ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολεί το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.
Πρόβλημα χρόνιο και πολυσυζητημένο, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει τύχει κάποιας ευνοϊκής
αντιμετώπισης από πλευράς επίσημης πολιτείας, καίτοι επισήμως αναγνωρίζεται η προσφορά των
πυροσβεστών στο κοινωνικό σύνολο αλλά και οι κίνδυνοι που τους διατρέχουν κατά την ενάσκηση
των καθηκόντων τους.
Μάλιστα, στο Υπόμνημα που του επέδωσε, αναφέρεται επίσης ότι, «η ένταξη των Πυροσβεστών
στα ανθυγιεινά και επικίνδυνα επαγγέλματα θα μπορούσε χωρίς ενδοιασμούς και αμφιβολίες
να τεκμηριωθεί με μια πρόχειρη ματιά στα ατυχήματα και τους τραυματισμούς των ανδρών του
ΠΣ μόνο του τελευταίου διμήνου Ιουνίου-Ιουλίου 1989 και μόνο στις περιοχές ευθύνης των
Υποδιοικήσεων Αθηνών-Πειραιώς, όπου παρουσιάστηκαν οι παρακάτω τραυματισμοί (σ.σ.
αναφέρονται ονομαστικά εννιά περιπτώσεις τραυματισθέντων και εγκαυματιών).
Τα παραπάνω ατυχήματα - τραυματισμοί είναι ενδεικτικά των κινδύνων που διατρέχει ο
Πυροσβέστης κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι
μακροχρόνιες παθήσεις και τα προβλήματα υγείας που παρουσιάζονται στους Πυροσβέστες από
την εισπνοή καπνού, τη διαβροχή, την εισπνοή δηλητηριωδών, τοξικών και άλλων επιβλαβών
αερίων κατά τις κατασβέσεις πυρκαγιών. Κατόπιν των ανωτέρω, τίθεται καλόπιστα το ερώτημα σε
ποιό από τα ενταγμένα στα ανθυγιεινά και επικίνδυνα επαγγέλματα, παρουσιάζεται τόσον υψηλός
δείκτης ατυχημάτων;
Φρονούμε κύριε Υπουργέ ότι δεν εξετάσθηκε ποτέ στο παρελθόν, αυτό το σοβαρό πρόβλημα
σε βάθος, γιατί δεν τέθηκε ποτέ στις πραγματικές του διαστάσεις και από εμάς, ευελπιστούμε
όμως στην δική σας ευαισθησία για την οριστική επίλυση του χρόνιου αυτού αιτήματος των
Πυροσβεστών».
Επίσης, τίθεται το θέμα με τα οφειλόμενα εκτός έδρας για τα οποία ο υπουργός παραδέχεται
ότι δεν έχει πράγματι καταβληθεί «η οφειλόμενη εκτός έδρας αποζημίωση έτους 1988, εκτός από
ελάχιστο μέρος, γιατί οι πιστώσεις του προϋπολογισμού που ήταν εγγεγραμμένες για το σκοπό
αυτό τα έτη 1988 και 1989, δεν επαρκούσαν. Η αδυναμία κάλυψης των αναγκών αυτών με τις
υπάρχουσες πιστώσεις, προήλθε κυρίως από τη μετακίνηση μεγάλου αριθμού πυροσβεστικού
προσωπικού για κατάσβεση δασικών πυρκαγιών τα έτη 1987 και 1988, την αντιμετώπιση της
πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις της JET OIL25 Θεσσαλονίκης και των σεισμών της Καλαμάτας,
25

Στις 24 Φεβρουαρίου 1986 ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά της Jet Oil στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, που θεωρείται ένα
από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά ατυχήματα στην Ελλάδα. Από τις φοβερές εκρήξεις στις δεξαμενές με τα πετρελαιοειδή
κινδύνευσε η πόλη, ενώ από την πολυήμερη καύση του πετρελαίου προκλήθηκε τοξικό νέφος για τους κατοίκους και
τις καλλιέργειες της περιοχής. Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη αλλά τα μέσα περιορισμένα για την αντιμετώπιση τέτοιας
κλίμακας ατυχήματος. Δεν υπήρχαν ούτε οι ανάλογες ποσότητες του ειδικού υγρού, ούτε τα τεχνικά μέσα για την ρίψη
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καθώς επίσης, και από την αύξηση της ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης από 1.300 σε 3.000
δραχμές ημερησίως. Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος είχε ζητήσει στο παρελθόν από την
προηγούμενη κυβέρνηση την αύξηση των εν λόγω πιστώσεων, καθώς και του ποσοστού διάθεσής
τους, χωρίς όμως το αίτημα αυτό να βρει ανταπόκριση», απαντούσε ο Γιάννης Κεφαλογιάννης.
Όσο για τη χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, τους απάντησε ότι από
την ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπεται τέτοια δυνατότητα… Μια εύκολη απάντηση που από
τότε ακούστηκε πολλές φορές μέχρι σήμερα.
Στη συνέχεια, στις 3/8/89 και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα από την ημέρα της εκλογής
του νέου προεδρείου, επειδή αυτό δέχθηκε έντονη κριτική περί απραξίας και μη τήρησης των
καταστατικών υποχρεώσεών του για τακτές συνεδριάσεις του Δ.Σ., ακολούθησε μια κανονική
συνεδρίαση, οπότε συζητήθηκαν τα οργανωτικά θέματα και η είσπραξη των εισφορών των μελών.
Μάλιστα, αποφασίστηκε οι εκλογές για τους αντιπροσώπους να συντομευθούν. Συμφωνήθηκε,
επίσης, να χορηγηθεί συμβολικό ποσό 40.000 δρχ στους τραυματισμένους συναδέλφους τους και να
ζητηθεί από την Υπηρεσία η μη περικοπή του υπερωριακού τους επιδόματος κατά τη διάρκεια της
απουσίας τους από την Υπηρεσία, λόγω τραυματισμού τους. Τέλος, συζητήθηκε και αποφασίστηκε
η ίδρυση Ταμείου αλληλοβοήθειας αλλά και η διερεύνηση της δυνατότητας ομαδικής ασφάλισης
των μελών του σωματείου σε ιδιωτική ασφαλιστική.
Το προεδρείο, απαντώντας στην κριτική που δέχθηκε, θεώρησε αναγκαίο να ανακοινώσει τα
πεπραγμένα του με την επισήμανση «ίσως βέβαια να υπάρχει εύλογη ανησυχία και να ακούγονται
πολλοί ψίθυροι γύρω από το έργο της Π.Ε.Υ.Π.Σ. Γι’ αυτό θεωρούμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε
ότι είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε καλόπιστη κριτική, κάτι που θεωρούμε βασικό για τη σωστή
λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κατ’ αρχάς, θέλουμε να σας γνωρίσουμε ότι μέλημά μας είναι η ανησυχία και η προσπάθεια
να κατακτήσουμε την κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση που μας ταιριάζει. Στα πλαίσια
της προσπάθειας αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο επιστρατεύοντας το ύφος και το ήθος που το
διακρίνει, έδειξε την αγωνιστική του ταυτότητα αποφεύγοντας τους φανφαρονισμούς και τις
κινδυνολογίες. Αμέσως μετά την εκλογή μας έγινε η πρώτη συνεδρίαση της Π.Ε.Υ.Π.Σ., στην
οποία συνεδρίαση αποφασίστηκε, λόγω της προεκλογικής περιόδου, να ενοχλήσουμε τα κόμματα
και τους αρμόδιους υπουργούς, με επιστολές και τηλεγραφήματα, να μας δεχτούν για να τους
αναπτύξουμε τα προβλήματά μας και τις θέσεις μας. Δυστυχώς, μόνον δύο κόμματα δέχτηκαν και
είχαν επαφή μαζί μας.
Με δελτίο τύπου που εκδόθηκε την 13-6-89 και με συνέντευξη σε ραδιοφωνικό σταθμό, η
Π.Ε.Υ.Π.Σ. πήρε επίσημη θέση για τον τρόπο χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος, κάνοντας
γνωστό ότι ενώ εκκρεμούν τα αναδρομικά εκτός έδρας 1988 και το οικογενειακό επίδομα 1984 86, έρχεται να μας χορηγηθεί το στεγαστικό επίδομα κατά το γνωστό τρόπο, ούτως ώστε να μην
καλύπτεται η απώλεια του εισοδήματός μας κατά τα τελευταία χρόνια.
Όσον αφορά άλλες ενέργειες της Π.Ε.Υ.Π.Σ., ο πρόεδρος της Ένωσής μας μόλις πληροφορήθηκε
του. Οι προσπάθειες βέβαια των πυροσβεστών, του Πυροσβεστικού Σώματος, των Ενόπλων Δυνάμεων και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων, ήταν ηρωικές αλλά αδύναμες να αντιμετωπίσουν ριζικά τον εφιάλτη. Για την τελική
κατάσβεση βοήθησε μεγάλη αποστολή πυροσβεστών και μέσων από τη Γιουγκοσλαβία που ήταν πιο οργανωμένοι και
καλύτερα εκπαιδευμένοι για την αντιμετώπιση τέτοιων βιομηχανικών ατυχημάτων. Όταν έγραψα στην εφημερίδα, ως
αυτόπτης δημοσιογράφος, ότι η πυρκαγιά έσβησε χάρη στην σωτήρια επέμβαση των Γιουγκοσλάβων, η εφημερίδα και
ο δημοσιογράφος δέχτηκαν έντονες διαμαρτυρίες από την πολιτική Ηγεσία της εποχής ότι το ρεπορτάζ δεν είχε σχέση με
τις πραγματικές συνθήκες και έφτασαν ακόμη να κάνουν νύξεις για εθνική μειοδοσία» σημειώνει ο Χρίστος Ζαφείρης,
δημοσιογράφος των Νέων. https://thessmemory.wordpress.com
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τη διοργάνωση οικολογικού συνεδρίου, στις 25-5-89, από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος,
με ενέργειές του εξασφάλισε την παρουσία δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του ίδιου του
προέδρου προσωπικά και του Π. Δρίτσα.
Το θέμα του συνεδρίου ήταν χρήση γης- πυρκαγιές δασών. Κατά τη συζήτηση του θέματος
πυρκαϊές δασών, ο πρόεδρος με παρέμβασή του υπεστήριξε την έλλειψη συντονιστού για την
κατάσβεση των πυρκαγιών-δασών μεταξύ των δύο φορέων, ΠΥΡ/ΚΗΣ - ΔΑΣΙΚΗΣ και ζήτησε τη
δημιουργία ενός ενιαίου φορέα για την Δασοπυροπροστασία, η δε κατάσβεση να περιέλθει στην
αρμοδιότητα του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην προσπάθεια αυτή διαπιστώθηκε η συμπαράσταση
των δασολόγων προς εμάς.
Ακόμα πρέπει να σας τονίσουμε ότι εκτός από τις αγωνιστικές ενέργειες μέσω της Π.Ε.Υ.Π.Σ.,
γίνονται και ενέργειες προσωπικές κατά τις δυνατότητες και προσβάσεις των μελών. Αποτέλεσμα
ήταν να χορηγηθεί το εκλογικό επίδομα, πράγμα το οποίο είχε να καταβληθεί από το 1981. Επίσης,
στην έρευνα της εφημερίδος «Επικαιρότητα» γύρω από τα Σώματα Ασφαλείας, ο πρόεδρος
Βασίλειος Λυχρίτης, στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων ήταν σαφής όσον αφορά τις θέσεις
της Ένωσης για τα προβλήματα των πυρ/στών (οικονομικά-θεσμικά) και τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει το ΠΣ.
Επίσης, κατά τη συνάντηση που είχαμε στις 2-8-89 με τον κ. υπουργό Δημοσίας Τάξης, του
εκθέσαμε τα χρόνια προβλήματα που μας απασχολούν, την ανάγκη χορήγησης του επικίνδυνου και
ανθυγιεινού επιδόματος, επισημαίνοντας το μεγάλο αριθμό τραυματισμών συναδέλφων κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για τα δεδουλευμένα νυκτερινά του έτους
1988 και το οικογενειακό επίδομα 84-86 το οποίο δόθηκε σε όλους τους υπαλλήλους εκτός των
πυροσβεστών και αστυνομικών. Απαντώντας ο κ. υπουργός είπε ότι χάρηκε που μας συνάντησε
και μας διαβεβαίωσε ότι θα πράξει ό,τι είναι δυνατόν από μέρους του για να δοθούν τα οφειλόμενα
χρήματα στους δικαιούχους. Παράλληλα, αφού μας ανέφερε ότι αν και είναι βραχείας διάρκειας
και με συγκεκριμένους στόχους η κυβέρνηση αυτή, αφού ενημερωθεί για το εγκεκριμένο, από το
Διοικητικό Συμβούλιο, Υπόμνημα που του επιδώσαμε, μας υποσχέθηκε ότι θα μας καλέσει για μια
νέα και πιο θετική συζήτηση σχετικά με τα προβλήματά μας.
Τελειώνοντας, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συμπαράστασή σας στις προσπάθειές μας.
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς».
Στην επόμενη συνεδρίαση της 1ης Σεπτεμβρίου 1989, συσσωρεύτηκαν προς συζήτηση 18 θέματα
με κυρίαρχο αυτό της λειτουργίας της ΠΕΥΠΣ (τήρηση πρακτικών, κανονισμός λειτουργίας,
απουσία μελών από τις συνεδριάσεις). Επίσης, η έκδοση ειδικού φυλλαδίου με οδηγίες πρόληψης
και προστασίας από τις πυρκαγιές, η αναζήτηση τυπογραφείου για την έκδοση εφημερίδας, η ίδρυση
συνομοσπονδίας με τους αστυνομικούς, η συνδικαλιστική άδεια, το ταμείο αλληλοβοήθειας, ο
ενιαίος φορέας δασοπροστασίας, η υλοποίηση αποφάσεων γενικής συνέλευσης και διοικητικού
συμβουλίου κλπ.
Η αλήθεια είναι, ωστόσο, ότι με δεδομένο τον πολιτικό ορίζοντα της συγκυβέρνησης, τα δίκαια
αιτήματα όσο δίκαια κι αν ήταν, παρέμεναν στα αζήτητα, παρά τις πιέσεις που ασκούσε ειδικά ο
ένας εκ των δυο κυβερνητικών εταίρων, ο Συνασπισμός. Βασικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας
και του Συνασπισμού ήταν η κάθαρση και η απονομή δικαιοσύνης, οπότε όταν έκλεισε αυτό το
κεφάλαιο, δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρξει παράταση του κυβερνητικού βίου. Ούτως ή άλλως,
κατά πολλούς, η συγκυβέρνηση ήταν μια παρά φύση… συνεργασία, αφού ακόμα τότε κυριαρχούσε
ο μονοκομματισμός και η κουλτούρα πολιτικών συμμαχιών, ήταν πράγμα άγνωστο στη χώρα μας.
Η κυβέρνηση Τζαννετάκη παραιτήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 1989 και οι εκλογές έγιναν στις
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5 Νοεμβρίου 1989 από την υπηρεσιακή κυβέρνηση Ιωάννη Γρίβα.
Η περίοδος ανάμεσα στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, από τον Ιούνιο μέχρι τον Νοέμβριο του
1989, θυμίζει τις εκρηκτικές πολιτικές καταστάσεις και αντιπαραθέσεις μετά τον εμφύλιο πόλεμο.
Στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, το 1989 θεωρείται το σημαντικότερο έτος στις μεταπολεμικές
διεθνείς σχέσεις, καθώς ολόκληρη η παγκόσμια ψυχροπολεμική τάξη πραγμάτων κατέρρεε με την
πτώση των σοσιαλιστικών χωρών και του συνδετικού τους κρίκου, του στρατιωτικού Συμφώνου
της Βαρσοβίας. Θυμίζουμε εν τάχει, τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τη «17η
Νοέμβρη» έξω από το γραφείο του στο Κολωνάκι, στις 26 Σεπτεμβρίου, την απόπειρα δολοφονίας
του ίδιου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στην Μυτιλήνη τη νύχτα της 21ης προς 22α Οκτωβρίου,
σε προεκλογική συγκέντρωση, τις ατεκμηρίωτες κατηγορίες περί υπόθαλψης, αν όχι καθοδήγησης,
των τρομοκρατών από τον Ανδρέα Παπανδρέου κλπ.
Οι βουλευτικές εκλογές διεξήχθησαν στις 5 Νοεμβρίου 1989 σε κλίμα έντονης πόλωσης,
φέρνοντας στην πρώτη θέση τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και πάλι χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία
(46,19% και 148 έδρες). Αναπόφευκτα, τα πολιτικά κόμματα Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και
ενιαίος Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου (μετείχε τότε και το ΚΚΕ), οδηγήθηκαν στη
συγκρότηση οικουμενικής κυβέρνησης με πρωθυπουργό τον καθηγητή Ξενοφώντα Ζολώτα.
Μέσα σε ένα τέτοιο πολιτικό περιβάλλον προσπαθούσε να ισορροπήσει και το Δ.Σ. της ΠΕΥΠΣ
εντός του οποίου οι διεργασίες προφανώς και δεν ήταν απούσες. Στις επόμενες συνεδριάσεις, η πλευρά
της μειοψηφίας έθεσε ζήτημα αγωνιστικής πορείας του σωματείου με τη χάραξη συγκεκριμένου
πλαισίου δράσης. Το θέμα σκιάστηκε από τις αναφορές για τα οικονομικά του σωματείου, τη μη
είσπραξη εισφορών και την αδυναμία διαχειριστικού ελέγχου, οπότε αποφασίστηκε να κληθούν
οι εφορευτικές επιτροπές και να υποβάλλουν τους οικονομικούς τους απολογισμούς. Πάντως,
αναπτύχθηκε προβληματισμός όσον αφορά στην άσκηση της διοίκησης του σωματείου μόνο από
τον πρόεδρο, ενώ συζητήθηκε διεξοδικά και ένα άλλο θέμα που είχε ανακύψει, αν δηλαδή μπορούν
τρίτα πρόσωπα να αναρτούν δικά τους κείμενα και επιστολές στον πίνακα ανακοινώσεων του
σωματείου.
Πέρα από τα οργανωτικά ζητήματα, το ερώτημα είναι τι μπορούσε να πετύχει ένα καινούργιο
σωματείο στη δοσμένη ιστορική συγκυρία. Χωρίς διάθεση ηττοπάθειας, ωστόσο, πρέπει να ληφθεί
υπόψη και μια άλλη παράμετρος. Αν υποθέσουμε ότι η κριτική που ασκείτο στο προεδρείο είχε
αριστερό πρόσημο, αυτή δεν ταυτιζόταν με τις επίσημες θέσεις, τουλάχιστον του Συνασπισμού, ο
οποίος κάνοντας τον απολογισμό του ως κυβερνητικός εταίρος, θα ήθελε να εμφανίζει θετικό έργο.
Κάτι που έπραττε βέβαια με τα φυλλάδια που εξέδιδε πριν από τις διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις.
Π.χ. πριν από τις εκλογές του Οκτωβρίου, σημείωνε μεταξύ άλλων ότι «ο Συνασπισμός και μέσα
από τον κυβερνητικό ρόλο που ανέλαβε, επεδίωξε τη δημιουργία των προϋποθέσεων για να ανοίξει
ένα νέο κεφάλαιο για τα Σώματα Ασφαλείας. Η επιδίωξη αυτή του Συνασπισμού αποτυπώθηκε
στην προγραμματική διακήρυξη της απελθούσας κυβέρνησης, και στις επίμονες προσπάθειες που
κατέβαλε για την εφαρμογή της. Το κατεστημένο πρόβαλε ισχυρή αντίσταση στην υλοποίηση των
προγραμματικών θέσεων. Αυτό εκφράστηκε και με την πολιτική του υπουργού Δημόσιας Τάξης:
Αρνήθηκε τη νομοθετική κατοχύρωση του συνδικαλισμού στα Σ.Α., προώθησε υπηρεσιακές
αλλαγές που εξυπηρετούσαν τη ΝΔ και που η γενίκευσή τους αποτράπηκε με δεκάδες παρεμβάσεις
και διαβήματα εκπροσώπων του Συνασπισμού. Το ΠΑΣΟΚ, από την πλευρά του, δέσμιο της
στείρας - δημαγωγικής τακτικής της Ηγεσίας του, αλλά και του αμαρτωλού παρελθόντος, στάθηκε
ανίκανο να δώσει επίσημα και ενεργητικά το «παρών» στον αγώνα για δημοκρατικές αλλαγές
στα Σ.Α., βραχυκυκλώνοντας έτσι ένα τμήμα προοδευτικών υπαλλήλων και διευκολύνοντας
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το κατεστημένο. Συντηρητισμός και αφερεγγυότητα από τη ΝΔ. Δημαγωγία, που καλύπτει την
ανυπαρξία προοδευτικής εναλλακτικής πρότασης για τα Σ.A. από το ΠΑΣΟΚ».
Και επιμένει, παρακάτω, ότι «παρ’ όλα τα εμπόδια, θετικό έργο υπήρξε! Θετικά βήματα έγιναν! Ο
ρυθμιστικός ρόλος του Συνασπισμού και οι επίμονες προσπάθειες του συνδικαλιστικού κινήματος
των υπαλλήλων του χώρου, είχαν αποτέλεσμα:
1. Ανεστάλησαν οι εγκύκλιοι 6013/19/14 των υπουργών του ΠΑΣΟΚ, με βάση τις οποίες έγιναν
οι γνωστές διώξεις. Ο υπουργός προέβη στη ρύθμιση αυτή τελευταία στιγμή και μόνο μετά από την
πίεση των σωματείων και τα αλλεπάλληλα διαβήματα του Συνασπισμού και σχετικής Ερώτησης
που κατέθεσαν βουλευτές του στη Βουλή.
2. Θεσμοθετήθηκε με την τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής, η δυνατότητα
κοινοβουλευτικού ελέγχου του ΥΔΤ και
των Υπηρεσιών του, που αποτελεί προϋπόθεση
για διαφάνεια και αξιοκρατία, καθώς και περιορισμό των στεγανών κυκλωμάτων, των φαινομένων
διαφθοράς, των ρουσφετιών και του κομματισμού των κυβερνώντων (άρθρο 41Α Κανονισμού
Βουλής).
3. Βελτιώθηκε η οικονομική θέση του προσωπικού με τη χορήγηση ΑΤΑ 9,2%, του συνόλου του
επιδόματος στέγης και επιδόματος εξομάλυνσης 15%. Εκτός όμως απ’ αυτά, ο Συνασπισμός
κατέθεσε στη Βουλή σχέδιο τροποποίησης του ν. 1264/82 για τη νομοθετική κατοχύρωση του
συνδικαλισμού στην ΕΛ.ΑΣ. και το Λ.Σ.
-Κατέθεσε Ερώτηση για τις συνθήκες εργασίας των πυροσβεστών και τη χορήγηση επιδόματος
επικίνδυνης κι ανθυγιεινής εργασίας.
-Προώθησε σχέδιο για τη συγκρότηση ενιαίου φορέα πυροπροστασίας στον οποίο προβλέπεται
να ενταχθούν και οι δυνάμεις του Π.Σ. (υπουργείο Εσωτερικών).
-Προώθησε, μέσω της αρμόδιας Γραμματείας του υπουργείου Εσωτερικών, εγκύκλιο για την
ενεργοποίηση του θεσμού της Νομαρχιακής Αστυνομικής Επιτροπής».
Στο προεκλογικό του πρόγραμμα, εξάλλου, ο Συνασπισμός αναφερόταν στην απαγκίστρωση του
ΠΣ από το ΥΔΤ, μιλούσε για Νέο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, καταργώντας αναχρονιστικές
διατάξεις που αφορούν το Πειθαρχικό Δίκαιο, το σύστημα πρόσληψης - αξιολόγησης, τη
χρησιμοποίηση του Π.Σ. ως κατασταλτικού μηχανισμού, τη θεσμοθέτηση της συμμετοχής
εκπροσώπων της συνδικαλιστικής οργάνωσης του προσωπικού στα υπηρεσιακά συμβούλια, τον
εκσυγχρονισμό των μέσων και του ατομικού εξοπλισμού με ανάλογη αύξηση των διατιθέμενων
δαπανών κλπ. Για την άνοδο του βιοτικού επιπέδου των υπαλλήλων υποσχόταν, επίσης, ένταξη στο
μισθολόγιο των δημοσίων υπάλληλων, αποζημίωση υπερωριών - νυχτερινών - αργιών, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα σ’ αυτό. Επίσης, την καθιέρωση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας και επιδότηση ενοικίου, εφαρμογή του πενθήμερου με κυλιόμενο ωράριο και την ίδρυση
πολιτιστικών λεσχών.
Στα νέα πρόσωπα προστίθεται τώρα ως υπουργός Δημόσιας Τάξης ο καθηγητής Δημήτρης
Μανίκας (τοποθετήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 1989 και παρέμεινε στην Κατεχάκη έως τις 11 Απριλίου
1990).
Η εκ νέου συμμετοχή του Συνασπισμού στην κυβέρνηση είναι αλήθεια ότι ενίσχυσε αυτή τη
φορά τις προσδοκίες πολλών ενστόλων για την προώθηση έστω κάποιων εκ των αιτημάτων τους.
Ο ίδιος ο Συνασπιμός, άλλωστε, είχε δώσει στη δημοσιότητα το Υπόμνημα που είχε υποβάλλει
στον υπουργό Δημόσιας Τάξης, επισημαίνοντάς του ότι «η συγκρότηση κυβέρνησης οικουμενικής
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στήριξης, σηματοδοτεί τη διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής κατάστασης, βασικό χαρακτηριστικό
της οποίας είναι η ομόθυμη απαίτηση ευρέος φάσματος κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων για
εκδημοκρατισμό και εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, τμήμα της οποίας είναι τα Σώματα
Ασφάλειας.
Κατά την άποψη του Συνασπισμού, η πολιτική Ηγεσία του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, στα
πλαίσια αυτά, οφείλει να αναζητεί και να εφαρμόζει μια πολιτική κοινής αποδοχής, που στόχο θα
έχει το ανέβασμα της κοινωνικής προσφοράς των Σ.Α., την εμπέδωση πνεύματος δικαιοσύνης και
αξιοκρατίας στις υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού τους, την αναγνώριση συνταγματικών
δικαιωμάτων και ελευθεριών του, όπως ο συνδικαλισμός. Στην κατεύθυνση αυτή, ο Συνασπισμός
είναι έτοιμος να συνεισφέρει με συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις, και μέσω του εκπροσώπου
του στο Υ.Δ.Τ. Κρίνεται απαραίτητο, ωστόσο, να επισημανθούν ορισμένα σοβαρά ζητήματα που
η επίλυσή τους έχει επείγοντα χαρακτήρα», αναφέρεται στο σχετικό Υπόμνημα με εξειδικεύσεις
στα αιτήματα όπως η ανεμπόδιστη άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος χωρίς εκδικητικές
μεταθέσεις, αποσπάσεις κ.ά. Παράλληλα, σημείωνε ότι έπρεπε να αναληφθεί και από πλευράς του
πρωτοβουλία, ώστε να προωθηθεί για ψήφιση η σχετική πρόταση νόμου που ο Συνασπισμός έχει
ήδη καταθέσει στη Βουλή (επέκταση της ισχύος του άρθρου 30 του Ν.1264/82). Έμφαση δόθηκε
επίσης στην εξασφάλιση αδιάβλητων υπηρεσιακών μεταβολών, επαρκώς αιτιολογημένων, καθώς
και στη σύνταξη Κώδικα μεταθέσεων και αποσπάσεων του προσωπικού κλπ26.
Όσο για το Δ.Σ. της ΠΕΥΠΣ, κατά τη συνεδρίαση της 30ης Νοεμβρίου 1989 τέθηκε η διευθέτηση
των οικονομικών εκκρεμοτήτων και η αποστολή ευχετήριων καρτών ενόψει των Χριστουγέννων.
Η μειοψηφία ζήτησε να συζητηθεί το σύστημα μεταθέσεων και ο εσωτερικός κανονισμός ενώ
αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνουν συναντήσεις με τον Αρχηγό ΠΣ και τον υπουργό για τα θεσμικά
αιτήματα και ιδίως για τη συγκρότηση επιτροπής που θα μελετήσει την αλλαγή του Κανονισμού
μεταθέσεων. Το προεδρείο, επίσης, αντέδρασε με έγγραφό του προς το Αρχηγείο για την ενδεχόμενη
μετατροπή του Γυμναστηρίου του ΠΣ σε αρχειοθήκη, ενώ υπήρχαν οξυμένες ανάγκες για χώρους
γύμνασης και πολιτισμού.
Το κλίμα πάντως που είχε ήδη διαμορφωθεί στο Δ.Σ. δεν ήταν το καλύτερο αφού σημείο τριβής
εξακολουθούσε να αποτελεί η είσπραξη των συνδρομών. Υπήρχαν καταγγελίες από μέλη του Δ.Σ.
26

Με δημοσίευμά του, ο «Ριζοσπάστης», στις 23-11-89 αναφέρεται κι αυτός στο ίδιο θέμα σημειώνοντας ότι η
αποτελεσματικότητα των Σωμάτων Ασφαλείας δεν επιτυγχάνεται με ευνοϊκές τοποθετήσεις «ημετέρων» και δυσμενείς
μεταθέσεις «αντιφρονούντων» ή με ψηφοθηρικές προσλήψεις. Το ανέβασμα της κοινωνικής προσφοράς σίγουρα δεν
περνάει από διώξεις και εμπόδια στην άσκηση νόμιμων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του προσωπικού.
Το συνδικαλιστικό κίνημα των αστυνομικών, των πυροσβεστών, των λιμενικών, με τις θέσεις που έχει διατυπώσει, κέρδισε
την υποστήριξη των άλλων εργαζομένων και κατάφερε να φέρει στο προσκήνιο προβλήματα δημοκρατίας, εκσυγχρονισμού,
όρων εργασίας και σχέσεων με το λαό, με τρόπο που κανείς πλέον δεν μπορεί να αγνοήσει. Η νέα κυβέρνηση οικουμενικής
υποστήριξης οφείλει να λάβει υπόψη της τα δεδομένα αυτά και τα αρμόδια υπουργεία να συμπεριλάβουν στον προγραμματισμό
τους συγκεκριμένα μέτρα, όπως: α) Σύσταση κοινοβουλευτικής επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον
τροποποιημένο Κανονισμό της Βουλής με στόχο τη διασφάλιση της δημοκρατικής λειτουργίας, της διαφάνειας και της
αξιοκρατίας. Θεσμοθέτηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος. Τροποποιήσεις στον Ν. 1481/84 και τους κανονισμούς με
βάση τα παραπάνω. β) Ενεργοποίηση του θεσμού της Νομαρχιακής Αστυνομικής Επιτροπής για επίλυση τοπικών θεμάτων
δημόσιας τάξης, διάταξης δυνάμεων, συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ενίσχυση Αστυνομικών Τμημάτων με
μεταθέσεις προσωπικού από τα ΜΑΤ και ενδεχόμενες συγχωνεύσεις τμημάτων και υπηρεσιών. γ) Συνεργασία του ΥΔΤ με
το υπ. Εσωτερικών για τη συγκρότηση του ενιαίου φορέα πυροπροστασίας - δασοπροστασίας και την ένταξη σ’ αυτόν των
δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος. δ) Για το Λιμενικό Σώμα: Μέτρα για την αποστρατικοποίησή του, αναγνώριση
του συνδικαλισμού και παραίτηση του αρμόδιου υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας από την έφεση κατά του σωματείου των
λιμενικών υπαλλήλων. ε) Ικανοποίηση εργασιακών αιτημάτων του προσωπικού, όπως η τήρηση του ωραρίου και σχετικές
αποζημιώσεις για τυχόν υπέρβασή του και η εξυγίανση των ασφαλιστικών οργανισμών τους.
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που έμεναν αναπάντητες είτε τελούσαν υπό διερεύνηση. Και όλα αυτά, όταν η βάση του Σώματος
είχε την αγωνία της μετάθεσης αν όχι της επιβίωσης.
Χαρακτηριστικό του γενικότερου κλίματος ήταν και το γεγονός ότι το πρωί της 1ης Δεκεμβρίου
1989, εμφανίστηκαν έξω από τη Βουλή σε ένδειξη διαμαρτυρίας δεκάδες νέοι αστυφύλακες και
πυροσβέστες που έμειναν εκτός παραγωγικών Σχολών με αυθαίρετη, όπως δήλωναν, απόφαση του
υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Οι διαδηλωτές υποστήριξαν ότι είχαν πετύχει στις κατατακτήριες
εξετάσεις, αλλά δεν εισήχθησαν στις σχολές.
Σε κάθε περίπτωση, το 1990 άρχισε άσχημα για τη νέα κυβέρνηση. Από τη μια είχε φουντώσει
και πάλι το απεργιακό μέτωπο, κι από την άλλη, η προώθηση του διαβόητου «τρομονόμου»
(απαγόρευση δημοσίευσης προκηρύξεων) είχε διχάσει ακόμα και την αντιπολίτευση, προκαλώντας
τριγμούς και σ’ αυτήν. Όσο για τη ρύθμιση του συνδικαλιστικού ζητήματος, που απασχολούσε
πρωτίστως τους αστυνομικούς και τους λιμενικούς, κυριαρχούσε η προσπάθεια της Ένωσης
Κατωτέρων Αστυνομικών, να μην προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση, όπως την επιθυμούσε η άλλη
πλευρά, δηλαδή η ΠΟΑΣΥ.
Στην ΠΕΥΠΣ, σε μια από τις πρώτες συνεδριάσεις του νέου έτους (19/1/90) έγινε συζήτηση του
σχεδίου νόμου για τις μεταθέσεις, βάσει του αντίστοιχου των υπαλλήλων του δημοσίου (κυρίως
των εκπαιδευτικών), καθώς και για τη σύνταξη Εσωτερικού κανονισμού ΠΣ. Εξουσιοδοτήθηκε
ο Θοδωρής Σάββας να διαμορφώσει ολοκληρωμένη πρόταση και για τα δυο, και προτάθηκε να
συμμετέχει στο υπηρεσιακό συμβούλιο και η ΠΕΥΠΣ. Άλλα θέματα που συζητήθηκαν ήταν το
ενδεχόμενο διεκδίκησης στεγαστικού επιδόματος από το 1986 καθώς και η προετοιμασία της
ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, το Μάρτιο.
Σε κυβερνητικό επίπεδο δεν διαφαίνεται κάποια αχτίδα φωτός, ενώ τα επεισόδια που έγιναν
στη Θεσσαλονίκη μεταξύ χούλιγκαν των γηπέδων, προκάλεσαν διαμαρτυρίες για τη στάση της
Αστυνομίας. Το απεργιακό μέτωπο στο δημόσιο συμβάλλει περαιτέρω στην αποσταθεροποίηση
της κυβέρνησης, καίτοι αυτή είναι οικουμενική. Αναπόφευκτα, καταρρέει στις 12 Φεβρουαρίου
1990. Προκηρύσσονται νέες, πρόωρες, εκλογές για τις 8 Απριλίου 1990.
Από την πλευρά του Συνασπισμού, πάντως, είχε καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για την
επίλυση κάποιων αιτημάτων και τη διευθέτηση του συνδικαλιστικού ζητήματος, μέσω και
κοινών συναντήσεων των εκπροσώπων των τριών κομμάτων Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και
Συνασπισμού. Όταν είχε καταστεί πλέον σαφές ότι δεν υπήρχαν περιθώρια για την προώθηση, στο
πλαίσιο εκείνης της Βουλής, της πρότασης νόμου για την τροποποίηση του συνδικαλιστικού νόμου
(άρθρο 30 του Ν. 1264/82), κανονίστηκε κοινή συνάντηση στην οποία πήραν μέρος από την πλευρά
του ΠΑΣΟΚ ο πρώην υπουργός Γιάννης Σκουλαρίκης (εξέφρασε τη συμφωνία του κόμματός του
στην προτεινόμενη ρύθμιση) και από πλευράς Νέας Δημοκρατίας ο βουλευτής Κώστας Σαψάλης
(είπε ότι θα εισηγηθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του την αποδοχή της).
Μνημονεύουμε την κοινή ανακοίνωση των τριών κομμάτων διότι για πρώτη φορά στη διευθέτηση
του συνδικαλιστικού ζητήματος, περιλαμβάνεται πλέον και το Π.Σ.:
«Τα τρία κόμματα -Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Συνασπισμός της Αριστεράς και της
Προόδου- εκτιμούν ότι η υπαγωγή του συνδικαλιστικού δικαιώματος των υπηρετούντων στην
Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα, σε ειδικό νόμο, αποτελεί ένα βασικό βήμα για
την αντιμετώπιση και ενίσχυση των Ασφαλιστικών και Εργασιακών θεμάτων των υπηρετούντων
στα Σώματα αυτά και δεσμεύονται να φέρουν και να ψηφίσουν στη νέα Βουλή που θα προκύψει
από τις επόμενες εκλογές, σχέδιο νόμου, με το οποίο θα εξασφαλίζεται και θα ενδυναμώνεται κατά
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ουσιαστικό τρόπο το δικαίωμα συνδικαλιστικής έκφρασης των υπαλλήλων που υπηρετούν στα
Σώματα αυτά, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Συντάγματος.
Θεωρούν αναγκαία την άμεση λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για τη διασφάλιση της ομαλής και
αμερόληπτης διεξαγωγής των εκλογών. Γι’ αυτό εισηγούνται τη σύσταση διακομματικής επιτροπής
κατά νομό υπό την Προεδρία του Νομάρχου, που προΐσταται, και της Αστυνομικής Επιτροπής».
Το Δ.Σ. της ΠΕΥΠΣ συνεδρίασε δυο φορές πριν από τη Γενική Συνέλευση με αντικείμενο
συζήτησης τα οργανωτικά, την αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. που απουσίαζαν συστηματικά
από τις συνεδριάσεις, την καλή προετοιμασία της συνέλευσης, τις απαράδεκτες μεταθέσεις του
προσωπικού κλπ. Να σημειωθεί δε ότι ελλείψει απαρτίας δεν κατέστη δυνατή ούτε η έγκριση
της έκθεσης δράσης και του οικονομικού απολογισμού, οπότε τα κείμενα θα παρουσιάζονταν
απευθείας στη συνέλευση. Το παρήγορο πάντως ήταν ότι τα μέλη του σωματείου για ένα διάστημα
είχαν ανέλθει σε 4.223 αν και ταμειακά εντάξει ήταν μόνο τα 1.600.
Στη Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα στις 16 Μαρτίου 1990, σύμφωνα με τα διαθέσιμα
στοιχεία, συμμετείχαν μόλις 170 από τα 650 τελικά, ταμειακά εντάξει, μέλη. Ο απολογισμός
καταψηφίστηκε ενώ ελήφθη απόφαση για αντικατάσταση πέντε μελών του Δ.Σ. Η Συνέλευση
καταψήφισε το Διοικητικό απολογισμό, ενώ για τα «οικονομικά» αποφασίστηκε να συζητηθεί το
θέμα τους επόμενους μήνες όταν ολοκληρωθεί η διερεύνησή του.
Νέα κυβέρνηση, παλιές αγωνίες
Η χώρα βρίσκεται και πάλι σε προεκλογική περίοδο, αφού έχουν προκηρυχθεί εκλογές για τις 8
Απριλίου 199027. Ήταν αναμενόμενες από τη στιγμή που τα πολιτικά κόμματα δεν συμφωνούσαν σε
27

Με φυλλάδιό του ο ΣΥΝ απευθύνθηκε στα ΣΑ, τονίζοντας ότι τους τελευταίους 10 μήνες ο Συνασπισμός βρέθηκε
στο κέντρο της πολιτικής ζωής του τόπου, με ρυθμιστικό ρόλο. Είναι άραγε τυχαίο που σ’ αυτό το διάστημα έγινε η άρση
των συνεπειών του εμφυλίου πολέμου; Που απαλλάχτηκε η πολιτική ζωή του τόπου από τις τεχνητές διαχωριστικές
γραμμές και εξυγιάνθηκε το πολιτικό κλίμα; Ή μήπως είναι άσχετη με τη συμμετοχή του Συνασπισμού στην κυβέρνηση
η θεσμοθέτηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου στη Δημόσια Διοίκηση, ο Β’ βαθμός Αυτοδιοίκησης, οι νέοι δικαστικοί
κώδικες και οι δημοκρατικοί κανόνες λειτουργίας της Ραδιοτηλεόρασης; Ποιος, αλήθεια, έθεσε σαν όρο για το σχηματισμό
των κυβερνήσεων Τζαννετάκη και Ζολώτα τη χορήγηση γνήσιας ΑΤΑ και τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις; Οι
δεκάδες χιλιάδες ρουσφετολογικές προσλήψεις και η διόγκωση του ελλείμματος του Δημοσίου «χώρεσαν» στην 15ετία
των αυτοδύναμων κυβερνήσεων της ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Όχι, όμως, και οι θετικές αλλαγές που επέβαλε η παρουσία του
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ το τελευταίο 10μηνο.
Φίλοι αστυνομικοί, πυροσβέστες, λιμενικοί,
Από το εκλογικό αποτέλεσμα της 8ης του Απρίλη κρίνεται το αν η χώρα μας θα μπει στο δρόμο της κοινωνικής και
οικονομικής ανάπτυξης με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο και τις σύγχρονες ανάγκες του ή θα γυρίσει πίσω στην
μονόπλευρη λιτότητα και τον αυταρχισμό που γεννάει ο νεοφιλευθερισμός, είτε με τις αυτοδυναμίες είτε με τις κεντροδεξιές
παραλλαγές του». Ζητώντας την ψήφο των ενστόλων, ο Συνασπισμός αναφερόταν επίσης στην επιδίωξή του για λειτουργική
σύνδεση των Σωμάτων Ασφαλείας με την κοινωνία, που «αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των σύγχρονων αναγκών του
εργαζόμενου ανθρώπου και αναδεικνύει τον δικό σας κοινωνικό ρόλο ως δημόσιων λειτουργών. Δηλαδή ατόμων με
δικαιώματα, αξιοπρέπεια, υπευθυνότητα, που σέβονται τη λαϊκή κυριαρχία και τους δημοκρατικούς θεσμούς. Βέβαια, για
το κατεστημένο και τις κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ ένας τέτοιος ρόλος είναι ανεπιθύμητος. Δεν θέλουν τίποτα
παραπάνω από άβουλα όργανα, εξαρτημένα και πρόθυμα να εκτελέσουν ακόμα και αντιλαϊκές εντολές με την ψευδαίσθηση
ότι ασκούν εξουσία.
Οι διώξεις με τις οποίες η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αντιμετώπισε τον συνδικαλισμό των αστυνομικών, δεν φανερώνουν
άραγε την αντιδημοκρατική και υποτιμητική για την προσωπικότητα και τα δικαιώματά σας αντίληψη που την χαρακτηρίζει;
Ή μήπως την ίδια ακριβώς αντίληψη δεν εκφράζει η στάση της ΝΔ (όταν ήταν κυβέρνηση δεν επέτρεπε ούτε καν σκέψη για
συνδικαλισμό), που προκειμένου να έχει λυμένα τα χέρια της μετεκλογικά, δεν ξεκαθαρίζει τη θέση της, αλλά δημαγωγικά
και αποπροσανατολιστικά προτείνει τη δημιουργία «επαγγελματικών ενώσεων»; Φίλοι υπάλληλοι των Σωμάτων Ασφαλείας.
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ένα κοινό πρόσωπο για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία αναδείχθηκε
και πάλι νικήτρια, έχοντας συγκεντρώσει το 46,89% των ψήφων, αλλά μόνο 150 έδρες στη Βουλή!
Ωστόσο, κατάφερε να σχηματίσει κυβέρνηση με την στήριξη του ενός και μοναδικού βουλευτή της
ΔΗΑΝΑ, του Θεόδωρου Κατσίκη28.
Νέος υπουργός Δημόσιας Τάξης διορίστηκε ο αντιναύαρχος ε.α. Γιάννης Βασιλειάδης (11
Απριλίου 1990 έως 8 Αυγούστου 1991), που είχε διατελέσει και αναπληρωτής υπουργός Εθνικής
Άμυνας, κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Τζαννετάκη.
Ο Απρίλιος του 1990 βρίσκει, πάντως, τους συνδικαλιστές να αγωνίζονται ακόμα για ελεύθερο
συνδικαλισμό, για διακομματικό έλεγχο, για διαφάνεια και αξιοκρατία. Ζητούν επιτακτικά
συνάντηση με το νέο υπουργό σε μια προσπάθεια άμεσης επικοινωνίας μαζί του για την επίλυση
χρόνιων θεσμικών και οικονομικών αιτημάτων.
Ο Συνασπισμός, από την πλευρά του, επιμένει στην πρότασή του. Ένα μήνα μετά τις βουλευτικές
εκλογές, διαβλέποντας την απροθυμία των υπολοίπων κομμάτων, επαναφέρει -ανεπιτυχώς- για
τρίτη φορά στη Βουλή, την πρόταση νόμου για την επέκταση του νόμου 1264/82. Να σημειωθεί,
πάντως, ότι ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Μ. Μαμμωνάς, επικαλέστηκε το Ελληνικό
Σύνταγμα (άρθρο 23, παρ. 2), λέγοντας ότι αυτό επιτρέπει το συνδικαλισμό των αστυνομικών
με τον περιορισμό μόνο ως προς την απεργία, και για να δικαιολογήσει τη στάση του κόμματός
του, συμπλήρωσε ότι «η κυβέρνηση θα ρυθμίσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το θέμα του
συνδικαλισμού στα Σώματα Ασφαλείας».
Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, η μεταστροφή του ΠΑΣΟΚ, ο βουλευτής του οποίου, Κ.
Μπαντουβάς, είπε ότι το κόμμα του υποστηρίζει την πρόταση νόμου του Συνασπισμού γιατί «ήταν
πάντα υπέρ του συνδικαλισμού του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας». Απαντώντας δε στις
επικρίσεις των βουλευτών της Ν.Δ. με αφορμή τις διώξεις που υπέστησαν οι συνδικαλισμένοι
αστυνομικοί επί ΠΑΣΟΚ, είπε χαρακτηριστικά ότι «στην πορεία υπήρξαν εμπλοκές, που οφείλονταν
σε προσπάθεια της Δεξιάς να κομματικοποιήσει το συνδικαλιστικό κίνημα στα Σώματα Ασφαλείας,
με αποτέλεσμα να μην ολοκληρωθεί η πολιτική της κυβέρνησης».
Στις 7 Μαΐου 1990, συνεδρίασε το ΚΥΣΕΑ υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη και επέλεξε Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος τον μέχρι τότε Υπαρχηγό
Κωνσταντίνο Αρκουδέα. Μετά την επιλογή του νέου Αρχηγού, στις 10 Μαΐου 1990 συνήλθε το
Ανώτατο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος και επέλεξε Υπαρχηγό τον Πύραρχο Αντώνιο
Νίκα.
Στις 24 Μαΐου 1990, ακολούθησε ευρεία σύσκεψη υπό την προεδρία του πρωθυπουργού με
τους αρμόδιους φορείς και τους εμπλεκόμενους στη δασοπυρόσβεση φορείς, όπου ελήφθησαν
αποφάσεις για τον καλύτερο συντονισμό τους.
Μια από τις κρισιμότερες συνεδριάσεις του Δ.Σ. της ΠΕΥΠΣ ήταν αυτή της 19ης Ιουνίου 1990.
Για σας, το θέμα δεν είναι ποιος από τους δύο θα ρουσφετολογεί ασύστολα θεωρώντας σας «τσιφλίκι» του. Ούτε ποιος θα
προωθήσει το στεγαστικό επίδομα για να σας το πάρει πίσω διπλό και τρίδιπλο με τη μονόπλευρη λιτότητα. Το πραγματικό
δίλημμα είναι: Μαζί με το λαό ενεργοί και συμμέτοχοι στην προσπάθεια για ριζικό εκδημοκρατισμό των Σωμάτων
Ασφαλείας, κατοχύρωση και διεύρυνση των δικαιωμάτων σας και ουσιαστική βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής
σας θέσης ή δέσμιοι του κατεστημένου και του δικομματισμού σε ρόλους που σας απομονώνουν από το λαό, υποβιβάζουν
την προσωπικότητα και μετατρέπουν τα αιτήματά σας σε αντικείμενο ψηφοθηρίας; Ο Συνασπισμός της Αριστερός και της
προόδου, που είναι η νέα ανερχόμενη πολιτική δύναμη της χώρας, έχει μια ριζικά διαφορετική αντίληψη για τα Σώματα
Ασφαλείας και το ρόλο τους στην κοινωνία μας».
28

Μετά τον σχηματισμό κυβέρνησης, το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση ότι είχε γίνει λάθος στην κατανομή
των εδρών της Νέας Δημοκρατίας, οπότε της δόθηκε μια επιπλέον έδρα.
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Με αίτηση ορισμένων μελών του Δ.Σ. συγκαλείται εκτάκτως το Δ.Σ., βάσει του άρθρου 13 παρ. 5
με παρόντα τα αναπληρωματικά μέλη ύστερα και από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Θέματα ημερήσιας διάταξης η ανασύνθεση του Δ.Σ. και η αποδοχή ή μη της παραίτησης
του νομικού συμβούλου, η έκδοση της εφημερίδας και τα προβλήματα του κλάδου. Αφού
επισημάνθηκαν τα οργανωτικά προβλήματα και η αναγκαιότητα της λειτουργίας του σωματείου με
συναδελφικό και δημοκρατικό κλίμα, με στόχο την καταξίωση του πυροσβέστη στην κοινή γνώμη
και την αναγνώριση της προσφοράς του από την πολιτεία, αλλά και την αγωνιστική του πορεία για
την επίλυση των κύριων θεμάτων που αφορούν το σύνολο των συναδέλφων, ο πρόεδρος Βασίλειος
Λυχρίτης παραδέχθηκε ότι υπολειτουργούσε το σωματείο και ζήτησε από όλους να αναλάβουν τις
ευθύνες τους, λέγοντας ότι ο ίδιος προσωπικά δεν βοηθήθηκε από κανέναν. Κι αν η πλειοψηφία
αποφασίσει να γίνει ανασύνθεση σε όλες τις θέσεις, θέτει την παραίτησή του στη διάθεση των
μελών του ΔΣ. Ακολούθησε ψηφοφορία και επικράτησε η πρόταση για αναπλήρωση των θέσεων
των αντικατασταθέντων μελών και όχι γενική ανασύνθεση.
Νέος αντιπρόεδρος εξελέγη ο Ευστάθιος Βιτουλαδίτης, αναπληρωτής γενικός γραμματέας ο
Νικόλαος Ζαγγανάς, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων ο Ταξιάρχης Πολίτης, έφορος ο Νικόλαος
Πέτρου και υπεύθυνος επαρχίας ο Ιωάννης Λεόντιος.
Το νέο προεδρείο, υποσχέθηκε το ζωντάνεμα του σωματείου με επισκέψεις στην επαρχία,
συναντήσεις με Ηγεσία, κόμματα και φορείς και βέβαια ανακοίνωσε και την έκδοση της
εφημερίδας. Χάραξε επίσης ένα πλαίσιο δράσης με τη λειτουργία επιτροπών Κανονισμού ΚΕΥΠΣ,
Μεταθέσεων, Ενιαίου φορέα, Υγιεινής και ασφάλειας, Εκπαίδευσης, Μισθολογικών θεμάτων,
Δημοσίων σχέσεων, Εθελοντή πυροσβέστη, εκπροσώπησης στα υπηρεσιακά συμβούλια κλπ.
Να σημειωθεί ότι στο Αρχηγείο του ΠΣ στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των κανονιστικών του
διατάξεων επεξεργάζονται ήδη ένα νέο σχέδιο Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και αναμένουν
τις τελικές προτάσεις της ΠΕΥΠΣ. Παράλληλα, το σωματείο ενδιαφέρεται για τον εκσυγχρονισμό
του πυροσβεστικού στόλου που βρίσκεται σε άθλια κατάσταση.
Όπως προκύπτει από επίσημα στοιχεία, τα πυροσβεστικά οχήματα είναι πεπαλαιωμένα και σε
ποσοστό 86,5% χρήζουν αντικατάστασης. Επί συνόλου 414 οχημάτων τα 174 είναι ηλικίας 7-15
ετών, τα 166 από 15 έως 30 και τα 18 από 30 ετών και άνω, ενώ την τελευταία 6ετία αγοράσθηκαν
μόνο 55 υδροφόρα οχήματα. Μέχρι το 1983 υλοποιείτο πρόγραμμα προηγουμένων ετών (1979,
1980, 1981). Τα ειδικά βραχιονοφόρα κλιμακοφόρα οχήματα διάσωσης σε ποσοστό 90% χρήζουν
αντικατάστασης.
Όσο για το στεγαστικό πρόγραμμα του Π.Σ., 28 Υπηρεσίες (Αρχηγείο Π.Σ., Γ’ και ΣΤ’ Π.Σ.
Αθηνών, Π.Σ. Περιστεριού, Αγίου Δημητρίου και Αιγάλεω, Α’ και Β’ Π.Σ. Πειραιά, Π.Σ. Περάματος,
Α’ Π.Σ. Θεσ/νίκης, Διοίκηση Π.Υ. Ρόδου και Α’ Π.Σ. Ρόδου, Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Άμφισσας,
Γυθείου, Καβάλας, Καστοριάς Μεσολογγίου και Μυτιλήνης, Συνεργείο Αθηνών Π.Σ. Πολεμικών
αεροδρομίων Λάρισας, Χανίων, Αράξου, Ανδραβίδας, Ν. Αγχιάλου, Ελευσίνας, Καλαμάτας και
Τανάγρας, Β’ Π.Σ. Κρατικού αερολιμένα Κέρκυρας και Π.Υ. Χίου) επί συνόλου 109, στεγάζονται
σε ανεπαρκή και ακατάλληλα κτίρια, ενώ 15 Υπηρεσίες δεν λειτουργούν ελλείψει κτιρίων…
Είναι η εποχή που στην κυβέρνηση και στο ΠΣ συνειδητοποιούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει
κονδύλια τα οποία παρέμεναν αναξιοποίητα. Τη δε 22α Ιουνίου 1990 γίνεται η επίσημη έναρξη
της διαδικασίας συμμετοχής του Πυροσβεστικού Σώματος σε κοινοτικά προγράμματα. Δύο χρόνια
αργότερα, στις 22-6-1992, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, κατατέθηκαν επισήμως προγράμματα
προμηθειών μηχανολογικού και ατομικού εξοπλισμού που ανακούφιζαν πράγματι το πυροσβεστικό
προσωπικό. Πρωταγωνιστής αυτής της προσπάθειας, ο τότε Πυραγός Χρήστος Χίνος, ο οποίος είχε
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και ενεργό συνδικαλιστική δράση.
Το καλοκαίρι του 1990, εκτός από τις συνήθεις πυρκαγιές, επιφυλάσσει στους κυβερνώντες και
τη «φωτιά» που τους έχει ανάψει έξω από το ΥΔΤ ο πρόεδρος της ΕΚΑ Κώστας Συγγούνης, ως
απεργός πείνας (28-6-90), αλλά και μια πραγματική πυρκαγιά στο Ερευνητικό Κέντρο Δημόκριτος,
που εκτοξεύει στα ύψη την αγωνία όσων πυροσβεστών είχαν επιληφθεί του συμβάντος, λόγω του
κινδύνου μόλυνσής τους από πιθανή διαρροή ραδιενέργειας.
Στις 4/7/90 συνεδρίασε εκτάκτως το Δ.Σ. με αίτημα του προέδρου της Ελεγκτικής Επιτροπής
Χρήστου Χίνου με σκοπό τη διευθέτηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων που εξακολουθούσαν
να αποτελούν πρόβλημα. Επίησς, ο αντιπρόεδρος της ΠΕΥΠΣ Ευστάθιος Βιτουλαδίτης κατέθεσε
σχέδιο ψηφίσματος για την παραμονή των βάσεων στην Ελλάδα, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία της
ΠΕΥΠΣ: «Σε μια περίοδο ύφεσης, ανάκαμψης των διαπεριφερειακών διενέξεων και αναμετρήσεων
στην κρίσιμη καμπή εισόδου της ανθρωπότητας στην τρίτη χιλιετία, με ανησυχία βλέπουμε να
εφαρμόζονται στην πράξη ψυχροπολεμικές συνταγές που έχουν κάθε άλλο σκοπό παρά στροφή
στον άνθρωπο - κοινωνία», αναφερόταν μεταξύ άλλων στο Ψήφισμα αυτό με την επισήμανση ότι
«σε μια γενίκευση πολεμικής αναμέτρησης, η χώρα είναι πολύ πιθανόν να γίνει παρανάλωμα του
πυρός και τότε τα οποιαδήποτε οικονομικά ανταλλάγματα θα είναι ανίκανα να μπουν φραγμός σε
μια εθνική καταστροφή».
Πάντως, ορισμένοι ζήτησαν, επίσης, το δέσιμο των μελών του Δ.Σ. μέσα και από καλλιτεχνικές
εκδηλώσεις και εκδρομές, με την εξειδίκευση των στελεχών στις επιτροπές εργασίας και την
ανάληψη υπεύθυνης δουλειάς.
Με αφορμή το ιδιαίτερα κρίσιμο συμβάν πυρκαγιάς στο Δημόκριτο, το Δ.Σ. συνεδρίασε εκτάκτως
και στις 11/7/90. Στη συνέχεια ζητήθηκε από τη διοίκηση να τεθούν υπό ιατρική παρακολούθηση
όσοι συμμετείχαν στην αντιμετώπισή του. Προτάθηκε δε η Υπηρεσία να δημιουργήσει κατάλογο
με τα εργοστάσια που έχουν επικίνδυνες ουσίες και υλικά ώστε να γίνει κατάλληλη εκπαίδευση
του προσωπικού από ειδικούς επιστήμονες, αλλά και να ιδρυθεί τομέας για την Έρευνα, ασφάλιση,
στατιστική και υγιεινή.
Σε επόμενη συνεδρίαση συζητήθηκε η πρόταση της ΠΕΥΠΣ για τις μεταθέσεις -μεταθετότητα,
με κύριο στόχο το να σταματήσουν οι μεταθέσεις που γίνονταν στο όνομα υπηρεσιακών αναγκών
χωρίς να αποδεικνύεται η αναγκαιότητά τους. Επίσης, η διαμόρφωση δίκαιου και αντικειμενικού
Κανονισμού, που ανεξάρτητα από τις κυβερνητικές αλλαγές και τις προσωπικές εμπάθειες, να
ρυθμίζει τις ανάγκες του Σώματος δίκαια και με αδιάβλητο τρόπο, έτσι ώστε να εμποδίζεται και
η αυθαιρεσία της διοίκησης. Επιπλέον, αποφασίστηκε να καταγγελθούν οι μαζικές μεταθέσεις και
να ζητηθεί να σταματήσουν αυτές. Οι δυο εκπρόσωποί της που συμμετέχουν στην Επιτροπή του
Αρχηγείου για την εκπόνηση του κανονισμού, να γίνουν δεκτοί ως εκπρόσωποι του σωματείου
αλλιώς να αποχωρήσουν. Να καταγγελθούν οι μεθοδεύσεις μέσω διαφόρων δημοσιευμάτων και
να σταλεί το μήνυμα ότι «ο συνδικαλισμός της Πυροσβεστικής δεν είναι χείμερα ονειροπόλων
ανθρώπων, αλλά ο συνδετικός κρίκος της εργασιακής σχέσης». Τέλος, τονίστηκε η αναγκαιότητα
επαφών με τα κόμματα, τους συνδικαλιστικούς φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση.
Όλα αυτά τέθηκαν επίσης ενώπιον του Αρχηγού του ΠΣ Κων/νου Αρκουδέα στις 13 Ιουλίου
1990, ο οποίος επέδειξε την κατανόησή του για τις διαμαρτυρίες τους σχετικά με την ανεπάρκεια
των τεχνικών μέσων και τους κινδύνους κατά την ενάσκηση των πυροσβεστικών καθηκόντων.
Στο θέμα της δασοπυρόσβεσης και τη δημιουργία ενιαίου φορέα υπήρξε αρχική συμφωνία, το
ίδιο και για το θεσμό του εθελοντή πυροσβέστη. Για το επίμαχο θέμα των μεταθέσεων, κατέληξαν
στην αναγκαιότητα ενός νέου Κανονισμού, οπότε το προεδρείο δεσμεύτηκε να υποβάλλει άμεσα
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την πρότασή του. Ωστόσο, επιφυλάχθηκε να απαντήσει στο αίτημα για συμμετοχή εκπροσώπου
στην υπηρεσιακή επιτροπή που θα συντάξει το τελικό σχέδιο κανονισμού. Ως προς τις μεταθέσεις
που έγιναν στο ΕΤΑΠΔ (ειδικά τμήματα αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών) υποσχέθηκε να
επανεξετάσει τις περιπτώσεις που έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις. Τέλος, για τη συνδικαλιστική
άδεια και τις συνδρομές μέσω της μισθοδοσίας ζήτησε να του υποβληθούν εγγράφως ώστε να
τύχουν τα αιτήματά τους νομικής διερεύνησης. Πράγματι, εστάλησαν στη συνέχεια τα σχετικά
έγγραφα όπου διατυπωνόταν το αίτημα για χορήγηση συνδικαλιστικής αδείας πέντε ημερών το
μήνα σε πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γενικό γραμματέα, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν.1264/82,
καθώς και η είσπραξη συνδρομών μέσω μισθοδοσίας, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ίδιου νόμου.
«Παρών» στη συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ
Στις 13 Σεπτεμβρίου 1990, στο πλαίσιο 48ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ με την ΓΣΕΕ,
πραγματοποιήθηκε στο Πεδίον του Άρεως κοινή απεργιακή συγκέντρωση, όπου συμμετείχαν και
συνδικαλιστές της ΠΕΥΠΣ. Αιχμή της κινητοποίησης οι αλλαγές που σχεδιάζει η κυβέρνηση στο
ασφαλιστικό σύστημα.
Στους συγκεντρωμένους μίλησε ο Πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Σπύρος Γιατράς, ο οποίος είπε μεταξύ
άλλων ότι «η κυβέρνηση εμπαίζει και προκαλεί τους εργαζόμενους και υποτιμά τη νοημοσύνη του
Ελληνικού λαού, όταν επικαλείται την ανάγκη της εργασιακής ειρήνης, τη στιγμή που επέλεξε
ως μέθοδο «σταθεροποίησης» της οικονομίας την αφαίμαξη των μικρών και μεσαίων κοινωνικών
στρωμάτων. Τη στιγμή που επέλεξε ως μέθοδο «διάσωσης» των ασφαλιστικών ταμείων την
εξόντωση των ασφαλισμένων. Και όλα αυτά χωρίς καμία θετική προοπτική. Απλά και μόνο, προς
δόξα της οικονομικής ολιγαρχίας, προς δόξα των αεριτζήδων και των μεταπρατών που απομυζούν
το μόχθο του λαού.
Αυξάνονται οι εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία και ταυτόχρονα μειώνονται οι παροχές
τους, κατάσχονται ουσιαστικά τα περιουσιακά στοιχεία και τα αποθεματικά τους, αυξάνονται
τα όρια συνταξιοδότησης ως προς την ηλικία και τα χρόνια υπηρεσίας, καταργείται η διαδοχική
ασφάλιση, καθιερώνεται υψηλή συμμετοχή των ασφαλισμένων στις δαπάνες για φάρμακα, χωρίς
καμιά απολύτως μέριμνα για την αναβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, μειώνονται
δραστικά οι συντάξεις με τη μεταβολή του τρόπου υπολογισμού τους και ανατρέπονται βίαια και
αιφνιδιαστικά κατακτήσεις, προσδοκίες και οικογενειακοί προγραμματισμοί.
Η κυβέρνηση δεν σεβάστηκε ούτε καν τις κατώτατες συντάξεις ούτε καν εκείνους που
στερήθηκαν την παιδική τους ζωή εργαζόμενοι από τα 15 τους χρόνια, και που είχαν την προσδοκία
να ζήσουν τουλάχιστον λίγο στα γεράματά τους. Με τα νέα μέτρα υποχρεώνονται να εργάζονται 45
χρόνια προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν και ως εκ τούτου δεν έχουν πλέον παρά να προσδοκούν
ανάπαυση στην «αιώνιον ζωήν».
-Πρόκειται για μέτρα αποσπασματικά, εισπρακτικού αποκλειστικά χαρακτήρα, που δεν απαντούν
στα προβλήματα της κοινωνικής ασφάλισης και στις ανάγκες των ασφαλισμένων.
-Πρόκειται για μέτρα που έχουν στόχο την αναδιανομή του εθνικού πλούτου σε βάρος των
ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων.
-Πρόκειται για μέτρα, που οδηγούν στη βαθμιαία υποβάθμιση του Δημοσίου και κοινωνικού
χαρακτήρα της ασφάλισης με απώτερο στόχο την πλήρη παράδοσή της στην ιδιωτική
πρωτοβουλία.
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Οι ρυθμίσεις αυτές αποκαλύπτουν επιπλέον και την προσπάθεια διάσπασης του Σ.Κ. με το
διαχωρισμό των εργαζομένων σε πολλές κατηγορίες ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις
και τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα»29.
Αλλά ούτε η προώθηση του νομοσχεδίου για το «ασφαλιστικό» είναι ικανή να κατευνάσει τα
πνεύματα στο Δ.Σ. της ΠΕΥΠΣ. Στη συνεδρίαση που ακολουθεί (28/9/1990) τίθεται με οξύτητα
και πάλι η λειτουργία της Ένωσης. Με επιστολή του ο Σάββας Θεοδωρής κάνει λόγο για
ανυπαρξία σωματείου. Καλεί το Δ.Σ. να διαβάσει το «κόκκινο βιβλιαράκι» με το καταστατικό
για να κατανοήσουν όλοι τους σκοπούς ύπαρξής τους, να σκύψουν όλοι στα προβλήματα και να
εργαστούν αντί να αφήνουν μόνο άναρθρες κραυγές και εκθέσεις ιδεών στα βιβλία πρακτικών,
όπως χαρακτηριστικά είπε: «Θα επιτελέσουμε ένα ανθρωπιστικό έργο. Δε θα φιγουράρουμε στη
μνήμη των συναδέλφων μας ως νεκροθάφτες των εργασιακών και θεσμικών τους προβλημάτων»,
υποστηρίζει. Κατηγορεί επίσης τον πρόεδρο και τον γραμματέα ότι άργησαν να αντιληφθούν τι
γίνεται με το πογκρόμ μεταθέσεων και ότι δεν αντιλαμβάνονται πού τους ωθεί η κυβερνητική
πολιτική (ασφαλιστικό, διατήρηση στεγανών και εργαλείων μετάθεσης, άρνηση του στοιχειώδους
συνδικαλιστικού δικαιώματος, των συνδικαλιστικών ελευθεριών των Σωμάτων Ασφαλείας και
ειδικότερα του ΠΣ, χρησιμοποίησή τους ως όργανα καταστολής κινητοποιήσεων).
Ο ίδιος ζητά τη σύγκληση γενικής συνέλευσης που θα αποφασίσει για τον Κανονισμό
μεταθέσεων, θα προβεί σε καταγγελία της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό και θα εκδώσει Ψήφισμα
συμπαράστασης στους άλλους εργαζόμενους που διαδηλώνουν για τη διατήρηση θεμελιωδών
δικαιωμάτων, τη σύσταση ταμείου αλληλοβοήθειας, την ένταξη στην ΑΔΕΔΥ, την επανέκδοση της
εφημερίδας και τη διασφάλιση του ελευθέρας στα ΜΜΜ.
Μέσα σε αυτό το κλίμα, αποφασίστηκε η σύσταση τριμελούς επιτροπής από τους Παναγιώτη
Δρίτσα, Γιάννη Λεόντιο και Θοδωρή Σάββα, ως εκπροσώπων της ΠΕΥΠΣ στην Επιτροπή του
Αρχηγείου για τον Κανονισμό μεταθέσεων.
Περίοδος Στάθη Βιτουλαδίτη (1990-1991)
Ο έντονος προβληματισμός οδήγησε το Δ.Σ. της ΠΕΥΠΣ στο να προβεί στην ανασύνθεση του
προεδρείου, στις 16/10/90, οπότε και τα περισσότερα μέλη αναγνώρισαν την αδυναμία λειτουργίας
του σωματείου και δη της εκτέλεσης αποφάσεων. Δεσμεύτηκαν δε ότι για το καλό των συναδέλφων
θα προχωρήσουν ενωτικά, χωρίς κομματικές σκοπιμότητες, με βάση τις καταστατικές τους αρχές.
Νέος πρόεδρος εξελέγη ο Ευστάθιος Βιτουλαδίτης (12 ΝΑΙ και ένα άκυρο). Αντιπρόεδρος ο
Παναγιώτης Δρίτσας, Γενικός γραμματέας ο Σάββας Θεοδωρής, Ταμίας ο Δημήτριος Ηλιόπουλος,
Οργανωτικός γραμματέας ο Τσούνας Θύμιος, Υπεύθυνος επαρχίας ο Κώστας Καμωνάς, Έφορος ο
Γιάννης Λεόντιος, Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων ο Ταξιάρχης Πολίτης και Αναπληρωτής Γενικός
γραμματέας ο Παύλος Γρηγορίου.
Το Δ.Σ. διακήρυξε πανηγυρικά το νέο ενωτικό σχήμα, ενώ ο νέος πρόεδρος Ευστάθιος
Βιτουλαδίτης δήλωσε ότι πρόκειται για μια σημαντική ενωτική στιγμή και ότι προέχει η λήψη
οργανωτικών και συνδικαλιστικών πρωτοβουλιών για την επεξεργασία των προβλημάτων, χωρίς
ερασιτεχνισμούς. Για να πάει μπροστά το σωματείο, απαιτείται μαζική δράση απευθείας στους
τόπους δουλειάς. Δημοκρατία μέσα κι έξω από το σωματείο. Αποφασίστηκε δε να καταγγελθούν οι
μαζικές μεταθέσεις των ΕΤΑΠΔ και να ζητήσουν συνάντηση με τον υπουργό. Επίσης, να ζητηθεί
29

Εφημερίδα Υπαλληλική, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 1990.

146

ΠΟΕΥΠΣ - Το συνδικάτο του Πυροσβέστη
από το Αρχηγείο η είσπραξη εισφορών μέσω μισθοδοσίας για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα
ρευστότητας και να μην υπάρξουν ξανά τα φαινόμενα του παρελθόντος.
Η προεδρία Βιτουλαδίτη, ωστόσο, είναι ολιγόμηνη. Μεταξύ άλλων αρνητικών συμπτωμάτων,
χαρακτηρίζεται από τις παραιτήσεις μελών του Δ.Σ. (αντικαταστάθηκαν ο Σπύρος Λούβρος από
τον Χρήστο Κουκουλή, ο Χρήστος Δημόπουλος από τον Τζιομάκη Χρήστο και ο Καμωνάς Κων/
νος από τον Ιωάννη Κουτρουφίνη). Παρά ταύτα, το προεδρείο με τη νέα σύνθεσή του καλεί όσους
ενδιαφέρονται για την επαναδραστηριοποίηση του σωματείου να το στηρίξουν, συμμετέχοντας
στις επιτροπές που έχουν συσταθεί για διάφορα θέματα. Επίσης, με επιστολή του προς τον ΥΔΤ, τον
καλεί το συντομότερο δυνατόν να ορίσει συνάντηση μαζί τους, προκειμένου να του εγχειρίσουν
την πρότασή τους για τον Κανονισμό μεταθέσεων, όπως ρητά είχε ζητηθεί από τον ίδιο στο πλαίσιο
κοινοβουλευτικού ελέγχου, όταν βουλευτές τον εγκαλούσαν γιατί δεν έχει ακόμα διευθετηθεί αυτή
η εκκρεμότητα, καίτοι από τον Αύγουστο του 1990 η ΠΕΥΠΣ είχε διαθέσιμο το σχέδιο - πρότασή
της.
Και χωρίς να εγκλωβίζεται στην εσωστρέφεια, το προεδρείο συναντάται στις 26 Οκτωβρίου 1990
με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) οπότε και συμφωνήθηκε οι δυο οργανώσεις να
συντονίσουν τις προσπάθειές τους στη βάση υποστήριξης των στόχων τους. Κοινός αγώνας για τα
οικονομικά αιτήματα των εργαζομένων (διατήρηση της ΑΤΑ, αυξήσεις μισθών, έλεγχος της αγοράς
κλπ.), αλλά και αγώνας για την προώθηση της δημοκρατίας με την καθιέρωση του συνδικαλισμού
στην Πυροσβεστική και τα Σώματα Ασφαλείας, συνολικά. Επανέλαβαν δε τα αιτήματά τους για τη
βελτίωση της λειτουργίας του ΠΣ.
Ακολούθησε συνάντηση τόσο με την ΑΔΕΔΥ όσο και με τη ΓΣΕΕ όπου επιβεβαιώθηκε η
διάθεση για συνεργασία σε ανώτατο επίπεδο. Μάλιστα, στη συνάντηση με τον πρόεδρο της ΑΔΕΔΥ
Σπύρο Γιατρά, συζητήθηκε η πρόταση της ΠΕΥΠΣ για προσχώρηση στο τριτοβάθμιο όργανο των
δημοσίων υπαλλήλων. Δεν δόθηκε, όμως, θετική απάντηση διότι ενδεχομένως, όπως εκτιμήθηκε
προς ώρας, να ήταν καλύτερη η ένταξή της στην Ομοσπονδία των πολιτικών υπαλλήλων του ΥΔΤ.
Η ΑΔΕΔΥ υποσχέθηκε πάντως την αμέριστη στήριξή της για να στεριώσει ο συνδικαλισμός στο
χώρο. Επίσης, ο Σπύρος Γιατράς τόνισε ότι η συνδικαλιστική άδεια είναι δικαίωμα που δεν μπορεί
να τους το στερήσει κανείς, ενώ συζητήθηκε η περίπτωση του Δημήτρη Κυριαζίδη, προέδρου
της ΠΟΑΣΥ που αντιμετώπιζε διάφορες πειθαρχικές ποινές για τη συνδικαλιστική του δράση.
Μάλιστα, δηλώθηκε από κοινού και η συμπαράστασή τους στον αγώνα των αστυνομικών για
ελεύθερο συνδικαλισμό.
Η συνάντηση στη ΓΣΕΕ έγινε με τον αντιπρόεδρο Γ. Παπαμιχαήλ, όπου επίσης εκφράστηκε η
συμπαράσταση του συνδικαλιστικού κινήματος στον πρόεδρο της ΠΟΑΣΥ. Η ΠΕΥΠΣ εξέδωσε
και ξεχωριστή ανακοίνωση, τονίζοντας ότι με ανεπαρκείς αιτιολογίες οι διοικούντες θέλουν να
πλήξουν το συνδικαλιστικό δικαίωμα των αστυνομικών και ζήτησε την ανάκληση της παραπομπής
του Δ. Κυριαζίδη στο πειθαρχικό συμβούλιο με το ερώτημα της 5μηνης απόλυσης.
Πριν τη λήξη του 1990, το Δ.Σ. επιχειρεί να καταλήξει σε ένα σχέδιο οργάνωσης της λειτουργίας
της ΠΕΥΠΣ, αλλά το θέμα σέρνεται από συνεδρίαση σε συνεδρίαση, αν και υπάρχει ήδη ένα σχετικό
κείμενο-πρόταση. Επίσης, το προεδρείο επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη με στόχο την ενημέρωση
των μελών αλλά χωρίς να υπάρξει η αναμενόμενη προσέλευση, καίτοι το θέμα που τους απασχολεί,
είναι φλέγον (Κανονισμός μεταθέσεων και οι συχνές μετακινήσεις πυροσβεστών).
Το σωματείο εκδίδει σχετική ανακοίνωση τονίζοντας ότι «οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού
Σώματος, ανεξάρτητα από την υπαγωγή τους στα Σώματα Ασφαλείας, είναι μόνιμοι δημόσιοι
(πολιτικοί) υπάλληλοι και απολαμβάνουν, της κατά το άρθρο 104 παραγρ. 4 του Συντάγματος,
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προστασίας. Έτσι, ό,τι ισχύει και εφαρμόζεται γενικά για τους δημόσιους υπάλληλους, εφαρμόζεται
- πρέπει να εφαρμόζεται - και για τους υπάλληλους του Π.Σ.
Οι μεταθέσεις του προσωπικού του Δημοσίου γίνονται μετά από αιτιολογημένη γνώμη του
αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο οποίο υποχρεωτικά με βάση το Ν. 1586/1986 πρέπει
να συμμετέχουν δυο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων οι οποίοι εκλέγονται σύμφωνα με
ειδικά καθορισμένη διαδικασία. Η διαδικασία αυτή δεν ακολουθείται στο Π.Σ. Κατά συνέπεια, οι
μεταθέσεις των υπαλλήλων του Π.Σ., έχουν ακυρότητα η οποία μπορεί να αναγνωριστεί δικαστικά
από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών που είναι αρμόδιο, εφόσον ασκηθεί εντός διμήνου σχετική
προσφυγή (αίτηση ακύρωσης). Ήδη το Δ.Σ. της Π.Ε.Υ.Π.Σ. σε συνάντησή του με τον κ. Αρχηγό θα
θέσει το ζήτημα της αναστολής όλων των μεταθέσεων». Ταυτόχρονα, ανακοινώνει ότι «θέτει στη
διάθεση των μελών της Ένωσης το Νομικό Σύμβουλό της, δικηγόρο Αθηνών Κων/νο Πενταγιώτη
(τηλ. 5221042 και 5221044) ο οποίος έχει ασχοληθεί με το θέμα, για κάθε πληροφορία και νομική
ενέργεια (σύνταξη και κατάθεση αίτησης ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών)».
Αίσθηση προκαλεί, ωστόσο, η απόφαση του Αρχηγείου να μεταθέσει και τον ίδιο τον πρόεδρο
της ΠΕΥΠΣ με αφορμή κάποιες δηλώσεις του για τον Κανονισμό μεταθέσεων στην εφημερίδα
«Ριζοσπάστης». Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίστηκε σπασμωδική πράξη εκδίκησης εκ μέρους της
διοίκησης και έπρεπε να ανακληθεί. Το Δ.Σ. εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, την οποία υπέγραφαν ο
αντιπρόεδρος Παναγιώτης Δρίτσας και ο γενικός γραμματέας Σάββας Θεοδωρής, τονίζοντας ότι η
συγκεκριμένη μετάθεση όχι μόνο δεν επιλύει υπηρεσιακές ανάγκες, αλλά δείχνει και τις προθέσεις
του Αρχηγείου να διενεργεί παράνομες μεταθέσεις, χωρίς διαφάνεια και αντικειμενικά κριτήρια.
Για μια ακόμα φορά καλούσαν το Αρχηγείο να παγώσει όλες τις μεταθέσεις μέχρι να καθιερωθεί
ένα ενιαίο και αντικειμενικό σύστημα μεταθέσεων.
Για την πληρέστερη καταγραφή των συνδικαλιστικών του δράσεων και την ενημέρωση των
μελών, το Δ.Σ. αποφάσισε να προβεί στην επανέκδοση της εφημερίδας του σωματείου “Η ΦΩΝΗ
ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ”, μέσα στο μήνα Νοέμβριο, παρ’ όλη την οικονομική δυσκολία της
κυκλοφορίας της, λόγω της επανασύστασης του Βιβλίου Ταμείου και της συνεχιζόμενης αδυναμίας
να εισπραχθούν οι εισφορές των μελών, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στην ανακοίνωση κάλεσμα που εξέδωσε:
«Σας παρακαλούμε να τη στηρίξετε, να υποβάλλετε κάθε παρατήρησή σας, άποψη, γνώμη,
τόσο για τη σωστή κυκλοφορία της και τη διάρθρωση της ύλης όσο και τα εργασιακά ή θεσμικά
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και τις προτεινόμενες ενέργειες που πρέπει να κάνουμε. Θα
υπάρχει βήμα διάλογου των μελών, όπου ο καθένας θα μπορεί να εκφράζει οποιαδήποτε άποψη.
Αποφασίσαμε, επίσης, σθεναρή αντιμετώπιση του ζητήματος της μεταθετότητας, του
ασφαλιστικόού, της σύνταξης και προώθησης νέου, σύγχρονου και δημοκρατικού Κανονισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος (Κ.Ε.Υ.Π.Σ), της σύστασης Ταμείου
Αλληλοβοήθειας κλπ. Στην κατεύθυνση αυτή περιμένουμε την κάθε άποψή σας. Αποφασίσαμε
σαν Δ.Σ., να προγραμματίσουμε επαφές μαζί σας, για να σας ενημερώσουμε για την κατάσταση
στην οποία βρίσκεται το σωματείο μας, να σας ακούσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις και όλοι μαζί
να αγωνισθούμε για να βάλλουμε το σωματείο μας στη θέση που του αξίζει,σύμφωνα με τις αρχές
του Καταστατικού του και τη δραστηριότητα για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που απορρέει
απο το Ν.1264/82».
Παρά τις προσπάθειες, όλων όσοι είχαν αναλάβει την έκδοση της εφημερίδας, το 2ο τεύχος
κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 1991, το 3ο τον Ιανουάριο του 1992, το 4ο το Νοέμβριο του 1992
και το 5ο, πλέον, τον Οκτώβριο του 1995, καταδεικνύοντας τη δυσκολία του όλου εγχειρήματος.
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Αντισυνδικαλιστικός νόμος
Στις 6 Δεκεμβρίου 1990 είχαμε νέα απεργία των κορυφαίων οργανώσεων ΑΔΕΔΥ- ΓΣΕΕ με
αφορμή το αντισυνδικαλιστικό νομοσχέδιο που προωθούσε η κυβέρνηση με στόχο τον περιορισμό
του δικαιώματος της απεργίας. Οι συνδικαλιστές εκτιμούσαν ότι η κυβέρνηση τροποποιεί το
συνδικαλιστικό νόμο για να επιβληθεί η επιδιωκόμενη τριετής λιτότητα.
Όπως έγραφε τότε η εφημερίδα «Ο Δημόσιος Υπάλληλος» (τεύχος Δεκεμβρίου 1990), «με
απώτερο σκοπό τον αιφνιδιασμό και τη φίμωση του Συνδικαλιστικού μας Κινήματος η κυβέρνηση
έφερε σε χρόνο ρεκόρ το αντισυνδικαλιστικό νομοσχέδιο στη δημοσιότητα και το ψήφισε αμέσως
χωρίς να δεχτεί καμιά τροποποίηση, πραγματοποιώντας έναν μονόλογο με τις συνδικαλιστικές
ηγεσίες της ΑΔΕΔΥ και της ΓΣΕΕ για τα προσχήματα. Η βιασύνη της μάλιστα έφτασε στο σημείο
να υπογράφεται το Νομοσχέδιο στις 27 Νοέμβρη και η Έκθεση του ΓΛΚ να έχει ολοκληρωθεί
την προηγούμενη, στις 26 Νοέμβρη. Στη συνέχεια πέρασε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή
29, 30 Νοέμβρη και 3 Δεκέμβρη, ενώ στην Ολομέλεια τέλειωσε σε τρεις συνεδριάσεις 5, 6 και 8
Δεκέμβρη».30
Ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Σπύρος Γιατράς, μιλώντας στο συλλαλητήριο πάντως, είπε ότι η απεργία
αποτελεί αγωνιστική απάντηση στην κυβερνητική πολιτική και στην κυβερνητική μεθοδολογία.
«Προειδοποιούμε την κυβέρνηση ότι η σημερινή μας απεργία δεν αποτελεί ούτε την αρχή ούτε το
τέλος των αγωνιστικών κινητοποιήσεων. Αποτελεί απλά ένα ακόμα βήμα στον αγώνα διαρκείας,
που έχουμε κηρύξει οι εργαζόμενοι για την προστασία του βιοτικού μας επιπέδου, για την
περιφρούρηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και των κοινωνικών μας κατακτήσεων».
Να σημειωθεί επίσης ότι στις 13 Δεκεμβρίου 1990, η ΠΕΥΠΣ συμμετείχε στη συνέντευξη τύπου
του Τμήματος ΣΑ του Συνασπισμού με θέμα «Συνδικαλισμός στα ΣΑ, ο αντιτρομοκρατικός νόμος
και το Υπόμνημα με προτάσεις για εργασιακά θέματα». Τη συνέντευξη παραχώρησαν οι Φώτης
Κουβέλης, Στρατής Κόρακας και Χρήστος Λογαράς οι οποίοι μεταξύ άλλων κατήγγειλαν ότι όλο
αυτό το διάστημα, στο ΥΔΤ ο Γενικός Γραμματέας Μ. Κουτελιδάκης στήνει κομματικό κράτος με
διώξεις των δημοκρατικών.
Σε αυτούς περιλαμβανόταν και ο πρόεδρος του σωματείου που είχε ήδη μετατεθεί και το σωματείο
αναγκαζόταν να καταγγείλει τον Αρχηγό του ΠΣ τόσο για τη μετάθεση αυτή καθαυτή όσο και για
το γεγονός ότι είχε αρνηθεί να δεχθεί το προεδρείο όταν του ζητήθηκε.
30

Ο νόμος 1915/1990, συγκεκριμένα, ρύθμιζε την «προστασία των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και του κοινωνικού
συνόλου και την οικονομική αυτοτέλεια του συνδικαλιστικού κινήματος», προκαλώντας εύλογες αντιδράσεις. Οι
συνδικαλιστές τόνιζαν, αντιθέτως, ότι αυξάνεται ο ρόλος του Κράτους στα εσωτερικά των σωματείων, καταργούνται οι
διευκολύνσεις στην άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων κλπ. Τα των συγκεντρώσεων ρυθμίστηκαν αργότερα με το
ΠΔ 141/91, ΦΕΚ 58 από 30.4.91. Άρθρο: 131, Απαγόρευση συναθροίσεων και συγκεντρώσεων: 1. Από τις συναθροίσεις,
μπορεί να απαγορεύονται προληπτικά, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή ή
Αστυνομικού Διευθυντή του νομού, μόνο οι υπαίθριες, γενικά μεν αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια
ασφάλεια σε ορισμένη δε περιοχή, αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής. 2. Η πραγματοποίηση
συγκεντρώσεων δεν προστατεύεται από το Σύνταγμα και επομένως επιτρέπεται η απαγόρευσή τους από την Αστυνομία,
τόπο προληπτικά όσο και κατασταλτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε είδους συγκέντρωση.
Άρθρο: 132, Διάλυση συγκεντρώσεων και συναθροίσεων 1. Από την Ελληνική Αστυνομία επιτρέπεται η διάλυση των
συγκεντρώσεων και των παράνομων συναθροίσεων. Παράνομες συναθροίσεις, μη προστατευόμενες από το Σύνταγμα
είναι: α. Οι υπαίθριες συναθροίσεις που έχουν απαγορευτεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου. β. Ολες
οι δημόσιες συναθροίσεις, από τη στιγμή που παύουν να είναι ήσυχες και χωρίς όπλα και εκτρέπονται σε πράξεις βίας κατά
προσώπων ή πραγμάτων. 2. Η διάλυση των συγκεντρώσεων και των παράνομων δημόσιων συναθροίσεων γίνεται σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού διάλυσης δημόσιων συναθροίσεων.
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Πάντως, κλείνοντας το 1990, το προεδρείο έδινε ακόμα μάχη για την ενεργοποίηση τόσο όλων
των αιρετών μελών του Δ.Σ., όσο και όλων των απλών μελών του σωματείου, στην Αθήνα και την
επαρχία. Ο κίνδυνος νέας αδρανοποίησης του σωματείου ήταν υπαρκτός. Προείχε η αφύπνιση για
να πάμε μπροστά, όπως έλεγαν, διότι οι συνάδελφοι δεν ασχολούνται με το συνδικαλισμό και άρα
υπάρχει ζήτημα ακόμα και για τη σύγκληση της επόμενης γενικής συνέλευσης, εάν είναι ελάχιστα
τα παρόντα μέλη. Γι’ αυτό αποφασίστηκε ένας νέος γύρος περιοδειών στις Υπηρεσίες, προκειμένου
να ενισχυθεί η ενωτική λειτουργία της Ένωσης και να σταλεί ένα μήνυμα, ότι «η ενότητα είναι
αυτή που θα φράξει τις λίγες φωνές που μας θέλουν διχασμένους, εμάς τους πολλούς. Η αγάπη και
το ήπιο κλίμα θα νικήσουν για μια ακόμα φορά».
Χρονιά καθοριστικών εξελίξεων
Το νέος έτος, το 1991, θα εξελιχθεί σε χρονιά καθοριστικών ανακατατάξεων όσον αφορά στη
λειτουργία της ΠΕΥΠΣ. Το σωματείο συμπληρώνει ήδη τρία χρόνια ζωής με έντονες εσωτερικές
τριβές και αξεπέραστα οικονομικά προβλήματα.
Το πολιτικό τοπίο εξακολουθεί επίσης να είναι ιδιαίτερα φορτισμένο με έντονες κοινωνικές
αντιδράσεις για τα θέματα της παιδείας και της οικονομίας, ενώ η κρίση στον Περσικό κόλπο
εξελίσσεται σε αστάθμητο παράγοντα όσον αφορά τη διεθνή κατάσταση και το πώς αυτή επηρεάζει
τα οικονομικά της χώρας.
Η δασοπυρόσβεση εξακολουθεί να αποτελεί αγκάθι για την κυβέρνηση, λόγω της συνεχιζόμενης
κόντρας με τους δασικούς υπαλλήλους. Το 1991 καθιερώνεται ο θεσμός του Εθελοντή Πυροσβέστη
(ν. 1591/91) και εκδίδεται η υπ’ αριθ. 5 Πυροσβεστική Διάταξη, με την οποία καθορίζεται η
διάρκεια ισχύος των βεβαιώσεων πυρασφαλείας. Το πολιτικό «βαρομετρικό» εξακολουθεί ωστόσο
να είναι χαμηλό.
Όπως επισημαίνει ο «Ριζοσπάστης» στις 4 Ιανουαρίου 1991, «σε αγκάθι εξελίσσεται για την
κυβέρνηση το θέμα της έγκαιρης αντιμετώπισης της μάστιγας των δασικών πυρκαγιών κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θέμα απασχολεί την κυβέρνηση αλλά στους
κόλπους της έχει ξεσπάσει διαμάχη για το ποιος είναι ο κατ’ εξοχήν αρμόδιος φορέας για την
πρόληψη και την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών. Στο τέλος του χρόνου έγιναν τρεις συσκέψεις
μεταξύ των αρμοδίων παραγόντων αλλά τελικά στάθηκε αδύνατο να ληφθούν αποφάσεις με
αποτέλεσμα το θέμα να παραπεμφθεί προς επίλυση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό! Στα μαχαίρια
βρίσκονται τα υπουργεία Γεωργίας και Δημόσιας Τάξης τα οποία διεκδικούν το καθένα για τον
εαυτό του την ευθύνη και το συντονισμό των πυροσβεστικών δυνάμεων. Το υπουργείο Εσωτερικών
από την πλευρά του προτείνει να ενταχθεί το όλο θέμα σε έναν ενιαίο φορέα στα πλαίσια του
Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτων Αναγκών (ΠΣΕΑ), ενώ τα υπουργεία Εθνικής Αμύνης και
Προεδρίας φαίνεται να συγκλίνουν υπέρ των προτάσεων του υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Ανώτατο
κυβερνητικό στέλεχος είπε χαρακτηριστικά στο «Ριζοσπάστη» ότι δεν υπάρχει καμία πρόοδος για
το θέμα και είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να φτάσουμε και φέτος στο καλοκαίρι χωρίς να έχει δοθεί
καμιά απολύτως λύση στα πελώρια προβλήματα που σημαδεύουν τον τομέα της αντιμετώπισης
των δασικών πυρκαγιών.
Το υπουργείο Δημόσιας Τάξης από την πλευρά του έχει βάλει στην ημερήσια διαταξη την προώθηση
των δικών του προτάσεων. Ο υπουργός Ι. Βασιλειάδης έχει στενές και συχνές συνεργασίες με τους
επιτελείς του Πυροσβεστικού Σώματος και φαίνεται ότι παίρνει υπόψη του και τις προτάσεις που
έχει διατυπώσει από παλιά για το θέμα και το σωματείο των πυροσβεστών, η Πανελλήνια Ένωση
Υπαλλήλων ΠΣ.
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Στην τελευταία σύσκεψη σε πολιτικό επίπεδο, στην οποία πήραν μέρος ο υπουργός Δημόσιας Τάξης
Ι. Βασιλειάδης, Γεωργίας Ν. Χατζηνικολάου, Εθνικής Αμύνης I. Βαρβιτσιώτης και Προεδρίας Μ.
Έβερτ, κάθε πλευρά κατέθεσε στο τραπέζι τις δικές της προτάσεις. Ενισχυμένος φαίνεται ότι βγήκε
απ’ αυτή τη σύσκεψη ο υπουργός Δημόσιας Τάξης ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσίασε
την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα οι φορείς, που είναι επιφορτισμένοι με την
κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών. Το ισχύον καθεστώς παρουσιάζει πολλές αδυναμίες, επιβαρύνει
τον κρατικό προϋπολογισμό με την αναποτελεσματική χρηματοδότηση διάφορων φορέων και
ζήτησε να ανατεθεί σε ενιαίο φορέα η δασοπροστασία και η δασοπυρόσβεση. Μάλιστα, τόνισε ότι
είναι επιβεβλημένο να αναλάβει το έργο της κατάσβεσης η Πυροσβεστική Υπηρεσία και το έργο
της πρόληψης και της προστασίας γενικά του δάσους η Δασική Υπηρεσία, όπως ισχύει σε όλες
τις χώρες της ΕΟΚ. Το 1990 εξαιτίας της πρόσληψης των 6.000 εποχικών υπαλλήλων (οκτάμηνο)
καταβλήθηκαν 4,6 δισ. δραχμές ως αμοιβές, ενώ εάν εφαρμοζόταν η πρόταση του υπουργείου
θα καταβαλλόταν μόνο το ποσό των τριών δισ. δραχμών. Επίσης, ο υπουργός είπε ότι η Δασική
Υπηρεσία είναι ανενεργός επί ένα 8μηνο ενώ οι ανάγκες της πυροπροστασίας σε όλη τη χώρα
διαρκούν όλο το έτος. Σήμερα το Πυροσβεστικό Σώμα έχει έλλειψη 190 πυροσβεστικών οχημάτων,
ενώ από τα 583 που διαθέτει, τα 200 πρέπει άμεσα να αντικατασταθούν λόγω παλαιότητας. Την
ίδια στιγμή όμως παραμένουν αχρησιμοποίητα φθινόπωρο και χειμώνα τα 317 οχήματα της
Δασικής Υπηρεσίας. Στα προτερήματα της ΠΥ ο υπουργός κατέταξε επίσης την επαγγελματική
εκπαίδευση του προσωπικού, την ομοιογένεια του Σώματος ως προς την οργάνωση και τη δομή
με την Αστυνομία και τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα αερομεταφερόμενα τμήματά της, καθώς και τους
έμπειρους σε θέματα προανακριτικής, αξιωματικούς.
Το υπουργείο Δημόσιας Τάξης προτείνει την τροποποίηση των άρθρων 23-36 και 69 του ν. 988/79
και 36-38 και 40 του 1845/89 για να αναλάβει το ΠΣ το έργο της κατάσβεσης. Να προσληφθούν
2.000 νέοι πυροσβέστες και να παραχωρηθούν όλα τα πυροσβεστικά οχήματα της Δασικής
Υπηρεσίας με τον εξοπλισμό τους στο ΠΣ. Να εγγραφεί πίστωση 3,5 δισ. στον προϋπολογισμό
του αρχηγείου του ΠΣ και να γίνει απ’ αυτό η οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών με τη
διάθεση 150 πυροσβεστικών οχημάτων σε 24ωρες περιπολίες στις ευαίσθητες δασικές περιοχές.
Να δημιουργηθούν ειδικές μονάδες Άμεσης Επέμβασης κατά γεωγραφικές περιοχές και τρία
αερομεταφερόμενα τμήματα (ΕΤΑΠΔ) με έδρα την Ελευσίνα, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο».
Όσο για το νομοσχέδιο για τους εθελοντές πυροσβέστες, στόχος του ΥΔΤ ήταν να τεθεί σύντομα
σε εφαρμογή. Προβλέπει την ίδρυση Εθελοντικών σταθμών Α’ και Β’ τάξεως και εθελοντικών
κλιμακίων στους δήμους και τις κοινότητες και ορίζει ότι οι εθελοντές πυροσβέστες θα υπάγονται
στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ενώ επικεφαλής των θα τοποθετούνται αξιωματικοί της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Το νομοσχέδιο προβλέπει μια σειρά κινήτρων για την προσέλευση
ενδιαφερομένων. Συγκεκριμένα, παρέχεται έκπτωση 20% στο φόρο εισοδήματος των εθελοντών,
που συμπληρώνουν έξι μήνες υπηρεσίας μέχρι του ποσού των 100.000 δραχμών του αναλογούντος
φόρου εισοδήματος. Οι εθελοντές έχουν προτεραιότητα ένταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ
οι συνταξιούχοι πυροσβέστες μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας, τους μπορούν να παραμείνουν ως
εθελοντές. Παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης εισόδου στα δημόσια θεάματα και τους αθλητικούς
χώρους, προβλέπονται ειδικές αμοιβές και αποζημιώσεις. Σε περίπτωση ατυχήματος οι εθελοντές
καλύπτονται από το ασφαλιστικό τους ταμείο και οι ανασφάλιστοι σύμφωνα με διάταξη του
ασφαλιστικού νομοσχεδίου. Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι σε περίπτωση πυρκαγιάς να
επιτρέπουν την απομάκρυνση από την εργασία των εθελοντών που απασχολούν. Η αμοιβή που
αντιστοιχεί στο χρόνο απασχόλησής τους εκπίπτει από τον ετήσιο φόρο σε ποσοστό περίπου
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20%.
Στο συνδικαλιστικό κεφάλαιο, το 1991 είναι έτος αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Δ.Σ., οπότε
είναι κατανοητό το ενδιαφέρον πολλών για τη διοίκηση του σωματείου. Πρώτης προτεραιότητας
ζήτημα είναι η προετοιμασία της επικείμενης Γενικής Συνέλευσης ώστε η διοίκηση να έχει
μια αξιοπρεπή παρουσία και φυσικά τις προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση της επανεκλογής της.
Πρώτο της μέλημα επομένως οι ουσιαστικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. αλλά και η συνεργασία με
το Αρχηγείο για την επίλυση προβλημάτων, ώστε να έχει να επιδείξει κάποιο αποτέλεσμα στα
μάτια των πυροσβεστών. Οι συνεδριάσεις, ωστόσο, εξακολουθούν να είναι προβληματικές λόγω
απροθυμίας συμμετοχής ορισμένων μελών του. Όμως, ούτε και στο Αρχηγείο έχουν ιδιαίτερη
διάθεση συνεργασίας με το προεδρείο του σωματείου κι αυτό έχει βεβαίως την εξήγησή του.
Όλη αυτή η προβληματική κατάσταση βλέπει το φως της δημοσιότητας εκρηκτικά, με αφορμή και
τα τραγικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια πανεκπαιδευτικών
συλλαλητηρίων, στις 10 Ιανουαρίου του 1991, μια μέρα μετά τη δολοφονία του καθηγητή Νίκου
Τεμπονέρα, διαρκούσης μιας μαθητικής κατάληψης σχολικού συγκροτήματος στην Πάτρα.
Από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο πολυόροφο κατάστημα «Κ. Μαρούσης» (Πανεπιστημίου
και Θεμιστοκλέους), κάηκαν τέσσερις εγκλωβισμένοι υπάλληλοι και πελάτες και όπως ήταν
αναμενόμενο, αναζητήθηκαν οι υπεύθυνοι της τραγωδίας. Με δηλώσεις τους, σε ραδιοφωνικούς
σταθμούς, ορισμένοι συνδικαλιστές (Δρίτσας, Ζαγγανάς, Σάββας, Πολίτης), αναφέρθηκαν στην
προβληματική λειτουργία του ΠΣ και παράλληλα υπερασπίστηκαν το ρόλο της ΠΕΥΠΣ για την
εκπλήρωση του σκοπού ύπαρξής της.
Το σωματείο, με ανακοίνωσή του εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη για τον τραγικό θάνατο των
θυμάτων, τονίζοντας ότι οι πυροσβέστες έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αποφευχθεί το τραγικό
αυτό συμβάν. Ωστόσο, ανέφεραν ότι δεν υπήρξε επαρκής κάλυψη των συναδέλφων τους από
την Αστυνομία για να κάνουν απερίσπαστα τη δουλειά τους (διάνοιξη οδών προσπέλασης, ρίψη
δακρυγόνων που εμπόδιζε τους πυροσβέστες) και τονίστηκε ότι είναι ανεπίτρεπτο να χρησιμοποιείται
η Πυροσβεστική σαν εφεδρική δύναμη καταστολής με ειδικά οχήματα διαδηλώσεων, κάτι που
ευτυχώς δεν έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση και που αν είχε γίνει, θα προκαλούσε επιπρόσθετα
προβλήματα.
Το Δ.Σ. συνεδριάζει και αποφασίζει τη διενέργεια Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το
Καταστατικό (η καθοριστική προβλέπεται να γίνει στις 23 Μαρτίου 1991 όποια κι αν είναι η
συμμετοχή). Από την ανακοίνωση που εκδίδεται, γίνεται φανερή η αγωνία του προεδρείου: «Σας
παρακαλούμε να επιδείξετε ενδιαφέρον για τη συνέχεια της ζωής και δράσης του σωματείου μας,
να συμμετέχετε ενεργητικά με τις προτάσεις σας, την κριτική σας, τις υποδείξεις σας. Η δυνατότητα
λύσεων στα προβλήματα σημαίνει και μαζικότητα στη συνδικαλιστική δράση», σημείωναν με
δραματικούς τόνους.
Το διάστημα που μεσολάβησε έως τη Γενική Συνέλευση σημαδεύτηκε από έντονες
συζητήσεις γύρω από το τι πραγματικά έργο θα παρουσιάσουν στη συνέλευση, αλλά και πώς θα
πραγματοποιηθεί αυτή χωρίς χρήματα. Το οικονομικό πρόβλημα εξακολουθούσε να μαστίζει το
σωματείο, σε συνδυασμό και με μια έντονη κομματική αντιπαλότητα που αδρανοποίησε μάλλον
παρά βοήθησε το σωματείο. Υπήρξαν εκκλήσεις εκατέρωθεν να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους
για να υπάρξει σύνδεση με τα απλά μέλη αφού κατά γενική ομολογία το σωματείο περνά την πιο
δύσκολη στιγμή από την ίδρυσή του, ενώ οι συνεχείς μεταβολές στη σύνθεση του προεδρείου είτε
λόγω αποχωρήσεων είτε λόγω προαγωγών, έφερε και τη σκέψη μήπως ήταν προτιμότερη η αλλαγή
του καταστατικού στο σημείο που αναφερόταν στη συμμετοχή αξιωματικών.
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Πάντως, στη συνεδρίαση της 13ης Φεβρουαρίου 1991 αποφασίστηκε η αντικατάσταση των
Λυχρίτη Βασιλείου, Γρηγορίου Παύλου και Μιχαήλ Λάζαρη λόγω αλλεπάλληλων απουσιών από
τις συνεδριάσεις (άρθρο 14 του καταστατικού). Αντικαταστάθηκαν ασυζητητί από τους Γεωργιάκο
Γεώργιο, Φρόνιμο Δημήτριο και Πατσαρούχα Στέλιο. Όσο για το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο
είχε περιέλθει το σωματείο, αποφασίστηκε να κληθούν ο πρώην πρόεδρος Β. Λυχρίτης και ο ταμίας
Δ. Ηλιόπουλος σε έκτακτη συνεδρίαση για να δώσουν εξηγήσεις, παρουσία και του προέδρου
της Ε.Ε. Χίνου Χρήστου. Ο ταμίας προ των καταγγελιών ότι κωλυσιεργεί στην ορθή τήρηση των
βιβλίων, ενώ υπήρχε και λογιστής για την υποστήριξη του έργου του, παραιτήθηκε αποχωρών από
τη συνεδρίαση και παραπέμποντας το θέμα στη Γενική Συνέλευση. Μέσα σε αυτό το τεταμένο
κλίμα ο Σ. Πατσαρούχας δήλωσε κι αυτός παραίτηση για να αντικατασταθεί από τον Γεώργιο
Γεωργίου, ενώ άλλες παραιτήσεις μελών ανακλήθηκαν την τελευταία στιγμή. Να σημειωθεί πάντως
ότι ο απερχόμενος πρόεδρος Ευστάθιος Βιτουλαδίτης σε μια έσχατη προσπάθεια συνεοννόησης,
έθεσε υπόψη του Δ.Σ. ολοκληρωμένη πρόταση Οργάνωσης και λειτουργίας της ΠΕΥΠΣ. Ήταν ένα
φιλόδοξο σχέδιο που όριζε επακριβώς τα καθήκοντα ενός εκάστου μέλους του Δ.Σ. αλλά και όσων
θα συμμετείχαν στις οκτώ Επιτροπές εργασίας, με τελικό στόχο τη μαζικοποίηση του σωματείου
και τη στοχευμένη δράση, με πνεύμα ενότητας και συλλογικής προσπάθειας.
Ένα θέμα που έτρεχε στην επικαιρότητα εκείνες τις ημέρες είχε να κάνει πάντως και με το
εκλογικό επίδομα που θα χορηγούσε το υπουργείο Οικονομικών μόνο στους αστυνομικούς. Οι
πληροφορίες ήθελαν τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Παλαιοκρασσά να υπογράφει την Κοινή
Υπουργική Απόφαση για την εκταμίευσή του εντός του Φεβρουάριου 1991. Η κυβέρνηση είχε
υποσχεθεί ότι για τις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου θα χορηγούσε εκλογικό επίδομα 20.000
δραχμών σε κάθε αστυνομικό (900 εκατομμύρια δραχμές συνολικά), αφήνοντας απ’ έξω τους
πυροσβέστες.
Η επίμαχη Γενική Συνέλευση έγινε, όπως ήταν προγραμματισμένη, στις 23-3-91, στο Εργατικό
Κέντρο Πειραιά, όπου από τα εγγεγραμμένα 4.353 μέλη και τα ταμειακώς εντάξει, 300, το παρών
έδωσαν τα 285. Ο διοικητικός απολογισμός καταψηφίστηκε ενώ αντιθέτως μετά από τις εξηγήσεις
που δόθηκαν και τη λύση που ανευρέθη για την εξομάλυνση των ταμειακών δυσλειτουργιών, ο
οικονομικός απολογισμός υπερψηφίστηκε.
Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. ορίστηκαν για τις 26, 27 και 28 Απριλίου 1991 και ήταν
αυτές που σηματοδότησαν μια νέα πορεία για την ΠΕΥΠΣ.
Η κάλπη ανέδειξε νέα πλειοψηφία ενώ κατά τη συνεδρίαση των νεοεκλεγέντων στις 10/5/91, το
νέο Δ.Σ. διαμορφώθηκε ως εξής:
Νέος πρόεδρος, ο Γεώργιος Πήλιουρας (9 ψήφοι) με συνυποψηφίους τους Νίκα Ιωάννη (2) και
Ευστάθιο Βιτουλαδίτη (3).
Αντιπρόεδρος, Γεώργιος Σταματίου
Γενικός γραμματέας, Αθανάσιος Γιαννακόπουλος
Ταμίας, Δημήτριος Ηλιόπουλος
Αναπληρωτής ΓΓ, Γεώργιος Νικολούδης
Οργανωτικός γραμματέας, Λεωνίδας Αποστολίδης
Δημοσίων σχέσεων, Ιωάννης Νίκας
Έφορος, Γεώργιος Δελογιάννης
Υπεύθυνος επαρχίας, Βασίλειος Χατζηιωαννίδης
Μέλη, Ευστάθιος Βιτουλαδίτης, Ταξιάρχης Πολίτης, Χρήστος Κουκουλής, Παναγιώτης Δρίτσας
και Θεόδωρος Τζαβάρας.

153

Μανώλης Κ. Σταυρακάκης
Η απόφαση του Πρωτοδικείου για την έγκριση της ίδρυσης της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων
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Στιγμιότυπα και δημοσιεύματα για την πρώτη συνέντευξη τύπου το 1988
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Δημοσιεύματα για την πρώτη γενική συνέλευση της ΠΕΥΠΣ το 1989
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4Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ
Περίοδος Γιώργου Πήλιουρα (1991-1995)
Οι δεσμεύσεις της Ηγεσίας
Η θητεία του νέου Δ.Σ. ξεκινά με τις καλύτερες προϋποθέσεις και είναι πολλά υποσχόμενη.
Ωστόσο, ουδείς μπορεί να προεξοφλήσει την επιτυχία της, δεδομένων των υπαρκτών εσωτερικών
διεργασιών και κυρίως του όγκου των χρονιζόντων προβλημάτων. Οι πυροσβέστες - μέλη της
ΠΕΥΠΣ, επενδύουν στην επίλυσή τους, μέσω των πιέσεων που πρέπει να ασκεί η εκάστοτε
διοίκησή της στην κυβέρνηση και στους αρμόδιους υπουργούς.
Ο Γιώργος Πήλιουρας, αναλαμβάνει τα ηνία του σωματείου σε μια κρίσιμη περίοδο αλλά κανείς
δεν μπορεί να φανταστεί ακόμα ότι ο ίδιος θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια σε μια ισχυρή φυσιογνωμία
του συνδικαλιστικού κινήματος όχι μόνο των πυροσβεστών, αλλά συνολικά του συνδικαλισμού
των Σωμάτων Ασφαλείας. Έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη των συνέδρων - πυροσβεστών σε
δυο διαφορετικές πολιτικά περιόδους (1991-1995 και 2002-2011), έχει ζήσει τα γεγονότα επί
μακρόν και εκ του σύνεγγυς με διαφορετικής κομματικής προέλευσης πολιτικούς προϊσταμένους
του ΠΣ. Η πολύχρονη αυτή εμπειρία του, αποτελεί πολύτιμη ύλη για κάθε καλοπροαίρετο κριτή
των πυροσβεστικών συνδικαλιστικών πραγμάτων και κυρίως για κάθε επόμενο συνδικαλιστικό
στέλεχος του ΠΣ.
«Η αναγκαιότητητα της ίδρυσης σωματείου στο Πυροσβεστικό Σώμα», σημειώνει ο ίδιος σήμερα,
«φάνηκε καθαρά, αρκετά χρόνια μετά τη μεταπολίτευση. Για πολλούς και διάφορους λόγους, που
δεν θέλω να επαναλάβω, η πολιτεία είχε άλλες προτεραιότητες. Θεωρούσε ότι οι συνθήκες δεν
είχαν ωριμάσει. Από τη στιγμή που τέθηκε όμως το ζήτημα της συνδικαλιστικής έκφρασης, κανείς
δεν μπορούσε να ανακόψει την ορμή της. Η ίδρυση του πρώτου σωματείου ήταν θέμα χρόνου και
αξίζουν πολλών συγχαρητηρίων όσοι πρωτοστάτησαν σε αυτό. Το νερό μπήκε στ’ αυλάκι και σιγά
σιγά μετατράπηκε σε ορμητικό ποτάμι. Προσωπικά, από την αρχή κι εγώ είχα ταχθεί υπέρ της
ενοτικής μας πορείας, αν και ο νόμος επέτρεπε τα διαφορετικά ψηφοδέλτια και τις παρατάξεις.
Πίστευα ότι στον ευαίσθητο χώρο μας ο συνδικαλισμός έπρεπε να έχει μια υπερκομματική
οργανωτική μορφή και οι εκπρόσωποι των συναδέλφων να μην έχουν κομματικές ταμπέλες. Η
άλλη άποψη που επικράτησε τελικά, θεωρούσε πιο δημοκρατική την αναλογική εκπροσώπηση κι
έτσι αναπόφευκτα ξεκινήσαμε με διαφορετικούς συνδυασμούς. Πάντα επεδίωξα ο αγώνας μας να
κινείται σε ένα πλαίσιο συνδικαλιστικής ευπρέπειας, χωρίς οξύτητες και υψηλούς τόνους με έντονα
κομματικά χαρακτηριστικά.
Η αφετηρία σε κάθε περίπτωση ήταν κοινή για όλους μας. Όλοι αγωνιζόμασταν στο όνομα
της επίλυσης των κοινών μας προβλημάτων. Κάποιοι συνάδελφοι ακολούθησαν διαφορετική
συνδικαλιστική τακτική, ανάμεσά μας, όμως, πιστεύω ότι δεν είχαμε ουσιώδεις διαφορές. Αυτό
φαντάζομαι ότι αναδεικνύεται αβίαστα και από την αντικειμενική παράθεση των γεγονότων. Οι
μικροί και οι μεγάλοι συνδικαλιστικοί αγώνες που δώσαμε όλα αυτά τα χρόνια, αποσκοπούσαν
από την αρχή στη δημιουργία θεσμών σχετικά με τη λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος
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και με γνώμονα την υπεράσπιση των συμφερόντων των συναδέλφων μας από τις αυθαιρεσίες της
διοίκησης και τις αβελτηρίες της πολιτικής ηγεσίας. Εμείς πιστέψαμε στον αγώνα που θέλαμε να
δώσουμε και γι’ αυτό πετύχαμε αυτά που πετύχαμε. Τίποτε δεν μας χαρίστηκε. Ζήσαμε πολλές
συγκινητικές, δυνατές στιγμές, δίνοντας έναν καλό, ευγενή αγώνα και με τις άλλες Ομοσπονδίες
των Σωμάτων Ασφαλείας και βάλαμε τη σφραγίδα μας στα συνδικαλιστικά πράγματα των ενστόλων
εδώ και τρεις δεκαετίες.
Η συμβολή του συνδικαλισμού αποκαλύπτεται περίτρανα σήμερα. Τα Μνημόνια, «προϊόν» βέβαια
της πολύπλευρης χρεοκοπίας της χώρας, ισοπέδωσαν τα πάντα. Δεν υπήρξε μόνο υποβάθμιση του
βιοτικού επιπέδου με τις περικοπές μισθών και συντάξεων. Υπήρξε αποψίλωση συνδικαλιστικών
λειτουργιών και ελευθεριών, αφού τα Μνημόνια δεν έλαβαν καν υπόψη τους τις διαμαρτυρίες
των πολιτών. Ο Κανονισμός μεταθέσεων τσαλαπατήθηκε, αξιολόγηση στελεχών με αξιοκρατικές
διαδικασίες δεν υπάρχει, η αυθαιντία της διοίκησης επανήλθε. Η σημερινή, αλλά και η επόμενη γενιά
των συνδικαλιστών επομένως, πρέπει να πιστέψει ξανά στον αγώνα και στην αποτελεσματικότητά
του, για να κερδίσει αυτά που χάθηκαν. Δεν πρέπει να εδραιωθεί η ηττοπάθεια, ότι μας έχουν
δέσει χειροπόδαρα και δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε τίποτε. Αν είχαμε μείνει σε αυτήν την
αντίληψη και το 1990, το Πυροσβεστικό Σώμα και χιλιάδες συνάδελφοί μας δε θα είχαν γευτεί τις
συνδικαλιστικές επιτυχίες και δε θα είχαν ζήσει τις καλές στιγμές που έζησαν επί σειρά ετών».
Με επιστολή του αμέσως μετά τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα, ο νέος Πρόεδρος Γιώργος
Πήλιουρας, ευχαρίστησε τους συναδέλφους του για τη συμμετοχή τους στις αρχαιρεσίες και τόνισε
ότι «χρειάζεται η συμμετοχή όλων των συνάδελφων στην προσπάθεια που κάνουμε για την επίτευξη
των στόχων μας. Αυτό προϋποθέτει την ανάπτυξη και σύσφιξη των συναδελφικών δεσμών ώστε να
λειτουργήσει και να αποδώσει ο συνδικαλιστικός μας φορέας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη
σας στα πρόσωπά μας και πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθούμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο
δύσκολο έργο που μας αναθέσατε».
Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει με διαπιστωμένες ελλείψεις, ο αναπληρωτής υπουργός
Γεωργίας Παν. Χατζηνικολάου ανακοινώνει αρχές Μαΐου ότι θα προσληφθούν 1.600 δασοφύλακες
για την πρόληψη πυρκαγιών και ότι αισιοδοξεί στη μείωση των πυρκαγιών με τον καλύτερο
συντονισμό των πυροσβεστικών δυνάμεων και των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι η
εποχή που στη Βουλή των Ελλήνων αρχίζει τις εργασίες της και η 21μελής Διακομματική Επιτροπή
που συστάθηκε για να μελετήσει το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών και να προβεί στην υποβολή
προτάσεων, με την υποσημείωσή μας, ότι το ΠΣ δεν είχε εκπροσωπηθεί σε αυτήν.
Η πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. του σωματείου ορίστηκε για τις 4 Ιουνίου 1991, οπότε τέθηκε
επί τάπητος η ανασυγκρότηση του ταμείου και των εισφορών των μελών, μέσω της διαδικασίας
της μισθοδοσίας τους. Επίσης συζητήθηκε η αποζημίωση των μετακινήσεων των μελών του
συμβουλίου, καθώς και η εγγραφή στο σωματείο και των δοκίμων πυροσβεστών, προκειμένου
να διευρυνθεί η βάση του. Επιπλέον, καθορίστηκαν τα θέματα που θα συζητούνταν την επομένη
ημέρα στη συνάντηση της Ένωσης με τον Αρχηγό του ΠΣ, αλλά και στο πλαίσιο των επαφών της
με πολιτικούς παράγοντες και κοινωνικούς φορείς.
Η συνάντηση του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου με την Ηγεσία του Σώματος - Αρχηγό
και Υπαρχηγό- έγινε στις εγκαταστάσεις του ΑΠΣ όπου συζητήθηκαν όλα τα θέματα. Κατ’ αρχάς,
το φλέγον θέμα της διαδικασίας είσπραξης των συνδρομών μέσω της διαχείρισης χρηματικού.
Συμφωνήθηκε και ενημερώθηκαν τα μέλη του σωματείου που δεν επιθυμούν την παρακράτηση
της συνδρομής τους με αυτόν τον τρόπο, να το αναφέρουν στην Υπηρεσία. Κύριο επίσης θέμα, ο
Κανονισμός μεταθέσεων για το οποίο ο Αρχηγός έκανε γνωστό ότι ήδη υπάρχουν δύο σχέδια και
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επομένως για την τελική διαμόρφωσή τους θα συγκροτηθεί Επιτροπή με προθεσμία περάτωσης
του έργου της τον ένα μήνα (υπ’ αριθμ. 19189 Φ 100 από 4/3-6-91 διαταγή του). Στην Επιτροπή θα
μετέχει και ο Πρόεδρος της ΠΕΥΠΣ Γ. Πήλιουρας.
Άλλα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:
«Η μείωση χρόνου για το βαθμό του Αρχ/στη μη παραγωγικού από τα 18 έτη στα 12 έτη,
αίτημα που έτυχε θετικής ανταπόκρισης, καθώς ο Αρχηγός ανέφερε ότι θα προωθήσει σχετικό
διάταγμα. Επίσης, για το αίτημα περί προσλήψεων ειδικών κατηγοριών επιστημόνων με στόχο την
αναβάθμιση του Σώματος (Πολυτεχνείου, Οικονομικών, Νομικών κλπ.) δήλωσε ότι ήδη υπεγράφη
το σχετικό διάταγμα για την πρόσληψη 10 επιστημόνων αξιωματικών.
- Οι υπάλληλοι που εκτελούν μάχιμο υπηρεσία κατά την επιστροφή από την άδειά τους, να
ακολουθούν τη βάρδια τους έστω και αν αυτή ακόμη ευρίσκεται σε ρεπό. Ο Αρχηγός κατ’ αρχάς
είδε θετικά το αίτημα αλλά επεφυλάχθη να δώσει συγκεκριμένη απάντηση αφού πρώτα εξετάσει
το θέμα η αρμόδια Διεύθυνση Μελετών.
-Ο ρόλος των υπηρεσιών ΠΣ στις πυρκαγιές Δασών. Ο Αρχηγός απάντησε ότι για φέτος θα
ισχύσει το υπάρχον καθεστώς (ενίσχυση Δασικής Υπηρεσίας), ο στόχος όμως του Αρχηγείου
συμπίπτει με το δικό τους (ενιαίος φορέας κατάσβεσης).
- Βελτίωση στολής (φόρμες). Εδέχθη ο κ. Αρχηγός ότι όντως υπάρχει πρόβλημα στολής και
γίνονται ενέργειες για τη βελτίωσή της. Στη συνέχεια εθίχθη η αντικατάσταση του χιτωνίου με
πουκάμισο για τους θερινούς μήνες. Ο κ. Αρχηγός συμφώνησε και επ’ αυτού και δεσμεύτηκε ότι
θα ακολουθήσει σχετική διαταγή προς τις Υπηρεσίες.
- Διευκόλυνση μελών Δ.Σ. Π.Ε.Υ.Π.Σ. Βορείου Ελλάδος (Θεσσαλονίκη). Κάθε φορά που θα
συμμετέχουν στο Δ.Σ., να διευκολύνονται από την Υπηρεσία τους είτε παίρνοντας εξαιρέσιμο ρεπό
εάν και εφόσον το δικαιούνται είτε με αλλαγή βάρδιας. Ο κ. Αρχηγός εδέχθη το αίτημα και είπε ότι
θα δώσει εντολή στον εκεί περιφερειάρχη».
Για το μείζον ζήτημα της είσπραξης των εισφορών, που έως τότε τορπίλιζε διαρκώς τη λειτουργία
της ΠΕΥΠΣ, εκδόθηκε ειδική ανακοίνωση στις 12-6-91. Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο
έθεσε υπόψη του πυροσβεστικού προσωπικού τα έξης:
«Είναι σε όλους μας γνωστό ότι η είσπραξη με τα μπλοκ δεν είναι η ιδανικότερη λύση. Διότι
παρόλο που το σωματείο μας αριθμεί περίπου 4.400 μέλη, ταμειακώς εντάξει είναι σχεδόν το ήμισυ
με αποτέλεσμα τα οικονομικά του να βρίσκονται σε άθλια κατάσταση. Κατά το παρελθόν έχει
διαπιστωθεί ότι τα μπλοκ δεν φθάνουν εγκαίρως (και ορισμένες φορές καθόλου). Επίσης, ένας
ακόμη λόγος είναι ότι τα μέλη είναι υποχρεωμένα να κρατούν συνεχώς τις αποδείξεις τους για να
τις επιδεικνύουν κάθε φορά που αυτές τους ζητούνται (Γενικές Συνελεύσεις, εκλογές κλπ.). Για
τους παραπάνω λόγους θεωρήσαμε ότι ήταν σκόπιμο στην προγραμματισμένη συνάντησή μας με
την Ηγεσία του Σώματος, μεταξύ των άλλων, να θιχθεί και να συζητηθεί η είσπραξη των εισφορών
των μελών μας, να γίνεται μέσω της διαχείρισης χρηματικού. Ο κ. Αρχηγός εδέχθη το αίτημά μας.
Σε επόμενη ανακοίνωση θα σας γνωρίσουμε λεπτομερώς τον ακριβή τρόπο είσπραξης μετά από
επαφές που θα έχουμε με τη Διαχείριση χρηματικού και τη μηχανογράφηση.
Αγαπητοί Συνάδελφοι, η προσπάθειά μας αυτή έχει στόχο την αναβάθμιση και το νοικοκύρεμα του
σωματείου μας και μέσα από αυτήν την προσπάθεια, να δημιουργηθούν προϋποθέσεις ευεργετικές
για τα μέλη μας (π.χ. Ταμείο Αλληλοβοήθειας)».
Στη βάση του Σώματος εξακολουθεί πάντως να καίει το θέμα των μεταθέσεων και της αξιοκρατίας,
όπως προκύπτει είτε από τις συζητήσεις στο Δ.Σ. είτε από δημοσιεύματα που έπιαναν τον παλμό της
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επικαιρότητας. Ένα τέτοιο, άκρως αποκαλυπτικό των πολιτικών παθών, αλλά και των λειτουργιών
του ΠΣ, ήταν το δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου» (11-6-91) που αναφερόταν σε επιστολή ενός
αναγνώστη, το οποίο και παραθέτουμε για να είναι απολύτως σαφές το αρνητικό κλίμα της εποχής
εκείνης όσο και το ενδιαφέρον των συνδικαλιστικών παρεμβάσεων για την αποκατάστασή του.
«Στον τελευταίο διαγωνισμό που έγινε για τη Πυροσβεστική, προσλήφτηκε ο γιος του
μεγαλύτερου πρασινοφρουρού του χωριού μας. Είναι τρελό, είναι τραγικό για μας τους υπόλοιπους
που περιμέναμε 8 χρόνια, που κάναμε αγώνες να φύγει το ΠΑΣΟΚ, να βλέπουμε τώρα ψηφοφόρους
του ΠΑΣΟΚ, που στις τελευταίες εκλογές ανέμιζαν πράσινες σημαίες, να διορίζονται στο Δημόσιο.
Είναι τραγικό για μας, τη στιγμή που οι βουλευτές μας με το αιτιολογικό του παγώματος των
προσλήψεων, αρνούνται κάθε πρόσληψη (έτσι τουλάχιστον μας λένε εδώ), να προσλαμβάνονται
άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ. Κάντε κάτι κ. Ρίζο, γράψτε, φωνάξτε. Εσάς θα σας ακούσουν, εμάς
δυστυχώς μας θέλουν μόνο για ψήφο. Και κάτι ακόμη. Από τη περίοδο Τζαννετάκη έως σήμερα,
έχουν διορισθεί 3 άτομα από το χωριό μου. Οι 2 από αυτούς είναι ΠΑΣΟΚ και μόνο 1 Ν.Δ.»!
Στις 27/6/1991 προκηρύχθηκε και ο διαγωνισμός για την πρόσληψη 10 πτυχιούχων αξιωματικών
χημικών μηχανικών, μηχανολόγων ηλεκτρολόγων του ΕΜΠ ή άλλης ισότιμης σχολής, όπως είχε
δεσμευτεί ο Αρχηγός του ΠΣ σε παλιότερη συνάντηση με την ΠΕΥΠΣ, ενώ με τις πρώτες δασικές
πυρκαγιές, τα ΜΜΕ ασχολούνται, παραδοσιακά, με την άσχημη κατάσταση των Υπηρεσιών και τα
αιτήματα των συνδικαλιστικών φορέων31.
Αίσθηση επίσης προκαλεί η γνωστοποίηση της μετάθεσης του Ν. Ζαγγανά στην ΠΥ
Αργοστολίου από την Υποδιοίκηση Αθηνών. Με επιστολή του στην ΠΕΥΠΣ στις 2-7-91, ως
παλιός συνδικαλιστής, τονίζει ότι τη θεωρεί εκδικητική και εξοντωτική (έχει δυο ανήλικα παιδιά
και σύζυγο που εργάζεται στο ΝΙΜΤΣ) επειδή κατήγγειλε δημόσια υπηρεσιακές παραλείψεις στην
πυρκαγιά του «Κ. Μαρούσης», αλλά και επειδή στη ΓΣ μίλησε για αλλοίωση συσχετισμών και
αντικαταστατικές ενέργειες που καταγγέλθηκαν στο δικαστικό αντιπρόσωπο και το Αστυνομικό
Τμήμα. Ζητά να την καταγγείλει το Δ.Σ. και να ζητήσει ανάκληση της μετάθεσης.
Τα θέματα αυτά, απασχόλησαν τις θερινές συνεδριάσεις του Δ.Σ., ενώ ήδη έχει ξεκαθαρίσει και
το θέμα των κρατήσεων των συνδρομών μέσω μισθοδοσίας από 1/9/91. Η συζήτηση περιστράφηκε
επίσης γύρω από τη συμμετοχή ή μη κάθε μήνα στο Γενικό Συμβούλιο όλων των αντιπροσώπων, τα
οικονομικά του σωματείου, τον κανονισμό μεταθετότητας και την εκπροσώπηση στην Επιτροπή,
από τον πρόεδρο. Συζήτηση έγινε και για το αν το σωματείο πρέπει να ενταχθεί στην ΑΔΕΔΥ
ή στην Ομοσπονδία των πολιτικών υπαλλήλων του ΥΔΤ, καθώς επίσης για την ίδρυση Ταμείου
αλληλοβοήθειας (έχει ήδη εκπονηθεί σχέδιο καταστατικού) και Τράπεζας αίματος.
Να σημειώσουμε ότι στις 18 Ιουλίου 1991, ένας δασοπυροσβέστης έχασε τη ζωή του έξω από τη
31

Στις 4-7-91 ο «Ημερήσιος Κήρυξ» Λάρισας γράφει: «...«Φωτιές» άναψαν και φέτος στην Πυροσβεστική Υπηρεσία
Λάρισας οι μεταθέσεις που αποφασίσθηκαν από το Αρχηγείο και που και αυτήν την φορά κύκλοι των υπαλλήλων του
Σώματος αποδίδουν σ’ αυτές «κομματική χροιά και ρεβανσιστικό χαρακτήρα». Υπενθυμίζεται ότι ίδιο καιρό περίπου πέρσι,
δημοσίευμα του «Η.Κ.» που ανεφέρετο σε μεταθέσεις που είχαν αποφασισθεί εκείνη την εποχή, έχει προκαλέσει αντιδράσεις
στην τοπική Υπηρεσία, που είχαν σαν αποτέλεσμα την «πυροσβεστική» άφιξη στη Λάρισα του Αρχηγού της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας κ. Κων/νου Αρκουδέα ο οποίος - όπως έχει γραφτεί χωρίς να διαψευσθεί - είχε φθάσει σε σημείο να απειλήσει
με πειθαρχικές κυρώσεις εκείνους τους μετατιθεμένους που αντιδρούσαν στις αποφάσεις του Αρχηγείου, εκτιμώντας ότι οι
μεταθέσεις δεν γίνονταν για υπηρεσιακούς αλλά από κομματικούς λόγους». Επίσης στις 4-7-91 η «Αυριανή» έγραφε για
«Σφαγή» δημοκρατικών στην Πυροσβεστική. «Μετά από τους πυροσβέστες, του λιμενικού σταθμού Πειραιά, το Αρχηγείο
συνεχίζει το πογκρόμ διώξεων και εναντίον άλλων δημοκρατικών ανδρών του Σώματος, τους οποίους ξαποστέλνει σε
διάφορα σημεία της χώρας μακριά από τις οικογένειές τους». Αναφέρει δε ονομαστικά περιπτώσεις αξιωματικών από τη
Λάρισα.
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Λαμία, σε ασήμαντη πυρκαγιά, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις.
Με αφορμή, επίσης, τη μετάθεση του μέλους του Δ.Σ. Ευστάθιου Βιτουλαδίτη από τον Πειραιά
στη Θήβα, το Δ.Σ. συνεδρίασε εκτάκτως στις 29/8/91, όπου τέθηκε το ερώτημα αν ήταν δίωξη η
πρώτη του μετάθεση από το Αρχηγείο στον Πειραιά, και αν πρέπει η νέα μετάθεση να καταγγελθεί
δημοσίως ή να επιχειρηθεί η ανάκλησή της με παρέμβαση στον Αρχηγό. Η πλειοψηφία αποφάσισε
το δεύτερο.
Άλλο θέμα συζήτησης ήταν η εμφάνιση των Χρήστου Κουκουλή και Θεόδωρου Τζαβάρα στην ΤV
Αργώ Θεσσαλονίκης. Μίλησαν για συνδικαλισμό στα ΣΑ υπό διωγμό, χωρίς να έχουν πάρει έγκριση
από το Δ.Σ., όπως ανακοινώθηκε. Αποφασίστηκε δε, στο εξής, να υπάρχει προσυνεννόηση, εκτός
κι αν ο συνεντευξιαζόμενος διευκρινίζει ότι εκφράζει προσωπικές απόψεις. Το θέμα συζητήθηκε
και αργότερα στη Θεσσαλονίκη ενώ εστάλη και σχετική επιστολή στον τηλεοπτικό σταθμό.
Στις 8 Αυγούστου 1991, ακολουθεί, όμως, και πάλι αλλαγή φρουράς στο υπουργείο Δημόσιας
Τάξης. Το Γιάννη Βασιλειάδη διαδέχεται ο Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος, ο οποίος παραλαμβάνει
και την «καυτή πατάτα» του συνδικαλιστικού ζητήματος. Ο νέος υπουργός απέρριψε προσωρινά
την πρόσκληση των συνδικαλιστών της αστυνομίας για συνάντηση επειδή, όπως τους είπε, δεν
ήταν έτοιμος να τους δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις.
Μετά τις δασικές πυρκαγιές, το Δ.Σ. συνεδριάζει στις 25/9/91 όπου πλέον συζητείται το σχέδιο
του Αρχηγείου για τις μεταθέσεις. Όπως φαίνεται, «δεν είναι αυτό που εξυπηρετεί πλήρως τα
συμφέροντα των πυροσβεστών», αλλά το σωματείο το δέχεται για ένα μεταβατικό στάδιο τριών
ετών και όταν στη συνέχεια υπάρξει η αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή, να επανέλθει το αρχικό
σχέδιο με τη μοριοποίηση και τα αντικειμενικά κριτήρια. Η μειοψηφία στάθηκε ιδιαίτερα στην
εφαρμογή του ν. 1586/86 που αναφέρεται στη συμμετοχή αιρετών στα συμβούλια μεταθέσεων,
κάτι που επαναλήφθηκε και στην επόμενη συνεδρίαση (1/10/91).
Στις 7-11-1991 το σωματείο ανακοίνωσε ότι «συμμετέχει στο βαρύ πένθος της οικογένειας
του Γκαντίνα Γεωργίου, ο οποίος προσφέροντας το κοινωνικό και υπηρεσιακό του έργο, ως
Πυροσβέστης, βρήκε τραγικό θάνατο και βύθισε στο πένθος την οικογένειά του αλλά και ολόκληρο
το Π.Σ. Ο άτυχος πυροσβέστης τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την πρόσκρουση λεωφορείου σε
πυροσβεστικό όχημα την ώρα που επιχειρούσε κατάσβεση πυρκαγιάς. Άφησε την τελευταία του
πνοή στις 27 Οκτωβρίου 1991, στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου είχε μεταφερθεί βαριά
τραυματισμένος.
Το προεδρείο, τέλος, ανακεφαλαιώνοντας το διεκδικητικό πλαίσιο, προβαίνει στην έκδοση ενός
ανανεωμένου Υπομνήματος, το οποίο προωθεί στην Ηγεσία και στα πολιτικά κόμματα.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
«Το Δ.Σ. της Π.Ε.Υ.Π.Σ., σας γνωρίζει τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο χώρο
εργασίας μας και τα οποία κατά γενική ομολογία είναι κοινά σ’ όλους τους συνάδελφους που
υπηρετούν στο Σώμα. Ευελπιστούμε πως θα συμφωνήσετε μαζί μας για να ενεργήσουμε από
κοινού για την εξεύρεση καλύτερης λύσης», σημειώνεται στον πρόλογό του.
ΘΕΣΜΙΚΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
1ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΚΕΥΠΣ)
Κοινή διαπίστωση και αναγκαιότητα πιστεύουμε πως είναι η σύνταξη ενός καινούριου
και σύγχρονου κανονισμού με τη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων και της Π.Ε.Υ.Π.Σ.
Προϋπόθεση της έκδοσης ενός Κανονισμού είναι η ψήφιση από τη Βουλή σχετικού νόμου που
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θα θέτει τα πλαίσια λειτουργίας ενός σύγχρονου Πυροσβεστικού Σώματος. Ο ήδη υπάρχων από το
1949 Κανονισμός, είναι γραμμένος σε γλώσσα αρχαΐζουσα (μη κατανοητή από τους σημερινούς
νέους) και το πνεύμα του ανταποκρίνεται σ’ αυτό των δεκαετιών του 1930 και 1940.
2ο ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Από λειτουργίας του Πυρ/κού Σώματος μέχρι και σήμερα, δεν υπήρχε Κανονισμός μεταθέσεων
με αποτέλεσμα οι μεταθέσεις των υπαλλήλων να μην γίνονται με αντικειμενικά κριτήρια. Βεβαίως
τώρα συντάσσεται Κανονισμός και αυτό θα είναι μία αρχή. Όμως, οποιοσδήποτε Κανονισμός, για
να έχει σωστή εφαρμογή, θα πρέπει να συνδέεται:
α) με την συμμετοχή στα συμβούλια 2 αιρετών εκπροσώπων των υπάλληλων σύμφωνα με το Ν.
1586/86 και β) με τις προσλήψεις.
3ο ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Οι προσλήψεις θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιφέρειας. Δηλαδή να
γίνονται πανελλήνιες προσλήψεις με συγκεκριμένες τοπικές - περιφερειακές οργανικές θέσεις.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ
1ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει ανάγκη κατάλληλης και σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής
και χώρων με τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εφαρμογή προγραμμάτων θεωρητικής και
πρακτικής εκπαίδευσης. Η Πυροσβεστική Σχολή στερείται των στοιχειωδών χώρων και μέσων που
είναι απαραίτητα για σύγχρονη πυροσβεστική εκπαίδευση.
2ο ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Καθιέρωση πενθήμερης εργασίας με νομοθετική ρύθμιση για την πλήρη εφαρμογή και κάλυψη
των απαιτούμενων γι’ αυτό οργανικών θέσεων.
β) Καλύτερη διαβίωση μέσα στους Σταθμούς (ανακατασκευή, αντιμετώπιση ελλείψεων, εξεύρεση
χώρων κλπ.) και
γ) Μελέτη για την καθιέρωση στολής υπηρεσίας (πυρκαγιάς) που ανταποκρίνεται στις συνθήκες
εργασίας και να εξασφαλίζει αξιοπρεπή εμφάνιση των υπαλλήλων καθώς και ατομικό εξοπλισμό,
δ) Υγιεινή και ασφάλεια.
3ο ΔΑΣΗ-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φρονούμε ότι το καθεστώς που ισχύει σήμερα πρέπει να αλλάξει. Να ανατεθεί σε ενιαίο φορέα η
πυροπροστασία σ’ ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. Τέτοιος φορέας κατά τα ισχύοντα και σε όλες τις
χώρες της ΕΟΚ είναι το Πυροσβεστικό Σώμα.
4ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Καθιέρωση εβδομάδας πρόληψης πυρκαγιών με γενική κινητοποίηση όλων των Π.Υ. για άμεση
ενημέρωση του κοινού με επισκέψεις σε σχολεία, σπίτια και χώρους εργασίας, στο δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα, καθώς και με διοργάνωση διαφόρων σχετικών εκδηλώσεων.
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
1ο ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
α) Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας,
β) Πραγματική αμοιβή νυκτερινής εργασίας και αργιών,
γ) Ενσωμάτωση της ΑΤΑ στο βασικό,
δ) Χορήγηση επιδόματος Σπουδών στους υπαλλήλους του Σώματος που είναι πτυχιούχοι
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Πανεπιστημιακών Σχολών, προκειμένου να έχουν και αυτοί ίση μεταχείριση με τους πτυχιούχους
δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους που εντάχθηκαν σε ανώτερα μισθολογικά κλιμάκια λόγω του
πτυχίου τους,
ε) Διπλασιασμός του υπερωριακού επιδόματος από 7.000 δρχ. που είναι σήμερα σε 14.000 δρχ.
στ) Έως ότου εφαρμοσθεί το πλήρες πενθήμερο, να γίνει διπλασιασμός των χρημάτων που
παίρνουν οι υπάλληλοι του Σώματος όταν εργάζονται Σάββατο ή Κυριακή από 3.000 δρχ. που
είναι σήμερα, σε 6.000 δρχ.
ζ) Να δοθεί επίδομα των 18.000 δρχ. στους υπαλλήλους του Σώματος όπως θα ισχύσει και για
τους άλλους δημόσιους υπαλλήλους.
2ο ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
α) Να προαχθούν αναδρομικά 150 αδικηθέντες Πυροσβέστες στο βαθμό του Υπαρχ/στη στα
6 και 8 χρόνια αντίστοιχα, όπως προβλεπόταν από το N.Δ. 974/1971 παράγραφος 2 και 5 με τις
προϋποθέσεις τις οποίες μπήκαν στο Σώμα, χωρίς αναδρομική οικονομική επιβάρυνση αλλά μόνο
βαθμολογική. Μείωση του απαιτουμένου χρόνου για την προαγωγή των Πυροσβεστών στο βαθμό
του Αρχ/στη από 18 που είναι σήμερα στα 12 χρόνια.
β) Επίσης, ο απαιτούμενος χρόνος για την προαγωγή εκτός οργανικών θέσεων των Αρχ/στών
αποφοίτων παραγωγικής Σχολής, να μειωθεί στα 6 χρόνια από 9 που είναι σήμερα.
γ) Οι Αξιωματικοί οι προερχόμενοι εκ Πυρ/μων ένα δίμηνο προ της αποστρατείας να προάγονται
κατά δύο βαθμούς ήτοι (πυραγού-επιπυραγού) και ο αποστρατευτικός τους βαθμός να είναι
Αντιπύραρχος.
δ) Για τους υπαλλήλους του Σώματος που κατετάγησαν προ του Ν.Δ. 974/1971 ο χρόνος που
διανύθηκε στο βαθμό του δοκίμου Πυρ/στη (αφαιρουμένου της φοίτησης της σχολής) να λογίζεται
ως χρόνος διανυθείς στο βαθμό του Πυροσβέστη.
3ο ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
α) Να μειωθεί ο χρόνος μισθολογικών προαγωγών των Πυροσβεστών και να υπολογίζεται ο
χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας για την χορήγηση των μισθολογικών προαγωγών στο βαθμό
του Πυρονόμου και Αξιωματικού.
β) Οι διατάξεις του Ν.Δ. 142/1974 να παραταθούν για τους υπαλλήλους του Σώματος από τότε
που έληξε η ισχύς τους μέχρι την 31-12-1983, όπως ισχύει και στο Στρατό.
Το Υπόμνημα κοινοποιήθηκε επίσης στα μέλη του σωματείου με την υπόμνηση ότι «ακόμα κι αν
υλοποιηθεί στο σύνολό του δεν λύνει όλα τα προβλήματα και ότι είναι μια αρχή. Στην προσπάθειά
μας αυτή, ζητάμε και τη δική σας κατανόηση για τυχόν παραλείψεις».
Στην τελευταία συνεδρίαση του 1991 (3/12/91), το Δ.Σ. ασχολήθηκε με τη διακίνηση ανακοίνωσης
του Ευστάθιου Βιτουλαδίτη για το θέμα του, στη Σχολή, με τη μη συμμετοχή στον εορτασμό
του Πολυτεχνείου και την ίδρυση Ταμείου Αλληλοβοήθειας, δεδομένου όπως τονίστηκε ότι και το
Αρχηγείο προσανατολίζεται σε κάτι παρόμοιο.
Εκρηκτικές συνεδριάσεις
1992. Είναι η χρονιά που η έως τότε ΕΟΚ, θα μετατραπεί σε Ευρωπαϊκή Ένωση με την περαιτέρω
ενοποίηση των κρατών - μελών, μεταξύ των οποίων φυσικά και η Ελλάδα, ενώ σε ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο, θα επιδράσουν καταλυτικά οι εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη με αποκορύφωμα
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τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης…
Το 1992 είναι χρονιά ορόσημο, όμως, και για τη χώρα μας, με την έννοια ότι μετά τη διάλυση της
Γιουγκοσλαβίας, η προσπάθεια του κρατιδίου των Σκοπίων να αναγνωρισθεί αυτό από τη διεθνή
κοινότητα με το όνομα «Μακεδονία», είχε προκαλέσει έντονους τριγμούς στο εσωτερικό της τότε
κυβέρνησης. Ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έφτασε στο σημείο να καθαιρέσει
τον έως τότε υπουργό Εξωτερικών Αντώνη Σαμαρά και να αναλάβει ο ίδιος το ΥΠΕΞ, μετά τη
διαφωνία του υπουργού του για το ονοματολογικό και τις αμφιλεγόμενες διαπραγματεύσεις που
έκανε ο Α. Σαμαράς με τους εταίρους μας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προχωρούσε, όμως, εν μέσω
συμπληγάδων και εξαιτίας των ενδοπαραταξιακών προβλημάτων του κυβερνώντος κόμματος. Τα
συμβούλια πολιτικών αρχηγών που είχε επιστρατεύσει ο Κ. Μητσοτάκης για να εξασφαλίσει εθνική
γραμμή στο θέμα του ονοματολογικού, δεν στάθηκαν ικανά να εξασφαλίσουν μακροημέρευση
στην κυβέρνησή του.
Να σημειωθεί, επίσης, ότι το θέμα απασχόλησε και τα όργανα της Ένωσης, έγινε δε θέμα
συζήτησης και σε Γενική Συνέλευση, όπου ομόφωνα αποφασίστηκε να ακουστεί η θέση του
σωματείου για το «σκοπιανό».
Μάλιστα, ο πρόεδρος Γιώργος Πήλιουρας, με άρθρο του, που δημοσιεύθηκε και στην εφημερίδα
του σωματείου, τη Φωνή των Πυροσβεστών (Νοέμβριος- Δεκέμβριος 1992), ανέλυε τα βασικά
στοιχεία της έννοιας του έθνους και διαχώριζε τις έννοιες του εθνισμού από τον εθνικισμό: (…)
«Ο λαός αποτελεί στοιχείο της πολιτείας χωρίς την οποία δεν είναι δυνατόν να νοηθεί λαός, όπως
είναι αδύνατον να νοηθεί λαός χωρίς πολιτεία. Διαφέρει από το έθνος γιατί είναι πολιτική και
νομική έννοια και όχι ψυχολογική και ιστορική. Το έθνος διαφέρει από το κράτος, γιατί το Κράτος
έχει γεωγραφικά όρια, ενώ το έθνος μπορεί να εξαπλώνεται και πέρα από αυτά. Το Κράτος το
διακρίνει η ιδέα της πολιτικής ενότητας, ενώ το έθνος η ιδέα του ηθικού δεσμού. Το έθνος είναι
σύνολο ανθρώπων που συνδέονται με κοινή καταγωγή, κοινή πολιτιστική εξέλιξη, κοινά ιδανικά,
κοινούς ιστορικούς αγώνες και συνείδηση, κοινή γλώσσα και θρησκεία. Κάθε έθνος έχει δική του
φυσιογνωμία και προσωπικότητα. Βάση του έθνους αποτελεί η κοινή συνείδηση, που μεγαλουργεί
και δημιουργεί εποποιίες.
Ο Ηρόδοτος ορίζει το ελληνικό έθνος: «το ελληνικόν εόν όμαιμόν τε και ομόγλωσσον και θεών
ιδρύματα κοινά και θυσίαι ήθεά τε ομότροπα». Δηλαδή, «υπάρχει και το ελληνικό έθνος από το ίδιο
αίμα και με την ίδια γλώσσα μ΄ εμάς, με το οποίο έχουμε κοινά ιερά των θεών και κοινές θυσίες
και ήθη κοινά».
Η κοινή καταγωγή αποτελεί ένα πυρήνα που μεγαλύνεται με μια αρχή αιώνιας ενότητας. Η κοινή
γη συντελεί στην ανάπτυξη συναισθηματικού δεσμού ενότητας. Η κοινή γλώσσα αποτελεί τον
φορέα της πνευματικής δημιουργίας του έθνους. Η γλώσσα αποτελεί βίωμα εθνικής ενότητας, γι’
αυτό γλωσσικές κατασκευές δεν επέζησαν. Η Θρησκευτική ενότητα αποτελεί το προπύργιο του
εθνισμού και αυτοί που τον επιβουλεύονται δίνουν το πρώτο χτύπημα στη Θρησκεία. Τα κοινά ήθη
είναι ένα στοιχείο εθνικής ενότητας.
Γι’ αυτό, έστω κι αν κατακτηθεί ένα κράτος, δύσκολα αφομοιώνεται. Οι κοινές τύχες, τόσο οι
ευτυχείς όσο και οι δυστυχείς σε στιγμές κινδύνου, δίνουν στον αγώνα ιερή μορφή και εμφανίζονται
όλοι σαν μια ψυχή. Η κοινή πολιτεία ισχυροποιεί ένα έθνος και διέπει τη ζωή του αυτόνομα.
Το σώμα του έθνους το αποτελούν η κοινή καταγωγή και ο κοινός χώρος ζωής, ενώ την ψυχή
την αποτελούν η γλώσσα, τα ήθη, η θρησκεία και οι τύχες του. Τέλος, το πνεύμα του έθνους το
αποτελούν η συνείδηση της υπάρξεως και της ενότητας καθώς και η θέληση για ενότητα. Το έθνος
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δεν είναι απλώς ένα άθροισμα μελών, ούτε αποτελεί την αριθμητική συμβίωση, αλλά γεννά την
ηθελημένη αφοσίωση κάθε ατόμου στους σκοπούς του.
Η ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ αποτελεί γνώρισμα αυτού που ανήκει σε ένα έθνος και αποτελεί μαζί με άλλους
την ίδια ΕΘΝΟΤΗΤΑ. Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ των Ελλήνων από τους αρχαιοτάτους χρόνους
παρουσιάζει διπλή μορφή. Αφενός σαν συνείδηση της ελληνικής ενότητας, ανεξάρτητα από το
χωρισμό τους σε φυλές και κρατίδια, και αφ’ ετέρου σαν συνείδηση διακρίσεως των ελλήνων από
ξένους λαούς, του βαρβάρους.
Στην αφύπνιση του κοινού ελληνικού αισθήματος συντέλεσε και η επαφή με ξένα στοιχεία, δια
μέσου των αποικιών, η οποία επαφή έκανε συνειδητά τα κοινά γνωρίσματα των Ελλήνων και τα
σημεία υπεροχής τους. (…)
Η Εθνική συνείδηση των Ελλήνων δεν περιλαμβάνει ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ, που είναι αντίστοιχο νόημα
του εθνισμού. Κάτω από τον όρο “εθνικισμός” νοείται η συνεχής και έντονη προσπάθεια για την
πραγματοποίηση των ιδεωδών ενός έθνους και η απόκρουση κάθε αντίθετης τάσεως.
Ο ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ στηρίζεται μεν στην εθνική συνείδηση, αλλά προχωρεί πέρα από αυτή, γιατί
αρχίζει από τη στιγμή κατά την οποία η εθνική συνείδηση δεν αρκείται στην καλλιέργεια των
αγαθών στα οποία στηρίζεται, αλλά θέλει να επιβάλλει τις αξίες αυτές πέρα από τα όριά της. Γι’
αυτό διαφέρει από τον ΕΘΝΙΣΜΟ, γιατί αυτός είναι η ιδεολογική εκδήλωση της πίστεως της ίδιας
της εθνικής συνειδήσεως προς τον εαυτό της, ενώ ο εθνικισμός είναι εκμετάλλευση της Εθνικής
συνειδήσεως με στόχο το εδαφικό, πολιτικό ή οικονομικό όφελος. Με βάση λοιπόν τα πιο πάνω,
οι μεν εθνικές τάσεις ή εξεγέρσεις είναι δυνατόν από κάποια πλευρά να αιτιολογηθούν, όχι και να
δικαιολογηθούν, οπωσδήποτε όμως δεν μπορεί να συμβεί το τελευταίο και με τις εθνικιστικές.
Αλίμονο αν κάθε ηγεμονίσκος προκειμένου να ικανοποιήσει τις αρχομανιστικές του ορέξεις,
ξεσηκώνει ένα λαό, τον πνίγει στο αίμα και τον οδηγεί στην εξαθλίωση εν ονόματι μιας δήθεν
ελευθερίας, θυσιάζοντας και τη δική του ειρήνη, αλλά και των γειτονικών λαών.
Πλέον των βασικών στοιχείων που απαρτίζουν την έννοια του έθνους και που αναφέρθηκαν πιο
πάνω, απαραίτητες ακόμα είναι οι παιδευτικές δυνάμεις ενός λαού και μάλιστα οι κλασικές. Χωρίς
παιδεία κλασική δεν υπάρχουν ούτε ελευθερία, ούτε ειρήνη.
Αυτή θα υπαγορεύσει το μέτρο, τη Δίκη, την Αιδώ, τον Ανθρωπισμό. Τότε οι τάσεις αυτές όχι
μόνο δεν θα γίνουν εθνικιστικές, αλλά και δεν θα πατήσουν επί πτωμάτων προκειμένου να φέρουν
ψευτοελευθερίες και ψευτοανεξαρτησίες. Τότε δεν θα κλέβουν την ιστορία και δεν θα στερούν
ζωές. Διαφορετικά, αργά ή γρήγορα το τέλος τους δεν θα είναι η επιστροφή στα προηγούμενα,
αλλά η καταστροφή και η διάλυση, ο θάνατος και η εξαφάνιση. Με κλεμμένες ταυτότητες και
ψεύτικες ιστορίες δεν ζουν τα έθνη».
Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. της ΠΟΕΥΠΣ, το νέο έτος, ορισμένες φορές λαμβάνουν επίσης
εκρηκτικό χαρακτήρα, λόγω των τοποθετήσεων των μειοψηφούντων συμβούλων, οι οποίοι θέτουν
ζητήματα υποτονικής αντίδρασης του προεδρείου, ενώ τα προβλήματα παραμένουν οξυμένα,
όπως καταγγέλλουν με κάθε ευκαιρία. Επίσης, θέτουν ζήτημα προετοιμασίας της ετήσιας τακτικής
συνέλευσης, έκδοσης της εφημερίδας που καρκινοβατεί ακόμα κλπ.
Στην επικαιρότητα δεσπόζει η αναστολή της αγοράς αμφίβιων πυροσβεστικών αεροπλάνων,
σύμφωνα με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου, το οποίο, σημειωτέον, ζήτησε πρώτα να
ολοκληρωθεί η μελέτη του θέματος και ύστερα να ληφθεί η σχετική απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη
και το πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τον ενιαίο φορέα. Την προηγούμενη
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χρονιά, η κυβέρνηση είχε νοικιάσει ρώσικα πυροσβεστικά ελικόπτερα32, αλλά και πάλι υπήρξαν
διαμαρτυρίες και ενστάσεις με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να δίνει βαρύτητα στην οργάνωση των
επίγειων μέσων και στην αναγκαία υποδομή του Πυροσβεστικού Σώματος.
Στο πλαίσιο αυτό εξαγγέλθηκε και η δημιουργία Ομάδας Άμεσης Επέμβασης Μοτοσικλετιστών
από την Πυροσβεστική σε πρώτη φάση στην Αθήνα με την αγορά εννέα μοτοσικλετών των 500
κυβικών, ενώ υπήρχαν πληροφορίες και για προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στη Σχολή,
500 υποψήφιων πυροσβεστών.
Στις 14 Φεβρουαρίου 1992, το προεδρείο είχε συνάντηση μακράς διάρκειας με τον υπουργό
Δημόσιας Τάξης Θ. Αναγνωστόπουλο. Σε ανακοίνωση της Ένωσης, αναφέρεται ότι ο υπουργός
ενημερώθηκε για αιτήματα θεσμικά - διοικητικά, επιχειρησιακά και οικονομικά του Σώματος, τα
οποία χαρακτήρισε δίκαια, δίνοντας τη διαβεβαίωση ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια,
ώστε αυτά να επιλυθούν. Τα μέλη του Δ.Σ. έμειναν ικανοποιημένα για την κατανόηση και το
ενδιαφέρον του υπουργού στα προβλήματα που απασχολούν το προσωπικό και την Υπηρεσία
γενικά.
Ωστόσο, η μειοψηφία δεν συμμερίζεται αυτήν την αισιοδοξία και παίρνει τις αποστάσεις της «για
να μην ταυτιστεί στη συνείδηση των συναδέλφων με την Ηγεσία». Σημείο τριβής και πάλι η «βροχή
μεταθέσεων», ένα θέμα που έφερε το ΚΚΕ και στη Βουλή, στις 12-2-92. Οι βουλευτές Σ. Κόρακας,
Α. Σκυλάκος και Γ. Αραβανής επικαλούμενοι δημοσιεύματα περί 700 μεταθέσεων κατά το 1991 (οι
μισές με κομματικά κριτήρια), ζητούσαν εξηγήσεις από τον Θ. Αναγνωστόπουλο, δίνοντας έμφαση
και στη μετάθεση του Ν. Ζαγγανά, από την Αθήνα στο Αργοστόλι. Ο υπουργός όμως την απέδωσε
σε υπηρεσιακούς λόγους, ενώ απέστειλε και μακροσκελή επιστολή στο «Ριζοσπάστη» (13-2-1992),
εκφράζοντας την έκπληξή του για την έκταση που είχε πάρει το όλο θέμα. «Ο παραπονούμενος
υπηρετεί από το 1974 μέχρι σήμερα στην Αθήνα, δηλαδή επί 18 χρόνια και είναι απορίας άξιο, γιατί
αντιδρά. Από την κατάταξή του γνώριζε ότι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι υπόκεινται σε μετάθεση,
ενώ το αμετάθετο δεν ισχύει ούτε για τους μητροπολίτες. Δεν είναι, εξάλλου, αληθές ότι η υπηρεσία
του τον μετέθεσε γιατί ανέπτυξε συνδικαλιστική δραστηριότητα. Πρόκειται για απλό μέλος, όπως
όλοι, της Πανελλήνιας Ένωσης Υπάλληλων Πυροσβεστικού Σώματος και όχι για στέλεχος του
σωματείου», έγραφε μεταξύ άλλων ο υπουργός στην επιστολή του, ισχυριζόμενος ότι «οι διώξεις
δεν ανήκουν στην πολιτική πρακτική μου».
Αρωγή Σόιμπλε και ικανοποίηση αιτημάτων
Για την πληρέστερη απεικόνιση της πραγματικότητας αναφορικά με το επίπεδο πυρασφάλειας και
τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονταν και «από τα κάτω», παραθέτουμε αποκαλυπτικό δημοσίευμα
της εφημερίδας «Απογευματινή» (16-2-92), σύμφωνα με το οποίο «το πείσμα του δημάρχου
Μακρακώμης, κ. Μιλτ. Ριζάκη, κατάφερε ν’ ανοίξει τα ταμεία των Γερμανών, παρακαλώ, και να
32

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γ. Σμπώκος, Γ. Ποττάκης, Κ. Μπαντουβάς, Γ. Γκλαβίνας και Γ. Δρυς είχαν ζητήσει από
τους αρμόδιους υπουργούς να απαντήσουν αν την προηγούμενη χρονιά είχε ασχοληθεί με την ενοικίαση ελικοπτέρων το
Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο και τι αποφάσεις έλαβε; Πώς είναι δυνατόν να ακυρώνεται ο διαγωνισμός επειδή όλες
οι προσφορές δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και την ίδια ώρα να δίνεται εντολή για απευθείας διαπραγματεύσεις;
Υπογράφτηκε σύμβαση για αντισταθμιστικά ωφελήματα και τι περιλαμβάνει; Πόσα χρήματα έλαβε η ανάδοχος εταιρεία;
Επιστράφηκαν τα χρήματα αυτά; Επεβλήθησαν οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες; Σε ποια φάση βρίσκεται σήμερα η όλη
υπόθεση; Παράλληλα, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούσαν να κατατεθούν στη Βουλή συγκεκριμένα έγγραφα και πρακτικά
της Επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού, δίνοντας την εντύπωση ότι υπήρχε σκάνδαλο.
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εξασφαλίσει για την περιοχή του ένα πυροσβεστικό όχημα, πολύτιμο γι’ αυτήν. Το ίδιο πείσμα,
όμως, δεν φαίνεται να συγκινεί και τους εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης, που αρνούνται
να παραχωρήσουν στο δήμο, λόγω οικονομικής δυσπραγίας, μερικούς άντρες της Πυροσβεστικής
για να στηθεί ο πολυπόθητος σταθμός.
Η ιστορία άρχισε το Μάιο του ’91, όταν ο δήμαρχος αποφάσισε να στείλει μία επιστολή στον τότε
υπουργό Εσωτερικών της γερμανικής κυβέρνησης, Βόλφανγκ Σόιμπλε. «Ο τόπος μας δεινοπάθησε
από τη γερμανική κατοχή», του έγραφε ο δήμαρχος. «Ανοικοδομηθήκαμε, τον ξαναφτιάξαμε
και το μόνο που χρειαζόμαστε τώρα είναι ένα πυροσβεστικό όχημα για ν’ αντιμετωπίσουμε τις
αλλεπάλληλες πυρκαγιές που πλήττουν την περιοχή μας».
Πράγματι, ο Σόιμπλε ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Έλληνα δημάρχου που κλήθηκε τον
Ιανουάριο του ’91 στη Βόννη και παρέλαβε το όχημα. Ως εδώ καλά, έλα, όμως, που παρ’ όλο
που και όχημα πλέον διαθέτει η Μακρακώμη και κτίριο δικό της, η κυβέρνηση θεωρεί αβάσταχτο
κονδύλι τη μετάταξη μερικών ανδρών της Πυροσβεστικής στον όμορφο δήμο της Φθιώτιδας,
σημειωτέον δε ότι ολόκληρος ο νομός διαθέτει μόνο έναν Πυροσβεστικό Σταθμό. Δίκαιο λοιπόν το
παράπονο του δραστήριου δημάρχου (μακάρι να έπρατταν όλοι όπως αυτός), που ήρθε να με βρει
προχθές στο γραφείο μου. Δεν νομίζετε;
Είμαι σίγουρη, όμως, πως τη Δευτέρα που θα χτυπήσει την πόρτα του υφ. Οικονομικών κ.
Γιατράκου, θα δικαιωθεί» κατέληγε το δημοσίευμα, που μας υπενθυμίζει ότι ο διάσημος μερικές
δεκαετίες μετά, λόγω των Μνημονίων, Βόλφανγκ Σόιμπλε ως υπουργός Οικονομικών της
Καγκελαρίου Άνγκελας Μέρκελ, είχε «πάρε - δώσε» με τη χώρα μας από το 1991! Και βέβαια
δεν γνωρίζουμε πώς αισθάνθηκε τότε όταν αναγκάστηκε να υποκύψει στο καθόλα ταπεινό και
δίκαιο αίτημα ενός Έλληνα δημάρχου, ξέρουμε όμως και κυρίως μπορούμε να φανταστούμε
πολύ περισσότερα για όσα έλεγε και έπραττε για τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια πίσω από
«κλειστές πόρτες». Και με την ευκαιρία, να μη λησμονούμε το κατοχικό δάνειο και τις οφειλόμενες
αποζημιώσεις για τα εγκλήματα και τις θηριωδίες που διαπράχθηκαν επί γερμανικής κατοχής σε
όλη την Ελλάδα…
Επιστρέφοντας στο 1992, η ΠΕΥΠΣ, στις 17 Φεβρουαρίου, ανακοινώνει ότι προωθήθηκαν στη
Βουλή οι κάτωθι νομοθετικές ρυθμίσεις:
1) Οι αποδοχές του πυροσβεστικού προσωπικού καθορίζονται κάθε φορά από το νόμο για
το μισθολόγιο των στρατιωτικών. Με την προτεινόμενη διάταξη, αφενός μεν θα αρθεί κάθε
αμφιβολία για το ισχύον νομικό καθεστώς του μισθολογίου του προσωπικού του Πυροσβεστικού
Σώματος και αφετέρου θα επιτευχθεί εναρμόνιση με το αντίστοιχο νομικό καθεστώς της Ελληνικής
Αστυνομίας.
2) Επαναφορά του «ελευθέρας» στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα όπου στα πλαίσια της κοινωνικής
πολιτικής του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, θα μεταφέρονται κονδύλια στους οργανισμούς των
συγκοινωνιακών μέσων για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού.
3) Νομική κάλυψη στα δικαστήρια σε περίπτωση που κατηγορηθεί υπάλληλος του Πυροσβεστικού
Σώματος ότι δεν εκτέλεσε σωστά τα υπηρεσιακά του καθήκοντα.
Το Δ.Σ. συνεδρίασε πριν από τη Γενική Συνέλευση, στις 3 Μαρτίου 1992, οπότε και συζητήθηκε
ο Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της ΠΕΥΠΣ (δεν προέβλεπε πλέον τη λειτουργία
περιφερειακών επιτροπών).
Η Γενική Συνέλευση έγινε κανονικά στις 29/3/92 και ο πρόεδρος Γ. Πήλιουρας ενημέρωσε το
σώμα ότι ρυθμίστηκε η εκκρεμότητα με το ταμείο και τις συνδρομές των μελών, ανέπτυξε δε τον
προβληματισμό του για το Ταμείο αλληλοβοήθειας και τον Κανονισμό υπηρεσίας, τη βελτίωση

170

ΠΟΕΥΠΣ - Το συνδικάτο του Πυροσβέστη
της στολής, την υγιεινή και ασφάλεια, τις δασικές πυρκαγιές, τα πενθήμερα και τις βαθμολογικές
προαγωγές.
Στις συνεδριάσεις που ακολούθησαν συζητήθηκε το κατά πόσο ο συνδικαλιστικός νόμος που
σχεδιάζεται στο ΥΔΤ για την Ελληνική Αστυνομία, αφορά και το ΠΣ, σε σχέση με το ερώτημα
που τίθεται κατά καιρούς, αν αυτό εντάσσεται στα Σώματα Ασφάλειας ή πρόκειται για πολιτική
Υπηρεσία. Επίσης, αποφασίστηκε να γίνεται πλέον χρήση της συνδικαλιστικής αδείας από τα
μέλη του Δ.Σ. που τη δικαιούνται, ο δε νομικός σύμβουλος να κοινοποιήσει την απόφαση αυτή με
δικαστικό κλητήρα στο Αρχηγείο.
Στις 7 Απριλίου 1992, ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Θ. Αναγνωστόπουλος παρουσιάζει τελικά
στους δημοσιογράφους το σχέδιο νόμου για το συνδικαλισμό, χωρίς να γίνεται καμιά αναφορά στο
ΠΣ33.
Στις 5-5-92, το Δ.Σ. της ΠΕΥΠΣ, εκφράζοντας την ομόθυμη βούληση των υπαλλήλων του
Πυροσβεστικού Σώματο, αρνείται κάθε επιβουλή κατά των εθνικών μας συνόρων έτσι όπως
διατυπώνεται στις προκλητικές δηλώσεις παραγόντων των Σκοπίων.
«Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι χιλιάδες χρόνια τώρα η έννοια της Μακεδονίας είναι έννοια
που συνδέεται γλωσσικά, κοινωνικά, εθνικά με την Ελλάδα. Το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης των
λαών, όπως είναι το δικαίωμα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής των Σκοπίων δεν θα πρέπει να
μεταβάλλεται σε Δούρειο ίππο ανύπαρκτων διεκδικήσεων (εδαφικών και άλλων) σε βάρος γειτόνων
που έχουν αποδείξει τις φιλειρηνικές τους διαθέσεις. Έτσι, στα πλαίσια αυτά διατρανώνουμε τη
θέλησή μας ώστε:
α) Να μην αναγνωριστεί κράτος με το Ελληνικό όνομα Μακεδονία, β) Να μη δεχθούμε κανενός
είδους διεκδίκηση στα Ελληνικά εδάφη και να αποκρούσουμε κάθε πρόκληση απ’ οπουδήποτε και
αν προέρχεται, γ) Να γίνουν τα Βαλκάνια χώρος ειρήνης, καλής γειτονίας και συνεργασίας και όχι
πεδίο ανύπαρκτων διεκδικήσεων.
ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΟΥΛΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ».
Ανησυχία προκαλεί, επίσης, στις τάξεις των ενστόλων αυτήν την περίοδο, σειρά δημοσιευμάτων
που αναφέρονται σε επικείμενες ριζικές αλλαγές του «ασφαλιστικού» στο δημόσιο τομέα. Στις
συνεδριάσεις του Δ.Σ. που ακολουθούν, είναι φυσικό να απασχολεί όλους και αυτό το θέμα, συν τα
τρέχοντα ζητήματα, όπως η παροχή οικονομικής βοήθειας σε παθόντες εν ώρα υπηρεσίας, το κατά
πόσο είναι εφικτή η εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας της ΠΕΥΠΣ και άλλα.
Ο Γιώργος Πήλιουρας, που δέχεται ως πρόεδρος και τα πυρά της μειοψηφίας, διευκρινίζει ότι
τα δημοσιεύματα για το «ασφαλιστικό», δεν αναφέρονται σε σχέδιο νόμου, αλλά σε μια μελέτη
ειδικής Επιτροπής υπό τον καθηγητή Ρωσσέτο Φακιολά. Ωστόσο, «προσπάθησε ανεπιτυχώς να
υπάρξει συνάντηση με τον Υπουργό, ώστε να τους παρασχεθεί η δέουσα ενημέρωση. Εφόσον όμως
προκύπτει από τη μελέτη αυτή, ζήτημα αλλαγής των ασφαλιστικών διατάξεων που τους αφορούν,
θίγοντας κεκτημένα δικαιώματα, είναι φυσικό και ο ίδιος να διαμαρτύρεται και τότε θα πρέπει να
πράξουμε όλοι ανάλογα. Απευθυνόμενος δε σε όσους τον αμφισβητούσαν, τους κάλεσε να μην
33

Ο Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος, εμφανίζεται να μην καταλαβαίνει τη δυναμική του συνδικαλιστικού αγώνα και,
πολύ περισσότερο, ότι το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Στις 2 Ιουνίου 1992 δίνει εντολή στις Υπηρεσίες του υπουργείου να
προωθήσουν στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή το σχετικό νομοσχέδιο, όπως αυτό προκύψει από το διάλογο με όλους
τους ενδιαφερόμενους. Δήλωσε δε ότι «μέχρι στιγμής, εκτός από τις απόψεις του Συνασπισμού, έχουμε συγκεντρώσει
ανευθυνοϋπεύθυνες απόψεις, εκφρασθείσες σε περιορισμένης εμβέλειας δημοσιεύματα και όχι υπεύθυνες τοποθετήσεις
πάνω στο σχέδιο νόμου που προτείναμε» («Μεσημβρινή», 3 Ιουνίου 1992).
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αποκρύπτουν σκόπιμα τη θέση του προεδρείου που είναι ξεκάθαρη στο θέμα αυτό: Επέκταση
των 5 μαχίμων χρόνων και για τους υπαλλήλους του Πυρ/κού Σώματος, όπως και στο Στρατό.
(Σημειωτέον ότι η επέκταση στο Στρατό έχει γίνει από το Σεπτέμβριο του 1981)».
Ο πρόεδρος απάντησε στους επικριτές του και για τη δυσκολία που υπήρχε στην έκδοση της
εφημερίδας, τονίζοντας ότι «μας κατηγορούν ότι αρνηθήκαμε τη συνέχιση της έκδοσης της
εφημερίδας “Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ”. Μέγα ψεύδος. Η εφημερίδα επανακυκλοφόρησε
και μπορεί, βεβαίως, να έχει καθυστερήσει το επόμενο φύλλο, αλλά δεν μας είπαν οι κύριοι αυτοί
τι έκαναν για να βοηθήσουν για τη συνέχιση της εφημερίδας. Ούτε ένα άρθρο δεν έδωσαν για να
μπει στην εφημερίδα. Και είναι να διερωτάται κανείς, θέλουν άραγε πράγματι να λειτουργεί η
εφημερίδα ή ο επιδιωκόμενος σκοπός τους είναι να πάψει να λειτουργεί και να το χρεώσουν στο
προεδρείο ως αποτυχία;
Μας κατηγορούν ότι δεν πήραμε δημόσια θέση για τις μεταθέσεις και αποκρύπτουν σκόπιμα
ότι πάγια θέση δίκη μας είναι αυτή που αναφέρεται χαρακτηριστικά στο Υπόμνημα που έχει
κοινοποιηθεί. Εφαρμογή του Κανονισμού Μεταθέσεων που έχει ψηφισθεί στη Γενική Συνέλευση
και παράλληλα πανελλήνιες προσλήψεις σε περιφερειακό επίπεδο που και αυτό επίσης έχει
ψηφισθεί στη Γενική Συνέλευση. Κατηγορούν τον Πρόεδρο ότι δήθεν είπε πως “ο κ. Αρχηγός έχει
δεσμευτεί με αυτόν εδώ τον Κανονισμό Μεταθετότητος” και μάλιστα αναφέρουν και ημερομηνία
συνεδριάσεως. Και εδώ ψεύδονται ασυστόλως. Με εισήγηση του Προέδρου, τόσο στην συνεδρίαση
της 25-9-1991 όσο και στην Γενική Συνέλευση, η θέση μου ήταν ξεκάθαρη και είχε ως εξής:
“Θεωρώ ότι το σχέδιο μεταθετότητας, το τελευταίο που βγήκε από το Αρχηγείο, δεν είναι αυτό που
εξυπηρετεί πλήρως και δεν είναι το ιδανικότερο συγκριτικά πάντα με το άλλο που αναφέρεται στα
μόρια. Θεωρώ όμως ότι είναι ένα θετικό βήμα προς τα εμπρός και προτείνω την κατ’ αρχήν ψήφισή
του για μεταβατικό στάδιο 3 ετών και στην συνεχεία μετά την ύπαρξη υλικοτεχνικής υποδομής στο
Α.Π.Σ. να ζητηθεί η εφαρμογή του Κανονισμού μομιοποίησης. Βεβαίως σε αυτό το σχέδιο που μας
κοινοποίησε το Α.Π.Σ. να ζητηθεί και να υποδειχθεί από μέρους μας να γίνουν τροποποιήσεις ή
προσθήκες που να εξασφαλίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο τους συνάδελφους”.
Δυστυχώς για τους κυρίους αυτούς, αδιάψευστος μάρτυς είναι τα πρακτικά της συνεδριάσεως
του Δ.Σ. και τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως. Και διερωτάται κανείς γιατί μας επισυνάπτουν
σήμερα κατηγορίες για τον Κανονισμό μεταθέσεων και δεν τα είπαν στη Γενική Συνέλευση αλλά
εσιώπησαν; Και γιατί δεν αποδέχονται επιτελούς ούτε και αυτές ακόμη τις αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης;»
Το καλοκαίρι του 1992, πάντως, μια ακόμα είδηση ήρθε να προκαλέσει αναστάτωση στο Δ.Σ.
και στο ΠΣ γενικότερα αφού η εφημερίδα ΕΘΝΟΣ αποκάλυπτε ότι ένας αξιωματικός του ΠΣ έβαζε
«φωτιές με αμοιβή». Το Δ.Σ. στην πρώτη του κιόλας συνεδρίαση μετά το δημοσίευμα συζήτησε το
θέμα με πρωτοβουλία του προέδρου και εξέδωσε ανακοίνωση υπό την προϋπόθεση του δικαστικού
ελέγχου του όλου θέματος, επισημαίνοντας στον Ελληνικό Λαό τα εξής:
- Το όλο θέμα αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο για την Ιστορία του Πυροσβεστικού Σώματος, η
οποία χαρακτηρίζεται από τον ηρωισμό και την αυτοθυσία των υπαλλήλων του για την προστασία
του πολίτη.
- Η συμμετοχή σε εμπρησμούς, ιδιαίτερα όταν γίνεται με σκοπό τον προσπορισμό οφέλους,
αποτελεί κοινωνικά επικίνδυνη συμπεριφορά που θέτει σε κίνδυνο ζωές ανθρώπινες και από την
άποψη αυτή η σύσσωμη και ανεπιφύλακτη καταδίκη από τους απλούς συναδέλφους μας και την
Υπηρεσία, δίνει το στίγμα της κοινωνικής και υπηρεσιακής απόρριψης τέτοιων ενεργειών.
- Επιβάλλεται η σε βάθος δικαστική διερεύνηση της όλης υπόθεσης, η απόδοση ευθυνών σε
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όσους ενέχονται και η παραδειγματική τιμωρία των ενόχων.
- Ανεξάρτητα όμως από τυπικές (συνδικαλιστικές και υπηρεσιακές) διαδικασίες, θεωρούμε ότι
πρόσωπα που ενέχονται σε τέτοιες πράξεις, δεν πρέπει να ανήκουν στην οργανωμένη οικογένεια
του Π.Σ. και του συνδικαλιστικού φορέα των υπαλλήλων, την Π.Ε.Υ.Π.Σ.
- Η εκτέλεση του υπηρεσιακού καθήκοντος με ακόμη μεγαλύτερη αυτοθυσία από πλευράς
των υπαλλήλων του Π.Σ. αποτελεί την καλύτερη απόδειξη της καταδίκης τέτοιων ενεργειών, οι
οποίες απεκαλύφθησαν με θάρρος και χωρίς καμία προσπάθεια συγκάλυψης από την ίδια την
Υπηρεσία».
Το Δ.Σ., επίσης, συζήτησε τα προβλήματα που παρουσίαζε η εκλογή αντιπροσώπων στους
Σταθμούς και ελλείψει ενδιαφέροντος, έδωσε σχετικές οδηγίες, παρατείνοντας και το χρόνο
διεξαγωγής των εκλογών.
Όσο για το «ασφαλιστικό» και το πόρισμα της Επιτροπής Φακιολά, προτείνονταν νέα όρια ηλικίας,
μείωση συντάξεων και άλλα. Ζητήθηκε να υπάρξει πρώτα υπεύθυνη ενημέρωση και ύστερα δράση.
Το αίτημα είναι επέκταση πλασματικής πενταετίας από το 1979 -1984 αλλά δεν είναι κατάλληλο το
κλίμα, όπως ειπώθηκε. Αποφασίστηκε όμως να κινηθεί η διαδικασία διεκδίκησης του στεγαστικού
επιδόματος και μάλιστα αναδρομικά για το 1987 -1989. Γι’ αυτό η Ένωση ενημέρωσε τα μέλη της
αναλυτικότερα με πληροφοριακό σημείωμα του νομικού συμβούλου της.
Να σημειώσουμε επίσης ότι το Δ.Σ. απασχολούσαν οι καταγγελίες που δεχόταν από Τοπικές
Επιτροπές (πχ. Κιλκίς, Μύρινας, Αμφιλοχίας για την επάνδρωση του σταθμού, τις μεταθέσεις,
την έλλειψη καθαρίστριας κλπ). Το Δ.Σ. συζήτησε και το Π.Δ. 210/92 (Φ.Ε.Κ. 99/16-6-1992)
«Κωδικοποίηση διατάξεων Π.Δ. του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού
Σώματος», καθώς και το Π.Δ. 305/92 (Φ.Ε.Κ. 152 9-9-1992) «Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας,
κρίσεων προαγωγών και αποστρατείας αξιωματικών ΠΣ».
Ευρωπαϊκά προγράμματα
Κι ενώ ούτε αυτό το καλοκαίρι δεν αποφεύχθηκαν τα παράπονα για άδικες μεταθέσεις (μεταξύ
αυτών και του Σάββα Θεοδωρή που ζητά από το Δ.Σ. να πάρει θέση για την τοποθέτησή του στη
Χίο μετά την αποφοίτηση από τη Σχολή Δοκίμων Ανθυποπυραγών), οι εφημερίδες κατακλύζονται
από πληροφορίες για επικείμενο πυροσβεστικό θώρακα αξίας 8,5 δισεκατομμυρίων δραχμών! Οι
εφημερίδες «Έθνος», «Απογευματινή» και «Νίκη» αναφέρονται σε κονδύλια της ΕΟΚ που θα
αξιοποιηθούν, ενώ ειδικό αφιέρωμα υπάρχει και στο περιοδικό του Αρχηγείου, «Πυροσβεστική
Επιθεώρηση» (τεύχος 36, 1992).
Μάλιστα, φιλοξενούνται και δηλώσεις του Αρχηγού Κ. Αρκουδέα, ο οποίος ομολογεί ότι «το
Πυροσβεστικό Σώμα πραγματοποιεί το διάστημα αυτό ένα τεράστιο άλμα εκσυγχρονισμού.
Στα πλαίσια των Κοινοτικών Προγραμμάτων υλοποιεί έργα προμήθειας μηχανολογικού
εξοπλισμού, ατομικού εξοπλισμού, προστασίας προσωπικού και συστήματος πληροφορικής με
συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) μέσω των
Ελληνικών Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων (Μ.Ο.Π.) και των Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.). Ο σχετικός Προϋπολογισμός, ο οποίος ανέρχεται σε
11.548.005.000 δραχμές προσδιορίζει απόλυτα και με σαφήνεια την ευαισθησία με την οποία η
πολιτεία, τα αρμόδια Εθνικά και Κοινοτικά όργανα αντιμετώπισαν τις σχετικές προτάσεις του
Πυροσβεστικού Σώματος στο τρέχον Κεντρικό Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα. Από την πλευρά
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του, το Πυροσβεστικό Σώμα σήμανε συναγερμό και κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη
διασφάλιση της ομαλής και ταχείας υλοποίησης των έργων, ταυτιζόμενο απόλυτα με το αντίστοιχο
πνεύμα της Εθνικής Προσπάθειας στον τομέα αυτό. Θεωρώ υποχρέωσή μου από τη θέση του
Αρχηγού του Σώματος, που μου έχει εμπιστευθεί η πολιτεία, να δώσω τη διαβεβαίωση ότι εάν
και όταν χρειασθεί, οι Έλληνες Πυροσβέστες θα αξιοποιήσουν απόλυτα τον εξοπλισμό αυτό και
θα επιβεβαιώσουν ότι η χρηματοδότηση του Σώματος ήταν η σωστή επιλογή στα πλαίσια των
κατευθύνσεων που έχουν τεθεί με τα αντίστοιχα Κοινοτικά Προγράμματα».
Το περιοδικό φιλοξενεί και δήλωση της Διευθύντριας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα
Μ. Σαββαΐδου Πολύζου, η οποία είχε συγχαρεί «τους υπεύθυνους του Πυροσβεστικού Σώματος
για την πρωτοβουλία τους να εκδώσουν το ειδικό αφιέρωμα για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και να
συμβάλλουν στην ενημέρωση των συναδέλφων τους και την Ελλήνων πολιτών γενικότερα για τα
σημαντικά θέματα της ευρωπαϊκής ενοποίησης και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο».
Στο πλαίσιο του ίδιου αφιερώματος τονιζόταν ότι το 1992 είχε χαρακτηρισθεί έτος για την
ασφάλεια, την υγιεινή και την υγεία στους χώρους εργασίας, ενώ ο Πυραγός Χρήστος Χίνος,
υπεύθυνος υλοποίησης των 21 συνολικά έργων, παρουσιάζοντας το αφιέρωμα αυτό, σημείωνε
μεταξύ άλλων ότι για το ΠΣ, ως επίσημη ημερομηνία εκκίνησης της διαδικασίας συμμετοχής σε
κοινοτικά προγράμματα, θεωρείται η 22α Ιουνίου 1990.
Ενιαίος φορέας δασοπυρόσβεσης
Στις 5 Οκτωβρίου 1992, το προεδρείο ανακοινώνει τις προτάσεις του για έναν ενιαίο φορέα
δασοπυρόσβεσης, οι οποίες έτυχαν μεγάλης δημοσιότητας:
Είναι κοινή διαπίστωση όλων των φορέων που εμπλέκονται σήμερα στην αντιμετώπιση των
πυρκαγιών δασών, καθώς και όλων των πολιτικών κομμάτων, η ανάγκη δημιουργίας ενός Ενιαίου
φορέα αντιμετώπισης πυρκαγιών δασών για να επιτευχτεί επιτελούς ο πολυπόθητος συντονισμός
κατά το έργο της κατάσβεσης, ώστε η επέμβαση να είναι αποτελεσματική και ιδίως κατά την
έναρξη της πυρκαγιάς, που είναι καθοριστικής σημασίας ως προς το αποτέλεσμα.
Ο ενιαίος φορέας υπό τη Δασική Υπηρεσία, εάν πράγματι τον εννοούμε, σημαίνει ένα δεύτερο
στην ουσία Πυροσβεστικό Σώμα, που θα αντιμετωπίζει μόνο τις πυρκαγιές δασών κατά τους
θερινούς μήνες και το οποίο για να δημιουργηθεί -τη στιγμή που σήμερα δεν υπάρχει καμία
υποδομή- πρέπει να αρχίσει από το μηδέν. Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού, απαιτούνται:
Η δημιουργία ανάλογης Πυροσβεστικής Σχολής με εγκαταστάσεις, πεδία ασκήσεων για την
εκπαίδευση προσωπικού που σημαίνει: σχεδιασμός, μεγάλο χρονικό διάστημα, οικονομική
επιβάρυνση.
Προγράμματα εκπαίδευσης, διδακτικό προσωπικό, εκπαιδευτικό υλικό που σημαίνουν επίσης
χρόνο και χρήμα.
Η πρόσληψη μεγάλου αριθμού μονίμου προσωπικού (περίπου 6.000 άτομα) που σημαίνει μεγάλα
κονδύλια για το διορισμό του, πολλά χρόνια για να μπορέσει να εκπαιδευτεί ο μεγάλος αυτός
αριθμός ατόμων, και έτσι, για τα επόμενα πέντε χρόνια το προσωπικό θα είναι ανεκπαίδευτο, αν
και σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το ΠΔ 142/92 δίμηνη εκπαίδευση των δασοπυροσβεστών,
η κατάρτισή τους θα είναι κατώτερη της στοιχειώδους. Σημειωτέον ότι αυτοί θα αποτελέσουν τα
στελέχη του φορέα Δασοπυρόσβεσης.
Επίσης, ο ενιαίος φορέας υπό τη Δασική υπηρεσία θα έχει και άλλα μειονεκτήματα σε σύγκριση
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με αυτόν που προτείνει η Π.Ε.Υ.Π.Σ., δηλαδή, το Πυροσβεστικό Σώμα να αναλάβει την υλοποίηση
του εν λόγω φορέα, το οποίο είναι ήδη οργανωμένο για την αντιμετώπιση πυρκαγιών από δεκαετίες,
με υποδομή, κατάλληλο εξοπλισμό, πειθαρχία και άριστη εκπαίδευση. Το ΠΣ είναι έτοιμο, με
κάποιες προϋποθέσεις που εξασφαλίζονται με πολύ λιγότερα χρήματα και σε σύντομο χρονικό
διάστημα, να αναλάβει και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών δασών. Τα όποια μειονεκτήματα,
φαίνονται από τις παρακάτω δυνατότητες - πλεονεκτήματα που έχει το ΠΣ, και συγκεκριμένα:
Διαθέτει Πυροσβεστική Σχολή για την κατάρτιση του προσωπικού του.
Διαθέτει οργανωμένα προανακριτικά τμήματα, με σημαντικές επιτυχίες, για τη διαλεύκανση
εγκλημάτων εμπρησμού.
Δύναται να διαθέτει μεταφερόμενα τμήματα για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών σε
ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο.
Κινητοποιεί άμεσα το ελεύθερο υπηρεσίας προσωπικό για την αντιμετώπιση εκτεταμένων
δασικών πυρκαγιών.
Η ομοιογένεια του ΠΣ με τις ΕΔ, την Ελληνική Αστυνομία, την Αγροφυλακή επιτυγχάνει
καλύτερη συνεργασία, συντονισμό και απόδοση.
Αξιοποιεί τα πυροσβεστικά οχήματα και τον μηχανολογικό εξοπλισμό κατά τον καλύτερο τρόπο
για την επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού επιχειρησιακού αποτελέσματος, αφού τα χρησιμοποιεί,
καθ’ όλο το έτος και τα επισκευάζει σε πυροσβεστικά συνεργεία, επιτυγχάνοντας έτσι οικονομικό
όφελος και μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης αυτών.
Αντιμετωπίζει όλες τις κατηγορίες των πυρκαγιών, που απαιτούν εξειδίκευση επεμβαίνοντας
άμεσα, οργανωμένα, συντονισμένα και υπεύθυνα ενώ συνεπικουρεί στην κατάσβεση των δασικών
πυρκαγιών.
Η εξαίρεση του Πυροσβεστικού Σώματος από την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών είναι
αδύνατη γιατί η συνύπαρξη σχεδόν πάντοτε των δασικών πυρκαγιών με κατοικημένες περιοχές
απαιτεί την παρουσία του.
Έχει τη δυνατότητα 1) να αναπτυχθεί σ’ ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο που παρουσιάζει
ενδιαφέρον από άποψη πυροπροστασίας των δασών, με την καθιέρωση και στην Ελλάδα του
θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη, που έχει, εφαρμοστεί με επιτυχία σ’ όλες τις χώρες της Ε.Ο.Κ.,
στην Αμερική και στον Καναδά, 2) να συλλέγει και χρησιμοποιεί όλα τα στοιχεία που σχετίζονται
με την καταστολή των δασικών πυρκαγιών και απεικονίζονται στους χάρτες όλων των περιοχών της
Ελλάδας της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (δρόμους, ποταμούς και γενικά πηγές υδροληψίας
που υπάρχουν στα δάση).
Δεν έχει το δικαίωμα να απεργήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Συντάγματος και
έτσι πάντοτε θα αντιμετωπίζονται οι έκτακτες καταστάσεις αναγκών που συνήθως δημιουργούνται
από τις δασικές πυρκαγιές.
Τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος είναι Αξιωματικοί με άριστη κατάρτιση αφού έχουν
τριετή φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών, εννεάμηνη φοίτηση σαν αρχιπυροσβέστες και τετράμηνη
σαν Πυροσβέστες.
Το υπάρχον καθεστώς του Π.Σ. δεν προβλέπει, πρόσθετη αποζημίωση για τις υπερωρίες εργασίας
των υπαλλήλων του.
Η ΠΕΥΠΣ θέλει να σας γνωρίσει ότι το ΠΣ υπό τις προϋποθέσεις της πρόσληψης 2.000
πυροσβεστών, της παραχώρησης από τη Δασική Υπηρεσία στο ΠΣ των υδροφόρων και μεταφοράς
προσωπικού οχημάτων συν τον εξοπλισμό τους, τους ασυρμάτους που διαθέτουν, καθώς επίσης και
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τα ανάλογα κονδύλια για τη συντήρηση και επισκευή τους, θα είναι έτοιμο από την επόμενη σαιζόν
για την υλοποίηση του ενιαίου φορέα με άριστα αποτελέσματα.
Αν παρά ταύτα, η πολιτεία αντέχει να χρηματοδοτεί δυο ΠΣ, σε περίοδο μάλιστα σταθεροποίησης
της οικονομίας και χωρίς να λύσει το πρόβλημα της αντιμετώπισης των πυρκαγιών, ας το κάνει.
Κυβερνητικές πρωτοβουλίες για συνδικαλιστικό νόμο και οικονομικά αιτήματα
Ο Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος προωθεί, τελικά, στη Νομοπαρασκευαστική επιτροπή της
Βουλής το επίμαχο νομοσχέδιο για το συνδικαλισμό, στις 3 Νοεμβρίου 1992, και στη συνέχεια,
παρά την κριτική που συναντά, στην Ολομέλεια της Βουλής, στις 26 Νοεμβρίου 1992.
Από την πλευρά του, επιμένει στην ίδια πολιτική, χωρίς φυσικά να αναστέλλει τις διαδικασίες
των διώξεων. Στον Τύπο παράλληλα, διοχετεύονται πληροφορίες για γενναίες αυξήσεις στους
μισθούς των αστυνομικών, με το επιχείρημα ότι για πολλές δεκαετίες παρέμεναν καθηλωμένοι, αν
και η αβεβαιότητα για την πιθανή κατάργηση της 35ετίας και του ορίου ηλικίας εξακολουθούσε να
απασχολεί όλους τους ένστολους.
Ο Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος, τελειώνει, όμως, άδοξα τη θητεία του μετά το σάλο που
προκάλεσαν οι αποκαλύψεις για την αποτυχημένη αστυνομική επιχείρηση σύλληψης μελών
της 17Ν σε ενέδρα, στην οδό Λουίζης Ριανκούρ. Με τον κυβερνητικό ανασχηματισμό, που
πραγματοποιείται υπό τη σκιά και της συζήτησης για την ονομασία των Σκοπίων, νέος υπουργός
Δημόσιας Τάξης διορίστηκε ο Νίκος Γκελεστάθης (από τις 3 Δεκεμβρίου 1992 έως τις 14
Σεπτεμβρίου 1993), ο οποίος παραλαμβάνει από τον προκάτοχό του -μεταξύ άλλων- και τον καυτό
φάκελο του συνδικαλισμού. Υφυπουργός, ο Κώστας Σαψάλης και γενικός γραμματέας ο Δημήτρης
Καπελαρής.
Τo Δ.Σ. της ΠΕΥΠΣ με την ανάληψη των καθηκόντων τους, τους απέστειλε σχετική επιστολή
με την οποία τους ανέφερε ότι υπάρχουν χρόνια προβλήματα - αιτήματα που απασχολούν τους
υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος και τα οποία είχαν τεθεί υπόψη και των προκατόχων
τους, χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα.
Ένας ακόμα εμπαιγμός προστίθεται, όμως, στις 17 Δεκεμβρίου 1992, στις πλάτες όλων
των ενστόλων. Η κυβέρνηση απορρίπτει τις προτάσεις βουλευτών απ’ όλα τα κόμματα, για τη
χορήγηση του πολυδιαφημισμένου ειδικού επιδόματος των 18.000 δραχμών που είχε δοθεί ήδη
στους δημοσίους υπαλλήλους και με τροπολογία που κατατέθηκε από τον υπουργό Εθνικής Αμύνης
Γιάννη Βαρβιτσιώτη, θα δινόταν πλέον κανονικά και στους στρατιωτικούς.
Η ΠΕΥΠΣ με ανακοίνωσή της διαμαρτύρεται και προβάλλει «τις δύσκολες συνθήκες κάτω από
τις οποίες οι πυροσβέστες παρέχουν κοινωνικό έργο, το οποίο δεν αμφισβητείται από κανέναν.
Κατά συνέπεια είναι κατάφορη αδικία και παραβίαση της αρχής της ισότητας η μη χορήγησή του.
Εξάλλου, η φιλοσοφία του νόμου 2018/1992 που είναι η μισθολογική εξομοίωση των Υπάλληλων
των Σωμάτων Ασφαλείας με τους στρατιωτικούς, δεν ικανοποιείται. Με βάση τα παραπάνω
ζητάμε την άμεση χορήγηση του επιδόματος των 18.000 δραχμών και στους υπαλλήλους του
Πυροσβεστικού Σώματος, διαφορετικά θα παραμένει η αίσθηση πικρίας και αγανάκτησης που
δημιουργήθηκε από την άνιση αυτή μεταχείριση της πολιτείας».
Πριν αποχαιρετίσουμε και το 1992, να σημειώσουμε ότι η κριτική που ασκείτο στη διοίκηση του
σωματείου ήταν έντονη, ενώ κάποιες διαφωνίες είχαν δει και το φως της δημοσιότητας στη Βόρειο
Ελλάδα. Στην τελευταία, πριν το νέο έτος συνεδρίαση, αποφασίστηκε πάντως να επισκεφθεί το
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προεδρείο τον Αρχηγό του Σώματος και να θέσει υπόψη του τις θέσεις τους επί του «ασφαλιστικού».
Επίσης, αποφασίστηκε και 4ος αξιωματικός να συμμετέχει στο Δ.Σ. (Π.χ. οι δόκιμοι μετά την
προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθυποπυραγού). Όσο για την εφημερίδα, ένα θέμα που ταλάνιζε
τις προηγούμενες διοικήσεις, το προεδρείο είχε ήδη προχωρήσει στην επανέκδοσή της.
Το 1993, με την έναρξη του νέου έτους, ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Νίκος Γκελεστάθης κατά
την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη επίσκεψη της Ηγεσίας σε Υπηρεσίες, επισκέπτεται και τους
τροχονόμους στην Πλατεία Ομονοίας, όπου, εκτός από τα κλασικά δώρα, κομίζει και καλές για
τους ένστολους ειδήσεις. Δηλώνει στους δημοσιογράφους, ειδικότερα, ότι σε σύσκεψη με τον
πρωθυπουργό Κώστα Μητσοτάκη αποφασίστηκε να δοθεί σε λίγους μήνες το επίδομα των 18.000
δρχ. και στο προσωπικό των ΣΑ. Το 1993, επίσης, καταγράφεται στο χρονολόγιο του ΠΣ για την
υπουργική απόφαση βάσει της οποίας η Πυροσβεστική Σχολή μετονομάζεται σε Πυροσβεστική
Ακαδημία, ενώ το Τμήμα Ανθυποπυραγών γίνεται ισότιμο των ΑΕΙ.
Οι εξαγγελίες του υπουργού δεν πέρασαν απαρατήρητες, καθώς σχολιάστηκαν στο πρώτο
για το νέο έτος Δ.Σ. του σωματείου, που έγινε στις 26 Ιανουαρίου 1993. Ωστόσο, δεν εκδόθηκε
κάποια ανακοίνωση. Προκρίθηκε η αναγκαιότητα μιας συνάντησης με την Ηγεσία και κατόπιν να
ακολουθήσουν οι όποιες ανακοινώσεις. Εκείνο που προείχε ήταν η αναμόρφωση του Υπομνήματος
ούτως ώστε να κατατεθεί αυτό στην επικείμενη συνάντηση με την Ηγεσία, επικαιροποιημένο, ιδίως
σε ό,τι αφορούσε τις βαθμολογικές και μισθολογικές προαγωγές. Το σωματείο ζητούσε:
α) Να προαχθούν αναδρομικά 150 αδικηθέντες Πυροσβέστες στο βαθμό του Υπαρχιπυροσβέστη
στα 6 και 8 χρόνια αντίστοιχα, όπως προβλεπόταν από το Ν.Δ. 974/1971 παράγραφος 2 και 5 με τις
προϋποθέσεις τις οποίες μπήκαν στο Σώμα χωρίς αναδρομική οικονομική επιβάρυνση αλλά μόνο
βαθμολογική.
β) Σύντμηση του χρόνου προαγωγής εκτός οργανικών θέσεων στους βαθμούς που προβλέπεται
για τους Αξιωματικούς.
γ) Επίσης, ο απαιτούμενος χρόνος για την προαγωγή εκτός οργανικών θέσεων των Αρχ/στών
αποφοίτων παραγωγικής Σχολής να μειωθεί στα 6 από τα 9 χρόνια.
δ) Οι Αξιωματικοί οι προερχόμενοι εκ Πυρ/μων ένα δίμηνο προ της αποστρατείας να προάγονται
κατά δύο βαθμούς ήτοι (Πυραγού - Επιπυραγού) και ο αποστρατευτικός τους βαθμός να είναι
Αντιπύραρχος.
Επίσης, αναφορικά με τις μισθολογικές προαγωγές:
α) Οι διατάξεις του Ν.Δ. 142/1974 να επεκταθούν και για τους πυρ/κούς υπαλλήλους του Σώματος
μέχρι τέλος του έτους 1984, όπως ισχύει και στις Ένοπλες Δυνάμεις.
β) Να μειωθεί ο χρόνος μισθολογικών προαγωγών των πυροσβεστών και να υπολογίζεται ο
χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας για την χορήγηση των μισθολογικών προαγωγών στο βαθμό
του Πυρονόμου και Αξιωματικού.
γ) Τα τρία (3) πλασματικά συντάξιμα χρόνια (3/35) που χορηγούνται στους πυρ/κούς υπαλλήλους
από το βαθμό του Πυρονόμου και κάτω, να χορηγηθούν και στους Αξιωματικούς.
δ) Να γίνει μισθολογική εξομοίωση των μη παραγωγικών Αρχιπυροσβεστών με τους
Αρχιπυροσβέστες των παραγωγικών Σχολών.
Πράγματι, στις 2 Φεβρουαρίου 1993 υπήρξαν διαδοχικές συναντήσεις του προεδρείου με την
Ηγεσία του υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Υπουργό, Υφυπουργό και Γενικό) και επιδόθηκε το νέο
Υπόμνημα. Παράλληλα, έγινε προφορική ανάλυση των θέσεων του σωματείου και εδόθη ιδιαίτερη
σημασία στην ανάγκη άμεσης εφαρμογής του Κανονισμού μεταθετότητας, καθώς επίσης και στην
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υπογραφή Προεδρικού Διατάγματος που να ρυθμίζει ότι οι προσλήψεις υπάλληλων στο Πυρ/κό
Σώμα, θα γίνονται σύμφωνα με τις υπάρχουσες κενές οργανικές θέσεις κάθε περιφέρειας - υπηρεσίας
και οι νεοπροσληφθέντες θα παραμένουν υποχρεωτικά για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα στην
Υπηρεσία της οποίας κάλυψαν την κενή θέση.
Ο Νίκος Γκελεστάθης τους διαβεβαίωσε ότι αφού μελετήσει τα αναφερόμενα στο Υπόμνημα, θα
δώσει τις όποιες απαντήσεις του, σε κάθε περίπτωση, λίαν συντόμως.
Τέλος, ανακοίνωσε την καταβολή του επιδόματος των 18.000 δρχ. και στους υπαλλήλους του
Π.Σ. καθώς και τον άμεσο διπλασιασμό της αποζημίωσης της πέραν του πενθημέρου εργασίας
(τριχίλιαρο).
Δεν πέρασαν όμως λίγες ημέρες και το σωματείο αναγκάστηκε να εκδώσει ανακοίνωση (11-21993) με αφορμή την καταστροφική πυρκαγιά στη SOFTEX (Ιερά Οδός 91-93) και τον τραυματισμό
τριών πυροσβεστών «που αγωνιζόντουσαν με αυτοθυσία για τη διάσωση της περιουσίας των
πολλών και του κράτους». Το συμβάν επανέφερε στο προσκήνιο το πάγιο αίτημα της ΠΕΥΠΣ
για καταβολή επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας στους άνδρες του Πυροσβεστικού
Σώματος. «Το επίδομα αυτό, η αξίωση του οποίου είναι εύλογη και δίκαιη, βρίσκει αντικειμενικό
έρισμα στις πραγματικά ανθυγιεινές και επικίνδυνες συνθήκες κάτω από τις οποίες οι υπάλληλοι
του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν τις υπηρεσίες τους», ανέφερε στη σχετική ανακοίνωσή της
η ΠΕΥΠΣ.
Το νομοσχέδιο για τις οικονομικές βελτιώσεις κατατέθηκε στη Βουλή στις 19 Φεβρουαρίου
και πράγματι περιείχε συμπληρωματικές αυξήσεις στις αμοιβές του προσωπικού των Σωμάτων
Ασφαλείας και της Αγροφυλακής. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Στέφανος Μάνος είχε δηλώσει
ότι σωρευτικά, η αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ
πέραν του 4% στις τακτικές μηνιαίες αποδοχές που ορίζεται από 1.1.93, φτάνει στο όριο του 11,9%.
Συγκεκριμένα με το νομοσχέδιο προβλέπονται τα εξής:
«Διπλασιάζεται από 1.1.93 η αποζημίωση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του
Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος για κάθε ημέρα απασχόλησης πέραν του πενθημέρου,
δηλαδή από 3.000 δρχ. σε 6.000 δρχ. Για τους αγροφύλακες και αρχιφύλακες της Αγροφυλακής η
αποζημίωση ορίζεται από 1.000 δρχ. σε 2.000 δρχ., για απασχόληση πέραν του πενθημέρου»34.
34

Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι στις 24-3-93, η εφημερίδα Απογευματινή αφιέρωσε το κύριο άρθρο της στο επίδομα
αυτό με την επισήμανση μάλιστα ότι «αισθήματα ικανοποίησης και ανακούφισης στην «Α» και στην κοινή γνώμη προκαλεί
η προσπάθεια των βουλευτών της Ν.Δ. να εξασφαλίσουν την αύξηση του μισθού των ανδρών των Σωμάτων Ασφαλείας,
αλλά και του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού και της Αγροφυλακής με τη μορφή της καθιερώσεως και γι’ αυτούς
του επιδόματος των 18.000 δρχ. Προσπάθεια που συγκεκριμενοποιήθηκε με την κατάθεση δύο τροπολογιών σε σχετικό
νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή. Ασφαλώς τα αισθήματα της κοινής γνώμης είναι δικαιολογημένα εκ της φύσεως
των δυσχερειών και των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί καθημερινά, με την έξαρση του κοινού εγκλήματος,
αλλά και την αύξηση των περιπτώσεων που καθιστούν αναγκαία την παρουσία τους.
Το ίδιο μπορεί να λεχθεί για τους πυροσβέστες και τους αγροφύλακες που στην περίοδο του θέρους έχουν αυξημένες κατά
πολύ υποχρεώσεις, όπως και οι άνδρες του Λιμενικού Σώματος, οι οποίοι έχουν και αυτοί αυξημένη τελευταίως απασχόληση,
λόγω της διακινήσεως του λαθρεμπορίου, των ναρκωτικών και των παρανόμων προσφύγων διά της θαλασσίας οδού. Η «Α»
πάντως αισθάνεται ιδιαίτερη ικανοποίηση διότι βλέπει τους αγώνες της για τη μισθολογική βελτίωση των ανδρών των
Σωμάτων Ασφαλείας, της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού και της Αγροφυλακής να δικαιώνονται.
Μήνες τώρα η «Α» δίδει τη μάχη για να εξασφαλίσει τη μισθολογική ικανοποίηση των ανδρών των Σωμάτων αυτών,
γνωρίζοντας ότι πρόκειται για νέα παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα παράλληλης απασχόλησης για την κάλυψη των
βιοτικών αναγκών τους. Οι άνδρες και οι γυναίκες των Δυνάμεων και Σωμάτων αυτών προέρχονται κατά κανόνα από
φτωχές οικογένειες. Τους διακρίνει όμως η αφοσίωση στο καθήκον, η πίστη στην ιδέα της πατρίδος και στις κοινωνικές
αξίες και θεσμούς, όπως η οικογένεια, η θρησκεία, η Δημοκρατία. Είναι τιμή για μια πολιτεία να διαθέτει νέα παιδιά
στις υπηρεσίες της πρόληψης και της καταστολής του εγκλήματος και της τηρήσεως της τάξεως, όπως οι υπηρετούντες
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Στη συνεδρίαση του Δ.Σ., την 25 Φεβρουαρίου 1993, συζητήθηκε η πυρκαγιά στη Softex και οι
τραυματισμοί των συναδέλφων τους. Επίσης, έγινε συζήτηση για την ετήσια συνέλευση (ορίστηκε
να γίνει η τελική στις 28-3-93) και το διοικητικό απολογισμό που θα παρουσιάσει το προεδρείο.
Σημεία αιχμής, ο Κανονισμός μεταθέσεων, το ασφαλιστικό, το «μακεδονικό» και το στεγαστικό
επίδομα. Από την πλευρά του προεδρείου τονίστηκε ότι έχουν γίνει θετικά βήματα στη λειτουργία
της ΠΕΥΠΣ, ωστόσο, απαιτείται προσαρμογή στόχων και ενότητα στη δράση διότι το σωματείο δεν
ανήκει σε ομάδες αλλά σε όλους. Παρά τις αδυναμίες, πάντως, τονίστηκε ότι το Δ.Σ. ανταποκρίθηκε
στις προσδοκίες των μελών του, σε πείσμα όσων προέβαλαν διάφορες αιτιάσεις περί του αντιθέτου.
Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης ορίστηκαν να γίνουν το Μάιο.
Ιδού το ΚΑΛΕΣΜΑ που εκδόθηκε από το Δ.Σ. για τη Γενική Συνέλευση και τις αρχαιρεσίες:
«Συνάδελφοι
Είναι υποχρέωση και συνδικαλιστική επιταγή όλοι μας να συμμετέχουμε στη Γενική Συνέλευση
της Ένωσής μας.
Σας καλούμε να δώσετε το παρών, προκειμένου να ενημερωθείτε για την πορεία και την
δράση του συνδικαλιστικού μας οργάνου καθώς και την οικονομική διαχείριση, να εκθέσετε τις
απόψεις σας, τους προβληματισμούς σας και να κάνετε τις δικές σας υποδείξεις ώστε τελικά να
γίνει μια γόνιμη και εποικοδομητική συζήτηση για να αποτελέσει στη συνέχεια την αφετηρία μιας
περισσότερο αποφασιστικής και δυναμικής πορείας του συνδικαλιστικού μας οργάνου προς κάθε
κατεύθυνση».
Αλλαγή Αρχηγού ΠΣ
Το ΚΥΣΕΑ προέβη σε αλλαγή του έως τότε Αρχηγού του ΠΣ Κων/νου Αρκουδέα. Ο νέος Αρχηγός
Δημήτριος Καλαντζής ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 8 Μαρτίου 1993.
Στην Ημερήσια Διαταγή του, ο νέος Αρχηγός, ανέφερε μεταξύ άλλων:
«Παρέχω υπόσχεση προς όλους σας ότι θα εργασθώ με όλες μου τις δυνάμεις, ψυχικές και
σωματικές για το καλό του Σώματος και την επίλυση όλων των δικαίων, λογικών αιτημάτων του
προσωπικού. Γνωρίζω τα προβλήματα του Σώματος και με την ενεργό συμπαράστασή σας και
τη στήριξη της πολιτικής Ηγεσίας του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, θα συνεργασθούμε για την
επίλυσή τους. Έχω την πεποίθηση ότι με την ενεργό συμπαράστασή σας θα πετύχουμε τους στόχους
μας, που είναι οι εξής:
α) Καλύτερες Υπηρεσίες στο κοινό και στην πολιτεία, β) Αποτελεσματικότητα επεμβάσεων,
γ) Βελτίωση εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού, δ) Βελτίωση του ατομικού
προστατευτικού εξοπλισμού, ε) Αναβάθμιση της εκπαίδευσης, στ) Συνεχής παρακολούθηση της
τεχνολογίας και των σύγχρονων μεθόδων πρόληψης και κατάσβεσης, ζ) Προσαρμογή στα κοινοτικά
πρότυπα.
Για να πετύχουμε όλα τ’ ανωτέρω, θα πρέπει όλοι μας να αποβάλουμε το πνεύμα του εφησυχασμού,
διότι έχουμε το προνόμιο να ζούμε στην εποχή των ταχύτατων κοινωνικών μεταλλαγών και
σήμερα νέοι και νέες, που στη μεγάλη πλειοψηφία τους -οι εξαιρέσεις απλώς τονίζουν τον κανόνα- έχουν ήθος και
διακρίνονται από αίσθημα ευθύνης και χρέους απέναντι στους πολίτες της. Και την τιμή αυτή πρέπει να αναγνωρίζει,
ικανοποιώντας τα δίκαια αιτήματά τους. Η «Α» που υπήρξε πρωτοπόρος στη βελτίωση του μισθολογικού των νέων
αυτών, θα συνεχίσει να δίδει πάντοτε τον αγώνα για τη βελτίωση των όρων και συνθηκών ζωής τους, γνωρίζοντας ότι
συμβάλλει στην αναβάθμισή της και στην αναβάθμιση του επιπέδου των υπηρεσιών τους.
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της ανάπτυξης και θα πρέπει να συντονίσουμε και να επιταχύνουμε τα βήματά μας, ώστε να
συγχρονιστούμε με τους κοινοτικούς εταίρους μας και μαζί να μπούμε ισότιμα στην 3η χιλιετηρίδα.
Επιδίωξή μου είναι να πετύχω και στην προσπάθειά μου αυτή θα παραμείνω αμετακίνητος,
επιβραβεύοντας κάθε φορά, το ήθος, τη συνέπεια, την πειθαρχία, τη σύνεση και την αγάπη για το
Πυροσβεστικό Σώμα. Θα με βρείτε πάντα συμπαραστάτη πρόθυμο στα προβλήματά σας και θερμό
υποστηρικτή των δίκαιων αιτημάτων σας.
Συντονίστε τα βήματά σας με τις επιταγές των καιρών μας και να είστε βέβαιοι ότι θα επιτύχουμε
τους στόχους μας.
Παρακολουθείτε με ενδιαφέρον τις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις διότι
μόνο με τον τρόπο αυτό θα ανταποκριθείτε στις σημερινές κοινωνικές απαιτήσεις. Η προσήλωση στο
καθήκον, η εργατικότητα, η ευσυνείδητη πειθαρχία, η αγάπη προς την Πατρίδα και το Πυροσβεστικό
Σώμα, η μεταξύ σας σύμπνοια, η αλληλοκατανόηση και η αγάπη να γίνουν αυτοσκοπός.
Έχοντας συμπαραστάτες εσάς στο δύσκολο έργο μου και τη στήριξη της πολιτείας, ευελπιστώ
ότι θα πετύχουμε τους στόχους μας και θα υπηρετήσουμε τον Ελληνικό Λαό και την Ελληνική
Πολιτεία με συνέπεια και ευθύνη».
Η ΠΕΥΠΣ απέστειλε στο νέο Αρχηγό την ακόλουθη επιστολή:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, με
την ευκαιρία της τοποθέτησής σας ως Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, σας συγχαίρει θερμά
και σας εύχεται κάθε επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα καθώς και δημιουργική πορεία στο δύσκολο
έργο που αναλάβατε.
Φρονούμε επίσης, κύριε Αρχηγέ, ότι θα μεριμνήσετε και θα υποστηρίζετε για την προαγωγή
του υπηρεσιακού συμφέροντος, την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο και για
την επίλυση βασικών προβλημάτων που απασχολούν τα μέλη της Ένωσής μας και γενικότερα του
Πυροσβεστικού Σώματος όπως καλά γνωρίζετε και εσείς σαν Πυροσβέστης.
Με την παρούσα επιστολή μας, υποβάλλουμε και αίτημα να ορίσετε συνάντηση μαζί μας
προκειμένου να σας παραθέσουμε και τις δικές μας απόψεις - προτάσεις για την επίλυση των
αιτημάτων μας».
Επιτεύγματα και εκκρεμότητες
Η εκλογοαπολογιστική συνέλευση έγινε κανονικά αλλά το κλίμα ήταν αρκετά φορτισμένο λόγω
των καταγγελιών που είχαν δει το φως της δημοσιότητας το 1992. Η πλειοψηφούσα παράταξη
πάντως κέρδισε και πάλι τις εκλογές.
Στις 18-5-93 συνεδρίασε το νεοεκλεγέν Δ.Σ. το οποίο διαμορφώθηκε ως ακολούθως:
Πρόεδρος, Γιώργος Πήλιουρας
Αντιπρόεδρος, Βασίλειος Κασαπίδης
Γενικός Γραμματέας, Αθανάσιος Γιαννακόπουλος
Ταμίας, Χρύσανθος Αθανασόπουλος
Αναπληρωτής ΓΓ, Βασίλειος Κανέλλος
Οργανωτικός Γραμματέας, Γεώργιος Νικολούδης
Υπεύθυνος Δημοσίων σχέσεων, Ιωάννης Νίκας
Έφορος, Γεώργιος Δελογιάννης
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Υπεύθυνος Επαρχίας, Βασίλειος Κανέλλος
Μέλη: Ταξιάρχης Πολίτης, Θεόδωρος Γεωργιόπουλος, Κωνσταντίνος Καρράς, Παναγιώτης
Καρέλης, Κωνσταντίνος Αντωνίου, Θεόδωρος Τζαβάρας και Γιάννης Λεόντιος.
O πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. ευχαρίστησαν τους συναδέλφους τους για τη συμμετοχή τους
στις αρχαιρεσίες και την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. Τόνισαν την ανάγκη περαιτέρω συμμετοχής
στην προσπάθεια που κάνει η ΠΕΥΠΣ για την επίτευξη των στόχων της. Αυτό προϋποθέτει, όπως
σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωσή τους, «ανάπτυξη και σύσφιξη των συναδελφικών δεσμών
ώστε να λειτουργήσει και να αποδώσει ο συνδικαλιστικός μας φορέας».
Στην πρώτη μετά τις αρχαιρεσίες συνεδρίαση (22-6-93) έγινε προγραμματισμός δράσης με τις
επισημάνσεις του προέδρου ότι, για να υπάρξει έργο, απαιτείται συνέπεια και συνέχεια. Δόθηκε
έμφαση στην εκλογή παντού Τοπικών Επιτροπών (είχε ανταποκριθεί ήδη το 60% των Υπηρεσιών),
στον Κανονισμό μεταθέσεων, όπως αυτός ψηφίστηκε στη συνέλευση και επίσης στο να προχωρήσει
και το π.δ. για προσλήψεις πυροσβεστών μέσω πανελλαδικών εξετάσεων.
Άλλα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η ίδρυση Ταμείου αλληλοβοήθειας, η διεκδίκηση του
επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, η αμοιβή των νυχτερινών και η ενσωμάτωση
της ΑΤΑ στο βασικό μισθό, η πλήρης εφαρμογή του πενθημέρου και η επέκταση της πενταετίας,
βάσει του ν.142/74.
Ενδιαφέρουσα πρόταση ήταν και αυτή που συζητήθηκε και αφορούσε την κατ’ εξαίρεση
πρόσληψη στο ΠΣ των γυναικών των θανόντων συναδέλφων τους.
Κι ενώ η θεσμοθέτηση του Ενιαίου φορέα δασοπυρόσβεσης αργεί να γίνει, ο υφυπουργός
Δημόσιας Τάξης ανακοινώνει ότι είναι έτοιμοι να ριχτούν στην φωτιά, μόλις χρειαστεί, 120
πυροσβέστες, του Ειδικού τμήματος αντιμετώπισης πυρκαγιών δασών.
Ο Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου, στις 23 Ιουνίου 1993 επεδίωξε να υπάρξει
συνεννόηση με τα πολιτικά κόμματα και τους συνδικαλιστές για τη συγκρότηση νέας Διακομματικής
Επιτροπής με σκοπό τη θεσμοθέτηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος, πλην όμως ούτε αυτή η
πρωτοβουλία είχε αίσιο τέλος. Οι πολιτικές εξελίξεις ομοίως, ήταν αποθαρρυντικές. Η αποκάλυψη
ενός ακόμα πολιτικού σκανδάλου, των υποκλοπών αυτή τη φορά, με τα κόμματα να ζητούν
νέες εξεταστικές επιτροπές, αλλά και η συνεχιζόμενη κρίση όσον αφορά το «Σκοπιανό», ήταν
παράγοντες αστάθειας και αβεβαιότητας. Η δε απόφαση του πρώην υπουργού Εξωτερικών Αντώνη
Σαμαρά να ιδρύσει την Πολιτική Άνοιξη (30/6/1993) και να οριστικοποιήσει τη ρήξη του με τον
Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, λειτουργούσε ως προάγγελος πολιτικών εξελίξεων.
Σε αυτό το χρονικό σημείο, ο πρόεδρος της ΠΕΥΠΣ Γιώργος Πήλιουρας, γνωρίζοντας ότι
οι εντάσεις και τα πολιτικά πάθη, επηρεάζουν αρνητικά την απόδοση του Σώματος, αλλά και
το συνδικάτο, έρχεται να παρέμβει με μια προσωπική του δήλωση, στις 22 Σεπτεμβρίου 1993.
Απευθυνόμενος στους συναδέλφους του, τονίζει:
«Συνάδελφοι, όπως είναι γνωστό, διανύουμε προεκλογική περίοδο ενόψει των εκλογών της 10ης
Οκτωβρίου 1993. Γεγονός είναι ότι οι υπάλληλοι του Π.Σ. έχουν, όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες,
γνώμη και άποψη για τα πολιτικά μας πράγματα την οποία και θα εκφράσουν με την ψήφο τους.
Υπό τα δεδομένα ότι η ψήφος είναι αυτή που διαμορφώνει το εκλογικό αποτέλεσμα, και ότι
οι υπάλληλοι του Π.Σ. είναι ταγμένοι στην εξυπηρέτηση του συνόλου της κοινωνίας -καθήκον
το οποίο οφείλουν να εκτελούν ανεξάρτητα από την εκάστοτε πολιτική τάξη πραγμάτων- θα
επιθυμούσα να συστήσω στα μέλη της Π.Ε.Υ.Π.Σ. ότι θα πρέπει να αποφεύγουν την εμπλοκή τους
στις αναπόφευκτες εντάσεις της προεκλογικής περιόδου. Η σύστασή μου αυτή οπωσδήποτε δεν θα
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πρέπει να εκληφθεί ως απαγόρευση συζητήσεων ή οτιδήποτε σχετικό. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί
ως προσπάθεια συνεισφοράς στην καλλιέργεια κλίματος γαλήνης και ηρεμίας στις Υπηρεσίες του
Π.Σ. κατά την προεκλογική περίοδο, δεδομένου ότι τυχόν εντάσεις δυσχεραίνουν την απρόσκοπτη
λειτουργία του Σώματος».
Η κυβέρνηση παραιτήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1993 και ο Νίκος Γκελεστάθης προχώρησε στην
έκδοση Ημερήσιας διαταγής προς το προσωπικό του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, παραθέτοντας
αναλυτικά για κάθε Σώμα τα επιτεύγματά του ως υπουργού.
Για το Π.Σ., ειδικότερα, ανέφερε ότι:
1. Επιταχύνθηκε το πρόγραμμα εξοπλισμού του Σώματος με την ολοκλήρωση της αγοράς 230
οχημάτων, ενός πυροσβεστικού πλοίου και την προμήθεια στολών εργασίας για το προσωπικό,
καθώς και ειδικών εξαρτημάτων (αντιασφυξιογόνων μασκών κ.λπ.) με πολλά δισεκατομμύρια
δραχμές.
2. Ολοκληρώθηκε η μηχανογράφηση των Κεντρικών Υπηρεσιών του Σώματος και συνδέθηκε
το Κ.Α.Ε. 199 με όλους τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Αττικής. Προχωρεί η διαδικασία
μηχανογράφησης και των Περιφερειακών Υπηρεσιών.
3. Ενισχύθηκε το ειδικό τμήμα αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών για την πιο αποτελεσματική
συμβολή του Σώματος στον αντιπυρικό αγώνα με προσωπικό και οχήματα.
4. Εγκαινιάστηκαν νέοι Πυροσβεστικοί σταθμοί στην Καλαμπάκα, στον Παλαμά, στις Σοφάδες,
στην Πτολεμαΐδα, στην Μακρακώμη, ενώ είναι έτοιμος ο σταθμός Διδυμοτείχου και οι εθελοντικοί
σταθμοί των Δελφών και των Πορροϊων. Επίσης ιδρύθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Αρεόπολης,
Σκάλας και Ιτέας.
5. Αναμορφώνεται το εκπαιδευτικό σύστημα, με στόχο να ανταποκρίνεται στα Ευρωπαϊκά
πρότυπα και στις σύγχρονες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί και η Πυροσβεστική Σχολή προήχθη
σε Πυροσβεστική Ακαδημία (Π.Δ. 329/26.8.1993- ΦΕΚ-Α-140). Το Τμήμα Ανθυποπυραγών έγινε
ισότιμο με Ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
6. Προωθείται η κατάταξη 1.200 ανδρών ύστερα από υπηρεσιακή πρόταση για τη συμπλήρωση
κενών οργανικών θέσεων.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ:
1. Εξασφαλίστηκε η ελεύθερη διακίνηση του προσωπικού με όλες τις Αστικές και Υπεραστικές
Συγκοινωνίες, με ανάληψη της σχετικής δαπάνης από το υπουργείο Δημοσίας Τάξεως.
2. Με τη διάταξη του άρθρου 5 του Νόμου 2163/1993 (ΦΕΚ-Α-125) θεσμοθετήθηκε και
άρχισε να καταβάλλεται από 1η Ιουλίου 1993 το επίδομα των 18.000 δραχμών το μήνα και στο
Πυροσβεστικό Σώμα.
3. Με τη διάταξη του άρθρου 7 του Νόμου 2129/14.4.1993 (ΦΕΚ-Α-57/14.4.1993) θεσμοθετήθηκε
η αύξηση κατά 100% και η καταβολή από 1 Ιανουάριου 1993 του ποσού της ειδικής αποζημίωσης
για εργασία πέραν του πενθημέρου από 3.000 δραχμές σε 6.000 δραχμές την ημέρα.
4. Αναπροσαρμόσθηκε η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση κατά 50 μέχρι 90% (απόφαση με
αριθμό ΥΑ 2043612/5112/0022/6.7.1993-ΦΕΚ-Β-537).
5. Με τη διάταξη του άρθρου 32 του Νόμου 2168/3.9.1993 (ΦΕΚ-Α-147/3.9.1993) που
εισηγηθήκαμε και ψηφίστηκε στη Βουλή, θεσμοθετήσαμε την κατάταξη ποσοστού 12%, επί
του συνόλου των εκάστοτε κατατασσομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα, τέκνων των εν ενεργεία,
συνταξιούχων ή θανόντων Υπαλλήλων του Σώματος.
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6. Θεσμοθετήθηκε η νομική προστασία του Προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος με την
καταβολή των εξόδων υπεράσπισης ενώπιον των Δικαστηρίων από το Δημόσιο, για ενέργειές του
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του (Π.Δ. 281/8.7.1993 - ΦΕΚ-Α-122/27.7.1993).
7. Δημιουργήθηκαν πέντε νέες θέσεις Αρχιπυράρχων, θεσμοθετήθηκε και προσλήφθηκαν δέκα
οκτώ ειδικοί επιστήμονες ως Δόκιμοι Αξιωματικοί και τρεις ιατροί με βαθμό Πυραγού.
8. Ρυθμίστηκαν τα θέματα για τη φιλοξενία των παιδιών του προσωπικού του Πυροσβεστικού
Σώματος στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων.
«Είτε το έθνος θα εξαφανίσει το χρέος, είτε το χρέος θα αφανίσει το έθνος»
Οι κάλπες των εθνικών εκλογών άνοιξαν στις 10 Οκτωβρίου 1993 και νικητής αναδείχθηκε το
ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου (46,88%). Νέος υπουργός Δημόσιας Τάξης διορίστηκε ο Στέλιος
Παπαθεμελής, ο οποίος κλήθηκε να διαχειριστεί πολλές εκκρεμότητες στο χώρο της δημόσιας
τάξης μαζί με τον υφυπουργό Κώστα Γείτονα.
Χαρακτηριστικό το δημοσίευμα του «Ριζοσπάστη» δυο ημέρες μετά τις εκλογές: «Οι πυροσβέστες
τρέχουν και δε φτάνουν». Η εφημερίδα αναφερόταν στην οικτρή κατάσταση του ΠΣ, το οποίο
είχε δώσει στη δημοσιότητα πλήρη στοιχεία για τις δραστηριότητες των υπηρεσιών του το 1992.
«Οι Έλληνες πυροσβέστες αποδεικνύεται ότι τα τελευταία χρόνια εργάζονται με γρηγορότερους
ρυθμούς, αφού καλούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε περισσότερα συμβάντα,
αφιερώνοντας πολλαπλάσιο χρόνο εργασίας. Το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών κρίνεται,
από την Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, ως ικανοποιητικό, ωστόσο τα περιθώρια βελτίωσης
υπάρχουν και είναι υποχρέωσή της να τα αξιοποιήσει.
- Το 1992 για τη διάσωση ανθρώπων και υλικών αγαθών, που βρίσκονταν σε κίνδυνο,
πραγματοποιήθηκαν 54.174 έξοδοι πυροσβεστών, δηλαδή 12.000 περισσότερες έξοδοι απ’ ό,τι
το 1991. Η δύναμη των πέντε χιλιάδων περίπου πυροσβεστών δεν αυξήθηκε, αντίθετα, υπήρξε
μείωση του προσωπικού. Παρ’ όλα αυτά, για την αντιμετώπιση των συμβάντων διατέθηκαν
66.679 οχήματα, τα οποία διάνυσαν 978.446 χιλιόμετρα. Οι αντίστοιχοι αριθμοί το 1991 ήταν
62.196 και 833.379. Το προσωπικό συνολικά εργάστηκε το 1992 32.823 ώρες, δηλαδή 4.446 ώρες
περισσότερες συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά.
Πρώτη στις παθήσεις των πυροσβεστών έρχεται η γρίπη (1.230) και ακολουθούν τα ρευματικά
νοσήματα (1.100), η αμυγδαλίτιδα (524), οι παθήσεις του πεπτικού συστήματος (258) και η
βρογχίτιδα (198). Συχνά επίσης τα κρούσματα δηλητηριάσεων, εγκαυμάτων, οι παθήσεις του
νευρικού συστήματος, των νεφρών, τα εμφράγματα και η στεφανιαία νόσος.
Από το σύνολο των 54.174 συμβάντων του 1992 τα 24.018 αφορούσαν πυρκαγιές, τα 7.822
παροχές βοήθειας, τα 20.861 επεμβάσεις σε ανελκυστήρες, ενώ κατεγράφησαν και 1.473 φάρσες.
Διασώθηκαν 450 ιδιώτες και απελευθερώθηκαν από ασανσέρ 27.178 εγκλωβισμένα άτομα. Η
διασωθείσα από τις πυρκαγιές περιουσία ξεπερνά τα 695 δισεκατομμύρια δραχμές. Οι ζημιές
πλησίασαν τα 50 δισεκατομμύρια και σε σύγκριση με το 1991 διπλασιάστηκαν!
Σε πυρκαγιές τραυματίστηκαν 46 πυροσβέστες και 97 ιδιώτες, εγκαύματα υπέστησαν 7
πυροσβέστες και 169 ιδιώτες, ενώ έχασαν τη ζωή τους 89 ιδιώτες.
Το 53,8% των πυρκαγιών είναι εμπρησμοί από αμέλεια και μόνο το 1,7% διαπιστωμένα αποδίδεται
σε εμπρησμό από πρόθεση. Ωστόσο το 48% των πυρκαγιών προκλήθηκε από άγνωστα αίτια.
Συνηθισμένες αιτίες πυρκαγιών είναι τα υπολείμματα τσιγάρων (5.377), οι γυμνές φλόγες (3.069),
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οι πυρακτωμένες επιφάνειες και ο ηλεκτρισμός. Από τρομοκρατικές ενέργειες σημειώθηκαν 32
πυρκαγιές και από εκρήξεις - αναφλέξεις αερίων 529 πυρκαγιές».
Στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. μετά τις εκλογές (22-11-93), ο Θεόδωρος Τζαβάρας ζητά
παραίτηση του προεδρείου - ούτε διαμαρτυρία στο Αρχηγείο δεν έγινε για τις μεταθέσεις, ήταν
το βασικό του επιχείρημα- ενώ προτάθηκε και η αναπροσαρμογή του Κανονισμού μεταθέσεων
ώστε να εισαχθεί καθεστώς μορίων, αλλά και να συσταθεί Επιτροπή στο αρχηγείο για ένα νέο
π.δ. με θέμα τις προσλήψεις μέσω πανελληνίων εξετάσεων και όλα αυτά με δεδομένη την αλλαγή
πολιτικής κατάστασης.
Στο πρώτο υπουργικό συμβούλιο μετά τις εκλογές (2/12/1993), ο Ανδρέας Παπανδρέου μίλησε
για την πραγματική κατάσταση της οικονομίας, χωρίς ωστόσο τα όσα είπε, να γίνουν αντιληπτά
από εκείνους που έπρεπε να λάβουν το μήνυμα. Στη συνεδρίαση ο πρωθυπουργός είπε την ιστορική
φράση «Είτε το έθνος θα εξαφανίσει το χρέος, είτε το χρέος θα αφανίσει το έθνος», που εμείς οι
κοινοί θνητοί την πληροφορηθήκαμε αρκετά χρόνια αργότερα, την περίοδο της χρεοκοπίας και της
αναγκαστικής προσφυγής στους θεσμούς.
Είπε, λοιπόν, ο Ανδρέας Παπανδρέου ότι «το Ελληνικό Κράτος δεν είχε διαθέσιμα αρκετά
χρήματα για τις άμεσες υποχρεώσεις του, που περνούσαν τα 2,5 τρισεκ. δρχ. τους τελευταίους
τρεις μήνες του 1993. Εξασφαλισμένους χρηματικούς πόρους είχε μόλις 450 δισ. Τα υπόλοιπα
δυο τρισεκ. έπρεπε να βρεθούν, με τακτικό και έκτακτο δανεισμό. Ο κρατικός προϋπολογισμός
του 1993 είχε πέσει άσχημα έξω. Την κρίση αυτή δεν την προκαλέσαμε εμείς. Βρισκόταν εκεί
και μας περίμενε. Χωρίς να είμαστε υπεύθυνοι για την δημιουργία της, είχαμε την ευθύνη για
την αντιμετώπισή της. Το πετύχαμε χάρις στην ακούραστη δουλειά των αρμόδιων Υπουργών και
άλλων στελεχών της Κυβέρνησης, τους οποίους θέλω όλους να ευχαριστήσω».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις βαθύτερες αιτίες της κρίσης (κάκιστη δημοσιονομική διαχείριση,
χαρίστηκαν αφειδώς φόροι στους πλούσιους, για δημαγωγικούς καθαρά λόγους οι δαπάνες του
Προϋπολογισμού διογκώθηκαν πέρα από κάθε μέτρο κλπ). «Καταλήξαμε να έχουμε υπέρβαση του
ελλείμματος ένα περίπου τρισεκατομμύριο δραχμές πάνω από ό,τι είχε αρχικά προϋπολογισθεί
για το 1993. Γενικός απολογισμός της όλης τριετίας της Νέας Δημοκρατίας ήταν να εκτιναχθεί το
Δημόσιο Χρέος από 9 τρισεκ. δραχμές που το αφήσαμε το 1989 σε 20 περίπου τρισεκ. το 1993.
Για τόκους και για χρεωλύσια αυτού του Χρέους, θα πληρώσουμε το 1993 πάνω από 4 τριεκ.
δραχμές. Το 1994, 5 τρισεκ. 300 δισ. δρχ θα δαπανηθούν για τον ίδιο σκοπό, πάνω από το 70% των
συνολικών εσόδων του Προϋπολογισμού. Το Δημόσιο Χρέος έχει γονατίσει τον Προϋπολογισμό
του Κράτους. Βλάπτεται η εθνική οικονομία στο σύνολό της. Οι μεγάλες δανειακές ανάγκες
του Προϋπολογισμού έχουν κάνει το χρήμα πανάκριβο. Τα υψηλά επιτόκια στραγγαλίζουν τις
επενδύσεις. Οι επιχειρήσεις συρρικνώνονται. Οι εργαζόμενοι χάνουν τις δουλειές τους. Η οικονομία
στο σύνολό της φτωχαίνει και πλουτίζουν μόνον ορισμένοι μεγάλοι ομολογιούχοι. Δεν είναι
δυνατόν να συνεχίσουμε να ανεχόμαστε αυτήν την κατάσταση. Είναι καιρός να αντιδράσουμε. Να
βάλουμε ένα τέλος», πρόσθεσε.
Και αφού αναφέρθηκε και σε άλλες παθογένειες της ελληνικής οικονομίας, στο ατελές
φορολογικό σύστημα και σε άλλες αιτίες, τόνισε ότι «υπάρχει βέβαια ιστορικά και ένα θέμα δικιάς
μας ευθύνης. Μολονότι σαν παράταξη πάντοτε τονίζαμε την ανάγκη της αναπτυξιακής πολιτικής,
οι Κυβερνήσεις μας δεν στήριξαν εξίσου ισχυρά την πολιτική αυτή στην πράξη. Αλλά θα ήταν
υπερβολικά εύκολο να αποδώσουμε τη διόγκωση του δημόσιου χρέους αποκλειστικά στη στάση
των εκάστοτε Κυβερνήσεων. Θα μπορούσε να μας παρασύρει να πιστέψουμε ότι θα αρκούσε μια
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για να αρχίσει αυτόματα να λύνεται το πρόβλημα. Αυτό θα
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ήταν λάθος. Η αλλαγή της κυβερνητικής συμπεριφοράς είναι οπωσδήποτε απαραίτητη. Αλλά δεν
φτάνει. Χρειάζεται αλλαγή συμπεριφοράς όλης της κοινωνίας. Οφείλουμε Κρατικοί, Κυβερνητικοί,
Κοινωνικοί Φορείς, όλοι μαζί, Κυβέρνηση, Λαός, Συνδικάτα, Επιχειρήσεις, Επιμελητήρια,
Πανεπιστήμια, παντού όπου ζουν και εργάζονται Έλληνες, να στραφούμε αποφασιστικά στην
αναπτυξιακή προσπάθεια. Να ανεβάσουμε, κατά διαφανή και σταθερό τρόπο, τα εισοδήματά
μας».
Αυτά το 1993. Το 2010, όμως, ήρθε ο …λογαριασμός! Και ήταν αμείλικτος. Ας επιστρέψουμε
λοιπόν στο 1993 και πάλι.
Στις 20 Δεκεμβρίου 1993, πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του υπουργείου Δημόσιας Τάξης,
παρουσία του υπουργού Στέλιου Παπαθεμελή, του υφυπουργού Κώστα Γείτονα και του γενικού
γραμματέα Ευάγγελου Ρογκάκου, η παράδοση και η παραλαβή της Ηγεσίας του Πυροσβεστικού
Σώματος.
Πρώτος έλαβε το λόγο ο απερχόμενος Αρχηγός Δημήτριος Καλαντζής, ο οποίος, όπως έγραψε η
«Πυροσβεστική Επιθεώρηση» (τεύχος 42, περίοδος Β), με φανερά τα αισθήματα της συγκίνησης,
ευχαρίστησε την πολιτική Ηγεσία του υπουργείου, για την συνεργασία που είχε, τους Επιτελείς
του και όλο το πυροσβεστικό προσωπικό που του συμπαραστάθηκε στο δύσκολο έργο του. Αφού
συνεχάρη το διάδοχό του, του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Μετά, το λόγο
έλαβε ο νέος Αρχηγός Βασίλειος Καραδήμας, που με τη σειρά του ευχαρίστησε την κυβέρνηση
και την πολιτική Ηγεσία του υπουργείου, για την εξαιρετική τιμή που του έκανε να τον επιλέξει ως
Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, διαβεβαιώνοντας ότι, θα πράξει στο ακέραιο το καθήκον
του και θα ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο στις προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας. Αφού οι
δύο Αρχηγοί έσφιξαν φιλικά τα χέρια και ευχήθηκε ο ένας στον άλλον, έλαβε το λόγο ο υπουργός
Δημόσιας Τάξης Στέλιος Παπαθεμελής, ο οποίος αποχαιρετώντας τον απερχόμενο Αρχηγό, τον
ευχαρίστησε για την άψογη συνεργασία τους. Συνεχίζοντας, ευχήθηκε στον νέο Αρχηγό καλή
επιτυχία στο δύσκολο έργο του, υποσχέθηκε αμέριστη συμπαράσταση και υλικοτεχνική υποστήριξη
στο Πυροσβεστικό Σώμα. Και κατέληξε χαριτολογώντας: Από τα τρία κακά της αρχαιότητας
«Πυρ, γυνή και ύδωρ» η γυνή μετεξελίχθηκε σε άγγελο, το ύδωρ ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου
υπουργείου, αλλά το πυρ το ελέγχουμε εμείς, δια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Ο υφυπουργός Κων/νος Γείτονας με τη σειρά του έδωσε το δικό του στίγμα για το Π.Σ., λέγοντας
ότι είναι ένα Σώμα αγαπητό από όλη την ελληνική κοινωνία, με μεγάλη προσφορά. Τελειώνοντας
ευχαρίστησε τον απερχόμενο Αρχηγό και ευχήθηκε στον νεοεπιλεγέντα καλή επιτυχία στα νέα του
καθήκοντα.
Θα αλλάξει όνομα η Πυροσβεστική Υπηρεσία;
Αίσθηση προκάλεσε άρθρο της Πυροσβεστικής Επιθεώρησης (τεύχος 42) φιλοξενείται η άποψη
αρθρογράφου με τα αρχικά Ν.Κ. για την πιθανότητα αλλαγής ονομασίας του Π.Σ.!
«Σίγουρα ο τίτλος που διαβάσατε πιο πάνω θα σας φάνηκε παράξενος. Στην πραγματικότητα
όμως δεν είναι. Το ερώτημα, το αν θα αλλάξει όνομα η Πυροσβεστική Υπηρεσία, απασχολεί
πολλούς συναδέλφους μας των Ευρωπαϊκών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και είναι αντικείμενο
συζητήσεων. Πώς όμως γεννήθηκε ο προβληματισμός αυτός; Μα φυσικά από την καθημερινή μας
δουλειά και από τις στατιστικές.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν ρίξουμε μια ματιά στην ετήσια στατιστική μας θα διακρίνουμε
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εύκολα τον παράγοντα που συντείνει στην αλλαγή του ονόματος. Αυτός ο παράγοντας είναι φυσικά
η “Παροχή Βοήθειας”, ή όπως αλλιώς λέγεται “Διάσωση”. Όπως όλοι ξέρουμε, ο παράγοντας αυτός
προκαλεί πολύ συχνότερα την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής απ’ ό,τι οι ίδιες οι πυρκαγιές.
Χαρακτηριστικά, το 1992 στην Ελλάδα είχαμε 24.018 επεμβάσεις για πυρκαγιές, 7.822 επεμβάσεις
για κάθε είδους παροχή βοήθειας και 20.861 επεμβάσεις για απελευθέρωση από ανελκυστήρες που
είναι βέβαια και αυτό παροχή βοήθειας.
Ίσως αυτές οι γραμμές να μην γράφονταν αν δεν παρατηρούσα πριν από λίγες ημέρες στην
τηλεόραση πυροσβεστικό όχημα ξένης χώρας με τα διακριτικά “FIRE-RESCUE” που σημαίνει
“Πυρόσβεση-Διάσωση”. Το γεγονός μου προκάλεσε μια μικρή έκπληξη αν και γνώριζα το σχετικό
ιστορικό. Η έκπληξή μου οφείλεται στο ότι μερικοί άρχισαν να υλοποιούν την ιδέα για την αλλαγή
ή τη συμπλήρωση του ονόματος. Για πόσα χρόνια λοιπόν θα μιλάμε ακόμα για “Πυροσβεστικό
Σώμα” και “Πυροσβεστική Υπηρεσία”; Μήπως ο όρος “Πυροσβεστικό - Διασωστικό Σώμα” ή
“Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών” εκφράζει καλύτερα τη δουλειά που κάνουμε σήμερα;»
Το 1994, για τη νέα κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου τα πράγματα πάντως δεν είναι καθόλου
εύκολα. Οι προεκλογικές υποσχέσεις «δεν της βγαίνουν», με αποτέλεσμα, στις ευρωεκλογές του
Ιουνίου, το ΠΑΣΟΚ να συγκεντρώσει 37,64%, δηλαδή μείον πέντε μονάδες, σε σχέση με τις
βουλευτικές του Οκτωβρίου. Τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα, όμως, ούτε για τη Νέα Δημοκρατία,
καθώς ο πρόεδρός της Μιλτιάδης Έβερτ, δεν φέρνει την επιδιωκόμενη ανάκαμψη στο κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στις ευρωεκλογές, η ΝΔ συγκεντρώνει 32%, το μικρότερο ποσοστό
της έως τότε ιστορίας της.
Στα της δημόσιας τάξης, η Ελλάδα συγκλονίζεται από τα αποτρόπαια εγκλήματα των «σατανιστών»
(υπόθεση Κατσούλα, Δημητροκάλη, Μαργέτη) και της Ερμιόνης (υπόθεση παιδοκτόνου -βιαστή
Δουρή). Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Στέλιος Παπαθεμελής, έχει να αντιμετωπίσει τα οξυμένα
προβλήματα τόσο της Αστυνομίας όσο και του Πυροσβεστικού Σώματος.
Από τα στοιχεία που θέτει υπόψη του η Ηγεσία του ΠΣ, προκύπτει ότι το 1993, οι ζημιές από
τις αστικές πυρκαγιές έφτασαν τα 90 δισ. δραχμές, ενώ από τις επεμβάσεις των πυροσβεστών,
διασώθηκαν περιουσίες αξίας περίπου 800 δισ. δραχμών.
Σύμφωνα δε με τα στοιχεία που περιέχονται στην ετήσια στατιστική έκδοση του Σώματος, τα
τελευταία χρόνια αυξάνεται συνεχώς ο όγκος των περιουσιών που γίνονται στάχτη από τις φλόγες.
Η συμβολή του Πυροσβεστικού Σώματος στην ασφάλεια και την προστασία της περιουσίας και της
ζωής των πολιτών από τον κίνδυνο της φωτιάς είναι αναμφίβολα μεγάλη. Και θα μπορούσε να είναι
ακόμα μεγαλύτερη, αν οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και το προσωπικό που τις επανδρώνει, είχαν
τύχει μεγαλύτερης υποστήριξης τις τελευταίες δεκαετίες από την πλευρά του κράτους.
Υπολογίζεται ότι για να εκσυγχρονιστεί πλήρως το Πυροσβεστικό Σώμα και για να πούμε ότι η
χώρα έχει πλήρη πυροσβεστική κάλυψη, απαιτούνται δαπάνες ύψους περίπου 60 δισεκατομμυρίων
δραχμών. Υπάρχει άμεση ανάγκη για πρόσληψη νέου προσωπικού, αφού υπάρχουν 1.200 κενές
θέσεις. Η δύναμη των 5.000 πυροσβεστών δεν επαρκεί σήμερα για να καλύψει όλες τις ανάγκες,
δηλώνουν κατά καιρούς οι ίδιοι, σε μια προσπάθεια αφύπνισης της πολιτείας35.
35

Το 1993 έγιναν συνολικά 53.233 έξοδοι οχημάτων, ενώ το 1992 οι έξοδοι ήταν 54.174. Το 15,89% των συμβάντων
αντιστοιχούσε σε παροχές βοήθειας, το 32,49% σε επεμβάσεις για απεγκλωβισμό 30.192 ατόμων από ασανσέρ και το
48,59% αφορούσε περιπτώσεις πυρκαγιών. 1.616 φορές οχήματα και πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν άσκοπα, εξαιτίας
ψευδών αναγγελιών συμβάντων. Σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, το 1993 οι πυροσβέστες κλήθηκαν να
αντιμετωπίσουν περίπου 2.000 περισσότερες πυρκαγιές (25.865). Το 52,8% αποδόθηκε σε εμπρησμό από αμέλεια, το 43,3%
είχε απροσδιόριστα αίτια, ενώ μόνο το 1,8% ήταν εμπρησμοί από πρόθεση. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μέγεθος των ζημιών
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Η θητεία του Στέλιου Παπαθεμελή, που κατά γενική ομολογία είχε σκύψει στα προβλήματα των
Σωμάτων με ιδιαίτερη ζέση, πολύ σύντομα εξελίχθηκε σε επεισοδιακή, εξαιτίας της απόφασης που
είχε πάρει από κοινού με τον υπουργό Εργασίας Ευάγγελο Γιαννόπουλο για τα νυχτερινά κέντρα
διασκέδασης!
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που τα ανάγκαζε να κλείνουν υποχρεωτικά στις 02:00 π.μ.,
καίτοι είχε την υποστήριξη του συλλόγου των εργαζομένων στα νυχτερινά κέντρα, δεδομένου
ότι σχετιζόταν με την υγεία τους, δεν κέρδισε τη συμπάθεια του κόσμου, πόσω μάλλον του
επιχειρηματικού. Αποκορύφωμα των αντιδράσεων ήταν, τον Φεβρουάριο του 1994, η μετατροπή
της Πλατείας Συντάγματος σε απέραντη λαϊκή πίστα με ηχητικές εγκαταστάσεις και λαϊκά άσματα
μέχρι πρωίας… Ο νόμος Παπαθεμελή ίσχυσε για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά στη συνέχεια
ατόνησε κι αυτός, για διάφορους λόγους.
Βεβαίως, όλο αυτό το διάστημα, η Πυροσβεστική δεν είχε κληθεί να σβήσει τη «φωτιά» που
είχε ανάψει στον «κόσμο της νύχτας» ο πολιτικός της προϊστάμενος. Έτρεχε όμως παντού όπου
αλλού την καλούσε το καθήκον κι ας ήταν αυτό πολύ περισσότερο επικίνδυνο και ανθυγιεινό απ’
ό,τι αυτό των μπάρμαν, των σερβιτόρων και των άλλων εργαζομένων στα ξενυχτάδικα. Χωρίς
πρόθεση υποβάθμισης των αιτημάτων τούτου του κλάδου των εργαζομένων, αν και η σύγκριση
είναι αναπόφευκτη, έχουν ενδιαφέρον τα όσα αναφέρονταν σε ρεπορτάζ του «Ριζοσπάστη» (27-294) με τίτλο «Απροστάτευτοι στις μάχες με τις φλόγες»:
«Αν επιχειρούσε κανείς να πει με δυο λόγια ποια είναι σήμερα η κατάσταση από άποψη
υγειονομικής περίθαλψης και ασφάλειας των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ) θα
μπορούσε κάλλιστα να χρησιμοποιήσει τα λόγια Σουηδού πυροσβέστη, ο οποίος, όταν πριν λίγα
χρόνια είδε, εδώ στην Αθήνα, τα μέσα και τις στολές που χρησιμοποιούν οι Έλληνες συνάδελφοί
του, αναφώνησε: «Ο θεός σώζει τους Έλληνες πυροσβέστες...».
Η κατάσταση είναι πράγματι ανησυχητική και επικίνδυνη. Οι επαγγελματικές ασθένειες απειλούν
τους πάντες, νεαροί πυροσβέστες πέθαναν αναπάντεχα από καρδιά και καρκίνο, ενώ διάχυτη είναι
η εντύπωση ότι η πολιτεία δεν ασχολείται στα σοβαρά με την περίθαλψη και την ασφάλεια των
6.400 υπαλλήλων του Σώματος. Επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας δεν παίρνουν.
Οι στολές που φορούν είναι ακατάλληλες, ενώ τώρα μόλις γίνονται διαγωνισμοί για την αγορά
σύγχρονου εξοπλισμού. Η Υγειονομική Υπηρεσία λειτουργεί για τα μάτια του κόσμου. Στην
περιοχή της Αττικής επιχειρείται η δημιουργία πολυιατρείου, αλλά με έξι γιατρούς, που υπάρχουν
σήμερα και χωρίς τις ειδικότητες του καρδιολόγου, χειρούργου και νευρολόγου, η παρεχόμενη
φροντίδα αναμένεται να είναι πάλι λειψή. Γιατρούς επίσης διαθέτουν, από έναν η Θεσσαλονίκη,
τα Χανιά, η Λάρισα, τα Γιάννενα και η Κέρκυρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΕΜΑΚ, η ειδική
δύναμη για την αντιμετώπιση εκτάκτων συμβάντων, δεν έχει γιατρό, ενώ θα ’πρεπε να υπάρχουν
τρεις σε 24ωρη βάρδια. Η Διεύθυνση Υγειονομικού δικαιούται κάθε τρίμηνο αποζημίωση για την
προμήθεια φαρμάκων. Πληροφορίες, όμως, αναφέρουν ότι τα κονδύλια που διατίθενται, είναι
σήμερα μικρότερα απ’ αυτά που δίνονταν πριν δέκα χρόνια».
Η εφημερίδα φιλοξενούσε και δηλώσεις του Διευθυντή Υγειονομικού του ΠΣ, Πύραρχου Σπύρου
από χρόνο σε χρόνο μετά το 1991 (21 δισ. ) άρχισε να διπλασιάζεται (!), ενώ το 1989 και 1990 κυμάνθηκε γύρω στα 33 δισ.
δραχμές. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συμμετοχή των πυροσβεστών στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών, την κύρια
ευθύνη των οποίων έχουν -όπως είναι γνωστό - οι δασικές υπηρεσίες... Το 1993 διατέθηκαν 60.406 πυροσβέστες και 12.711
οχήματα για την αντιμετώπιση 9.980 πυρκαγιών σε αγροτικές και δασικές περιοχές ή σε άλση και σκουπιδότοπους. Από τις
πυρκαγιές αυτές, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, κάηκαν 646.780 στρέμματα αγροτικών εκτάσεων
και 541.600 δασικών εκτάσεων

.
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Σταμόγιαννου: «Η συχνή εμφάνιση ορισμένων νοσημάτων μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα
ότι έχουμε να κάνουμε με επαγγελματικές ασθένειες. Διαπιστώνονται εμφράγματα στις νεαρές
ηλικίες, είναι το στρες που ταλαιπωρεί τους πυροσβέστες, είναι τα αναπνευστικά προβλήματα και
η ηπατίτιδα, από την οποία πάσχει το 10% του συνόλου του προσωπικού, δηλαδή περίπου 600
άτομα», τόνισε χαρακτηριστικά.
Είναι αλήθεια ότι ο νόμος 1568/85 «για την ασφάλεια των εργαζομένων» δεν έχει περάσει την
πόρτα του ΠΣ, διότι δεν υπήρχε η πολιτική βούληση για να αντιμετωπιστούν σοβαρά αυτά τα
ζητήματα, παρά τις όποιες επισημάνσεις των επιστημόνων αλλά και των συνδικαλιστών του χώρου
που ήδη είχαν αρχίσει να εντάσσουν στο διεκδικητικό τους πλαίσιο και αυτό το μείζον πρόβλημα.
Το «αστείο» είναι ότι όλοι μιλούσαν για έτος πληροφορικής στο ΠΣ, αλλά ο εκσυγχρονισμός και
η προστασία των πυροσβεστών προχωρούσαν με ρυθμό χελώνας. Στο ερώτημα τι πρέπει να γίνει,
η εφημερίδα φιλοξενούσε δηλώσεις ανωνύμων πυροσβεστών που υποστήριζαν ότι στο ΠΣ υπάρχει
και λειτουργεί ειδικό Τμήμα Υγιεινής, αλλά παρ’ όλες τις φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού
του, δεν έχει μπει στην ουσία των προβλημάτων που ζητούν λύση. Είναι πρόκληση για απάντηση
σε επίπεδο προληπτικής ιατρικής η εξέλιξη και η παρουσία επαγγελματικών ασθενειών και κύρια
στις πλέον παραγωγικές μικρές ηλικίες των 30 - 40 χρόνων. Πρέπει να ενεργοποιηθεί το άρθρο 1
παράγραφος 3 του Ν. 1568/85 για επέκτασή του με Προεδρικό Διάταγμα και στο προσωπικό του
Πυροσβεστικού Σώματος. Πρέπει να προσδιοριστούν οι βασικοί βλαπτικοί παράγοντες και τα όρια
έκθεσης των εργαζομένων στους χώρους παραγωγής των. Να υπάρξουν προδιαγραφές οι οποίες
θα αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις εξελίξεις. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι πρέπει να υπερασπίσουν
τα συμφέροντά τους μέσα από τα εκλεγμένα όργανά τους, διεκδικώντας τη λήψη βασικών μέτρων
υποδομής για τον έλεγχο του προβλήματος των επαγγελματικών ασθενειών και των ατυχημάτων,
για την περιφρούρηση της υγείας τους. Πρέπει να υπάρξει στατιστική παρακολούθηση των
ατυχημάτων και να καθιερωθεί ο θεσμός του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας. Τέλος,
πρέπει να εξοπλιστεί το προσωπικό με όλα τα απαραίτητα ατομικά μέσα προστασίας και με τις
κατάλληλες στολές».
Ανασύνταξη δυνάμεων
Εκτός από τα τρέχοντα θέματα που απασχολούσαν το Δ.Σ. της ΠΕΥΠΣ, στην ημερήσια διάταξη
ήταν και η προετοιμασία της επικείμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία ορίστηκε για τις
3 Απριλίου 1994, στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά, με θέματα την έκθεση δράσης του Δ.Σ. και την
έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ.
Τα θέματα που συζητούνταν ήταν και πάλι αυτά των αθρόων μεταθέσεων που χαρακτηρίζονταν
από συνδικαλιστές ως εκδικητικές, η άμεση τροποποίηση του Κανονισμού μεταθέσεων, το κόστος
των μεταθέσεων και τα εκτός έδρας που δεν πληρώνονταν, όπως θα έπρεπε (η δαπάνη είχε μειωθεί
από 134 σε 90 εκατομμύρια), η υγιεινή και ασφάλεια και πολλά άλλα. Το σωματείο προσέρχεται
στην τακτική του συνέλευση, έχοντας εγγεγραμμένα 4.634 μέλη. Ωστόσο, οι παρόντες ήταν
λιγότεροι από 300, καταδεικνύοντας και το μέγεθος του οργανωτικού του προβλήματος.
Ο Γιώργος Πήλιουρας, κάνοντας τον απολογισμό ενός έτους από την προηγούμενη συνέλευση,
αναφέρθηκε στα οργανωτικά της Ένωσης και στις πρωτοβουλίες που πήρε για τον Κανονισμό
μεταθέσεων, για το Ταμείο αλληλοβοήθειας, για τη δασοπροστασία και τα οικονομικά αιτήματα
για τα οποία, όπως είπε, πρέπει να επιδιωχθεί η ικανοποίησή τους. Τόνισε στη συνέχεια ότι πρέπει
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να υπάρξει καλύτερη ενημέρωση των μελών του σωματείου και πρότεινε την επανέκδοση της
εφημερίδας με διευρυμένη συντακτική επιτροπή για να μην αποτελεί η έκδοσή της αντικείμενο
ευθύνης μόνο ενός προσώπου. Χαρακτηρίζοντας καλοδεχούμενη την κριτική που του ασκεί η
μειοψηφία, τόνισε ότι το Δ.Σ. δεν αποτελείται από υπερανθρώπους και ότι παρά τις αδυναμίες, που
όντως υπήρξαν, εκτίμησή του ήταν ότι ανταποκρίθηκαν στα καθήκοντά τους. Πάντως, παραδέχθηκε
ότι με καλόπιστη και επιβοηθητική κριτική, η ΠΕΥΠΣ μπορεί να βελτιώνει τις δραστηριότητές της
για να παίξει το ρόλο που όλοι επιζητούν από αυτήν.
Ο γραμματέας της ΠΕΥΠΣ Αθανάσιος Γιαννακόπουλος, απαντώντας και στην κριτική που
δέχθηκε το προεδρείο περί υποτονικής δράσης, είπε μεταξύ άλλων ότι «δεν θέλουν κάποιοι να
σκεφτούν τι μας εξυπηρετεί, προβάλλοντας ιδεολογικές και κομματικές διαφορές. Μας δείχνουν
χρώματα και μας στήνουν αντίπαλα στρατόπεδα, διότι μόνο έτσι εξυπηρετούνται οι προσωπικές
τους φιλοδοξίες. Καλλιεργούν μίση και προσωπικές διαφορές μεταξύ μας, ώστε να υπάρχει
στασιμότητα και αδιαφορία από τους πολλούς επειδή έχουν βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια και έχουν
πειστεί πως τίποτα δεν μπορεί ν’ αλλάξει σε σχέση με την αξιοκρατία στην Υπηρεσία μας.
Όμως, η Ένωση υπάρχει και έχει βάλει στόχους. Και πρέπει αγαπητοί συνάδελφοι να προφθάσει
τις εξελίξεις και να προπορευτεί ακόμη, διότι δεν θα καθυστερήσουν να έρθουν η αξιοκρατία
και οι ίσες ευκαιρίες για όλους μας. Θα πρέπει σύντομα να παίξουμε το ρόλο που αρμόζει μέσα
στην οικογένεια των πυροσβεστών. Πρέπει χωρίς καθυστέρηση φίλοι μου, να αξιώσουμε και να
πετύχουμε ο Κανονισμός μεταθέσεων να γίνει επιτέλους νόμος. Δεν είναι δυνατόν αυτοί που έχουν
άποψη και εκφράζουν τα πιστεύω τους, αν σε κάποιους δεν αρέσουν, να ξεσπιτώνονται και να
οδηγούνται σε εξορία.
Επίσης να πετύχουμε τη μισθολογική εξομοίωση των Αρχιπυροσβεστών μη παραγωγικής σχολής
με τους Αρχιπυροσβέστες της σχολής. Την άμεση πρόσληψη των πυροσβεστών, γιατί με τα 1.500
κενά που υπάρχουν σήμερα, η υπηρεσία διεξάγεται από το φιλότιμο των υπαλλήλων που εκτελούν
διπλοβάρδιες και αύριο ίσως να μην φεύγουμε καθόλου από τις Υπηρεσίες.
Επίσης, τη νομοθετική ρύθμιση για την πρόσληψη πυροσβεστών προς κάλυψη συγκεκριμένων
κενών θέσεων σε τοπικό επίπεδο που θα βοηθήσει έτσι τη στόχευση του Κανονισμού μετατεθότητας
για λιγότερες μετακινήσεις υπαλλήλων κατά τις περιόδους των μεταθέσεων. Τις νομοθετικές
ρυθμίσεις που θα εξασφαλίζουν αξιοκρατία στις εξετάσεις για όλες τις σχολές της Υπηρεσίας μας,
καθώς και τις βαθμολογικές προαγωγές των αξιωματικών. Μια μόνιμη και πιο ξεκάθαρη αποστολή
του Σώματος σχετικά με τις πυρκαγιές δασών, των οποίων ή θα έχουμε την κατάσβεση με όλα τα
οφέλη που έχει η Δασική Υπηρεσία ή να μην έχουμε καμία σχέση με αυτά. Σήμερα σβήνουμε τα
δάση χωρίς κανένα όφελος.
Την επέκταση των μαχίμων ετών μέχρι το ’84, όπως έχει γίνει και για τους στρατιωτικούς.
Την αύξηση των αποδοχών μας. Ποιοι άλλοι εργαζόμενοι δουλεύουν αργίες και νύχτες και δεν
πληρώνονται ανάλογα ή κάτω από επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες, και δεν παίρνουν ανάλογο
επίδομα;
Την καθιέρωση του πλήρους πενθημέρου, όπως έχουν όλοι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο.
Να πετύχουμε τέλος, οι 6.000 συνάδελφοι που είμαστε, να έχουμε μια φωνή, μια αντίληψη.
Να αποκτήσουμε συνδικαλιστική παιδεία που θα εξυπηρετήσει όλους μας και θα ανεβάσει το
Πυροσβεστικό Σώμα ψηλά στην κοινωνία, εκεί που του αρμόζει.
Πρέπει συνάδελφοι, να δούμε αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτό που συμβαίνει, κάποιοι να μας
καλλιεργούν ότι πολλά μας χωρίζουν. Τίποτε δεν μας χωρίζει. Τα συμφέροντά μας είναι ίδια και
εξυπηρετούνται για όλους μας από μια πορεία, από τη δημοκρατική, την πορεία της διαφάνειας,
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της αξιοκρατίας, των ίσων ευκαιριών για όλους, και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου, που
πρέπει να βρεθούμε, για ένα καλύτερο αύριο όλων μας.
Τέλος, καλώ όλους σας να συμμετέχετε περισσότερο στις δραστηριότητες της Ένωσής μας, και
όσοι νομίζετε ότι κάτι έχετε να προτείνετε και από τη θέση μέσα από το Δ.Σ. να προσφέρετε,
ελάτε να προσπαθήσουμε μαζί, ώστε να πετύχουμε την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων που
μας απασχολούν και τη θέσπιση των παγίων θέσεων που έχουμε, με νόμο που θα μας επιτρέψει να
δούμε πιο αισιόδοξα το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας».
Αρκετό χρόνο απορρόφησε η συζήτηση για το ταμειακό πρόβλημα, για το οποίο τονίστηκε ότι
έχει καθυστερήσει η αντιμετώπισή του. Αποτέλεσμα ήταν να καταψηφιστεί στη συνέχεια τόσο ο
διοικητικός όσο και ο οικονομικός απολογισμός της επίμαχης περιόδου.
Ένα θέμα που απασχόλησε - και ήταν ίσως η πρώτη φορά που τέθηκε με οξύτητα- ήταν η
παραταξιακή εκπροσώπηση, σε αντίθεση με την πρώτη περίοδο της Προσωρινής Διοικούσας
Επιτροπής, που δρούσε ακομμάτιστα, όπως ειπώθηκε. Ορισμένοι αντιπρόσωποι, αλλά και μέλη του
Δ.Σ., εκτίμησαν ότι ο παραταξιακός συνδικαλισμός, έτσι όπως υπηρετείται, όχι μόλο βλάπτει την
ΠΕΥΠΣ αλλά είναι και ένας από τους λόγους απομάκρυνσης των μελών της από τις συνελεύσεις.
Επισημάνθηκε η γενικότερη επίσης κατάσταση στο συνδικαλισμό των δημοσίων υπαλλήλων και
τέθηκε επί τάπητος και η μετεξέλιξη της Ένωσης σε Ομοσπονδία36.
Οι επισημάνσεις αυτές, έχουν ιδιαίτερη σημασία, διότι την ίδια περίοδο είχαν δει το φως της
δημοσιότητας πληροφορίες για το κυοφορούμενο νομοσχέδιο του ΥΔΤ με αντικείμενο τη ρύθμιση
του συνδικαλισμού των αστυνομικών, το οποίο σαφώς και δεν προωθούσε τα παραταξιακά
ψηφοδέλτια για την εκλογή των οργάνων.
Πέρα από την εύλογη κριτική που δέχθηκε το σ.ν., ιδίως από την πλευρά της ΠΟΑΣΥ, αυτό
συνάντησε και την έντονη κριτική του ΚΚΕ. Σε ένα από τα πολλά άρθρα του, στο «Ριζοσπάστη»
(17 Μαΐου 1994) το μέλος της Κ.Ε. Χρήστος Λογαράς, έγραφε ότι «το σ.ν., στο σύνολό του, δεν
αντέχει σε σοβαρή κριτική. Περιέχει αυτούσιες διατάξεις του σ.ν. της Ν.Δ., καθώς και ορισμένες
36

Στο 29ο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ (27-30/11/95) τέθηκαν εισηγητικά τα ακόλουθα ζητήματα για τη λειτουργία του
συνδικαλιστικού κινήματος: (…) «Η λειτουργική αδράνεια των οργάνων, τα έντονα φαινόμενα κομματικοποίησης και
παραταξιοποίησης, η φτώχεια στην εσωτερική ζωή των συνδικάτων, η αδυναμία του πρωτοβάθμιου να συσπειρώσει στη
δράση του εργαζόμενους και τέλος ο οργανωτικός κατακερματισμός και η πολυδιάσπαση του κινήματος, στοιχεία που
είχαν εντοπιστεί και στο προηγούμενο συνέδριο εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν και σήμερα το δημοσιοϋπαλληλικό
συνδικαλιστικό κίνημα, αλλά και να οξύνονται. Η γενίκευση της άναρχης επιδοματικής πολιτικής συμβάλλει στην όξυνση
πλευρών της παραπάνω κατάστασης. Βάζει αρνητικά τη σφραγίδα της και στην ενότητα δράσης και στην οργανωτική
συνοχή και επόμενα και στην αναποτελεσματικότητα της συνδικαλιστικής παρέμβασης. Η κρίση που διαπερνά ολόκληρη την
Ελληνική κοινωνία σε όλα τα επίπεδα αποτυπώνεται εντονότατα και στο συνδικαλιστικό κίνημα. Το γεγονός ότι, (σύμφωνα
με έρευνες) το συνδικαλιστικό κίνημα εμφανίζεται ο πλέον αξιόπιστος φορέας για τους εργαζόμενους, δεν σημαίνει σε καμία
περίπτωση ότι είναι και αξιόπιστος. Απαιτείται αρκετή δουλειά για τη διαμόρφωση εκείνων των όρων και προϋποθέσεων
ώστε το κίνημα να εκφράσει και να επανασυσπειρώσει τους εργαζομένους. Στις σημερινές ιδιαίτερα συνθήκες της κρίσης,
της ρευστότητας και των ταχύτατων αλλαγών πρέπει το συνδικαλιστικό κίνημα να αναδειχθεί σε αυτόνομο κοινωνικό θεσμό
που εκτός από την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων θα παρεμβαίνει και θα επηρεάζει τις οικονομικές και
κοινωνικές εξελίξεις, θα συμμετέχει ισότιμα, θα αποτελεί δύναμη αντίστασης και αγώνα, διεκδίκησης, θετικής πρότασης
και κοινωνικού ελέγχου σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Η συσπείρωση και η διαπαιδαγώγηση
πάνω σε αρχές, αξίες και οράματα αποτελεί στην εποχή μας, που διακρίνεται γενικότερα για τις «εκπτώσεις» της πρώτη
προϋπόθεση. Η ανάπτυξη και η κοινωνική δικαιοσύνη, η διεύρυνση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και των συμμετοχικών
διαδικασιών, το κοινωνικό κράτος, η κοινωνία αλληλεγγύης, ο δημοκρατικός προγραμματισμός δεν είναι απλά συνθήματα,
περιγράφουν το όραμα των εργαζομένων για μια άλλη κοινωνία δίκαιη και ανθρώπινη. Η αντιπαράθεση με τις κυβερνητικές
πολιτικές πρέπει να έχει γενικότερα ταξικά και πολιτικά και όχι στενά κλαδικά χαρακτηριστικά, μια και συνολικότερος για
τη χώρα και τους εργαζόμενους είναι ο κυβερνητικός σχεδιασμός και οι πολιτικές που ακολουθούνται». (…) «Η Φωνή του
Πυροσβέστη», τεύχος 6, 1995).
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άλλες οι οποίες μόνο σε Εσωτερικούς Κανονισμούς των Σωμάτων Ασφαλείας -και μάλιστα
αντισυνταγματικές- μπορούν να βρεθούν». Και αφού αποδομούσε ένα προς ένα τα άρθρα του,
σημείωνε ότι με την παράγραφο 9 επιβάλλεται και το πλειοψηφικό, αφού προβλέπεται ενιαίο
ψηφοδέλτιο και άρα κάθε ένας μπορεί να βάλει σταυρούς ίσους με το 1/2 των εδρών. Με την
παράγραφο 10 απαγορεύεται η συμμετοχή σε απεργίες -λες και αυτό δεν το προβλέπει το Σύνταγμααλλά και η συμμετοχή “σε εκδηλώσεις πολιτικών ή συνδικαλιστικών φορέων ή πολιτικών προσώπων
ή να ασκούν προπαγάνδα υπέρ ή κατά αυτών”, εκτός αν πρόκειται για το κυβερνών κόμμα και όπως
αυτό εκφράζεται στην κοινωνία. Αυτό το τελευταίο δεν γράφεται, αλλά μόνο γίνεται»…
Μετά τη συνέλευση, το προεδρείο κάλεσε εγγράφως όσους ενδιαφέρονται να στείλουν άρθρα με
ιδέες και προτάσεις τους, προκειμένου να φιλοξενηθούν στην εφημερίδα του σωματείου, ενώ με
άλλο έγγραφό του προς το Αρχηγείο ΠΣ, εξέφρασε τη διαμαρτυρία του διότι δεν είχε προσκληθεί
να λάβει μέρος στο διεθνές συνέδριο ATHENS FIRE που διοργανώθηκε στις 27 και 28 Μαΐου,
στο Πολεμικό Μουσείο, με τη συμμετοχή της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πυροσβεστικών Ακαδημιών,
καίτοι είχε προσκληθεί η Ένωση Συνταξιούχων και όχι ο επίσημος και μοναδικός συλλογικός
φορέας εκπροσώπησης των εν ενεργεία πυροσβεστών.
Το γεγονός αυτό, προκάλεσε εύλογη ανησυχία σε συνδυασμό και με τις αντεγκλήσεις που είχαν
σημειωθεί τόσο στη Γενική Συνέλευση όσο και σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. Μάλιστα, υπήρξε και
προβληματισμός για ενδεχόμενη σύσταση σωματείου αξιωματικών αφ’ ης στιγμής, το υπουργείο,
με το σχέδιό του, έκοβε στα δυο το συνδικαλιστικό κίνημα των αστυνομικών.
Για να αντιμετωπίσει την εσωτερική αυτή «αμφισβήτηση» και κυρίως για να δώσει ώθηση στην
επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων, το Δ.Σ., ύστερα από αίτημά του, συναντήθηκε στις 9-5-1994 με
τον υφυπουργό Δημόσιας Τάξης Κώστα Γείτονα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε αμέσως μετά, «έγινε ανάπτυξη του γνωστού σε όλους
μας Υπομνήματος της Π.Ε.Υ.Π.Σ., του οποίου τις γενικές αρχές ο κύριος υφυπουργός αποδέχεται.
Επί των θεσμικών αιτημάτων, μας διαβεβαίωσε ότι “θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την
ικανοποίησή τους σε συνεργασία με το Α.Π.Σ.”, επί δε των οικονομικών, αυτά “θα ενταχθούν στην
ευρύτερη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης για την αντιμετώπισή τους”, όπως μας ανέφερε.
Επίσης σε ερώτημά μας, εάν πρόκειται να αυξηθούν τα όρια ηλικίας, ο κ. υφυπουργός μάς
διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα».
Με την ίδια ανακοίνωση, η ΠΕΥΠΣ ενημερώνει ότι «υπήρξαν συναντήσεις με τον κ. Αρχηγό του
Πυροσβεστικού Σώματος στο γραφείο του, στις οποίες έγινε ανάλυση των επιμέρους θεμάτων του
Υπομνήματός μας, για τα οποία ο κ. Αρχηγός έδειξε πλήρη κατανόηση και των οποίων την επίλυση
θα πραγματοποιήσει στα πλαίσια του εφικτού.
Υπήρξε, επίσης, συμμετοχή μας σε συσκέψεις των υπηρεσιακών παραγόντων του Α.Π.Σ. στο
γραφείο του κυρίου Αρχηγού, υπό τον συντονισμό του, προκειμένου να επεξεργαστούμε και να
καταθέσουμε προτάσεις σχετικά με την ολοκλήρωση του σχεδίου Κανονισμού μεταθετότητας,
με βάση τα μόρια κάθε υπαλλήλου και του σχεδίου προσλήψεων νέων Πυροσβεστών, στη βάση
πανελλήνιου διαγωνισμού προς κάλυψη συγκεκριμένων κενών οργανικών θέσεων, σε τοπικό
επίπεδο (Υπηρεσίες)».
Από την ανακοίνωση αυτή προκύπτει σαφέστατα ότι η όποια πλέον ολιγωρία ή μη ικανοποίηση
συγκεκριμένων αιτημάτων, δεν βαραίνει την ΠΕΥΠΣ αλλά την πολιτική και φυσική Ηγεσία, εφόσον
οι δεσμεύσεις και τα λεγόμενά τους αποδειχθούν στη συνέχεια «έπεα πτερόεντα». Το επισημαίνουμε
διότι στην αντιπαράθεση που ταλαιπωρούσε επί μακρόν τα εσωτερικά του σωματείου, διέφευγε
της προσοχής τους αυτή η παράμετρος, ωσάν για όλα τα στραβά και ανάποδα, να ευθύνονταν οι
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συνδικαλιστές πυροσβέστες.
Από τις 8-7-1994, τη θέση του υφυπουργού Κώστα Γείτονα καταλαμβάνει ο Σήφης Βαλυράκης,
ο οποίος, λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, έχει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των
πυρκαγιών ακόμα και στο νησί του, την Κρήτη, όπου αμέσως αμέσως συνάντησε τις έντονες
αντιδράσεις των Κρητικών, με αφορμή δύο μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές, στην Ιεράπετρα και
στα Χανιά.
Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις της εφημερίδας «Επενδυτής» (27-8-94), υποστήριζε ότι το
ισχύον σύστημα πυρασφάλειας είναι προβληματικό αλλά υπάρχει πρόθεση αντιμετώπισής του σε
νέα βάση. Επειδή δε, η ευθύνη για την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών ανήκει στο υπουργείο
Γεωργίας, προτίθεται να υποβάλει σχετική πρόταση σε κυβερνητικό επίπεδο.
Ο Σ. Βαλυράκης εστιάζει τις προσπάθειές του στην ενεργοποίηση του πολίτη με την προώθηση σε
μεγάλη έκταση του θεσμού του εθελοντή πυροσβέστη. Ο δεύτερος άξονας στον οποίο αναμένεται
να κινηθεί η πολιτική του, έχει να κάνει με τη συγκέντρωση των δυνάμεων δασοπυρόσβεσης,
υπό τη σκέπη ενός ενιαίου φορέα, με ενιαία διοίκηση, ομοιόμορφο προσωπικό, εκπαίδευση και
μηχανολογικό εξοπλισμό. Μόνο έτσι, υποστηρίζουν οι επιτελείς του υπουργείου Δημόσιας Τάξης,
είναι δυνατόν να αποφευχθούν οι τριβές μεταξύ Δασικής και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και
να εκλείψει το αλαλούμ που παρατηρείται κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια των κατασβέσεων των
δασικών πυρκαγιών.
Τέλος, από πλευράς υπουργείου Δημόσιας Τάξης επιχειρείται ή ενίσχυση του αντιπυρικού
μετώπου και μέσα από έναν ακόμα δρόμο. Πρόκειται για την εγκαταλελειμμένη υπηρεσία της
Αγροφυλακής, η οποία αν και απορροφά ετησίως από τον κρατικό προϋπολογισμό περίπου δέκα
δισεκατομμύρια δραχμές, δεν παρουσιάζει κανένα έργο. Στο υπουργείο έγινε σύσκεψη εργασίας με
αντικείμενο την ανασυγκρότησή της για να είναι, όπως ειπώθηκε, σε θέση να συνεισφέρει κυρίως
στον τομέα της πρόληψης των πυρκαγιών».37
Το καλοκαίρι αυτής της χρονιάς είναι ιδιαίτερα θερμό, λόγω πολλών περίεργων πυρκαγιών, αλλά
και όσων τις συνοδεύουν. Στη Ρόδο, π.χ., τον Ιούλιο ξεσπά ένα κύμα βομβιστικών επιθέσεων και
εμπρησμών σε δάση, που προκάλεσαν έντονη ανησυχία και φόβο σε όλο το νησί που βρισκόταν στο
απόγειο της τουριστικής κίνησης. Την 12η Ιουλίου η εφημερίδα «Ροδιακή» κυκλοφορεί με τίτλο
«Πρωτοφανής βομβιστική ενέργεια στη Λίνδο» και εκτενή ρεπορτάζ για το τι έγινε το απόγευμα
της προηγούμενης μέρας στο πιο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο του νησιού.
Άγνωστοι είχαν τοποθετήσει σε κεντρικό σημείο της Λίνδου, μέσα σε κάδο απορριμμάτων, έναν
εκρηκτικό μηχανισμό που εξερράγη χωρίς ευτυχώς θύματα. Από την πρώτη στιγμή η εφημερίδα
υποστήριξε την εκδοχή της δράσης Τούρκων πρακτόρων με σκοπό να βλάψουν τον τουρισμό
της Ελλάδας, ως αντίποινα, στα χτυπήματα που είχαν εξαπολύσει Κούρδοι εναντίον τουριστικών
θερέτρων της Τουρκίας.
37

Ο θεσμός του εθελοντή πυροσβέστη έρχεται να εφαρμοστεί στη χώρα μας με μεγάλη καθυστέρηση. Το σχέδιο νόμου
είχε καταρτιστεί την πρώτη τετραετία του ΠΑΣΟΚ, επί υπουργίας Θ. Τσούρα, αλλά ψηφίστηκε τελικά από την ελληνική
Βουλή μόλις το 1991, επί υπουργίας I. Βασιλειάδη. Η υλοποίηση του νόμου γίνεται με αργά βήματα, παρά τις συνεχείς
προσπάθειες του ΠΣ να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη και ειδικότερα οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο νόμος
κοινοποιήθηκε στους ΟΤΑ τον Απρίλιο του 1992, αλλά μέχρι το 1994 έχουν ιδρυθεί εθελοντικοί πυροσβεστικοί σταθμοί
μόνο σε δύο περιοχές της Ελλάδας, στους Δελφούς και στην κοινότητα Άνω Πορόιων Σερρών. Η έλλειψη ενδιαφέροντος
αποδόθηκε και στην αποτελεσματικότητα των πυροσβεστικών αεροπλάνων, που ναι μεν έχουν καθοριστική συμβολή
στον τομέα της κατάσβεσης, δεν αρκούν όμως από μόνα τους, ιδίως όταν η πρόληψη υστερεί και ο υπόλοιπος επίγειος
μηχανισμός παραπαίει. Το 1993 αποτεφρώθηκαν συνολικά 540.432 στρέμματα, ενώ την τελευταία δεκαετία η πύρινη
λαίλαπα αφάνισε 5.453.615 στρέμματα δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων.
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Εν μέσω θέρους, όμως, ανησυχία προκαλούν στους ένστολους και διάφορα δημοσιεύματα
που προαναγγέλλουν την εκπόνηση νέου ενιαίου μισθολογίου Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων
Ασφαλείας. Οι πληροφορίες όχι μόνο δεν διαψεύδονται, αλλά αντιθέτως επιβεβαιώνονται από την
αρμόδια Διεύθυνση του υπουργείου Οικονομικών.
Τον Αύγουστο του 1994 δημοσιεύεται η Υπουργική Απόφαση 22489. Φ.521.1/1994 - ΦΕΚ 595/
Β/3-8-1994 με θέμα «Καθορισμός των χορηγούμενων ατομικών εφοδίων ένδυσης υπόδησης και
εξοπλισμού».
Το φθινόπωρο, το Δ.Σ. καταπιάνεται με το ΠΔ 169/94 «Ρύθμιση θεμάτων πλοηγών μηχανικών
Πυροσβεστικών Πλοιαρίων». Η πυρασφάλεια των λιμενικών εγκαταστάσεων και των πλοίων γενικώς
σε μια κατεξοχήν θαλάσσια και τουριστική χώρα, όπως η Ελλάδα, είναι φυσικό να ενδιάφερε και να
αποσπούσε τη δέουσα προσοχή του σωματείου. Η χώρα μας με τα δεκάδες λιμάνια και την τεράστια
εμπορική και τουριστική κίνηση διέθετε πυροσβεστικούς σταθμούς μόνο σε τέσσερα λιμάνια, ενώ
τα έξι όλα κι όλα πυροσβεστικά πλοιάρια, που υπήρχαν, κρίνονταν ανεπαρκή για να καλύψουν όλα
τα πιθανά σενάρια. Η κατάσταση είχε συζητηθεί και στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος με
στόχο την προμήθεια πλοιαρίων και την αγορά τεχνικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο των κοινοτικών
προγραμμάτων στήριξης της χώρας μας. Το ύψος των προγραμμάτων, που βρίσκονταν εκείνη την
περίοδο στο γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας Γιώργου Ρωμαίου, έφτανε
στο ποσό των επτά δισεκατομμυρίων δραχμών38.
Το Δ.Σ. αναθέτει στο μεταξύ στο Γενικό Γραμματέα Αθανάσιο Γιαννακόπουλο και στο μέλος του
Κώστα Καρρά, να ασχοληθούν με το Ταμείο αλληλοβοήθειας με στόχο να συντάξουν ένα σχέδιο
Καταστατικού, θέμα που συζητείται και σε επόμενες συνεδριάσεις.
Στις 16 και στις 23 Οκτωβρίου του 1994 διεξάγονται οι δημοτικές εκλογές εν μέσω καταστροφικών
πλημμυρών, που κινητοποιούν στο έπακρον την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αττικής.
Συγκεκριμένα, στις 21 Οκτωβρίου 1994 ξεσπά πάνω από το Λεκανοπέδιο μια «υπερκαταιγίδα».
Ήταν σύμφωνα με τους Μετεωρολόγους μια από τις χειρότερες καταιγίδες που έπληξαν ποτέ
την Αθήνα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 10 άνθρωποι στην ευρύτερη περιοχή της
πρωτεύουσας, αλλά και να προκληθούν τεράστιες καταστροφές. Μάλιστα, ο άσχημος καιρός,
επηρέασε σημαντικά και άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως π.χ. το Λουτράκι και τη Λιβαδειά.
Στις 30 Νοεμβρίου 1994, η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε, τελικά, ύστερα από εφτά ολόκληρα
χρόνια, το νόμο 2265/94 (ΦΕΚ 209 από 5/12/1994) «Επέκταση διατάξεων Ν. 1265/1982 Για
τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών
ελευθεριών των εργαζομένων και στο αστυνομικό προσωπικό και άλλες διατάξεις». Παρά τις
επιφυλάξεις και τις καταγγελίες των ίδιων των αστυνομικών, η αλήθεια είναι ότι διαμορφωνόταν
38

Οι πυροσβέστες μιλούσαν για εγκληματική αδιαφορία των κυβερνώντων δεδομένου ότι Λιμενικοί πυροσβεστικοί σταθμοί
εν έτει 1994 υπάρχουν στον Πειραιά με τρία πλοία και στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και την Καβάλα με ένα πλοιάριο.
Αδρανείς είναι οι σταθμοί Ελευσίνας και Ηρακλείου Κρήτης, ενώ γίνονταν προσπάθειες να λειτουργήσουν οι σταθμοί στην
Ηγουμενίτσα, το Βόλο και τη Ρόδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα τρία πλοία του Πειραιά, αξιόπιστο ήταν μόνο το ένα.
Στη Θεσσαλονίκη, το δεύτερο σε μέγεθος λιμάνι της χώρας, υπάρχει ένα πλοιάριο κατασκευής 1969 και ιδιοκτησίας του
Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις προτάσεις, που έχουν υποβληθεί στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας,
πρώτη προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη λειτουργία του σταθμού Ελευσίνας, ο οποίος έχει νομοθετηθεί από το 1980, αλλά
δεν λειτουργεί, παρ’ όλο το μέγεθος των εγκαταστάσεων και της ιδιομορφίας της ευρύτερης περιοχής. Έχει υπολογισθεί
ότι η πρόσβαση με την υπάρχουσα κατάσταση και εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτυγχάνεται νωρίτερα
από 90’ με αποστολή πυροσβεστικού πλοιαρίου από τον Πειραιά. Ταυτόχρονα, επισημαίνεται η ανάγκη προμήθειας τέτοιου
τύπου σκαφών, που θα καλύπτουν τις επιχειρησιακές ανάγκες τόσο μέσα όσο και έξω από τα λιμάνια. Θα πρέπει δηλαδή να
μπορούν να ανταποκριθούν σε περίπτωση που κληθούν στην ανοικτή θάλασσα για να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε συμβάν
κατάσβεσης, διάσωσης ναυαγών ή ρύπανσης του θαλάσσιου χώρου.
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πλέον συνολικά στο χώρο των Σωμάτων Ασφαλείας μια νέα πραγματικότητα. Τα σωματεία των
αστυνομικών καλούνταν να προσαρμοστούν στα πλαίσια ενός νόμου, που δεν είχε συγκεντρώσει
την καθολική αποδοχή των κομμάτων της Βουλής, αλλά ούτε και των ίδιων των αστυνομικών.
Ο νέος νόμος, αν και δεν αναφερόταν στο Πυροσβεστικό Σώμα, ευνόητο είναι ότι απασχολούσε
και την ΠΕΥΠΣ, δεδομένου ότι ο νομοθέτης προωθούσε ήδη την ίδρυση δυο Ομοσπονδιών
στο χώρο της Ελληνικής Αστυνομίας. Ωστόσο, δεν τέθηκε ανοικτά κανένα ζήτημα και στην
επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ., το θέμα αυτό προσπεράστηκε. Ο πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. για
τη συνάντησή του με τον Αρχηγό του Σώματος, ο οποίος είχε δεσμευτεί ότι θα διορθωθούν οι
άδικες μεταθέσεις, ενώ έγινε συζήτηση και για το σχέδιο Κανονισμού λειτουργίας του Ταμείου
αλληλοβοήθειας.
Στις 14-12-1994, πραγματοποιείται έξω από τη Βουλή συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Ενώσεων
των Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Η περίοδος αυτή ήταν
στ’ αλήθεια πυκνή σε γεγονότα, προσφέροντας στους συνδικαλιστές τη δυνατότητα ανάδειξης των
υπαρκτών προβλημάτων των συναδέλφων τους. Με αφορμή αυτή τη συγκέντρωση, η εφημερίδα
«Απογευματινή» αναφερόταν στην επικινδυνότητα των μάχιμων μονάδων ΕΚΑΜ και ΕΜΑΚ, ως
εξής:
«Δίνουν ακόμα και τη ζωή τους, αλλά παίρνουν ψίχουλα ή τίποτα. Αναφερόμαστε στους
αστυνομικούς που υπηρετούν στην ομάδα “Ζ” της Άμεσης Δράσης, σε αυτούς που υπηρετούν στην
Ειδική Αντιτρομοκρατική Μονάδα, στη Δίωξη Ναρκωτικών, στην Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης
Καταστροφών του Πυροσβεστικού Σώματος και στην Ομάδα Υποβρύχιων Διασώσεων και
Περιβαλλοντικής Προστασίας του Ιδίου Σώματος.
Αναλυτικότερα:
-Οι άνδρες των ΕΚΑΜ, εισπράττουν τον μήνα περίπου 8.200 δρχ., που θεωρείται συμβολικό
επίδομα και αντιστοιχεί στο 1/5 του μισθού του υπαστυνόμου Α’.
-Οι άνδρες της ομάδας “Ζ” δεν παίρνουν δραχμή, όπως και οι τροχονόμοι, ειδικότερα αυτοί
που εργάζονται στο κέντρο της Αθήνας και εκτός από τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν
καθημερινά εισπνέουν και καυσαέρια. Μήπως μέρος του ποσού αυτού θα έπρεπε να διατίθεται σε
αναξιοπαθούντες αστυνομικούς;
-Το ποσό που εισπράττουν για τα έργα του Σαββατοκύριακου ή αργιών δεν ξεπερνάει τις
18.500 δρχ. τον μήνα και συγκεκριμένα:
Το διήμερο (Σάββατο - Κυριακή) ή αργία αντιστοιχεί σε 6.000 δρχ., αλλά... για τέσσερις μόνο
αργίες τον μήνα. Με τις κρατήσεις το καθαρό υπερωριακό ποσό φθάνει τις 4.500 δραχμές. Το ίδιο
συμβαίνει τις αργίες Χριστουγέννων, Πάσχα, εθνικές εορτές και για άλλες αργίες.
Άσχετα τώρα αν ο αστυνομικός είναι μέτρα τάξεως το πρωί, γήπεδο ποδοσφαίρου το απόγευμα
και γήπεδο μπάσκετ το βράδυ!
Αυτά αφορούν την κανονική υπηρεσία Σαββάτου-Κυριακής. Συμβαίνουν, όμως, και έκτακτα
περιστατικά και διερωτάται κανείς: Με τη διάρθρωση της Αστυνομίας σήμερα και με το μισθό
πείνας, πόσο θα αντέξουν;»
Η Πυροσβεστική εξακολουθεί να εκπέμπει SOS
Το νέο έτος, 1995, η Πυροσβεστική εξακολουθεί να εκπέμπει SOS από την αρχή του χρόνου. Θα
δοκιμαστεί δε, φοβερά, το καλοκαίρι στην Πεντέλη, όπου μια μικρή φωτιά σε ένα αγρόκτημα κοντά
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στον Άγιο Πέτρο, με τη βοήθεια ισχυρών ανέμων έφθασε ως τις κατοικημένες περιοχές (Πικέρμι,
Παλλήνη, Ντράφι, Ανθούσα, Πεντέλη), κατακαίοντας το δάσος της Ραπεντώσας, περίπου 95.000
στρέμματα συνολικά.
Μπορεί να έχουν διατεθεί περί τα 12,5 δισεκατομμύρια δραχμές για μηχανολογικό και ατομικό
εξοπλισμό, οι ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος σε όλους τους τομείς είναι, ωστόσο, ακόμα
τεράστιες. Και μέσα σε όλα αυτά, τους δυο πρώτους μήνες του νέου έτους, το σωματείο δέχεται
βροχή καταγγελιών για εκατοντάδες έκτακτες μεταθέσεις εν μέσω σχολικής περιόδου, προκαλώντας
πλείστα όσα προβλήματα στις οικογένειές τους.
Η Διεύθυνση Προμηθειών, έχει καταγράψει τις πραγματικές ανάγκες εξοπλισμού και ανανέωσης
της κτιριακής υποδομής. Το συνολικό κόστος της δαπάνης για την κάλυψη αυτών των αναγκών
φτάνει τα 60 δισ. δραχμές. Ήδη έχουν γίνει οι σχετικές συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς
του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και των άλλων συναρμόδιων υπουργείων, από τις οποίες έχει
προκύψει αποδοχή της σημασίας και της σκοπιμότητας του εκσυγχρονισμού του Πυροσβεστικού
Σώματος.
Τα προγράμματα αφορούν στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στην
ίδρυση 10 νέων πυροσβεστικών σταθμών (Περιστέρι, Πειραιάς, Άμφισσα, Πρέβεζα, Μεσολόγγι,
Λαμία, Άρτα, Καστοριά, Αίγιο, και Μυτιλήνη), στην ανάπτυξη του συνεργείου οχημάτων, στην
επέκταση των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, στην
επέκταση του συστήματος πληροφορικής και στην προμήθεια πυροσβεστικών πλοιαρίων και
μηχανολογικού εξοπλισμού.
Το 1995, εξάλλου, είναι μια χρονιά σημαντική για το πολιτικό μας σύστημα. Ύστερα από 60
χρόνια αδιάκοπης πολιτικής ζωής, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, αποχωρεί από την Προεδρία
της Δημοκρατίας, παραδίδοντας τη σκυτάλη στον Κωστή Στεφανόπουλο, ενώ την ίδια χρονιά, ο
Ανδρέας Παπανδρέου με κλονισμένη την υγεία του, δίνει τις τελευταίες μάχες για τη ζωή του. Η
χώρα ταλανίζεται, βεβαίως, από το σκάνδαλο για την πρωθυπουργική κατοικία, τη γνωστή «βίλα
της Εκάλης» και το «πόθεν έσχες» της ιδιοκτήτριάς της, της Δήμητρας Λιάνη Παπανδρέου, αλλά
και από την αδιάφορη, έως εχθρική, στάση των εταίρων μας, όσον αφορά στο «σκοπιανό» και στις
ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μαθητικές κινητοποιήσεις, τα συνήθη επεισόδια με τους αναρχικούς
στην επέτειο του Πολυτεχνείου, η κατάληψη της δεκαετίας που θα τελειώσει με την καταστροφική
πυρκαγιά στο κτίριο της σχολής Καλών τεχνών και την επέμβαση της Αστυνομίας κατά την οποία
συνελήφθησαν τουλάχιστον 500 καταληψίες κ.ά.
Σε συνδικαλιστικό επίπεδο, τα συνδικάτα των ενστόλων έχουν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα
του ν. 2265/1994, ξεπερνώντας εσωτερικά προβλήματα εσωστρέφειας και αντιπαραθέσεων. Κι
ενώ είναι σε εξέλιξη η οργανωτική ανασυγκρότηση των σωματείων και της Ομοσπονδίας των
αστυνομικών, προς το τέλος της χρονιάς, δε διστάζουν όλοι μαζί να πραγματοποιήσουν μεγάλη
ανοικτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Μια συγκέντρωση που καταγράφεται
στην Ιστορία, ως η πρώτη κοινή με τους πυροσβέστες συγκέντρωση διαμαρτυρίας, όπως θα δούμε
στη συνέχεια.
Στην επικαιρότητα, δεσπόζουν τα δημοσιεύματα περί κατάρτισης νέου μισθολογίου στρατιωτικών,
όπως αναφέραμε, ενώ άλλα φέρουν το υπουργείο Οικονομικών να προσανατολίζεται στη χορήγηση
εκτάκτου επιδόματος ειδικών συνθηκών μόνο στους στρατιωτικούς.
Επίσης, δημοσιότητα λαμβάνουν οι διατάξεις του Π.Δ. 5/95 (ΦΕΚ 10-1-95) για τις μεταθέσεις των
πυροσβεστών, με την επισήμανση ότι οι διατάξεις του αποτέλεσαν αντικείμενο προβληματισμού
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και προτάσεων και της ΠΕΥΠΣ και αναμένεται να ανακουφίσουν το πυροσβεστικό προσωπικό,
το οποίο μέχρι σήμερα ήταν έρμαιο των ορέξεων της εκάστοτε διοίκησης. Με το ίδιο Προεδρικό
Διάταγμα προβλέπεται επίσης και η συμμετοχή δύο εκλεγμένων εκπροσώπων των πυροσβεστών
στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων.
Είναι τα πρώτα απτά αποτελέσματα της συνδικαλιστικής δράσης που χαροποιούν τους
συνδικαλιστές. Επίσης, για πρώτη φορά θεσπίζεται η δυνατότητα κατάταξης στην Πυροσβεστική
Υπηρεσία και γυναικών. Πρόκειται για τις Ανθ/γούς Κάλλη Σαΐνη και Αδελαΐδα Φιλιππίδου, ενώ
την επόμενη χρονιά ακολούθησαν και οι πρώτες γυναίκες Πυροσβέστριες, οι οποίες αρχικά θα
προσέφεραν κυρίως βοηθητικές υπηρεσίες.
Οι κατατάξεις των πυροσβεστών θα γίνονται με τον κλασικό τρόπο των διαγωνισμών (τεστ και
προφορικές εξετάσεις). Ο τρόπος αυτός επιδέχεται βέβαια άνωθεν παρεμβάσεις, είναι όμως αμφίβολο
αν θα συνεχιστεί η γνωστή ρουσφετολογική τακτική, αφού οι προσλήψεις των πυροσβεστών θα
γίνονται στο εξής κατά περιφέρεια και κατά ειδικότητα (πτυχιούχοι μέσων, ανώτατων σχολών,
μέσης εκπαίδευσης, κλπ.). Το μέτρο αυτό, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είναι θετικό διότι οι τοπικές
κοινωνίες μπορούν να ελέγξουν άμεσα ποιος προσλαμβάνεται και ποιος αποκλείεται άδικα από
το διαγωνισμό. Επιπλέον, η κατάταξη στην Υπηρεσία, ανθρώπων από τον τόπο καταγωγής τους,
απαλλάσσει το δημόσιο από το οικονομικό κόστος των ετήσιων μεταθέσεων του προσωπικού.
Σε ό,τι αφορά την εισαγωγή στο ΠΣ των αξιωματικών, προβλέπεται ήδη με άλλο νομοθέτημα η
ανάδειξή τους σε ποσοστό 50% μέσα από την Α’ και Δ’ δέσμη των πανελληνίων εξετάσεων. Το άλλο
50% θα καλύπτεται με πτυχιούχους των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε μια προσπάθεια
ενίσχυσης του επιστημονικού προσωπικού του ΠΣ. Για την Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης
Καταστροφών, στο εξής, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις
και να κατέχουν πτυχία αλεξιπτωτιστή ή υποβρυχίου καταστροφέα.
Ο Κανονισμός μεταθέσεων εισάγει αντικειμενικά κριτήρια και μόρια, τα οποία εάν ισχύσουν θα
απαλλάξουν τους πυροσβέστες από μεγάλο άγχος. Τα μόρια καθορίζονται ανάλογα με την Υπηρεσία
και τη γεωγραφική περιφέρεια στην οποία βρίσκεται αυτή, ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση
της νέας Υπηρεσίας από την πόλη συμφερόντων των υπαλλήλων, ανάλογα με την οικογενειακή
κατάσταση και την κατάσταση υγείας των ίδιων ή των μελών των οικογενειών τους, καθώς και από
τον αριθμό των μεταθέσεων που έχει υποστεί κάθε υπάλληλος.
Οι μεταθέσεις πρέπει να δημοσιοποιούνται με πίνακες στις 10 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο για
να παρέχεται η δυνατότητα ενστάσεων μέχρι το Μάρτιο. Η τελική λίστα των μεταθέσεων θα
κοινοποιείται στις Υπηρεσίες μέχρι τις 15 Ιούνη για να εκτελεστούν οριστικά ως το τέλος
Αυγούστου. Στο εξής δε θα επιτρέπονται μεταθέσεις κατά την περίοδο των γιορτών του Πάσχα και
των Χριστουγέννων, αν και θα παρέχεται η δυνατότητα στη διοίκηση να προβαίνει σε έκτακτες
αποσπάσεις για υπηρεσιακούς λόγους (κάλυψη κενών θέσεων, για λόγους υγείας, δυσμενούς
κρίσεως κλπ.).
Το προσωπικό του Π.Σ. καλείται να υποβάλει δήλωση προτίμησης της πόλης στην οποία επιθυμεί
να υπηρετήσει και η οποία θα λογίζεται στο εξής ως πόλη συμφερόντων του κάθε υπαλλήλου
ξεχωριστά (πόλη γέννησής του, εκεί που υπηρετεί ή την πόλη στην οποία έχει ιδιόκτητη κατοικία
ο ίδιος ή η σύζυγός του).
Διευκρινίζεται, όμως, ότι οι αξιωματικοί που συμπληρώνουν έξι συνεχή χρόνια σε πόλη -έδρα
πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθώς και οι Πυρονόμοι, οι Υπαξιωματικοί και οι Πυροσβέστες που
συμπληρώνουν οκτώ χρόνια, θα μετατίθενται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν αιτήσεις άλλων
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συναδέλφων τους που επιθυμούν να υπηρετήσουν στην ίδια πόλη.
Επίσης προβλέπεται ότι δεν επιτρέπεται η παραμονή σε Υπηρεσίες των νησιών της «άγονης
γραμμής», στα Ιόνια νησιά και στη Δυτική Μακεδονία περισσότερο από δύο χρόνια, εκτός κι
αν οι ίδιοι δεν επιθυμούν την απομάκρυνσή τους. Η διαδικασία των μεταθέσεων αρχίζει κάθε
Ιανουάριο με την υποχρέωση του Αρχηγείου να ανακοινώσει τον πίνακα των κενών θέσεων και
των αντίστοιχων μεταθέσεων, για να ακολουθήσει στη συνέχεια η υποβολή αιτήσεων από την
πλευρά των ενδιαφερομένων.
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Το πρωτοσέλιδο της Φωνής των Πυροσβεστών το 1992, Άρθρο του προέδρου Γιώργου Πήλιουρα για τον
ενθικισμό με αφορμή το «σκοπιανό» ζήτημα

Άρθρα για εσωτερικά προβλήματα, τη δασοπυρόσβεση και τον εκσυγχρονισμό του ΠΣ
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Η Πυροσβεστική επιθεώρηση για τα κοινοτικά εξοπλιστικά προγράμματα
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5Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ
Περίοδος Γιάννη Λεόντιου (1995 -1997)
Αλλαγή «φρουράς»
Η ετήσια Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 26-3-95 με 368 παρόντα μέλη. Τόσο ο
διοικητικός όσο και ο οικονομικός απολογισμός καταψηφίστηκαν (159 και 155 ΟΧΙ, αντίστοιχα, με
μόλις 9 και 10 ΝΑΙ, αντίστοιχα). Στη συνέλευση, ο Γ. Λεόντιος αναφέρθηκε στους προσληφθέντες
της περιόδου 89-94, στα συντάξιμα χρόνια, στον Κανονισμό μεταθετότητας και στις 1.464
μεταθέσεις που είχαν γίνει, όπως είπε, επί ΝΔ.
Οι εκλογές έγιναν στις 28-30/4/95 με σύνθημα «Η συμμετοχή στις εκλογές είναι δικαίωμα
και υποχρέωση όλων μας». Στις κάλπες προσήλθαν και ψήφισαν 2.427 μέλη. Πρώτη δύναμη
αναδείχθηκε η ΠΑΣΚ πυροσβεστών (ΠΑΣΟΚ), κερδίζοντας το σωματείο για πρώτη φορά από την
ίδρυσή του, με οσοστό 61,8% που της εξασφάλιζε 9 έδρες. Πέντε έδρες καταλάμβανε η ΔΑΚΥΠΣ
(Ν.Δ.) και μία έδρα η ΚΕΠ, ενώ ένας ανεξάρτητος πήρε 3 ψήφους. Το νέο Δ.Σ. διαμορφώθηκε ως
εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιάννης Λεόντιος (ΠΑΣΚ)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κώστας Καμωνάς (ΠΑΣΚ)
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παναγιώτης Νίκας (ΠΑΣΚ)
ΤΑΜΙΑΣ: Αχιλλέας Τζουβάρας (ΠΑΣΚ)
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παναγιώτης Τζάρας (ΠΑΣΚ)
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ & ΕΦΟΡΟΣ: Στάθης Βιτουλαδίτης (ΠΑΣΚ)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Γεώργιος Παναγιωτακόπουλος (ΠΑΣΚ)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ: Κώστας Καρράς (ΠΑΣΚ)
ΜΕΛΗ: Γιαννακόπουλος Αθανάσιος (ΔΑΚΥΠΣ)
Κανέλλος Βασίλειος (ΔΑΚΥΠΣ)
Οικονομάκος Αναστάσιος (ΔΑΚΥΠΣ)
Χατζηιωαννίδης Βασίλειος (ΔΑΚΥΠΣ)
Πολυμερίδης Χρυσόστομος (ΔΑΚΥΠΣ)
Τσούνας Ευθύμιος (ΚΕΠ)
Τζαβάρας Θεόδωρος (ΠΑΣΚ)
Η αλλαγή σκυτάλης στο σωματείο συμπίπτει με τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης και την
αλλαγή Ηγεσίας στο ΠΣ.
Νέος υπουργός ανέλαβε στις 29 Μαρτίου 1995 ο έως τότε υφυπουργός Δημόσιας Τάξης Σήφης
Βαλυράκης. Κατά την τελετή παραλαβής, ο νέος υπουργός, αφού ευχαρίστησε τον προκάτοχό του
Στέλιο Παπαθεμελή, τόνισε ότι έχει πλήρη συναίσθηση της σοβαρότητας αυτής της αποστολής
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και ότι θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις νέες αυξημένες
υποχρεώσεις του. Ο απερχόμενος Αρχηγός Βασίλειος Καραδήμας, ευχαρίστησε τόσο την πολιτική
Ηγεσία του υπουργείου όσο και τους επιτελείς του για τη συνεργασία και τη συμπαράσταση που
του έδειξαν, και ευχήθηκε στο διάδοχό του καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Ο νέος Αρχηγός
Νικόλαος Αλεβιζάκης με τη σειρά του διαβεβαίωσε ότι θα πράξει στο ακέραιο το καθήκον του,
ανταποκρινόμενος με τον καλύτερο τρόπο στις προσδοκίες της Ελληνικής κοινωνίας.
Η ΠΕΥΠΣ δημοσιοποίησε το επικαιροποιημένο Υπόμνημά της, προσβλέποντας σε μια καλύτερη
συνεργασία με τη νέα Ηγεσία:
ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
1. Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Κ.Ε.Υ.Π.Σ.)
Κοινή διαπίστωση όλων μας είναι η αναγκαιότητα σύνταξης ενός νέου σύγχρονου Δημοκρατικού
Κανονισμού με τη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων και της Π.Ε.Υ.Π.Σ. Ο ήδη υπάρχων από
το 1949, που ανατυπώθηκε το 1992, είναι γραμμένος στο πνεύμα προηγούμενων δεκαετιών και όχι
για την σημερινή εποχή.
2. Μεταθέσεις
Με τη σύνταξη και εφαρμογή του νέου Κανονισμού μεταθέσεων, που αποτελεί πλέον θεσμό
στο Πυροσβεστικό Σώμα από 01.01.1995, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 5/1995 και τη
συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων των Υπαλλήλων, βάσει του Ν. 1586/86, ζητάμε την πλήρη
εφαρμογή του και τη βελτίωσή του προς θετική κατεύθυνση με τη συμμετοχή της Π.Ε.Υ.Π.Σ.
3. Προσλήψεις
Άμεση πρόσληψη 1.500 υπαλλήλων, διότι οι κενές οργανικές θέσεις ανέρχονται στις 1.300
σήμερα και συνεχώς αυξάνονται. Καθώς, επίσης, την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού
περισσοτέρων ειδικοτήτων π.χ. Νομικούς, Οικονομολόγους και η αξιοποίησή τους στις
περιφερειακές διοικήσεις.
4. Πολιτικά δικαιώματα των υπαλλήλων
Θεωρούμε απαράδεκτους τους περιορισμούς που θέτει ο νόμος για τη μη συμμετοχή για εκλογή
μας στην νομαρχιακή και τοπική αυτοδιοίκηση και ζητάμε στα πλαίσια της αναθεώρησης του
Συντάγματος την πλήρη κατοχύρωση των πολιτικών δικαιωμάτων του πυροσβέστη.
5. Αξιολόγηση υπαλλήλων - Συμβούλια - Επιτροπές
Αντικειμενικότητα και διαφάνεια στην αξιολόγηση όλων των υπαλλήλων, γνωστοποιώντας τους
τη βαθμολογία από τα Φύλλα Ποιότητας και τις Εκθέσεις Ικανότητας.
Συμμετοχή εκπροσώπου της Π.Ε.Υ.Π.Σ. στα Πειθαρχικά Συμβούλια και Συμβούλια Κρίσεων
των υπαλλήλων του Π.Σ.
Αποφασιστική γνώμη της Π.Ε.Υ.Π.Σ. σε θέματα προμηθειών, κυρίως σε ό,τι αφορά σε
μηχανολογικό εξοπλισμό και σε στολές εργασίας.
Συμμετοχή, επίσης, εκπροσώπου στα Συμβούλια των Ταμείων του Π.Σ. (Ε.Τ.Υ.Π.Σ. Τ.Α.Υ.Π.Σ.).
6. Πυρασφάλεια αεροδρομίων
Εξοπλισμός όλων των αεροδρομίων της χώρας με νέα και σύγχρονα οχήματα και άλλα μηχανήματα,
όπως γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Κάλυψη όλων των πολιτικών αεροδρομίων της χώρας
με επαγγελματίες πυροσβέστες.
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7. Πυροσβεστικοί Σταθμοί
Αναδιάρθρωση της υπάρχουσας οργανικής δύναμης του Σώματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της
κάθε Υπηρεσίας. Η ίδρυση νέων Πυροσβεστικών Σταθμών να γίνεται σύμφωνα με α) τον αριθμό
κατοίκων, β) βαθμό Βιομηχανικής Ζώνης και γ) γεωγραφική θέση (χιλιομετρική απόσταση από τον
πλησιέστερο Πυρ. Σταθμό, παραμεθόριες, τουριστικές και νησιωτικές περιοχές).
8. Συνεργεία
Μηχανολογικός εξοπλισμός των δύο πυροσβεστικών συνεργείων.
9. Υδροστόμια
Να αυξηθεί ο αριθμός υδροστομίων ανάλογα με τις ανάγκες των πόλεων39 .
10. Δασοπυροπροστασία
Για τη δασοπυρόσβεση προτείνουμε Ενιαίο φορέα πυρόσβεσης, διότι μόνο έτσι θα έχουμε
καλύτερο συντονισμό και αποτέλεσμα.
11. Κατασταλτικές ενέργειες
Η συμμετοχή του Π.Σ. σε ενέργειες καταστολής διαδηλώσεων με πυροσβεστικά οχήματα, δεν
ανήκει στη φύση της εργασίας του πυροσβέστη και σε καμιά υπηρεσία του κόσμου δεν συμβαίνει
αυτό. Η συμμετοχή μας σε τέτοιες εκδηλώσεις δεν προβλεπόταν από τον ιδρυτικό νόμο του Π.Σ. του
έτους 1930, αλλά προστέθηκε αργότερα και συγκεκριμένα το 1949. Τα πυροσβεστικά κανονάκια
να αποσυρθούν από το Π.Σ.
12. Εκπαίδευση
Στην Πυροσβεστική Ακαδημία πρέπει να εξευρεθούν οι κατάλληλοι χώροι ώστε να δημιουργηθούν
οι ανάλογες εγκαταστάσεις με τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε η εκπαίδευση των υπαλλήλων να
είναι ανάλογη με τις ανάγκες της εποχής.
Οι υπάλληλοι της 58ης Εκπαιδευτικής Σειράς Πυροσβεστών, μη απόφοιτοι λυκείου, να έχουν
δικαίωμα εξετάσεων στη Σχολή Αρχ/στών.
39

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Γιώργου Ανδρούτσου στο Ριζοσπάστη (27-1-95), «ο τομέας της πολιτικής άμυνας στη χώρα
μας είναι ουσιαστικά ανύπαρκτος. Όπως έχει φανεί στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών που πλήττουν κάθε καλοκαίρι την
Αττική, δεν αρκεί η προσωπική προσφορά των 1.500 πυροσβεστών του Λεκανοπέδιου, που μερικές φορές παλεύουν με
τις φωτιές χωρίς να βρίσκουν - γιατί λείπουν- έναν κρουνό για να αντλήσουν νερό. Η Πυροσβεστική εκτιμά τις ανάγκες
μιας περιοχής σε πυροσβεστικούς κρουνούς και εισηγείται την κατασκευή τους στην ΕΥΔΑΠ, η οποία αναλαμβάνει και το
έργο της συντήρησής τους. Η κατασκευή ενός κρουνού κοστίζει από 500 χιλιάδες μέχρι δυο εκατομμύρια. Αυτό, βέβαια,
εξαρτάται από το υδρευτικό δίκτυο της περιοχής. Όμως από τα 56 νέα υδροστόμια που ζήτησε πέρυσι η Πυροσβεστική,
τοποθετήθηκαν μόνο 12 στην ευρύτερη περιοχή Αθήνας - Πειραιά. Σήμερα υπάρχει ανάγκη να μπει στους άμεσους στόχους
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης η ίδρυση στην περιοχή τους σταθμών και να μπουν οι κρουνοί που χρειάζονται.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Κορωπί οπού υπάρχουν 130 βιοτεχνίες και εργοστάσια, δεν υπάρχουν ούτε σταθμός
Πυροσβεστικής ούτε και υδροστόμια. Επίσης μεγάλοι δήμοι, όπως η Νίκαια και το Κερατσίνι, δεν έχουν πυροσβεστικούς
σταθμούς. Στο Λεκανοπέδιο υπάρχουν περίπου 1.024 κρουνοί. Οι ελλείψεις που υπάρχουν στο δίκτυο ύδρευσης της
Αττικής, δημιουργούν πολλά προβλήματα στην εγκατάστασή τους. Στην Αθήνα υπάρχει επάρκεια. Σε περιοχές όμως
όπως η Αγ. Βαρβάρα, οι Αχαρνές, η Βάρη, τα Βριλήσσια, η Καισαριανή, η Μεταμόρφωση, το Καματερό και το Ζεφύρι
ο αριθμός των κρουνών είναι περιοριοσμένος. Πολλές φορές τα καλοκαίρια με τις μεγάλες πυρκαγιές που πλήττουν την
Αττική δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα στην προσπάθεια κατάσβεσης, αφού τα πυροσβεστικά οχήματα χρειάζεται να
καλύψουν πολλά χιλιόμετρα για ν’ ανεφοδιαστούν με νερό. Η Πυροσβεστική είχε ζητήσει το 1993 την κατασκευή 22
νέων υδροστομίων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Το 1994 είχε ζητηθεί η κατασκευή 35. Στην περσινή εισήγηση
επαναλήφθηκαν κατ οι παλιότερες προτάσεις. Τοποθετήθηκαν μόνο πέντε, από τα οποία τα τρία είχαν ζητηθεί το 1992 και τ’
άλλα δύο πρόπερσι. Στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά είχε ζητηθεί η τοποθέτηση 21 και κατασκευάστηκαν εφτά. Ακόμα
όμως και η κατάσταση των υπαρχόντων δεν είναι ενθαρρυντική. Σε επιθεώρηση που είχε γίνει πέρσι, 96 υδροστόμια είχαν
βλάβη, 29 δε βρέθηκαν (λόγω κάποιου έργου είχε αφαιρεθεί ο κρουνός) και δέκα ήταν προβληματικά.
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ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Πλήρη εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και κατοχύρωση από τη Βουλή με νομοθετική
ρύθμιση.
2. Εκσυγχρονισμός και ίδρυση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, βελτίωση των συνθηκών
εργασίας και διαμονής.
3. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων σύμφωνα με το Ν. 1568/85 στους χώρους εργασίας.
Έρευνα και μελέτη για τυχόν ασθένειες που έχουν σχέση με τη φύση της εργασίας μας (καρδιοπάθειεςκαρκίνος κτλ).
4. Σε τυχόν τροχαίο κατά τη μετάβαση ή επιστροφή από συμβάν, να παρέχει η Υπηρεσία στους
συναδέλφους οδηγούς, νομική κάλυψη και τα δικαστικά έξοδα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
-Εφαρμογή νέου μισθολογίου ανταποκρινόμενου στην ιδιαιτερότητα της εργασίας και το μέγεθος
του προσφερόμενου έργου.
-Καταβολή αναδρομικών 18.000 δρχ.
-Καταβολή εκλογικού επιδόματος40.
-Χορήγηση επιδόματος ετοιμότητας.
-Χορήγηση επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
-Πραγματική αμοιβή νυκτερινής εργασίας και αργιών σύμφωνα με τα όσα ισχύουν για όλους
τους δημοσίους υπαλλήλους.
-Διπλασιασμό του υπερωριακού επιδόματος και να είναι ενιαίο για όλο το προσωπικό.
-Άμεση καταβολή της αμοιβής για τα εκτός έδρας.
-Στην ειδική μονάδα καταδύσεων να χορηγηθεί ειδικό καταδυτικό επίδομα.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
-Να προαχθούν αναδρομικά οι 150 αδικηθέντες πυροσβέστες στα 6 και 8 χρόνια αντίστοιχα,
όπως προβλεπόταν από το Ν.Δ. 974/71 παράγραφος 2 και 5 με τις προϋποθέσεις τις οποίες πέρασαν
στο Σώμα, χωρίς αναδρομική οικονομική επιβάρυνση αλλά μόνο βαθμολογική.
-Ο απαιτούμενος χρόνος για την προαγωγή εκτός οργανικών θέσεων των Αρχ/στών αποφοίτων
παραγωγικής σχολής να μειωθεί στα 6 χρόνια από 9 που είναι σήμερα.
-Να μειωθεί ο χρόνος μισθολογικών προαγωγών των πυροσβεστών και να υπολογίζεται ο χρόνος
της στρατιωτικής υπηρεσίας για την χορήγηση των μισθολογικών προαγωγών στο βαθμό του
Πυρονόμου και Αξιωματικού.
-Τα τρία πλασματικά συντάξιμα χρόνια (3/35) που χορηγούνται στους πυρ/κούς υπαλλήλους από
το βαθμό του Πυρονόμου και κάτω, να χορηγηθούν και στους Αξιωματικούς.
-Αναγνώριση του χρόνου μεταξύ πρόσκλησης για κατάταξη (1989) έως και ημερομηνία
εισαγωγής στη σχολή Πυροσβεστών, 1994-1995 (Ν. 2190/94) των εκπαιδευτικών σειρών 60ης και
61ης. Μόνο ως συντάξιμη υπηρεσία, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση αφού πληρώσουν τις
εισφορές που τους αναλογούν.
40

Η προτεινόμενη σχετική διάταξη εκκρεμούσε από το 1994 και προέβλεπε: Η περ. γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του
ν.1516/1985 (άρθρο 123 π.δ.92/1994) συμπληρώνεται ως εξής: “ Στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, καθώς
και στο αστυνομικό, πυροσβεστικό και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, για την έκτακτη απασχόλησή
τους σε εκλογικής φύσεως εργασίες κατά την εκλογική περίοδο”.
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-Απάλειψη όλων των δυσμενών διατάξεων του ασφαλιστικού Νόμου 2084/92 σχετικά με την
καταβολή εισφοράς των χρόνων στρατιωτικής υπηρεσίας.
-Να επαναχορηγηθούν και να προσμετρηθούν, σαν χρονοεπίδομα, στους πλοηγούς κυβερνήτες
και μηχανικούς τα πέντε και τα τέσσερα έτη αντίστοιχα, τα οποία απαιτούνται από την Υπηρεσία
ως προσόν διορισμού και το οποίο καταργήθηκε με το Ν. 2018/92.
-Οι πλοηγοί κυβερνήτες και μηχανικοί να ακολουθούν την ίδια βαθμολογική εξέλιξη, όπως και
οι πτυχιούχοι των άλλων Ειδικών Υπηρεσιών.
-Βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη πυροσβέστη μη παραγωγικής σχολής, δηλαδή στα 12 έτη
υπηρεσίας, να αποκτά τον βαθμό του Αρχ/στη και στα 22 1/2 τον βαθμό του Πυρονόμου. Στα 16
έτη να του χορηγείται οικονομική διαβάθμιση το 1/2 του Πυρονόμου-Ανθ/γού και να ακολουθεί τις
μισθολογικές εξελίξεις με δύο έτη διαφορά από αυτούς της παραγωγικής.
-Επέκταση του χρόνου ισχύος των πέντε μάχιμων ετών έως το 1984, Ν.Δ. 142/74 και κατ’
επέκταση του Ν. 1204/81 “Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.Δ. 414/74,
όπως επεκτάθηκε στους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων.
Το νέο προεδρείο ξεκινά μια καμπάνια ενημέρωσης της κοινής γνώμης, δίνοντας συνεντεύξεις
για τα προβλήματα του ΠΣ, αλλά και μέσω συναντήσεων με πολιτικά πρόσωπα. Στο πλαίσιο
αυτό ενημέρωσε τον πρώην υπουργό Δ.Τ. Στέλιο Παπαθεμελή με κύριο θέμα τη στήριξή του στον
υπάρχοντα Κανονισμό Μεταθέσεων (π.δ. 5/95) που έγινε θεσμός και με τη δική του συμβολή.
Επεδίωξε συνάντηση με τον υπουργό στις 19/5, συναντήθηκε με τους προέδρους των άλλων
Ομοσπονδιών (22/5), συναντήθηκε με Ελβετούς εθελοντές πυροσβέστες (22/5), έστειλε επιστολή
στον πρόεδρο της Πολιτικής Άνοιξης Αντώνη Σαμαρά για την επερώτηση που είχε κάνει σχετικά
με το επίδομα ετοιμότητας, συναντήθηκε με τον Αρχηγό ΠΣ (28/5), ζητώντας να αυξηθεί στο
τριπλάσιο το επίδομα για τους σεισμοπαθείς πυροσβέστες στα Γρεβενά και στην Κοζάνη, έστειλε
επιστολές σε κυβερνητικά στελέχη (30/5) ζητώντας συναντήσεις, έστειλε μήνυμα συμπαράστασης
στην ΑΔΕΔΥ (30/5) με αφορμή την 24ωρη απεργία και τη συγκέντρωση που έγινε, απέστειλε
επιστολές στην ΑΔΕΔΥ και στην ομάδα ιατρών του ΠΣ για το θέμα της υγιεινής και ασφάλειας
(1/6), επισκέφθηκε τον 5ο Λιμενικό ΠΣ στον Πειραιά, επισκέφθηκε το Αίγιο με αφορμή το σεισμό
(15/6) χωρίς να προβεί σε δηλώσεις, έδωσε συνεντεύξεις στον «Επενδυτή» για τη δασοπυρόσβεση
καταγγέλλοντας τα οικονομικά συμφέροντα που εμποδίζουν την υλοποίηση της ολοκληρωμένης
πρότασης για τον ενιαίο φορέα (20/6) και ζήτησε από άλλα έντυπα και ΜΜΕ να προβούν σε
αποκατάσταση της αλήθειας με αφορμή διάφορα δημοσιεύματά τους. Αιτία «πολέμου» ήταν οι
θέσεις που διατυπώνονταν από την Ένωση Δασολόγων, τους Δασοπόνους και τους Δασοφύλακες.
Πάντως, το καλοκαίρι προμηνύεται κι αυτό δύσκολο. Η πολιτική Ηγεσία το γνωρίζει και δοθείσης
της ευκαιρίας, δε διστάζει να στείλει μηνύματα εμψύχωσης του πυροσβεστικού μηχανισμού. Έτσι,
με αφορμή μια δύσκολη πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε αποθήκες στου Ρέντη, στις 30 Μαΐου, ο
υπουργός Δημοσίας Τάξεως Σήφης Βαλυράκης, έσπευσε να εκφράσει τα συγχαρητήριά του, για
την άμεση, έγκαιρη, μεθοδική και αποτελεσματική επέμβαση του προσωπικού του Πυροσβεστικού
Σώματος, που είχε ως συνέπεια να αποφευχθεί η περαιτέρω επέκταση σε γειτονικά κτίρια και
εγκαταστάσεις: «Τέτοιες προσπάθειες μαρτυρούν ότι το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος
είναι αντάξιο του σοβαρού και δύσκολου έργου που του έχει εμπιστευθεί η πολιτεία και το
καταξιώνουν στη συνείδηση του Ελληνικού λαού. Σας προτρέπω να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο
και αυταπάρνηση, το λειτούργημα που επιτελείτε».
Στο σωματείο, πάντως, φτάνουν και επιστολές με παράπονα ή και προτάσεις από τους ίδιους τους
πυροσβέστες. Για παράδειγμα, στις 30-5-1995, 372 πυροσβεστικοί υπάλληλοι διαφόρων βαθμών,
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υπογράφουν και στέλνουν στο Δ.Σ. της ΠΕΥΠΣ το παρακάτω Υπόμνημα:
«Εμείς, οι παρακάτω υπογράφοντες Πυροσβεστικοί υπάλληλοι, αποφασίσαμε επιτέλους, ύστερα
από δεκαετίες, να σπάσουμε την σιωπή μας πάνω σε ένα ζήτημα που άπτεται της αξιοπρέπειάς μας
ως υπαλλήλων, και εν γένει ως προσωπικοτήτων.
Και συγκεκριμένα, αποφασίσαμε να αναφερθούμε σε έναν θεσμό, αναχρονιστικό που αφορά στη
λειτουργία μέσα στις Υπηρεσίες μας των Κ.Ψ. και την ανάθεση στους Υπαλλήλους καθηκόντων
... καφεπαρασκευαστού και διαχειριστού που ακούσια τους μετατρέπει σε ... καφετζήδες και
μπακάληδες (ξεκαθαρίζουμε, εδώ ότι δεν έχουμε τίποτε, με τα συμπαθή επαγγέλματα που
είναι όμως προσωπική επιλογή αυτών, που τα ασκούν), που πέρα από το ότι δηλητηριάζει τις
ενδοσυναδελφικές σχέσεις, παράγοντας φαινόμενα από κωμικοτραγικά έως τραγικά, μετατρέπει
τους Υπαλλήλους σε ορντινάντσες υποβαθμίζοντας τον ρόλο τους ως μαχητών ενός καθημερινού
πολέμου για την υπεράσπιση της ζωής και της περιουσίας των συμπολιτών μας. Θα μπορούσαμε,
ίσως να υποδείξουμε αρκετούς τρόπους για τη διαφοροποίηση της λειτουργίας των Κ.Ψ., όπως η
προμήθεια μηχανημάτων από ιδιωτικές εταιρείες που ήδη επιτυχημένα λειτουργούν σε ορισμένες
υπηρεσίες μας αλλά αυτό είναι αντικείμενο με το οποίο θα χρειαστεί να ασχοληθεί ειδική επιτροπή
του Σώματος. Εκείνο πάντως που εμείς σε κάθε περίπτωση ζητούμε, είναι η απάλειψη από έναν
σύγχρονο Κ.Ε.Υ.Π.Σ. της διάταξης εκείνης που επιβάλλει στους Υπαλλήλους την ανάληψη τέτοιου
είδους καθηκόντων, καλώντας παράλληλα κάθε συνάδελφο ανεξαρτήτως βαθμού να κατανοήσει
πως ο σεβασμός της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας του συναδέλφου είναι η πιο απαραίτητη
ίσως προϋπόθεση γι’ αυτό που με μια λέξη συνηθίσαμε να αποκαλούμε αξιόμαχο του Έλληνα
Πυροσβέστη.
Καλούμε τέλος, το Δ.Σ. της ΠΕΥΠΣ να πάρει χωρίς περιστροφές συγκεκριμένη και σαφή θέση,
στο ζήτημα. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς» (ακολουθούν οι υπογραφές).
Από την άλλη, η κυβέρνηση είχε να αντιμετωπίσει τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των δασικών,
οι οποίοι στις 14 Ιουνίου είχαν ξεκινήσει απεργία με τις Ενώσεις των δασολόγων - δασοπόνων
- δασοφυλάκων - δασοπυροσβεστών και οδηγών, με βασικά αιτήματα αύξηση των αποδοχών,
καταβολή επιδόματος παραγωγικότητας που θα προέλθει από την παρακράτηση του 2% στο ύψος
των πιστώσεων του τομέα των δασών, επίδομα ειδικών συνθηκών, σε ποσοστό 25% επί των μικτών
αποδοχών του 15 κλιμακίου, αναπροσαρμογή της ωριαίας υπερωριακής αποζημίωσης στο ύψος του
1/60 των μικτών αποδοχών, απόδοση του 6% επί των δασοτεχνικών έργων στους δασολόγους, οι
οποίοι και τα εκτελούν (καταβαλλόταν στους μηχανικούς του Δημοσίου), κάλυψη όλων των κενών
οργανικών θέσεων όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων στις δασικές υπηρεσίες, μοριοποίηση των
μεταθέσεων των δασικών υπαλλήλων, αναβάθμιση του κλάδου των δασοπυροσβεστών, υλοποίηση
και εφαρμογή των ρυθμίσεων που προβλέπονταν στο ομόφωνο πόρισμα της Διακομματικής
Επιτροπής για τα δάση κλπ.
Να σημειωθεί ότι η Νέα Δημοκρατία, εκτός από τα κόμματα της αριστεράς που ήταν σταθερά στο
πλευρό των απεργών, με ανακοίνωσή της κάλεσε, επίσης, την κυβέρνηση να εφαρμόσει το πόρισμα
της Διακομματικής, αλλά και να προβεί στη ρύθμιση των οικονομικών προβλημάτων τους.
«Ήρωες με 200 χιλιάρικα το μήνα»…
Στις 15 Ιουνίου 1995 σεισμός 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει την περιοχή του Αιγίου,
θέτοντας σε πλήρη κινητοποίηση το μηχανισμό πολιτικής προστασίας τη χώρας. Ο απολογισμός
τραγικός: 16 νεκροί και δεκάδες εγκλωβισμένοι σε κτίρια που κατέρρευσαν. Πυροσβέστες, από
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όμορες Υπηρεσίες και την Αττική, σπεύδουν σε βοήθεια της τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
και ανασύρουν σώους δεκάδες πολίτες. Η διάσωση του μικρού Ανδρέα Μπογδάνου, που μετέδιδαν
απευθείας τηλεοπτικοί σταθμοί, συγκλόνισε το Πανελλήνιο. Οι πυροσβέστες, κατά γενική παραδοχή
ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές. Έγραφε συγκεκριμένα η εφημερίδα «Τα ΝΕΑ» (19-6-1995), υπό
τον τίτλο «Ήρωες με 200 χιλιάρικα το μήνα»:
«Ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές στις αιώνιες στιγμές που όλη η Ελλάδα συγκλονισμένη
ακουμπούσε πάνω τους τις ελπίδες της για τη σωτηρία του μικρού Ανδρέα. Μέσα από τις
τηλεοπτικές οθόνες βλέπαμε τους άνδρες της ΕΜΑΚ να μπαινοβγαίνουν στο στενό τούνελ που
άνοιγαν εκατοστό εκατοστό μέσα στα συντρίμμια της μοιραίας πολυκατοικίας για να φτάσουν
στον εγκλωβισμένο, να χτυπάνε τον ώμο και να δίνουν κουράγιο στον τραγικό πατέρα του μικρού
που έστεκε κι αυτός εκεί πάνω στις γκρεμισμένες πλάκες που σχημάτιζαν μια επικίνδυνη ισορροπία
μετά τον εφιάλτη του Εγκέλαδου.
Η προσπάθειά τους ήταν πολύωρη και αγωνιώδης. Όσο πιο πολύ πλησίαζαν τον Ανδρέα τόσο
πιο πολύ μεγάλωναν οι ελπίδες, αλλά φτερούγιζε και ο φόβος στην καρδιά μήπως συμβεί κάτι
απρόβλεπτο, μήπως ο επόμενος μετασεισμός είναι πιο δυνατός.
Τελικά σώθηκε ο Ανδρέας. Και την εικόνα, όταν το κορμάκι του πρόβαλε από την άκρη του
τούνελ, δεν θα την ξεχάσει κανείς. Ήταν η ίδια η νίκη της ζωής και της ελπίδας που μπορεί να
φυτρώσει σαν λουλούδι ακόμη και στα ερείπια ενός καταστροφικού σεισμού.
Έπρεπε να σωθεί ο μικρός Ανδρέας για να χειροκροτήσουμε τους άνδρες της ΕΜΑΚ (Ειδική
Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών). Έπρεπε να γίνει ο σεισμός στο Αίγιο, να έρθουν οι
διασωστικές ομάδες της Γαλλίας και της Ελβετίας για να κάνουμε τη σύγκριση και να τους
δικαιώσουμε.
Έπρεπε να βάλουμε κι εμείς τα χέρια μας στις «πληγές», όπως ο άπιστος Θωμάς, να έχουμε
δηλαδή, κάποιο τρανταχτό αποδεικτικό στοιχείο για να πιστέψουμε στον ηρωισμό τους, τον
επαγγελματισμό τους και κυρίως, το μεγαλείο της ψυχής τους.
Γιατί μόνο μεγαλείο ψυχής πρέπει να έχει κάποιος για να κάνει αυτή τη δουλειά παίρνοντας
μόνο ένα μισθό αστυνομικού (200.000 δραχμές το μήνα όταν έχει δύο παιδιά) και χωρίς κανένα
απολύτως επίδομα: ούτε επικινδυνότητας, ούτε καν ανθυγιεινό. Κι ας παίζουν κορόνα-γράμματα τη
ζωή τους με όλες τις επικίνδυνες αποστολές διάσωσης που συμμετέχουν κι ας κινδυνεύει η υγεία
τους ακόμη και από τη σήψη των πτωμάτων που με σεβασμό στους άτυχους νεκρούς προσπαθούν
να ανασύρουν από τα χαλάσματα για να τα παραδώσουν στους συγγενείς».
Ανάλογα δημοσιεύματα διάβαζες εκείνες τις ημέρες σε όλο το φάσμα των ΜΜΕ:
ΝΙΚΗ (19-6-95) «Αυτούς γιατί τους ξεχνάτε;» διερωτάται ο δημοσιογράφος Μάνος
Τσαγκαράκης:
«Κι όμως μέσα από αυτή τη συμφορά, δεκάδες ξεχασμένα συναισθήματα βγήκαν ξανά στην
επιφάνεια καταδεικνύοντας το μεγαλείο της ψυχής αυτού του μικρού, πονεμένου λαού. Και αυτά τα
συναισθήματά μας τα ξύπνησε μια μικρή ομάδα ανθρώπων, που ανήκουν στην πιο παρεξηγημένη
και κακοπληρωμένη τάξη της κοινωνίας. Οι πυροσβέστες...
Οι άνθρωποι αυτοί, που στη συνείδηση των πολλών έχουν καταγραφεί ως «επαγγελματίες
ταβλαδόροι», που ο μισθός τους δεν επαρκεί όχι για να ζήσουν μια οικογένεια, αλλά ούτε καν για
να ζήσουν μόνοι τους, που γίνονται συχνά στόχος ακόμη και των ανώνυμων μολότοφ, μας έδειξαν
αυτές τις μέρες τι θα πει ανθρωπιά και υπευθυνότητα.
Διακινδύνευσαν την ίδια τη ζωή τους. Ένας από αυτούς έσπασε και τα δυο πόδια του στην
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προσπάθειά του να σώσει ένα εγκλωβισμένο.
Πάλεψαν με τα συναισθήματά τους και είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι στη μάχη πήρε μέρος
χωρίς διακοπή ένας πυρονόμος που γνώριζε από την πρώτη στιγμή ότι η σύζυγός του ήταν νεκρή,
κάτω από τα συντρίμμια!
Κράτησαν την ψυχραιμία τους σε ώρες που όλοι γύρω τους τα είχαν χάσει και αναζήτησαν
επίμονα τρόπους να καταφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Αξιοποίησαν με τον καλύτερο τρόπο τα μέσα που τους πρόσφερε η πολιτεία, εφαρμόζοντας με
αξιοθαύμαστη υπομονή και μεθοδικότητα όσα η πείρα και η εκπαίδευση τους έχουν διδάξει. Και
όταν μετά από 44ωρη αγωνιώδη περιπέτεια, κατάφεραν να βγάλουν γερό από το γκρεμισμένο
κτίριο τον οκτάχρονο Ανδρέα, αυτά τα πολύτιμα δάκρυα χαράς και συγκίνησης που έρρεαν από τα
μάτια τους και αυλάκωναν τα σκονισμένα πρόσωπά τους, θα μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένα στις
μνήμες όσων τα είδαν.
Τα λόγια του πυροσβέστη Παναγιώτη Νίκα, που σύρθηκε ανάμεσα στα συντρίμμια για να
απελευθερώσει τον 8χρονο, δείχνουν ανάγλυφα πόσο βαθύ αίσθημα ευθύνης διακρίνει τους
πυροσβέστες. «Στη δουλειά μας, συχνά χρειάζεται να ριψοκινδεύσουμε...» είπε απλά.
Ίσως αύριο η πολιτεία ευαισθητοποιηθεί και αναγνωρίσει την προσφορά των ανδρών της
Πυροσβεστικής, αν και το πιο πιθανό είναι ότι θα «καθαρίσει» - όπως συνήθως - με μια εύφημο
μνεία... Όμως, την εύφημο μνεία την πήραν ήδη οι πυροσβέστες.
Ήταν το πονεμένο χαμόγελο του μικρού Ανδρέα, που χάρη σε αυτούς είδε τον έξω κόσμο μετά
από 44 ώρες αγωνίας. Ήταν το αυθόρμητο, αγνό χειροκρότημα όσων παρακολουθούσαν την τιτάνια
προσπάθειά τους να προλάβουν πριν το λιλιπούτειο σώμα του παιδιού το προδώσει. Ήταν το δάκρυ
του πατέρα και της μάνας, που τους έσφιγγαν με ευγνωμοσύνη τα χέρια.
Αυτή η χώρα πρέπει να είναι - και είναι - υπερήφανη που διαθέτει τέτοια τέκνα. Και αν η
ευγνωμοσύνη της δεν εκφραστεί και υλικά, δεν πειράζει κύριοι κυβερνώντες. Κρατήστε το ζεστό
χρήμα γι’ αυτούς που το επιθυμούν και κάνουν τα πάντα για να το αποκτήσουν. Οι άνδρες αυτοί από τον αρχηγό τους κ. Αλεβιζάκη, ως τον τελευταίο πυροσβέστη - δεν έχουν ανάγκη από υλικές
απολαβές γιατί είναι πραγματικά πλούσιοι, βαθιά μέσα τους. Και μακάρι όλοι μας (και όλοι σας)
να τους μοιάσουμε».
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, Φωφώ Βασιλάκη (19-6-95):
«….Και παρ’ όλα αυτά, μέσα από το σεισμόπληκτο Αίγιο, ξεπήδησε μια υπέροχη πατρίδα. Τον
πυροσβέστη θέλει η Ελλάδα και όχι τον πολιτικό, με την υστερία της επίδειξης. Οι πολιτικοί είναι
καταναλωτές, ενώ τα συνεργεία της διάσωσης, οι γιατροί, οι πυροσβέστες, οι εθελοντές, πέφτουν
μέσα σ’ όλα με ευθύνη και το ρίσκο της δικής τους ζωής για τη σωτηρία του ανθρώπου. Δεν
περιμένουν ανταμοιβή, απλώς αναπνέουν όταν σώζουν.
Τον πυροσβέστη θέλει όχι μόνον το Αίγιο, αλλά και ο κάθε «σεισμόπληκτος» πολίτης, γιατί όλοι
είμαστε σεισμόπληκτοι πολιτικά, απ’ όσα συμβαίνουν γύρω μας. Τα κανάλια κάλυψαν μ’ όλα τα
εμπορικά κλισέ το θέμα που προσφερόταν μ’ αυτό, αλλά θα ήταν άδικο να μην αναφέραμε την
ειλικρινή ψυχική συμμετοχή τους».
Νέες κόντρες για τα δάση και τις μεταθέσεις
Μετά το σεισμό, το ενδιαφέρον εστιάστηκε και πάλι στις συνήθεις καλοκαιρινές πυρκαγιές, αν
και η κυβέρνηση ασχολήθηκε και με τη βελτίωση της οργάνωσης της Πολιτικής Προστασίας. Ο
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υπουργός Εσωτερικών Κώστας Σκανδαλίδης παρουσίασε σχετικό σχέδιο νόμου, ομολογώντας
ότι κυοφορούνταν εδώ και οχτώ χρόνια... Μεταξύ άλλων δημιουργούσε Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας με διαρκή λειτουργία Συντονιστικού Διυπουργικού Οργάνου, με επικεφαλής τον ίδιο
τον υπουργό Εσωτερικών.
Η ΠΕΥΠΣ είχε εκφράσει την ανησυχία της επειδή δεν ήταν ξεκάθαρος ο ρόλος του ΠΣ, που
έπρεπε πρωτίστως να ενισχυθεί εντός του νέου σχήματος. Με δηλώσεις του, ο Γιάννης Λεόντιος,
είχε ταχθεί υπέρ της υπαγωγής του Σώματος στο υπουργείο Εσωτερικών για ν’ αποτελέσει τον
κύριο κορμό της πολιτικής προστασίας, ενώ η ΓΓΠΠ θα μπορούσε να παίξει μεγάλο ρόλο στο
κεφάλαιο συντονισμός. Έκρουε δε τον κώδωνα του κινδύνου, τονίζοντας ότι «το Πυροσβεστικό
Σώμα, που σήμερα σηκώνει το κύριο βάρος στην αντιμετώπιση των θεομηνιών, όπως φάνηκε
στους φετινούς σεισμούς και στις περσινές πλημμύρες, έχει 1.300 περίπου κενές οργανικές θέσεις
με βάση τη σύνθεση της Υπηρεσίας αυτής, όπως προβλεπόταν τη δεκαετία του 1930! Οι ανάγκες
φυσικά σήμερα είναι πολύ μεγαλύτερες, καθόσον οι τελευταίες προσλήψεις πυροσβεστών έγιναν
το 1991.
Στο μέτωπο των πυρκαγιών, η κυβέρνηση εφαρμόζει και πάλι το ίδιο μοντέλο κατάσβεσης,
αλλά αυτή τη φορά, διακρίνουμε μέσα στα δάση και τις «πύρινες κόντρες» μεταξύ Δασικής και
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αφού πλέον έχει απορριφθεί η ολοκληρωμένη πρόταση για ενιαίο
φορέα, όπως είχε διατυπωθεί από το Πυροσβεστικό Σώμα και την ΠΕΥΠΣ.
Η πρόταση αυτή παραμένει ανεκμετάλλευτη στα συρτάρια των συναρμόδιων υπουργείων, διότι,
όπως καταγγέλλει στην εφημερίδα «Επενδυτής» (8-7-95) ο πρόεδρος της ΠΕΥΠΣ Γιάννης Λεόντιος,
υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα που αντιδρούν στην υλοποίησή της, επειδή συγκεκριμένοι
άνθρωποι δεν θέλουν να χάσουν τη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων που διατίθενται για την
προστασία του περιβάλλοντος.
Το σωματείο των πυροσβεστών, το οποίο στο συγκεκριμένο θέμα εκφράζει και απόψεις ανώτατων
αξιωματικών του Σώματος, όπως σχολιάζει η εφημερίδα, «τάσσεται υπέρ της δημιουργίας ενιαίου
φορέα καταστολής των δασικών πυρκαγιών. Υποστηρίζει ότι η ανάθεση της κατάσβεσης των
πυρκαγιών σε πολλούς φορείς δεν έχει προηγούμενο στην Ευρώπη και αποδίδει τη συνεχιζόμενη
καταστροφή των δασών στο λανθασμένο σύστημα δασοπυρόσβεσης. Τις απόψεις αυτές υποστήριξε
πριν από μερικές μέρες σε τηλεοπτική εκπομπή και ο Αττικάρχης της Πυροσβεστικής Π.
Σταθόπουλος, ασκώντας κριτική και στον συμμετέχοντα στη συζήτηση γενικό γραμματέα Δασών
κ. Σμπώκο, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει τώρα τη μήνιν της Ηγεσίας του, η οποία, ενώ του
έδωσε το πράσινο φως να αναμετρηθεί με τον γ.γ, στη συνέχεια διαχώρισε τη θέση της και απ’ ότι
φαίνεται, ετοιμάζεται να του πάρει το κεφάλι. Πληροφορίες αναφέρουν πάντως ότι οποιαδήποτε
αρνητική εξέλιξη εις βάρος του Αττικάρχη θα επιδεινώσει τις σχέσεις πυροσβεστών και δασικών
και θα επιφέρει νέο πλήγμα στη συνεργασία των δύο υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης
των πυρκαγιών». Περιττό να σημειώσουμε ότι στις επόμενες κρίσεις των Αξιωματικών ερχόταν η
επιβεβαίωση του ρεπορτάζ αφού ο Π. Σταθόπουλος τερμάτιζε τη σταδιοδρομία του με απόφαση
του συμβουλίου κρίσεων…
Μέσα σε όλα αυτά, η ΠΕΥΠΣ δίνει τη μάχη για το επίδομα των 18.000 δρχ και απαντά στις
προκλήσεις με αφορμή τα δημοσιεύματα που τους εξαιρούν: «Ελευθεροτυπία»: Επίδομα ή
διαδήλωση, «Ελεύθερος Τύπος»: Παναστυνομική συγκέντρωση αν δεν δοθεί το επίδομα των
δημοσίων υπαλλήλων, «Ριζοσπάστης»: Παναστυνομική συγκέντρωση για το 18χίλιαρο, κλπ.
Στις 17 Ιουλίου 1995, η ΠΕΥΠΣ, με Δελτίο Τύπου που υπογράφεται από το Γιάννη Λεόντιο
εκφράζει την έντονη αγανάκτησή της για τη μη χορήγηση του επιδόματος ετοιμότητας και
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των αναδρομικών από το επίδομα των 18.000 δρχ., που αποφασίστηκε να δοθούν σε άλλους
εργαζόμενους.
Λίγες ημέρες μετά, στις 26-7-95, ακολουθούσε μια σημαντική συνάντηση με την Ε.Ε.
της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Το Δ.Σ. της Π.Ε.Υ.Π.Σ. ενημέρωσε την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο Πυροσβεστικό Σώμα (οικονομικά - συνθηκών εργασίας
- συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας κλπ.), καθώς και για τις προτάσεις του, που αποσκοπούν
στον εκσυγχρονισμό και εκδημοκρατισμό του Σώματος, στην επαγγελματική αναβάθμιση και τη
συμμετοχή του συνδικαλιστικού κινήματος σε διαδικασίες και υπηρεσιακά όργανα που κρίνουν
την τύχη της Υπηρεσίας και των εργαζομένων της.
Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για τις προτάσεις της Π.Ε.Υ.Π.Σ. όσον αφορά στην αντιμετώπιση
των πυρκαγιών και την οργάνωση των αντίστοιχων Υπηρεσιών καθώς και για τους όρους και
προϋποθέσεις εκπλήρωσης του κοινωνικού ρόλου του Πυροσβεστικού Σώματος.
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εξέφρασε τη συμπαράστασή της στην προσπάθεια της Π.Ε.Υ.Π.Σ. για την
επίλυση των προβλημάτων και την προώθηση των θέσεών της. Στα πλαίσια αυτά επισημάνθηκε η
ανάγκη σταθερής συνεργασίας και συνέχισης του διαλόγου».
Την ίδια ημέρα το προεδρείο συναντήθηκε και με τον αρχηγό της Πολιτικής Άνοιξης Αντώνη
Σαμαρά, στον οποίο επέδωσε το γνωστό Υπόμνημα αιτημάτων.
Τον Αύγουστο, όμως, ξεσπά ανοικτή κρίση στις σχέσεις της ΠΕΥΠΣ με την πολιτική Ηγεσία με
αφορμή τη μη εφαρμογή της νομοθεσίας για τις μεταθέσεις. Η Ένωση αναγκάζεται να τοποθετηθεί
δημοσίως με Δελτίο Τύπου στις 31-8-95, καταγγέλλοντας ότι «ενώ το Υπηρεσιακό Συμβούλιο
μεταθέσεων, εφαρμόζοντας πιστά τις διατάξεις του Κανονισμού μεταθέσεων, με την υπ’ αριθ. 8/187-1995 Απόφασή του μετέθεσε συνολικά 173 υπαλλήλους από όλες τις Υπηρεσίες της Ελλάδος για
κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος με νεώτερη Διαταγή του
στις 31-8-1995, δεν εκτέλεσε τις μεταθέσεις που γίνονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία των
Χανίων στην Πυροσβεστική Υπηρεσία των Αθηνών».
Το προεδρείο ζήτησε συνάντηση με τον Αρχηγό του Σώματος, ενώ στις 2 Αυγούστου 1995
συναντήθηκε με τον υφυπουργό Κίμωνα Κουλούρη για το θέμα της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας και
την αναβάθμιση του ΠΣ.
Κοινοί βηματισμοί με τους αστυνομικούς
Στις 30 Αυγούστου 1995 συνεδρίασε το Δ.Σ. και εκτός από το θέμα των μεταθέσεων και
τα χρονίζοντα προβλήματα, εξέτασε τη δυνατότητα πραγματοποίησης για πρώτη φορά στα
πυροσβεστικά χρονικά, κοινής συγκέντρωσης διαμαρτυρίας με αστυνομικούς. Η απόφαση ελήφθη
κατά πλειοψηφία.
Μετά την καταψήφιση στη Βουλή της τροπολογίας που είχε κατατεθεί από την αντιπολίτευση για
το «18χίλιαρο», άνοιγε διάπλατα ο δρόμος για κινητοποιήσεις. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε,
επίσης, να ξεκινήσει ένας κύκλος συναντήσεων με τα πολιτικά κόμματα.
Πάντως, για το θέμα των μεταθέσεων εκδόθηκε και άλλη ανακοίνωση με την οποία η ΠΕΥΠΣ
απευθύνθηκε σε όλο το πυροσβεστικό προσωπικό, ενημερώνοντάς το εκ νέου για το νέο ΠΔ 5/1995
και τις σημαντικές διατάξεις του που έπρεπε να εφαρμόζονται απαρέγκλιτα.
Η «κόντρα» με το Σήφη Βαλυράκη είδε, όπως ήταν αναμενόμενο, και το φως της δημοσιότητας.
«Κουρελόχαρτο» ο Κανονισμός μεταθέσεων στην Πυροσβεστική», έγραψε ο «Ριζοσπάστης» (1-
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9-95), ενώ πιο δηκτικό ήταν το σχόλιο του Γιώργου Μαρνέλλου στην «Ελευθεροτυπία». Υπό τον
τίτλο «Στο …άρμα» διαβάζουμε: «Προφανώς μεθυσμένος από τη σφικτή πρόσδεση στο άρμα της
Εκάλης, ακολουθεί στο υπουργείο πολιτική «αποφασίζω και λογαριασμό δεν δίνω» σε όλα σχεδόν
τα ζητήματα. Πολλοί υπηρεσιακοί παράγοντες που είναι αναγκασμένοι να συνεργάζονται μαζί του,
δύσκολα κρύβουν τη δυσφορία τους».
Στις 5-9-1995 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των υπουργών Οικονομικών και
Δημόσιας Τάξης, αλλά χωρίς και πάλι να δοθούν ουσιαστικές απαντήσεις. Για το καυτό θέμα του
«στρατιωτικού μισθολογίου», παρέπεμπαν και πάλι στο απώτερο μέλλον. Αναπόφευκτα, όλες οι
Ομοσπονδίες, ΕΝΑΕΑ, ΠΟΑΣΥ και ΠΕΥΠΣ συντονίζονταν για να απαντήσουν στις προκλήσεις
της κυβέρνησης το μήνα Οκτώβριο. Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις διαφόρων θεμάτων και
τα συγκρουόμενα συμφέροντα που εκπροσωπούσαν ορισμένες φορές, έπρεπε να συνεχίσουν τον
κοινό τους βηματισμό.
Τα πεπραγμένα του Δ.Σ. τους θερινούς μήνες, αποτυπώνονται σε έγγραφο το οποίο αποστέλλεται
στις Πρωτοβάθμιες ενώσεις με την επισήμανση ότι «το σωματείο έχει μπει σε άλλη λογική και
πρακτική απ’ αυτή που υπήρχε μέχρι σήμερα. Πιστεύοντας ότι ο εναγκαλισμός με τα κόμματα και
με πρόσωπα δεν μας οδηγεί πουθενά, αλλά τα κοινά προβλήματα μας ενώνουν, γι’ αυτό πρέπει από
κοινού να αγωνιστούμε. Εν τη ενώσει η ισχύς και μη ρωτάς τι κάνει το σωματείο για σένα, αλλά
τι κάνεις εσύ για το σωματείο. Γιατί το σωματείο είσαι εσύ. Δείξε το παρών σου έμπρακτα με τη
συμμετοχή σου».
Το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον ήταν εύγλωττο, αλλά αποτυπώθηκε στις αθηναϊκές εφημερίδες
της επομένης, με αντιφατικά δημοσιεύματα.
Ο Πάνος Σόμπολος, στο «Έθνος», σημειώνει ότι «η ένταξη των Σωμάτων Ασφαλείας στο
μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων αποφασίστηκε σε πολύωρη σύσκεψη που έγινε χτες στο
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μεταξύ των υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης Αλέκου
Παπαδόπουλου και Σήφη Βαλυράκη. Σε χτεσινή ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρεται ότι
κατά τη σύσκεψη των δύο υπουργών συμφωνήθηκε ότι: Με την έναρξη ισχύος του μισθολογίου
των Ενόπλων Δυνάμεων, αυτόματα θα καλυφθεί και το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας
και του Πυροσβεστικού Σώματος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ίδιο μισθολόγιο θα ισχύσει και
για το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος. Παρά το γεγονός ότι αυτή η εξαγγελία είναι αρκετά
ικανοποιητική για τους αστυνομικούς, τους πυροσβέστες και τους λιμενικούς, εν τούτοις επικρατεί
σ’ αυτούς μια συγκρατημένη αισιοδοξία.
Και είναι συγκρατημένη η αισιοδοξία γιατί υπάρχει μεν η εξαγγελία από τον υπουργό Εθνικής
Άμυνας κ. Γεράσιμο Αρσένη, ότι το νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών θα αρχίσει να εφαρμόζεται
από τις αρχές του νέου χρόνου, αλλά κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι θα υλοποιηθεί και
δεν θα μείνει σκέτη εξαγγελία, όπως τόσες άλλες. Όμως οι στρατιωτικοί από την πλευρά τους ήδη
εξασφάλισαν - και ορθώς - το επίδομα ετοιμότητας έως και 50.000 δρχ. το μήνα. Αυτό το επίδομα
δεν το παίρνουν οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες, παρά το γεγονός πως ό,τι ισχύει για τους
στρατιωτικούς θα πρέπει να ισχύει και για το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας.
Πάντως η χτεσινή συμφωνία Παπαδόπουλου - Βαλυράκη για το μισθολόγιο, οπωσδήποτε αποτελεί
ένα θετικό βήμα για την καλυτέρευση των άθλιων οικονομικών των αστυνομικών, πυροσβεστών και
λιμενικών. Στη χτεσινή σύσκεψη των υπουργών, κυριάρχησε το θέμα του προϋπολογισμού για το
1996 της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Δημοσιογραφικές πληροφορίες
αναφέρουν ότι ο κ. Παπαδόπουλος ήταν μεν πολύ φειδωλός στη χορήγηση των κονδυλίων για το
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1996, εν τούτοις δέχθηκε να περιληφθεί ποσόν πέντε δισεκατομμυρίων, το οποίο θα διατεθεί για
τις αργίες και τα κυριακάτικα των αστυνομικών».
Ο «Ελεύθερος Τύπος», εξάλλου, έγραφε: «Συνδικαλιστές χαρακτηρίζουν τακτικό ελιγμό της
κυβέρνησης τις δηλώσεις υπουργών για την ένταξη των ΣΑ στο μισθολόγιο των στρατιωτικών,
ενόψει των πανελλαδικών κινητοποιήσεων που ετοιμάζουν κατά πάσα πιθανότητα αρχές
Οκτωβρίου».
Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Σήφης Βαλυράκης είχε θορυβηθεί από όλα αυτά χωρίς μάλιστα
να έχει σβήσει και τη «φωτιά» που του είχαν ανάψει οι πυροσβέστες για τις μεταθέσεις. Λέγεται
δε ότι επιχείρησε να νουθετήσει τον πρόεδρο της ΠΕΥΠΣ διαμηνύοντάς του μέσω τρίτων να μην
τεντώνει το σχοινί…
Ο Γιάννης Λεόντιος, θυμάται σήμερα ότι πράγματι υπήρξε μεγάλη ένταση. Τον κάλεσε ο
«προσωπάρχης» του ΠΣ για να δώσει εξηγήσεις αλλά ο ίδιος του «εξήγησε» ότι το σωματείο
πρέπει να ενδιαφέρεται για την τήρηση του Κανονισμού και να μην κάνει τα στραβά μάτια... Δεν
υπάρχουν καλά παιδιά και αποπαίδια στην Πυροσβεστική, του είπε ο πρόεδρος και έφυγε από
την οδό Μουρούζη με κατεύθυνση τη Βουλή για να μοιράσει σε όλες τις θυρίδες των βουλευτών
την ανακοίνωση - καταγγελία του σωματείου. Το θέμα πήρε άλλη διάσταση, οπότε ο Σήφης
Βαλυράκης αναγκάστηκε να δεχτεί στο γραφείο του το προεδρείο της ΠΕΥΠΣ, όπου με οξύτατο
τόνο απευθύνθηκε στον Γιάννη Λεόντιο, λέγοντάς του «ποιος είσαι εσύ που με αμφισβητείς, έχω
δει πολλούς συνδικαλιστές, αλλά με σένα δεν μπορώ να επικοινωνήσω». Μάλιστα, προκλήθηκε
και μεταξύ τους φραστικό επεισόδιο με αποτέλεσμα ο πρόεδρος να σηκωθεί με σαφή πρόθεση να
αποχωρήσει από το υπουργικό γραφείο, αλλά τελικά τον συγκράτησαν οι συνάδελφοί του.
Η στάση της ΠΕΥΠΣ ήταν ανένδοτη. Μάλιστα, στις 7 Σεπτεμβρίου 1995, εκδόθηκε νέα
διευκρινιστική ανακοίνωση για τη μετάθεση των 12 συναδέλφων της Π.Υ. Χανίων για την Αθήνα.
Το σωματείο επέμενε ότι «η θέση μας αυτή υπαγορεύτηκε από αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όλους
τους συναδέλφους. Θεωρήσαμε και θεωρούμε ότι η απόφαση για τη μη εκτέλεση των μεταθέσεων
αυτών, χωρίς μάλιστα να υπάρχει αίτημα συγκεκριμένο από την πλευρά των μετατιθέμενων
συναδέλφων, είναι παράνομη, δεδομένου ότι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αποφασίζει τις μεταθέσεις
και το Α.Π.Σ. τις εκτελεί υποχρεωτικά».
Ζήτησε μάλιστα από το Αρχηγείο να ενημερωθεί ως σωματείο, αν υπάρχουν και από πλευράς
υπηρεσιακών παραγόντων σχετικές προτάσεις, ώστε να τις συσχετίσει με τις δικές της, πριν του
υποβάλλει τις τελικές της βελτιωτικές προτάσεις.
Ήδη η Ένωση έχει ξεκινήσει έκτακτες συνελεύσεις σε όλη τη χώρα, με σκοπό την ενημέρωση
και ενεργοποίηση των μελών της. Η πρώτη συνέλευση έγινε στη Λαμία με ιδιαίτερη επιτυχία.
Οι επόμενες συνελεύσεις έγιναν στη Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και, τέλος, στις 19/ 9 στην
Αθήνα.
Στις 20/9, το προεδρείο της ΠΕΥΠΣ συναντήθηκε με τα προεδρεία της Ένωσης Αξιωματικών
Ελληνικής Αστυνομίας και της ΠΟΑΣΥ, προκειμένου να συζητήσουν και να καθορίσουν τη στάση
τους ενόψει των κινητοποιήσεων του Οκτωβρίου. Κυρίαρχο ζήτημα συζήτησης ο εμπαιγμός
που υπέστησαν στη Βουλή, όταν η κυβερνητική πλειοψηφία του β’ θερινού τμήματος, απέρριψε
την τροπολογία της ΝΔ, η οποία προέβλεπε τη χορήγηση αναδρομικού (για το 1994) αλλά και
πάγιου (για το μέλλον) εκλογικού επιδόματος, καθώς και την εξομοίωση των αποδοχών τους με
εκείνες των Ενόπλων Δυνάμεων. Την τροπολογία την είχαν υποστηρίξει οι I. Κεφαλογιάννης και
Ν. Γκελεστάθης και έφερε τις υπογραφές 37 βουλευτών με επικεφαλής τον πρόεδρο της Ν.Δ.
Μιλτιάδη Έβερτ.
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Τροπολογία για το ίδιο θέμα είχαν καταθέσει και βουλευτές της Πολιτικής Άνοιξης, καθώς και
ορισμένοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, αν και οι τελευταίοι δεν επέμεναν μέχρι τέλους. Έτσι, ενώ στην
κοινοβουλευτική συζήτηση της 10ης Αυγούστου όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα της Βουλής (του
ΚΚΕ συμπεριλαμβανομένου) και ο αρμόδιος υπουργός, συμφώνησαν ότι πρέπει να καταβληθεί
εκλογικό επίδομα στην ΕΛ.ΑΣ. και το ΠΣ, εν συνεχεία, οι κυβερνητικοί βουλευτές (ακόμη και
αυτοί που το πρότειναν επωνύμως) παρέπεμψαν το αίτημα στις καλένδες.
Η κυβερνητική κοροϊδία προκάλεσε τη σκληρή αντίδραση του τότε βουλευτή της Ν.Δ. Πάνου
Καμμένου που ήταν και ο εισηγητής της τροπολογίας. Όπως είπε, «ο εμπαιγμός έφτασε στην
κορύφωσή του. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε στη συμφωνία όλων των κομμάτων,
ενέπαιξε κατά τρόπο αισχρό τους άνδρες και τις γυναίκες των Σωμάτων Ασφαλείας και τους
καταδίκασε σε μισθούς πείνας. Τα Σώματα Ασφαλείας και ο ελληνικός λαός ας τους κρίνουν...».
Ο «Ριζοσπάστης», πάλι, γράφει κι αυτός για άλλη μια υπόσχεση και ότι οι πρόεδροι είναι
αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις αν δεν υπάρξουν δεσμεύσεις από τον ίδιο τον
πρωθυπουργό.
Σ΄ αυτή τη μάχη της ενημέρωσης (προπαγάνδας ενίοτε) έρχονται να προστεθούν οι ανακοινώσεις
(11-9-95) του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος προεξοφλεί από τη Θεσσαλονίκη ότι
θα δαπανηθούν 35 δισεκ. δραχμές, σύμφωνα με σχετική μελέτη, που εγκρίθηκε από το υπουργείο
εθνικής Οικονομίας για τον εκσυγχρονισμό του Πυροσβεστικού Σώματος. Ο αντιστράτηγος
Νικόλαος Αλεβιζάκης, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του πυροσβεστικού περιπτέρου της
60ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, είπε ότι πρόκειται για την προμήθεια 67 υδροφόρων
πυροσβεστικών οχημάτων, συνολικού προϋπολογισμού 2,6 δισ. από τους πόρους του Ταμείου
συνοχής, για το επιχειρησιακό πρόγραμμα βιομηχανίας (πυρασφάλεια περιοχών της Θεσσαλονίκης,
της Πάτρας, του Ηρακλείου και του Βόλου συνολικού προϋπολογισμού 3.4 δισ.), την ίδρυση και
λειτουργία κέντρου πυρομηχανικών και πυροσβεστικών δοκιμών και πιστοποίησης συνολικού
προϋπολογισμού 2 δισ. δραχμών, την προμήθεια εξοπλισμού (μεγάλα πυροσβεστικά οχήματα
και ερπυστριοφόρα οχήματα με πλήρες κατασβεστικό και διασωστικό εξοπλισμό) συνολικού
προϋπολογισμού 1,8 δισ., τον εξοπλισμό της ΕΜΑΚ με προϋπολογισμό που προσεγγίζει το 1 δισ.
περίπου.
Ήταν δε τόσο απλόχερος στις εξαγγελίες που, όπως είπε, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού
Εθνικής Οικονομίας Γ. Ρωμαίου εγκρίθηκε η χρηματοδότηση έργου, προϋπολογισμού 2 δισ. και με
προοπτική τα 3 δισ., για δημιουργία κτιριακών εγκαταστάσεων (διοικητικά κτίρια, γυμναστήρια,
πύργο ασκήσεων, κατασκευή ελικοδρομίου και χώροι εκπαίδευσης) με συνθήκες εξομοίωσης σε
όλες τις πιθανές περιπτώσεις καταστροφικών συμβάντων όπως ερείπια κτιρίων, σήραγγες, πλοία,
αεροσκάφη, τρένα και αυτοκίνητα…
Τελικά, οι συνδικαλιστές ξανασυναντήθηκαν στις 23/9 και αποφάσισαν οριστικά ότι η κοινή
συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα γίνει στις 12 Οκτωβρίου 1995, στο Παναθηναϊκό στάδιο. Επίσης,
αποφάσισαν να μην κληθούν πολιτικά κόμματα για να μη δοθεί κομματική χροιά στη συγκέντρωση
κι αν κάποιοι παρευρεθούν, να μην τους δοθεί ο λόγος. Αντιθέτως κάλεσαν τα προεδρεία της ΓΣΕΕ
- ΑΔΕΔΥ και την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.
Η πρώτη ένστολη πανελλαδική διαμαρτυρία
Η ΠΕΥΠΣ με δικές της ανακοινώσεις προς όλες τις Υπηρεσίες του Πυρ/κου Σώματος, καλούσε
το πυροσβεστικό προσωπικό να ανταποκριθεί στο γεγονός της χρονιάς:
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«Αγαπητοί συνάδελφοι
Σας καλούμε να δηλώσετε όλοι με τη συμμετοχή και την παρουσία σας, την υποστήριξή σας
στις διεκδικήσεις και το δίκαιο αγώνα μας, για την προβολή, προώθηση και επίλυση των χρόνιων
προβλημάτων και δικαίων αιτημάτων του Πυρ/κού Σώματος και των Πυροσβεστών. Για την
ευχερή μετάβαση και επιστροφή, η Ένωσή μας θα διαθέσει πούλμαν στις έδρες των Περιφ/κών
Διοικήσεων, εφόσον συγκεντρώνεται ο απαραίτητος-ικανοποιητικός αριθμός Συναδέλφων. Σε
αντίθετη περίπτωση οι συνάδελφοι μπορούν να συγκεντρωθούν στις πλησιέστερες προς αυτούς
περιφ/κες Διοικήσεις-Υπηρεσίες που συγκεντρώνουν ικανοποιητικό αριθμό και να αναχωρήσουν
από εκεί όλοι μαζί.
Να μη λείψει κανένας από τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 1995 και
ώρα 17.30, στο Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο).
Όλοι μαζί να δώσουμε ένα δυναμικό παρών, προκειμένου να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στην
πολιτική των δυο μέτρων και δυο σταθμών, που ακολουθείται εδώ και χρόνια από τις εκάστοτε
κυθερνήσεις για τα Σώματα Ασφαλείας.
Για πρώτη φορά πραγματοποιούμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας μαζί με την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΟΑΣΥ) και την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΠΕΝΑΑ), για την προώθηση και επίλυση των θεσμικών και
οικονομικών αιτημάτων μας. Τα συσσωρευμένα μακροχρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε
μας υποχρεώνουν να αντιδράσουμε δυναμικά ως εργαζόμενοι. Γι’ αυτό δε θα πρέπει να λείψει
κανένας συνάδελφος τόσο από την Αθήνα όσο και από την επαρχία. Εκτός από τη συγκέντρωση
διαμαρτυρίας στο Παναθηναϊκό Στάδιο, συγκέντρωση θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα και στο
Ηράκλειο της Κρήτης.
Στις 27 Σεπτεμβρίου 1995, η εφημερίδα «Τα Νέα» έγραψε ότι αυξάνεται η ειδική αποζημίωση από
3.000 σε 6.000 δρχ, με τροπολογία που κατέθεσε ο Σήφης Βαλυράκης και η οποία θα προκαλέσει
ετήσια επιβάρυνση κατά 5,8 δισεκατομμύρια δρχ.
Η ΠΕΥΠΣ κάλεσε τους πυροσβέστες να αγνοήσουν, όπως ανέφερε, την παραπληροφόρηση και
τις μεθοδεύσεις που γίνονταν από ελάχιστους συναδέλφους που είχαν στόχο να τορπιλίσουν τον
αγώνα της και να συμμετάσχουν δυναμικά στη συγκέντρωση. «Και μη ρωτάς τι κάνει το σωματείο
για σένα, γιατί το σωματείο είσαι εσύ. Δείχτο με το παρών σου», σημείωνε ξανά ο Γιάννης Λεόντιος
στην πρόσκληση που έστειλε το προεδρείο σε όλες τις Υπηρεσίες του ΠΣ. Εξάλλου, με έκτακτες
συνελεύσεις στις περιφέρειες επεδίωκε παράλληλα και την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των
πυροσβεστών για τα κοινά προβλήματά τους.
Οι θυελλώδεις εκείνες ημέρες, οδηγούσαν τους ένστολους στην ανοικτή αναμέτρηση με την
κυβέρνηση, γεγονός που το διαισθάνονταν και οι δημοσιογράφοι που κάλυπταν το ρεπορτάζ του
ΥΔΤ. Οι ιστορικές στιγμές που ζούσαν όλοι, είναι αποτυπωμένες με τον πλέον πιστό και αδιάψευστο
τρόπο:
«Ελεύθερος τύπος» (1-10-95): Αστυνομικοί - πυροσβέστες εργαζόμενοι δευτέρας διαλογής: Τα
ΣΑ ετοιμάζονται για απεργία. Για πρώτη φορά αστυνομικοί και πυροσβέστες κατεβαίνουν στο
πεζοδρόμιο για να διεκδικήσουν, όπως όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, τα δικαιώματά τους.
Κάθε μέρα τους βλέπουμε στα δελτία των ειδήσεων να παίζουν κορόνα - γράμματα τη ζωή τους
για να σώσουν συνανθρώπους τους από φωτιές, πλημμύρες και σεισμούς, να καταπολεμήσουν
τη βία και να εφαρμόσουν το νόμο. Είναι οι τελευταίοι άνθρωποι που περιμένει κανείς να μην
υπακούσουν στις επιταγές του κράτους. Κι όμως, τα συσσωρευμένα και μακροχρόνια προβλήματα
που αντιμετωπίζουν ως εργαζόμενοι τους αναγκάζουν να το κάνουν.
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Εκπρόσωποι των σωματείων τους, υποστηρίζουν ότι στην ουσία δε διεκδικούν αύξηση των
αποδοχών τους - παρότι είναι χαμηλές - παρά μόνο χρήματα που τους οφείλει το κράτος και
αρνείται να τους δώσει. Πρώτο, λοιπόν, κοινό αίτημα μείζονος σημασίας είναι το ενιαίο μισθολόγιο
Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας».
Οι πρόεδροι της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος και της
Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων Γ. Λεόντιος και Δ. Γόγολος, δήλωναν επίσης: «Μας
συμπεριφέρονται ανάλογα με το πώς τους συμφέρει. Όταν δίνουν κάτι στους δημόσιους υπαλλήλους,
μας αποκλείουν, λέγοντας ότι ανήκουμε μισθολογικά στους στρατιωτικούς. Μας αγνοούν επειδή
δεν έχουμε το δικαίωμα της απεργίας. Αν χρειαστεί όμως θα φτάσουμε μέχρι εκεί».
Η κλεψύδρα της νηφάλιας προσέγγισης των κυβερνητικών διαθέσεων, όμως, άδειασε στις 5
Οκτωβρίου 1995, όταν οι Ομοσπονδίες των αστυνομικών και των πυροσβεστών με κοινή συνέντευξη
Τύπου προανήγγειλαν την πραγματοποίηση, στην Αθήνα, της πρώτης τους κοινής συγκέντρωσης
διαμαρτυρίας.
Αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης, έστειλαν μηνύματα στον πρωθυπουργό Κώστα
Σημίτη, στον υπουργό Οικονομικών Αλέκο Παπαδόπουλο και στον υπουργό Δημόσιας Τάξης Σήφη
Βαλυράκη, αξιοποιώντας και το γεγονός της κατασπατάλησης δισεκατομμυρίων δραχμών για τις
εκδηλώσεις της Πάτμου, ένα θέμα που ήταν τότε στην επικαιρότητα. «Για τη φιέστα της Πάτμου
είχαν δισεκατομμύρια, για μας δεν έχουν μερικά εκατομμύρια», ήταν το σλόγκαν, που διακινήθηκε
από χείλη σε χείλη εκείνες τις ημέρες.
Ο πρόεδρος της ΠΕΥΠΣ Γιάννης Λεόντιος, παρουσίασε με δραματικό τόνο τη δεινή θέση
στην οποία έχουν περιέλθει οι Έλληνες πυροσβέστες εξαιτίας της εγκατάλειψης της Υπηρεσίας
τους από όλες τις μεταπολεμικές κυβερνήσεις, όπως είπε. Ενδεικτικά, παρουσίασε ένα άρθρο
που δημοσιεύτηκε στην «Πυροσβεστική Ηχώ» το 1949 και το οποίο πραγματικά απεικόνιζε και
την τότε κατάσταση, μισό αιώνα αργότερα! Ο Γ. Λεόντιος αναφέρθηκε στην επικινδυνότατα της
δουλειάς τους και στην αναλγησία των κυβερνώντων, που τους στερούν το επίδομα επικίνδυνης
και ανθυγιεινής εργασίας,, ενώ εξήρε τον ηρωισμό των πυροσβεστών.
Αίσθηση προκάλεσε επίσης η αναφορά του στη συμμετοχή των πυροσβεστών στην κατάσβεση
των δασικών πυρκαγιών, οι οποίες, όπως είπε, αντιμετωπίζονται κυρίως από την Πυροσβεστική
Υπηρεσία, αν και το ισχύον μοντέλο κατάσβεσης τούς θέλει σε δευτερεύοντα ρόλο. Κάλεσε
μάλιστα την Εισαγγελία να διερευνήσει γιατί καίγονται τα δάση, ποιοι έχουν οικονομικά οφέλη
από τις πολυήμερες δασικές πυρκαγιές και γιατί κάποιοι αρνούνται στο Πυροσβεστικό Σώμα να
παίξει πρωταρχικό ρόλο.
Ωστόσο, επισήμως, κρατήθηκαν χαμηλοί τόνοι, αφού στόχος ήταν η συνάντηση με τον υπουργό
Οικονομικών, η οποία πραγματοποιήθηκε τελικά στις 6-10-1995. Συμμετείχαν εκπρόσωποι της
ΕΝΑΕΑ, της ΠΟΑΣΥ και της ΠΕΥΠΣ. Ήταν, φυσικά, η πλέον καθοριστική για τις επόμενες
ενέργειές τους αλλά δεν ικανοποίησε κανέναν αφού υπήρξε άρνηση επίλυσης του βασικού
αιτήματος για την αναδρομική χορήγηση επιδόματος ετοιμότητας (18.000 δρχ.) και εκλογών
(δύο τελευταίων εκλογικών αναμετρήσεων). Ωστόσο, υπήρξαν δεσμεύσεις περί εντάξεώς τους σε
ενιαίο μισθολόγιο προσωπικού Ε.Δ. και Σωμάτων Ασφαλείας, όταν αυτό ισχύσει, καθώς και για τη
μελλοντική θεσμοθέτηση του εκλογικού επιδόματος το ύψος του οποίου θα καθορίζεται με κοινή
απόφαση των συναρμόδιων υπουργών. Υπήρξε, επίσης, δέσμευση για τη χορήγηση επιδόματος
ετοιμότητας από 1-1-1996, εφόσον αυτό συνεχίζεται να δίδεται στους στρατιωτικούς, δέσμευση
για τη χρονική παρέκταση των διατάξεων του Ν.Δ. 142/1974, εφόσον δεν προκύπτει δαπάνη για τα
προσεχή τρία χρόνια, αλλά άρνηση χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
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ΠΟΕΥΠΣ - Το συνδικάτο του Πυροσβέστη
Τέλος, άφησαν ανοικτό το ενδεχόμενο θεσμοθέτησης νέων κοινωνικών πόρων για τα ασφαλιστικά
ταμεία.
Τα προεδρεία των συνδικάτων της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής μετά από όλα αυτά
ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν κανονικά στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12-10-1995.
Πάντως, η συνέχεια δεν περιγράφεται. Μόλις έγινε γνωστό ότι ανακοινώθηκε κινητοποίηση από
τους ένστολους, ακολούθησε μπαράζ δημοσιευμάτων για τα αιτήματά τους. Μια μέρα πριν από την
κοινή συνέντευξη Τύπου, σε ερώτηση του υποφαινόμενου, ο Σήφης Βαλυράκης είχε ξεκαθαρίσει
ότι «η κινητοποίηση αυτής της μορφής και αυτήν την ώρα, δεν προσιδιάζει με την πολιτική που
ασκούμε αυτήν την περίοδο στα Σώματα Ασφαλείας», προσθέτοντας στη συνέχεια ότι «είναι
δικαίωμα του προσωπικού των Σ.Α. να κρίνουν εκείνοι τι θα κάνουν, αφήνοντας προφανώς να
εννοηθεί ότι δεν θα υπάρξει παρενόχληση της συγκέντρωσης, όπως είχε γίνει πριν μερικά χρόνια
όταν η Αστυνομία είχε θέσει σε επιφυλακή τους αστυνομικούς, συμπτωματικά την ώρα της
συγκέντρωσης».
Υπήρχαν, όμως, και διάφορα προβοκατόρικα δημοσιεύματα που έσπερναν τη σύγχυση στις
τάξεις τους. Για το λόγο αυτό, στις 10 Οκτωβρίου 1995, με αφορμή διάφορες φήμες περί μη
πραγματοποίησης της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, οι διοργανωτές (ΠΕΥΠΣ, ΠΕΝΑΑ41 και
ΠΟΑΣΥ) έστειλαν νέα ανακοίνωση στον Τύπο, με το ακόλουθο περιεχόμενο:
«1. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί κανονικά, γιατί η συνάντηση με τον υπουργό των
Οικονομικών απέβη άκαρπη.
2. Δεν κλήθηκαν να παραστούν εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, γιατί δεν επιθυμούμε την με
οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο κομματικοποίηση της συγκέντρωσης. Παρακαλούμε πολύ τα
πολιτικά κόμματα να σεβασθούν την επιθυμία μας αυτή.
3. Απευθύνουμε κάλεσμα στην ευρύτερη αστυνομική και πυροσβεστική οικογένεια, να δώσουν
με τη μαζική, αλλά και ευπρεπή παρουσία τους ένα μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση: “ΟΧΙ ΠΙΑ
ΣΤΟΝ ΕΜΠΑΙΓΜΟ, ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ”.
4. Τέλος, θέλουμε να πιστεύουμε ότι στην άσκηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος
του συνέρχεσθαι, όχι μόνο δε θα παρεμβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο “εμπόδια” (γιατί σε
διαφορετική περίπτωση οι υπηρεσιακοί παράγοντες θα αναλάβουν τις προσωπικές τους ευθύνες),
αλλά τουναντίον θα διευκολυνθούν όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση».
Ο Σήφης Βαλυράκης, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για τις κινητοποιήσεις των
ενστόλων, διένειμε στη συνέχεια, δια του Γραφείου Τύπου, την ακόλουθη δήλωση:
«Οι κινητοποιήσεις των Αστυνομικών και Πυροσβεστών στερούνται ουσιαστικής βάσης.
Τα προβαλλόμενα αιτήματα των Αστυνομικών και των Πυροσβεστών βρίσκονται ήδη στο
στάδιο της ικανοποίησής τους, κάτι που αναμφισβήτητα γνωρίζουν πολύ καλά οι επικεφαλής
των συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί προσωπικά, τόσο από μένα
στις επανειλημμένες συναντήσεις που είχαμε, όσο και από τον υπουργό των Οικονομικών. Ήδη
θεσμοθετείται, με την υπογραφή από τους συναρμόδιους υπουργούς τροπολογίας, το εκλογικό
επίδομα, που θα χορηγείται στο αστυνομικό, πυροσβεστικό και πολιτικό προσωπικό του υπουργείου
Δημοσίας Τάξεως, για την έκτακτη απασχόλησή του σε εκλογικής φύσεως διαδικασίες, κατά την
εκλογική περίοδο.
41

Η Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας, αποτελεί συνέχεια της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας,
που είχε ιδρυθεί από το 1989.
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Επίσης, η κυβέρνηση, δια των υπουργών Οικονομικών και Δημοσίας Τάξεως, έχει δεσμευθεί
για το ενιαίο μισθολόγιο των στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας, όπως ισχύει ανέκαθεν.
Εξάλλου, η κυβέρνηση, δια των ιδίων υπουργών, έχει δεσμευθεί ότι θα καταβληθεί και το επίδομα
ετοιμότητας, που ήδη καταβάλλεται στις Ένοπλες Δυνάμεις και στο προσωπικό των Σωμάτων
Ασφαλείας από 1-1-1996, εφόσον αυτό εξακολουθήσει να χορηγείται.
Άλλωστε, με πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, αφενός έχουν διαγραφεί τα χρέη του Τ.Α.Α.Χ.,
ύψους δύο δισεκατομμυρίων περίπου και αφετέρου έχει απαλειφθεί το πλαφόν για τη δαπάνη της
αποζημιώσεως, για την εργασία πέραν του πενθημέρου, ώστε να εξακολουθήσει η απρόσκοπτη
καταβολή της».
Κατά την ιστορική και μεγαλειώδη συγκέντρωση διαμαρτυρίας του προσωπικού των Σωμάτων
Ασφαλείας, εγκρίθηκε ομόφωνα σχετικό Ψήφισμα, το οποίο επιδόθηκε πέραν των συνήθων
παραληπτών -κυβέρνηση και κόμματα- και στις Ηγεσίες των Σωμάτων Ασφαλείας, οι οποίες
βεβαίως παρακολουθούσαν τα διαδραματιζόμενα χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις. Έχει ενδιαφέρον
να κρατήσουμε για ιστορικούς λόγους τη μαρτυρία που αναφέρεται στο βιβλίο της ΠΟΑΞΙΑ
και αφορά την τοποθέτηση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Μανώλη Χουρδάκη για τη
συγκέντρωση αυτή, και μάλιστα πριν ακόμα πραγματοποιηθεί αυτή. Όχι μόνο δεν αντέδρασε όταν
το πληροφορήθηκε, αλλά είπε στους συνομιλητές του ότι «οι αστυνομικοί δεν είναι παιδιά ενός
κατώτερου Θεού και έχουν δικαιώματα». Μάλιστα, δε, συναίνεσε στην πραγματοποίησή της,
εκφράζοντας σε αντιπροσωπεία της ΕΝΑΕΑ (Βλαχογιάννη, Βετούλη, Οικονόμου, Καμαρινόπουλο)
τον διακαή του πόθο να συμμετάσχει και ο ίδιος. Έπειτα από συζήτηση εκρίθη ως πολύ προχωρημένη
για την εποχή εκείνη μια τέτοια ενέργεια, αλλά η επιθυμία του Μ. Χουρδάκη ήταν γνήσια και μη
αμφισβητήσιμη.
«Τέρμα πια στον εμπαιγμό, δεν είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας», ήταν τα συνθήματα
που κυριάρχησαν στην πανελλαδική συγκέντρωση των ενστόλων. Οι Έλληνες αστυνομικοί και
πυροσβέστες είναι σκληρά εργαζόμενοι και η πολιτεία οφείλει να τους αμείβει σωστά, τόνισαν
στις ομιλίες τους οι πρόεδροι της ΕΝΑΕΑ Ηλίας Βλαχογιάννης, της ΠΟΑΣΥ Δήμος Γόγολος και
της ΠΕΥΠΣ Γιάννης Λεόντιος, οι οποίοι δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στα επεισόδια που
σημειώθηκαν στον Πειραιά έξω από το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, όταν οι εργαζόμενοι της
Ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης Περάματος είχαν αποκλείσει την είσοδο του υπουργείου με ένα
κοντέινερ.42
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Η ανακοίνωση της ΠΕΥΠΣ για τα επεισόδια στο ΥΕΝ: Η ΠΕΥΠΣ καταγγέλλει τη χρησιμοποίηση μέσων και εξοπλισμού
του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διάλυση κινητοποιήσεων εργαζομένων. Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει ως αποστολή την
παροχή κοινωνικού έργου και την προστασία προσώπων και ιδιοκτησιών από φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πυρκαγιές,
κ.λπ.). Το Πυροσβεστικό Σώμα δεν είναι και δεν μπορεί να καλείται να παίζει τον ρόλο του μηχανισμού καταστολής
γιατί έτσι αποδυναμώνεται ο κοινωνικός του ρόλος και προσανατολισμός. Προειδοποιούμε αυτούς που μεθοδεύουν έναν
παρόμοιο ρόλο καταστολέα στους υπαλλήλους του Π .Σ. ότι την επόμενη φορά που θα επιχειρήσουν κάτι ανάλογο, θα
αντιμετωπίσουν τη δημοκρατική συνείδηση των υπαλλήλων, η οποία βρίσκεται υπεράνω της όποιας τυπικής διαταγής
για καταστολή, η οποία εξωτερικά και μόνο φέρει τα τυπικά γνωρίσματα της νομιμότητας, ενώ στην ουσία πρόκειται για
παράνομη διαταγή, αφού η καταστολή δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον κοινωνικό διάλογο, μόνο μέσο για την επίλυση
κοινωνικών προβλημάτων. Τα πιο πάνω πρέπει να κατανοηθούν από την πολιτική και υπηρεσιακή Ηγεσία του Π.Σ., που
καλά θα κάνουν να στραφούν και να λύσουν τα χρόνια θεσμικά, υπηρεσιακά και οικονομικά προβλήματα του προσωπικού,
αντί να το χρησιμοποιούν σε άχαρους και αντιδημοκρατικούς ρόλους, όπως αυτός της καταστολής. Να σημειωθεί, επίσης,
ότι οι Γ. Λεόντιος και Κ. Καρράς, πήγαν αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση των εργαζομένων στο Εργατικό Κέντρο
Πειραιά στις 11/10/95 και έδωσαν έγγραφο χαιρετισμό με τις θέσεις της ΠΕΥΠΣ αλλά και ζήτησαν επανειλημμένως
τίμια και ειλικρινά συγγνώμη για την πρακτική του ΠΣ. Οι ενέργειες αυτές άλλαξαν τελείως την εικόνα του ΠΣ και
συνέβαλαν αποφασιστικά στην ανατροπή του κλίματος όξυνσης και τεχνικών αντιθέσεων και της αντιπαράθεσης με τους
εργαζόμενους. Η όλη παρουσία των δυο αυτών συναδέλφων αποτελεί δίδαγμα συνδικαλιστικής πρακτικής, κοινωνικής και
ηθικής αναγνώρισης και σεβασμού, σημείωνε η εφημερίδα του σωματείου «Η φωνή των Πυροσβεστών».
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Τόνισαν από μικροφώνου, συγκεκριμένα, ότι η πολιτεία πρέπει να πάψει να επιφυλάσσει στην
Αστυνομία τον άχαρο ρόλο του μπαμπούλα, ενώ ο πρόεδρος των πυροσβεστών Ιωάννης Λεόντιος
ζήτησε δημόσια συγγνώμη για τη χρησιμοποίηση των πυροσβεστικών αντλιών, που κατάβρεχαν,
όπως είπε, ανθρώπους που ζητούσαν ψωμί και δουλειά.
Το γεγονός δεν πέρασε απαρατήρητο. Όπως έγραψε η εφημερίδα «Τα Νέα», «σε παρατεταμένο
χειροκρότημα προχώρησαν οι συγκεντρωμένοι, όταν ο εκπρόσωπος των πυροσβεστών, ούτε
λίγο ούτε πολύ, ζήτησε συγγνώμη για τους συναδέλφους του «που κατάβρεξαν διαδηλωτές οι
οποίοι ζητούσαν το δικαίωμα στη δουλειά». Άλλα ήθη και έθιμα. «Πώς αλλάζουν οι καιροί»,
αναρωτιόταν κάποιος από τη συγκέντρωση που, σε μια προσωπική «εξομολόγησή» του, έλεγε ότι
«δεν περίμενε πως, έπειτα από 28 χρόνια στο Σώμα, θα έφτανε στο σημείο να πάρει μέρος σε τέτοια
συγκέντρωση».
Οι πυροσβέστες, αν και συντριπτικά λιγότεροι, όπως έγραψε η ίδια εφημερίδα, κέρδισαν τις
εντυπώσεις για τη μαχητικότητα των λόγων και των συνθημάτων τους. Ήταν πιο «ευέλικτοι» και
ευρηματικοί στη συνθηματολογία τους. Και ποιος το περίμενε ότι σε μια τέτοια συγκέντρωση θα
ακουγόταν και το σύνθημα «η τρομοκρατία δεν θα περάσει»!
Τα συνθήματα που τους έλεγε ο «συνάδελφός τους με την ντουντούκα»: «Όχι στον εμπαιγμό»,
«Ναι στην κοινωνική προσφορά - Όχι στην Καταστολή», «Ναι στην ισονομία, στη δικαιοσύνη και
στην ισοπολιτεία».
Ας δούμε πώς παρουσίασε τη μεγαλειώδη συγκέντρωση «Η Φωνή των Πυροσβεστών» (τεύχος
6, Νοέμβριος 1995):
«Σείστηκε το Καλλιμάρμαρο, το ποτάμι δε γυρίζει πίσω», ήταν ο τίτλος του ρεπορτάζ:
«Ξεπέρασε κάθε όριο προσδοκίας η συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έγινε από κοινού με τους
αστυνομικούς στις 12-10-1995 στο Παναθηναϊκό στάδιο. Πάνω από 10.000 Πυροσβέστες και
Αστυνομικοί απ’ όλη την Ελλάδα, έδωσαν παρών σ’ αυτό το κέλευσμα των συνδικαλιστικών τους
οργάνων, ενάντια στη μονόπλευρη οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης, βροντοφωνάζοντας «όχι
στα δύο μέτρα και δύο σταθμά», «δεν είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας», «ναι στην προσφορά
την κοινωνική - όχι στην κατασταλτική» και διάφορα άλλα συνθήματα που είχαν γράψει σε τεράστια
πανώ που κρατούσαν. Μεγάλη εντύπωση προξένησε η τάξη που επεκράτησε καθόλη τη διάρκεια
της συγκέντρωσης στον παραπάνω χώρο, απ’ όλους τους συμμετέχοντες- παρευρισκόμενους. Από
πλευράς ΑΔΕΔΥ παρευρέθηκε και χαιρέτησε τη συγκέντρωση ο πρόεδρός της κ. Κουτσούκος I.
Από τη ΓΣΕΕ ο κ. Χρ. Πρωτόπαπας, που μεταξύ άλλων χαρακτήρισε απόλυτα δίκαια τα αιτήματα
των υπαλλήλων των Σωμάτων Ασφαλείας και τόνισε ότι έχει περάσει η εποχή που η πολιτεία
έσπρωχνε τον έναν εργαζόμενο ενάντια στον άλλο.
Από νωρίς το απόγευμα ο χώρος του Παναθηναϊκού Σταδίου άρχισε να γεμίζει από συναδέλφους
που κατέφθαναν απ’ όλες τις περιοχές της χώρας, με πούλμαν ναυλωμένα από την Ένωσή μας,
προκαλώντας την περιέργεια του κόσμου μιας και για πρώτη φορά πραγματοποιούνταν παρόμοιο
γεγονός.
Μεγάλη η συμβολή των Μ.Μ.Ε. που από την πρώτη στιγμή στάθηκαν στο πλευρό μας, δίνοντας
σχεδόν με καθημερινά ρεπορτάζ, έμφαση στα θεσμικά και οικονομικά αιτήματά μας. Από
πλευράς της Ένωσής μας μίλησε ο πρόεδρός μας κ. Γ. Λεόντιος (όλη η ομιλία του στη σελ. 6),
αναπτύσσοντας εμπεριστατωμένα τα αιτήματά μας, καταχειροκροτούμενος στο τέλος από όλους
τους παριστάμενους. Επίσης, σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε και ο Γ.Γ. της ΠΕΥΠΣ κ. Νίκας Π. Στο
τέλος της μεγαλειώδους αυτής συγκέντρωσης που κράτησε περί τις 4 ώρες, αντιπροσωπεία των Δ.Σ.
ΠΕΥΠΣ-ΠΟΑΣΥ-ΠΕΝΑΑ, μετέβη στη Βουλή και επέδωσε Ψήφισμα στον πρόεδρο κ. Κακλαμάνη
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Απόστολο και τα κόμματα. Να σημειωθεί ότι δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή από τα προεδρεία και
των τριών Ενώσεων στη μη συμμετοχή πολιτικών προσώπων στη συγκέντρωση. Τέλος, να
σημειώσουμε ότι δεχθήκαμε πολλά μηνύματα συμπαράστασης από απομακρυσμένες Υπηρεσίες
που δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν και να συμμετάσχουν στη συγκέντρωσή μας αυτή».
Ο Γιάννης Λεόντιος, ανεβαίνοντας στο βήμα, είπε: «Θα αρχίσω την ομιλία μου πρωτοτυπώντας,
γιατί τα πυροσβεστικά οχήματα έπαιξαν τον κατασταλτικό μηχανισμό και ρόλο απέναντι σε
κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν καν το δικαίωμα της εργασίας. Εμείς αρνούμαστε. Ζητάμε για
άλλη μια φορά συγνώμη. Δεν μπορεί ο πυροσβέστης να είναι καταστολέας. Θέλουμε μια κοινωνία
παραγωγική. Μια κοινωνία για να είναι παραγωγική, πρέπει να έχει εργαζόμενους, όχι άνεργους.
Οι άνθρωποι αυτοί χάνουν το ψωμί τους και εμείς τους βαράμε. Δεν το βαστά η καρδιά μας.
Αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι και συναγωνιστές. Θεωρώ ιδιαίτερη τιμή να βρίσκομαι σ’ αυτό εδώ
το βήμα σαν εκπρόσωπος του συνδικαλιστικού κινήματος των Πυροσβεστών στην πρώτη στην
Ιστορία του Πυρ/κού Σώματος, ανοιχτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
Οι υπάλληλοι του Π.Σ. καθημερινά δίνουν δείγματα του κοινωνικού έργου και της προσφοράς
τους. Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που όλος ο Ελληνικός λαός μιλούσε για τους ήρωες
του Αιγίου και γι’ αυτούς τους ανθρώπους που ρίχτηκαν στη μάχη για να σώσουν το δασικό πλούτο
της Αττικής και ολόκληρης της χώρας.
Το Π.Σ. και το προσωπικό του έχει κατακτήσει μια εξέχουσα θέση στη συνείδηση του λαού.
Απευθύνομαι στους δημοσιογράφους. Τότε με αναζήτησαν και τους είπα: Την ώρα του πόνου, την
ώρα που ο άλλος χάνει τον άνθρωπό του, την ώρα που καταστρέφονται περιουσίες, οι Πρόεδροι,
οι Γραμματείς, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Πυροσβέστες, πρέπει να δουλεύουν
και να μη δίνουν συνεντεύξεις. Θεώρησα σκόπιμο ότι εκείνη τη στιγμή δεν έπρεπε να βάλουμε τα
προβλήματά μας, αλλά ήρθε μια φιέστα, μια φιέστα με βραβεύσεις, μια φιέστα με μετάλλια, χωρίς
στην τσέπη του πυροσβέστη και το στομάχι να μπαίνει δεκάρα.
Δεν μπορεί λοιπόν κάποιοι να είναι άνεργοι και κάποιοι να αδικούνται. Ζητούμε ισονομία και
ισοπολιτεία. Πρέπει όλα τα κόμματα να το δουν σοβαρά. Δυστυχώς αυτή την εικόνα επιδιώκουν
ορισμένοι να αμαυρώσουν, στέλνοντας Πυρ/κά μέσα και προσωπικό του Π.Σ. για να διαλύσουν
τις νόμιμες συγκεντρώσεις εργαζομένων που χαλούν την ησυχία κάποιων που αναπαύονται στην
θαλπωρή της καρέκλας τους».
Όπως τόνισε ο ίδιος, «οι υπάλληλοι του Π.Σ., σαν αναπόσπαστο κομμάτι του Δημοσιοϋπαλληλικού
κινήματος -γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το προσωπικό του Π.Σ., ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό
του ως υπηρετούντες σε Σώμα Ασφαλείας είναι τακτικοί Δημόσιοι υπάλληλοι- ασκούν σήμερα
το δημοκρατικό τους δικαίωμα για κινητοποιήσεις, ζητώντας από την κυβέρνηση και τα πολιτικά
κόμματα να σκύψουν πάνω στα πραγματικά προβλήματα του Πυροσβέστη και να ικανοποιήσουν
τα αιτήματά του που είναι σε μεγάλο μέρος κοινά με αυτά του Αστυνομικού».
Στη συνέχεια ο Γιάννης Λεόντιος αναφέρθηκε αναλυτικά στο διεκδικητικό πλαίσιο των
αιτημάτων, ενώ σχολίασε και την πρωτοβουλία του υπουργού που είχε μιλήσει για επίλυση των
αιτημάτων τους:
«Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης, προχτές, έστειλε fax, το Γραφείο μάλλον του υπουργού για να
είμαστε ακριβείς, και έγραψε ότι ικανοποιήθηκαν τα αιτήματα. Προκαλούμε διάλογο μέσα στα
πλαίσια τα συνταγματικά. Ο μπαμπούλας δεν μπορεί να συνεχιστεί «θα σου πάρουμε το κεφάλι εάν
μιλήσεις πυροσβέστη». Έχουμε πλέον Σωματείο, ίσως να μην το κατάλαβαν», πρόσθεσε.
Ιδού τι ανέφερε και το Ψήφισμα της ιστορικής συγκέντρωσης διαμαρτυρίας των ενστόλων,
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αντιπροσωπεία των οποίων το επέδωσε στον πρόεδρο της Βουλής Α. Κακλαμάνη:
«Εμείς, οι συγκεντρωθέντες σήμερα, 12-10-1995, στο Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο),
μετά το συνεχή και συστηματικό εμπαιγμό του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας, εκ μέρους της
πολιτείας, για ικανοποίηση βασικών οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων, εγκρίναμε ΟΜΟΦΩΝΑ
το παρόν Ψήφισμα, προκειμένου επιδοθεί στον Πρόεδρο της Βουλής και στα πολιτικά κόμματα
της χώρας και στο οποίο περιλαμβάνονται τα παρακάτω οικονομικά και θεσμικά αιτήματα, για τα
οποία οι υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας απαιτούν, για λόγους ισονομίας και ισοπολιτείας
προς τους λοιπούς δημοσίους λειτουργούς, άμεση ικανοποίηση:
Α’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
1. Άμεση θέσπιση νέου ενιαίου μισθολογίου προσωπικού Σωμάτων Ασφαλείας και Ε.Δ., αφού
προηγουμένως γίνει σχετική συζήτηση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.
2. Χορήγηση επιδόματος ετοιμότητας και στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, με τους
ίδιους όρους και προϋποθέσεις που χορηγήθηκε στο προσωπικό των Ε.Δ.
3. Χορήγηση των αναδρομικών του ειδικού επιδόματος των 18.000 δρχ.
4. Θεσμοθέτηση για πάγια χορήγηση του εκλογικού επιδόματος, όπου το ύψος του θα είναι
ανάλογο των υπαλλήλων των άλλων υπουργείων, ως και αναδρομική χορήγηση οφειλομένων από
τις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις.
5. Χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
Β’ ΘΕΣΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
1. Συμμετοχή εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων στα υπηρεσιακά συμβούλια και
ασφαλιστικά ταμεία.
2. Βελτίωση και πλήρη εφαρμογή Κανονισμού μεταθέσεων του Πυροσβεστικού Σώματος και
επέκταση στην Ελληνική Αστυνομία.
3. Εφαρμογή εργατικής νομοθεσίας για την πέραν του πενθημέρου εργασία.
4. Ουσιαστικός εκσυγχρονισμός Πειθαρχικού Δικαίου και Κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας.
5. Χρονική παρέκταση των διατάξεων του ν.δ. 142/1974 και διεύρυνση των αναφερομένων σ’
αυτό Υπηρεσιών.
6. Ενεργοποίηση και εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν.2168/1993.
Ο Τύπος για την ιστορική συγκέντρωση
Ενδεικτικά του κλίματος που είχε διαμορφωθεί ήταν και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της
επομένης ημέρας:
«Ελεύθερος Τύπος»: ΠΟΡΕΙΑ ΧΑΣΤΟΥΚΙ που έγινε παγκόσμιο θέμα - Ξεσηκώθηκαν για
πρώτη φορά τα Σ.Α., «Απογευματινή»: «ΕΛ.ΑΣ. πεινάς», «Ελευθεροτυπία»: Τους ζήλεψαν και οι
συνήθεις διαδηλωτές, «Έθνος»: Τα γαλόνια της οργής!
Εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»: Άφησαν τα γκλοπ και τις μάνικες και πήραν τα πανό. Ο λόγος
για τους αστυνομικούς και τους πυροσβέστες, που για πρώτη φορά στην ιστορία τους κατέβηκαν
στους δρόμους, φορώντας τις στολές τους και διεκδικώντας οικονομικά και θεσμικά αιτήματα.
Η συγκέντρωση αξιωματικών και κατωτέρων υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας και του
Πυροσβεστικού Σώματος, ήταν η μεγαλύτερη, συγκέντρωση εργαζομένων των τελευταίων ετών,
στην Αθήνα, όπως τουλάχιστον ανέφερε ο πρόεδρος της «Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών

219

Μανώλης Κ. Σταυρακάκης
Ελλάδος» κ. Χρ. Πρωτόπαππας, που παραβρέθηκε στην εκδήλωση, και τάχθηκε στο πλευρό τους.
Οι διαδηλωτές έφθασαν στην Αθήνα, με πούλμαν, από την Ορεστιάδα, την Αλεξανδρούπολη,
τη Δράμα, την Καβάλα, τις Σέρρες, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, την Κέρκυρα, τη Λάρισα, το
Βόλο, την Πάτρα, το Αγρίνιο, την Καλαμάτα, τη Σπάρτη, την Τρίπολη, την Κόρινθο, τη Σύρο και τη
Λέσβο. Οι αστυνομικοί της Κρήτης έκαναν ξεχωριστή συγκέντρωση, την ίδια ημέρα στο Εργατικό
Κέντρο Ηρακλείου, όπου παρευρέθηκε η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα και ο
υπουργός Εργασίας Στέφανος Τζουμάκας.
Ως σημείο προσυγκέντρωσης, οι αστυνομικοί της επαρχίας είχαν το χώρο κάτω από την
Ακρόπολη. Εκεί έφθασαν τα πούλμαν από ολόκληρη την Ελλάδα και φορώντας όλοι τη στολή
τους, έκαναν πορεία δια της οδού Διονυσίου του Αρεοπαγίτου και έφθασαν γύρω στις 5.30 μ.μ,
στο Παναθηναϊκό στάδιο. Υπολογίζεται, ότι στην πρώτη αυτή συγκέντρωση αστυνομικών και
πυροσβεστών, πήραν μέρος περισσότερα από 10.000 άτομα».
«Καθημερινή»: Τεράστια συγκέντρωση υπαλλήλων εν στολή
«Η 12η Οκτωβρίου 1995 θα περάσει στην ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος ως ημέρα
που για πρώτη φορά οι ένστολοι υπάλληλοι της χώρας, δηλαδή οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες,
διαδήλωσαν ενωμένοι, διεκδικώντας την επίλυση των οικονομικών και θεσμικών τους αιτημάτων.
Και αν οι Κασσάνδρες μιλούσαν για αποτυχημένη προσπάθεια των συνδικαλιστικών οργάνων των
υπαλλήλων του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, αρκεί η διαπίστωση του προέδρου της ΓΣΕΕ Χρ.
Πρωτόπαπα, ο οποίος, απηύθυνε χαιρετισμό στη συγκέντρωση του Παναθηναϊκού Σταδίου. «Είναι
η μεγαλύτερη εργατική συγκέντρωση που έχει δει η Αθήνα τα τελευταία χρόνια», ενώ ο πρόεδρος
της ΑΔΕΔΥ κ. Κουτσούκος, την χαρακτήρισε ως πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα αγωνιστική
παρουσία εργαζομένων!»
Το προσεκτικό σχόλιο της «Καθημερινής», επίσης, έχει ιδιαίτερη σημασία, με τίτλο
«Σώματα...»:
Η στήλη χαιρετίζει τη χθεσινή συγκέντρωση των αστυνομικών και πυροσβεστών. Είναι οι μόνοι
εργαζόμενοι που δεν κινδυνεύουν να δεχθούν επίθεση των ΜΑΤ ή να τους καταβρέξουν με τις
μάνικες! (σ.σ. η εφημερίδα διαψεύστηκε από τα γεγονότα, το 2003, όπως θα δούμε στη συνέχεια)…
Με δυο λόγια, είναι οι μόνοι που έχουν την πολυτέλεια της διενέργειας συγκεντρώσεως εκ του
ασφαλούς. Ασχέτως, πάντως, του καλαμπουριού, η χθεσινή συγκέντρωση θα πρέπει να μας
προβληματίσει.
Οι αμοιβές των ανδρών των Σωμάτων Ασφαλείας είναι εξευτελιστικές. Και μη μου πει κανείς
ότι «το ξέρουν πριν καταταγούν» γιατί κάτι τέτοιο είναι και άδικο και ανήθικο. Όσο κυλούν τα
χρόνια, το επάγγελμα του αστυνομικού γίνεται πιο επικίνδυνο. Και όταν λειτουργεί το αίσθημα
της αυτοσυντήρησης είναι ουτοπία να περιμένει κανείς από έναν υπάλληλο με μισθό πείνας να
αφήνει έκθετο το κεφάλι του εμπρός στον κίνδυνο. Δυστυχώς, η τακτική των μεταπολιτευτικών
κυβερνήσεων κατέστησε την Αστυνομία ελάχιστα δημοφιλή. Δυστυχώς, κάποιες καθαρά
κομματικές και ελάχιστα αξιοκρατικές επιλογές των κυβερνήσεων στην κορυφή της Ηγεσίας των
Σ.Α., τα απομάκρυναν από τον πολίτη. Τι θα γίνει, όμως, συμπολίτες; Δεν πρέπει κάποια στιγμή να
αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των αμοιβών στα Σώματα Ασφαλείας με στοργή και προσοχή; Πώς
έχουμε απαιτήσεις από κάποιους όταν αδιαφορούμε γι’ αυτούς; Ας προσέξουν πολύ η κυβέρνηση
και τα κόμματα της Βουλής. Το θέμα των αμοιβών στα Σ.Α. είναι θρυαλλίδα για τη δημόσια
ασφάλεια σε εποχές πολύ δύσκολες... Ακίς
Τα δημοσιεύματα συνεχίστηκαν και τις επόμενες ημέρες όμως:
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«Ριζοσπάστης»: «Θορυβημένη είναι η Ηγεσία του υπουργείου Δημόσιας Τάξης από την
πρωτοφανή σε όγκο και παλμό κοινή συγκέντρωση αστυνομικών και πυροσβεστών, που έγινε
προχτές στην Αθήνα, αλλά και από τις άλλες που έγιναν σε πολλές επαρχιακές πόλεις. (…)
«Ελεύθερος Τύπος»: «Αγανακτισμένοι από την αδιαφορία του κ. Βαλυράκη και την «απάντησηκοροϊδία» στο αίτημα της καταβολής των αναδρομικών του εκλογικού επιδόματος, αστυνομικοί
από όλη την Ελλάδα ξεκίνησαν συλλαλητήρια από την αρχή της εβδομάδας για να κορυφωθούν
την περασμένη Πέμπτη με τη δυναμική συγκέντρωσή τους στο κέντρο της Αθήνας».
Το κύριο άρθρο του «Ελεύθερου Τύπου»:
«Η προχθεσινή συγκέντρωση - διαμαρτυρίας προκάλεσε, βεβαίως, και ερωτηματικά και ανησυχία
στην κοινή γνώμη. Ήταν μια εκδήλωση, η οποία υπογραμμίζει - με δραματικό τρόπο, θα λέγαμε την επικίνδυνη αναστάτωση που έχει προκληθεί στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια. Το
να κατεβούν στο πεζοδρόμιο οι αστυνομικοί, είναι γεγονός πρωτοφανές ακόμη και για τα διεθνή
χρονικά.
Εν τούτοις εκείνοι που έπρεπε πρώτοι να ανησυχήσουν, διότι αυτοί έχουν προκαλέσει τα σημερινά
χάλια, δείχνουν ότι δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Χθες ακόμη ο εκπρόσωπος του κ. Παπανδρέου
δήλωσε - εν μέσω γενικής καταπλήξεως - ότι «τα αιτήματα των αστυνομικών εκπληρώνονται»! Και
πρόσθεσε πως τους το είχαν ανακοινώσει προηγουμένως, αλλά παρά έκαναν την κινητοποίηση...
Λυπηθείτε μας, κύριε Χυτήρη».
Γράφει, εξάλλου, στις 14-10-95 ο αρθρογράφος του «Ελεύθερου Τύπου» Μιχάλης Ζούβελος:
«Στο ρεπορτάζ της κ. Κατσαβού αναφέρεται ότι ο Κ.Μ. πρότεινε «να κάνουν κατάληψη στο
υπουργείο Οικονομικών»!!! Προφανώς, εννοούσε «Στάση», αφού οι αστυνομικοί γνωρίζουν τους
νόμους!! Και τι θα γινόταν μετά; Θα φώναζε η κυβέρνηση το Στρατό να διώξει την Αστυνομία;
(Έλα Χριστέ και Παναγιά!).Το ξαναλέω ότι οι αστυνομικοί έχουν δίκιο. Όπως έχουν δίκιο και οι
στρατιωτικοί, που, όταν τους στύψουν, τους πετάνε στα πεζοδρομία σαν λεμονόκουπες. Όπως έχουν
δίκιο και οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι νοσοκομειακοί και χίλιες ακόμα κατηγορίες εργαζομένων. Αλλά,
πάνω απ’ όλους, βρίσκονται οι άνεργοι, οι απολυμένοι, οι απόκληροι της μοίρας, τα εκατοντάδες
χιλιάδες θύματα της διαρκούς λιτότητας. Το κράτος θα πει ότι δεν έχει λεφτά. Ένα κράτος, όμως,
χωρίς λεφτά δεν μπορεί να είναι προκλητικό. Δεν μπορεί να ξεκοκαλίζει τον οβελία και να πετάει
τα κόκαλα στους υπάλληλους τον. Φοράει μπαλωμένα ρούχα και όχι πανάκριβες γούνες. Οι
δημόσιοι άρχοντες μένουν σε «τριάρια» και όχι σε ροζ ανάκτορα. Οι τελετές, τα τραγούδια και οι
αρχοντοχωριάτικες φιέστες είναι καρφιά στα μάτια των στερημένων».
Ο Νάσος Νικολαΐδης έγραψε στην «Απογευματινή»:
Πριν από λίγα χρόνια, το ΠΑΣΟΚ αποκάλεσε τους πυροσβέστες ταβλαδόρους... Οι «ταβλαδόροι»
αυτοί έγιναν παγκοσμίως γνωστοί για την αυτοθυσία τους στους σεισμούς της Καλαμάτας,
του Αιγίου, των Γρεβενών και της Κοζάνης, στους σεισμούς της τουρκικής πόλης Ντινάρ, στις
θεομηνίες της Καρδίτσας και των Λιοσίων.
Οι «ταβλαδόροι» ζουν καθημερινά, χειμώνα, καλοκαίρι, μαζί με τους άλλους συνανθρώπους
τους τον πόνο. Τραυματίζονται, εισπνέουν τοξικά αέρια και επικίνδυνες χημικές ουσίες, παθαίνουν
ηπατίτιδα, προσβάλλονται από καρκίνο, διαβιώνουν κάτω από άθλιες συνθήκες σε ακατάλληλα
κτίρια, πυροσβεστικών σταθμών, ακόμα και μέσα στην Αθήνα και όλα αυτά για ένα κομμάτι ψωμί.
Στα αεροδρόμια, αλλά και στις μεγάλες πυρκαγιές δεν κινδυνεύουν μόνο από τις αδηφάγες φλόγες,
αλλά και από τον καρκινογόνο αμίαντο των πυρίμαχων στολών. Τώρα με τη μεσολάβηση του
Αρχηγείου Αεροπορίας, πιθανώς να αντικατασταθούν με στολές τύπου «Αράμιντ» που θεωρούνται
ακίνδυνες. Για λόγους ηθικής τάξεως ζητούν, όπως άλλοι εργαζόμενοι, τη χορήγηση επιδόματος
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επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Μήπως, άλλωστε, στις φωτιές των δασών τα καλοκαίρια
μόνο πυροσβέστες δεν τραυματίζονται, δεν δηλητηριάζονται από τους καπνούς ή δεν καίγονται;
Έπρεπε να ξεσηκωθούν οι πυροσβέστες και ο Τύπος για να αρχίσουν οι ιατρικές εξετάσεις
των πυροσβεστών για ηπατίτιδα, για καρκίνο, για αναπνευστικά προβλήματα, ακόμα και για
δερματολογικές παθήσεις.
Για τα προβλήματα αυτά, αλλά και για τις απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης μέσα στους σταθμούς,
όπου σε ορισμένους το δίκτυο αποχέτευσης είναι... παλαιολιθικό, μιλάει ο υποπυραγός και μέλος
του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, Αθ. Γιαννακόπουλος,
πατέρας δύο μικρών παιδιών.
«Χάρη στην Ένωση, το αρχηγείο έδωσε εντολή να εξετασθούν όλοι οι πυροσβέστες από τους
γιατρούς της υπηρεσίας, για να γίνει καταγραφή των προβλημάτων και να διαπιστωθούν τα
προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουμε και σε ποιο βαθμό βρίσκονται. Το σοβαρότερο πρόβλημα
είναι η ηπατίτιδα, αλλά δεν γνωρίζουμε την έκτασή του. Όλοι θα περάσουμε από νοσοκομεία για
τις εξετάσεις. Πιθανώς, κάτι που δεν εύχομαι, είναι να οδηγηθούμε σε επαγγελματική ασθένεια.
Οι συνάδελφοι προσβάλλονται κυρίως στους κλειστούς χώρους και διαμερίσματα όπου υπάρχει
νεκρός πολλές ημέρες, σε αποθήκες σε απεγκλωβισμούς πτωμάτων μέσα από αυτοκίνητα ύστερα
από τροχαίο και άλλα».
- Γιατί δεν χρησιμοποιείτε γάντια στα τροχαία ατυχήματα;
- Σε άλλα πυροσβεστικά υπάρχουν γάντια, σε άλλα όχι!.. Εκτός αυτού, τα χειρουργικά γάντια
που φοράμε, είναι μιας χρήσεως και αν μείνουν πολύ καιρό ξεραίνονται και τρυπάνε, αλλά εμείς τα
χρησιμοποιούμε έχοντας επίγνωση των κινδύνων. Πρέπει, επίσης, να επισημάνω το πρόβλημα της
διαβίωσης στους σταθμούς κυρίως της Αθήνας. Τα κτίρια είναι πολύ παλιά και το μεγάλο πρόβλημα
για την υγεία μας είναι οι αποχετεύσεις, οι τουαλέτες και βέβαια ποιος μπορεί να γνωρίζει το νερό
που πίνει ή που πλένεται αν δεν έχει μολυνθεί».
Η συγκέντρωση προσέλαβε πολιτικές διαστάσεις καθώς ο Πάνος Καμμένος, αντιπρόεδρος τότε
της ΟΚΕ Δημόσιας Τάξης της Νέας Δημοκρατίας, προχώρησε σε δημόσια δήλωση:
«Ας αντιληφθεί επιτέλους η κυβέρνηση, ότι ο εμπαιγμός έχει τα όριά του. Και ας κατανοήσει
ότι αν θέλουμε να έχουμε τάξη και ασφάλεια, πρέπει πρώτα να φροντίσουμε για την επιβίωση των
ανθρώπων που είναι επιφορτισμένοι με την εξασφάλισή τους».
Η κυβερνητική απάντηση δόθηκε από την ΕΞΟΡΜΗΣΗ με την αναδημοσίευση της ανακοίνωσης
που είχε δώσει στα ΜΜΕ ο ΥΔΤ πριν από τη συγκέντρωση.
Ο «Ριζοσπάστης» επανήλθε στο θέμα της συγκέντρωσης και στις 15/10/95 φώτιζε με τον τρόπο
του τα πραγματικά αίτια που οδηγούσαν στους δρόμους αστυνομικούς και πυροσβέστες: Όπως
έγραψε, «το Δημόσιο τους οφείλει πάνω από 61 δισ. δραχμές, τα οποία βέβαια κανείς δεν έχει
αυταπάτες ότι μπορεί ποτέ να καταλήξουν στις τσέπες εκείνων που τα δικαιούνται. Το αστρονομικό
αυτό ποσό συγκεντρώθηκε τα τελευταία 10 χρόνια εξαιτίας της έλλειψης σοβαρής μισθολογικής
πολιτικής από την ίδια την Ηγεσία του υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
Οι υπουργοί που παρέλασαν από την Κατεχάκη, εκτελώντας κυβερνητικές εντολές, προέβαιναν
σχεδόν πάντα, όταν πλησίαζαν οι εκλογές, σε εξαγγελίες για οικονομικές παροχές. Επιδόματα
διπλασιάζονταν, άλλα επιδόματα χορηγούνταν αόριστα χωρίς προγραμματισμό, αλλά πάντα χωρίς
να έχουν διατεθεί από τα οικονομικά επιτελεία οι απαιτούμενες πιστώσεις. Και για να ξεφεύγει
η κυβέρνηση, έπαιζε πάντα σε δύο ταμπλό. Όταν έδινε παροχές στο προσωπικό των Ενόπλων
Δυνάμεων έμενε απέξω το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, με το επιχείρημα ότι ανήκει στην
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κατηγορία των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων. Όταν ερχόταν η σειρά των τελευταίων και πάλι
αποκλειόταν το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, με το επιχείρημα ότι είναι στρατιωτικοί
υπάλληλοι. Έτσι, ενώ το 1982, δόθηκε το στεγαστικό επίδομα στους στρατιωτικούς, δεν δόθηκε
στους αστυνομικούς. Η καταβολή του αρχίζει με επτά χρόνια καθυστέρηση (1-6-1989 με ετήσια
δαπάνη οκτώ δισ. δρχ.). Το ίδιο έγινε και το 1992, όταν χορηγήθηκε στους δημοσίους υπαλλήλους
ως ειδική αποζημίωση πρόσθετης απασχόλησης το ποσό των 9.000 δρχ, το οποίο από το 1993
αυξήθηκε στο ποσό των 18.000. Το επίδομα δόθηκε το 1993 και στους στρατιωτικούς, αλλά οι
αστυνομικοί αποκλείστηκαν για δεύτερη φορά, επειδή προφανώς τους θεωρούσαν εργαζόμενους
β’ κατηγορίας».
Η εφημερίδα αναφέρθηκε, επίσης, και σε άλλα οικονομικά αιτήματα, σημειώνοντας, ειδικότερα
για το εκλογικό επίδομα, ότι αρχικά ο υπουργός Οικονομικών είχε υπογράψει σχετική τροπολογία,
αλλά η κυβέρνηση, επικαλούμενη μια απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας,
που αναφερόταν στην αντισυνταγματικότητα τυχόν νόμου που θα κύρωνε αναδρομικά κάθε
κανονιστική υπουργική απόφαση, που θα έχει εκδοθεί χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση, αρνήθηκε
τελικά να χορηγήσει αναδρομικά στο προσωπικό του υπουργείου Δημόσιας Τάξης τα εκλογικά
επιδόματα (συνολικά 3,2 δισ. δρχ.) για τις εκλογές του 1993 και ευρωεκλογές του 1994.
Η κινητοποίηση, σε κάθε περίπτωση, αιφνιδίασε τους συντηρητικούς αρθρογράφους, οι οποίοι
άσκησαν κριτική, μη αντιλαμβανόμενοι τις εξελίξεις, πιστοί στο δόγμα ότι οι ένστολοι είναι
ιδιοκτησία της συντηρητικής παράταξης και υπηρέτες του κατεστημένου και της ολιγαρχίας.
Όμως, οι ένστολοι απέδειξαν ότι δεν είναι καθόλου έτσι, αντιθέτως είναι λαϊκοί άνθρωποι που
προέρχονται από την κοινωνία και σκοπός τους είναι η προστασία των αδυνάτων και του Λαού43 .
Κλιμάκωση ενεργειών
Μετά τη μεγαλειώδη συγκέντρωση, η ΠΕΥΠΣ ζητά συνάντηση με τον Αντώνη Λιβάνη, υπουργό
παρά τω πρωθυπουργώ, ενώ στέλνει και επιστολή στον υπουργό Δημόσιας Τάξης Σήφη Βαλυράκη,
σχετικά με το σχέδιο νόμου για την οργάνωση της Πολιτικής Προστασίας, που βλέπει στο μεταξύ
το φως της δημοσιότητας.
Είναι η εποχή που ανακοινώνονται και τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με τον οποίο
προσλαμβάνονται στο ΠΣ οι πρώτες δυο γυναίκες μεταξύ 20 πτυχιούχων ΑΕΙ, η Καλλιόπη
Σαΐνη και η Αδελαΐδα Φιλιππίδου, με πτυχία μηχανολόγου μηχανικού, σπάζοντας πρώτες το
ανδροκρατούμενο κάστρο της πυροσβεστικής. Το Σώμα εξακολουθεί να έχει όμως 1.000 κενές
θέσεις, καθώς ο διαγωνισμός για 450 προσλήψεις ελλείψει κονδυλίων είναι στον αέρα.
Η ΠΕΥΠΣ τοποθετείται επί του σχεδίου νόμου για την ΓΓΠΠ, προτείνοντας τα εξής44:
«Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να στελεχωθεί και με υπάρχοντες, στο
Πυροσβεστικό Σώμα αξιωματικούς διπλωματούχους (μηχανικοί, πυρομηχανικοί, χημικοί γεωλόγοι,
δασολόγοι κλπ.), οι οποίοι πέραν της θεωρητικής τους κατάρτισης έχουν και εμπειρία από τη
43

«Η Πολιτεία δεν μπορεί να μείνει χωρίς φρουρούς, κι αν οι αστυνομικοί αρνούνται να τη φρουρήσουν, τότε οποιαδήποτε
κυβέρνηση θα δημιουργήσει ειδικές δυνάμεις (...) Αν οι αστυνομικοί αποφασίσουν να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι “σειράς”,
θα μείνουν χωρίς αντικείμενο εργασίας τελικώς. Οι κυβερνήσεις θα τους αντικαταστήσουν με φρουρούς πειθαρχικούς και
αποτελεσματικούς. Και θα τους δέρνουν και εκείνους τα ΜΑΤ στους δρόμους»... «Ελεύθερος Τύπος», 16/10/95.
44

Νόμος 2344/1995 - ΦΕΚ 212/Α/11-10-1995. Με το άρθρο 30 παρ. 2 του Ν. 3013/2002 - ΦΕΚ-102/Α/1-5-2002
καταργήθηκαν οι διατάξεις του Ν. 2344/1995 με εξαίρεση εκείνες των άρθρων 4 παρ. 1, 13 παρ. 1, 18 και 19.
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συμμετοχή τους στην αντιμετώπιση διαφόρων καταστροφών (σεισμοί πυρκαγιές, πλημμύρες)».
Η πρόταση αυτή έρχεται σε άκρα αντίθεση με την «εξορία» του μοναδικού, τότε, χημικού
αξιωματικού στα Πορόια Σερρών. Στις επισημάνσεις αξιωματικών στον τότε Αρχηγό του
Πυροσβεστικού Σώματος Β. Καρανίκα, ο τελευταίος απάντησε ότι ο Υποπυραγός στάλθηκε εκεί
επειδή ήταν άγαμος, κάτι που προβλέπεται από το νόμο. Ωστόσο, σύμφωνα με την Ένωση, δεν
εφαρμόστηκε το ίδιο και στην περίπτωση των τελευταίων μεταθέσεων. Ειδικότερα το συνδικαλιστικό
όργανο κατηγόρησε το νέο αρχηγό του ΠΣ ότι εκτελώντας εντολές του υπουργού Δημόσιας Τάξης
Σήφη Βαλυράκη, που κατάγεται από την Κρήτη, έστειλε στα Χανιά πολλούς πυροσβέστες, γεγονός
που δεν αρνιόταν ο τελευταίος, όταν απαντούσε στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου. Το απέδιδε
όμως στην πρόθεσή του να ιδρύσει νέο πυροσβεστικό σταθμό στην Κίσσαμο.
Στις 14-11-95 ακολούθησε κοινή σύσκεψη των προέδρων και αποφασίστηκε η επόμενη
συγκέντρωση διαμαρτυρίας να γίνει στις 28-11-1995, στο Παναθηναϊκό στάδιο. Το υπουργείο
Οικονομικών είχε πετάξει το μπαλάκι στο Δημόσιας Τάξης, λέγοντας ότι η δαπάνη για το επίδομα
ετοιμότητας πρέπει να καλυφτεί από εξοικονόμηση πόρων, όπως έκανε το ΥΕΘΑ για τους
στρατιωτικούς. Στη συνέχεια, όμως, αποφασίστηκε αναβολή της συγκέντρωσης λόγω ραγδαίας
επιδείνωσης της υγείας του πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Η ΠΕΥΠΣ, ωστόσο, ανακοίνωσε
ότι εμμένει στην απόφαση για υλοποίηση της προειλημμένης απόφασης.
Είχε προηγηθεί συνάντηση των προέδρων των αστυνομικών Ηλία Βλαχογιάννη (ΠΕΝΑΑ) και
Δήμου Γόγολου (ΠΟΑΣΥ) με τον υπουργό Οικονομικών Αλέκο Παπαδόπουλο για το επίδομα
ετοιμότητας ενόψει της συζήτησης στη Βουλή του κρατικού προϋπολογισμού έτους 1996, αλλά
και με τον υπουργό Δημόσιας Τάξης, από τον οποίο λάμβαναν νέες υποσχέσεις.
Τα τελευταία χρόνια, οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ δεν μας είχαν συνηθίσει σε αυξήσεις
κονδυλίων του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι πιστώσεις του 1996
δεν καλύπτουν ούτε την αύξηση του πληθωρισμού του έτους 1995 και τούτο είναι αυταπόδεικτο,
όταν οι δαπάνες του υπουργείου -στοιχεία 31-10-95- ανέρχονται σε 237 δισ. Μόνο για την κάλυψη
του πληθωρισμού έπρεπε ο τακτικός προϋπολογισμός να διαμορφωθεί σε 257 δισ. για το 1996.
Ο προϋπολογισμός ήταν αυξημένος κατά δέκα δισ. δρχ., αλλά αυτά δεν ήταν αρκετά ούτε για
να μισθοδοτήσουν τους 2.000 επιπλέον άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. και της Πυροσβεστικής, που είχαν
προστεθεί στη μισθοδοσία, τελευταία. Ενδιαφέρον ήταν και το στοιχείο που παρουσιάστηκε κατά
τη συζήτηση του προϋπολογισμού ότι μόλις 12,8 δισ. περίπου απέμεναν για διάφορες δαπάνες
με αποτέλεσμα τα Σώματα να έχουν αδυναμία καλύψεως των πλέον στοιχειωδών αναγκών τους
π.χ. για θέρμανση, χαρτικά είδη καθαριότητος και άλλα τέτοια είδη ανάγκης, με αποτέλεσμα οι
Υπηρεσίες για να ανταποκριθούν στοιχειωδώς, να «επαιτούν» προς κατευθύνσεις που δεν κομίζουν
ευμενή σχόλια για τις Υπηρεσίες του υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
Το αγωνιστικό πνεύμα της ΠΕΥΠΣ, καταμαρτυρεί και το γεγονός ότι στην επέτειο του
Πολυτεχνείου, το 1995, διαβάστηκε από τα μεγάφωνα το ακόλουθο Μήνυμα:
«Για εμάς τους Πυροσβέστες, το Πολυτεχνείο του 73 αποτελεί την έκφραση της απαίτησης ενός
λαού να ξαναγίνει κύριος του εαυτού του, ξεκινώντας από το σημείο, όπου το αμερικανοκίνητο
προδοτικό καθεστώς της χούντας του στέρησε τη δύναμη να διαμορφώνει ελεύθερος το παρόν του
και να οραματίζεται το μέλλον του.
Το Πολυτεχνείο του 73 δείχνει το πνεύμα της ασυμβίβαστης και διαρκούς πάλης, πέρα από τόπο
και χρόνο, για τη διεκδίκηση της ελευθερίας, την εμπέδωση της δημοκρατίας και την ανάπτυξη της
κοινωνικής προόδου.
Γι’ αυτό ακριβώς η κορυφαία στιγμή της νύχτας της 17ης Νοέμβρη του ‘73 έχει καταγραφεί
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στη συνείδησή μας ως βίωμα και η μνήμη της θα παραμείνει πάντα ζωντανή. Η θυσία των νέων
του Πολυτεχνείου μάς έχει δεσμεύσει και απαιτεί να αγωνιζόμαστε χωρίς καμία διακοπή, για ιδέες
όπως η δημοκρατία, η κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα, έχοντας για στόχο την πραγματοποίηση
του μεγάλου και πανανθρώπινου οράματος μιας Ανθρώπινης Δημοκρατικής Κοινωνίας.
Για όλα αυτά στέλνουμε μήνυμα στους απανταχού της γής διαλαλούντες το τέλος των ιδεών διότι
οι ιδέες δεν πεθαίνουν ποτέ και θα υπάρχουν πάντα όσο υπάρχει ζωή, άνθρωποι και ανθρώπινη
σκέψη»!
Το δικαίωμα παράστασης με δικηγόρο στα πειθαρχικά συμβούλια
Το δικαίωμα παράστασης με δικηγόρο στα πειθαρχικά συμβούλια, αποτέλεσε αντικείμενο
αρθρογραφίας του νομικού συμβούλου της ΠΕΥΠΣ Κώστα Πενταγιώτη στην εφημερίδα «Η φωνή
του Πυροσβέστη (τεύχος 5, Οκτώβριος 1995).
Όπως εξηγούσε, δεν είναι λίγες οι φορές που υπάλληλοι του Π.Σ. για διάφορους λόγους βρίσκονται
αντιμέτωποι με την πειθαρχική διαδικασία για την αντιμετώπιση της οποίας προσφεύγουν στις
υπηρεσίες δικηγόρων. Το εσωτερικό πειθαρχικό δίκαιο του Π.Σ. δεν επιτρέπει την παράσταση του
εγκαλούμενου υπαλλήλου στην ανακριτική διαδικασία καθώς και στην ενώπιον των Συμβουλίων
διαδικασία με πληρεξούσιο δικηγόρο. Για το θέμα αυτό κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί διάφορες
απόψεις. Ήδη το θέμα αντιμετωπίστηκε δικαστικά με την 1090/1993 Απόφαση του Διοικητικού
Εφετείου Αθηνών, η οποία δημοσιεύτηκε στο νομικό περιοδικό Διοικητική Δίκη (τόμος 1993, σελ.
1221).
Το Εφετείο λαμβάνει υπόψη του ότι (…) το συνταγματικά κατοχυρωμένο (άρθρο 20 § 2 του
Συντάγματος) δικαίωμα κάθε διοικούμενου για προφανώς αποτελεσματική προηγούμενη ακρόασή
του από τη διοίκηση, περιλαμβάνει κάθε νόμιμο μέσο που συντείνει στην καλλίτερη υπεράσπιση
των δικαιωμάτων και συμφερόντων του. Έτσι, η υπεράσπιση του πολίτη ενώπιον των διοικητικών
αρχών πρέπει να μπορεί να φθάσει στα ακραία όρια της αποτελεσματικότητάς της, για το σκοπό
δε αυτό προβλέπεται από το νόμο ειδική κατηγορία επιστημόνων, αυτή των δικηγόρων, που είναι
επιφορτισμένοι με το έργο αυτό. Ο δικηγόρος, ως νομικός, θα διαφωτίσει κατά πάσα πιθανότητα
πληρέστερα τη διοίκηση και θα συμβάλλει στην ορθή διερεύνηση της υποθέσεως και στην απονομή
ουσιαστικής δικαιοσύνης. Τούτο μάλιστα επιβάλλεται πολύ περισσότερο κατά τη διαδικασία
ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 221 του υπαλληλικού κώδικα, αφενός μεν,
λόγω του πολύπλοκου των εξεταζομένων από αυτά υποθέσεων και της αδυναμίας, ελλείψει ειδικών
γνώσεων του εγκαλούμενου, να αντιμετωπίσει τα νομικά και ουσιαστικά ζητήματα που ανακύπτουν
και αφετέρου λόγω της φύσεως των επιβαλλόμενων κατά το άρθρο 207 του ΥπαλΚ πειθαρχικών
ποινών (έγγραφη επίπληξη, πρόστιμο μέχρι αποδοχών τριών μηνών, δυσμενής μετάθεση, διακοπή
του δικαιώματος προς προαγωγή από ενός μέχρι πέντε ετών, υποβιβασμός, οριστική παύση), που
προσάπτουν μομφή η οποία προσβάλλει την προσωπικότητά του. Επομένως, το συνταγματικό
δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του εγκαλούμενου υπαλλήλου περιλαμβάνει και το
δικαίωμα παράστασης ή συμπαράστασής του με δικηγόρο ενώπιον των παραπάνω πειθαρχικών
συμβουλίων, η δε διάταξη του άρθρου 237 § 5 του ΥπαλΚ, που απαγορεύει τούτο ρητώς, είναι
ανίσχυρη, ως αντικείμενη στην πιο πάνω συνταγματική διάταξη. Εξάλλου, το δικαίωμα αυτό της
νόμιμης υπεράσπισης από δικηγόρο, βρίσκει έρεισμα και στις νεότερες τάσεις που επικρατούν
σχετικά με την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, οι οποίες εκφράζονται στο άρθρο 6 § 3 της
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Συμβάσεως της Ρώμης, η οποία κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974 και αποτελεί, σύμφωνα με το άρθρο
28 του Συντάγματος, αναπόσπαστο μέρος του Ελληνικού Εσωτερικού Δικαίου (πρβλ. τις συναφείς
Δ.Ε.Α. 1952/91, 41/90 και τις συναφείς αλλά αντίθετες ΣτΕ 2235/65 και 3054/70)».
Είναι γνωστό και δεν απαιτείται ιδιαίτερη τεκμηρίωση ότι οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού
Σώματος είναι τακτικοί δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι. Κατά συνέπεια τα θέματα που διαλαμβάνονται
στην πιο πάνω απόφαση έχουν άμεσο ενδιαφέρον γι’ αυτούς. Επιπρόσθετα η πολιτεία θα πρέπει
άμεσα να τροποποιήσει και να εναρμονίσει προς τη συνταγματική νομιμότητα την παράγραφο 3
του άρθρου 78 του Π.Δ./τος 210/1992 Κωδικοποίηση διατάξεων προεδρικών Δ/των του ΚΕΥΠΣ,
η οποία ορίζει ότι κατά την ενέργεια της ΕΔΕ και την ενώπιον των Ανακριτικών Συμβουλίων
διαδικασία, απαγορεύεται η παράσταση δικηγόρου».
Το 1996, οι συνδικαλιστές έχουν άλλη μια χρονιά μπροστά τους, και μάλιστα «δίσεκτη», με ένα
πολιτικό τοπίο ναρκοθετημένο από τις πρώτες κιόλας μέρες, αλλά και με εσωτερικά προβλήματα
και μάλιστα, με ορατό στον ορίζοντα, τον κίνδυνο της διάσπασης. Σε κάθε περίπτωση είναι ωστόσο
αποφασισμένοι να διεκδικήσουν δυναμικά τη βελτίωση των μισθών τους αφού η κυβέρνηση έχει
ανοίξει τη συζήτηση για νέο μισθολόγιο. Εξάλλου, ο πρωθυπουργός έχει μιλήσει για βελτίωση
του επιπέδου ζωής των στελεχών των ΕΔ και των ΣΑ, εγκρίνοντας τη χορήγηση του επιδόματος
ετοιμότητας στις Ένοπλες Δυνάμεις, αρχικά.
Γι΄ αυτό, όταν πληροφορούνται την εσπευσμένη εισαγωγή του στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό
Κέντρο, λόγω πνευμονίας, δεν κρύβουν την ανησυχία τους. Μέσα κι έξω από το νοσοκομείο
στήνεται ένα ιδιόμορφο κέντρο εξουσίας, όπου κατά πολλούς πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει η ίδια
η Δήμητρα Λιάνη - Παπανδρέου, η τρίτη σύζυγος και επικεφαλής του ιδιαίτερου γραφείου του
πρωθυπουργού. Ανάμεσα στα χιλιάδες τηλεγραφήματα και επιστολές που παραλαμβάνει για ταχεία
ανάρρωση του συζύγου της, είναι κι εκείνη της ΠΕΥΠΣ. Και έχει σημασία να τονίσουμε ότι παρά
τα όσα καταλόγιζαν εκείνη την περίοδο στη «Μιμή», είχε το θάρρος να απαντά στους παραλήπτες
τους, όπως προκύπτει και από το ιστορικό αρχείο της Ομοσπονδίας:
Αθήνα, 8.2.1996
Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,
Σας ευχαριστούμε για τις ευγενικές ευχές σας προς αποκατάσταση της υγείας του Προέδρου.
Παρακαλούμε διαβιβάστε τις ευχαριστίες μας σ’ όλα τα μέλη της Ένωσής σας.
Με εκτίμηση
Δήμητρα Α. Παπανδρέου
Το 1996 χαρακτηρίζεται εξάλλου από τη μετάβαση του ΠΑΣΟΚ στην εκσυγχρονιστική τροχιά
υπό τον Κώστα Σημίτη. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, ύστερα από δυο μήνες ουσιαστικής αδυναμίας
διακυβέρνησης, έδωσε το «δακτυλίδι» (18-1-96) της κυβερνητικής εξουσίας στον Κώστα Σημίτη45
ο οποίος, όμως, με «το καλημέρα», βρίσκεται αντιμέτωπος με την κρίση των Ιμίων46 και τον τραγικό
θάνατο των τριών Ελλήνων Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς το ελικόπτερο με
το οποίο πραγματοποιούσαν αναγνωριστική πτήση πάνω από τη βραχονησίδα, κατέπεσε υπό
δυσμενείς καιρικές συνθήκες που δημιούργησαν εν συνεχεία εύλογα ερωτηματικά και καχυποψίες
για το χειρισμό της όλης υπόθεσης από την τότε κυβέρνηση.
45

Στις 23 Ιουνίου 1996, πεθαίνει ο Ανδρέας Παπανδρέου και τέσσερις ημέρες μετά ξεκινούν οι εργασίες του 4ου συνεδρίου
του ΠΑΣΟΚ, το οποίο εκλέγει πρόεδρό του τον Κώστα Σημίτη
46

Στις 25 Ιανουαρίου 1996, Τούρκοι δημοσιογράφοι κατέβασαν την ελληνική σημαία από τη μία από τις δυο βραχονησίδες
των Ιμίων, και τοποθέτησαν την τούρκικη, πράξη που οδήγησε τις δυο χώρες στα πρόθυρα πολεμικής σύρραξης.
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Κι αν το δίσεκτο έτος -όπως ήταν το 1996- θεωρούνταν για τους προληπτικούς γρουσούζικο,
τότε στο ΠΑΣΟΚ όσο και στη Ν.Δ. είχαν κάθε λόγο να φοβούνται για τα χειρότερα. Ακόμα και στο
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνεχιζόταν η εσωκομματική κρίση, όχι μόνο εξαιτίας του
ελλείμματος σε επίπεδο Ηγεσίας, αλλά και επειδή το εκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ, με την πολιτική που
εφάρμοζε, «λεηλατούσε» κεντρικές, νεοφιλελεύθερες θέσεις της Νέας Δημοκρατίας (Μάαστριχτ,
πρόγραμμα σύγκλισης, ιδιωτικοποιήσεις κ.ά.), που δεν είχαν καμία σχέση με το σοσιαλισμό και την
παλιά ρητορική του Ανδρέα Παπανδρέου.
Νέος υπουργός Δημόσιας Τάξης είναι από τις 21 Ιανουαρίου 1996 ο Κώστας Γείτονας,
ένα ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που είχε την ευκαιρία λίγες μέρες μετά την ανάληψη των
καθηκόντων του, να απευθυνθεί στο πυροσβεστικό προσωπικό σε μια πιο χαλαρή ατμόσφαιρα,
στην ετήσια χοροεσπερίδα των πυροσβεστών. Εκεί δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει σε προσλήψεις
προσωπικού. Σε πρώτη φάση μίλησε για 450, εκ των οποίων οι 45 θα είναι γυναίκες, ενώ
αναφέρθηκε και στην Υπουργική Απόφαση 34542 Φ. 109.1/1996 (ΦΕΚ 37/Α/19-1-1996) του
προκατόχου του, «Καθορισμός της οργάνωσης και λειτουργίας του Συντονιστικού Επιχειρησιακού
Κέντρου Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος», ένα θέμα που απασχολούσε και το σωματείο,
καθώς προωθούσε τον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών του ΠΣ.
Η Πυροσβεστική εξακολουθεί πάντως να εκπέμπει SOS και ο πρόεδρος της ΠΕΥΠΣ Γιάννης
Λεόντιος δεν κουράζεται να το επισημαίνει με κάθε ευκαιρία.
Από το ΥΔΤ υποστηρίζουν, αντιθέτως, ότι το Πυροσβεστικό Σώμα προχωρά με γοργούς ρυθμούς
στην πραγματοποίηση προγραμμάτων τεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, όμως η τεχνολογική
εξέλιξη δεν συμβαδίζει με την ταυτόχρονη αναβάθμιση και ανανέωση του προσωπικού της. «Είναι
ανεξήγητη η αδυναμία της πολιτείας να κατανοήσει το ρόλο και την προσφορά της Υπηρεσίας μας»,
υποστηρίζει ο πρόεδρος της ΠΕΥΠΣ, όταν τον ρωτούν γιατί η πολιτεία δεν έχει προγραμματίσει τις
αναγκαίες προσλήψεις από το 1989.
Να ληφθεί επίσης υπόψη ότι εκείνες τις μέρες, είχε ψηφιστεί στη Βουλή τροπολογία με την οποία
παρεχωρείτο ποσό 6 δισεκατομμυρίων δρχ. για να πληρωθούν οι αστυνομικοί τις υπερωρίες από
τις εκλογικές αναμετρήσεις του 1994. Τότε, στις διαμαρτυρίες των συνδικαλιστικών ενώσεων, το
υπουργείο Οικονομικών είχε απαντήσει ότι δεν προβλέπεται από κανένα νόμο αποζημίωση για
τις εκλογές. «Ξαφνικά προχθές, πέρασαν από τη Βουλή τροπολογία που ορίζει ότι οι υπουργοί
Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης θα αποφασίσουν πώς θα διανείμουν 6 δισεκατομμύρια για τις
υπερωρίες που έκαναν οι αστυνομικοί το 1994. Σε κάθε αστυνομικό, πυροσβέστη και λιμενικό
αντιστοιχεί ποσό περίπου 100.000 δραχμών και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ποσό θα δοθεί
τμηματικά», σχολίαζε ο «Ελεύθερος Τύπος».
Πάντως, το επίδομα ετοιμότητας που είχε δοθεί στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων
Δυνάμεων και αποτελούσε πάγιο αίτημα και της ΠΕΥΠΣ, θεσμοθετήθηκε τελικά στις 14
Φεβρουαρίου 1996. Η κυβέρνηση με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή, επέκτεινε τη χορήγησή
του και στους αστυνομικούς αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, αστυφύλακες καθώς και στους
πυροσβέστες. Σύμφωνα με την τροπολογία, δίδεται αναδρομικά από 1ης Ιανουάριου 1996 ποσό
από 4.000 έως 45.000 δραχμές, ανάλογα με το βαθμό, την ηλικία και τα χρόνια προϋπηρεσίας. Στην
ίδια τροπολογία αναφέρεται ότι το 50% αυτού του επιδόματος, δίδεται και στους συνταξιούχους
αστυνομικούς και πυροσβέστες.
Στις 2 Μαρτίου 1996, πρόεδρος και γενικός γραμματέας βρίσκονται στη Λάρισα, στη Γενική
Συνέλευση των συναδέλφων τους. Ο Γιάννης Λεόντιος και ο Παναγιώτης Νίκας απευθυνόμενοι
στους συναδέλφους της Θεσσαλίας, υπογράμμισαν μεταξύ άλλων ότι επιδιώκουν την επαφή και
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την ενημέρωση των μελών, ενώ παράλληλα στοχεύουν στο να καθορίσουν την παραπέρα στάση
τους για την ικανοποίηση των αιτημάτων που τους απασχολούν, σύμφωνα και με τις δικές τους
προτάσεις.
Στη Λάρισα δόθηκε και συνέντευξη τύπου, όπου παρατέθηκαν τα βασικά αιτήματα των
πυροσβεστών, πέρα από τις σχέσεις τους με την κοινωνία (ένταξη στα βαριά και ανθυγιεινά
επαγγέλματα, καθιέρωση ωραρίου με 35 ώρες δουλειάς την εβδομάδα και καθιέρωση του
πενθήμερου). Αναφερόμενος στην ανάγκη αλλαγών στο Σώμα, ο γραμματέας Παναγιώτης Νίκας
επεσήμανε ότι πρέπει να υπάρξει κλίμα εκσυγχρονισμού με συμμετοχικές διαδικασίες και όχι
βίαια. Για το σκοπό αυτό, οι υπάλληλοι ζητούν συμμετοχή στα υπηρεσιακά συμβούλια, συμμετοχή
στα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και στη διαδικασία προμήθειας των υλικών και των οχημάτων με
στόχο να υπάρξει σε όλα τα επίπεδα διαφάνεια.
Διασπαστικές ενέργειες, αλλά και ένταξη στην ΑΔΕΔΥ
Το προεδρείο της ΠΕΥΠΣ, ενόψει της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και λαμβάνοντας υπόψη του
τις πληροφορίες που είχε συγκεντρώσει περί δημιουργίας κι άλλου σωματείου, κατά τα πρότυπα
του σωματείου των αξιωματικών της Αστυνομίας, προχώρησε στην έκδοση μακροσκελούς
ανακοίνωσης «Προς όλους τους συναδέλφους», στις 22 Μαρτίου 1996:
«Αγαπητοί συνάδελφοι
Είναι σε όλους γνωστό ότι διανύουμε μια περίοδο όπου μια σειρά από θεσμικά και οικονομικά
αιτήματα των υπαλλήλων του Π.Σ. βρίσκονται σε εξέλιξη. Είναι επίσης γνωστό ότι η ΠΕΥΠΣ
επιδιώκει με την ισχυρή της παρουσία, ως συλλογικός εκφραστής των συμφερόντων των υπαλλήλων
του Π.Σ, ανεξάρτητα από το βαθμό και τον τόπο υπηρεσίας τους, να προωθήσει όλα τα αιτήματα
ώστε αυτά να ικανοποιηθούν. Είναι τέλος γνωστό και αυτονόητο ότι αναγκαία προϋπόθεση για τη
θετική έκβαση των διεκδικήσεών μας αποτελεί η εσωτερική ενότητά μας, η ομοψυχία μας και η
παραπέρα ενδυνάμωση του συνδικαλιστικού μας φορέα, της ΠΕΥΠΣ.
Δυστυχώς, όμως, ορισμένοι αρνούνται να κατανοήσουν και να συνεισφέρουν στην ενδυνάμωση
του συνδικαλιστικού μας φορέα και στην καλλιέργεια ενός κλίματος ενότητας και ομοψυχίας
μεταξύ των υπαλλήλων του Π.Σ. Έτσι, τον τελευταίο καιρό, ορισμένοι συνάδελφοι αξιωματικοί
ή υπηρετούντες στην επαρχία (Θεσ/νίκη) έχουν αρχίσει να κινούνται σε διασπαστική έναντι της
ΠΕΥΠΣ κατεύθυνση, οργανώνοντας συσκέψεις και παρασυγκεντρώσεις στις οποίες καλούνται
ορισμένοι μόνο, “μυημένοι στο κόλπο”, με στόχο τη σύσταση χωριστών σωματείων αξιωματικών
ή υπηρετούντων στην επαρχία και ιδιαίτερα την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσ/
νίκη). Είναι σε όλους γνωστό ότι τον τελευταίο χρόνο η ΠΕΥΠΣ έχει βελτιώσει την εσωτερική
της λειτουργία, ανταποκρινόμενη στις επιθυμίες των συναδέλφων - μελών της για αδέσμευτη
και αγωνιστική συνδικαλιστική δράση. Βεβαίως, υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν
και στην κατεύθυνση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δεσμευτεί να εργαστεί, ιδιαίτερα στην
κατεύθυνση οργανωτικής ανασυγκρότησης της Ένωσης και της ενεργοποίησης της συμμετοχής
των συναδέλφων στις δραστηριότητές της. Όμως, ενέργειες σαν αυτές που προαναφέρθηκαν,
διασπούν την όποια προσπάθεια πάει να γίνει. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης και η
συντριπτική πλειοψηφία των μελών της, ειλικρινά αδυνατούν να κατανοήσουν σε τι πραγματικά
θα εξυπηρετούσε στην παρούσα φάση ένα χωριστό σωματείο αξιωματικών όταν είναι γνωστό ότι
τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αξιωματικοί του Σώματος είναι και προβλήματα του
συνόλου των υπαλλήλων του Σώματος. Ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του Πυροσβεστικού
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Σώματος, οι μισθολογικές και βαθμολογικές διεκδικήσεις και όλα μας τα αιτήματα δεν αφορούν
μόνο μια μερίδα αξιωματικών αλλά όλους τους υπαλλήλους του Σώματος που μέσα από την
κοινή μας στέγη, την ΠΕΥΠΣ, πρέπει να δώσουμε τη μάχη για τη θετική τους έκβαση. Το ίδιο
συμβαίνει και με όλους τους συναδέλφους της επαρχίας. Τα κοινά μας προβλήματα δεν μπορούν να
διεκδικηθούν αποτελεσματικά με δήθεν “αποκεντρωτικές” κινήσεις και την δημιουργία σωματείων
στην επαρχία, αλλά μέσα από τους κοινούς μας αγώνες σε όλη την Ελλάδα.
Βεβαίως, είναι απόλυτα κατανοητές και θεμιτές οι φιλοδοξίες ορισμένων συναδέλφων να
αναδειχθούν συνδικαλιστικά. Όμως, η όποια ανάδειξη συνδικαλιστικού στελέχους θα πρέπει να
γίνεται μέσα στους καθημερινούς μικρούς και μεγάλους αγώνες, μέσα από την διαφύλαξη της
ενότητας των υπαλλήλων και όχι μέσα από την αποδυνάμωση του συνδικαλιστικού κινήματος και
τη συνειδητή διάσπασή του. Κανείς από τους συναδέλφους αυτούς που πρωτοστατούν σε ίδρυση
χωριστών σωματείων αξιωματικών ή επαρχίας δεν μπορεί να είναι περήφανος, παίζοντας το ρόλο
του συνδικαλιστικού - ηγέτη της διάσπασης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΥΠΣ καλεί όλους τους συναδέλφους, ανεξάρτητα από το βαθμό
που φέρουν και τον τόπο που υπηρετούν, να απομονώσουν τέτοιες διασπαστικού χαρακτήρα
ενέργειες και συνδικαλιστικές πρακτικές που αποδυναμώνουν την ΠΕΥΠΣ και την ένταξή της
στην ΑΔΕΔΥ. Ταυτόχρονα, καλεί τους συναδέλφους που πρωτοστατούν στην ίδρυση χωριστών
σωματείων, να συναισθανθούν το μέγεθος της ευθύνης τους απέναντι στους συναδέλφους τους
και το συνδικαλιστικό κίνημα στο χώρο του Π.Σ, στην ίδρυση του οποίου πολλοί μέχρι σήμερα
συνέβαλαν. Ταυτόχρονα, δεσμεύεται απέναντι στα μέλη της Ένωσης ότι θα συνεχίσει με μεγαλύτερο
ζήλο να υπηρετεί στο μέτρο των δυνάμεών του τα συμφέροντα όλων των μελών. Επίσης, επειδή
εκτιμά ότι πρέπει, οτιδήποτε αφορά τις οργανωτικού χαρακτήρα δραστηριότητες της ΠΕΥΠΣ,
να γίνεται σε συνθήκες διαφάνειας και συλλογικής επεξεργασίας, καλεί κάθε συνάδελφο και τις
Τοπικές Επιτροπές να στείλουν τις απόψεις τους για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ένωσης και
να καταθέσουν τις απόψεις τους δημόσια έτσι ώστε να λειτουργήσει ο δημοκρατικός διάλογος στα
πλαίσια της ΠΕΥΠΣ.
Αγαπητοί συνάδελφοι
Καθένας σε κάθε χώρο κρίνεται από τις ίδιες του τις πράξεις. Σας καλούμε να δυναμώσετε
με τη συσπείρωσή σας γύρω από την ΠΕΥΠΣ, τον αγώνα για την αναβάθμιση του Π.Σ. και
την ικανοποίηση των οικονομικών και θεσμικών μας αιτημάτων. Πείτε δυνατά ΟΧΙ στους
τυχοδιωκτισμούς και τη διάσπαση. Στηρίξτε αποφασιστικά τις προσπάθειες και τους αγώνες της
Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος που αποτελεί λογικό συνδικαλιστικό
εκφραστή των προσπαθειών όλων μας».
Η τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΕΥΠΣ έγινε στις 31-3-96, με μόλις ενενήντα παρόντες.
Σε αυτή τη συνέλευση έκλεισε και τυπικά η οικονομική εκκρεμότητα που ταλάνιζε την Ένωση
από γενέσεώς της, αφού οι αρμόδιοι συμφώνησαν να καλύψουν το οικονομικό άνοιγμα που είχε
παρουσιαστεί. Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν και πάλι το Ταμείο αλληλοβοήθειας, τις
προσλήψεις, την προστασία όσων οδηγών προκαλούν ατυχήματα (η αστική ευθύνη να καλύπτεται
από το Αρχηγείο και όχι από το νομικό σύμβουλο του σωματείου), τις μισθολογικές προαγωγές
και το ενιαίο μισθολόγιο (για το οποίο ειπώθηκε ότι έγιναν θετικά βήματα), την καταβολή των
χρημάτων σε όσους τα δικαιούνται λόγω αποσπάσεών τους κλπ.
Έντονη κριτική ακούστηκε, όμως, για τη μικρή συμμετοχή μελών στη συνέλευση και τον
κίνδυνο αποδυνάμωσης του συνδικαλιστικού κινήματος των πυροσβεστών, σε συνδυασμό και με
τις κινήσεις των αξιωματικών για ίδρυση ξεχωριστού σωματείου. Επίσης, έγινε συζήτηση για τη
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στάση του σωματείου με αφορμή τα επεισόδια στο ΥΕΝ και την καταστολή της διαμαρτυρίας των
εργαζομένων της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, ενώ έγινε και ψηφοφορία για την ένταξη ή μη της
ΠΕΥΠΣ στην ΑΔΕΔΥ.
Ήταν το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης μετά από εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ. Γιάννη
Λεόντιου, ο οποίος ανέλυσε στα μέλη την αναγκαιότητα της ένταξης της Ένωσης στην ΑΔΕΔΥ, έτσι
ώστε να αποτελεί και οργανωτικά αναπόσπαστο μέλος του Δημοσιοϋπαλληλικού Συνδικαλιστικού
Κινήματος, όπως είπε. Η Γενική Συνέλευση κατόπιν ψηφοφορίας, σύμφωνα με το Καταστατικό,
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε την εγγραφή της Ένωσης στην ΑΔΕΔΥ και εξουσιοδότησε το Διοικητικό
Συμβούλιο για την υποβολή της σχετικής αίτησης.
Ιδού η ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:
«Αγαπητοί συνάδελφοι
Με την παρούσα υποβάλλουμε αίτηση για την εγγραφή της Ένωσής μας στην ΑΔΕΔΥ. Η
οργάνωσή μας καλύπτει το σύνολο των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος σε όλη την
Ελληνική Επικράτεια ανεξαρτήτως βαθμού και κλάδων. Το Πυροσβεστικό Σώμα αποτελεί αυτοτελή
ενιαία υπηρεσιακή μονάδα ενταγμένη στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης, με δικό του Οργανισμό και
Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, οι δε υπάλληλοί του, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο είναι
τακτικοί μόνιμοι πολιτικοί (δημόσιοι) υπάλληλοι.
Για την εγγραφή μας στην ΑΔΕΔΥ έλαβε νόμιμα απόφαση (ομόφωνα) το Διοικητικό μας
Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση των μελών μας την 31.3.1996.
Σας γνωρίζουμε ότι τα εγγεγραμμένα μέλη της Ένωσής μας ανέρχονται σε 4.400.
Επισυνάπτουμε ως νομιμοποιητικά έγγραφα για την εγγραφή μας:
Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης με ημερομηνία 31.3.1996, κατά την
οποία ελήφθη η σχετική απόφαση.
Βεβαίωση του Δ.Σ. της Ένωσής μας ως προς τον αριθμό των μελών μας.
Επικυρωμένο αντίγραφο του εγκεκριμένου Καταστατικού μας.
Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού των τελευταίων αρχαιρεσιών υπογεγραμμένο από τους
Δικαστικούς Αντιπροσώπους.
Πρακτικό Δ.Σ. για τη συγκρότησή του σε σώμα.
Απόδειξη καταβολής του δικαιώματος εγγραφής.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η ένταξη της Ένωσής μας στην ΑΔΕΔΥ θα δώσει ώθηση στις σχέσεις
μεταξύ των υπαλλήλων του ΠΣ και των άλλων δημοσίων υπαλλήλων και θα επιτρέψει την
ενεργότερη παρέμβαση της ΑΔΕΔΥ στο χώρο μας για τον εκσυγχρονισμό και εκδημοκρατισμό του
με αποτέλεσμα την καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Είμαστε στη διάθεσή σας για
κάθε διευκρίνιση και πληροφορία».
Όπως ήταν αναμενόμενο, η κίνηση ορισμένων αξιωματικών να ιδρύσουν ανεξάρτητη, άλλη
Ένωση, προκάλεσε εύλογες αντιδράσεις. Στις 19 Απρίλη 1996, ο «Ριζοσπάστης» φιλοξενεί τις
θέσεις της ΠΕΥΠΣ, υπό τον τίτλο «Διασπαστική κίνηση από αξιωματικούς», όπως καταγγέλλει η
Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΕΥΠΣ), η οποία «καλεί τα μέλη της
να προστατέψουν το συνδικαλιστικό τους σωματείο από τους τυχοδιωκτισμούς και τη διάσπαση».
Το θέμα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, «ανέκυψε το Μάρτη, όταν μια οκταμελής ομάδα
αξιωματικών με το βαθμό του υποπυραγού, πυραγού και επιπυραγού ανέπτυξε την πρωτοβουλία
δημιουργίας Ένωσης Αξιωματικών ΠΣ. Οι αξιωματικοί στην επιστολή που μοιράζουν στους
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συναδέλφους, υποστηρίζουν ότι πήραν αυτήν την πρωτοβουλία, επειδή στα εφτά χρόνια λειτουργίας
της ΠΕΥΠΣ, δεν αποκαταστάθηκε η ισοτιμία μεταξύ των μελών της Ένωσης και ότι οι αξιωματικοί
εξακολουθούν να είναι μέλη β’ κατηγορίας. Υποστηρίζουν επίσης ότι η ξεχωριστή Ένωση είναι
επιβεβλημένη, για να βελτιωθεί η πειθαρχία και ο σεβασμός προς την ιεραρχία και τους θεσμούς
του Σώματος που έχουν χαλαρώσει, γιατί οι αξιωματικοί έχουν διαφορετικά προβλήματα από τους
πυροσβέστες κλπ».
Τέλος, η εφημερίδα παραθέτει την ανακοίνωση της ΠΕΥΠΣ, σημειώνοντας ότι το σωματείο αυτό
καλύπτει το σύνολο των 5.500 υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων και των 600 αξιωματικών του
Σώματος.
Μισθολογικές διαβαθμίσεις και απεμπλοκή από την καταστολή
Σε ό,τι αφορά το διεκδικητικό πλαίσιο, κεντρικό ζήτημα συνιστά το «μισθολογικό», που
απασχολεί συνολικά το κίνημα των ενστόλων και τίθεται ξανά στο προσκήνιο κατά τις συναντήσεις
των προεδρείων όλων των φορέων. Επίκαιρο το καθιστούν και τα δημοσιεύματα των εφημερίδων,
άλλωστε, που για δικούς τους λόγους εκμεταλλεύονται την αγωνία του αναγνωστικού κοινού.
Έτσι, το μήνα Μάιο, διάφορα δημοσιεύματα επιμένουν ότι η κυβέρνηση προωθεί νέο μισθολόγιο,
αποκλείοντας και πάλι αστυνομικούς και πυροσβέστες.
Τα προεδρεία των ενστόλων, συντονίζονται λοιπόν για δεύτερη φορά, με τη σκέψη στον
προγραμματισμό νέων πανελληνίων κινητοποιήσεων. Ειδικά η ΠΕΥΠΣ, το ίδιο διάστημα προβάλλει
ιδιαίτερα τη θέση της για την απεμπλοκή του ΠΣ από την καταστολή των διαδηλώσεων, θέμα που
βρίσκει ιδιαίτερη προβολή πάλι από τις σελίδες του «Ριζοσπάστη».
Η εφημερίδα, στις 9-5-1996 με τίτλο, «Δεν είναι δουλειά μας η διάλυση συγκεντρώσεων»,
αποκαλύπτει ότι η ΠΕΥΠΣ έχει ξεκινήσει καμπάνια για την απεμπλοκή της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας από το κατασταλτικό έργο της αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσεων, όπου πυροσβέστες
και πυροσβεστικά «κανονάκια» καλούνται να ενισχύσουν τα ΜΑΤ.
Το σωματείο των 5.500 πυροσβεστών, με Υπόμνημα που κατέθεσε στο υπουργείο Δημόσιας
Τάξης, σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «η συμμετοχή του ΠΣ σε ενέργειες καταστολής διαδηλώσεων
με πυροσβεστικά οχήματα δεν ανήκει στη φύση της εργασίας του πυροσβέστη και σε καμιά
υπηρεσία του κόσμου δε συμβαίνει αυτό. Η συμμετοχή των πυροσβεστών σε τέτοιες εκδηλώσεις
δεν προβλεπόταν από τον ιδρυτικό νόμο του ΠΣ του έτους 1930, αλλά προστέθηκε αργότερα και
συγκεκριμένα το 1949».
Οι πυροσβέστες ζητούν να αποσυρθούν τα «κανονάκια» από το Πυροσβεστικό Σώμα και να
αναβαθμιστεί ο κοινωνικός του ρόλος, που είναι η προστασία της ζωής και της περιουσίας των
πολιτών από τους κινδύνους της πυρκαγιάς και των θεομηνιών. Οι πυροσβέστες εκτιμούν ότι, σε
περίπτωση που συνεχιστεί η εμφάνισή τους σε ανάλογα περιστατικά, δεν αποκλείεται να αμαυρωθεί
η καλή εικόνα που έχουν για τον Έλληνα πυροσβέστη οι πολίτες. Μόλις πριν μερικές μέρες στο
Ολυμπιακό Στάδιο, όταν οι χούλιγκανς έβαλαν φωτιά στα καθίσματα και χρειάστηκε να επέμβει η
Πυροσβεστική, αποδείχτηκε η ανετοιμότητά της, αφού στο γήπεδο υπήρχαν μόνο «κανονάκια», τα
οποία ήταν κι αυτά χαλασμένα...
Η ΠΕΥΠΣ εξέδωσε ολοσέλιδη Διακήρυξη και καλεί τα μέλη της να συνηγορήσουν με την
υπογραφή τους υπέρ του παραπάνω αιτήματος, «αφοσιωμένοι στα καθήκοντά τους, όπως αυτά
περιγράφονται στους υπηρεσιακούς κανονισμούς και για τα οποία και μόνο έχουν εκπαιδευτεί.
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Η συμμετοχή των πυροσβεστών σε κατασταλτικού τύπου εξορμήσεις είναι όμως και παράνομη, με
αποτέλεσμα να συντρέχουν λόγοι πειθαρχικής δίωξης για όσους τουλάχιστον δίνουν τις σχετικές
εντολές». Αυτό αναφέρεται στη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της ΠΕΥΠΣ Κ. Πενταγιώτη,
ο οποίος μεταξύ άλλων, υποστηρίζει ότι «δεν προκύπτει οποιαδήποτε νομιμοποίηση του ΠΣ για τη
συμμετοχή του με οποιοδήποτε τρόπο στη διάλυση παρανόμων συγκεντρώσεων».
Στο ΒΔ 269/72 περιγράφονται τα μέσα διάλυσης παρανόμων συγκεντρώσεων, γίνεται μνεία
του «καταιονισμού δι’ ύδατος», χωρίς οποιαδήποτε αναφορά στο ΠΣ. Στην ίδια αυτή παράγραφο
σημειώνεται ότι τη σχετική διαταγή για τη διάλυση της παράνομης δημόσιας συνάθροισης τη
δίνει ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας. Με δεδομένη την αυτονομία του ΠΣ έναντι της Ελληνικής
Αστυνομίας, προσθέτει ο Κ. Πενταγιώτης, συνάγεται ότι στερείται νομιμότητας οποιαδήποτε
διαταγή οποιασδήποτε φύσεως υπαλλήλου της Αστυνομίας προς τους υπαλλήλους του ΠΣ. Ως
προς το θέμα των ευθυνών που ανακύπτουν στους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος είναι
ενδεικτική η αναφορά στην ίδια γνωμοδότηση: «Προφανές είναι ότι η διάλυση συγκεντρώσεων
ενέχει σε κάθε περίπτωση κινδύνους βλάβης της υγείας ή της ζωής των μετεχόντων στη διαλυόμενη
συγκέντρωση πολιτών ή και τρίτων, όπως επίσης και τον κίνδυνο επέλευσης περιουσιακών βλαβών.
Η ποινική μας νομοθεσία τυποποιεί τα ανωτέρω σε σειρά εγκλημάτων τα οποία καταλογίζονται
στους υπαιτίους. Με δεδομένο ότι η συμμετοχή του πυροσβεστικού υπαλλήλου σε διάλυση
συγκέντρωσης στερείται νομιμότητας, δεν υφίσταται δυνατότητα άρσης του αδίκου χαρακτήρα
της πράξης λόγω της συμμόρφωσης σε διαταγή ανωτέρων, δεδομένου ότι η διαταγή αυτή δεν
εκδίδεται νομίμως».
Πειθαρχικό αδίκημα διαπράττει δηλαδή ο υπάλληλος του ΠΣ που δίνει διαταγή για διάλυση
συγκέντρωσης, αφού η διαταγή αυτή στερείται νομιμότητας, ενώ δε διαπράττει αδίκημα ο
υπάλληλος που αρνείται να εκτελέσει μια διαταγή που στερείται νομιμότητας, όταν μάλιστα
οι πυροσβέστες δεν έχουν εκπαιδευτεί για να διαλύουν συγκεντρώσεις, ούτε είναι σε θέση να
αντεπεξέλθουν στους πιθανούς κινδύνους που επαπειλούνται κατ’ αυτών από την εμπλοκή τους σε
τέτοιου είδους δραστηριότητες».
Πέραν τούτων, μετά την αναβολή της συγκέντρωσης που είχε προγραμματιστεί περί τα τέλη του
1995, η ΠΕΥΠΣ προσανατολίζεται, λοιπόν, σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις.
Στις 15 Μαΐου 1996, δόθηκε συνέντευξη τύπου και ανακοινώθηκε η πραγματοποίηση
συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στην πλατεία Κάνιγγος και πορεία στη Βουλή, με σύνθημα «Τίποτε
δεν χαρίζεται αλλά κατακτάται». Το προεδρείο τόνισε ότι θα είναι η δεύτερη φορά στην Ιστορία του
Πυροσβεστικού Σώματος που πυροσβέστες παίρνουν μέρος σε τέτοιου είδους κινητοποίηση, μετά
την περυσινή κοινή με τους αστυνομικούς συγκέντρωση στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Ο πρόεδρος
αναφέρθηκε στις άκαρπες συναντήσεις με υπουργούς και πολιτικά κόμματα από αρχές του έτους
(υπουργούς, Δημόσιας Τάξης Σήφη Βαλυράκη, Οικονομικών Αλέκο Παπαδόπουλο, γραμματέα
ΠΑΣΟΚ Κώστα Σκανδαλίδη, αρχηγό ΠΣ Νίκο Αλεβιζάκη).
Όσο για τη δημιουργία Ενιαίου φορέα δασοπυρόσβεσης, και την πλήρη εφαρμογή της
πενθήμερης εργασίας, τονίστηκε επίσης ότι την προηγουμένη ημέρα, είχε γίνει κυβερνητική
σύσκεψη στο υπουργείο Γεωργίας υπό την προεδρία του Στέφανου Τζουμάκα, όπου αποφασίστηκε
να προσληφθούν 5.420 εποχικοί για να ενισχύσουν τους μόνιμους της Δασικής Υπηρεσίας. Επίσης
ότι θα χρησιμοποιηθούν τα 650 οχήματα του ΠΣ, ενώ με τα εναέρια μέσα θα μετακινούνται 460
δασοκομάντος. Με τα εργασιακά των πυροσβεστών οι υπουργοί δεν ασχολήθηκαν. Το μόνο που
έγινε γνωστό ήταν ότι θα διατεθούν συνολικά πιστώσεις 11 δισ. δραχμών από 9 που ήταν το
προηγούμενο έτος αλλά και πάλι χωρίς να διευκρινιστεί τι αφορά αυτή η δαπάνη.

232

ΠΟΕΥΠΣ - Το συνδικάτο του Πυροσβέστη
Μια τραγική είδηση έρχεται όμως να βυθίσει στο πένθος το Πυροσβεστικό Σώμα στις 20 Μαΐου
1996. Σε επιχείρηση διάσωσης αγνοούμενου ατόμου που είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά
του ποταμού Στρυμόνα, στη θέση Στρυμονικό του Νομού Σερρών, έχασε τη ζωή του ο Υποπ/γός
Λεμονίδης Ιωάννης, από τη Θεσσαλονίκη. Κατατάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1979 και
είχε υπηρετήσει σε όλους τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς της συμπρωτεύουσας και τέλος, στη 2η
ΕΜΑΚ.
Το θερμόμετρο ανεβαίνει και η κυβέρνηση δεν λέει να δώσει τέρμα στην αγωνία των ενστόλων.
Παρά το όργιο των πληροφοριών που θέλουν το οικονομικό επιτελείο να συμφωνεί στις προτάσεις
των συναρμόδιων υπουργών για το ενιαίο μισθολόγιο, περνά κι ο Μάιος χωρίς απτά αποτελέσματα,
ενώ τους είχαν διαβεβαιώσει ότι “το μισθολόγιο μέσα στον τρέχοντα μήνα θα κατατεθεί στη Βουλή
και βεβαίως ό,τι θα ισχύσει για τους στρατιωτικούς, θα ισχύσει και για τους Πυροσβέστες και τους
Αστυνομικούς, έχει δε σταλεί προς υπογραφή στον κ. υπουργό Εθνικής Άμυνας”.
Δεν ήταν επομένως έκπληξη το ότι αποφάσισαν αστραπιαία να κατέβουν για δεύτερη φορά στο
δρόμο και συγκεκριμένα στις 13 Ιουνίου 1996, διεκδικώντας λύσεις στα προβλήματά τους.
Η 2η συγκέντρωση διαμαρτυρίας
Εκατοντάδες εκτός υπηρεσίας πυροσβέστες και αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος
συγκεντρώθηκαν βραδινές ώρες στην πλατεία Κάνιγγος και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία
προς τη Βουλή, όπου επέδωσαν Ψήφισμα με τα αιτήματά τους.
«Για δεύτερη φορά, τα τελευταία δύο χρόνια, επιλέξαμε το δρόμο του αγώνα διότι η κυβέρνηση
μας έχει εγκαταλείψει. Τα υπηρεσιακά προβλήματα διογκώνονται, ενώ ο απόηχός τους αντανακλά
άμεσα στην απόδοση του προσωπικού και της ίδιας της υπηρεσίας. Η κατάσταση στο Πυροσβεστικό
Σώμα έχει φτάσει στο απροχώρητο λόγω των μεγάλων ελλείψεων προσωπικού και η αδυναμία
αντιμετώπισης μεγάλων πυρκαγιών είναι προ των πυλών», δήλωνε ο πρόεδρος της ΠΕΥΠΣ Γιάννης
Λεόντιος.
Με το ψήφισμά τους, οι εκατοντάδες συγκεντρωμένοι - πολλοί είχαν έρθει από την επαρχία ζητούν: Την άμεση θέσπιση νέου μισθολογίου του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας και των
Ενόπλων Δυνάμεων, την αναδρομική χορήγηση του ειδικού επιδόματος των 18.000 δραχμών, όπως
και επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Θεσμικά τους αιτήματα αποτελούν η ίδρυση
ενιαίου φορέα δασοπυρόσβεσης, η τροποποίηση του Κανονισμού Μεταθέσεων και Προσλήψεων,
όπως και η αποδέσμευση του Πυροσβεστικού Σώματος από κατασταλτικές ενέργειες κατά
πολιτών.
Στη συγκέντρωση έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης Ενώσεις πυροσβεστών από ευρωπαϊκές
χώρες. Χαιρέτισαν ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Χρήστος Πρωτόπαππας, ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ
Γιάννης Κουτσούκος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων
Δημήτρης Κυριαζίδης και ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ηλίας
Βλαχογιάννης.
Στις 17 Ιουνίου 1996 δημοσιεύεται επιτέλους το ΠΔ 170/1996 (Φ.Ε.Κ. 131 τ. Α΄) «Κανονισμός
κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του
Πυροσβεστικού Σώματος», που ήταν οπωσδήποτε μια κατάκτηση. Η πίεση, ωστόσο, όλων των
Ομοσπονδιών, εξακολουθεί να είναι αμείωτη για τα «οικονομικά».
Στις 4-7-96 τα προεδρεία ενέκριναν τελικά την πρόταση της ΠΟΑΣΥ για συμμετοχή σε κοινή
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συγκέντρωση διαμαρτυρίας με την ΠΕΥΠΣ και την ΠΕΠΛΣ, στις 9-7-96 στην Αθήνα.
Ήταν η τρίτη φορά για τους πυροσβέστες και η δεύτερη με όλα τα άλλα σωματεία, που επέλεγαν
την οδό της διαμαρτυρίας. Αυτή τη φορά, η συγκέντρωση σημείωσε ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία.
Με ορμητήριο και πάλι το Καλλιμάρμαρο στάδιο, χιλιάδες ένστολοι (εν ενεργεία και συνταξιούχοι)
απ’ όλη την Ελλάδα έδωσαν βροντερό «παρών». Χαιρετισμό απηύθυναν εκπρόσωποι των πολιτικών
κομμάτων (πλην του ΠΑΣΟΚ), καθώς και ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Γιάννης Κουτσούκος. Στη
συνέχεια ακολούθησε πορεία προς τη Βουλή των Ελλήνων, όπου το Ψήφισμα επιδόθηκε τόσο
στον πρόεδρό της Απόστολο Κακλαμάνη όσο και στα πολιτικά κόμματα. Κατά τη συγκέντρωση
επικράτησαν ενθουσιασμός και υποδειγματική τάξη.
Όπως ήταν αναμενόμενο, κι αυτή η μαζική κινητοποίηση προσέλαβε ευρεία δημοσιότητα. Δεν
είναι τυχαίο ότι η εφημερίδα «Απογευματινή» φιλοξενούσε ρεπορτάζ πριν ακόμα ξεκινήσει η
συγκέντρωση. Έγραφε:
«Με κάθε μεταφορικό μέσον άνδρες και γυναίκες των Σωμάτων Ασφαλείας καταφθάνουν,
αδιαφορώντας για την αφόρητη ζέστη στην Αθήνα. Οι πυροσβέστες απειλούν με “θερμό χειμώνα”.
Μέσα στη μεγάλη ζέστη και με κάθε μεταφορικό μέσο φθάνουν από όλη τη χώρα εκατοντάδες
αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί για να πάρουν μέρος στις 7 το βράδυ στη συγκέντρωση
διαμαρτυρίας στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν από τους συνδικαλιστές,
στην Αθήνα θα φθάσουν 42 πούλμαν και υπολογίζεται ότι στη συγκέντρωση θα πάρουν μέρος
περισσότεροι από 3.500 άνδρες και γυναίκες των Σωμάτων Ασφαλείας».
Σημείωνε, επίσης, ότι οι πρόεδροι των Ενώσεων είχαν δώσει κοινή συνέντευξη, καταγγέλλοντας
την καταστρατήγηση του ωραρίου εργασίας και τη μη χορήγηση ημερήσιων αναπαύσεων,
την οικονομική τους υποβάθμιση κ.λπ. Όσο για τη συγκέντρωση, την επομένη, 10-7-1996, η
«Απογευματινή» έγραφε υπό τον τίτλο «Λευκή απεργία» από τα Σώματα Ασφαλείας:
«Σε “Λευκή απεργία” είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν τώρα οι άνδρες και οι γυναίκες των
Σωμάτων Ασφαλείας, μετά και το νέο εμπαιγμό από την κυβέρνηση, με την περικοπή του πενιχρού
μισθού τους με το Ενιαίο Μισθολόγιο Ενόπλων Δυνάμεων - Σωμάτων Ασφαλείας.
Δύο ήταν τα κύρια συνθήματα των 7.000 και πλέον αστυνομικών, πυροσβεστών, λιμενοφυλάκων
και αγροφυλάκων, χθες το βράδυ, που πολιόρκησαν για δύο ώρες τη Βουλή: “Σήμερα πορεία,
αύριο απεργία” και απευθυνόμενοι στους κυβερνητικούς βουλευτές: “Βγείτε να δείτε τα χάλια μας”
και “Μαύρισμα”!
Ο πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, που παρέλαβε το Ψήφισμα, δήλωσε στους
συνδικαλιστές ότι θα μεταβιβάσει το αίτημά τους να συμμετάσχουν στη συζήτηση του νομοσχεδίου
στην κοινοβουλευτική επιτροπή για να εκφράσουν τις απόψεις τους.
Οι συνδικαλιστές αμέσως μετά ενημέρωσαν τους συγκεντρωμένους έξω από τη Βουλή, που
έκαναν και καθιστική διαμαρτυρία, ότι δεν δέχονται νέες υποσχέσεις. Ζήτησαν δε, αν δεν τους
συναντήσει ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Κ. Γείτονας, να υποβάλει αμέσως την παραίτησή του».
Τα συνθήματα που κυριάρχησαν ήταν: «Όχι άλλη αδικία και σκυλίσια εργασία», «Όχι άλλα
“θα”, θέλουμε λεφτά», «Όχι άλλος μήνας με μισθό πείνας» κ.λπ.
Οι εφημερίδες, εκτός από τη συγκέντρωση αναφέρονταν και στο νέο νομοσχέδιο που είχε
παρουσιάσει σε ειδική συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Γεράσιμος Αρσένης μαζί με
τον υφυπουργό Νίκο Κουρή.
Ο Γ. Αρσένης υποστήριξε πράγματι ότι οι αυξήσεις γίνονται τμηματικά και θα ολοκληρωθούν
στο 2ο εξάμηνο του 1998, ενώ το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή από το θερινό
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τμήμα του Ιουλίου. Ο δε υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Κουρής, τόνισε τα εξής:
«Το σχέδιο αυτό στηρίζεται σε ορισμένες βασικές αρχές - η πρώτη είναι ότι καθορίζει μια
σταθερή σχέση βασικών μισθών σε όλη την κλίμακα της ιεραρχίας με βάση το βασικό μισθό
του Ανθυπολοχαγού, που καθορίζεται σε 178.000. Έτσι, ο βασικός μισθός του Ανθυπολοχαγού,
πολλαπλασιαζόμενος με ένα συντελεστή ας πούμε για τον Α/ΓΕΕΘΑ, το 1,95, καθορίζει το βασικό
μισθό του Α/ΓΕΕΘΑ. Βασικός μισθός είναι 347.000 με τον συντελεστή αυτό. Η δεύτερη αρχή είναι
ότι καταργεί και ενσωματώνει 13 από τα 16 υφιστάμενα επιδόματα, κι αυτό βοηθάει πάρα πολύ
στον καταμερισμό της σύνταξης. Τρίτη αρχή είναι ότι διατηρεί τα επιδόματα χρόνου υπηρεσίας
και οικογενειακών βαρών, αναμορφώνει το επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών και
καθορίζει τα επιδόματα ειδικής απασχόλησης και επιτελικής ευθύνης».
Να σημειωθεί ακόμα ότι, σε αυτή τη χρονική συγκυρία, η Νέα Δημοκρατία είχε αναδείξει το θέμα
των ενστόλων. Με αφορμή τη συνάντηση (16 Ιουλίου 1996) του προεδρείου της Ομοσπονδίας των
Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας με τον πρόεδρό της Μιλτιάδη Έβερτ, ο τελευταίος έδωσε
ιδιαίτερη έμφαση στις χαμηλές αμοιβές των ενστόλων και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι μισθοί
πρέπει να είναι αντίστοιχοι προς την προσφορά τους και το λειτούργημα το οποίο επιτελούν.
Νέο σφυροκόπημα για μισθολογικές προαγωγές και άλλες εκκρεμότητες
Το σφυροκόπημα της ΠΕΥΠΣ προς τα αρμόδια υπουργεία συνεχίζεται. Έτσι, στις 29-7-1996 ένα
ακόμα Υπόμνημα αποστέλλεται με παραλήπτη τον υπουργό Δημόσιας Τάξης:
«Κύριε Υπουργέ
Όπως και σεις γνωρίζετε, έχει συνταχθεί σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος από το Αρχηγείο
Πυροσβεστικού Σώματος, που προβλέπει τη θέσπιση είκοσι τριών (23) νέων οργανικών θέσεων
Αξιωματικών στο βαθμό του Αντιπυράρχου, με ισάριθμη μείωση των οργανικών θέσεων σε
υποδεέστερους βαθμούς των αξιωματικών.
Η πρόταση της Ένωσής μας είναι ότι οι παραπάνω θέσεις στο βαθμό του Αντιπυράρχου, πρέπει
να αυξηθούν τουλάχιστον κατά δέκα πέντε (15) θέσεις επιπλέον, για τους παρακάτω λόγους:
•Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε κάθε νομό που υπάρχουν περισσότερες από μία
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, να υπάρχει Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στην
πρωτεύουσα του νομού με το βαθμό του Αντιπυράρχου, ώστε να συντονίζει όλες τις Υπηρεσίες του
νομού με αποτέλεσμα τον καλύτερο επιχειρησιακό σχεδιασμό σε επίπεδο νομού.
•Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλοί Αξιωματικοί στο βαθμό του Επιπυραγού (περίπου 165), οι
περισσότεροι απ’ αυτούς έχουν πολλά χρόνια Υπηρεσίας και βρίσκονται σε ηλικία που πλησιάζει
το όριο για την αποστρατεία τους, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να αποστρατευτούν σ’ αυτόν το
βαθμό, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνουν τη μισθολογική προαγωγή του βαθμού του Αντιπυράρχου και
έτσι δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση από ενδεχόμενη προαγωγή τους.
Τέλος, κ. Υπουργέ, με την υλοποίηση αυτού του αιτήματος, θα εκπληρωθεί ένα θεσμικό χρόνιο
αίτημα των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος και θα υπάρξει ηθική δικαίωση και
ικανοποίηση αυτών, που επί σειρά ετών έχουν προσφέρει πολλά στην Υπηρεσία και στο κοινωνικό
σύνολο».
Οι ένστολοι βίωναν εξάλλου τον εμπαιγμό με την εξαίρεσή τους από την αναδρομική καταβολή
του επιδόματος των 18.000 δρχ., που αποφασίσθηκε να χορηγηθεί σε όλους τους υπαλλήλους
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του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, αλλά και με το πετσοκομμένο εκλογικό επίδομα που θα τους
χορηγηθεί. Και επόμενο ήταν να παρακολουθούν τα τεκταινόμενα και στο πεδίο της πολιτικής,
αφού η χώρα βρισκόταν σε προεκλογική περίοδο.
Στις 22-9-96 πραγματοποιούνται εθνικές εκλογές με νικητή το ΠΑΣΟΚ (42%). Ακολουθεί
παραίτηση του Μιλτιάδη Έβερτ από την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, όπου όμως επανεκλέγεται
ως μεταβατικός πρόεδρος (έως 3-10-96). Τον Κώστα Γείτονα διαδέχεται στο υπουργείο Δημόσιας
Τάξης ο δημοσιογράφος του Βήματος, Γιώργος Ρωμαίος.
Πρώτη προτεραιότητα για το συνδικαλιστικό κίνημα των ενστόλων εξακολουθεί να είναι το
μισθολογικό, δεδομένου ότι η νέα κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για την ψήφιση νέου μισθολογίου
ενώ έχει να καταρτίσει και το νέο προϋπολογισμό έτους 1997.
Ωστόσο, δε φαίνεται να παρατηρείται ενιαία γραμμή πλεύσης, ειδικά στο θέμα των μισθολογικών
προαγωγών, καθώς εκφράζονται διαφορετικές προσεγγίσεις από την πλευρά των αξιωματικών. Να
σημειώσουμε, πάντως, ότι πρώτη προτεραιότητα του προεδρείου της ΠΕΥΠΣ, μετά τη χορήγηση
του εκλογικού επιδόματος (ΚΥΑ 2059130/9126/0022 από 2-9-96), ήταν η υπογραφή άλλης Κοινής
Υπουργικής Απόφασης για τις δωρεάν μετακινήσεις με τα ΜΜΜ (6013/2/21 από 27-11-96),
καθώς και η προώθηση τροπολογίας προσθήκης για τις μισθολογικές προαγωγές, ένα θέμα που
απασχόλησε πολύ έντονα και επί μακρόν, την ΠΕΥΠΣ, την ΠΟΑΣΥ και την ΠΕΠΛΣ. Οι δυο
άλλες Ενώσεις των Αξιωματικών της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, συνέτασσαν δική τους
πρόταση.
Το θέμα των μισθολογικών ρυθμίσεων απασχόλησε τελικά την αρμόδια Διαρκή Επιτροπή
της Βουλής σε διαδοχικές συνεδριάσεις στις 6, 12 και 13 Νοεμβρίου 1996, όπου είχε κληθεί να
τοποθετηθεί και ο πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ Γιάννης Λεόντιος μαζί με τους προέδρους των άλλων
Ομοσπονδιών και Ενώσεων.
Ο εισηγητής της πλειοψηφίας Μανώλης Μπετενιώτης είπε μεταξύ άλλων ότι «οι βασικές αρχές
που θεσπίζονται από το προτεινόμενο προς ψήφιση σχέδιο νόμου είναι συνοπτικά οι πιο κάτω:
«Καθορίζει σταθερές σχέσεις βασικών μισθών για όλους τους βαθμούς της κλίμακας της
στρατιωτικής ιεραρχίας με βάση το βασικό μισθό του Ανθυπολοχαγού.
Καταργεί την πληθώρα των επιδομάτων. Προνοεί για το άνοιγμα της ψαλίδας των αποδοχών,
παρέχοντας μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις στους ανώτατους στρατιωτικούς. Καθορίζει
βασικούς μισθούς από 178.000 μέχρι 347.000 για αξιωματικούς έναντι των σημερινών που
ισχύουν, των 40.000 έως 117.000. Διατηρεί τα επιδόματα χρόνου υπηρεσίας και οικογενειακών
βαρών. Διατηρεί και αναμορφώνει το επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών με σκοπό
να ανταποκρίνεται στον πραγματικό του ρόλο, της διαφοροποίησης της μισθολογικής εξέλιξης.
Θεσπίζει νέο επίδομα ειδικής απασχόλησης, παρέχει για πρώτη φορά επίδομα επιτελικής ευθύνης
στους ανώτατους αξιωματικούς, χορηγεί για πρώτη φορά έξοδα παράστασης στους αρχηγούς των
επιτελείων της Ελληνικής Αστυνομίας και των Σωμάτων Ασφαλείας. Ορίζεται ότι το προτεινόμενο
σχέδιο νόμου θα ολοκληρωθεί σε τρείς φάσεις και εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι με την έναρξη
αυτόματα αναπροσαρμόζονται και οι συντάξεις. Με το συζητούμενο σχέδιο νόμου έχουμε ρυθμίσεις
που αφορούν 185.000 περίπου δικαιούχους, εν ενεργεία ένστολους πολίτες και συνταξιούχους με
μέση ποσοστιαία αύξηση για τις αποδοχές 14,5% και για τις συντάξεις 13,8%».
Αντιθέτως, ο εισηγητής της μειοψηφίας Σπήλιος Σπηλιωτόπουλος, είπε μεταξύ άλλων ότι «το
κατατεθέν σχέδιο νόμου είναι πρόχειρο, δεν διέπεται από συγκεκριμένες αρχές και, κυρίως, δεν
ανταποκρίνεται στις ανάγκες διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων
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Ασφαλείας. Έχει χαρακτηρισθεί απαράδεκτο από όλες τις Ενώσεις Αποστράτων και από τους
συνδικαλιστές των Σωμάτων Ασφαλείας.
Καμία από τις κατά καιρούς εξαγγελθείσες υποσχέσεις της Κυβέρνησης, δια στόματος
πρωθυπουργού και υπουργού Εθνικής Αμύνης και Δημοσίας Τάξεως, δεν υλοποιείται.
Η αυτόματη σύνδεση του μισθολογίου με τις συντάξεις, ώστε να αποφεύγονται επιπλέον
συνταξιοδοτικά νομοσχέδια, παρόλο ότι μνημονεύεται στην Εισηγητική Έκθεση, ότι θα ισχύσει
με το νέο μισθολόγιο, εν τούτοις, σε καμία διάταξη του σχεδίου νόμου δεν είναι καταγεγραμμένη.
Η ασυνέπεια αυτή, της Εισηγητικής Εκθέσεως και του σχεδίου νόμου είναι αχαρακτήριστη και
πιστεύουμε όχι τυχαία.
Καμία εγγύηση δεν παρέχεται ότι η αναπροσαρμογή των συντάξεων με τα δεδομένα του νέου
μισθολογίου θα ισχύσει και για τους συνταξιοδοτηθέντες από 1.1.1997, ημερομηνία ενάρξεως
ισχύος του μισθολογίου αυτού. Η καθιέρωση δύο κατηγοριών συνταξιούχων θα ήταν ό,τι χειρότερο
μπορούσε να γίνει.
Η αποκατάσταση των συντάξεων στο προβλεπόμενο ποσοστό του 80% των εν ενεργεία αποδοχών,
όχι μόνο δεν πραγματοποιείται, αντίθετα επιδεινώνεται και φτάνει σε απαράδεκτα ποσοστά. Σήμερα
η αναλογία αυτή βρίσκεται στο 62% περίπου, ενώ με το νέο μισθολόγιο, η διαφορά συντάξεων και
εν ενεργεία αποδοχών, μειώνεται στο 55% έως 46%».
Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι παρέχεται μια αύξηση στις αποδοχές των Ανωτάτων Αξιωματικών
-300 περίπου- με αυτή την επιδοματική πολιτική. Η προσγείωσή τους, όμως, την επομένη ημέρα
της αποστρατείας, θα είναι σκληρή, αφού ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ θα λάβει το 46,28% των εν ενεργεία
αποδοχών του. Η αύξηση αυτή μειώνεται σημαντικά στους μικρότερους βαθμούς ώστε να φτάνουν
και σε αρνητικές αυξήσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις Αξιωματικών».
Σύμφωνα, εξάλλου, με τον υφυπουργό Οικονομικών Νίκο Χριστοδουλάκη, το νομοσχέδιο θα
έχει στην πλήρη εφαρμογή του δημοσιονομικό κόστος 94 δισ. δρχ. και με την έναρξή του από
1/1/97, 45 δισ. δρχ., αν και επειδή όπως είπε, «είχε συνταχθεί πριν από αρκετούς μήνες, παρά τις
σημαντικές βελτιώσεις στη δομή του, για τους εν ενεργεία και τους συνταξιούχους, είναι φυσικό
να ισχυριστεί κανείς ότι δεν καλύπτει τις απαιτήσεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτό
ισχύει για όλα τα μισθολόγια σε όλες τις περιπτώσεις. Ουδέποτε έχει υπάρξει μισθολόγιο που να
ικανοποιεί τους αποδέκτες. Το μισθολόγιο ανοίγει μια προοπτική για τη βαθμιαία ικανοποίηση
όλων των κατηγοριών».
(…) Αναγνωρίζουμε ότι έχουν αλλάξει ορισμένα οικονομικά δεδομένα. Γι’ αυτό, σε συνεργασία
με το ΥΕΘΑ συμφωνήσαμε να προβούμε σε αύξηση του βασικού μισθού του Ανθυπολοχαγού κατά
4.000 δρχ., η οποία θα ισχύσει από 1.7.98. Πέραν αυτής της βελτιώσεως, εισάγονται και ορισμένες
άλλες βελτιώσεις προς την ορθή κατεύθυνση, π.χ. το θέμα του επιδόματος επιτελικής ευθύνης,
τα έξοδα παράστασης στο Γενικό Επιθεωρητή Στρατού, το Διοικητή της Πρώτης Στρατιάς,
τους Αρχηγούς κ.λπ., έτσι ώστε να μπορούν καλύτερα να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους, η
τιμαριθμική αναπροσαρμογή των επιδομάτων κινδύνου, έτσι ώστε αυτά να μη διαβρώνονται και
να εξακολουθούν να παρέχουν ισχυρά κίνητρα για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων
των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων» κλπ.
Είναι σαφές, πάντως, από όλα αυτά, ότι η κυβέρνηση δεν είχε λάβει υπόψη της την ολοκληρωμένη
πρόταση που είχαν καταθέσει οι συνδικαλιστές, στις 6/11/96, στη Διαρκή επιτροπή οικονομικών
της Βουλής.
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Και επισήμως μέλος της ΑΔΕΔΥ η ΠΕΥΠΣ
Το Νοέμβριο, η ΠΕΥΠΣ συμμετείχε στις εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο για να τιμήσει
όσους έπεσαν στον αγώνα για «Ψωμί - παιδεία -ελευθερία». «Ακολουθώντας τα οράματά τους,
αγωνιζόμαστε. Το καθήκον μας είναι η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και όχι στην καταστολή»,
ανέφερε μεταξύ άλλων η καθιερωμένη ανακοίνωση.
Τον ίδιο μήνα, και συγκεκριμένα στις 26 /11/1996, η ΠΕΥΠΣ ενημερώνει τους συναδέλφους
ότι η ΑΔΕΔΥ από τις 18-10-96 αποφάσισε ομόφωνα, στο Γενικό της Συμβούλιο, την εγγραφή της
ΠΕΥΠΣ σε αυτήν.
Το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται με την ιστορική αυτή απόφαση, μένει να δούμε στη
συνέχεια πώς μπορεί να αξιοποιηθεί για την προώθηση των συνδικαλιστικών αιτημάτων των
πυροσβεστών και τη σύνδεσή τους με το ευρύτερο συνδικαλιστικό στερέωμα. Οι προσδοκίες ήταν
μεγάλες, όπως και οι προκλήσεις από τη συμμετοχή στο τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των
δημοσίων υπαλλήλων.
Στην ίδια συνεδρίαση του Δ.Σ. τέθηκε προς συζήτηση με βάση προτάσεις της μειοψηφίας
(Κ.Ε.Π.), η έκφραση αλληλεγγύης στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής και η καταδίκη
των διώξεων που υφίστατο. Συγκεκριμένα, απέστειλε μήνυμα συμπαράστασης, συνδικαλιστικής
και συναδελφικής αλληλεγγύης προς τους συνδικαλιστές της, τον πρόεδρο Μακρή Ιωάννη και
το γενικό γραμματέα Σπηλιόπουλο Παναγιώτη, οι οποίοι ως υπογράφοντες μια ανακοίνωση του
σωματείου, είχαν κληθεί στο πλαίσιο ΕΔΕ, να απολογηθούν, με το κατηγορητήριο ότι διατηρούν
αρχείο στο σωματείο τους!
Τελικά, στις 4 Δεκεμβρίου 1996, ολοκληρώθηκε η κατ’ άρθρον συζήτηση και ψήφιση από την
εθνική αντιπροσωπεία του νέου μισθολογίου Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας (ν.
2448/96, ΦΕΚ 279 από 31-12-96).
Αντιδράσεις υπήρξαν, όμως, για άλλη μια φορά καθώς καμία από τις προτάσεις της ΠΕΥΠΣ δεν
έγινε αποδεκτή από την κυβέρνηση. Οι χιλιάδες ένστολοι πολίτες της χώρας, αντί ουσιαστικής
αυξήσεως των πενιχρών αποδοχών τους, όπως προσδοκούσαν, προβληματίζονταν ξανά για το πόση
θα είναι πραγματικά η μείωση των αποδοχών τους. Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν στις 12-12-96
σημείωναν μεταξύ άλλων «άνθρακες ο θησαυρός! Το μισθολόγιο μείωνε ακόμα περισσότερο το
ήδη πενιχρό εισόδημα αντί να το βελτιώνει».
Πριν αφήσουμε το 1996, να αναφέρουμε ότι το προεδρείο απέστειλε επιστολή στον ΥΔΤ Γιώργο
Ρωμαίο, καλώντας τον να εφαρμόσει το σχετικό νόμο για την εισαγωγή υποψηφίων Δοκίμων
Ανθυποπυραγών στην Πυροσβεστική Ακαδημία.
Μάλιστα, στη συνέχεια και με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου σχετικά με το διαγωνισμό
πρόσληψης Δοκίμων Πυροσβεστών, προέβη σε δημόσια ανακοίνωση, τονίζοντας ότι «στις 1912-96 ζήτησε και συναντήθηκε με τον κ. υπουργό Δημόσιας Τάξης Γεώργιο Ρωμαίο από τον οποίο
απαίτησε την πλήρη διαλεύκανση της όλης υπόθεσης σε βάθος έτσι ώστε να αποδοθούν ευθύνες
εφόσον και εάν υπάρξουν.
Η Ένωσή μας δήλωσε στον υπουργό Δημόσιας Τάξης, ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν με
πράξεις και παραλείψεις εάν προκύψουν, να σπιλώνει το κύρος του Πυροσβεστικού Σώματος και
την αξιοπρέπεια των Πυροσβεστών, σε μία εποχή που η πολιτεία αποφάσισε να εφαρμόσει το
θεσμό της αξιοκρατικής πρόσληψης, μέσα από τη διαφανή διαδικασία των μορίων.
Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιος Ρωμαίος δεσμεύτηκε ότι θα πράξει ό,τι είναι δυνατόν
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προκειμένου να μην πλανάται στο κοινωνικό σύνολο δικαίως ή αδίκως η εντύπωση της οποιασδήποτε
ενέργειας που θα έθιγε το αδιάβλητο των εξετάσεων.
Έχοντας εμπιστοσύνη στον κ. υπουργό Δημόσιας Τάξης και στα λόγια του, είμαστε σίγουροι ότι
θα περιφρουρήσει τον θεσμό και τις συγκεκριμένες εξετάσεις δίνοντας εντολή για επανεξέταση σε
όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα καταγγείλουμε σκληρά
με μόνο σκοπό μας την προστασία των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών».
Η χρονιά κλείνει με ένα ακόμα νομοθέτημα. Στις 31-12-96 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως ο ν. 2452/96 που ρύθμιζε θέματα αλλοδαπών και μεταξύ άλλων διατάξεων, με το
άρθρο 5, σημειωνόταν διεύρυνση της προστασίας των θυμάτων εν ώρα καθήκοντος. Επίσης, με
το Π.Δ. 380/1996 ρυθμίστηκαν θέματα της Σχολής Εθνικής Ασφαλείας, στην οποία δύνανται
να φοιτούν και στελέχη του ΠΣ για θέματα που σχετίζονται με τη στρατηγική και την πολιτική
εθνικής ασφαλείας. Τέλος, με την υπ’ αριθμ. 2079923/11735/0022 από 24-12-1996 απόφαση των
υπουργών Δημόσιας Τάξης και Οικονομικών αναπροσαρμόστηκε η ημερήσια δαπάνη τροφοδοσίας
των δοκίμων πυροσβεστών και αστυνομικών κατά την εκπαίδευσή τους.
Όλα αυτά έρχονται να προστεθούν σε άλλα μείζονος σημασίας ζητήματα που είχαν προταθεί
από την ΠΕΥΠΣ και πραγματοποιήθηκαν σταδιακά από το 1993 και εντεύθεν, όπως η θέσπιση
Κανονισμού μεταθέσεων με το σύστημα των μορίων, η θέσπιση Κανονισμού κατάταξης υπαλλήλων
με τοπικές προσλήψεις και με αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια πρόσληψης, η εισαγωγή στο
Τμήμα Δοκίμων Ανθυποπυραγών με το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων, η δημιουργία 2ης
Ε.Μ.Α.Κ. στη Θεσσαλονίκη για την καλύτερη και σύντομη αντιμετώπιση των συμβάντων στη
Βόρειο Ελλάδα, ο εξοπλισμός του Σώματος με νέο σύγχρονο μηχανολογικό-τεχνικό και ατομικό
εξοπλισμό (στολές, εξοπλισμός 1ης και 2ης ΕΜΑΚ, τρία ερπυστριοφόρα, 19 BAN, ένα λεωφορείο,
2 φορτηγά, έχουν υπογράφει οι συμβάσεις και επίκειται η παράδοση μεγάλου αριθμού οχημάτων),
η συμμετοχή στα υπηρεσιακά συμβούλια μεταθέσεων, η προώθηση σχεδίου Νόμου για την ίδρυση
του Κέντρου Πυρομηχανικών και Πυροσβεστικών Ερευνών και Δοκιμών, η θέσπιση του εκλογικού
επιδόματος και του επιδόματος ετοιμότητας και άλλα.
Βεβαίως, το διεκδικητικό πλαίσιο είναι αρκετά πλούσιο και απαιτητικό για νέους αγώνες.
Κατά το νέο έτος, το 1997, στο πολιτικό σκηνικό κυριαρχούν οι εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία
με την ανάδειξη στην Ηγεσία του κόμματος του Κώστα Καραμανλή (4ο συνέδριο, Μάρτιος 1997),
αλλά με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να κλέβει την παράσταση, αφού εγγράφει στο ενεργητικό
της, εν μέσω πανηγυρισμών, την απόφαση του Διεθνούς Ολυμπιακού Κινήματος για την ανάθεση
στην πόλη της Αθήνας την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Ωστόσο, ο τρόμος που
προκαλούν οι δασικές πυρκαγιές κάθε καλοκαίρι, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη αιματηρή
δράση της 17Ν και την εξάπλωση του οργανωμένου εγκλήματος, που αφήνουν πίσω τους θύματα
πυροσβέστες, αστυνομικούς και πολίτες, σκιάζουν τις εξελίξεις και διατηρούν θερμό το αγωνιστικό
μέτωπο των ενστόλων.
Η νέα χρονιά βρίσκει το ΠΣ να προβληματίζεται μεταξύ άλλων για την υπαγωγή του στο
υπουργείο Εσωτερικών, για το θεσμικό πλαίσιο των κρίσεων και προαγωγών, για την εισαγωγή
στην Πυροσβεστική Ακαδημία με το νέο σύστημα γενικών εξετάσεων και άλλες αλλαγές.
Και αυτή η χρονιά επίσης καταγράφεται βαρύ το τίμημα του καθήκοντος, καθώς δυο ακόμα
στελέχη του ΠΣ χάνουν τη ζωή τους, αυτή τη φορά, σε τροχαίο δυστύχημα.
Με την έναρξη της νέας χρονιάς, οι πρόεδροι Γ. Λεόντιος, Δ. Κυριαζίδης και Γ. Παναγόπουλος,
μετά από συνάντησή τους, αξιολογούν τα δεδομένα που επιφέρει η νέα οικονομική πολιτική της
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κυβέρνησης και το νέο μισθολόγιο και ανακοινώνουν (17-1-97) ότι η υπέρμετρη φορολόγηση των
εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας, που προκύπτει από την ψήφιση του “νέου” μισθολογίου,
ύστερα και από την κατάργηση των αφορολόγητων επιδομάτων (στέγης, στολής και κινδύνου
- ΕΚΑΜ), δημιούργησε έντονη αναταραχή στον πολύπαθο αυτό κλάδο, καθόσον μειωνόταν σε
σημαντικό βαθμό το εισόδημά τους.
Για το λόγο αυτό συναντήθηκαν με τον υπουργό Δημόσιας Τάξης Γιώργο Ρωμαίο, ο οποίος είχε
δεσμευθεί για τη ρύθμιση του όλου προβλήματος, ώστε να προκύπτει ισοδύναμο αποτέλεσμα,
προκειμένου να μη διαταραχθεί το οικογενειακό εισόδημα των εργαζομένων στα Σώματα
Ασφαλείας. Ο υπουργός τούς ενημέρωσε ότι ήδη με παρέμβασή του έχει ρυθμισθεί το προκύψαν
πρόβλημα με σχετική οδηγία του ΓΛΚ Κράτους (2002829/291/ 0022/16-1-97).
Επίσης, ότι η πρόταση των τριών Ομοσπονδιών για τη βελτίωση του “νέου” μισθολογίου μέσω
μισθολογικών προαγωγών, έγινε δεκτή από το υπουργείο Οικονομικών και θα κατατεθεί ως
τροπολογία κατά την ψήφιση του μισθολογίου των Δημοσίων Υπαλλήλων. Ρυθμίστηκε όμως και
το πρόβλημα με τα οδοιπορικά και λοιπά έξοδα αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού με
την υπ’ αριθμ. 8008/1/320 από 14-1-1997 απόφαση του ιδίου (ΦΕΚ. Β-24/21-1-1997).
Τέλος, ο υπουργός όπως ανακοινώθηκε, δέχτηκε το αίτημά τους για συμμετοχή συνδικαλιστών
στη διοίκηση των ασφαλιστικών ταμείων, ενόψει και της εφαρμογής του νέου μισθολογίου για
να αποφευχθούν καταστάσεις του παρελθόντος, που οδήγησαν στη συρρίκνωση των ταμείων, με
αποτέλεσμα να θιγούν τα ασφαλιστικά δικαιώματα των μερισματούχων.
Το προεδρείο, με έγγραφό του ενημέρωσε στη συνέχεια το Γιώργο Ρωμαίο και για το δίκαιο αίτημα
372 πυροσβεστών -επιτυχόντων του διαγωνισμού του 1989, οι οποίοι μετά από μακροχρόνιους
αγώνες προσελήφθησαν σταδιακά το 1994 και ζητούσαν τώρα την αναγνώριση πέντε ετών,
ως συντάξιμων, με την υποχρέωση να καταβάλουν οι ίδιοι τις εισφορές των απομαχικών που
αντιστοιχούν στα πέντε έτη ή να γίνει συμψηφισμός με εισφορές τους σε άλλους ασφαλιστικούς
φορείς.
Ο χρόνος ωστόσο κυλά, χωρίς να σημειώνεται πρόοδος στο θέμα του μισθολογίου, ενώ το
γεγονός ότι κυκλοφορούσαν κι άλλες προτάσεις, με τις οποίες ήταν αντίθετοι οι τρεις πρόεδροι, τους
οδήγησε στις 5 Φεβρουάριου 1997, στην αποστολή επιστολής στον Γιώργο Ρωμαίο, υπενθυμίζοντάς
του τις δεσμεύσεις του και τονίζοντάς του ότι «κυκλοφορούν και άλλες τροπολογίες αγνώστου
προέλευσης με τις οποίες δεν συμφωνούμε γιατί δεν δίνουν ουσιαστικές λύσεις. Σε διαφορετική
περίπτωση την οποία δεν ευχόμαστε, είμαστε υποχρεωμένοι και αναγκασμένοι με κάθε νόμιμο
και συνταγματικά κατοχυρωμένο μέσο να διεκδικήσουμε τη διασφάλιση του εισοδήματος του
προσωπικού των Σ.Α.».
Ακολούθησε νέα συνάντηση με τους υπουργούς Γιώργο Ρωμαίο και Σταύρο Σουμάκη (ΥΕΝ),
καθώς επίσης με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Μιλτιάδη Έβερτ και τον εκπρόσωπο του Κ.Κ.Ε.
Ορέστη Κολοζώφ. Πέρα από την προσπάθεια της κυβέρνησης να δώσει πειστικές απαντήσεις, από
τις συναντήσεις αυτές ξεχώρισαν τα όσα τους είπε ο Σταύρος Σουμάκης, αλλά και η πρόταση της
Νέας Δημοκρατίας για τη διεξαγωγή ειδικής συζήτησης στη Βουλή, με σκοπό να τιμηθούν η μνήμη
και οι οικογένειες των στελεχών εκείνων των Σωμάτων Ασφαλείας, που θυσιάστηκαν διαχρονικά
κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.
Στις 4 Μαρτίου 1997, το ΚΥΣΕΑ έχρισε νέο Αρχηγό του Σώματος, τον Αρχιπύραρχο Ανδρέα
Γκέκα, που κατείχε έως τότε τη θέση του Υπαρχηγού. Ο Νίκος Αλεβιζάκης, ο οποίος αποστρατεύτηκε
μετά από μια διετή θητεία στην Ηγεσία των πυροσβεστικών υπηρεσιών, ήταν
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αναμενόμενο να απομακρυνθεί, «εξαιτίας του σκανδαλώδους διαγωνισμού για τις προσλήψεις των
νέων πυροσβεστών, όπου αποδείχτηκε ότι ο πρόεδρος της επιτροπής προσλήψεων είχε προβεί σε
αλλοιώσεις των δικαιολογητικών των υποψηφίων» είχε γράψει την επομένη ο «Ριζοσπάστης».
Το παρασκήνιο οργίαζε αφού, σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα, «η επιλογή του Α. Γκέκα για
πολλούς δεν ήταν η καλύτερη, καθώς είχε ειπωθεί και για τον ίδιο ότι είχε ευθύνες ως Υπαρχηγός
για την ατυχή έκβαση του διαγωνισμού. Μάλιστα ο Α. Γκέκας θεωρείται από πολλούς στο Αρχηγείο
ως άνθρωπος του αποστρατευθέντος Ν. Αλεβιζάκη, παρά το γεγονός ότι άλλοι κύκλοι τον έφεραν
“να μη μιλιέται” με τον πρώην Αρχηγό και να έχει φτιάξει τη δική του ομάδα στο Πυροσβεστικό
Σώμα. Στο ΚΥΣΕΑ πάντως εξετάστηκε και η περίπτωση του Αρχιπύραρχου Γ. Σταθόπουλου, ο
οποίος είναι διευθυντής των πυροσβεστικών υπηρεσιών του Λεκανοπεδίου και ιεραρχικά πρώτος
στην επετηρίδα μετά τον Α. Γκέκα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα μέλη του ΚΥΣΕΑ έκλειναν
υπέρ της εκλογής του Α. Γκέκα, όταν πληροφορήθηκαν ότι ο Γ. Σταθόπουλος πριν ένα χρόνο είχε
έρθει σε ανοιχτή τηλεοπτική σύγκρουση με τον άλλοτε γενικό γραμματέα Δασών Ι. Σμπώκο, με
αφορμή τις δασικές πυρκαγιές και την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού. Ο Γ. Σταθόπουλος είχε
ασκήσει κριτική στο ισχύον σύστημα δασοπυρόσβεσης και είχε ταχθεί υπέρ της κατάσβεσης των
πυρκαγιών από την Πυροσβεστική και όχι από τη Δασική Υπηρεσία, γεγονός που είχε προκαλέσει
την μήνιν του τότε Γενικού Γραμματέα Δασών».
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Γενική συνέλευση με αντικείμενο τις δυσμενείς μεταθέσεις. Αρχαιρεσίες. Κατάθεση στεφάνου στο
Πολυτεχνείο.
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Πρώτη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Παναθηναϊκό
στάδιο, το 1995.
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Κορνίζες με τα καλέσματα της ΠΕΥΠΣ για τις πρώτες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κοσμούν τα
γραφεία της Ομοσπονδίας
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Κοινή σύσκεψη και το Ψήφισμα της β’ πανελλαδικής διαμαρτυρίας στο Παναθηναϊκό στάδιο

ΔΗΜΗΤΡΑ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Ε ισ ηχθη

Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων

την

'2 ΐ . - λ ' %

Αθήνα, 8.2.1996

Πυροσβεστικού Σώματος
Δεληγιώργη 25
Κεραμεικού, Αθήνα

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,

Σας ευχαριστούμε για τις ευγενικές ευχές σας προς αποκατάσταση της
υγείας του Προέδρου.
Παρακαλούμε διαβιβάστε τις ευχαριστίες μας σ’όλα τα μέλη της Ένωσής
σας.-

Δήμητρα Α. Παπανδρέου
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6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Περίοδος Κώστα Καρρά (1997 - 1999)
Οι πρώτες σκέψεις για μετεξέλιξη της ΠΕΥΠΣ σε Ομοσπονδία
Η ετήσια Γενική Συνέλευση της ΠΕΥΠΣ πραγματοποιήθηκε στις 30-3-97 στο Εργατικό Κέντρο
Πειραιά, όπου για πρώτη φορά μίλησε ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Γιάννης Κουτσούκος, έχοντας πλέον
απέναντί του ένα σώμα, που επιθυμούσε διακαώς να γίνει μέλος της ΑΔΕΔΥ. Αφού ευχαρίστησε για
την πρόσκληση, αναφέρθηκε στη διαδικασία ένταξης στην ΑΔΕΔΥ, μίλησε για τους νέους ρόλους
του συνδικαλιστικού κινήματος σε μια τέτοια περίπτωση και στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη του
εκδημοκρατισμού του κινήματος, συνολικά. Τέλος, αναφέρθηκε στις καινούργιες προοπτικές λόγω
της συμφωνίας του Μάαστριχτ και ζήτησε συσπείρωση και συνοχή στους αγώνες.
Στη συνέχεια μίλησε ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στους
κοινούς αγώνες αστυνομικών, πυροσβεστών και λιμενικών, τονίζοντας ότι παρά τις διαφορετικές
προσεγγίσεις και απόψεις κατάφεραν να συγκροτήσουν κοινό λόγο και να αναπτύξουν κοινή δράση.
Κάλεσε δε τους συνέδρους να διαφυλάξουν την ενότητα στο χώρο τους και να αποφύγουν τις
αρνητικές καταστάσεις που έχουν προκύψει στην Αστυνομία με τα ξεχωριστά σωματεία. Δήλωσε,
τέλος, ότι θα στηρίξει την ΠΕΥΠΣ στους κοινούς στόχους τους.
Στη Γ.Σ. μίλησε και ο πρόεδρος της ΠΕΠΛΣ Γιώργος Παναγόπουλος, ο οποίος επίσης τόνισε ότι
μόνο με τους ενωτικούς αγώνες θα αντιμετωπιστούν τα κοινά αιτήματα, όπως είναι οι προσλήψεις
με πανελλήνιες, ο Κανονισμός μεταθέσεων και άλλα.
Το διοικητικό απολογισμό παρουσίασε ο γενικός γραμματέας Παναγιώτης Νίκας, ο οποίος
στάθηκε ιδιαίτερα στην ενίσχυση της παρουσίας του σωματείου στους κοινούς αγώνες με τους
αστυνομικούς και τους λιμενικούς. Επίσης καυτηρίασε την ίδρυση της Ένωσης Αξιωματικών ΠΣ,
χαρακτηρίζοντάς την διασπαστική ενέργεια, ενώ αντιθέτως, ευχαρίστησε τους αξιωματικούς που
δεν διαγράφηκαν και έμειναν πιστοί στην ΠΕΥΠΣ και στην ενότητα του χώρου.
Τη Γ.Σ. απασχόλησε και πάλι το θέμα της μικρής συμμετοχής ενώ, ως απάντηση στο πρόβλημα,
συζητήθηκε η πρόταση για τη δημιουργία 13 περιφερειακών σωματείων με απώτερο στόχο την
ίδρυση Ομοσπονδίας, που θα διοικείται από ένα συλλογικό συμβούλιο. Πάντως υπερτονίστηκε ο
ρόλος των προσώπων, της προσωπικής ευθύνης και του χρόνου που πρέπει να αφιερώνουν στην
ιδέα του συνδικαλισμού και όχι να περιχαρακώνονται σε παραταξιακά πλαίσια με ταμπέλες και
παρωπίδες, δρώντας από το παρασκήνιο, όπως ακούστηκε από μερίδα αντιπροσώπων. Επίσης,
ασκήθηκε κριτική στη στάση της Ηγεσίας που επιμένει σε μια στρατιωτική λογική για τις εξελίξεις
στο ΠΣ, αλλά και στους μηχανισμούς που στέκονται πάνω από την Ηγεσία και το υπουργείο και
δρουν εις βάρος του προσωπικού, όπως καταγγέλθηκε.
Ενόψει των αρχαιρεσιών στις 19 και 20-4-97, η Εφορευτική επιτροπή έστειλε λεπτομερείς
οδηγίες στα μέλη των Εφορευτικών επιτροπών, αφού για πρώτη φορά οι ενδιαφερόμενοι θα έθεταν
υποψηφιότητες και για την ΑΔΕΔΥ, με διετή θητεία.
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Τελικά, στις αρχαιρεσίες συμμετείχαν 2.388. Η ΠΑΣΚ Πυροσβεστών συγκέντρωσε 1.290
ψήφους (9 έδρες στο Δ.Σ. και 3 αντιπροσώπους για ΑΔΕΔΥ), δεύτερη ήρθε η ΔΑΚΥΠΣ με 883
ψήφους (6 έδρες και δυο για ΑΔΕΔΥ) και τρίτη η ΚΕΠ με 182 ψήφους (μια έδρα στο Δ.Σ. και ένα
αντιπρόσωπο στην ΑΔΕΔΥ).
Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα στις 21/4/97, ως εξής:
Πρόεδρος: Κώστας Καρράς
Αντιπρόεδρος: Κώστας Καμωνάς
Γενικός γραμματέας: Αχιλλέας Τζουβάρας
Ταμίας: Γιώργος Γεωργιάκος
Αναπληρωτής γ.γ.: Νίκος Λιγνός
Οργανωτικός γραμματέας: Στάθης Βιτουλαδίτης
Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων: Γιάννης Λεόντιος
Έφορος: Νίκος Λιγνός
Υπεύθυνος επαρχίας: Στάθης Βιτουλαδίτης
Μέλη: Γιώργος Πήλιουρας, Αθανάσιος Γιαννακόπουλος, Βασίλης Χατζηιωαννίδης, Κώστας
Δαδούδης, Γερμανός Καμελίδης, Βασίλης Κανέλλος, Παναγιώτης Δρίτσας.
Νέες ζυμώσεις για τη δασοπυρόσβεση
Στις 16 Απριλίου 1997, ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης επισκέφθηκε το υπουργείο Δημόσιας
Τάξης και στο περιθώριο της επίσκεψης συναντήθηκε και με τους συνδικαλιστές, οι οποίοι από την
πλευρά τους δεν συμμερίζονταν την ειδυλλιακή εικόνα που επιχείρησε να εμφανίσει για το ΠΣ.
Ο Κ. Σημίτης, ανακοίνωσε την καθιέρωση «κανόνων δεοντολογίας» για τις διαδηλώσεις, την
εφαρμογή της Συμφωνίας Σένγκεν για τον έλεγχο των συνόρων και την παράνομη μετανάστευση,
την επέκταση του θεσμού των Πολυδύναμων Αστυνομικών Τμημάτων και την εξοικονόμηση
αστυνομικού προσωπικού με την ανάθεση στους δήμους ή σε άλλες υπηρεσίες των εξωαστυνομικών
έργων (οικοδομικές άδειες, υγειονομικοί έλεγχοι, επίδοση δικογράφων κ.λπ.). Ιδιαίτερη έμφαση,
επίσης, έδωσε στην ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού, των οχημάτων και των κτιριακών
εγκαταστάσεων, εξαγγέλλοντας την ίδρυση ανώνυμης εταιρίας, η οποία -όπως είπε- θα αξιοποιήσει
τις δυνατότητες δανεισμού και χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Ενδεικτικά ανέφερε ότι το
υπουργείο καταβάλλει 2,3 δισ. δρχ. για ενοίκια και 1,5 δισ. δρχ. για ανταλλακτικά αυτοκινήτων,
χωρίς να λύνει τα κτιριακά προβλήματα ή να έχει στη διάθεσή του τον επιθυμητό αριθμό
περιπολικών.
Στο καυτό θέμα της Πυροσβεστικής όλα έδειχναν πάντως ότι οι προτάσεις για κάτι καλύτερο
είχαν μείνει στα χαρτιά, παρά το γεγονός ότι τα κυβερνητικά στελέχη είχαν έγκαιρα διαγνώσει τη
ρίζα του κακού. Το βάρος έπεφτε στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκων κονδυλίων.
Τα υπουργεία Δημόσιας Τάξης και Εσωτερικών αντελήφθησαν ότι η συντήρηση δύο ξεχωριστών
και μάλιστα προβληματικών υπηρεσιών της Δασικής και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για την
κατάσβεση των πυρκαγιών στην Ελλάδα, ήταν καταστροφική από πολλές απόψεις. Διατύπωσαν τις
προτάσεις τους, αλλά η απόφαση για τη δημιουργία ενιαίου φορέα αντιμετώπισης των πυρκαγιών
παραπέμφθηκε και πάλι στις καλένδες. Αιτία για άλλη μια φορά οι αιτιάσεις των στελεχών
του υπουργείου Γεωργίας, που εξακολουθούσαν να πιστεύουν ότι οι δασικοί υπάλληλοι είναι
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αρμοδιότεροι από τους επαγγελματίες πυροσβέστες για την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών.
Έτσι, το ακανθώδες αυτό θέμα δεν τέθηκε καν στη σύσκεψη που είχε γίνει εκείνες τις μέρες. Τα
μέλη της κυβερνητικής επιτροπής για την αντιμετώπιση των εκτάκτων καταστάσεων περιορίστηκαν
και πάλι στην ανακοίνωση μέτρων “πυροσβεστικού” χαρακτήρα.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας από την πλευρά της, η οποία σύμφωνα με το νόμο
έχει αυξημένες αρμοδιότητες σε περίπτωση φυσικών και μη καταστροφών, ευαισθητοποιήθηκε
έγκαιρα και δια του γενικού γραμματέα της Δημήτρη Λαυρεντάκη επιχείρησε να βρει μια
συμβιβαστική λύση, συζητώντας το θέμα άμεσα με τους συναρμόδιους αξιωματούχους. Ειδικότερα,
τους είχε προτείνει:
1) Η Δασική Υπηρεσία να απαλλαγεί της ευθύνης αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Επειδή
όμως διαθέτει μια τεράστια εμπειρία επί του θέματος, να της ζητηθεί η συμβολή στο στρατηγικό
σχεδιασμό και στα επιμέρους και κατά τόπο επιτελικά σχέδια, καθώς και στα θέματα πρόληψης,
ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, ομάδων εθελοντών, αγορών υλικού και συντονισμού.
2) Την ευθύνη πυροπροστασίας να αναλάβει, σταδιακά, εξ ολοκλήρου το Πυροσβεστικό Σώμα.
Το Π.Σ. διαθέτει την απαραίτητη βασική υποδομή και εμπειρία αφού είναι η κύρια αποστολή
του. Αν του ανατεθεί το έργο της δασοπυρόσβεσης κατά κύρια ευθύνη θα πρέπει να ενισχύσει
τα μέσα του, να στελεχωθεί αναλόγως, να εκπαιδεύσει το προσωπικό του και να ενισχύεται με το
απαραίτητο εποχιακό προσωπικό κλπ.
Στην περίπτωση αυτή θα μπορούσε να ορισθεί ένα χρονοδιάγραμμα ανάληψης της ευθύνης και
ανάλογης ενίσχυσης αρχίζοντας ενδεικτικά το 1997 από Μακεδονία και Ήπειρο, το 1998 Θεσσαλία
και Στερεά Ελλάδα, το 1999 τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, το 2000 την Πελοπόννησο
και τα νησιά του Ιονίου και το 2001 την Αττική και πάντοτε σε συνεργασία των δύο μερών για
ενδεχόμενη σύντμηση των χρονικών ορίων.
3) Ο τρόπος υποκατάστασης της Δασικής Υπηρεσίας από το Πυροσβεστικό Σώμα θα μπορούσε
να γίνει με ένα σωστό σχεδιασμό και σε συνεργασία μεταξύ τους στα θέματα που αναφέρθηκαν
(π.χ. διαδικασία παράδοσης - παραλαβής των μέσων, συμβολή στην πρόσληψη - εκπαίδευση
προσωπικού, συνεργασία με άλλες εθνικές και διεθνείς υπηρεσίες κλπ).
4) Είναι εύλογο ότι οι Υπηρεσίες που συνδράμουν ήδη το έργο της δασοπυρόσβεσης (Ένοπλες
Δυνάμεις, Ελληνική Αστυνομία κλπ) θα εξακολουθήσουν να παρέχουν και στο μέλλον τη βοήθειά
τους.
5) Έναν ιδιαίτερο ρόλο θα μπορούσε να αναλάβει το Λιμενικό Σώμα, αν αποφασιζόταν η αγορά
πυροσβεστικών πλοιαρίων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές σε δύσβατες παράκτιες
περιοχές, που σήμερα προσβάλλονται μόνο με ρίψεις από αέρα.
6) Έναν σπουδαίο και σημαντικό ρόλο, επίσης, θα μπορούσαν να αναλάβουν οι ΟΤΑ πρώτου
βαθμού και οι εθελοντικές ομάδες στο έργο της πρόληψης και της καταστολής των πυρκαγιών,
αλλά με τρόπο προγραμματισμένο, υπεύθυνο και συντονισμένο. Γι’ αυτό όμως το κεφάλαιο
του εθελοντισμού σε όλο του το φάσμα των καταστροφικών γεγονότων θα επιληφθεί η Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εκδίδοντας σχετικές υπουργικές αποφάσεις, όπως προβλέπεται
από τις διατάξεις του Ν. 2344/95”.
Ο τραγέλαφος της ιστορίας αυτής είναι ότι όχι μόνο δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα αυτές
οι προτάσεις, αλλά κινδυνεύει να μείνει στα χαρτιά και η στελέχωση της ίδιας της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ο νόμος 2344 που ψηφίστηκε το 1995 (προβλέπει την ένταξη
σ’ αυτήν τη γραμματεία όλων των φορέων που εμπλέκονται σε καταστάσεις κρίσεων π.χ. ΟΑΣΠ,
Πυροσβεστικό Σώμα κλπ) δεν έχει βρει ακόμα την πλήρη εφαρμογή του.
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Αφού κατακάθισε, λοιπόν, ο «κουρνιαχτός» της επίσκεψης Σημίτη στην Κατεχάκη, οι πρόεδροι
των τριών συνδικαλιστικών φορέων εξέτασαν το ενδεχόμενο κοινής συγκέντρωσης διαμαρτυρίας
εντός του Μαΐου. Αυτό δεν κατέστη εφικτό, καθώς ο υπουργός Δημόσιας Τάξης επιδίδεται σε
ξεχωριστές συναντήσεις, προκειμένου να παρακάμψει το κοινό τους μέτωπο. Εξάλλου, η ΠΟΑΣΥ
θέτει ζήτημα απεργιακών εκδηλώσεων, ενόψει και του τακτικού της συνεδρίου. Στις 7 Μαΐου
1997, πραγματοποιείται κοινή ένστολη κινητοποίηση των Ενώσεων Αξιωματικών Αττικής και
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, έξω από τη ΓΑΔΑ, ενώ το ίδιο διάστημα ο συνδικαλιστικός
πυρετός είχε οδηγήσει σε κοινές δράσεις τα προεδρεία της ΠΕΝΑΑ και της Ένωσης Αξιωματικών
Πυροσβεστικού Σώματος, τα οποία συναντήθηκαν με τον υπουργό Δημόσιας Τάξης στις 14-5-1997
και του εξέθεσαν, για μία ακόμη φορά, την όλη κατάσταση με τα προβλήματα που απασχολούν το
αστυνομικό και πυροσβεστικό προσωπικό.
Ο Γ. Ρωμαίος έβλεπε θετικά το θέμα της νομικής δυνατότητας επανάκρισης των, για
συνδικαλιστικούς λόγους, αποταχθέντων αστυνομικών και με αφορμή αυτή του τη δήλωση,
στις 19-5-97, ο πρόεδρος της ιστορικής Ένωσης Κατωτέρων Αστυνομικών Κώστας Συγγούνης,
απευθύνθηκε στο Δ.Σ. της ΠΕΥΠΣ αναφερόμενος στο ιστορικό των διώξεών του. Ζήτησε τη
συμπαράσταση της Ένωσης και για λόγους ισονομίας και αισθήματος δικαίου να αποκατασταθούν
οι αποταχθέντες. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, δυστυχώς, με το ν. 2265/94 που καθιέρωνε το
συνδικαλισμό στην ΕΛ.ΑΣ., εξαιρέθηκαν τα δυο αποταχθέντα στελέχη της με αποτέλεσμα να
υφίστανται μια 10ετή δίωξη, «Εφτάσαμε στα έσχατα όρια της φτώχειας και τα παιδιά μας δεν τα
μορφώσαμε», σημείωνε ο Κώστας Συγγούνης στη χειρόγραφη επιστολή του.
Από την πλευρά της, η ΠΕΥΠΣ προγραμματίζει τις δικές της πρωτοβουλίες, εκφράζοντας την
ένστασή της για το γεγονός ότι δεν επετεύχθη η κοινή ένστολη διαμαρτυρία, ενώ στις 5 Ιουνίου
1997 ενημέρωσε τα μέλη της ότι προχωρά στη συγκρότηση ομάδας εργασίας, δεδομένου ότι
«διανύουμε μια περίοδο που μια σειρά από θεσμικά και οικονομικά αιτήματα των υπαλλήλων του
Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκονται σε εξέλιξη. Και μόνο το ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η υπαγωγή
του Π.Σ. στο υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η περίοδος αυτή
χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη. Η Π.Ε.Υ.Π.Σ. που σκοπό έχει να λειτουργεί στα πλαίσια της διαφάνειας
και της συλλογικής επεξεργασίας, συγκρότησε Ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από μέλη του Δ.Σ.
(διαπαραταξιακά), καθώς και από συναδέλφους - μέλη της Π.Ε.Υ.Π.Σ. που εκδήλωσαν επιθυμία να
προσφέρουν στο σοβαρό αυτό ζήτημα. Η ομάδα αποτελείται από τους: Τζουβάρα Αχιλλέα, Λεόντιο
Ιωάννη, Πήλιουρα Γεώργιο, Γιαννακόπουλο Αθανάσιο, Δρίτσα Παναγιώτη, Κοροντζή Κων/νο,
Γεωργακόπουλο Σωτήρη, Παυλόπουλο Νίκο, Σαΐνη Καλλιόπη, και Ιωαννίδη Στέλιο.
Σκοπός της είναι η επεξεργασία των προσχεδίων και σχεδίων νόμων, οι συναντήσεις με αρμόδιους
φορείς και παράγοντες, καθώς και η υποβολή προτάσεων με γνώμονα πάντα το συμφέρον όλων
των συναδέλφων και του Πυροσβεστικού Σώματος», όπως ανακοινώθηκε.
Να σημειωθεί ότι η Ομάδα εργασίας που είχε συσταθεί, σύμφωνα με απόφαση του υφυπουργού
ΕΣΔΔΑ Λάμπρου Παπαδήμα, είχε καταλήξει στα εξής:
«Εφόσον αποφασισθεί τελικά η υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στο υπουργείο
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και προκειμένου να υπάρξει αναβάθμιση
του ρόλου του και της αποτελεσματικότητάς του με γνώμονα πάντοτε, την καλύτερη θωράκιση
της Χώρας από πλευράς πολιτικής προστασίας, την κάλυψη όλης της Επικράτειας από άποψη
πυροπροστασίας και την προστασία της ζωής και της περιουσίας του πολίτη θα πρέπει να γίνουν οι
εξής αλλαγές και ρυθμίσεις:
α. Να αναμορφωθεί η διάταξη του άρθρου 14, παράγρ. 4 του Ν. 2344/1995 (Α’ 212) “Οργάνωση
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πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις” ώστε να διευκρινισθεί ότι οι μονάδες πολιτικής
προστασίας που προβλέπει να ιδρυθούν θα έχουν τη συντονιστική μορφή και όχι εκτελεστική,
όπως οι υπάρχουσες στην ίδια πόλη Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.
β. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την καλύτερη λειτουργία της καθώς και το
Επιστημονικό Συμβούλιο να προβλεφθεί ώστε να στελεχωθούν και από εν ενεργεία επιστήμονες
Αξιωματικούς που διαθέτει το Πυροσβεστικό Σώμα, οι οποίοι πέραν των επιστημονικών τους
γνώσεων διαθέτουν και εμπειρία αντιμετώπισης καταστροφών.
γ. Να δοθεί σταδιακά, ξεκινώντας από τις πλέον πυρόπληκτες περιοχές (Αττικής, Κορινθίας,
Εύβοιας, Ηλείας, Χαλκιδικής) η αρμοδιότητα της καταστολής των δασικών πυρκαγιών στο
Πυροσβεστικό Σώμα κατά τον τρόπο που προβλέπει ειδική μελέτη που έχει εκπονηθεί για το σκοπό
αυτό, από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος και να παραμείνει η αρμοδιότητα πρόληψης
των πυρκαγιών αυτών στη Δασική Υπηρεσία, γιατί το σημερινό σύστημα πυροπροστασίας των
δασών έχει αποδειχθεί, καίτοι δαπανηρότατο, αναποτελεσματικό.
δ. Να δοθεί στην Ελληνική Αστυνομία η αρμοδιότητα της καταστολής παρανόμων συγκεντρώσεων
ή άλλων συγκεντρώσεων που έχουν εκτραπεί του σκοπού τους. Σε καμία ευρωπαϊκή χώρα η
Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν συμμετέχει στις διαδικασίες αυτές και τα οχήματα εκτόξευσης νερού
για τη διάλυση τέτοιων συγκεντρώσεων τα έχουν και τα χρησιμοποιούν τα Αστυνομικά Σώματα.
ε. Για την κάλυψη όλης της χώρας από πλευράς πυρασφάλειας πρέπει να επεκταθεί ο θεσμός
του Εθελοντή Πυροσβέστη με την πρόβλεψη υποχρεωτικής ίδρυσης Εθελοντικών Πυροσβεστικών
Σταθμών, στους νέους Ο.Τ.Α. που θα προκύψουν από το Πρόγραμμα Καποδίστριας, σύμφωνα
με το Ν. 1591/1991, πράγμα που θα σημαίνει καλύτερο αποτέλεσμα με ελάχιστο κόστος για τον
κρατικό προϋπολογισμό.
στ. Να υπάρξει στο Νόμο για την υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στο υπουργείο
Εσωτερικών διάταξη όμοια με εκείνη που υπάρχει για το Λιμενικό Σώμα (Άρθρο 5 Ν. 2329/1995
Α’ 172) που να προβλέπει ότι «Κατ’ έτος εγγράφονται οι αναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισμό
του Πυροσβεστικού Σώματος για την κατάταξη στις παραγωγικές σχολές, του Σώματος, μέσα στα
όρια των υπαρχουσών κενών οργανικών θέσεων, τουλάχιστον 20 αξιωματικών επιστημόνων και
400 πυροσβεστών».
Το σωματείο, για να ασκήσει πίεση, ζήτησε συνάντηση τόσο με τον Αρχηγό του Σώματος όσο
και με τον υπουργό Γιώργο Ρωμαίο, ανακοινώνοντας ότι δεν ικανοποιεί την ΠΕΥΠΣ η τροπολογία
που κατατέθηκε στις 13/5/97 στη Βουλή.
Στη συνάντηση με τον Αρχηγό ΠΣ Ανδρέα Γκέκα συζητήθηκαν σε εποικοδομητικό κλίμα, ένα
προς ένα τα θέματα που τους απασχολούσαν και ο Αρχηγός, όπως ανακοινώθηκε, δεσμεύτηκε
να δώσει λύσεις σε πολλά από τα αιτήματα του Υπομνήματος, με διάλογο και εποικοδομητική
συνεργασία. Ανταπόκριση από πλευράς υπουργού όμως δεν υπήρξε, οπότε το προεδρείο προχώρησε
τελικά στην συγκέντρωση που είχε από αρχές Μαΐου στα σκαριά, όταν δεν έγινε εφικτή η κοινή
συμπόρευση με τις άλλες Ενώσεις για κοινή διαμαρτυρία, στις 29/5/97, με σκοπό τη διεκδίκηση
του επιδόματος εξομάλυνσης και των νέων μισθολογικών διαβαθμίσεων.
Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΠΕΥΠΣ
Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας έγινε στην Πλατεία Κάνιγγος, στις 11 Ιουνίου 1997 ενάντια «στην
αδράνεια των υπευθύνων φορέων για την επίλυση των χρόνιων αιτημάτων». Η απόφαση του Δ.Σ.
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ήταν ομόφωνη και τα δημοσιεύματα της επομένης, απεικόνιζαν το κλίμα των ημερών:
«Ριζοσπάστης»: Βγήκαν στο δρόμο
Με 98.000 δρχ. μισθό πρωτοεισερχόμενου, με προοπτική να βγουν στη σύνταξη στα 60 τους
χρόνια, με συναρμοδιότητες που κάνουν το έργο τους ακόμα πιο δύσκολο, οι πυροσβέστες
βγήκαν τελικά στο δρόμο και διεκδικούν να τους αναγνωριστεί επιτέλους το σημαντικό έργο που
προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.
«Ελεύθερος Τύπος»: Η κυβερνητική αδιαφορία «φούντωσε» τους πυροσβέστες
«ΦΟΥΝΤΩΣΑΝ» οι ...πυροσβέστες από τις «φωτιές» που έβαλε η αδιαφορία της κυβέρνησης
για τα προβλήματα του κλάδου. Μετά τους αστυνομικούς, βγήκαν στους δρόμους και οι υπάλληλοι
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που πραγματοποίησαν χθες δυναμική συγκέντρωση και πορεία
διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας, απαιτώντας την άμεση ικανοποίηση των θεσμικών και
οικονομικών τους αιτημάτων.
«Φθάνει πια. Όχι άλλα ψέματα. Όχι στις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα», βροντοφώναξαν δεκάδες
πυροσβέστες που συγκεντρώθηκαν μετά τις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Κάνιγγος. Κρατώντας
πανό με κεντρικό σύνθημα «Αγωνιζόμαστε για ένα πυροσβεστικό σώμα στο πλευρό του πολίτη
για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών», αλλά και χωρίς να κλείσουν την κυκλοφορία
στην οδό Ακαδημίας, πραγματοποίησαν πορεία προς τη Βουλή, όπου επέδωσαν το Ψήφισμα με τα
αιτήματά τους στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και τα πολιτικά κόμματα».
Το προεδρείο είχε συνάντηση και με τον Αρχηγό ΠΣ Ανδρέα Γκέκα, του επέδωσε το Υπόμνημα με
τα αιτήματά τους, τον κάλεσε να παγιώσει τακτές συναντήσεις με το προεδρείο και να καθιερώσει
τη διαβούλευση πριν την κατάθεση προτάσεων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και άλλων
αποφάσεων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 16 του 1264/82.
Η όποια αγωνιστική διάθεση, όμως, μετατράπηκε τέλη Ιουνίου σε οργή, όταν η τραγική είδηση
έφτασε στα γραφεία της ΠΕΥΠΣ και αφορούσε ένα ακόμα θανατηφόρο ατύχημα, στο οποίο
έχασαν τη ζωή τους, ο Αρχιπύραρχος Τζιβάρας Γεώργιος και ο Πυρονόμος Ιωάννης Χειλαδάκης.
Το τροχαίο έγινε στις 24 Ιουνίου 1997, την ώρα που μετέβαιναν, με υπηρεσιακό όχημα, για
υγειονομική επιθεώρηση στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Βόρειας Ελλάδας.
Όπως ήταν φυσικό, το βαρύ πένθος σκίασε κάθε συζήτηση, ενώ ο χρόνος έτρεχε στη Βουλή,
όπου είχε ξεκινήσει η συζήτηση του σχεδίου νόμου για τις συντάξεις των στρατιωτικών. Ο νόμος
2512/97 Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων στρατιωτικών και άλλες διατάξεις (για προϋπηρεσία
στις Ένοπλες Δυνάμεις) δημοσιεύτηκε στις 27-6-97, συμπληρώνοντας τις ισχύουσες διατάξεις περί
μισθολογικών προαγωγών και προσαυξήσεων των εν ενέργεια Αστυνομικών και αντιστοίχων του
Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος.
Η ΠΕΥΠΣ όμως επανέρχεται στο θέμα αυτό, στις 18 Ιουλίου 1997, με επιστολές της προς τον
υπουργό Δημόσιας Τάξης και τον Αρχηγό του Π.Σ., τονίζοντας τα εξής:
1. Με την πρόσφατη διάταξη του εδ. γ. της παραγρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 2512/1997 “Ρύθμιση
θεμάτων στρατιωτικών και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ.Α’ 138) καθιερώνεται ότι οι Πυρονόμοι, που
προέρχονται από τις Παραγωγικές Σχολές Υπαξιωματικών ή προάγονται στο βαθμό αυτό επ’
ανδραγαθία, προάγονται μισθολογικά στο βαθμό του Αντιπυράρχου όταν συμπληρώσουν 29
έτη συνολικής πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα ή αποστρατεύονται λόγω ορίου ηλικίας. Εξ
αντιδιαστολής προκύπτει ότι οι μη προερχόμενοι από Παραγωγική Σχολή ή μη προαχθέντες στο
βαθμό του Πυρονόμου επ’ανδραγαθία Πυρονόμοι, εφόσον συγκεντρώνουν τις ίδιες χρονικές
προϋποθέσεις (προάγονται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις) μέχρι του βαθμού του Επιπυραγού.
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2. Σας είναι γνωστό ότι στους Πυρονόμους του Π.Σ. ανατίθενται ομοίου περιεχομένου υπηρεσιακά
καθήκοντα και αυτοί παρέχουν το ίδιο έργο ανεξαρτήτως του αν προέρχονται από Παραγωγική
Σχολή ή μη.
Οι Πυρονόμοι του Π.Σ. εκτελούν με την ίδια ευσυνειδησία τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα
ανεξαρτήτως του αν προέρχονται από Παραγωγική Σχολή ή μη. Άλλωστε, βάσει των παλαιοτέρων
διατάξεων υπήρχε καθεστώς εξομοίωσης των προερχομένων και μη προερχομένων από Παραγωγική
Σχολή Πυρονόμων η οποία προφανώς πήγαζε από το πραγματικό γεγονός ότι αυτοί παρέχουν
υπηρεσιακώς ίδιο έργο.
3. Με τη διάταξη της παραγρ. 1 του άρθρου 4 του Συντάγματος “οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον
του νόμου”, καθιερώνεται νομικός κανόνας, ο οποίος επιβάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση
των προσώπων που βρίσκονται κάτω από τις ίδιες συνθήκες και ο οποίος είναι δεσμευτικός
για τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας και ειδικότερα τόσο για τον κοινό νομοθέτη κατά
την ενάσκηση της λειτουργίας που αναθέτουν σε αυτόν οι συνταγματικές διατάξεις όσο και τη
Διοίκηση, όταν προβαίνει σε ρυθμίσεις ή λαμβάνει κανονιστικού χαρακτήρα μέτρα. Με τη ρύθμιση
αυτή αποκλείεται η έκδηλη και αδικαιολόγητη άνιση μεταχείριση.
4. Θεωρούμε ότι η επελθούσα διαφοροποίηση των Πυρονόμων του Π.Σ. που προέρχονται
από Παραγωγική Σχολή ή προάγονται στο βαθμό αυτό επ’ ανδραγαθία έναντι των υπολοίπων
ομοιοβάθμων τους, δημιουργεί καταστάσεις αδικαιολόγητης άνισης μεταχείρισης, που θα
διαταράξουν την εύρυθμη λειτουργία του Π.Σ.
Για το λόγο αυτό σας καλούμε να προβείτε σε τροποποίηση της προαναφερθείσης διατάξεως του
Ν. 2512/1997 και να ρυθμίσετε το θέμα της μισθολογικής προαγωγής των Πυρονόμων του Π.Σ.
σύμφωνα με το από 13/5/1997 σχέδιο Τροπολογίας- Προσθήκης, η οποία φέρουσα τις υπογραφές
των συναρμοδίων υπουργών (επισυνάπτεται) δεν εψηφίσθη τελικώς, για λόγους που αγνοούμε.
Επίσης, υποβάλλουμε το αίτημα μείωσης των 29 ετών σε 28, και να προσμετρούνται στα έτη
υπηρεσίας τα έτη προϋπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις, δεδομένου ότι το σύνολο των υπάλληλων
του Π.Σ. κατατάσσεται σε αυτό μετά την απόλυσή του από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων.
Θεωρώντας ότι το αίτημά μας θα τύχει της αποδοχής σας, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση».
Ανάλογες επιστολές με περαιτέρω τροποποιήσεις των νέων διατάξεων, εστάλησαν και στη
συνέχεια, όταν πλέον το νομοθέτημα είχε τεθεί σε εφαρμογή.
Αίσθηση προκάλεσε αυτήν την περίοδο, δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου» (2/8/97) με τίτλο
«Μόνον οι Έλληνες στην Πυροσβεστική - Όχι στους ξένους λέει το ΣτΕ που θεωρεί τυπικό προσόν
την Ορθοδοξία».
Το δημοσίευμα αναφέρεται στην απόφαση του ΣτΕ που έκρινε συνταγματικές τις διατάξεις
σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τον Κανονισμό δοκίμων πυροσβεστών. Συγκεκριμένα,
αποφάνθηκε ότι δεν αντίκειται στις διατάξεις της Συνθήκης της ΕΟΚ η εξαίρεση των υπηκόων των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αλλοδαπών, από την κατάταξη στο Πυροσβεστικό
Σώμα, κι αυτό διότι οι αρμοδιότητες του προσωπικού του ΠΣ άπτονται της δημόσιας τάξης της
χώρας. «Είναι νόμιμη, παρά τη θρησκευτική ελευθερία, που κατοχυρώνεται με το άρθρο 13 του
Συντάγματος η διάταξη σύμφωνα με την οποία αποκλείεται η είσοδος στο Πυροσβεστικό Σώμα
προσώπων τα οποία «κατά σχετική ρητή δήλωσή τους πρεσβεύουν δόγμα ή θρησκεία της οποίας οι
δοξασίες θα εμποδίσουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους».
Παράλληλα, οι πυροσβέστες εκτός από Έλληνες και Χριστιανοί Ορθόδοξοι θα πρέπει να διαθέτουν
σχεδόν αψεγάδιαστο ποινικό παρελθόν, αφού όπως ορίζεται σε άλλη διάταξη του σχεδίου Π.Δ., δεν
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μπορούν να καταταγούν στο Πυροσβεστικό Σώμα άτομα που έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή
για απόπειρα τέλεσης κακουργήματος ή ακόμα και πλημμελήματος, αν τους έχει επιβληθεί ποινή
τουλάχιστον τριών μηνών, έστω και με αναστολή».
Με το ίδιο σχέδιο π.δ. προβλέπεται η πρόσληψη ποσοστού τέκνων εν ενεργεία πυροσβεστών,
συνταξιούχων και θανόντων εν ενεργεία, αθλητές μέχρι 30 ετών, τέκνα πολυτέκνων, εθελοντές
πυροσβέστες κλπ.
Οι εξελίξεις, όμως, είναι ραγδαίες εν μέσω θέρους, καθώς το ΥΔΤ προωθεί την ίδρυση Ενιαίου
φορέα δασοπυρόσβεσης και την υπαγωγή του ΠΣ στο υπουργείο Εσωτερικών. Το υπουργείο
βεβαίως καθησυχάζει ότι δεν θα υπάρξει αιφνιδιασμός και ότι θα συσταθούν Επιτροπές εργασίας,
στις οποίες θα συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων όλων των
φορέων.
Αρχές Σεπτεμβρίου η ΠΕΥΠΣ ενημερώνει τα μέλη της ότι το Δ.Σ. με απόφασή του στις 9-91997 συγκρότησε Ομάδα εργασίας με σκοπό την μελέτη, επεξεργασία και τεκμηρίωση πρότασης
σχετικά με την “ανάληψη και των δασικών πυρκαγιών από το Πυροσβεστικό Σώμα”. Επιδίωξη του
Δ.Σ. ήταν η όσο το δυνατόν ευρύτερη συμμέτοχη μελών της Π.Ε.Υ.Π.Σ. Τελικά, στην εκπόνηση της
συνημμένης πρότασης συμμετείχαν οι Κώστας Καρράς, Γιάννης Λεόντιος, Ευστάθιος Βιτουλαδίτης
και Γιάννης Αραμπατζής.
Η συγκεκριμένη πρόταση, στο πλαίσιο του αναγκαίου διαλόγου, συζητήθηκε σε ειδική
συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 7-10-1997 και ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία. Ακολούθως, σύμφωνα
με σχετική απόφαση του Δ.Σ. η πρόταση γνωστοποιήθηκε - συζητήθηκε- σχολιάστηκε και έγινε
αποδεκτή από το σύνολο των περιφερειακών συνελεύσεων - συγκεντρώσεων που με πρωτοβουλία
του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκαν κατά τόπους.
Στη συνέχεια και αφού ελήφθησαν υπόψη ειδικότερες απόψεις - προτάσεις των μελών που
συμμετείχαν στις συνελεύσεις, έγινε η τελική διαμόρφωση της πρότασης, όπως αυτή προωθήθηκε
και στα αρμόδια κυβερνητικά όργανα, στους υπηρεσιακούς και πολιτικούς φορείς.
Κοινό πλαίσιο δράσης με στοιχεία αυτοκριτικής
Μετά το καλοκαίρι, οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών και Ενώσεων συντονίζουν τις πρωτοβουλίες
τους και στις 8-10-97 δημοσιοποιούν το κοινό πλαίσιο δράσης για ολόκληρο το επόμενο έτος 1998.
Το κείμενο αυτό, δεν είχε προηγούμενο για την πληρότητά του αλλά και για την αποφασιστικότητα
δράσεως που επεδείκνυαν οι πρόεδροι, οι οποίοι μάλιστα το υπέγραφαν και προσωπικά:
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Οι Δευτεροβάθμιες Οργανώσεις των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομίας Πυροσβεστικού - Λιμενικού) αφού εκτίμησαν το σύνολο των δεδομένων που αφορούν συνολικά
τους εργαζομένους σ’ αυτά, κατέληξαν στα εξής:
• Ως εργαζόμενοι στον ευαίσθητο αυτό χώρο πρέπει και οφείλουμε, να τονίσουμε και να
αναλογισθούμε και τις δικές μας ευθύνες για το μη ικανοποιητικό επίπεδο λειτουργίας μας, γεγονός
που αντανακλά στην ποιότητα των οφειλομένων υπηρεσιών προς την Ελληνική Κοινωνία.
• Οφείλουμε, επίσης, να επισημάνουμε το γεγονός ότι τον τελευταίο χρόνο γίνεται μία προσπάθεια
αναβάθμισης του εργασιακού μας χώρου, πλην, όμως παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση
στην υλοποίηση εκείνων των θεσμικών παρεμβάσεων που θα βοηθούσαν στη βελτίωση της όλης
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κατάστασης και δεν είναι λίγες οι φορές που και αυτές οι πραγματοποιηθείσες θεσμικές βελτιώσεις
(ΡΕΠΟ, μεταθέσεις, αποσπάσεις, κ.λπ.) προσκρούουν στην άρνηση της Διοίκησης να τις αποδεχθεί,
αλλά και δεν είναι λίγες εκείνες οι φορές που νοθεύονται, με αποτέλεσμα να καθίστανται ανενεργές,
οδηγούμενοι έτσι στο αρχικό στάδιο της στασιμότητας και της παρακμής.
• Η οικονομική κατάσταση των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας, χρόνια τώρα εγγίζει τα
όρια της φτώχειας.
• Η πολιτική της λιτότητας ήρθε να επιδεινώσει την ήδη επιβαρημένη κατάσταση και οπωσδήποτε
το “νέο” μισθολόγιο δεν ήταν αυτό που με τόση προσμονή ανέμενε ο Αστυνομικός, ο Πυροσβέστης
και ο Λιμενικός.
•Το νέο μισθολόγιο συνεχίζει να είναι σε πλήρη διάσταση με τις προτάσεις μας τόσο στο
οικονομικό όσο και στο θεσμικό μέρος και βεβαίως δεν απαντά το αίτημα για μία πορεία
αναβάθμισης των αποδοχών και για μία νέα πολιτική μισθών που θα στηρίζεται σε αρχές (π.χ.
αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης κλπ.).
Οι διορθωτικές παρεμβάσεις των τριών Ομοσπονδιών σε ό,τι αφορά το νέο μισθολόγιο (αύξηση
επιδόματος εξομάλυνσης - μισθολογικές προαγωγές) απάλυναν σε κάποιο βαθμό το αρνητικό
περιεχόμενο του νέου μισθολογίου, πλην όμως, μολονότι πέρασε αρκετός χρόνος από την ψήφιση
του διορθωτικού νόμου σε ό,τι αφορά τις μισθολογικές προαγωγές, η εφαρμογή του οδεύει στο
άγνωστο.
Οι δεσμεύσεις σε ό,τι αφορά την παρέκταση των διατάξεων του Π.Δ. 142/1974 (5ετία) και
διεύρυνση των αναφερομένων σ’ αυτή υπηρεσιών, κατ’ αναλογία του Ν. 1204/1981, όπως αυτό
έγινε για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, ως και την άμεση καταβολή των οφειλομένων
οδοιπορικών εξόδων 30.000 αστυνομικών ατό διετίας που ανέρχονται στο ποσό των 6 δισ.,
δυστυχώς δεν έτυχαν υλοποίησης.
Οι ασφαλιστικοί νόμοι της περιόδου 90-93 σε συνδυασμό με το σύνολο των προβλημάτων του
ασφαλιστικού μας συστήματος, δημιουργούν συνθήκες ανασφάλειας και αβεβαιότητας στους
εργαζόμενους αστυνομικούς (αύξηση ορίου ηλικίας κ.λπ.).
Με βάση τις μέχρι σήμερα αποφάσεις μας, τα προβλήματα των εργαζομένων στα ΣΑ και τα
ανοιχτά θέματα (ασφαλιστικά ταμεία, πόθεν έσχες, Δικαστική Αστυνομία) που βρίσκονται σε
εξέλιξη, οι Δευτεροβάθμιες Οργανώσεις, χωρίς να υποβαθμίζουν κανένα από το σύνολο των
θεμάτων, ιεραρχούν ως άμεσης προτεραιότητας για το επόμενο διάστημα:
Την ανάγκη βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς την ελληνική κοινωνία που κύρια
εξαρτάται από την ποιότητα εργασίας που προσφέρει το προσωπικό.
Η σημερινή ισοπέδωση δεν ευνοεί τον έντιμο, ικανό και παραγωγικό, ως εκ τούτου επιβάλλεται η
ύπαρξη εκείνης της θεσμικής αλλαγής σε όλη την ιεραρχία, προκειμένου ο ικανός και ο παραγωγικός
να αμείβεται. Τούτο θα αποτελέσει κίνητρο για παραγωγή έργου, εφόσον δεν αντιμετωπίζεται ο
παραγωγικός το ίδιο με τον μη παραγωγικό.
Την προστασία του θεσμού από τους επίορκους εκείνους “συναδέλφους”, οι οποίοι κατά πυκνά
πλέον χρονικά διαστήματα αμαυρώνουν με τις πράξεις τους τον ίδιο τους τον εαυτό αλλά και τη
συντριπτική πλειοψηφία των εντίμων εργαζομένων αστυνομικών, οι οποίοι κάτω από αντίξοες
συνθήκες (υπηρεσιακές, εργασιακές, κοινωνικές κ.λπ.) καλούνται ευόρκως να επιτελέσουν την
δύσκολη αποστολή τους.
Την απαρέγκλιτη και υποχρεωτική χορήγηση της εβδομαδιαίας ανάπαυσης εντός δεκαπενθημέρου,
το αργότερο.
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Την πειθαρχική και ποινική δίωξη όσων για οποιονδήποτε λόγο αρνούνται την χορήγηση της
εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
Την παρέκταση των διατάξεων του Ν.Δ. 142 /1974 (5ετία ) και διεύρυνση των αναφερομένων
σ’ αυτή υπηρεσιών, κατ’ αναλογία του Ν. 1204 /1981, όπως αυτό έγινε για το προσωπικό των
Ενόπλων Δυνάμεων.
Εν προκειμένω, απαιτούμε την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και για τους εργαζόμενους
στα Σώματα Ασφαλείας, με τη θεσμοθέτηση της υπερωριακής απασχόλησης ως ακολούθως και
όπως ήδη ισχύει για τους εργαζόμενους στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα:
α) Υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο.
β) Νυχτερινή εργασία εργάσιμων ημερών που παρέχεται από την 22η μέχρι την 6η πρωινή, πέρα
από την υποχρεωτική, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά 15%.
γ) Εργασία ημερήσια ή νυχτερινή, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της
υποχρεωτικής:
- Από 6ης πρωινής μέχρι 22ης ώρας, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά 25%.
- Από της 22ης ώρας μέχρι 6ης πρωινής, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά 30%.
δ) Εργασία (νυχτερινή) ή ημερήσια που παρέχεται προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας εργασίας:
- Νυχτερινή εργάσιμων ημερών το 45% του ωρομισθίου.
- Νυχτερινή ή ημερήσια Κυριακών ή εξαιρέσιμων ημερών το 60% του ωρομισθίου.
ε) Ως ωρομίσθιο ορίζεται το ένα εκατοστό πεντηκοστό (1/150) του βασικού μισθού κάθε
μισθολογικού βαθμού.
-Την άμεση καταβολή των οφειλομένων οδοιπορικών εξόδων 30.000 αστυνομικών από διετίας
που ανέρχονται στο ποσό των 6 δισ.
-Την αύξηση του αφορολόγητου για τους εν ενεργεία και συνταξιούχους αστυνομικούς και την
τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας.
- Την καταβολή των οικογενειακών παροχών και στους δύο συζύγους.
-Την αποζημίωση για κάθε ημέρα μετακίνησης - απόσπασης, έτσι, ώστε να εκλείψει το απαράδεκτο
σημερινό καθεστώς, το οποίο υποβαθμίζει τον αστυνομικό ως εργαζόμενο και ως άνθρωπο.
-Την αντιμετώπιση της ανθυγιεινότητας - επικινδυνότητας της εργασίας στη βάση των προτάσεών
μας (αποζημίωση, εμβολιασμοί κ.λπ.).
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Επειδή όσα προηγούμενα αναφέρθηκαν έχουν ειπωθεί πάρα πολλές φορές και επειδή πλέον
είναι γνωστά από εμάς τους ίδιους στην πολιτική και αστυνομική Ηγεσία, εκτιμούμε ότι για όλα
τα ανωτέρω θέματα πρέπει να τεθεί μία ημερομηνία λήξης. Για το λόγο αυτό από πλευράς μας
προτείνεται το παρακάτω πρόγραμμα δράσης, με την εκδήλωση Πανελλαδικών ή μη ενεργειών μας
(η μορφή θα επιλέγεται), με τη διαρκή επανάληψη, εάν το προς επίλυση ζητούμενο θέμα παραμένει
άλυτο.
Συγκεκριμένα:
Εάν μέχρι τέλος Οκτωβρίου δεν υπάρξει τελεσίδικη λύση στα θέματα χορήγησης εβδομαδιαίων
αναπαύσεων - μισθολογικών προαγωγών, παρέκταση 5ετίας, την αποκατάσταση των αποταχθέντων
και την καταβολή των οφειλομένων οδοιπορικών εξόδων, ως προαναφέρθηκαν, να πραγματοποιηθεί
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διαμαρτυρία σε πανελλαδικό επίπεδο στα τέλη του μηνός Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.
Ο τρόπος εκδήλωσης, ο ακριβής χρόνος και τόπος εκδήλωσης θα ορισθεί.
Πριν από την πραγματοποίηση της πανελλαδικής διαμαρτυρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ομοσπονδίας αποδεικνύοντας έμπρακτα την αγωνιστική του διάθεση για την επίλυση των
αιτημάτων, να πραγματοποιήσει 48ωρη συνεχή σιωπηλή διαμαρτυρία έξω από υπουργείο Δημόσιας
Τάξης.
Ταυτόχρονα ανάλογη διαμαρτυρία (τετράωρη) να πραγματοποιηθεί έξω από κάθε Αστυνομική
Διεύθυνση της χώρας από τα τοπικά προεδρεία.
Εάν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους δεν ρυθμισθούν τα θέματα υπερωριακής απασχόλησης,
αποζημίωσης για κάθε ημέρα απόσπασης, χορήγησης κινήτρων για την παραγωγή έργου, πόθεν
έσχες, δημιουργίας Υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων, της αναμόρφωσης και του εκσυγχρονισμού
του θεσμικού πλαισίου για την χρήση των όπλων, της ανάληψης από πλευράς των διοργανωτριών
εταιριών (ποδοσφαίρου μπάσκετ κ.λπ.) της κάλυψης της δαπάνης για την επιπλέον εργασία
των Αστυνομικών κατά την διεξαγωγή των αγώνων, της καθ’ υπέρβασιν εισαγωγής παιδιών
Αστυνομικών στην Σχολή Αστυφυλάκων, ως προαναφέρθηκαν, να πραγματοποιηθεί Πανελλαδική
διαμαρτυρία στην Αθήνα.
Για τα λοιπά θέματα, να εξετασθεί χρονικά η είσοδος αυτών στα προηγούμενα ή ο προγραμματισμός
εκδηλώσεων διαμαρτυριών κ.λπ. ανάλογα με την εξέλιξεις των λοιπών.
Για τα Διοικητικά Συμβούλια
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
Π.Ο.ΑΣ.Υ. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δημήτριος
Π.Ε.Υ.Π.Σ. ΚΑΡΡΑΣ Κωνσταντίνος
Π.Ε.Π.Λ.Σ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
Η πρόταση της ΠΕΥΠΣ για τη δασοπυρόσβεση
Κι ενώ οι Ομοσπονδίες ΠΕΥΠΣ, ΠΟΑΣΥ και ΠΕΠΛΣ συντονίζουν τις πρωτοβουλίες τους και
επιδιώκουν μέσω επαφών να προωθήσουν τα αιτήματα, η ΠΕΥΠΣ επανέρχεται τέλη Οκτωβρίου
1997 και ενημερώνει τα μέλη της αναφορικά με το ζήτημα της ανάληψης και των δασικών
πυρκαγιών από το Πυροσβεστικό Σώμα. Έχει προηγηθεί συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου,
όπου σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, αντικείμενό της ήταν τα μέτρα ενίσχυσης και του
Πυροσβεστικού Σώματος.
Η Επιτροπή που ορίστηκε από την Π.Ε.Υ.Π.Σ. κατέληξε στα εξής:
1. Θα πρέπει να αναδιαρθρωθεί και να οργανωθεί το Πυροσβεστικό Σώμα, σε μια νέα δομή, που
να του παρέχει τη δυνατότητα να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά, στις φυσικές και τεχνολογικές
καταστροφές και σε καθήκοντα που απορρέουν από τον ιδρυτικό Νόμο 4661/1930.
Το Πυρ/κό Σώμα θα πρέπει να ενταχθεί σύμφωνα και με όσα επικρατούν στις υπόλοιπες χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
κάτω από τον κ. Υφυπουργό ή τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου.
Η Ηγεσία του Πυρ/κού Σώματος θα πρέπει να συγκροτήσει επιτελείο για την μελέτη και το
σχεδίασμα, βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο, σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των φυσικών και
τεχνολογικών καταστροφών.
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Ο κ. Υφυπουργός ή ο κ. Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης, είναι ο υπεύθυνος για να καλεί και να συντονίζει τους αρμόδιους φορείς που
εμπλέκονται σε τέτοιου είδους μεγάλα συμβάντα (σεισμούς ή θεομηνίες μεγάλης έκτασης).
Ο κ. Υφυπουργός ή ο κ. Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης μαζί με τον κ. Αρχηγό του Πυρ/κού Σώματος, τον κ. Γενικό Γραμματέα Δασών,
εκπροσώπου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, του
Λιμενικού Σώματος, του Ο.Α.Σ.Π. και όποιος άλλος κριθεί αρμόδιος και απαραίτητος, εκπονούν
σχέδια για την πρόληψη διαφόρων συμβάντων.
2. Το Πυρ/κό Σώμα πρέπει να παραχωρήσει ουσιαστικές αρμοδιότητες στην περιφέρεια. Γι’
αυτό, σε επίπεδο περιφέρειας του Σώματος, ο Περιφερειάρχης με επιστημονικό επιτελείο το οποίο
θα αποτελείται από Δασολόγο, Χημικό Μηχανικό, Μηχανολόγο, Πολιτικό Μηχανικό, Νομικό,
Οικονομολόγο και όποιον άλλον κρίνει απαραίτητο, οφείλουν να σχεδιάζουν την οργάνωση
του Πυρ/κού Σώματος στην περιφέρειά τους και την κατανομή των Πυροσβεστικών Σταθμών,
να εκπονούν σε περιφερειακό επίπεδο σχέδια διαφόρων συμβάντων, ιδιαίτερα όσον αφορά την
αντιμετώπιση (πρόληψη και καταστολή) των δασικών πυρκαγιών και των υπολοίπων φυσικών και
τεχνολογικών καταστροφών.
Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του περιφερειάρχη θα είναι η εισήγηση για πρόσληψη εποχιακού
και μόνιμου προσωπικού. Ο περιφερειάρχης Π.Υ. θα συνεργάζεται με τα πρωτοβάθμια σωματεία
υπαλλήλων του Πυρ/κού Σώματος σε θέματα που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα.
Σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας συγκροτείται όργανο κάτω από την εποπτεία του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας, όπου συγκαλούνται οι αρμόδιοι φορείς, όπως προαναφέραμε, που
εμπλέκονται στις φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές και εκπονούν σχέδια για την πρόληψη
των παραπάνω συμβάντων. Τα σχέδια αυτού του οργάνου θα υποβάλλονται στο Γ.Γ. του υπουργείου
Εσωτερικών και σε αρμόδιο όργανο του υπουργείου.
Σε επίπεδο Νομού, ο Νομάρχης συγκαλεί τους αρμόδιους φορείς που εμπλέκονται στις φυσικές
και τεχνολογικές καταστροφές, τους Διοικητές των Διοικήσεων Π.Υ. και όπου δεν υπάρχουν, τους
Διοικητές των Π. Υ. του Νομού και εκπονούν σχέδια για την αντιμετώπιση τέτοιων συμβάντων και
τα γνωστοποιούν στην περιφέρεια στα πλαίσια του ευρύτερου σχεδιασμού της.
Σε περιπτώσεις μεγάλης κλίμακας συμβάντων ζητούν την βοήθεια της Περιφέρειας.
3. Επειδή πιστεύουμε ότι το Πυρ/κό Σώμα μπορεί να προσφέρει αλλά και να αντιμετωπίσει
πιο αποτελεσματικά την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών και να συμβάλλει θετικά στην
πρόληψή τους, για να εξασφαλιστεί η επιτυχία του έργου, θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω
προϋποθέσεις:
α. Ανθρώπινο ωράριο εργασίας μέχρι 37,5 ώρες την εβδομάδα. Μόνο σε περιπτώσεις
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί σε εξέλιξη), οι υπάλληλοι θα
δύνανται να υπερβαίνουν τις 37,5 ώρες εργασίας, με πραγματική υπερωριακή αμοιβή. β. Λόγω των
μεγάλων αποστάσεων των περιπολικών και των κλιμακίων, από τις έδρες των Π.Υ. να εφαρμοστεί
το κατά την θέληση των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων που εργάζονται εκεί, επιθυμητό ωράριο,
γ. Για όσους εκτελούν μάχιμη υπηρεσία σε καθημερινή βάση να λαμβάνουν το επίδομα ειδικών
συνθηκών που ελάμβανε η Δασική Υπηρεσία, δ. Για αποσπάσεις υπαλλήλων ενόψει των δασικών
πυρκαγιών, όπου και αν χρειαστεί, οι υπάλληλοι θα πρέπει να λαμβάνουν σε καθημερινή βάση, την
εκτός έδρας ημερήσια αποζημίωση. ε. Η Υπηρεσία πρέπει να μεριμνήσει για να υπάρξει διοικητική
μέριμνα για την φροντίδα των υπαλλήλων κατά την διάρκεια των συμβάντων (παροχή νερού,
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τροφής, αντικατάστασης κλπ.).
4. Εξασφάλιση του αναγκαίου μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως:
-Υδροφόρα οχήματα με τον απαραίτητο πλήρη εξοπλισμό τους.
-Οχήματα μεταφοράς υπαλλήλων και ατομικό εξοπλισμό τους.
-Αεροπλάνα - ελικόπτερα, σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία.
5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματικός συντονισμός των πυροσβεστικών δυνάμεων ύστερα
και από την ανάληψη της νέας αρμοδιότητας απαιτείται να δημιουργηθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα
ένα αξιόπιστο σύστημα επικοινωνιών πανελλαδικής εμβέλειας. Για την επίτευξη της απαραίτητης
αυτής προϋπόθεσης πέραν των διατιθεμένων μέσων επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος
πρέπει να συμβούν τα εξής:
α. Παραχώρηση σε πανελλαδικό επίπεδο του δικτύου ασύρματης επικοινωνίας της Δασικής
Υπηρεσίας που χρησιμοποιείται για δασοπυρόσβεση καθώς και του Συντονιστικού - Επιχειρησιακού
Κέντρου Δασοπυρόσβεσης. Το δίκτυο αυτό δύναται να χρησιμοποιηθεί από την Δασική Υπηρεσία
σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
β. Γνωστοποίηση των σταθμών βάσεως πομποδεκτών οχημάτων, πέραν των εγκατεστημένων
στα οχήματα που θα παραχωρηθούν και φορητών πομποδεκτών υψηλής συχνότητας που διαθέτει
σήμερα η Δασική Υπηρεσία.
γ. Η παραχώρηση να είναι, μέχρι να αποκτήσει η Πυρ/κή Υπηρεσία δικό της αποκλειστικό δίκτυο
επικοινωνίας.
6. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Η στέγαση των Πυροσβεστικών Κλιμακίων που θα ιδρυθούν, θα γίνει σε κτίρια που θα
παραχωρηθούν από τους Ο.Τ.Α. (Δημοτικά κτίρια, σχολεία που δεν λειτουργούν κλπ.) ή κτίρια
που χρησιμοποιεί σήμερα η Δασική Υπηρεσία για τον ίδιο σκοπό. Η στεγαστική υποστήριξη
του προσωπικού που θα επανδρώνει τα εντός του δάσους περιπολικά πυροσβεστικά οχήματα θα
πρέπει να γίνει με την παραχώρηση κατά χρήση κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου των
υπαρχόντων ή με την κατασκευή λυομένων κτιρίων από την Δασική Υπηρεσία.
Η Δασική Υπηρεσία υποχρεούται να γνωρίσει στο Πυροσβεστικό Σώμα τις δαπάνες που εγγράφει
στον προϋπολογισμό της, συνολικά και κατά κωδικό για την δασοπυρόσβεση.
7. Επανεξέταση του Κανονισμού μεταθέσεων και προσλήψεων εν όψει των νέων δεδομένων.
Πριν την οποιαδήποτε πρόσληψη προσωπικού θα πρέπει να οριστούν τα κενά του Πυρ/κού Σώματος
και να καλυφθούν αυτά από το υπηρετούν προσωπικό κατά την θέλησή του. Να γίνει η νομοθετική
ρύθμιση για τροποποίηση του Κανονισμού μεταθέσεων - προσλήψεων με βάση τα νέα δεδομένα
και ως προς το σκέλος της πρόσληψης αλλά και της μετάθεσης υπαλλήλων.
8. Ίδρυση αερομεταφερόμενων μονάδων στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας,
Θεσσαλίας, Κρήτης μαζί με τον αναγκαίο πυροσβεστικό εξοπλισμό.
9. Συνεργεία: Ίδρυση συνεργείων συντήρησης και επισκευής οχημάτων σε όλες τις περιφέρειες
ανάλογα με το απαιτούμενο προσωπικό και τον μηχανολογικό εξοπλισμό.
10. Η κάθε Περιφέρεια πρέπει να εξοπλιστεί με ένα κατάλληλα εξοπλισμένο όχημα για να
λειτουργεί ως κινητό επιχειρησιακό κέντρο.
11. Ανακριτικοί Υπάλληλοι: Προτείνουμε οι συνάδελφοι που θα εκτελούν το προανακριτικό έργο
να τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και να επικουρούνται στο έργο τους από ειδικούς επιστήμονες.
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Ανάληψη του προανακριτικού έργου και των δασικών πυρκαγιών από το Πυροσβεστικό Σώμα.
12. Πρόσληψη προσωπικού:
Α) Το μόνιμο προσωπικό που προβλέπεται σήμερα είναι 7.000 οργανικές θέσεις. Σήμερα στην
υπηρεσία μας υπηρετούν 5.750 δηλαδή υπάρχουν κενά 1.250. Στην πραγματικότητα όμως τα κενά
είναι πολύ περισσότερα μιας και έχουν ιδρυθεί νέες υπηρεσίες και διευθύνσεις που δεν προβλέπεται
οργανική δύναμη και καλύπτονται από το υπάρχουν προσωπικό. Για να μην επαναληφθεί το ίδιο με
την ανάληψη των δασικών πυρκαγιών, προτείνουμε οι προσλήψεις να καλύπτουν συγκεκριμένες
οργανικές θέσεις όπως αυτές θα προσδιοριστούν με το νέο νομικό πλαίσιο.
Λαμβάνοντας υπόψη τον πληθυσμό, την επικινδυνότητα των δασικών πυρκαγιών και των
βιομηχανικών περιοχών, προτείνουμε η οργανική δύναμή του Πυρ/κού Σώματος με την ανάληψη
των δασικών πυρκαγιών και για να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα, κατά την άποψή μας, να
ανέλθει στον αριθμό 12.450 από 5.750 που είναι σήμερα, ως εξής:
Έτος 1998: πρόσληψη 3.700 μονίμων και 1.500 εποχικών
Έτος 1999: πρόσληψη 1.500 μονίμων και 1.500 εποχικών
Έτος 2000: πρόσληψη 1.500 μονίμων		
Σύνολο:
12.450
Από τώρα να ενδιαφερθεί η πολιτεία για την ενεργοποίηση κατά ουσιαστικό τρόπο του θεσμού του
εθελοντή πυροσβέστη ώστε το έτος 2000 να είναι σε λειτουργία οι μικτοί πυροσβεστικοί σταθμοί
(μόνιμο και εθελοντικό προσωπικό), για την λειτουργία τους ώστε πλέον να μην προσλαμβάνονται
εποχιακοί υπάλληλοι.
Κάθε έτος δε, να προσλαμβάνεται μόνιμο προσωπικό, ίσο με τον αριθμό αυτών που
συνταξιοδοτούνται.
Επίσης προτείνεται:
I. Να μεταταγούν εφόσον το επιθυμούν οι δασοπυροσβέστες του υπουργείου Γεωργίας από την
Διεύθυνση Δασών. Η Βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων αυτών θα είναι ανάλογη με τα χρόνια
υπηρεσίας όπως και στους λοιπούς πυροσβέστες, δηλαδή Αρχιπυροσβέστες ( μη παραγωγικής
σχολής) - Πυροσβέστες.
II. Ρύθμιση αντιμετώπισης θεμάτων των ασφαλιστικών ταμείων.
Β) Εποχικό προσωπικό: Η άποψη της Επιτροπής είναι ότι το εποχικό προσωπικό πρέπει να είναι
όσο το δυνατόν λιγότερο και όπου κριθεί απαραίτητο μόνον για το έτος 1998 και 1999. Αυτό όμως
μπορεί να γίνει μόνο με τη σωστή οργάνωση του Πυρ/κού Σώματος. Με την ουσιαστική λειτουργία
του εθελοντή πυροσβέστη στα πλαίσια του σχεδίου «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» πρέπει να δοθούν κίνητρα
και για την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και για τους πολίτες, ώστε να συμμετάσχουν ενεργά στο
θεσμό αυτό. Επίσης μπορούν και είναι προτιμότερο να δημιουργηθούν μικτοί Πυροσβεστικοί
Σταθμοί, δηλαδή μόνιμοι και εθελοντές σε κάθε δήμο, για την ακόμα καλύτερη πυρασφάλεια της
χώρας, όπως προαναφέραμε.
Η ηλικία του εποχιακού προσωπικού, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 35ο έτος της ηλικίας, να
διαθέτει καλή φυσική κατάσταση – αρτιμέλεια, να προσλαμβάνεται έγκαιρα για να του δίνεται
η δυνατότητα εκπαίδευσης. Επίσης θα πρέπει να προτιμούνται πολίτες του συγκεκριμένου τόπου
για την κάλυψη των εκεί υπηρεσιακών αναγκών, διότι θα γνωρίζουν καλύτερα την περιοχή και τις
δυσκολίες αυτής.
13. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
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α. Για την υλοποίηση των παραπάνω, απαιτείται νομοθετική ρύθμιση με τη σύνταξη και την
ψήφιση από την Βουλή σχετικού νόμου. β. Με τον ίδιο νόμο πρέπει να ανατεθεί στους ειδικούς
ανακριτικούς υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος η προανάκριση και στις δασικές
πυρκαγιές. γ. Με τις διατάξεις του ίδιου νόμου να καταργηθούν οι διατάξεις των νόμων 998/79
και 1845/89 και του Π.Δ. 242/93 «περί Σύστασης Δασικού Σώματος», που είναι αντίθετες με τις
παραπάνω ρυθμίσεις και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα παραπάνω θέματα. δ.
Να υπάρξει διάταξη στον νόμο που να προβλέπει ότι: όπου υπάρχουν διατάξεις της νομοθεσίας
που αναφέρονται σε όργανα της Δασικής Υπηρεσίας και αφορούν δασοπυρόσβεση, στο εξής να
νοούνται Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι.
Το ίδιο διάστημα, η Νέα Δημοκρατία, προκαλεί στη Βουλή συζήτηση για τη δική της πρόταση
αναφορικά με τη δασοπυρόσβεση. Την ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στην πρόταση νόμου “Για
την ίδρυση και λειτουργία Ενιαίου Φορέα Δασοπροστασίας και Αυτόνομου Ταμείου Δασών”
Αθήνα, που υποβλήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 1997, υπέγραφαν οι βουλευτές Δημ. Σιούφας, Ευάγ.
Μπασιάκος, Ηλ. Βεζδρεβάνης, Αθαν. Δαβάκης, Κων. Καραμπίνας, Γεωρ. Καρασμάνης, Νικ.
Κατσαρός, Θεοφ. Λεονταρίδης, Σταυρ. Παπαδόπουλος, Λευτ. Παπανικολάου, Απόστ. Σταύρου
και Σαβ. Τσιτουρίδης.
Ένα άλλο θέμα που απασχόλησε το Δ.Σ. της ΠΕΥΠΣ, ήταν η συμμετοχή εκπροσώπων της στα
Δ.Σ. των ασφαλιστικών ταμείων ΤΑΥΠΣ και ΕΤΥΠΣ. Επίσης, ενημέρωσε τα μέλη της ότι ζήτησε
από το Αρχηγείο την στήριξη της πρωτοβουλίας του για διοργάνωση εκδρομών και επισκέψεων
σε αρχαιολογικούς χώρους των οικογενειών των πυροσβεστών σε μια προσπάθεια σύσφιξης των
σχέσεών τους.
Πρωτοφανείς διαδηλώσεις σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα
Επιστρέφοντας στο καυτό μέτωπο των ενστόλων, βρισκόμαστε ήδη στις 10 Νοεμβρίου 1997
και ειδικότερα στη συνάντηση του υπουργού Δημόσιας Τάξης Γιώργου Ρωμαίου με το προεδρείο
της ΠΟΑΣΥ. Ήταν μια συνάντηση κομβική από την οποία εξαρτάτο και η κοινή πορεία με τους
πυροσβέστες και τους λιμενικούς. Ο υπουργός όμως ζήτησε και πάλι πίστωση χρόνου για την
επίλυση των προβλημάτων του προσωπικού, αλλά δεν εισακούστηκε από τους συνδικαλιστές.
Έτσι, την επομένη πραγματοποίησαν 24ωρη σιωπηλή διαμαρτυρία έξω από τη Βουλή, μοιράζοντας
στους πολίτες ενημερωτικά φυλλάδια με τα αιτήματά τους.
Η κινητοποίηση έγινε σε πολύ βαρύ κλίμα λόγω των δημοσιευμάτων που αναφέρονταν στο
αποκαλούμενο «χουντογλέντι» σε στρατόπεδο εκπαίδευσης των ΕΚΑΜ στη Θεσσαλονίκη47.
Ανάλογη κινητοποίηση έγινε στις πρωτεύουσες όλων των νομών της χώρας, ενώ τέθηκε σε
εφαρμογή και το σχέδιο που είχαν ανακοινώσει από τον προηγούμενο μήνα οι τρεις πρόεδροι. Το
ανακοίνωσαν δε με κοινή συνέντευξη Τύπου και κάλεσαν την κυβέρνηση να τηρήσει τις υποσχέσεις
της.
Ιδιαίτερο ΚΑΛΕΣΜΑ απηύθυνε με ανακοίνωσή της η ΠΕΥΠΣ σε όλα της τα μέλη:
«Συνάδελφοι
Μετά την αδράνεια των υπευθύνων φορέων για την επίλυση των χρόνιων αιτημάτων μας ΣΑΣ
47

Η υπόθεση είχε συγκλονίσει την αστυνομία με πειθαρχικούς ελέγχους και παραπομπές στη δικαιοσύνη που διήρκησαν
αρκετά χρόνια στη συνέχεια.
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ΚΑΛΟΥΜΕ στην ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη
“ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ” Γήπεδο την 14-11-1997 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00’ και στη συνέχεια θα
ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο Βόρειας Ελλάδας.
Στη συγκέντρωση θα μετέχουν: α) η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, β) η
Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Πυρ/κού Σώματος και γ) η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού
Λιμενικού Σώματος.
Συνάδελφοι, η κοινή πορεία μας με τους συναδέλφους των άλλων Σωμάτων κρίνεται απαραίτητη
γιατί τα περισσότερα από τα προβλήματά μας είναι κοινά.
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ η παρουσία μας κρίνεται αναγκαία και σημαντική για την επιτυχία της παραπάνω
συγκέντρωσης».
Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε κανονικά και αρκούν να αναφερθούμε σε όσα μετέδιδε ο
ανταποκριτής της «Απογευματινής» στη Θεσσαλονίκη, Β. Κοντογουλίδης:
Η μεγαλύτερη συγκέντρωση, όλων των εποχών, ανδρών των Σωμάτων Ασφαλείας σε όγκο και
παλμό έγινε χθες, στη Θεσσαλονίκη. Επτά χιλιάδες ένστολοι και με πολιτικά αστυνομικοί, λιμενικοί
και πυροσβέστες διαδήλωσαν στο κέντρο της πόλης, σε μια ανεπανάληπτη πορεία, που άφησε με
ανοικτό το στόμα τους Θεσσαλονικείς. ΝΩΡΙΤΕΡΑ, οι αστυνομικοί, δημιουργώντας μια εκρηκτική
ατμόσφαιρα στο κατάμεστο Ιβανώφειο στάδιο, που θύμιζε αγώνα ντέρμπι, βροντοφώναξαν ότι δεν
πάει άλλο η κοροϊδία της κυβέρνησης και κατέστησαν σαφές ότι αυτή η κινητοποίηση είναι μόνο
η αρχή.
ΟΙ ΓΝΩΣΤΕΣ κυβερνητικές μεθοδεύσεις των τελευταίων ημερών με τα κωμικά βίντεο (σ.σ.
εννοεί το «χουντογλέντι») δεν έπιασαν και ο στόχος να καμφθεί το φρόνημα των αστυνομικών που
θα έπαιρναν μέρος στη μεγαλειώδη συγκέντρωση, δεν επετεύχθη.
Στις 3 το μεσημέρι το Ιβανώφειο ήταν κατάμεστο τόσο στις κερκίδες, όσο και στον αγωνιστικό
χώρο, από χιλιάδες αστυνομικούς, πυροσβέστες και λιμενικούς απ’ όλη τη χώρα.
ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ των Σωμάτων Ασφαλείας ταρακούνησαν όλο το στάδιο χτυπώντας τα πόδια τους
και για πρώτη φορά συμπεριφέρθηκαν κι αυτοί σαν φίλαθλοι (με μουσική υπόκρουση Ξαρχάκου).
Τα συνθήματά τους ήταν απίστευτης σύλληψης. «Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι», «Αν
δεν δικαιωθούμε δεν υποχωρούμε», «Είναι μικρό το γήπεδο», «Σήμερα πορεία, αύριο απεργία»,
«Τούτη η πορεία είναι η αρχή, έρχεται εξέγερση συνταρακτική».
Στη συγκέντρωση ήταν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Παν. Ψωμιάδης, Βασ.
Παπαγεωργόπουλος και Γ. Ορφανός. Επίσης, διαβάστηκε μήνυμα του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Κυρ.
Σπυριούνη.
Οι τίτλοι των εφημερίδων τις επόμενες ημέρες:
«Ριζοσπάστης», 5.000 ένστολοι διαδήλωσαν στη Θεσσαλονίκη, «Ελευθεροτυπία», Πορεία με
γεύση εξέγερσης, «Επενδυτής», Ένστολη διαδήλωση με … πολιτικό χρώμα!
Το μήνα Νοέμβριο, το Δ.Σ. έχει επίσης στο ενεργητικό του προσπάθειες για την κάλυψη των
1.300 κενών οργανικών θέσεων ενώ στις 17 Νοεμβρίου 1997 συμμετείχε στις εκδηλώσεις για το
Πολυτεχνείο. Την επομένη, ωστόσο, αναγκάστηκε να καταγγείλει στον ελληνικό λαό την απρόκλητη
επίθεση που δέχτηκαν ανήμερα του εορτασμού του Πολυτεχνείου υπάλληλοι και οχήματα του
Πυροσβεστικού Σώματος ενώ βρίσκονταν σε υπηρεσία κατάσβεσης πυρκαγιάς.
«Θεωρούμε αδιανόητο να δέχονται επιθέσεις άνθρωποι που μοχθούν για την διάσωση περιουσιών
από κινδύνους φωτιάς. Η παρουσία των υπαλλήλων και των οχημάτων του Πυρ/κού Σώματος στο
συγκεκριμένο χώρο και τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν σχετιζόταν σε καμία περίπτωση με
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την άσκηση “καθηκόντων” καταστολής, τα οποία επανειλημμένα έχουμε δηλώσει ότι θεωρούμε
ότι δεν αρμόζουν στην κοινωνική αποστολή του Πυρ/κού Σώματος.
Πιστεύουμε ότι και με αφορμή τα τελευταία γεγονότα η πολιτική Ηγεσία του υπουργείου
Δημόσιας Τάξης θα κατανοήσει το πρόβλημα και θα πάρει την τολμηρή απόφαση να απαλλάξει το
Πυρ/κό Σώμα από οποιαδήποτε εμπλοκή του σε δράσεις καταστολής, διαδηλώσεων κλπ.», ανέφερε
στην ανακοίνωσή του το σωματείο.
Μάλιστα, την ίδια ημέρα δημοσιοποίησε εκ νέου το διεκδικητικό της πλαίσιο, με πρώτο αυτό της
απεμπλοκής του ΠΣ από την καταστολή.
Έχει ενδιαφέρον όμως το ότι συνεχίζεται και τον επόμενο μήνα η εκδήλωση ξεχωριστών
κινητοποιήσεων. Στις 2 Δεκέμβρη 1997 υπήρξε σιωπηλή διαμαρτυρία έξω από τη Βουλή της
Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας (ΠΕΝΑΑ) και της Ένωσης Αξιωματικών
Πυροσβεστικού Σώματος (ΕΑΠΣ). Η ΠΕΥΠΣ, από την πλευρά της, στις 4 Δεκεμβρίου 1997,
υποβάλλει νέο Υπόμνημα στον υπουργό Δημόσιας Τάξης, δίνοντας έμφαση στην άμεση προκήρυξη
διαγωνισμού για την κάλυψη των 1.250 κενών οργανικών θέσεων.
Στις 13-12-97 οι τρεις πρόεδροι Κ. Καρράς, Δ. Κυριαζίδης και Γ. Παναγόπουλος, ζητούν εκ
νέου συνάντηση με τον Κ. Σημίτη ενόψει της συζήτησης του προϋπολογισμού, στις 17-12-97.
Προαναγγέλλουν δε, ότι θα υπάρξει και διαμαρτυρία έξω από τη Βουλή και μάλιστα με τη συμμετοχή
σωματείων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Συνδικάτων (UISP). Προ αυτής της εξέλιξης, η
ΠΕΥΠΣ απηύθυνε νέο κάλεσμα στα μέλη της, τονίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης:
«Είναι σε όλους γνωστό ότι διανύουμε μία περίοδο που μια σειρά από θεσμικά και οικονομικά
αιτήματά μας βρίσκονται σε εξέλιξη και αυτονόητο είναι ότι προϋπόθεση για την θετική έκβαση
των διεκδικήσεών μας, αποτελεί η εσωτερική μας ενότητα, η ομοψυχία μας και η παραπέρα
ενδυνάμωση του συνδικαλιστικού μας φορέα.
Τώρα συνάδελφοι καλούμαστε για άλλη μια φορά να παλέψουμε με σκοπό την επίλυση δίκαιων
και καυτών προβλημάτων μας.
Μετά τις δύο προηγούμενες κινητοποιήσεις μας (Θεσσαλονίκη και Τρίκαλα) αποφασίσθηκε
ομόφωνα η πραγματοποίηση ένστολης συγκέντρωσης - διαμαρτυρίας στη Βουλή των Ελλήνων
κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού, την 17/12/1997, με συμμετοχή όλων των υπαλλήλων του
Πυροσβεστικού Σώματος. Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς».
Οι ένστολοι απάντησαν στον κυβερνητικό εμπαιγμό και όπως έγραψε στις 18 Δεκεμβρίου 1997
ο «Ριζοσπάστης», «περισσότεροι από 3.000 ένστολοι αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί, από
όλα σχεδόν τα μέρη της χώρας, αψήφησαν το τσουχτερό κρύο και διαδήλωσαν χτες το βράδυ έξω
από τη Βουλή την αγανάκτησή τους για τον εμπαιγμό που υφίστανται από την κυβέρνηση. Όμως,
η αγανάκτησή τους αυξήθηκε κατακόρυφα, όταν εκπρόσωπος της κυβέρνησης τούς ξεκαθάρισε
ότι δεν πρόκειται να πάρουν δραχμή αύξηση το 1998 εκτός από 1.500 περίπου ανώτερους και
ανώτατους Αξιωματικούς και από τα τρία Σώματα, που θα πάρουν αυξήσεις από 30.000 έως
210.000 δραχμές!
Τα παραπάνω τους διαμήνυσε ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, Σ. Κοσμίδης, στη
συνάντηση που είχε στη Βουλή με αντιπροσωπεία των αστυνομικών, πυροσβεστών και λιμενικών,
όσο διαρκούσε η κινητοποίηση. Προηγουμένως, οι πρόεδροι των τριών Ενώσεων (ΠΟΑΣΥ) Δ.
Κυριαζίδης, (ΠΕΥΠΣ) Κ. Καρράς και (ΠΕΠΛΣ) Γ. Παναγόπουλος, επέδωσαν το Ψήφισμα της
συγκέντρωσης στον πρόεδρο της Βουλής και στη συνέχεια συναντήθηκαν με τους Αρχηγούς των
πολιτικών κομμάτων.
Πρώτα είδαν τον Αρχηγό της Ν.Δ. Κώστα Καραμανλή, ο οποίος παραδέχτηκε ότι ο χώρος
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είναι αδικημένος από παλιά. «Γνωρίζουμε τα προβλήματά σας, είναι σφιχτά τα πράγματα. Καμία
κυβέρνηση δεν μπορεί να λέει ευχολόγια ή να τα λύσει όλα με μιας», τους είπε.
Στη συνέχεια συναντήθηκαν με τη Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρήγα. «Να συνεχίσετε τις
κινητοποιήσεις, να διαμορφωθεί συνείδηση στον κλάδο σας, τι πρέπει να κάνετε, πώς θα διεκδικήσετε
τις λύσεις των προβλημάτων σας. Ένας αγώνας δεν μπορεί να έχει άμεσα αποτελέσματα. Αν, όμως,
δείξετε αποφασιστικότητα, είναι βέβαιο ότι θα κερδίσετε», τους είπε.
Οι πρόεδροι του ΣΥΝ Ν. Κωνσταντόπουλος και του ΔΗΚΚΙ Δ. Τσοβόλας τους διαβεβαίωσαν,
επίσης, ότι θα θέσουν τα προβλήματά τους στη Βουλή.
Η συμμετοχή στη συγκέντρωση θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη, αν δεν υπήρχαν τα προβλήματα της
κακοκαιρίας, που εμπόδισαν εκατοντάδες ενστόλους να φτάσουν στην Αθήνα από περιοχές της
ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Οι συνδικαλιστές κατήγγειλαν επιπλέον ότι από την πλευρά της
διοίκησης επιχειρήθηκε να αποτραπεί η μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση. Στη Θεσσαλονίκη
κλήθηκαν σε υπηρεσία αστυνομικοί που ήταν εκτός υπηρεσίας, ενώ στον Πειραιά περίπου 600
λιμενικοί τέθηκαν σε επιφυλακή, λόγω καθέλκυσης πλοίου...
Αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί πιασμένοι χέρι-χέρι έφτασαν λίγο πριν τις επτά έξω
από την είσοδο της Βουλής στη λεωφόρο Βασ. Σοφίας. Η κυκλοφορία διακόπηκε, ενώ κρατήθηκε
ανοιχτός ένας μικρός διάδρομος για να περνάμε οι βουλευτές και μέλη της κυβέρνησης χωρίς τα
οχήματά τους. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Α. Τσοχατζόπουλος, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Κ.
Παπούλιας, οι βουλευτές Γ. Σουλαδάκης, Γ. Γιακουμάτος, Α. Φούσας και πολλοί άλλοι, έκπληκτοι,
διέσχισαν πεζή το σημείο, μέσα από τα πλακάτ, τα πανό και υπό τα συνεχή σφυρίγματα και τα
συνθήματα των διαδηλωτών.
«Βγείτε να δείτε, πού μας οδηγείτε», «Δεν υποχωρούμε αν δε δικαιωθούμε», «Ετούτη η πορεία
είναι η αρχή, έρχεται εξέγερση συνταρακτική», «Ο προϋπολογισμός είναι της κοροϊδίας, με ψίχουλα
δε φτιάχνονται Σώματα Ασφαλείας», «Σας φυλάμε νύχτα, σας φυλάμε μέρα, δώστε τώρα λύση δεν
πάει παραπέρα», «Η υπερωρία είναι εργασία, πρέπει να πληρώνεται στα Σώματα Ασφαλείας»,
και πολλά άλλα συνθήματα έδιναν το στίγμα του αγωνιστικού πλαισίου των συγκεντρωμένων.
Χαρακτηριστικό και το πανό από τον ακριτικό Έβρο: «Προερχόμαστε από το λαό, θέλουμε να
υπηρετούμε το λαό».
Την επομένη ημέρα, 18 Δεκεμβρίου 1997, είχε προκηρυχθεί 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ και
της ΑΔΕΔΥ για τον προϋπολογισμό του ‘98. Τα συνδικάτα εξέφρασαν την αντίθεσή τους στον
«κοινωνικό διάλογο - απάτη», όπως υποστήριζαν και στο «σύμφωνο εμπιστοσύνης προς το 2000».
Η συμμετοχή των προεδρείων των ενστόλων στη συγκέντρωση που έγινε στην Ομόνοια, ήταν
αντιπροσωπευτική καθώς είχε συμβολικό χαρακτήρα.
Ακολούθησε στις 22-12-1997 μια ακόμα κοινή συνάντηση των προεδρείων της ΠΕΥΠΣ, της
ΠΟΑΣΥ και της ΠΕΠΛΣ, αυτή τη φορά όμως στο γραφείο του υπουργού Οικονομικών Νίκου
Χριστοδουλάκη, ο οποίος ζήτησε διευκρινίσεις για συγκεκριμένα σημεία του Ψηφίσματος της
τελευταίας τους κινητοποίησης. Οι πρόεδροι επέμειναν στα εξής:
α. Χορήγηση και στα ΣΑ της εισοδηματικής πολιτικής.
β. Ίση μεταχείριση των ένστολων πολιτών όλων των βαθμών και την απόρριψη του άρθρου 18 που
καθιερώνει την επιλεκτική χορήγηση αυξήσεων στους ανώτερους και ανώτατους Αξιωματικούς.
γ. Επέκταση του άρθρου 18 του Ν.2470/97 και στα Σώματα Ασφαλείας.
δ. Εξόφληση των από τριετίας οφειλομένων - δεδουλευμένων.
ε. Υπολογισμό της στρατιωτικής προϋπηρεσίας για τις μισθολογικές προαγωγές των
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Ανθυπαστυνόμων - Αξιωματικών.
στ. Συμπλήρωση του άρθρου 7 για την χρονική παρέκταση της μάχιμης υπηρεσίας σε όλες τις
μάχιμες υπηρεσίες.
ζ. Βελτίωση των συντάξεων με τον υπολογισμό του επιδόματος εξομάλυνσης.
«Επειδή τα περισσότερα από τα παραπάνω θέματα έχουν άμεση συνάφεια με το σχέδιο Νόμου
“Επέκταση διατάξεων του Ν.2470/97 σε πολιτικούς συνταξιούχους του Δημοσίου, ρύθμιση
συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις” και κατά δηλώσεις αρμοδίων θα ψηφισθεί μετά
το φορολογικό νομοσχέδιο και επειδή η τυχόν αποδοχή του, ως έχει, θα προκαλέσει χιονοστιβάδα
ανεξέλεγκτων καταστάσεων και επειδή πανελλήνια απαίτηση των μελών μας είναι πάση θυσία η
μη θεσμοθέτηση της αδικίας και ο εμπαιγμός σε βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών
μας (95%), επιμένουμε στη θετική ικανοποίηση των αιτημάτων μας», σημείωναν στο σχετικό
δελτίο τύπου μετά τη συνάντηση με τον υπουργό, ανανεώνοντας πρωτίστως το ραντεβού τους για
τη νέα χρονιά.
Δέκα χρόνια ΠΕΥΠΣ, ένας κύκλος έκλεισε
Το 1997, έκλεισε για το προεδρείο με ένα καθοριστικής σημασίας κάλεσμα προς όλα τα μέλη της
ΠΕΥΠΣ, δεδομένου ότι το σωματείο συμπλήρωνε ήδη δέκα χρόνια ζωής! Τα χρόνια οργανωτικά
προβλήματα, η αδυναμία μαζικοποίησης του αγώνα και συλλογικής, ενωτικής απάντησης στην
παρελκυστική τακτική των κυβερνώντων, είχαν όμως οδηγήσει πολλά στελέχη στο συμπέρασμα
ότι ο κύκλος του σωματείου, με τον τρόπο που λειτουργούσε και δρούσε, είχε κλείσει.
Στις 30 Δεκεμβρίου 1997, δημοσιοποίησε, λοιπόν, το ακόλουθο σημαντικό κείμενο ρήξης με το
παρελθόν του:
«Συνάδελφοι
Συμπληρώνονται φέτος 10 χρόνια από την ίδρυση της Π.Ε.Υ.Π.Σ., που αποτέλεσε την πρωταρχική
έκφραση του συνδικαλιστικού κινήματος στο χώρο της εργασίας μας. Οι ανάγκες των καιρών
επέβαλλαν τότε τη δημιουργία ενός πρωτοβάθμιου πανελλαδικού σωματείου στον εργασιακό μας
χώρο. Σήμερα, ύστερα από μια δεκαετή πορεία του σωματείου μας και με δεδομένη την εξέλιξη του
συνδικαλιστικού κινήματος και την ένταξή μας στην ΑΔΕΔΥ, είναι γενική (καθολική) η εκτίμηση
για την ανάγκη μετεξέλιξης του πρωτοβάθμιου σωματείου, σε Ομοσπονδία.
Ο κυριότερος λόγος που επιβάλλει σήμερα τη δημιουργία της Ομοσπονδίας είναι τα μεγάλα
προβλήματα που όλοι μας εντοπίσαμε στην πορεία του συνδικαλιστικού μας κινήματος και που
είναι μέχρι σήμερα αξεπέραστα, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που ομολογουμένως έγιναν από
όλες τις πλευρές.
Μερικά από τα μεγάλα αυτά προβλήματα, που όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε, είναι:
α.- Η έγκαιρη, σωστή και αμφίπλευρη ενημέρωση σε πανελλαδικό επίπεδο.
β.- Η έγκαιρη, μαζική και αποτελεσματική κινητοποίηση σε όλη την επικράτεια όταν και όπου
χρειάζεται.
γ.- Η οργάνωση της πολλαπλής μορφής πάλης και συνδικαλιστικής δραστηριοποίησης σε
περιφερειακό και πανελλαδικό επίπεδο.
δ.- Η μη ύπαρξη επίσημων πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων σε περιφερειακό επίπεδο
με αποτέλεσμα τη στέρηση της συνδικαλιστικής ελευθερίας που παρέχει ο Ν.1264/82.
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ε.- Η μη μαζική συμμετοχή των συναδέλφων στο συνδικαλιστικό κίνημα για την ανάδειξη και
διεκδίκηση της επίλυσης πολλών και χρόνιων προβλημάτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Η δημιουργία των πρωτοβάθμιων περιφερειακών σωματείων και η ίδρυση του δευτεροβάθμιου
οργάνου της Ομοσπονδίας ανοίγει νέους ορίζοντες για το συνδικαλιστικό κίνημα.
Ας μην γελιόμαστε. Οι καιροί είναι δύσκολοι και μπροστά μας θα βρούμε σε λίγο καιρό μεγάλα
προβλήματα, όπως είναι το ασφαλιστικό, το συνταξιοδοτικό, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας,
η Α.Τ.Α., το μισθολόγιο, οι εργασιακές συνθήκες, το ωράριο εργασίας, οι δασικές πυρκαγιές, οι
κτηριακές μας εγκαταστάσεις, καθώς και πολλά άλλα σημαντικά προβλήματα που θα κληθούμε να
αντιμετωπίσουμε σύντομα.
Το μόνο εργαλείο που έχει στη διάθεσή του ο εργαζόμενος για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες
των καιρών είναι το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ, το οποίο για να μπορέσει να ανταπεξέλθει πρέπει να είναι
σωστά οργανωμένο, μαζικό και με μέλη ενεργά.
Για όλους τους παραπάνω λόγους και με τη συμπαράσταση της ΑΔΕΔΥ, το Δ.Σ. της Π.Ε.Υ.Π.Σ.
αποφάσισε ομόφωνα την μετεξέλιξη του συνδικαλιστικού μας κινήματος σε 13 πρωτοβάθμια
περιφερειακά σωματεία και σε ένα δευτεροβάθμιο, την Ομοσπονδία, καθώς και την εκπροσώπησή
μας στο τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των δημοσίων υπαλλήλων, την ΑΔΕΔΥ.
Για να πραγματοποιηθούν όλα τα παραπάνω χρειάζεται η δική σας άμεση ενεργοποίηση, η μαζική
συμμετοχή, η εγγραφή και η στήριξη του ΔΙΚΟΥ ΣΑΣ πρωτοβάθμιου περιφερειακού σωματείου.
Οι διαδικασίες για την ίδρυση των νέων πρωτοβάθμιων σωματείων και της Ομοσπονδίας πρέπει
να γίνουν γρήγορα και για το λόγο αυτό σας στέλνουμε δύο (2) αντίτυπα του ενιαίου καταστατικού
του πρωτοβάθμιου σωματείου.
Εντός του μήνα Φλεβάρη 1998 θα πραγματοποιηθούν οι 13 ιδρυτικές - καταστατικές Γενικές
Συνελεύσεις για τη δημιουργία των 13 περιφερειακών πρωτοβάθμιων σωματείων.
Συνάδελφοι
ΚΑΛΕΙΣΘΕ ΟΛΟΙ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία που θα
ακολουθηθεί, καθώς και οι ημερομηνίες για κάθε περιφέρεια, θα σας γνωστοποιηθούν με νέα
ανακοίνωσή μας εντός ολίγων ημερών. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς».
Έτος θεσμικών αλλαγών το ’98
Το νέο έτος, το 1998, καταγράφεται στην Ιστορία του Πυροσβεστικού Σώματος και της ΠΕΥΠΣ
για τις σημαντικές αποφάσεις που ελήφθησαν και έμελε να σημαδέψουν καίρια την πορεία
τους. Για μεν το ΠΣ, επειδή ψηφίστηκε ο νόμος για την ανάληψη και του έργου της κατάσβεσης
των δασικών πυρκαγιών, για δε την ΠΕΥΠΣ επειδή μετεξελίχθηκε σε Ομοσπονδία με πλήρη
οργανωτική δομή. Και οι δυο φορείς, επιπλέον, χρεώνονται μια θεσμική προοδευτική μεταβολή,
αυτή της απεμπλοκής από καθήκοντα καταστολής διαδηλώσεων. Το πάγιο αίτημα της ΠΕΥΠΣ
βρίσκει επιτέλους δικαίωση, δέκα χρόνια μετά την ίδρυσή της.
Το καλοκαίρι του 1998 προβλέπεται πάντως θερμό και η επιβεβαίωση θα γίνει για άλλη μια
φορά με το χειρότερο τρόπο. Τέσσερις πυροσβέστες νεκροί τον Ιούλιο σε μια δασική πυρκαγιά,
στον Καρέα Αττικής, και ένας ακόμα νωρίτερα, στο Μοσχάτο, από αστική πυρκαγιά σε βιομηχανία
επίπλων.
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Στο συνδικαλιστικό μέτωπο τα γεγονότα είναι επίσης πυκνά, ενώ και στο πολιτικό τοπίο, οι
εξελίξεις σηματοδοτούν το τέλος μιας εποχής. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, έχοντας κυριαρχίσει
στην πολιτική ζωή του τόπου επί σχεδόν 60 έτη, ανήκει πλέον στην Ιστορία. «Έφυγε» στις 23
Απριλίου 1998 σε ηλικία 91 ετών, έχοντας διατελέσει τέσσερις φορές Πρωθυπουργός και δύο
φορές Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Η χρονιά, επομένως, προμηνύεται ενδιαφέρουσα από κάθε άποψη, με το Γιώργο Ρωμαίο στο
Δημόσιας Τάξης να αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις ως πολιτικός προϊστάμενος των Σωμάτων
Ασφαλείας. Ο απολογισμός του 1997, δεν ικανοποιεί τους συνδικαλιστές, ο ίδιος εξάλλου
παραδέχεται ότι πολλά από τα αιτήματά τους είναι δίκαια και έπρεπε ήδη να έχουν επιλυθεί.
Τούτων δοθέντων, μετά τις γιορτές, στις 9 Ιανουάριου 1998, η ΠΕΥΠΣ απευθύνεται στον
Κωνσταντίνο Τσούμα, Διευθυντή Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και στον υπουργό Οικονομικών
Νίκο Χριστοδουλάκη, υπενθυμίζοντάς τους τις εκκρεμότητες για τις οποίες είχε ήδη ξεκινήσει
διάλογος με πρωτοβουλία του δεύτερου, από τις 22-12-1997, στο γραφείο του. Μάλιστα, ζήτησαν
να συναντηθούν εκ νέου άμεσα, «καθόσον υφίσταται καθολικό αίτημα για πραγματοποίηση
διαμαρτυριών κατά τη συζήτηση στη Βουλή του συνταξιοδοτικού νομοσχεδίου των Δημοσίων
υπαλλήλων», κατέληγε η επιστολή τους.
Να σημειώσουμε ότι οι τρεις πρόεδροι είχαν επισκεφθεί και τα γραφεία της ΓΣΕΕ, ενημερώνοντας
το προεδρείο της για τα προβλήματα και τις διεκδικήσεις των αστυνομικών, των πυροσβεστών
και των λιμενικών, αλλά και για τις διώξεις στην Αστυνομία. Με βάση τα αποτελέσματα της
συνάντησης, όπως ανακοίνωσε η ίδια η ΓΣΕΕ, «οι εργαζόμενοι Αστυνομικοί, Πυροσβέστες και
Λιμενικοί πρέπει να απολαμβάνουν πλήρως των συνδικαλιστικών ελευθεριών» και ζητά «να
σταματήσει κάθε διοικητική δίωξη σε βάρος συνδικαλιστών του χώρου για θέματα που αφορούν
την συνδικαλιστική τους δράση. Η διενέργεια ΕΔΕ, όπως η πρόσφατη σε βάρος του Προέδρου και
του Γενικού Γραμματέα των Αστυνομικών Υπαλλήλων δεν μας βρίσκει σύμφωνους».
Αναφορικά με τις άμεσες οικονομικές τους διεκδικήσεις, η ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι είναι απαράδεκτο
να οφείλονται στους υπαλλήλους της ΕΛ.ΑΣ. 200.000 ρεπό για την περίοδο 96-97, καθώς και
3.500 8ωρα υπερωριακής απασχόλησης στους πυροσβέστες, από την περίοδο της διοργάνωσης του
Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου της Αθήνας.
Η ΓΣΕΕ εκφράζει την πλήρη συμπαράστασή της στις κινητοποιήσεις των εργαζόμενων στην
Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό, τονίζοντας ότι «πρέπει να αντιμετωπίζονται
ισότιμα με όλους τους εργαζόμενους και για τα ζητήματα που αφορούν την υπερεργασία και την
υπερωριακή τους απασχόληση. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα συμβάλει με την προώθηση των
αιτημάτων τους στους αρμόδιους φορείς».
Η ΠΕΥΠΣ, επίσης, εκτός του ότι εκφράζει την αλληλεγγύη της στην ΠΟΑΣΥ για τις συνεχιζόμενες
διώξεις των στελεχών της, συμμετέχει σε όλες τις πρωτοβουλίες του συνδικαλιστικού φορέα των
αστυνομικών και παρακολουθεί διαχρονικά από κοντά τα δρώμενα στο χώρο αυτό.
Ένα από τα πρώτα αιτήματα που την απασχολούν με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς, πάντως,
είναι αυτό της συμμετοχής της σε Επιτροπή του Αρχηγείου ΠΣ, που θα αναμορφώσει το πλαίσιο
κρίσεων - προαγωγών. Επίσης, μέσω των συναντήσεων με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων,
επιχειρεί να εξασφαλίσει δεσμεύσεις και την υποστήριξη των αιτημάτων της.
Στις 15 Ιανουαρίου 1998, οι συνδικαλιστές των ΣΑ συναντήθηκαν εκ νέου με τη ΓΓ της ΚΕ του
ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα, της ανέλυσαν την κατάσταση και κατέθεσαν συγκεκριμένες προτάσεις,
υπό τη μορφή τροπολογιών στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο για τις συντάξεις, ζητώντας από το ΚΚΕ
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να τις υποστηρίξει.
Ακολούθησε στις 27-1-98 κοινό αίτημα για συνάντηση με τον ΥΔΤ Γιώργο Ρωμαίο, ο οποίος
είχε ήδη συναντηθεί με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Άκη Τσοχατζόπουλο με αντικείμενο τις
οικονομικές διαβαθμίσεις. Οι τρεις Ομοσπονδίες είχαν και πάλι συναποφασίσει να προβούν σε
ένστολη διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Οικονομικών και ήθελαν την ύστατη στιγμή να δουν
αν η κυβέρνηση αποδέχεται τελικά τα αιτήματά τους, ώστε να αναθεωρήσουν τις αποφάσεις τους.
Η κυβέρνηση, το ίδιο διάστημα, δεχόταν όμως πιέσεις για το φλέγον θέμα των οικονομικών
διαβαθμίσεων και από τις άλλες Ενώσεις, ΠΕΝΑΑ και ΕΑΠΣ -που δε συμμείχαν ακόμα σε κοινούς
αγώνες- με αποτέλεσμα να μην συντελείται η αναμενόμενη πρόοδος των δικών τους αιτημάτων.
Πάντως, στο σχέδιο νόμου που «έτρεχε» στη Βουλή, υπήρχαν διατάξεις που κάλυπταν πολλά
αιτήματα, όχι όμως στο βαθμό που θα ήθελαν οι χαμηλόβαθμοι.
Προ αυτών των εξελίξεων, το Δ.Σ. με ομόφωνη απόφασή του, κατήγγειλε «με αγανάκτηση την
οικονομική πολιτική της κυβέρνησης που εφαρμόζεται στο χώρο των εργαζομένων στα Σ.Α., με
τη λιτότητα χωρίς ημερομηνία λήξης. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση προκλητικά και προφανώς με
σκοπιμότητα, προωθεί τροπολογία εξαιρώντας από μία έστω οικονομική ενίσχυση το σύνολο των
πυροσβεστών, ενώ αντίθετα παρέχει απλόχερα αυξήσεις μέσω επιδομάτων και αύξηση συντελεστών
σε μία μερίδα συναδέλφων, δημιουργώντας ταυτόχρονα αντιθέσεις και μεγάλη αναταραχή.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ ο αποκλεισμός των εργαζομένων στα Σ.Α. από την αύξηση του 2,5% για το
έτος 1998, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη εισοδηματική πολιτική.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ η επιχειρούμενη αφαίμαξη του εισοδήματος των εργαζόμενων στα Σ.Α.
μέσω της εφαρμογής του μέτρου της αυξημένης παρακράτησης φόρου».
Στις 5 Φεβρουάριου 1998, η ΠΕΥΠΣ επίσης, «εκφράζει τη συμπαράστασή της στους αγώνες των
αγροτών, που ένα χρόνο μετά τις περσινές κινητοποιήσεις τους, συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τα
ίδια προβλήματα και την ίδια αδιαφορία εκ μέρους των κάθε λογής “υπευθύνων” για την αγροτική
πολιτική της χώρας. Εκτιμάμε ότι λύση στα προβλήματα των αγροτών είναι δυνατό να δοθεί άμεσα
και ικανοποιητικά. Καλούμε την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των αγροτών και
να δώσει λύσεις, σύμφωνα με τις προτάσεις των αγροτικών οργανώσεων, χωρίς υπεκφυγές και
καθυστερήσεις. Οι αγρότες στους αγώνες τους δεν είναι μόνοι».
Τον ίδιο μήνα, το σωματείο επισκέφθηκε τους οροθετικούς φιλοξενούμενους φορείς AIDS των
ξενώνων του υπουργείου Υγείας, στα Καμίνια Πειραιά, αλλά και τους Κούρδους πρόσφυγες στο
Λουτράκι. «Τέτοιες ενέργειες αναδεικνύουν τον κοινωνικό μας ρόλο και βοηθούν τη διασύνδεση
του συνδικαλιστικού μας κινήματος με τα κοινωνικά προβλήματα των πολιτών», διαβάζουμε
στη σχετική ανακοίνωσή του που επιβεβαίωσε έτσι και τις προθέσεις του νέου προεδρείου για
εξωστρεφή, κοινωνική παρεμβατικότητα.
Δεν είναι τυχαίο ότι πήρε δημοσίως θέση για την τροπολογία του Γενικού Κανονισμού του
Προσωπικού των ΔΕΚΟ, που τελικά ψηφίσθηκε, παρά την σφοδρή αντίθεση του συνόλου των
εργαζομένων. Παράλληλα, η ΠΕΥΠΣ επικαιροποιεί το διεκδικητικό της πλαίσιο, το οποίο υπό
τη μορφή υπομνήματος κατατίθεται στον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος και στον Υπουργό
Δημόσιας Τάξης, προϊδεάζοντάς τους για τις επικείμενες νέες κινητοποιήσεις.
Αντιδράσεις για τα «ρετιρέ»
Έπειτα από ένα διήμερο διαπραγματεύσεων των τριών Ομοσπονδιών με την πολιτική Ηγεσία
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του υπουργείου Δημόσιας Τάξης σε ό,τι αφορά την οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων στα
Σώματα Ασφαλείας για το 1998, η κυβέρνηση αποφάσισε και γνωστοποίησε προς τις Ομοσπονδίες
τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος, ως ακολούθως:
Α/ΓΕΕΘΑ 325.000, Α/ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΓΕΝ 257.000, ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ κ.ά. 245.000,
Αντιστράτηγος 167.000, Υποστράτηγος 138.000, Ταξίαρχος 90.000, Συνταγματάρχης 30.000,
Αντισυνταγματάρχης 15.000, Ταγματάρχης 10.000. Λοχαγός 5.000, Υπολοχαγός 5.000,
Ανθυπολοχαγός 5.000, Ανθυπασπιστής 4.000, κατώτεροι 4.000.
Με ανακοίνωσή τους, τονίζουν ότι «τo επίδομα αυτό έχει παρακράτηση μέσο όρο 40%, γεγονός
που σημαίνει περαιτέρω μείωση των ελάχιστων δραχμών που λαμβάνει το σύνολο των εργαζομένων
στα Σώματα Ασφαλείας. Οι εργαζόμενοι δεν αντέχουν άλλο, δεν έχουν άλλο δρόμο διεξόδου παρά
αυτόν της σιωπηλής πλέον διαμαρτυρίας και η ευθύνη δεν πρέπει να βαρύνει τους εργαζόμενους,
αλλά εκείνους που αναγκάζουν αυτούς να επιλέξουν τον δρόμο αυτό». Ανακοίνωσαν, επίσης, ότι
στις 12-2-98, θα πραγματοποιήσουν συγκεντρώσεις έξω από το υπουργείο Οικονομικών στην
Αθήνα, καθώς και στην Πλατεία του Εργατικού Κέντρου Λάρισας.
Η κυβέρνηση, θορυβημένη από όλα αυτά, απάντησε δια των υπουργών της εγγράφως στα
αιτήματαά τους. Έτσι, το Δ.Σ. ενημέρωσε τα μέλη της Ένωσης, ότι «τα αιτήματα της Π.Ε.Υ.Π.Σ.
ΔΙΕΚΔΙΚΗΘΗΚΑΝ και ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝΤΑΙ μέσα από τις κινητοποιήσεις μας και αποτελούν τους
άξονες ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ, ΕΝΟΤΗΤΑΣ και ΑΓΩΝΑ όλων των υπαλλήλων του Π.Σ. Ως πρώτη
αξιολόγηση της απάντησης του Υπουργού, εκτιμάμε ότι αρκετά σημαντικά θέματα βρίσκονται σε
θετική κατεύθυνση (κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, πλήρης εφαρμογή πενθήμερης εργασίας με
την πρόσληψη των νέων πυροσβεστών, εισαγωγή στο Σώμα ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ σε ποσοστό
12%, καταβολή οφειλομένων αναδρομικών, ως και πραγματική αποζημίωση των αποσπάσεων με
τροποποίηση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, επιτέλους επέκταση του Ν.Δ.142/74 για τα 5
μάχιμα χρόνια 1979-1984, ασφαλιστικό της 60ης και 61ης σειράς με ανάλογη νομοθετική ρύθμιση,
συμμετοχή εκπροσώπων μας στα Υπηρεσιακά Συμβούλια και στα Δ.Σ. ΤΑΥΠΣ - ΕΤΥΠΣ, Δάση,
νομική κάλυψη υπαλλήλων σε περιπτώσεις ατυχημάτων και για τα πλοιάρια και πάνω απ’ όλα, η
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ)».
Ο Γιώργος Ρωμαίος μετά την αναλυτική απάντηση, διευκρίνιζε στο έγγραφό του, ειδικότερα:
«Τα αιτήματα 7, 8, 10, 12 της Π.Ε.Υ.Π.Σ., ως αιτήματα οικονομικού περιεχομένου αντιμετωπίζονται
συνολικά και ενιαία. Το ενιαίο μισθολόγιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και την Ελληνική Αστυνομία,
Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα, ήταν ένα μεγάλο βήμα με διπλή σημασία. Υπήρξαν κάποιες
πραγματικές αυξήσεις, έγινε ενσωμάτωση των πολλών επιδομάτων και τελικά δημιουργήθηκε
το ειδικό μισθολόγιο. Αποτελεί επομένως μια σημαντική βάση για παραπέρα διεκδικήσεις βελτιώσεις που το Υ.Δ.Τ. θα στηρίξει στο πλαίσιο βέβαια των οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας
μας. Έχουμε διαπιστώσει ότι πράγματι με τις διάφορες επιμέρους διατάξεις περί μισθολογικών
προαγωγών, έχουν δημιουργηθεί κάποιες ανισότητες που πιθανόν να διευρύνουμε με την αποδοχή
των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί.
Πρότασή μας είναι η συγκρότηση Επιτροπών στην Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό
Σώμα για μελέτη, συνολική του μισθολογίου. Αναφερόμαστε στο μισθολόγιο όπως θα διαμορφωθεί
τελικά μετά τις νέες αυξήσεις του Ιουλίου, αλλά και τα νέα συγκεκριμένα επιδόματα που θα
εγκριθούν και για τα οποία, όπως έχει αποφασιστεί, κατατίθενται στη Βουλή.
Στόχος και σκοπός μας είναι να διαμορφωθεί τελικά ένα ισόρροπο μισθολόγιο, βελτιωμένο στο
μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο που θα έχει λάβει υπόψη με δίκαιο τρόπο τους βαθμούς και τα χρόνια
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υπηρεσίας. Ευνόητο είναι ότι η διαδικασία αυτή θα συμπεριλαμβάνει όλα τα κατά περίπτωση ειδικά
αιτήματα οικονομικού περιεχομένου και θα εξελιχθεί μέσα από το διάλογο που έχουμε έμπρακτα
καθιερώσει».
Τα εκλεγμένα μέλη των Δ.Σ. των Ομοσπονδιών, τα μέλη των Δ.Σ. των Πρωτοβάθμιων
Οργανώσεων και οι αντιπρόσωποί τους, συγκεντρώθηκαν πάντως στις 12-2-1998 έξω από το
υπουργείο Οικονομικών, ζητώντας: α. Την επέκταση του άρθρου 15 του νομοσχεδίου (υπερωριακή
απασχόληση) και στα Σώματα Ασφαλείας -δηλαδή, οι απασχολούμενοι τις νυχτερινές ώρες, τις
Κυριακές, εξαιρέσιμες κ.λπ. ημέρες, να αμείβονται, καθόσον αποτελούν την πιο χαρακτηριστική
περίπτωση εργαζομένου που πρέπει να υπαχθεί στη συγκεκριμένη διάταξη- με ισχύ για τους
εργαζομένους στα Σώματα Ασφαλείας από 1-1-1999. β. Την αύξηση του βασικού μισθού του
Ανθυπολοχαγού (ρύθμιση των βασικών μισθών κάθε βαθμού) από 182.000 σε 190.000 δρχ.».
Προετοιμασίες για τη μετεξέλιξη του σωματείου σε Ομοσπονδία
Το Δ.Σ. της ΠΕΥΠΣ προωθεί τη μεγάλη οργανωτική αλλαγή για την ίδρυση της Ομοσπονδίας.
Στο πλαίσιο αυτό, αρχές Φεβρουαρίου, δημοσιοποιεί το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του
νομικού της συμβούλου Κώστα Πενταγιώτη με θέμα «Οργανωτική αναδιάρθρωση Π.Ε.Υ.Π.Σ.
- Σύσταση πρωτοβαθμίων σωματείων και Ομοσπονδίας. Ορισμένες σκέψεις και η διαδικασία».
Ήταν μια περιεκτική απεικόνιση της κατάστασης που έδειχνε το δρόμο για αλλαγή πορείας «του
συνδικάτου της φωτιάς» και όχι μόνο:
«1. Είναι γνωστό ότι μετά από αποφάσεις των αρμοδίων συλλογικών οργάνων της Ένωσης
(Γ.Σ. και Δ.Σ.) έχει ξεκινήσει η διαδικασία μετεξέλιξης της Π.Ε.Υ.Π.Σ. σε Ομοσπονδία μέσω της
σύστασης πρωτοβάθμιων τοπικών περιφερειακών σωματείων. Η επιτυχία του εγχειρήματος αυτού
συναρτάται απόλυτα με την αποδοχή του από μέρους του συνόλου ή έστω της μεγάλης πλειοψηφίας
των μελών της Π.Ε.Υ.Π.Σ. Για να υπάρξει όμως αποδοχή οφείλουμε να απαντήσουμε πειστικά σε
τυχόν ερωτήματα που προκύπτουν και να εξηγήσουμε τις διαδικασίες που θα προκύψουν. Αυτός
είναι ο σκοπός του παρόντος σημειώματος, το οποίο μπορείτε να θέσετε υπόψη των μελών της
Ένωσης.
2. Χωρίς να θέλω να επεκταθώ σε θέματα πέραν της αρμοδιότητάς μου ως νομικού συμβούλου
της Ένωσης, νομίζω ότι έχει γίνει πλήρως κατανοητό ότι στις παρούσες συνθήκες η Π.Ε.Υ.Π.Σ.
υπό τη μορφή της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, αδυνατεί να παίξει το ρόλο της. Και
αυτό γιατί:
• Λόγω του μεγάλου αριθμού των Υπηρεσιών και των μελών στην επαρχία, και ως επαρχία
εννοώ τις εκτός Αττικής Υπηρεσίες, δεν γίνεται η αναγκαία διαρκής ενημέρωση των μελών
και η ενεργοποίησή τους στην κατεύθυνση της κινητοποίησής τους για τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν.
• Για τον ίδιο λόγο δεν φτάνουν έγκαιρα στο Διοικητικό Συμβούλιο οι απόψεις ή οι σκέψεις των
συναδέλφων και κυρίως αυτό έχει ως αποτέλεσμα να συσσωρεύονται στην επαρχία προβλήματα
που με τη σειρά τους δημιουργούν στα μέλη απογοήτευση και αίσθημα αναποτελεσματικότητας
των όποιων αγώνων για την επίλυσή τους και κατ’ επέκταση αυτό να δημιουργεί προβληματισμούς
για την αναγκαιότητα αυτής της ίδιας της συνδικαλιστικής δράσης.
• Το σχήμα των τριμελών επιτροπών Π.Ε.Υ.Π.Σ. ανά Σταθμό ή Υπηρεσία, δεν έχει λειτουργήσει,
λόγω της έλλειψης θεσμικής κατοχύρωσης του ρόλου τους, με αποτέλεσμα την υπολειτουργία τους
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ή την μετατροπή τους σε απλά μέσα διεκπεραίωσης, παρά την ύπαρξη εξαιρέσεων σε ορισμένες
Π.Υ., όπου οι τριμελείς επιτροπές έχουν εκ των πραγμάτων και μέσα από την δράση των μελών
τους καταξιωθεί και αναγνωριστεί.
• Η αδυναμία του Δ.Σ. να επικοινωνήσει με τις Π.Υ. της επαρχίας άμεσα, μόνιμα και σταθερά.
Οι παραπάνω λόγοι οδηγούν στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να αναζητηθεί μια άλλη μορφή
οργανωτικής συγκρότησης του συνδικαλιστικού κινήματος στο χώρο του Π.Σ.
3. Η εμπειρία του συνδικαλιστικού κινήματος έχει δείξει ότι οι Ομοσπονδίες που συγκροτούνται
από πρωτοβάθμια τοπικά ή περιφερειακά σωματεία αποδίδουν, υπό προϋποθέσεις, στους
σκοπούς τους. Η Ομοσπονδία είναι σύγχρονη μορφή οργάνωσης που διευκολύνει την ανάπτυξη
συνδικαλιστικού κινήματος από τη βάση για τα τοπικά καθημερινά «μικρά» προβλήματα, έχει
τοπική εκπροσώπηση θεσμικά νομιμοποιημένη (διοικήσεις πρωτοβάθμιων σωματείων), επιτρέπει
την άνετη αμφίδρομη ενημέρωση και καλλιεργεί την πρωτοβουλία και την αυτονομία των μελών
σε τοπικό επίπεδο.
Είναι, λοιπόν, πέρα από κάθε αμφιβολία ότι η μετεξέλιξη της Π.Ε.Υ.Π.Σ. σε Ομοσπονδία, θα
δημιουργήσει νέες συνθήκες και προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και το δυνάμωμα
του συνδικαλιστικού κινήματος στο χώρο του Π.Σ. και ορθά έχει αποφασιστεί η κίνηση στην
κατεύθυνση αυτή.
4. Η δυσκολότερη φάση στην μετεξέλιξη της Π.Ε.Υ.Π.Σ. σε Ομοσπονδία, είναι το μεταβατικό
στάδιο της συγκρότησης των πρωτοβάθμιων σωματείων. Το στάδιο αυτό απαιτεί συναίνεση και
αποδοχή από τα μέλη και τις, στον ένα ή στον άλλο βαθμό, ομογενοποιημένες εκπροσωπήσεις
τους. Η διαδικασία συγκρότησης των πρωτοβάθμιων σωματείων θα μπορούσε να περιγράφει
σχηματικά ως εξής:
α) Σύνταξη καταστατικού. Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το σχέδιο που έχει συνταχθεί και
κοινοποιηθεί στα μέλη είναι δεκτικό τροποποιήσεων στα επί μέρους σημεία του που δεν θίγουν το
γενικότερο σχεδίασμα.
β) Ιδρυτικές συνελεύσεις. Πρώτιστο για την επιτυχία των ιδρυτικών συνελεύσεων είναι η κατά
το δυνατόν πιο μαζική συμμετοχή των μελών, άρα η προετοιμασία τους. Στις ιδρυτικές συνελεύσεις
εγκρίνεται το καταστατικό του σωματείου που υπογράφεται από τους παριστάμενους, συντάσσεται
η ιδρυτική πράξη σύστασης και εκλέγεται προσωρινή διοικούσα επιτροπή, που, επίσης ως έγγραφα
- πρακτικά, υπογράφονται από τους παριστάμενους. Τα τρία έγγραφα (καταστατικό, ιδρυτική
πράξη και πρακτικό εκλογής προσωρινής διοικούσας επιτροπής) υπογεγραμμένα από τους
παριστάμενους προωθούνται μέσω δικηγόρου σε δικηγόρο για την υποβολή τους στο Δικαστήριο
(Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του σωματείου), όπου κατατίθεται αίτηση για την αναγνώριση
του σωματείου.
γ) Δικαστική αναγνώριση του σωματείου.
δ) Μετά την αναγνώριση του σωματείου και σε ένα διάστημα τριών μηνών το πολύ, εγγράφονται
όλα τα μέλη που δεν είναι ιδρυτικά και το σωματείο προχωράει σε εκλογές για την ανάδειξη
διοίκησης.
ε) Κατά τη διάρκεια της φάσης δ’, αρχίζουν οι διαδικασίες σύστασης της Ομοσπονδίας από τα
υπάρχοντα πρωτοβάθμια σωματεία.
στ) Με την ανάδειξη αιρετών διοικήσεων στα πρωτοβάθμια σωματεία υπολογίζεται ότι θα
έχουν ολοκληρωθεί και οι διαδικασίες σύστασης της Ομοσπονδίας, οπότε θα είμαστε σε θέση να
προχωρήσουμε σε συνέδριο της Ομοσπονδίας από το οποίο θα προκύψει αιρετή διοίκηση αυτής
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και η εκπροσώπησή της δι’ αντιπροσώπων στην ΑΔΕΔΥ.
Η παρακολούθηση των διαδικασιών εκτιμώ ότι πρέπει να γίνεται από ειδική επιτροπή του Δ.Σ.
της Π.Ε.Υ.Π.Σ., στην οποία θα πρέπει να εκπροσωπούνται, εφόσον το επιθυμούν, όλες οι τάσεις
(συνδυασμοί, παρατάξεις, όπως θέλετε πείτε το) χωρίς περιορισμούς ή αποκλεισμούς. Το ίδιο εκτιμώ
ότι πρέπει να γίνει και για τη σύνθεση των προσωρινών διοικουσών επιτροπών, ανεξαρτήτως του
συσχετισμού που τυχόν θα υφίσταται κατά το χρόνο της ιδρυτικής συνέλευσης.
5. Ως προς το εύρος που θα καλύπτουν τα τοπικά σωματεία, θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία. Αυτό
σημαίνει ότι δεν είναι υποχρεωτικό η έννοια της Περιφέρειας για το σωματείο να ταυτίζεται πάντοτε
με την Περιφέρεια διοίκησης, παρά τα τυχόν προβλήματα που αυτό δημιουργεί (εκπροσώπηση
στον Περιφερειάρχη κλπ). Ως ιδέα και μόνο, και αφού έλαβα υπόψη μου τις επιφυλάξεις που
διατυπώθηκαν από ορισμένους συναδέλφους είτε τώρα είτε στο παρελθόν, θεωρώ ότι ιδιαίτερα στην
νησιωτική ζώνη της χώρας, θα πρέπει να αφήσουμε τους ίδιους τους συναδέλφους να αποφασίσουν
σχετικά. Έτσι λοιπόν, θεωρώ ότι είναι λογική η συγκρότηση ενός πρωτοβάθμιου σωματείου που
να καλύπτει μόνο τους συναδέλφους που υπηρετούν στην Κέρκυρα ή στο Ν. Δωδεκανήσου (Κως,
Ρόδος), εφόσον οι ίδιοι εκτιμούν ότι έτσι εξυπηρετείται καλύτερα η συνδικαλιστική τους δράση.
Πριν όμως φθάσουμε στα δύσκολα της νησιωτικής χώρας, ερχόμενοι σε συνεννόηση και επαφή
με τους συναδέλφους των περιοχών αυτών, μπορούμε να προχωρούμε ταυτόχρονα στις ιδρυτικές
συνελεύσεις των υπολοίπων περιοχών, όπου δεν υφίσταται πρόβλημα, γνωρίζοντας ότι οι συνθήκες
δεν επιτρέπουν ούτε συγχωρούν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.
Τέλος, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και το ενδεχόμενο της πιθανής συμμετοχής της Ε.Α.Π.Σ.
στην Ομοσπονδία και εκτιμώ ότι άμεσα θα πρέπει να γίνει συζήτηση επί του θέματος αυτού μεταξύ
του Δ.Σ. της Π.Ε.Υ.Π.Σ. και του Δ.Σ της Ε.Α.Π.Σ.»
«Όχι στη δασοπυρόσβεση», εφόσον …
Το προεδρείο της ΠΕΥΠΣ δε λησμονεί βεβαίως ότι στο καυτό ζήτημα των δασικών πυρκαγιών,
τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Σταθμίζοντας λοιπόν τα δεδομένα, στις 5 Μαρτίου 1998,
προβαίνει σε ανοικτή καταγγελία των όρων και των προϋποθέσεων «που υιοθετούν το υπουργείο
Δημόσιας Τάξης, το υπουργείο Γεωργίας και η φυσική μας Ηγεσία σε ό,τι αφορά την ανάληψη των
δασικών πυρκαγιών από το Πυροσβεστικό Σώμα για τη μη αποδοχή και υιοθέτηση των προτάσεων
της Π.Ε.Υ.Π.Σ. για την αντιμετώπιση του προβλήματος των δασών. Η τακτική που ακολουθείται
από τη φυσική και την πολιτική μας Ηγεσία δεν εξυπηρετούν την υπόθεση των δασών, η δε
αποτυχία και η ανατροπή των εργασιακών σχέσεων των Πυροσβεστών είναι βέβαιη και γι΄αυτό
φέρουν ακέραια την ευθύνη. Με αυτές, λοιπόν,τις επιλογές και τις προϋποθέσεις που υιοθετεί
και επιβάλλει η κυβέρνηση, λέμε όχι στην ανάθεση της καταστολής των δασικών πυρκαγιών στο
Πυροσβεστικό Σώμα».
Μάλιστα, το προεδρείο δημοσιοποίησε εκ νέου τη λεπτομερή πρόταση της Επιτροπής που είχε
οριστεί για το θέμα αυτό.
Τελικά, με την υπ’ αριθμ. 15/23-2-1998 πράξη, εγκρίθηκε από τη Γραμματεία του Υπουργικού
Συμβουλίου η πρόσληψη 1.300 Δοκίμων Πυροσβεστών στο Πυροσβεστικό Σώμα, των οποίων
οι διαδικασίες πρόσληψης αρχίζουν άμεσα. «Ενόψει της ανάθεσης της δασοπυρόσβεσης στο
Πυροσβεστικό Σώμα, ευελπιστούμε στην έγκαιρη εκπαίδευσή τους και έξοδό τους από την
Πυροσβεστική Ακαδημία, ούτως ώστε να βοηθήσουν και αυτοί στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών
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δασών, προκειμένου να επιτύχουμε πιο θετικά αποτελέσματα στα νέα καθήκοντα που μας
εμπιστεύεται η πολιτεία», απαντά το σωματείο αμέσως μετά. Ωστόσο, η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
προκαλούσε αντιδράσεις κυρίως στο άλλο «στρατόπεδο».
Είναι χαρακτηριστικό το δημοσίευμα του «Ριζοσπάστη» στις 12 Μαρτίου 1998: «Στο έλεος
του... Θεού αφήνει και φέτος η κυβέρνηση το δασικό πλούτο της χώρας, ρίχνοντας στο καλάθι των
αχρήστων το πόρισμα της διακομματικής επιτροπής για τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα για την
προστασία των δασών.
Οι καταγγελίες αυτές διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου της ΠΕΥΠΣ, όπου ο
πρόεδρος της ΠΕΥΠΣ, Κ. Καρράς, είπε ότι τάσσεται υπέρ της ανάθεσης, σημειώνοντας παρ’ όλα
αυτά, ότι το επίμαχο νομοσχέδιο που συζητείται στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής,
συντάχθηκε εν αγνοία τους και ότι το πήραν στα χέρια τους μόλις πριν από μια βδομάδα. Ανέφερε
όμως ότι έχει τη διαβεβαίωση του υπουργού Δημόσιας Τάξης ότι θα υπάρξουν τροποποιήσεις του
νομοσχεδίου, όσον αφορά την αύξηση των οργανικών θέσεων από 2.000 (που προβλεπόταν) σε
3.000, την αμοιβή για τις αποσπάσεις των πυροσβεστών (8.000 ημερησίως) και τα πυροφυλάκεια
τα οποία θα επανδρώνονται από εποχιακό προσωπικό και όχι από επαγγελματίες πυροσβέστες.
Ζήτησε από την κυβέρνηση να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο
κάποιων κινητοποιήσεων. Η αρχική πρόταση της ΠΕΥΠΣ κάνει λόγο για αύξηση των οργανικών
θέσεων κατά 100% (12.450) μέχρι το 2000, για δημιουργία Πυροσβεστικών Σταθμών σε όλη τη
χώρα και για ανάπτυξη του θεσμού του εθελοντή πυροσβέστη.
Παρά τις ερωτήσεις που τέθηκαν, τελικά δεν απαντήθηκε το καίριο ερώτημα αν το Πυροσβεστικό
Σώμα θα μπορέσει να αντεπεξέλθει στις αυξημένες υποχρεώσεις που αναλαμβάνει. Ο Κ. Καρράς
απέφυγε να πάρει σαφή θέση, ενώ ο πρώην πρόεδρος της ΠΕΥΠΣ, Γ. Λεόντιος, υποστήριξε ότι
“θα αποτύχει το εγχείρημα, όχι επειδή θα φταίνε οι πυροσβέστες, αλλά επειδή θα φταίνε κάποιοι
άλλοι”. Ακόμα μίλησαν κάποιοι για το φιλότιμο του πυροσβέστη, ο οποίος, όπως είπαν, θα κληθεί
και πάλι να “βγάλει το φίδι από την τρύπα”.
Ο Π. Δρίτσας, μέλος του Δ.Σ. της ΠΕΥΠΣ, επισήμανε ότι κυκλοφορούν πολλά σχέδια νόμου, με
αποτέλεσμα να υπάρχει σύγχυση και να διαφαίνεται ακόμα καλύτερα ο κυβερνητικός εμπαιγμός. Οι
προτάσεις του σωματείου, συνέχισε, δεν έγιναν αποδεκτές και τούτο διότι η κυβέρνηση στοχεύει,
όχι στην προστασία των δασών, αλλά στην εξοικονόμηση πόρων. Η κυβέρνηση, όπως ο ίδιος είπε,
ανέθεσε τη δασοπυρόσβεση στην Πυροσβεστική και για δυο ακόμα λόγους. Επειδή επιδιώκει τον
αποχαρακτηρισμό των δασών και την αλλαγή της χρήσης γης και επειδή θέλει να ανατρέψει τις
εργασιακές σχέσεις των πυροσβεστών.
Ο πρόεδρος των δασοπόνων, Δ. Κανελλόπουλος, κατήγγειλε την πολιτική της κυβέρνησης
και μίλησε για παιγνίδια που παίζονται πίσω από τις πλάτες τους. «Στο θέμα που συζητάμε»,
τόνισε, «υπάρχει λανθάνουσα πολιτική βούληση. Άλλα λέει ο υπουργός Δημόσιας Τάξης, άλλα
υποστηρίζει ο υπουργός Γεωργίας και άλλα λέει ο πρωθυπουργός. Το νομοσχέδιο συντάχθηκε εν
αγνοία μας, από ασκούμενους δικηγόρους στο γραφείο του κ. Τζουμάκα και αποσκοπούσε στη
μείωση των δαπανών για τη δασοπυρόσβεση. Το έχει ομολογήσει στη Βουλή υπουργός, όταν έλεγε
ότι πρέπει να μειωθεί το ποσό των 3,7 δισ. δραχμών που καταβάλλεται για τις υπερωρίες των
δασικών υπαλλήλων».
Ωστόσο, η ΠΕΥΠΣ πιέζει συνεχώς για το θέμα της δασοπυρόσβεσης. Στις 5 Μαρτίου 1998 έχει
νέα συνάντηση με το Γιώργο Ρωμαίο, ο οποίος δέχεται συγκεκριμένα αιτήματα - τροποποιήσεις
του σχεδίου νόμου και ανακοινώνει ότι:
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«Αυξάνεται η οργανική δύναμη του Πυροσβεστικού προσωπικού του Π.Σ. κατά τρεις χιλιάδες
(3.000) θέσεις αντί δύο χιλιάδες (2.000) θέσεις. Το άρθρο 1 παρ.3 στ στο β εδάφιο θα προστεθεί
μετά την φράση “Το προσωπικό αυτό”, η φράση “Επανδρώνει τα πυροφυλάκεια και…” Επίσης
διασφαλίζονται τα ακόλουθα:
- Αμοιβή για τις αποσπάσεις των Πυρ/στών ύψους 240.000 τον μήνα κατά μέσο όρο πλέον του
μισθού τους.
- Δυνατότητα άμεσης πληρωμής των εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας κάθε μορφής
(περιπολικά, επεμβάσεις σε συμβάντα)».
Σύμφωνα, ωστόσο, με την ενημέρωση που είχε η ΠΕΥΠΣ, οι ρυθμίσεις αυτές δεν είχαν λάβει
τις υπογραφές του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και άρα δεν υπήρχαν στο σχέδιο νόμου που
προωθήθηκε στη Βουλή.
Το Δ.Σ. αποφάσισε να δώσει συνέντευξη τύπου όπου ο Κώστας Καρράς επανέλαβε ότι «το σχέδιο
νόμου συντάχθηκε από το υπουργείο Γεωργίας και από υπηρεσιακούς παράγοντες του Π.Σ. χωρίς να
ζητηθεί η συμμετοχή της Π.Ε.Υ.Π.Σ. Πλέον, δεν υπάρχει ο αναγκαίος χρόνος προετοιμασίας όλης
της διαδικασίας. Αυτό είναι και το κρίσιμο σημείο. Οι όποιες διαφορετικές εκτιμήσεις, οι αντίθετες
απόψεις ήταν γεγονός. Γεγονός όμως ήταν ότι συζητήθηκαν και προτάσεις για μαχητικές αντιδράσεις
για το περιεχόμενο του Νόμου. Προτάθηκε η πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας και
άλλες μορφές αντίδρασης, αποφασίστηκε όμως η πραγματοποίηση της συνέντευξης τύπου.
Για το Δ.Σ., για τους Πυροσβέστες στο σύνολό τους, η ώρα είναι κρίσιμη και το αίσθημα
ευθύνης υπαρκτό και μεγάλο. Αυτό το αίσθημα ευθύνης όλων, η οπτική γωνία που ο καθένας
ελεύθερα βλέπει, αξιολογεί και εκτιμά τις καταστάσεις, τα γεγονότα και τις συνθήκες, είχε αν
θέλετε και τις συνέπειες. Η μια άποψη της πλειοψηφίας παραμένει αταλάντευτη στο περιεχόμενο
και υλοποίηση της πρότασης, όπως αυτή είχε αρχικά κατατεθεί, άλλως πως αρνείται την ανάληψη
της δασοπυρόσβεσης. Η άποψη μελών του Δ.Σ. (Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα,
Ταμία) μπροστά στην κρισιμότητα των στιγμών, μπροστά στην ευθύνη διάσωσης του εθνικού
μας πλούτου, ερμηνεύοντας και την ψυχή των Πυροσβεστών, ακούγοντας και τις φωνές τους,
συγκεντρώνοντας και τις απόψεις τους στο διάστημα αυτό, ήταν η συνέχιση της προσπάθειας για
κάθε δυνατή βελτίωση. Με επίμονες παραστάσεις στην πολιτική και φυσική Ηγεσία, με διάλογο,
συνέχισε την προσπάθεια για βελτιώσεις στο θεσμικό και οικονομικό τομέα κυρίως. Τέτοιες στιγμές
συνδικαλιστικά επιβάλλεται η ενιαία και συντεταγμένη πορεία των συνδικαλιστών. Τέτοιες στιγμές
όμως επιβάλλεται και ανάληψη προσωπικής ευθύνης και αυτό πράττει το προεδρείο με την στάση
του και την πρακτική του».
Το μήνα Απρίλιο 1998, η ΑΝΑΔΥΣΗ, το νέο περιοδικό της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού
ΛΣ (ΠΕΠΛΣ), ζητά από τους Προέδρους των τριών φορέων ΠΕΥΠΣ, ΠΟΑΣΥ και ΠΕΠΛΣ, τις
θέσεις τους για τους κοινούς αγώνες και την προοπτική τους.
Ο Κώστας Καρράς σημειώνει:
Παραμένουν αμετάβλητες οι θέσεις μας για ένα συνδικαλιστικό κίνημα μαζικό, αυτόνομο,
ακομμάτιστο. Ένα συνδικαλιστικό κίνημα που θα έχει τη βούληση και τη δύναμη να υπερασπίσει
και να προωθεί τα συμφέροντα μας, τα συμφέροντα των εργαζομένων στην Πυροσβεστική, στο
Λιμενικό, στην Ελληνική Αστυνομία και όχι μόνο.
Αν μέχρι σήμερα υπήρξαν λάθη -και υπήρξαν- το γεγονός αυτό δεν πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε
σαν πρόσχημα να αναθεωρήσουμε τις αρχές μας, αλλά σαν πρόκληση να ανανεώσουμε την αξία
τους και την πίστη μας σ’ αυτές. Είναι φανερή η ανάγκη για μια ριζική ριζοσπαστική ανασύνταξη
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του συνδικαλιστικού κινήματος ώστε να μπορέσει να παίξει αποτελεσματικά το ρόλο τους στις
σημερινές συνθήκες.
Η σοβαρή επιδείνωση των όρων ζωής και δουλειάς, δημιουργούν στο συνδικαλιστικό κίνημα την
υποχρέωση να συνεχίσει και να εντείνει τον αγώνα για τα άμεσα προβλήματα των εργαζομένων.
Ο αγώνας αυτός για να είναι αποτελεσματικός χρειάζεται την κατάλληλη ιεράρχηση και ακόμα
την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ενότητας, συλλογικής δράσης των εργαζομένων και
αποδοχής από την κοινωνία. Τα νέα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα δεν ευνοούν αποσπασματικές
κινητοποιήσεις ή αποκομμένες επιδιώξεις.
Είναι αναγκαίος περισσότερο παρά ποτέ ο διεκδικητικός αγωνιστικός συντονισμός όλων των
εργαζομένων με πλαίσιο αιτημάτων που πραγματικά να ενοποιεί τους εργαζόμενους και να δίνει
ενιαίες απαντήσεις στα θέματα των αυξήσεων, της ανεργίας, των εργασιακών σχέσεων, των
κοινωνικοασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών παροχών.
Παράλληλα, το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να παρέμβει ενεργά στα γενικότερα ζητήματα
οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Η οικονομική κρίση και η ανάγκη υπέρβασής της ενδιαφέρει
ζωτικά τους εργαζόμενους.
Όσο διαρκεί η κρίση, καμία κατάκτηση, καμία παροχή δεν είναι ούτε δεδομένη, ούτε
αποτελεσματική.
Τα συνδικαλιστικά κινήματα πρέπει να συνειδητοποιήσουν πως δεν μπορεί να περιορίζονται στην
υπεράσπιση μόνο των βραχυπρόθεσμων αιτημάτων των εργαζομένων, αλλά να παίξουν ρόλο στη
διαμόρφωση μιας πιο δίκαιης κοινωνίας, να διατυπώσουν τη δική τους πρόταση για τη συνολική
ανάπτυξη, για τη δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος και του πλούτου για πιο δημοκρατικές
μορφές οργάνωσης της κοινωνίας.
Με αυτή την έννοια, ο αγώνας τους γίνεται και πολιτικός, έτσι τα συνδικάτα μπορεί να εκφράσουν
άποψη για την πολιτική κυβέρνησης - κομμάτων όσον αφορά τα συμφέροντα του κόσμου της
εργασίας.
Πρέπει επιτέλους να σταματήσουν να αποφασίζουν άλλοι για εμάς χωρίς εμάς κι εμείς πρέπει να
το διεκδικήσουμε όχι με λόγια αλλά με πράξεις. Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι κάθε επιτυχία στην
Ανάδυση».
Ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ Δημήτρης Κυριαζίδης, σημειώνει επίσης μεταξύ άλλων ότι «παρά την
όποια πολεμική που ασκήθηκε σε βάρος των πρωτοπόρων του συνδικαλιστικού κινήματος των
εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας, τα συνδικάτα στους τρεις οργανισμούς περνώντας πολλούς
σκοπέλους, όχι μόνο κατόρθωσαν να επιβιώσουν, αλλά και ν’ αποτελέσουν, ως προαναφέρθηκε
την αφετηρία, προκειμένου χρόνια προβλήματα να βρουν λύση, αλλά το κυριότερο, να δώσουν τη
χαμένη ελπίδα στους συναδέλφους.
Όμως εδώ ακριβώς έγκειται ο κίνδυνος, καθόσον η κάθε εξουσία προσπαθεί κατά περίπτωση
να ανεύρει εκείνους τους τρόπους -τους μηχανισμούς- ώστε να υποδουλώσει με τον άλφα ή βήτα
τρόπο μια κίνηση, μη ελεγκτέα από πλευράς της.
Και βεβαίως, ως πρώτη κίνηση είναι ο έλεγχος της εκάστοτε Διοίκησης των συνδικάτων
ή διάσπαση του εργασιακού χώρου, ώστε μέσα από τις αντιπαραθέσεις των Διοικήσεων των
εργαζομένων, ν’ αποψιλώνει τη δυναμική και πολλές φορές και την ίδια τους την υπόσταση».
Ο Γιώργος Παναγόπουλος πρόεδρος της ΠΕΠΛΣ, από την πλευρά του, και ως εκδότης του
περιοδικού, σημειώνει: «Σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομία Πυροσβεστική) λόγω της ιδιαιτερότητάς μας σαν ένστολων σωμάτων πετύχαμε, και εδώ είναι
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σημαντική η συμβολή της ΠΕΠΛΣ, να χαράζουμε κοινό διεκδικητικό πλαίσιο και να διεκδικήσουμε
με κοινούς αγώνες τα δίκαια αιτήματά μας.
Δεν είναι υπερβολή σήμερα να πούμε πως το συνδικαλιστικό κίνημα στα Σώματα Ασφαλείας
είναι ένα από τα πιο δυναμικά και διεκδικητικό κινήματα. Με γνώση και εμπειρία πλούσια από
τα λάθη που παρουσιάσθηκαν στο υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα 1975-1990, αποφύγαμε την
κομματικοποίηση και οδηγήσαμε τα Σώματα Ασφαλείας στην συνδικαλιστική άνοιξη 19951997, μια άνοιξη που συνεχίζεται γιατί στηρίζεται στην πεποίθηση της κοινής αντιμετώπισης και
δράσης των πολύχρονων καυτών προβλημάτων μας που δεν κουβαλούν πολιτικές ταυτότητες και
ιδεολογικά χρώματα».
Θετικός απολογισμός και έπεται συνέχεια
Η ετήσια Γενική Συνέλευση έγινε στις 4-4-98 στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά και τις εργασίες
άνοιξε ο Κώστας Καρράς, προβαίνοντας σε εκτενή ανασκόπηση της δράσης του νέου προεδρείου:
«Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη της Π.Ε.Υ.Π.Σ. σας καλωσορίζω στη σημερινή ετήσια γενική
συνέλευση.
Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός, είναι καθημερινή πραγματικότητα, η ύπαρξη την εποχή αυτή,
μιας γενικότερης δύσκολης κατάστασης στον χώρο των εργαζομένων της χώρας. Η ύπαρξη μιας
περιόδου την οποία διαμορφώνουν συγκυρίες, γεγονότα, πρακτικές και προβλήματα λόγω της
πορείας προς την νομισματική ένωση και του προγράμματος σύγκλισης γενικότερα, δεν είναι
ευνοϊκότερη στιγμή για το συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας.
Οι εργαζόμενοι πολλές φορές, αν όχι πάντοτε, παλεύουν όχι μόνο να περισώσουν τις κατακτήσεις
τους, αλλά να χάσουν τις λιγότερες δυνατές (ΔΕΚΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - ΟΣΕ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ κλπ.).
Μέσα σ’ αυτό λοιπόν το γενικότερο κλίμα, το συνδικαλιστικό κίνημα στον χώρο μας, η
Π.Ε.Υ.Π.Σ. δηλαδή, βρίσκεται σε μία φάση οργανωτικής αναδιάρθρωσης, που πιστεύουμε ότι θα
της επιτρέψει την αποτελεσματική διεκδίκηση λύσεων στα προβλήματά μας. Ήδη έχει ξεκινήσει
η δημιουργία περιφερειακών πρωτοβάθμιων σωματείων στη Στερεά Ελλάδα με έδρα την Λαμία,
Κεντρική Μακεδονία με έδρα την Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία με έδρα την Λάρισα, Δυτική Ελλάδα
με έδρα την Πάτρα και ακολουθούν οι επόμενες Περιφέρειες. Επίσης προωθείται η ίδρυση της
Ομοσπονδίας στον χώρο μας που θα αποτελέσει μοχλό παραπέρα ανάπτυξης του συνδικαλιστικού
μας κινήματος.
Στο διεκδικητικό τομέα όπως θα φανεί, στην συνέχεια κατά την ενημέρωση για τη δράση της
Ένωσης, όχι μόνο δεν μπήκαμε στη λογική και πρακτική των υποχωρήσεων και των παραχωρήσεων,
αλλά αντιθέτως είμαστε στη λογική των διεκδικήσεων και των επιτυχιών. Αυτό δεν σημαίνει ότι
στέλνουμε μήνυμα ικανοποίησης, αλλά μήνυμα συνέχειας του δίκαιου αγώνα για ικανοποίηση
όλων των δίκαιων αιτημάτων μας, οικονομικών και θεσμικών».
Στη συνέχεια παρουσιάστηκε αναλυτικά η ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΗΣ και οι επιτυχίες του Δ.Σ.:
1) Επιτέλους, η καταστολή έφυγε από το Πυροσβεστικό Σώμα και τα διαθέσιμα ειδικά οχήματα
ως και η αρμοδιότητα, μεταφέρθηκαν στην ΕΛ.ΑΣ. Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και
γι’ αυτό άλλωστε αποτελούσε πάγιο αίτημα της Π.Ε.Υ.Π.Σ. και όλων των συναδέλφων του Πυρ/
κου Σώματος εδώ και χρόνια. Δεν θα μας ξαναβρούν οι εργάτες απένταντί τους, αλλά μόνο στο
πλευρό τους. (Η ΠΕΥΠΣ ζητούσε επίσης να τροποποιηθεί το π.δ. 170/1996 περί αρμοδιοτήτων ΠΣ.
Επετεύχθη στις 8-12-1998 με το π.δ. 397/98).

275

Μανώλης Κ. Σταυρακάκης
2) Πετύχαμε και είναι πια πραγματικότητα, την εκπροσώπησή μας στις επιτροπές προμηθειών,
με εκπρόσωπό μας τον Γεώργιο Γεωργιάκο και αναπληρωτή τον Αχιλλέα Τζουβάρα.
3) Πετύχαμε την εκπροσώπησή μας στα ταμεία Ε.Τ.Υ.Π.Σ. – Τ.Α.Υ.Π.Σ., δόθηκε σχετική εντολή
από τον κ. Υπουργό, εμείς είμαστε οι χρηματοδότες, εμείς όμως απουσιάζαμε από αυτά από τότε
που ιδρύθηκαν.
4) Στον επικείμενο διαγωνισμό πετύχαμε την εισαγωγή παιδιών συναδέλφων (12%).
5) Ψηφίστηκε επιτέλους η διετία από 1979 έως τέλους 1984, αίτημα 20ετίας και θα δούμε τι
μπορούμε να κάνουμε πέραν του 1984 έως και την πλήρη εφαρμογή του πενθημέρου.
6) Πετύχαμε την εισαγωγή των 25 επιλαχόντων συναδέλφων κατά τον περσινό διαγωνισμό για το
τμήμα δοκίμων Ανθυποπυραγών και οι οποίοι θα εισαχθούν το Σεπτέμβριο στην Ακαδημία.
7) Πετύχαμε την αμοιβή των συναδέλφων για τα επιπλέον 8ωρα που εργάσθηκαν το καλοκαίρι
του 1997 κατά την διεξαγωγή των αγώνων - Αθήνα 1997 προς 13.500 το 8ωρο μεικτά, αντί 8.000
το οκτάωρο.
8) Πετύχαμε την κάλυψη, σε περίπτωση ατυχημάτων των πυροσβεστικών καραβιών, η οποία έχει
συμπεριληφθεί στο Νόμο «περί πόθεν έσχες αστυνομικών» και αναμένεται η ψήφισή του.
9) Κερδίσαμε με δικαστική απόφαση 10036/1997 του Πρωτοδικείου Αθηνών, να μας δοθεί,
αναδρομικά για ένα εξάμηνο, το 18χίλιαρο.
10) Κερδίσαμε με δικαστική απόφαση 5820/1997 του Πρωτοδικείου Αθηνών, την εξασφάλιση
και διαφύλαξη των χρημάτων μας. Είμαι ευτυχής διότι ήμουν ως μάρτυρας υπεράσπισης της
Π.Ε.Υ.Π.Σ., όπως και ο Γιάννης Λεόντιος.
11) Πετύχαμε το επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών από 6-11-15 χιλ. σε 12-16-20
χιλιάδες και αναδρομικά από 1-1-1997. Νόμος 2512/1997 και τη χορήγησή του τον Ιούλιο του
1997 με στόχο να στηριχθούν οικονομικά οι νέοι συνάδελφοί μας.
12) Πετύχαμε να ενημερώνεται η Π.Ε.Υ.Π.Σ. και να συμμετέχει ο Γιάννης Λεόντιος σε σοβαρά
θεσμικά θέματα, όπως για την καλυτέρευση μισθολογικών, συνταξιοδοτικών θεμάτων.
13) Για την τροποποίηση του 305/1992, Κρίσεις προαγωγές - αξιωματικών, μετείχε ο Γεώργιος
Γεωργιάκος.
14) Συμμετείχε η Π.Ε.Υ.Π.Σ. σε σύσκεψη για τη βελτίωση του Κανονισμού Μεταθέσεων με την
παρουσία του ομιλούντος.
15) Ζητήσαμε και μας ενέκρινε το Α.Π.Σ. υπηρεσιακά οχήματα ως και εργασιακούς χώρους για
τις ανάγκες μας.
16) Πετύχαμε με παρέμβασή μας τη μείωση των δόσεων που θα πλήρωναν οι συνάδελφοι για τα
ασφάλιστρά τους, με έγγραφο που τους κοινοποιήθηκε, από 80.000 - 100.000 δρχ το μήνα, σε 1/10
των μηνιαίων αποδοχών τους.
17) Η Π.Ε.Υ.Π.Σ. προχώρησε στη μετεξέλιξή της σε Ομοσπονδία, ήδη έγιναν περιφερειακές,
ιδρυτικές καταστατικές συνελεύσεις στη Λαμία, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα.
18) Παρέμβαση της Π.Ε.Υ.Π.Σ. για την καλυτέρευση των χώρων διαμονής των συναδέλφων στις
υπηρεσίες ως και για την υγιεινή και ασφάλεια.
19) Παρέμβαση της Π.Ε.Υ.Π.Σ. στον κ. Υπουργό για το ωράριο, ιδιαίτερα για τις περιοχές
Κόνιτσας, Ιστιαίας, Μολάων.
20) Δικαστικά διεκδικούμε το επίδομα ετοιμότητας.
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21) Δικαστικά διεκδικούμε την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας μας ως πραγματική
υπηρεσία, με αγωγή μας που κατετέθη στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών στις 27 Γενάρη 1998.
22) Κινούμαστε δικαστικά και για τους Πυρονόμους που εξαιρέθηκαν από τον 2512/1997 ως μη
παραγωγικής σχολής.
23) Παρέμβασή μας για τη θεώρηση συντάξιμων χρόνων των Πυροσβεστών σειράς 60 και 61
από το 1989 έως το 1994, εφόσον πληρώσουν τα ασφάλιστρά τους.
24) Παρέμβαση της Π.Ε.Υ.Π.Σ. για τη λύση του αμετάθετου που έχουν οι νέοι συνάδελφοί μας,
χωρίς να θίγονται τα συμφέροντα των παλαιοτέρων.
Συνάδελφοι, οπωσδήποτε πολλά σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί
μας και το Πυροσβεστικό Σώμα γενικότερα, παραμένουν άλυτα. Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει
να επαναπαυόμαστε, ούτε να θεωρούμε ότι οι όποιες λύσεις δόθηκαν από καλή πρόθεση. Πρέπει
ενωτικά και αγωνιστικά να διεκδικούμε λύσεις στα πλαίσια και του γενικότερου συνδικαλιστικού
κινήματος και της ΑΔΕΔΥ που συμμετέχουμε. Τα όποια αρνητικά φαινόμενα που παρουσιάζονται,
θα πρέπει να εξαλείφονται μέσα από το διάλογο και την ενωτική μας δράση, η οποία θα πρέπει να
είναι συλλογική και όχι ατομική».
Στη συνέχεια ο Κ. Καρράς ανέπτυξε το διεκδικητικό πλαίσιο, τονίζοντας:
«Συνάδελφοι, βρισκόμαστε σε αγωνιστική ετοιμότητα για το δυνάμωμα των αγώνων μας, που
μόνον αυτοί μπορούν να φέρουν αποτελέσματα. Μαζί όλοι θα προχωρήσουμε για να φθάσουμε
στο επιθυμητό αποτέλεσμα, αποτέλεσμα που θα είναι για το καλό όλου του προσωπικού του
Πυροσβεστικού Σώματος. Συνάδελφοι, δεν θέλουμε προστάτες ούτε συμβουλάτορες. Έχουμε την
γνώση, έχουμε τη θέληση, έχουμε την επίγνωση και μπορούμε να κάνουμε πράξη τα λόγια μας.
Το διαίρει και βασίλευε άλλοι το θέλουν και άλλοι το επεχείρησαν για προσωπικό τους όφελος.
Εμείς όλοι μαζί, γνωρίζοντας το παρελθόν και κοιτάζοντας κατάματα το αύριο, θα τραβήξουμε την
πορεία μας για το καλό όλων μας. Συνάδελφοι, είναι καιρός πλέον να ανοίξουμε τα φτερά μας και
να αποφασίζουμε εμείς για μας, και θα το κάνουμε».
Να προσθέσουμε για το θέμα της δασοπυρόσβεσης ότι στις 7 Απριλίου 1998 η ΠΕΥΠΣ παρουσίασε
τις θέσεις της και ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής.
Στις 7-4-98 ανακοινώθηκε, επιτέλους, ότι ψηφίστηκε η μάχιμη 5ετία (νόμος 2592/98), ένα αίτημα
καθοριστικό και το οποίο αρκετά χρόνια αργότερα, λόγω των Μνημονίων και του «ασφαλιστικού»,
απέκτησε ιδιαίτερη σημασία. Επίσης ότι μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα της καταστολής με
υδροφόρα οχήματα στην αστυνομία και ότι επιτέλους πραγματοποιείται ο διαγωνισμός για κάλυψη
των κενών οργανικών θέσεων (1.300 προσλήψεις) με δικαίωμα κατάταξης ποσοστού 12% τέκνων
πυροσβεστών. Πάντως, η Ένωση πίεζε για θεσμική ρύθμιση του ζητήματος της καταστολής όχι μόνο
για «ιστορικούς λόγους» αλλά και για την άρση οποιασδήποτε υπάρχουσας ακόμα δυσπιστίας»,
όπως ανέφερε σε σχετικά έγγραφά της με αντικείμενο την τροποποίηση του ισχύοντος π.δ.
Ωστόσο, ένα τραγικό συμβάν, λίγες μέρες αργότερα, ήρθε να παγώσει τα χαμόγελα όλων. Στις 24
Απριλίου 1998 βρήκε τραγικό θάνατο ο πυροσβέστης Σπυρόπουλος Πέτρος, ο οποίος χάθηκε σε
μεγάλη πυρκαγιά στη SATO, στο Μοσχάτο. Το σωματείο, στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. μετά
το συμβάν, ζήτησε πλήρη διαλεύκανση των αιτίων και των συνθηκών κατασκευής του κτιρίου,
καθώς σύμφωνα με το δήμο Μοσχάτου, δεν είχε άδεια. Το Δ.Σ. έθεσε, επίσης, επιτακτικά το θέμα
των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και αυτό της αναγνώρισης της επικινδυνότητας του
επαγγέλματος. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του, εκφράστηκαν τόσο από την ΠΕΥΠΣ όσο και
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από την ΠΟΑΣΥ και την ΠΕΠΛΣ.48
Νέα αντιπαράθεση για τη δασοπυρόσβεση
Την 1η Μάη, η ΠΕΥΠΣ συμμετέχει στις πρωτομαγιάτικες διαδηλώσεις της ΑΔΕΔΥ, η οποία έχει
στην προμετωπίδα του αγώνα της την υπεράσπιση των ιστορικών κατακτήσεων των δημοσίων
υπαλλήλων, την αύξηση των εισοδημάτων τους και την προστασία και αναβάθμιση των δημοσίων
υπηρεσιών.
Στη Βουλή, ψηφίζεται ο νόμος 2612/1998 (ΦΕΚ 112/Α/25-5-1998)49 για την ανάθεση της
δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και όπως ήταν αναμενόμενο η συζήτηση άναψε για τα
καλά. Ένα όνειρο των πυροσβεστών γίνεται πραγματικότητα, οι αρμοδιότητες επεκτείνονται και
οι ευθύνες πολλαπλασιάζονται σε όλα τα επίπεδα. Ο ρόλος που αναλαμβάνει το ΠΣ είναι ιδιαίτερα
απαιτητικός. Η κοινωνία έχει αγανακτήσει με όσα βλέπει να συμβαίνουν με τους καταπατητές και
τους εμπρηστές δασών και δεν είναι υπερβολή αν πούμε ότι ο μέσος Έλληνας θεωρούσε εθνικό
χρέος των πυροσβεστών, τη σωτηρία των ελληνικών δασών.
Ο υπουργός Γεωργίας Στέφανος Τζουμάκας, ομολόγησε από το βήμα της Βουλής ότι τα τελευταία
χρόνια δεν υπήρχε ουσιαστική πολιτική για τη σωτηρία των δασών. Αναφέρθηκε στην ανυπαρξία
48

Στις 25 Απριλίου 1998, ο «Ριζοσπάστης» γράφει: Νέα μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά, και μάλιστα με ένα νεκρό
πυροσβέστη, αυτή τη φορά στις αποθήκες της “ΣΑΤΟ” στο Μοσχάτο, ήρθε να επιβεβαιώσει με τον πιο τραγικό τρόπο τις
ανησυχίες πρώην και νυν στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος για την αδυναμία του να ανταποκριθεί αποτελεσματικά
στην αποστολή του. Τους τελευταίους μόνο μήνες, παραδόθηκαν στην πύρινη λαίλαπα οι αποθήκες του στρατού στου
Ρέντη, όπου έχασε τη ζωή του ένας υπάλληλος, μια βιοτεχνία βερνικιών καταστράφηκε τελείως στη Μεταμόρφωση Αττικής,
στη Ζάκυνθο καταστράφηκε η ιστορική Μαθητική Εστία, στο Μοσχάτο μια βιοτεχνία παιγνιδιών καταστράφηκε πάλι
ολοσχερώς, ενώ υπάρχουν δεκάδες άλλα περιστατικά, όπου οι πυροσβέστες ρίχτηκαν στις φλόγες για να σώσουν περιουσίες
και ανθρώπινες ζωές, χωρίς να έχουν την “πολυτέλεια” να εξετάσουν αν κινδυνεύουν να καταπλακωθούν από ετοιμόρροπα
κτίρια ή να δηλητηριαστούν από επικίνδυνες χημικές ουσίες. Και όλα αυτά, όταν ακόμα δεν έχει αναγνωριστεί στους
πυροσβέστες το δικαίωμα να εισπράττουν το επίδομα της επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας... Προξενεί κατάπληξη το
γεγονός ότι ο φρικτός θάνατος του 26χρονου νέου πυροσβέστη Πέτρου Σπυρόπουλου αντιμετωπίζεται από την επίσημη
πολιτεία ως τυχαίο γεγονός, χωρίς να επισημαίνεται από κανέναν ότι πρέπει να αναζητηθούν οι εγκληματικές ευθύνες
των υπευθύνων, όπου κι αν βρίσκονται αυτοί (τρόπος προσέγγισης της πυρκαγιάς, πιστοποιητικό πυρασφάλειας, άδειες
Πολεοδομίας - λειτουργίας κλπ. του κτιρίου). Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Γ. Ρωμαίος περιορίστηκε να εκφράσει “τη
βαθιά του οδύνη για τον άδικο και τραγικό θάνατο του πυροσβέστη”, σημειώνοντας ότι “έπεσε στο βωμό του καθήκοντος”.
Μαζί δε με τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του άτυχου Π. Σπυρόπουλου, ανακοίνωσε ότι προάγεται στο βαθμό του
Αρχιπυροσβέστη επ’ ανδραγαθία και ότι επικοινώνησε με το δήμαρχο Λάρισας, “προκειμένου κεντρική οδός του νομού,
τόπο καταγωγής του άτυχου νέου, να μετονομαστεί σε οδό Αρχιπυροσβέστη Πέτρου Σπυρόπουλου”.
49

Στο άρθρο 1 αναφέρεται: «Η ευθύνη και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής των πυρκαγιών στα δάση και
στις δασικές εν γένει εκτάσεις ανατίθεται στο Πυροσβεστικό Σώμα. Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τις κατά τόπο
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να ζητούν, όταν κρίνεται αναγκαίο, τη συνδρομή άλλων αρχών και
φορέων. Όλες οι αρχές, φορείς και πρόσωπα που παρέχουν τη συνδρομή τους ενεργούν υπό τις οδηγίες του επικεφαλής
των πυροσβεστικών δυνάμεων. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ως “επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής”
νοείται η οργάνωση, η διαχείριση και ο συντονισμός των δυνάμεων πυρόσβεσης, του εξοπλισμού και των άλλων μέσων
και περιλαμβάνει ενέργειες που εξασφαλίζουν την έγκαιρη επισήμανση, αναγγελία και επέμβαση, ώστε να επιτυγχάνεται η
άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών». Στο άρθρο 2 αναφέρεται: «1.’Ολα τα εναέρια και επίγεια
μέσα, καθώς και κάθε άλλο πυροσβεστικό υλικό που διαθέτει το υπουργείο Γεωργίας, παραδίδονται στο Πυροσβεστικό
Σώμα. 2. Παραχωρείται στο Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Δημοσίων Κτημάτων, ικανή οικοδομήσιμη
έκταση σε κάθε νομό για την αντιμετώπιση στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών του. Επίσης παραχωρούνται, με κοινή
απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Δημόσιας Τάξης, οι εγκαταστάσεις των μόνιμων παρατηρητηρίων (πυροφυλακείων)
των Δασικών Υπηρεσιών. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) υποχρεούνται να παραχωρούν τη χρήση ακινήτων
στο Πυροσβεστικό Σώμα για τη στέγαση Πυροσβεστικών Κλιμακίων, εφόσον δεν διατίθεται ακίνητο του Δημοσίου».
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κτηματολογίου και στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασών, λέγοντας ότι έχει ήδη κατατεθεί στη
νομοπαρασκευαστική επιτροπή σχετικό νομοσχέδιο, που θα λύνει οριστικά αυτό το πρόβλημα.
Απαντώντας στην κριτική που ασκήθηκε σχετικά με το ανεκτέλεστο πόρισμα της διακομματικής
επιτροπής για τον ενιαίο φορέα, άφησε να εννοηθεί ότι οι βουλευτές που συμμετείχαν σ’ αυτήν
την επιτροπή επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας παγιδεύτηκαν από «ένα δίκτυο δασικών,
πανεπιστημιακών και πολιτικών που ήθελαν να διοικήσουν, να φτιάξουν ένα δεύτερο υπουργείο,
με πανελλαδική διάρθρωση, με δεκάδες δισεκατομμύρια, με ξεχωριστό προσωπικό που επί έξι
μήνες θα ησχολείτο με τη δασοπυρόσβεση, το επόμενο όμως διάστημα δεν θα ησχολείτο με το
δάσος. Όλα αυτά, είπε, ήταν συνδυασμένα». Για να γίνει πολιτική για το δάσος, χρειάζονται αυτή
τη στιγμή, πέρα από τη δασοπυρόσβεση, 150 δισ. δραχμές για πέντε χρόνια το λιγότερο. Και δεν
ήταν καμιά κυβέρνηση διατεθειμένη να το κάνει αυτό.
Φωτίζοντας περισσότερο την κόντρα δασικών και πυροσβεστών, ο Σ. Τζουμάκας αποκάλυψε στη
Βουλή ότι από την πλευρά των πρώτων προτάθηκε να αυξηθούν οι θέσεις του Κλάδου τους κατά
δύο χιλιάδες για να λυθεί το πρόβλημα. «Για να σας δώσω τη λογική των συντεχνιών, ένας Κλάδος
που έχει εννιακόσια μέλη, συγκάλεσε έκτακτη συνέλευση. Παρευρίσκοντο τριάντα, εψήφισαν
δεκαπέντε, καθαίρεσαν το διοικητικό συμβούλιο κι έφεραν έναν εκπρόσωπο της επιτροπής για να
καταγγείλει το νομοσχέδιο». Πρόκειται, όπως είπε, για ομάδα υπαλλήλων της Δασικής Υπηρεσίας,
οι οποίοι «κάνουν τα πάντα για να μην αφήσουν το χώρο τους, επειδή δεν τους ενδιαφέρει η
δασοπυρόσβεση, επειδή δεν θέλουν να μεταταχθούν σε ένα ένστολο Σώμα κοινής απόφασης,
κοινής δράσης και κοινού συντονισμού, όπως είναι το Πυροσβεστικό Σώμα».
Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ε. Μπασιάκος, προτείνοντας την απόσυρση του νομοσχεδίου,
σημείωσε ότι αυτό κατατέθηκε για συζήτηση ενώ έχει αρχίσει ήδη η αντιπυρική περίοδος. Στη
συνέχεια αναφέρθηκε στις παλινωδίες των κυβερνήσεων των τελευταίων ετών σχετικά με το
πόρισμα της διακομματικής επιτροπής για τα δάση. Κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση προχωρεί στη
μεταφορά των αρμοδιοτήτων στο Πυροσβεστικό Σώμα χωρίς καμιά προετοιμασία και έκανε σαφές
ότι η κυβέρνηση θα φέρει ακέραια την ευθύνη για ό,τι συμβεί το καλοκαίρι. (…) Αμφισβήτησε,
επίσης, το κόστος συγκρότησης της νέας υπηρεσίας (σύμφωνα με το ΓΛΚ είναι 10,5 δισ. ετησίως),
επικαλούμενος τους υπολογισμούς του τμήματος Δασοπονίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
το οποίο ανεβάζει το ποσό αυτό στα 200 δισ. δραχμές.
Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Α. Κανταρτζής, επέρριψε ευθύνες στις κυβερνήσεις που περιέκοψαν
τις δαπάνες για την προστασία του δάσους, κατήγγειλε ότι τα μέσα που διατίθενται σήμερα είναι
μόλις το 1/3 από τα απαιτούμενα, τα κενά στους δασολόγους ξεπερνούν το 30%, ενώ από την άλλη
δεν ενισχύεται, όπως είπε, ούτε το Πυροσβεστικό Σώμα.
Ο ειδικός αγορητής του Συνασπισμού, Ε. Αποστόλου, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση νομοθετεί
τη διάλυση της δασοπροστασίας. Η Δασική Υπηρεσία είναι, όπως είπε, ελλειμματική κατά
65% σε προσωπικό και δεν χρηματοδοτείται για την εφαρμογή συγκεκριμένων προγραμμάτων.
1.100 δασοφυλακεία είναι κλειστά, 300 δασονομεία είναι κλειστά και περί τα 80 δασαρχεία και
διευθύνσεις δασών έχουν ελλείψεις προσωπικού. Στη συνέχεια τάχθηκε κατά την ανάθεσης της
δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και, παραθέτοντας στοιχεία για την ετοιμότητα των
πυροσβεστικών δυνάμεων, είπε ότι από το 1983 έως το 1995 στο 64% των δασικών πυρκαγιών
που υπήρξε έγκαιρη επέμβαση, αντιστοιχεί μόλις το 2% των καμένων εκτάσεων, ενώ αντίθετα στο
υπόλοιπο 34% που δεν υπήρξε έγκαιρη επέμβαση, αντιστοιχεί το 98% των καμένων εκτάσεων,
παρά την κινητοποίηση όλου του κρατικού μηχανισμού.
Την αισιοδοξία του εξέφρασε αντιθέτως ο ΥΔΤ Γ. Ρωμαίος, τονίζοντας ότι ήδη το υπουργείο
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Δημόσιας Τάξης με εντολή του Γραφείου του Πρωθυπουργού συνεργάζεται με το υπουργείο
Γεωργίας για τον επανακαθορισμό των δικών του προτεραιοτήτων με πρόταση εξοπλισμού,
που εκκρεμούσε στο Ταμείο Συνοχής και αφορά στην προμήθεια ελικοπτέρων, πυροσβεστικών
οχημάτων (εκτός δρόμου) και δικύκλων συνολικού προϋπολογισμού 10 δισ. δραχμών.
Τούτων δοθέντων, το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον ζητά απαντήσεις στο καίριο ερώτημα αν
πράγματι το ΠΣ είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών. Ενδεικτικό και πάλι το
ρεπορτάζ της εφημερίδας «Επενδυτής» (12-5-1998).
Η εφημερίδα, επιχειρώντας να φωτίσει όλες τις πτυχές του εγχειρήματος, σημειώνει: «Το
νέο ξεκίνημα βρίσκει το Πυροσβεστικό Σώμα με ελλειμματική δύναμη, η οποία αναμένεται να
καλυφθεί τους προσεχείς μήνες. Όπως μας διαβεβαίωσε ο υπαρχηγός του Σώματος Ν. Κοτσιώρης
τον επόμενο μήνα προσλαμβάνονται 1.300 δόκιμοι πυροσβέστες και 3.800 εποχικοί υπάλληλοι,
ενώ το προσωπικό που θα προέρχεται από μετάταξη θα πλησιάζει τους χίλιους υπαλλήλους.
Συνολικά περί τα τέλη της αντιπυρικής περιόδου οι απασχολούμενοι με την πυρόσβεση θα είναι
φέτος περισσότεροι περίπου κατά 500 άτομα. Το 1997 διατέθηκαν 5.780 πυροσβέστες, 4.600
εποχικοί υπάλληλοι και 780 υπάλληλοι της Δασικής (σύνολο 11.160).
Από φέτος το Πυροσβεστικό Σώμα ενισχύει το στόλο του με αεροσκάφη (15 canadair, 21 dromadair, 12 grumman, συστήματα επιβραδυντικού υγρού και οκτώ κάδους αεροπυρόσβεσης), με 415
πυροσβεστικά οχήματα, 200 αντλίες, 100 οχήματα τύπου ντακότα, 86 τζιπ και 90 λεωφορεία, ενώ
οι σύγχρονοι ασύρματοι της Δασικής Υπηρεσίας (680) θα είναι στη διάθεση των πυροσβεστών
ολόκληρο το χρόνο».
Η εφημερίδα αναφέρεται και στην ίδρυση 61 πυροσβεστικών κλιμακίων που δημιουργούν ένα
ευρύτερο οργανωμένο δίκτυο πυρασφάλειας σε πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα, ενώ γράφει ότι
επιπλέον θα συγκροτηθούν πεζοπόρα αερομεταφερόμενα τμήματα στην 1η και 2η ΕΜΑΚ, με έδρα
την Ελευσίνα και τη Θεσσαλονίκη.
Με απόφαση του υπουργού Δημόσιας Τάξης ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της αντιμετώπισης
των δασικών πυρκαγιών ανατίθεται στις διοικήσεις των πυροσβεστικών υπηρεσιών σε επίπεδο
νομού. Τα σχέδια αυτά πρέπει να είναι έτοιμα τέλος Απριλίου κάθε χρόνο, ώστε με την έναρξη της
αντιπυρικής περιόδου να προωθούνται για υλοποίηση (περιπολίες, παρατηρητήρια, επεμβάσεις,
συνεργασία με άλλες υπηρεσίες).
Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου το Συντονιστικό επιχειρησιακό κέντρο του
Πυροσβεστικού Σώματος (ΣΕΚΥΠΣ) στελεχώνεται και από εκπροσώπους των υπουργείων Εθνικής
Αμύνης, Γεωργίας και της Αστυνομίας, έτσι ώστε να λειτουργεί ως συντονιστικό όργανο όλων των
πυροσβεστικών δυνάμεων. Το ΣΕΚΥΠΣ αναλαμβάνει στο εξής την κινητοποίηση των χερσαίων
και εναέριων μέσων, των αερομεταφερόμενων τμημάτων, δέχεται τα αιτήματα των υπηρεσιών για
ενίσχυση από τμήματα των Ενόπλων Δυνάμεων ή της ΕΛ.ΑΣ και διαβιβάζει καθημερινά το δελτίο
καιρού και τις περιοχές υψηλού κινδύνου, στις οποίες είναι πολύ πιθανόν να εκδηλωθεί πυρκαγιά.
Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός προβλέπει σε επίπεδο νομού σχέδιο επέμβασης για την περιοχή
ευθύνης της διοίκησης, το οποίο περιλαμβάνει σε χάρτη με κλίμακα 1: 1.000.000 τις θέσεις των
πυροσβεστικών δυνάμεων (παρατηρητήρια, περιπολίες, υπηρεσίες), τα διαθέσιμα μέσα και τις
δυνάμεις, τα σημεία υδροληψίας και τις ευαίσθητες περιοχές. Αντίτυπα των σχεδίων αποστέλλονται
και στο ΣΕΚΥΠΣ. Καθήκοντα επιχειρησιακού αξιωματικού δασών μπορούν να εκτελούν εκ
περιτροπής όλοι οι αξιωματικοί έως και το βαθμό του επιπυραγού».
Η ΠΕΥΠΣ το μήνα Μάιο προωθεί τη μετεξέλιξή της σε Ομοσπονδία, καλώντας τα μέλη
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των Περιφερειών α) Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, β) Δυτικής Μακεδονίας, γ) Κρήτης,
δ) Πελοποννήσου και ε) Νότιου Αιγαίου να προχωρήσουν τις διαδικασίες για τη σύσταση
Περιφερειακού (Πρωτοβάθμιου) Σωματείου Υπαλλήλων του Πυρ/κού Σώματος στην Περιφέρειά
τους, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1565 έγγραφο της Π.Ε.Υ.Π.Σ. που τους έχει σταλεί και στη βάση
του Σχεδίου Καταστατικού που επίσης έχουν λάβει.
Οι ιδρυτικές συνελεύσεις στόχος ήταν να ολοκληρωθούν έως τις 5 Ιουνίου 1998 λόγω του
επείγοντος του χαρακτήρα τους, ενόψει της ανάληψης της δασοπυρόσβεσης από το Πυροσβεστικό
Σώμα. Στόχος επίσης ήταν να παρευρεθεί κλιμάκιο του Δ.Σ. για ενημέρωση και διευκρινίσεις όσον
αφορά την αναδιοργάνωση των τοπικών ενώσεων και την ίδρυση Ομοσπονδίας. Σε ό,τι δε αφορά
τα δημοσιεύματα των ημερών που έφεραν τον υπουργό Κοινωνικών ασφαλίσεων Νίκο Φαρμάκη
να τάσσεται υπέρ της ενοποίησης των ταμείων του Π.Σ., της ΕΛ.ΑΣ. και του Λιμενικού, η ΠΕΥΠΣ
καθησύχαζε τα μέλη της ότι αρμοδίως της «δόθηκε η διαβεβαίωση ότι δεν συζητήθηκε ποτέ τέτοιο
ζήτημα και δεν υφίσταται ως πραγματικό γεγονός. Μετά την διαβεβαίωση αυτή πρέπει μεν να αρθεί
η δικαιολογημένη αναστάτωση αλλά να γίνει ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ότι τέτοιες προοπτικές - μεθοδεύσεις
δεν θα περάσουν ΕΡΗΜΗΝ ΜΑΣ και εν “ΚΡΥΠΤΩ”. Παραμένουμε σε εγρήγορση για κάθε
δυνατή αγωνιστική κινητοποίηση».
Στις 9 Ιουνίου 1998, ο πρόεδρος της ΠΕΥΠΣ Κώστας Καρράς, προβαίνει σε μια κίνηση υψηλού
συμβολισμού. Με ανοικτή επιστολή προς τον πρωθυπουργό της χώρας γνωστοποιεί ότι θα
παραχωρήσει το επίδομα αυξημένης ευθύνης στο Γηροκομείο Πειραιά, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
Αφού αναφέρεται στο άρθρο 18 του Ν. 2592/1998, βάσει του οποίου θεσμοθετήθηκε το
επίδομα αυτό, ως διορθωτική παρέμβαση στο μισθολόγιο των στρατιωτικών και ειδικότερα στους
ανώτατους βαθμούς της ιεραρχίας, ώστε να επέλθει εξισορρόπηση των συνολικών μηνιαίων
αποδοχών με εκείνες των άλλων κατηγοριών δημοσίων λειτουργών, ο Κώστας Καρράς, γράφει:
«Δραχμικά η «διορθωτική παρέμβαση» συνεπάγεται μηνιαία καταβολή 50.000 δραχμών για τον
Πύραρχο, 70.000 δραχμών για τον Ταξίαρχο, 110.000 δραχμών για τον Υπαρχηγό και 200.000
δραχμών για τον Αρχηγό. Για τους λοιπούς θνητούς, προβλέφθηκε επίδομα αυξημένης ευθύνης
4.000 δραχμές για τους Πυρονόμους, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες, 5.000 δραχμές για τους
κατώτερους Αξιωματικούς (Ανθυποπυραγούς, Υποπυραγούς, Πυραγούς) και 10.000 δραχμές για
τους Επιπυραγούς και Αντιπυράρχους.
Θεωρώ ότι τα προβλεπόμενα για τις παραπάνω περιπτώσεις ποσά, αποτελούν κοροϊδία για τους
ανθρώπους που καθημερινά, στα πλαίσια της εκπλήρωσης των υπηρεσιακών τους καθηκόντων,
για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών από τους κινδύνους της φωτιάς, των
φυσικών καταστροφών και άλλων, αποδεικνύουν το αίσθημα ευθύνης τους. Οι χαμηλόβαθμοι
υπάλληλοι και αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχουν ανάγκη από ένα «πεντοχίλιαρο»
το μήνα ως αναγνώριση του αισθήματος ευθύνης τους, όταν μάλιστα, στα πλαίσια αυτής της
ευθύνης και του αισθήματος καθήκοντός τους, έχουν χαθεί και ανθρώπινες ζωές υπαλλήλων ή
-πολύ συχνά- παρουσιάζονται σοβαρότατα προβλήματα υγείας από την έκθεσή τους σε δυσμενείς
συνθήκες (...)
Χωρίς να αρνούμαι την είσπραξη των αποδοχών μου, διαμαρτυρόμενος για την παραπάνω
διάκριση και διαχωρισμό των χαμηλόβαθμων υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος και τη μη
αναγνώριση του κοινωνικού τους ρόλου και της έναντι της πολιτείας ευθύνης τους, θα προσφέρω
ως δωρεά το παραπάνω ποσό των 4.000 δραχμών, που αντιστοιχεί, στην κατά την κρίση της
πολιτείας, «αυξημένη ευθύνη» μου, στο Γηροκομείο Πειραιά (Πύλης και Γρηγορίου Λαμπράκη
- Ευαγγελίστρια), μολονότι ως οικογενειάρχης έχω ανάγκη και την τελευταία δραχμή του μισθού
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μου.
Η παραπάνω πράξη μου έχει καθαρά συμβολικό χαρακτήρα και αποτελεί έκφραση του αισθήματος
αγανάκτησής μου για τη συμπεριφορά των κυβερνώντων απέναντι στους ανθρώπους που μοχθούν
καθημερινά».
Αναγκαίες διευκρινίσεις λόγω των τραγικών εξελίξεων
Τον Ιούνιο, το ΠΣ δοκιμάζεται κυριολεκτικά στις δασικές πυρκαγιές και το σωματείο κρίνει
σκόπιμο να τοποθετηθεί για όσα διαδραματίζονται.
Αφού τονίζει ότι εξαρχής είχε εκφράσει την πεποίθηση ότι «όλα τα μέλη μας, όλοι οι πυροσβέστες
θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους στην μεγάλη πρόκληση της αποκλειστικής ανάληψης της
δασοπυρόσβεσης από το Πυροσβεστικό Σώμα» εκτιμά στη συνέχεια ότι, «παρά τα διαπιστωμένα
προβλήματα χρόνου, προσωπικού, υλικών, τα πρώτα μηνύματα από τις κατασβέσεις των πρώτων
πυρκαγιών είναι ελπιδοφόρα. Η άμεση κινητοποίηση, η επαγγελματικότητά μας, η εμπειρία μας,
η ψυχική συμμέτοχη μας στην προσπάθεια διάσωσης του εθνικού μας πλούτου, των δασών μας,
φέρνει τα πρώτα θετικά μηνύματα. Μηνύματα που βγαίνουν όχι από την θεωρία αλλά από την πράξη
μετά τις κατασβέσεις πυρκαγιών και μάλιστα με πολλά μέτωπα, όπως η πυρκαγιά στην Χαλκιδική
- Σητεία - Σαλαμίνα - Κουβαρά Ανατολικής Αττικής - Μάνδρα Αττικής, που ο απλός κόσμος,
οι τοπικές αρχές, ο έντυπος και ο ηλεκτρονικός τύπος σχολίασαν θετικότατα τα αποτελέσματα,
αποτελέσματα που πολλοί ίσως δεν τα περίμεναν.
Για να έχουμε αυτά όμως τα αποτελέσματα βοήθησαν αρκετοί, ο καθένας από την πλευρά του
και τους οποίους ευχαριστούμε θερμά, όπως οι απλοί άνθρωποι της κάθε καιόμενης περιοχής, η
τοπική αυτοδιοίκηση, ο όμιλος “Φίλοι του Δάσους” και ιδιαίτερα οι πιλότοι μας των πυροσβεστικών
αεροσκαφών, οι οποίοι προσφέρουν σημαντικότατο έργο.
Υπάρχουν όμως και δύο μελανά σημεία. Το ένα είναι ότι έγινε απόπειρα διαστρέβλωσης
της πραγματικότητας ετεροχρονισμένα και με σκοπιμότητα από τηλεοπτικό κανάλι, το οποίο
προσπάθησε να περάσει αρνητικά μηνύματα προς τον ελληνικό λαό και να τον στρέψει ενάντια
στο Πυροσβεστικό Σώμα για την πυρκαγιά στην Μάνδρα Αττικής, που όπως προαναφέρθηκε ήταν
μεγάλη μας επιτυχία και απόδειξη αυτής, ότι δεχθήκαμε τα καλύτερα σχόλια από το σύνολο σχεδόν
του ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου αυθημερόν, από τους Δημάρχους Μάνδρας και Βιλλίων, από
ραδιοφωνικούς σταθμούς, από τους απλούς πολίτες, από τον Νομάρχη.
Εμείς οι πυροσβέστες με το έργο μας και για την κατάσβεση της παραπάνω πυρκαγιάς κριθήκαμε,
την ίδια στιγμή, την ίδια μέρα και φυσικά δεν είναι δυνατόν να παρουσιασθεί το άσπρο - μαύρο.
Το Πυροσβεστικό Σώμα από τη δημιουργία του μέχρι σήμερα, έχει δείξει την προσφορά του, την
λαμπρή του πορεία και η κάθε απόπειρα διαστρέβλωσης είτε της στιγμής είτε ετεροχρονισμένα,
όπως συνέβη δυστυχώς και προχθές, μας αφήνει αδιάφορους, μας ενδιαφέρει όμως η γνήσια
καλοπροαίρετη κριτική.
Στόχος του Π.Σ. και όλων των πυροσβεστών είναι να διαφυλάξουμε όσο γίνεται καλύτερα και τα
δάση μας, δεχόμαστε δε την βοήθεια απ’ όπου και αν προέρχεται.
Το δεύτερο μελανό σημείο είναι ότι συνάνθρωπός μας και προσληφθείς από το Πυρ/κό Σώμα, πριν
λίγες ημέρες, ως βοηθός πυρ/στης εποχικής απασχόλησης, συνελήφθη να βάζει φωτιά στην Σάμο,
κατά τις μαρτυρίες πολιτών και μετά από την προανάκριση της υπηρεσίας μας και την απόφαση της
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Δικαιοσύνης μας, να καταδικαστεί με πενταετή φυλάκιση και να οδηγηθεί στη φυλακή.
Ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστεί να επέμβει άλλη φορά ούτε το Πυρ/κό Σώμα ούτε η Δικαιοσύνη,
αν όμως χρειαστεί, πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα είναι αμείλικτη και παραδειγματική προς κάθε
κατεύθυνση. Στην εθνική προσπάθεια που κάνουν οι Έλληνες Πυροσβέστες για τη διάσωση των
ελληνικών δασών, ΕΦΙΑΛΤΕΣ δεν θα βρουν διαδρόμους.
Παρά τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουμε φέτος, πεποίθησή μας είναι ότι η πολιτική και
στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης για ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυρ/κό Σώμα θα
δικαιωθεί έμπρακτα προς όφελος του εθνικού μας πλούτου - των δασών της πατρίδας μας, η
ψυχή του πυροσβέστη και πάλι θα μιλήσει. Πρέπει όμως και η πολιτεία να σκύψει το κεφάλι, να
αφουγκραστεί τα προβλήματά μας και να δώσει τις λύσεις που πρέπει και τις οποίες απαιτούμε,
είμαστε σε αναμονή, είμαστε όμως και σε ετοιμότητα διεκδίκησης με κάθε τρόπο».
Εν μέσω θέρους, πάντως, το υπουργείο Δημόσιας Τάξης, θεσμοθετώντας τη λειτουργία
Κεντρικών και Περιφερειακών Αστυνομικών Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης με το νόμο 2622
(ΦΕΚ 138/25-6-1998), αναφέρεται και στο Πυροσβεστικό Σώμα, ικανοποιώντας συγκεκριμένα
τρία αιτήματα της ΠΕΥΠΣ. Ειδικότερα, το άρθρο 9 προβλέπει τη σύσταση Λογαριασμού Αρωγής
Ορφανών Τέκνων προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
Το άρθρο 10 προβλέπει ότι στα διοικητικά συμβούλια των ασφαλιστικών ταμείων Τ.Α.Υ.Π.Σ.
και Ε.Τ.Υ.Π.Σ. συμμετέχουν ως μέλη μετά ψήφου, ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Αξιωματικών
του Πυροσβεστικού Σώματος και ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Πυροσβεστικού
Σώματος, οι οποίοι εκλέγονται ειδικά προς τούτο μαζί με τα μέλη του Δ.Σ. των Ενώσεων αυτών.
Αν κατά τη λήψη των αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων των ανωτέρω ταμείων υπάρχει
ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
Το άρθρο 15 αναφέρεται στα ατυχήματα με πλωτά μέσα (πλοιάρια). Στο εξής, οι διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 976/1979 (ΦΕΚ 236 Α’), που ρυθμίζουν την έκταση της ευθύνης των οδηγών, για
τα τροχαία ατυχήματα που προκαλούνται από μηχανοκίνητα οχήματα του Δημοσίου εφαρμόζονται
ανάλογα και για τα ατυχήματα που προκαλούνται από πλωτά μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας και
του Πυροσβεστικού Σώματος. Η έννοια του ανωτέρω ατυχήματος, τα όργανα και η διαδικασία
διερεύνησης αυτού και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που
εκδίδεται με πρόταση των υπουργών Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας.
Οι αντιδράσεις της μαφίας των δασών
Παρά την εκπεφρασμένη αισιοδοξία των στελεχών της ΠΕΥΠΣ, ο Ιούλιος μετατρέπεται σε μήνα
της κολάσεως. Οι πυρκαγιές κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του μηνός, αποδίδονται σε
οργανωμένο σχέδιο εμπρηστών («Επενδυτής» 7-7-98), τη στιγμή που εκδηλωνόταν φαινόμενο
αντικυκλώνα με υψηλές θερμοκρασίες και έντονες αλλαγές των διευθύνσεων των ισχυρών ανέμων.
Αφήνουν, μάλιστα αιχμές κατά των συναδέλφων τους της Δασικής Υπηρεσίας και τονίζουν ότι το
Πυροσβεστικό Σώμα έπραξε στο ακέραιο το καθήκον του.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, «πρώτοι απάντησαν στα πυρά που δέχτηκαν οι εκπρόσωποι της
ΠΕΥΠΣ, οι οποίοι αναφερόμενοι στις 180 πυρκαγιές του περασμένου Σαββάτου, αποκάλυψαν
ότι ήταν χωροταξικά, με γεωμετρική ακρίβεια κατανεμημένες και δημιούργησαν δεδομένα για τη
δυσκολότερη μάχη στην Ιστορία της δασοπυρόσβεσης. “Οι συνθήκες καύσωνα που επικράτησαν
σε ολόκληρη τη χώρα μετέβαλαν μέρος της ήδη εύφλεκτης χλωρίδας σε φυσικές - εμπρηστικές
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βόμβες. Το τοπίο συμπληρώθηκε από δυνατούς ανέμους που είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος της
φωτιάς είτε γιατί βοηθάει στην επέκτασή της είτε γιατί στερεί την πολύτιμη συμβολή των εναέριων
μέσων στην κατάσβεση. Και οι 180 πυρκαγιές από τη στιγμή που ξεκίνησαν, είχαν “διασφαλισμένες”
τις συνθήκες να γίνουν μεγάλες, να γίνουν ανεξέλεγκτες. Δεν έμειναν όμως τυχαία μικρές. Η
μεγάλη κινητοποίηση, η μεγάλη προσπάθεια και η αυτοθυσία των πυροσβεστών που σε ωράρια
και συνθήκες δουλειάς, ξεπέρασαν τα όρια της βιολογικής αντοχής, συνέβαλαν απόλυτα στον
περιορισμό της καταστροφής. Σίγουρα οι απώλειες είναι μεγάλες. Έχουμε την πεποίθηση όμως ότι
η “κακιά ώρα” ή οποιοσδήποτε “εγκληματικός εγκέφαλος” δεν ικανοποιήθηκαν από το μέγεθος
του τελικού κακού που δημιουργήθηκε. Με 180 ταυτόχρονα συμβάντα, καύσωνα και ισχυρούς
ανέμους και κατά τέτοια χωροταξική διασπορά των εστιών, άλλα προσδοκούσε για να κορέσει την
εγκληματική του φυσιογνωμία”.
Η ΠΕΥΠΣ τάχθηκε από την αρχή υπέρ των κυβερνητικών αποφάσεων για το νέο σύστημα
δασοπυρόσβεσης και ήταν επόμενο να απαντήσει με σκληρή γλώσσα εναντίον εκείνων που
κρύβονται πίσω από τους εμπρησμούς. “Είναι άραγε τυχαίο ότι όταν για πρώτη φορά η πολιτεία
αποφασίζει να χτυπήσει τα οργανωμένα συμφέροντα αυτά αντιδρούν με 180 πυρκαγιές;” αναφέρει
χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της. Βέβαια δεν κατονομάζονται οι δράστες, είναι όμως σαφές ότι
υπονοούν κυρίως τους καταπατητές, τους ξένους πράκτορες και όσους άλλους έχουν συμφέροντα
από την καταστροφή του εθνικού δασικού μας πλούτου», διαβάζουμε στο ίδιο ρεπορτάζ.
Εξάλλου, η ίδια η ΠΕΥΠΣ με επίσημη ανακοίνωσή της (5-7-98) εξέφρασε την βαθιά της υποχρέωση
«να αναγνωρίσουμε την πολύτιμη συνδρομή των γενναίων πιλότων των Πυροσβεστικών α/φων
CL-215, καθώς και την πολύτιμη συμβολή των φίλων του δάσους και να καλέσουμε το σύνολο του
Ελληνικού Λαού να τους μιμηθεί αφού η σωτηρία των δασών μας αφορά όλο το λαό και πρώτα τα
παιδιά μας, αφού απλά από αυτά τα έχουμε δανεισθεί... Τέλος θα θέλαμε να θέσουμε μια σειρά από
ερωτήματα, που βασανιστικά θα μας απασχολήσουν όλους μας μετά από αυτή τη ΘΕΟΜΗΝΙΑ:
α) Είναι άραγε τυχαίο ότι, όταν για πρώτη φορά η πολιτεία αποφασίζει να χτυπήσει τα οργανωμένα
συμφέροντα αυτά αντιδρούν με 180 πυρκαγιές;
β) Είναι άραγε τυχαίο ότι την ώρα που ξεκινά το φαινόμενο του αντικυκλώνα πάνω από την
Αττική, περίπου την ώρα που η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει προβλέψει- φαινόμενο με δυνατούς
ανέμους, έντονες αλλαγές διεύθυνσης και υψηλές θερμοκρασίες- την ίδια ώρα, περίπου στις 1 μ.μ.
το μεσημέρι του Σαββάτου, ταυτόχρονα το 199 Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής αρχίζει
να δέχεται τη μια μετά την άλλη τις κλήσεις για τις 180 πυρκαγιές;
γ) Είναι άραγε τυχαίο, ότι ένας έμπειρος πιλότος την ώρα που φθάνει πάνω από τον Αυλώνα
με τα πυροσβεστικά α/φη, αναφέρει ότι η εικόνα είναι άπειρες διάσπαρτες εστίες σε μια τεράστια
έκταση, εικόνα που δεν είχε ξανασυναντήσει ποτέ στην καριέρα του;
δ) Είναι άραγε τυχαίο ότι ενώ στην παγκόσμια βιβλιογραφία των δασικών πυρκαγιών δεν υπάρχει
πουθενά στον κόσμο αναφορά πυρκαγιών με νούμερο ανώτερο των 42 πυρκαγιών σε μια ημέρα και
αυτές σε χώρες όπου επικρατούσαν συνθήκες καύσωνα με θερμοκρασίες ανώτερες των 60 βαθμών,
στην ευρύτερη Αττική ο αριθμός ξεπέρασε το 180;»
Και η τραγική είδηση, δεν άργησε να έρθει. Σε μια ύπουλη πυρκαγιά στις πλαγιές του Υμηττού,
πάνω από τον Καρέα, μια ομάδα πυροσβεστών εγκλωβίζεται μακριά από τις υπόλοιπες δυνάμεις.
Το αποτέλεσμα τραγικό. Νεκροί ανακαλύπτονται μετά από αρκετή ώρα, ο Αρχ/στης Μαλούκος
Δημήτριος έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών, ο Αρχ/στης Μαυραειδής Θεμιστοκλής, επίσης
έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών, ο Πυρ/στης Διαβολής Αλέξανδρος, άγαμος και ο Εθελοντής Πυρ/
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στης Καραμολέγκος Δημήτριος, από την Εθελοντική Δασοπροστασία του Δήμου Καισαριανής.
«Την ώρα της σιωπής, την ώρα που καταλαγιάζουν και οι τελευταίες φλόγες... απλώνονται...
στερνό αντίο στη μάχη της φωτιάς... οι ψυχές των ... εκείνων που πολέμησαν, του Αλέξανδρου,
του Δημήτρη, του Θεμιστοκλή…»
Με αυτά τα λόγια αποτύπωσε η ΠΕΥΠΣ το σπαραγμό που ένιωσαν τα στελέχη της, όταν
αποχαιρετούσαν τους Ήρωες της φωτιάς, με ένα ξερό απολογητικό κείμενο, αναλαμβάνοντας
το μερίδιο των ευθυνών που τους αναλογούσε, αν και η μερίδα του λέοντος έπεφτε πάντα στα
κυβερνητικά στρατόπεδα, διαχρονικά. Ιδού η ανακοίνωση της ΠΕΥΠΣ:
«Όταν κάθε χρόνο χιλιάδες στρέμματα δασικής γης στην πατρίδα μας γίνονταν στάχτη. Όταν
κάθε χρόνο ο εθνικός μας πλούτος, το οξυγόνο των παιδιών μας χανόταν, δίναμε μαζί πλάι- πλάι
με τους συναδέλφους μας της Δασικής Υπηρεσίας τη μάχη ενάντια στον αιώνιο εχθρό μας, στον
ύπουλο εχθρό μας, τη φωτιά. Όταν η πολιτεία αποφάσισε να αναθέσει στο Πυροσβεστικό Σώμα
την αποκλειστική ευθύνη της Δασοπυρόσβεσης, αποδεχθήκαμε την ευθύνη αυτή, γνωρίζοντας
καλά το μέγεθός της.
Δεν θελήσαμε να μπούμε στη λογική και πρακτική των όποιων σκοπιμοτήτων και αντιπαραθέσεων,
αλλά είδαμε τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος και αποδεχθήκαμε την πρόκληση.
Η ιστορία μας, η εμπειρία μας, η εκπαίδευσή μας και πάνω από όλα η θέλησή μας και η πίστη μας
στο καθήκον μας, μας χαλύβδωσε σε αυτή μας την πορεία. Όταν τις προηγούμενες μέρες ξεσπούσε
η θεομηνία των 180 πυρκαγιών με τις δυσκολότερες και δυσμενέστερες στατιστικά συνθήκες,
δώσαμε την άνιση και δυσκολότερη μάχη στην Ιστορία της δασοπυρόσβεσης και νικήσαμε.
Είχαμε όμως, με Δελτίο Τύπου καταγγείλει το οργανωμένο σχέδιο εγκληματικών εγκεφάλων και
είχαμε επισημάνει τους στόχους και σκοπούς τους. Δεν μπήκαμε σε αντιπαραθέσεις και πρακτικές
αποπροσανατολισμού.
Μόνο πεισμώσαμε, μόνο οργιστήκαμε, μόνο δώσαμε τους εαυτούς μας, το δικό μας μεγάλο
όρκο. Θα συνεχίσουμε τον πόλεμο με ηρωισμό, αυταπάρνηση και αυτοθυσία. Αυτός ο όρκος
σήμερα διατρανώθηκε με τη θυσία στο βωμό του καθήκοντος των ηρωικών συναδέλφων μας.
Τούτη η δύσκολη, η τραγική ώρα, είναι ώρα θρήνου και τιμής, για τους ήρωες νεκρούς μας. Η
Πυροσβεστική Οικογένεια, θρηνεί μαζί με τις οικογένειες των συναδέλφων μας. Συμπάσχει και
πονά μαζί με τα παιδιά τους, τις γυναίκες τους και τους γονείς τους. Τούτη την ώρα όμως, όλοι
οι πυροσβέστες ξαναδίνουμε τον μεγάλο όρκο στη μνήμη τους. Η θυσία τους στο βωμό του
καθήκοντος μάς χαλυβδώνει πιο πολύ μπροστά στις επόμενες μάχες.
Με αυτές τις σκέψεις, με αυτά τα συναισθήματα τούτη την ώρα πρέπει να επισημάνουμε τις
περιπτώσεις ορισμένων αυτόκλητων και μη, ειδικών, ικανών, παντογνωστών, που με άνεση και
ευκολία εκφράζουν άποψη, συμπεράσματα, συμβουλές για κάθε σχετικό ζήτημα. Έτσι, θεωρούμε
το λιγότερο τυμβωρυχία και προσβολή της μνήμης των νεκρών μας, κάθε εύκολη και πρόχειρη
κορώνα που προσφέρουν και προφέρουν προς κάθε κατεύθυνση με διαστρέβλωση και παραποίηση
της αλήθειας.
Σήμερα τιμάμε τους ήρωες νεκρούς μας. Σήμερα θρηνούμε τους άριστους συναδέλφους μας.
Σήμερα πενθούμε αλλά συνεχίζουμε τον πόλεμο απέναντι στον αιώνιο εχθρό μας, τη φωτιά, με
μια ευχή, με μια ελπίδα... Στην πορεία του, να μη βρει δίπλα του συμπαραστάτες και άλλους
εφιάλτες».
Η ΠΕΥΠΣ απευθύνθηκε στη συνέχεια στο δήμαρχο Αθηναίων Δημήτρη Αβραμόπουλο και
ζήτησε να μετονομασθεί μια οδός στην περιοχή του Κολωνού, έδρα του 2ου Πυροσβεστικού
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Σταθμού, προς τιμήν των αδικοχαμένων.
Ο δήμαρχος απάντησε:
Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την επιστολή σας και να σας γνωρίσω πως ο Δήμος Αθηναίων,
πρόκειται να τιμήσει τη μνήμη των πυροσβεστών Δημητρίου Μαλούκου, Θεμιστοκλή Μαυραειδή
και Αλέξανδρου Διαβολή, που έπεσαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, αφιερώνοντάς τους το
όνομα ενός δρόμου της πόλης μας, ως ένδειξη τιμής και αναγνώρισης».
Στον Κολωνό, ωστόσο, δεν βρέθηκε ελεύθερη οδός και αντιπρότειναν έναν ακάλυπτο χώρο
στα Πατήσια, που εξελίχθηκε τελικά σε «Πλατεία πεσόντων πυροσβεστών» (Παπαναστασίου Τσουδερού -ΙΚΑ - σχολικό συγκρότημα).
Για την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί, ο τότε υπαρχηγός ΠΣ Υποστράτηγος Νικόλαος
Κοτσιώρης, είχε εγχειρήσει στον υπουργό ΔΤ έγγραφο με τα εξής δεδομένα:
1. Από 1-5-1998 μέχρι 18-7-1998 έχουν εκδηλωθεί 3.365 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Η κατανομή
τους σε καθημερινή βάση και κατά κατηγορία φαίνεται στο συνημμένο σχετικό κατάλογο.
2. Οι πυρκαγιές αυτές από τα επίσημα στοιχεία που διαθέτει το Συντονιστικό Επιχειρησιακό
Κέντρο Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος αντιμετωπίστηκαν:
-3.210, εντός πέντε (5) ωρών.
-136, εντός εικοσιτετραώρου και για 19 μόνο χρειάστηκε χρόνος περισσότερος της μίας ημέρας
για την κατάσβεσή τους. Αντίστοιχα συγκριτικά στοιχεία για την ίδια περσινή περίοδο δεν διαθέτει
η Υπηρεσία μας, πρέπει όμως να υπάρχουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας.
3. Το έτος 1997 οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος συμμετείχαν στην κατάσβεση 11.301
πυρκαγιών σε αγροτοδασικές περιοχές. Πιο αναλυτικά σε 8.618 αγροτοδασικές, 1417 δασικές, 121
πυρκαγιές σε άλση και 1.145 σε χώρους απορριμμάτων. Οι καμένες εκτάσεις από τις παραπάνω
πυρκαγιές για όλο το έτος 1997 ανήλθαν σε 2.252.000 στρέμματα και ειδικά από δασικές σε
597.580 στρέμματα.
4. Οι δυνάμεις σε προσωπικό που διατέθηκαν για τη δασοπυρόσβεση το 1997 ήταν: 780 Δασικοί
υπάλληλοι, 4.597 Εποχιακοί Δασοπυροσβέστες, 5.784 Πυροσβέστες (Υπηρεσιών Π.Σ.). Σύνολο
13.171 άτομα.
Οι δυνάμεις που διατίθενται για τη δασοπυρόσβεση το τρέχον έτος είναι: 5.743 Πυροσβέστες,
3.800 Εποχιακοί Βοηθοί Πυροσβέστες, 780 αποσπασμένοι στο Π.Σ. Δασικοί Υπάλληλοι. Σύνολο
10.323. Οι δυνάμεις σε προσωπικό του 1998 είναι μειωμένες κατά 3.148 άτομα. Οι διατιθέμενες
δυνάμεις σε μέσα (αυτοκίνητα, αεροσκάφη και λοιπό εξοπλισμό) παραμένουν ίδιες με εκείνες
του προηγούμενου χρόνου με τη διαφορά ότι μεγάλος αριθμός οχημάτων της Δασικής Υπηρεσίας
παραδόθηκε στο Π.Σ. με βλάβες και ασυντήρητος.
5. Πολλές φορές κατά τη διάρκεια της φετινής αντιπυρικής περιόδου υπήρξαν δυσμενέστατες
καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια των οποίων εξερράγησαν μεγάλος αριθμός πυρκαγιών. Πιο
συγκεκριμένα, τον φετινό Ιούλιο έπνευσαν σε ασυνήθεις με τα ισχύοντα συνήθως, ισχυροί Βόρειοι
άνεμοι και πολλές φορές θυελλώδεις (μελτέμια). Σε τρεις μάλιστα περιπτώσεις ακολούθησαν
περίοδοι με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες (καύσωνες).
6. Σε συζητήσεις τους στα Μ.Μ.Ε. δασικοί υπάλληλοι ισχυρίζονται ότι οι Πυροσβέστες είναι
ανεκπαίδευτοι στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών. Τα συνημμένα έγγραφα στοιχεία
αποδεικνύουν ότι πολλές φορές στο παρελθόν έχουν ζητήσει με επίσημα έγγραφα αξιωματικούς
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και υπαξιωματικούς του Π.Σ. για να εκπαιδεύσουν προσωπικό τους που προοριζόταν για τη
δασοπυρόσβεση, πράγμα που έγινε.
7. Τα ακόλουθα στοιχεία βεβαιώνουν ότι οι φετινές, ασυνήθιστα πολλές και μεγάλες, πυρκαγιές
είναι αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου εμπρηστών.
α. Δεκάδες πυρκαγιές σε διάστημα μιας ώρας με αποκορύφωμα την 4η Ιουλίου όπου εξερράγησαν
180 από τις οποίες οι 125 σε διάστημα μιας μόνο ώρας.
β. Τα σημεία που εξερράγησαν (περιμετρικά των Αθηνών και σε χώρους με πυκνά δάση
Πελοπόννησος Εύβοια κ.ά.) για να έχουν σίγουρα μεγάλα καταστρεπτικά αποτελέσματα.
γ. Οι συνθήκες που επικρατούσαν την ώρα της έκρηξής τους που καθιστούσαν σε πολλές
περιπτώσεις απαγορευμένη την πτήση πυροσβεστικών αεροσκαφών.
δ. Σκόπιμα κλεισμένοι δρόμοι (ογκόλιθοι - κορμοί δένδρων) σε πολλές περιπτώσεις, με σκοπό να
εμποδίσουν την έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
ε. Πληθώρα περιπτώσεων αποπροσανατολισμού των πυροσβεστικών δυνάμεων με ψευδείς
αναγγελίες πυρκαγιών σε αντίθετα σημεία εκείνων των πραγματικών πυρκαγιών.
στ. Σε πολλές Υπηρεσίες προηγήθηκαν απειλητικά τηλεφωνήματα.
ζ. Η εύρεση από τους πυροσβέστες ανακριτικούς υπαλλήλους σωρείας υπολειμμάτων εμπρηστικών
μηχανισμών στα πεδία των πυρκαγιών όλης της χώρας».
Πολλά δημοσιεύματα, πάντως, τις επόμενες ημέρες αναζητούσαν τα αίτια και τους υπαίτιους
της τραγωδίας, φιλοξενώντας και τις δηλώσεις (ΤΑ ΝΕΑ, 23-7-98) του γενικού γραμματέα της
Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Αττικής Παναγιώτη Δρίτσα, ο οποίος ζητούσε την
παρέμβαση του εισαγγελέα για να διερευνήσει τις αιτίες και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες
απανθρακώθηκαν οι συνάδελφοί του. Απέδιδε δε την τραγωδία στο ότι ως Σώμα, ήταν ανέτοιμοι να
αναλάβουν το δύσκολο έργο της δασοπυρόσβεσης. «Μας ανατέθηκε το έργο της δασοπυρόσβεσης
χωρίς να υπάρχει στοιχειώδης οργάνωση, σχεδιασμός ούτε καν το ελάχιστο χρονοδιάγραμμα για
να προετοιμαστούμε. Με τα δάση, όταν είχε την ευθύνη της δασοπυρόσβεσης η Δασική Υπηρεσία
ασχολούνταν 16.000 άνδρες. Σήμερα σε 9.500 ανθρώπους φόρτωσαν την ευθύνη για τις δασικές και
αστικές πυρκαγιές», έλεγε ο Π. Δρίτσας αφήνοντας πολλές αιχμές: «Οι συνάδελφοι μάς ζητούσαν
απεγνωσμένα νερό και δεν υπήρχαν οχήματα για να σπεύσουν. Στο σημείο της τραγωδίας βρέθηκε
μόνο του ένα πυροσβεστικό όχημα, ενώ θα έπρεπε για προληπτικούς λόγους να υπάρχει μία αλυσίδα
οχημάτων. Και αυτό γιατί σε περίπτωση που κινδυνεύσουν πυροσβέστες, να μπορούν να σπεύσουν
έγκαιρα άλλοι για βοήθεια. Οι δασικές πυρκαγιές είναι πολύ δύσκολες και επικίνδυνες, καθώς η
φωτιά τρέχει με ασύλληπτη ταχύτητα».
Η τραγωδία αυτή άνοιξε τον Ασκό του Αιόλου, καθώς τις επόμενες ημέρες ο ίδιος ο υπουργός
Γεωργίας Στέφανος Τζουμάκας, κατέθεσε αγωγή ζητώντας 100.000.000 δρχ. συνολικά από τους
προέδρους της Ένωσης Ελλήνων Δασοπόνων, Δημ. Κανελλόπουλο, και της Ένωσης Ελλήνων
Δασολόγων, Κ. Μπέση. Αφορμή, η συνέντευξή τους στο Ρ/Σ ΠΛΑΝΕΤ, στις 28 Ιούλη, με την οποία
τού επέρριπταν ευθύνες για τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος
των Δασοπόνων τον είχε κατηγορήσει ως ηθικό αυτουργό, γιατί, ενώ “ήξερε τι θα συμβεί, δεν
έκανε τίποτα για να αποτρέψει το παρανάλωμα της φωτιάς”. Από την πλευρά του ο πρόεδρος των
Δασολόγων, απαντώντας στις δηλώσεις του υπουργού Γεωργίας περί “χούντας δασικών”, ανέφερε
ότι “οι πολιτικοί γκανγκστερισμοί δεν έχουν να κάνουν με τη σημερινή πολιτική πραγματικότητα
(...). Αυτές είναι μεθοδεύσεις πολιτικής αλητείας”.
Τα παραπάνω θεωρεί ο Στ. Τζουμάκας ότι είναι “ψευδή, συκοφαντικά και δυσφημιστικά” για

287

Μανώλης Κ. Σταυρακάκης
το πρόσωπό του και ότι του έχουν προκαλέσει “ιδιαίτερα μεγάλη ηθική βλάβη”, αφού, όπως
υποστηρίζει, “ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει δώσει αφορμή για να γίνει το παραμικρό σχόλιο σε
βάρος του (!)”. Κατά την άποψή του, δε, επιδίωξη των δύο συνδικαλιστών δασικών ήταν “να
δημιουργήσουν σε βάρος του την εικόνα πολιτικού που δεν πρέπει να χαίρει εμπιστοσύνης από
τους πολίτες της χώρας” («Ριζοσπάστης, 1/8/98).
Από την πλευρά τους, βέβαια, οι δασολόγοι πέρασαν στην αντεπίθεση αφού με προσφυγή
τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας στράφηκαν κατά της Υπουργικής Απόφασης, με την οποία
τους αφαιρέθηκε η ευθύνη και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής των πυρκαγιών. Η
προσφυγή έγινε από την Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων και το Δασοπονικό Σύλλογο Ελλάδας
κατά του νόμου 2612/98 και της σχετικής ΚΥΑ από 2-5-1998. Οι προσφεύγοντες υποστήριξαν
ότι οι διατάξεις του νόμου 2612/1998 είναι ανίσχυρες και ανεφάρμοστες, γιατί αντίκεινται ευθέως
στις διατάξεις του νόμου 998/79 “περί προστασίας των δασών”, ο οποίος έχει αυξημένη ισχύ, αφού
εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 του Συντάγματος.
Πάντως, ένα μπαράζ δημοσιευμάτων διαδέχτηκε την τραγωδία αυτή ολόκληρο τον Αύγουστο,
με αποκαλύψεις για την απουσία της Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και ενός αξιόπιστου
συντονιστικού κέντρου (8-8-98, «Επενδυτής») αν και είχε αποφασιστεί να λειτουργήσει πριν
από τρία ολόκληρα χρόνια στα γραφεία της ΓΓΠΠ, στην οδό Ευαγγελίστριας, στο κέντρο της
Αθήνας, υπό την καθοδήγηση του στρατηγού ε.α. Δ. Λαυρεντάκη. Η μελέτη για τη δημιουργία
και τον εξοπλισμό του Κέντρου αυτού, ολοκληρώθηκε και ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες
διαδικασίες για την ανάθεση του έργου. Δυστυχώς, όμως, τα γεγονότα πρόλαβαν και πάλι τον
κρατικό μηχανισμό στη φάση της αναδιοργάνωσης...50 και με ένα ξεπερασμένο σχέδιο εκτάκτων
αναγκών (Ξενοκράτης) που συντάχθηκε πριν από σαράντα χρόνια και δεν είχε καμιά σχέση με
την ισχύουσα κατάσταση. Επίσης, ερωτηματικά προκαλούσαν οι δυνατότητες του ανακριτικού
τμήματος του ΠΣ αν μπορεί να απαντήσει στις εμπρηστικές ενέργειες των αγνώστων δραστών, που
μέρα με τη μέρα πολλαπλασιάζονταν.
Άλλες εφημερίδες ανέδειξαν τον εργασιακό μεσαίωνα και την απροθυμία των κυβερνώντων
να αναγνωρίσουν την επικινδυνότητα της εργασίας των πυροσβεστών (11-8-98, «Ριζοσπάστης»),
ενώ στάθηκαν ιδιαίτερα και στην πρόταση των συνδικαλιστών της Αττικής, να ανεγερθεί μνημείο
στο σημείο της τραγωδίας και να μετονομαστεί ο χωματόδρομος σε οδό Τριών Πυροσβεστών και
Εθελοντή Πυροσβέστη.
Η τραγωδία απασχόλησε, όπως ήταν αναμενόμενο και το Δ.Σ., το οποίο συζήτησε όλες τις
πτυχές του θέματος και αποφάσισε να ζητήσει να γίνει σύσκεψη υπό τον Αρχηγό του ΠΣ με
αντικείμενο τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού. Πιέζοντας δε το υπουργείο στο ζήτημα
των προσλήψεων, το κάλεσε να δώσει προτεραιότητα στη σειρά εκείνων που προσελήφθησαν με
τον τελευταίο διαγωνισμό των τοπικών προσλήψεων, βάσει του Π.Δ. 170/1996.
Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης, ωστόσο, για να διασκεδάσει τις αρνητικές εντυπώσεις, έριξε
στο μέτωπο των πυρκαγιών και τους αστυνομικούς, καθώς με εντολή του, ο τότε Αρχηγός της
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Αθανάσιος Βασιλόπουλος, εξέδωσε διαταγή στην οποία
μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι «όλες οι Αστυνομικές Διευθύνσεις θα πρέπει να διαθέσουν
κατάλληλο σε αριθμό αστυνομικό προσωπικό, που θα περιπολεί με πεζές ή εποχούμενες περιπολίες
50

Σύμφωνα με του επίσημα στοιχεία μόνο από τον προϋπολογισμό του 1997 δόθηκαν στη Γραμματεία πολιτικής προστασίας
περίπου 800 εκατομμύρια δραχμές, τα οποία δεν έπιασαν ακόμα τόπο. Για την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού έχουν
δοθεί πάνω από 500 εκατομμύρια, αλλά κέντρο επιχειρήσεων δεν έχει λειτουργήσει ακόμα.

288

ΠΟΕΥΠΣ - Το συνδικάτο του Πυροσβέστη
σε δασικές περιοχές που πρόσφατα κάηκαν, για την αποτροπή οικοπεδοποίησης - καταπάτησης
των εκτάσεων αυτών και την ανέγερση κατοικιών ή την οποιαδήποτε εκμετάλλευση των καμένων
εκτάσεων. Παράλληλα, όλοι ανεξαιρέτως οι αστυνομικοί στα πλαίσια των καθηκόντων τους, μόλις
αντιληφθούν περιπτώσεις παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα και
χωρίς καμία εξαίρεση την αυτόφωρη διαδικασία».
Πριν αποχωρήσει πάντως από το υπουργείο ο Γιώργος Ρωμαίος, είχε γίνει μάρτυρας μιας ακόμα
συγκέντρωσης ενστόλων. Στις 24-10-1998, οι Ενώσεις Αξιωματικών της Αστυνομίας και του
Πυροσβεστικού Σώματος κάλεσαν τα μέλη τους να συγκεντρωθούν στο προαύλιο των Σχολών
της Αστυνομίας, στη λεωφόρο Μεσογείων, και να πορευτούν ως την Κατεχάκη, προκειμένου
να διαμαρτυρηθούν για οικονομικά τους προβλήματα (οικονομικές διαβαθμίσεις και καταβολή
σύνταξης με βάση τον επόμενο του αποστρατευτικού, βαθμό).
Το φθινόπωρο, ο Κώστας Σημίτης, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών
εκλογών (8 και 15 Οκτωβρίου) ανασχηματίζει την κυβέρνησή του και στο Δημόσιας Τάξης
τοποθετεί το Φίλιππο Πετσάλνικο.
Κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό της διετούς του θητείας, κατά την τελετή παράδοσης παραλαβής, στις 30-10-98, ο Γιώργος Ρωμαίος αναφέρθηκε στα νομοσχέδια που ψηφίστηκαν και σε
αυτά που εκκρεμούσαν στη Βουλή. Ωστόσο, το κλίμα ήταν ιδιαίτερα βαρύ, λόγω των καταγγελιών
των ημερών εκείνων, για υποθέσεις διαφθοράς αστυνομικών. Όπως είπε, «όταν ανέλαβα το
υπουργείο Δημόσιας Τάξης, γνώριζα τις δυσκολίες, αλλά δεν είχα γνώση των προβλημάτων που θα
κληρονομούσα. Με τη συνεργασία του Γενικού Γραμματέα κ. Παπαδογιαννάκη, ξεκίνησα μια σειρά
από θεσμικές πρωτοβουλίες, με στόχο την αξιοκρατική λειτουργία του Σώματος, την αναβάθμιση
της εκπαίδευσης και τη βελτίωση του μισθολογίου... Μετά 25 μήνες, φεύγω με σημαντικό έργο
αλλά ημιτελές»51.
Παίρνοντας το λόγο ο νέος υπουργός Φίλιππος Πετσάλνικος, έπλεξε το εγκώμιο του
απερχόμενου υπουργού, καθώς όπως είπε, «ετοίμασε τον τόσο σημαντικό, άμεσο, μεσοπρόθεσμο
και μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και τα μέτρα που είναι αναγκαία για την αναδιοργάνωση
και τον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και του Πυροσβεστικού Σώματος, σε μια
εποχή που είναι πολύ δύσκολη και πολύπλοκη».
Στις 29 Οκτωβρίου 1998, η ΠΕΥΠΣ απευθύνθηκε στο νέο υπουργό Δημόσιας Τάξης με
μακροσκελές έγγραφό της, το οποίο κοινοποιήθηκε στον Πρωθυπουργό, τον πρόεδρο της Βουλής,
τα πολιτικά κόμματα, τον Αρχηγό ΠΣ και τα ΜΜΕ. Αφορμή, το γεγονός ότι «ελήφθη απόφαση,
τα 60 νέα κλιμάκια που λειτούργησαν για την θερινή περίοδο ένεκα και της δασοπυρόσβεσης, να
συνεχίσουν την λειτουργία τους και πέραν της 31-10-1998, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός.
Γνωρίζετε όμως ότι αυτή τη στιγμή, η έλλειψη της οργανικής δύναμης φθάνει το 40%, άρα λοιπόν
πώς αυτά θα λειτουργήσουν ουσιαστικά; Εκ των πραγμάτων είναι αδύνατον να καλυφθούν με
περίπου 15 συναδέλφους το καθένα έτσι ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν έργο στην κοινωνία.
Θα τα καλύψετε με 5 περίπου συναδέλφους; Άρα τότε δεν θα έχουμε 60 πυροσβεστικά κλιμάκια
αλλά 60 χώρους στάθμευσης (πάρκινγκ) πυροσβεστικών οχημάτων με τους φύλακές τους σε 24ωρη
51

Κατά τη διάρκεια της θητείας του ετέθη τρεις φορές θέμα παραίτησής του. Στιγματίστηκε από την υπόθεση του κακοποιού Σορίν Ματέι (ομηρία με θύμα την Αμαλία Γκινάκη), που άφησε την αστυνομία ακέφαλη και τον ίδιο να σκέφτεται
να υποβάλλει την παραίτησή του από τις Βρυξέλλες (Σεπτέμβριος 1998), αλλά και αρχές του καλοκαιριού, αφενός με την
«έφοδο» στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης, του εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθήνας Γιώργου Γεράκη, που ερευνούσε υποθέσεις
οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς και αφετέρου με την υπόθεση του φοιτητή Δημήτρη Κουσουρή που δέχτηκε δολοφονική επίθεση στα δικαστήρια της Ευελπίδων.
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βάση. Εάν υλοποιηθεί η παραπάνω απόφαση, θα έχουμε:
-Πυροσβεστική Υπηρεσία, όχι με προσφορά έργου προς την κοινωνία, αλλά διακρινόμενη απλά
από τη ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ.
-Διάλυση των οικογενειών των Ελλήνων Πυροσβεστών.
-Θα καταστρατηγήσετε τον Κανονισμό Μεταθέσεων, που πέρασαν δεκαετίες να τον πετύχουμε,
χρησιμοποιώντας τον, δήθεν για το αδιάβλητο των αποσπάσεων σε μη νομοθετημένες υπηρεσίες.
Γι’ αυτό κύριε Υπουργέ προτείνουμε:
- Να κλείσουν και τα 60 κλιμάκια μέχρι την ερχόμενη θερινή περίοδο εκτός αν μερικά από
αυτά καλύπτονται με αιτήσεις συναδέλφων. Επίσης, την άμεση αναστολή κάθε απόφασης για
αποσπάσεις συναδέλφων προς ενίσχυση κλιμακίων.
-Να συντηρηθούν ή επισκευαστούν τα αυτοκίνητα, ειδικότερα δε τα προερχόμενα από την
Δασική Υπηρεσία, και να αγοραστούν άμεσα καινούργια πυροσβεστικά αυτοκίνητα, αεροπλάνα
και γενικά υλικά που χρησιμοποιούνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
-Να εισαχθούν το συντομότερο οι 1.300 νέοι συνάδελφοί μας.
-Τώρα να προκηρυχθεί άμεσα νέος διαγωνισμός για 1.500 άτομα και να εισαχθούν στην
Πυροσβεστική Ακαδημία ως την 1η Μαρτίου 1999, το αργότερο.
-Να εφαρμοσθεί το ωράριο εργασίας 37,5 ωρών την εβδομάδα, άλλως οι πυροσβέστες θα
διαφυλάξουν και το κύρος τους και την αξιοπρέπειά τους, έχοντας την θέληση για να το κάνουν
σύντομα πράξη.
Κύριε Υπουργέ, η μη επίλυση των παραπάνω προβλημάτων θα δημιουργήσει εκρηκτική
κατάσταση στο Πυροσβεστικό Σώμα. Η θετική στάση μας στην δασοπυρόσβεση είναι βέβαιο πως
θα μεταβληθεί σε αρνητική, με οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται στην ανταπόκρισή μας, στο αντίστοιχο
έργο. Σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα ανεχθούμε άλλο καταστάσεις εργασιακού μεσαίωνα ούτε την
αντιμετώπισή μας σαν πολίτες 2ης κατηγορίας που τη μία ημέρα βρισκόμαστε εδώ και την άλλη
αλλού, ανεπαρκώς αμειβόμενοι για εργασία που ενέχει κίνδυνο ζωής.
Κύριε Υπουργέ, οι Πυροσβέστες θα καταγγείλουν στον ελληνικό λαό την κατάσταση που
επικρατεί στο Πυροσβεστικό Σώμα και θα αγωνιστούν ενωμένοι για την ανατροπή της, προκειμένου
να οικοδομήσουν ένα Πυροσβεστικό Σώμα αντάξιο των προσδοκιών του ελληνικού λαού. Το παρόν
είναι ύστατη έκκληση. Σε διαφορετική περίπτωση, οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος θα
αγωνιστούν με όλα τους τα μέσα για την επίλυση των προβλημάτων και για τα οποία δυστυχώς
εμπαίζονται».
Η ΠΕΥΠΣ, όπως αγωνιωδώς αποτυπώνεται και σε αυτό το έγγραφό της, επιδιώκει τη θωράκιση
του ΠΣ και γι’ αυτό ζητά μια και δυο φορές μέσα στο Νοέμβριο να συναντηθεί με τον ίδιο τον
υπουργό. Τις διαθέσεις των συνδικαλιστών αποτυπώνει ο «Αδέσμευτος Τύπος» στις 10-11-1998,
γράφοντας:
«Νέες φωτιές ανάβουν... Αυτή την φορά, όμως, από την πλευρά των πυροσβεστών. Φανερά
απογοητευμένοι από τη στάση της πολιτικής Ηγεσίας, δηλώνουν ότι θα προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο στα μέσα της επόμενης εβδομάδας.
Αυτό που πραγματικά “καίει” τους πυροσβέστες αυτή την εποχή είναι το θέμα που δημιουργείται
με την απόφαση για σύστασης 60 νέων κλιμακίων. (…) Η ΠΕΥΠΣ καταγγέλλει, μεταξύ άλλων,
και τη χορήγηση φύλλων πορείας χωρίς κάλυψη των εξόδων μετακίνησης. Επιπλέον, εκφράζουν τη
δυσαρέσκειά τους ως προς το ελάχιστο επίδομα αυξημένης ετοιμότητας, που ανέρχεται μόλις στις
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4.000 δρχ., τη στιγμή που ηγετικά στελέχη λαμβάνουν επίδομα 200.000 δρχ.»
Ο νέος υπουργός Δημόσιας Τάξης, είχε ενημερωθεί βεβαίως τόσο από τον προκάτοχό του όσο
και από την Ηγεσία του ΠΣ για τις ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα, αλλά γνώριζε επίσης ότι
όλα ήταν θέμα κονδυλίων και αποφάσεων του υπουργείου Οικονομικών. Και μπορεί να είχε
προγραμματιστεί η αγορά οχημάτων και πυροσβεστικών ελικοπτέρων, αυτά όμως απαιτούσαν το
χρόνο τους και οι φωτιές δεν περίμεναν.
Στο Πυροσβεστικό Σώμα έγινε σύσκεψη ανωτάτων στελεχών, ενώ δημιουργήθηκε και ειδική
Διεύθυνση για τη δασοπυρόσβεση με επικεφαλής Αντιπύραρχο. Παράλληλα είχαν ξεκινήσει
οι διαδικασίες για τη δημιουργία μιας επιπλέον θέσης Υπαρχηγού και αύξησης των οργανικών
θέσεων των ανωτάτων αξιωματικών. Οι πρωτοβουλίες αυτές όμως, δεν βρήκαν σύμφωνο κυρίως το
κατώτερο προσωπικό, το οποίο διαπίστωνε μέρα με τη μέρα να επαληθεύονται οι ενστάσεις εκείνων
που υποστήριζαν ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία αγωνίζεται για την ανάληψη της δασοπυρόσβεσης,
μόνο και μόνο για να αυξηθούν οι θέσεις των “γαλονάδων” του Σώματος...
Ο Φίλιππος Πετσάλνικος δέχθηκε, τελικά, το προεδρείο της ΠΕΥΠΣ στις 23-12-1998, και είχε
ένα ουσιαστικό διάλογο μαζί του, με βάση το Υπόμνημα που του είχαν υποβάλλει από καιρό.
Ανακοίνωσαν μάλιστα ότι «στη φάση αυτή εκτιμούμε ως εποικοδομητική την συνάντησή μας,
η οποία και προσδιορίζει τις καλές προθέσεις και προοπτικές. Πιστεύουμε ότι το καλό κλίμα
της συνάντησης αυτής, θα μετουσιωθεί σε άριστα και χειροπιαστά αποτελέσματα, διότι τότε
μόνο θα έχει αξία. Η Π.Ε.Υ.Π.Σ., όπως γνωρίζει να κάνει διάλογο, γνωρίζει και να διεκδικεί και
να αγωνίζεται. Σε αναμονή της συνέχισης του διαλόγου και των λύσεων των αιτημάτων μας,
παραμένουμε σε διαρκή ετοιμότητα και αγωνιστικότητα».
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος Κώστας Καρράς, ο γενικός γραμματέας Αχιλλέας
Τζουβάρας, ο ταμίας Γεώργιος Γεωργιάκος, ο οργανωτικός γραμματέας Ιωάννης Φωτόπουλος και
τα μέλη Γιώργος Πήλιουρας, Βασίλειος Κανέλλος και Παναγιώτης Δρίτσας.
Κλείνουμε το χρονικό των γεγονότων του 1998, με ένα άρθρο του προέδρου Κώστα Καρρά, που
δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα του σωματείου, τη Φωνή των Πυροσβεστών, με τίτλο ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
ΠΟΥ ΝΤΡΟΠΙΑΣΑΝ ΤΟΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ και το οποίο αναφέρεται στην ιστορική απόφαση για
την απεμπλοκή του ΠΣ από το έργο της καταστολής διαδηλώσεων.
«…δεν του άξιζε όμως γιατί, ο Πυροσβέστης ο καλός δεν ήθελε να γίνει παράγων
ανασταλτικός…
Πολλές φορές μέχρι σήμερα μας οδήγησαν σε τέτοιες αποστολές, μας έσπρωξαν σε τέτοιες
ενέργειες. Πολλές φορές μέχρι σήμερα, μας εξευτέλισαν, ήταν όμως η σκέψη μας βγαλμένη από
την άσχημη εμπειρία, σταθερή και αμετάκλητη - καθαρή και ξάστερη, βαθιά ριζωμένη σκέψη που
μας έλεγε δεν πάει άλλο, κάνε και εσύ κάτι και θα πετύχουμε, μην κάθεσαι αδρανοποιημένος και
με σταυρωμένα τα χέρια σου, προσπάθησε - συνδικαλίσου και έτσι θα πετύχουμε το επιθυμητό
αποτέλεσμα.
Περνώντας ο χρόνος όλο και πιο πολύ μας εμψύχωνε, όλο και πιο πολύ μας δυνάμωνε, όλο
και πιο πολλοί συνάδελφοι και στη συνέχεια όλοι, ζητούσαμε την άμεση απαλλαγή, τη λύση του
μεγαλύτερου ίσως προβλήματος που μέχρι τώρα απασχόλησε τον Έλληνα Πυροσβέστη.
Άλλοι συνάδελφοι το δήλωναν δια του προφορικού λόγου, άλλοι δια του γραπτού, η Π.Ε.Υ.Π.Σ.
και με τους δύο, τόσο στον έντυπο και στον ηλεκτρονικό τύπο όσο και στους αρμόδιους φορείς,
παραδείγματα αδιάσειστα. Ο καλός συνάδελφος Χρήστος Χίνος με ένα εντεκάστιχο ποίημά του
που έγραψε το 1990, δομημένο μαστορικά, ώστε τα πρώτα γράμματα του κάθε στίχου του να
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σχηματίζουν τη λέξη “ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ”, δείχνει την επιθυμία του, καθαρά για τον ρόλο που έχει
να παίξει ο Πυροσβέστης:
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
Περίσσεψε η αγάπη για τη ζωή και δόθηκε στο συνάνθρωπο.
Ύστερα σκυθρώπιασες, χωρίς ασπίδα ρίχτηκες στον αιώνιο εχθρό σου.
Ρώτησαν γιατί ορμάς με τόσο πάθος να σκοτώσεις τις φλόγες;
Όταν όμως είδαν πως η φωτιά ήθελε να σβήσει την ίδια τη ζωή…
Σώπασαν και μετρούσαν το χρόνο, οι στιγμές μοιάζουν αιώνας.
Βροντάνε οι καρδιές μεσ’ τα στήθια, αγωνία, φόβος, ελπίδα.
Είδαν να βγαίνεις και η αγκαλιά σου γεμάτη αθώα ζωή.
Στων ματιών σου τις άκρες τα δάκρυα τρέχουν ποτάμι, των καπνών που τα πνίξαν ή απ’ τ’ αυλάκι
που πάει στην ψυχή σου.
Ηταν όμως μαζί με χαρά και με κάπνες φτιαγμένα.
Στο καθήκον δεν φτάνει η γνώση, αν δεν έχει περίσσευμα πάντα η ψυχή.
Ένας άλλος συνάδελφος που δεν είχα την τύχη να τον γνωρίσω από κοντά, αλλά ως φαίνεται
από αποδεικτικά στοιχεία, ευαίσθητος, καλλιεργημένος αλλά και προβληματισμένος άνθρωπος, ο
Θεοδόσης Πατσελής, έγραψε το 1981 εκτός των άλλων και το ποίημα “Ανασταλτικός Παράγοντας»:
Δεν θα ’θελε ποτέ να γίνει ανασταλτικός παράγοντας, στη δημιουργία πορείας διαμαρτυρίας
λιμοκτονούντων αγροτών, σκεφτόταν.
Κι όμως, του έλεγαν να γίνει. Τον διέταξαν να γίνει. Αυτοί που κάθονταν στα γραφεία. Αυτοί
που έπαιρναν τριπλάσιο μισθό απ’ το δικό του, πολλαπλάσιο απ’ αυτόν (;) των λιμοκτονούντων
αγροτών, τον διέταξαν κι ήρθε να γίνει. Δεν ήθελε να γίνει!
Καθόταν μ’ ανοιχτά τα πόδια στεριωμένα γερά στην άσφαλτο. Ο αυλός του στραμμένος στους
αγρότες σαν όπλο, ο αυλός του! Τους λιμοκτονούντες που φώναζαν. Ήθελαν λέει να φάνε! Δεν
είχαν λεφτά. Είχαν φρούτα όμως σάπια. Να τα φάνε! είπε κάποιος μεγάλος (;) δικός του. Μα είναι
σάπια σκέφτηκε αυτός.
Εκείνοι φώναζαν! Κρατούσαν τούβλα, πέτρες, καδρόνια. Με πρόκες και χωρίς πρόκες, τα
κουνούσαν απειλητικά. «Αντλία εις έργον!» Τσίριζε ο επικεφαλής τους: «Ρίξε βλάκα, νερό! Στα
πόδια - στις μούρες τους, μη λάχει και περάσουν, χάθηκες!»
Μα δεν τον πείραζε να περάσουν! «Βλάκα, κουνήσου...» Το νερό έριξε τους πρώτους κάτω.
Άκουγε φωνές - βοή, δεν έβγαζε λέξεις. Σηκώνονταν κι έπεφταν. Τον μισούσαν! Αυτός όχι.
«Δεξιά σου, πρόσεχε!» Γύρισε κι είδε το καδρόνι. Είχε πρόκα! Παράξενο... Ο αυλός δεν τον
έσπρωχνε άλλο! Ο αυλός; Πού είναι ο αυλός; Το χέρι του πήγε στο μέτωπό του. Νερά;
Βράχηκε! Μ’ αυτή η τρύπα εκεί;... Δεν ήθελε να γίνει ανασταλτικός παράγοντας... Κάποιος τον
πάτησε στο στήθος. Στο στήθος; Γιατί; Έβηξε. Αίμα.
Ίσως να μην γινόταν ανασταλτικός παράγοντας… «Μη λάχει και περάσουν, χάθηκες!»
Μην περάσουν; Ποιοι; Πού;
Και έφθασε ο καιρός που, όπως προείπα, όλοι οι συνάδελφοι και η Πανελλήνια Ένωση Υπάλληλων
Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ε.Υ.Π.Σ.) πάντα στην πρώτη γραμμή, άλλοτε προφορικά και γραπτά,
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άλλοτε σε συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας, δήλωναν με ΨΥΧΗ, να φύγει η ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ.
Ο συνδικαλιστικός μας φορέας η Π.Ε.Υ.Π.Σ. με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, έχοντας μαζί της
σύσσωμους όλους τους συναδέλφους, ΠΡΟΤΕΙΝΕ και με ΑΠΑΙΤΗΣΗ - ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ, ΠΑΛΕΨΕ
ΚΑΙ ΠΕΤΥΧΕ. Έτσι συνάδελφοι, επιτέλους, έφυγε αυτή η ανεπίτρεπτη αρμοδιότητα της διάλυσης
συνανθρώπων μας με χρήση νερού “ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ” συγκεντρώσεων ή συγκεντρώσεων “ΠΟΥ
ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΡΑΠΕΙ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥΣ”, όπως έχει γράψει ο καλός συνάδελφος Χρήστος
Μητροπέτρος, όπως και οι προαναφερόμενοι, στην «Πυροσβεστική Επιθεώρηση» (τεύχος 67,
Φεβρουάριος 1998). Σήμερα πιστεύω πως έχουν ικανοποιηθεί όλοι οι συνάδελφοι, συνταξιούχοι
και εν ενεργεία και πιο πολύ όσοι μέχρι σήμερα είχαν παρά τη θέλησή τους συμμετοχή σε τέτοιες
αποστολές και αυτό γιατί:
Γιατί σήμερα αγαπητοί συνάδελφοι έχουμε στα χέρια μας, τη λύση του μεγαλύτερου ίσως
προβλήματος που απασχολούσε πάντα όλους τους συναδέλφους. Γιατί σήμερα αγαπητοί
συνάδελφοι έχουμε στα χέρια μας, την εφημερίδα της Κυβέρνησης με αριθ. φύλλου 276/8-12-1998
Προεδρικό Διάταγμα 397, που αναφέρεται στην τροποποίηση του ΚΕΥΠΣ, όπου η αναφορά “Στην
ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και των Στρατιωτικών Αρχών, εφόσον ζητηθεί για την
αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών”, αντικαθίσταται ως εξής:
“Στην ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και των Στρατιωτικών Αρχών, εφόσον
ζητηθεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών, που έχουν σχέση με την αποστολή του
Πυροσβεστικού Σώματος, όπως αυτή περιγράφεται στο παρόν άρθρο”.
Συνάδελφοι έτσι πετύχαμε την τροποποίηση του ΚΕΥΠΣ για το συγκεκριμένο θέμα, έτσι
πετύχαμε να απαλλαγούμε από μια ανεπίτρεπτη αρμοδιότητα που μας είχαν φορτώσει και η οποία
μας ΠΛΗΓΩΣΕ, μας ΜΑΤΩΣΕ, μας ΠΟΝΕΣΕ, μας έκανε να ΚΛΑΨΟΥΜΕ. Έτσι πετύχαμε να
απαλλαγούμε γιατί το απαιτήσαμε ΕΜΕΙΣ ΟΛΟΙ ΜΑΣ, η ΠΕΥΠΣ. Έτσι θα ασχολείται με τα
συγκεκριμένα καθήκοντά του ο ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ, ...και την πυρκαγιά σαν δει, γίνεται ταύρος με
ορμή, η σκέψη του πάντα είν’ αυτή, να σώζει περιουσία και ζωή...»
Το νέο έτος, το 1999, το ΠΣ θα δοκιμασθεί σκληρά, καταγράφοντας απώλειες εφτά στελεχών
του σε τρία εντελώς διαφορετικά συμβάντα, όπως θα δούμε στη συνέχεια (έκρηξη βυτιοφόρου στα
Καμένα Βούρλα, τροχαίο ατύχημα στη Βούλα Αττικής και φονική πυρκαγιά στη Χίο).
Στο μέτωπο των πυρκαγιών για δεύτερη χρονιά μετά την ανάληψη της δασοπυρόσβεσης, η
ΠΕΥΠΣ καταγράφει τα προβλήματα και τις εξελίξεις52, αναμένοντας από την πολιτική και φυσική
52

Από την επίσημη έρευνα του Αξιωματικού του ΠΣ Ανδριανού Γκουρμπάτση, όταν ήταν Διευθυντής της Δίωξης Εμπρηστών
του Πυροσβεστικού Σώματος, και από τα στοιχεία που συνέλεξε για την περίοδο 1986-1998, προκύπτει ότι τα τελευταία
χρόνια 68 άτομα χάνουν τη ζωή τους κατά μέσο όρο κάθε χρόνο σε αστικές πυρκαγιές. Ο ετήσιος μέσος όρος του ύψους
των εκτιμώμενων ζημιών που προξενούνται από τις αστικές πυρκαγιές είναι 41.820.000.000 δραχμές. Κατά το 1998 υπήρξε
αύξηση των υλικών ζημιών κατά 216% σε σύγκριση με το 1989. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι διαπιστώσεις αναφορικά με
τις τρομοκρατικές εμπρηστικές ενέργειες. Ο ετήσιος μέσος όρος είναι 101 ενέργειες. Το κράτος γα τα 1.113 τρομοκρατικά
χτυπήματα που σημειώθηκαν την περίοδο 1991/1998 από τρομοκρατικές ομάδες ή οργανώσεις με εμπρηστικούς
μηχανισμούς, κατέβαλε ως αποζημίωση στους παθόντες συνολικά 1.933.100.000 δραχμές. Για κάθε τρομοκρατική ενέργεια
καταβλήθηκε δηλαδή κατά μέσο όρο το ποσό των 1.750.000 δραχμών περίπου. Την περίοδο 1996/1997 κα 1998 υπήρξε
ιδιαίτερη έξαρση των επιθέσεων της τάξεως του 619,5%, 691,3% και 432,6% αντίστοιχα.
Από τα αρχεία της Πυροσβεστικής προκύπτει ότι από το 1993 μέχρι και το 1999 είχαν εκδηλωθεί 430 επιθέσεις από 129
οργανώσεις και ομάδες με πιο «δραστήριες» τις ομάδες «Εμπρηστές συνείδησης» με 58 εμπρησμούς, την «Αντιεξουσιαστική
πάλη» με 25 και τους «Λύκους των Εξαρχείων» με 23 εμπρησμούς.
Το γεγονός αυτό αποδίδεται στη στάση των συγκεκριμένων ατόμων τα οποία ως πολίτες νιώθουν ανενεργοί στο πολιτικό
γίγνεσθαι και εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τη λήψη συγκεκριμένων πολιτικών αποφάσεων και κυβερνητικών μέτρων
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Ηγεσία να προβούν στις προβλεπόμενες προσλήψεις των 2.500 ατόμων για την κάλυψη των νέων
οργανικών θέσεων.
Ήδη έχει υπογραφεί από τον υπουργό Δημόσιας Τάξης η πρόσληψη 1.500 ατόμων για το 1999,
έχει δημιουργηθεί η Διεύθυνση Δασών, ενώ προωθείται με Προεδρικό Διάταγμα και η κατανομή
των θέσεων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Η ΠΕΥΠΣ ζητά όμως παράλληλα, να καλυφθούν εντός του 1999 και οι θέσεις των Υπαξιωματικών
(τμήμα Αρχ/στών), η φοίτηση δε στην Πυρ/κή Ακαδημία - τμήμα Αρχ/στών, να γίνεται σε ποσοστό
30% των εισαγομένων κατά σειρά επετηρίδας, το δε 70% να εισάγεται με κριτήρια σαν αυτά
που προβλέπονται για την κατάταξη Δοκίμων Πυροσβεστών (Π.Δ. 170). Επίσης, οι έχοντες το
βαθμό του Αρχ/στη να παίρνουν το βαθμό του Πυρονόμου στα πέντε χρόνια, να γίνει αύξηση του
ποσοστού των εισαγομένων Πυρονόμων για τη Σχολή Πυρονόμων από ποσοστό 10% που είναι
σήμερα, σε ποσοστό 20% και οι εκ Πυρονόμων Αξιωματικοί να εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι
το βαθμό του Πυράρχου.
Καθολική απαίτηση των πυροσβεστών, όπως και του προσωπικού του Υγειονομικού είναι,
ακόμη, η απόκτηση πολυιατρικού κέντρου και νοσοκομειακής μονάδας που θα καλύπτουν κάθε
είδους εργαστηριακές εξετάσεις και νοσοκομειακή περίθαλψη τόσο των εν ενεργεία όσο και των
συνταξιούχων συναδέλφων τους καθώς και των μελών των οικογενειών τους.
Εκτός όμως από τις δασικές πυρκαγιές, όπου δοκιμαζόταν η αντοχή του ανθρώπου πυροσβέστη,
το ΠΣ θα αναμετρηθεί δυνατά και με τον «Εγκέλαδο» που ταρακούνησε το Λεκανοπέδιο στις
7 Σεπτεμβρίου, με 5,9 Ρίχτερ, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 143 συμπολιτών μας. Στο
κοινωνικό πεδίο, από την άλλη, η απόφαση της κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει την Πυροσβεστική
για να κάμψει το κύμα των μαθητικών καταλήψεων, ξύπνησε μνήμες του παρελθόντος και
προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις της ΠΕΥΠΣ, αλλά και των Περιφερειακών Ενώσεων, αφού οι
καταλήψεις σχολείων και συγκροτημάτων, είχαν επεκταθεί σε όλη τη χώρα.

με εμπρηστικές επιθέσεις σε πολιτικά γραφεία, κρατικά αυτοκίνητα κλπ.
Από τα στατιστικά στοιχεία της περιόδου 1986-1998 προκύπτει ότι σημειώθηκε αύξηση των αστικών πυρκαγιών κατά
183% και ότι ο μέσος ετήσιος όρος ήταν 20.570 πυρκαγιές. Στις δασικές πυρκαγιές η αύξηση το 1998 σε σύγκριση με
το 1986 ήταν 233% με μέσο όρο 1739 πυρκαγιές κάθε χρόνο. Συνολικά κάηκαν 6.454.694 στρέμματα δασικής έκτασης.
Επακόλουθο της δραματικής αύξησης του αριθμού των πυρκαγιών ήταν και η αύξηση των ανεξιχνίαστων εμπρησμών και
των πυρκαγιών από άγνωστη αιτία. Στο διάστημα των 13 ετών μετά το 1986, αυξήθηκε ο αριθμός των πυρκαγιών άγνωστης
προέλευσης κατά 407%!
Από το σύνολο των 146.701 εμπρησμών που σημειώθηκαν από πρόθεση και από αμέλεια την ίδια περίοδο από τα δικαστήρια
καταδικάστηκαν συνολικά 4.267 άτομα, δηλαδή μόλις το 2,9 του συνόλου των υπαιτίων. Προβληματισμό προκαλεί επίσης
το γεγονός ότι υπήρξε μείωση του αριθμού των ατόμων που καταδικάστηκαν γα τους αστικούς εμπρησμούς. Ειδικότερα, το
1998 επήλθε μείωση σε ποσοστό 15,5% σε σύγκριση με το 1986. Αντίθετα το ίδιο διάστημα υπήρξε αύξηση του αριθμού
των ατόμων που καταδικάστηκαν για εμπρησμούς σε δάση (1,73%).
Ο κ. Γκουρμπάτσης συμπεραίνει ότι τα εγκλήματα εμπρησμού διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της
εγκληματικότητας στη χώρα μας αφού καταλαμβάνουν ένα ποσοστό της τάξεως του 9,6%. Για την αντιμετώπιση της
κατάστασης, είχε προτείνει μεταξύ άλλων τροποποίηση σχετικών ρυθμίσεων του δικονομικού και ουσιαστικού ποινικού
συστήματος (προστασία μαρτύρων, επίσπευση εκδίκασης, κλιμάκωση ποινών κ.λπ.) (σχετικό δημοσίευμα του Επενδυτή,
8-12-2001).
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Οι διεργασίες για τη σύσταση της Ομοσπονδίας
Σε συνδικαλιστικό επίπεδο τα συλλογικά όργανα της Π.Ε.Υ.Π.Σ. (Γενικές Συνελεύσεις Διοικητικό Συμβούλιο) έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν στη μετεξέλιξή της σε Ομοσπονδία
μέσω της σύστασης Περιφερειακών σωματείων.
Με έγγραφό της από τις 7 Ιανουαρίου 1999, απευθύνεται εκ νέου σε όλο το πυροσβεστικό
προσωπικό για να επισημάνει ότι:
«Προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος αυτού είναι η μαζικότητα της συμμετοχής
των συναδέλφων, η παγίωση κλίματος διαλόγου και δημοκρατίας χωρίς αποκλεισμούς και
μικροπολιτικές σκοπιμότητες.
Η πορεία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, ήδη έχουν συσταθεί συνολικά δέκα (10) περιφερειακά
Σωματεία (δεν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες στις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής
Μακεδονίας) από τα Σωματεία αυτά έχουν ενεργήσει έως σήμερα αρχαιρεσίες για ανάδειξη
Διοικητικών Συμβουλίων πέντε (5) Περιφέρειες όπως Ηπείρου - Δυτικής Ελλάδας - Στερεάς Ελλάδας
- Θεσσαλίας - Βορείου Αιγαίου, εντός του Ιανουάριου ολοκληρώνονται οι εκλογικές διαδικασίες
στις Περιφέρειες Αττικής - Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ίσως Κεντρικής Μακεδονίας και
Νοτίου Αιγαίου.
Θεωρούμε ότι η ίδρυση Ομοσπονδίας πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης των
Περιφερειακών σωματείων και όχι μόνο ορισμένων από αυτά, αμέσως μετά την ολοκλήρωση
εκλογικών διαδικασιών και στις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενώσεις που ήδη τις έχουν
δρομολογήσει.
Εκτιμούμε ότι η πρωτοβουλία για σύσταση Ομοσπονδίας από ορισμένα μόνο σωματεία, που
έγινε με την συνάντηση 20-12-1998 στη Λαμία, δεν εξυπηρετεί τον παραπάνω σκοπό, πολύ δε
περισσότερο η εκλογή Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της Ομοσπονδίας αυτής από μέλη που
δεν είναι αιρετά, όπως είναι τα μέλη που προέρχονται από την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή
της Αττικής και τα οποία δεν γνωρίζουμε εάν και κατά πόσο θα εκλεγούν στις επικείμενες εκλογές
της Αττικής και κατά πόσο εκφράζουν την βούληση των συναδέλφων μελών της Ένωσης της
Περιφέρεια Αττικής.
Για να απεμπλακούμε από τυχόν αδιέξοδες καταστάσεις, «το Διοικητικό Συμβούλιο της
Π.Ε.Υ.Π.Σ. θεωρεί ότι επιβάλλεται:
1. Να πραγματοποιηθεί με την συμμέτοχη όλων των σωματείων ή εν πάσει περιπτώσει με την
συμμετοχή της συντριπτικής πλειοψηφίας από αυτά, με αιρετές διοικήσεις η ιδρυτική Συνέλευση
της Ομοσπονδίας σε χρόνο που από κοινού θα αποφασίσουμε οπότε θα συζητηθεί και θα
οριστικοποιηθεί το καταστατικό της Ομοσπονδίας και όλα τα σχετικά θέματα.
2. Καλούμε όλους τους συναδέλφους και τα σωματεία που μετείχαν στη συγκέντρωση της Λαμίας
να μην προχωρήσουν σε άλλες περαιτέρω ενέργειες, διότι έτσι οδηγούμαστε σε καταστάσεις
διάσπασης του συνδικαλιστικού κινήματος.
3. Καλούμε τα Διοικητικά Συμβούλια όλων των Περιφερειακών Ενώσεων και την πλειοψηφία της
Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, που συμμετείχαν στην συνάντηση
της Λαμίας, να επανεξετάσουν την θέση τους και να συνταχθούν με όσα ακριβώς πιο πάνω
αναφέρουμε, και να μην υπογράψουν οποιοδήποτε “πρακτικό ίδρυσης Ομοσπονδίας” που κινείται
σε κατεύθυνση διάσπασης της ενιαίας συλλογικής έκφρασης του συνδικαλιστικού κινήματος.
4. Θεωρούμε ότι η Ένωση Αττικής που είναι η μεγαλύτερη των Ενώσεων της χώρας θα πρέπει
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να αποτελέσει πόλο συσπείρωσης όλων των συναδέλφων της Αττικής. Με το δεδομένο αυτό
επιβάλλεται να χορηγηθεί δικαίωμα εγγραφής και ψήφου σε όλους τους συναδέλφους μας που
επιθυμούν και οι οποίοι, με ευθύνη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής που δεν τους ενημέρωσε
έγκαιρα, δεν έχουν εγγραφεί.		
Σε περίπτωση που η πλειοψηφία της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής τους αρνηθεί το
αναφαίρετο αυτό δικαίωμα, την καταγγέλλουμε για διασπαστική λογική και μεθοδεύσεις
αντιδημοκρατικές, ευνόητο είναι ότι τότε το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Υ.Π.Σ. θα βρεθεί
αντιμέτωπο με την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του σωματείου της Αττικής και όπως πάντα
δίπλα σε όλους τους συναδέλφους.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους που συντάσσονται με την λογική αυτή, να εγγραφούν άμεσα
στην Ένωση Αττικής και προσέλθουν μαζικά στην Γενική Συνέλευση το Σάββατο 9 Ιανουάριου
1999 και ώρα 09.00, στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά.
Συνάδελφοι, βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Ή θα προχωρήσουμε δημοκρατικά και μαζικά
χωρίς αποκλεισμούς και μεθοδεύσεις ή δεν θα προχωρήσουμε καθόλου. Συνδικαλισμός σημαίνει
συμμετοχή, σημαίνει δημοκρατικές διαδικασίες, σημαίνει διεκδίκηση. Για τα παραπάνω, η
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Υ.Π.Σ. σε συνεδρίαση την 5-1-1999 ήταν ομόφωνη
και πιστεύουμε ότι εκφράζει την συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων.
Συνάδελφοι, σας καλούμε, μαζικά να πάρετε μέρος στις διαδικασίες αναδιάρθρωσης του
συνδικαλιστικού κινήματος, όπως αναφέραμε πιο πάνω. Με βαθύτατη εκτίμηση και αγωνιστικούς
χαιρετισμούς.
Ο πρόεδρος Κώστας Καρράς, ο γενικός γραμματέας Αχιλλέας Τζουβάρας».
Μέτρα για εκδημοκρατισμό και αναπροσανατολισμό των Σ.Α.
Το ίδιο διάστημα, η κυβέρνηση, πιστή στο πρόγραμμά της για την ένταξη της χώρας στην
Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) της Ευρώπης και στη ζώνη του ευρώ (η συμφωνία
υπεγράφη το επόμενο έτος), δεν «έβλεπε» τις κοινωνικές ανισότητες και τα υψηλά ποσοστά
ανεργίας (20%), τα ελλείμματα και την αύξηση του δημοσίου χρέους, που συνοδεύονταν από
την υποβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών, το ξεκλήρισμα της αγροτιάς κλπ. Όλα αυτά, βεβαίως,
καλύπτονταν από τη μαγική εικόνα του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, το οποίο κατά τη διάρκεια
της χρονιάς επέδειξε ρυθμούς «παραφροσύνης» του Γενικού Δείκτη (από τις 2.000 εκτοξεύτηκε
στις 6.000 μονάδες!), αφού από τη μια στιγμή στην άλλη πάνω από 1.000.000 πολίτες «επένδυσαν»
τις καταθέσεις τους είτε ξεπούλησαν τις περιουσίες τους, πιστεύοντας όσους υπόσχονταν σταθερή
ανάπτυξη της οικονομίας και εξασφαλισμένο μέλλον… Η χρηματιστηριακή φούσκα, έπρεπε όμως
να μη σκάσει πριν από τις εκλογές… Γι’ αυτό είχε φροντίσει επιμελώς η λεγόμενη «διαπλοκή»,
το σύμπλεγμα εξουσίας πολιτικών και επιχειρηματικών κύκλων «χέρι-χέρι» με τους ισχυρούς των
ΜΜΕ κι από κοντά οι τότε διοικήσεις των ΔΕΚΟ, που συντηρούσαν τους δείκτες των κρατικών και
όχι μόνο, «χαρτιών», στα ύψη…
Πέρα όμως από την επίσημη ρητορική, υπάρχει και η άλλη πλευρά, της ωμής παράθεσης απόψεων
και γεγονότων για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Μια τέτοια γεύση, πήραν όσοι παρακολούθησαν
την ημερίδα που είχε διοργανώσει το ΚΚΕ στις 9 Φεβρουαρίου 1999, με θέμα «Μέτρα για
εκδημοκρατισμό και αναπροσανατολισμό των Σ.Α.».
Ο εισηγητής της ημερίδας Γιάννης Νάκης, παρατηρεί μεταξύ άλλων ότι «το προσωπικό των Σ.Α.
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συνεχίζει να υπόκειται σε στέρηση βασικών δημοκρατικών δικαιωμάτων, στρατιωτικοποίηση,
στεγανά στη λειτουργία τους, αντιδημοκρατικό και αυταρχικό υπηρεσιακό κλίμα, διακρίσεις,
παραβιάσεις του ωραρίου, αντιδημοκρατικό σύστημα αξιολόγησης, χιλιάδες απλήρωτες ώρες
εργασίας, μη απόδοση στοιχειωδών εργασιακών δικαιωμάτων, όπως προβλέπονται από την
υπαλληλική νομοθεσία, μη αναγνώριση του ανθυγιεινού και επικίνδυνου επαγγέλματος (ούτε καν
στους πυροσβέστες!!!) κ.ά.
Ο δε συνδικαλισμός που προβλέπεται, είναι κουτσουρεμένος με τη σπάθα των διώξεων πάνω από
κάθε συνδικαλιστή που θέλει με συνέπεια να υπηρετεί τα συμφέροντα του κλάδου του. Αν σ’ αυτά
προστεθούν οι τεράστιες ελλείψεις σε εξοπλισμό, μέσα και προσωπικό των ειδικότερων υπηρεσιών
δίωξης της εγκληματικότητας, των Αστυνομικών Τμημάτων, του Πυροσβεστικού Σώματος και του
Λιμενικού, σε αντίθεση με το προσωπικό και τα μέσα που απλόχερα διατίθενται στις υπηρεσίες
καταστολής και τους μηχανισμούς φακελώματος, αλλά και οι μισθοί πείνας που προβλέφθηκαν από
την εφαρμογή του στρατιωτικού μισθολογίου για την πλειοψηφία του προσωπικού των παραπάνω
κλάδων, τότε αντιλαμβάνεται κανείς γιατί έχουμε τέτοια αποτελέσματα».
Στη συνέχεια κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κώφευσε σε βασικά αιτήματα των εργαζομένων.
Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της πλειοψηφίας του προσωπικού των ΣΑ για τη δίωξη της
εγκληματικότητας, για τη σωτηρία των δασών, στη μάχη της οποίας έδωσαν τη ζωή τους 4
πυροσβέστες, για την προστασία παραλιών και ακτών, η κυβέρνηση απέδειξε ότι αλλού έστρεφε
το ενδιαφέρον της».
Την ΠΕΥΠΣ εκπροσώπησε στην ημερίδα, ο νομικός της σύμβουλος Κώστας Πενταγιώτης ο
οποίος στάθηκε κυρίως στο ότι το Πυροσβεστικό Σώμα είναι χαρακτηρισμένο ως Σώμα Ασφαλείας
ήδη από το 1968. «Για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι και πρόσφατα, μεταξύ των
δραστηριοτήτων του θεσμικά υπαγόταν και η καταστολή των δημοσίων συγκεντρώσεων έστω και
επικουρικά στην κύρια κατασταλτική δύναμη της Ελληνικής Αστυνομίας. Ορθά το συνδικαλιστικό
κίνημα εντόπισε το πρόβλημα αυτό και πέτυχε την απεμπλοκή του Πυροσβεστικού Σώματος από
δραστηριότητες καταστολής».
Αναφορικά με την ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο ΠΣ, έχοντας ήδη την εμπειρία μιας χρονιάς,
τόνισε ότι έχουν επιδεινωθεί οι συνθήκες εργασίας και οι όροι αμοιβής. Τέλος, απάντησε στον
εισηγητή ότι η αναφορά του περί «κουτσουρεμένου συνδικαλισμού» στο Πυροσβεστικό Σώμα δεν
έχουν πλήρη εφαρμογή, δεδομένου ότι ήδη από δεκαετίας λειτουργεί συνδικαλιστικό κίνημα με
τη μορφή που λειτουργεί το υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα και μάλιστα αυτό είναι ενταγμένο
και στην ΑΔΕΔΥ. «Νομίζω ότι το μόνο που μένει είναι ο τυπικός αποχαρακτηρισμός από Σώμα
Ασφαλείας, προκειμένου να έχει προς αξιοποίηση το μέσο της απεργίας. Η απεργία βεβαίως, είναι
σίγουρο ότι δε θα γίνει την ώρα της πυρκαγιάς της δασικής, το μήνα Αύγουστο. Όμως, μπορεί μέσα
από το διάλογο και τη συζήτηση, να βρεθούν και οι Υπηρεσίες που παίζουν έναν δευτερεύοντα
ρόλο».
Στην ημερίδα μίλησε και ο Νίκος Ζαγκανάς, εν αποστρατεία ανθυποπυραγός, ένα από τα πρώτα
ιστορικά στελέχη της ΠΕΥΠΣ. Με την παρέμβασή του ανέδειξε την κοινωνική αποστολή του
Πυροσβεστικού Σώματος «σε αντίθεση με την στρατιωτικοποίηση που του επιβάλλεται μέσω της
υπαγωγής του στο ΥΔΤ και τον χαρακτηρισμό του ως Σώμα Ασφαλείας. Οι υπάλληλοι του Π.Σ.
είναι μόνιμοι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι με αποφάσεις του Σ.τ.Ε. (65/1983, 4267/1985) και
με βάση το άρθρο 9 του Π.Δ. 210/1992. Από το 1988 έχουν νόμιμη συνδικαλιστική δράση με
βάση το Ν. 1264/1982. Το Π.Σ. με τον ιδρυτικό του Νόμο (Ν.4661/1930) έχει προορισμό την
ασφάλεια και προστασία της ζωής και περιουσίας των πολιτών από τους κινδύνους των πυρκαγιών
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και των θεομηνιών». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του ΠΣ χωρίς να
ενισχύονται οι υπηρεσίες με αποτέλεσμα, όπως είπε, να υπάρχουν θύματα εν ώρα καθήκοντος.
Στην ημερίδα μίλησε όμως και ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
Νίκος Διαμαντής ο οποίος για το χαρακτήρα του ΠΣ πρόσθεσε ότι «δεν έχει σημασία τόσο το αν
είναι στα Σώματα Ασφαλείας ή όχι, κατ΄αρχάς. Το ότι είναι στα Σώματα Ασφαλείας είναι καλό
έως τώρα γιατί με την πρώτη συνδικαλιστική οργάνωση των Σωμάτων Ασφαλείας που ήταν η
Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, ανοίξαμε το δρόμο ουσιαστικά για το
συνδικαλιστικό κίνημα στα Σώματα Ασφαλείας.
Κατά συνέπεια, με το ότι ήμασταν εκεί, κάναμε καλό, γιατί ίσως να καθυστερούσε αυτό το
γεγονός, αν δεν ήμασταν εκεί, με αυτόν τον χαρακτήρα που έχουμε. Το δεύτερο είναι, καλώς να
φύγουμε. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Η πρόταση όμως πρέπει να έχει και συνέχεια. Πού θα πάμε;
Τι θα κάνουμε; Τι θα είμαστε; Σε μια Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπως ακούγεται;
Στο υπουργείο Εσωτερικών; Θα έχουμε ιδιωτική Πυροσβεστική, όπως καταγγέλθηκε ότι έχουμε
ιδιωτική Αστυνομία; Θα έχουμε Δημοτική Πυροσβεστική; Θα έχουμε Νομαρχιακή Πυροσβεστική;
Τι Πυροσβεστική θα έχουμε;»
(…) Το θέμα όμως με τους πυροσβέστες δεν είναι τα συνταγματικά δικαιώματα, τα οποία με
αγώνες έχουμε κατακτήσει. Βέβαια συνταγματικό δικαίωμα είναι τα Υπηρεσιακά Συμβούλια
για τις μεταθέσεις. Εμείς τα κατακτήσαμε πριν από 5 χρόνια. Τα 2/3 για όλους τους δημόσιους
υπαλλήλους ισχύουν εδώ και 20 χρόνια. Για μας έγινε πριν από 3 χρόνια, το κατακτήσαμε όμως,
γιατί είναι δικαίωμά μας. Το θέμα δεν είναι με τα δικαιώματά μας, είναι με τους περιορισμούς που
θέτει το Σύνταγμα για τους υπαλλήλους των Σωμάτων Ασφαλείας. Το θέμα είναι να δούμε ποιοι
είναι αυτοί οι περιορισμοί. Κατά το άρθρο 23 παράγραφος 2, στο εδάφιο 2 απαγορεύεται η απεργία
με οποιαδήποτε μορφή στους δικαστικούς λειτουργούς και σ’ αυτούς που υπηρετούν στα Σώματα
Ασφαλείας. Εδώ όμως τίθεται το μεγάλο ερώτημα. Τι θέλουμε να προστατεύσουμε και στερούμε
από τους υπαλλήλους των Σωμάτων Ασφαλείας το θεμελιωδέστερο δικαίωμα της απεργίας; Γιατί
δυστυχώς για την ελληνική κοινωνία, μόνο με την απεργία καταλαβαίνει η εξουσία. Από τίποτα άλλο
δεν καταλαβαίνει, ούτε από διαβήματα, ούτε από παραστάσεις, ούτε από επιχειρηματολογία.
(…) Και εγώ λέω ότι δεν μπορούμε ν’ αρνηθούμε την παροχή μας στις πυρκαγιές. Μπορούμε
όμως ν’ αρνηθούμε την παροχή υπηρεσίας στην Πυρασφάλεια, μπορούμε ν’ αρνηθούμε την παροχή
υπηρεσίας στη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Υπάρχουν ένα σωρό άλλα καθήκοντα, τα
οποία δεν έχουν καμία σχέση με την δημόσια τάξη και με τον άμεσο κίνδυνο. Αυτά πρέπει να
δικαιώσουμε, αυτά πρέπει να κερδίσουμε.
Το δεύτερο, στο άρθρο 29 παράγραφος 3 απαγορεύονται απολύτως οι με οποιασδήποτε μορφής
εκδηλώσεις υπέρ πολιτικών κομμάτων στους δικαστικούς λειτουργούς, στους στρατιωτικούς
γενικά και στα όργανα των Σωμάτων Ασφαλείας. Εγώ θα θέσω το ερώτημα. Μήπως έχει υποστεί
αλλοίωση το συγκεκριμένο άρθρο; Μήπως έχει ξεπεραστεί από την πραγματικότητα; Τα ίδια
τα πολιτικά Κόμματα, τα οποία βέβαια αποτελούν τον κυριότερο αρμό μεταξύ κοινωνίας και
πολιτείας και βασική προϋπόθεση για την λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Τα ίδια
τα Κόμματα έχουν θεσπίσει τις κομματικές οργανώσεις χώρου. Δηλαδή σε ένα χώρο, στον οποίον
το Σύνταγμα απαγορεύει την πολιτική έκφραση, όχι την κομματική δράση, την πολιτική έκφραση
απαγορεύει το Σύνταγμα, έρχονται τα ίδια τα Κόμματα και θεσπίζουν κομματικές οργανώσεις.
Εμείς λέμε ότι καλά κάνουν και τις θεσπίζουν, γιατί είναι αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρχει
έλεγχος. Θέλουμε όμως να λειτουργούν με διαφάνεια; Δεν μπορεί οι κομματικές οργανώσεις να
επιβάλλουν λύσεις, να προτείνουν μεταθέσεις, να προτείνουν προαγωγές, να έχουν σημασία ακόμα
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- ακόμα και για οικονομικά κίνητρα και όταν προκύπτει το πρόβλημα να λένε «ποιος, εμείς;». Δεν
το προτείναμε εμείς. Μα ποιος το πρότεινε τέλος πάντων; Ποια είναι η κομματική οργάνωση;
Πρέπει, εάν θέλουνε - αυτή την στιγμή υπάρχει συνδικαλισμός, υπάρχει δυνατότητα έκφρασης
των Κομματικών Οργανώσεων - να είναι θεσμοθετημένες και να ξέρουμε μέχρι πού φτάνουν τα
δικαιώματά τους. Όχι ο καθένας με την επίκληση της κομματικής ταυτότητας να είναι ισχυρότερος
από τον Υπουργό, να επιβάλλει στον Υπουργό. Είναι λυπηρό να λέμε ότι ήρθε ο (σ.σ. αναφέρεται σε
αξιωματικό), ένα μεσαίο στέλεχος της Αστυνομίας, με την επίκληση της Κομματικής Ταυτότητας
και υπέβαλε στην κυβέρνηση τις κρίσεις και τις προαγωγές της Αστυνομίας κατά το παρελθόν έτος.
Αντιλαμβάνεσθε ποιο είναι το πρόβλημα. Εκεί πρέπει να εγκύψουμε. Δεν είναι τα δικαιώματά μας,
είναι οι περιορισμοί μας αυτοί που πονάνε.
Επίσης, κατ’ επιταγήν του άρθρου 43 του Συντάγματος, έχουμε την νομοθετική εξουσιοδότηση.
Μέχρι το 1986 τα κυριότερα θέματα του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας
θεσπίζονταν με το νόμο της Βουλής, που σήμαινε ότι ήταν αδύνατη η καθημερινή τροποποίησή
τους και προηγούνταν κοινωνικός διάλογος μεταξύ των Κομμάτων της Βουλής για την οποιαδήποτε
τροποποίηση. Με το νόμο 1590/1986 δόθηκε ευρεία εξουσιοδότηση στο Πυροσβεστικό Σώμα να
ρυθμίζει οργανωτικά και λειτουργικά θέματα. Το αποτέλεσμα; Από το 1986 μέχρι το 1999 δύο
νόμοι έχουν ψηφιστεί από την Βουλή που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα».
Η ιδρυτική πράξη - θεμέλιο της ΠΟΕΥΠΣ
Από την αρχή του νέου έτους, το προεδρείο ασχολείται ζεστά με τη μετεξέλιξη της ΠΕΥΠΣ σε
Ομοσπονδία.
Στις 19 Φεβρουαρίου 1999, νέος υπουργός Δημόσιας Τάξης αναλαμβάνει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Η υπόθεση Οτσαλάν (του διεθνώς έως τότε καταζητούμενου Κούρδου ηγέτη, ως τρομοκράτη, που
αναζητούσε καταφύγιο διαφυγής και στη χώρα μας με την κάλυψη και κυβερνητικών αξιωματούχων),
αναγκάζει τον Κώστα Σημίτη να προχωρήσει σε ευρύ ανασχηματισμό της κυβέρνησής του.
Η ΠΕΥΠΣ δράττεται της ευκαιρίας και στέλνει στο νέο υπουργό επιστολή, προβάλλοντας
ιδιαίτερα το αίτημά της για τις μισθολογικές προαγωγές. Έτσι, στις 4 Μαρτίου 1999, ο ΥΔΤ στέλνει
το ακόλουθο έγγραφο στο ΓΛΚ, υιοθετώντας την πρότασή της για τις μισθολογικές προαγωγές
Ανθυπαστυνόμων και αντίστοιχων του Πυροσβεστικού Σώματος:
«1. Από την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2512/1997 προβλέπεται ότι οι Ανθυπαστυνόμοι και
αντίστοιχοι του Πυροσβεστικού, που προέρχονται από τις παραγωγικές Σχολές Υπαξιωματικών ή
προάγονται στο βαθμό αυτό επ’ ανδραγαθία, προάγονται μισθολογικά στο βαθμό του Αντιπυράρχου,
όταν συμπληρώσουν 29 έτη συνολικής πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα, ή αποστρατεύονται
λόγω ορίου ηλικίας.
2. Με την ως άνω ρύθμιση εισάγεται αδικαιολόγητη διάκριση σε βάρος των Ανθυπαστυνόμων
και Πυρονόμων, μη παραγωγικής Σχολής και Ειδικών Υπηρεσιών, καθόσον η μη φοίτησή τους
στη Σχολή δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα αλλά στο γεγονός ότι δεν προβλέπεται από τις
ισχύουσες διατάξεις υποχρέωση φοίτησής τους στις παραγωγικές Σχολές. Σημειώνεται ότι με τη
ρύθμιση αυτή θίγονται 39 Ανθυπαστυνόμοι και 47 Πυρονόμοι.
3. Κατόπιν αυτών και δεδομένου ότι μέχρι σήμερα οι Ανθυπαστυνόμοι και οι Πυρονόμοι, όλοι
ανεξαρτήτως της προέλευσής τους από παραγωγική ή μη Σχολή, είχαν ενιαία βαθμολογική και
μισθολογική εξέλιξη, παρακαλούμε όπως, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, ενεργήσετε προς
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άρση της δημιουργηθείσης ανισότητας, με την τροποποίηση της σχετικής διάταξης του εδαφ. γ’ της
παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2512/1997».
Στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ., της 5ης Μαρτίου 1999, έγινε εκτενής συζήτηση για τη
μετεξέλιξη του σωματείου, ενώ λήφθηκε και η αναγκαία απόφαση για την πραγματοποίηση της
καταστατικής συνέλευσης, καθώς έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εκλογικές διαδικασίες για ανάδειξη
οργάνων και αντιπροσώπων στις περιφερειακές ενώσεις α) Αττικής (Αθήνα), β) Κεντρικής
Μακεδονίας (Θεσ/νίκη), γ) Στερεάς Ελλάδας (Λαμία), δ) Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα), ε) Θεσσαλίας
(Λάρισα), στ) Ηπείρου (Ιωάννινα), ζ) Αν. Μακεδονίας - Θράκης (Κομοτηνή), η) Βορείου Αιγαίου
(Μυτιλήνη) και θ) Νοτίου Αιγαίου (Σύρος).
Με θέμα «Ιδρυτική Συνέλευση Ομοσπονδίας», η προσωρινή διοίκηση απευθύνεται σε όλους
τους πυροσβέστες και τους ενημερώνει ότι «οι Περιφερειακές Ενώσεις που έχουν ήδη συσταθεί,
καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ενόψει δε του ότι στο άμεσο μέλλον επίκειται και η
σύσταση περιφερειακών σωματείων και η διενέργεια αρχαιρεσιών στις υπόλοιπες περιοχές της
χώρας (Κρήτη, Πελοπόννησος, Δυτική Μακεδονία), κρίθηκε ότι είμαστε πλέον σε ώριμη φάση για
να προχωρήσουμε στην σύσταση Ομοσπονδίας.
Κατόπιν αυτού, η ΠΕΥΠΣ στα πλαίσια του συντονιστικού της ρόλου στην όλη διαδικασία,
συγκαλεί ιδρυτική συνέλευση για τη σύσταση Ομοσπονδίας στις 3 Απριλίου 1999, στην Αθήνα.
Στην ιδρυτική συνέλευση θα εγκριθεί το Καταστατικό, θα υπογραφεί η πράξη σύστασης της
Ομοσπονδίας και θα εκλεγεί η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της Ομοσπονδίας, η οποία και με
τη σειρά της θα υποβάλει αίτηση για αναγνώριση της Ομοσπονδίας στο αρμόδιο Πρωτοδικείο της
Αθήνας και μετά τις τυπικές διαδικασίες, θα οργανώσει το Τακτικό Συνέδριο. Από την ιδρυτική
συνέλευση και εφεξής η ΠΕΥΠΣ θα διακόψει τη συνδικαλιστική της δραστηριότητα, όσον αφορά
την εκπροσώπηση των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, και θα παραμείνει η διοίκησή
της «υπηρεσιακά» μόνο για τη διεκπεραίωση της εν συνεχεία διάλυσής της και της μεταφοράς
των περιουσιακών στοιχείων της στις Περιφερειακές Ενώσεις και την Ομοσπονδία, η οποία
μεταφορά, σταδιακά, θα αρχίσει αμέσως μετά τη σύσταση της Ομοσπονδίας, όπως άλλωστε ήδη
έχει αποφασιστεί.
Εκτιμήθηκε, επίσης ότι στην ιδρυτική συνέλευση, για λόγους αντιπροσωπευτικότητας, τα
πρωτοβάθμια σωματεία (Περιφερειακές Ενώσεις) είναι καλύτερο να εκπροσωπηθούν από το σύνολο
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τους και όχι μόνο από τον πρόεδρο και το γραμματέα,
όπως στενά ορίζεται στο σχετικό νόμο.
Μαζί με το έγγραφο αυτό, σας υποβάλουμε τελικό σχέδιο καταστατικού της Ομοσπονδίας.
Παρακαλούνται οι Περιφερειακές Ενώσεις να συζητήσουν επ’ αυτού και μέχρι τις 29 Μαρτίου 1999
να αποστείλουν με fax στην ΠΕΥΠΣ τυχόν παρατηρήσεις, αντιρρήσεις, επιφυλάξεις ή ερωτήματα,
προκειμένου αυτές να τεθούν υπόψη της ιδρυτικής συνέλευσης. Βεβαίως, παρατηρήσεις ή
τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν και κατά τη διάρκεια της ιδρυτικής συνέλευσης, κατά την οποία
και θα οριστικοποιηθεί το καταστατικό. Επισημαίνεται, ότι το καταστατικό που σας επισυνάπτουμε,
αποτέλεσε προϊόν συλλογικής επεξεργασίας από επιτροπή της ΠΕΥΠΣ που την αποτελούσαν οι
συνάδελφοι Κ. Καρράς, Α. Τζουβάρας, Γ. Πήλιουρας και ο νομικός σύμβουλος της ΠΕΥΠΣ Κ.
Πενταγιώτης, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει τίποτε πέραν του ότι έχουν μελετηθεί όλες οι πτυχές
του θέματος και σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε ότι είναι τέλειο».
ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Τα ιδρυτικά μέλη είναι οι Ενώσεις Υπαλλήλων ΠΣ Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής
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Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και
Θεσσαλίας.
Οι παρακάτω υπογράφοντες, ενεργούντες ως εκπρόσωποι και κατ’ εντολή των αναφερόμενων
Πρωτοβαθμίων Συνδικαλιστικών Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, που έχουν
συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1264/1982, όλοι Έλληνες υπήκοοι και
ενήλικοι, υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, που έχουμε όλοι τα νόμιμα προσόντα και πλήρη
δικαιοπρακτική ικανότητα συγκεντρωθήκαμε σήμερα, 3 Απριλίου 1999, στην Αθήνα (Ξενοδοχείο
«ΤΙΤΑΝΙΑ») και αφού συζητήσαμε και λάβαμε υπόψη μας την αναγκαιότητα της ενδυνάμωσης
του συνδικαλιστικού κινήματος στο χώρο του Πυροσβεστικού Σώματος στην κατεύθυνση της
διεκδίκησης της επίλυσης των προβλημάτων των υπαλλήλων του σε όλη την Ελλάδα, αποφασίσαμε
τα εξής:
1. Ιδρύουμε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση (Ομοσπονδία), σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 1264/1982, όπως ισχύει, με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.)» με έδρα την Αθήνα και διατάξεις
για τους σκοπούς, τα μέλη, τους πόρους, τα όργανα διοίκησης και ό,τι άλλο ο νόμος απαιτεί να
αναφέρουμε στο Καταστατικό που υπογράψαμε μαζί με την παρούσα ιδρυτική πράξη.
2. Εκλέγουμε προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή αποτελούμενη από τους: Κώστα Καρρά, Γεώργιο
Γεωργιάκο, Αχιλλέα Τζουβάρα, Δημήτρη Τρόντζα, Γεώργιο Χαραλαμπίδη, Δημήτριο Μαγκριώτη,
Κων/νο Καμωνά, Νικόλαο Λύρα, Γεώργιο Φύκα, Ιωάννη Πιστολή, Βασίλειο Χατζηιωαννίδη,
Αθανάσιο Γιαννακόπουλο, Γεώργιο Πήλιουρα, Γερμανό Καμελίδη, Αναστάσιο Οικονομάκο,
Ευστάθιο Βιτουλαδίτη, Ιωάννη Λεόντιο, Παναγιώτη Δρίτσα και Γεράσιμο Ρασόπουλο.
Εξουσιοδοτούμε την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή να επιμεληθεί των προβλεπόμενων από
το νόμο τυπικών διατυπώσεων για την αναγνώριση της Ομοσπονδίας από την αρμόδια δικαστική
αρχή (Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών) και την εγγραφή της στο τηρούμενο ειδικό βιβλίο
συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Εξουσιοδοτούμε την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή αφού προβεί στις αναγκαίες ενέργειες
οργάνωσης και λειτουργίας της Ομοσπονδίας, να προκηρύξει και να ενεργήσει τις πρώτες
αρχαιρεσίες για την εκλογή οργάνων της Ομοσπονδίας (Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής
Επιτροπής και αντιπροσώπων στην υπερκείμενη τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση ΑΔΕΔΥ)
εντός τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών ίδρυσής της53.
Πριν συγκροτηθεί σε σώμα όμως η ΠΔΕ, οι συνδικαλιστές έκαναν δυο ενδιαφέρουσες
παρεμβάσεις. Η μια, στις 17-3-99, αφορούσε όσους είχαν εκλεγεί στις εκλογές για τα όργανα της
νομαρχιακής και τοπικής αυτοδιοίκησης τον Οκτώβριο του 1998. Με ανακοίνωσή της, η ΠΟΕΥΠΣ
έκανε γνωστό «στους συναδέλφους που έχουν εκλεγεί ως δημοτικοί ή νομαρχιακοί σύμβουλοι ότι
έχουν δικαίωμα μετάθεσης ή απόσπασης στον τόπο που έχουν εκλεγεί και εφόσον δεν υφίσταται
Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος σε αυτόν, στον πλησιέστερο τόπο, εκεί που έχουν εκλεγεί
και υφίσταται Υπηρεσία του ΠΣ.
Καλούνται οι συνάδελφοι που εμπίπτουν σε αυτή τη ρύθμιση, να υποβάλλουν Δ.Υ. αναφορά
και να γνωρίσουν στην Υπηρεσία (Δ/νση Προσωπικού) ότι επιθυμούν λόγω εκλογής τους να
53

Η διαδικασία μετάβασης δεν ήταν ανέφελη. Υπήρξαν φωνές από την επαρχία που κατηγορούσαν στελέχη της ΠΕΥΠΣ ότι
βιάστηκαν να προχωρήσουν στη συγκρότηση της Ομοσπονδίας και δεν περίμεναν να ενταχθούν σε αυτήν εξ αρχής και άλλα
σωματεία, επειδή υπολόγισαν το συσχετισμό δυνάμεων. Μάλιστα είχαν ταχθεί και κατά των παραταξιακών ψηφοδελτίων,
υποστηρίζοντας ότι με αυτά έβρισκε πρόσφορο έδαφος ο κομματισμός.
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μετατεθούν ή αποσπαστούν στον τόπο όπου έχουν εκλεγεί ή να παραμείνουν σε αυτόν εφόσον
είναι μεταθετέοι. Οι Δ.Υ. αναφορές πρέπει να συνοδεύονται από πρακτικό εκλογής ή πρακτικό
ορκωμοσίας ως δημοτικών ή νομαρχιακών συμβούλων».
Η δεύτερη παρέμβαση έγινε προς τον Αρχηγό ΠΣ, τον οποίο καλούσαν αμέσως μετά την έξοδο
από την Πυροσβεστική Ακαδημία των 1.300 νέων πυροσβεστών, να μεριμνήσει έτσι ώστε να τους
χορηγηθούν όλα τα οφειλόμενα ρεπό και να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή η πενθήμερη εργασία με
37,5 ώρες εργασίας την εβδομάδα.
Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή συγκροτήθηκε σε Σώμα στις 15-4-1999, και είχε ως εξής:
Πρόεδρος, Κώστας Καρράς
Α’ Αντιπρόεδρος, Γεράσιμος Ρασόπουλος
Β’ Αντιπρόεδρος, Δημήτριος Μαγκριώτης
Γενικός Γραμματέας, Γιώργος Πήλιουρας
Αναπληρωτής Γραμματέας, Γεώργιος Φύκας
Οργανωτικός Γραμματέας, Αχιλλέας Τζουβάρας
Αναπληρωτής Οργανωτικός Γραμματέας, Γεώργιος Γεωργιάκος
Ταμίας, Δημήτριος Τρόντζας
Αναπληρωτής Ταμίας, Γιάννης Λεόντιος
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, Αθανάσιος Γιαννακόπουλος
Υπεύθυνος Επαρχίας, Δημήτριος Μπικιώτης (αντικατέστησε τον Γ. Χαραλαμπίδη) και
Μέλη: Νικόλαος Λύρας, Ιωάννης Πιστολής, Γερμανός Καμελίδης, Αναστάσιος Οικονομάκος,
Βασίλειος Χατζηιωαννίδης, Στάθης Βιτουλαδίτης και Παναγιώτης Δρίτσας (ο Λεωνίδας
Καραμπάρμπας αντικατέστησε τον Κ. Καμωνά).
Το πρώτο έγγραφο που υπέγραψε η ΠΔΕ είχε αποδέκτη το Αρχηγείο ΠΣ και αφορούσε το αίτημά
της να λαμβάνει γνώση όλων των εγγράφων που αναφέρονται στο πυροσβεστικό προσωπικό.
Σφοδρές αντιδράσεις μετά την τραγωδία
Ο ΥΔΤ δέχθηκε το προεδρείο της ΠΟΕΥΠΣ στις 27 Απριλίου 1999 και συζήτησε μαζί του όλα τα
θέματα που διαλαμβάνονταν στο Υπόμνημα αιτημάτων.
Ο υπουργός απάντησε εγγράφως περίπου ένα μήνα αργότερα, αλλά η απάντησή του, όπως
σχολίασε η ίδια η ΠΔΕ, «κινείται στη λογική του “άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε”, των αορίστων
υποσχέσεων και της παραπομπής των προβλημάτων στο “προσεχές μέλλον”. Εμείς ζητήσαμε
συγκεκριμένες λύσεις σε πολύ συγκεκριμένα προβλήματα που χρονίζουν και δημιουργούν
εμφανείς αδικίες σε βάρος των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος. Δε ζητήσαμε ευχολόγια.
Δε ζητήσαμε υποκριτικές διαβεβαιώσεις ότι η πολιτεία αναγνωρίζει και εκτιμά το έργο μας. Δε
ζητήσαμε δημοσιονομικές αναλύσεις για τη χώρα. Με τα δεδομένα αυτά, είμαστε υποχρεωμένοι
να εκλάβουμε την απάντηση του κ. υπουργού ως άρνησή του να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας.
Έτσι λοιπόν καλούμε όλους τους συναδέλφους να συσπειρωθούν στις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις των
Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος και να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα.
Η απάντηση του κ. υπουργού από μόνη της μας κατευθύνει στο δρόμο των αγώνων και των
κινητοποιήσεων. Η Π.Δ.Ε. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. θα ενημερώσει τον Ελληνικό Λαό για τη στάση του
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υπουργείου Δημόσιας Τάξης, την οποία ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ και θα οργανώσει κινητοποιήσεις στις
αμέσως επόμενες ημέρες», έγραφαν μεταξύ άλλων στο έγγραφο που κοινοποίησαν σε όλες τις
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες για να λάβουν γνώση τα μέλη τους.
Βεβαίως, οι συνδικαλιστές είχαν κάθε λόγο να διαμαρτύρονται, αφού, στις 30 Απριλίου 1999,
είχαν θρηνήσει τρεις συναδέλφους τους που προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά σε βυτιοφόρο
προπανίου επί της εθνικής οδού, κοντά στα Καμένα Βούρλα. Ήταν ο Πυρ/μος Σταμέλος Σωτήριος,
έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών, ο Αρχ/στης Ριζόπουλος Ευστάθιος, επίσης έγγαμος και πατέρας
δύο παιδιών και ο Αρχιπυροσβέστης Νικολάου Νικόλαος, έγγαμος και πατέρας ενός παιδιού. Το
βυτιοφόρο το είχαν αρχικά σταματήσει για έλεγχο άνδρες της Τροχαίας, και η τραγωδία προκλήθηκε
όταν άλλο διερχόμενο όχημα επέπεσε με μεγάλη ταχύτητα επί του βυτιοφόρου. Εκτός από τους
πυροσβέστες, τραγικό θάνατο βρήκαν και οι δυο οδηγοί, ο μεν πρώτος από μεταλλικό αντικείμενο
που εκσφενδονίστηκε κατά την έκρηξη του βυτιοφόρου, καίτοι είχε απομακρυνθεί αρκετά, ο δε
άλλος λόγω της σφοδρότητας της πρόσκρουσης του οχήματός του επί του βυτιοφόρου.
Το έγγραφο που απέστειλε η ΠΔΕ στον Αρχηγό του Σώματος είναι συγκλονιστικό:
Δυστυχώς χάσαμε πέντε (5) συνανθρώπους μας εκ των οποίων οι τρεις (3) ήταν ΑΞΙΟΙ συνάδελφοί
μας, ήταν ΗΡΩΕΣ.
Το μόνο, όμως, που απέμεινε στον τόπο του συμβάντος, είναι ορισμένα συντρίμμια από φλεγόμενα
αυτοκίνητα και από το πυροσβεστικό όχημα.
Κύριε Αρχηγέ, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος
προτείνουμε και με την μέριμνα της Υπηρεσίας μας, να συγκεντρωθούν αυτά τα ελάχιστα συντρίμμια
από το πυρ/κό όχημα και να τοποθετηθούν στη θέση που τους ανήκει, στο Πυροσβεστικό Μουσείο,
που κάποια στιγμή η Υπηρεσία μας πρέπει επιτέλους να το λειτουργήσει ή σε κάποιο χώρο της
Υπηρεσίας μας της Λαμίας, εάν φυσικά οι εκεί συνάδελφοί μας το θέλουν».
Η πυροσβεστική οικογένεια, συγκλονισμένη από την τραγική απώλεια των τριών πυροσβεστών,
συμπαραστάθηκε με πόνο καρδιάς στις οικογένειες των θυμάτων. Η ΠΟΕΥΠΣ με ανακοίνωσή
της τόνισε ότι «θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά τους. Με τον τόσο τραγικό τρόπο χαμένοι
συνάδελφοί μας θα ζουν στη μνήμη μας ως φωτεινά παραδείγματα αυτοθυσίας και αίσθησης του
καθήκοντος».
Με αφορμή το τραγικό δυστύχημα, καυτηριάστηκε η άρνηση της πολιτείας να αναγνωρίσει το
επάγγελμα του Πυροσβέστη, ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό: «Για να μιλήσουμε επί της ουσίας,
οι κατά καιρούς επικήδειοι των επισήμων θα έχουν αξία για τους Πυροσβέστες και δεν θα
αποτελούν μεγίστου βαθμού υποκρισία, όταν πραγματικά λαμβάνονται μέτρα και θα κινούνται
στην κατεύθυνση της ίσης μεταχείρισης των Πυροσβεστών (γιατί δεν ζητούμε τίποτε περισσότερο)
με τους λοιπούς εργαζομένους αυτής της χώρας». Παρέθεσε δε τα αιτήματα που ζητούσε να
ικανοποιηθούν άμεσα και προειδοποιούσε για δυναμικές κινητοποιήσεις: «Επειδή, δυστυχώς,
τυχαίνει στο πρόσφατο παρελθόν και ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο να έχουμε βιώσει την υποκρισία
της πολιτείας γιατί σε πολλές κηδείες συναδέλφων πήγαμε (τον τελευταίο χρόνο επτά) και τα ίδια
λόγια ακούσαμε, θα θέλαμε να τους προειδοποιήσουμε τους κ.κ. “επισήμους” της πολιτείας ότι,
αν δεν προχωρήσουν χωρίς δικαιολογίες στην άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων μας, θα βρουν
απέναντί τους ενωμένους και αποφασισμένους τους Πυροσβέστες, έτοιμους να αγωνιστούν για
όσα δικαιούνται και η πολιτεία τους αρνείται.
Ας μην τρέφουν αυταπάτες ότι το απεργιακό δικαίωμα είναι “συνταγματικώς μη επιτρεπτό” γιατί
η οργή και αγανάκτησή μας, που έχει προκληθεί από την ίδια την συμπεριφορά της πολιτείας
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μέχρι σήμερα, μπορεί να προκαλέσει τέτοιου είδους δικαιολογημένη αντίδραση που ενδέχεται να
κρύβει πολλές εκπλήξεις, ιδιαίτερα δε όταν νιώθουμε ότι κάθε Έλληνας πολίτης, το συνδικαλιστικό
κίνημα και οι κοινωνικοί φορείς θα είναι στο πλευρό μας.
Ας μην το ρισκάρουν λοιπόν ορισμένοι, γιατί πλησιάζει η αντιπυρική περίοδος και η κοινωνία
έχει πολλά να περιμένει από το Πυροσβεστικό Σώμα και τους εργαζομένους σ’ αυτό».
Μάλιστα, με ξεχωριστό έγγραφο το προεδρείο απευθύνθηκε και στον υπουργό Δημόσιας Τάξης
για να του υπενθυμίσει ότι είναι «ανάγκη να θέσουμε πάλι το ζήτημα ισχύος ή μη της ευεργετικής
διάταξης του 12% (κατ’ εξαίρεση εισαγωγή τέκνων Πυροσβεστών) στον επικείμενο διαγωνισμό.
Το ιστορικό είναι γνωστό αλλά το καταγράφουμε περιληπτικά. Με δέσμευση του τ. υπουργού
κυρίου Γεώργιου Ρωμαίου είχε συμπεριληφθεί η σχετική διάταξη στον προηγούμενο διαγωνισμό
σε εφαρμογή ισχυουσών διατάξεων στο στράτευμα που ρύθμιζαν το θέμα αυτό. Πριν την έκδοση
των αποτελεσμάτων και ενώ εθεωρείτο βεβαία η ισχύς του, μας έγινε γνωστό ότι για λόγους
αξιοκρατίας-αντικειμενικότητας-ισονομίας κλπ., δεν θα ισχύσει η ευεργετική διάταξη αυτή και
μας γνωστοποιήθηκε ότι δεν θα τύχει πλέον εφαρμογής ούτε στον στρατό ούτε στην ΕΛ.ΑΣ.
Παρά την πίκρα μας, παρά τη δυσαρέσκειά μας, παρά την αδικία μας αυτή, αποδεχθήκαμε τη
λογική, την ιδεολογική και ηθική διάσταση της απόφασης αυτής ως απόφασης που περιείχε αρχές
δικαίου και ισονομίας κατά, βεβαίως, του καλώς εννοούμενου συμφέροντος της πυροσβεστικής
οικογένειας. Όμως, με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι η ευεργετική διάταξη ίσχυσε στην ΕΛ.ΑΣ. και το
ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ. Εμπαιγμός; Παράλειψη; Αμέλεια; Σίγουρα αδικία και μάλιστα κατάφορη. Σίγουρα
δυσμενής διάκριση σε βάρος των Πυροσβεστών. Παρά τη δυσκολία το δεχθήκαμε, το καταλάβαμε
και προσπαθήσαμε να το ξεχάσουμε. Πώς όμως;»
Να σημειώσουμε ότι μέσα σε όλη αυτήν την τραγικότητα των περιστάσεων, η ΠΔΕ είχε μπει
κι αυτή, όπως δεκάδες άλλοι φορείς, στη μάχη για την παύση των βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ στο
Κοσσυφοπέδιο και στην τότε ενιαία Γιουγκοσλαβία. Με ανακοίνωσή της κατήγγειλε στον ελληνικό
λαό και τη διεθνή κοινότητα «τη βάρβαρη αμερικανονατοϊκή επίθεση ενάντια στη φίλη χώρα της
Γιουγκοσλαβίας που γίνεται με το ψευδεπίγραφο πρόσχημα της υπεράσπισης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων».
Στο συνδικαλιστικό μέτωπο, η αίτηση αναγνώρισης της ΠΟΕΥΠΣ, εκδικάστηκε στο Πρωτοδικείο
Αθηνών στις 3 Μαΐου 1999 και δημοσιεύθηκε στις 27 Μαΐου 1999, με αριθμό απόφασης 3656/99.
Σύμφωνα με το νέο καταστατικό της ΠΟΕΥΠΣ, το αργότερο έως τις 29-10-99 πρέπει να
διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες για το πρώτο εκλεγμένο Διοικητικό της Συμβούλιο. Συστάσεις και οδηγίες
δόθηκαν από το νομικό σύμβουλο Κώστα Πενταγιώτη αναφορικά με την ένταξη στην ΑΔΕΔΥ,
την προετοιμασία του συνεδρίου, τις εγγραφές νέων μελών στην Ομοσπονδία, διευκρινίζοντας
ότι άλλο θέμα είναι η τυπική εγγραφή ενός σωματείου στη δύναμη της Ομοσπονδίας και άλλο η
νομότυπη συμμετοχή αυτού στις διαδικασίες του συνεδρίου. Αναφορικά με την ΠΕΥΠΣ, έπρεπε να
συζητηθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση για διορισμό προσωρινής διοίκησης, η οποία διοίκηση
θα συγκαλούσε Γενική Συνέλευση με θέμα ημερήσιας διάταξης την διάλυση της ΠΕΥΠΣ και τη
μεταβίβαση της περιουσίας της στην ΠΟΕΥΠΣ και τα πρωτοβάθμια σωματεία, σύμφωνα με όσα
ήδη είχαν αποφασισθεί.
Σε ό,τι αφορά τους δικαστικούς αγώνες, η κατάσταση, σύμφωνα με το νομικό σύμβουλο Κώστα
Πενταγιώτη, είχε ως εξής: «Για τις εκκρεμείς αγωγές του επιδόματος ετοιμότητας και του επιδόματος
των 18.000 δραχμών έχουν εκδοθεί θετικές αποφάσεις και έχουν επιδικασθεί τα αιτούμενα
ποσά. Το Δημόσιο έχει ασκήσει έφεση για άλλες ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και
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για άλλες ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (δικάζοντος στο δεύτερο
βαθμό). Η εκδίκαση των εφέσεων θα αρχίσει από τις 19.11.1999 για ορισμένες υποθέσεις και στη
συνέχεια θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες που δεν έχουν προσδιορισθεί ακόμα. Επισημαίνεται ότι ο
προσδιορισμός γίνεται από το Δικαστήριο και όχι από το δικηγόρο.
Για την υπόθεση που αφορά τους αυτοδύτες της ΕΜΑΚ (Αθήνας και Θεσσαλονίκης) που
προσέφυγαν με αγωγή για το επίδομα υποβρυχίων καταστροφέων, ως προς ορισμένους, έχει
εκδοθεί θετική απόφαση και ως προς τους υπολοίπους δεν έχει εκδοθεί ακόμα απόφαση.
Για την υπόθεση του στεγαστικού επιδόματος αγωγές που ασκήθηκαν εντός του έτους 1992 και
αφορούσαν το στεγαστικό επίδομα για το χρονικό διάστημα από 1.1.987 έως και 31.10.1989, αυτές
δεν ευδοκίμησαν λόγω παραγραφής, δεδομένου ότι με αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου του
έτους 1992 και 1993 κρίθηκε ότι η αξίωση για καταβολή αποδοχών με βάση την συνταγματική
ισότητα παραγράφεται μετά διετία και όχι μετά πενταετία, κατ’ ερμηνεία του άρθρου 91 του Ν.Δ.
321/1969. Επειδή πληροφορήθηκα ότι για μερίδα αστυνομικών υπαλλήλων που προσέφυγαν
εμπρόθεσμα επίκειται η καταβολή του στεγαστικού επιδόματος, θεωρώ ότι (χωρίς να έχουμε
αγώγιμη αξίωση επί του θέματος) μπορούμε να ζητήσουμε από το υπουργείο Δημόσιας Τάξης
να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση και να καταβάλει το επίδομα αυτό για λόγους χρηστής
διοίκησης και ενιαίας μεταχείρισης σε όλους αδιακρίτως τους υπαλλήλους δικαιωθέντες ή μη είτε
προσέφυγαν είτε όχι.
Πρόσφατα δημοσιεύθηκε σε συμμόρφωση προς την Κοινοτική Οδηγία 93/104/ΕΚ το Π.Δ. 88/1999
«Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας» με το οποίο καθορίζονται
θέματα ελάχιστων περιόδων ανάπαυσης, εβδομαδιαίας ανάπαυσης, μέγιστης εβδομαδιαίας
διάρκειας εργασίας, θέματα νυκτερινής εργασίας, ρυθμού εργασίας κλπ, τα οποία καθιερώνουν για
τους εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα τα ανώτατα χρονικά όρια εργασίας για τα
παραπάνω θέματα. Με ρητή διάταξη του Π.Δ. αυτού, οι διατάξεις του δεν ισχύουν για το ένστολο
προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Ήδη διερευνώ κατά πόσο το Π.Δ. αυτό ως προς το τελευταίο πιο πάνω εναρμονίζεται και τελεί
σε συμμόρφωση με την στην αρχή αναφερόμενη Κοινοτική Οδηγία ή αποτελεί αυθαίρετη σύλληψη
του Έλληνα νομοθέτη που συνηθίζει ακόμα και σε απλά θέματα να δημιουργεί εργαζόμενους
διαφορετικής κατηγορίας».
Καθ’ οδόν προς το συνέδριο, η ΠΔΕ, αντιμετώπιζε διάφορες «τρικλοποδιές», όπως αυτή που
καταγγέλθηκε στις 7 Ιουνίου 1999 και είχε αποδέκτη την Περιφέρεια ΠΣ Δυτικής Ελλάδας.
Συγκεκριμένα, κατήγγειλε με τον πιο επίσημο τρόπο «τη δίωξη του Αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας
μας Γεράσιμου Ρασόπουλου που εκφράστηκε με την επιβολή πειθαρχικής ποινής προς αυτόν, διότι
ασκώντας νόμιμο συνδικαλιστικό του δικαίωμα, ζήτησε εγγράφως από την υπηρεσία του (Π.Υ.
Πατρών) την προβλεπόμενη από το νόμο συνδικαλιστική άδεια.
Η ποινή αυτή εντάσσεται σε ένα κλίμα διώξεων συνδικαλιστών στο χώρο του Π.Σ. Πρόσφατα
κλήθηκε σε απολογία συνάδελφος στην Κρήτη γιατί επεδίωκε ως μέλος του εκεί Σωματείου να
εγγράψει μέλη σε αυτό ενώ παλαιότερα, στην Ήπειρο, τιμωρήθηκε συνάδελφος που ζήτησε την
εφαρμογή του νομίμου ωραρίου εργασίας. Όλα αυτά αποσκοπούν όχι στην ομαλή λειτουργία της
Υπηρεσίας με την άσκηση του επιβαλλόμενου πειθαρχικού ελέγχου, αλλά στην τρομοκράτηση των
υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος και την αποχή τους από συνδικαλιστικές δραστηριότητες
υπό την απειλή πειθαρχικών διώξεων.
Το πρόβλημα που έχει ανακύψει δεν είναι ούτε προσωπικό του Αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας
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μας ούτε των μελών της Διοίκησής της. Αφορά όλους τους υπαλλήλους του Π.Σ. και εν γένει το
συνδικαλιστικό μας κίνημα. Θεωρούμε αδιανόητο λίγο πριν το 2000 να συμβαίνουν πράγματα
που μας πηγαίνουν πολύ πίσω, θυμίζοντάς μας άλλες εποχές. Τέτοια φαινόμενα τραυματίζουν
βάναυσα τη δημοκρατία μας και η ενδεχόμενη ανοχή τους από την πολιτική και φυσική Ηγεσία του
Πυροσβεστικού Σώματος μας δημιουργούν ανησυχία και ερωτηματικά.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ τις προσχηματικές διώξεις συνδικαλιστών.
ΖΗΤΑΜΕ την άμεση ανάκληση της παραπάνω πειθαρχικής ποινής κατά του Αντιπροέδρου της
Ομοσπονδίας μας και κάθε άλλης που έχει επιβληθεί ή απειλείται κατά συνδικαλιστών.
ΖΗΤΑΜΕ τον έλεγχο αυτών που, χρησιμοποιώντας την υπηρεσιακή τους θέση, ασκούν
αντισυνδικαλιστική πρακτική και προσχηματικές διώξεις συνδικαλιστών.
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα αγωνιστούμε ενωμένοι για τα δικαιώματά μας και την επίλυση των
προβλημάτων μας», κατέληγε η καταγγελία της ΠΔΕ.54
Οι προτάσεις για την κάλυψη οικογενειών θυμάτων
Η ΠΟΕΥΠΣ είχε ζητήσει από την Ηγεσία την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για τη
συνταξιοδοτική κάλυψη των θυμάτων (σχετικό το από 21-5-1999 έγγραφο), οπότε στις 7 Ιουνίου
1999, έλαβε την ακόλουθη απάντηση:
«Ο κ. υπουργός Δημόσιας Τάξης με το ανωτέρω σχετικό απάντησε σε αίτημα της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
ότι θα προωθηθεί αρμοδίως σχετική ρύθμιση με βάση την οποία θα προβλέπεται να λαμβάνουν
σύνταξη οι γονείς άγαμου χωρίς τέκνα πυροσβεστικού υπαλλήλου που πεθαίνει στην υπηρεσία
πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της. Από την ισχύουσα σήμερα συνταξιοδοτική νομοθεσία
και ειδικότερα από το άρθρο 8 παρ. 17 του Ν. 2592/1998 παρέχεται εφάπαξ οικονομικό βοήθημα
3.000.000 δραχμών στους γονείς του άγαμου χωρίς τέκνα υπαλλήλου ή στρατιωτικού, ο οποίος έχει
διορισθεί για πρώτη φορά στο Δημόσιο ή έχει καταταγεί ως στρατιωτικός, αντιστοίχως, μετά την 1η
Ιανουάριου 1993, χωρίς να έχει ασφαλιστεί σε κανένα ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης
έως της 31 Δεκεμβρίου 1992, εφόσον αυτός πεθαίνει στην υπηρεσία πρόδηλα και αναμφισβήτητα
εξαιτίας της. Περαιτέρω σε περίπτωση θανάτου στρατιωτικού, που έχει τις προϋποθέσεις του
άρθρου 7 του Ν. 2084/1992, δικαιούνται σύνταξη, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ως άνω νόμου, ο
επιζών σύζυγος και τα παιδιά με τις προϋποθέσεις που τίθενται σ’ αυτό.
Ύστερα από την επικοινωνία που είχαμε με αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου
54

Στις 29 Ιουλίου 1999, απαντώντας σε σχετικό έγγραφο, το Αρχηγείο ΠΣ τοποθετήθηκε για το δικαίωμα ή μη των
συνδικαλιστών πυροσβεστικών υπαλλήλων να δίνουν συνεντεύξεις στα Μ.Μ.Ε. εντός των Πυροσβεστικών Καταστημάτων.
Από το έγγραφο προκύπτουν τα ακόλουθα: α) Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 17, 27, 29, 32 και 33 του Π.Δ.
210/1992 «ΚΕΥΠΣ» και σχετικές διαταγές του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, ο Διοικητής Πυροσβεστικών, μεταξύ
άλλων, ευθύνεται για την ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων των πυροσβεστικών καταστημάτων και για το σκοπό
αυτό ενημερώνεται από τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα για τη διέλευση κάθε ατόμου ξένου προς την Υπηρεσία εγκρίνοντας
αυτή ή όχι. β) Εξάλλου από τις διατάξεις του άρθρου 16 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 30 του Ν. 1264/1982 «Για τον
εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων»
που εφαρμόζονται και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του Πυροσβεστικού Σώματος
προβλέπεται ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις προστατεύονται κατά την άσκηση κάθε συνδικαλιστικού δικαιώματος και
στον τόπο εργασίας, στον οποίο επιτρέπεται να διανέμουν ανακοινώσεις και να διατηρούν πίνακες ανακοινώσεων. Από
το πνεύμα των προαναφερομένων διατάξεων προκύπτει ότι ο Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είναι αρμόδιος για να
εγκρίνει εάν θα παραχωρηθεί συνέντευξη από συνδικαλιστή πυροσβεστικό υπάλληλο στα Μ.Μ.Ε., αφού προηγουμένως
ενημερώσει τα ιεραρχικά προϊστάμενα κλιμάκια. Ο Αρχηγός Ανδρέας Γκέκας, Αντιστράτηγος.
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Οικονομικών/Γ.Λ.Κ. για την επίλυση του συγκεκριμένου θέματος, η ρύθμιση που θα πρέπει να
προωθηθεί από τον αρμόδιο κατά το Σύνταγμα, υπουργό Οικονομικών θα πρέπει να έχει το
ακόλουθο περιεχόμενο και βέβαια με αναδρομική ισχύ από την προηγούμενη αντιπυρική περίοδο
για να καταλάβει και την περίπτωση θανάτου του προαναφερόμενου πυροσβεστικού υπαλλήλου:
«Σε περίπτωση θανάτου άγαμου ή διαζευγμένου ή σε χηρεία χωρίς τέκνα πυροσβεστικού
υπαλλήλου, ανεξάρτητα αν έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α),
εφόσον αυτός πεθάνει στην υπηρεσία από βίαιο συμβάν πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της,
δικαιούται σύνταξη:
α) Ο πατέρας, από την επόμενη του θανάτου του τέκνου του, εφόσον συντηρείτο κυρίως από τον
θανόντα,
β) Αν δεν υπάρχει πατέρας ή έχει πεθάνει, έστω και πριν να αποκτήσει δικαίωμα για σύνταξη, η
άπορη χήρα μητέρα, εφόσον είναι άγαμη και συντηρείτο κυρίως από το θανόντα».
Η ρύθμιση αυτή ήταν πλέον ζήτημα απόφασης από τον ίδιο τον υπουργό Οικονομικών.
Στις 13 Ιουνίου 1999 διεξάγονται οι ευρωεκλογές και τούτων δοθέντων, δεν ήταν έκπληξη για
κανέναν το γεγονός ότι ο «Επενδυτής» έγραφε λίγες ημέρα μετά (19-6-1999):
«Σε τροχιά σύγκρουσης με το υπουργείο Δημόσιας Τάξης έχουν μπει οι μεγάλες συνδικαλιστικές
ενώσεις του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Λίγες μόλις
μέρες μετά τα δυσάρεστα για το κυβερνών κόμμα εκλογικά αποτελέσματα και ενώ η Ηγεσία του
υπουργείου σήμανε ήδη συναγερμό για να προλάβει τα χειρότερα, οι συνδικαλιστές δεν κρύβουν
τις άγριες διαθέσεις τους και σπεύδουν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία που τους δίνεται.
Τα δύο μεγάλα κόμματα «έπαιξαν» στην προεκλογική τους καμπάνια με το πρόβλημα της
εσωτερικής ασφάλειας και τώρα καλούνται να αποδείξουν εμπράκτως τις καλές προθέσεις τους... Οι
πυροσβέστες κατεβαίνουν την ερχόμενη βδομάδα στο δρόμο, ανάβοντας «φωτιές» στην κυβέρνηση
διαρκούσης της αντιπυρικής περιόδου, ενώ οι αστυνομικοί ετοιμάζουν ενημερωτικά σποτάκιαφωτιά, τα οποία θα βγουν στον αέρα μετά τα μπάνια του λαού. Στόχος των συνδικαλιστών των
Σωμάτων Ασφαλείας είναι, όπως μας είπαν, η αφύπνιση της κοινωνίας και κυρίως των εκπροσώπων
της στην ελληνική Βουλή, οι οποίοι ελέγχονται για ρεσιτάλ υποκρισίας όσον αφορά την επίλυση
των προβλημάτων τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ε», ο υπουργός Δημόσιας Τάξης θα απαντήσει στις προκλήσεις
των συνδικαλιστών με μέτρα οικονομικού χαρακτήρα στις αμέσως προσεχείς ημέρες. Αυτή την
εβδομάδα εξετάστηκε σοβαρά το ενδεχόμενο να δοθούν κίνητρα παραγωγικότητας σε όλο το
αστυνομικό προσωπικό, ενώ υπό διερεύνηση είναι ακόμα η πολιτική που θα ακολουθηθεί για το
Πυροσβεστικό Σώμα. Οι πληροφορίες θέλουν την κυβέρνηση να ενισχύει το κατώτερο προσωπικό
με 10.000 δραχμές το μήνα, ενώ για τους διοικητές των μάχιμων υπηρεσιών το πριμ θα είναι
διπλάσιο».
Η ΠΟΕΥΠΣ πράγματι προχώρησε σε ανοικτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Κάνιγγος
στις 6 Ιουλίου 1999, όπως διαβάζουμε στο σχετικό Ψήφισμα, «μετά το συνεχή και συστηματικό
εμπαιγμό του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, εκ μέρους της πολιτείας, για ικανοποίηση
βασικών οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων».
Στο Ψήφισμα παρατίθενται τα αιτήματα με την επισήμανση ότι οι Έλληνες Πυροσβέστες είναι
αποφασισμένοι να σκληρύνουν τη στάση τους, απαντώντας και στη συνεχιζόμενη αδιαλλαξία της
Ηγεσίας.
Να σημειωθεί ότι πριν από τη συγκέντρωση, ο ΓΓ του ΥΔΤ Δημήτρης Ευσταθιάδης είχε
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ανακοινώσει μέσω του τηλεοπτικού σταθμού TELE CITY ότι θα χορηγηθεί για τη θερινή περίοδο
το ποσό των 240.000 δρχ, γεγονός που ερμηνεύτηκε ως απόπειρα υπονόμευσης της προσέλευσης
των πυροσβεστών στη συγκέντρωση. Το ποσό που δόθηκε τελικά μετά από ένα εξάμηνο, ήταν
111.000 δρχ.
Ο καυτός μήνας Ιούλιος συνοδεύεται από τη γενική κινητοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος,
που δυστυχώς και πάλι μετρά νεκρούς!
Συνοψίζοντας την κατάσταση, με ένα τραγικό απολογισμό, η ΠΔΕ, στις 30 Ιουλίου 1999, προβαίνει
σε δημόσια καταγγελία ότι «στο χρονικό διάστημα των 15 τελευταίων μηνών, η Πυροσβεστική
οικογένεια έχει θρηνήσει την απώλεια της ζωής 12 συναδέλφων μας, ήτοι τον συνάδελφο Πέτρο
Σπυρόπουλο (24.4.1998 στην πυρκαγιά εργοστασίου SATO), τους συναδέλφους Δημήτρη
Μαλούκο, Θεμιστοκλή Μαυροειδή και Αλέξανδρο Διαβολή και τον εθελοντή δασοπυροσβέστη
Δημήτρη Καραμολέγκο (22.7.1998 στην πυρκαγιά στον Καρέα), τους συναδέλφους Σωτήριο
Σταμέλο, Ευστάθιο Ριζόπουλο και Νικόλαο Νικολάου (30.4.1999 στην έκρηξη του βυτιοφόρου
στο 178° χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας (κόμβος Καμένων Βούρλων), τους
συναδέλφους Ανδρέα Μπόσινα και Παύλο Σκούρτη (15.7.1999 στο ατύχημα στην Άνω Βούλα), και
στις 28.7.1999, στην πυρκαγιά της Χίου τη συνάδελφο Ιωάννα Τασοπούλου (σ.σ. και τον εποχικό
πυροσβέστη Καρβουνιάρη Σταύρο, ο οποίος έχασε τη μάχη για τη ζωή λίγες μέρες μετά. Ο Ανθ/
γός Άγγελος Μπαρμπαγιάννης, ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκαύματα, σώθηκε χάρη στην έγκαιρη
μεταφορά του στην Αθήνα). Πολλοί επίσης, είναι οι σοβαρά τραυματισμένοι συνάδελφοι κατά την
εκτέλεση της υπηρεσίας τους.
Όλα τα παραπάνω τραγικά που συμβαίνουν και απευχόμαστε να συμβούν στο μέλλον, παρά
τον εσωτερικό και ενδόμυχο φόβο και τρόμο μας ότι ενδέχεται να επαναληφθούν, δυστυχώς δεν
μπορούν να αναχθούν στη σφαίρα του τυχαίου γεγονότος ή της «κακιάς στιγμής» ή έστω στο
επικίνδυνο και ανθυγιεινό του επαγγέλματός μας. Θεωρούμε ότι αιτία των παραπάνω συμβάντων
είναι η φυσική εξόντωση των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι αναγκάζονται
και εξαναγκάζονται να παρέχουν την εργασία τους υπό καθεστώς εργασιακού μεσαίωνα και
συγκεκριμένα σε συνθήκες παρατεταμένης παραβίασης έξω από τα όρια, όχι απλά του νόμου,
αλλά και της λογικής και του ανθρωπίνως δυνατού, του ωραρίου τους.
Σας γνωρίζουμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις, όχι μεμονωμένες, που οι συνάδελφοί μας εργάζονται
σε κατάσβεση πυρκαγιάς ή βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας στον Πυροσβεστικό Σταθμό
ή περιπολίες, συνεχώς χωρίς ανάπαυση για 20 και πλέον ώρες, σε ώρες που από τον νόμο
χαρακτηρίζονται ως νύκτα, κατάσταση που σε συνδυασμό με τις διαρκείς επιφυλακές στερούν
οποιαδήποτε ανάπαυση από τους υπαλλήλους με αποτέλεσμα τη δημιουργία αγχωτικών
καταστάσεων, μειωμένων αντανακλαστικών, συμπτωμάτων διαρκούς κόπωσης κλπ.
Η παραπάνω εργασία παρέχεται χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή, δεδομένου ότι για τους υπαλλήλους
του Πυροσβεστικού Σώματος δεν υπάρχει πρόβλεψη για αμοιβή υπερωριακής εργασίας, αμοιβή
νυκτερινής εργασίας ή επίδομα επικίνδυνης - ανθυγιεινής εργασίας, αμοιβή Κυριακών - επίσημων
αργιών και όλα όσα προβλέπονται για τους υπόλοιπους υπαλλήλους του δημόσιου ή ιδιωτικού
τομέα. Η οικονομική αυτή κατάσταση με τη σειρά της δημιουργεί ένα αίσθημα ότι η αποστολή
και το έργο του Πυροσβέστη δεν αναγνωρίζεται από την πολιτεία (ανεξαρτήτως του ότι στους
επικήδειους πολλά σχετικά ακούγονται) που επιτείνει τις πιο πάνω αναφερόμενες δυσμενείς
ψυχολογικές καταστάσεις.
Περαιτέρω, η αριθμητική δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος, μειωμένη σε σχέση με τις
προκύπτουσες ανάγκες πυροσβεστικού έργου, αφού ήδη από τις 25.5.1998 με τις διατάξεις του
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Ν. 2612/1998 το Πυροσβεστικό Σώμα, ανέλαβε την ευθύνη και το επιχειρησιακό σχεδίασμα
της καταστολής των δασικών πυρκαγιών. Με το νόμο αυτό αυξήθηκε η οργανική δύναμη
του Πυροσβεστικού Σώματος κατά 2.500 θέσεις (250 θέσεις Αξιωματικών και 2.250 θέσεις
Πυροσβεστών). Οι θέσεις των Πυροσβεστών προβλεπόταν να καλυφθούν εντός δύο ετών από τη
δημοσίευση του νόμου σε αριθμό ίσο για κάθε έτος. Από τη δημοσίευση του νόμου μέχρι σήμερα
καμία από τις παραπάνω θέσεις δεν έχει καλυφθεί (παρά μόνο βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός
για την κάλυψη 1.450 θέσεων που δεν γνωρίζουμε πότε θα ολοκληρωθεί, πάντως μετά την τρέχουσα
αντιπυρική περίοδο).
Επίσης, δεν τηρούνται συγκεκριμένες διατάξεις νόμων για την υγιεινή και ασφάλεια.
Επίσης, ο ατομικός (φόρμες, κράνη, γάντια, άρβυλα) και πυροσβεστικός εξοπλισμός (οχήματα
σε κακή κατάσταση, τηλεπικοινωνίες κλπ) και η στοιχειώδης διοικητική μέριμνα βρίσκονται σε
κακή κατάσταση.
Η εν γένει εκπαίδευση και οι χώροι αυτής δεν αντιστοιχούν στις σημερινές απαιτήσεις. Ενδεικτικά
αναφέρουμε ότι δεν υπάρχει πεδίο άσκησης ή οργανωμένα γυμναστήρια για τη διατήρηση της
φυσικής κατάστασης που απαιτεί το επάγγελμά μας ή όπου λειτουργούν γυμναστήρια (Αρχηγείο
Πυροσβεστικού Σώματος), αυτά υπολειτουργούν ή καταλαμβάνονται από γραφεία ή μετατρέπονται
σε αποθηκευτικούς χώρους.
Επίσης, δεν υπάρχουν οργανωμένα επιχειρησιακά σχέδια ή σχέδια διάσωσης (επίγειας ή εναέριας)
για την περίπτωση που δημιουργείται κίνδυνος ζωής και κατάρτιση ή έστω απλή εκπαίδευση των
Πυροσβεστών σε ανάλογα θέματα.
Ως ΠΟΕΥΠΣ, αποδίδουμε τους τραγικούς θανάτους των συναδέλφων μας στις παραπάνω
αιτίες. Για τις αιτίες αυτές, θεωρούμε ότι υπάρχει ευθύνη φυσικών προσώπων που με πράξεις
ή παραλείψεις τους δημιούργησαν τις πιο πάνω καταστάσεις και δη κατά τρόπο ενσυνείδητο,
δεδομένου ότι επανειλημμένα έχουμε υποβάλει σειρά υπομνημάτων και καταγγελιών χωρίς όμως
να υπάρξει ανταπόκριση και επίλυση των προβλημάτων, ώστε να μην καταλήγουμε σε απώλειες
ζωής Πυροσβεστών κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.
Για τελευταία φορά, απευθυνόμενοι στην πολιτεία και τη φυσική μας Ηγεσία αξιώνουμε και
απαιτούμε την άμεση λήψη μέτρων προστασίας της ζωής μας. Σε διαφορετική περίπτωση, σας
γνωστοποιούμε ότι θα απευθυνθούμε στις αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές αιτούμενοι
την ποινική δίωξη όσων κωφεύουν και με τη στάση τους γίνονται υπαίτιοι θανάτων ή βλάβης της
υγείας των συναδέλφων μας. Επίσης, ότι θα προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες κινητοποιήσεις
χωρίς να αποκλείουμε και αυτούς τους απεργιακούς αγώνες.
Και αν κανείς θεωρήσει ότι ενδεχόμενοι απεργιακοί αγώνες μας είναι παράνομοι, απαντάμε ότι
η δική μας υποτιθέμενη παρανομία (που δεν υπάρχει) είναι σταγόνα στον ωκεανό των δικών τους,
όχι απλά παρανομιών, αλλά εγκλημάτων σε βάρος των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος.
ΤΕΛΟΣ! ΠΑΡΤΕ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!»
Οι αγωνίες των πυροσβεστών καταγράφονται και στις αθηναϊκές εφημερίδες των ημερών με
πηχυαίους τίτλους «Γυμνοί στις φλόγες οι πυροσβέστες (ΒΡΑΔΥΝΗ), «SOS για τα δάση από
την Πυροσβεστική» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ), «Σε κλοιό εμπρηστών Αττική και Κορινθία»
(ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ), «Γιατί γλύτωσαν έως τώρα τα δάση μας» (ΤΟ ΒΗΜΑ), «Πού οφείλεται η
φετινή επιτυχία», (ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ).
Στεκόμαστε στο τελευταίο δημοσίευμα του «Επενδυτή» (21-8-99), που προκαλεί πράγματι
αίσθηση διότι αναφέρεται σε επιτυχία, αν και λαμβάνει υπόψη του τον τραγικό αριθμό των
θυμάτων:
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«Βασικά, αποδίδουν την επιτυχή αντιμετώπιση των πυρκαγιών στο γεγονός ότι για πρώτη
φορά ο γενικός σχεδιασμός και η ευθύνη έχει ανατεθεί σε ένα οργανωμένο σώμα επαγγελματιών
πυροσβεστών. Οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων έχουν διευκρινιστεί μέσω των συσκέψεων που
πραγματοποιήθηκαν και των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν φέτος. Επιπλέον ιδρύθηκαν
τέσσερις νέες υπηρεσίες και 20 νέα κλιμάκια, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί μεγαλύτερη διασπορά
των πυροσβεστικών δυνάμεων και να μειωθεί ο χρόνος επέμβασης, που είναι το άπαν σε μια
πυρκαγιά. Οι πυροσβέστες γνωρίζουν πολύ καλά ότι μια μικρή φλόγα σβήνει με ένα κουβά νερό,
ενώ για μια μεγάλη πυρκαγιά απαιτούνται εκατοντάδες τόνοι νερού. Γι’ αυτό φροντίζουν πάντα να
είναι κοντά στα δάση ή στα πιθανά σημεία εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Καθοριστικό ρόλο παίζει επίσης η ενοποίηση των κέντρων επιχειρήσεων της Δασικής (191) και
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (199) και η καθιέρωση ενός ενιαίου αριθμού (199) για αναγγελία
συμβάντων. Το κυριότερο είναι ότι έγινε προσπάθεια να ενοποιηθούν και οι συχνότητες των
ασυρμάτων για να είναι απόλυτα συντονισμένες οι δυνάμεις που παίρνουν μέρος στην κατάσβεση
μιας πυρκαγιάς.
Σε ό,τι αφορά τον τεχνολογικό εξοπλισμό, όπως είναι γνωστό έχει δρομολογηθεί η αγορά 10
νέων αεροσκαφών τύπου CL 415, ενώ για τις ανάγκες της φετινής χρονιάς έχουν ενοικιαστεί
δύο αεροσκάφη, ένα Ιλιούσιν με δυνατότητα ρίψης νερού 42 τόνων και τέσσερα ελικόπτερα,
χωρητικότητας άνω των τεσσάρων τόνων. Επίσης έχουν διατεθεί 35 νέα πυροσβεστικά οχήματα,
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν καλυφθεί οι ανάγκες.
Φέτος, στη μάχη της φωτιάς διατίθενται συνολικά 1.316 άτομα παραπάνω σε σχέση με πέρσι
(1.116 μόνιμοι και 200 εποχικοί υπάλληλοι). Συνολικά απασχολούνται 7.800 μόνιμοι και 4.000
εποχικοί. Με ευθύνη των τοπικών διοικήσεων έχουν καταγραφεί επίσης όλες οι εθελοντικές
ομάδες που μπορούν να βοηθήσουν στο έργο της κατάσβεσης και έχουν ενταχθεί στο γενικότερο
σχεδίασμα.
Σε συσκέψεις που έγιναν σε κεντρικό επίπεδο, ορίστηκαν τρία επίπεδα ετοιμότητας του κρατικού
μηχανισμού, ανάλογα με το δείκτη επικινδυνότητας, ο οποίος εκδίδεται κάθε μέρα με μέριμνα του
Κέντρου επιχειρήσεων. Ο δείκτης αυτός βασίζεται κυρίως στις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες
και σε άλλα επιστημονικά και στατιστικά δεδομένα και αποτυπώνεται σε ειδικό χάρτη, παρέχοντας
τη δυνατότητα της άμεσης ενημέρωσης για τις δυνάμεις που βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ανάλογα
με το δείκτη επικινδυνότητας πραγματοποιούνται περιπολίες με άνδρες άλλων υπηρεσιών, ενώ
αυξήθηκε ο χρόνος εναέριων περιπολιών (αερολέσχες, ελικόπτερα Ενόπλων Δυνάμεων και
Αστυνομίας, συνεργασία με Ολυμπιακή Αεροπορία κ.λπ.).
Σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, έγινε μια προσπάθεια για τη φύλαξη των χωματερών
και τον καθαρισμό των περιαστικών δασών και των δασικών εκτάσεων κάτω από τα δίκτυα της
ΔΕΗ. Σε τοπικό επίπεδο, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες εκπόνησαν σχέδια για την κινητοποίηση
των συναρμόδιων φορέων. Οργανώθηκαν τρία επιπλέον αερομεταφερόμενα τμήματα στη Χίο, στα
Γιάννενα και στην Τρίπολη για την αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δύσβατες περιοχές, ενώ αυξήθηκε
ο αριθμός των περιπολιών με οχήματα στα δάση κατά 59 (το 1998 ήταν 303 και φέτος 362) και ο
αριθμός των επανδρωμένων πυροφυλακείων κατά 50 (172 φέτος)».
Σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα, «οι φωτιές που έχουν μέχρι τώρα καταστρέψει πάνω από
χίλια στρέμματα δάσους ξεχωριστά η κάθε μία, είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού.
Βέβαια η οικογένεια των πυροσβεστών θρηνεί θύματα -για πρώτη φορά τόσο πολλά τα τελευταία
χρόνια- και αυτό είναι η πιο οδυνηρή παράμετρος της ανάθεσης του τομέα της Δασοπυρόσβεσης
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στο Πυροσβεστικό Σώμα. Απόλυτα δικαιωμένος για την πολιτική αυτή απόφαση πρέπει να
αισθάνεται ασφαλώς ο πρώην υπουργός Γεωργίας Στέφανος Τζουμάκας, ο οποίος πριν ένα χρόνο
είχε συγκεντρώσει τα πυρά τόσο της αντιπολίτευσης όσο και εκείνων εκ της δασικής υπηρεσίας
και της πανεπιστημιακής κοινότητας που αντιδρούσαν στη λεγόμενη «διάσπαση» του τομέα της
δασοπροστασίας. Ο Στέφανος Τζουμάκας είχε μιλήσει για συντεχνίες και μαφίες των δασών
που κερδίζουν δισεκατομμύρια από τις δασικές πυρκαγιές, γεγονός που δεν έχει ξεφύγει από το
στόχαστρο των εισαγγελικών και δικαστικών αρχών, άλλωστε.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το διάστημα 1η έως 31η-7-1998, που ήταν και η κρίσιμη
περσινή περίοδος της ανάληψης, για πρώτη φορά, του τομέα της δασοπυρόσβεσης, είχαν
εκδηλωθεί 2.776 πυρκαγιές, οι οποίες είχαν κατακάψει 442.880 στρέμματα. Φέτος, το ίδιο
διάστημα, εκδηλώθηκαν περισσότερες από τις μισές σε σύγκριση με πέρυσι (1.790 πυρκαγιές) αλλά
κατέστρεψαν μόλις 25.520 στρέμματα, δηλαδή σχεδόν είκοσι φορές λιγότερη έκταση. Από την αρχή
του χρόνου μέχρι και τον Ιούλιο, σε σύνολο 4.533 πυρκαγιών είχαν καεί 29.140 στρέμματα δάσους
και 33.840 στρέμματα μη δασικών εκτάσεων, όταν το ίδιο διάστημα πέρυσι σε 4.000 περίπου
πυρκαγιές είχαν καεί 360.000 στρέμματα δασικών και 87.000 μη δασικών εκτάσεων. Τα στελέχη
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αισιοδοξούν ότι η αντιπυρική περίοδος φέτος θα τελειώσει έχοντας
αφήσει πίσω της ένα καλό απολογισμό, σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια».
Ο προγραμματισμός που έγινε το 1999, έχει προκαλέσει φυσικά την δραστηριοποίηση ολόκληρου
του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο όχι μόνο εργάζεται ακατάπαυστα, αλλά
δυστυχώς έχει θρηνήσει και ανθρώπινες ζωές.
Η εφημερίδα αναφέρεται στη συνέχεια στις καταγγελίες του προέδρου της ΠΟΕΥΠΣ και
αποκαλύπτει ότι «το ΥΔΤ σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, θα χορηγήσει πρόσθετη
οικονομική αμοιβή της τάξεως των πενήντα έως εξήντα χιλιάδων δραχμών στους 7.800 μόνιμους
υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος. Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης, Μ. Χρυσοχοΐδης,
έχει ενημερώσει ήδη τη συνδικαλιστική ένωση του προσωπικού, ότι το θέμα έχει συζητηθεί με
το υπουργείο Οικονομικών, για να ικανοποιηθεί το αίτημά της. Σημειώνεται ότι η πρόσθετη
αμοιβή, συνολικού ύψους περίπου 500.000.000 δραχμών, που στην ουσία έρχεται να καλύψει την
υπερωριακή απασχόληση των πυροσβεστών, θα δοθεί με διαδικασία που θα είναι νομικά συμβατή
με το ισχύον μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας».
Στις 31-8-99, ανακοινώθηκε και επίσημα, ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συναντήθηκε με τον
υφυπουργό Οικονομικών, Νίκο Χριστοδουλάκη και αποφασίσθηκε:
α. Η άμεση καταβολή της αποζημίωσης για τα οφειλόμενα εκτός έδρας ποσά.
β. Η αύξηση της πέραν του 5νθημέρου αποζημίωσης στις 9.000 δρχ.
γ) Για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που αφορούν στην
τροποποίηση-αναβάθμιση του μισθολογικού καθεστώτος (ενιαίου μισθολογίου) των στελεχών
των Ενόπλων Δυνάμεων και του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας, έχουν πραγματοποιηθεί
ήδη συναντήσεις, τόσο του ιδίου, όσο και του υπουργού Εθνικής Άμυνας με τον υφυπουργό
Οικονομικών, οι οποίες και θα συνεχισθούν προσεχώς, για λήψη οριστικής επί του μείζονος αυτού
θέματος, απόφασης.
Ο σεισμός τους ενώνει
Λίγες ημέρες αργότερα, στις 7 Σεπτεμβρίου 1999, 14:56:50 τοπική ώρα, ένας ισχυρότατος
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σεισμός με ένταση 5,9 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ, ταρακούνησε τη μισή Ελλάδα, προκαλώντας
143 θανάτους και ζημιές που έφτασαν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ήταν ο φονικότερος σεισμός των
τελευταίων 50 ετών και το εύρος της καταστροφής αποδίδεται στο μικρό εστιακό του βάθος, από
9 μέχρι 14 χιλιόμετρα, μεταξύ Αχαρνών και Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας. Ο φονικός σεισμός
ενεργοποίησε στο έπακρον όλες τις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, ενώ για πρώτη φορά
πρωθυπουργός της χώρας επισκεπτόταν το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος55.
Όπως ήταν φυσικό, το ενδιαφέρον των συνδικαλιστών ήταν να βρίσκονται κοντά στους
συναδέλφους τους, που έδιναν μάχη με το χρόνο, για άλλη μια φορά.
Η πρωτοβουλία της ΠΟΑΣΥ, να καλέσει σε συνάντηση ακριβώς εκείνες τις ημέρες τα προεδρεία
των άλλων Ομοσπονδιών, ΠΟΕΥΠΣ, ΠΕΠΛΣ και της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών
Αστυνομίας (ΠΕΝΑΑ), με την οποία οι σχέσεις της δεν είχαν εξομαλυνθεί ακόμα, «πάγωσε» προς
στιγμήν. Το θετικό, ωστόσο, ήταν ότι ο πρόεδρος της ΠΕΝΑΑ Μιχάλης Βετούλης, είχε απαντήσει
θετικά στο αίτημα για συντονισμό των συνδικαλιστικών δράσεων στο χώρο των Σωμάτων
Ασφαλείας. Οι συνδικαλιστικές ενώσεις εξέφρασαν τα θερμά συλλυπητήριά τους στις οικογένειες
των θυμάτων και εκδήλωσαν τη συμπαράστασή τους στους άνδρες της ΕΜΑΚ, συγχαίροντάς
τους για την αυταπάρνηση που επέδειξαν στο έργο διάσωσης και την παροχή βοήθειας προς τους
πληγέντες.
Όσο για την ετοιμότητα της κρατικής μηχανής, δεν έλειψαν και πάλι οι κριτικές και τα αρνητικά
σχόλια. Το γενικό συμπέρασμα πάντως ήταν ότι η Αθήνα άντεξε, το κράτος ανταποκρίθηκε. Η
κριτική εστιάστηκε κυρίως στις πολεοδομίες και στο κατά πόσο τα κτίρια που κατέρρευσαν ήταν
εντός των προδιαγραφών των αντισεισμικών κανονισμών κλπ.
Πέρα από την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σημαντικό ρόλο έπαιξε και η
ετοιμότητα της Πολιτικής Προστασίας, στο επιχειρησιακό κέντρο της οποίας είχε λειτουργήσει ένα
πλήρως εξοπλισμένο κέντρο επιχειρήσεων, το οποίο από την πρώτη στιγμή έπαιξε καθοριστικό
ρόλο για την αντιμετώπιση των συνεπειών των φυσικών καταστροφών. Και είναι βέβαιο ότι
τα όποια φαινόμενα δυσλειτουργιών που παρατηρήθηκαν στο επίπεδο της αντιμετώπισης των
σεισμοπαθών, θα ήταν αρκετά περιορισμένα, αν είχαν εφαρμοστεί οι προβλεπόμενοι κανονισμοί
από τους δήμους και τις νομαρχίες, που αποτελούν ενεργά στοιχεία, άλλωστε, του τομέα της
πολιτικής προστασίας στη χώρα μας56.
55

Στο τέλος της χρονιάς, η Ακαδημία Αθηνών απονέμει το Αργυρό Μετάλλιο στο Πυροσβεστικό Σώμα για την ανεκτίμητη
προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο. Επίσης, απονέμεται στο Π.Σ. το βραβείο “ Ειρήνης και Φιλίας Αμπντί Ιπεκτσί “ για
τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφεραν οι Έλληνες Πυροσβέστες για τη διάσωση θυμάτων του Εγκέλαδου σε Ελλάδα και
Τουρκία (Πυροσβεστική Επιθεώρηση, τεύχος 114, σελ. 27).
56

Το Κέντρο επιχειρήσεων ιδρύθηκε επί των ημερών του προηγούμενου Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
Δημήτρη Λαυρεντάκη και λειτουργούσε στον 5ο όροφο της οδού Ευαγγελιστρίας 2, στην Αθήνα, υπό την καθοδήγηση
του Λάμπρου Λάιου, ενός πρώην αξιωματικού του Πεζικού. Στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα έχουν εγκατασταθεί
ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνίας και ασύρματα δίκτυα επικοινωνίας με τους σημαντικότερους φορείς - κλειδιά της
χώρας μας. Με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την ΕΛ.ΑΣ., το Λιμενικό Σώμα, τις Ένοπλες Δυνάμεις, το Συντονιστικό
Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης, το ΕΚΑΒ, την ΕΜΥ, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, τον ΟΑΣΠ, την ΥΠΑ, την Ολυμπιακή και
την ΕΥΠ, με δυνατή τη διασύνδεση και με τις γενικές γραμματείες των περιφερειών και τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Η
τεχνολογία που χρησιμοποιείται είναι από τις πιο αναπτυγμένες (έχει κοστίσει συνολικά περίπου ένα δισ. δραχμές) και έχει
τη δυνατότητα μεταφοράς ήχου, δεδομένων και εικόνας μεταξύ των χρηστών της. Στο Κέντρο επιχειρήσεων λαμβάνεται
εικόνα από τα τηλεοπτικά δίκτυα, από τις σταθερές κάμερες της αστυνομίας στο κέντρο της πόλης, ενώ προσεχώς θα
υπάρχει δυνατότητα λήψης εικόνας και μέσω ελικοπτέρων.
Το Κέντρο επιχειρήσεων δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 1998 για το συντονισμό των δυνάμεων
δασοπυρόσβεσης, ενώ το χτύπημα του Εγκέλαδου στην Πάρνηθα, ήταν εκείνο που ανέδειξε σε όλη της την έκταση την
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Στις 17 Σεπτεμβρίου 1999, αρχίζει το μεγάλο κραχ του χρηματιστηρίου Αθηνών, από το μέγιστο
επίπεδο των 6.355 μονάδων όπου είχε φθάσει, προκαλώντας πρωτοφανή λεηλασία στα λαϊκά
εισοδήματα, αλλά και στα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων.
Στα συνδικαλιστικά νέα δεσπόζει η προετοιμασία του 1ου συνεδρίου της ΠΟΕΥΠΣ, το οποίο
προκηρύσσεται αναγκαστικά για τις 30 Οκτωβρίου 1999, στην Αθήνα. Εκείνες τις μέρες υπήρχε
πάντως κινητικότητα και από πλευράς ΥΔΤ. Δεν είναι τυχαίο ότι δημοσιεύτηκε το Προεδρικό
Διάταγμα 247/1999 - ΦΕΚ 203 «Συμπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του Κανονισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» που αναφέρεται στα «Καθήκοντα
Υπαρχηγών Πυροσβεστικού Σώματος», στις προϋποθέσεις χορήγησης αναρρωτικής άδειας και
στις «Ειδικές άδειες - Άδειες Εξετάσεων».
Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επίσης, ενημέρωσε τους συνδικαλιστές ότι, εκτός από την αύξηση
του βασικού μισθού του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων (σε δύο δόσεις από 188.500 σε 200.000
δρχ. από 1-1-2000 και σε 203.000 δρχ. από 1-7-2000), η κυβέρνηση αποφάσισε και τη χορήγηση
επιδόματος διοικήσεως, κυμαινόμενο από 10.000 - 50.000 και επιπλέον ότι εξετάζεται θετικά η
αύξηση του επιδόματος αυξημένης ευθύνης.
Στην αντεπίθεση περνά η ΠΟΕΥΠΣ
Η πρώτη διευρυμένη, με τη συμμετοχή της ΠΕΝΑΑ και της ΕΑΠΣ, κοινή συνάντηση των
προέδρων των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας έγινε στις 30-9-1999 στην Αθήνα, μια
υπόθεση για την οποία είχε εργαστεί προσωπικά και ο πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ. Συγκεκριμένα,
συμμετείχαν ο Μιχάλης Βετούλης (ΠΕΝΑΑ), ο Νίκος Διαμαντής (ΕΑΠΣ), Κώστας Καρράς
(ΠΟΕΥΠΣ), ο Γιώργος Παναγόπουλος (ΠΟΕΠΛΣ) και ο Δημήτρης Κυριαζίδης (ΠΟΑΣΥ). Η
συνάντηση έγινε σε ξενοδοχείο, παρουσία εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων και της ΓΣΕΕ και
αποφασίστηκε ομόφωνα η δημιουργία Συντονιστικού οργάνου, με αντικείμενο την καταγραφή
ενός κοινού πλαισίου δράσης και την αναζήτηση πρωτότυπων μορφών αγώνων, έτσι ώστε τα
αιτήματα και οι προτάσεις που θα υποβάλλουν στην κυβέρνηση και στις Ηγεσίες τους, να είναι
τεκμηριωμένες αφενός, και αφετέρου να τυγχάνουν θετικής έκβασης.
αναγκαιότητά του. Την ίδρυσή του συνοδεύει βέβαια αρκετό παρασκήνιο, όσον αφορά τις απόψεις που υποστήριζαν κατά
διαστήματα ορισμένοι κυβερνητικοί και μη παράγοντες. Όπως μας εκμυστηρεύτηκε καλός γνώστης του θέματος, υπήρξαν
υπουργοί που δεν έδιναν ιδιαίτερη σημασία στην οργάνωση της πολιτικής προστασίας, όχι τόσο επειδή δεν υπήρχαν
τα απαιτούμενα κονδύλια, αλλά διότι δεν κατανοούσαν (;) τη σημασία της προληπτικής οργάνωσης και προετοιμασίας
των συναρμόδιων υπηρεσιών... Στο κεφαλαιώδες ζήτημα των σεισμών, είναι χαρακτηριστικό ότι υπήρξε αντίδραση στην
υπαγωγή του ΟΑΣΠ υπό ένα ενιαίο κέντρο πολιτικής άμυνας της χώρας, ενώ ακόμα και για το καθεστώς λειτουργίας
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η κυβέρνηση δεν φαίνεται να έχει ξεκαθαρίσει τι τελικά σκέφτεται να κάνει. Ενώ έχει
ειπωθεί από επίσημα χείλη ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία θα περάσει στον πολιτικό έλεγχο του υπουργείου Εσωτερικών
και κατ’ επέκταση στη Γενική γραμματεία πολιτικής προστασίας, εν τούτοις ορισμένοι επιμένουν να την διατηρούν στο
υπουργείο Δημόσιας Τάξης, σε ένα υπουργείο, το οποίο ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά με τον τομέα του
πολιτικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων. Οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ γνωρίζουν ότι οι
υπηρεσίες ΠΣΕΑ του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, όπως άλλωστε και των περισσοτέρων υπουργείων και οργανισμών
υπολειτουργούν ή στην καλύτερη των περιπτώσεων δικαιολογούν την ύπαρξή τους με αορίστου είδους αναφορές και
διεκπεραιώσεις γραφειοκρατικής εργασίας. Εξάλλου και σε αυτήν ακόμα την Πολιτική Προστασία εδώ και τέσσερα χρόνια
δεν έχει ακόμα συγκροτηθεί το προβλεπόμενο από το νόμο 2344/95 επιστημονικό συμβούλιο πολιτικής προστασίας, το
15μελές επιστημονικό όργανο, που έχει ως αποστολή την εισήγηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας, την υποβολή
προτάσεων για τα προγράμματα προμηθειών μηχανικών μέσων και άλλων υλικών, την κατάρτιση των κανονισμών και τον
καθορισμό των προδιαγραφών για την πρόληψη των καταστροφών, την εισήγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων πολιτικής
προστασίας κλπ.
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Μετά από λίγες ημέρες, ακολούθησε νέα συνάντηση των πέντε πλέον προέδρων (6-10-99), όπου
συζητήθηκε και αποφασίστηκε η ίδρυση Συνομοσπονδίας και η πραγματοποίηση της πρώτης κοινής
συγκέντρωσης διαμαρτυρίας αστυνομικών, πυροσβεστών και λιμενικών όλων των βαθμίδων και
των βαθμών της ιεραρχίας. Στο τραπέζι δε, έπεσε ως πιθανή ημερομηνία, η 2α Νοεμβρίου του ίδιου
έτους.
Ενισχυμένη η ΠΟΕΥΠΣ με τη θετική τροπή που έχει πάρει η συνεργασία όλων των προέδρων,
συμπεριλαμβανομένου και του Νίκου Διαμαντή, που εκπροσωπούσε έναν φορέα μέσα στην ίδια
οικογένεια και που, όπως έχουμε ήδη σημειώσει, δεν αντιμετωπίστηκε εξ αρχής «με καλό μάτι»,
προχώρησε στην αντεπίθεση.
Στις 8 Οκτωβρίου 1999, ειδικότερα, η ΠΟΕΥΠΣ ενημέρωσε όλους τους υπαλλήλους του Π.Σ.,
τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα πολιτικά κόμματα και τον ελληνικό λαό ότι υπέβαλε εγγράφως
«το αίτημα για την αναγνώριση ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας και συντάξιμου της περιόδου
1989-1994 για τους συναδέλφους, που ενώ πέτυχαν στον διαγωνισμό του έτους 1989, διορίστηκαν
μετά από σειρά δικαστικών αποφάσεων, τελικά, το 1994. Επίσης, υπέβαλε αίτημα για την επέκταση
των πέντε μαχίμων του Ν.Δ. 142/1974 σε όλους τους υπαλλήλους, ανεξάρτητα από την ειδικότερη
Υπηρεσία που υπηρετούν».
«Σε συναντήσεις μας με τους αρμόδιους είχαμε λάβει τη διαβεβαίωση ότι τα θέματα αυτά θα
ρυθμιστούν νομοθετικά. Θεωρούσαμε ότι οι προφορικές διαβεβαιώσεις των αρμοδίων πολιτικών
παραγόντων έχουν την ανάλογη σοβαρότητα και αποτελούσαν δέσμευση από πλευράς τους
απέναντι στους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος που τόσα πρόσφεραν και συνεχίζουν
να προσφέρουν για την προστασία του ελληνικού λαού από τους κινδύνους της φωτιάς και των
φυσικών καταστροφών, και που έχουν δώσει το αίμα τους και ανθρώπινες ζωές στο έργο τους.
Με πρόσφατα έγγραφά του, το υπουργείο Οικονομικών που υπογράφονται το μεν ένα από τον
υφυπουργό Οικονομικών Νικόλαο Χριστοδουλάκη, το δε άλλο από το Γενικό Διευθυντή του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Δημ. Ραψομανίκη, μας γνωστοποιείται ότι τα αιτήματά μας δεν
μπορούν να γίνουν δεκτά!
Δεν είναι μόνο η άρνηση, είναι και η αιτιολογία των εγγράφων αυτών που μας εξοργίζει.
Συγκεκριμένα, η συνταγματική αρχή της ισότητας που επιτάσσει τη διεύρυνση των πέντε (5) μαχίμων
ετών στο σύνολο του Πυροσβεστικού προσωπικού, για τον κύριο Χριστοδουλάκη θεωρείται «...
σοβαρή παρέκκλιση από τις υγιείς συνταξιοδοτικές αρχές» και η αρχή της δικαιοσύνης που επιτάσσει
την αποκατάσταση των συναδέλφων που πέτυχαν στο διαγωνισμό του 1989 και οι οποίοι χωρίς
λόγο και αιτία παρέμεναν άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι για να διοριστούν το 1994, θεωρείται από
το Γενικό Διευθυντή του Γ.Λ.Κ. ότι «... δεν συνάδει με τις ασφαλιστικές συνθήκες που επικρατούν
γιατί ... παρόμοιες νομοθετικές παρεμβάσεις είναι δικαιολογημένες μόνο μετά από ανώμαλες
πολιτικές περιόδους». Οι άνθρωποι ή δεν ξέρουν τι λένε ή μας δουλεύουν. Πάντως, δείχνουν προς
τους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος ένα αποκρουστικά ανάλγητο πρόσωπο που έρχεται
σε πλήρη αντίθεση με τα όσα ωραία πρόσφατα ακούσαμε από επίσημα χείλη είτε σε επικήδειους
συναδέλφων μας, είτε σε δηλώσεις τους μετά τον πρόσφατο καταστρεπτικό σεισμό της Αθήνας.
Η αναντιστοιχία λόγων και έργων αποτελεί συστατικό στοιχείο και χαρακτηρίζει ανθρώπους,
κυβερνήσεις και πολιτικούς σχηματισμούς που επιχειρούν να κοροϊδέψουν και να εξαπατήσουν.
Η κυβέρνηση και το υπουργείο Δημόσιας Τάξης είναι, όχι μόνο για τα παραπάνω, αλλά και για
σειρά άλλων πραγμάτων, υπόλογοι απέναντι στους υπαλλήλους του Π.Σ., αλλά και τον ελληνικό
λαό που τους αγκάλιασε και τους αγκαλιάζει για το έργο που προσφέρουν. Δε θα εμπλακούμε σε
συζητήσεις για το δίκαιο των αιτημάτων μας», κατέληγε η σκληρή σε ύφος και τόνο ανακοίνωση
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της Ομοσπονδίας.
Η επιθετική αυτή ανακοίνωση έτυχε πλατιάς δημοσιότητας, όπως προκύπτει και από το
δημοσίευμα της Ζέττας Καρφίδου, στη «Βραδυνή» της 10ης Οκτωβρίου 1999:
«Ανοιχτές παραμένουν οι πληγές των Σωμάτων Ασφαλείας, παρά τις «δεσμεύσεις» της πολιτικής
Ηγεσίας του υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Τα χρόνια οικονομικά προβλήματα και των τριών
Σωμάτων, όπως οι τεράστιες ελλείψεις και η αποσύνθεση τμημάτων και υπηρεσιών, οδηγούν τους
συνδικαλιστές στην πλήρη ρήξη». Το δημοσίευμα αναφέρεται στις συντονισμένες πλέον ενέργειες
των προέδρων των αστυνομικών, των πυροσβεστών και των λιμενικών και φιλοξενεί δηλώσεις
που προϊδεάζουν για τους κοινούς αγώνες που θα ‘ρθουν, αρχής γενομένης με τη διαμαρτυρία των
αστυνομικών έξω από το ΜΤΣ, λόγω των σχεδίων περί διαχωρισμού του σε δυο λογαριασμούς
(στρατιωτικών και αστυνομικών).
Πρόσωπο, όμως των ημερών, είχε αναδειχθεί από μερίδα του Τύπου, ο υπαρχηγός του ΠΣ
Παναγιώτης Φούρλας, ο οποίος σε συνέντευξή του στη δημοσιογράφο Ευγενία Λουπάκη (περιοδικό
ΜΕΤΡΟ), εμφάνισε ένα πιο λάιτ πρόσωπο για αξιωματικό και μάλιστα σε ηγετικό ρόλο ενστόλου
σώματος.
Η δημοσιογράφος, τον παρουσιάζει ως Νεοδημοκράτη που συνεργάζεται άψογα με τον Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη. Στο ερώτημα «σαν καλό μου φαίνεται ένα υπουργός ΠΑΣΟΚ να διαλέγει ένα
Νεοδημοκράτη», απαντά:
«Εγώ είμαι με το ΠΣ. Αν υπάρχει περίπτωση να εκπροσωπείται πολιτικά το Πυροσβεστικό Σώμα
στη Βουλή, θα ήμουνα εκεί. Επειδή δεν εκπροσωπείται, είμαι σε κάποιον άλλο χώρο. Πού θέλω να
καταλήξω: δε σηκώνει πολιτικά η δουλειά μας, δε χωράνε πολιτικά στη δουλειά τη δική μας».
Δε χωράνε, αλλά μάλλον έχουν παίξει ρόλο στην πορεία του, αν κρίνω απ’ τις άπειρες μεταθέσεις
που έχει πάρει και που, διπλωματικότατα, ο ίδιος αποδίδει στην... εργένικη ιδιότητά του. Μου
αποκαλύπτει ότι ο Αντώνης Δροσογιάννης είναι θείος του, πρώτος ξάδερφος της μάνας του κι όταν
ανέλαβε υπουργός, εκείνον τον είχαν σουτάρει στον Άραξο.
-Και τι έγινε;
«Εκείνος έκανε κάτι. Μ’ άφησε εκεί που ήμουνα... Κοιτάξτε, εμένα οι μεταθέσεις δε με πειράξανε.
Εγώ ήθελα να μ’ αφήνουνε να δουλέψω. Να δου-λέ-ψω. Εγώ τη δουλειά μου τη λατρεύω, θα σας
πω κάτι. Από τότε που ανέλαβε υπουργός ο Χρυσοχοΐδης δεν έχω λείψει ούτε μία μέρα απ’ τη
δουλειά!»
Είναι προφανές ότι τον «πάει με χίλια», κατά την έκφραση της μόδας, τον υπουργό και είναι
προφανές ότι αυτό συμβαίνει επειδή ο Χρυσοχοΐδης, όχι μόνο τον άφησε να δουλέψει αλλά τον
εμπιστεύθηκε, με κριτήριο ακριβώς τη δουλειά του...
-Εσείς πώς μπήκατε στην Πυροσβεστική, πώς τη διαλέξατε;
-Απ’ τη φύση μου είμαι ριψοκίνδυνος άνθρωπος……
-Πόσο μισθό παίρνετε;
-Γύρω στις 500.000.
-Λίγα δεν είναι μετά από τριάντα χρόνια;
-Όχι, καλά μου φαίνονται..
…..
Ο πρώτος μισθός ενός πυροσβέστη, πόσος είναι;
-Θα σε γελάσω: 160-170, εκεί.
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-Λίγα κι αυτά.
-Γιατί, οι άλλοι εργαζόμενοι που πρωτοδιορίζονται, πόσο παίρνουν;
-Δεν καλούνται όμως όλοι να μπουν σε λαγούμια ή να πέσουν στη φωτιά. Δε θα ’πρεπε να
πληρώνεστε καλύτερα;
-Έλα μωρέ, όλοι θέλουν να πληρώνονται καλύτερα!»
Ανεξάρτητα από το πώς μπορεί να προσεγγίσει κάποιος τα λεγόμενα του Υπαρχηγού, η αλήθεια
είναι ότι είχε εντός κι εκτός Σώματος, πολλούς καρδιακούς φίλους αλλά και πολλούς πολέμιους των
αποφάσεων που λάμβανε ως αρμόδιο υπηρεσιακό πρόσωπο επί σειρά ετών. Υπήρχε μια περίοδος
που τον αποκαλούσαν «κομαντατούρ» για την αυστηρότητά του και κυρίως γιατί άφηνε να
διαχέεται η εντύπωση ότι λειτουργούσε και με κομματικές σκοπιμότητες (μεταθέσεις, προσλήψεις
και άλλα θέματα προσωπικού).
Τη διαφορά, πάντως, την έκανε η ΠΟΕΥΠΣ, η οποία έδωσε το δικό της στίγμα σε πείσμα όλων,
τόσο με το επικείμενο 1ο συνέδριό της όσο και με το προσκλητήριο για δυναμικό αγώνα μαζί με τις
άλλες Ομοσπονδίες, όταν οι άλλες Ομοσπονδίες υπαναχώρησαν από την αρχική συμφωνία.

316

Μανώλης Κ. Σταυρακάκης
Στιγμιότυπα από τις κινητοποιήσεις το 1997-1998 σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα. Η επιστολή
που εστάλη στον πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη και η απόφαση του υπουργού Δημόσιας Τάξης Γιώργου
Ρωμαίου για τη μεταφορά των οχημάτων της Δασικής Υπηρεσίας στο ΠΣ
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Συνδικαλιστικό κίνημα - Διβκδικητικός Ορί
ζοντας - Πολιτικός λόγος
Του KAPPA Κων/νου, Προέδρου χρς Πανελλήνιας Έ νω σης Υπαλλήλων Π υροσβεστικού Σώματος
αραμενουν
αμετάβλητες οι δέσεις μας για ένα συν
δικαλιστικό κίνημα μαζικό, αυτόνομο,
ακομμάτιστο. Ένα συνδικαλιστικό κίνημα που da
έχει τη βούληση και τη δύναμη να υπερασπίσει
και να προωθεί τα συμφέροντα μας, τα συμ
φέροντα των εργαζομένων στην Πυροσβεστι
κή, στο Λιμενικό, στην Ελληνική Αστυνομία και
όχι μόνο.

στικό κίνημα πρέπει να παρέμβει ενεργά στα γενικότερα ζη
τήματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Η οικονομι
κή κρίση και η ανάγκη υπέρβασής της ενδιαφέρει ζωτικά
τους εργαζόμενους.
Όσο διαρκεί η κρίση καμία κατάκτηση, καμία παροχή δεν
είναι ούτε δεδομένη, ούτε αποτελεσματική.
Τα συνδικαλιστικά κινήματα πρέπει να συνειδητοποιή
σουν πως δεν μπορεί να περιορίζονται στην υπεράσπιση μόνο
των βραχυπρόθεσμων αιτημάτων των εργαζομένων, αλλά να
παίξουν ρόλο στη διαμόρφωση μιας πιο δίκαιης κοινωνίας, να
διατυπώσουν τη δική τους πρόταση για τη συνολική ανάπτυ
ξη, για τη δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος και του
πλούτου για πιο δημοκρατικές μορφές οργάνωσης της κοινω
νίας.
Με αυτή την έννοια ο αγώνας τους γίνεται και πολιτικός,
έτσι τα συνδικάτα μπορεί να εκφράσουν άποψη για την πολι
τική κυβέρνησης - κομμάτων όσον αφορά τα συμφέροντα του
κόσμου της εργασίας.
Πρέπει επιτέλους να σταματήσουν να αποφασίζουν άλλοι
για εμάς χωρίς εμάς κι εμείς πρέπει να το διεκδικήσουμε όχι
με λόγια αλλά με πράξεις.
Με αυτές τις σκέψεις εύψομαι κάθε επιτυχία στην «Ανάδυ
ση».

Αν μέχρι σήμερα υπήρξαν λάθη — και υπήρξαν —το γεγο
νός αυτά δεν πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε σαν πρόσχημα
να αναθεωρήσουμε τις αρχές μας, αλλά σαν πρόκληση να ανα
νεώσουμε την αξία τους και την πίστη μας σ’ αυτές.
Είναι φανερή η ανάγκη για μια ριζική ριζοσπαστική ανασύ
νταξη του συνδικαλιστικού κινήματος ώστε να μπορέσει να
παίξει αποτελεσματικά το ρόλο τους στις σημερινές συνθή
κες.
Η σοβαρή επιδείνωση των όρων ζωής και δουλειάς δημιουρ
γούν στο συνδικαλιστικό κίνημα τη χρέωση να συνεχίσει και
να εντείνει τον αγώνα για τα άμεσα προβλήματα των εργαζο
μένων. Ο αγώνας αυτός για να είναι αποτελεσματικός χρειάζε
Μ ε αγωνιστικούς χαιρετισμούς
ται την κατάλληλη ιεράρχηση και ακόμα την εξασφάλιση της
μεγαλύτερης δυνατής ενό
τητας, συλλογικής δράσης
των εργαζομένων και απο
δοχής από την κοινωνία. Τα
νεά κοινωνικοοικονομικά
δεδομένα δεν ευνοούν απο
σπασματικές κινητοποιή
σεις ή αποκομμένες επιδιώ
ξεις.
Είναι αναγκαίος περισσό
τερο παρά ποτέ ο διεκδικητικός αγωνιστικός συντονι
σμός όλων των εργαζομένων
με πλαίσιο αιτημάτων που
πραγματικά να ενοποιεί
τους εργαζόμενους και να
δίνει ενιαίες απαντήσεις στα
θέματα των αυξήσεων, της
ανεργίας, των εργασιακών
σχέσεων, των κοινωνικοασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών παροχών.
Από την εντυπωσιακή κινητοποίηση των Σωμάτων Ασφαλείας στην Θεσσαλονίκη (Δεκέμβριος 1997)
Παράλληλα το συνδικαλι
Σε πρώτο πλάνο διακρίνονται οι τρεις πρόεδροι Καρράς (Π.Σ.), Κυριαζίδης (ΕΛ.ΑΣ.), Παναγόπουλος (Λ.Σ.)

Ανάδυση 11
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Πρωτοσέλιδα για την τραγωδία στον Υμηττό το 1998

Συναντήσεις με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Καραμανλή και τη γραμματέα του ΚΚΕ
Αλέκα Παπαρήγα
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Στιγμιότυπα από το 1ο συνέδριο της Ομοσπονδίας το 1999
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7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΧΟΥΜΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Περίοδος Αχιλλέα Τζουβάρα (1999-2002)
Το 1ο συνέδριο της ΠΟΕΥΠΣ
Το 1ο συνέδριο πραγματοποιήθηκε το διήμερο 30 - 31 Οκτωβρίου 1999 και ο πρόεδρος της
ΠΔΕ Κώστας Καρράς έκανε μια εκ βάθους ψυχής τοποθέτηση για τα συνδικαλιστικά δρώμενα
και τη νέα προοπτική του συνδικαλιστικού αγώνα των πυροσβεστών. Τα ζητήματα της καλύτερης
οργάνωσης των Ενώσεων και της Ομοσπονδίας, το ερώτημα για απεργιακές κινητοποιήσεις και
άλλα, αποτελούν μέρος του συνεδριακού προβληματισμού:
Αγαπητοί συνάδελφοι
Εκ μέρους της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, χαιρετίζω με ιδιαίτερη περηφάνια το 1°
συνέδριο της ΠΟΕΥΠΣ και σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Θέλω να πιστεύω ότι το
συνέδριό μας θα απαντήσει σε όλα τα θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους μας σε όλη την
Ελλάδα.
Η ΠΔΕ μετά την ιδρυτική συνέλευση της 3ης του Απρίλη, προχώρησε σε όλες τις αναγκαίες
διαδικασίες για την αναγνώριση και εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας μας. Επίσης, συνεδρίασε
πολλές φορές και ασχολήθηκε τόσο με τα τρέχοντα οργανωτικά προβλήματα όσο και με τα
ουσιαστικά προβλήματα που μας απασχολούν.
Συναντηθήκαμε με τον υπουργό Δημόσιας Τάξης και τον Αρχηγό του Π.Σ. και τους θέσαμε
τα προβλήματα που απασχολούν τους υπαλλήλους του Σώματος. Μέχρι και σήμερα με κύρια
υπαιτιότητα του υπουργού Δημόσιας Τάξης- δεν έχουμε αποκαταστήσει μόνιμη επαφή και τη
συνεργασία που επιθυμούμε, προκειμένου μέσα από αυτήν και το διάλογο που θα προκύπτει, να
γίνεται κοινή επεξεργασία προτάσεων και λύσεων για τα προβλήματά μας.
Αποκαταστήσαμε σε μεγάλο βαθμό την επαφή με τους συναδέλφους της επαρχίας και
ιδιαίτερα αποφασιστικό ρόλο σε αυτό έχει παίξει και θα παίξει στο μέλλον, η δραστηριοποίηση
των πρωτοβαθμίων ενώσεων. Θεωρούμε ότι οι πρωτοβάθμιες ενώσεις δεν αποτελούν απλά
«υποκαταστήματα» της Ομοσπονδίας αλλά πρωτογενή κύτταρα συμμετοχής των συναδέλφων στις
διαδικασίες του συνδικαλιστικού μας κινήματος. Θεωρούμε ότι οι πρωτοβάθμιες ενώσεις έχουν
τη δυνατότητα να επεξεργάζονται συγκεκριμένες προτάσεις τόσο για τα δικά τους περιφερειακά ή
τοπικά προβλήματα, όσο και για τα γενικότερα, τα οποία ως πρωτογενή επεξεργασία, θα πρέπει να
θέτουν για συζήτηση στην ΠΟΕΥΠΣ ώστε να λαμβάνονται συνολικού ενδιαφέροντος αποφάσεις.
Θεωρούμε ότι αυτό είναι περισσότερο δημιουργικό και δημοκρατικό γιατί έτσι λειτουργούμε,
για να το θέσω απλά, «από τα κάτω προς τα πάνω» και όχι «από τα πάνω προς τα κάτω». Θα
πρέπει για τη λειτουργία αυτή να αποκαταστήσουμε ως ΠΟΕΥΠΣ και ένα σύστημα οριζόντιας
ενημέρωσης, έτσι ώστε οι συνάδελφοι π.χ. της Κομοτηνής να ενημερώνονται για τις προτάσεις των
συναδέλφων της Πάτρας και ούτω καθεξής. Για το σκοπό αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο που θα
εκλεγεί, απαιτείται χωρίς καμία καθυστέρηση να προχωρήσει στην έκδοση μηνιαίου δελτίου που
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θα διανέμεται με ευθύνη των πρωτοβαθμίων ενώσεων σε όλα τα μέλη.
Αγαπητοί συνάδελφοι
Η συγκυρία από πλευράς κοινής γνώμης είναι ιδιαίτερα θετική για το συνδικαλιστικό μας
κίνημα. Δε χρειάζεται να πούμε πολλά για την καθημερινή μας συμβολή στο πλευρό του Έλληνα
πολίτη. Οι Έλληνες πυροσβέστες, ιδιαίτερα μετά τον πρόσφατο καταστροφικό σεισμό της Αθήνας,
αποτελούν την ελπίδα, το αποκούμπι και το παράδειγμα προσφοράς για τους Έλληνες πολίτες. Όλοι
αναγνωρίζουν το έργο μας. Ακόμα και η πολιτεία, στα λόγια βέβαια. Το τελευταίο αυτό το σημειώνω
με ιδιαίτερη πίκρα γιατί η πολιτεία, παρά τα μεγάλα λόγια μετά τους σεισμούς, πρόσφατα, αλλά
και σε επικήδειους κατά καιρούς, εμμένοντας στη λογική των λογιστικών υπολογισμών, αρνείται
να ενεργοποιήσει ουσιαστικά το αυτονόητο, που είναι η αποδοχή των συγκεκριμένων αιτημάτων,
που κατά καιρούς της έχουμε θέσει.
Στην άρνηση της πολιτείας απαντήσαμε με τη συγκέντρωση και πορεία μας στη Βουλή στις
6.7.1999, στην οποία συμμετείχαν περίπου 600 συνάδελφοι από τους οποίους οι 450 από την
επαρχία. Ίσως η συμμετοχή να μην μας ικανοποιεί και εμείς σαν συνδικαλιστικό κίνημα να
έχουμε την ευθύνη μας γι’ αυτό. Σε κάθε όμως περίπτωση, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε
σαν μια αρχή αγωνιστικών κινητοποιήσεων που θα έχουν συνέχεια. Ήδη, για τις 2 Νοεμβρίου
1999 έχει αποφασιστεί 24ωρη ένστολη παραμονή έξω από την Βουλή μαζί με τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις των αστυνομικών και λιμενικών ενώ για τις 9 Νοεμβρίου 1999, προγραμματίζεται
μεγάλη συγκέντρωση και πορεία.
Εκτιμάμε ότι η συγκέντρωση της 9ης Νοέμβρη θα πρέπει να γίνει ακόμη και μόνο από την
Ομοσπονδία μας και να λάβουμε απόφαση και σήμερα στο συνέδριό μας. Πρέπει όμως να
αντιμετωπίσουμε το θέμα της μαζικής συμμετοχής, έτσι ώστε στη συνέχεια να αρχίσουμε να
αντιμετωπίζουμε πιο ουσιαστικά το ζήτημα των ακόμη πιο δραστικών κινητοποιήσεων, χωρίς
να αποκλείουμε και το θέμα της απεργίας. Τίθεται ένα ζήτημα νομιμότητας για τις απεργιακές
κινητοποιήσεις, το οποίο όμως είμαι βέβαιος ότι θα ξεπεράσουμε στην πράξη με τη μαζική
συμμετοχή των συναδέλφων. Τι θα κάνουν δηλαδή; Θα αποτάξουν 5.000 πυροσβέστες; Και με
ποια αιτιολογία; Ότι είναι παράνομοι; Μπροστά στις ουσιαστικές παρανομίες των κρατούντων,
εμείς είμαστε απροστάτευτοι. Οφείλουμε το θέμα αυτό να το αντιμετωπίσουμε σοβαρά, ενωμένοι
και χωρίς δισταγμούς.
Βέβαια, μέχρι να φθάσουμε στο επίπεδο να συζητάμε για απεργιακές κινητοποιήσεις πρέπει
τουλάχιστον να φθάσουμε στο επίπεδο της συγκεκριμένης επεξεργασίας προτάσεων και στο
δυνάμωμα του ίδιου μας του συνδικαλιστικού κινήματος. Έτσι λοιπόν, στόχοι μας πρέπει να
είναι:
1. Ούτε ένας συνάδελφος έξω από πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση στον τόπο που
υπηρετεί.
2. Δημιουργία στα πλαίσια κάθε πρωτοβάθμιου σωματείου, αλλά και στην Ομοσπονδία,
Επιτροπών, για την μελέτη και διατύπωση προτάσεων για τα προβλήματά μας.
3. Διαρκής οργανωτική επαφή Ομοσπονδίας με σωματεία.
4. Ουσιαστική λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, που θα συνεδριάζει και
θα αποφασίζει και δεν θα αναλώνεται σε μικροαντιπαραθέσεις, όπως πολλές φορές μέχρι σήμερα
συνέβαινε.
5. Έκδοση εντύπου. Αποκατάσταση και συνεχής επαφή με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,
κεντρικά και περιφερειακά, με διαρκή παρουσία των εκπροσώπων του συνδικαλιστικού κινήματος,
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οι οποίοι θα θέτουν τα προβλήματα των πυροσβεστών για την ενημέρωση της κοινής γνώμης.
6. Να απευθυνθούμε απευθείας στον Ελληνικό λαό σε μια μεγάλη καμπάνια που στόχο θα έχει
το μάζεμα 200.000 υπογραφών κάτω από ένα κείμενο που θα περιγράφει συνοπτικά τα αιτήματά
μας, ιδιαίτερα της αναγνώρισης του επαγγέλματός μας ως ανθυγιεινού και επικινδύνου και του
αιτήματός μας για αμοιβή υπερωριών και νυκτερινής εργασίας. Με αυτήν την καμπάνια, την
παρουσία μας στα Μ.Μ.Ε., τις συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας σε Αθήνα και επαρχία,
πιστεύουμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά.
Αγαπητοί συνάδελφοι
Είναι αλήθεια ότι ο πρόσφατος σεισμός έδωσε την ευκαιρία στα Μ.Μ.Ε. να αντιμετωπίσουν με
διαφορετικό μάτι τους Έλληνες Πυροσβέστες. Τη δυνατότητα αυτή οφείλουμε να αξιοποιήσουμε.
Πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι όταν πρόκειται για αιτήματα ή για προβλήματα εργαζομένων, τα
Μ.Μ.Ε. γίνονται ιδιαίτερα φειδωλά. Έτσι λοιπόν, απαιτείται στον τομέα της δημοσιοποίησης των
θέσεών μας ιδιαίτερη προσπάθεια, αλλά και προσοχή από όσους έχουν την ευκαιρία παρουσίασης
στα Μ.Μ.Ε.
Τα προβλήματά μας είναι γνωστά και δεν θα επεκταθώ στην επί μέρους ανάλυσή τους. Πολλά από
αυτά είναι προβλήματα παλιά, άλλα είναι νεότερα και έχουν υπεισέλθει στην θέση προβλημάτων
και αιτημάτων μας που ως ένα βαθμό έχουν βρει τη λύση τους. Σήμερα για παράδειγμα δεν μιλάμε
για καταστολή. Η καταστολή έχει φύγει από το Πυροσβεστικό Σώμα και θεωρώ ότι αυτό ήταν μια
μεγάλη νίκη του συνδικαλιστικού μας κινήματος. Με το Ν. 2592/1998 δόθηκαν τα πλασματικά
χρόνια, όμως πρέπει να παλέψουμε για πολλά άλλα γνωστά σε όλους σας αιτήματά μας».
Αίσθηση προκάλεσε στη συνέχεια, η πρότασή του να προσλαμβάνονται στο Πυροσβεστικό Σώμα
άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά και οι καταγγελίες για αυξημένη συμμετοχή των πυροσβεστών
σε ορισμένες επαγγελματικές ασθένειες (ηπατίτιδα, καρκίνος, καρδιακές και δερματικές παθήσεις
κ.λπ.). Ζήτησε δε να αποκτήσει το Π.Σ. πολυιατρικό κέντρο και νοσοκομειακή μονάδα για την
κάλυψη όλων των εργαστηριακών εξετάσεων και νοσοκομειακή περίθαλψη τόσο των εν ενεργεία
όσο και των συνταξιούχων συναδέλφων τους.
Μια άλλη πρόταση, που ξεφεύγει από τα στενά κλαδικά αιτήματα, αφορούσε στη δημιουργία
ειδικής μονάδας για την άμεση μεταφορά των πληγέντων από αυτοκινητικά ατυχήματα, σεισμούς,
πυρκαγιές και εν γένει καταστροφές, σε νοσοκομεία.
Όπως είπε ο Κ. Καρράς, πρέπει να προσληφθεί ειδικό ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό με
σκοπό την άμεση και έγκαιρη παροχή πρώτων βοηθειών και να αγοραστεί ειδικός εξοπλισμός και
ειδικές μονάδες, όπως αυτές που διαθέτει το ΕΚΑΒ57.
Οι σύνεδροι δεν στάθηκαν βεβαίως μόνο σε αυτά, άσκησαν κριτική και στην απερχόμενη διοίκηση
ενώ έγιναν αναφορές και στα οικονομικά θέματα που είχε το σωματείο στο ξεκίνημά του.
Το συνέδριο διεξήχθη σε κλίμα έντασης και έντονων αντιπαραθέσεων, που πυροδοτούνταν
πολλές φορές και από κομματικές σκοπιμότητες. Στη δίνη αυτών των αντιπαραθέσεων βρέθηκε και
ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, Δ. Ευσταθιάδης, ο οποίος αναγκάστηκε
να αποχωρήσει μετά την επίσημη έναρξη των εργασιών και τις ομιλίες των επισήμων, αν και είχε
εκδηλώσει την πρόθεσή του να μείνει και να απαντήσει στις ερωτήσεις και στον προβληματισμό
57

Η πρόταση αυτή απασχολούσε ιδιαίτερα το υπουργείο Δημόσιας Τάξης, όπως είχε γράψει ο «Επενδυτής» (6-11-1999)
«καθώς έχει αποδειχθεί ότι πολλές φορές η σωτηρία των θυμάτων που απεγκλωβίζονται από τα συνεργεία διάσωσης εξαρτάται
από την έγκαιρη διακομιδή τους στα νοσοκομεία. Ήδη έχει δρομολογηθεί η αγορά δύο ελικοπτέρων και πέντε ασθενοφόρων
για τη μεταφορά τραυματιών, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Π.Σ. μέσω των κοινοτικών προγραμμάτων».
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των συνέδρων.
Χαιρετισμό έστειλε ο πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης:
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, άνδρες και γυναίκες της μεγάλης οικογένειας του Πυροσβεστικού
Σώματος. Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την πραγματοποίηση του 1ου συνεδρίου της Ομοσπονδίας
σας. Λυπάμαι που προειλημμένες υποχρεώσεις δεν μου επιτρέπουν να είμαι σήμερα κοντά σας. Δεν
είναι πολύς καιρός που συναντήθηκα στο γραφείο μου στη Βουλή, μετά από τις κινητοποιήσεις στο
κέντρο της Αθήνας, με εκπροσώπους σας συνδικαλιστές.
Είχα την ευκαιρία τότε και νοιώθω την ανάγκη να το επαναλάβω και σήμερα, να εξάρω το
υψηλό φρόνημα, την αυτοθυσία και την αυταπάρνηση των πυροσβεστών μας, οι οποίοι μέσα
από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, δίνουν καθημερινά μάχες για να προστατεύσουν τον εθνικό
μας φυσικό πλούτο και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Αυτές σας οι αρετές και η χρήση
νέων, περισσότερων και πιο σύγχρονων μέσων πυρόσβεσης συνετέλεσαν στην αποτελεσματική
αντιμετώπιση πυρκαγιών του καλοκαιριού που μας πέρασε».
Τέλος, διαβεβαίωσε τους συνέδρους ότι θα είναι δίπλα τους στα δίκαια αιτήματά τους ως πρόεδρος
της Βουλής και ευχήθηκε το πρώτο συνέδριο να καταλήξει μέσα από την ενότητα, τη σύνεση και
τον ειλικρινή διάλογο, σε αποφάσεις που θα οδηγήσουν τον κλάδο σε ένα καλύτερο αύριο.
Μετά τη λήξη των εργασιών του 1ου συνεδρίου της ΠΟΕΥΠΣ και τις αρχαιρεσίες που
διενεργήθηκαν για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, η ΠΑΣΚ Πυροσβεστών για άλλη
μια φορά αναδείχθηκε πρώτη δύναμη. Ψήφισαν 112 αντιπρόσωποι και έλαβαν:
-Πανελλήνια Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση Πυροσβεστών (ΠΑΣΚ Πυρ/στών) 45 ψήφους
- 8 έδρες.
-Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ.) 39
ψήφους - 6 έδρες.
- Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών (Ε.Α.Κ.Π.) 28 ψήφους - 5 έδρες.
Η κάλπη έβγαλε πάντως ενισχυμένες τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης (ΔΑΚΥΠΣ έξι -από πέντεέδρες και Ενωτική Ανεξάρτητη Κίνηση Πυροσβεστών πέντε -από τέσσερις- έδρες στο προηγούμενο
σχήμα), αφού η ΠΑΣΚ πυροσβεστών μείωσε τη δύναμή της στο ΔΣ κατά δύο έδρες (οκτώ από
δέκα). Η πορεία της νέας Ομοσπονδίας, σύμφωνα με ορισμένους συνδικαλιστές, προδιαγραφόταν
πάντως δυσοίωνη, καθώς οι συνδικαλιστικές ιδιότητες διαπλέκονταν με τα προσωπικά συμφέροντα
ορισμένων συνδικαλιστών.
Στη συνέχεια, το νέο Δ.Σ. συνήλθε σε σώμα για την κατανομή των αξιωμάτων και την εκλογή
προεδρείου:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ Αχιλλέας (ΠΑΣΚ)
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΡΡΑΣ Κωνσταντίνος (ΠΑΣΚ)
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος (ΠΑΣΚ)
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ Γεώργιος (ΔΑΚΥΠΣ)
ΑΝΑΠΛΗΡ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ευάγγελος (ΠΑΣΚ)
ΤΑΜΙΑΣ: ΤΡΟΝΤΖΑΣ Δημήτριος (ΠΑΣΚ)
ΑΝΑΠΛΗΡ. ΤΑΜΙΑΣ: ΑΓΟΡΑΚΗΣ Παναγιώτης (ΔΑΚΥΠΣ)
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος (ΔΑΚΥΠΣ
ΑΝΑΠΛ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος (ΔΑΚΥΠΣ)
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΔΑΔΟΥΔΗΣ Κωνσταντίνος (ΔΑΚΥΠΣ)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ: ΜΑΣΙΚΑΣ Δημήτριος (ΠΑΣΚ)
ΜΕΛΗ: ΑΝΤΩΝΙΟΥ Κωνσταντίνος (ΠΑΣΚ), ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Γεώργιος (ΠΑΣΚ),
ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Γερμανός (ΔΑΚΥΠΣ), ΛΟΥΒΡΟΣ Σπυρίδων (ΕΑΚΠ), ΡΑΣ0Π0ΥΛ0Σ Γεράσιμος
(ΕΑΚΠ) ΛΕΟΝΤΙΟΣ Ιωάννης (ΕΑΚΠ) ΔΡΙΤΣΑΣ Παναγιώτης, (ΕΑΚΠ) ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Ιωάννης
(ΕΑΚΠ).
Νέες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας
Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό μέτωπο, όπως είχε προγραμματιστεί, έτσι κι έγινε και με το νέο
προεδρείο, το οποίο ενισχύει κάθε πρωτοβουλία για κοινή πλεύση με τα προεδρεία όλων πλέον των
Ομοσπονδιών και Ενώσεων, ανεξαρτήτως βαθμών εκπροσώπησης. Πυροσβέστες, λιμενικοί και
κυρίως αστυνομικοί, συγκεντρώθηκαν από το πρωί της 2ας Νοεμβρίου 1999 έξω από τη Βουλή,
βάσει ενός κοινού αγωνιστικού πλαισίου. Τα κυρίαρχα αιτήματά τους ήταν οικονομικά, έθεταν
όμως και ένα ερώτημα που απευθυνόταν πρωτίστως στην κοινωνία: «Θέλουμε, όμως μπορούμε;»
Τα βασικά οικονομικά αιτήματα που προέταξαν οι πέντε πλέον φορείς, ΠΟΕΠΛΣ, ΕΑΠΣ,
ΠΟΑΣΥ, ΠΕΝΑΑ και ΠΕΠΛΣ, αφορούσαν:
-Αύξηση του βασικού μισθού του Ανθυπολοχαγού τουλάχιστον στις 230.000 δρχ. με παράλληλη
αναπροσαρμογή των συντελεστών από 1-1-2000.
-Σύνδεση της εργασίας με την αμοιβή και καθιέρωση αποζημίωσης για εργασία τη νύκτα, τις
αργίες και τις υπερωρίες με ωρομίσθιο.
-Αναγνώριση της εργασίας ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής.
-Προώθηση των μισθολογικών προαγωγών των Αξιωματικών - επόμενος του αποστρατευτικού
βαθμός.
-Προσμέτρηση της στρατιωτικής θητείας ως πραγματικής υπηρεσίας.
Αναμφισβήτητα, η κοινή κάθοδος έξω από τη Βουλή των Ελλήνων ήταν εντυπωσιακή. Τα μέλη
των διοικητικών συμβουλίων των Ομοσπονδιών και αντιπροσωπείες όλων των πρωτοβαθμίων
ενώσεων συμμετείχαν στην 24ωρη διαμαρτυρία, ενώ με το Ψήφισμα που κατατέθηκε στα πολιτικά
κόμματα, καταγγέλθηκε η παραπλανητική πολιτική της κυβέρνησης όσον αφορά τις δήθεν γενναίες
αυξήσεις προς τους ένστολους, όπως υποστήριζαν ορισμένα ΜΜΕ.
Οι συνδικαλιστές διένειμαν στους διερχόμενους πολίτες φυλλάδιο με τα αιτήματά τους, το οποίο
απευθυνόταν στην ελληνική κοινωνία με το χαρακτηριστικό τίτλο «Θέλουμε, όμως μπορούμε;».
Μετά το πέρας της 24ωρης διαμαρτυρίας, θορυβημένη η κυβέρνηση, και για να μην έχει άλλου
τύπου παρενοχλήσεις ενόψει της επίσημης επίσκεψης στην Αθήνα του Αμερικανού Προέδρου
Μπιλ Κλίντον, ανακοίνωσε εσπευσμένα την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, (Δελτίο Τύπου
του ΥΔΤ της 3-11-1999) που συνεδρίασε την επομένη ημέρα, ότι θα υπάρξει αναπροσαρμογή των
συντελεστών του μισθολογίου, αύξηση επιδόματος επιτελικής ευθύνης, καθιέρωση επιδόματος
διοίκησης και καθιέρωση αποζημίωσης για τη νυχτερινή εργασία με βάση το ωρομίσθιο.
Οι πρωτοβουλίες των συνδικαλιστών των Σωμάτων Ασφαλείας στόχευαν στην κλιμάκωση
των πιέσεών τους, δεδομένου ότι η χώρα είχε μπει ήδη σε προεκλογική τροχιά (οι βουλευτικές
εκλογές έγιναν τελικά στις 9 Απριλίου 2000) και τα πολιτικά κόμματα πλειοδοτούσαν σε
εξαγγελίες και υποσχέσεις. Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση τους ανακοινώνει τις κάτωθι ρυθμίσεις
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(συμπεριελήφθησαν σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο ψηφίσθηκε στο σύνολό
του στις 16-11-1999):
Από 1-1-2000 ο βασικός μισθός του Ανθυπολοχαγού και αντίστοιχων αυξάνεται από 188.500
στις 200.000 και από 1-7-2000 στις 203.000 δρχ. Οι δε συντελεστές προσδιορισμού των βασικών
μισθών αντικαθίστανται από 1-7-2000.
Το προεδρείο της ΠΟΕΥΠΣ, όμως, δε φαίνεται να ικανοποιείται και επιμένει, σε αντίθεση με τους
άλλους προέδρους, στην υλοποίηση της προγενέστερης κοινής απόφασης για δυο συγκεντρώσεις
(24ωρη ένστολη παραμονή στο Κοινοβούλιο στις 2/11/99 και αν δε φέρει η διαμαρτυρία αυτή,
τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τότε να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα πανελλαδική συγκέντρωση
διαμαρτυρίας, στις 9 Νοεμβρίου 1999, ημέρα Τρίτη). Ενημερώνει λοιπόν τα μέλη της:
«Συνάδελφοι, σας γνωρίζουμε ότι δεν μας δίνουν λύση σε κανένα από τα αιτήματα που ζητήσανε
από κοινού. Δυστυχώς, όμως, μετά την ένστολη διαμαρτυρία μας στις 2/11 και χωρίς να γνωρίζουμε
τι προέκυψε, τόσο οι Ομοσπονδίες της Ελληνικής Αστυνομίας - (Π.ΕΝ.Α.Α. και Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
όσο και η Πανελλήνια Ένωση Λιμενικών (Π.Ε.Π.Λ.Σ.), ακυρώνουν τη συμμετοχή τους στην
προγραμματισμένη συγκέντρωση.
Εμείς όμως αισθανόμενοι για άλλη μια φορά την αδιαφορία και την αναλγησία της πολιτείας η
οποία αντί να σκύψει στα πραγματικά μας προβλήματα και να δώσει ουσιαστικές λύσεις, προχωρά
σε μονομερείς λύσεις, μοιράζοντάς μας ψίχουλα, ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα
διεκδίκησης μέχρι να δοθούν οι πραγματικές λύσεις στα προβλήματά μας.
Έτσι λοιπόν, θα πραγματοποιήσουμε την προγραμματισμένη από 22-10-1999 πανελλαδική
συγκέντρωση διαμαρτυρίας και στην οποία θα μετέχει και η Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού
Σώματος (Ε.Α.Π.Σ.). Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, πλατεία Κάνιγγος, ημέρα
Τρίτη και ώρα 17.00’ στις 9 Νοεμβρίου 1999.
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι: α) Στη συγκέντρωση θα συμμετέχουμε ένστολοι. β) Μετά το
πέρας των χαιρετισμών - ομιλιών θα πραγματοποιηθεί πορεία προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο όπου
και θα κατατεθεί Ψήφισμα. γ) Η κάθε Περιφερειακή Ένωση να συμμετέχει με τα δικά της πανό. δ)
Για κάθε άλλη διευκρίνιση να απευθύνεστε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.
Συνάδελφοι, για άλλη μία φορά, καλούμεθα, με τη συμμετοχή όλων μας, να βροντοφωνάξουμε
για το δίκαιο των αιτημάτων μας».
Να σημειωθεί ότι η Νέα Δημοκρατία αυτό το διάστημα ασκούσε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση
για τον τρόπο που αντιμετώπιζε τους ένστολους. Με αφορμή τις τελευταίες εξαγγελίες, ο βουλευτής
Επικρατείας και υπεύθυνος του Τομέα Δημόσιας Διοίκησης, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της
Ν.Δ. καθηγητής Προκόπης Παυλόπουλος, με δηλώσεις του κατηγόρησε τον ΥΔΤ για συνθήκες
αδιαφάνειας στον ευαίσθητο τομέα της κρατικής μηχανής (κρίσεις αξιωματικών) ενώ για τα
μισθολογικά είπε ότι «ο ν.2448/96 είχε θεωρητικά τουλάχιστον αντιεπιδοματική φιλοσοφία. Στην
πράξη όμως κατέληξε αφενός επιδοματικός, θεσπίζοντας πολλά επιδόματα, και αφετέρου άδικος,
λόγω της μεγάλης διαφοράς των συντελεστών μεταξύ χαμηλών, μεσαίων και ανώτατων βαθμών».
Η ΝΔ ζητούσε:
1. Οι αποδοχές του Ανθυπολοχαγού, που είναι η βάση και των βασικών μισθών, να αναμορφωθούν
από 1-1-2000 στις 210.000 αντί 188.500 που είναι σήμερα.
2. Να μη δοθεί καμία αύξηση σε ήδη υφιστάμενα επιδόματα.
3. Να θεσπισθεί η αμοιβή για εργασία τη νύχτα, αργίες και υπερωρίες με βάση το ωρομίσθιο.
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4. Να υπάρξει μισθολογική αντιστοιχία μεταξύ των αξιωματικών των ΕΔ και εκείνων των ΣΑ.
5. Να καθιερωθεί ιδιαίτερη αμοιβή για εκείνους τους βαθμοφόρους που ασκούν διοίκηση σε όλες
τις βαθμίδες.
6. Να χαρακτηριστεί η εργασία στα ΣΑ ως επικίνδυνη με όλες τις περαιτέρω έννομες συνέπειες.
«Η πρόταση αυτή είναι δίκαιη και ρεαλιστική. Προκαλεί κόστος για τους εν ενεργεία και
συνταξιούχους από την αύξηση του βασικού μισθού 73 δισ και 35 περίπου δισ για τη θέσπιση
αμοιβής για εργασία τη νύχτα, τις αργίες και υπερωρίες. Το ανωτέρω ποσό μειώνεται κατά 45%,
περίπου, από τη μη χορήγηση της εισοδηματικής πολιτικής του έτους 2000. Εφόσον η πρόταση
αυτή δεν γίνει δεκτή, η ΝΔ δεσμεύεται, για μια ακόμα φορά, ότι ως κυβέρνηση, αμέσως μετά τις
εθνικές εκλογές, θα θεσμοθετήσει κατά προτεραιότητα και θα εφαρμόσει πλήρως το μισθολογικό
αυτό πρόγραμμα», υποστήριζε τότε ο Προκόπης Παυλόπουλος.
Ακάθεκτοι οι συνδικαλιστές της ΠΟΕΥΠΣ, υλοποίησαν, λοιπόν, και την απόφασή τους για
συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Κάνιγγος στις 9-11-99 προτάσσοντας το αίτημα για την
αναγνώριση της εργασίας τους ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής.
Με αφορμή τις κινητοποιήσεις αυτές, ο τομεάρχης της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Νίκος
Γκελεστάθης, κατέθεσε στις 10 Νοεμβρίου 1999, στη Βουλή, ερώτηση προς τον ΥΔΤ, ψέγοντας την
κυβέρνηση ότι έσπευσε να πανηγυρίσει αναφορικά με τις δασικές πυρκαγιές κατά την αντιπυρική
περίοδο του τρέχοντος έτους, και μάλιστα, χωρίς να ικανοποιεί τα αιτήματα των πυροσβεστών, για
τα οποία ζητούσε συγκεκριμένες απαντήσεις.
Πιεζόμενο πολιτικά το υπουργείο από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, έσπευσε να ανταποκριθεί
στο αίτημα της ΠΟΕΥΠΣ για ενημέρωση. Έτσι, στις 16-11-1999, συναντήθηκε με το Γενικό
Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Δημήτρη Ευσταθιάδη και στις 17-11-1999 με τον
Αρχηγό και τον Β’ Υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος. Όπως ανακοινώθηκε, «σκοπός
των συναντήσεων ήταν η ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου πάνω σε μια σειρά από κρίσιμα και
ουσιαστικά ζητήματα που μας απασχολούν. Ο κύριος Γενικός Γραμματέας και ο κύριος Αρχηγός
επιφυλάχθηκαν να μας απαντήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα».
Μη μας εμπλέκετε στις καταλήψεις
Κλείνοντας, το 1999, η ΠΟΕΥΠΣ εγγράφει μια ακόμα πράξη κοινωνικής ευαισθησίας. Την ώρα
που ολόκληρη η Ελλάδα, είχε καταληφθεί από τον πυρετό της διοργάνωσης των εκδηλώσεων
για τον εορτασμό της χιλιετηρίδας με κεντρικές αυτές του δήμου της Αθήνας στην Ακρόπολη, η
Ομοσπονδία προσπαθούσε να διαφυλάξει το κοινωνικό της πρόσωπο αποκρούοντας πολιτικές που
την εξέθεταν στα μάτια των πολιτών. Άλλωστε και μέσα στο καταχείμωνο, η Π.Υ. ήταν παρούσα
ακόμα και στον εορτασμό του Μιλένιουμ, αφού υπήρχε κίνδυνος πυρκαγιών από τα εκατοντάδες
βεγγαλικά και πυροτεχνήματα.
Έτσι, στις 24-12-1999 κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών,
ζητώντας την ποινική δίωξη εκείνων που με παράνομες εντολές έστελναν τους πυροσβέστες να
«σπάσουν» τις μαθητικές καταλήψεις. Ειδικά το διάστημα, από τις 4 έως 17 Δεκεμβρίου 1999, όπως
ανέφερε στην αναφορά της, «σε πολλά σχολικά συγκροτήματα διαφόρων περιοχών της χώρας, τα
οποία τελούσαν σε καθεστώς κατάληψης από μαθητές, οι οποίοι με τον τρόπο αυτό εκδήλωναν την
αντίθεσή τους στην επιχειρούμενη και νομικώς επιβληθείσα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση με την
εισαγωγή εξετάσεων στη Β’ Λυκείου, έγινε παρουσία εισαγγελικών αρχών επέμβαση αστυνομικών
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οργάνων για την διαπίστωση τέλεσης αξιοποίνων πράξεων στα υπό κατάληψη σχολεία και τη
διακοπή των καταλήψεων.
Για την απελευθέρωση των θυρών των υπό κατάληψη σχολείων, στα οποία είχαν τοποθετηθεί
αλυσίδες και σφραγιστεί με λουκέτα, επενέβησαν υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, οι
οποίοι με τη χρήση τεχνικού εξοπλισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, έκοψαν τις αλυσίδες και τα
λουκέτα, προκειμένου, εν συνεχεία, να εισέλθουν στα σχολεία αστυνομικές δυνάμεις συνοδευόμενες
από εισαγγελέα. Αυτό συνέβη σε διάφορα Λύκεια της περιοχής Αθηνών (σχολικά συγκροτήματα
Καρέα, Γκράβας και αλλού), όπως και σε διάφορα Λύκεια της επαρχίας, όπως ενδεικτικά στην
Κέρκυρα, την Πάτρα, το Βόλο, τη Ρόδο, τη Χίο και αλλού.
Προφανές είναι ότι οι ανωτέρω υπάλληλοι που επενέβησαν στα σχολικά συγκροτήματα, και
από ό,τι μας γνωστοποιήθηκε, έτσι έγινε, για την επέμβασή τους, ενεργούσαν βάσει διαταγών.
Θεωρούμε και εξηγούμε πιο κάτω γιατί οι δοθείσες αυτές διαταγές στερούνται νομιμότητας και
εδόθησαν από αυτούς που εδόθησαν κατά παράβαση των καθηκόντων τους, εν γνώσει τους ότι
αυτές ήσαν παράνομες, της γνώσης τους προκύπτουσας από το γεγονός ότι οι διαταγές αυτές,
ευθύς εξαρχής, με ανακοινώσεις της Ομοσπονδίας μας καταγγέλθηκαν ως παράνομες. Παρά ταύτα
δεν υπέβαλαν ερώτημα προς τα ανώτερα κλιμάκια του Πυροσβεστικού Σώματος προς διευκρίνιση
των διαταγών, όπως επίσης, τα ανώτερα ιεραρχικά κλιμάκια του Πυροσβεστικού Σώματος,
συμπεριλαμβανομένου και του Αρχηγού αυτού Ανδρέα Γκέκα, κατοίκου Αθηνών (Μουρούζη
αρ. 4), ο οποίος, σύμφωνα με την οργάνωση και συγκρότηση - διοικούμενου από τον Αρχηγό
αυτού- προΐσταται όλων των υπηρεσιών αυτού. Το Πυροσβεστικό Σώμα υπάγεται στον υπουργό
Δημόσιας Τάξης και δεν έχει σχέση ιεραρχίας και ως εκ τούτου οι υπηρεσίες του δεν είναι δεκτικές
εντολών και διαταγών από πρόσωπα, υπαλλήλους, ή αξιωματικούς άλλων Σωμάτων (ενδεικτικώς
αναφερόμενης της Ελληνικής Αστυνομίας) του Ελληνικού Κράτους (…).
Από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων δεν προκύπτει δυνατότητα οποιασδήποτε
μορφής επέμβασης υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος σε υπό κατάληψη τελούντα σχολεία.
Ειδικότερα δε, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κατάληψη σχολικών συγκροτημάτων από μαθητές, δεν
μπορεί να υπαχθεί, ανεξαρτήτως της νομιμότητάς τους, στην έννοια των εκτάκτων περιστατικών,
τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με άλλο τρόπο από τις Αστυνομικές Αρχές, ώστε να
καθίσταται αναγκαία η συνδρομή των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, έστω και αν η
επέμβαση αυτή δεν σχετίζεται με τα εν γένει καθήκοντα και την αποστολή αυτού.
Προφανές είναι ότι στην έννοια του έκτακτου περιστατικού που να καθιστά αναγκαία την
επέμβαση του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να συνδράμει τις Αστυνομικές Αρχές,
υπάγονται γεγονότα και συμπεριφορές που είναι αιφνίδιες, μη προβλέψιμες και δημιουργούν
κίνδυνο για την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Προφανές είναι επίσης, ότι
δεν συνιστά έκτακτο περιστατικό η μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τις καταλήψεις
σχολείων, με την οποία καθιερώνεται η αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη των όσων συμμετέχουν με
καθοιονδήποτε τρόπο σε αυτές.
Από την επέμβαση του Πυροσβεστικού Σώματος στα υπό κατάληψη σχολεία, επλήγη το
κύρος αυτού και των υπαλλήλων του στην ελληνική κοινωνία, αφενός μεν γιατί οι υπάλληλοί
του εκλήθησαν να εκτελέσουν έργο που βρίσκεται εκτός των ορίων της νομιμότητας, αφετέρου
επλήγη και στα μάτια των ίδιων των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος το κύρος αυτού,
αφού υπάλληλοί του, ταγμένοι στην προστασία του Έλληνα πολίτη, διετάχθησαν παράνομα να
εκτελέσουν καθήκοντα «κλειδαρά», τα οποία σε καμία περίπτωση δεν σχετίζονται με την από
το νόμο προβλεπόμενη αποστολή τους. Εδώ διευκρινίζουμε ότι ουδέποτε εκδόθηκε ή απεστάλη
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οποιαδήποτε γραπτή διαταγή.
Από την ανωτέρω συμπεριφορά, προκύπτει ότι εν προκειμένω, τελέσθηκε το αδίκημα της
παράβασης καθήκοντος, όπως αυτό προβλέπεται και τιμωρείται από τον ποινικό νόμο (άρθρο 259
Π.Κ.). Ως εκ τούτου, ζητούμε να ασκήσετε ποινική δίωξη για το ανωτέρω αδίκημα κατά όσων
έδωσαν παράνομες διαταγές και όσων δεν απέτρεψαν με την παράλειψη έκδοσης σαφούς και
συγκεκριμένης διαταγής, το πιο πάνω αξιόποινο αποτέλεσμα.
Μάρτυρες προτείνουμε τους: Σπυρίδωνα Λούβρο, υπάλληλο Πυροσβεστικού Σώματος,
κάτοικο Κέρκυρας, Νικόλαο Λύρα, υπάλληλο Πυροσβεστικού Σώματος, κάτοικο Πάτρας,
Ιωάννη Λεόντιο, υπάλληλο Πυροσβεστικού Σώματος, κάτοικο Αθηνών, Κωνσταντίνο Καρρά,
υπάλληλο Πυροσβεστικού Σώματος, κάτοικο Πειραιά και Αθανάσιο Γιαννακόπουλο, υπάλληλο
Πυροσβεστικού Σώματος, κάτοικο Αθηνών.
Νέες εσωτερικές διαφωνίες για τα μισθολογικά των ενστόλων
Το 2000, η χώρα συνεχίζει να ζει το μύθο του Χρηματιστηρίου και των κίβδηλων υποσχέσεων
της κυβέρνησης Σημίτη περί νομισματικής ένωσης και ισχυρού νέου νομίσματος. To πόσο όλα
αυτά ανταποκρίνονταν, βέβαια, στην πραγματικότητα, θα αποκαλυφθεί πολύ πολύ αργότερα, και
μάλιστα με τον πιο δραματικό τρόπο. Το 2010, μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια, η πατρίδα μας θα
βρεθεί στο χείλος της καταστροφής, και όντας αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της άτακτης χρεοκοπίας,
θα αναγκαστεί «με το πιστόλι στον κρόταφο», να υπογράψει επαχθή για το λαό Μνημόνια δανεισμού
«ζεστού χρήματος», όχι μόνο από τους Ευρωπαίους συμμάχους, αλλά ακόμα ακόμα και από αυτό
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ένα Ταμείο φόβος και τρόμος για τους εργαζόμενους, καθώς έως
τότε, όπως όλοι ξέραμε, ήταν για να «στηρίζει» μόνο υπανάπτυκτες τριτοκοσμικές χώρες…
Το 2000, ωστόσο, τίποτε δεν προμήνυε για μας τους κοινούς θνητούς της Ευρώπης, αυτήν την
δραματική εξέλιξη. Πολιτικό σύστημα, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, συνδικάτα, επιστημονική
κοινότητα, περί άλλων ετύρβαζαν. Το πιο απλό ερώτημα, «αφού δεν παράγουμε ως χώρα απολύτως
τίποτε, από πού προέρχεται όλη αυτή η απαστράπτουσα για πολλούς ευμάρεια;» ή αλλιώς «από
τι ζει, όλο αυτό το χλιδάτο στερέωμα», δεν έμπαινε σε συζήτηση από κανέναν… Και έτσι όλοι
δικαιωματικά ζητούσαν χρήματα, από ένα κράτος, όμως, που όδευε ολοταχώς προς την καταστροφή,
με τιμονιέρηδες λαοπρόβλητους κατά τα άλλα πολιτικούς άνδρες και γυναίκες, άλλοτε «γαλάζιους»
και άλλοτε «βένετους».
Κατά τη διάρκεια του 2000, νέα συγκλονιστικά γεγονότα, σημαδεύουν το επίπεδο ασφαλείας
και επαναφέρουν στο προσκήνιο την αναγκαιότητα της διακλαδικής συνεργασίας των αρχών
ασφαλείας, μέσω ενός ενιαίου δόγματος ασφαλείας, σε ξηρά, θάλασσα και αέρα.
Στις 8 Ιουνίου 2000, το πρωί, η «παντοδύναμη» ακόμα τότε, τρομοκρατική οργάνωση «17
Νοέμβρη», δολοφονεί στη λεωφόρο Κηφισίας τον Βρετανό στρατιωτικό ακόλουθο Στίβεν Σόντερς.
Στις 14 Ιουνίου 2000, κατά την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στον Ταΰγετο, ο Αντιπύραρχος
Γκάτσος Ηλίας τραυματίζεται βαρύτατα και χάνει τη μάχη για τη ζωή μετά 37 ημέρες στη ΜΕΘ του
401 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Στις 26 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, το επιβατηγό πλοίο
«Εξπρές Σάμινα» βυθίζεται λίγο πριν το λιμάνι της Πάρου με τραγικό απολογισμό τον πνιγμό 80
επιβατών…
Στα καθ’ ημάς, με το νέο έτος, το ΥΔΤ προωθεί στη Βουλή προς ψήφιση σχέδιο νόμου με
τίτλο «Αναδιάρθρωση υπηρεσιών υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής
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Αστυνομίας και άλλες διατάξεις». Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ ζητά από την ΠΟΕΥΠΣ
τις θέσεις της μιας και περιλαμβάνονται διατάξεις για θέματα προσωπικού και η αρμόδια Διαρκής
Επιτροπή της Βουλής, απέρριψε το αίτημα του βουλευτή του Μπάμπη Αγγουράκη, να κληθούν οι
εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας και να τοποθετηθούν ενώπιον των βουλευτών.
Το ΚΚΕ κατηγορούσε την κυβέρνηση ότι ενισχύει τους κατασταλτικούς μηχανισμούς,
εντάσσοντας τη νέα Υπηρεσία Εναέριων μέσων του ΠΣ στους γενικότερους στόχους και επιχειρήσεις
των Σωμάτων Ασφαλείας (άρθρο 25, παρ. 2). Επίσης, αναδείκνυε τις επιπτώσεις στο εργασιακό
καθεστώς, λόγω μη κάλυψης των οργανικών θέσεων του ν. 2612/98 και των διαρκών επιφυλακών
(το έκτακτο έχει γίνει τακτικό), και ζητούσε την ουσιαστική αποζημίωση της υπερωριακής εργασίας
σε αντιδιαστολή με την αποζημίωση (10.000 δρχ) που καθιέρωνε το άρθρο 32.
Από την πλευρά του, το ΥΔΤ απαντούσε βεβαίως ότι συνεχίζει τη φιλοπυροσβεστική του πολιτική
μέσω α) της αναβάθμισης της Ακαδημίας (ειδική επιτροπή επανεξετάζει το πλαίσιο εισαγωγής στη
Σχολή Ανθυποπυραγών, σύμφωνα με το νέο νόμο περί Πανελλαδικών Εξετάσεων του υπουργείου
Παιδείας, καθώς και στη Σχολή Υπαξιωματικών -Αρχιπυροσβεστών), β) της χορήγησης ειδικών
στολών για τους μάχιμους πυροσβέστες (8.500 εξωτερικοί επενδύτες θα παραδοθούν έως 31-82000 και 6.500 μπότες έως τον Ιούνιο του 2000), ενώ για τα οικονομικά αιτήματα, δήλωνε ότι
γίνεται διάλογος με την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. Για τα δε θέματα της δασοπυρόσβεσης παρέπεμπε σε
αποφάσεις του όπως η υπ’ αριθ. 3703 Φ.109.1/2000 για την καθιέρωση των ειδικών προσόντων
που πρέπει να διαθέτουν οι εποχικοί πυροσβέστες, στο ΠΔ 3/2000 (ΦΕΚ 6, 13-1-2000) με βάση το
οποίο λειτουργούσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και άλλα.
Ο διάλογος, άλλοτε ουσιαστικός και άλλοτε προσχηματικός από την πλευρά της κυβέρνησης,
αφήνει πάντως περιθώρια σε μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΕΥΠΣ, να ζητούν κατά καιρούς την έκτακτη
σύγκληση του Δ.Σ. είτε για ενημέρωση είτε για υποβολή προτάσεων με στόχο την αντιμετώπιση
θεσμικών και οικονομικών προβλημάτων.
Η αίσθηση του προεδρείου ήταν ότι η κυβέρνηση πιέζεται από τους Αξιωματικούς κυρίως,
για να προβεί σε ευνοϊκές γι’ αυτούς μισθολογικές ρυθμίσεις, ανατρέποντας το νέο μισθολογικό
καθεστώς εις βάρος των βασικών μισθών των χαμηλόβαθμων, με την αύξηση των βασικών μισθών
των Αξιωματικών και την εισαγωγή νέων επιδομάτων. Επίσης, επεσήμαιναν ότι δημιουργείται
σοβαρός και άμεσος κίνδυνος στα ασφαλιστικά ταμεία από τη σχεδιαζόμενη αθρόα αποχώρηση
υψηλόβαθμων αξιωματικών χωρίς να προβλέπεται ελάχιστος χρόνος παραμονής στο βαθμό.
Μάλιστα, οι αυξήσεις οργανικών θέσεων στους βαθμούς του Αντιπυράρχου και του Πυράρχου
και οι μαζικές επανακρίσεις είχαν σαν αποτέλεσμα την υπέρβαση των οργανικών θέσεων κατά
σαράντα και πλέον θέσεις ανά βαθμό.
Στις 20 Ιανουαρίου 2000, το προεδρείο της ΠΟΕΥΠΣ απευθύνεται στον υπουργό Δημόσιας Τάξης
και σε συνέχεια των όσων έχουν συζητηθεί στην τελευταία τους συνάντηση, τον ενημερώνει για
την πρότασή της αναφορικά με την τροπολογία-προσθήκη στο νόμο 2512/1997 ΦΕΚ 138/Α’ ώστε
να περιληφθεί στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου “περί ιδρύσεως Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ.” Η προτεινόμενη
διάταξη είχε ως εξής:
«Η παράγραφος 2γ του άρθρου 8 του Ν.2512/1997 να διαμορφωθεί ως ακολούθως:
Ανθυπαστυνόμοι και αντίστοιχοι του Πυρ/κού και Λιμενικού Σώματος, προάγονται μισθολογικά
στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή και αντιστοίχων με τη συμπλήρωση είκοσι εννέα (29)
ετών συνολικής πραγματικής υπηρεσίας ή αποστρατεύονται λόγω ορίου ηλικίας.
Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του Ν.2512/1997 να διαμορφωθεί ως εξής:

331

Μανώλης Κ. Σταυρακάκης
Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και για τις λοιπές
μισθολογικές προαγωγές του Αστυνομικού, Πυροσβεστικού και Λιμενικού προσωπικού ως
πραγματική υπηρεσία νοείται η υπηρεσία που διανύθηκε στην Ελληνική Αστυνομία, στα Σώματα
Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων, το Πυροσβεστικό και το Λιμενικό, από την ημερομηνία
κατάταξης καθώς επίσης και η προϋπηρεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις».
Το θέμα των μισθολογικών προαγωγών δίχασε κι άλλο το συνδικαλιστικό κίνημα αφού δεν
υπήρχε ταύτιση συμφερόντων. Αρχικά, ΠΟΕΥΠΣ, ΠΟΑΣΥ και ΠΕΠΛΣ φάνηκε να συμφωνούν,
αλλά στην πορεία η ΠΟΑΣΥ, παρά τις αντίθετες με την ΠΕΝΑΑ θέσεις της, ανακοίνωσε στις 18
Φεβρουαρίου 2000 ότι «ύστερα από τη διασφάλιση των ασφαλιστικών ταμείων από τις επιπτώσεις
της προωθούμενης τροπολογίας των μισθολογικών προαγωγών και τη συνάντηση της Ομοσπονδίας
με την ΠΕΝΑΑ, η Ομοσπονδία στηρίζει αμέριστα τη σχετική πρόταση της ΠΕΝΑΑ και είναι
επόμενο ότι από την πλευρά της είναι διαθέσιμη κάθε βοήθεια για την επίτευξη του στόχου αυτού
που είναι και δικός της στόχος».
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΥΠΣ συνεδρίασε τη 1η Μαρτίου 2000 και μεταξύ άλλων
θεμάτων συζήτησε και τα αιτήματα της αναγνώρισης του επικίνδυνου και ανθυγιεινού, την αμοιβή
εργασίας νυχτερινών - αργιών, καθώς και τις ρυθμίσεις περί μισθολογικών προαγωγών.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και κατόπιν εισηγήσεως του προέδρου, ετέθησαν δύο προτάσεις
προς έγκριση. Η πρώτη έγινε από τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Γεώργιο Πήλιουρα και
είχε ως έξης:
Να μην απορριφθεί στο σύνολό του, το σχέδιο νόμου που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή
και που αναφέρεται στις μισθολογικές προαγωγές των Αξιωματικών Πυρονόμων αλλά να γίνει
εισήγηση προς τους συναρμόδιους υπουργούς ώστε να συμπεριλάβουν συγκεκριμένες διατάξεις και
για τους χαμηλόβαθμους, ήτοι: Αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας ως πραγματικής υπηρεσίας
σε όλες τις βαθμίδες. Πλήρης εναρμόνιση των μισθολογικών προαγωγών με τις αντίστοιχες των
Ενόπλων Δυνάμεων χωρίς αυτό να θεμελιώνει βαθμολογική προαγωγή παρά μόνο μισθολογική.
Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι:
Αρχιπυροσβέστες μη παραγωγικής σχολής στα 25 χρόνια υπηρεσίας στο Σώμα συν το στρατό,
θα παίρνουν μισθολογική προαγωγή Πυραγού και στα 28 χρόνια του Πυραγού. Αρχιπυροσβέστες
παραγωγικής σχολής στα 23 χρόνια υπηρεσίας στο Σώμα συν το στρατό θα παίρνουν τη μισθολογική
προαγωγή του Πυραγού και στα 26 χρόνια Επιπυραγού. Πυρονόμοι στα 23 χρόνια στο Σώμα
συν το στρατό θα παίρνουν τη μισθολογική προαγωγή του Επιπυραγού και στα 27 χρόνια του
Αντιπυράρχου. Για τους Αξιωματικούς που προέρχονται εκ Πυρονόμων οι μισθολογικές προαγωγές
που πρέπει να ισχύσουν, θα πρέπει να είναι αυτές που ισχύουν για τους Αξιωματικούς παραγωγικής
σχολής και σύμφωνα πάντα με τα χρόνια υπηρεσίας και τέλος θα πρέπει να υπάρξει διάταξη νόμου
στην οποία να αναφέρεται σε ό,τι αφορά τον καταληκτικό - συνταξιοδοτικό βαθμό μισθολογικά για
τους χαμηλόμισθους, να ισχύει κάθε φορά αυτό που ισχύει και στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Η άλλη πρόταση υπεβλήθη από τον A’ Αντιπρόεδρο Κώστα Καρρά η οποία και υπερψηφίστηκε,
και υποστήριζε ότι έπρεπε να απορριφθεί το προτεινόμενο σχέδιο νόμου στο σύνολό του και να
υπάρξει καταγγελία με βάση το δελτίο τύπου που είχε εκδοθεί από την Ένωση Αττικής, η οποία
ζητούσε «από τους υπουργούς αφού λάβουν υπόψη τους δίκαια και πάγια αιτήματα και των
χαμηλοβάθμων, έχοντας και αναλογιστική μελέτη για την παραπέρα πορεία των ταμείων μας», να
συντάξουν νέο νομοσχέδιο.
Στις 6 Μαρτίου 2000, το ΥΔΤ, ανακοινώνει ότι για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των
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προβλημάτων των αστυνομικών και των πυροσβεστών, θα γίνει συνάντηση στο υπουργείο
Οικονομικών με τους τέσσερις προέδρους της ΠΟΕΥΠΣ, ΕΑΠΣ, ΠΕΝΑΑ και ΠΟΑΣΥ. Στη
συνάντηση αυτή, πράγματι οι πρόεδροι παρέλαβαν το τελικό κείμενο της επίμαχης τροπολογίας,
ενώ ο Χρήστος Πάχτας τους ενημέρωσε επιπλέον ότι υπεγράφη και η τροπολογία για το επίδομα
ευθύνης διοίκησης. Οι συνδικαλιστές όμως δεν ικανοποιήθηκαν και του ζήτησαν να δεχθεί τις
προτάσεις τους.
Η αντιπαράθεση, πάντως, για τις μισθολογικές προαγωγές, είχε προσλάβει και ανοικτά
χαρακτηριστικά, αφού στις 8 Μαρτίου 2000, παρά την προεκλογική περίοδο, υπήρξε κοινή
ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Ενώσεων Αξιωματικών, Π.ΕΝ.Α.Α. και Ε.Α.Π.Σ., οι
οποίες με κοινή ανακοίνωσή τους, εξέφρασαν «την έντονη δυσαρέσκεια και πικρία των στελεχών
των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, για την παρελκυστική και αναβλητική τακτική
της κυβέρνησης, η οποία οδήγησε τελικά στη μη ψήφιση από την παρούσα Βουλή της επίμαχης
τροπολογίας, παρά το γεγονός ότι, κατ’ απόλυτο τρόπο, αναγνωρίσθηκε και δημόσια εκφράσθηκε το
δίκαιο του αιτήματός μας, τόσο από την κυβέρνηση, όσο και συνολικά από την Αντιπολίτευση».
Αυτό που πέτυχαν πάντως όλοι, ήταν να ανακοινωθεί πριν από τις εκλογές της 9ης Απριλίου
2000, ότι καθορίστηκε το εκλογικό επίδομα στις 160.000 δρχ.
Ήταν η στιγμή που για τρίτη φορά ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης θα βρισκόταν στο
Πυροσβεστικό Σώμα και μάλιστα, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Μετά το ΑΠΣ και την
ΕΜΑΚ, ήταν η σειρά του 6ου Πυροσβεστικού Σταθμού, ενός από τους μεγαλύτερους σταθμούς
του Λεκανοπεδίου, να υποδεχτεί τον Κ. Σημίτη. «Ο λόγος της επίσκεψης, όπως είπε στους
Αξιωματικούς και Πυροσβέστες που παραβρέθηκαν, ήταν να συμπαρασταθεί και να ενθαρρύνει το
έργο τους» έγραψε η «Πυροσβεστική Επιθεώρηση»:
Σε ανάμνηση της επίσκεψης, ο Αρχηγός του Π.Σ. επέδωσε στον πρωθυπουργό ένα παραδοσιακό
δερμάτινο κράνος των πυροσβεστών, ένα καπέλο τζόκεϊ που χρησιμοποιείται στις δασικές πυρκαγιές
και έναν επενδύτη για τις αστικές πυρκαγιές, τον οποίο ο Κ. Σημίτης χάρισε με τη σειρά του σε έναν
εθελοντή πυροσβέστη, αφού όπως είπε χαρακτηριστικά, «εκείνος το έχει ανάγκη περισσότερο».
Ο Π. Φούρλας υποδεχόμενος τον πρωθυπουργό, είπε μεταξύ άλλων ότι «είστε ο μόνος
πρωθυπουργός, που επισκεφθήκατε το Πυροσβεστικό Σώμα από ιδρύσεώς του μέχρι σήμερα και
μάλιστα, τρεις φορές» και τον διαβεβαίωσε ότι «οι Πυροσβέστες -άνδρες και γυναίκες- με κίνδυνο
της ζωής τους, εκπληρώνουν στο ακέραιο την αποστολή τους, το δε Πυροσβεστικό Σώμα σήμερα
δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα σύγχρονα Πυροσβεστικά Σώματα των υπολοίπων ευρωπαϊκών
κρατών ούτε από πλευράς υλικοτεχνικής υποδομής, ούτε από πλευράς επαγγελματικής κατάρτισης
των στελεχών του.
Οι όποιες, όμως, επιτυχίες δεν μας οδηγούν σε εφησυχασμό, αλλά αναζητούνται λύσεις σε
προβλήματα που έχουν εντοπισθεί και προωθούνται μέτρα και προτάσεις για τη βελτίωση των
συνθηκών εργασίας του προσωπικού, του μηχανισμού πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών
και κυρίως, στην περαιτέρω ενίσχυσή μας με προσωπικό και μηχανολογικό εξοπλισμό».
Ο πρωθυπουργός είπε από την πλευρά του ότι η παρουσία του «έχει σκοπό την ενθάρρυνση και
τη συμπαράσταση» στους πυροσβέστες, αλλά παράλληλα εξέφρασε την ανησυχία του για τα δάση
λέγοντας ότι «είναι επίφοβες πλέον οι πυρκαγιές στα δάση. Είχαμε μέχρι τώρα μερικές, ευτυχώς,
σποραδικές πυρκαγιές, αλλά το καλοκαίρι προμηνύεται δύσκολο. Οι αιτίες για τις πυρκαγιές
βρίσκονται στον άνθρωπο, ένα παράδειγμα είναι οι χωματερές, οι οποίες είναι ανεξέλεγκτες
πολλές φορές και δεν παρακολουθούνται». (…) Η περυσινή χρονιά ήταν πολύ θετική, χάρη στις
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προσπάθειες όλων σας, τόσο των μονίμων και εποχικών πυροσβεστών, όσο και των ομάδων
εθελοντών. Αισιοδοξούμε πως και η φετινή χρονιά θα είναι επίσης το ίδιο αποτελεσματική, τόσο
στην πρόληψη, όσο και στην αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών. Από νωρίς φέτος, πήραμε
μια σειρά από πρωτοβουλίες, ώστε να υπάρχουν καλύτερες προϋποθέσεις. Πρωτοβουλίες όσον
αφορά τις νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά κυρίως όσον αφορά την καλύτερη στελέχωση του
Σώματος, να υπάρχουν περισσότεροι πυροσβέστες, να έχει το Σώμα καλύτερα μέσα και ιδίως μέσα
αεροπυρόσβεσης. Αναφέρω, ενδεικτικά, ότι για πρώτη φορά θα διαθέτουμε 10 ειδικά ελικόπτερα,
τα οποία αποδεικνύονται ιδιαιτέρως κατάλληλα για την καταπολέμηση των πυρκαγιών. Όπως και
έχουμε εκπονήσει ειδικά σχέδια και προγράμματα για την πρόληψη και κατάσβεση των πυρκαγιών.
Και όπως το δείχνει η εδώ παρουσία των εθελοντών, υπάρχει μια εκτεταμένη συνεννόηση με τους
δήμους και έχουμε δώσει ώθηση στον εθελοντισμό. Γιατί πιστεύουμε ότι τέτοια φαινόμενα, όπως
οι πυρκαγιές, δεν μπορούν να καταπολεμηθούν αποκλειστικά από την Υπηρεσία. Πρέπει και οι
πολίτες να στρατευθούν, χρειάζεται και το δικό τους ενδιαφέρον και η δική τους συμμετοχή».
Οι βουλευτικές εκλογές της 9ης Απριλίου 2000 εξελίσσονται σε εκλογές - θρίλερ, καθώς το
νικητήριο κόμμα, που ήταν και πάλι το ΠΑΣΟΚ, ανέμενε έως τις πρώτες πρωινές ώρες την
οριστικοποίηση της πρωτιάς του. Το ΠΑΣΟΚ είχε συγκεντρώσει 43,79% (158 έδρες), η ΝΔ 42,74%
και 125 έδρες, το ΚΚΕ 5,52% και 11 έδρες και ο Συνασπισμός 3,20% και 6 έδρες.
Το θέμα των μισθολογικών προαγωγών είχε «παγώσει» αν και από το ΥΔΤ υπήρχαν διαβεβαιώσεις
κυρίως προς την πλευρά των Αξιωματικών ότι «κάτι θα γίνει τους επόμενους μήνες», εννοώντας
προφανώς τα θερινά τμήματα της Βουλής…
Ο πολιτικός χρόνος όμως είχε τους δικούς του ρυθμούς που στο συνδικαλιστικό κίνημα
αντανακλούσε διαφορετικά, ανάλογα με τους συσχετισμούς και τις ασκούμενες προς την
κυβέρνηση πιέσεις. Σε επίπεδο ΑΔΕΔΥ, εκλέγεται νέος πρόεδρος ο Σπύρος Παπασπύρος, ενώ και
στην ΠΟΕΥΠΣ υπάρχουν εξελίξεις, που αποκαλύπτουν μια χρόνια υποβόσκουσα κρίση γύρω από
τη λειτουργία του φορέα του πυροσβεστικού συνδικαλιστικού κινήματος.
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 3-5-2000, υποβάλλεται παραίτηση εκ μέρους του Σπύρου Λούβρου
με βαρύτατες καταγγελίες για νόθο συνέδριο και συνολική αδράνεια της Ομοσπονδίας. Επίσης,
στις 9-5-2000 ακολουθεί η παραίτηση του Κ. Καρρά από τη θέση του Α’ αντιπροέδρου του Δ.Σ. της
ΠΟΕΥΠΣ και του ΓΓ της Ένωσης Αττικής, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, επικαλούμενος τουλάχιστον
οκτώ αιτίες (μεθοδεύσεις της Ηγεσίας ανήμερα της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας (6-7-99) στην
Πλατεία Κάνιγγος, όταν ο ΓΓ Δημόσιας Τάξης ανακοίνωνε τη χορήγηση επιδόματος 240.000
ευρώ που έγινε τελικά 111.000 περίπου, επιφυλακή ανήμερα άλλης συγκέντρωσης (9-11-99), το
άνοιγμα της ψαλίδας από βαθμό σε βαθμό με την αύξηση των συντελεστών, η χρησιμοποίηση των
πυροσβεστών για το κόψιμο των λουκέτων σε καταλήψεις σχολείων, η μη ικανοποίηση πολλών
αιτημάτων, η άρνηση της Ηγεσίας να δεχθεί το Δ.Σ. σε διάλογο επί ένα χρόνο κλπ). Η διαφωνία
του τελικά με το προεδρείο, όσον αφορά στο χειρισμό κυρίως αιτημάτων οικονομικού χαρακτήρα,
τον οδήγησε, τον Ιούνιο του 2000, στην ίδρυση της Ένωσης Πυροσβεστών, Αρχιπυροσβεστών,
Πυρονόμων Αττικής (ΕΠΑΠΑ) με στόχο, όπως υποστήριζε, την άρση των αδικιών που
θεσμοθετήθηκαν με το Ν.2838/2000 περί Μισθολογικών Προαγωγών58.
58

Η ιδρυτική της συνέλευση έγινε το Μάρτιο του 2001 και το πρώτο αιρετό Δ.Σ. λειτούργησε από τον Απρίλιο 2001
- Απρίλιο 2003 με πρόεδρο τον Κ. Καρρά, γ.γ. Κ. Μπούκα, αντιπρόεδρο Ι. Λεόντιο, ταμία Χ. Βελλία, αναπλ. γ.γ. Χρ.
Μπενέκο, αναπλ. Ταμία Κ. Βερέμη, οργανωτικό γραμματέα Ι. Τούντα, υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων Ι. Κουτρουμπάνο και
μέλη Χ. Τόλη και Α. Μπάκα. Η ΕΠΑΠΑ έδινε μάχη να ενταχθεί στην ΠΟΕΥΠΣ και στην άρνηση του προεδρείου της
απάντησε με προσφυγές στη δικαιοσύνη (2003). Μια αίτηση, που εκδικάστηκε στις 31 Ιανουαρίου 2006, υποχρέωνε την
Ομοσπονδία (επί ποινή 500 ευρώ εφόσον δεν συμμορφωθεί), να δεχτεί το αίτημα εγγραφής της.
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Νέα μέτρα για τη δασοπυρόσβεση
Στις 17 Μαΐου 2000, πραγματοποιήθηκε στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, ευρεία
σύσκεψη υπό τον υπουργό Δημόσιας Τάξης Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και δόθηκε βαρύτητα στα εξής
ζητήματα:
-Ίδρυση Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με σκοπό τη διερεύνηση σοβαρών
συμβάντων σε δάση και δασικές εκτάσεις.
- Σύνταξη Πυροσβεστικής Διάταξης για τη λήψη προληπτικών μέτρων κατά τη χρήση φωτιάς
στην ύπαιθρο.
-Αλλαγή των κριτηρίων πρόσληψης των εποχιακών υπαλλήλων για την αξιοποίηση της εμπειρίας
και ειδικών προσόντων.
- Νομοθετική ρύθμιση με στόχο την ανάπτυξη και ενίσχυση του θεσμού του εθελοντή πυροσβέστη.
Σημειώθηκε, μάλιστα, ότι το αποτέλεσμα των μέχρι τώρα προσπαθειών είναι πολύ ενθαρρυντικό,
αφού ήδη 4.000 πολίτες προσφέρουν εθελοντικά υπηρεσία στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Όσον αφορά τη στελέχωση και την ενίσχυση του δασοπυροσβεστικού μηχανισμού, ο υπουργός
Δημόσιας Τάξης τόνισε ότι είχε δρομολογηθεί:
- Πρόσληψη 1.450 μόνιμων πυροσβεστικών υπαλλήλων και 4.000 εποχικών. Συνολικά, θα
απασχοληθούν φέτος στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών 13.500 άτομα.
- Συντήρηση του στόλου των πυροσβεστικών οχημάτων, έτσι ώστε να βρίσκονται όλα σε πλήρη
επιχειρησιακή ετοιμότητα.
- Διάθεση κατάλληλου τύπου μοτοσικλετών σε Υπηρεσίες της Αττικής, που καλύπτουν ευαίσθητες
δασικές περιοχές.
-Εκπαίδευση του συνόλου του πυροσβεστικού προσωπικού στο αντικείμενο των δασικών
πυρκαγιών από Έλληνες και ξένους ειδικούς.
Ιδιαίτερη μνεία έγινε από τον Μ. Χρυσοχοΐδη στον τομέα της αεροπυρόσβεσης για τον οποίο
προβλεπόταν:
- Παραλαβή δύο ακόμη νέων αεροσκαφών CL 415, από τα δέκα που έχουν παραγγελθεί.
- Ενοικίαση δέκα ελικοπτέρων με δυνατότητες δασοπυρόσβεσης και μεταφοράς προσωπικού και
μέσων, καθώς και δύο συντονιστικών.
- Ενοικίαση δύο αεροσκαφών CL 215.
- Διάθεση από τις Ένοπλες Δυνάμεις πέντε ελικοπτέρων μεσαίου και βαρέως τύπου, καθώς και
ενός αεροσκάφους C 130.
Σχετικά με τον επιχειρησιακό σχεδίασμά, ο υπουργός επεσήμανε:
-Την ίδρυση 26 νέων Πυροσβεστικών Κλιμακίων σε ευαίσθητες περιοχές.
-Την οργάνωση της εναέριας επιτήρησης τόσο από τα εθνικά εναέρια μέσα, όσο και από τις
αερολέσχες της χώρας.
-Τη σημαντική αύξηση των εποχούμενων περιπόλων από το Πυροσβεστικό Σώμα, τις Ένοπλες
Δυνάμεις και την Ελληνική Αστυνομία.
-Τη διασπορά των πυροσβεστικών δυνάμεων εντός των δασικών εκτάσεων και τη δημιουργία
ενός εκτεταμένου δικτύου πυροφυλακίων.
-Τη διασπορά των εναέριων μέσων σε περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας.
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-Την κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για την εύρυθμη λειτουργία του Συντονιστικού
Επιχειρησιακού Κέντρου (199 ΣΕΚΥΠΣ/ΣΚΕΔ).
-Την εκπόνηση σχεδίων σε επίπεδο Νομού με καταγραφή όλων των διατιθέμενων δυνάμεων και
του τρόπου εμπλοκής τους.
-Την ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων αερομεταφερόμενων τμημάτων, που λειτουργούν στην 1η
και 2η ΕΜΑΚ, στην Τρίπολη, τη Χίο και τα Ιωάννινα, καθώς και ίδρυση νέων στη Ρόδο και την
Κρήτη.
-Την κινητοποίηση του μηχανισμού σύμφωνα με προετοιμασμένα στάδια ετοιμότητας ανάλογα
με το δείκτη επικινδυνότητας, που εκδίδεται κάθε μέρα.
Σύμφωνα με τον Μ. Χρυσοχοΐδη, ο μηχανισμός που έχει αναπτύξει το Πυροσβεστικό Σώμα
με στόχο την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, βασίζεται σε τρεις αρχές: στη δημιουργία
συστήματος αποτροπής των πυρκαγιών, έγκαιρου εντοπισμού και αναγγελίας του συμβάντος, στην
άμεση και μαζική επέμβαση με επίγεια και εναέρια μέσα, καθώς επίσης στην καλύτερη δυνατή
αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων δυνάμεων.
Το 2ο συνέδριο
Λίγο πριν από το 2ο συνέδριο της ΠΟΕΥΠΣ, στις 23/5/2000, οι πρόεδροι των τριών Ομοσπονδιών
ΠΟΕΥΠΣ, ΠΟΑΣΥ και ΠΕΠΛΣ ενημέρωσαν τον Γ.Γ. του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σκανδαλίδη για την
πρότασή τους αναφορικά με τις μισθολογικές προαγωγές των χαμηλοβάθμων και απέσπασαν την
υποστήριξή του.
Το 2ο συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 3-4/6/2000 στη Θεσσαλονίκη και ήταν εκλογοαπολογιστικό.
Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. βρίσκει εκ νέου πρόεδρο τον Υποπυραγό, πλέον, Τζουβάρα Αχιλλέα.
Στο συνέδριο παρευρέθηκαν σύνεδροι-αντιπρόσωποι των παρακάτω πρωτοβαθμίων
περιφερειακών ενώσεων υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος: Αττικής, Ηπείρου, Μεσσηνίας,
Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου
Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας& Θράκης, Πελοποννήσου, Κρήτης, Π.Υ. Πύργου, Π.Υ. Ρόδου,
Π.Υ. Χίου και Π.Υ. Κέρκυρας.
Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως ακολούθως:
Πρόεδρος: Αχιλλέας Τζουβάρας
Α’ Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Μαρινίδης
Β’ Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Μπουκουβάλας
Γενικός Γραμματέας: Μιχαήλ Χάλαρης
Αναπλ. Γενικός Γραμματέας: Κων/νος Καμωνάς
Οργανωτικός Γραμματέας: Γεώργιος Φύκας
Αναπλ. Γενικός Γραμματέας: Αλέξανδρος Κιτσης
Ταμίας: Δημήτριος Τρόντζας
Υπεύθυνος Δημοσίων σχέσεων: Στυλιανός Νεονάκης
Μέλη: Παναγιώτης Αγοράκης, Αθανάσιος Γιαννακόπουλος, Κων/νος Δουλαπτσής, Βασίλειος
Κανέλλος, Γεώργιος Πήλιουρας, Ιωάννης Σουσλόγλου, Ηλίας Σπυριούνης και Μιχαήλ Μιχαήλ.
«Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τα καθήκοντα του σε μία κρίσιμη περίοδο για τη
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χώρα μας και τον κλάδο μας. Έχοντας επίγνωση του κυρίαρχου ρόλου που πρέπει να διαδραματίζουν
οι συνδικαλιστικοί φορείς, είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε τόσο σε όλους τους συναδέλφους μας,
ώστε να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης που μας έδειξαν, όσο και να συνεργαστούμε με την
κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα και τους μαζικούς φορείς της κοινωνίας για μία πολιτική που
θα οδηγήσει στην αυτοδύναμη οικονομική κοινωνική, τεχνολογική και πολιτιστική ανάπτυξη της
χώρας», σημείωνε το προεδρείο στην πρώτη του ανακοίνωση μετά το συνέδριο.
Ωστόσο, δυο μήνες μετά, τα πράγματα δεν εξελίσσονται ομαλά.
Όπως σημειώνει σε άρθρο του ο γενικός γραμματέας της ΠΟΕΥΠΣ Μιχάλης Χάλαρης, «δύο
μήνες μετά το 2ο συνέδριο της ΠΟΕΥΠΣ μία μερίδα χαμηλόβαθμων υπαλλήλων προχωράει στην
ίδρυση ενός νέου σωματείου στην περιοχή της Αττικής με την επωνυμία Ένωση Πυροσβεστών
Αρχιπυροσβεστών Πυρονόμων Αττικής (Ε.Π.Α.Π.Α.) στο οποίο μέλη του, όπως δείχνει και ο
τίτλος του είναι μόνο οι χαμηλόβαθμοι υπάλληλοι που αναφέρονται σε αυτόν. Το νέο σωματείο
αυτό με πρόεδρο του προσωρινού Δ.Σ. τον Αρχ/στη Καρρά Κων/νο, έχει παράλληλη δράση με
το προϋπάρχον της Ε.Υ.Π.Σ. Αττικής και δεν είναι μέλος της ΠΟΕΥΠΣ. Η απομάκρυνση μίας
ακόμα μερίδας υπαλλήλων (Ε.Π.Α.Π.Α.) από τις ήδη διαμορφωμένες δομές, έχει οδηγήσει στη
πολυδιάσπαση του συνδικαλιστικού κινήματος στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Ο υπογράφων το κείμενο, θεωρεί ότι όλες οι ενέργειες κατακερματισμού του συνδικαλιστικού
κινήματος οφείλονται κατά ένα μεγάλο μέρος στη περίοδο της σύγχυσης, της αποϊδεολογικοποίησης,
της ισοπέδωσης που βιώνουμε σήμερα. Εάν δεν γίνει αντιληπτό ότι η πολυδιάσπαση των εργαζομένων
σε σωματεία με διαφορετικές φωνές ευνοεί αποκλειστικά την εκάστοτε εργοδοσία (φυσική και
πολιτική Ηγεσία) τότε θα αποτυγχάνουμε όλοι μαζί στην επιδίωξη των στόχων μας. Η ένωση όλων
των υπαρχόντων συνδικαλιστικών φορέων είναι το κυρίαρχο ζήτημα των επόμενων χρόνων στη
διαμορφούμενη νέα πραγματικότητα. Η ανανέωση, η νέα συλλογικότητα, η συλλογική επικύρωση
και αναζήτηση πρέπει να βρει γόνιμο και πρόσφορο έδαφος σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Είναι
το χρέος μας απέναντι στους εργαζόμενους στο Πυροσβεστικό Σώμα. Όλοι μας, τα τελευταία τρία
χρόνια, από τα ενεργά συνδικαλιστικά στελέχη ως τον απλό εργαζόμενο πυροσβεστικό υπάλληλο
νιώθουμε μια μεγάλη ανάγκη:
Να αναθερμάνουμε τις ιδέες μας. Να ξεσκονίσουμε τις σημαίες μας. Να ανασυγκροτήσουμε
το όραμά μας. Να δώσουμε νέα πνοή σε μία αυθεντική πορεία για την ενότητα και το μέλλον. Η
ενότητα αποτελεί θεμέλιο λίθο για να οραματιστούμε και να κερδίσουμε το μέλλον».
Ζητείται παρέμβαση του πρωθυπουργού
Στο καυτό θερινό μέτωπο των πυρκαγιών, κι αυτή η σεζόν συνοδεύεται από ένα ακόμα τραγικό
συμβάν. Ο Αντ/ρχος Γκάτσος Ηλίας, Διοικητής της Π.Υ. Σπάρτης, τραυματίστηκε βαρύτατα κατά
την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει στον Ταΰγετο (14 Ιουνίου 2000). Μετά από
δοκιμασία 37 ημερών στη Μονάδα εντατικής θεραπείας του 401 Στρατιωτικού Νοσοκομείου
Αθηνών, έχασε τελικά τη μάχη με το θάνατο. Στο συνδικαλιστικό πεδίο, αυτή τη φορά, οι τρεις
Ομοσπονδίες, ΠΟΕΥΠΣ, ΠΕΠΛΣ και ΠΟΑΣΥ, με αφορμή την τραγική αυτή εξέλιξη απευθύνονται
(15-6-2000) στον πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη:
«Η κυβέρνηση, από το 1997 μέχρι τo 1999 βελτίωσε σημαντικά την οικονομική θέση των ένστολων
πολιτών, παρά τις τεράστιες ανισότητες που υπάρχουν στο ενιαίο μισθολόγιο. Οι τροποποιήσεις
που ακολούθησαν, αντί να θεραπεύσουν και να εξισορροπήσουν τις αδικίες, κινήθηκαν προς την
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αντίθετη κατεύθυνση διευρύνοντας αυτές σε τέτοιο σημείο, ώστε στην ουσία να ανατρέπεται η
ορθή φιλοσοφία του ενιαίου μισθολογίου που θεωρητικά στηριζόταν στη σχέση βαθμού και μισθού
ώστε να καταντήσει και πάλι επιδοματικό.
Το μισθολόγιο με τις μέχρι σήμερα βελτιώσεις του, επέφερε, κατά την τριετία 1997-1999, σε
σχέση με το προηγούμενο μισθολόγιο, αυξήσεις στο 80% των ένστολων πολιτών Αστυνομικών,
Λιμενικών, Στρατιωτικών, Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος από 19,5% έως 22,5% .
Αντίθετα, στους Αξιωματικούς από το βαθμό του Ταγματάρχη και πάνω επέφερε τις ακόλουθες
δραχμικές αυξήσεις:
Α) Ταγματάρχης 156.004, Β) Ατισυνταγματάρχης 166.608, Γ) Συνταγματάρχης 216.702,
Δ) Ταξίαρχος 335.960, E) Υποστράτηγος 397.880, Στ) Αντιστράτηγος 424.600 και Z) Αρχηγός
576.320.
Κύριε Πρωθυπουργέ
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η κυβέρνηση χορήγησε στους ανώτερους και ανώτατους
Αξιωματικούς αυξήσεις αντίστοιχες με το σύνολο των αποδοχών του 60% των στελεχών των
Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, υπερβαίνοντας κάθε ανεκτό όριο διάκρισης που
είναι επιβεβλημένη να υπάρχει, με αποτέλεσμα, να έχει δημιουργηθεί χάσμα και ουσιαστικά ταξική
διαφορά, με κατάφορα αδικούμενο το 80% του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των
Σωμάτων Ασφαλείας, που αποτελεί τη βάση και από το οποίο περιμένει ουσιαστικά ο Ελληνικός
Λαός να προτάξει τα στήθη του για να τον προστατεύσει από το έγκλημα, αφού το υπόλοιπο 20%
έχει θεσμική αποστολή να καθοδηγεί και να κατευθύνει από απόσταση και χωρίς κινδύνους τις
ενέργειες του 80%, από το οποίο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ προέρχονται όλα τα θύματα του καθήκοντος.
Αντί λοιπόν να είναι απόλυτα ικανοποιημένοι οι Αξιωματικοί μας από την προς αυτούς
συμπεριφορά της πολιτείας, επιδεικνύουν για μια ακόμη φορά την απληστία που τους διακατέχει, με
την προσπάθεια νομοθετικής ρύθμισης μισθολογικών προαγωγών που προτείνουν να αποδεχθεί η
κυβέρνηση στο όνομα της δήθεν αδικίας που υφίστανται, αποκρύπτοντας επιμελώς ότι προτείνουν
να δοθούν επιπλέον αυξήσεις στους Ανώτερους και Ανώτατους Αξιωματικούς από 59.052 έως
110.000 δρχ., αποκλείοντας ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ το 80% του συνόλου, αδιαφορώντας για
την ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ, για τη ναρκοθέτηση των σχέσεων Ανωτέρων
και Ανωτάτων Αξιωματικών από τη μία και χαμηλόβαθμων Αξιωματικών και λοιπών στελεχών
από την άλλη, και την ΠΛΗΡΗ ΡΗΞΗ, της όποιας εμπιστοσύνης είχε απομείνει στις σχέσεις των
δύο πλευρών.
Κύριε Πρωθυπουργέ
Εκτιμούμε ότι στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης αλλά και της ανάγκης να διαφυλαχθεί η
ενότητα των ένστολων πολιτών, δεν θα επιτρέψετε την επιχειρούμενη αδικία.
Δυστυχώς, πληροφορούμαστε ότι επιχειρείται για μια ακόμη φορά να ανατραπεί η κοινή λογική
και να νομοθετηθεί η προτεινόμενη προκλητική και μονομερής ρύθμιση, που θα προκαλέσει
έκρηξη στο 80% των ένστολων πολιτών.
Οι Ομοσπονδίες των Αστυνομικών - Λιμενικών - Πυροσβεστών που εκπροσωπούν πάνω από το
80% των στελεχών των τριών Σωμάτων, ήτοι 36.898 αστυνομικούς ανεξαρτήτως βαθμού, 5.000
Υπαλλήλους Πυροσβεστικού Σώματος, ανεξαρτήτως βαθμού και 4.100 Υπαλλήλους Λιμενικού
Σώματος ανεξαρτήτως βαθμού, Σας απευθύνουμε ύστατη έκκληση να μην επιτρέψετε την
επιχειρούμενη νομοθετική ρύθμιση.
Σε περίπτωση που τελικά είναι δέσμευση της κυβέρνησης να την αποδεχθεί, τότε ως τελευταίο
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σκαλοπάτι προς αποφυγή όλων των προαναφερθέντων αρνητικών συνεπειών, προτείνουμε την
υιοθέτηση της πρότασής μας που σας είχε αποσταλεί προεκλογικά και επανυποβάλλεται με την
παρούσα, η οποία δίνει έστω και μερική λύση στο πρόβλημα».
(…) Για να Σας αποδείξουμε δε πόσο θετικά αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της οικονομίας
μας και ενδεχομένως τους κατανοητούς προβληματισμούς του αρμόδιου υπουργού Οικονομικών,
είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχτούμε την άμεση συνολική υιοθέτηση της πρότασής μας από
μέρους Σας και την εφαρμογή της σε ένα χρόνο από σήμερα».
Ο προβληματισμός των προέδρων «πατούσε» σε στέρεο έδαφος, αφού όλα περιστρέφονταν στον
αστερισμό της ΟΝΕ.
Η 19η Ιουνίου 2000, όπως σημείωνε η εφημερίδα το ΒΗΜΑ, «για τους περισσότερους Έλληνες,
εκείνη η ημέρα ήταν ημέρα ευτυχής. Τα ποσοστά αποδοχής της Ε.Ε. καθώς και του νέου “κοινού”
νομίσματος στην ελληνική γνώμη ήταν ανάμεσα στα πιο υψηλά μεταξύ όλων των χωρών της
νεαρής ευρωζώνης. Υπήρχαν και κάποιοι που εξέφραζαν ανησυχίες, αλλά αποτελούσαν σαφώς τη
μειοψηφία».
Πεπεισμένοι για το δίκαιο του αιτήματος, οι τρεις πρόεδροι σε μια κίνηση που δεν απαντάται
συχνά στα συνδικαλιστικά χρονικά των ενστόλων, μετά από λίγες ημέρες, επανέρχονται με νέα
επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη.
Στις 28-6-2000 επισημαίνουν και πάλι ότι «μόλις χθες (27-6-2000), δημόσια αναγνωρίσατε
την τεράστια κοινωνική προσφορά των πυροσβεστών, οι οποίοι και με τη ζωή τους ακόμη έχουν
«πληρώσει» την προσφορά αυτή. Όμως, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στους οργανισμούς της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, όπου συνάδελφοι κάθε
χρόνο στο βωμό του καθήκοντος χάνουν την ζωή τους».
(…) Και αφού επαναλαμβάνουν τα αιτήματα και εξηγούν γιατί είναι άδικες οι προωθούμενες
ρυθμίσεις, τονίζουν ότι θα προκληθεί «επιβάρυνση και αστάθεια στα Ασφαλιστικά Ταμεία,
καθόσον χωρίς καμία εισφορά, η πλασματική χορήγηση κατά περίπτωση του μεθεπόμενου
αποστρατευτικού βαθμού, σημαίνει και την επί πλέον χορήγηση ΕΦΑΠΑΞ που εγγίζει και το ποσό
των 5.000.000 δραχμών κατ’ άτομο. Και σε όλα αυτά, ήρθε να προστεθεί το εκπληκτικότερο, το
οποίο ξεπερνά κάθε όριο ηθικής. Ένα μικρό θεσμικό βήμα για όλους αυτούς τους ξεχασμένους,
γίνεται προσπάθεια να ακυρωθεί από πλευράς του υπηρεσιακού κατεστημένου. Πιο συγκεκριμένα,
για πρώτη φορά θεσμοθετήθηκε πριν από επτά μήνες ωρομίσθια νυχτερινή αποζημίωση (595 δρχ.)
για τους συναδέλφους που βρίσκονται στο πεζοδρόμιο.
Κύριε Πρωθυπουργέ
Και αυτό ακριβώς το νυχτοκάματο, για τους Αστυνομικούς και για τους Πυροσβέστες,
μολονότι διήλθαν επτά μήνες, όχι μόνο δεν έχει δοθεί προς τους πραγματικά δικαιούχους, αλλά
καταβάλλεται και πεισματική προσπάθεια να νοθευτεί και να δοθεί ως επίδομα «σε νηστεύοντες
και μη νηστεύοντες».
Επιτέλους. Αιδώς Αργείοι…»
Αντίστοιχη επιστολή εστάλη και στον υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Δρυ, στον οποίο
επισημαίνουν ότι κατά τη συνάντησή τους, είχε πει «δεν σας απασχολεί τέτοιο θέμα, καθόσον
δεν βρίσκεται στον προϋπολογισμό». Τώρα όμως πληροφορούνται ότι από το ΥΕΘΑ προωθούν
διάταξη που ανατρέπει το μισθολόγιο, εκτοξεύοντας την αντιπαράθεση στα ύψη και κάνοντας τον
αγώνα τους πολυμέτωπο…
Η ΠΟΕΥΠΣ, αντιμετωπίζοντας σε ένα βαθμό και την εσωτερική διαπάλη των ιδεών και των
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διεργασιών, πήρε την πρωτοβουλία να απευθυνθεί στα μέλη της, αλλά και στην κοινωνία, μέσω
συνέντευξης τύπου για να καταστήσει σαφές ότι με μία σειρά ενεργειών της έχει αποδείξει
ότι αγωνίζεται αποτελεσματικά για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων των πυροσβεστικών
υπαλλήλων, παρά το γεγονός ότι κάποιοι κύκλοι προσπαθούν διαρκώς να υποβαθμίσουν και να
διαστρεβλώσουν το έργο της.
Σε όλους αυτούς υπενθυμίζει ότι αγωνίστηκε για τη θεσμοθέτηση της ωρομίσθιας νυχτερινής
αποζημίωσης, δηλαδή ότι η αμοιβή για τη νυχτερινή εργασία δεν είναι επίδομα, είναι ωρομίσθια
και γι’ αυτό πρέπει να πληρωθούν όλες οι ώρες νυχτερινής εργασίας σε όλους τους δικαιούχους.
Οι ενέργειες της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. οδήγησαν τελικά στην ακόλουθη νομοθετική ρύθμιση (νόμος
2873/28/12/2000, άρθρο 49, παρ.6):
«Η αληθινή έννοια της διάταξης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 31 του
Ν.2768/1999 είναι η αμοιβή των ωρών νυχτερινής απασχόλησης του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., του
Π.Σ. και Λ.Σ. για αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, προσδιορίζεται σύμφωνα με τις εκδιδόμενες
υπουργικές αποφάσεις και δεν εμπίπτει στον περιορισμό του ύψους του επιδόματος αυξημένης
επιχειρησιακής ετοιμότητας». Η ρύθμιση αυτή ισχύει από 1-1-2000 διότι δεν πρόκειται για κάτι το
νέο, αλλά για ερμηνεία της ήδη υπάρχουσας νομοθεσίας που ισχύει από 7-12-1999.
Σχετικά με τη στρατιωτική θητεία των Αρχιπυροσβεστών - Πυροσβεστών για την οποία υπήρχε
πολλή συζήτηση, υπενθύμισε επίσης την τροπολογία - άρθρο 42 του Ν.2873/28-12/2000 όπου
διορθώθηκε μια παράβλεψη του Νομοθέτη, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξε ποτέ πραγματικό
πρόβλημα. «Η ομόφωνη ψήφιση του ανωτέρω άρθρου, δείχνει ότι η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. με υπευθυνότητα
προασπίζεται τα συμφέροντά μας και σας καλεί να αδιαφορείτε για τα όσα κακόβουλα διαδίδουν
διάφοροι δήθεν αγωνιούντες».
Με το ίδιο πνεύμα, στις 3 Ιουλίου 2000 ενημερώνει εγγράφως τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της ότι
«η νέα Διοίκηση της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. προσπαθεί να προωθήσει νομοθετική ρύθμιση που να αφορά
τις μισθολογικές προαγωγές όλων των υπαλλήλων του Π.Σ. Επισημαίνουμε ότι το περιεχόμενο της
προωθούμενης διάταξης, από την κυβέρνηση, δεν ικανοποιεί το σύνολο των υπαλλήλων του Π.Σ.
Η ρύθμιση αυτή εξαιρεί προκλητικά τους συναδέλφους Πυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες και δεν
ικανοποιεί τους συναδέλφους από το βαθμό του Πυρονόμου μέχρι και του Αντιπυράρχου.
-Η θεσμοθέτηση της ωρομίσθιας νυχτερινής αποζημίωσης ενώ είναι δεδομένη, οι υπηρεσιακοί
παράγοντες του Α.Π.Σ. νοθεύουν την ισχύουσα νομοθεσία έτσι ώστε να μην χορηγηθεί ωρομίσθια
νυχτερινή αποζημίωση στους υπαλλήλους που τη δικαιούνται, αλλά να δοθεί ως επίδομα σε
δικαιούχους και μη.
-Μείωση του μηνιαίου εισοδήματος των υπαλλήλων στη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου: Το
υπηρεσιακό κατεστημένο, αγνοώντας το πενιχρό εισόδημα που λαμβάνουμε, προχώρησε παράνομα
και καταχρηστικά και χωρίς εκ των προτέρων ενημέρωση, στην αποκοπή της αποζημίωσης που
λαμβάνουμε για την πέρα του πενθημέρου εργασία (γνωστά ως εννιαχίλιαρα) με αποτέλεσμα να
υποστούμε μείωση εισοδήματος για το μήνα Ιούλιο 45.000 δρχ.
-Η θέση του προσωπικού σε κατάσταση επιφυλακής και τα στάδια αυτής: Μέχρι σήμερα
παρατηρείται άσκοπη θέση του προσωπικού σε επιφυλακή, καταστρατηγώντας τις σχετικές
διατάξεις του Π.Δ. 210/92 (Κ.Ε.Υ.Π.Σ.) στηριζόμενοι σε μία παράνομη διαταγή του Α.Π.Σ.
(Αρ. Πρωτ. 20185/Φ105, 9-4-6-99). Η αυθαίρετη ερμηνεία των διατάξεων του Κ.Ε.Υ.Π.Σ. θα
αντιμετωπιστεί με νομική γνωμάτευση.
Για όλα τα ανωτέρω, καθώς και για τα υπόλοιπα θεσμικά αιτήματά μας (π.χ. αναγνώριση του
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επαγγέλματος ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού κ.ά.) προχωρούμε όπως προαναφέραμε, σε μία
μαζική και πλατιά ενημέρωση πριν από την πραγματοποίηση κινητοποιήσεων - διαμαρτυριών».
Στο πλαίσιο αυτής της ενημέρωσης δόθηκε συνέντευξη τύπου στο ξενοδοχείο “ΕΣΠΕΡΙΑ” την
Τρίτη 4-7-2000, αλλά την ίδια ημέρα, το άλλο μέτωπο, ΕΑΠΣ και ΠΕΝΑΑ, έδωσε τη δική του
απάντηση, τονίζοντας ότι οι άλλες Ομοσπονδίες παραποιούν «την αλήθεια, βάλλοντας παράλληλα
κατά τρόπο αήθη και εμπαθή εναντίον των Αξιωματικών, εμφανίζοντας τους τελευταίους, πέραν
των άλλων, να αμείβονται με «αστρονομικά ποσά» και να ζουν πλουσιοπάροχα».
Και αφού αναφέρονται στο ιστορικό του «ενιαίου μισθολογίου» (έτους 1996), σημειώνουν ότι «τα
«μεσαία» ιδίως στελέχη -Αξιωματικοί των Σωμάτων έχουν εξισωθεί, στην κυριολεξία, οικονομικά
με τους υφισταμένους τους, με συνέπεια να αναιρείται η ιεραρχία και να ελλείπει η προσδοκία
βελτίωσης της οικονομικής τους θέσης από τις βαθμολογικές και μόνο προαγωγές. Το γεγονός
αυτό, άκρως αρνητικό στην παραγωγικότητα και αποδοτικότητα των Αξιωματικών, οφείλεται
στο ότι, αμέσως μετά την ψήφιση του «ενιαίου μισθολογίου» χορηγήθηκαν «Μισθολογικές
προαγωγές» (έτος 1997) στους χαμηλόβαθμους αστυνομικούς, ενώ κάτι ανάλογο δεν έγινε για
τους Αξιωματικούς, τουλάχιστον μέχρι το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή. Τονίζεται ότι οι
αυξήσεις των χαμηλόβαθμων ήταν αντίστοιχες ή και μεγαλύτερες, σε κάποιες περιπτώσεις, απ’
αυτές που έγιναν για τους Αξιωματικούς μέχρι το βαθμό του Αστυν. Δ/ντή». Ενδεικτικά αναφέρουν
στη συνέχεια ότι «ΟΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Α’, δηλαδή
πέντε (5) βαθμούς παραπάνω, ενώ με την υφιστάμενη σήμερα κατάσταση ένας ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, με βαθμό Αστυν. Α’, ΙΔΙΕΣ Ή ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠ’ ΑΥΤΕΣ ΕΝΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΥ και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και απ’ αυτές
ενός αστυφύλακα με τα αντίστοιχα χρόνια υπηρεσίας».
Θέτουν εν συνεχεία σειρά ερωτημάτων και τονίζουν ότι:
«α. Οι Μισθολογικές προαγωγές των Αξιωματικών-Ανθυπαστυνόμων, δεν συνιστούν νέο
μισθολόγιο ή αύξηση μισθού, αλλά μ’ αυτές αίρονται οικονομικές ανισότητες και αδικίες, επέρχεται
μία ισόρροπη οικονομική ιεράρχηση και αποκαθίσταται η μισθολογική τάξη στα Σώματα, όπως
τούτο έχει άλλωστε τονισθεί και στη Βουλή από τον υπουργό Δημόσιας Τάξης, οι οποίες και
αποτελούν συνέχεια και αντιστάθμισμα, όπως προαναφέρθηκε, των «Μισθολογικών προαγωγών»,
που χορηγήθηκαν το έτος 1997 στους χαμηλόβαθμους.
β. Το περιεχόμενό τους καλύπτει τους Ανθυπαστυνόμους και αντίστοιχους, τους Αξιωματικούς
του Τ.Ε.Μ.Α και τους Αξιωματικούς Παραγωγικής Σχολής ουσιαστικά μέχρι το βαθμό του
Αστυνομικού Διευθυντή, δεδομένου ότι οι αυξήσεις των Ανώτατων Αξιωματικών (Ταξιαρχών και
πάνω), με τις ρυθμίσεις αυτές κυμαίνονται στις 15.000 δρχ. περίπου και από τον πολύ μικρό, εξ
ορισμού, όπως προαναφέρθηκε, αριθμό τους (60 περίπου) καταλαμβάνουν μόνο το 1/3 αυτών.
γ. Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει τελικά περίπου 30.000 Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων
και Σωμάτων Ασφαλείας, και όχι μόνο 3.000 Αξιωματικούς, όπως σκόπιμα διοχετεύεται δημόσια,
αφού μόνο για την Αστυνομία και την Πυροσβεστική καταλαμβάνει περίπου 5.000 Αξιωματικούς
και περίπου 7.000 Ανθυπαστυνόμους και Πυρονόμους = 12.000 συνολικά».
Είναι σαφές ότι η αντιπαράθεση έχει ξεφύγει, γεγονός που επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια και με
το περιεχόμενο άλλων επιστολών με παραλήπτη μόνο την ΠΟΑΣΥ, με την οποία υπήρχε παλαιόθεν
έντονη διαμάχη περί τα οργανωτικά και όχι μόνον.
Αποτέλεσμα της κορύφωσης της ενδοσυνδικαλιστικής σύγκρουσης ήταν η μη συμμετοχή των
Αξιωματικών στην κοινή συνέντευξη Τύπου των εκπροσώπων της ΠΟΑΣΥ, της ΠΟΕΥΠΣ και της
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ΠΕΠΛΣ, οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι προσανατολίζονταν να διοργανώσουν ένστολη κινητοποίηση
στην Αθήνα, στις 24 Ιουλίου 2000, γνωρίζοντας τη δυσκολία του εγχειρήματος και για τον πρόσθετο
λόγο ότι η αντιπυρική περίοδος έτους 2000 δεν εξελισσόταν όπως θα ήθελαν. Και μπορεί μεν η
κυβέρνηση, στις 11-7-2000, να ανακοίνωνε τη χορήγηση 300.000 δρχ., ως προκαταβολή, στους
εποχικούς πυροσβέστες επειδή καθυστερούσε η πληρωμή τους, το πρόβλημα ήταν ωστόσο πολύ
μεγαλύτερο τόσο στους κόλπους του Σώματος, που έβραζε κυριολεκτικά, όσο και στην κοινωνία,
που αγανακτούσε για την αδυναμία του κράτους να περιορίσει την πύρινη λαίλαπα για ακόμα ένα
καλοκαίρι.
Πονοκέφαλος και από τις επιφυλακές
Επειδή οι αλλεπάλληλες επιφυλακές είχαν δημιουργήσει μια απερίγραπτη κατάσταση, η ΠΟΕΥΠΣ
ανέθεσε στο νομικό της σύμβουλο Κώστα Πενταγιώτη να εκδώσει σχετική γνωμοδότηση (12-72000) ώστε να τη χρησιμοποιήσει στις διαβουλεύσεις της με την Ηγεσία. Αναφέρεται σ’ αυτήν,
μεταξύ άλλων:
Ως έκτακτες ανάγκες, είναι αυτές, οι οποίες δημιουργούνται απρόβλεπτα και δεν σχετίζονται
με τις τρέχουσες δραστηριότητες του Π.Σ. Από την άποψη αυτή, μία δασική πυρκαγιά για
παράδειγμα που εντοπίζεται σε έναν γεωγραφικό χώρο, όσης έντασης και αν είναι, δικαιολογεί
κήρυξη επιφυλακής σε τέτοια γεωγραφική ακτίνα που να δικαιολογείται από τα πράγματα Έτσι,
ενδεικτικά, μία ιδιαίτερης έντασης δασική πυρκαγιά σε ένα νησί του Αιγαίου δεν μπορεί να
δικαιολογήσει κήρυξη γενικής επιφυλακής ή κήρυξη επιφυλακής στην Περιφέρεια της Ηπείρου,
η οποία δεν εμπλέκεται με κανένα τρόπο στην πυρκαγιά. Ούτε από μόνη της η ύπαρξη έντονων
καιρικών φαινομένων μπορεί να δικαιολογήσει γενική ή μερική επιφυλακή, δεδομένου ότι από
μόνα τους τα καιρικά φαινόμενα δεν προκαλούν πυρκαγιά αφού στην περίπτωση των έντονων
καιρικών φαινομένων επιβάλλεται η από πλευράς του Κράτους ενεργοποίηση των μηχανισμών
πρόληψης και αστυνόμευσης.
Η επιφυλακή και η κήρυξή της δεν μπορούν να στηριχθούν στην έλλειψη προσωπικού του Π.Σ.,
το οποίο θεσμικά (βλ. τις διατάξεις του Ν. 2612/1998) όφειλε το Κράτος να προσλάβει και με
υπαιτιότητά του δεν προσέλαβε. Είναι γνωστό ότι η σε όλη την έκτασή τους κάλυψη των κενών
οργανικών θέσεων στο Π.Σ. μετά βεβαιότητας θα μείωνε τις καταστάσεις επιφυλακής του, αφού
αυτό κατ’ αρχάς θα επαρκούσε για την αντιμετώπιση των θερινών δασικών πυρκαγιών. Έτσι
λοιπόν καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η με βάση την προαναφερθείσα εγκύκλιο κάθε φορά
κηρυσσόμενη επιφυλακή, επί της ουσίας, δεν οφείλεται σε έκτακτα συμβάντα αλλά στην με
υπαιτιότητα του Κράτους έλλειψη προσωπικού.
4. Από την παραπάνω τοποθέτηση συνάγεται ότι:
α) ο χρόνος επιφυλακής είτε εντός υπηρεσίας είτε εκτός αυτής είναι χρόνος εργασίας,
β) ο χρόνος αυτός εργασίας πρέπει να είναι αμειβόμενος και στην περίπτωση άρνησης του
Δημοσίου, να καταβάλει πρόσθετη αμοιβή, θεμελιώνεται δε αξίωση του υπαλλήλου για καταβολή
της αμοιβής του με προσφυγή στα Δικαστήρια.
γ) η παραβίαση του ωραρίου ή των διατάξεων περί ημερήσιας ανάπαυσης είναι παράνομες και
δημιουργούν αδικοπραξία του Δημοσίου από την οποία ο υπάλληλος δικαιούται αποζημίωσης.
δ) η παρατεταμένη έκθεση των υπαλλήλων του Π.Σ. σε κατάσταση επιφυλακής και σε δασικές
πυρκαγιές, ως εκ της κοπώσεως που δημιουργείται και της μείωσης των αντοχών και ανακλαστικών
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τους, εγκυμονεί κινδύνους βλάβης της υγείας τους ή της ζωής τους. Δεδομένου ότι αυτό είναι
γνωστό στους Διοικητές, οι οποίοι οφείλουν εκ του νόμου να προστατεύουν την ζωή και υγεία
των υπαλλήλων, συνάγεται ότι αυτοί ευθύνονται και προσωπικά (και με την ποινική του όρου
έννοια) για κάθε βλάβη της ζωής ή της υγείας των υπαλλήλων αν παραλείψουν να λάβουν μέτρα
προστασίας μεταξύ των οποίων είναι και η κήρυξη επιφυλακής χωρίς να συντρέχουν έκτακτες
ανάγκες.
ε) η χορήγηση αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης λόγω επιφυλακής είναι υποχρεωτική για
τους Διοικητές.
Θεωρώ ότι βασικό ζήτημα είναι η παρακολούθηση όλων των διαταγών περί κήρυξης επιφυλακής
και η επέμβαση του συνδικαλιστικού κινήματος όπου υπάρχει παραβίαση του ΚΕΥΠΣ και της πιο
πάνω αναφερόμενης διαταγής ΑΠΣ.»
Εξάλλου, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προσέγγιση σχετικού ρεπορτάζ του «Επενδυτή (15-72000) με τίτλο «Έτσι κατέρρευσε η δασοπυρόσβεση - Τι δείχνουν οι πρώτες 75 ημέρες της φετινής
αντιπυρικής περιόδου»:
«Αν το 1999 ήταν η πρώτη μετά από πολλά χρόνια επιτυχημένη χρονιά όσον αφορά την
αντιμετώπιση των πυρκαγιών στα δάση -αφού είχαμε τα λιγότερα καμένα στρέμματα της τελευταίας
25ετίας (περίπου 200.000)- φέτος με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, το Μάιο, η πύρινη
λαίλαπα έδειξε ότι απειλεί σοβαρά ολόκληρη τη χώρα. (…) Με τις πρώτες φωτιές του Μαΐου
και του Ιουνίου, στη Σάμο, στο Πήλιο, στα Κήθυρα και αλλού, δοκιμάστηκε η ετοιμότητα των
πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ στον ορίζοντα φάνηκαν οι πρώτες δυσκολίες. Ήδη οι φωτιές το
πρώτο εξάμηνο του 2000 σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 1999 είχαν αυξηθεί κατά 72%, ενώ με
τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών το κακό πολλαπλασιάστηκε και οι δυνάμεις
δασοπυρόσβεσης έφτασαν στα όρια αντοχής, αν δεν κατέρρευσαν κιόλας σε ορισμένες περιπτώσεις.
Και το ερώτημα είναι γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ και, πολύ περισσότερο, τι άλλο μπορεί να δούμε
ακόμα ως το τέλος της αντιπυρικής περιόδου. (…) Και ενώ θα περίμενε κανείς να λειτουργήσουν
όλα στον καλύτερο δυνατό βαθμό τις κρίσιμες μέρες του καύσωνα και των επικίνδυνων καιρικών
φαινομένων, παρά τις προβλέψεις του κέντρου επιχειρήσεων για τις περιοχές υψηλού κινδύνου, η
κατάσταση φαίνεται ότι ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Και τούτο διότι:
1) Δεν υπάρχουν επαρκείς επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίσουν τον αυξημένο
αριθμό πυρκαγιών (περίπου 80 έως 150 το τελευταίο δεκαήμερο ημερησίως που προκαλούνται σε
περίοδο ακραίων καιρικών φαινομένων.
2) Οι δυνατότητες του μηχανισμού έγκαιρης αναγγελίας των πυρκαγιών και επέμβασης στο
πρώτο στάδιο αποδείχτηκαν περιορισμένες, διότι, αν υπήρχε έγκαιρη κινητοποίηση, οι φωτιές δεν
θα έπαιρναν τεράστιες διαστάσεις. (…)
3) Δεν υπήρξαν εκτεταμένες καμπάνιες για την ευαισθητοποίηση των πολιτών, δεν δόθηκαν
κίνητρα, δεν υποστηρίχθηκαν δυναμικά ούτε οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης που ανέπτυξαν
πρωτοβουλίες για τη δημιουργία εθελοντικών σταθμών σε συνεργασία με την Πυροσβεστική
Υπηρεσία».
Την τραγικότητα της κατάστασης περιγράφει και η εφημερίδα «ΕΞΟΥΣΙΑ», στις 17-7-2000:
«Τρεις νεκροί, τουλάχιστον δεκαοχτώ τραυματίες πυροσβέστες, στάχτη διακόσιες χιλιάδες
στρέμματα δασικών και γεωργικών εκτάσεων και δεκάδες σπίτια καμένα είναι ο τραγικός
απολογισμός της πύρινης λαίλαπας που σάρωσε τη χώρα με περισσότερες από 1.500 πυρκαγιές.
Το ψυχρό μέτωπο που επηρέασε τις κλιματολογικές συνθήκες στην ελληνική επικράτεια κατά τη
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διάρκεια του Σαββατοκύριακου είχε ως αποτέλεσμα όμως την αισθητή βελτίωση της κατάστασης.
Έτσι, η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε τελικά να μη ζητήσει βοήθεια από το εξωτερικό και να
ακυρώσει τελευταία στιγμή την αναχώρηση των πυροσβεστικών αεροσκαφών, τα οποία επρόκειτο
να φτάσουν στην Αθήνα από την Πράγα, τη Μόσχα και το Βερολίνο. Παρά τις δυσοίωνες
προβλέψεις, τέθηκαν υπό έλεγχο από το απόγευμα του Σαββάτου όλες οι μεγάλες πυρκαγιές που
ήταν σε εξέλιξη τις προηγούμενες ημέρες στην Αργαλαστή Πηλίου, στην Ακράτα, στο Κιάτο, στη
Φωκίδα και στην Κόνιτσα.
(…) Η εξάντληση των πιλότων των πυροσβεστικών αεροπλάνων φαίνεται ότι ευθύνεται
και για την πτώση του CL 215 στο Πήλιο, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο οι πιλότοι
Γιάννης Καρασάββας και Γιάννης Μυλωνάς. Ο θλιβερός απολογισμός της πύρινης λαίλαπας που
έπληξε πολλές περιοχές της χώρας δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί από την αρμόδια διεύθυνση του
Πυροσβεστικού Σώματος.
Το τρίτο θύμα ήταν η Μαρία Ελευθερίου, 93 ετών, στη Σάμο, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά ο
πυροσβέστης της ΕΜΑΚ Παύλος Παυλίδης. Στην Ακράτα κινδύνευσε η πυροσβέστης Αικατερίνη
Σαχινίδη».
Το εύρος της ανησυχίας ήταν εύγλωττο και αποτυπώνεται στις 19-7-2000 και στην εμπιστευτική
διαταγή που είχε εκδοθεί από τον Αρχηγό ΠΣ Παναγιώτη Φούρλα, προς όλες τις υπηρεσίες:
«Το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρά τις επανειλημμένες διαταγές του Α.Π.Σ., παρατηρήθηκε
και πάλι το φαινόμενο της μη έγκαιρης, αντικειμενικής και ολοκληρωμένης ενημέρωσης του 199
ΣΕΚΥΠΣ και κατ’ επέκταση της Ιεραρχίας του Σώματος, για την εκδήλωση και εξέλιξη συμβάντων
πυρκαγιών. Αυτό είχε σαν άμεσο αποτέλεσμα να μη μπορεί να πραγματοποιηθεί ορθολογική και
αποτελεσματική αξιοποίηση των διατιθέμενων επίγειων και εναέριων δυνάμεων πυρόσβεσης,
για την αντιμετώπιση της κατάστασης σε επίπεδο Επικράτειας. Για την αποφυγή παρόμοιων
φαινομένων, απαιτείται η από μέρους σας πιστή εφαρμογή των παρακάτω:
1.1 Άμεση ενημέρωση του 199 ΣΕΚΥΠΣ για όλα τα συμβάντα πυρκαγιάς και κυρίως αυτών
εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων, με ευθύνη των Διοικητών σύμφωνα με τη (β) και (γ) σχετική.
1.2 Σαφής και αντικειμενική αναφορά για την επικρατούσα κατάσταση και την πιθανολογούμενη
εξέλιξη του συμβάντος, έτσι ώστε να διατίθενται το συντομότερο δυνατό οι απαραίτητες δυνάμεις
για την αντιμετώπισή του από την αρχική φάση εκδήλωσής του.
2. Τονίζεται και πάλι η ανάγκη για πιστή εφαρμογή της παρούσης και των άλλων σχετικών
διαταγών και επισημαίνεται ότι θα επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις στις Διοικήσεις των
Περιφερειακών Μονάδων (Π.Δ.Π.Υ., Π.Υ. και Πυροσβεστικών Κλιμακίων), σε κάθε παρέκκλιση
από τα ανωτέρω.
3. Η παρούσα να μεταδοθεί με την Εγκύκλιο Διαταγή υπ’ αριθμ. 54».
Συμφωνία Ομοσπονδιών για τις μισθολογικές προαγωγές
Πριν τελειώσει ο μήνας, η κυβέρνηση καταθέτει στη Βουλή την επίμαχη τροπολογία για τις
μισθολογικές προαγωγές κατά τέτοιον τρόπο που όλοι δηλώνουν ικανοποιημένοι.
Οι τρεις Ομοσπονδίες ΠΟΕΥΠΣ, ΠΟΑΣΥ και ΠΕΠΛΣ ανακοινώνουν στις 21-7-2000 ότι ύστερα
από μια επίπονη διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση και διάλογο με τους συναρμόδιους υπουργούς,
κατόρθωσαν να φέρουν σε θετική κατάληξη τα δύο μεγάλα εκκρεμή ζητήματα, την εφαρμογή του
νόμου σε ό,τι αφορά την ωρομίσθια νυχτερινή αποζημίωση και τις μισθολογικές διαβαθμίσεις.
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Η ωρομίσθια νυχτερινή αποζημίωση αποτελεί βασική κατάκτηση πλέον και των εργαζομένων
στην Αστυνομία, στο Πυροσβεστικό και το Λιμενικό Σώμα, δηλώνουν οι τρεις πρόεδροι,
ανακοινώνοντας ότι αναστέλλουν την ένστολη διαμαρτυρία για την Δευτέρα, 24-7-2000, αφού και
οι μισθολογικές διαβαθμίσεις για το σύνολο του προσωπικού των τριών Σωμάτων θεσμοθετούνται
την προσεχή εβδομάδα μέσα από σχετική τροπολογία που θα ενσωματωθεί στο συζητούμενο
νομοσχέδιο «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις».
Η επίμαχη ρύθμιση κατατέθηκε στη Βουλή στις 26-7-2000 και το αξιοπερίεργο είναι ότι
η Π.ΕΝ.Α.Α. ανακοίνωσε ότι είχε κατατεθεί, όπως ακριβώς εκείνη την είχε διατυπώσει.
«Με στρατηγική βάθους, ευέλικτες τακτικές κινήσεις, επίπονες, επίμονες και συντονισμένες
προσπάθειες, με την αγαστή συνεργασία των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ένωσης Αξιωματικών
Πυροσβεστικού Σώματος και ύστερα από τα “γνωστά” εγγενή εμπόδια και τις παντοειδείς δυσκολίες
ψηφίσθηκε σήμερα η Τροπολογία που αφορά στις “Μισθολογικές Προαγωγές των Αξιωματικών
και Ανθυπαστυνόμων της ΕΑ.ΑΣ. και των αντιστοίχων των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού και
του Πυροσβεστικού Σώματος”», διαβάζουμε στην ανακοίνωσή της της 27ης Ιουλίου 2000.
Λίγες ημέρες αργότερα, το προεδρείο της ΠΟΕΥΠΣ ενημερώνει τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις ότι
το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει ένα ποσό 7 δισ. δρχ., που αφορά το στεγαστικό επίδομα.
Ειδικότερα, η κατανομή των κονδυλίων, θα γίνει ως εξής:
α. Ποσά που οφείλονται προς τα μέλη των Σωμάτων Ασφαλείας (Ελληνικής Αστυνομίας και
Πυροσβεστικού Σώματος) και του Λιμενικού Σώματος, βάσει εκδοθεισών δικαστικών αποφάσεων,
ως διαφορά από τη χορήγηση σ’ αυτούς του στεγαστικού επιδόματος του άρθρου 10 του ν.
1284/1982, εξοφλούνται σε επτά (7) άτοκες εξαμηνιαίες δόσεις, λήξεως 2-1-2001, 2-7-2001, 2-12002, 2-7-2002, 2-1-2003, 2-7-2003 και 2-1-2004.
β. Τα ίδια χρηματικά ποσά και με τον ίδιο τρόπο εξόφλησης καταβάλλονται και σε όσους εκ
των ανωτέρω έχουν ασκήσει εμπρόθεσμες αγωγές, ανεξάρτητα από το διαδικαστικό στάδιο στο
οποίο ευρίσκονται και θα αφορούν το χρονικό διάστημα από 1-1-1988 μέχρι 31-10-1989, ανάλογα
με το χρόνο εξόδου ή μη των δικαιούχων από την υπηρεσία, καθώς και την οικογενειακή τους
κατάσταση.
γ. Οι εν λόγω απαιτήσεις των μελών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του
Λιμενικού Σώματος, που αφορούν στο χρονικό διάστημα από 1-1-1988 μέχρι 31-10-1989, θα
εξοφληθούν με μετρητά σε τακτές προθεσμίες.
Να σημειωθεί ότι το Αρχηγείο ΠΣ εκδίδει νέα διαταγή όσον αφορά τις περιπολίες για την πρόληψη
των πυρκαγιών, με την επισήμανση όμως ότι οι εκτός έδρας περιπολίες θα αποζημιώνονται με το
ποσό των 10.000 δρχ. ημερησίως, με ανώτατο ποσό τις 160.000 δρχ.
Απαράδεκτοι προπηλακισμοί πυροσβεστών
Στο μέτωπο των θερινών πυρκαγιών, ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι καθόλου ευχάριστα.
Στις 10-8-2000, το προεδρείο αναγκάζεται να εκδώσει Δελτίο Τύπου για να καταδικάσει με
αίσθημα αγανάκτησης, το δεύτερο κρούσμα, μέσα σε διάστημα τριών εβδομάδων, ξυλοδαρμού
πυροσβεστικών υπαλλήλων από κατοίκους, αυτή τη φορά σε περιοχή του νομού Λάρισας.
«Ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο που όλοι οι εργαζόμενοι στο Πυροσβεστικό Σώμα καταβάλουν
τη μεγίστη δυνατή προσπάθεια, κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, ξεπερνώντας τα όρια της
αντοχής τους, προκειμένου να διασφαλίσουν τον εθνικό πλούτο της χώρας μας από το καταστροφικό
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φαινόμενο των δασικών πυρκαγιών, είναι αδιανόητο και απαράδεκτο να ξυλοκοπούνται χωρίς λόγο
και αιτία.
Είναι ανεπίτρεπτο κάτοικοι οποιασδήποτε περιοχής, χωρίς κοινωνική ευαισθησία και πυροσβεστική
παιδεία, αντί να συμπαρίστανται στο δύσκολο έργο των πυροσβεστών, να προσπαθούν να επιβάλουν
στους καθ’ ύλην αρμόδιους την επιχειρησιακή δράση που θα ακολουθήσουν για τη γρήγορη και
αποτελεσματική κατάσβεση μίας πυρκαγιάς, θεωρώντας τους πυροσβέστες, ως υπαλλήλους τους.
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι κάτοικοι αυτοί κινούνται με ιδιοτέλεια, επιδιώκοντας να
διασώσουν αποκλειστικά την ατομική τους περιουσία, χωρίς να ενδιαφέρονται για τη σωστή και
πλήρη προστασία της ευρύτερης περιοχής.
Ενέργειες που μειώνουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το επαγγελματικό κύρος των
πυροσβεστικών υπαλλήλων από μεμονωμένους και κακοήθεις πολίτες, πρέπει να καταδικαστούν
στη συνείδηση του καθενός και να μην επαναληφθούν. Καλούμε τις αρμόδιες δικαστικές αρχές να
επιληφθούν ώστε να αποτραπεί στο μέλλον η επανάληψη τέτοιου είδους νοσηρών φαινομένων»,
ανέφερε η ανακοίνωση της ΠΟΕΥΠΣ για τα αποκρουστικά πράγματι αυτά βίαια ξεσπάσματα του
κόσμου.
Ο Αύγουστος αποδεικνύεται μήνας τραγικός αφού αφήνει πίσω του ένα φρικτό απολογισμό
με επτά νεκρούς κατοίκους στις περιοχές Λάβδανης και Αγίας Μαρίνας, προκαλώντας πανικό
και στα κυβερνητικά επιτελεία που έσπευδαν με έκτακτες συσκέψεις να αντιμετωπίσουν την
κατάσταση. Ήταν φανερό, ότι η κυβέρνηση αντιμετώπιζε ένα κύμα εμπρησμών αδυνατώντας να
τους αναχαιτίσει. Στο τραπέζι είχε πέσει η πρόταση για την ενίσχυση της αρμόδιας Διεύθυνσης
και την οργάνωση ενός ηλεκτρονικού αρχείου με στοιχεία και πληροφορίες για τις πυρκαγιές που
έχουν ξεσπάσει σε όλη τη χώρα, καθώς επίσης και για τους εμπρηστές που έχουν απασχολήσει
κατά καιρούς τα Δασαρχεία, την Αστυνομία και την Πυροσβεστική.
Μηνύσεις για την καταστρατήγηση των συνθηκών εργασίας
Στις 21 Σεπτεμβρίου 2000, ΠΟΕΥΠΣ, ΠΟΑΣΥ και ΠΕΠΛΣ μετά από σύσκεψη σε κεντρικό
ξενοδοχείο της Αθήνας, στην οποία συμμετείχε και ο εργατολόγος Αλέξης Μητρόπουλος,
αποφάσισαν για μια ακόμα φορά να ζητήσουν από την κυβέρνηση την αναγνώριση του επαγγέλματος
ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού. Η πρόταση που είχε τεθεί υπό συζήτηση από την ΠΟΑΣΥ εστίαζε
στην επέκταση των διατάξεων των άρθρων του Ν. 2470/97 περί επιδόματος ανθυγιεινής και
επικίνδυνης εργασίας, και με ΠΔ που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του ΥΔΤ να καθορίζονται οι
προϋποθέσεις και οι όροι χορήγησής του.
Να σημειωθεί ότι ο Αλέξης Μητρόπουλος, πέραν της πρότασής του για την προώθηση νομοθετικής
ρύθμισης, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, παράλληλα με τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις, οι
ένστολοι να διεκδικήσουν το επίδομα και δικαστικά, εκμεταλλευόμενοι ορισμένες περιπτώσεις
τραυματισμών κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας.
Από την πλευρά της, ειδικότερα η ΠΟΕΥΠΣ, είχε παρουσιάσει συγκεκριμένη πρόταση και για
την καταβολή επιδόματος υποβρυχίου καταστροφέα, στους αυτοδύτες του ΠΣ, τονίζοντας ότι η μη
υιοθέτηση του αιτήματος αυτού, διαιωνίζει την εις βάρος τους ανισότητα και άδικη μεταχείριση.
Παρακολουθώντας από κοντά όλη αυτήν την κατάσταση, το προεδρείο της ΠΟΕΥΠΣ πήρε θέση
στην πρώτη του κιόλας συνεδρίαση, αρχές Οκτωβρίου, οπότε ενημέρωσε όλο το πυροσβεστικό
προσωπικό ότι αποφασίστηκε «να υποβληθεί από τους νόμιμους εκπρόσωπους της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
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μήνυση - έγκληση κατά του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και κατά παντός
άλλου υπευθύνου που θα προκύψει από την ανάκριση. Η μήνυση-έγκληση αφορά την ευθύνη
των ανωτέρω φυσικών προσώπων για τους θανάτους-τραυματισμούς των πυρ/κών υπαλλήλων,
την καταστρατήγηση των εργασιακών συνθηκών (ωράριο-συνθήκες ασφάλειας, υγιεινή), κακό
προγραμματισμό για την αντιπυρική περίοδο 2000 κλπ.
- Να συνταχθεί Υπόμνημα από το Νομικό Σύμβουλο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και να αποσταλεί στον
Υ.Δ.Τ. Στο Υπόμνημα θα γίνεται εκτενής αναφορά και ανάλυση για την καταστρατήγηση των
διατάξεων του Π.Δ. 210/92 μέσω παράνομων διαταγών (στάδια επιφυλακής, προφορικές διαταγές
κ.ά.).
-Να συνταχθεί μελέτη από το Νομικό Σύμβουλο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. σε συνεργασία με ειδικό
επιστήμονα που να καταδεικνύει το οφθαλμοφανές του επικίνδυνου και ανθυγιεινού του
επαγγέλματος του πυροσβεστικού υπαλλήλου. Η μελέτη αυτή θα πρέπει να καταλήγει σε
συγκεκριμένη πρόταση για τις περαιτέρω ενέργειες (πιθανή νομοθετική ρύθμιση). Εξουσιοδοτήθηκε
ο Πρόεδρος της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ως πρόσωπο, να κινήσει τις διαδικασίες μέσω προσφυγής του για να
χορηγηθεί η νυχτερινή αποζημίωση στους υπαλλήλους, ως ωρομίσθια σε όσους το δικαιούνται, και
όχι με τον τρόπο που χορηγείται σήμερα.
-Να υπάρξει συνάντηση με τον υπουργό Δημόσιας Τάξης και ενημέρωσή του για όλα τα
τεκταινόμενα στο Π.Σ.
-Να ζητηθεί από τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. να μας στείλουν τις προτάσεις
τους για τον καλύτερο σχεδιασμό της αντιπυρικής περιόδου 2001.
-Να ζητηθούν οι κανόνες ασφαλούς μεταφοράς προσωπικού από τα υπάρχοντα αεροπορικά
μέσα που εμπλέκονται στις μετακινήσεις των πυροσβεστικών υπαλλήλων ώστε να ακολουθήσει
ενημέρωσή τους».
Στη συνέχεια (19 Οκτωβρίου 2000), το προεδρείο έστειλε λεπτομερές Υπόμνημα στον υπουργό
Δημόσιας Τάξης, περιγράφοντας το καθεστώς αυξημένης απασχόλησης των υπαλλήλων του Π.Σ.
και τα εύλογα ερωτήματα που τίθενται σε σχέση με τη νομιμότητά του.
Κοινή σύσκεψη με την ΑΔΕΔΥ
Η τακτική της κυβέρνησης συνεχίζει να προκαλεί εντάσεις και εύλογη κινητικότητα και στους
κόλπους του συνδικαλιστικού κινήματος των ενστόλων. Δεν θα λέγαμε ότι όλοι ήταν εναντίον
όλων διότι υπήρχαν παγιωμένες συμμαχίες, αλλά στο εσωτερικό της ΠΟΕΥΠΣ ήταν βέβαιο ότι
εξακολουθούσε να υπάρχει μια έντονη αμφισβήτηση του προεδρείου. Ήταν μια επαναλαμβανόμενη
κατάσταση, όποιο κι αν ήταν το προεδρείο, από γενέσεως του συνδικάτου στο ΠΣ. Τα οργανωτικά,
τα οικονομικά, τα διαφορετικά αιτήματα και οι τρόποι διεκδίκησής τους, πάντα αποτελούσαν
πεδίο αντιπαράθεσης ή και ανοικτών συγκρούσεων. Θεμιτά όλα αυτά εφόσον είχαν βεβαίως υγιή
συνδικαλιστική βάση και δεν εξυπηρετούσαν άλλες σκοπιμότητες.
Θυμίζουμε ότι δημιουργήθηκε ακόμα ακόμα και ξεχωριστό σωματείο Αξιωματικών, η ΕΑΠΣ,
πέρα από τη διασπαστική κίνηση της ΕΠΑΠΑ. Εξάλλου, παρατηρούνται και νέες αποσχιστικές
τάσεις από την ίδια την ΠΟΕΥΠΣ.
Στις 24-11-2000, η Ένωση Υπαλλήλων ΠΣ Νομού Κερκύρας, ενημέρωσε το Δ.Σ. της ΠΟΕΥΠΣ
ότι αποφάσισε την αποχώρησή της από την Ομοσπονδία, «εκτιμώντας τη συνολική κατάσταση
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που επικρατεί στο Συνδικαλιστικό Κίνημα του Σώματος, την παντελή αδράνεια και απουσία
τόσο καθοδήγησης, ενημέρωσης, αλλά κύρια δράσης, για λύση τόσο των χρόνιων και οξύτατων
προβλημάτων του προσωπικού, όσο και σε μια προσπάθεια αλλαγής νοοτροπίας και δεδομένων
στο Πυροσβεστικό Σώμα, που θα το καθιστούσε ευέλικτο, αποκεντρωτικό, λειτουργικό και φυσικά
σε συνθήκες αξιοκρατίας και δικαιοσύνης στο εσωτερικό του, αδράνεια που πηγάζει (είτε από
ανικανότητα των μελών του και ιδιαίτερα του προέδρου είτε από «υποχρέωση» απέναντι σε
κομματικές και υπηρεσιακές «ηγεσίες»)».
Η τρίτη κίνηση που καταμαρτυρούσε την κινητικότητα που προαναφέραμε, εκδηλώθηκε στις 2711-2000 και αφορούσε το ανώτατο επίπεδο της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης. Οι πρόεδροι της
ΠΟΕΥΠΣ, της ΠΟΑΣΥ, της ΠΕΠΛΣ και της ΑΔΕΔΥ κάθισαν στο ίδιο τραπέζι και ασχολήθηκαν με
την πιθανή ένταξη όλων των ενστόλων στην ΑΔΕΔΥ. Επιπλέον συζήτησαν τρόπους δράσης για την
από κοινού αντιμετώπιση των ζητημάτων που έθετε εκείνη την περίοδο η κυβέρνηση (Κοινωνική
ασφάλιση, ασφαλιστικό κλπ).
Τέλη του 2000, έχει ήδη ανάψει για τα καλά και η συζήτηση της μεταρρύθμισης του Ασφαλιστικού
και Συνταξιοδοτικού συστήματος, με αφορμή τις εξαγγελίες του αρμόδιου υπουργού Τάσου Γιαννίτση
και του υφυπουργού Νικολάου Φαρμάκη, οι οποίοι είχαν αναθέσει την εκπόνηση μελέτης σε
Βρετανικό Οίκο, με αποτέλεσμα να δίνουν και να παίρνουν τα πιθανά σενάρια για πιθανές αλλαγές
των ορίων συνταξιοδότησης και του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων, συμπεριλαμβανομένων
και των ισχυόντων για τους ένστολους. Και μπορεί οι ιθύνοντες του υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων να ήταν καθησυχαστικοί, οι συνδικαλιστές, ωστόσο, δεν έκρυβαν την
αγωνία τους και καλούσαν τους συναδέλφους τους σε επαγρύπνηση.
Η ΠΟΕΥΠΣ, αρχές Δεκεμβρίου, ενημέρωσε τα μέλη της για τις διατάξεις του σχεδίου προεδρικού
διατάγματος «Ρύθμιση θεμάτων εξετάσεων για την εισαγωγή στη σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών»
και ότι ο ΥΔΤ μετά από επίμονες πιέσεις της, δεσμεύτηκε να συστήσει Επιτροπή που θα μελετήσει
και την αναγνώριση του επαγγέλματος ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού. Σημείωσε δε ότι «έγινε το
πρώτο βήμα και ελπίζει αυτό να είναι εποικοδομητικό».
Το τρίτο θέμα για το οποίο ανακοίνωσε ότι υπήρξε πρόοδος, ήταν η καταβολή του στεγαστικού
επιδόματος - οφειλόμενα χρηματικά ποσά της περιόδου 1988-89 (7.000.000.000 δρχ) που
διεκδικούσαν πολλοί πυροσβέστες με προσφυγές τους στα δικαστήρια. Ο υπουργός Οικονομικών
αποδέχθηκε ως τελεσίδικες τις αγωγές ανακοινώνοντας ότι η καταβολή θα γίνει σε επτά εξαμηνιαίες
δόσεις από 1-1-2001.
Επίσης, να προσθέσουμε ότι με το ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285, 28-12-2000) «Φορολογικές
ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις», ψηφίστηκαν και ζητήματα που αφορούσαν
το πυροσβεστικό προσωπικό (αμοιβή των ωρών νυχτερινής απασχόλησης).
2001, επί τάπητος το αξιόμαχο των Υπηρεσιών
Τη νέα χρονιά, το 2001 -αρχή της νέας χιλιετίας και ασχέτως αν είχαν προηγηθεί ένα χρόνο νωρίτερα
οι πανηγυρισμοί του μιλένιουμ- στην ισχυρή Ελλάδα, όπως αρέσκονταν να επαναλαμβάνουν οι
κυβερνώντες στις δημόσιες εμφανίσεις τους, ο κόσμος της Πυροσβεστικής ακόμα συνέχιζε να
αγωνιά για την επικίνδυνη και ανθυγιεινή του εργασία δίνοντας μάχες για τα νυχτερινά και τις
υπερωρίες, ενώ από την άλλη, οι αετονύχηδες συνέχιζαν το πάρτι στη Σοφοκλέους, επιτείνοντας το
δράμα και την ανασφάλεια των εκατοντάδων χιλιάδων εγκλωβισμένων «παικτών», μεταξύ αυτών
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και πολλών ενστόλων.
Η καθοδική πορεία του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, η οποία άρχισε το Σεπτέμβριο του 1999,
συνεχίσθηκε τόσο το 2000 όσο και το 2001, με το Γενικό Δείκτη Τιμών να καταγράφει απώλειες
38,77% το 2000 και 23,53% το 200159. Και αντί, οι ιθύνοντες να απολογηθούν στον ελληνικό
λαό για αυτήν την πρωτοφανή κλοπή των αποταμιεύσεων του ελληνικού λαού, αλλά και των
ασφαλιστικών ταμείων, ως επιστέγασμα της πολιτικής απάτης, ήρθε το συγχωροχάρτι δυο χρόνια
μετά, δια στόματος του ιδίου του Κώστα Σημίτη: «ας πρόσεχαν» (Καθημερινή 23-04-03)…!
Το 2001, βεβαίως, οι Έλληνες δεν έζησαν μόνο τον τρόμο της χρηματιστηριακής «φούσκας».
Ήρθαν και τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ, για να δώσουν μια άλλη διάσταση στο
κεφάλαιο «δημόσια τάξη και ασφάλεια», και μάλιστα τη στιγμή που η χώρα προετοιμαζόταν για
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Οι Έλληνες πυροσβέστες, όπως όλοι οι συνάδελφοί τους
παγκοσμίως, πενθούν τις μεγαλύτερες μαζικές απώλειες Πυροσβεστών στην παγκόσμια ιστορία.
Ανάμεσα στους 6.000 πολίτες που έχασαν τη ζωή τους κατά την κατάρρευση των δίδυμων πύργων,
λίγες ώρες μετά την πρωτοφανή τρομοκρατική ενέργεια με τα δυο αεροπλάνα της πολιτικής
αεροπορίας, ήταν και 344 πυροσβέστες. Οι Έλληνες Πυροσβέστες, τιμώντας τη μνήμη τους,
πραγματοποίησαν εθελοντική αιμοδοσία.
«Με το χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου ξεκίνησε ένας πόλεμος. Ένας πόλεμος αδυσώπητος,
χωρίς αναστολές. Και τα πράγματα ήταν εξαιρετικά δύσκολα για τις Δημοκρατίες γιατί ο εχθρός
ήταν αόρατος. Γιατί είναι διαφορετικό να έχεις τον εχθρό απέναντι. Να γνωρίζεις τους κανόνες
εμπλοκής. Να μπορείς να εκτιμήσεις το πεδίο της μάχης και τις κινήσεις του εχθρού. Να γνωρίζεις
ή να μπορείς να εκτιμήσεις τα όπλα του. Ο πόλεμος, ακόμα και ο πιο βίαιος, έχει και κάποιους
κανόνες. Ο πόλεμος όμως με την τρομοκρατία είναι μια μάχη με το άγνωστο. Έχεις απέναντί σου
τρομοκράτες που δεν διστάζουν μπροστά σε τίποτα» σημειώνει στο βιβλίο του «Από τον Έβρο …
στην Κατεχάκη», ο πρώην Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αναστάσιος Δημοσχάκης, τον οποίο,
συμπτωματικά η αποτρόπαιη επίθεση στους Δίδυμους Πύργους και τους άλλους αμερικανικούς
στρατηγικούς στόχους, τον είχε «πετύχει» στο Λονδίνο, σε σύσκεψη με αξιωματούχους της Scotland Yard.
Τα γεγονότα εκείνα, πυροδοτούσαν ριζικές αλλαγές στον τομέα της ασφάλειας και στη χώρα μας,
καθώς η τρομοκρατική οργάνωση 17Ν εξακολουθούσε, επίσης, να αποτελεί σημαντική εσωτερική
απειλή. Αναπόφευκτα, στα επιτελεία των Σωμάτων Ασφαλείας, η συζήτηση για την αναδιάρθρωση
των υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισμό των τεχνικών τους μέσων, έμπαινε πλέον στην ημερήσια
διάταξη.
Το συνδικαλιστικό κίνημα, έδινε το δικό του στίγμα σε όλα αυτά, όπως θα δούμε αναλυτικότερα
στη συνέχεια, έχοντας ούτως ή άλλως ουκ ολίγα ανοικτά μέτωπα.
Η ΠΟΕΥΠΣ, έβλεπε ζεστά το θέμα με τα οδοιπορικά (στις 19-1-2001 το Αρχηγείο ΠΣ εξέδωσε
την υπ’ αριθμ. 56 εγκύκλιο διαταγή για τα οδοιπορικά), ενώ ήταν σε ανοικτή γραμμή με τις άλλες
Ομοσπονδίες και για το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό.
Στις 12-2-2001, ειδικότερα, ενημέρωσε τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της ότι η κυβέρνηση έχει
ξεκινήσει σε επίπεδο κοινωνικών εταίρων το διάλογο «για την τροποποίηση του χρόνου σύνταξης
59

Ο γενικός δείκτης τιμών από τις 6.300 μονάδες στα μέσα Σεπτεμβρίου του 1999, υποχώρησε στα επίπεδα των 2.000
μονάδων, για να κλείσει τη χρονιά στις 2.591,56 μονάδες, καταγράφοντας τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των ώριμων
ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών σε σύγκριση με τα ιστορικά υψηλά που πέτυχαν οι αγορές το 1999 και το 2000. http://www.
naftemporiki.gr/finance/story/3/xaa-ptosi-2353-tou-genikou-deikti-to-2001
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και του ασφαλιστικού γενικά, θέματος, για όλους τους εργαζόμενους. Η ΠΟΕΥΠΣ ήρθε σε
επαφή με τον κ. υπουργό Δημόσιας Τάξης ο οποίος δημόσια, παρουσία εκπροσώπων των τριών
οργανώσεων των Σωμάτων Ασφαλείας (ΠΟΕΥΠΣ, ΠΟΑΣΥ, ΠΕΠΛΣ) δεσμεύτηκε ότι για τους
εργαζόμενους στα Σώματα αυτά, δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή. Παρακαλούμε ενημερώστε τα
μέλη σας για να αποφευχθούν ενέργειες πανικού και υστερίας από αυτά που θα προέρχονται από
ελλιπή ή κακόβουλη ενημέρωσή τους».
Η ΠΟΕΥΠΣ ενημέρωσε, επίσης, τα μέλη της για ένα άλλο σημαντικό επίτευγμα του
συνδικαλιστικού κινήματος, όπως χαρακτήρισε την παροχή του οικογενειακού επιδόματος και
στους δύο συζύγους. «Η τριτοβάθμια συνδικαλιστική μας οργάνωση η ΑΔΕΔΥ ήρθε σε συμφωνία
με τον υφυπουργό Οικονομικών για την άμεση υλοποίηση της δικαστικής απόφασης που δίνει το
δικαίωμα και στους δύο συζύγους να λαμβάνουν το επίδομα αυτό. Όσον αφορά την αναδρομική
ισχύ της δικαστικής απόφασης, η ΑΔΕΔΥ επιδιώκει την επίλυση του ζητήματος αυτού με βασικούς
άξονές της την αποπληρωμή των οφειλομένων προς τους δικαιούχους για τα τελευταία πέντε (5)
χρόνια με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Η ανωτέρω προσπάθεια είναι η μόνη ρεαλιστική
λύση για την οριστική και χωρίς προβλήματα συνολική διευθέτηση του ζητήματος. Η ΠΟΕΥΠΣ
έχει πετύχει να ωφεληθούν οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι με τη γρήγορη διευθέτηση στην ερμηνεία
και αποδοχή της δικαστικής απόφασης από την κυβέρνηση μέσω των ενεργειών της ΑΔΕΔΥ»,
κατέληγε η σχετική ανακοίνωση.
Το αξιόμαχο του Πυροσβεστικού Σώματος και το σχέδιο δράσης για την αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, παρουσίασε (11-2-2001) ο υπουργός Δημόσιας Τάξης
Μ. Χρυσοχοΐδης κατά τη διάρκεια της διυπουργικής σύσκεψης με αντικείμενο την ετοιμότητα
του κρατικού μηχανισμού. Οι οδυνηρές συνέπειες των περσινών πυρκαγιών με τους δέκα
συνολικά νεκρούς και το 1,5 εκατομμύριο στρέμματα καμένης γης, ανάγκασαν την κυβέρνηση
να αναπροσαρμόσει τη διάταξη των πυροσβεστικών δυνάμεων, δίνοντας προτεραιότητα στην
αποτελεσματικότερη παρέμβαση των επίγειων δυνάμεων και όχι στην από αέρος κατάσβεση των
πυρκαγιών.
Για να επιτευχθεί καλύτερα ο μόνιμος στόχος της άμεσης παρέμβασης πρέπει, σύμφωνα με τον
υπουργό:
-Να δοθούν αυξημένες αρμοδιότητες στους περιφερειάρχες.
-Να δημιουργηθούν τοπικά συντονιστικά κέντρα σε κάθε περιφέρεια.
-Να ενισχυθούν τα πεζοπόρα τμήματα.
-Να εξασφαλιστεί η διασπορά των εναέριων μέσων και ο ανεφοδιασμός τους.
-Να γίνουν έγκαιρα οι προσλήψεις των 1.000 εποχικών υπαλλήλων.
Εξάλλου, σύμφωνα με δημοσιεύματα εφημερίδων, την Ηγεσία απασχολούσε σοβαρά το ζήτημα
της εξιχνίασης των εμπρησμών και γι’ αυτό εξεταζόταν το ενδεχόμενο υιοθέτησης του μέτρου της
προστασίας μαρτύρων, αλλά και της εκπαίδευσης των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος
από Αμερικανούς ομολόγους τους60.
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Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το 2000 ασχολήθηκε με 909 πυρκαγιές. Από τα στατιστικά
στοιχεία προέκυψε ότι για το 44,1% των πυρκαγιών τα αίτια ήταν άγνωστα. Από τις υπόλοιπες πυρκαγιές το 32% ήταν
από αμέλεια, το 19,5% από πρόθεση, το 0,3% των πυρκαγιών εκδηλώθηκε «τυχαία», ενώ το 4,1% ξέσπασε από φυσικές
αιτίες (κεραυνοί). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία που αναφέρονται στα γνωστά αίτια των πυρκαγιών: Το
14% των εμπρησμών οφείλεται σε υπολείμματα αναμμένων τσιγάρων, το 7,6% είναι κακόβουλοι εμπρησμοί, το 4,2%
οφείλεται στην καύση καλλιεργειών, το 3,7% στη βελτίωση βοσκοτόπων, το 3% στην καύση απορριμμάτων, το 2,9% έχει
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Στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας, η Ηγεσία ζήτησε τη συνδρομή και της ΠΟΕΥΠΣ, η
οποία ενημέρωσε τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της ότι στο Αρχηγείο ΠΣ, συστάθηκε επιτροπή για να
μελετήσει το ωράριο εργασίας που τηρείται από τις μάχιμες υπηρεσίες και να κάνει προτάσεις για
τον τρόπο εναλλαγής προσωπικού στις επιφυλακές, πέρα από τους εφαρμοζόμενους, με σκοπό την
καθιέρωση ωραρίου. Η εβδομαδιαία απασχόληση, όμως, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 37,5 ώρες
και η εργασία πέραν των ωρών αυτών, πρέπει να αμείβεται, ήταν η δική της αφετηρία.
Τραγικά γεγονότα, δεν συνόδευαν, όμως, μόνο την καθημερινότητα των πυροσβεστών. Στις 16
Φεβρουαρίου 2001, δυο αστυνομικοί, οι Αρχιφύλακες Διονύσιος Αλεβιζόπουλος και Αθανάσιος
Δρακόπουλος, βρήκαν τραγικό θάνατο από δολοφονικά πυρά, ενώ μετέφεραν από τις φυλακές
Κορυδαλλού στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», τον κακοποιό Κώστα Πάσσαρη. Το Δ.Σ. της
ΠΟΕΥΠΣ με ανακοίνωσή του εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και οδύνη και δήλωσε την αμέριστη
συμπαράστασή του προς τις οικογένειες τους, την ΠΟΑΣΥ και ολόκληρη την αστυνομική
οικογένεια. Παράλληλα ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον σωφρονιστικό υπάλληλο Ανδρέα Φυσέκη
που κέρδισε τη μάχη για τη ζωή.
Όσον αφορά στην πράξη του προέδρου της ΠΟΑΣΥ Δημήτρη Κυριαζίδη να υποβάλει παραίτηση,
τόνισε ότι «υποδηλώνει ωριμότητα, υπευθυνότητα και ευθιξία. Όμως η κοινωνία στις μέρες
μας περιμένει από τους αστυνομικούς να δώσουν όλες τους τις δυνάμεις για τη διαφύλαξη του
κοινωνικού αγαθού της ασφάλειας και της ηρεμίας. Το χρέος των αστυνομικών υπαλλήλων είναι
μεγάλο και ακόμα μεγαλύτερες οι ευθύνες που έχουν επωμιστεί οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποί του
στα συνδικαλιστικά όργανα.
Ευχή μας είναι, το συνδικαλιστικό κίνημα, να μη στερηθεί την αγωνιστική παρουσία του Δ.
Κυριαζίδη», σημείωνε στην ανακοίνωσή του το προεδρείο και είχε κάθε λόγο να το πιστεύει, αφού
ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ έχαιρε της εμπιστοσύνης της συντριπτικής πλειοψηφίας των στελεχών
των ενστόλων.
Συμμετοχή στο Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ
Στις 16 Μαρτίου 2001, κατά τη διάρκεια του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ, για πρώτη φορά
κλήθηκαν και τοποθετήθηκαν οι πρόεδροι όλων των Ομοσπονδιών και Ενώσεων των ενστόλων,
αποκαλύπτοντας τις πραγματικές τους διαθέσεις για το μέλλον61.
ιδιοτελείς – κερδοσκοπικούς σκοπούς, το 3% στην οικοπεδοποίηση, το 2,3% τον ηλεκτρισμό, το 2,9% τις γυμνές φλόγες,
το 1,5% τα μεταφορικά μέσα - μηχανήματα κλπ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και το γεγονός ότι ενώ οι περισσότερες
από τις μισές πυρκαγιές (55,9%) έχουν γνωστή αιτία προέλευσης, δεν συμβαίνει το ίδιο με τους δράστες. Το 87,1% των
δραστών παραμένει άγνωστο, ενώ από το 12,9% των γνωστών δραστών, μόλις το 1,4% παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο για
13 συνολικά πυρκαγιές. Από το σύνολο των 909 πυρκαγιών που αποτέλεσαν αντικείμενο διερεύνησης από τη ΔΑΕΕ, οι
περισσότερες ξέσπασαν τον Ιούλιο (27,5%) και τον Αύγουστο (20,1%). Οι πιο θερμές ώρες αποδείχτηκε και στατιστικά ότι
ήταν οι μεταμεσημβρινές. Από τις 12.00 έως και τις 16.00 ξέσπασε το 44,3% των πυρκαγιών.
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Η Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, δεν είχε κληθεί στο Γενικό Συμβούλιο, ωστόσο, στην επικαιρότητα
κυριάρχησε εκείνες τις ημέρες η πανελλαδική έρευνα που διενεργήθηκε για λογαριασμό της με αντικείμενο το μέλλον της
πυροσβεστικής υπηρεσίας στον 21ο αιώνα.
Αίσθηση είχε προκαλέσει το εύρημα ότι το 78% των ερωτηθέντων απάντησε ότι οι γυναίκες στο Πυροσβεστικό Σώμα
πρέπει να ασχολούνται με καθήκοντα υποστηρικτικά του πυροσβεστικού έργου ενώ μόνο το 2,5% απάντησε ότι πρέπει να
διατηρήσουν τα καθήκοντα που έχουν και σήμερα. Ούτε, όμως, και για τους άνδρες είναι ευχάριστα τα αποτελέσματα της
έρευνας, αφού το 67,5% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της καθιέρωσης ειδικοτήτων επιχειρησιακής υφής. Τα νέα δεδομένα
μετά την ανάθεση στους πυροσβέστες και του έργου της δασοπυρόσβεσης φαίνεται ότι έχουν μπερδέψει σε μεγάλο βαθμό
το πυροσβεστικό προσωπικό, το οποίο αναζητά κατεύθυνση! Το 17,1% πιστεύει ότι είναι σωστή η σημερινή φυσιογνωμία
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Όπως αναφέρουμε και στο Χρονικό του συνδικαλισμού των Αξιωματικών της Ελληνικής
Αστυνομίας (ειδική έκδοση της ΠΟΑΞΙΑ), ο γενικός γραμματέας της ΑΔΕΔΥ, Τάσος Δεληγιάννης,
έδωσε πρώτα το λόγο στο Δημήτρη Κυριαζίδη:
«Περιμέναμε δέκα χρόνια αυτήν τη στιγμή. Οι προηγούμενες συναντήσεις μας είχαν γίνει τότε, που
ήμασταν υπό διωγμό και περνούσαμε δύσκολες μέρες επειδή ζητούσαμε να επεκταθεί το δικαίωμα
του συνδικαλισμού και στα Σώματα Ασφαλείας. Ύστερα, λοιπόν, από δέκα χρόνια βρισκόμαστε
πάλι μαζί, έχοντας διανύσει μια διαδρομή πέντε χρόνων θεσμικής λειτουργίας. Δεν έχουμε, όμως,
ακόμα πλήρη συνδικαλιστικά δικαιώματα. Η ΠΟΑΣΥ έχει 51 πρωτοβάθμιες οργανώσεις, αριθμεί
35.000 μέλη ανεξαρτήτως βαθμού και παρότι ο νόμος επιτρέπει τη λειτουργία και σε πρώτο και σε
δεύτερο βαθμό στην περιφέρεια και σε πανελλαδικό επίπεδο, υπάρχει απόφαση του συνεδρίου για
ένταξή μας στην ΑΔΕΔΥ. Έχουμε κατοχυρώσει τη θέληση των συναδέλφων.
Λειτουργούμε ικανοποιητικά, δεδομένου ότι λειτουργούμε με μια οργάνωση σε κάθε νομό, ένα
σχήμα που επιτρέπει τη λειτουργία με τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση, με μαζικότητα και ενότητα.
Πράγματα απαραίτητα για ένα συνδικάτο.
Θα ήθελα να σας ενημερώσω, όμως, ότι υπάρχει και ένα άλλο συνδικαλιστικό κομμάτι, μια
Ομοσπονδία που λειτουργεί από ένα επίπεδο και πάνω, θα ’λεγα ότι είναι η άλλη μορφή της
διοίκησης, η άλλη πλευρά του ιδίου νομίσματος. Φαίνεται, όμως, ότι υπάρχει μια πρόοδος, διότι
υπάρχουν σήμερα εδώ συνάδελφοι που εκπροσωπούν αυτήν την Ομοσπονδία. Διότι παλαιότερα
η συμμετοχή μας είχε ενοχοποιηθεί, με την έννοια ότι μας έλεγαν ότι “εμείς δεν μπορούμε να
ενταχθούμε στους καραγωγείς”. Τους απαντούσαμε ότι η ΑΔΕΔΥ δεν είναι καραγωγείς, είναι το
υπόλοιπο δημόσιο κομμάτι, το μεγαλύτερο, και πρέπει να ενταχθούμε κι εμείς σ’ αυτό. Γι’ αυτό
πιστεύω ότι σήμερα πρέπει να ξεκαθαρίσουν αν επιθυμούν πραγματικά την ένταξη στην ΑΔΕΔΥ,
για να μην έχουμε στο μέλλον τα ίδια προβλήματα».
Από την πλευρά της ΠΟΕΥΠΣ μίλησε ο Αχιλλέας Τζουβάρας, ο οποίος διευκρίνισε ότι οι
πυροσβέστες είναι μέλη της ΑΔΕΔΥ από το 1996. “Λόγω των ιδιομορφιών του χώρου μας
συνεργαζόμαστε με τα Σώματα Ασφαλείας, αν και διαφωνούμε με αυτόν τον χαρακτηρισμό”,
πρόσθεσε. “Θα ’θελα, όμως, να επισημάνω το θέμα της ενότητας στους δικούς μας χώρους. Το
μεγαλύτερο όπλο της εξουσίας είναι το διαίρει και βασίλευε. Αυτό έχει εισχωρήσει βαθιά πριν
του Σώματος, το 22,9% πιστεύει ότι πρέπει να μετεξελιχθεί σε σώμα προστασίας του πολίτη, το 11,4% τάσσεται υπέρ της
τριχοτόμησής του σε σώμα πρόληψης των πυρκαγιών, σώμα καταστολής πυρκαγιών και σώμα αντιμετώπισης καταστροφών,
ενώ το 48,6% δεν συμφωνεί με καμία από αυτές τις ιδιότητες και προτείνει κάτι άλλο. Σε μεγάλο ποσοστό οι αξιωματικοί
έχουν εμπιστοσύνη στον τρόπο ανάδειξης της φυσικής τους Ηγεσίας, αν και μια μεγάλη πλειοψηφία (31,5%) δημιουργεί
ένα νέο ρεύμα για ανάδειξη ηγετών από μια διακομματική επιτροπή της βουλής με τη διαδικασία των συνεντεύξεων. Η
συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει ότι βασικά προσόντα των αξιωματικών που αναρριχώνται στην Ηγεσία
πρέπει να είναι οι διοικητικές ικανότητες, η αμεροληψία και η δικαιοσύνη.
Στα θέματα της εκπαίδευσης η μεγάλη πλειοψηφία θεωρεί ότι είναι λάθος το σύστημα εισαγωγής στις σχολές πυροσβεστών
(50%), αρχιπυροσβεστών (70%) και αξιωματικών (80%), ενώ θα πρέπει να αυξηθεί η διάρκεια εκπαίδευσης και να
εκσυγχρονιστεί το πρακτικό της μέρος. Σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες των αξιωματικών το 56,4% πιστεύει ότι πρέπει να
δραστηριοποιηθούν περισσότερο στις νέες μορφές διοίκησης και Ηγεσίας με δυνατότητα μεγαλύτερης αυτενέργειας και
πρωτοβουλιών. Για τα μεσαία στελέχη (πυρονόμους και υπαξιωματικούς) προτείνεται επίσης η ανάθεση περισσότερων
αρμοδιοτήτων στον τομέα της προανάκρισης και της πυρασφάλειας. Ο ρόλος του συνδικαλισμού κρίνεται θετικός, αν
και στο ερώτημα ποιες πρωτοβουλίες βελτίωσαν τις εργασιακές σχέσεις των υπαλλήλων, το 65% θεωρεί ότι βοήθησε ο
κανονισμός μεταθέσεων, το 25% η ίδρυση των συνδικαλιστικών ενώσεων και το 7,5% το θεσμό της εκπροσώπησης του
προσωπικού στα υπηρεσιακά συμβούλια. Ειδικότερα για το δικαίωμα της απεργίας, προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι το
65% απαντά ότι πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι διεκδίκησης. Το 1,7% απαντά ότι σωστά δεν παρέχεται το δικαίωμα της
απεργίας στους πυροσβέστες, το 20,5% τάσσεται υπέρ της απεργίας, ενώ ένα 12,8% δεν παίρνει θέση. Σε ό,τι αφορά τα
συνδικαλιστικά αιτήματα και ιδιαίτερα τα οικονομικά, η πλειοψηφία τάσσεται υπέρ της σύνδεσης της εργασίας με την
αμοιβή (μη επιδοματική πολιτική) και της ένταξης του μισθολογίου τους στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων.
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αναγνωριστεί ο συνδικαλισμός στα Σώματα Ασφαλείας. Στην Πυροσβεστική υπάρχει ένα σωματείο
Αξιωματικών που αποδυναμώνει και διασπά το συνδικαλιστικό κίνημα. Έχουν γίνει πολλές
προσπάθειες από την πλευρά μας να συνεννοηθούμε επιτέλους, βλέπω ότι δεν έχουν έρθει ούτε εδώ
σήμερα. Κι εγώ Αξιωματικός είμαι και εκπροσωπώ μια Ομοσπονδία που εκφράζει από τον Αρχηγό
μέχρι τον τελευταίο πυροσβέστη. Το άλλο σωματείο δεν δέχεται “κατώτερους” βαθμοφόρους.
Έχουν κληθεί, λοιπόν, από την Ομοσπονδία μας και χαίρομαι που μου δίνεται η ευκαιρία να το
επισημάνω και σήμερα από αυτό το βήμα”.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Λιμενικών, Γιώργος Παναγόπουλος, χαρακτήρισε με τη
σειρά του ιστορική τη στιγμή που του δόθηκε η δυνατότητα να μιλήσει στο γενικό συμβούλιο
της ΑΔΕΔΥ. “Και τούτο γιατί η ένταξή μας στην ανώτατη δημοσιοϋπαλληλική συνομοσπονδία
αποτελεί την κορύφωση μιας πορείας που ξεκίνησε πριν από δεκατρία περίπου χρόνια, όταν
γεννιόταν ο λιμενικός συνδικαλισμός και η ΠΕΠΛΣ, και που διαρκεί μέχρι τις μέρες μας. Στη
διάρκεια της πορείας αυτής αναπτύχθηκαν σκληροί αγώνες, πολλά μέλη μας υπέστησαν διώξεις,
υπήρξαν περίοδοι προόδου, αλλά και οπισθοδρόμησης εξαιτίας διώξεων, όμως, το τελικό “ταμείο”
δεν μπορεί να θεωρηθεί απλώς θετικό, αλλά χωρίς αμφιβολία χαρακτηρίζεται σαν “συνδικαλιστική
άνοιξη”. Η μεγάλη πλειοψηφία των μελών του Σώματος, από τους ανώτατους Αξιωματικούς μέχρι
τους λιμενοφύλακες, είναι μέλη μας, ακόμα μεγαλύτερο είναι το κύρος της Ομοσπονδίας μας,
η οποία με αγώνες, με τις δημιουργικές της προτάσεις και τις γενικότερες παρεμβάσεις της στα
δρώμενα του Λιμενικού Σώματος, αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς για κάθε λιμενικό.
«Πιστεύουμε», συνέχισε ο ίδιος, «ότι το δημοσιοϋπαλληλικό συνδικαλιστικό κίνημα
ολοκληρώνεται σήμερα με την ένταξή μας, καθώς και με την ένταξη των αστυνομικών, με τους
οποίους μας συνδέουν αναπόσπαστοι δεσμοί κοινών αγώνων και κοινής συνδικαλιστικής δράσης.
Αλλά και εμείς ολοκληρωνόμαστε σαν λιμενικό συνδικαλιστικό κίνημα, εντασσόμενοι στη σκέπη
της ΑΔΕΔΥ και αντλούμε κύρος από το κύρος της».
Στη συνέχεια, ο Γιώργος Παναγόπουλος αναφέρθηκε στα προβλήματα του Λιμενικού Σώματος,
το οποίο, όπως είπε, πρέπει να μετεξελιχθεί σε ένα σύγχρονο Σώμα, ώστε να καλύψει τις
σύγχρονες ανάγκες (αστυνόμευση θαλασσών, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια ναυσιπλοΐας,
δίωξη εγκλήματος κ.λπ.). Στο σημείο αυτό επισήμανε ότι η Αστυνομία και το Λιμενικό είναι δυο
Σώματα ξεκομμένα μεταξύ τους, από οργανωτικής και επιχειρησιακής πλευράς, ενώ θα έπρεπε να
συνεργάζονται σε ημερήσια βάση.
Πράγματι, το ενιαίο δόγμα ασφαλείας δεν απασχολούσε καν σε επίπεδο υπηρεσιακών Ηγεσιών.
Η αδήριτη αυτή ανάγκη τέθηκε με τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά στη συνέχεια
και πάλι ατόνησε. Ακόμα και το εγχείρημα της υπαγωγής του Λ.Σ. στο υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη, αργότερα, επί υπουργίας Χρήστου Παπουτσή, δεν είχε αίσια κατάληξη.
Ενόψει των εορτών του Πάσχα και της μεγάλης εξόδου των Αθηναίων, το Αρχηγείο του
Πυροσβεστικού Σώματος σε μια σπάνια εκδήλωση κοινωνικής ευαισθητοποίησης για τα θέματα
της πυροπροστασίας των δασών, αποφάσισε να διανείμει 50.000 βιβλιαράκια με οδηγίες για την
πρόληψη των πυρκαγιών. Πυροσβέστες και πυροσβέστριες επελέγησαν για τη διανομή των εντύπων
αυτών στους οδηγούς που περνούσαν από τα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών, αλλά και στους
ταξιδιώτες με τα υπεραστικά λεωφορεία και τους σιδηρόδρομους. Πρόκειται για την πυροσβεστική
διάταξη υπ’ αριθμόν 9/2000 που έφερε την υπογραφή του Αρχηγού ΠΣ Παναγιώτη Φούρλα και
περιλάμβανε λεπτομερείς οδηγίες για τις περιπτώσεις εκείνες που επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται το
άναμμα φωτιάς σε δασικές, αγροτικές κ.λπ. περιοχές.
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Μετά το Πάσχα, η ΠΟΕΥΠΣ προχώρησε στη διοργάνωση πανελλαδικής συνδιάσκεψης (24-42001) με πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν, ήταν οι εργασιακές σχέσεις,
τα ασφαλιστικά δικαιώματα, η αποτίμηση της κατάστασης μετά την ανάληψη της δασοπυρόσβεσης
και ο προγραμματισμός δράσης την περίοδο 2001-2002. Το θέμα που κυριάρχησε πάντως ήταν το
«ασφαλιστικό», το οποίο ήταν πρώτο και στην ατζέντα της ΑΔΕΔΥ εκείνη την περίοδο, παρά τις
καθησυχαστικές δηλώσεις των κυβερνώντων. Η ΑΔΕΔΥ είχε προκηρύξει 24ωρη απεργία στις 26-42001, με βασικό σύνθημα ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, καθώς
η κυβέρνηση, όπως έχουμε πει, προωθούσε την αύξηση των ορίων ηλικίας μέχρι και 15 χρόνια,
τη μείωση των συντάξεων μέχρι 30% με παράλληλη κατάργηση της επικουρικής ασφάλισης, την
κατάργηση της 35ετίας κλπ.
Το συνδικαλιστικό κίνημα των ενστόλων, εκδήλωσε τη συμπαράστασή του στον αγώνα της
ΑΔΕΔΥ, ανακοινώνοντας τη συμβολική συμμετοχή στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για το
ασφαλιστικό, αλλά και στις πρωτομαγιάτικες διαδηλώσεις στη συνέχεια. Εμβληματική υπήρξε για
την εποχή η συμμετοχή τους στο μεγάλο συλλαλητήριο έξω από τα γραφεία της ΓΣΕΕ και στην
πορεία που ακολούθησε προς τη Βουλή, στις 17 Μαΐου 2001.
Λίγες ημέρες νωρίτερα, ένας Πυροσβέστης, ο Ιωάννης Κράγιας, που υπηρετούσε στον 2ο Π.Σ.
Θεσσαλονίκης είχε χάσει τη ζωή του κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς σε αποθήκη υφασμάτων,
στην περιοχή των Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης62.
Η ΠΟΕΥΠΣ με ανακοίνωσή της εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη και οδύνη, δηλώνοντας «την
αμέριστη συμπαράστασή της προς την οικογένεια του συναδέλφου του οποίου ο θάνατος έρχεται
να προστεθεί στο βαρύ φόρο αίματος που η πυροσβεστική οικογένεια αποδίδει προκειμένου
να διασφαλιστεί ο εθνικός και ιδιωτικός πλούτος από πάσης φύσης φυσικές και τεχνολογικές
καταστροφές». Σημείωνε δε ότι από το 1975 μέχρι σήμερα έχουν χαθεί είκοσι δύο (22) Πυροσβέστες
εκ των οποίων δώδεκα (12) και επιπλέον δύο (2) Εποχικοί Πυροσβέστες από το 1998 μέχρι σήμερα
(ποσοστό 58,33%).
Επιστημονική έρευνα τεκμηρίωσε ότι τις χρονιές που έχουμε θανατηφόρα ατυχήματα ο δείκτης
συμβάντος για το Πυροσβεστικό Σώμα είναι μεγαλύτερος δύο (2) έως τρεις (3) φορές από τον
αντίστοιχο δείκτη για το σύνολο των θανατηφόρων ατυχημάτων στους χώρους εργασίας των
υπολοίπων εργαζομένων.
Όπως προκύπτει ανωτέρω, είμαστε ο κλάδος των εργαζομένων που έχει τους περισσότερους
νεκρούς και τραυματίες κάθε χρόνο την ώρα του καθήκοντος.
ΚΑΛΟΥΜΕ την πολιτεία να αναγνωρίσει επιτέλους το δύσκολο έργο που επιτελούμε και
αφενός να αναγνωρίσει άμεσα το επάγγελμά μας ως ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ & ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ αφετέρου
να σταθεί αρωγός στις προσπάθειές μας όσον αφορά στην εκπαίδευση, στον εξοπλισμό και στην
οργάνωσή μας. Επίσης, καλούμε τις εισαγγελικές αρχές για πλήρη διαλεύκανση του συμβάντος και
62

Για το συμβάν, το ΚΚΕ κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στον ΥΔΤ, τονίζοντας ότι τα τελευταία τρία χρόνια παρατηρείται μια
κατακόρυφη αύξηση των θανατηφόρων ατυχημάτων με θύματα δεκαπέντε πυροσβέστες και δεκάδες άλλους τραυματισμούς
πολιτών και πυροσβεστών, που είχαν εμπλακεί σε διάφορα συμβάντα πυρκαγιών, αστικών και δασικών Είναι χαρακτηριστικό
πως τα θανατηφόρα ατυχήματα της τελευταίας τριετίας είναι περισσότερα από όσα έγιναν την 24ετία 1974-1997! Πρόκειται
για μια επικίνδυνη εξέλιξη που προδιαγράφει μέγιστο κίνδυνο για την υγεία και την σωματική ακεραιότητα των υπαλλήλων
του Πυροσβεστικού Σώματος -εξέλιξη, η οποία δεν δικαιολογείται από τις επικίνδυνες συνθήκες του επαγγέλματος Γίνεται
φανερό πως στην πραγματικότητα το φαινόμενο αυτό συνδέεται με την απαράδεκτο κατάσταση που επικρατεί στις υπηρεσίες
του Πυροσβεστικού Σώματος (μεγάλα κενά στη στελέχωση των υπηρεσιών, ελλιπής εκπαίδευση του προσωπικού, μη
εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας κλπ).
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αν υπάρξουν ευθύνες να αποδοθούν»63.
Όλα αυτά είχαν προκαλέσει βαρύ κλίμα το οποίο αποτυπώθηκε στις 15-5-2001 κατά τη διάρκεια
της συνάντησης του Δ.Σ. της ΠΟΕΥΠΣ με τον υπουργό Δημόσιας Τάξης. Τα θέματα που τέθηκαν
και δόθηκαν θετικές ή αρνητικές απαντήσεις από τον Υ.Δ.Τ., ήταν:
-Χορήγηση της «εκτός έδρας» αποζημίωσης έτους 2000. Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι οι
οφειλόμενες αποζημιώσεις θα δοθούν ως εξής: Τα οφειλόμενα του μήνα Αυγούστου 2000 θα
δοθούν έως 15/5/2001, τα οφειλόμενα του μήνα Σεπτεμβρίου 2000 θα δοθούν έως 31/5/2001 και
τα οφειλόμενα των μηνών Οκτωβρίου έως και Δεκεμβρίου 2000, θα δοθούν έως 30/6/2001.
-Αδυναμία των περισσοτέρων Πυρ/κών Υπηρεσιών να δώσουν τα οφειλόμενα ρεπό. Μετά από
διεξοδική συζήτηση ο υπουργός κατανόησε το πρόβλημα και δήλωσε ότι θα δώσει άμεσα εντολή
για τη χορήγηση ικανού αριθμού οφειλόμενων ρεπό μέχρι τέλος Μαΐου. Δεν έδωσε ουσιαστική
απάντηση όταν του ζητήθηκε τα ρεπό να πληρώνονται στους Υπαλλήλους μετά την παρέλευση
εύλογου χρονικού διαστήματος και εφόσον δεν έχουν χορηγηθεί αυτά.
-Ενεργοποίηση του άρθρου 49 παρ. 6 του Ν.2873 (28-12-2000) σχετικά με την πληρωμή της
νυχτερινής αποζημίωσης. Ο υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα χορηγείται ωρομίσθια σε όσους από τους
υπαλλήλους την δικαιούνται για το έτος 2001.
Σχετικά με την καταβολή των υπολοίπων χρωστούμενων χρημάτων για το έτος 2000, ανέφερε
ότι θα προωθήσει Υπουργική Απόφαση ώστε να βρεθούν τα απαιτούμενα κονδύλια για την κάλυψη
των οφειλών του Δημοσίου προς τους Υπαλλήλους. Για το συγκεκριμένο θέμα ανέφερε ότι εντός
των προσεχών ημερών θα ενημέρωνε για την εξέλιξη του θέματος.
-Τροποποίηση του Ν.2592/98 σχετικά με το δικαίωμα συνταξιοδότησης μέλους οικογένειας
Πυροσβέστη που χάνει τη ζωή του την ώρα του καθήκοντος. Η ΠΟΕΥΠΣ επανέφερε το θέμα,
για το οποίο ο ΥΔΤ στις 27/4/1999 είχε δεσμευτεί ότι θα τροποποιούσε τον Νόμο αυτό. Εκ νέου
συμφώνησε ότι η μη χορήγηση σύνταξης στην οικογένεια του Πυροσβέστη που έπεσε την ώρα του
καθήκοντος και δεν έχει θεμελιώσει το δικαίωμα αυτό, είναι εκτός ανθρώπινης λογικής και ότι θα
προωθήσει νομοθετική ρύθμιση. Ελπίζουμε να μην ξεχαστεί η υπόσχεση και να δοθεί λύση σε αυτό
το ανθρωπιστικής φύσης πρόβλημα.
-Επίδομα Αυτοδυτών. Η απάντηση του υπουργού ήταν κατηγορηματική ότι το επίδομα θα
χορηγηθεί κατόπιν νομοθετικής ρύθμισης στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
- Αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης για την αντιπυρικό περίοδο 2001 (επίδομα δασών).
Ο υπουργός συμφώνησε με τη θέση της ΠΟΕΥΠΣ ώστε η χορήγηση του μέχρι πρότινος
«επιδόματος δασών» να δοθεί υπό τη μορφή αμοιβής για υπερωριακή απασχόληση σε όσους
Υπαλλήλους έχουν εμπλοκή με το έργο της δασοπυρόσβεσης. Ο κάθε Υπάλληλος, ανάλογα με τις
πρόσθετες ώρες εργασίας του, θα έχει και την ανάλογη επιπλέον αμοιβή.
-Άρση της αδικίας που έχουν προκαλέσει οι μισθολογικές προαγωγές των Πυρονόμων με την
αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας τους ως πραγματικού χρόνου υπηρεσίας.
Η απάντηση του υπουργού δεν έδινε άμεση λύση στο πρόβλημα καθώς παρέπεμψε το θέμα για
εξέταση και υποβολή προτάσεων στους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Α.Π.Σ.
-Αναγνώριση του επαγγέλματος ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού. Η δήλωση του υπουργού ήταν
63

Ένα μήνα, αργότερα, ο εποχικός Πυροσβέστης, Σπύρος Δημόπουλος, 45 ετών, από την Π.Υ. Μακρακώμης, έγγαμος και
πατέρας πέντε παιδιών έχανε τη ζωή του κατά τη διάρκεια πλήρωσης της δεξαμενής καυσίμων πυροσβεστικού οχήματος
μέσα στην Π.Υ. Μακρακώμης.
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διαφοροποιημένη από αυτή που είχε κάνει σε προηγούμενη συνάντηση (19/10/2000). Συγκεκριμένα,
θεωρεί ότι σήμερα είναι δύσκολο να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο
κλίμα που υπάρχει με το υπό διαμόρφωση σχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό όλων
των εργαζομένων.
-Τροποποίηση του άρθρου 5 του Ν.2839/2000. Έγινε αποδεκτό από τον υπουργό, δικαίωμα
εισαγωγής στο Πυροσβεστικό Σώμα τέκνων αποθανόντων συναδέλφων να έχουν αυτά, όταν
συμπληρώσουν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις. Με τη ρύθμιση αυτή αίρεται η ανωτέρω
ρύθμιση που όριζε ότι δικαίωμα εισαγωγής στο Δημόσιο έχουν όλα τα τέκνα αποθανόντων
συναδέλφων μέσα σε προθεσμία 5 ετών.
Το 3ο τακτικό συνέδριο και η επικινδυνότητα της εργασίας
Το 3ο τακτικό συνέδριο της ΠΟΕΥΠΣ πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, στις 26 - 27
Μαΐου 2001. Κατά το διήμερο των εργασιών επικράτησε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, κλίμα
ομοψυχίας, ενότητας και μαζικής συμμετοχής.
Το συνέδριο, μετά την έγκριση του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού για την
περίοδο 2000-2001, ενέκρινε ομόφωνα το Ψήφισμα με τα θεσμικά, οικονομικά, ασφαλιστικά και
συνταξιοδοτικά αιτήματα του κλάδου.
Ψηφίστηκε όμως και ένα σχέδιο δράσης με στόχο τη σφυρηλάτηση του κύρους της Ομοσπονδίας
μέσα από σειρά ενεργειών, όπως:
-Επικοινωνία μεταξύ των συναδέλφων και πλήρη ενημέρωση των Πυροσβεστών.
-Έκδοση τριμηνιαίου εντύπου.
-Η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. να απαιτήσει να βλέπει μια φορά το μήνα τον υπουργό Δημόσιας Τάξης και τη
φυσική Ηγεσία.
-Συγκρότηση Επιτροπής Συνέδρων με θέμα την προσέγγιση όλων των Σωματείων που δεν
συμμετέχουν στην Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και τη διεξαγωγή ημερίδας με σκοπό την ένταξή τους στην
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
-Δημιουργία οργανικών θέσεων τόσο στην Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. όσο και στις Ε.Υ.Π.Σ.Π. ώστε να
υπηρετούν συνάδελφοι για την εύρυθμη λειτουργία αυτών.
-Εφαρμογή της νομοθεσίας για τη διενέργεια σεμιναρίων για συνδικαλιστική εκπαίδευση όλων
των στελεχών Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και Ε.Υ.Π.Σ.Π.
-Τα Σωματεία Πύργου, Πελοποννήσου, Καλαμάτας και Νοτίου Αιγαίου εάν σε ένα μήνα δεν
τακτοποιηθούν οικονομικά, διαγράφονται από την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
- Το Σωματείο της Κέρκυρας διαγράφεται από την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και θα ασκηθεί αγωγή για
την καταβολή των οφειλόμενων προς την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. συνδρομών της, εκτός εάν ευοδωθούν οι
προσπάθειες για επανεγγραφή της στην Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
- Σε περίπτωση που δημιουργηθεί και δεύτερη Ομοσπονδία Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος,
εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. να προχωρήσει σε καταγγελία της στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και
Γ.Σ.Ε.Ε. καθώς και να ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα (τριτανακοπή) για τη μη ίδρυσή της.
-Άμεση λύση των οικονομικών προβλημάτων της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
Το πρόγραμμα δράσης προέβλεπε κινητοποιήσεις:
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-1° δεκαήμερο του μηνός Ιουνίου: Επαφές με τους τοπικούς παράγοντες και προβολή των θέσεων
που αποφασίστηκαν στο 3° Συνέδριο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
-2° δεκαήμερο: Συλλογή υπογραφών για των αναγνώριση του επαγγέλματος του Πυροσβέστη ως
επικίνδυνου και ανθυγιεινού.
- 3° δεκαήμερο: Εβδομάδα κινητοποιήσεων με πορείες διαμαρτυρίας στις έδρες των Περιφερειών
με πανό και ένστολοι. Τέλος της εβδομάδας πρωινή Πανελλαδική διαδήλωση στην Αθήνα. Μαύρο
περιβραχιόνιο στο χέρι.
-Να επιστραφεί το κάλεσμα για συμμετοχή στο 3° συνέδριο σε όσους δεν ανταποκρίθηκαν
(Υπουργό, Βουλευτές κ.ά.).
- Δημιουργία αφίσας Συνεδρίου με τα αιτήματα κλπ.
Στο 3ο συνέδριο παρουσιάστηκε και η Μελέτη για την αναγνώριση του πυροσβεστικού
επαγγέλματος ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού, η οποία κατέληγε σε συγκεκριμένη πρόταση. Μετά
το εισαγωγικό τμήμα που αναφέρεται στην ισχύουσα νομοθεσία για άλλους κλάδους, επιχειρείται
η τεκμηρίωση του αυταπόδεικτου με την παράθεση των κινδύνων που αντιμετωπίζει καθημερινά ο
πυροσβέστης και των επιπτώσεων στον οργανισμό του.
«Από στατιστικά στοιχεία που προέρχονται από την International Association of Fire Fighters
φαίνεται ότι την περίοδο από 1970 έως 1994 είχαμε 1.369 θανάτους, παγκοσμίως, επαγγελματιών
πυροσβεστών την ώρα του καθήκοντος. Ποσοστό 50 % των θανάτων παρατηρήθηκε κατά την
εκτέλεση του καθήκοντος στον τόπο του συμβάντος και ποσοστό 25% κατά τη διάρκεια του
συναγερμού ή της επιστροφής από το συμβάν».
Επίσης, «από άλλη στατιστική μελέτη προέκυψε ότι οι Πυρ/κοί υπάλληλοι που εξέρχονται από
την υπηρεσία τους έχουν χρόνο ζωής πέντε έως επτά χρόνια λιγότερο κατά μέσο όρο αντίστοιχα
από τους άλλους κλάδους εργαζομένων παγκοσμίως.
Για την ελληνική πραγματικότητα προκύπτει ότι το εργατικό ατύχημα μέσα στο Ελληνικό
Πυροσβεστικό Σώμα δεν είναι σπάνιο είδος, το ίδιο ισχύει και για την επαγγελματική ασθένεια.
Στη παρούσα μελέτη κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστούν τα θανατηφόρα ατυχήματα και η χρονική
εξέλιξή τους στο Πυροσβεστικό Σώμα».
Από το διάγραμμα που παρουσιάζεται για την εξέλιξη των θανάτων «από εργατικά ατυχήματα
από το 1975 έως το 2000, προκύπτει ότι έχουν χαθεί 22 Πυροσβέστες εκ των οποίων δώδεκα (12)
και επιπλέον δύο (2) εποχικοί Πυροσβέστες από το 1998 μέχρι σήμερα (ποσοστό 58,33%)».
Από ένα άλλο διάγραμμα προκύπτει «η εξέλιξη των θανάτων, σύμφωνα με τη μέθοδο του δείκτη
συμβάντος (δ.σ.) από το 1985 έως το 2000. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τις χρονιές που
έχουμε θανατηφόρα ατυχήματα, ο (δ.σ.) για το Πυροσβεστικό Σώμα είναι μεγαλύτερος κατά
ένα παράγοντα 2 με 3 από τον αντίστοιχο (δ.σ.) για το σύνολο των θανατηφόρων ατυχημάτων
στους χώρους εργασίας των υπολοίπων εργαζομένων όπως υπολογίζονται από τα στοιχεία του
Υπουργείου Εργασίας.
Η κατάσταση που επικρατεί στους χώρους εργασίας στο Πυροσβεστικό Σώμα είναι αποκαρδιωτική.
Πιο συγκεκριμένα τόσο στον Δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα όσο και στον Κ.Ε. Υ.Π.Σ. δεν υπάρχει η
έννοια του εργατικού ατυχήματος και της επαγγελματικής ασθένειας, οπότε οι σχετικές περιπτώσεις
αντιμετωπίζονται ως κοινές ασθένειες, με αποτέλεσμα αφενός μεν οι παθόντες να μην είναι δυνατόν
να τύχουν της ειδικής μεταχείρισης που απαιτούν οι συνθήκες για την αποκατάσταση της υγείας
τους, όπως αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία για τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. νομοθεσία
ΙΚΑ), αφετέρου δε να μην γίνεται καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών
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ασθενειών των δημοσίων-Πυροσβεστικών υπαλλήλων, ούτε φυσικά αναγγελία τους.
Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω, προκύπτει ότι στο εργασιακό περιβάλλον του πυροσβέστη αυτός
εκτίθεται σε πλήθος παραγόντων και διαχειρίζεται ή συμμετέχει σε διαδικασίες διαφορετικού ή και
άγνωστου βαθμού επικινδυνότητας. Οι διαδικασίες στις οποίες συμμετέχει, σαφέστατα, δεν έχουν
καμία σχέση με τις διαδικασίες που συμμετέχουν εργαζόμενοι άλλων επαγγελμάτων τα οποία ήδη
είναι χαρακτηρισμένα ως επικίνδυνα και ανθυγιεινά. Η επικινδυνότητα των ανωτέρω διαδικασιών
στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους είναι πολλαπλάσια σε σχέση με αυτή στην πλειονότητα των
χαρακτηρισμένων επαγγελμάτων ως επικίνδυνων και ανθυγιεινών».
Στη Μελέτη επιχειρείται και ένας συσχετισμός της εργασίας του πυροσβέστη με το αντίστοιχο
επίδομα επικίνδυνης εργασίας:
«Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι μισθοδοτούνται με το ειδικό μισθολογικό καθεστώς του Ν.
2448/1996, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα (βλ. Ν.2512/1997, 2592/1998,
2768/1999, 2838/2000). Η ειδική αυτή μισθολογική αντιμετώπιση των πυροσβεστικών υπαλλήλων
οφείλεται στην ιδιαιτερότητα και στην ξεχωριστή φύση και αποστολή του πυροσβεστικού έργου,
γεγονός που απορροφά μέρος της επικινδυνότητας του επαγγέλματος.
Σε άλλες όμως περιπτώσεις, οι συνθήκες εργασίας των πυροσβεστικών υπάλληλων προσομοιάζουν
με αυτές των τακτικών δημοσίων υπαλλήλων, κυρίως σε ό,τι αφορά την παραγωγή εργασίας, που
είτε λόγω τόπου, είτε λόγω είδους θεωρείται ανθυγιεινή.
Η πολιτεία έως σήμερα αναγνωρίζει το ανθυγιεινό και την επικινδυνότητα για την υγεία των
απασχολούμενων σε πληθώρα επαγγελμάτων. Φαίνεται λοιπόν, εντελώς αυθαίρετο και απαράδεκτο
το γεγονός σε χώρους που έχουν προσδιορισθεί και σε εργασίες που έχουν χαρακτηρισθεί
ως επικίνδυνες και ανθυγιεινές για όλους τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, ώστε αυτοί
να λαμβάνουν το σχετικό επίδομα, να μην θεωρούνται ως τέτοιες για τους πυροσβεστικούς
υπαλλήλους οι οποίοι υφίστανται ακριβώς την ίδια επιβάρυνση της υγείας τους με όλους τους
άλλους υπαλλήλους, πέραν της εκ της φύσης του έργου τους έκθεσης στον κίνδυνο.
Στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας αναγνωρίζεται έμμεσα αλλά όχι και άμεσα, ο
επαγγελματικός κίνδυνος, αφού με το Ν. 2248/96 παρέχονται τα παρακάτω επιδόματα κινδύνου:
Πτητικό, πτώσεως αλεξιπτωτιστών, καταδυτικό, υποβρυχίων καταστροφέων, δυτών, εκκαθάρισης
ναρκοπεδίων, Ε.Κ.Α.Μ., Ε.Μ.Α.Κ., Μ.Α.Τ., ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών, συνοδών
σκύλων για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών. Ο επαγγελματικός κίνδυνος για τους ένστολους
αναγνωρίζεται από την πολιτεία σε ελάχιστες περιπτώσεις και ειδικά για το Πυροσβεστικό Σώμα
σε μία και μοναδική, στους υπηρετούντες στην Ε.Μ.Α.Κ.
Η ανάγκη παροχής επιδομάτων που προβλέπονται στο μισθολόγιο των πολιτικών υπαλλήλων,
αλλά κυρίως ειδικών επιδομάτων ή εισοδηματικών ενισχύσεων που προσιδιάζουν ειδικώς στη φύση
του διαρκώς του εξειδικευμένου και εξελισσόμενου πυροσβεστικού έργου, απαιτεί την θέσπιση
μιας διάταξης πλαισίου, που θα παρέχει την δυνατότητα στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αφενός
μεν να επεκτείνει την παροχή των χορηγούμενων στους πολιτικούς υπαλλήλους επιδομάτων και
στο πυροσβεστικό προσωπικό, αφετέρου δε να θεσπίζει με Π. Δ. ή Υπουργικές αποφάσεις, ειδικά
επιδόματα για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σ’ αυτούς.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η προστασία του πυροσβέστη στο χώρο της εργασίας είναι επιτακτικό καθήκον όλων των
αρμοδίων φορέων, αλλά οι βασικές ευθύνες εναπόκεινται στην Φυσική Ηγεσία του Σώματος,
στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και στους αμέσως υπεύθυνους για την εξασφάλιση υγιεινών και
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ασφαλών συνθηκών εργασίας στους αντίστοιχους χώρους.
Για τους λόγους αυτούς, προτείνεται:
• Η αναγνώριση με νομοθετική ρύθμιση του επαγγέλματος των πυροσβεστικών υπαλλήλων ως
επικίνδυνου και ανθυγιεινού.
• Η διατήρηση των υπαρχόντων ορίων συνταξιοδότησης των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων τα
οποία δεν τροποποιούνται με την αναγνώριση του επαγγέλματος ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού.
• Η χορήγηση προς τους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους των μισθολογικών-επιδοματικών
παροχών επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας μέσω της παρακάτω προσθήκης Νόμου:
“ Επεκτείνεται και στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους το υπό των διατάξεων των άρθρων του
Ν. 2470/1997 προβλεπομένου επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας. Με Π.Δ. που
εκδίδεται ύστερα από πρόταση του υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι προϋποθέσεις και
οι όροι χορήγησης του σχετικού επιδόματος”
• Η εφαρμογή της Νομοθεσίας για Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας και στο
Πυροσβεστικό Σώμα αποκλειστικά για τους χώρους στρατωνισμού των υπαλλήλων (Πυρ/κοί
Σταθμοί, Κλιμάκια, Γραφεία ) και υιοθέτηση από το Δημόσιο των όρων «εργατικό ατύχημα» και
«επαγγελματική ασθένεια».
• Η θεσμοθέτηση Αξιωματικού Ασφάλειας (Incident Safety Officer) για την εκτίμηση του
επαγγελματικού κινδύνου στον τόπο του συμβάντος και την προστασία των πυροσβεστών.
• Ενεργοποίηση των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Σώματος ώστε να υπάρχει σχολαστική
τήρηση λεπτομερών καταστάσεων και αρχείου για την κατάσταση της υγείας των υπαλλήλων και
καταγραφή των σημειούμενων ατυχημάτων».
Η επόμενη παρέμβαση εκδηλώθηκε στις 29-5-01, απηχούσε το πνεύμα του συνεδρίου και ήταν
καταγγελτική:
«Με το Π.Δ. 274/99 επεκτάθηκαν και στο Πυρ/κό Σώμα οι διατάξεις του άρθρου 60 του Ν.2683/99,
που αφορά τις άδειες του προσωπικού που είναι και μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές κλπ. ή
δίδουν εξετάσεις σε σχολεία ή ιδρύματα με οποιοδήποτε σύστημα εξέτασης. Οι διατάξεις αυτές
προβλέπουν χορήγηση άδειας απουσίας μέχρι 20 ημερών ή δύο μέρες για κάθε μέρα εξετάσεων.
Η κεντρική Διοίκηση με την με αριθμό 27592/01 διαταγή της αλλά και την 25570/01 όμοια,
καταργεί ουσιαστικά το δικαίωμα αυτό, αφού δεν χορηγεί τις προβλεπόμενες άδειες, στερώντας
από τους δικαιούχους βασικά τους δικαιώματα. Ζητούμε την άμεση απόσυρση της παράτυπης
διαταγής και την εφαρμογή των ισχυόντων νομοθετημάτων».
Δεν γνωρίζουμε κατά πόσο αυτό το σφυροκόπημα είχε ενοχλήσει τα κυβερνητικά επιτελεία, που
εκείνες τις ημέρες είχαν ανανεώσει τη θητεία του Αρχηγού ΠΣ Παναγιώτη Φούρλα, η αλήθεια
είναι, ωστόσο, ότι η εφημερίδα «ΕΞΟΥΣΙΑ», είχε πλέξει το εγκώμιό του, προκαλώντας αίσθηση:
«Τον είχαν χαρακτηρίσει «Κομαντατούρ», άνθρωπο της Ρηγίλης στο αρχηγείο, ο κ. Χρυσοχοΐδης,
όμως, τον έχρησε αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, κλείνοντας τα αφτιά του στις σειρήνες. Ο
αντιστράτηγος Παναγιώτης Φούρλας ηγείται μιας υπηρεσίας που συγκεντρώνει κάθε καλοκαίρι εξ
αιτίας των πυρκαγιών τα πυρά αρμοδίων και αναρμοδίων.
Για να είναι κανείς Αρχηγός ενός Σώματος Ασφαλείας στον τόπο μας, πολλοί νομίζουν ότι
πρέπει να είναι κομματόσκυλο. Να έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του στην αντίστοιχη κλαδική του
κυβερνώντος κόμματος, να έχει πάρε -δώσε με υπουργούς και βουλευτές, να είναι εν ολίγοις πολύ
... οσφυοκάμπτης! Αυτά τα «προσόντα», όμως, που ενδεχομένως να συνόδευαν κάποτε κάποιους
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αρχηγούς και αρχηγίσκους, σήμερα είναι δύσκολο να τα ανακαλύψει κανείς, όταν αναφέρεται στο
πρόσωπο του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.
Ο αντιστράτηγος Παναγιώτης Φούρλας δε χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Λόγω της φύσεως
της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος, το όνομά του έγινε γνωστό στο πανελλήνιο εξαιτίας
μεγάλων φυσικών και τεχνικών καταστροφών, σε δύσκολες καταστάσεις, όταν με κομμένη
την ανάσα παρακολουθούσαμε όλοι μας τις τιτάνιες προσπάθειες που κατέβαλε ο ίδιος και οι
υφιστάμενοί του για να σωθούν ανθρώπινες ζωές, για να διασωθεί ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν
να διασωθεί, από τα υπάρχοντά τους μέσα στα χαλάσματα.
Η κυβέρνηση ανανέωσε την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του για δεύτερη συνεχή χρονιά φέτος,
γνωρίζοντας ότι τα ηνία του Πυροσβεστικού Σώματος ήταν στα χέρια ενός μπαρουτοκαπνισμένου
πυροσβέστη. Ενός αξιωματικού που έφερε τη ρετσινιά του ανθρώπου της Ρηγίλλης, όταν
ακόμα υπηρετούσε ως απλό στέλεχος στο Αρχηγείο. «Κομαντατούρ» τον αποκαλούσαν τότε οι
διαδρομιστές του Αρχηγείου, αλλά η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ του εμπιστεύτηκε τελικώς το αγαθό
της πυρασφάλειας εκατομμυρίων ανθρώπων.
Ο 53χρονος Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, έχοντας στο ενεργητικό του 30 ολόκληρα
χρόνια υπηρεσίας σε μάχιμες και μη μάχιμες Υπηρεσίες γνωρίζει πολύ καλά ότι οι Υπηρεσίες
που διοικεί χρόνο με το χρόνο βελτιώνουν την υποδομή τους. Αυτήν την περίοδο τρέχουν πολλά
εξοπλιστικά προγράμματα, όμως χωρίς την ψυχή του πυροσβέστη, χωρίς το φιλότιμο και τον
ηρωισμό των δέκα χιλιάδων υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, δεν μπορεί να γίνει τίποτε.
Ακόμα και όταν υπάρχουν τα καλύτερα πυροσβεστικά μέσα στις Υπηρεσίες αν δεν βάλει πλάτη ο
απλός πυροσβέστης, ο Αρχηγός γνωρίζει ότι το παιγνίδι είναι χαμένο. Γι’ αυτό τον ακούς πολλές
φορές να προτάσσει το ενδιαφέρον του για τον παράγοντα άνθρωπο, για τους ανθρώπους του που
ξεροσταλιάζουν στις καμένες βουνοπλαγιές, για τους άλλους που κολυμπούν μέσα στα λασπόνερα
το χειμώνα, για όσους τέλος πάντων αψηφούν τον κίνδυνο και υπηρετούν πιστά το κοινωνικό
σύνολο.
Πρόσφατα, πριν ακόμα ξεσπάσουν οι μεγάλες πυρκαγιές είχα ζήσει από κοντά την αγωνία του
για την εφαρμογή του σχεδίου πυροπροστασίας. Οι εμπειρίες του 2000 ήταν οδυνηρές. Ανθρώπινες
απώλειες, κατεστραμμένα δάση, πυροσβέστες και πολίτες στα όρια νευρικής κρίσης. Τα παθήματα,
όμως, όπως αποδεικνύεται και από την τελευταία πυρκαγιά, δεν έχουν γίνει μαθήματα. Οι πολίτες
δεν έχουν συνειδητοποιήσει τη δική τους ευθύνη, το δικό τους ρόλο. Τα περιμένουν όλα από το
κράτος, κι αυτό είναι το μεγάλο παράπονο του κ. Φούρλα».
Και σε ένα ξεχωριστό -προβεβλημένο σημείο- η εφημερίδα, συμπλήρωνε:
«Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εμπιστεύεται απόλυτα τον αρχηγό του
Πυροσβεστικού Σώματος. Αν υπήρχε η παραμικρή υποψία ότι θα μπορούσε να εκθέσει την
κυβέρνηση προκαλώντας με τις ενέργειές του δυσάρεστες καταστάσεις, θα τον είχε αποστρατεύσει
δια του ... αρραβώνος. Ο κ. Αρχηγός, πέρα από τις επιχειρησιακές του περγαμηνές, απέδειξε
ότι διαθέτει και διπλωματικές ικανότητες. Στη συνάντησή του με τον αρχηγό της Τουρκικής
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προ ολίγων εβδομάδων στην Αθήνα, ο συνάδελφός του προσφέρθηκε
να διαθέσει τις δυνάμεις του κατά τη διάρκεια του θέρους για την κατάσβεση πυρκαγιών στην
ευπαθή νησιωτική ζώνη του Αιγαίου. Η απάντηση που πήρε ο Τούρκος στρατηγός, ήταν όπως
πληροφορήθηκα άκρως αφοπλιστική. «Μα έχετε κι εσείς πολλά προβλήματα εκείνη την περίοδο,
έτσι δεν είναι;» φέρεται να του είπε, χωρίς βεβαίως να πάρει απάντηση».
Η ΠΟΕΥΠΣ πάντως, ακολουθώντας τις αποφάσεις του 3ου συνεδρίου, ξεδίπλωνε τις δράσεις της
βήμα βήμα, ενημερώνοντας και τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις για τις αποφάσεις του συνεδρίου.
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Έντονη διαμαρτυρία για την απαγόρευση των πανό
Στις 26 Ιουνίου 2001, πραγματοποιήθηκε ένστολη συγκέντρωση και πορεία στη Νομαρχία
Φθιώτιδας, όπου έδωσαν το παρών πυροσβέστες από όλες τις υπηρεσίες και τα κλιμάκια του
Πυροσβεστικού Σώματος της Στερεάς Ελλάδας, ενώ ταυτόχρονα δημοσιοποιήθηκε η ανοικτή
δήλωση - διαμαρτυρία της ΠΟΕΥΠΣ προς κάθε αρμόδιο δικαστήριο και Αρχή, όπως νόμιμα
εκπροσωπείται από το νόμιμα εκλεγμένο Διοικητικό της Συμβούλιο και τους Αχιλλέα Τζουβάρα,
Πρόεδρο και Μιχαήλ Χάλαρη, Γενικό Γραμματέα:
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Προς τον Αρχηγό του ΠΣ Αντιστράτηγο κ. Παναγιώτη Φούρλα
Κοινοποιούμενη προς: Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
Η Ομοσπονδία μας και οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις - μέλη μας, έχουν εξαγγείλει για την προώθηση
των συνδικαλιστικών μας αιτημάτων σειρά από κινητοποιήσεις. Για τη δημοσιοποίηση των
αιτημάτων μας σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και πόλεις της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, έχουμε αναρτήσει πανό στα οικήματα των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, ανάρτηση
η οποία δεν παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία και χρήση των κτιριακών εγκαταστάσεων. Η
ανάρτηση αυτή αποτελεί νόμιμη άσκηση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, ασκούμενη από νόμιμα
συνεστημένες συνδικαλιστικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και η Ένωση Υπαλλήλων
Πυροσβεστικού Σώματος Στερεάς Ελλάδας, με έδρα την Λαμία.
Παρά το νόμιμο των ενεργειών μας, δόθηκε απευθείας από εσάς προφορική διαταγή προς το
Διοικητή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Αρχιπύραρχο Ανδρέα Κόη, να μεριμνήσει για την
άμεση καθαίρεση των πανό από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, όπου έχουν αυτά αναρτηθεί,
διαταγή η οποία επίσης προφορικά διαβιβάστηκε προς τους Διοικητές των υποκείμενων σε αυτόν
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
Η παραπάνω διαταγή σας είναι προφανώς παράνομη αφού έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη
διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν.1264/1982 που απαγορεύει ρητώς στον εργοδότη
και σε πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του και σε κάθε τρίτο κάθε πράξη παρακώλυσης με
οποιοδήποτε τρόπο της άσκησης συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Ήδη με την παρούσα, ρητά επιφυλασσόμενοι να ζητήσουμε την ποινική δίωξη κάθε παραβάτη
της παραπάνω διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ίδιου πιο πάνω νόμου 1264/1982, σας
καλούμε να ανακαλέσετε άμεσα την παραπάνω παράνομη διαταγή σας, η οποία πλήττει ευθέως
τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος και αξιολογικώς
θεωρείται ακραία φασιστική ενέργεια αφού έρχεται σε αντίθεση με συγκεκριμένες και σαφείς
συνταγματικές διατάξεις.
Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης προς τον οποίο επίσης κοινοποιείται η παρούσα, καλείται να λάβει
όλα τα αναγκαία μέτρα που θα κατατείνουν στην άρση κάθε εμποδίου για την ανεμπόδιστη άσκηση
των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει την παρούσα προς αυτόν που απευθύνεται και
προς αυτόν που συγκοινοποιείται, για να λάβουν γνώση και να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες,
αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.
Στις 26-6-2001 ακολούθησε η απάντηση του Αρχηγείου:
ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε εξώδικη δήλωση - πρόσκληση - διαμαρτυρία».
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ΣΧΕΤ.: Η από 25-6-2001 εξώδικη δήλωσή σας.
Απαντώντας, στην ανωτέρω σχετική, η οποία μας κοινοποιήθηκε αυθημερόν, σας γνωρίζουμε
τα ακόλουθα:
1. Η δοθείσα εντολή για απαγόρευση ανάρτησης πανό σε πυροσβεστικά καταστήματα, με τα
οποία γνωστοποιούνται τα αιτήματά σας, σε καμιά περίπτωση δεν αποσκοπεί στην αναίρεση ή την
παρακώλυση, με οποιονδήποτε τρόπο, των συνδικαλιστικών σας δικαιωμάτων, τα οποία άλλωστε
μέχρι σήμερα ασκείτε ανεμπόδιστα. Για τη γνωστοποίηση των αιτημάτων και αποφάσεών σας,
έχουν αναρτηθεί σε κάθε πυροσβεστικό κατάστημα οι προβλεπόμενοι από το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν.
1264/1982 πίνακες ανακοινώσεων, στους οποίους μέχρι σήμερα γνωστοποιούν τα συνδικαλιστικά
Σωματεία, που δραστηριοποιούνται στο χώρο του Πυροσβεστικού Σώματος, τα αιτήματα και τις
αποφάσεις τους.
2. Με την εμμονή σας για ανάρτηση πανό στα πυροσβεστικά καταστήματα δεν επιτυγχάνεται
τίποτε περισσότερο, αντίθετα μπορεί να προκληθεί στον πολίτη, την προστασία του οποίου
έχουμε αναλάβει, ένα κλίμα ανασφάλειας. Ενόψει δε και του ιδιαίτερου και ειδικού χαρακτήρα
του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο, ως γνωστόν, διέπεται από ιδιαίτερο νομικό καθεστώς και
έχει παρεμφερή με την του Στρατεύματος και των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας δομή, ιεραρχία και
λειτουργία, φρονούμε ότι η ως άνω συμπεριφορά σας, δεν προάγει το υπηρεσιακό συμφέρον και
υποδηλώνει την κατά καταχρηστικό τρόπο άσκηση των δικαιωμάτων σας, αφού υπάρχουν άλλοι
σύννομοι τρόποι και μέσα γνωστοποίησης των αιτημάτων και αποφάσεών σας.
3. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως συμμορφωθείτε με τη συγκεκριμένη εντολή μας,
η οποία είναι καθ’ όλα σύννομη με την κείμενη σχετική νομοθεσία, εξυπηρετεί το υπηρεσιακό και
δημόσιο συμφέρον και δεν παρακωλύει την άσκηση των συνδικαλιστικών σας δικαιωμάτων.
Με εντολή Υπουργού
Ο Αρχηγός
Παναγιώτης Φούρλας, Αντιστράτηγος
Το θέμα, ωστόσο, απασχόλησε και την ΑΔΕΔΥ, η οποία με ανακοίνωσή της, στις 26-6-2001,
ανέφερε τα εξής:
Η ΑΔΕΔΥ στηρίζει τις διεκδικήσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του
Πυροσβεστικού Σώματος και καλεί τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα και τους πολίτες να
συμπαρασταθούν με ενεργό τρόπο στη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 28
ΙΟΥΝΙΟΥ και ΩΡΑ 18.30, στην Πλατεία Κάνιγγος.
Η αναγνώριση του επαγγέλματός τους ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού, η τήρηση του ωραρίου
και του πενθημέρου, η καταβολή των δεδουλευμένων, η αύξηση της οργανικής δύναμης του
Πυροσβεστικού Σώματος, ο εκσυγχρονισμός και η αναδιοργάνωσή του αποτελούν αιτήματα και
αυτονόητα δικαιώματα ευρύτερα της κοινωνίας, κάθε εργαζόμενου πολίτη.
Η προσπάθεια για καταστολή των διεκδικητικών τους παρεμβάσεων με την επίδειξη αυταρχισμού
που εκπορεύεται από θύλακες ακραίων και αντιδημοκρατικών νοοτροπιών στα ανώτερα κλιμάκια
Διοίκησης του Πυροσβεστικού Σώματος, αποτελεί πρόκληση για ένα Σώμα που το ιδιαίτερο και
διακριτό έργο του υπογραμμίζεται απ’ όλους, για μια κοινωνία που η εξέλιξη των σύγχρονων
δημοκρατικών της θεσμών έχει στο χρονοντούλαπο το αντιδημοκρατικό παρελθόν.
Η ΑΔΕΔΥ καλεί την κυβέρνηση να ανταποκριθεί με άμεσες λύσεις και μέτρα σε χρονίζοντα, δίκαια
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προβλήματα και αιτήματα, να παρέμβει άμεσα για το σεβασμό των δημοκρατικών δικαιωμάτων
και την αποκατάσταση της δημοκρατικής νομιμότητας στην αντιμετώπιση των υπαλλήλων του
Πυροσβεστικού Σώματος και τις πρωτοβουλίες των Ενώσεών του».
Η υπόθεση όμως έφτασε και στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, όπου κατατέθηκε αίτηση
ακυρωτικής διαδικασίας κατά του υπουργού Δημόσιας Τάξης, στην οποία το προεδρείο, αφού
αναφέρει τους λόγους λειτουργίας της Ομοσπονδίας και τις αποφάσεις του συνεδρίου για τις
επικείμενες κινητοποιήσεις και την αναγκαιότητα «να αναγράφονται τα αιτήματά μας στα
πυροσβεστικά καταστήματα», εξιστορεί το ιστορικό της απαγόρευσης και ζητά την ακύρωσή της,
καταλήγοντας:
«Κατά συνέπεια, η επίκληση του δημοσίου συμφέροντος γίνεται καταχρηστικά και προκειμένου
να παρασχεθεί κάποια αιτιολογία στην προφανώς και προδήλως παράνομη προσβαλλόμενη
πράξη. Η απάντηση αυτή αξιολογούμενη κινείται στα πλαίσια που προδιαγράφει η αρχή της
σκοπιμότητας, η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό του αστυνομικού κράτους (ήτοι το αντίθετο του
κράτους δικαίου), δυνάμει της οποίας “οι ασκούντες την κρατική εξουσία δικαιούνται προς το
συμφέρον του κράτους, ως ούτοι το εκτιμούν να περιορίζουν παντοιοτρόπως την ελευθερία των
υπηκόων δια γενικών ή ειδικών μέτρων και δύνανται να παραβιάζουν την υφιστάμενη νομιμότητα,
επιφέροντες εκάστοτε κατά το δοκούν ρήγματα εις αυτήν χωρίς όμως να την αναιρούν” (Μάνεσης,
Συνταγματική Θεωρία και Πράξη, σελ. 38 επ.).
Με βάση όλα τα πιο πάνω, η προσβαλλόμενη πράξη πρέπει να ακυρωθεί για παράβαση νόμου».
Ξανά στους δρόμους για την επικινδυνότητα της εργασίας
Με βάση την ομόφωνη απόφαση του 3ου συνεδρίου, η πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 28 Ιουνίου 2001 το απόγευμα, έχοντας αφήσει ήδη πίσω της
ανάλογες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας τοπικού χαρακτήρα, στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την
Αλεξανδρούπολη, τη Λαμία, τη Χίο, την Πάτρα και το Ηράκλειο Κρήτης.
Συμπυκνωμένο και υπό τη μορφή Υπομνήματος, το κείμενο που διανεμήθηκε είχε ως εξής: Εμείς
που υπογράφουμε το παρόν, Έλληνες πολίτες, και αφού λάβαμε υπόψη μας τα ακόλουθα:
-Ότι οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, είναι τακτικοί δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι.
-Ότι οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, καθημερινά στα πλαίσια των αποστολών που
αναλαμβάνουν για την προστασία της ζωής και των περιουσιών των πολιτών από κάθε είδους
κίνδυνο, εκτίθενται σε σωρεία κινδύνων για τη ζωή και την υγεία τους που είναι ιδιαίτερα αυξημένοι
σε σχέση με αυτούς που εκτίθενται οι υπόλοιποι πολίτες, γεγονός το οποίο αβίαστα προκύπτει
από τους 15 θανάτους και τη σωρεία τραυματισμών υπαλλήλων του Π.Σ. κατά την εκτέλεση του
καθήκοντός τους μόνο κατά την τελευταία τριετία.
-Ότι το Σύνταγμα της Ελλάδας (άρθρο. 4, παρ.1) ορίζει ότι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του
νόμου, θεσπίζοντας όχι μόνο την τυπική ισότητα των Ελλήνων αλλά και την ουσιαστική ισότητα
αυτών, δηλ. ισότητα στη νομοθετική ρύθμιση, η οποία επιβάλλει στον κοινό νομοθέτη και την
Διοίκηση την ομοιόμορφη μεταχείριση των πολιτών που βρίσκονται κάτω από ίδιες ή όμοιες
συνθήκες και αποκλείει την έκδηλα άνιση και εντελώς αδικαιολόγητη μεταχείρισή τους.
-Ότι για πολλές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, έχει αναγνωριστεί το επικίνδυνο - ανθυγιεινό
του επαγγέλματός τους, χορηγουμένου μισθολογικά και σχετικού επιδόματος.
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-Ότι για τους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος δεν υφίσταται θεσμική αναγνώριση του
επικινδύνου - ανθυγιεινού του επαγγέλματός τους, ούτε σχετική μισθολογική παροχή, υφιστάμενης
έτσι έκδηλα άνισης και αδικαιολόγητης μεταχείρισής τους.
ΖΗΤΑΜΕ από την ελληνική κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα όπως και από τις συνδικαλιστικές
Οργανώσεις και φορείς της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, να αναλάβουν κάθε
πρόσφορη πρωτοβουλία έτσι ώστε:
1. Να αναγνωριστεί νομοθετικά ότι οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν το
κοινωνικό τους έργο και υπηρεσίες υπό επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες.
2. Να χορηγηθούν προς αυτούς οι μισθολογικές - επιδοματικές παροχές επικίνδυνης- ανθυγιεινής
εργασίας που παρέχονται στους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους.
3. Να θεσπιστούν τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα ώστε να προστατεύονται κατά το καλύτερο
δυνατόν οι Πυροσβέστες κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας».
Επακόλουθο της ασκούμενης προς την κυβέρνηση πίεσης ήταν, στις 12-7-2001 η συνάντηση του
Δ.Σ. με τον υπουργό Δημόσιας Τάξης:
Όπως ανακοινώθηκε, «από την πλευρά του κ. Υπουργού, η τοποθέτηση επί των αιτημάτων μας
ήταν γενικόλογη και αόριστη σε βαθμό εμπαιγμού. Δεν υπήρξε οποιαδήποτε σαφής δέσμευση
για την αναγνώριση του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού, παραπέμποντας το
θέμα της εφαρμογής της νομοθεσίας για υγιεινή και ασφάλεια, στη συνεργασία του Υ.Δ.Τ. με το
υπουργείο Εργασίας, χωρίς χρονικές δεσμεύσεις.
Παρέπεμψε σε μελλοντικό νομοσχέδιο την αιτούμενη νομοθετική ρύθμιση για τους παθόντες σε
ώρα υπηρεσίας που δεν συμπληρώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
Συμφώνησε για το δίκαιο των οικονομικών αιτημάτων (υπερωρίες, Κυριακές, εφαρμογή
πενθημέρου κλπ.) χωρίς να αναλάβει καμία ουσιαστική δέσμευση.
Ανέφερε ότι θα απαντήσει εγγράφως έως τις 20/7/2001 (σ.σ. ημερομηνία που παρήλθε
άπρακτη).
Αναίρεσε το πνεύμα της νομοθεσίας για τα νυκτερινά στη βάση του ότι θα μπει πλαφόν για το
έτος 2002 και για τα προηγούμενα έτη που οφείλονται (2000) δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει καμία
επιπλέον αποζημίωση.
Για το ασφαλιστικό των συναδέλφων 60ης και 61ης σειράς, αναγνώρισε μεν το δίκαιο του
αιτήματος, δήλωσε όμως ότι δεν αφορά το Υ.Δ.Τ. και ενδεχομένως να αντιμετωπιστεί σε κάποιο
συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο.
Επίσης, συζητήθηκαν διάφορα άλλα θέματα (εκπαίδευση, αναδιοργάνωση του Σώματος).
Προφανές είναι ότι οι παραπάνω απαντήσεις του Υ.Δ.Τ. δεν μας ικανοποιούν ούτε στο
ελάχιστο».
Στις 15-7-2001, η ΠΟΕΥΠΣ συμμετείχε στα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Πεσόντων
Πυροσβεστών που τοποθετήθηκε στη θέση Κρεμαστός Λαγός, στον Υμηττό, εκεί όπου έχασαν τη
ζωή τους ο Μποσινάς Ανδρέας και ο Σκούρτης Παύλος.
Επίσης, στις 26-7-2001, το Δ.Σ στο πλαίσιο της συνεδρίασής του, «τίμησε τη μνήμη του πρόωρα
θανόντος συναδέλφου Γιώργου Φύκα, Οργανωτικού Γραμματέα της ΠΟΕΥΠΣ και Προέδρου της
Ένωσης Στερεάς Ελλάδας. Κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή, αφέθησαν λίγα λουλούδια στη θέση του
και δόθηκε υπόσχεση να συνεχιστούν οι ενωτικοί αγώνες των υπαλλήλων του Π.Σ. στους οποίους
πρωτοστάτησε ο συνάδελφος Γιώργος Φύκας.
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Για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών της οικογένειας του συναδέλφου, η ΠΟΕΥΠΣ καλεί
τις Περιφερειακές Ενώσεις να συνεισφέρουν ένα χρηματικό ποσό που αυτές θα αποφασίσουν σε
συνεδρίαση των Δ.Σ. τους. Η συνεισφορά σας αυτή είναι ανεξάρτητη από τυχόν έρανο για οικονομική
ενίσχυση της οικογένειας που θα ενεργήσει το Α.Π.Σ. και αποτελεί εκδήλωση ευγνωμοσύνης στις
προσπάθειες του Γιώργου Φύκα για ενωμένο και αγωνιστικό συνδικαλιστικό κίνημα στο Π.Σ.»,
σημείωνε το προεδρείο σε σχετικό έγγραφο με παραλήπτες τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις. Τη θέση
του εκλιπόντος οργανωτικού γραμματέα, πήρε στο Δ.Σ. ο Απιδόπουλος Κωνσταντίνος.
Τούτων δοθέντων, το Δ.Σ. της ΠΟΕΥΠΣ αποφάσισε στη συνεδρίασή του (26/7/2001) την
κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με συγκεκριμένο προγραμματισμό και πλαίσιο, ήτοι:
1. Ένστολη καθιστική διαμαρτυρία στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών, συλλογή
υπογραφών, μοίρασμα φέιγ-βολάν, πανό κλπ., από το πρωί της Τρίτης 4/9 μέχρι το πρωί της
Πέμπτης 6/9.
2. Πορεία και παράσταση διαμαρτυρίας της ΠΟΕΥΠΣ στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης την
Πέμπτη 6/9 ώρα 11.00’.
3. Διαμαρτυρία στα εγκαίνια του Πυροσβεστικού Περιπτέρου της ΔΕΘ, το Σάββατο 8/9 στις 11
το πρωί.
Στο μεσοδιάστημα των κινητοποιήσεων, το προεδρείο ασχολήθηκε με το θέμα «συνταξιοδοτικά
δικαιώματα θανόντων εν υπηρεσία συναδέλφων», λαμβάνοντας υπόψη του σχετική πρόταση της
Ένωσης Αξιωματικών ΠΣ, η οποία είχε απευθύνει σχετική επιστολή στον ΥΔΤ, καλώντας τον να
λάβει θέση.
Το επόμενο διάστημα η ΠΟΕΥΠΣ ενημέρωσε τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Π.Σ. ότι, «κατά τη
διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, έχουν εκφραστεί τηλεφωνικά πολλά παράπονα συναδέλφων
για παρατυπίες ή και παρανομίες της Διοίκησης σε ό,τι αφορά τις εργασιακές σχέσεις. Καλούνται
οι Διοικήσεις των Περιφερειακών Ενώσεων και τα μέλη τους να γνωστοποιήσουν στην ΠΟΕΥΠΣ
μέχρι τις 20/9 όλες τις περιπτώσεις παραβίασης πενθημέρου, καταστρατήγησης διατάξεων περί
ρεπό και επιφυλακής καθώς και οτιδήποτε άλλο συνιστά παράνομη επιβάρυνση των εργασιακών
σχέσεων στη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και υπέπεσε στην αντίληψή τους.
Τα παραπάνω να είναι σαφή και συγκεκριμένα κατά χρόνο και υπηρεσία και να συνοδεύονται στο
μέτρο που αυτό είναι δυνατό από τα σχετικά έγγραφα (Η.Δ., Δ.Υ. αναφορά υπαλλήλων, υπηρεσίες
κλπ.). Η συλλογή των πιο πάνω στοιχείων είναι αναγκαία για τη διεκδίκηση και διασφάλιση των
εργασιακών μας δικαιωμάτων».
Ο νέος συναγερμός είχε θετικές εξελίξεις
Στο μέτωπο των δασικών πυρκαγιών, εκείνο το καλοκαίρι, πάντως, τα πράγματα εξελίσσονταν
καλά για την κυβέρνηση.
Ο Κώστας Σημίτης αποφάσισε να επισκεφθεί το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο του
Πυροσβεστικού Σώματος (199 - Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.) στο Χαλάνδρι, στις 29-8-2001, αλλά η είδηση
πέρασε στα ψιλά των εφημερίδων, παρά το γεγονός ότι το κλίμα ήταν πανηγυρικό, αφού
όλοι μιλούσαν για 20 φορές λιγότερα στρέμματα καμένων δασικών εκτάσεων. Την ώρα που
ενημερωνόταν ο πρωθυπουργός για τις δραστηριότητες της Π.Υ., τα φώτα της δημοσιότητας
ήταν στραμμένα στο Προεδρικό Μέγαρο και ειδικότερα στην «πυρκαγιά» που είχε ανάψει με την
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επίσκεψή του ο αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος για το θέμα των ταυτοτήτων. «Και όπως αποδείχθηκε,
ο Κ. Στεφανόπουλος δεν χρειάστηκε τη βοήθεια της Πυροσβεστικής για να αντιμετωπίσει τον
αρχιεπίσκοπο… Η κυβέρνηση όμως, απ’ ό,τι φαίνεται, τη χρειάζεται την … Πυροσβεστική. Όχι μόνο
για τις φυσικές καταστροφές, αλλά και για να βελτιώνει την εικόνα της. Όσο για τους πυροσβέστες,
μπορούν να αρκεστούν στο δασικό επίδομα των 170.000 δραχμών, που όπως πληροφορήθηκα θα
τους δοθεί εντός του Σεπτεμβρίου», κατέληγε το σχόλιο της εφημερίδας «Επενδυτής».
Η ΠΟΕΥΠΣ, πάντως, στις 31-8-2001 ενημέρωσε με Δελτίο Τύπου τους δημοσιογράφους ότι «ο
υπουργός Δημόσιας Τάξης, συνεχίζοντας την πολιτική της απαξίωσης του Πυροσβεστικού Σώματος
και του ανθρώπινου δυναμικού του, αρνείται να ικανοποιήσει τα χρονίζοντα και δίκαια αιτήματα
του συνδικαλιστικού κινήματος».
Η ΠΟΕΥΠΣ, στα πλαίσια των επαφών της με τον Μ. Χρυσοχοΐδη, κατέθεσε τις προτάσεις σε
αυτόν, όπως διαμορφώθηκαν από το 3° συνέδριό της και έχουν κοινοποιηθεί στην κυβέρνηση,
τα πολιτικά κόμματα και τα Μ.Μ.Ε., διεκδικώντας κυρίως την επίλυση των επτά αιτημάτων που
αναφέρονται αναλυτικότερα στο Ψήφισμα (χαρακτηρισμός και αναγνώριση του επαγγέλματος μας
ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού, αναδιοργάνωση ΠΣ, εργασιακές σχέσεις κλπ).
«Δυστυχώς, ο κ. Χρυσοχοΐδης, στις ελάχιστες φορές που έχει δεχτεί το Δ.Σ. της ΠΟΕΥΠΣ (3 φορές
σε ενάμιση χρόνο), τοποθετείται γενικόλογα και αόριστα σε βαθμό εμπαιγμού. Σε καμία συνάντηση
μέχρι σήμερα δεν υπήρξε οποιαδήποτε σαφής δέσμευση για οποιοδήποτε θέμα, απλώς συμφωνεί
με το δίκαιο των αιτημάτων μας, παραπέμπει τις διάφορες απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις
σε μελλοντικά νομοσχέδια χωρίς ουσιαστικές και χρονικές δεσμεύσεις. Έχει επανειλημμένως
αναφέρει ότι θα απαντήσει σε έγγραφα της ΠΟΕΥΠΣ, ορίζοντας και συγκεκριμένες ημερομηνίες
αλλά δυστυχώς αυτές παρέρχονται άπρακτες.
Δυστυχώς, ο κ. υπουργός, με συνεργό τον Αρχηγό του Π.Σ. κ. Παναγιώτη Φούρλα, χρησιμοποιεί
τη θετική εικόνα που προέκυψε από την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών τη φετινή αντιπυρική
περίοδο, προσπαθώντας να εντυπωσιάσει και να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από τις
ευθύνες του για το σημερινό χάλι των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και του προσωπικού τους.
Εκτιμώντας την κατάσταση αυτή η ΠΟΕΥΠΣ, αλλά και για να σταματήσει ο εμπαιγμός από την
πολιτική και φυσική Ηγεσία του Π.Σ., προχωράει στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεών της».
Στη συνέχεια παρατίθεται το ακριβές πρόγραμμα των κινητοποιήσεων σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι «αυτή η περίοδος δεν έχει ημερομηνία λήξης, είναι η συνέχεια της
πορείας αγωνιστικών παρεμβάσεών μας που εξελίσσονται από τον Ιούνιο 2001 σε περιφερειακό
και κεντρικό επίπεδο για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας».
Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης απαντά στο συναγερμό της ΠΟΕΥΠΣ ανήμερα της πρώτης καθιστικής
διαμαρτυρίας, στις 4 Σεπτεμβρίου 2001:
Αριθ. Πρωτ.: 77
Προς: Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος
(Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.)
Κοιν.: Γραφείο Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος κ. Παναγιώτη Φούρλα, Αντιστράτηγου
Σε απάντηση του από 27-5-2001 ενημερωτικού δελτίου και του από 28-6-2001 Ψηφίσματος της
Ομοσπονδίας σας, μετά από τον εποικοδομητικό διάλογο με τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα,
σας πληροφορώ τα ακόλουθα:
Αντιμετωπίζοντας με ευαισθησία και κατανόηση το σύνολο των δίκαιων αιτημάτων σας,
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αποφασίσαμε την εξάντληση κάθε δυνατότητας για την επίλυσή τους, όπως κατά περίπτωση αυτά
καταγράφονται ακολούθως:
1. Οφειλόμενα νυχτερινής απασχόλησης έτους 2000:
Του Α’ εξαμήνου θα καταβληθούν με το μισθολόγιο Οκτωβρίου 2001, δηλαδή την 25-9-2001.
Του Β’ εξαμήνου θα καταβληθούν με το μισθολόγιο Νοεμβρίου, δηλαδή την 25-10-2001.
2. Οφειλόμενα οδοιπορικά, λόγω εκτός έδρας απασχόλησης, από 1-10-2000:
Θα καταβληθούν μέχρι 15-10-2001 αυτά που αφορούν το χρονικό διάστημα από 1-10-2000 έως
και 30-6-2001.
3. Για την απασχόληση πέραν της ανά εβδομάδας πενθήμερης εργασίας (οφειλόμενες ημερήσιες
αναπαύσεις) έτους 2000:
Θα καταβληθεί αποζημίωση μέχρι 15-11-2001. Οι οφειλόμενες ημερήσιες αναπαύσεις έτους
2001 θα χορηγηθούν μέχρι 30-4-2002.
4. Για τους θανόντες πυροσβεστικούς υπαλλήλους «εν υπηρεσία και ένεκα αυτής»:
Με σχέδιο διάταξης που θα κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση τον Οκτώβριο τρέχοντος έτους, θα
επιλυθεί το συνταξιοδοτικό θέμα της πατρικής οικογένειας αυτών.
5. Υγιεινή και Ασφάλεια, στους χώρους εργασίας:
Επέκταση ισχύος των διατάξεων για υγιεινή και ασφάλεια στις πυροσβεστικές εγκαταστάσεις
όπου διαμένουν και εργάζονται οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι.
6. Επίδομα υποβρύχιων καταστροφέων:
Επέκταση των διατάξεων χορήγησης του επιδόματος υποβρύχιων καταστροφέων και στους
πυροσβεστικούς υπαλλήλους - υποβρύχιους καταστροφείς ή πτυχιούχους της Σχολής Αυτοδυτών
της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, ανεξάρτητα με την μονάδα
στην οποία υπηρετούν.
Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για
την άμεση διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών στο πλαίσιο των οδηγιών και συνεννοήσεων
που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί για το θέμα αυτό.
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Κατόπιν αυτής της απάντησης, την επομένη ημέρα, ανακοινώθηκε η αναστολή των
κινητοποιήσεων. Και πώς να μην ανακοινωνόταν, αφού έξι μέρες μετά, το ημερολόγιο έγραφε 11
Σεπτεμβρίου 2001…
Παγκόσμιος τρόμος
Τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου ήταν καταλύτης εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η παγκόσμια
κοινή γνώμη παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα σε ζωντανή τηλεοπτική αναμετάδοση τις από
αέρος επιθέσεις των τρομοκρατών της Αλ Κάιντα σε επιλεγμένους στόχους εντός της επικράτειας
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. «Δίδυμοι Πύργοι», Πεντάγωνο και άλλες εγκαταστάσεις
υψίστης ασφαλείας, είχαν χτυπηθεί από πιλότους-καμικάζι της πολιτικής αεροπορίας με πολτικά
αεροσκάφη, οι οποίοι κατάφεραν να εξουδετερώσουν όλα τα συστήματα ασφαλείας και να
μετατρέψουν τα ιπτάμενα μεγαθήρια, σε ιπτάμενες βόμβες.
Η ΠΟΕΥΠΣ, συμμετέχοντας στο παγκόσμιο κύμα αγανάκτησης και καταδίκης της τυφλής βίας,
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απέστειλε την κάτωθι επιστολή στην Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Αθήνα, αλλά και στην Ένωση
Πυρ/κών Υπαλλήλων Νέας Υόρκης, η οποία θρηνούσε ικανό αριθμό Ηρώων Πυροσβεστών:
«Κύριε Πρέσβη, Αξιότιμοι Συνάδελφοι
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τα
θερμότερα συλλυπητήρια των Ελλήνων Πυροσβεστών για τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης
που δέχθηκε η χώρα σας.
Ειδικότερα εκφράζουμε την οδύνη μας στις οικογένειες και στους συναδέλφους της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης, για τον άδικο χαμό των εκατοντάδων συναδέλφων Πυροσβεστών που
έδωσαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ Αχιλλέας Τζουβάρας»
Να σημειώσουμε ότι εκτιμώντας τα νέα δεδομένα, εκδόθηκε στη συνέχεια και κοινή ανακοίνωση
όλων των Ομοσπονδιών των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομίας, Λιμενικού και
Πυροσβεστικού Σώματος), καθώς υπήρχε σκέψη για νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα,
στις 8 Οκτωβρίου 2001.
«Συναισθανόμενες τη σοβαρότητα της όλης κατάστασης και κύρια το ενδεχόμενο έκθεσης
της χώρας και της αρνητικής εκμετάλλευσης της διαμαρτυρίας των εργαζομένων στα Σώματα
Ασφαλείας της χώρας, μολονότι το δίκαιο είναι με το μέρος τους, αποφάσισαν την αναβολή της
διαμαρτυρίας», η οποία είχε προγραμματισθεί ως απάντηση στη συνεχιζόμενη απαξίωσή τους εκ
μέρους της κυβέρνησης.
«Οι Ομοσπονδίες των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας οφείλουν ταυτόχρονα να τονίσουν
κατηγορηματικά και με κάθε έμφαση τα εξής:
1. Περιμένουν την υπευθυνότητα που επιδεικνύουν οι Αστυνομικοί, Λιμενικοί και Πυροσβέστες
της χώρας να επιδείξει και η κυβέρνηση και άμεσα να προχωρήσει στη λύση των προβλημάτων που
απασχολούν αυτούς, με την επισήμανση ότι η Πολιτική Ηγεσία έχει ήδη δεσμευτεί δημόσια και
γραπτά για την ανάγκη λύσης αυτών και
2. Αν η κυβέρνηση δεν προχωρήσει στην επιδιωκόμενη λύση των δίκαιων αιτημάτων, τότε θα
φέρει την αποκλειστική ευθύνη για ό,τι θα επακολουθήσει και οι μόνοι που δεν θα ευθύνονται θα
είναι οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας Αστυνομικοί, Λιμενικοί και Πυροσβέστες, οι οποίοι
αποτελούν τα μόνιμα και τα μόνα θύματα κάθε κατάστασης μέχρι σήμερα».		
Την ανακοίνωση υπέγραφαν οι πρόεδροι, της ΠΟΕΥΠΣ Αχιλλέας Τζουβάρας, της ΠΟΑΣΥ
Δημήτρης Κυριαζίδης και της ΠΕΠΛΣ Γιώργος Παναγόπουλος.
Η εκεχειρία όμως δεν διήρκησε πολύ, αφού μετά από λίγες ημέρες με πρωτοβουλία της ΠΟΑΣΥ
τέθηκε στο τραπέζι του διαλόγου πρόταση για συνέχιση των κινητοποιήσεων με συγκεντρώσεις
διαμαρτυρίας στη Λάρισα και στην Τρίπολη, ενόψει της κατάρτισης του προϋπολογισμού δαπανών
έτους 2002. Είχε γίνει ήδη γνωστό ότι στον προϋπολογισμό του 2002 ο σχετικός κωδικός για τις
δαπάνες του ΥΔΤ έχει καταγεγραμμένο ποσό μειωμένο κατά μισό δισεκατομμύριο περίπου (9,150
δισ. ο προϋπολογισμός 2001 έναντι των προβλεπομένων 8,7 δισ. για το επόμενο έτος 2002).
Προσανατολίζονταν, λοιπόν, σε νέες κινητοποιήσεις εφόσον η Ηγεσία δεν αναλάμβανε
συγκεκριμένες δεσμεύσεις κατά τη διάρκεια της κοινής συνεδρίασης όλων των Διοικητικών τους
Συμβουλίων, στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2001, στο ξενοδοχείο «Εσπέρια». Όπως ήταν αναμενόμενο,
η απόφαση των Ομοσπονδιών υπήρξε καθολική. Με τη λήξη των εργασιών, εκδόθηκε αυθημερόν
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ προς όλους τους πυροσβέστες της χώρας να λάβουν μαζικά μέρος
στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που προγραμματίστηκε να γίνει στη Θεσσαλονίκη, την 27/11/01
και ώρα 17.00’, στο ΙΒΑΝΟΦΕΙΟ Στάδιο.
«Η ΠΟΕΥΠΣ πιστή στις αποφάσεις του 3ου συνεδρίου, συνεχίζει το δρόμο του αγώνα: «Απ’ τη
μαζική συμμετοχή σας θα εξαρτηθεί και το αποτέλεσμα. Τίποτα δεν χαρίζεται. Όλα κατακτιούνται!
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς», έγραφε μεταξύ άλλων το προσκλητήριο αγώνα.
Το Ψήφισμα διαμαρτυρίας που εγκρίθηκε ομόφωνα από τους συγκεντρωθέντες στο Ιβανόφειο,
περιλάμβανε τα γνωστά θεσμικά, οικονομικά, φορολογικά και ασφαλιστικά αιτήματα των οποίων,
όπως σημειωνόταν, «η άμεση ικανοποίηση κρίνεται πλέον αναγκαία, για τη δημιουργία καλύτερων
και αποτελεσματικότερων Σωμάτων Ασφαλείας στη διάθεση του Έλληνα πολίτη, αλλά και Σωμάτων
Ασφαλείας που οι εργαζόμενοι σ’ αυτά Υπάλληλοι, θα τυγχάνουν ανθρώπινης μεταχείρισης και
αντιμετώπισης:
1. Επέκταση των διατάξεων του νόμου ‘”περί τρομοκρατίας” για την διασφάλιση των οικογενειών
των αστυνομικών που δολοφονούνται κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, που ακρωτηριάζονται
κλπ.
2. Θέσπιση δίκαιου Κανονισμού χρόνου εργασίας και στους τρεις Οργανισμούς.
3. Αποδέσμευση των αστυνομικών, πυροσβεστών και λιμενικών από ξένα έργα και
επαναπροσδιορισμό του ρόλου και των τριών Οργανισμών κλπ.
Συνοψίζοντας τις συνδικαλιστικές του δράσεις, ενόψει της νέας συνδικαλιστικής χρονιάς, το
προεδρείο από την πλευρά του, στις 11-12-2001, ενημέρωσε όλες τις Περιφερειακές Ενώσεις ότι
προχώρησε σε εκτεταμένη ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας και των πολιτικών κομμάτων για
όλα τα θεσμικά - οικονομικά - εργασιακά - συνταξιοδοτικά προβλήματα που απασχολούν τους
Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους. Απόρροια όλων αυτών των ενεργειών είναι η συνεχής κατάθεση
επερωτήσεων στη Βουλή των Ελλήνων, με θέματα που απασχολούν τους Πυροσβέστες από
Βουλευτές όλων των πολιτικών κομμάτων.
Επίσης, τους κοινοποίησε, σε συνέχεια της από 4-9-2001 επιστολής του ΥΔΤ, σχετική νέα
συμπληρωματική επιστολή, που έγραφε:
«Για τα τρία (3) αιτήματα των οποίων εκκρεμεί η επίλυση, σας πληροφορώ κατά περίπτωση τα
ακόλουθα:
-Για τους θανόντες πυροσβεστικούς υπαλλήλους «εν υπηρεσία και ένεκα αυτής»: Η σχετική
διάταξη θα κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας, το οποίο
κατά το Σύνταγμα είναι αρμόδιο για προώθηση διατάξεων με συνταξιοδοτικό περιεχόμενο, μέχρι
31 Μαρτίου 2002. Για το σκοπό αυτό έχω στείλει σχετική επιστολή και ειδικό σχέδιο διατάξεων,
που αφορά αντίστοιχες περιπτώσεις αστυνομικών οι οποίες θα επεκταθούν και εφαρμοσθούν και
στο Πυροσβεστικό προσωπικό.
-Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας: Για την επέκταση της ισχύος των διατάξεων
ασφαλείας και υγιεινής και στο Πυροσβεστικό Σώμα, έχω αποστείλει σχετική επιστολή στον
αρμόδιο υπουργό Εργασίας και σε συνεργασία εξετάζεται ο τρόπος εφαρμογής των σχετικών
διατάξεων και προετοιμάζεται το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο.
-Επίδομα υποβρυχίων καταστροφέων: Συντάχθηκε η σχετική διάταξη που προβλέπει την
χορήγηση του επιδόματος στο προσωπικό που πληροί τους αναγκαίους όρους».
Πέραν τούτων, για την ΠΟΕΥΠΣ, στην ημερήσια διάταξη εξακολουθούσε να είναι ο νέος
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προϋπολογισμός έτους 2002, και το θέμα των μισθολογικών προαγωγών, για το οποίο έστειλε στις
Πρωτοβάθμιες Ενώσεις σχετικό σχέδιο νόμου με αντικείμενο την αναμόρφωση των άρθρων 5 και
6 του ν. 2838/2000. Το ζητούμενο ήταν να μην ισχύσει μια δυσμενής διάταξη για Ανθυπασπιστές
μη Παραγωγικής σχολής.
Επίσης, υπέβαλε αίτημα στον υπουργό Δημόσιας Τάξης Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ζητώντας
την παρέμβασή του προκειμένου όλοι οι επιτυχόντες στις εισιτήριες εξετάσεις για τη Σχολή
Αρχιπυροσβεστών, να είναι και εισακτέοι. «Ειδικότερα οι συνάδελφοι που στα γραπτά είναι πάνω
από την οριζόμενη βάση είναι περίπου 900, σύμφωνα με την προκήρυξη εισάγονται μόνο οι 810
από τους ανωτέρω επιτυχόντες. Θεωρούμε ότι η εισαγωγή στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών των 90
περίπου επιλαχόντων είναι εφικτή μιας και ο αριθμός που δημοσιεύτηκε στην προκήρυξη αποτελεί
ανάγκες παλαιοτέρων ετών και σήμερα οι ανάγκες για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων
Αρχιπυροσβεστών, έχουν αυξηθεί».
Διαμαρτυρία των Ομοσπονδιών στα ευρωπαϊκά όργανα
Η κοινή στάση των Ομοσπονδιών για την άσκηση πίεσης στην κυβέρνηση, ενόψει της ψήφισης
του νέου προϋπολογισμού, επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια για μια ακόμα φορά, όταν αποφάσισαν να
εξαγγείλουν την επόμενη κοινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας τους, στις 18-12-2001 και ώρα 17.30,
στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Η ΠΟΕΥΠΣ απηύθυνε και πάλι ενωτικό κάλεσμα, με την επισήμανση «η
συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη εάν επιθυμούμε να έχουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα».
Είναι η περίοδος κατά την οποία η ΠΟΕΥΠΣ με την ΠΟΑΣΥ και την ΠΕΠΛΣ έχουν αποφασίσει
να διαβούν το Ρουβίκωνα, μεταφέροντας έως και τις Βρυξέλλες, το πρόβλημα της μη αναγνώρισης
του λειτουργήματος των ενστόλων ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού. Έτσι, στις 6 και 7 Δεκεμβρίου
αντιπροσωπεία της ΠΟΕΥΠΣ σε συνεργασία με μέλη των Προεδρείων των Αστυνομικών και
Λιμενικών, μετέβη στις Βρυξέλλες προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν διάφορους πολιτικούς
παράγοντες στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η κοινή αντιπροσωπεία την 6η Δεκεμβρίου πραγματοποίησε μια σειρά συναντήσεων με
Ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων. Την ίδια ημέρα η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τον πρόεδρο
Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου GEMELI Vitaliano και του επέδωσε δύο αναφορές καταγγελίες, μία εκ μέρους των τριών Ομοσπονδιών και μία συμπληρωματική από την ΠΟΕΥΠΣ
με την οποία εξειδικεύονταν οι ειδικότερες συνθήκες εργασίας.
Την 7η Δεκεμβρίου η κοινή αντιπροσωπεία πραγματοποίησε συνάντηση με το Δ/ντή της FONTEN Nicole, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Riccardo Ribera D’ Alcala όπου του
αναπτύχθηκαν τα θεσμικά αιτήματα και του ζητήθηκε να παρέμβει προκειμένου να συζητηθεί η
αναφορά τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την ίδια ημέρα η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με
τον Ζορμπά Γεράσιμο, εκπρόσωπο της Ελληνίδας Επιτρόπου Διαμαντοπούλου Άννας, υπεύθυνης
για θέματα απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων, στον οποίο έγινε επίσης παρουσίαση των
επιχειρημάτων και των θέσεών τους για τα γνωστά εργασιακά προβλήματα. «Από το διεξοδικό
διάλογο προέκυψε ότι οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Υγείας και Ασφάλειας των
εργαζομένων δεν εφαρμόζονται ως πρέπει, στη χώρα μας για τους εργαζομένους στα Σώματα
Ασφαλείας, δικαιώνοντας πλήρως τις μέχρι σήμερα ενέργειες της ΠΟΕΥΠΣ για το θέμα αυτό.
Η επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να ειπωθεί ότι είχε θετικά οφέλη για τους
Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους», ανακοίνωνε αργότερα, το Δ.Σ.
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Η καταγγελία που είχε κάνει η ΠΟΕΥΠΣ για να πετύχει το στόχο της διεθνοποίησης του
προβλήματος, στρεφόταν «κατά του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται από τον υπουργό
Δημόσιας Τάξης και τον υπουργό Οικονομικών και κάθε αρμόδιας υπηρεσίας του».
Πράγματι, η διαδικασία ήταν χρονοβόρα αλλά ουσιαστική, καθώς το πρόβλημα πήρε τις
ευρωπαϊκές του διαστάσεις. Απαντήσεις δόθηκαν τους επόμενους μήνες από όλους τους παραλήπτες
της αλληλογραφίας, την Άννα Διαμαντοπούλου, τη Γραμματεία αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου
και την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 4-2-2002:
Αξιότιμε κύριε Χάλαρη
Ευχαριστούμε για το ηλεκτρονικό σας μήνυμα της 6ης Ιανουάριου 2002, σχετικά με τις συνθήκες
εργασίας των πυροσβεστών στην Ελλάδα.
Όπως σας είχα ανακοινώσει στην επιστολή μου της 14ης Ιανουάριου 2002, εξετάσαμε τις
πληροφορίες και τα επιχειρήματα που μας κοινοποιήσατε στο ηλεκτρονικό σας μήνυμα. Κατηγορείτε
ουσιαστικά την ελληνική κυβέρνηση ότι δεν έχει κατατάξει το επάγγελμά σας ως επικίνδυνο για την
υγεία και την ασφάλεια, δεν χορηγεί στα μέλη σας πριμ για επικίνδυνη εργασία και δεν αναγνωρίζει
τις υπερωρίες που απαιτεί η εργασία σας.
Η οδηγία που ορίζει τους βασικούς κανόνες στον τομέα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία
είναι η οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή
μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την
εργασία. Σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 1, η οδηγία εφαρμόζεται “σε όλους τους δημόσιους
ή ιδιωτικούς τομείς δραστηριοτήτων”. Συνεπώς, οι πυροσβέστες καλύπτονται από την οδηγία,
αλλά στα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, δηλαδή “δεν εφαρμόζεται
όταν δεν το επιτρέπουν εγγενείς ιδιαιτερότητες ορισμένων δραστηριοτήτων του δημόσιου τομέα,
π.χ. στις ένοπλες δυνάμεις ή στην αστυνομία, ή ορισμένων συγκεκριμένων δραστηριοτήτων
στις υπηρεσίες πολιτικής άμυνας” αλλά στην περίπτωση αυτή, πρέπει “να εξασφαλίζεται, όσον
αυτό είναι δυνατόν, η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων, έχοντας υπόψη τους EEL 183 της
29.6.1989, σ. 1. στόχους της παρούσας οδηγίας”. Στο άρθρο 15 της οδηγίας, αναφέρεται ότι “οι
ιδιαίτερα ευαίσθητες ομάδες κινδύνου πρέπει να προστατεύονται από τους κινδύνους που τις
αφορούν ειδικότερα”.
Αυτό το άρθρο συνεπάγεται ότι τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να επιλέξουν τα ίδια για ποιες
ομάδες εργαζομένων πρέπει να θεσπίζονται ειδικά μέτρα προστασίας. Η Επιτροπή δεν είναι
αρμόδια να υποδείξει στα κράτη μέλη ποια μέτρα πρέπει να θεσπιστούν στον τομέα αυτό και για
ποιες ομάδες εργαζομένων. Συνεπώς, είμαι αναγκασμένος να σας απαντήσω ότι δεν μπορούμε να
λάβουμε μέτρα για να σας βοηθήσουμε στα θέματα που αναφέρατε.
Όσον αφορά το θέμα της αναγνώρισης των υπερωριών εργασίας που αναφέρετε στο μήνυμά
σας, δεν είμαστε η αρμόδια υπηρεσία. Συνεπώς διαβίβασα το ηλεκτρονικό σας μήνυμα στη μονάδα
Δ/3 της ΓΔ EMPL, η οποία είναι αρμόδια για τα θέματα που αφορούν την οργάνωση του χρόνου
εργασίας.
Με εκτίμηση
Μ. R. Gonzalez Dorrego
Στο επί του πεδίου αγωνιστικό μέτωπο τώρα, ενόψει της προγραμματισμένης για τις 18-122001, πανελλαδικής ένστολης διαμαρτυρίας στην Αθήνα, οι τρεις Ομοσπονδίες κλήθηκαν από την
κυβέρνηση σε σύσκεψη μια ημέρα πριν, προκειμένου να τις ενημερώσει για τις αποφάσεις των
αρμοδίων υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας

371

Μανώλης Κ. Σταυρακάκης
αναφορικά με τα προβαλλόμενα από αυτές αιτήματα.
Ειδικότερα, η ενημέρωσή τους έγινε από το Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Κώστα Λαλιώτη, ο
οποίος τους είπε ότι «οι υπουργοί υιοθέτησαν τα οικονομικής φύσης αιτήματα των εργαζομένων
στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις, δίνοντας έτσι μια οικονομική ανάσα στους
χειμαζόμενους οικονομικά ένστολους της χώρας».
Προς υλοποίηση της κοινής αυτής απόφασης, αμέσως μετά, πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο
Εθνικής Άμυνας συνάντηση των τριών Ομοσπονδιών με τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αποστολίδη
Λουκά. Κύριο θέμα συζήτησης οι οικονομικοτεχνικές λεπτομέρειες των μισθολογικών αιτημάτων.
Αφού διαπιστώθηκε ταύτιση και αποδοχή των θέσεων των τριών Ομοσπονδιών, συμφωνήθηκε το
κείμενο της όλης διάταξης – τροπολογίας, το οποίο και δημοσιοποιήθηκε με σχετικό δελτίο τύπου
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Όπως ανακοινώθηκε, «η κατάληξη αυτή είναι το αποτέλεσμα
του δίμηνου αγώνα των Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών, οι Ομοσπονδίες των οποίων
λόγω της εξέλιξης αυτής ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΥΝ την αυριανή τους συγκέντρωση διαμαρτυρίας, δίδοντας
χρόνο υλοποίησης μέχρι τα τέλη του επόμενου μήνα».
Το Δελτίο Τύπου του ΥΕΘΑ είχε ως εξής:
«Έπειτα από τη συγκρότηση της Διυπουργικής Επιτροπής η οποία μελέτησε το θέμα της
βελτίωσης του Ν.2838/2000 περί μισθολογικών προαγωγών του προσωπικού των Ε.Δ. της ΕΛ.ΑΣ.
και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και με την ήδη ολοκληρωθείσα οικονομοτεχνική
μελέτη από τους αρμοδίους φορείς επίκειται η υποβολή σχετικής τροποποιητικής διάταξης στο
υπουργείο Οικονομικών, με την οποία ικανοποιείται σειρά αιτημάτων, μισθολογικής φύσης, των
ένστολων στελεχών των εν λόγω φορέων».
Η καλή είδηση, όμως, επισκιάστηκε λίγες μέρες μετά, όταν το βράδυ των Χριστουγέννων
ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, την οποία κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν
και δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τις γύρω περιοχές.
Σύμφωνα με τους εργαζόμενους της ΔΕΗ, κινδύνευσε όλος ο σταθμός, λόγω των 80 φιαλών
υδρογόνου που ήταν αποθηκευμένες εκεί, ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε
όλη τη χώρα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία συμμετείχε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς μαζί με το
προσωπικό του σταθμού, με 10 πυροσβεστικά οχήματα από την Κοζάνη και άλλες πόλεις της
περιοχής, ενώ η κατάσταση αντιμετωπίστηκε μετά από τέσσερις ώρες. Ήταν ένα σοβαρότατο
βιομηχανικό ατύχημα που προκάλεσε εύλογες ανησυχίες σε όλους όσοι συμμετείχαν στην
κατάσβεση λόγω του κινδύνου διαρροής τοξικών ουσιών.
Η ΠΟΕΥΠΣ, αλλά και το ίδιο το Αρχηγείο, προέβη σε σειρά ενεργειών, όπως θα δούμε στη
συνέχεια.
Το Αρχηγείο υπέρ του επικίνδυνου και ανθυγιεινού
Το νέο έτος, στη ζωή των Ελλήνων μπαίνει πλέον και το νέο μας νόμισμα. Από την 1η Ιανουαρίου
2002 τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ εισήχθησαν συνολικά σε 12 χώρες με συνολικό
πληθυσμό 308 εκατομμυρίων κατοίκων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη νομισματική μετάβαση
που έχει γίνει ποτέ σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο εγχείρημα συμμετείχαν ο τραπεζικός τομέας, οι
εταιρείες χρηματαποστολών, οι εμπορικές επιχειρήσεις, ο κλάδος παραγωγής και εκμετάλλευσης
μηχανημάτων που δέχονται μετρητά και το ευρύ κοινό. Η μετάβαση ολοκληρώθηκε μέσα σε δύο
μήνες. Τα εθνικά τραπεζογραμμάτια και κέρματα έπαυσαν να αποτελούν νόμιμο χρήμα στο τέλος
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Φεβρουαρίου 2002.
Τη νέα χρονιά έχουμε επίσης πρωτόγνωρες χιονοπτώσεις που κινητοποιούν το σύνολο των
πυροσβεστικών δυνάμεων. Ο Δήμος Αθηναίων, δράττεται της ευκαιρίας και βραβεύει το
Πυροσβεστικό Σώμα με το Μετάλλιο Τιμής και Ευποιίας της πόλης για την πολυσήμαντη προσφορά
του. Την ίδια χρονιά, εγκαινιάζεται το νέο υπερσύγχρονο κτίριο της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. στην Ελευσίνα,
δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», ενώ μετά από πολλά χρόνια ανεγείρεται το Ηρώο
Πεσόντων Πυροσβεστών, στο προαύλιο του 199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. στο Χαλάνδρι.
Το καλοκαίρι, εκτεταμένες πλημμύρες έπληξαν την Αθήνα, ευτυχώς χωρίς ανθρώπινα θύματα
αλλά με τεράστιες υλικές ζημιές. Οι Πυροσβέστες και πάλι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές στις
φτωχογειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά, όπως έγραψε η «Πυροσβεστική Επιθεώρηση».
Το 2002, όμως, μένει αναμφίβολα στα χρονικά του ΥΔΤ και της Ελληνικής Αστυνομίας ειδικότερα,
διότι έπειτα από 27 χρόνια εγκληματικής δράσης της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη»,
το καλοκαίρι, συλλαμβάνονται ο ένας μετά τον άλλο οι εκτελεστές της «οργάνωσης-φάντασμα»,
μηδέ του αρχηγού τους εξαιρουμένου. Όσο για το πολιτικό σκηνικό, αυτό παραμένει δικομματικό,
αδιατάρακτα.
Η πρώτη έγνοια του προεδρείου της ΠΟΕΥΠΣ με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς ήταν η κυβέρνηση
να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της για τα μισθολογικά και τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Το
μεγάλης έκτασης τεχνολογικό ατύχημα στη μονάδα ΙΙ του ΑΗΣ της ΔΕΗ στην περιοχή Αγ. Δημητρίου
Κοζάνης, όπως είχε επισημάνει και σε σχετικό Δελτίο Τύπου, ήταν μια ακόμα απόδειξη του δίκαιου
αγώνα για την αναγνώριση του επαγγέλματος ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού. Πανελλαδικές
κινητοποιήσεις είχαν αναβληθεί είτε μετατεθεί σε ένδειξη καλής θέλησης, το ζητούμενο επομένως
ήταν η προώθηση τώρα στη Βουλή των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων.
Η καλή είδηση ήρθε τελικά αρχές Φεβρουαρίου, όταν το προεδρείο ανακοίνωσε (13-2-02) ότι «οι
διατάξεις του σχεδίου νόμου για τις μισθολογικές προαγωγές όλου του προσωπικού περιέχονται
στο πολυνομοσχέδιο για θέματα Αστυνομίας που κατατίθεται τη Δευτέρα 18/2/02 στη Βουλή. Στο
ίδιο νομοσχέδιο εμπεριέχονται οι νομοθετικές ρυθμίσεις που είχε υποσχεθεί προς την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
ο υπουργός Δημόσιας Τάξης, σχετικά με τους θανόντες υπαλλήλους εν ώρα υπηρεσίας, καθώς και
για τους συναδέλφους αυτοδύτες.
Συνάδελφοι, ο συντονισμός των δυνάμεών μας για τη βελτίωση των εργασιακών μας σχέσεων
έχει ξεκινήσει να μπαίνει σε ορθή πορεία. Ακόμα υπολείπονται για νομοθετική ρύθμιση τα θέματα
που αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας μας και η ρύθμιση του ωραρίου
εργασίας μας εντός ανθρωπίνων ορίων. Ο δρόμος των διεκδικήσεων δεν έχει τελειώσει ακόμα. Η
περίοδος 2000-2002 έδειξε ότι τίποτα δεν χαρίζεται, όλα κατακτώνται. Χρειάζεται αγώνας για την
υλοποίηση όλων των θεσμικών-οικονομικών αιτημάτων των υπαλλήλων του Π.Σ. που δεν έχουν
επιτευχθεί μέχρι σήμερα».
Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στη ΔΕΗ και τις πιθανές επιπτώσεις από διαρροή τοξικών αερίων,
η Ομοσπονδία εξέδωσε Δελτίο Τύπου με δραματικούς τόνους, τονίζοντας ότι «οι Πυροσβέστες
εκτέθηκαν για άλλη μια φορά εκτός των διεθνώς οριζόμενων (ACGLH, OSHA, Μεγάλη Βρετανία
και Σουηδία) φυσιολογικών - επιτρεπόμενων ορίων και για μεγάλο χρονικό διάστημα κύρια σε
χημικούς παράγοντες (CLOPHEN, Διοξίνες και άλλα προϊόντα της καύσης) και ταυτόχρονα σε
φυσικούς (θερμότητα, θόρυβος, δονήσεις, ακτινοβολίες) παράγοντες. Η επικινδυνότητα και
τοξικότητα των παραπάνω ουσιών συμβαδίζει με ενδείξεις για τη συμβολή τους σε διαδικασίες
καρκινογένεσης σε ανθρώπους. Τα παρεχόμενα μέσα προφύλαξης (μάσκες, αναπνευστικές
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συσκευές) δεν είναι απόλυτα βέβαιο ότι χρησιμοποιήθηκαν επαρκώς και απρόσκοπτα, ενώ ο
αριθμός τους είναι ανεπαρκής για την αρτιότερη και ασφαλή άσκηση των λειτουργιών του Π.Σ.
Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει επίσημα αποδειχθεί ότι οι μετασχηματιστές περιείχαν την πολύ
τοξική ουσία (CLOPHEN) καλούμε τους υπεύθυνους:
1. Να προβούν μέσω του αρμόδιου εθνικού φορέα (Γενικού Χημείου του Κράτους) ή
διαπιστευμένου διεθνούς εργαστηρίου στον ποιοτικό έλεγχο για την ύπαρξη ή μη του CLOPHEN
στα λάδια.
2. Να γίνουν οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις σε όλους τους υπαλλήλους καθώς και τα άτομα
των οικογενειών τους που ήρθαν σε επαφή με τις ουσίες.
3. Οι Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι που μετείχαν στην επιχείρηση να υπόκεινται σε περιοδικό
ιατρικό έλεγχο, όπως ισχύει από την νομοθεσία για όλους τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα,
καθώς και τα μέλη των οικογενειών των Πυροσβεστών που ήρθαν σε επαφή με τα λάδια μέσω του
πλυσίματος του εξοπλισμού τους.
Η προστασία του Πυροσβέστη στο χώρο της εργασίας είναι επιτακτικό καθήκον όλων των
αρμοδίων φορέων, αλλά οι βασικές ευθύνες εναπόκεινται στην πολιτική, φυσική Ηγεσία του
Σώματος, στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και στους αμέσως υπεύθυνους για την εξασφάλιση
υγιεινών και ασφαλών συνθηκών εργασίας στους αντίστοιχους χώρους.
Η προστασία της υγείας και η ασφάλεια των Πυροσβεστών είναι μία από τις μη διαπραγματεύσιμες
πλευρές στις εργασιακές μας σχέσεις.
Όλα τα ανωτέρω συνηγορούν, μεταξύ άλλων, στο να υλοποιηθούν από την ελληνική πολιτεία
τα παρακάτω:
• Η αναγνώριση με νομοθετική ρύθμιση του επαγγέλματος των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων ως
επικίνδυνου και ανθυγιεινού.
• Η θεσμοθέτηση Αξιωματικού Ασφαλείας (Incident Safety Officer) για την εκτίμηση του
επαγγελματικού κινδύνου στον τόπο του συμβάντος και την προστασία των Πυροσβεστών.
• Η εφαρμογή της νομοθεσίας για Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας και στο
Πυροσβεστικό Σώμα αποκλειστικά για τους χώρους στρατωνισμού των υπαλλήλων (Πυρ/κοί
Σταθμοί, Κλιμάκια, Γραφεία) και υιοθέτηση από το Δημόσιο των όρων «εργατικό ατύχημα» και
«επαγγελματική ασθένεια».
• Ενεργοποίηση των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Σώματος ώστε να υπάρχει σχολαστική
τήρηση λεπτομερών καταστάσεων και αρχείου για την κατάσταση της υγείας των υπαλλήλων και
καταγραφή των σημειούμενων ατυχημάτων».
Εξάλλου, στις 21/02/2002 με ένα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ έγγραφό του προς τον πρόεδρο
της ΑΔΕΔΥ Σπύρο Παπασπύρου, το προεδρείο της ΠΟΕΥΠΣ του ζητούσε να συμμετάσχει στην
ημερίδα που διοργάνωνε από κοινού με την Ένωση Ελλήνων Χημικών προκειμένου να αναπτύξει
τις θέσεις της ΑΔΕΔΥ, στον απόηχο του συμβάντος. Το θέμα της ημερίδας, «Ασφάλεια και υγεία
των εργαζομένων στις δυνάμεις πολιτικής προστασίας».
Το Αρχηγείο από την πλευρά του, στις 27-2-2002, απάντησε δια του Αρχηγού του στο Δελτίο
Τύπου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ότι προέβη στις παρακάτω ενέργειες:
α. Η Π.Δ.Π.Υ. Δυτικής Μακεδονίας με έγγραφό της προς το Α.Π.Σ. στις 22-01-02, αναφέρει ότι
θα γίνει ιατρικός έλεγχος, για προληπτικούς λόγους στο προσωπικό της ΔΕΗ που έλαβε μέρος στην
κατάσβεση της πυρκαγιάς, διότι διαπιστώθηκε (παρά το γεγονός ότι η αρχική εξέταση δεν οδήγησε
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στο ίδιο συμπέρασμα) απώλεια μικρής ποσότητας ελαίων, χωρίς να είναι βέβαιο ότι περιείχαν
PCB’s.
β. Με Διαταγή του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, μεταβαίνει στην Κοζάνη στις 24-0102, ο Αρχ/ρχος (ΥΙ) Χρήστος Παπαδόπουλος, για να εξετάσει επιτόπου τις συνθήκες της πιθανής
έκθεσης των Πυροσβεστικών υπαλλήλων σε PCB’s, να προτείνει και να οργανώσει τον προληπτικό
ιατρικό έλεγχο καθώς και να λάβει μέτρα αποτροπής της πιθανώς συνεχιζόμενης εκθέσεως τους,
σε βλαπτικούς παράγοντες.
γ. Με Διαταγή του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, την 11-2-02 η Π.Δ.Π.Υ. Δυτικής
Μακεδονίας, διατάσσεται:
(α) Να υποβληθούν όλοι οι Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι, που ενεπλάκησαν στο συμβάν στις
απαραίτητες υγειονομικές εξετάσεις και συγκεκριμένα: Λεπτομερή συμπλήρωση ερωτηματολογίου
με πλήρη στοιχεία ιατρικού ιστορικού και συνθηκών εκθέσεως στα PCB’s, Ακτινογραφία
θώρακος,
Δερματολογική εξέταση, Γενική αίματος, Γενική ούρων, Ουρία, Τρανσαμίνες, Αλκαλική
φωσφατάση, yGT, Χολερυθρίνη ορού (άμεση-έμμεση), Ολικά λιπίδια, Χοληστερόλη,
Τριγλυκερίδια.
(β) Ο έλεγχος θα διενεργείται υποχρεωτικά ανά εξάμηνο και επ’ αόριστον και τα στοιχεία θα
τηρούνται στο 403 Γ.Σ.Ν. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών καθώς και όσων υποχρεωτικά
θα γίνονται στο μέλλον, θα κοινοποιούνται στη Δ/νση II Πυρόσβεσης-Διάσωσης και στη Δ/νση IX
Υγειονομικού.
(γ) Να καταστραφούν σε κλίβανο της ΔΕΗ ο ατομικός εξοπλισμός των υπαλλήλων που
συμμετείχαν στην κατάσβεση (κράνη, ζώνες, υποδήματα, επενδύτες κλπ.) καθώς και ο
πυροσβεστικός εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε (σωλήνες, αυλοί, πυράντοχα γάντια, προσωπίδες
αναπνευστικών συσκευών).
δ. Στη Δ/νση Υγειονομικού, τηρείται αρχείο για την κατάσταση της υγείας των υπαλλήλων και
γίνεται καταγραφή των σημειουμένων ατυχημάτων. Επιπροσθέτως, βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη
στατιστικής, μετά το πέρας της οποίας θα γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα και θα γίνουν οι
ανάλογες προτάσεις.
ε. Με Διαταγή του Α.Π.Σ. ενεργείται Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.), για την εξακρίβωση
των συνθηκών εργασίας των υπαλλήλων, τυχόν μελλοντικών επιπτώσεων επί της υγείας αυτών
καθώς και για την αξιολόγηση της υπηρεσιακής δράσης των εμπλεκομένων στην κατάσβεση της
πυρκαγιάς αυτής.
2. Η ΔΕΗ ενημέρωσε το Α.Π.Σ. στις 11-02-02 ότι με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, τα πρότυπα αλλά
και την αρχική γνωμάτευση του καθηγητή Επαγγελματικής και Βιομηχανικής Υγιεινής, Πρόεδρο
του ΕΛΙΝΥΑΕ κ. Μαρκόπουλου για τα πρώτα αποτελέσματα των εξετάσεων των δειγμάτων που
εστάλησαν από διαπιστευμένα εργαστήρια του εξωτερικού, οι συγκεντρώσεις δειγμάτων σε PCBs,
PCDDs, PCDFs κρίνονται τόσο χαμηλές, ώστε δεν αναμένεται να δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα
στην υγεία των εργαζομένων.
3. Σχετικά, με την αναγνώριση του ανθυγιεινού και επικινδύνου του πυροσβεστικού επαγγέλματος,
συστάθηκε από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, Επιτροπή, με έργο τη μελέτη των συνθηκών
εργασίας του πυρ/κού προσωπικού, τις επιπτώσεις στην υγεία αυτού και την υποβολή προτάσεων
για τη συνολική του ρύθμιση.
Η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της και προτείνει την αναγνώριση του πυρ/κού επαγγέλματος
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ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού με νομοθετική ρύθμιση και στη συνέχεια τη χορήγηση του
αντίστοιχου επιδόματος με κλιμακούμενη καταβολή ανάλογα με τις συνθήκες εργασίας και την
υπηρεσιακή κατάσταση κάθε υπαλλήλου.
Στην ως άνω μελέτη που εκπονήθηκε από την εν λόγω Επιτροπή, μέρος αυτής περιλαμβάνει
το θέμα υγιεινής και ασφάλειας στις πυροσβεστικές εγκαταστάσεις στις οποίες διαμένουν και
εργάζονται πυροσβεστικοί υπάλληλοι, την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και τη νομοθετική
κατοχύρωση θεμάτων σχετικά με τα εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες.
Οι προτάσεις της Επιτροπής για την εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στην Εργασία,
υποβλήθηκαν ιεραρχικώς, ενώ σύντομα θα ακολουθήσει νομοθετική ρύθμιση για την επέκταση
ισχύος των σχετικών διατάξεων και στις πυρ/κές εγκαταστάσεις όπου διαμένουν και εργάζονται οι
πυρ/κοί υπάλληλοι, σύμφωνα με πρόσφατη δέσμευση του υπουργού Δημόσιας Τάξης.
4. Όσον αφορά το ζήτημα της θεσμοθέτησης Αξιωματικού ασφαλείας για την εκτίμηση
επαγγελματικού κινδύνου στο τόπο του συμβάντος, θα εξετασθεί σε συνεργασία των αρμοδίων
Διευθύνσεων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος».
Από την καθησυχαστική αυτή Έκθεση του Αρχηγείου, διαφαίνεται η προσπάθεια της Ηγεσίας να
κρατήσει χαμηλά το θέμα, αφού για πρώτη φορά σε υπηρεσιακό έγγραφο αναφέρεται καθαρά ότι
προωθείται άμεσα η νομοθετική ρύθμιση για την αναγνώριση του επαγγέλματος, σύμφωνα με όσα
ζητούσε και η Ομοσπονδία (καταβολή επιδόματος).
Ψήφιση ρύθμισης = παύση κινητοποιήσεων
Στις 7 Μαρτίου 2002, οι Ομοσπονδίες αποφάσισαν να εξαγγείλουν γενική κινητοποίηση και
συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις 12-3-02 στο Παναθηναϊκό στάδιο. Τι είχε προκύψει;
Κατά την κοινή συνεδρίαση των προεδρείων των τριών Ομοσπονδιών, υπήρξε αλληλοενημέρωση
για το κύριο και μοναδικό θέμα, που τους απασχολούσε εντόνως από το 2001, αυτό της ψήφισης
της ρύθμισης που αφορούσε την άρση των αδικιών που προέκυψαν από προηγούμενη ρύθμιση
σ’ ένα μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων στην Αστυνομία, στο Πυροσβεστικό και στο Λιμενικό
Σώμα. «Απ’ όλα τα μέλη των προεδρείων τονίσθηκε με έμφαση ότι οι τρεις Ομοσπονδίες
ενεπαίχθησαν και κατ’ επέκταση ο εμπαιγμός στην ουσία μεταφέρεται στο προσωπικό και των
τριών Οργανισμών, που αγωνιά και προσμένει την υλοποίηση της επίσημης δημόσιας έγγραφης
δέσμευσης της κυβέρνησης. Δέσμευση που επαναλήφθηκε δημόσια απ’ όλους τους αρμόδιους
υπουργούς (Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας).
Δυστυχώς, όμως, μέχρι σήμερα δεν υπήρξε υλοποίηση της δέσμευσης. Τα τρία προεδρεία
ομόφωνα κατέληξαν στα εξής:
α) Τους εργαζομένους στα Σώματα Ασφαλείας δεν ενδιαφέρει ποια η αιτία της μη προώθησης της
συμφωνηθείσης ρύθμισης. Αυτό που μέλει όλους, είναι ότι η ρύθμιση έπρεπε να νομοθετηθεί μέχρι
τέλος Ιανουάριου 2002. Όμως και ο Ιανουάριος διήλθε και ο Φεβρουάριος διήλθε και αποτέλεσμα
δεν υπήρξε. Πέραν τούτου όμως κάθε εβδομάδα σχεδόν από αρμοδίους υπουργούς ανακοινώνονται
αυξήσεις, νέα μισθολόγια, επιδόματα κ.ο.κ., με αποτέλεσμα η κοινή γνώμη να παραπληροφορείται
και να σχηματίζει την άποψη ότι οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας τα “οικονόμησαν”, ενώ
κάτι τέτοιο δεν ισχύει.
β) Την πραγματοποίηση την προσεχή εβδομάδα, ημέρα Τρίτη (12-3-2002) και από ώρες 12.00’22.00’ ένστολης διαμαρτυρίας έξω από το Κοινοβούλιο, με τη συμμετοχή των Γενικών Συμβουλίων
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των τριών Ομοσπονδιών.
γ) Την πραγματοποίηση νέων διαμαρτυριών Πανελλαδικής συμμετοχής, μέχρις ότου νομοθετηθεί
η συμφωνηθείσα ρύθμιση. Παύση των κινητοποιήσεων - διαμαρτυριών θα υπάρξει μόνο στη
περίπτωση που νομοθετηθεί συμφωνηθείσα ρύθμιση.
Προ της λήξης της κοινής συνεδρίασης, αποφασίσθηκε η πραγματοποίηση παράστασης
διαμαρτυρίας στο υπουργείο Οικονομικών, η οποία οδήγησε στην άμεση συνάντησή τους με
τον υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Φλωρίδη. Από μέρους του δηλώθηκε ότι το όλο ζήτημα
απασχολεί το υπουργείο Οικονομικών και περί αυτού θα δοθεί από πλευράς του απάντηση, μέχρι
την Παρασκευή, 8-3-2002.
Η θέση των τριών Ομοσπονδιών παρέμεινε, ωστόσο, απαράλλαχτη:
ΨΗΦΙΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ = ΠΑΥΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ!
Και επειδή δε δόθηκε λύση, οι συνδικαλιστές προχώρησαν στη νέα παράσταση διαμαρτυρίας που
είχαν ανακοινώσει. Μάλιστα, υπήρξε πολύωρη παρουσία και έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, από
το μεσημέρι ως αργά το βράδυ, καθώς η μεσημβρινή συνάντηση των προεδρείων με τον υπουργό
Επικράτειας Στέφανο Μανίκα, και παρά την εντολή του πρωθυπουργού για εξεύρεση λύσης, δεν
είχε θετικό αποτέλεσμα.
Για την ανεύρεση λύσης, ορίσθηκε νέα συνάντηση των τριών Ομοσπονδιών με τον υφυπουργό
Οικονομικών Γ. Φλωρίδη ο οποίος, όμως, τους παρέπεμψε στον υπουργό Οικονομικών Νίκο
Χριστοδουλάκη. «Επειδή η όποια περαιτέρω συζήτηση ήταν ανώφελη, οι τρεις Ομοσπονδίες
αποχώρησαν και συναντήθηκαν εκ νέου με τον υπουργό Επικράτειας κ. Μανίκα, ο οποίος κατέβαλε
εκ νέου προσπάθειες, έτσι ώστε να υλοποιηθεί η εντολή του κ. πρωθυπουργού, χωρίς τελικά να
καρποφορήσουν. Το ερώτημα που γεννάται είναι αυτονόητο και δυστυχώς δεν μπορεί να απαντηθεί
από τις τρεις Ομοσπονδίες, οι οποίες προ αυτού του αδιεξόδου, ανήγγειλαν την πραγματοποίηση
πανελλαδικής ένστολης διαμαρτυρίας στην Αθήνα, στις 2 Απριλίου 2002», όπως διαβάζουμε σε
σχετική τους ανακοίνωση.
Ανάλογες πιέσεις ασκούσε όμως και η πλευρά των Αξιωματικών (ΕΑΠΣ, ΠΟΑΞΙΑ), η οποία
ενδιαφερόταν για τη διατήρηση αφενός των «κεκτημένων» αφετέρου δε για την επίλυση νέων
αιτημάτων. Από κοινού είχαν απειλήσει με συγκεντρώσεις σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα (21 και 28
Μαρτίου,) καταφέρνοντας έτσι κι αυτοί να διαβούν το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου, προκειμένου
να διαπραγματευτούν τις μισθολογικές προαγωγές που τους ενδιέφεραν. ΠΟΑΞΙΑ και ΕΑΠΣ,
με κοινό Ψήφισμα διαμαρτυρίας, καυτηρίαζαν επίσης την άρνηση της πολιτείας να προχωρήσει
στο χαρακτηρισμό του επαγγέλματος ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού, την καθυστέρηση της
αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών και της βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής κλπ. Η ΠΟΑΞΙΑ
και η ΕΑΠΣ κατέστησαν σαφές ότι δεν θα δεχθούν διαχωρισμό στις αποδοχές των υπηρετούντων
στις Ε.Δ. και τα Σ.Α., με το σκεπτικό ότι «μια τέτοια εξέλιξη μετά βεβαιότητος θα οδηγούσε σε
διατάραξη των μεταξύ τους σχέσεων, γεγονός άκρως αρνητικό για τη Δημόσια Τάξη, την Ασφάλεια
και την Εθνική Άμυνα της χώρας».
Το σκηνικό αυτό κράτησε ως τις αρχές Απριλίου, οπότε έγινε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας
μόνο των χαμηλοβάθμων (2 Απριλίου). Υπό τη συνεχή και έντονη πίεσή τους, όπως ανακοινώθηκε
εν συνεχεία, επετεύχθη «η άρση των μισθολογικών αδικιών που μας βασάνισε τα τελευταία
δύο χρόνια. Η μεγαλειώδης συγκέντρωση σε συνδυασμό με την δυναμική παρουσία τόσο των
Πυροσβεστών όσο και των Αστυνομικών και Λιμενικών, οδήγησε τον υπουργό Οικονομικών
Ν. Χριστοδουλάκη να υπογράψει σχετική τροπολογία, η οποία ενσωματώνεται στο νομοσχέδιο
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που αφορά την εισοδηματική πολιτική του 2002, στην οποία επιλύονται βασικά προβλήματα του
μεγαλύτερου μέρους του ανθρώπινου δυναμικού του Σώματος (Πυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες,
Πυρονόμοι Παραγωγικής Σχολής και μη).
Οι βασικές ρυθμίσεις που διευθετούνται είναι οι εξής:
1. Αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας σε Πυρονόμους και
Αξιωματικούς.
2. Στους Πυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες Παραγωγικής και μη, Πυρονόμους, χορηγούνται
νωρίτερα και μεγαλύτερες μισθολογικές προαγωγές (π.χ. α) Πυροσβέστες - Αρχιπυροσβέστες μη
Παραγωγικής, απολαμβάνουν καταληκτικά το ½ του Πυράρχου β) οι Πυρονόμοι απολαμβάνουν
καταληκτικά το ολόκληρο του Πυράρχου).
3. Αναγνώριση, ως πραγματικού χρόνου υπηρεσίας, του χρόνου φοίτησης σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. για
το χαμηλόβαθμο προσωπικό.
Τον Απρίλιο του ίδιους έτους, η Ομοσπονδία πήρε θέση για την πολεμική κατάσταση στη Μέση
Ανατολή, καθώς και για το νομοσχέδιο που αφορούσε στην Πολιτική Προστασία.
Το σχέδιο νόμου για την πολιτική προστασία δόθηκε στη δημοσιότητα τον Απρίλιο του 2001 και
ψηφίστηκε το Μάιο (Ν.3013/2002 με τίτλο «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές
διατάξεις». Η ΠΟΕΥΠΣ ζήτησε από τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της τυχόν παρατηρήσεις και
ενστάσεις για τις επιμέρους διατάξεις του. Επίσης, να την ενημερώσουν σε ποιες περιπτώσεις το
πυροσβεστικό προσωπικό δικαιούται οδοιπορικά με βάση την εγκύκλιο 65/2001.
4ο συνέδριο: Ο Πυροσβέστης στον 21ο αιώνα
Το Δ.Σ. που είχε ήδη προκηρύξει από τις 6-3-02 τη διενέργεια του 4ου εκλογοαπολογιστικού
του συνεδρίου για τις 31 Μαΐου έως και τις 2 Ιουνίου 2002, με θέμα «Ο Πυροσβέστης στον 21ο
αιώνα», είχε να απαντήσει πριν από τη διεξαγωγή του και στο αίτημα της Ε.Π.Α.Π.Α. για εγγραφή
της στην ΠΟΕΥΠΣ.
Το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίασή του στις 16.5.2002, αποφάσισε ομόφωνα τη μη εγγραφή του
σωματείου αυτού στα μητρώα μελών της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους
(ελλιπής αίτηση εγγραφών, μη εναρμόνιση καταστατικού, στην Αττική λειτουργεί ήδη η Ένωση
Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Αττικής κ.λπ.). Επίσης, της καταλόγιζαν ότι
πρωτοστάτησε χωρίς επιτυχία σε κίνηση για δημιουργία δεύτερης Ομοσπονδίας στο χώρο του
Πυροσβεστικού Σώματος.
Το συνέδριο διεξήχθη στη Λαμία και ο πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ Αχιλλέας Τζουβάρας, αφού
καλωσόρισε τους συνέδρους, ανέπτυξε τις θέσεις του για το συνδικαλιστικό κίνημα και πώς αυτό
γεννήθηκε στο ΠΣ, μίλησε για τη δασοπυρόσβεση και τις επιπτώσεις της και τέλος σκιαγράφησε
το πλαίσιο αναβάθμισης του λειτουργήματος του πυροσβέστη, θέτοντας επί τάπητος και το ζήτημα
της απεργίας.
Όπως είπε, «θα πρέπει άμεσα ν’ αποχαρακτηριστεί το Πυροσβεστικό Σώμα από Σώμα Ασφαλείας.
Είναι όρος που σήμερα κρίνεται ως παρωχημένος και που δεν εξυπηρετεί τίποτα ουσιαστικό,
πέραν της επίκλησης της διάταξης του άρθρου 23 παράγραφος 2 του Συντάγματος, που απαγορεύει
την απεργία στα Σώματα Ασφαλείας, επίκληση που κινείται σε μια βαθιά, αντιδημοκρατική και
αυταρχικού χαρακτήρα κατεύθυνση, αφού επιδιώκει με έναν απλό χαρακτηρισμό μιας πολιτικής
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υπηρεσίας του κράτους, να περιστείλει συλλογικά δικαιώματα.
Είναι σαφές ότι εδώ τίθεται το ερώτημα τι θέλει να προστατεύσει η πολιτεία και στερεί από τους
Πυροσβέστες το θεμελιώδες δικαίωμα της απεργίας; Τους πολίτες της;
Και εμείς λέμε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε και δεν πρέπει να αρνηθούμε την παροχή
υπηρεσιών σε πυρκαγιές ή σε οποιεσδήποτε άλλης μορφής καταστροφές. Μπορούμε όμως να
αρνηθούμε την παροχή υπηρεσιών στην πυρασφάλεια ή σε οποιαδήποτε άλλη διοικητική υπηρεσία.
Υπάρχουν ένα σωρό άλλα καθήκοντα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την δημόσια τάξη και με
τον άμεσο κίνδυνο. Ίσως έφθασε το πλήρωμα του χρόνου να στρέψουμε τους αγώνες μας και σε
αυτή την κατεύθυνση ακόμη και αν χρειαστεί να δοκιμαστεί η Ελληνική δικαιοσύνη.
Πιστεύουμε, και αυτό πράττουμε διαρκώς, στη διατύπωση ολοκληρωμένων προτάσεων
επεξεργασμένων και αποδεκτών από τους υπαλλήλους μέσα από εσωτερικές διαδικασίες, ώστε να
ξεφύγει το συνδικαλιστικό κίνημα από τη λογική της καταγγελίας για το τάδε ή δείνα πρόβλημα,
της στείρας άρνησης και του συνδρόμου του τερματοφύλακα που καλείται ν΄ αποκρούσει δυσμενή
μέτρα και μόνο.
Ταυτόχρονα με την κατανόηση των παραπάνω νομίζω ότι φτάσαμε σε ένα σημείο ωριμότητας
και αυτό καταδεικνύεται απ’ τις νέες μορφές αγώνα που επιλέξαμε και σηματοδοτήθηκαν από
σημαντικές επιτυχίες.
Όλοι γνωρίζουμε ότι τα τωρινά προβλήματα βρίσκονται σε επίπεδο διαφορετικό από χθες
και αποζητούν νέες, σύγχρονες λύσεις. Μια νέα εποχή μπήκε ήδη στη ζωή μας μεταβάλλοντας,
διαδικασίες, συνήθειες και νοοτροπίες. Οι κοινωνίες αλλάζουν και η τεχνολογία έφερε ήδη
επανάσταση στην καθημερινότητα. Πρέπει λοιπόν ο θεσμός του Συνδικαλισμού και ιδιαίτερα
στο Πυροσβεστικό Σώμα, που τα εργασιακά προβλήματα είναι σε έξαρση, να ανταποκρίνεται
στις προκλήσεις της νέας εποχής. Χρειάζεται να έχει σύγχρονο πολιτικό λόγο και σύγχρονες
λειτουργίες με ευρωπαϊκή προοπτική. Χρειάζονται τολμηρές κινήσεις και τομές. Χώρος και ρόλος
υπάρχει για όλους. Σήμερα είναι επιτακτικό να χαράζουμε πολιτικές που να αντέχουν στο χρόνο και
στις μεγάλες ταχύτητες της εποχής μας. Το θεσμικό πλαίσιο υπάρχει και συνεχώς διευρύνεται στο
Πυροσβεστικό Σώμα. Είναι στο χέρι μας να το εκμεταλλευτούμε για τη βελτίωση των συνθηκών
εργασίας των πυροσβεστικών υπαλλήλων και του Πυροσβεστικού Σώματος.
Η επιτυχής πορεία του Πυροσβέστη στον 21ο αιώνα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη
και εφαρμογή τριών στρατηγικών στόχων:
α) Εφαρμογή της εξειδίκευσης από προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος με διαρκή ανανέωση
σύμφωνα με τις διαρκείς μεταβαλλόμενες ανάγκες της εποχής μας.
β) Παροχή σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο σύνολο του προσωπικού, προκειμένου
να καλλιεργηθούν οι δεξιότητές τους να εναρμονιστούμε με τα διεθνή πρότυπα και τις απαιτήσεις
της σύγχρονης κοινωνίας.
γ) Σύνδεση της αμοιβής και της ιεραρχικής εξέλιξης, σύμφωνα με την παρεχόμενη εργασία και
όχι με τη λογική των δημοσίων υπαλλήλων του 1960 και των πελατειακών σχέσεων.
Προσβλέπουμε, ως εκ τούτου, στην αρραγή ενότητα όλων των συναδέλφων και τους καλούμε
όλους μαζί και τον καθένα ξεχωριστά, να συνειδητοποιήσουν ότι η απόλυτη ομοιότητα των συνθηκών
εργασίας μας δεν επιτρέπει την πολυτέλεια των πολιτικών, των προσωπικών σκοπιμοτήτων,
που δεν ευνοεί αλλά, απεναντίας, αποκλείει τις πολιτικές των ατομικών στρατηγικών και των
φιλοδοξιών, που δε βασίζονται σε αξιόλογες προτάσεις και τεκμηριώσεις νέων μεθόδων επίλυσης
των προβλημάτων μας.
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Όλοι μαζί με συζήτηση, διαλεκτική αντιπαράθεση, με διάθεση τελικής συμφωνίας, θα
συγκροτήσουμε τη νέα ευρωπαϊκή μας στρατηγική και θα αναβιώσουμε τη μαζική μας δράση στο
πεδίο του νέου ευρωπαϊκού κεκτημένου, έτσι ώστε να δικαιώσουμε όλους τους συναδέλφους και
κυρίως τους πολίτες της χώρας αυτής, της ευημερίας των οποίων και προστασίας της ζωής και της
περιουσίας τους από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, είμαστε οι ακοίμητοι φρουροί και
εγγυητές.
Θέλω να τελειώσω την ομιλία μου, καλώντας όλους να κοιτάξουμε το μέλλον, να κοιτάξουμε
μπροστά, να αναζητήσουμε τις μεγάλες προκλήσεις και να σταθούμε απέναντί τους για το καλό του
Έλληνα πολίτη πρωτίστως και αυτό θα γίνει μόνο αν αναγορεύσουμε τη συναδελφική αλληλεγγύη
σαν το κορυφαίο στοιχείο της συνοχής μας ως Πυροσβεστικό Σώμα».
Το διοικητικό απολογισμό παρουσίασε ο γενικός γραμματέας του Δ.Σ. Μιχάλης Χάλαρης, ο οποίος
αναφέρθηκε αναλυτικά στις δράσεις της Ομοσπονδίας, στις επιτυχίες και στα ανοικτά μέτωπα. Οι
σπουδαιότερες επιτυχίες και κατακτήσεις του συνδικαλιστικού μας κινήματος και της σημερινής
Διοίκησης της Ομοσπονδίας, όπως είπε, ήταν οι μισθολογικές διαβαθμίσεις, η αύξηση του βασικού
μισθού του Ανθυποπυραγού, η θεσμοθέτηση ωρομίσθιας νυχτερινής αποζημίωσης, το επίδομα
Δασών 2000 - 2001, η καταβολή οφειλομένων οδοιπορικών νυχτερινής απασχόλησης έτους 2000,
η επίσπευση καταβολής οφειλομένων οδοιπορικών, λόγω εκτός έδρας απασχόλησης, από 1-102000 έως 30-06-2001, η καταβολή για την απασχόληση πέραν της ανά εβδομάδας πενθήμερης
εργασίας (οφειλόμενες ημερήσιες αναπαύσεις) έτους 2000 και η υλοποίηση στοχοθεσίας του 3ου
συνεδρίου.
Στη συνέχεια στάθηκε με ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση στα γεγονότα - σταθμούς,
όπως ονόμασε τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και τη συνεργασία με τις άλλες Ομοσπονδίες,
παραθέτοντας τα κλαδικά και κοινά αιτήματα, τονίζοντας ότι «σε πολλά ζητήματα δόθηκαν
ικανοποιητικές λύσεις, ενώ σ΄ άλλα έγινε σχετική δρομολόγηση που οδηγεί στην επίλυση αυτών.
Όμως θα ήταν αφέλεια να ισχυρισθούμε ότι τα πάντα έχουν λυθεί και ότι όλα βαίνουν καλώς.
Απεναντίας, λόγω των χρόνιων και συσσωρευμένων μεγάλων προβλημάτων στον εργασιακό
μας χώρο, υπάρχουν πολλά ακόμη που πρέπει να γίνουν. Σίγουρα οι δυσκολίες προς τούτο πάρα
πολλές και απαιτείται σκληρός αγώνας για να ξεπερασθούν. Στην παρούσα φάση αναμένουμε την
καλοπροαίρετη κριτική των συνέδρων, γιατί αυτή είναι σίγουρα που θα μας δώσει νέα πνοή και
δύναμη για να συνεχίσουμε το έργο μας πάνω στα προαναφερόμενα ζητήματα. Επισημαίνουμε ότι
η συμμετοχή διαδραματίζει τον κυρίαρχο ρόλο και συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη του κάθε
στόχου. Οι έχοντες συμμετοχή καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο σε κάθε μορφής διεκδικητικό αγώνα,
νοιώθουν ο καθένας τα δικά του συναισθήματα ευτυχίας, χαράς, ευχαρίστησης και ικανοποίησης
και του αναλογεί το μερίδιο της επιτυχίας. Ευελπιστούμε ότι και στη συνέχεια θα υπάρχει η ίδια και
μεγαλύτερη συμμετοχή για τη συνέχιση του αγώνα. Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.
Είμαστε, λοιπόν, υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα για την επίλυση των ακόλουθων
ζητημάτων που είχαν διαπιστωθεί στο 3ο συνέδριο, καθώς και αυτών που θα τεθούν από το 4ο
πανελλαδικό συνέδριο.
1. Την εκπόνηση μελέτης για την αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος μέσα από την
καθιέρωση ειδικοτήτων του προσωπικού.
2. Τον άμεσο χαρακτηρισμό του πυροσβεστικού επαγγέλματος ως ανθυγιεινού - επικινδύνου για
το προσωπικό που απασχολείται στον επιχειρησιακό τομέα.
3. Την πλήρη εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας με 37,5 ώρες εβδομαδιαίως, την πραγματική
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αμοιβή για την υπερωριακή μας απασχόληση, πέραν της πενθήμερης προσφερόμενης πραγματικής
εργασίας, την πραγματική αμοιβή μας για την απασχόλησή μας κατά την διάρκεια Κυριακών και
επισήμων αργιών, καθώς και για τις επιφυλακές.
4. Την αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, σύμφωνα με τα διεθνή και προηγμένα
πρότυπα, καθώς επίσης, την συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των υπαλλήλων του
Πυροσβεστικού Σώματος κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
5. Προστασία των ήδη επιβαρημένων ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων.
6. Την ανέγερση ή εξεύρεση κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικά κατασκευασμένων που θα
εξυπηρετούν τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος και την ουσιαστική βελτίωση των ήδη
υπαρχουσών.
7. Την άμεση αγορά 600 υδροφόρων αυτοκινήτων, όπως και την άμεση αγορά ατομικού
ρουχισμού και εξοπλισμού για τους Έλληνες Πυροσβέστες.
8. Την αναγνώριση, ως συντάξιμου χρόνου για τους υπαλλήλους 60ης και 61ης σειράς, του
χρόνου που μεσολαβεί από την ημερομηνία πρόσκλησής τους το έτος 1989 έως την ημερομηνία
εισαγωγής τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία τα έτη 1994 και 1995.
9. Την άμεση πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη των οργανικών θέσεων που μέχρι σήμερα
δεν έχει υλοποιηθεί.
10. Αναγνώριση των ετών σπουδών σε Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., ως συντάξιμα χρόνια μετά από συμπλήρωση
25ετής πραγματικής υπηρεσίας».
Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Στο τιμότι της
ΠΟΕΥΠΣ επανακάμπτει, ως πρόεδρος, ο έως τότε γενικός γραμματέας Γιώργος Πήλιουρας.
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Έγγραφο της ΠΟΕΥΠΣ προς το Αρχηγείο από το 2000 για τη συμμετοχή της σε επιτροπή που θα
εξετάσει την αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας των πυροσβεστών

Το 2ο συνέδριο της ΠΟΕΥΠΣ, στη Θεσσαλονίκη, το 2000
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Συναντήσεις με τον υφυπουργό Δημόσιας Τάξης Ευάγγελο Μαλέσιο, το γραμματέα του ΠΑΣΟΚ
Κώστα Σκανδαλίδη, τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Καραμανλή και τον υφυπουργό
Οικονομικών Γιώργο Δρυ

Στιγμιότυπα από συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για οικονομικά και θεσμικά αιτήματα
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8ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ
Περίοδος Γιώργου Πήλιουρα 2002 - 2011
Η «βόμβα» του ασφαλιστικού και η τροπολογία του Συνασπισμού για τους ένστολους
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προήλθε από τις αρχαιρεσίες του 4ου συνεδρίου και
συγκροτήθηκε σε Σώμα στις 11 Ιουνίου 2002, είχε την ακόλουθη σύνθεση:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιώργος Πήλιουρας
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασίλειος Δερβίσης
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στέφανος Μουρτζούδης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αθανάσιος
Γιαννακόπουλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κων/νος Δαδούδης
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: Κων/νος Κουτσούκος
ΤΑΜΙΑΣ: Βασίλειος Σταματόπουλος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Δημήτριος Γραμματικίδης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ: Παναγιώτης Αγοράκης
ΜΕΛΗ : Αχιλλέας Τζουβάρας, Δημήτριος Αίσωπος, Χαράλαμπος Μαρινίδης, Νικόλαος Λύρας,
Μιχαήλ Χάλαρης, Κων/νος Αντωνίου, Νικόλαος Χανιάς, Απόλλων Φραγκιαδάκης, Κων/νος
Αρλέτος και Μιχαήλ Μιχαήλ.
Πριν πάρει όμως, καλά καλά, ανάσα από τις εκλογικές διαδικασίες, εκ των πραγμάτων το νέο
Δ.Σ. ρίχνεται στα βαθιά. Όπως επισημαίνει με ανακοίνωσή του, η περίοδος εξακολουθεί να είναι
κρίσιμη για τη χώρα και τον κλάδο. Οι συνδικαλιστές καλούνται να επιστρατεύσουν το μάξιμουμ
των δυνάμεών τους για να μη διαψεύσουν όσους τους εμπιστεύτηκαν την επίλυση των προβλημάτων
τους. Στόχος τους είναι να συνεργαστούν με την κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα και τους μαζικούς
φορείς της κοινωνίας για μία πολιτική που θα είναι αντάξια των προσδοκιών του ελληνικού λαού.
Σημειώνει δε ειδικότερα το ΔΣ:
«Συνάδελφοι
Παρά τις κατ’ επανάληψη κυβερνητικές δεσμεύσεις για εξαίρεση του προσωπικού των Σωμάτων
Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων απ’ τις διατάξεις του Ασφαλιστικού, εντελώς ξαφνικά
και αναιτιολόγητα, η κυβέρνηση προωθεί διατάξεις που μας πλήττουν άμεσα. Κατόπιν αυτού, η
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., εκτιμώντας ως αδιαπραγμάτευτο το δικαίωμα της κοινωνικής ασφάλισης, καλεί
τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις μαζικά, αποφασιστικά, δυναμικά και με στολή, να διατρανώσουν την
αντίθεσή τους μαζί με τους άλλους εργαζόμενους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, συμμετέχοντας
στις απεργιακές συγκεντρώσεις που θα διοργανωθούν στην περιοχή ευθύνης τους για το σκοπό
αυτό, από την ΑΔΕΔΥ,στις 18 Ιουνίου 2002, ημέρα Τρίτη».
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Μία ημέρα νωρίτερα, στις 17-6-02, η ΠΟΑΣΥ είχε προγραμματίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας
στο Καλλιμάρμαρο στάδιο, αλλά η Εκτελεστική της Γραμματεία την ακύρωσε, αφού στις 12-062002, είχε συνάντηση με τους υπουργούς Δημόσιας Τάξης, Οικονομικών και Εργασίας, παρουσία
του υπεύθυνου συνδικαλισμού του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Κουτσούκου, με αντικείμενο το ασφαλιστικό
νομοσχέδιο που απασχολούσε ήδη τη Διαρκή Επιτροπή της Βουλής και το περιεχόμενο του οποίου
έθιγε, όπως ανακοινώθηκε, τους εργαζομένους στα Σώματα Ασφαλείας.
Η ΠΟΑΣΥ ανακοίνωσε ότι μετά από τη διαβούλευση «κατανοήθηκαν οι θέσεις της Ομοσπονδίας,
ως και το δίκαιο των αιτημάτων και έγιναν αποδεκτά τα εξής:
Πιο συγκεκριμένα:
-Η άρση των αδικιών που προκάλεσε ο Ν. 1902/90, με την επαναφορά των 35ων, ως τρόπου
υπολογισμού της σύνταξης. Με την επαναφορά των 35/35ων για τους καταταγέντες από 1-01-1983
και μετά, αυξάνεται το τελικό ποσό της σύνταξης κατά 110 ευρώ σε σχέση με το αν υπολογιζόταν
με 50/50α.
-Η προσθήκη στον ασφαλιστέο μισθό (Β.Μ.+Ε.Χ.) του ποσού των 176 ευρώ και του συνόλου
αυτού επί 80% από 1- 01-2003 αυξάνει την σύνταξη κατά 28,59 ευρώ κάθε έτος μέχρι το 2007 και
συνολικά κατά 140,8 ευρώ.
-Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αρνητικές συνέπειες της μείωσης που προκύπτει μετά το 2008, λόγω
υπολογισμού της σύνταξης στο μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας και την σταδιακή μείωση του
ποσοστού αναπλήρωσης από 80% το 2007 σε 70% το 2017, πλην όμως εκτιμούμε ότι πετύχαμε να
περιορίσουμε την επερχόμενη ζημία κατά 80-90%».
Σε αυτή τη χρονική στιγμή, ο Συνασπισμός έρχεται να πιέσει την κυβέρνηση καταθέτοντας
«Tροπολογία-Προσθήκη πρόταση στο σχέδιο νόμου “Μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής
ασφάλισης” με στόχο την ένταξη και πυροσβεστών στα Βαριά-Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.
Όπως αναφερόταν στην Εισηγητική Έκθεση, «στο Δημόσιο, δεν υπάρχει ο θεσμός των ΒαριώνΑνθυγιεινών Επαγγελμάτων, Επαγγελματικών Ασθενειών και του Εργατικού Ατυχήματος και η
κυβέρνηση με τη σχετική ρύθμιση στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνει να ενταχθούν νέα
επαγγέλματα στον Κώδικα ΒΑΕ μετά το 2005. Σήμερα, όμως, χιλιάδες εργαζόμενοι/-ες στο Δημόσιο
δουλεύουν σε επαγγέλματα και ειδικότητες που στον ιδιωτικό τομέα είναι χαρακτηρισμένα ως ΒΑΕ
και περιλαμβάνονται στον ΚΒΑΕ (π.χ. εργαζόμενοι/-ες στην υπηρεσία καθαριότητας των Δήμων,
στα Νοσοκομεία και την Πρόνοια, συντηρητές έργων τέχνης με σχέση ιδιωτικού δικαίου του Υπ.
Πολιτισμού, κ.ά. Υπάρχουν και εργαζόμενοι/-ες, όπως στον Ναύσταθμο Κρήτης, στα ραντάρ της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, στην Πυροσβεστική, κάποιες δραστηριότητες των Σωμάτων
Ασφαλείας, ειδικότητες του Υπ. Γεωργίας, κ.ά, που δεν έχουν αντιστοιχία με εργαζόμενους του
ιδιωτικού τομέα και δεν έχουν την δυνατότητα να έχουν μια ευνοϊκή ρύθμιση, παρ’ ότι βλάπτεται
σοβαρά η υγεία τους από την άσκηση των καθηκόντων τους. Η εφαρμογή και τήρηση των κανόνων
υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία και η παροχή μέσων ατομικής προστασίας για το δημόσιο είναι
άγνωστη, αλλά και αν ακόμα εφαρμοζόταν, σε αρκετές ειδικότητες ο κίνδυνος δεν μηδενίζεται».
Η Τροπολογία-Προσθήκη ανέφερε επίσης ότι «το ύψος του επασφαλίστρου καθορίζεται με
Υπουργική Απόφαση, με σύμφωνη γνώμη και των αρμοδίων συνδικαλιστικών φορέων. Ως
χρόνος ένταξης ειδικοτήτων και κλάδων του Δημοσίου στον Κώδικα Βαρέων και Ανθυγιεινών
Επαγγελμάτων ορίζεται το 2003, με ειδική ρύθμιση για τα χρόνια προϋπηρεσίας στην ειδικότητα,
ως η προηγούμενη παράγραφος ορίζει».
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Οι δεσμεύεις της Ηγεσίας
Αρχές καλοκαιριού, το νέο προεδρείο ζητά να συναντηθεί τόσο με τον ΥΔΤ όσο και με τον Αρχηγό
ΠΣ και ως θέματα συζήτησης προτάσσει την άμεση καταβολή των οφειλομένων αποζημιώσεων
ετών 2001 - 2002, τη συνέχιση της αποζημίωσης για τα οφειλόμενα ρεπό, την άμεση καταβολή του
δασικού επιδόματος (705 ευρώ), το ωράριο εργασίας και τις μετακινήσεις64, τις προσλήψεις και την
προώθηση και στήριξη της μελέτης για την θεσμική αναγνώριση του πυροσβεστικού επαγγέλματος
ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού.
Στον Αρχηγό ειδικότερα, υποβλήθηκε Υπόμνημα με τα αιτήματα που διαμορφώθηκαν ομόφωνα
από το πρόσφατο 4ο συνέδριο και μετά από τη συζήτηση που έγινε, δόθηκαν συγκεκριμένες
απαντήσεις:
1. Προώθηση και στήριξη της μελέτης για την θεσμική αναγνώριση του πυροσβεστικού
επαγγέλματος ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού: «Έχει προωθηθεί από το Α.Π.Σ. σχετική πρόταση η
οποία βρίσκεται στο Υ.Δ.Τ. Συμφωνώ απόλυτα με το αίτημα αυτό, το θεωρώ δίκαιο και όλοι μαζί
από κοινού να προσπαθήσουμε για την θετική έκβαση».
2. Άμεση καταβολή των οφειλομένων αποζημιώσεων των ετών 2001-2002 (εκτός έδρας κλπ.)
και συνέχιση της αποζημίωσης για τα οφειλόμενα ρεπό: «Γίνεται σήμερα προσπάθεια από τον κ.
Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης, ο οποίος ασχολείται με τα οικονομικά θέματα ώστε να εξευρεθούν
σύντομα τα χρήματα και να δοθούν στους δικαιούχους. Επί του ίδιου θέματος ζήτησε να ενημερωθεί
και ο κ. υπουργός Δημόσιας Τάξης ο οποίος ανέλαβε και προσωπικά το ζήτημα. Πιστεύω σύντομα
θα βρεθεί λύση. Σχετικά με τα οφειλόμενα ρεπό δεν έχω καμία αντίρρηση να θεσμοθετηθεί ώστε
αν δεν δίνονται μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα να αποζημιώνονται».
3. Άμεση καταβολή του δασικού επιδόματος και θεσμοθέτηση αυτού: «Έχει υιοθετηθεί από
τον κ. Υπουργό Δημόσιας Τάξης μετά από εισήγηση που έγινε για συν 20.000 δρχ. στο ύψος του
περσινού επιδόματος, δηλ. για 180.000 δρχ. φέτος, όμως τίποτα ακόμη δεν είναι οριστικό. Σχετικά
με τη θεσμοθέτηση του επιδόματος, συμφωνώ».
4. Εφαρμογή του πενθημέρου, τήρηση του ωραρίου εργασίας (37,5 ώρες), θεσμοθέτηση της
υπερωριακής απασχόλησης και πραγματική αμοιβή αυτής: «Όπως γνωρίζετε και εσείς σήμερα, με
την έλλειψη της οργανικής δύναμης που υπάρχει και με την διασπορά της υπηρετούσας από την
64

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος εξέδωσε σχετική διαταγή τονίζοντας ότι οι μετακινήσεις πυροσβεστικών
υπαλλήλων από Πυροσβεστικά Κλιμάκια προς τις υπαγόμενες διοικητικά Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και αντιστρόφως όπως
αυτές καθορίζονται στην παρ. 1 περ. γ του άρθρου του Π.Δ. 145/2002 (Α’ 119) ενεργούνται με απόφαση του Διοικητή της
οικείας Υπηρεσίας μετά από ειδικά αιτιολογημένη πρότασή του και σχετική έγκριση του αρμοδίου Συμβουλίου. Οι ως άνω
μετακινήσεις γίνονται οποτεδήποτε και για χρονικό διάστημα μέχρι τεσσάρων μηνών με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να
είναι περισσότερες από δύο (2) εντός του αυτού ημερολογιακού έτους για κάθε υπάλληλο ενώ δεν ενεργούνται στις εξής
περιπτώσεις:
α. Όταν σε αμιγώς νησιωτικό Νομό η Πυροσβεστική Υπηρεσία και το διοικητικά υπαγόμενο σε αυτήν Πυροσβεστικό
Κλιμάκιο έχουν έδρες σε διαφορετικά νησιά.
β. Όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει έδρα σε ηπειρωτικό τμήμα Νομού της χώρας η γεωγραφική έκταση του οποίου
περιλαμβάνει ηπειρωτικό και νησιωτικό τμήμα και το διοικητικά υπαγόμενο σε αυτήν Πυροσβεστικό Κλιμάκιο έχει έδρα
στο νησιωτικό τμήμα.
Πυροσβεστικός υπάλληλος που έχει μετακινηθεί μια φορά δεν προτείνεται για νέα μετακίνηση εφόσον υπάρχουν άλλοι
ομοιόβαθμοί του που υπηρετούν στην ίδια Υπηρεσία, εκτελούν τα ίδια καθήκοντα και δεν έχουν μετακινηθεί. Μεταξύ
πυροσβεστικών υπαλλήλων που προτείνονται για μετακίνηση προτάσσονται όσοι έχουν τα λιγότερα μόρια.
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δημιουργία των Π. Κλιμακίων είναι αδύνατο να εφαρμοσθεί πλήρες πενθήμερο. Όσον αφορά τη
θεσμοθέτηση της υπερωριακής απασχόλησης και την αμοιβή αυτής είμαι σύμφωνος μαζί σας και
να το διεκδικήσουμε από κοινού. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν λέω ο υπάλληλος εφόσον εργάζεται
επιπλέον, να μην αμείβεται γι’ αυτό».
5. Επαρκής αιτιολόγηση των όρων επιφυλακής - αυξημένης ετοιμότητας - επάνδρωση
οχημάτων: «Με την εφαρμογή των τριών σταδίων επιχειρησιακής ετοιμότητας ανάλογα με τους
δείκτες επικινδυνότητας, προσπαθούμε να βρισκόμαστε σε μεγαλύτερη ετοιμότητα για άμεση
αντιμετώπιση των συμβάντων και για καλύτερα αποτελέσματα. Όταν μιλάμε για στάδια δεν μιλάμε
για επιφυλακή, την επιφυλακή την διατάσω μόνο εγώ. Οι διαταγές είναι σαφείς. Τίθεται σε υπηρεσία
το αναγκαίο για την επάνδρωση όλων των πυρ/κών οχημάτων προσωπικό και το υπόλοιπο σε κατ’
οίκον ανάπαυση, αλλά και με τα κινητά τηλέφωνα που υπάρχουν, μπορεί να βρίσκεται σε όποιες
υποχρεώσεις έχει, χωρίς βέβαια να μπορεί να απομακρυνθεί πάρα πολύ από την έδρα του. Γνωρίζω
ότι μπορεί να γίνεται κατάχρηση από ορισμένους Διοικητές και να καλούν όλο το προσωπικό στην
Υπηρεσία, γι’ αυτό εξάλλου υπάρχετε κι εσείς για να καταγγέλλετε τέτοιες περιπτώσεις. Βεβαίως
όταν έχουμε εκδήλωση πυρκαγιών δεν νομίζω ότι το συζητάμε - αν πρέπει να έχουμε επιφυλακή».
6. Άμεση συγκρότηση επιτροπής με τη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων και συνδικαλιστών
για την τροποποίηση του Κανονισμού Μεταθέσεων με ταυτόχρονη άρση του άρθρου 2 του ΠΔ
145/4-06-2002: «Συμφωνώ ότι ο Κανονισμός μεταθέσεων θέλει τροποποίηση, όταν έγινε ήταν
πριν αναλάβουμε την δασοπυρόσβεση, τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα και πρέπει να γίνει ένας
Κανονισμός μεταθέσεων που να καλύπτει τις σημερινές ανάγκες αλλά και να είναι δίκαιος απέναντι
στους υπαλλήλους. Θα υπάρξει άμεση συγκρότηση επιτροπής στην οποία θα συμμετέχετε και εσείς
και συμφωνώ επίσης, έως ότου ισχύσει η τροποποίηση, να παραμείνει ανενεργό το άρθρο 2 του
Π.Δ. 145/4-06-2002».
7. Άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων και αύξηση της οργανικής δύναμης τους
Σώματος: «Η κάλυψη των 3.000 κενών οργανικών θέσεων είναι συνάρτηση όλων των παραπάνω.
Διαφορετικά γίνεται ο σχεδιασμός σήμερα και διαφορετικά θα γινόταν με 3.000 άτομα επιπλέον.
Θα γίνει προσπάθεια ώστε αυτά τα κενά να καλυφθούν».
8. Μείωση του χρόνου βαθμολογικής προαγωγής των Αρχιπυροσβεστών Παραγωγικής Σχολής
από τα εννέα στα έξι έτη: «Θα το μελετήσουμε ώστε να δούμε τι επιπτώσεις θα έχει και ανάλογα
θα πράξουμε - δεν μπορούμε π.χ. κάποια στιγμή να βρεθούμε με περισσότερους Πυρονόμους να
υπηρετούν στο Σώμα απ’ ό,τι Αρχ/στες, τότε κάτι δεν θα πηγαίνει καλά. Όμως, παράλληλα, θα
πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει και για τους μη παραγωγικούς Αρχ/στες».
9. Βελτίωση της διοικητικής μέριμνας κατά τη διάρκεια του επιχειρησιακού έργου: «Υπάρχουν
σαφείς διαταγές που προβλέπουν τα πάντα. Είναι βέβαια και θέμα του κάθε Διοικητή πώς θα τις
εφαρμόσει, όμως σε καμία περίπτωση δεν θα αφήσουμε διψασμένο και νηστικό τον κόσμο, έχοντας
εργασθεί κάποιες ώρες και να βρίσκεται στην κορυφή του βουνού. Για το ζήτημα αυτό κι εσείς εδώ
είστε, και μπορείτε να το καταγγείλετε, αν διαπιστώσετε τέτοιες περιπτώσεις».
10. Δημιουργία πεδίων ασκήσεων για θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των συναδέλφων
(ελεγχόμενες πυρκαγιές, εικονικές διασώσεις κλπ.): «Συμφωνώ μαζί σας, έχουμε τα χρήματα και
ψάχνουμε για κατάλληλο χώρο - 100 στρεμμάτων τουλάχιστον - προκειμένου να δημιουργήσουμε
σύγχρονη Πυρ/κή Ακαδημία με πεδία ασκήσεων όπως το εννοείτε, όμως μέχρι σήμερα δεν έχει
καταστεί δυνατόν και τα χρήματα θα χαθούν. Βοηθείστε κι εσείς σ’ αυτή την προσπάθεια ώστε να
βρεθεί ο χώρος και να προχωρήσουμε σύντομα».
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11. Εκσυγχρονισμός και αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος μέσα από την
πραγματοποίηση ολοκληρωμένης μελέτης: «Υπάρχουν μελέτες για την αγορά Πυρ/κών οχημάτων,
Πυρ/κών πλοιαρίων και άλλων μηχανημάτων και πυρ/κών εργαλείων και εξαρτημάτων δαπάνης
ύψους 150.000.000.000 δρχ. περίπου και είναι σε εξέλιξη οι διαγωνισμοί. Εάν μέχρι το 2004 έχουν
υλοποιηθεί, το Πυρ/κό Σώμα θα έχει ό,τι καλύτερο και τελειότερο υπάρχει παγκοσμίως. Σχετικά
με την αναδιοργάνωση του Πυρ/κού Σώματος, εξαρτάται τι εννοούμε αναδιοργάνωση. Θα σας
πω πώς το εννοώ εγώ. Γίνεται προσπάθεια να γίνει η μεταφορά του Α.Π.Σ. σε άλλες κτιριακές
εγκαταστάσεις που θα υπάρχει η άνεση χώρου ώστε να δημιουργηθούν Διευθύνσεις, οι οποίες θα
μπορούν να λειτουργήσουν ουσιαστικά. Με αφετηρία αυτό, στη συνέχεια θα προχωρήσει και προς
τα κάτω η αναδιοργάνωση του Πυρ/κού Σώματος».
Το Δ.Σ. αποχώρησε με ανάμικτα συναισθήματα αν και θα μπορούσε να σχολιάσει κάποιος ότι
αυτή η ειλικρινής τοποθέτηση του Παναγιώτη Φούρλα, ανακούφιζε ή και εκτόνωνε τις αγωνίες των
συνδικαλιστών. Δεν ήταν η πρώτη φορά φυσικά που λάμβαναν δεσμεύσεις, τις υπογραφές για τις
όποιες αποφάσεις, άλλωστε, άλλοι τις έβαζαν.
Λίγες ημέρες μετά, το προεδρείο ανακοινώνει και τα αποτελέσματα των επαφών με το οικονομικό
επιτελείο της κυβέρνησης:
«Ο υπουργός Οικονομικών επείσθη για το δίκαιο των συναδέλφων της 60ης και 61ης σειράς
και συμπεριέλαβε στο νομοσχέδιο με θέμα «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής
νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» το άρθρο 5 παρ.2 που δίνει τη δυνατότητα στους
συναδέλφους να αναγνωρίσουν ως συντάξιμο το χρόνο που διεκδικούσαν.
Ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γ. Φλωρίδης ενέκρινε τη χορήγηση της πρώτης
δόσης (900.000.000 δρχ) του δασικού επιδόματος. Η επόμενη δόση όπως υποσχέθηκε, θα χορηγηθεί
τον επόμενο μήνα. Επιπλέον, ενέκρινε για τη χορήγηση των εκτός έδρας έτους 2001, ποσό ύψους
1.100.000.000 δρχ, ποσόν που βεβαίως δεν επαρκεί για την αποπληρωμή του συνόλου των
δεδουλευμένων, πλην όμως, όπως δεσμεύθηκε, το επόμενο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθεί
η πλήρης εξόφληση.
Ωστόσο, κατήγγειλε τον Γ. Φλωρίδη α) για τη μη προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την
πληρωμή των καθ’ υπέρβαση ωρών εργασίας έτους 2001 των εποχικών πυροσβεστών, με
αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί να έχουν σημαντική απώλεια εισοδήματος αν και εργάσθηκαν
(700.000.000 δρχ.) και β) για τη μη έγκριση ποσού 800.000.000 δρχ., που θα χρειασθεί για να
καλυφθούν οι φετινές ανάγκες».
Κι εκεί που «ήταν στραβό το κλήμα, το ‘φαγε κι ο γάιδαρος…», καθώς τα νέα από το Ελεγκτικό
Συνέδριο δεν ήταν καθόλου καλά. Στις 13-9-2002, το προεδρείο αντέδρασε με μια σκληρή
ανακοίνωση, δηλώνοντας έτοιμο για όλα. Το υπουργείο Οικονομικών προωθεί τροπολογία που
προβλέπει ότι:
«Για τις συντάξεις των στρατιωτικών και των Σωμάτων Ασφαλείας, ως συντάξιμος μισθός
(βάση υπολογισμού της σύνταξης) θα λαμβάνεται πλέον ο βασικός εν ενεργεία μισθός μαζί με την
προσαύξηση του χρονοεπιδόματος. Ειδικότερα για αξιωματικούς από το βαθμό του ταξιάρχου και
άνω (και των αντίστοιχων βαθμών στα υπόλοιπα Σώματα) στο συντάξιμο μισθό θα συνυπολογίζεται
και το επίδομα θέσης υψηλής ευθύνης του Ν.2448/96. ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ! Καλούμε για άλλη
μία φορά την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της, σε διαφορετική περίπτωση η απάντηση η
δική μας θα είναι ανάλογη της συμπεριφοράς της», σημείωναν στην ανακοίνωσή τους.
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Ευρεία συνδιάσκεψη
Η ΠΟΕΥΠΣ διοργάνωσε στις 24-9-2002 ευρεία συνδιάσκεψη των στελεχών της, όπως είχε
αποφασισθεί μετά το 4ο συνέδριο. Το πρώτο καλό νέο που ειπώθηκε, ήταν φυσικά η υπογραφή
(20-9-2002) της ΚΥΑ για το εκλογικό επίδομα ύψους 200.000 δρχ.
Η Συνδιάσκεψη έγινε στο ξενοδοχείο Stanley στην Αθήνα με πλούσιο θεματολόγιο. Χαιρετισμό
απηύθυνε ο Β’ Υπαρχηγός Π.Σ., Αντιστράτηγος Γιώργος Γεωργιάκος, ο οποίος είχε και την εμπειρία
του συνδικαλιστικού στελέχους.
«Θεωρώ ότι πρέπει η Ομοσπονδία μας να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και επιδεικνύοντας
ωριμότητα και υπευθυνότητα, να παράγει ρεαλιστικές προτάσεις για την κατάρτιση ενός
πυροσβεστικού μισθολογίου, για την αμοιβή της υπερεργασίας, τον επαναπροσδιορισμό του
έργου του ΠΣ και της αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών του, των αξιοκρατικών προαγωγών και της
εξέλιξης βαθμολογικής και μισθολογικής όλου του προσωπικού», είπε μεταξύ άλλων.
Όσο για τα βασικά θέματα που τέθηκαν στη συνδιάσκεψη, υποβλήθηκαν διάφορες προτάσεις.
Π.χ. η εφημερίδα να εκδίδεται ανελλιπώς, να έχει ελεύθερη αρθρογραφία, αλλά επωνύμως, και
να φιλοξενεί διαφημίσεις για να καλύπτει τα έξοδα έκδοσης. Επίσης, προτάθηκε η τροποποίηση
του άρθρου 1 του Ν. 3029/2002 σε ό,τι αφορά τη βάση υπολογισμού της σύνταξης (ως βάση να
λαμβάνονται οι συντάξιμες αποδοχές του τελευταίου μήνα υπηρεσίας του εργαζόμενου και όχι ο
μέσος όρος αποδοχών πενταετίας) κλπ.
Το προεδρείο επεξεργάστηκε τις προτάσεις και υπέβαλε στο Αρχηγείο βελτιωμένη την πολυσέλιδη
πρότασή του για την τροποποίηση του Κανονισμού μεταθέσεων, ενώ υπενθύμισε και τη δέσμευση
του κ. Αρχηγού για τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΠΟΕΥΠΣ στην αρμόδια Επιτροπή, ορίζοντας
εκπροσώπους τον πρόεδρο Γιώργο Πήλιουρα ως τακτικό μέλος και τον γραμματέα Μιχαήλ Χάλαρη,
ως αναπληρωματικό μέλος.
Επίσης, κατέθεσε πρόταση αναφορικά με την τοποθέτηση των εξερχομένων Αρχ/στών από
την Πυρ/κή Ακαδημία, ζητώντας «να κοινοποιηθεί έγκαιρα μια κατάσταση των Υπηρεσιών που
να εμφανίζουν τον ακριβή αριθμό των υπεραρίθμων και άλλη μια των Υπηρεσιών εκείνων που
εμφανίζουν πραγματικά κενά στο βαθμό του Αρχ/στη και ταυτόχρονα να ακολουθεί διαταγή που
να δίνει τη δυνατότητα μόνο στους εξερχόμενους Αρχ/στες που προέρχονται από Υπηρεσίες που
εμφανίζουν υπεράριθμους, να δηλώσουν αν επιθυμούν κάποια εκ των Υπηρεσιών που εμφανίζουν
πραγματικά κενά».
Επίσκεψη Κώστα Σημίτη στο ΥΔΤ
Τον Οκτώβριο, λόγω της μεγάλης ευθύνης της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων του
2004, ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης επισκέφθηκε (10-10-02) το ΥΔΤ και προέβη σε δηλώσεις,
εκφράζοντας τις ευχαριστίες και την ικανοποίησή του για τις επιτυχίες που έχει να παρουσιάσει τα
τελευταία δύο χρόνια το υπουργείο στους τομείς ευθύνης του. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι αυτές «δεν
οδηγούν στον εφησυχασμό, αλλά, αντίθετα, ενεργοποιούν ακόμη περισσότερο τα στελέχη του και
την πολιτική Ηγεσία του».
Αναφερόμενος ειδικότερα στο ΠΣ είπε ότι «οι πυρκαγιές φέτος και χάρη στις καιρικές συνθήκες
περιορίστηκαν κάτω από τα 25.000 στρέμματα. Αυτό είναι το καλύτερο αποτέλεσμα των τελευταίων
50 χρόνων. Η Πυροσβεστική σε όλα τα σημεία της χώρας ήταν παρούσα και στην αντιμετώπιση
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των καταστροφικών πλημμύρων που ταλαιπώρησαν και μας, αλλά ευτυχώς όχι τόσο, όσο άλλες
χώρες της Ευρώπης». Και αφού αναφέρθηκε και στην εξάρθρωση της 17Ν από την Ελληνική
Αστυνομία είπε ότι «αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους. Η κυβέρνηση επέδειξε ιδιαίτερη φροντίδα
για το προσωπικό των υπηρεσιών του Υπουργείου, τόσο ως προς την ενίσχυση του εισοδήματός
του, όσο και ως προς τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του, καθώς και του εφοδιασμού του με
τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό».
Στη συνέχεια, αφού μίλησε για τις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται στην Αστυνομία και στην
ΕΥΠ, πρόσθεσε:
«Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ήδη εξοπλιστεί και συνεχίζει να προμηθεύεται εξοπλισμό
για την αντιμετώπιση καταστροφών. Μας ενδιαφέρει τώρα ιδιαίτερα η προστασία των δικτύων,
όπως το Μετρό, το δίκτυο του Φυσικού Αερίου, οι σήραγγες των αυτοκινητοδρόμων και των
σιδηροδρομικών δικτύων».
(…) Μένουν 22 μήνες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, που θα φιλοξενήσει η χώρα
μας. Μέσα στο διάστημα που απομένει η Διεύθυνση Ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων θα
ελέγξει τα επιχειρησιακά σχέδια που έχουν εκπονηθεί, τους νέους σύγχρονους εξοπλισμούς που
προμηθευόμαστε, την επιχειρησιακή ετοιμότητα του προσωπικού, ώστε όλα να είναι έτοιμα για
τους αγώνες. Εκφράζω τη βεβαιότητα πως οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας το 2004 θα είναι
ασφαλείς και δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Θέλουμε η Ελλάδα να είναι μία από τις πιο ασφαλείς
χώρες της Ευρώπης. Και είναι ήδη τώρα μια από τις πιο ασφαλείς χώρες της Ευρώπης. Αρκεί η
σύγκριση των σχετικών δεικτών στη χώρα μας με εκείνους των άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Πέρα από τις επίσημες δηλώσεις, πάντως, στη σύσκεψη, κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες,
συζητήθηκε η πιθανή υπαγωγή του ΠΣ στο υπουργείο Εσωτερικών και ειδικότερα στην Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας. Λέγεται δε ότι υπήρξε προβληματισμός μήπως μια τέτοια απόφαση επιδράσει
αρνητικά στη μαχητικότητά του, «μπολιάζοντας» τα στελέχη του με τη δημοσιοϋπαλληλική
νοοτροπία και την ελάσσονα προσπάθεια65.
Και μπορεί ο Κώστας Σημίτης να ήταν πράγματι ικανοποιημένος από τα πεπραγμένα που του
παρουσίασε ο εμπειρότατος υπουργός του (το Φεβρουάριο του 2003 θα έκλεινε τέσσερα χρόνια
στην Κατεχάκη), οι συνδικαλιστές των Σωμάτων Ασφαλείας από την πλευρά τους δεν είχαν όλοι
την ίδια άποψη. Αλήθεια είναι πάντως ότι με τον Μ. Χρυσοχοΐδη είχαν βρει κοινή γλώσσα σε
πολλά ζητήματα και ήταν επίσης ευχαριστημένοι για πολλές αποφάσεις του.
Διεύρυνση αγωνιστικού μετώπου
Στις 13 Οκτωβρίου 2002 διεξάγονται οι αυτοδιοικητικές εκλογές (οι επαναληπτικές στις 20
Οκτωβρίου). Λίγες ημέρες μετά, και αφού είχε καταλαγιάσει κι ο θόρυβος από την επίσκεψη
Σημίτη στο ΥΔΤ, οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών συναποφάσισαν ένα κοινό διεκδικητικό πλαίσιο
65

Όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος,
το 90% των δραστηριοτήτων του εντάσσονται στην «πολιτική προστασία». Κατά τη διάρκεια των ακραίων καιρικών
φαινομένων το 2001 οι πυροσβέστες επενέβησαν σε 7.946 περιπτώσεις για την άντληση υδάτων και σε 1.687 περιπτώσεις
διάσωσης ανθρώπων από χιονισμένες περιοχές. Την ίδια χρονιά επενέβησαν σε 18.900 συμβάντα για ανελκυστήρες,
σε 21.741 παροχές βοηθείας γενικά, σε 15.350 δασικές πυρκαγιές και σε 20.612 αστικές πυρκαγιές. Επίσης, το 2002 οι
«πυροσβέστες» απασχολήθηκαν περίπου το ίδιο σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από το μέτωπο των δασικών πυρκαγιών,
όπου κατά παραδοχή και των ιδίων, λόγω ευνοϊκότερων καιρικών συνθηκών, υπήρξε σημαντική ύφεση (8.121 πυρκαγιές
σε αντίθεση με τις 12.263 του 2001).
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για το νέο έτος, το 2003. Η διαφορά ήταν ότι αυτή τη φορά, στο ενιαίο μέτωπο είχαν προσχωρήσει
και οι αξιωματικοί και της Αστυνομίας (ΠΟΑΞΙΑ) και της Πυροσβεστικής (ΕΑΠΣ). Οι τρεις είχαν
γίνει πέντε, πλέον!
Ειδικότερα, από την πλευρά της ΠΟΑΣΥ στις συσκέψεις που ακολούθησαν, κατατέθηκε
συγκεκριμένη πρόταση, που έγινε ομόφωνα αποδεκτή, με ορισμένες επιφυλάξεις εκ μέρους
της ΠΟΑΞΙΑ και του νέου της προέδρου, του Γιώργου Καμαρινόπουλου (σε ό,τι αφορά την 3η
παρακάτω αναφερόμενη οικονομική διεκδίκηση).
Το συνδικαλιστικό κίνημα των ενστόλων ήταν αποφασισμένο, όπως αποδείχτηκε άλλωστε από
τα γεγονότα που θα ακολουθούσαν ένα χρόνο αργότερα (Οκτώβριος 2003 - βίαιη διάλυση από τα
ΜΑΤ της συγκέντρωσής τους έξω από το υπουργείο Οικονομικών) να διεκδικήσει μαχητικά τη
θεσμοθέτηση της επικινδυνότητας της εργασίας τους. Πιο συγκεκριμένα, το οικονομικό πλαίσιο
για το έτος 2003 καθορίστηκε ως εξής:
«1. Να χορηγηθεί και στα ένστολα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας το ίδιο σε ύψος επίδομα της
Ειδικής Απασχόλησης με αυτό των Ενόπλων Δυνάμεων, ήτοι:
Στους Αξιωματικούς, Ανθυπαστονόμους και αντίστοιχους ταυ Π.Σ. και Λ.Σ. 249,45 ευρώ αντί
του χορηγούμενου ποσού των 190,76 ευρώ (65.000 δρχ.).
Στα λοιπά στελέχη 190,76 ευρώ (65.000 δρχ.) αντί του χορηγούμενου 132,06 ευρώ (45.000
δρχ.).
2. Η Ειδική αποζημίωση που χορηγείται στα ένστολα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας να
αναπροσαρμοστεί στα εβδομήντα (70) ευρώ για κάθε ημέρα πέραν του πενθημέρου εργασία.
3. Να υλοποιηθεί έμπρακτα, η αδιαμφισβήτητη αποδοχή απ’ όλη την κοινωνία ότι το επάγγελμα
των ένστολων στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας είναι επικίνδυνο, με τη θεσμοθέτηση του
χαρακτηρισμού του ως τέτοιου και με την παράλληλη χορήγηση αντίστοιχου επιδόματος.
α) Όσοι εκτελούν μάχιμη υπηρεσία και όσοι εκτελούν υπηρεσία γραφείου λόγω βλάβης της
υγείας τους συνεπεία ή ένεκα της υπηρεσίας τους, λαμβάνουν μηνιαίως το ποσό των 180 ευρώ.
β) Όσοι εκτελούν περιστασιακά μάχιμη υπηρεσία και όσοι εκτελούν υπηρεσία γραφείου λόγω
βλάβης της υγείας τους για οποιονδήποτε λόγο πλην της ανωτέρω αναφερομένης, λαμβάνουν
μηνιαίως το ποσό των 120 ευρώ.
4. Χορήγηση των ίδιων κινήτρων και στο ένστολο προσωπικό των ΣΑ, μ’ αυτά που χορηγούνται
στους λοιπούς υπαλλήλους της χώρας, οι οποίοι υπηρετούν σε προβληματικές και παραμεθόριες
περιοχές.
Για την αποδοχή των ανωτέρω οικονομικών αιτημάτων αποφασίστηκε όπως υπάρξουν
συναντήσεις με τον πρωθυπουργό της χώρας, ως και με τους Αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων
που εκπροσωπούνται στη Βουλή, έτσι ώστε μέχρι τα τέλη τρέχοντος μήνα, διακριβωθεί η πρόθεση
της κυβέρνησης για την αποδοχή τους. Σε αρνητική περίπτωση οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές
οργανώσεις θα προβούν σε όλες εκείνες τις επιβαλλόμενες ενέργειες για την επίτευξη του στόχου
τους», αναφερόταν σε μια από τις πρώτες κοινές δημόσιες ανακοινώσεις τους.
Διατηρώντας την αυτονομία των ενεργειών τους αναφορικά με τη διεκδίκηση επιμέρους κλαδικών
αιτημάτων, οι Ομοσπονδίες και Ενώσεις ξεκίνησαν τις επαφές για να πετύχουν τους στόχους τους.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΟΕΥΠΣ ενημέρωσε (6-11-2002) αναλυτικά και τον Αρχηγό ΠΣ, ζητώντας
νέα συνάντηση μαζί του.
Η Ομοσπονδία ενημέρωσε για τις εξελίξεις αυτές και τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της, ενώ στις
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13-11-2002 ανακοίνωσε ότι διεκδικεί για το 2003 τη διαφορά του επιδόματος ειδικής απασχόλησης
ύψους 59,69 ευρώ και τα αναδρομικά δυο ετών, καθώς και το οικογενειακό επίδομα που δεν
χορηγήθηκε και στους δυο συζύγους τα έτη 2000 και 2001 και το πρώτο εξάμηνο του 2002.
Κάλεσε μάλιστα τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έγκαιρα αιτήσεις με τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά για να υποβληθούν αγωγές.
Η κοινή συνεδρίαση των προεδρείων όλων των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων
των ενστόλων, επαναλήφθηκε στις 5-12-2002 προκειμένου να καθορίσουν την περαιτέρω στάση
τους. Ήταν σαφές ότι η κυβερνητική αδιαλλαξία μπορούσε να καμφθεί μόνο με το αρραγές μέτωπο
όλων των ενστόλων, γεγονός που επισημοποιήθηκε σε αυτήν τη συνάντηση. Παρόντες ήταν όλοι
οι πρόεδροι, ήτοι ο Γιώργος Πήλιουρας (ΠΟΕΥΠΣ), ο Νίκος Διαμαντής (ΕΑΠΣ), ο Γιώργος
Καμαρινόπουλος (ΠΟΑΞΙΑ), ο Δημήτρης Κυριαζίδης (ΠΟΑΣΥ) και ο Τάσος Μαυρόπουλος
(ΠΟΕΠΛΣ).
Από τις συναντήσεις τους με το ΚΚΕ και το Συνασπισμό είχαν αποκομίσει θετικές εντυπώσεις,
δεδομένου ότι παραδοσιακά είχαν την υποστήριξή τους στον αγώνα τους, αλλά τα πράγματα ήταν
πιο δύσκολα με τη Νέα Δημοκρατία, με την οποία δεν κατέστη εφικτό να συναντηθούν. Στην
ανακοίνωση δε που εξέδωσαν, δεν παρέλειψαν να σημειώσουν μεταξύ άλλων: «…ελπίζουμε,
αντιλαμβανόμενη την οικονομική δυσχερή θέση των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας να
συνδράμει αυτούς, για τη χορήγηση των αυτονόητων και ήδη χορηγούμενων σε άλλους κλάδους
εργαζομένων (Στρατιωτικούς, Δημοσίους Υπαλλήλους)».
Η συνάντηση που έγινε εξάλλου στο υπουργείο Οικονομικών με το Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και το
Γιώργο Φλωρίδη, ήταν άκαρπη παρά την προειδοποίησή τους ότι θα αναγκαστούν να οδηγηθούν σε
συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, η πρώτη στις 17-12-2002 και η δεύτερη, πανελλαδικού χαρακτήρα,
κατά τη Σύνοδο των Αρχηγών των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Φεβρουάριο του 2003.
Προ των πυλών η σύγκρουση
Αφού λάβουμε υπόψη μας και το γεγονός ότι στις 11-12-2002 εγκρίθηκε από το Γιώργο Φλωρίδη
η χορήγηση της 2ης δόσης του δασικού επιδόματος (254 ευρώ περίπου έκαστος), ας δούμε πώς
χειρίστηκαν οι πέντε πρόεδροι τη διαφαινόμενη σύγκρουση με την κυβέρνηση, όσο κι αν ήθελαν
να την αποφύγουν, αφού μέχρι και την τελευταία στιγμή, ήλπιζαν σε μια κάποια συμφωνία με
το οικονομικό επιτελείο. Διαβάζουμε στο Χρονικό του συνδικαλισμού των Αξιωματικών της
Ελληνικής Αστυνομίας:
Προς έκπληξη όλων, η συνάντηση, που έγινε τελικά με εντολή πρωθυπουργού και απόντος του
ΥΔΤ, δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. «Όνος ελάκτισε αίξ, υπουργός «ελάκτισε» πέντε»,
τιτλοφόρησαν το δεύτερο Δελτίο Τύπου τους οι πέντε πρόεδροι, ανακοινώνοντας τα κακά μαντάτα
στους συναδέλφους τους, αλλά και στην κοινή γνώμη.
Οι πρόεδροι αναφέρθηκαν στις δηλώσεις του πρωθυπουργού και άλλων κυβερνητικών στελεχών
για την αξία των Σωμάτων Ασφαλείας, αναγνωρίζοντας ότι η πολιτεία οφείλει να ενισχύσει και το
εισόδημά τους. Μάλιστα, ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας (πολιτικός προϊστάμενος του Λιμενικού
Σώματος) κατά τη συνάντηση-συζήτηση με τα προεδρεία των Ομοσπονδιών Αστυνομικών,
Πυροσβεστών και Λιμενικών αναγνώρισε το δίκαιο των αιτημάτων και τόνισε ότι «τα αιτήματα
που τίθενται σε άλλους κλάδους εργαζομένων έχουν ικανοποιηθεί προ πολλών ετών».
Αντιθέτως, ο υφυπουργός Οικονομικών απάντησε ότι «η κυβέρνηση δεν έχει μια δραχμή για
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σας», οι δε προϊστάμενοι σύμβουλοι αποφάνθηκαν αδιάντροπα και εν πολλοίς εχθρικά, ότι το έργο
των Αστυνομικών, των Λιμενικών και των Πυροσβεστών δεν είναι επικίνδυνο! Μετά το ναυάγιο
της συνάντησης, συνεδρίασαν εκτάκτως τα προεδρεία και των πέντε Ομοσπονδιών, και αφού
αναγνώρισαν ότι η στιγμή είναι ιστορική, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ως εκπρόσωποι των
Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών οφείλουν να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων. Για
το λόγο αυτό κάλεσαν:
«α. Το αστυνομικό, πυροσβεστικό και λιμενικό προσωπικό σε «ΛΕΥΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ» από την
επομένη κιόλας ημέρα (12-12-2002) και επ’ αόριστον... «Ο νοών νοείτω».
β. Τα Διοικητικά τους Συμβούλια και τα Δ.Σ. των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων και τους
αντιπροσώπους των Ομοσπονδιών σε ένστολη συγκέντρωση-διαμαρτυρία από την 18:00’ της 1712-2002 έως και την 12:00’ της 18-12-2002, έξω από τη Βουλή των Ελλήνων.
Τούτο αποτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα των κινητοποιήσεων-διαμαρτυριών σε ανταπόδοση του
σημερινού λακτίσματος των 60.000 εργαζομένων ένστολων στα Σώματα Ασφαλείας και
γ. Σε διαρκή ετοιμότητα, αγωνιστικότητα και μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις-διαμαρτυρίες
που θα ακολουθήσουν, όπως κατά τον χρόνο της Συνόδου των Αρχηγών των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στη Χαλκιδική, κατά τον χρόνο της Συνόδου των υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Τάξης
και Δικαιοσύνης στη Ρόδο και όπου αλλού ήθελε αποφασισθεί και μέχρι υπάρξει δικαίωση.
Λίγος σεβασμός προς τους εργαζομένους Αστυνομικούς, Πυροσβέστες και Λιμενικούς, Κύριοι
Κυβερνώντες», ήταν εν κατακλείδι το μήνυμά τους.
Η ολομέτωπη επίθεση των ενστόλων όπως ήταν αναμενόμενο έφτασε ως τη Βουλή, όπου ο
βουλευτής του ΚΚΕ Αντώνης Σκυλλάκος, με αφορμή επίκαιρη ερώτηση, ανάγκασε την κυβέρνηση
να τοποθετηθεί στις 13 Δεκεμβρίου 2002 διά του υφυπουργού Δημόσιας Τάξης Ευάγγελου
Μαλέσιου.
Ο υφυπουργός ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει καμία άνιση μεταχείριση εις βάρος των ενστόλων,
ενώ για την καθιέρωση ειδικού μισθολογίου είπε ότι ο σχετικός «προβληματισμός» δεν έχει
ολοκληρωθεί ακόμα. Για το θέμα του επικίνδυνου και ανθυγιεινού επιδόματος, τόνισε ότι για τους
Πυροσβέστες η Επιτροπή, που είχε συσταθεί, προτείνει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την
κατοχύρωσή του «με έναν τρόπο καταβολής κλιμακούμενο και ανάλογα με την εργασία και το
βαθμολογικό κλιμάκιο που έχει ο καθένας». Όμως, για τους υπόλοιπους κλάδους είπε ότι «δεν
έχει υπάρξει κάποια ολοκληρωμένη επεξεργασία» για το ανθυγιεινό επίδομα, ενώ ως κατακλείδα
ισχυρίστηκε ότι οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας τα τελευταία χρόνια πήραν αυξήσεις
μεγαλύτερες από αυτές που προέβλεπε η εισοδηματική πολιτική...
Στις 16 Δεκεμβρίου 2002, όμως, τα προεδρεία των Ομοσπονδιών επανεξετάζουν τη στάση
τους για τη «λευκή απεργία», καθόσον «το γεγονός αυτό είχε προκαλέσει μεγάλο αναβρασμό και
αναταραχή στο εσωτερικό του οργανισμού τους, με άμεσες επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία
τους σε πάρα πολλούς τομείς», όπως ανακοίνωσαν μετά από πολλή περίσκεψη και περισυλλογή.
«Προ αυτής της κατάστασης, η οποία συνεχιζόμενη κινδυνεύει να λειτουργήσει ανασταλτικά και
να απειλήσει την εσωτερική δομή και τη συλλογική προσπάθεια, έτσι, ώστε οι ευαίσθητοι και
ιδιαίτεροι οργανισμοί των Σωμάτων Ασφαλείας, να ανταποκριθούν στη μεγάλη τους αποστολή, οι
Ομοσπονδίες των Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών επιδεικνύοντας την επιβαλλόμενη
σοβαρότητα και υπευθυνότητα κατέληξαν στα εξής:
α) Παγώνουν τη συνέχιση της “ΛΕΥΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ”, ενόψει της αυριανής και μεθαυριανής
ένστολης διαμαρτυρίας έξω από το Κοινοβούλιο και από την 18:00 ώρα της 17-12-2002 έως και
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την 12:00 ώρα της 18-12-2002.
β) Ελπίζουν στο βήμα αυτό καλή θέλησης, να ανταποκριθεί η κυβέρνηση και να προχωρήσει
στην υλοποίηση των δεσμεύσεών της, καθιστώντας τον Αστυνομικό, τον Πυροσβέστη και τον
Λιμενικό ένα αξιοπρεπή εργαζόμενο, έτσι, ώστε να μην αποτελεί παρία, επιδεικνύοντας την ίδια
υπευθυνότητα που δεικνύουν οι εκπρόσωποι των 60.000 εργαζομένων Αστυνομικών, Πυροσβεστών
και Λιμενικών.
Σε αρνητική περίπτωση μόνο η κυβέρνηση θα φέρει κάθε ευθύνη σε ό,τι ήθελε προκύψει.
γ) Καλούν τις πολιτικές και φυσικές Ηγεσίες των οργανισμών να λάβουν θέση στα κοινά αιτήματα
των Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών και να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και των
δεσμεύσεων τους.
Προς τον σκοπό αυτό, τα προεδρεία, αμέσως μετά τη λήξη της διαμαρτυρίας (18-12-2002 και
ώρα 12:00), σε περίπτωση άκαρπης έκβασης της όλης διαμαρτυρίας να μεταβούν στο υπουργείο
Δημόσιας Τάξης (ώρα 13:00’) όπου θα επιδιώξουν κοινή συνάντηση, έτσι, ώστε ο καθένας
να αναλάβει τις ευθύνες για τις όποιες περαιτέρω εξελίξεις. Αμέσως μετά την επιδιωκόμενη
συνάντηση, τα προεδρεία θα συνέλθουν εκ νέου, προκειμένου αποφασίσουν για τη συνέχιση των
κινητοποιήσεων και την κλιμάκωση αυτών.
Στις 17 Δεκέμβρη 2002 εκδηλώθηκαν οι προγραμματισμένες αντιδράσεις των ενστόλων με
διάφορους τρόπους.
Στις έξι το απόγευμα, τα προεδρεία των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων των Ομοσπονδιών των
Πυροσβεστών, Αστυνομικών και Λιμενικών, από όλη τη χώρα, πραγματοποίησαν συγκέντρωση
διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή, όπου παρέμειναν μέχρι αργά το βράδυ. Αστυνομικοί, με
πρωτοβουλία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, απέκλεισαν στις εφτά η ώρα το
πρωί, συμβολικά, για μία ώρα την είσοδο της Διεύθυνσης Τροχαίας στην οδό Δηληγιάννη και δεν
επέτρεπαν σε κανέναν την είσοδο ή την έξοδο. Την ίδια κινητοποίηση πραγματοποίησαν στις 10
το πρωί στην είσοδο του Αστυνομικού Μεγάρου στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ταυτόχρονα, άλλες
ομάδες διαδηλωτών «κατέλαβαν» για αρκετές ώρες τις εισόδους του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, στην οδό Πανεπιστημίου.
Ισχυρά ήταν τα μέτρα ασφαλείας, ειδικά στο Κοινοβούλιο, όπου απέναντι στους συγκεντρωμένους
είχε παραταχθεί από νωρίς μεγάλη δύναμη της Υποδιεύθυνσης Μέτρων Τάξης. Η διάταξη της
δύναμης ήταν τέτοια, που δεν επέτρεπε στους συγκεντρωμένους να πλησιάσουν την είσοδο της
Βουλής, ενώ απαγορευόταν ακόμα και η διέλευση των περαστικών από το πεζοδρόμιο. Έπειτα
από παρέμβαση των συνδικαλιστών, επιτράπηκε στους συγκεντρωμένους να σταθούν στις δύο
πλευρές της εισόδου με αναρτημένα τα πανό τους. Μάλιστα, στη διάρκεια της συγκέντρωσης,
διέσχισε την είσοδο της Βουλής ο πρωθυπουργός, ο οποίος αποδοκιμάστηκε από την πλειοψηφία
των συγκεντρωμένων.
«Ο Φλωρίδης δήλωσε με πολλή σοφία, δεν υπάρχει κίνδυνος στα Σώματα Ασφαλείας», «Πρέπει
να θαφτούμε για να δικαιωθούμε», «Βγείτε να δείτε πού μας οδηγείτε», ήταν τα πιο ηχηρά
συνθήματα που ακούγονταν από τους οργισμένους διαδηλωτές.
Τα προεδρεία συναντήθηκαν με τους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Καραμανλή και
του Συνασπισμού Νίκο Κωνσταντόπουλο, τη γ.γ. του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα, καθώς και με τον
πρόεδρο της Βουλής, Απόστολο Κακλαμάνη, ο οποίος συντάχθηκε προς την κοινή προσπάθειά
τους.
Την επομένη, συναντήθηκαν με την Ηγεσία του υπουργείου Δημόσιας Τάξης η οποία τους
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ανακοίνωσε ότι:
Α. Η κυβέρνηση αποδέχεται το αίτημα σε ό,τι αφορά την θεσμοθέτηση του επικινδύνου και του
ανθυγιεινού, ως και την χορήγηση σχετικού επιδόματος.
Η θεσμοθέτηση θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2003, η δε χορήγηση του σχετικού
επιδόματος θα προέλθει ύστερα από συμφωνία αμφοτέρων των πλευρών.
Β. Η αύξηση της πενθήμερης αποζημίωσης από 1-1-2003 το ύψος της οποίας θα ανακοινωθεί
μέχρι 20-1-2003.
Γ. Η αύξηση της ωριαίας αποζημίωσης της νυχτερινής εργασίας από 625 δρχ. σε 800 δρχ.
Σε ό,τι αφορά τέλος τα υπόλοιπα αιτήματα, δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να τα
αποδεχθεί.
Κατόπιν της εξέλιξης αυτής, το αποτέλεσμα της συνάντησης ανακοινώθηκε σε όσους παρέμεναν
ακόμα έξω από το Γενικό Λογιστήριο, οπότε αποφασίστηκε αναστολή των κινητοποιήσεων μέχρι
21-1-2003 ώστε μετά από νέες συνεδριάσεις των οργάνων να ληφθούν οριστικές αποφάσεις.
Να κρατήσουμε ότι μέσα σε αυτή τη σύγκρουση, στο νομοσχέδιο «Τροποποίηση και συμπλήρωση
της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου» που ψηφίστηκε στις 12-11-2002, η μόνη διάταξη
που ωφελούσε το πυροσβεστικό προσωπικό ήταν εκείνη για την επέκταση της μάχιμης πενταετίας
(Ν.Δ. 142/74) και για όσους υπηρετούσαν σε Διοικήσεις Πυρ/κών Υπηρεσιών Πόλεων, Ανακριτικά
Γραφεία, Πυρ/κά Συνεργεία, Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. 199 και στις Σχολές της Πυρ/κής Ακαδημίας, που
μέχρι τότε εξαιρούνταν. Ήταν ένα πάγιο αίτημα της ΠΟΕΥΠΣ που βρήκε ανταπόκριση. Ο δρόμος
ωστόσο για τα υπόλοιπα, ήταν αρκετά μακρύς και δύσβατος καθώς η κυβέρνηση παρέπεμπε την
επίλυση των αιτημάτων στο μέλλον…
Πολεμική ατμόσφαιρα προκαλεί ο κυβερνητικός εμπαιγμός
Αρχές του έτους 2003, ο ολυμπιακός πυρετός για την υποδοχή της μεγαλύτερης στον κόσμο
αθλητικής διοργάνωσης, τον Αύγουστο του 2004, τελεί υπό έλεγχο. Τα ολυμπιακά έργα προχωρούν
με το δικό τους ρυθμό και παρά τις όποιες καθυστερήσεις, όλοι πιστεύουν ότι όλα θα είναι τελικά
έτοιμα έστω και την τελευταία στιγμή…
Η διεθνής τρομοκρατία, ωστόσο, με την Αλ Κάιντα να απειλεί Θεούς και δαίμονες, και τις ΗΠΑ
από την άλλη να ετοιμάζονται για νέες πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράκ, γρήγορα θα εξελισσόταν
σε μεγάλο πονοκέφαλο και για τους εγχώριους ιθύνοντες νόες των ολυμπιακών σχεδίων ασφαλείας.
Η εξωτερική ασύμμετρη απειλή έπρεπε να προβλεφθεί στην κάθε της λεπτομέρεια από τις αρχές
ασφαλείας της χώρας σε συνεργασία με τους ξένους εταίρους υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι στο
εσωτερικό της χώρας, τα πράγματα θα διατηρούνταν υπό έλεγχο. Για πιο έλεγχο, όμως, να ομιλεί
κανείς, όταν οι πρωταγωνιστές και οι συνδιαμορφωτές του περιβάλλοντος ασφαλείας στη χώρα,
βρίσκονταν κυριολεκτικά στο δρόμο, απειλώντας μάλιστα με κλιμάκωση της αγωνιστικής τους
δράσης διεκδικώντας την αναγνώριση της δουλειάς τους ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής;
Ο αστάθμητος θεσμικός παράγων που ακούει στο όνομα «συνδικαλιστικό κίνημα των ενστόλων»,
μπορεί να μην προβλήθηκε στη διάσταση που του αναλογούσε στην πορεία προς το 2004, είναι
ωστόσο απολύτως βέβαιο, ότι απασχολούσε σοβαρά τους τότε κυβερνώντες, αν και οι πράξεις τους
-και εκ των υστέρων κρίνοντάς τις ξανά- κάθε άλλο παρά σοβαρότητα εξέπεμπαν. Μπορεί βεβαίως
να ήθελαν να κλείσουν τα ανοικτά συνδικαλιστικά μέτωπα με τους ένστολους, δεν ήθελαν όμως σε
καμία περίπτωση να φανεί ότι έρχονται δεύτεροι ή ότι δεν έχουν την πρωτοκαθεδρία των κινήσεων.
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Δεν εξηγείται αλλιώς, η επιμονή τους να μην αποφασίζουν ούτε για τα αυτονόητα.
Όπως ήταν αναμενόμενο, άλλωστε, η προθεσμία που είχε ζητήσει η ίδια η κυβέρνηση από
τους πέντε προέδρους, έληξε άδοξα. Έτσι, στις 16 Ιανουαρίου 2003, οι πρόεδροι, έχοντας γίνει
αποδέκτες πληθώρας τηλεφωνημάτων για το αν υπάρχει πρόοδος στην επίλυση των αιτημάτων του
κλάδου, απαντούν ότι η δέσμευση της κυβέρνησης για τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης
πέραν του πενθημέρου, έχει χρονικό ορίζοντα την 20ή Ιανουαρίου 2003. Από την επομένη κιόλας,
ξεκινά η συντονισμένη δράση, όπως έχει συναποφασισθεί από προηγούμενες συσκέψεις και όπως
τελικά θα χαραχθεί η επόμενη φάση του αγώνα τους, κατόπιν συνεδριάσεων των Δ.Σ. όλων των
Ομοσπονδιών».
Στις 21-1-03 συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΠΟΕΥΠΣ για ανασκόπηση του διεκδικητικού πλαισίου έτους
2003, δίνοντας έμφαση στο βαθμολόγιο - μισθολόγιο και στο επίμαχο ζήτημα των κυβερνητικών
ανεκπλήρωτων υποσχέσεων. Ενόψει δε και της συνεδρίασης των πέντε προέδρων, επιβεβαιώνεται
η σταθερή βούλησή του για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.
Η επομένη ημέρα, επισφραγίζει το ίδιο αποτέλεσμα: «Ώδινεν όρος και έτεκε μυν»! Με μια
σκληρή ανακοίνωση όλες οι Ομοσπονδίες και Ενώσεις, σημείωναν ότι «η κυβέρνηση, κατά την
άποψή της, ευτέλισε και εκδικήθηκε σήμερα τους αστυνομικούς, πυροσβέστες και λιμενικούς,
εκθέτοντας ταυτόχρονα και τον υπουργό Δημόσιας Τάξης, ο οποίος εκ μέρους αυτής, δεσμεύθηκε
ότι θα ικανοποιήσει σε ικανό βαθμό τα δίκαια αιτήματά τους, ανακοινώνοντας ότι ο αστυνομικός, ο
πυροσβέστης και ο λιμενικός για την εργασία του, Σάββατο ή Κυριακή, θα αποζημιώνεται επιπλέον
για το τρέχον έτος με το ποσό των δύο (2) ευρώ και για τη νυχτερινή εργασία με το ποσό του μισού
(0,5) ευρώ. Ως γίνεται αντιληπτό, δημιουργείται πλέον θέμα ηθικής τάξης για τους εργαζόμενους
στα Σώματα Ασφαλείας, μη ανεχόμενοι πλέον την απαξίωσή τους».
Δεδομένης της «ψυχρολουσίας», οι Ομοσπονδίες οδηγούνται αναγκαστικά στην ενεργοποίηση
των προηγουμένων ομόφωνων αποφάσεών τους, ανακοινώνοντας α) την επανάληψη της ΛΕΥΚΗΣ
ΑΠΕΡΓΙΑΣ σε ό,τι αφορά τα δευτερεύοντα καθήκοντα (τούτο, άλλωστε, αποτελεί φυσική αντίδραση
κάθε εργαζομένου, όταν εμπαίζεται) και β) την επανάληψη των κινητοποιήσεων, με ξεκίνημα
την 24-1-2003 στο Ναύπλιο, όπου θα εκδηλωθεί ΕΝΣΤΟΛΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗ διαμαρτυρία κατά τη
Σύνοδο των υπουργών Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως ότου η κυβέρνηση υλοποιήσει τις
δεσμεύσεις της».
Ραντεβού στο Ναύπλιο, λοιπόν, όπου η άτυπη Σύνοδος των υπουργών Εργασίας που γίνεται στο
πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας θα αποφασίσει κατευθύνσεις και πολιτικές για κρίσιμα θέματα
που αφορούν τους εργαζόμενους και τους λαούς της Ευρώπης.
«Οι λαοί και οι εργαζόμενοι της Ευρώπης ήδη βιώνουμε με δραματικό τρόπο το αποτελέσματα των
πολιτικών τους. Βιώνουμε την αύξηση της ανεργίας, της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού,
την υποβάθμιση των Δημοσίων Υπηρεσιών, τον περιορισμό του κοινωνικού κράτους, την
απαξίωση της εργασίας, την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, τον περιορισμό των κοινωνικών
και συλλογικών δικαιωμάτων μας. Οι ίδιες πολιτικές με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, εφαρμόζονται
και στη χώρα μας. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Η ανεργία διατηρείται σε απαράδεκτα υψηλά
επίπεδα, οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται και κατέχουμε το θλιβερό ρεκόρ να έχουμε το
μεγαλύτερο αριθμό φτωχών αναλογικά συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ευρώπης», σημείωνε η
ΑΔΕΔΥ στο δικό της κάλεσμα για διαμαρτυρία στην ίδια πόλη.
Η πρώτη αγωνιστική έξοδος του 2003 αρχίζει, επομένως, με τη δυναμική ένστολη διαδήλωση
στο Ναύπλιο, όπου το σύνθημα των ενστόλων «Φτάνει πια ο εμπαιγμός» διαπερνά όλη την πόλη.
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Οι φωνές των αστυνομικών, των πυροσβεστών και των λιμενικών φτάνουν ως την αίθουσα
συνεδριάσεων των υπουργών, καθώς κατάφεραν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό, αψηφώντας
τις εντολές των ανωτάτων Αξιωματικών για συλλήψεις ή ακόμα και την ωμή απειλή για χρήση
δακρυγόνων.
“Βγείτε να δείτε πού μας οδηγείτε”, ηχούσε βροντερά το σύνθημα των διαδηλωτών επί δύο
ώρες έξω από το ξενοδοχείο που φιλοξενούσε την άτυπη Σύνοδο των υπουργών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η πανσπερμία των στολών και η αποφασιστικότητα των συναδέλφων δεν άφηνε κανένα
περιθώριο εφησυχασμού. Τα καπρίτσια παραμερίστηκαν και ο υπουργός Εργασίας παρέλαβε το
Ψήφισμα. “Ο βρεγμένος τη βροχή δεν τη φοβάται” ίσως να σκέφθηκε κάποια στιγμή ο υπουργός
Εργασίας κ. Δημήτρης Ρέππας και συναντήθηκε τελικά με την αντιπροσωπεία μας, δίνοντας
τέρμα στην… ταλαιπωρία των συναδέλφων του. Διότι είναι απολύτως βέβαιο ότι ουδείς εκ των
υπολοίπων, όσο άκουγε τα συνθήματα κάτω από τα παράθυρα του ξενοδοχείου, ενδιαφέρθηκε
για το αν αυτά προέρχονταν από συναδέλφους που συγκεντρώθηκαν από κάθε γωνιά της Ελλάδας
στο Ναύπλιο, όχι για να κάνουν διακοπές, αλλά με τις όποιες αντοχές διέθετε ο καθένας, για να
παλέψουν όλοι μαζί ενωμένοι για το δίκαιο των αιτημάτων ενός ολόκληρου κλάδου. Συνάδελφοι
που δεν πτοήθηκαν ούτε από τη βροχή, ούτε από τις απειλές για χρήση… χημικών. Οι συνάδελφοι
επέδειξαν σύνεση και σωφροσύνη και αποφεύχθηκε μια γκάφα ολκής. Αποφεύχθηκαν τα επεισόδιατροφή στα κοράκια των καναλιών, που καραδοκούσαν για αίμα, αλλά και εκείνων που νόμιζαν, ότι
θα τα αξιοποιούσαν και θα ξεμπέρδευαν εύκολα με τους αστυνομικούς διαδηλωτές», έγραψε τότε
η «Νέα Αστυνομία» (τεύχος 23, 2003) .
Οι συγκεντρωμένοι ήταν αποφασισμένοι να συνεχίσουν δυναμικά να δίνουν το δικό τους
«παρών» σε κάθε επόμενη συνεδρίαση ευρωπαϊκών οργάνων επί ελληνικού εδάφους, μέχρι τελικής
δικαίωσης, όπως μαρτυρεί και η ανακοίνωση των Ομοσπονδιών στις 29 Ιανουαρίου 2003,με
την οποία γίνεται λόγος και για «λευκή απεργία», με πλήρη επίγνωση του εγχειρήματος αυτού.
«Συνεχίζουν να αδιαφορούν για μας, η απάντησή μας πρέπει να είναι ανάλογη: “Αδιαφορία” με ό,τι
αυτό σημαίνει. Συνεχίζουμε τον αγώνα όλοι μαζί», κατέληγε η ανακοίνωση των πέντε προέδρων.
Η ΠΟΕΥΠΣ από την πλευρά της, βιώνοντας κι αυτή τον ίδιο αγωνιστικό πυρετό, απευθύνεται
στα μέλη της και τονίζει: «Είναι γεγονός ότι δεχθήκαμε εμπαιγμό, ότι δεχθήκαμε προσβολή, μας
πλήγωσαν ακόμη και το φιλότιμο. Συνεχίζουν να αδιαφορούν. Η απάντησή μας πρέπει να είναι
ανάλογη -«αδιαφορία» με ό,τι αυτό σημαίνει».
Οι Ομοσπονδίες ζήτησαν στη συνέχεια και την παρέμβαση του προέδρου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, Πάτρικ Κοξ, ενώ έστειλαν σχετικές επιστολές και στην Επίτροπο της Ελλάδας
Άννα Διαμαντοπούλου, στους πρέσβεις των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον
πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη, στους υπουργούς Δημόσιας Τάξης Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Εμπορικής
Ναυτιλίας Γιώργο Ανωμερίτη, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Χριστοδουλάκη και
στους Αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, Κώστα Καραμανλή (ΝΔ), Νίκο Κωνσταντόπουλο
(Συνασπισμός) και την Αλέκα Παπαρήγα (ΚΚΕ), διατυπώνοντας το αίτημα να στηρίξουν το δίκαιο
αγώνα τους.
Ακολούθως, στις 7 Φεβρουαρίου 2003, οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών συζήτησαν τις περαιτέρω
ενέργειές τους και ανακοίνωσαν ότι συναποφασίστηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ τα εξής:
α) Πραγματοποίηση συνάντησης την προσεχή εβδομάδα με τους κ.κ. υπουργούς Δημόσιας Τάξης
και Οικονομικών.
β) Πραγματοποίηση συνάντησης με τα πολιτικά κόμματα της χώρας.
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γ) Πραγματοποίηση πανελλαδικών ένστολων διαμαρτυριών:
1. Στις 21-02-2003 στη Θεσσαλονίκη (Παραμονή Συνόδου Υπουργών Άμυνας της Ε.Ε.).
2. Στις 28-03-2003 στη Βέροια (Σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης της
Ε.Ε.).
3. Στις 4-04-2003 στα Χανιά (Σύνοδος των Υπουργών Οικονομικών της Ε. Ε.).
4. Στις 10-04-2003 στην Αθήνα (Διεύρυνση της Ε.Ε.).
Επίσης, αποφάσισαν να στείλουν επιστολές στον υπουργό Δημόσιας Τάξης, ζητώντας τη
διαμεσολάβησή του ώστε να καμφθεί η αδιαλλαξία του οικονομικού επιτελείου και να υλοποιηθούν
οι δεσμεύσεις που είχαν δοθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αλλά και στον ίδιο τον υπουργό
Οικονομικών Νίκο Χριστοδουλάκη.
Τελικά, στις 14 Φεβρουαρίου 2003, γνωστοποιήθηκε στους προέδρους ότι υπεγράφησαν οι
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την αύξηση της αποζημίωσης για την
πενθήμερη εργασία (αναπροσαρμογή από 1-7-2003 στις 14.000 δρχ.) και την αύξηση της ωριαίας
αποζημίωσης για τα νυχτερινά (από 1-7-2003 σε 1.000 δρχ.). Η ΠΟΕΥΠΣ ανακοίνωσε στα μέλη
της ότι ύστερα από την εξέλιξη αυτή θα γίνει εκτάκτως κοινή συνεδρίαση των Ομοσπονδιών την
Τετάρτη, 19-02-2003 και ώρα 13.00’, στο ξενοδοχείο «ΕΣΠΕΡΙΑ», προκειμένου να αποφασισθεί η
συνέχιση ή όχι των κινητοποιήσεων.
Σε ό,τι αφορά τη θεσμοθέτηση του επικίνδυνου - ανθυγιεινού της εργασίας, συγκροτείται
Επιτροπή με εντολή του κ. υπουργού Δημόσιας Τάξης, έτσι ώστε στα χρονικά όρια του εξαμήνου
που δεσμεύτηκε η κυβέρνηση, να υπάρξει η σχετική νομοθετική ρύθμιση. Κατόπιν αυτών,
αποφασίστηκε η επανεκτίμηση της κατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη και τις αποφάσεις των
Γενικών Συμβουλίων των Ομοσπονδιών, αλλά σε κάθε περίπτωση, συστήνοντας στις Ενώσεις
επαγρύπνηση και αποφασιστικότητα.
Στο μεσοδιάστημα, η ΑΔΕΔΥ διοργάνωσε στην Αθήνα (15-2-03) αντιπολεμικό συλλαλητήριο,
για το οποίο η ΠΟΕΥΠΣ εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, ως μέλος της.
Το επόμενο διάστημα, η ΠΟΕΥΠΣ διεκδικεί και πετυχαίνει με ενέργειές της την εκπροσώπησή της
στον Ειδικό Λογαριασμό Αρωγής ορφανών ανηλίκων τέκνων που υφίσταται στο ΥΔΤ, υποβάλλει
αίτημα στον υπουργό Δημόσιας Τάξης για έγκριση συνδικαλιστικών αδειών στα στελέχη της, όπως
στην αστυνομία, ενώ με άλλη επιστολή της προς τον υπουργό, διαμαρτύρεται για τα δημοσιεύματα
που αναφέρονται στον ενιαίο φορέα πτητικών μέσων.
Επισημαίνει δε ότι «η ίδρυση του νέου φορέα, προσπαθώντας να διορθώσει μια κατάσταση,
ταυτόχρονα καταστρέφει το δοκιμασμένο και επιτυχημένο πρότυπο που ισχύει στο Πυροσβεστικό
Σώμα. Η κατάσταση που μεθοδεύεται να καθιερωθεί δεν εξυπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες
της Πολιτικής Προστασίας της χώρας μας, ούτε διασφαλίζεται η επιχειρησιακή αυτοδυναμία και
η ανεξαρτησία των εναέριων μέσων του Π.Σ. Ουσιαστικά ο νέος φορέας θέτει υπό ασφυκτικό
εναγκαλισμό το Πυροσβεστικό Σώμα με αποτέλεσμα αυτό να μην έχει ρόλο στο σχεδίασμα,
συντονισμό των επιχειρήσεων και εκτέλεση αυτών».
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το σχέδιο της Πολεμικής Αεροπορίας προέβλεπε σύσταση του
ενιαίου φορέα υπό την επωνυμία Διοίκηση Αεροπορικών Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΔΑΥΚΩ),
δημιουργία Μεικτού Κέντρου Επιχειρήσεων, στο οποίο θα αναφέρονται τα επιμέρους κέντρα
των υπό ένταξη Υπηρεσιών. Βασική αρχή λειτουργίας του νέου φορέα θα ήταν η διατήρηση της
επιχειρησιακής αυτοτέλειας των επιμέρους φορέων.
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Από την πλευρά του, το Αρχηγείο ΠΣ προετοιμάζεται για την αντιπυρική περίοδο, εκδίδοντας
σχετική διαταγή (Φ. 702.15/7-3-2002) προς όλες τις Υπηρεσίες ΠΣ, ενώ η ΠΟΕΥΠΣ καταγγέλλει
την επιχειρούμενη διάλυση του ΠΣ. Με έγγραφό της προς τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις ΠΣ, θα
λέγαμε ότι εκπέμπει μια κραυγή αγωνίας:
ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΛΑΕ, η διάλυση του Πυροσβεστικού Σώματος ξεκίνησε με τον Ν.3013/2002 περί
δήθεν αναβάθμισης της πολιτικής προστασίας της χώρας και ολοκληρώνεται τώρα με τον υπό
δημιουργία ενιαίο φορέα πτητικών μέσων του Δημοσίου.
Κατόπιν όλων αυτών:
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ όλους εκείνους που με μεθόδους «του προπαγανδίζειν, του ψεύδεσθαι και
του παραπληροφορείν» προσπαθούν να πείσουν ότι το πρόβλημα των αεροδιακομιδών θα λυθεί
αφού μέσα σ’ αυτόν τον φορέα εντάξουν διοικητικά και τα εναέρια μέσα του Πυροσβεστικού
Σώματος, αν είναι δυνατόν!!!
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ όλους εκείνους που προσπαθούν με διάφορα δήθεν θεσμικά τερτίπια να
αποκομίσουν δόξα και λάφυρα καταστώντας τους Έλληνες Πυροσβέστες εργάτες, αδιαφορώντας
στο ότι έτσι αφήνουν εκτιθέμενο και απροστάτευτο τον ελληνικό λαό στη μήνη των καιρικών και
φυσικών φαινομένων.
ΚΑΛΟΥΜΕ την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα της χώρας έστω και αυτή την ύστατη ώρα
να αναλάβουν τις ευθύνες τους».
Ανάλογες ανακοινώσεις εκδόθηκαν και από τις άλλες Ομοσπονδίες ενώ παραχωρήθηκε και κοινή
συνέντευξη τύπου, καθώς η υπόθεση παρέμενε ανοικτή για μεγάλο διάστημα.
Το Αρχηγείο από την πλευρά του συνέχισε να προετοιμάζεται για την αντιπυρική περίοδο
εφαρμόζοντας εντολές της Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για συνεργασία με τα όργανα των
Πολιτικών Περιφερειών και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με στόχο την έγκαιρη υλοποίηση των
επιμέρους ενεργειών, ενώ στις 7-4-2003, το Αρχηγείο ΠΣ εξέδωσε γενική διαταγή με θέμα «Γενική
Ολυμπιακή Εκπαίδευση - Εξοπλισμός εκπαιδευτικών κέντρων», καθορίζοντας τις προϋποθέσεις των
συμμετασχόντων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Αξιωματικών ΠΣ, προκειμένου αυτοί στη συνέχεια
να εκπαιδεύσουν το σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού στην Υπηρεσία που υπηρετούν. Το
Αρχηγείο ΠΣ ζήτησε επίσης «οι ανωτέρω δράσεις να έχουν ολοκληρωθεί έως την 30/05/03 και οι
Υπηρεσίες του Σώματος να συμπεριλάβουν στο μηνιαίο πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού
τους το αντικείμενο της Γενικής Ολυμπιακής Εκπαίδευσης μέχρι την πραγματοποίηση των
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004».
Τις επόμενες ημέρες, ανθρώπινος νους δεν θα μπορούσε να φανταστεί αυτό που συνέβη το βράδυ
της 13ης Απριλίου 2003 στους ελληνικούς δρόμους.
Την ώρα που ξεκινούσαν τα τηλεοπτικά δελτία των «8», η φοβερή είδηση ερχόταν να σπείρει τον
πανικό και να κάνει πολλούς να συνειδητοποιήσουν πόσο απειροελάχιστα δευτερόλεπτα απέχει η
ζωή από το θάνατο. Το πρώτο τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων για το τραγικό
δυστύχημα περιέγραφε το μέγεθος της συμφοράς:
«Στη μεγαλύτερη τραγωδία στους ελληνικούς δρόμους εξελίσσεται το πολύνεκρο τροχαίο
δυστύχημα με λεωφορείο που μετέφερε μαθητές, στο 386ο χλμ της εθνικής οδού ΑθηνώνΘεσσαλονίκης, κοντά στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, στα Τέμπη. Σύμφωνα με τα μέχρι
στιγμής στοιχεία από την αστυνομία της Λάρισας, 21 είναι οι νεκροί μαθητές και 31 οι τραυματίες.
Τραυματίες είναι 24 μαθητές, τρεις καθηγητές, ο οδηγός του λεωφορείου και τρεις επιβαίνοντες στα
ΙΧ, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Λάρισας, της Θεσσαλονίκης και της Κατερίνης.
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Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 8 το βράδυ όταν φορτηγό-ρυμουλκό μετά ρυμουλκουμένου,
που μετέφερε πλάκες νοβοπάν με κατεύθυνση την Αθήνα, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας
και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε 49 μαθητές και τρεις
καθηγητές του Α’ Λυκείου Μακρυχωρίου Ημαθίας, οι οποίοι επέστρεφαν από τριήμερη σχολική
εκδρομή στην Αθήνα.
Πιθανολογείται, ότι ο οδηγός του φορτηγού έχασε τον έλεγχο -προφανώς από μετατόπιση
φορτίου- και μετά τη σύγκρουση οι πλάκες νοβοπάν έπεσαν πάνω στο λεωφορείο.
Πάνω στα δύο οχήματα προσέκρουσαν τρία ΙΧ αυτοκίνητα, από τα οποία τα δύο άρπαξαν φωτιά
αλλά οι επιβάτες τους κατόρθωσαν να τα εγκαταλείψουν, ενώ, το τρίτο χτύπησε σε βράχο».
Η τραγικότητα των γεγονότων και τα όσα επακολούθησαν δεν περιγράφονται, ενώ ακόμα
και οι πολύπειροι αστυνομικοί και πυροσβέστες που έφτασαν πρώτοι στον τόπο της τραγωδίας,
λύγισαν…
Τραγική ειρωνεία, να διέρχονται εκείνη τη στιγμή από τα Τέμπη ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού
Σώματος Γιώργος Γεωργιάκος και ο Αχιλλέας Τζουβάρας, οι οποίοι επέστρεφαν στην Αθήνα από
υπηρεσιακή αποστολή.
Για το τραγικό συμβάν, ανακοίνωση εξέδωσε και η ΠΟΕΥΠΣ, ενώ επιστολή εστάλη στον Β’
Υπαρχηγό Γεώργιο Γεωργιάκο από τον πρόεδρό της Γιώργο Πήλιουρα ο οποίος τόνιζε μεταξύ
άλλων ότι «με αίσθημα ευθύνης και ανθρωπιάς συμμετείχατε και συμβάλλατε μαζί με τους
συναδέλφους στην προσπάθεια διάσωσης όσο το δυνατόν περισσοτέρων ανθρωπίνων ζωών».
Ανάλογες επιστολές εστάλησαν στους προέδρους των Ενώσεων Κεντρικής Μακεδονίας Νίκο
Γεωργιάδη, Θεσσαλίας Νίκο Κουτσούκη και στον Αχιλλέα Τζουβάρα.
Η Ομοσπονδία απέστειλε επίσης επιστολές στο δήμο Αποστόλου Παύλου Ημαθίας και το Λύκειο
Μακροχωρίου, εκφράζοντας τα θερμά συλλυπητήρια της οικογένειας των πυροσβεστών, ενώ η
ΑΔΕΔΥ στάθηκε ιδιαίτερα «στην οδική υποδομή, στη συστηματοποίηση και την τήρηση των
μέτρων οδικής ασφάλειας που ήταν και αναδεικνύεται ως μείζον θέμα που κυβέρνηση, πολιτικοί
και κοινωνικοί φορείς με ευθύνη πρέπει να αντιμετωπίσουν». Έκλεινε δε την ανακοίνωσή της,
τονίζοντας ότι «τη δύσκολη, όμως, αυτή ώρα καλούμε όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, ως
ελάχιστη εκδήλωση συμμετοχής στο καθολικό πένθος, να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή αύριο Τρίτη
15.4.2003 στις 12.00, σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες».
Επιστρέφοντας στα συνδικαλιστικά δρώμενα, άξια μνείας είναι η παρέμβαση της ΠΟΕΥΠΣ,
στις 16/04/2003, προς τον Αρχηγό ΠΣ Παναγιώτη Φούρλα. Του καταγγέλλουν ότι «συνάδελφοι
μένουν ανεξόφλητοι για εκτός έδρας δεδουλευμένα (λόγω πυρκαγιών, περιπολικών και άλλων
μετακινήσεων) απ’ το 2001 έως και σήμερα!!! Προς τι αυτή η καθυστέρηση κύριε Αρχηγέ; Σε ποια
ευνομούμενη πολιτεία θα μπορούσε να δικαιολογηθεί αυτή η καθυστέρηση;» (…) Ζητούμε την
άμεση παρέμβασή σας για την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων στους συναδέλφους καθώς
επίσης το χρονικό όριο της καταβολής να μην υπερβαίνει τους (3) μήνες».
Μια ευχάριστη είδηση για τους ενστόλους, ήρθε όμως στις 21/04/2003, όταν όπως ανακοίνωσε η
ΠΟΕΥΠΣ, «ύστερα από συντονισμένες ενέργειες του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, η κυβέρνηση επείσθη
τελικά και συμπεριέλαβε στο ήδη ψηφισθέν νομοσχέδιο περί «συμπλήρωσης διατάξεων του Ν.
1568/1985 Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων», διάταξη που προβλέπει την εφαρμογή του
ανωτέρω νόμου και στα Σώματα Ασφαλείας.
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Φλέγοντα προβλήματα ενόψει Ολυμπιακών αγώνων
Διαρκούσης της αντιπυρικής περιόδου του 2003 και χωρίς σοβαρά συμβάντα δασικών πυρκαγιών
έως τότε, το ερώτημα που απασχολεί τον Τύπο, είναι πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, ένα χρόνο
ακριβώς πριν από τους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας. Η φετινή αντιπυρική περίοδος, προφανώς
και αποτελεί το Crash test των ολυμπιακών σχεδιασμών αν και η σκέψη πολλών είναι στραμμένη
στις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας… Οι ιδανικές συνθήκες των δυο προηγούμενων
ετών θεωρείται απίθανο να επαναληφθούν και φέτος. Οι αξιωματικοί προβλέπουν ότι τους περιμένει
ένα πραγματικά καυτό καλοκαίρι και προσαρμόζουν τα σχέδιά τους με βάση τα παθήματα του
παρελθόντος. Το ερώτημα βέβαια είναι αν η κρατική μηχανή στο σύνολό της, θα λειτουργήσει
φέτος αποτελεσματικά καθώς η χρονιά είναι καθοριστική ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων. Η
φετινή αντιπυρική περίοδος «προσφέρεται» όχι μόνο για να δοκιμαστούν στην πράξη όλοι οι
εμπλεκόμενοι φορείς, αλλά και για να διορθωθούν τα λάθη και οι παραλείψεις που συνοδεύουν
σχεδόν κάθε καλοκαίρι τα σχέδια δασοπυρόσβεσης.
Το θέμα απασχόλησε την Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος και όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς σε τακτική συνάντησή τους το μήνα Μάιο, όπου επισημάνθηκε η αναγκαιότητα το ΠΣ να
είναι πανέτοιμο για την αντιμετώπιση και των πιο ακραίων καταστάσεων.
Στη σύσκεψη που έγινε παρουσία της Ηγεσίας του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, παρά την
αισιοδοξία των περισσοτέρων ομιλητών, αναδύθηκαν, ωστόσο, φλέγοντα προβλήματα, τα οποία
ζητούν άμεση λύση:
1) Οι 5.500 εποχικοί υπάλληλοι πρέπει να εκπαιδευτούν άμεσα.
2) Τα ξηρά χόρτα λόγω της αυξημένης βλάστησης ενδέχεται να αποβούν μοιραία σε πολλές
περιοχές, εάν δεν γίνει έγκαιρα η απαραίτητη «αποψίλωση».
3) Οι δασικές υπηρεσίες πρέπει να καθαρίσουν και να αποκαταστήσουν τη λειτουργία των
δασικών δρόμων, που βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση κατά την έκφραση του εκπροσώπου
του υπουργείου Γεωργίας. Η δράση καθυστερεί επειδή δεν έχουν εγκριθεί τα απαραίτητα κονδύλια
για την πρόσληψη 3.000 εργατών. Τα 25.000 ευρώ που διατέθηκαν για κάθε δασαρχείο είναι
ασήμαντο ποσό.
4) Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας χαρτογράφησε πλήρως τις ανεξέλεγκτες
χωματερές και διαθέτει πλήρη στοιχεία για τις εν δυνάμει βόμβες. Το ερώτημα είναι αν οι δήμοι
είναι σε θέση να τις περιφρουρήσουν.
5) Η ΕΥΔΑΠ οφείλει να επανασχεδιάσει το δίκτυο των κρουνών για τον εφοδιασμό των
πυροσβεστικών οχημάτων και να διαθέσει τις δεξαμενές της για την διευκόλυνση των πυροσβεστικών
ελικοπτέρων.
6) Η Δασική Υπηρεσία οφείλει να θέσει σε επιφυλακή τους δασάρχες όλο το 24ωρο και όχι ως
την 22.00 ώρα μ.μ. («αναζητούμε τον δασάρχη και δεν τον βρίσκουμε», επισήμανε ο Αρχηγός του
Π.Σ. Π. Φούρλας).
7) Να διευθετηθεί η αδυναμία της Πολεμικής Αεροπορίας να διαθέσει και φέτος ελικόπτερα
για την μεταφορά προσωπικού. Το πρόβλημα μεγεθύνεται, καθώς ένας διαγωνισμός για μεσαίου
τύπου ελικόπτερο, κηρύχθηκε άγονος, ενώ η ΥΠΑ δεν έχει δώσει άδεια πτήσεως σε τέσσερα άλλα
ελικόπτερα.
8) Το ΓΕΕΘΑ ενημέρωσε ότι λόγω της αναδιάρθρωσης του στρατεύματος θα μειωθούν δραστικά
οι περιπολίες στα δάση. Ο εκπρόσωπος του ΓΕΕΘΑ έθεσε και θέμα ηθικής τάξεως, λέγοντας ότι τα
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στελέχη δεν αποζημιώνονται με αποτέλεσμα να έχουν ηθικό πρόβλημα, διότι δεν απαλλάσσονται
από τα στρατιωτικά τους καθήκοντα. Πρόσθεσε μάλιστα ότι το υπουργείο οφείλει για αποζημιώσεις
της περιόδου 1998 - 2002 το ποσό των 8,7 εκατομμυρίων ευρώ. Σημειωτέον ότι και οι πυροσβέστες
διεκδικούν ανάλογα κονδύλια της τάξεως των 12 εκ. ευρώ για απλήρωτα ρεπό και άδειες.
9) Το πρόγραμμα του υπουργείου Γεωργίας για τη δημιουργία δικτύου μετεωρολογικών σταθμών
εδώ και δυο χρόνια, αν και έχει χρηματοδοτηθεί από την Ε.Ε. παραμένει στον αέρα. Ο εκπρόσωπος
της Πολιτικής Προστασίας ζήτησε εξηγήσεις από τον φορέα υλοποίησης του έργου, τονίζοντας την
σημασία του αναφορικά με την χαρτογράφηση σε ημερήσια βάση των περιοχών υψηλής και μη
επικινδυνότητας.
10) Στο ΓΕΑ έχει δημιουργηθεί οικονομικό άνοιγμα εκατοντάδων εκατομμυρίων δραχμών
λόγω της εμπλοκής των πτητικών μέσων της Πολεμικής Αεροπορίας τα προηγούμενα χρόνια.
Συμφωνήθηκε να καταβληθεί άμεσα το ποσό των 500.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό της
Πυροσβεστικής για να συνεχισθεί η όποια συνεργασία (σχετικό δημοσίευμα «Επενδυτή», 17-52003).
Η πρόταση για την επικινδυνότητα και η συνδιάσκεψη της Δράμας
Τις επόμενες ημέρες, και συγκεκριμένα στις 14-5-2003, ολοκλήρωσε το έργο της και η συσταθείσα
στο ΥΔΤ Επιτροπή για τη θεσμοθέτηση της επικινδυνότητας της εργασίας και τη χορήγηση σχετικού
επιδόματος.
Οι συνδικαλιστές ενημερώνονται ειδικότερα ότι η πρόταση προβλέπει α) την αναγνώριση του
επαγγέλματος ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού και παράλληλα τη χορήγηση επιδόματος και β) το
ύψος του επιδόματος να είναι για τους μισθοδοτούμενους μέχρι το βασικό βαθμό του Υ/Β’ και
αντιστοίχων 20% του βασικού μισθού του Υ/Β’ και για τους μισθοδοτούμενους με βασικό μισθό
τουλάχιστον Υ/Α’ και αντιστοίχων και άνω 20% του βασικού μισθού του Αστυνομικού Διευθυντή
και αντιστοίχων.
Η ενωτική διάθεση και, πολύ περισσότερο, η δυναμική που παρουσιάζεται μέσω των κοινών
πρωτοβουλιών των προέδρων των Ομοσπονδιών, τους οδηγεί τελικά στο να αναζητήσουν ακόμα
περισσότερο τον αναγκαίο κοινό βηματισμό για να καταστήσουν πιο αποτελεσματικό τον αγώνα τους.
Ανταποκρινόμενοι δε σε πρόσκληση της ΠΟΑΣΥ και του Δημήτρη Κυριαζίδη, προσέρχονται στη
Δράμα (23 και 24 Μαΐου 2003), προκειμένου να λάβουν μέρος στην 1η περιφερειακή συνδιάσκεψη
αστυνομικών, πυροσβεστών και λιμενικών. Κοινός στόχος, η κλιμάκωση των ενεργειών τους μέσω
της ίδρυσης της Συνομοσπονδίας Σωμάτων Ασφαλείας Ελλάδας. Όπως σημείωναν στην απόφασή
τους, «η απόφασή μας αυτή συνδέεται ασφαλώς και με τη συνειδητοποίηση των θεσμικών,
εργασιακών, εκπαιδευτικών, οικονομικών και οργανωτικών ελλειμμάτων, στρεβλώσεων και
διαφορών μεταξύ των επιμέρους κλάδων μας και της αδήριτης ανάγκης ενιαίας αντιμετώπισης
και ρύθμισης των κοινών προβλημάτων και της αναβάθμισης και εξίσωσής μας με τους άλλους
κλάδους της Δημόσιας Διοίκησης».
Στη σύσκεψη συζητήθηκε και εγκρίθηκε και το πρώτο σχέδιο Καταστατικού, που περιλάμβανε
συνολικά, 27 άρθρα, που ρύθμιζαν όλα τα συναφή θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της
Συνομοσπονδίας.
Επίσης αποφασίσθηκε «η κοινή δράση, έτσι ώστε η δέσμευση της κυβέρνησης για την αναγνώριση
της εργασίας του αστυνομικού, του πυροσβέστη και του λιμενικού κατά το πρώτο εξάμηνο του
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τρέχοντος χρόνου να γίνει πραγματικότητα και να μην οδηγηθεί στις καλένδες. Για το λόγο αυτό
καταρτίστηκε συγκεκριμένη πρόταση, η οποία έχει ως παρακάτω:
1. Να θεσμοθετηθεί, όπως το αστυνομικό, πυροσβεστικό και λιμενικό προσωπικό υπαχθεί στα
βαρέα-ανθυγιεινά και επικίνδυνα επαγγέλματα.
2. Να χορηγηθεί επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας με ενιαίο χαρακτήρα στο
προαναφερθέν προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας.
3. Το επίδομα αυτό να ανήκει στο συντάξιμο μισθό, κατά την έννοια των διατάξεων του Κώδικα
Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, όπως εκάστοτε ισχύουν.
4. Το επίδομα αυτό να συνυπολογίζεται για όλο το Αστυνομικό, Πυροσβεστικό και Λιμενικό
προσωπικό επί του βασικού μισθού του Αστυνομικού Δ/ντή και αντιστοίχως σε ποσοστό 20%.
γ) Απευθύνεται έκκληση, αλλά και προειδοποίηση σε όσους απεργάζονται, ΕΡΗΜΗΝ θέλουμε
να πιστεύουμε των πολιτικών και φυσικών ηγεσιών του Υ.Δ.Τ. και Υ.Ε.Ν., την υποβάθμιση για μια
ακόμα φορά, ως συνέβαινε στο παρελθόν, της αποστολής και της λειτουργίας της Αστυνομίας, του
Πυροσβεστικού Σώματος, με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων και λειτουργιών των οργανισμών αυτών
προς τις Ένοπλες Δυνάμεις».
Το 5ο συνέδριο
Το 5ο συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Βουλιαγμένη, το διήμερο 28 και 29 Μαΐου 2003.
Τις εργασίες άνοιξε με την ομιλία του ο πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ Γιώργος Πήλιουρας, ο οποίος
αναφέρθηκε στις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
Όπως είπε, «σ’ αυτές τις δυσμενείς συνθήκες, σαν φάρος ελπίδας προβάλλει η ενωτική δράση των
εργαζομένων και των νέων μέσα από τους συλλογικούς φορείς τους. Τα θέματα της ειρήνης στον
κόσμο και της αντίστασης στην επίθεση στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, ανέδειξαν
το ρόλο του συνδικαλιστικού κινήματος στα κοινωνικά δρώμενα. Ταυτόχρονα, όμως, προβάλλει
το αίτημα για ένα νέο ξεκίνημα στο συνδικαλιστικό κίνημα που θα αφομοιώνει δημιουργικά τις
νέες συνθήκες και θα στοχεύει στο θεσμικό, πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό εκσυγχρονισμό
της χώρας με πρωταγωνιστή τον άνθρωπο, τον εργαζόμενο, τον ενεργό πολίτη. Μέσα από ένα
σύγχρονο, αγωνιστικό, υπεύθυνο και αποτελεσματικό Συνδικαλιστικό Κίνημα μπορούμε να
συμβάλλουμε στην εξάλειψη όλων αυτών που καθημερινά μας πληγώνουν και να ενισχύσουμε
τις προοπτικές μιας άλλης καλύτερης κοινωνίας και προοπτικής για την οποία θα νιώθουμε
ικανοποίηση και περηφάνια. Στην παραπάνω κατεύθυνση είμαστε υποχρεωμένοι να κινηθούμε και
εμείς σαν συνδικαλιστικό κίνημα στο χώρο του Πυροσβεστικού Σώματος.
Επιβάλλεται να κάνουμε θαρραλέα βήματα στην κατεύθυνση της βελτίωσης της οργανωτικής
μας λειτουργίας και της καθημερινής μας δράσης. Πρώτα απ’ όλα, κανείς συνάδελφος και
συναδέλφισσα δεν πρέπει να είναι έξω από τις Ενώσεις μας. Όλοι έχουν δικαίωμα και υποχρέωση
να πυκνώσουν τις γραμμές του οργανωμένου συνδικαλιστικού κινήματος, της έκφρασης της
γνώμης και της άποψής τους, της ενημέρωσής τους για το τι γίνεται στις όποιες διαπραγματεύσεις,
της συμμετοχής τους στους αγώνες. Ταυτόχρονα, οι Διοικήσεις των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων αλλά
και της Ομοσπονδίας επιβάλλεται να υπερβούν τις όποιες διαχωριστικές γραμμές και να εργαστούν
συλλογικά έτσι ώστε οι διεκδικήσεις μας να είναι επεξεργασμένες και τεκμηριωμένες».
Στη συνέχεια ενημέρωσε τους συνέδρους για αυτά που πέτυχε η Ομοσπονδία με τον αγώνα της:
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α) Αυξήθηκε η αποζημίωση για την πέραν του πενθημέρου εργασία από 9.000 δρχ. σε 14.000
δρχ. (60%).
β) Αυξήθηκε η ωριαία αποζημίωση για τη νυκτερινή εργασία από 620 σε 1.000 δρχ. (60%).
γ) Επιλύθηκε το χρόνιο πρόβλημα των συναδέλφων της 60ης και 61ης σειράς σχετικά με την
αναγνώριση του χρόνου που παρέμειναν εκτός υπηρεσίας με υπαιτιότητα του Δημοσίου.
δ) Επεκτάθηκαν τα 5 μάχιμα χρόνια και στους συναδέλφους που υπηρετούσαν σε αδικαιολόγητα
εξαιρούμενες υπηρεσίες (Ανακριτικά, Γραφεία Διοικήσεων, Συνεργεία, Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. 199,
Πυροσβεστική Ακαδημία κλπ.).
ε) Χορηγήθηκε το διεκδικούμενο ειδικό επίδομα στους Αυτοδύτες του Π.Σ.
στ) Είναι υπό έκδοση το Π.Δ. για την αύξηση της άδειας μητρότητας από 12 σε 14 μήνες.
ζ) Έγινε αποδεκτό το αίτημά μας για την κατάργηση της διάταξης του Π.Δ. 145/2002 για το θέμα
της μετακίνησης υπαλλήλων για υπηρεσιακούς λόγους και ήδη γίνεται η επεξεργασία της σχετικής
νομοθετικής ρύθμισης.
η) Έγινε συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 7 Ν. 3103/2003) για τη μέριμνα υπέρ μελών
οικογενειών παθόντων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους πυροσβεστικών υπαλλήλων.
θ) Έγιναν ρυθμίσεις για τα θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας και ήδη οι διατάξεις του Ν. 1568/86
και τα εκτελεστικά του Π.Δ. ισχύουν και για το Πυροσβεστικό Σώμα. Οι ρυθμίσεις αυτές απαιτείται
να αξιολογηθούν και να παρέμβουμε όπου απαιτείται για την πλήρη εφαρμογή.
Μένει όμως να γίνουν πολλά ακόμη. Τα βασικά μας αιτήματα μορφοποιούνται στα κατά καιρούς
Υπομνήματα που έχουμε υποβάλλει στην Ηγεσία και στα πολιτικά κόμματα» τόνισε ο Γ. Πήλιουρας,
παρουσιάζοντας αναλυτικά όλες τις διεκδικήσεις τους.
Πάντως, κλείνοντας την ομιλία του καυτηρίασε και «την εμμονή της κυβέρνησης να φέρει
σχέδιο νόμου προς ψήφιση στη Βουλή για τη δημιουργία “Ενιαίου φορέα πτητικών μέσων του
Δημοσίου” υιοθετώντας εισηγήσεις κάποιων “πεφωτισμένων” του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
που με μεθόδους “του προπαγανδίζειν”, του ψεύδεσθαι και του “παραπληροφορείν” προσπαθούν
να πείσουν ότι το πρόβλημα των αεροδιακομιδών θα λυθεί αν θέσουν όλα τα πτητικά μέσα υπό τας
διαταγάς τους! Ήλθε η ώρα λοιπόν να πέσουν τα προσωπεία και να φανούν τα πρόσωπα. Το μόνο
που τους ενδιαφέρει είναι το πώς θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας για μετά την αποστρατεία
τους, αδιαφορώντας έτσι σκόπιμα ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο θα θέσουν σε μέγα κίνδυνο τις ζωές και
τις περιουσίες των Ελλήνων πολιτών.
Οφείλει η ελληνική κυβέρνηση και ο Έλληνας πρωθυπουργός να αντιληφθούν έστω και την
ύστατη ώρα ότι αυτό που πάει να δημιουργηθεί είναι έγκλημα που θα το πληρώσει ο Ελληνικός
λαός χωρίς να ευθύνεται».
Το λεπτομερή Διοικητικό Απολογισμό παρουσίασε ο γενικός γραμματέας, ο οποίος χαρακτήρισε
θετική την αποτίμηση της δράσης τους. Τόνισε δε ότι «το συνδικαλιστικό μας κίνημα έχει καθήκον και
υποχρέωση πρώτα και κύρια να αγωνίζεται σε καθημερινή βάση για τη σφυρηλάτηση της ενότητας
των συναδέλφων, έχει καθήκον και υποχρέωση να βρίσκεται πάντα μπροστά στα γεγονότα και
ποτέ πίσω από αυτά. Εμείς, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αυτό πράξαμε και αυτό θα συνεχίσουμε
να πράττουμε. Δεν διεκδικήσαμε και δεν πρόκειται ποτέ να διεκδικήσουμε το αλάθητο, εκείνο
όμως που μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ύστερα και από τις δικές σας τοποθετήσεις και την
καλοπροαίρετη κριτική σας, είναι ότι όλοι μαζί θα συνεχίσουμε την προσπάθεια των διεκδικήσεων
που επιβάλλεται κατά περίσταση για να βρουν λύση τα προβλήματά μας».
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Οι σύνεδροι ενέκριναν ομόφωνα σχετικό Ψήφισμα, τονίζοντας ότι η άμεση ικανοποίηση των
αιτημάτων τους κρίνεται πλέον αναγκαία για την αναγνώριση και διασφάλιση του έργου του
Πυροσβέστη.
Συμφωνία για την επικινδυνότητα
Το συνδικαλιστικό κίνημα των ενστόλων παρακολουθεί τις εξελίξεις με το μάτι στην κλεψύδρα,
καθώς η προθεσμία του εξαμήνου για τη θεσμοθέτηση της επικινδυνότητας της εργασίας, λήγει
οσονούπω, ενώ οι τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις προετοιμάζονται ήδη για μεγάλες
διαδηλώσεις στη Βόρειο Ελλάδα.
Στις 28-5-2003, η ΑΔΕΔΥ προβαίνει σε ανοικτό κάλεσμα όλων των εργαζομένων να συμμετάσχουν
μαζικά στη μεγάλη κινητοποίηση που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, στις 21 Ιουνίου 2003, μαζί με όλα
τα άλλα ελληνικά και ευρωπαϊκά συνδικάτα και τους κοινωνικούς φορείς.
Στις 12-6-2003 η ΠΟΕΥΠΣ ενημερώνει τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις ότι «ολοκληρώνεται σε λίγες
ημέρες το εξάμηνο που είχε ζητήσει η κυβέρνηση για τη θεσμοθέτηση της επικιδνυνότητας της
εργασίας, ωστόσο, παρόλο που η μελέτη έχει ολοκληρωθεί απ’ τα μέσα Μαΐου, ακόμη δεν έχει
κατατεθεί στη Βουλή η σχετική νομοθετική ρύθμιση. Η Ομοσπονδία μας, με τις αντίστοιχες των
Αστυνομικών και Λιμενικών έχει ξεκινήσει επαφές για το θέμα αυτό με τα πολιτικά κόμματα και
τους συναρμοδίους Υπουργούς.
Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν υπάρξει συναντήσεις:
1. Από πλευράς πολιτικών κομμάτων με Κ.Κ.Ε. και Συνασπισμό και, όπως μας διαβεβαίωσαν οι
αρμόδιοι των ανωτέρω κομμάτων, θα πράξουν ό,τι πρέπει από πλευράς κοινοβουλευτικού έργου,
για να κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση η σχετική πρόταση νόμου.
2. Από πλευράς συναρμοδίων υπουργών μέχρι αυτή τη στιγμή έχει υπάρξει συνάντηση με τον
υπουργό και τον υφυπουργό Δημόσιας Τάξης κ.κ. Χρυσοχοϊδη και Τσερτικίδη αντίστοιχα.
Η απάντηση που λάβαμε κατ’ αρχήν ήταν θετική και εκείνο που μένει να ρυθμιστεί είναι από
πλευράς του υπουργείου Οικονομικών, το ύψος του επιδόματος που προκύπτει ύστερα απ’ την
αναγνώριση. Ίδομεν!
Συνάδελφοι, η καθοριστική συνάντηση είναι αυτή που θα υπάρξει με τον υφυπουργό Οικονομικών
κ. Φλωρίδη στις 17 του μηνός. Εκεί πλέον θα φανεί ξεκάθαρα εάν η κυβέρνηση έχει την πολιτική
βούληση ή όχι, να πράξει αυτό που πρέπει και αυτό που έχει δεσμευτεί. Σε ενδεχόμενη άρνηση της
κυβέρνησης να υλοποιήσει τη δέσμευσή της θα υπάρξει κινητοποίηση (στη Χαλκιδική, στη σύνοδο
Κορυφής των ηγετών της Ε.Ε) του συνόλου των Ομοσπονδιών, πιθανή ημερομηνία 21 του μηνός.
Για την όποια κατάληξη του όλου θέματος θα ενημερωθείτε εγκαίρως.
Συνάδελφοι
Ήλθε η ώρα της αλήθειας, σας καλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως το σύνολο των συναδέλφων
για την ανάγκη της καθολικής συμμετοχής όλων μας στην ανωτέρω ενδεχόμενη κινητοποίηση. Με
αγωνιστικούς χαιρετισμούς».
Η Ομοσπονδία κοινοποίησε στα μέλη της και το σχέδιο της ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ που είχε
στη διάθεσή της μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής:
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις…
Έχοντας υπόψη την ιδιαίτερη καταπόνηση, καθώς και τους όλως ιδιαίτερους κινδύνους σε καιρό
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ειρήνης, που συνεπάγεται η άσκηση του πυροσβεστικού λειτουργήματος.
Έχοντας ακόμα υπόψη την ανάγκη προσαρμογής του Π.Σ. στις νέες προκλήσεις που συνεπάγεται
αφενός ιδιαίτερη σωματική και ψυχική καταπόνηση και αφετέρου τη χρησιμότητα της ταχείας
ανανέωσης του πυροσβεστικού προσωπικού, ώστε να υπηρετεί στο Π.Σ. προσωπικό με αυξημένες
σωματικές δυνατότητες και ικανότητα εξοικείωσης στις νέες μεθόδους και τεχνικές.
Έχοντας υπόψη την ανάγκη προσέλκυσης προσωπικού αυξημένων προσόντων στον κλάδο
των πυροσβεστικών υπαλλήλων, για την αποτελεσματικότερη ενίσχυση της δημόσιας τάξης και
ασφάλειας.
Έχοντας, τέλος, υπόψη το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται επιπλέον δαπάνη…. στον
κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με την Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προτείνεται η πιο
κάτω διάταξη Νόμου:
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ
«1. Το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος υπάγεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος στα
βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Σε όλο το προσωπικό του Π.Σ. καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα
βαριάς και επικίνδυνης υπηρεσίας, ίσο με το 25% του βασικού μισθού του Ανθυποπυραγού.
2. Το επίδομα αυτό ανήκει στο συντάξιμο μισθό, κατά την έννοια των διατάξεων του Κώδικα
Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, όπως εκάστοτε ισχύουν.
3. Στο άρθρο 26 του Π.Δ. 166/00, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής: Το προσωπικό
του Π.Σ. δικαιούται σύνταξη αν απομακρυνθεί με οποιονδήποτε τρόπο από την Υπηρεσία και έχει
20ετή τουλάχιστον συντάξιμη υπηρεσία από την οποία 15ετή πραγματική».
Στις 17-6-2003 πράγματι πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των Ομοσπονδιών των αστυνομικών
με τον υπουργό Δημόσιας Τάξης Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ και τον υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο
ΦΛΩΡΙΔΗ οπότε και συμφωνήθηκε να υπάρξει από κοινού σύνταξη του σχετικού Σχεδίου Νόμου,
μέχρι τα τέλη του τρέχοντος μηνός, προκειμένου να κατατεθεί προς ψήφιση.
Όπως ανακοίνωσαν αμέσως μετά, «το γεγονός αυτό μας υποχρεώνει στη παρούσα φάση να
ΑΝΑΣΤΕΙΛΟΥΜΕ την εξαγγελθείσα Πανελλαδική ένστολη διαμαρτυρία κατά την σύνοδο κορυφής
των ηγετών των Κρατών της Ε.Ε. στην Χαλκιδική, επιδεικνύοντας την απαιτούμενη σοβαρότητα,
σύνεση και υπευθυνότητα που οι καταστάσεις επιβάλλουν. Σε περίπτωση αθέτησης των όσων
σήμερα αποφασίσθηκαν κοινά, η ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο την κυβέρνηση και
προσωπικά τους αρμόδιους υπουργούς».
Να τονίσουμε στο σημείο αυτό, ότι η ΠΟΕΥΠΣ δεν είχε κληθεί στη συνάντηση, γεγονός που
την έκανε να απευθυνθεί δια του προέδρου της Γιώργου Πήλιουρα προσωπικά προς τον ΥΔΤ και
να διαμαρτυρηθεί.«Δεν μας αφορούσε άραγε το θέμα;», σημείωνε στην προσωπική επιστολή
διαμαρτυρίας του, όπου μεταξύ άλλων διαβάζουμε:
«”Δεσμεύομαι εκ μέρους της κυβέρνησης ότι θα υπάρξει θεσμοθέτηση του επικίνδυνου και του
ανθυγιεινού για τους Πυροσβέστες”. Τι τελικά είναι αυτό που σας έκανε να αλλάξετε γνώμη και
μάλιστα εν αγνοία μας; Εκτός και αν εμείς οι Έλληνες Πυροσβέστες για εσάς κύριε Υπουργέ,
είμαστε παιδιά ενός κατώτερου Θεού! Σε κάθε όμως περίπτωση, σας ζητούμε να τηρήσετε τη
δέσμευσή σας, σε ό,τι μας αφορά για το ανθυγιεινό, καθώς επίσης ζητώ άμεσα συνάντηση μαζί
σας. Με τιμή, Γιώργος Πήλιουρας»
Από την πλευρά της, η κυβέρνηση, για να ξεφύγει από την ασφυκτική πίεση των συνδικαλιστών
και πρωτίστως για να αποτρέψει την εξαγγελθείσα ήδη κινητοποίησή τους κατά τη διάρκεια της
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Συνόδου Κορυφής στη Χαλκιδική, εξέδωσε και η ίδια σχετική ανακοίνωση.
Το επίσημο Δελτίο Τύπου από το υπουργείο Δημόσιας Τάξης, έγραφε:
«Η κυβέρνηση, υλοποιώντας τη δέσμευσή της σε ό,τι αφορά τη θεσμοθέτηση του επαγγέλματος
του ένστολου προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας ως επικίνδυνου, προχωρεί στη σύνταξη
σχετικού Σχεδίου Νόμου σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του, το οποίο θα ολοκληρωθεί μέχρι
τέλους του τρέχοντος μηνός, προκειμένου να κατατεθεί προς ψήφιση.
Με τη θεσμοθέτηση αυτή, η κυβέρνηση αποδεικνύει για μια ακόμη φορά έμπρακτα το ενδιαφέρον
της για την επίλυση δικαίων αιτημάτων των ένστολων πολιτών, ανταποκρινόμενη ταυτόχρονα και
στην απαίτηση της ελληνικής κοινωνίας για τη διασφάλιση των ανθρώπων εκείνων που καθημερινά
εκτίθενται σε πολλαπλούς κινδύνους, ώστε να προστατεύονται αποτελεσματικά τα έννομα αγαθά
της».
Η εξαγγελία για διαμαρτυρία στη Σύνοδο Κορυφής είχε λειτουργήσει καταλυτικά. Η δέσμευση της
κυβέρνησης για τη συγκρότηση της κοινής επιτροπής, ελήφθη σοβαρά υπόψη από τους προέδρους
και αποφασίστηκε η αναστολή της συγκέντρωσης. Ενώ, όμως, η Επιτροπή εργάστηκε πυρετωδώς
και παρουσίασε το πόρισμά της, το οικονομικό, κυρίως, επιτελείο της κυβέρνησης, ακολουθούσε
άλλες εντολές. Μάλιστα, ο μέχρι τότε υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Φλωρίδης, και μετέπειτα
υπουργός Δημόσιας Τάξης (από 7-7-2003 έως 9-3-2004), αντί να ταχθεί υπέρ των αιτημάτων των
ενστόλων, στάθηκε αργότερα απέναντί τους, αρνούμενος να τους δεχθεί ακόμα και σε διάλογο.
Στο Αρχηγείο του ΠΣ πάντως το ενδιαφέρον εστιάζεται στις θερινές πυρκαγιές, που το αναγκάζουν
διαρκώς να εφιστά την προσοχή των υφισταμένων του κλιμακίων.
Με διαταγή της 17ης Ιουνίου 2003, οι Υπηρεσίες, στο πλαίσιο της ορθολογικής αξιοποίησης
του πυροσβεστικού προσωπικού, καλούνται να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες (περιπολίες
με εποχικό προσωπικό εντός δασικών εκτάσεων, το σύνολο των εποχιακών υπαλλήλων (ανδρώνγυναικών) θα απασχολείται και σε υπηρεσία πυροφύλακα, ως υδροφόρα Πυροσβεστικά Οχήματα
λογίζονται και τα ημιφορτηγά τα οποία φέρουν αντλητικό συγκρότημα κλπ).
Σε ό,τι αφορά τα οργανωτικά, στις 24 Ιουνίου 2003 η ΠΟΕΥΠΣ απάντησε στην Ένωση
Πυροσβεστών, Αρχιπυροσβεστών, Πυρονόμων Αττικής (Ε.Π.ΑΠ.Α.) ότι το Δ.Σ. που συνεδρίασε
στις 11 Ιουνίου, δεν ενέκρινε την αίτηση εγγραφής της στα μητρώα της Ομοσπονδίας. Μεταξύ
άλλων σημείωνε στην απαντητική της επιστολή ότι «προ έτους απερρίφθη σχετικό για εγγραφή σας
αίτημα με ανάλογο προς τα παραπάνω σκεπτικό. Την απορριπτική αυτή απόφαση επί της ουσίας
αποδεχθήκατε αφού δεν προσφύγατε στο συνέδριο της ΠΟΕΥΠΣ για να ζητήσετε την εγγραφή
σας. Σε κάθε περίπτωση σας καλούμε για την ενότητα και το δυνάμωμα του συνδικαλιστικού
κινήματος να λάβετε απόφαση για διάλυση της Ε.Π.Α.Π.Α. και την εγγραφή όλων σας στην Ένωση
Αττικής».
Το καλοκαίρι του 2003 πάντως -πέρα και πάνω από τα συνδικαλιστικά- αποβαίνει μοιραίο
ακόμα για δυο πυροσβεστικούς υπαλλήλους. Στις 28 Ιουνίου 2003 τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ
μετέβαινε σε συμβάν παροχής βοηθείας ο Πυρονόμος Κωστάκης Ιωάννης, που υπηρετούσε στην
Π.Υ. Αγρινίου.
«Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος και όλη η
Πυροσβεστική οικογένεια, θρηνούμε την απώλεια ενός ακόμη συναδέλφου μας, του Ιωάννη
Κωστάκη, ο οποίος χάθηκε κατά την εκτέλεση του καθήκοντος του. Η Πυροσβεστική οικογένεια
θρηνεί μαζί με την οικογένεια του εκλιπόντος συναδέλφου, συμπάσχει και πονά μαζί τους.
Σήμερα τιμούμε. Σήμερα θρηνούμε. Σήμερα πενθούμε, αλλά ταυτόχρονα ζητούμε να χυθεί
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άπλετο φως στο πελώριο ΓΙΑΤΙ! Για τον τραυματία συνάδελφο Κων/νο Ανωγιάτη του ευχόμαστε
ταχεία ανάρρωση και γρήγορα να βρίσκεται κοντά μας. Όσο για την πολιτεία, τούτη την ώρα και
για άλλη μια φορά της θυμίζουμε τις υποχρεώσεις της και τις δεσμεύσεις της που έχει αναλάβει
έναντι των Ελλήνων Πυροσβεστών.
Αν αυτό το επάγγελμα - λειτούργημα, κύριοι της πολιτείας δεν είναι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ και
ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ, τότε ποιο είναι; Επιτέλους δείξτε έμπρακτα εδώ και τώρα ότι το αναγνωρίζετε.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σκεπάζει τον αδικοχαμένο συνάδελφο», διαβάζουμε στη σχετική
ανακοίνωση της ΠΟΕΥΠΣ.
Μέσα στον ίδιο μήνα η πυροσβεστική οικογένεια θρηνεί άλλη μια απώλεια, αυτή τη φορά του
Πυροσβέστη Μαγγίρα Μόσχου, Υπαλλήλου της ΠΥ Διδυμοτείχου, Αναπληρωματικού Γενικού
Γραμματέα της τοπικής Ένωσης και Αντιπροσώπου στην ΠΟΕΥΠΣ.
«Όλοι οι Συνάδελφοι και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού
Σώματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά το θλιβερό γεγονός του θανάτου,
θρηνούμε την απώλεια ενός Συναδέλφου, Φίλου, επίλεκτου στελέχους που τόσο πρόωρα έφυγε
από κοντά μας. Οδύνη, θλίψη και έντονη συγκίνηση πλημμύρισαν στις καρδιές των Πυροσβεστών.
Η ζωή του Μόσχου του Μαγγίρα συνδέθηκε με μεγάλη συστηματική συμβολή στην αναγνώριση
και επίλυση των δίκαιων αιτημάτων του Πυροσβέστη. Το ήθος, η ανθρωπιά και η ευαισθησία του
στα δρώμενα του Πυροσβεστικού Σώματος επί χρόνια είχαν την εκτίμηση όλων των συναδέλφωνΠυροσβεστών.
Ο Μόσχος Μαγγίρας ήταν μπροστάρης στον αγώνα που δίνουμε εμείς οι Πυροσβέστες για την
αναγνώριση των δίκαιων αιτημάτων μας αλλά και θεματοφύλακας και αρωγός για την προώθηση
και επίλυση αυτών των προβλημάτων.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και δηλώνουμε την αμέριστη
συμπαράστασή μας. Μάκη, σου υποσχόμαστε εμείς οι συνάδελφοί σου ότι θα συνεχίσουμε τον
αγνό και ωραίο αγώνα που έδινες για όλους», ήταν το ελάχιστο κατευόδιο στον αγωνιστή, φίλο και
συνάδελφό τους, όπως διαβάσαμε στην ανακοίνωση του σωματείου του.
Δυσμενής εξέλιξη η αλλαγή υπουργού
Η τελευταία πράξη που υπέγραψε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για το πυροσβεστικό προσωπικό μαζί
με τον αρμόδιο υπουργό Οικονομικών, ήταν στις 25 Ιουνίου 2003, και αφορούσε τη χορήγηση
του δασικού επιδόματος ύψους 572 ευρώ καθαρά. Λίγες ημέρες μετά, στις 4 Ιουλίου 2003, τον
αντικαθιστά στον υπουργικό του θώκο ο έως τότε υπουργός Οικονομικών Γιώργος Φλωρίδης! Ήταν
μια αναπάντεχη εξέλιξη για τους ένστολους αφού οι γέφυρες με τον μακροβιότερο ΥΔΤ ξαφνικά
«κατέρρεαν». Και συν τοις άλλοις, είχαν έναν υπουργό που είχε ασχοληθεί με τα οικονομικά του
κλάδου τους, διατηρώντας επιφυλάξεις ή και αρνητικές στάσεις σε μείζονα ζητήματα.
Στην τελετή παράδοσης παραλαβής του υπουργείου, ο μεν Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στάθηκε
ιδιαίτερα σε όσα είχε πετύχει κατά τη διάρκεια της τετραετούς του θητείας, ο δε Γιώργος Φλωρίδης,
μιλώντας την ίδια γλώσσα, πρόσθεσε απλώς ότι «δεν χρειάζεται καμία απολύτως προσπάθεια
προβολής του έργου του υπουργείου Δημόσιας Τάξης για τον απλούστατο λόγο ότι αυτό το έργο
μιλά μόνο του και με έναν τρόπο εντυπωσιακό τα τελευταία χρόνια». Απέφυγε ωστόσο να προβεί
εκείνη τη στιγμή σε έναν προγραμματικό λόγο γιατί, όπως είπε, «ακριβώς εδώ τα πράγματα είναι
στρωμένα».
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Επιστρέφοντας στο κοινό μέτωπο των προέδρων των πέντε Ομοσπονδιών και Ενώσεων, δεν
μπορούμε παρά να μην επισημάνουμε ότι στις 4 Ιουλίου 2003, οι Γ. Πήλιουρας, Ν. Διαμαντής,
Δ. Κυριαζίδης, Γ. Καμαρινόπουλος και Γ. Παναγόπουλος, υπογράφουν και στέλνουν σε όλες τις
Πρωτοβάθμιες Ενώσεις τους το ακόλουθο κείμενο - τελεσίγραφο προς την κυβέρνηση:
«Ύστερα από το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων, των Ομοσπονδιών των Σ.Α. με την κυβέρνηση
(υφυπουργό Οικονομικών κ. Φλωρίδη και υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Χρυσοχοϊδη) καταγγέλλουμε
την υπαναχώρησή της, από την αρχική της δέσμευση, να αναγνωρίσει και να κατοχυρώσει θεσμικά
την εργασία του Πυροσβέστη, Αστυνομικού και Λιμενικού ως επικίνδυνη και ανθυγιεινή. Στάση
που καταδεικνύει την απαξία της κυβέρνησης στην εργασία και την κοινωνική προσφορά μας και
δηλώνει ότι ουδέποτε υπήρχε πρόθεση για ουσιαστική επίλυση του προβλήματος.
Μετά απ’ αυτήν την απαράδεκτη συμπεριφορά είμαστε υποχρεωμένοι να διακόψουμε τον
αδιέξοδο και ανούσιο διάλογο, διεκδικώντας πλέον μαχητικά τη θωράκιση της εργασίας μας. Για
το σκοπό αυτό καλούμε τους συναδέλφους σε αγωνιστική ετοιμότητα καθόσον πλέον η εκδήλωση
διαμαρτυριών είναι επιβεβλημένη, αρχής γενομένης από το τρίτο δεκαήμερο Ιουλίου με πιθανότερη
ημερομηνία την 24η Ιουλίου 2003».
Στο νέο υπουργό Δημόσιας Τάξης Γεώργιο Φλωρίδη, εστάλησαν από όλους οι καθιερωμένες
ευχές, ενώ η ΠΟΕΥΠΣ στο έγγραφο που του απέστειλε ειδικότερα, ζήτησε άμεση συνάντηση μαζί
του προκειμένου να υπάρξει διάλογος για τα πάγια και χρονίζοντα προβλήματα του κλάδου.
Αφού καταλάγιασε ο θόρυβος του ανασχηματισμού, οι πέντε πρόεδροι επανήλθαν δριμύτεροι για
το ίδιο βασικό ζήτημα, απευθυνόμενοι και πάλι στους συναδέλφους τους, τους οποίους καλούν σε
πανελλαδική συγκέντυρωση, την 24-07-2003 και ώρα 19.00 στην Αθήνα, Πλατεία Ευαγγελισμού.
Είναι προφανές ότι αυτές οι εξελίξεις συνιστούσαν ανατροπή των δεδομένων που είχαν στα χέρια
τους έως τότε οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών και γι’ αυτό αποφάσισαν να απευθυνθούν απ’ ευθείας
στον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο, διότι όταν κυκλοφόρησε η είδηση
για τη διαδήλωση ανήμερα της 24ης Ιουλίου, οι «γνωστοί άγνωστοι» συκοφάντες των αγώνων
των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας, άρχισαν να προβάλλουν εναγωνίως το ερώτημα «πώς
τολμούν να προγραμματίζουν διαδηλώσεις ανήμερα αυτής της σημαντικής για τη Δημοκρατία μας
επετείου»... Η απάντηση, βεβαίως, ήταν ακαριαία. Με κοινή τους επιστολή, οι πέντε πρόεδροι
ενημέρωσαν τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι η επικείμενη συγκέντρωση διαμαρτυρίας
αποτελεί γι’ αυτούς το έσχατο μέσο αντίδρασης. Ιδού τα επιχειρήματά τους:
«Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε
Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι η σύμπτωση της
διαμαρτυρίας με την ημέρα γιορτής της Δημοκρατίας ΔΕΝ υπέχει κανένα συσχετισμό με το
πρόσωπό σας. Αντίθετα, τα αισθήματα σεβασμού και εμπιστοσύνης ημών προσωπικά και του
συνόλου των μελών προς υμάς είναι βαθύτατα και ειλικρινή, έχουν δε εκδηλωθεί επανειλημμένως.
Πλην όμως, περιέχει έντονο συμβολισμό, ως προς την αξία των αγαθών που διακυβεύονται και
διεκδικούνται με την προγραμματισμένη διαμαρτυρία ως έσχατο μέσο αντίδρασης. Συστατικό
στοιχείο της Δημοκρατίας είναι ο «δήμος» και περαιτέρω η εύρυθμη συγκρότηση, λειτουργία
και περιφρούρησή του, στοιχεία που αποτελούν το εργασιακό αντικείμενο του λειτουργήματός
μας. Στην περιφρούρηση αυτή των έννομων αναγκών, οι Ομοσπονδίες μας θρηνούν κάθε χρόνο
νεκρούς, ανάπηρους και τραυματισμένους συναδέλφους. Η ειρωνεία και ο πολυετής εμπαιγμός της
Εκτελεστικής Εξουσίας να μην αναγνωρίζει το λειτούργημά μας, ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό,
προσβάλλει την ζωή και την αξιοπρέπεια 70.000 συναδέλφων και στρέφεται τελικά κατά των
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αρχών του Πολιτεύματος που θα γιορτάσουμε πάλι την 24η Ιουλίου.
Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε
Επειδή η 24η Ιουλίου είναι γιορτή όλων των Ελλήνων που ζουν σ’ αυτόν τον τόπο και σέβονται
τις αρχές του Πολιτεύματος που αυτός γέννησε, κρίνεται, ως η καταλληλότερη ημέρα για να
διεκδικήσουμε την κατοχύρωση δικαιωμάτων και αρχών, για τις οποίες θα πανηγυρίσουμε.
Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε
Προσβλέπουμε με εμπιστοσύνη στην προσωπική Σας παρέμβαση προς την κυβέρνηση, για
την οριστική επίλυση τον ζητήματος της αναγνώρισης του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνου
και ανθυγιεινού, ώστε να αποτραπούν διαμαρτυρίες ένστολων, που τραυματίζουν την εικόνα της
χώρας, είναι όμως απαραίτητες για τη διεκδίκηση αυτονόητων αιτημάτων για την προστασία της
ζωής, της υγείας και της αξιοπρέπειας των συναδέλφων και των οικογενειών τους.
Με τη δέουσα τιμή, οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών»
Θορυβημένο το υπουργείο Δημόσιας Τάξης, εξέδωσε στη συνέχεια ανακοίνωση, τονίζοντας ότι
δεν υπήρχε προγραμματισμένη συνάντησή τους με τον υπουργό, όταν ζήτησαν να τον συναντήσουν
και ότι ήταν αδύνατον να πραγματοποιηθεί, λόγω πολύωρης συνεργασίας του με τη Φυσική Ηγεσία
της Ελληνικής Αστυνομίας (…)
«Στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου για τα αιτήματα του προσωπικού των Σωμάτων
Ασφαλείας, ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Φαρμάκης, έχει προσκαλέσει με
επιστολή του, τους συνδικαλιστικούς φορείς σε συνάντηση, την Τρίτη, 22 Ιουλίου. H κυβερνητική
πολιτική, στα θέματα που απασχολούν το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, παραμένει σταθερά
στην ίδια θετική κατεύθυνση», κατέληγε η ανακοίνωση.
Οι Ομοσπονδίες, πράγματι είχαν κληθεί από τον Ν. Φαρμάκη ενόψει της ένστολης διαμαρτυρίας
τους αλλά κατά την συνάντηση, ο υφυπουργός τους ενημέρωσε ότι η κυβέρνηση δεν δέχεται την
θεσμοθέτηση της εργασίας του Αστυνομικού, Πυροσβέστη και του Λιμενικού, ως επικίνδυνης και
ανθυγιεινής! Στη δε επίκληση της αντιπροσωπείας, ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί γι’ αυτό και
ότι υπάρχει μάλιστα και έγγραφη δημόσια ανακοίνωση (17.6.2003), η οποία και του επιδείχθηκε,
ανέφερε ότι «μολονότι η ανακοίνωση δεν φέρει υπογραφή, την δέχεται ως αληθινή, αλλά επ’ αυτού
θα ζητήσει να ενημερωθεί σχετικά»!
Καλά και άσχημα νέα
Κι ενώ κορυφώνεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης - συνδικαλιστών, στο οπλοστάσιο των
προέδρων προστίθενται τα καλά νέα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ενημερώνει (15-72003) τους προέδρους Δ. Κυριαζίδη, Γ. Πήλιουρα και Γ. Παναγόπουλο για την καταγγελία που
είχαν κάνει αναφορικά με τη μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της οδηγίας 98/24/ΕΚ σχετικά με
την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων από κινδύνους που συνδέονται
με χημικούς παράγοντες κατά την εργασία (δέκατη τέταρτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του
άρθρου 16 παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ), που καταχωρίστηκε στη Γενική Γραμματεία
της Επιτροπής με τον αριθμό 2002/4122.
«Σε συνέχεια της καταγγελίας σας, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία παράβασης
κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας και εστάλη προειδοποιητική επιστολή στην ελληνική κυβέρνηση
στις 2 Μαΐου 2003, από την οποία ζητείται να απαντήσει μέσα σε δύο μήνες από την παραλαβή
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της επιστολής. Δεν θα παραλείψουμε να σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη του φακέλου σας»
απαντούσε ο J.R. BIOSCADE SAGASTUY, Προϊστάμενος διοικητικής μονάδας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Βέβαια, η σύγκρουση συνδικαλιστών - κυβέρνησης δεν είχε την καθολική αποδοχή όλων των
ενστόλων.
Η ΠΑΣΚ Πυροσβεστών π.χ., στις 18-7-2003, διαχώρισε πλήρως τη θέση της:
«Καταγγέλλουμε την αντιδεοντολογική και πέραν από κάβε συνδικαλιστική πρακτική απόφαση
του προεδρείου της ΠΟΕΥΠΣ για συμμετοχή στις προγραμματισμένες για την 24-07-2003
κινητοποιήσεις- διαμαρτυρίες σχετικά με την μη αναγνώριση του επαγγέλματος μας ως επικίνδυνου
και ανθυγιεινού. Η απόφαση αυτή του προεδρείου είναι σε πλήρη αντίθεση και αναντιστοιχία με
την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., που έγινε για τo θέμα αυτό την 15-07-2003 στα γραφεία της
ΠΟΕΥΠΣ
Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται ως υστερόβουλη και καιροσκοπική, αποτελεί ένα επικοινωνιακό
τρικ το οποίο εξυπηρετεί σαφώς μικροκομματικές επιδιώξεις και πιθανότατα το σχεδίασμα της
φυσικής Ηγεσίας του Σώματος, από την οποία σύρεται και ποδηγετείται το ομόχνωτο προεδρείο
της ΠΟΕΥΠΣ, να φανεί αρεστή στη Ρηγίλλης, στην οποία όπως όλοι διαβάσαμε στο επίσημο
περιοδικό του Σώματος ανήκει κομματικά, προκειμένου να εξασφαλίσει μια θέση στα υπό
κατάρτιση ψηφοδέλτιά της.
Συνάδελφοι
Σαφώς και υπάρχουν προβλήματα και αιτήματα τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, για
τα οποία όμως ο νέος υπουργός Δημοσίας Τάξης βρίσκεται στο στάδιο της ενημέρωσης και μας
διαβεβαίωσε ότι περιμένει τις τεκμηριωμένες προτάσεις μας προκειμένου να προχωρήσει στην
επίλυσή τους.
Συνάδελφοι
Δεν είμαστε κατά των κινητοποιήσεων ούτε τις αποποιηθήκαμε ποτέ, η σπουδή όμως του
προεδρείου να μας σύρει σε κινητοποιήσεις την 24-07-2003, ημέρα γιορτής για την Ελληνική
Δημοκρατία, τη στιγμή μάλιστα που υπάρχει ομόφωνη αντίθετη απόφαση του Δ.Σ. της ΠΟΕΥΠΣ,
υποκρύπτει όπως προαναφέραμε σκοπιμότητα και είναι ενταγμένη σε παιχνίδι κομματικών
εντυπώσεων.
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Τα μέλη του Δ.Σ.
ΑΙΣΩΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΛΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΧΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Την αντίθεσή της εξέφρασε και η Ένωση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: «Μήπως είναι
τυχαίο ότι επιλέξανε την 24 Ιουλίου, ημέρα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, για κινητοποιήσεις; Είναι νωπή η
μνήμη όλων των συναδέλφων, από τα γιουχαΐσματα στον θεσμό του πρωθυπουργού στο προαύλιο
της Βουλής.
Η Ένωσή μας δεν συμμετέχει σε κινητοποιήσεις ΜΑΪΜΟΥ. Καλούμε όλα τα πρωτοβάθμια
ΣΩΜΑΤΕΙΑ να πάρουν πρωτοβουλίες να έχουμε αποτελέσματα στις διεκδικήσεις μας. Εμείς λοιπόν
συνάδελφοι λέμε ναι στον διάλογο μέχρι της εξάντλησής του και όταν τα περιθώρια μηδενιστούν,
συντονισμένες και καθολικές κινητοποιήσεις».
Σε αυτές τις αιτιάσεις, απάντησε στη συνέχεια (22/07/2003) το προεδρείο της ΠΟΕΥΠΣ τα
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εξής:
ΟΥΔΕΠΟΤΕ το προεδρείο κατήργησε ή ανασκεύασε ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Η ομόφωνη
απόφαση για την προγραμματιζόμενη για τις 24/07/2003 κινητοποίηση, έχει ως εξής:
ΟΧΙ στις 24/07/2003 έξω απ’ το Προεδρικό Μέγαρο, οπουδήποτε αλλού ΝΑΙ. Αυτό εξάλλου
στηρίξαμε και στο Γενικό Συμβούλιο στις 16/07/2003 στο ξενοδοχείο ΕΣΠΕΡΙΑ. Προς τι λοιπόν
ο ψόγος;
-Τους χαρακτηρισμούς περί υστεροβουλίας, καιροσκοπισμό και όλα τα συναφή τα
επιστρέφουμε.
-Για τους δήθεν σχεδιασμούς της φυσικής Ηγεσίας και για τους συνειρμούς που κάνουν, έχουμε
να πούμε ότι στοιχεία ερεύνης της συναδέλφου είναι πέρα για πέρα κατάπτυστο και αντιδεολογικό
να χρησιμοποιούνται για χτυπήματα κάτω από τη μέση. Οι παροικούντες εν τη Ιερουσαλήμ,
αντιλαμβάνονται το σκοπό της απόκλισής τους αλλά εμείς συμβουλευτικά τους λέμε ότι αυτό σε
πολλές περιπτώσεις γίνεται μπούμερανγκ. Δική τους όμως υπόθεση.
-Τα περί συρσιμάτων και ποδηγετήσεων έχουμε να τους δηλώσουμε ότι «στο σπίτι του
κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκοινί». ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΗΝ ΠΑΣΚ ΚΑΙ ΣΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ Δ.Τ. που
βρήκαν το χρόνο να συναντηθούν και να αλληλοενημερωθούν και μάλιστα να προχωρήσουν και σε
χρονοδιάγραμμα. Όπως και να το κάνουμε αυτό είναι κατάκτηση και πάλι ΜΠΡΑΒΟ!!!!
Έτσι όμως μας δίνουν το ερέθισμα να καταγγείλουμε δημόσια τον κ. υπουργό Δ.Τ. που ακόμη
δεν έχει βρει το χρόνο να συναντήσει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, καίτοι του έχει ζητηθεί με επίσημο
έγγραφο απ’ τις 10/07/2003, καθώς επίσης τον καταγγέλλουμε διότι επί έξι (6) ώρες δεν μπορούσε να
βρει το χρόνο να συναντήσει τους εκπροσώπους των Ομοσπονδιών Πυροσβεστών - Αστυνομικών
- Λιμενικών στις 16/07/2003 για το γνωστό και καυτό θέμα της αναγνώρισης τους επαγγέλματός
μας ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό.
Μήπως τελικά οι διασπαστικές τους ενέργειες είναι απόρροια αυτής της συνάντησης; Λέμε
μήπως; Έτσι πιστεύουν οι Αγαπητοί Συνάδελφοι της ΠΑΣΚ ότι θα συμβάλλουν να βρουν λύση τα
χρόνια προβλήματα των συναδέλφων; Με διασπαστικές ενέργειες;
Συνάδελφοι
Η γιορτή της Δημοκρατίας είναι γιορτή για όλους τους Έλληνες και κανένας δεν έχει δικαίωμα να
την εντάσσει σε κομματικές εντυπώσεις εκτός και αν οι συνάδελφοι της ΠΑΣΚ θεωρούν ότι είναι
φιέστα της κυβέρνησης και η κινητοποίηση αυτή της δημιουργεί προβλήματα».
Στο σημείο αυτό παραθέτουν μέρος της επιστολής που είχαν στείλει οι Ομοσπονδίες στον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας καλώντας «όλους τους συναδέλφους της ΠΑΣΚ έστω και την ύστατη
ώρα να αντιληφθούν το λάθος των ενεργειών τους και να συμμετάσχουν ενεργά και δυναμικά για
την επίλυση των προβλημάτων μας έξω από κόμματα - παρατάξεις και προσωπικές φιλοδοξίες.
ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΑ!»
Οι πέντε πρόεδροι έδωσαν και συνέντευξη τύπου πριν από την ένστολη διαμαρτυρία στην
Πλατεία Ευαγγελισμού, όπου με κάθε λεπτομέρεια αναφέρθηκαν όλα εκείνα τα στοιχεία που τους
εξανάγκασαν να διαμαρτυρηθούν με αυτόν τον τρόπο.
Στο «παιχνίδι» μπήκε όμως και ο υπουργός Tύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Χρήστος Πρωτόπαπας, δηλώντας:
«Εκείνο που κανείς δεν μπορεί να κατανοήσει και να αποδεχθεί, είναι οι απόψεις που εκφράζονται
για πορεία διαμαρτυρίας προ και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που θα γίνει αύριο στο Προεδρικό
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Μέγαρο -και μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας- με την ευκαιρία της επετείου
της αποκατάστασης της Δημοκρατίας στη χώρα μας.
Ο αρνητικός συμβολισμός που θα έχει μια τέτοια πράξη, όχι μόνο δεν συμβάλλει στην προώθηση
των αιτημάτων των αστυνομικών υπαλλήλων, αλλά αντίθετα δημιουργεί δικαιολογημένες
εντυπώσεις για άλλες σκοπιμότητες, άσχετες με τα πραγματικά συμφέροντά τους. Καλούμε τα
σωματεία να επιδείξουν τον αναγκαίο επαγγελματισμό και σεβασμό προς τους θεσμούς και το
δημοκρατικό μας πολίτευμα. Καλούμε όλα τα κόμματα να πάρουν θέση ώστε να αποφευχθεί κάθε
τέτοια προοπτική.
Είναι γνωστό ότι την κυβέρνηση απασχολούν, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, όλα τα
θέματα που σχετίζονται με τα νέα μισθολόγια των Υπαλλήλων του Δημοσίου, προκειμένου αυτά
να ισχύσουν από το 2004. Ο σχετικός προγραμματισμός προέβλεπε να ολοκληρωθεί κατ’ αρχήν ο
διάλογος με την ΑΔΕΔΥ για το νέο μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων και τις συντάξεις και
στη συνέχεια να ακολουθήσουν οι συζητήσεις για τα ειδικά μισθολόγια. Ταυτόχρονα, συζητείται το
θέμα των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων στο Δημόσιο Τομέα.
Και ενώ οι διαδικασίες αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη, ετέθη από τις Ομοσπονδίες και τις
Ενώσεις των εργαζομένων της ΕΛ.ΑΣ., του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, αίτημα
χαρακτηρισμού του επαγγέλματός τους ως επικινδύνου, βαρέως και ανθυγιεινού. Το αίτημα αυτό
συνοδεύεται από απαίτηση καταβολής μηνιαίου επιδόματος ίσου με το 20% του βασικού μισθού
του Αστυνομικού Διευθυντή (196 € ή 67.000 δρχ. περίπου) και ενσωμάτωση του ποσού αυτού στον
συντάξιμο μισθό. Επίσης, το Αστυνομικό, Πυροσβεστικό και Λιμενικό προσωπικό να δικαιούται
σύνταξη, αν φύγει από την Υπηρεσία, μετά 20 τουλάχιστον έτη συντάξιμης υπηρεσίας εκ των
οποίων 15ετής πραγματική.
Ο χαρακτηρισμός επαγγέλματος, ως επικινδύνου, είναι καινοφανής, τίθεται για πρώτη φορά
στο ισχύον στη χώρα μας εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς και είναι συνεπώς προφανείς
οι παρενέργειες σε ενδεχόμενη υιοθέτησή του (πυροδότηση επέκτασης του χαρακτηρισμού σε
πολλές κατηγορίες εργαζομένων κλπ.). Ο χαρακτηρισμός αυτός θα οδηγήσει σε διπλασιασμό των
πραγματικών χρόνων ασφάλισης και δυνατότητα εξόδου από την υπηρεσία και συνταξιοδότησηςακόμα και στην ηλικία των 35 ετών και δεν μπορεί παρά να ισχύσει και στα στρατιωτικό προσωπικό
των Ενόπλων Δυνάμεων.
Η οικονομική επιβάρυνση από την υιοθέτηση των ανωτέρω αιτημάτων ανέρχεται σε 500.000.000
€ περίπου ή 170 δισ. δραχμές, σε ετήσια βάση (αποδοχές ενέργειας-συντάξεις). Η κυβέρνηση δεν
μπορεί να κάνει δεκτό τα αίτημα του χαρακτηρισμού του επαγγέλματος ως επικινδύνου. Δηλαδή,
να προσθέσει στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και τον χαρακτηρισμό του «επικινδύνου».
Η κυβέρνηση επιθυμεί ο διάλογος να συνεχιστεί για τα άλλα αιτήματα. Από αυτά, τα οικονομικά
αιτήματα να συζητηθούν στα πλαίσια του ειδικού μισθολογίου των Ενόπλων Δυνάμεων και των
Σωμάτων Ασφαλείας, το δε αίτημα για ένταξη κατηγοριών προσωπικού στο καθεστώς των βαρέων
και ανθυγιεινών, κατά τη συζήτηση αυτού του θέματος για τον Δημόσιο Τομέα».
Η σιωπηρή διαμαρτυρία της 24ης Ιουλίου
Η συγκέντρωση ήταν πράγματι ανεπανάληπτη και υποδειγματική για τη συμπεριφορά και τη
στάση όσων συμμετείχαν σε αυτήν, τόσο κατά τη διάρκεια της πορείας που ακολούθησε ως το
Κοινοβούλιο, αλλά και κατά τη διάρκεια της καθιστικής σιωπηλής διαμαρτυρίας όλο το βράδυ επί

415

Μανώλης Κ. Σταυρακάκης
της Βασιλίσσης Σοφίας. Χιλιάδες αστυνομικοί, λιμενικοί και πυροσβέστες κρατούσαν μαύρα κεριά
σε ένδειξη πένθους για τους συναδέλφους τους που έπεσαν ηρωικά στο καθήκον. Βασικά τους
σύνθημα στα πανό, «Μισθός αξιοπρέπειας, όχι πείνας», «Σεβασμός στους νεκρούς μας».
Η σιωπηλή διαμαρτυρία μόλις είχε περάσει στην Ιστορία. Ήταν η 29η επέτειος της αποκατάστασης
της Δημοκρατίας και πολλοί πίστευαν ότι οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας δεν θα τολμούσαν
να ζητήσουν περισσότερη δημοκρατία. Οι εκατοντάδες συγκεντρωμένοι αστυνομικοί, πυροσβέστες
και λιμενικοί απέδειξαν ότι μπορούν να τιμούν το λειτούργημά τους και πάνω απ’ όλα να σέβονται
τους ήρωες, τους συναδέλφους τους που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας.
Τα προεδρεία των Ομοσπονδιών κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας συναντήθηκαν στο
Προεδρικό Μέγαρο με τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κωστή Στεφανόπουλο
στον οποίο επιδόθηκε το Ψήφισμα διαμαρτυρίας. Λίγες ημέρες αργότερα (1η Αυγούστου 2003),
οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων συναντήθηκαν με τον ίδιο τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο, ο οποίος άκουσε με προσοχή τις απόψεις τους και τάχθηκε
υπέρ της συνέχισης ενός δημιουργικού και ουσιαστικού διαλόγου με την κυβέρνηση, έτσι ώστε να
επιλυθεί οριστικά το αίτημά τους.
Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, την ώρα της συγκέντρωσης, ήταν το ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΝΕΚΡΩΝ
για τα θύματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:
ΔΟΚ/ΜΟΣ ΠΥΡ/ΣΤΗΣ Πούλος Κων/νος, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ Φωτεινόπουλος Αναστάσιος,
ΔΟΚ/ΜΟΣ ΑΡΧ/ΣΤΗΣ Αναγνωστόπουλος Διονύσιος, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ Καπουτσής Αθανάσιος,
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ Παπαγρίβας Αθανάσιος, ΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ Σουρτάκος Σταύρος,
ΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ Μεζίνης Παναγιώτης, ΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ Μπακαλούμας Νικόλαος,
ΔΟΚ/ΜΟΣ ΠΥΡ/ΣΤΗΣ Μαγαλιός Νικόλαος,
ΥΠΑΡΧ/ΣΤΗΣ Πετράκης Σπυρίδων, ΑΝΘ/ΓΟΣ Μαρκόπουλος Χρήστος, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
Χαλκιάς Αστέριος, ΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ Κούρκουλος Σπυρίδων, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ Καραβασίλης
Σάββας, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ Γκαντίνας Γεώργιος, ΥΠΟΠ/ΓΟΣ Λεμονίδης Ιωάννης, ΑΡΧ/ΡΧΟΣ
Τζιβάρας Γεώργιος, ΠΥΡΟΝΟΜΟΣ Χειλαδάκης Ιωάννης, ΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ Σπυρόπουλος
Πέτρος, ΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ Μαυραειδής Θεμιστοκλής, ΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ Διαβολής
Αλέξανδρος, ΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ Μαλούκος Δημήτριος, ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ Καραμολέγκος
Δημήτριος, ΠΥΡΟΝΟΜΟΣ Σταμέλος Σωτήριος, ΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ Ριζόπουλος
Ελευθέριος, ΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ Νικολάου Νικόλαος, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ Σκούρτης Σταύρος,
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ Μποσινάς Ανδρέας, ΕΠΟΧΙΚΟΣ Καρβουνιάρης Σταύρος, ΕΠΟΧΙΚΗ ΠΥΡ/
ΣΤΡΙΑ Τασσοπούλου Ιωάννα, ΑΝΤ/ΡΧΟΣ Γκάτσος Ηλίας, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ Κραγιάς Ιωάννης,
ΕΠΟΧΙΚΟΣ Δημόπουλος Σπύρος και ΠΥΡΟΝΟΜΟΣ Κωστάκης Ιωάννης. ΑΘΑΝΑΤΟΙ!!!
Το φυλλάδιο που διακινήθηκε από τις Ομοσπονδίες στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, έγραφε
μεταξύ άλλων:
«Εκατοντάδες οικογένειες Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών παραπεταμένες δίνουν
ένα καθημερινό και απάνθρωπο αγώνα επιβίωσης. Παράλληλα, δεκάδες ακρωτηριασμένοι και
ανήμποροι συνάδελφοί μας, οι οποίοι υπέστησαν βλάβη στην υγεία τους, κατά την εκτέλεση του
καθήκοντός τους, εύχονται να είχαν χάσει τη ζωή τους γιατί διέρχονται ένα καθημερινό Γολγοθά,
όντας αβοήθητοι». Στη συνέχεια αναφέρονται στο ιστορικό του αιτήματος και στον εμπαιγμό
που τους επεφύλαξε η κυβέρνηση. «Τελειώνοντας, ζητούμε τη συμπαράσταση κάθε υγιούς
σκεπτόμενου πολίτη, γιατί είναι εύλογο ότι, όταν ο ίδιος ο Αστυνομικός, ο Πυροσβέστης και ο
Λιμενικός αισθάνεται ανασφαλής, αυτή η ανασφάλεια αγγίζει και κάθε πολίτη», τόνιζαν.
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Ανακοινώσεις για την εκδήλωση αυτή εξέδωσαν στη συνέχεια όλες οι Ομοσπονδίες, με
χαρακτηριστικότερη εκείνη που ανέφερε την απόφασή τους για «ΜΟΡΑΤΟΡΙΟΥΜ ΩΣ ΤΗ
Δ.Ε.Θ.»
Μετά από τέσσερις ημέρες, στις 28-7-2003 ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης επισκέφθηκε το
Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής για να ενημερωθεί για τις δασικές πυρκαγιές και όπως
ήταν αναμενόμενο, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το Σώμα και τους ανθρώπους του, χωρίς όμως
να πάρει θέση για το μείζον θέμα των ημερών. Αντιθέτως, εμφάνισε τους ένστολους ως τους πλέον
καλοπληρωμένους υπαλλήλους του ελληνικού κράτους…
Καίτοι είχε ο ίδιος προκληθεί, μια μέρα πριν από την ΕΑΠΣ, να ανακοινώσει τις προθέσεις
της Ελληνικής Κυβέρνησης για την αναγνώριση ή μη του πυροσβεστικού επαγγέλματος, ως
επικίνδυνου και ανθυγιεινού, εκείνος σιώπησε. Η ΠΟΕΥΠΣ από την πλευρά της κατέκρινε
επίσης την κυβερνητική τακτική, τονίζοντας ότι «η συνεχιζόμενη εμμονή της Κυβέρνησης στο να
λοιδορεί, να απαξιώνει και εν τέλει να εμπαίζει τους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας, μας
υποχρεώνει ως Πανελλήνια Ομοσπονδία να καταγγείλουμε για άλλη μια φορά την τακτική αυτή
και να δηλώσουμε «φτάνει πια όλα έχουν τα όριά τους!». (…)
«Ο πρωθυπουργός της χώρας κ. Κ. Σημίτης μόλις προχθές στην επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις
του 199 (Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.) περισσότερο γαλαντόμος, μας πληροφόρησε ότι οι αυξήσεις που πήραμε
την τελευταία εξαετία είναι ίσες ή μεγαλύτερες του 100% ! Ενημερώνουμε, λοιπόν, τον κύριο
υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο πρωθυπουργό και κάθε άλλον ενδιαφερόμενο ότι τα νούμερα
που αναφέρθησαν είναι φανταστικά και όχι πραγματικά. Για μεν τις αποδοχές που αναφέρονται στους
πίνακες που εξέδωσε ο κ. Φαρμάκης έχουμε να δηλώσουμε ότι οι αποδοχές αυτές είναι ανά δίμηνο
και όχι μηνιαίως για δε το ποσοστό αύξησης της τελευταίας εξαετίας που πήραμε, δεν υπερβαίνει
το 14%. Εκτός και αν ο κύριος υφυπουργός Οικονομικών και ο κύριος πρωθυπουργός ήθελαν να
αναφερθούν στην αύξηση του ποσοστού των θυμάτων που έχει η Πυροσβεστική Οικογένεια την
τελευταία εξαετία, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα συμφωνούσαμε διότι το ποσοστό υπερβαίνει το
100% (απ’ τους εν συνόλω 34 συναδέλφους που έχουν πέσει εν ώρα καθήκοντος οι 18 χάθηκαν την
τελευταία εξαετία, ποσοστό 112,5%, τραγικό ποσοστό μεν, αλλά καθ ‘όλα πραγματικό και καθόλου
φανταστικό. Ας σταματήσουν λοιπόν να μας λοιδορούν και ας μας απαντήσουν κάποια στιγμή
ευθέως και για την ταμπακέρα. Αναγνωρίζει η κυβέρνηση ότι το επάγγελμα-λειτούργημά μας είναι
επικίνδυνο και ανθυγιεινό; Θα τηρήσει η κυβέρνηση τη δέσμευσή της για τη θεσμοθέτησή του;
Εμείς τους δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για το δίκαιο των αιτημάτων μας και
καμία λοιδορία, απαξία και αναλγησία δεν θα μας κάμψει».
Πρώτη φορά στη ΔΕΘ
Οι ελπίδες των πέντε προέδρων για εξεύρεση λύσης εξανεμίζονται στις 20 Αυγούστου 2003, όταν
σε κοινή τους συνεδρίαση διαπιστωνόταν πλήρης στασιμότητα, όχι μόνο για το «επικίνδυνο», αλλά
και για το «βαθμολόγιο», το οποίο υποτίθεται ότι θα είχε ρυθμιστεί από το Μάιο. Αναπόφευκτα,
λοιπόν, ανακοινώθηκε η επόμενη ένστολη πανελλαδική συγκέντρωση, κατά τα εγκαίνια της ΔΕΘ,
στις 5 Σεπτεμβρίου 2003.
Σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία, ο Μιχαήλ Μιχαήλ με επιστολή του προς το Δ.Σ., (26-8-2003)
αμφισβητεί την ικανότητα του προεδρείου για αξιόπιστη και μαχητική διαπραγμάτευση και
προτείνει αλλαγή της Διοίκησης της ΠΟΕΥΠΣ με διαπαραταξιακή συμμετοχή για ένα προεδρείο
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που θα είναι αποφασισμένο να συγκρουστεί και να φέρει σε πέρας τα χρόνια προβλήματα του
κλάδου.
Ωστόσο, η διοίκηση της Ομοσπονδίας, συνεχίζει αταλάντευτα τη συμμετοχή της στο κοινό
μέτωπο με τις άλλες Ομοσπονδίες και στις 2 Σεπτεμβρίου 2003, προσέρχεται στη συνάντηση
που είχε ζητήσει ο υπουργός Δημόσιας Τάξης. Ο Γιώργος Φλωρίδης, τους ανακοίνωσε ότι «η
κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει δεκτό το αίτημα του χαρακτηρισμού του επαγγέλματός μας ως
επικίνδυνου και ανθυγιεινού! Αντ’ αυτού προκειμένου να μειώσει τις δυσμενείς επιπτώσεις του
επικίνδυνου του επαγγέλματος μας, προτίθεται να επεκτείνει τις διατάξεις του ΝΔ 142/74, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα μέχρι και το 1992, καθώς και να χορηγήσει επίδομα 60 €.
Από πλευράς Ομοσπονδιών του επισημάνθηκε η επιθυμία τους για αγαστή συνεργασία, έτσι
ώστε μέσα από γόνιμο διάλογο να επιδιώκεται η λύση των εκάστοτε αναφυομένων ζητημάτων.
Ωστόσο, α) η άρνηση της κυβέρνησης για άμεση αναγνώριση του επαγγέλματος ως επικίνδυνου
και ανθυγιεινού και αντ’ αυτού η απόφασή της να προχωρήσει Οκτώβριο ή Νοέμβριο 2003, στην
θεσμοθέτηση της επέκτασης των διατάξεων του ΝΔ 142/74 ως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
μέχρι και το 1992, εξαιρώντας μάλιστα το 1/3 του προσωπικού από την ρύθμιση αυτή, β) ο μη
υπολογισμός του επιδόματος στο βασικό μισθό έτσι, ώστε να αναπροσαρμόζεται κατά περίπτωση
και ιδιαίτερα να μην επεκτείνεται και στο συντάξιμο μισθό και γ) η μη διασφάλιση του προσωπικού
που χάνει την ζωή του κατά την εκτέλεση του καθήκοντος ή μένει ανήμπορος, ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ
στο συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας, να αρθεί στο ύψος των
περιστάσεων και να υλοποιήσει την ομόφωνη απόφασή του για την πραγματοποίηση της ένστολης
πανελλαδικής διαμαρτυρίας στις 5-9-2003 και ώρα 18.30, στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τις
αποφάσεις των οργάνων του!
Στις 5 Σεπτεμβρίου 2003, έδωσαν, λοιπόν, για πρώτη φορά το «παρών» στη Θεσσαλονίκη,
χιλιάδες αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί από όλη την Ελλάδα.
«Αυτή είναι λαοθάλασσα, δεν είναι συγκέντρωση», είπε από το βήμα της συγκέντρωσης ο
πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ Γιώργος Πήλιουρας, σημειώνοντας ότι «έχουμε την υποχρέωση έναντι των
οικογενειών μας να διασφαλίσουμε την υγεία και την ζωή μας. Αυτά είναι αγαθά αδιαπραγμάτευτα.
Εμείς δεν τα διαπραγματευόμαστε. Έχει αυτό το δικαίωμα η κυβέρνηση; Εμείς λέμε όχι».
Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι δεν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των Ομοσπονδιών και
δεν έστειλαν εκπροσώπους τους στη συγκέντρωση η Νέα Δημοκρατία, αλλά ούτε και το ΠΑΣΟΚ!
Χαιρετισμό απηύθυναν ο βουλευτής του ΚΚΕ καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης, ο νομάρχης
Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Ψωμιάδης και εκ μέρους του Συνασπισμού, η βουλευτής Ασημίνα
Ξηροτύρη.
Οι συνδικαλιστές αποχώρησαν σαφώς ικανοποιημένοι από τη συμπρωτεύουσα, δίνοντας στην
κυβέρνηση διορία μέχρι τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, και ειδικότερα μέχρι την ημέρα κατάθεσης
του προϋπολογισμού στη Βουλή. Το είχαν καταστήσει σαφές, επιδίδοντας στον εκπρόσωπό της το
Ψήφισμα της μεγαλειώδους εκδήλωσης διαμαρτυρίας, την ώρα που εγκαινίαζε τη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης κι ενώ τα συνθήματα των διαδηλωτών δονούσαν
την ατμόσφαιρα, υπό τους ήχους του γνωστού λαϊκού τραγουδιού «Πάγωσε η τσιμινιέρα, κι απέξω
από την πύλη, εργάτες μαζεμένοι συζητάνε»... «Δεν υποχωρούμε, αν δεν δικαιωθούμε», «Μείνανε
οι δηλώσεις και οι υπογραφές, δώστε τώρα λύσεις που να ’ναι οριστικές», «Εμείς δεν κινδυνεύουμε,
αλλά νεκρούς κηδεύουμε» και πολλά άλλα συνθήματα, χαρακτηριστικά του κοινού αγώνα των
αστυνομικών, των λιμενικών και των πυροσβεστών.
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Οι πρόεδροι, στον απόηχο της μεγαλειώδους συγκέντρωσης, απευθύνθηκαν με επιστολή τους
στους συναδέλφους και τις συναδέλφισσές τους, τονίζοντας ότι «κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος.
Η μεγάλη παρουσία και ο ενθουσιώδης δυνατός παλμός της διαμαρτυρίας αποτελεί παρήγορο και
αισιόδοξο μήνυμα, σε αντίθεση όλων εκείνων των υπόγειων προσπαθειών για την αποτυχία της
συγκέντρωσης. Στο σημείο αυτό οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα διήλθε
πολλούς σκοπέλους, έτσι ώστε σήμερα να διεκδικείται τουλάχιστον το αυτονόητο και δεν είναι
δυνατόν να πτοηθεί στην προβολή οιωνδήποτε προσκομμάτων και μάλιστα προερχομένων από
συναδέλφους, οι οποίοι ενώ απολαμβάνουν των συνδικαλιστικών επιτυχιών και γεύονται τους
καρπούς αυτού, λησμονούν τούτο και λειτουργούν - δρουν ως «ως βασιλικότεροι του Βασιλέως».
Συνάδελφοι, ο δίκαιος αγώνας μας θα συνεχιστεί. Έχουμε χρέος όλοι μας να αρθούμε στο ύψος
των περιστάσεων πέρα από τα όποια «εμπόδια». Περιθώριο για την υλοποίηση της δέσμευσης της
κυβέρνησης υπάρχει μέχρι της 6-10-2003. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση δε θα μας
οδηγήσει σε νέες αντιδράσεις».
Ηχούν ξανά τα τύμπανα του πολέμου
Η κυβέρνηση, κατά την προσφιλή τακτική των παλαιοκομματικών επιτελείων, αντί να αντιληφθεί
το αδιέξοδο της πολιτικής της για να δικαιολογήσει την αδιάλλακτη στάση της και την αθέτηση
πολλών υποσχέσεών της, κατέφυγε στον άχαρο ρόλο της δυσφήμισης του συνδικαλιστικού κινήματος
των ενστόλων, προβάλλοντας ψευτοδιλήμματα και ανακρίβειες, περί δήθεν κομματικοποίησης του
αγώνα, περί επίλυσης των οικονομικών αιτημάτων τους κ.λπ.
Στις 24-9-2003 έγινε μια ακόμα κοινή συνεδρίαση των πέντε προέδρων με τη συμμετοχή
εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων, αλλά και του υφυπουργού Δημόσιας Τάξης Παντελή
Τσερτικίδη, ο οποίος υποστήριξε ότι το σχέδιο νόμου προσέκρουσε στην άρνηση του υπουργείου
Οικονομικών.
Ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Μαρκογιαννάκης υποσχέθηκε ότι εφόσον
κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία, θα αναγνωρίσει το επάγγελμα ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό.
Ωστόσο, ιδιαίτερη αναφορά ή συγκεκριμένη θέση επ’ αυτού, δεν κατατέθηκε. Επίσης, οι εκπρόσωποι
του Κ.Κ.Ε. και του Συνασπισμού Γιάννης Νάκης και Νίκος Χουντής, αφού αναφέρθηκαν στην
αναγκαιότητα της θεσμικής κατοχύρωσης του δίκαιου αιτήματος, κατέληξαν ότι αυτό θα προέλθει,
ύστερα από συντονισμό και επίμονο αγώνα των εργαζομένων Πυροσβεστών, Αστυνομικών και
Λιμενικών.
Στις λίγες εβδομάδες που ακολούθησαν πριν από την επόμενη «αναμέτρηση» οι πρόεδροι
επιχείρησαν να συζητήσουν και με τον πρώην ΥΔΤ Μ. Χρυσοχοΐδη, ο οποίος στο μεταξύ είχε
αναλάβει καθήκοντα Γενικού Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Ζήτησαν να συναντηθούν και με τον
υφυπουργό Οικονομικών Ν. Φαρμάκη, ο οποίος είχε ανακοινώσει με τον πιο επίσημο τρόπο
ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται να θεσμοθετήσει νέο ενιαίο μισθολόγιο Ενόπλων Δυνάμεων και
Σωμάτων Ασφαλείας. Οι προσπάθειές τους ήταν άκαρπες, οπότε στις 30/9/2003, μη έχοντας άλλα
περιθώρια αναμονής, ανακοίνωσαν τη συνέχιση ενός αγώνα εντεινόμενου,ως την τελική δικαίωση,
ήτοι, τριήμερη ένστολη διαμαρτυρία στην Αθήνα, αρχής γενομένης από τις 8-10-2003.
Πιο συγκεκριμένα, το αγωνιστικό πρόγραμμα που αφορούσε κυρίως τα σωματεία της ΠΟΑΣΥ,
προέβλεπε:
α) Την πρώτη ημέρα (8-10-2003) θα συμμετέχουν οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις των Νομών:
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Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Σερρών, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πιερίας,
Ημαθίας, Πέλλας, Λέσβου, Σάμου, Κυκλάδων και Αττικής.
β) Τη δεύτερη ημέρα (9-10-2003) θα συμμετέχουν οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις των Νομών:
Αργολίδας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Ηλείας, Αχαΐας, Αιτ/νίας, Εύβοιας
Βοιωτίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Αττικής.
γ) Την τρίτη ημέρα (10-10-2003) θα συμμετέχουν οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις των
Νομών: Θεσπρωτίας, Άρτας, Λευκάδας, Κέρκυρας, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης, Χανίων,
Δωδεκανήσου, Χίου, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, Φλώρινας, Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, Λάρισας,
Καρδίτσας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Αττικής.
Οι πρόεδροι απευθύνονται στους πάντες, τονίζοντας:
«Συμπληρωματικά και προς υποβοήθηση του έργου σας, αλλά και για να έχετε μια γενική εικόνα
του όλου προγράμματος, σημειώνονται τα εξής:
α) Είναι ευνόητο ότι στις ανωτέρω μετακινήσεις συμπεριλαμβάνονται και οι Πρωτοβάθμιες
Οργανώσεις όλων των Ομοσπονδιών που λειτουργούν σε περιφερειακό επίπεδο.
β) Την πρώτη ημέρα (8-10-2003) η ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα γίνει την 18:30
(ο χώρος θα ορισθεί με άλλο έγγραφο) και θα παραμείνει μέχρι την 11:00’ της επομένης (9-102003), τη δεύτερη ημέρα (9- 10-2003) οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις της πρώτης ημέρας θα
αντικατασταθούν με της δεύτερης ημέρας, οι οποίες θα παραμείνουν στο χώρο της διαμαρτυρίας
μέχρι την 24:00’ ώρα. Τέλος, οι της δεύτερης ημέρας, θα αντικατασταθούν από της τρίτης ημέρας,
οι οποίες θα παραμείνουν στο χώρο της διαμαρτυρίας μέχρι την 13;00’ ώρα της 10-10-2003.
γ) Τα προεδρεία των Ομοσπονδιών καθ’ όλη την τριήμερη διαμαρτυρία, καθώς και οι πρόεδροι και
γενικοί γραμματείς των Πρωτοβάθμιων Οργανώσεων, θα παραμείνουν στο χώρο της διαμαρτυρίας
και μετά την αποχώρηση των μελών τους.
δ) Κάθε Πρωτοβάθμια Οργάνωση παρακαλείται όπως διαθέτει πανό με το σύνθημα που θα
επιλέξει.
ε) Η Πρωτοβάθμια Οργάνωση της Αττικής παρακαλείται όπως εντείνει τις προσπάθειές της,
προκειμένου να καλύψει τη συγκέντρωση για όλο το τριήμερο».
Πριν από αυτές τις δράσεις, είχαν αποφασίσει να διανείμουν φειγ βολάν με σχετικό περιεχόμενο
στους χώρους Αφίξεων όλων των αεροδρομίων. Επίσης, να στείλουν επιστολές στους αρχηγούς
των πολιτικών κομμάτων και στον πρόεδρο της Βουλής και να τους ζητούν την πλήρη στήριξή τους
στο αγώνα που θα δώσουν.
Είναι σαφές ότι αρχίζει να διαμορφώνεται ένα «πολεμικό» κλίμα, το οποίο αποτυπώνεται και σε
Δελτίο Τύπου την ίδια ημέρα. Οι πρόεδροι αναφέρονται στη μονομερή απόφαση της κυβέρνησης να
αθετήσει τα συμφωνηθέντα και να βάλει στο τραπέζι του διαλόγου άλλο ζήτημα, ήτοι την εξαγγελία
νέου μισθολογίου, τονίζοντας ότι «πρόκειται για νέα δυσμενή εξέλιξη, που φορτίζει ιδιαίτερα την
όλη τεταμένη κατάσταση και τον αναβρασμό που επικρατεί στα Σώματα Ασφαλείας». Ο υπουργός
Οικονομικών από την πλευρά του, είχε ανακοινώσει, χωρίς διάλογο με τις Ομοσπονδίες, αύξηση
των αποδοχών κατά 4,5% αλλά χωρίς καμία αναφορά στα υποσχεθέντα 60 ευρώ, ως επίδομα για
την επικινδυνότητα.
Ύστερα και από νέα σύσκεψή τους, την 1η Οκτωβρίου, ενημερώνουν τα μέλη τους ότι το λεγόμενο
νέο μισθολόγιο αποτελεί κατά βάση μια πρώιμη εξαγγελία της ετήσιας εισοδηματικής πολιτικής
που ούτως ή άλλως παρέχεται κάθε χρόνο. Καταγγέλλουν δε την κυβέρνηση ότι τους αντιμετωπίζει
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ως παρίες του δημόσιου τομέα και καλούν τους ένστολους που δεν θα είναι υπηρεσία να λάβουν
μέρος στην τριήμερη διαμαρτυρία, 8,9 και 10 Οκτωβρίου 2003, με τη στολή τους, αλλά και όσους
δεν είναι, να κάνουν λευκή απεργία.
Ήταν φανερό ότι όταν οι εκπρόσωποι των ενστόλων αποφάσιζαν την κλιμάκωση των
κινητοποιήσεών τους, σε αυτήν την έκταση, το ποτήρι είχε ξεχειλίσει... Η οργάνωση των
εκδηλώσεων ήταν άψογη, αλλά και η ανταπόκριση των ενστόλων στο προσκλητήριο των προέδρων
τους δεδομένη.
Πρωινές ώρες της 6ης Οκτωβρίου 2003, τίποτε ακόμα δεν προϊδέαζε για την επερχόμενη
καταιγίδα... Οι συνδικαλιστές ξεκίνησαν τη διαμαρτυρία τους με μια επικοινωνιακή αντεπίθεση
που περιλάμβανε τη διανομή δέκα χιλιάδων προκηρύξεων σε αλλοδαπούς, που έφταναν στη
χώρα μας αεροπορικώς και ακτοπλοϊκώς, σε μια προσπάθεια ενημέρωσης της παγκόσμιας κοινής
γνώμης. Επίσης από ραδιοφωνικούς σταθμούς μεταδίδονταν έξυπνα «απεργιακά» μηνύματα, τα
οποία ενημέρωναν την ελληνική κοινή γνώμη για το δίκαιο αίτημά τους.
Η δεύτερη, μετά την απόφαση που προαναφέραμε για την κήρυξη «λευκής απεργίας», ιστορική
απόφαση σε επίπεδο μορφών αγώνα, αφορούσε το συμβολικό «αποκλεισμό» του υπουργείου
Εθνικής Οικονομίας στην πλατεία Συντάγματος, στις 8 προς 9 Οκτωβρίου 2003.
Η προσυγκέντρωση ήταν στα Προπύλαια με ιδιαίτερο αγωνιστικό παλμό, δυναμική, επιμονή και
συμμετοχή. Στα πρόσωπα όλων διακρινόταν ολοφάνερα η αποφασιστικότητά τους. Όλοι δήλωναν
προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν θα υποχωρήσουν αν δεν υπάρξει δικαίωση. Όμως, αυτή η επιμονή
ενόχλησε και θορύβησε πάρα πολύ τους υπηρεσιακούς παράγοντες και ιδίως την Ηγεσία του
ΥΔΤ, οι οποίοι με την πάροδο του χρόνου άρχισαν να χάνουν την ψυχραιμία τους και να ενεργούν
με νευρικότητα και χωρίς ίχνος νηφαλιότητας, προβαίνοντας σε μια σειρά σπασμωδικών και
αντιδημοκρατικών κινήσεων.
Όταν οι συγκεντρωμένοι έφτασαν στο υπουργείο Οικονομικών και παρέμειναν, σύμφωνα με το
πρόγραμμα έξω από αυτό, ο ίδιος ο Αρχηγός του Σώματος Φώτης Νασιάκος έσπευσε στο γραφείο
του Αττικάρχη Γιώργου Αγγελάκου, στη ΓΑΔΑ, όπου στο μεταξύ είχαν κληθεί οι Δημήτρης
Κυριαζίδης (ΠΟΑΣΥ) και Γιώργος Καμαρινόπουλος (ΠΟΑΞΙΑ). Ο Αρχηγός τους ζήτησε να
συμφωνήσουν ότι θα πουν στους συναδέλφους τους διαδηλωτές να αποχωρήσουν από το υπουργείο.
Οι συνδικαλιστές δεν ήταν δυνατόν να «λιποτακτήσουν» στην πιο κρίσιμη φάση του αγώνα τους.
Ανέλαβαν τις ιστορικές τους ευθύνες και επέστρεψαν στον τόπο συγκέντρωσης των συναδέλφων
τους.
Η ατμόσφαιρα ήταν ενθουσιώδης, αν και κάποιοι δημοσιογράφοι δεν έκρυβαν την «ανησυχία»
τους, θέτοντας διάφορα ερωτήματα προς τους διοργανωτές, του τύπου «τι θα κάνετε όλη τη νύχτα
εδώ», «υπάρχουν και ένοπλοι ανάμεσά σας;», «μήπως θα επέμβουν τα ΜΑΤ» κ.λπ.
Στη συνέχεια, περί ώρα 00.05 της 9ης Οκτωβρίου 2003, εμφανίστηκε στην πλατεία Συντάγματος
ο επικεφαλής των μέτρων Ταξίαρχος Ιωάννης Τσιρώνης, ενώ στην πάνω πλευρά της πλατείας
Συντάγματος, έχει ήδη καταφθάσει μια διμοιρία των ΜΑΤ. Οι δημοσιογράφοι πλησίασαν τον
Ταξίαρχο, προκειμένου να του αποσπάσουν κάποια πληροφορία, αλλά εκείνος κινείται νευρικά
από το ένα σημείο στο άλλο. Οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών αντιλαμβάνονται ότι η ώρα μηδέν
πλησιάζει και διερωτώνται αν έχει επικοινωνήσει μαζί τους κάποιος εισαγγελέας ή αν υπάρχει
εισαγγελέας κάπου στην Πλατεία Συντάγματος. Η πίεση που ασκείται στους συγκεντρωμένους
είναι αφάνταστη καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να στήσει κατηγορητήριο, ότι πρόκειται για στάση
ενόπλων! Κάποια ραδιόφωνα κάνουν ήδη λόγο για κατάληψη του υπουργείου…
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Οι εξελίξεις όμως είναι αστραπιαίες. Μετά από μία ώρα περίπου, μεσάνυχτα πια, ο Αστυνομικός
Διευθυντής, αρχίζει να διαβάζει τη διαταγή που κρατά ανά χείρας εν μέσω αποδοκιμασιών και
σαρκαστικών σχολίων:
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 1000/1/15
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.2 του Συντάγματος, κατά τις οποίες οι υπαίθριες συναθροίσεις
μπορούν να απαγορευθούν με αιτιολογημένη απόφασης της Αστυνομικής Αρχής, γενικά αν εξαιτίας
αυτών επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη Δημόσια Ασφάλεια, σε ορισμένη δε περιοχή αν απαιτείται
σοβαρή διαταραχή της κοινωνικοοικονομικής ζωής, όπως ο νόμος ορίζει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 129 έως και 132 του ΠΔ 141/1991.
3. Την υπ’ αριθ. 4/1999 Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
4. Την εξαγγελθείσα για την 8-10-2003 συνάθροιση υπαλλήλων του Αστυνομικού, Λιμενικού και
Πυροσβεστικού Σώματος που πραγματοποιήθηκε την 19.00 ώρα στα Προπύλαια και ακολούθως
στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, με πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών
Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
(Π.Ο.ΑΞΙ.Α.), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος
(Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος
(Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.), της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Α.Π.Σ.) και το γεγονός ότι
έχουν προβεί σε αποκλεισμό του ανωτέρω Υπουργείου, με σκοπό την συνέχιση της παρεμπόδισης
της ομαλής λειτουργίας του.
5. Υπάρχουσες βάσιμες και θετικές πληροφορίες ότι ο αποκλεισμός του Υπουργείου Εθνικής
Οικονομίας, θα συνεχιστεί ενώ θα προβούν στις ίδιες ενέργειες και σε άλλες δημόσιες Υπηρεσίες.
6. Την ανάγκη προάσπισης της δημόσιας ασφάλειας και της κοινωνικοοικονομικής ζωής.
7. Το γεγονός ότι από την ανωτέρω συνάθροιση θα διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία του
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, και λοιπών υπηρεσιών της ευρύτερης περιοχής, που είναι
ιδιαίτερης σημασίας για την ομαλή λειτουργία του Κρατικού Μηχανισμού καθώς και το δικαίωμα
της εργασίας, με αποτέλεσμα τη σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής όχι μόνο της
πόλης αλλά και της χώρας, με απρόβλεπτες συνέπειες και ιδιαίτερη πιθανότητα να δημιουργηθούν
εκτεταμένα επεισόδια και φθορές, πράξεις που συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την δημόσια
ασφάλεια.
8. Το ότι οι ανωτέρω κίνδυνοι για διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής και της δημόσιας
ασφάλειας δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με άλλο τρόπο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. - Απαγορεύουμε για λόγους δημόσιας ασφαλείας και διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής
ζωής από ώρα 23.00 της 8-10-2003 έως και 24.00 ώρα της 10-10-2003 κάθε δημόσια συνάθροιση
στο Υπ. Εθνικής Οικονομίας (Νίκης και Μητροπόλεως), Υπ. Οικονομικών (Καραγιώργη Σερβίας),
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Πανεπιστημίου), Μέγαρο Μαξίμου (Ηρώδου Αττικού), Βουλή
(Βασ. Σοφίας - Αμαλίας), Υπ. Δημόσιας Τάξης (Π. Κανελλοπούλου), καθώς και σε οποιαδήποτε
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άλλο υπουργείο και Δημόσια Υπηρεσία.
2.- Η πραγματοποίηση ή απόπειρα πραγματοποίησης συνάθροισης και πορείας, στους ανωτέρω
τόπους και χρόνο θα αντιμετωπίζεται με κάθε νόμιμο μέσο, οι δε συμμετέχοντες σε τέτοια εκδήλωση
θα διώκονται για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 171 Π.Κ. και άλλων συναφών διατάξεων.
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2003
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γιώργος Αγγελάκος
Οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών απαντούν με μια φωνή ότι η συγκεκριμένη διαταγή-απόφαση
δεν είναι σύννομη καθόσον οι συγκεντρωθέντες δεν παραβιάζουν κανένα νόμο. Απλά, ειρηνικά
και δημοκρατικά διαδηλώνουν, χωρίς να ενοχλούν ή να παρακωλύουν κάτι, ασκώντας έτσι κατά
τον πιο ήσυχο τρόπο αναφαίρετο δημοκρατικό τους δικαίωμα. Τούτο, δε, το δικαίωμα δεν μπορεί
κανείς να τους το στερήσει.
«Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι», φωνάζουν οι διαδηλωτές και προβαίνουν σε καθιστική
διαμαρτυρία στον πεζόδρομο με θέα στην Πλατεία Συντάγματος. Κανείς δεν εμποδίζει την
είσοδο στο Υπουργείο, άλλωστε είναι περασμένα μεσάνυχτα… Ποιον να εμπόδιζαν άραγε. Τα
δευτερόλεπτα κυλούν βασανιστικά και το ερώτημα που κυριαρχεί είναι αν θα επέμβει η διμοιρία,
που έχει ήδη κάνει την εμφάνισή της και προχωρά αργά αργά προς το μέρος τους. «Καλά, έχουν
χάσει την ψυχραιμία τους;», «Είναι δυνατόν να ρίχνει η ίδια η κυβέρνηση λάδι στη φωτιά;», «Πού
το πάει;»… είναι οι πιο απλές σκέψεις που διατυπώνονται εκείνη τη στιγμή.
Δεν άργησαν φυσικά να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα. Ο Ταξίαρχος τους καλεί «να διαλυθούν
ησύχως (!) εντός δέκα λεπτών (!)» προκαλώντας για άλλη μια φορά τις οργισμένες λεκτικές
αντιδράσεις των συγκεντρωμένων συνδικαλιστών, που δεν πίστευαν αυτά που άκουαν, και μάλιστα,
λίγα μέτρα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Ό,τι κι αν του έλεγαν οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών εκείνη την ώρα, η απόφαση ήταν
προειλημμένη. Το έναυσμα είχε δοθεί και σε λίγα λεπτά η πλατεία και οι γύρω δρόμοι είχαν πνιγοί
στα χημικά. Οι διαδηλωτές προσπαθούν να προστατευθούν από το γενικό ψέκασμα στο οποίο
υποβάλλονται καθώς δεν υποχωρούν.
«Να γίνουν συλλήψεις, συλλήψεις…», ακούγονται τα λόγια του επικεφαλής δι’ ασυρμάτου,
ενώ η κατάσταση γίνεται εκρηκτική όταν στην πλατεία Συντάγματος καταφτάνουν οι βουλευτές
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης (Νέα Δημοκρατία) και Αντώνης Σκυλάκος (ΚΚΕ). Όσο εκείνοι ζητούν
εξηγήσεις, η ρίψη χημικών συνεχίζεται ώς τις τέσσερις τα ξημερώματα, όταν πλέον ο “εχθρός” έχει
κατατρωπωθεί πλήρως…
Όπως ήταν αναμενόμενο, η βίαιη διάλυση της ειρηνικής διαδήλωσης προκάλεσε σάλο στην
Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης δεν δίστασε να μιλήσει «δικαιολογούμενος»
στη Βουλή «για στάση ενόπλων», αλλά η αλήθεια είναι ότι επρόκειτο για γκάφα ολκής, για ένα
καπρίτσιο της εξουσίας που της βγήκε ξινό στο τέλος. Ένα μήνα μετά τα δραματικά εκείνα
γεγονότα, τόσο ο υπουργός όσο και ο Αρχηγός της Αστυνομίας επιχειρούσαν να ρίξουν τους τόνους
με δηλώσεις τους στη «Νέα Αστυνομία», στο ίδιο δηλαδή το περιοδικό της ΠΟΑΣΥ που τους
ασκούσε δριμύτατη κριτική για τις αποφάσεις τους.
Ο μεν Γιώργος Φλωρίδης δήλωνε «ας μην τροφοδοτήσουμε μια συζήτηση για το ποιος και
γιατί δεν υπάκουσε σε εντολές της φυσικής Ηγεσίας» ο δε Φώτης Νασιάκος παραδεχόταν ότι
«επρόκειτο για μια κακή, πολύ κακή παρένθεση» και ότι δεν έχουν διαταραχθεί οι σχέσεις του με
τους συνδικαλιστές. Η αλήθεια είναι ότι οι σχέσεις δεν διαταράχθηκαν, και δεν θα μπορούσαν να
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διαταραχθούν άλλωστε, αφού σε λίγους μήνες η χώρα αναλάμβανε τη διοργάνωση των Ολυμπιακών
Αγώνων του 2004, σε ένα άκρως διαφορετικό και επικίνδυνο διεθνές περιβάλλον. Το ερώτημα,
όμως, που δεν έχει απαντηθεί έως σήμερα είναι ποιο ήταν το πραγματικό διακύβευμα εκείνης
της νύχτας. Ήταν η παρεμπόδιση δήθεν της λειτουργίας του υπουργείου, όπως υποστήριζαν η
Ηγεσία και η κυβέρνηση, ή έπρεπε να δοθεί -κατά την άποψη των εμπνευστών της επίθεσης- ένα
γερό μάθημα στους ασυμβίβαστους αστυνομικούς και στους συμμάχους τους, πυροσβέστες και
λιμενικούς; Μήπως, με άλλα λόγια, τα χημικά που ρίχτηκαν στους ένστολους περνούσαν μηνύματα
σε όλους τους εργαζόμενους και σε κάθε Έλληνα πολίτη ξεχωριστά, ανεξάρτητα από την εργασιακή
και την κοινωνική θέση του; Ή μήπως ήταν μια αναμέτρηση ανάμεσα στην άρχουσα τάξη και στο
ένστολο συνδικαλισμένο δυναμικό της κοινωνίας μας που εδώ και είκοσι σχεδόν χρόνια δεν έλεγε
να υποστείλει τη σημαία του αγώνα, δεν έλεγε να καταθέσει τα όπλα και πεισματικά εξακολουθούσε
να δίνει μαθήματα συνδικαλιστικού αγώνα, ήθους και ύφους σε ολόκληρο το συνδικαλιστικό μας
κίνημα;» έγραφε το ίδιο περιοδικό.
Τα γεγονότα καταγράφηκαν αυθεντικότατα, όμως, και στο έγγραφο που απέστειλε στις
Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της, η ίδια η ΠΟΕΥΠΣ, καλώντας όλους τους πυροσβέστες να συνεχίσουν
τον αγώνα:
«Συνάδελφοι
Ύστερα από την πρωτοφανή χθεσινοβραδινή αντιμετώπισή μας, ως κοινών εγκληματιών,
προκειμένου να τρομοκρατηθούμε, έτσι, ώστε να αρνηθούμε τη συνέχιση του αγώνα μας για
να αναγνωριστεί η εργασία μας ως επικίνδυνη και ανθυγιεινή, γεγονός για το οποίο δεσμεύτηκε
κατά τον πιο επίσημο τρόπο η κυβέρνηση, που σήμερα αρνείται και έχοντας την πλήρη στήριξη
ολόκληρης της Ελληνικής Κοινωνίας, η οποία (στήριξη) ανησύχησε την κυβέρνηση, καλείστε
όπως δώσετε το δυναμικό σας «παρών» στη διαμαρτυρία των συναδέλφων, η οποία θα συνεχιστεί
και αύριο, 10-10-2003 μέχρι ώρα 13:00 μ.μ.».
Επίσης, οι πέντε πρόεδροι, με κοινή τους δήλωση αναφέρθηκαν στα γεγονότα, τονίζοντας
ότι «οι συγκεντρωμένοι συνάδελφοι δέχτηκαν σπάνιας βιαιότητας επίθεση από εντεταλμένους
-συναδέλφους αστυνομικούς. Η αυθαίρετη, παντελώς αναιτιολόγητη και απρόσφορη πράξη
κυβερνητικού αυταρχισμού και αλαζονείας, αποτελεί τυπικό δείγμα του πώς μία συνταγματικά
κατοχυρωμένη και συνδικαλιστική θεμιτή ειρηνική διαδήλωση για την προάσπιση δίκαιων
θεσμικών αιτημάτων που αφορούν στη ζωή και την υγείας μας, αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση.
Ευχαριστούμε τους εντεταλμένους συναδέλφους που απέδειξαν με τον πιο εύγλωττο τρόπο πόσο
επικίνδυνο και ανθυγιεινό είναι το επάγγελμά μας. Καλούμε τους συναδέλφους αστυνομικούς,
πυροσβέστες και λιμενικούς να συνεχίσουν τις νόμιμες και δίκαιες διαμαρτυρίες τους.
Καλούμε την κυβέρνηση να πάψει να περιχαρακώνεται πίσω από χουντικής έμπνευσης και
εφαρμογής νομοθετήματα, τις προϋποθέσεις των οποίων ουδόλως τηρεί, αντίθετα με το πνεύμα του
Συντάγματος και των καιρών και να επιδείξει την ίδια «αμεσότατα» στην ικανοποίηση αιτημάτων
για τα οποία έχει εξάλλου δεσμευτεί.
Επισημαίνουμε, τέλος, στους εντεταλμένους συναδέλφους ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να
εκτελούν προφανώς παράνομες διαταγές, όπως η χθεσινή διαταγή - φάντασμα, την ύπαρξη της
οποίας όλοι οι ιθύνοντες αρνούνται».
Η αντιπολίτευση, επίσης, επέκρινε την κυβέρνηση, οι διαμαρτυρίες έφτασαν στα ευρωπαϊκά
όργανα, χιλιάδες τουρίστες πληροφορήθηκαν την αγριότητα της ελληνικής κυβέρνησης και, το πιο
σημαντικό, η ημέρα εκείνη καταγράφηκε στην Ιστορία. Ανέδειξε τους ήρωές της, πείσμωσε τους
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συνδικαλιστές, έδωσε ζωή στη ζωή τους.
Τα ΜΜΕ, εντός κι εκτός χώρας, όπως ήταν αναμενόμενο έδωσαν ευρεία κάλυψη στις εξελίξεις.
Τα βαθύτερα αίτια της ανοικτής ρήξης της κυβέρνησης με τους συνδικαλιστές των ενστόλων,
επιχείρησε να ανιχνεύσει ο «Επενδυτής» στις 11 Οκτωβρίου 2003, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση
προσπαθούσε να φορτώσει στο συνδικαλισμό τις κακοδαιμονίες και τις ανεπάρκειες των Σωμάτων
Ασφαλείας, προχωρώντας σε μια άνευ προηγουμένου προπαγανδιστική εκστρατεία συγκάλυψης
της πραγματικότητας. «Μια άλλη παράμετρος, η οποία δεν έχει διευκρινιστεί κατά πόσο έπαιξε
ρόλο στους τελευταίους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, είναι και το γεγονός ότι η απόδοση και
το έργο των Σωμάτων Ασφαλείας επηρεάζουν άμεσα το εκλογικό σώμα. Λέγεται ότι επειδή
παραδοσιακά τα Σώματα Ασφαλείας διακατέχονται από μια συντηρητική ιδεολογία, έπρεπε να
ξεκαθαρίσει το τοπίο τώρα, στην αρχή της προεκλογικής περιόδου, για να μην είναι αργά για
την κυβέρνηση... Οι συνδικαλιστές, πάντως, θα απαντήσουν με μηνύσεις, διότι θεωρούν ότι η
εντολή για τη διάλυση της συγκέντρωσης ήταν παράνομη. Ήδη, το θέμα ανατέθηκε στους νομικούς
τους συμβούλους, ενώ από χθες βρήκαν σύμμαχό τους και τον πρόεδρο του Συνασπισμού Νίκο
Κωνσταντόπουλο, ο οποίος δήλωσε ότι αν η κυβέρνηση επιχειρήσει να τους θέσει σε διαθεσιμότητα,
θα έχουν τη συμπαράστασή του. Αναζητώντας κι άλλους συμμάχους, την Τρίτη θα επισκεφθούν
και τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Καραμανλή, από το κόμμα του οποίου αναμένουν
μεγαλύτερη στήριξη», έγραφε ο «Επενδυτής».
Η αντεπίθεση μετά τα χημικά
Οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών όλο αυτό το διάστημα τελούσαν σε διαρκή συνεδρίαση,
προβαίνοντας κατά διαστήματα σε ανακοινώσεις-δηλώσεις προς τα ΜΜΕ.
Στις 14-10-2003, ειδικότερα, «επιβεβαιώθηκε το ενωτικό και μαχητικό πνεύμα που επικρατεί
σε όλους τους συναδέλφους από άκρο σε άκρο της χώρας, αλλά και η γενική κατακραυγή για την
αναιτιολόγητη, αψυχολόγητη και παράνομη επέμβαση, με κίνδυνο να χαθούν ζωές συναδέλφων ή
και να υποστούν σοβαρές βλάβες της υγείας τους, γεγονός που δεν αποφεύχθηκε καθώς πολλοί από
τους συναδέλφους τραυματίστηκαν. Βλάβη κυρίαρχα και πάνω απ’ όλα υπέστη και ο θεσμός, καθ’
όσον δεν επεδείχθη την κρίσιμη αυτή στιγμή η επιβαλλόμενη γενναιότητα και ανάληψη ευθύνης
από τους αρμόδιους κατά Νόμο.
Κατόπιν των ανωτέρω και ενόψει των παράνομων επικείμενων διαταγών και λοιπών ενεργειών σε
βάρος των θυμάτων - διαμαρτυρομένων για κοινά αιτήματα, έχοντας και την πλήρη συμπαράσταση
των Ευρωπαίων συναδέλφων, οι οποίοι, δια των θεσμικών τους οργάνων, εξέφρασαν τη
συμπαράσταση - αλληλεγγύη τους, αλλά και την καταδίκη των σε βάρος μας πράξεων από μέρους
της κυβέρνησης, συναποφασίστηκαν ομόφωνα τα εξής:
1. Ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας δια σχετικής επιστολής, όπως και των Αρχηγών
των Πολιτικών Κομμάτων της χώρας που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο, συμπεριλαμβανομένου
και του κ. πρωθυπουργού.
2. Έγγραφες αιτήσεις- αναφορές προς τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αθηνών και τον Αρχηγό
της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου ο μεν πρώτος να μεριμνήσει για την ανάθεση της προανάκρισης σε
εισαγγελικό λειτουργό, ο δε δεύτερος να μεριμνήσει για την ανάθεση της Ε.Δ.Ε. σε συνάδελφο
εκτός Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής έτσι ώστε κατά περίπτωση να διασφαλιστεί το
αμερόληπτο των διαδικασιών.
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3. Κατάθεση μηνύσεων - αγωγών κατά συγκεκριμένων ατόμων, οι οποίοι παρανόμησαν μέχρι
του σημείου να διακινδυνεύσουν ζωές συναδέλφων.
4. Εγκατάσταση περιπτέρου στο κέντρο της Αθήνας, όπου σε 24ωρη βάση θα διανέμονται
φυλλάδια με τα αιτήματά μας, για ενημέρωση των πολιτών ως προς τις όποιες εξελίξεις.
5. Εκδήλωση διαμαρτυρίας την 20-10-2003.
6. Εκδήλωση πανευρωπαϊκής ένστολης διαμαρτυρίας στην Αθήνα το πρώτο 15νθήμερο του
μηνός Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή συναδέλφων πυροσβεστών, αστυνομικών και λιμενικών από
όλη την Ευρώπη. Με το κεφάλι ψηλά - Ο αγώνας συνεχίζεται!»
Οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών προχώρησαν, όμως, ένα βήμα παραπέρα και με κοινή τους
ανακοίνωση-καταγγελία τόνισαν ότι «οι ένστολοι δεν είναι σκλάβοι της πολιτείας που τους
μαστιγώνει, όταν η συμπεριφορά τους δεν είναι αυτή που επιθυμεί».
Και μη έχοντας δεχτεί καμία απάντηση για την απρόκλητη επίθεση στις 9-10-2003, απαίτησαν
να ζητηθεί δημόσια «συγγνώμη» για όσα διαδραματίσθηκαν σε βάρος τους τη νύχτα της ντροπής,
όπως καθιερώθηκε να ονομάζεται από τότε. Επίσης ζήτησαν α) τη σύσταση διακομματικής
επιτροπής για την έρευνα-διαπίστωση της όλης λειτουργίας της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης
Τάξης (Υ.Α.Τ.), και β) την υλοποίηση της δέσμευσης της κυβέρνησης για την άμεση ικανοποίηση
του αιτήματός μας σχετικά με την αναγνώριση και θεσμοθέτηση της εργασίας μας ως επικίνδυνης
και ανθυγιεινής. «Σε αντίθετη περίπτωση, είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι
τελικής δικαίωσης. Το οφείλουμε στους εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες μας, στις οικογένειές
τους, αλλά και στις οικογένειές μας. Στον αγώνα μας αυτό ζητούμε τη στήριξη και τη συμπαράσταση
όλων των Πολιτικών Κομμάτων, όλων των φορέων, καθώς και κάθε υγιώς σκεπτόμενου πολίτη,
γιατί είναι εύλογο ότι όταν ο ίδιος ο Αστυνομικός, ο Πυροσβέστης και ο Λιμενικός αισθάνεται
ανασφαλής, αυτή η ανασφάλεια αγγίζει και κάθε πολίτη».
Οι Αρχηγοί της Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος ζήτησαν να γίνουν ΕΔΕ για τα
γεγονότα, αλλά όλοι γνώριζαν εξ αρχής ότι οι εντολές ήταν για το θεαθείναι. Η ΕΔΕ για τους
αστυνομικούς ουδέποτε ολοκληρώθηκε και τέθηκε στο αρχείο ημιτελής, ενώ η ΕΔΕ που έγινε στο
Πυροσβεστικό Σώμα από τον ανώτατο Αξιωματικό του Ανδριανό Γκουρμπάτση, κατέληξε κι αυτή
στο αρχείο, έχοντας ωστόσο καταγράψει με μελανά χρώματα τις απερίσκεπτες αποφάσεις των
πολιτικών παραγόντων εκείνης της εποχής.
Να σημειώσουμε, επίσης, ότι σε ένδειξη διαμαρτυρίας, όλες οι Ομοσπονδίες απείχαν από την
επίσημη εκδήλωση για την Ημέρα της Αστυνομίας, που είχε διοργανωθεί για δεύτερη φορά στα
χρονικά της Ελληνικής Αστυνομίας, από το Αρχηγείο, με επίσημο προσκεκλημένο τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο. Λίγο πριν αρχίσει η προσέλευση των επισήμων, οι
πρόεδροι των Ομοσπονδιών κατάφεραν να φτάσουν στην είσοδο του ξενοδοχείου «Χίλτον» και
να αναρτήσουν ένα μαύρο πανό με τη συμβολική, δηκτική ειρωνική φράση «Σσσς, έρχεται ο
Γιώργος», και διαγραμμένο το εμβληματικό σύμβολο της στρατιωτικής χούντας, ο Φοίνικας με το
Στρατιώτη...
Να σημειωθεί επίσης ότι ο πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ Γιώργος Πήλιουρας με έγγραφό του προς
τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, δήλωνε ότι προτίθεται να καταθέσει ως μάρτυρας για τα
θλιβερά γεγονότα μόνο σε δικαστικό λειτουργό και όχι στη ΓΑΔΑ, όπως του είχε ζητηθεί.
Θα μπορούσαν τα ΜΑΤ να μην εκτελέσουν τη διαταγή; Θα μπορούσαν, υποστήριξε τότε ακόμα
και ο Χρήστος Μπραντζουκάκης, Ταξίαρχος ε.α. ΕΛ.ΑΣ., Νομαρχιακός Σύμβουλος και μέλος της
ΝΟΔΕ Ν. Ροδόπης, παραθέτοντας τα επιχειρήματά του:
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«(…) Οι συναθροισθέντες, λοιπόν, παραβίασαν κάποιον από τους θεμιτούς συνταγματικούς
περιορισμούς, που θέτει το άρθρο 11 του Συντάγματός μας και αναλύθηκαν παραπάνω; Φυσικά
όχι! Γι’ αυτό ο αρμόδιος υπουργός έσπευσε προκαταβολικά να επικαλεστεί εναγωνίως το «ένοπλοι
συναθροισθέντες», προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, χωρίς φυσικά να μπορεί να
πείσει κανέναν, αφού είναι ηλίου φαεινότερο ότι ουδέποτε οι αστυνομικοί σε διαμαρτυρία τους,
όπως και στην παρούσα, έφεραν όπλα, αδιάψευστος μάρτυρας όλων η προβολή εικόνων από τα
ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.
(…) Επομένως, οι συνδικαλιστές έχουν απόλυτο δίκαιο, όταν αναφέρουν ότι η διάλυση της
συνάθροισης-διαμαρτυρίας τους δεν στηρίχθηκε στο άρθρο 11 του Συντάγματος, αλλά έγινε
σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 168/72, που σχεδόν στο σύνολό του έχει καταργηθεί, αφού
προέβλεπε και προβλέπει ακόμη και την απαγόρευση του κατοχυρωμένου δικαιώματος της
συνάθροισης ή καθιστούσε και καθιστά υπέρμετρα δυσχερή την άσκησή του, πράγμα που αντίκειται
εντελώς στο περιεχόμενο του Συντάγματός μας.
Επομένως, οι ίδιοι οι αστυνομικοί των ΜΑΤ μπορούσαν να μην εκτελέσουν τη διαταγή βίαιης
διάλυσης των συναδέλφων τους με χρήση δακρυγόνων γιατί το περιεχόμενό της καταδεικνύεται
από τα προλεχθέντα πρόδηλα αντισυνταγματικό, και μπορούσαν να αντιληφθούν το παράνομο της
διαταγής καταβάλλοντας την επιμέλεια που είναι επιβεβλημένη από τη θέση της στην υπαλληλική
ιεραρχία και δυνατή σύμφωνα με τις προσωπικές τους ιδιότητες, γιατί τώρα αφήνουν να αιωρείται
η «κατηγορία της ευθύνης του φυσικού αυτουργού». (…)
Τι επέβαλε, λοιπόν, τη συγκεκριμένη ενέργεια; Είναι πολύ απλό. Πλησιάζουν εκλογές, μια
έντονη παρουσία του πολιτικού ελέγχου της Αστυνομίας, που έτσι κι αλλιώς το πνεύμα του
Ν. 1481/84 «Οργανισμός Υ.Δ. Τάξης» δεν αποτρέπει, αυτό το συγκεκριμένο χρόνο επέλεξε ο
υπουργός Δημόσιας Τάξης να τον μετατρέψει σε απόλυτο πολιτικό έλεγχο για καθαρά κομματικά
και ειδικότερα εκλογικά οφέλη, αφού είναι γνωστό ότι η δραστηριότητα της ΕΛ.ΑΣ. εξικνείται σε
όλο σχεδόν το φάσμα λειτουργίας της εκτελεστικής εξουσίας».
60 δισ… για τον εκσυγχρονισμό του ΠΣ
Το κωμικό της ιστορίας είναι απερίγραπτο. Όσο «σκαλίζει» κανείς τα γεγονότα γύρω από την
αψυχολόγητη διάλυση της συγκέντρωσης των ενστόλων, διαπιστώνει ότι το υπουργείο Δημόσιας
Τάξης είχε εξαπολύσει την εβδομάδα εκείνη ένα επικοινωνιακό μπαράζ. Πώς; Διακινώντας μέσω
του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του Πυροσβεστικού
Σώματος! Σύμφωνα με αυτό, «το κόστος του φτάνει τα 60 δισ. δρχ., περιλαμβάνει την αγορά
συνολικά 735 οχημάτων παντός τύπου τελευταίας τεχνολογίας και θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος
Απριλίου».
Έτσι έπαιζε παντού η «τυποποιημένη» είδηση για «το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα
του Πυροσβεστικού Σώματος, που είναι το πρόγραμμα ολυμπιακής προετοιμασίας» και το οποίο
εγκαινιάστηκε στις 6 Οκτωβρίου 2003 από τον υπουργό Δημόσιας Τάξης Γιώργο Φλωρίδη, στο
Ζάππειο. «Συγκεκριμένα στις 11 το πρωί παρουσιάστηκαν στο προαύλιο του Ζαππείου 50 από τα
πρώτα υπερσύγχρονα πυροσβεστικά οχήματα διαφόρων τύπων που παραλαμβάνει το Πυροσβεστικό
Σώμα. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και δυο γιγαντιαία βραχιονοφόρα οχήματα με κλίμακες που φτάνουν
τα 88 μέτρα με τις οποίες είναι δυνατή η πρόσβαση σε κάθε πολυώροφο κτίριο και στις ολυμπιακές
εγκαταστάσεις. Ήδη παρελήφθησαν τα πρώτα 180 και αναμένεται η παραλαβή άλλων 455

427

Μανώλης Κ. Σταυρακάκης
αυτοκινήτων και εκατό μοτοσυκλετών. Η προμήθεια των πυροσβεστικών οχημάτων είναι ένα
μέρος από το τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα στην Ιστορία του Σώματος που εκτός των άλλων
θα προμηθευτεί πυροσβεστικά ελικόπτερα, πυροσβεστικά πλοία, ατομικό εξοπλισμό προστασίας
προσωπικού, ενώ προχωράει η κατασκευή πρότυπων πυροσβεστικών εγκαταστάσεων και του
Συντονιστικού Κέντρου.
Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Παναγιώτης Φούρλας στην ομιλία του τόνισε ότι όλα
αυτά αγοράζονται με τα χρήματα του ελληνικού λαού, γι’ αυτό δεσμεύτηκε πως το Πυροσβεστικό
Σώμα θα συνεχίσει, με όλες του τις δυνάμεις, το έργο του για την προάσπιση των συμφερόντων και
την προστασία της ζωής των πολιτών.
Είπε χαρακτηριστικά ότι το εξοπλιστικό πρόγραμμα αποτελεί την έναρξη μιας νέας εποχής
ενώ ειδικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ασφάλειας 2000
πυροσβέστες, 150 οχήματα, τέσσερα ελικόπτερα συντονισμού, 12 πυροσβεστικά εναέρια μέσα
ακόμα και υπερσύγχρονος εξοπλισμός επικοινωνιών και εκτίμησης των κινδύνων που θα αποτελούν
τη μεγαλύτερη πυροσβεστική δύναμη που αναπτύχθηκε ποτέ σε Ολυμπιακούς Αγώνες».
Να σημειώσουμε επίσης ότι εκείνες τις ημέρες (22-10-2003) «συμπτωματικά» ο υπουργός
Δημόσιας Τάξης Γιώργος Φλωρίδης ζητούσε εγγράφως από τον υπουργό Πολιτισμού Ευάγγελο
Βενιζέλο, να θεσπισθεί ειδική αποζημίωση για τους ένστολους την περίοδο των Ολυμπιακών
αγώνων, για την υπερεργασία τους.
Η επικοινωνιακή αντεπίθεση της κυβέρνησης περιλάμβανε και την ανακοίνωση του υπουργείου
Οικονομικών (διακινήθηκε μέσω ΑΠΕ επίσης, στις 29-10-2003) και αφορούσε το ειδικό πρόγραμμα
σχεδίασης και κατασκευής διαδικτυακής Πύλης ΠΣ.
Η είδηση ήταν η εξής: «Υπεγράφη από τον Ειδικό Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας
Γιάννη Καλογήρου η απόφαση ένταξης του Προγράμματος «ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΥΛΗΣ (PORTAL) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΥ» συνολικού
προϋπολογισμού 1,4 εκατ. ευρώ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τη Κοινωνία της Πληροφορίας
(Ε.Π.ΚτΠ). Τελικός δικαιούχος του Προγράμματος είναι η «Κοινωνία της Πληροφορίας› Α.Ε.»
Όλα στο τραπέζι πριν την Ολυμπιάδα
Χωρίς να λησμονούν τα όσα είχαν προηγηθεί την αποφράδα για την αστυνομία ημέρα, της βίαιης
διάλυσης της συγκέντρωσής τους, άλλωστε οι πειθαρχικές διαδικασίες «έτρεχαν», οι πρόεδροι
συνέχισαν τη συνεργασία τους απτόητοι, ενώ κάθε Ομοσπονδία, προσπάθησε να προωθήσει και τα
υπόλοιπα κλαδικά αιτήματα, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση υπόψη το γεγονός ότι σιγά σιγά η
χώρα μπαίνει στον αστερισμό των Ολυμπιακών Αγώνων.
Η ΠΟΕΥΠΣ, στις 30-10-2003 ενημέρωσε τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της για τις εξελίξεις
αναφορικά με την αμοιβή της νυκτερινής εργασίας, ένα θέμα για το οποίο πίεζε η βάση του
Σώματος διαρκώς.
Το μήνα Νοέμβριο, στο «παιχνίδι» των κινητοποιήσεων, όμως, μπαίνουν για πρώτη φορά και οι
εποχικοί πυροσβέστες. Στις 4-11-2003, ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε το πρώτο συλλαλητήριο
των τότε συμβασιούχων πυροσβεστών με αίτημα τη μονιμοποίησή τους.66
66

Πέρασαν 15 ολόκληρα χρόνια για να πετύχουν το στόχο τους (Μάρτιος του 2018) 2.160 πυροσβέστες. Και όπως έγραφε
ο πρόεδρός τους Κώστας Παπαντώνης, στο προσωπικό του προφίλ, από τότε έγιναν πάνω από 55 συλλαλητήρια, εξώδικα,
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Η πρώτη συνάντηση των προέδρων μετά τα θλιβερά γεγονότα, έγινε στις 18-11-2003 στο
γραφείο της Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας 2004
κας Γιάννας Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, στην οποία μετέφεραν τις αγωνίες τους για τη βραδύτητα
που παρατηρείται σε σειρά δράσεων και ενεργειών σχετικά με την ενημέρωση και την αξιοποίηση
των αστυνομικών που θα μετακινηθούν από την επαρχία στην Αθήνα και οι οποίοι θα είναι πλέον
των 5.000 ατόμων, συνολικά. Η πρόεδρος τους ευχαρίστησε για την ενημέρωση που της παρείχαν
και τους διαβεβαίωσε ότι θα ασχοληθεί με το θέμα τους.
Την ίδια ημέρα, πάντως, οι πρόεδροι συναντήθηκαν με τους υπεύθυνους της Νέας Δημοκρατίας
για τα Σώματα Ασφαλείας Χρήστο Μαρκογιαννάκη και Γεώργιο Γαρουφαλιά, προκειμένου
να προετοιμάσουν τη συνάντησή τους με τον πρόεδρο του κόμματος Κώστα Καραμανλή. Επί
τάπητος έθεσαν όλα τα θέματα που τους απασχολούσαν τον τελευταίο χρόνο και ειδικότερα, όπως
ανακοίνωσαν:
«Την επέκταση των διατάξεων περί τρομοκρατίας για τους παθόντες εν υπηρεσία που υιοθετήθηκε
πλήρως για α) χορήγηση σύνταξης στον καταληκτικό μισθολογικό βαθμό, ανεξαρτήτως των ετών
υπηρεσίας του παθόντος, β) χορήγηση σύνταξης στους κληρονόμους (χήρα, τέκνα ή γονείς εφόσον
είναι άγαμος, ανεξαρτήτως του έτους προσλήψεώς του), γ) χορήγηση σύνταξης σε μέλη της
οικογένειας του ίδιου ή πατρικής, σε περίπτωση που τα ίδια υποστούν σωματική βλάβη εξαιτίας
της ιδιότητάς του, εν ενεργεία ή εν συντάξει, δ) αναδρομική ισχύ των διατάξεων, προκειμένου να
αρθούν όλες οι μέχρι σήμερα αδικίες των ήδη παθόντων εν υπηρεσία, ε) τη χορήγηση συντάξιμης
πενταετίας σε όλο το ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, χωρίς περιορισμούς, εξαιτίας
των ειδικών συνθηκών και του κινδύνου της εργασίας του, καθώς και χορήγηση επιδόματος
στο ύψος του 1/10 του βασικού μισθού του Ανθυπολοχαγού, το οποίο θα υπολογίζεται και στη
σύνταξη».
Η πρόταση αυτή υιοθετήθηκε από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πλην όμως επιφυλάχθηκαν
να ενημερώσουν τον πρόεδρό της, πριν από την οριστική ανακοίνωση της αποδοχής της. Επίσης,
τέθηκε το θέμα της άμεσης αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα απασχολήσουν το ένστολο
προσωπικό κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες ως προς τη διαμονή, διατροφή, ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη και τις μετακινήσεις, τον χρόνο εργασίας και ανάπαυσης, το πρακτικό θέμα της στολής
και της δαπάνης ραφής, και τέλος της αποζημίωσης του συνόλου του προσωπικού, σε περίπτωση
υπερωριακής απασχόλησης.
Στην ίδια συνάντηση επισημάνθηκε επίσης «η επί ένα έτος άρνηση της πολιτικής και φυσικής
Ηγεσίας για διάλογο προς επίλυση των ανωτέρω υπαρκτών και επιτακτικών προς λύση ζητημάτων
καν καταγγέλθηκε η μονομερής και χωρίς τη συνεργασία των ενδιαφερομένων επιστολή - πρόταση
του υπουργού Δημόσιας Τάξης προς τον υπουργό Πολιτισμού για νομοθετική ρύθμιση του
εργασιακού καθεστώτος.
Οι υπεύθυνοι της Νέας Δημοκρατίας δεσμεύθηκαν να επισκεφθούν άμεσα την Δ.Α.Ο.Α. και τον
υπουργό Δημόσιας Τάξης προκειμένου να απαιτήσουν την επίλυση των ανωτέρω ζητημάτων με την
συνεργασία των ενδιαφερομένων».
Το «καζάνι» αρχίζει να σιγοβράζει ξανά και για του λόγου το αληθές, στεκόμαστε στην επόμενη
κοινή ανακοίνωση των πέντε προέδρων, έτσι όπως αποτυπώθηκε μετά τη συνάντηση που είχαν
αγωγές, δικαστήρια στο Λουξεμβούργο, στον Άρειο Πάγο κλπ, κλπ. Σιδεροκέφαλοι λοιπόν συνάδελφοι και καλή συνεχεία
στον αγώνα για τους υπόλοιπους συμβασιούχους ...Τέλος να ευχαριστήσω κι εγώ με την σειρά μου τους συναδέλφους ανά
την επικράτεια που επικοινώνησαν μαζί μου για να με ευχαριστήσουν για τον αγώνα που κάναμε και μονιμοποιηθήκαν.
Καλή συνέχεια σε όλους».
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στις 27/11/2003:
«ΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ, ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΑΒΟΙ»,
τιτλοφορούν την ανακοίνωση στην οποία περιγράφουν την κατάσταση που επικρατεί στον
εργασιακό χώρο των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και τη «νεκρή» περίοδο σε ό,τι αφορά την
πρόοδο ακόμη και ώριμων ζητημάτων σε θεσμικό, εργασιακό και οικονομικό επίπεδο. Και αφού
τα παραθέτουν αναλυτικότατα, καταλήγουν με το μέγα ζήτημα των Ολυμπιακών Αγώνων και «την
αδιαφορία των ιθυνόντων, καθόσον, ως φαίνεται θεωρούμαστε αιχμάλωτοι, λόγω ήττας μας στην
Μεσοποταμία και άρα ως δούλοι οδηγούμαστε, χωρίς κανένα δικαίωμα στην Αίγυπτο, για να
χτίσουμε τις πυραμίδες…
Αγνοούνται:
1. Ο αριθμός των συναδέλφων που θα μετακινηθούν από την περιφέρεια.
2. Ο χώρος διαμονής και υποδοχής μελών οικογενειών, ο τρόπος σίτισης, μεταφοράς και
περίθαλψης.
3. Ο χρόνος εργασίας, δηλαδή 24 ώρες το 24ωρο επί 7 ημέρες.
4. Τυχόν αποζημίωση.
5. Στολή - καθαριότητα αυτής, αφού επί τρίμηνο και πλέον οι συνάδελφοι θα είναι μακριά από
τις οικογένειές τους.
Όλα τα ανωτέρω, δυστυχώς, φωνάζουν πόσο απαξιωτικά αντιμετωπίζονται οι εργαζόμενοι
αλλά και οι οργανισμοί που ανήκουν, καθόσον λειτουργούν με ελλειμματικό προσωπικό και με
ελλιπή υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμό που και η ελάχιστη παρεχόμενη διοχετεύεται μέσω
του Υπουργείου Ανάπτυξης αλλά και η εναπομείνασα σημαντική για τη λειτουργία τους, ως
αυτή των εναέριων μέσων (αεροσκάφη) να «περιέχεται» κατά περίεργο τρόπο, σιωπούντων των
υπευθύνων, σε περίεργους φορείς από τους οποίους π.χ. θα ζητείται η προηγούμενη άδειά τους για
την αντιμετώπιση τυχόν τρομοκρατικών ενεργειών, πυρκαγιών κλπ.
Συνάδελφοι, Πυροσβέστες, Αστυνομικοί και Λιμενικοί, δεν έχουμε άλλο δρόμο, πέρα από τον
διαρκή αγώνα μας, όσο κοπιώδης και αν είναι αυτός. Δυναμικό «Παρών» λοιπόν, στην ένστολη
Πανελλαδική Διαμαρτυρία, στις 9 Δεκεμβρίου 2003, ώρα 17:00, στην Πλατεία Ομονοίας!
Οι πρόεδροι
Πήλιουρας Γ., Κυριαζίδης Δ., Μαυρόπουλος Α., Διαμαντής Ν. και Καμαρινόπουλος Γ.
Στην Ομόνοια, το συλλαλητήριο ήταν επίσης πρωτόγνωρο. Η πλατεία ήταν γεμάτη... (κατά το
γνωστό άσμα) έγραψε η «Σύγχρονη Αστυνομία» (τεύχος 80, Δεκέμβριος 2003).
«Με «θα» και με κορώνες, δε θα γίνουν Ολυμπιακοί Αγώνες», «Η κοροϊδία δε θα περάσει»,
«Στους Ολυμπιακούς, στον εθνικό καημό, θα πάρετε μετάλλιο στον αυταρχισμό», «Χημικά
και δακρυγόνα, δυναμώνουν τον αγώνα», φώναζαν οι ένστολοι, ενώ ο επίτιμος πρόεδρος της
ΠΟΑΞΙΑ και πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μιχαήλ Βετούλης, δήλωνε: «Στην ευθύνη των
ανεύθυνων προστέθηκε η ανευθυνότητα των υπεύθυνων και όλοι μαζί, υπεύθυνοι, ανεύθυνοι και
ανευθυνοϋπεύθυνοι, οδήγησαν πάλι τους αστυνομικούς στους δρόμους». «Τα χημικά δεν είναι λύση.
Είναι το πρόβλημα. Στη δημοκρατία δεν αντιμετωπίζονται οι διαδηλωτές με βία ή με ποινικοποίηση
της δράσης τους. Δεν μπορούμε να πάμε στους Ολυμπιακούς αγώνες με ποινικοποίηση. Δεν λέμε
να πέσει η κυβέρνηση. Αν η κυβέρνηση αδυνατεί να λύσει το πρόβλημά μας, είναι σίγουρο ότι
θα πέσει» συμπλήρωσε ο πρόεδρος της ΕΑΠΣ Νίκος Διαμαντής, ενώ ο Γιώργος Πήλιουρας
αναφέρθηκε στα γεγονότα της 8ης Οκτωβρίου, τονίζοντας ότι πλήγωσαν όχι μόνο τις δικές μας
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καρδιές, αλλά και την καρδιά της ελληνικής κοινωνίας. Όσο για το μισθολόγιο, που υποτίθεται ότι
θα ήταν προϊόν διαλόγου, δυστυχώς ανακοινώθηκε μονομερώς μια ετήσια εισοδηματική αύξηση
χαμηλότερη από κάθε άλλο κλάδο του δημόσιου τομέα.
Το κοινό Ψήφισμα από τη διαδήλωση, επιδόθηκε στον υφυπουργό Οικονομικών Χρήστο Πάχτα
και στον πρόεδρο της Βουλής Απόστολο Κακλαμάνη.
Να σημειώσουμε ότι την ίδια ημέρα, οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της ΠΟΕΥΠΣ συμμετείχαν
στη συνδιάσκεψη που είχε γίνει στο ξενοδοχείο «Εσπέρια», ενώ οι συνδικαλιστές των Σωμάτων
Ασφαλείας συναντήθηκαν με την ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρήγα. Παρόντες στη συνάντηση
ήταν και οι πρόεδροι των Αστυνομικών και Πυροσβεστών της Ευρώπης Heinz Kiefer (Αστυνομικός
Διευθυντής) και Mauritsio Alivertini (Πυραγός).
Προέχει ο διάλογος και όχι τα καπρίτσια
Πριν αφήσουμε το 2003 και τις θυελλώδεις στιγμές που βιώσαμε, παρακολουθώντας εκ του
σύνεγγυς τις ιστορικές πρωτοβουλίες των πρωτεργατών του ενιαίου συνδικαλιστικού μετώπου
των ενστόλων, την περίοδο 2002-2003, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι τελικά, υπήρξε γέφυρα
επικοινωνίας με τον υπουργό Δημόσιας Τάξης Γιώργο Φλωρίδη, παρά τα όσα είχαν συμβεί.
Διαφορετικά, δεν μπορούσε να γίνει άλλωστε. Στη δημοκρατία προέχει ο διάλογος και όχι τα …
καπρίτσια. Ο πραγματισμός στη συνδικαλιστική δράση και όχι οι ντουφεκιές στον αέρα.
Τούτων δοθέντων, στις 17-12-2003 διαβάζουμε σε μια ανακοίνωση -έκπληξη για πολλούς- των
προέδρων, που εισαγωγικά ξεκινά με δηλώσεις της Ηγεσίας:
«Ας μην τροφοδοτούμε μια συζήτηση για το ποιος και γιατί δεν υπάκουσε σε εντολές της φυσικής
Ηγεσίας και σε πρόσκληση των εισαγγελέων, για το ποιος οπλοφορούσε κ.ο.κ».
Γιώργος Φλωρίδης, υπουργός Δημόσιας Τάξης
«Το συγκεκριμένο περιστατικό (γεγονότα της 9ης Οκτωβρίου 2003) ήταν μια κακή, πολύ κακή
παρένθεση για την Ελληνική Αστυνομία. Μια παρένθεση που αξιολογείται με ψυχραιμία και
αντικειμενικότητα. Μια παρένθεση που πρέπει να κλείσει οριστικά».
Φώτης Νασιάκος, αντιστράτηγος, Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας
Πραγματοποιήθηκε σήμερα κοινή συνάντηση των εκπροσώπων των Ομοσπονδιών με τον
υπουργό Δημόσιας Τάξης, ενώ παραμένουν ακόμα ανοικτές οι πληγές που προκλήθηκαν την μαύρη
νύχτα της 9ης Οκτωβρίου, μιας νύχτας ορόσημο για τη μελλοντική πορεία του συνδικαλιστικού
μας κινήματος.
Αντικείμενο της συνάντησης με τον κ. Υπουργό, ήταν όλα τα εκκρεμή ζητήματα που απασχολούν
τους εργαζομένους στα Σώματα Ασφαλείας. Για μια ακόμα φορά διαπιστώθηκε ότι η πολιτική
Ηγεσία περί άλλων τυρβάζει. Όλα τα ζητήματα που επανειλημμένα έχουν τεθεί αρμοδίως και έχουν
οδηγήσει τον κλάδο σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, εξακολουθούν να παραμένουν στάσιμα, με
το γνωστό επιχείρημα ότι εξετάζονται από διάφορες επιτροπές. Μάλιστα, υπάρχει και μια ακόμα
δυσμενής εξέλιξη στα συνταξιοδοτικά ζητήματα, όπως αυτά ρυθμίζονται στο νομοσχέδιο που
καταρτίσθηκε ερήμην των συνδικαλιστών.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών ενημέρωσαν διεξοδικά
τον κ. υπουργό για τις συγκεκριμένες θέσεις - προτάσεις τους. Στα περισσότερα όμως θέματα
δεν δόθηκαν απαντήσεις και οι Ομοσπονδίες είναι υποχρεωμένες να συνεχίσουν την αγωνιστική
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τους πορεία, καλώντας τα μέλη τους να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα για την αποτροπή
δυσμενών νομοθετικών ρυθμίσεων, με συγκέντρωση διαμαρτυρίας, αρχές του νέου έτους.
2004, με αίσθημα ευθύνης
Το συνδικαλιστικό κίνημα των ενστόλων καλωσόρισε το 2004 με αισθήματα συνδικαλιστικής
ωριμότητας αλλά και εθνικής υπερηφάνειας. Η ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων έπεφτε στις
πλάτες τους και αυτός ήταν ένας πρόσθετος λόγος που τους ανάγκαζε, σε κάθε τους βήμα, σε κάθε
συνδικαλιστική και υπηρεσιακή κίνηση να μην ξεφεύγουν από το πλαίσιο της ευθύνης που είχαν
όλοι επωμισθεί είτε ήταν συνδικαλιστές, είτε πολιτικοί, είτε υπηρεσιακοί παράγοντες.
Τα τρομοκρατικά κτυπήματα στην Ισπανία, αρχές του έτους, αλλά και η υπαρκτή απειλή της
εγχώριας νεοτρομοκρατίας, ανέβαζαν ακόμα πιο ψηλά τον πήχυ των ευθυνών και των απαιτήσεων
των αρχών ασφαλείας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ενώ το γεγονός ότι στη χώρα μας είχαμε
και κυβερνητική αλλαγή, έκανε ακόμα πιο απαιτητικό το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούνταν
και οι συνδικαλιστές των ενστόλων. Τα καιρικά φαινόμενα απρόβλεπτα και οι αυγουστιάτικες
πυρκαγιές, ένας πρόσθετος λόγος ανησυχίας.
Όπως θα δούμε στη συνέχεια, δε δίστασαν όμως να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις,
πρωτόγνωρες για τα ελληνικά δεδομένα. «Η εξαγγελία και πολύ περισσότερο η πραγματοποίηση
συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας στις εκλογικές περιφέρειες πολιτικών και μάλιστα σε προεκλογική
περίοδο, δεν έχουν προηγούμενο. Είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού
συνδικαλιστικού κινήματος που ένα συνδικάτο και μάλιστα συνδικάτο ένστολων, προβαίνει σε
μια τέτοια πρωτοβουλία. Όλα αυτά δεν είναι ασφαλώς τυχαία συμβάντα. Έχουν την ιστορική τους
σημασία, έχουν την ιστορική τους διαδρομή και δυναμική. Πέρα όμως από τις ιστορικές αναφορές
έχουν και πρακτική αξία, το μέγεθος της οποίας δεν φαίνεται εκ πρώτης όψεως», σημείωνε το
περιοδικό της ΠΟΑΣΥ «Νέα Αστυνομία» (τεύχος 29, 2004).
Οι συνδικαλιστές των ενστόλων αναμένουν από τους πολιτικούς μας ταγούς να μην τους
διαψεύσουν. Και με το «καλημέρα» της νέας χρονιάς, τα προεδρεία των Ομοσπονδιών μπήκαν στο
γνώριμο ρυθμό του συντονισμού των προσπαθειών τους για την αντιμετώπιση όλων των εκκρεμών
ζητημάτων, δεδομένου ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν για όλους.
Τούτο κατέστησαν σαφές μετά τη συνεδρίασή τους (14-1-04) στην Αθήνα, με την ανακοίνωση
που εξέδωσαν, αλλά και με τα έγγραφα που έστειλαν εν συνεχεία στους αξιωματούχους από
τους οποίους εξαρτάτο η επίλυση κάποιων προβλημάτων. Κωδικοποιημένα, έθεσαν εκ νέου τα
επίμαχα ζητήματα, κάλεσαν τους αρμόδιους υπουργούς να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους διότι σε
αντίθετη περίπτωση έχουν αποφασίσει «ομόφωνα, έξω και μακριά από κομματικές σκοπιμότητες,
να καταδείξουν τις προσωπικές πολιτικές ευθύνες των συναρμοδίων Υπουργών (Δημόσιας Τάξης,
Εθνικής Οικονομίας, Εμπορικής Ναυτιλίας, ενώπιον του λαού στον οποίο θα λογοδοτήσουν
για τις πολιτικές πράξεις - παραλείψεις και πρακτικές, δηλαδή στις Περιφέρειές τους, με τηv
πραγματοποίηση ένστολων πανελλαδικών συγκεντρώσεων, αρχής γενομένης την 29-1-2004 στο
Κιλκίς και στη συνέχεια μέσα στο πρώτο 15/νθήμερο Φεβρουάριου 2004, στα Χανιά».
Επίσης, ανακοίνωσαν ότι «τα προεδρεία των Ομοσπονδιών μαζί με τα προεδρεία των πρωτοβαθμίων
οργανώσεων, θα δώσουν το «παρών» τους κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου την
προσεχή εβδομάδα στη Διαρκή Επιτροπή της Βουλής, ενώ θα κάνουν δυναμική την παρουσία
τους έξω από τη Βουλή, όταν τούτο έλθει για συζήτηση - ψήφιση στην Ολομέλεια. Ταυτόχρονα,
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θα επιδιωχθεί εκ νέου συνάντηση των προεδρείων με τους κ.κ. αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων
της χώρας, καθώς και με τον υποψήφιο αρχηγό του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Γεώργιο Παπανδρέου, προκειμένου
εμπεριστατωμένα και διεξοδικά τους ενημερώσουν εφ’ όλων αυτών, ζητώντας ταυτόχρονα την
καθοριστική τους παρέμβαση».
Επιστολή εστάλη, εξάλλου, και στην πρόεδρο της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων, κα
Γιάννα Αγγελοπούλου - Δασκαλάκη, σε συνέχεια της συνάντησης που είχαν στις 18-11-2003,
καθώς και προς τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Παπανδρέου, Οικονομικών Ν. Χριστοδουλάκη,
Δημόσιας Τάξης Γ. Φλωρίδη, γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Μ. Χρυσοχοΐδη και τους αρχηγούς των
πολιτικών κομμάτων, ζητώντας τους να πάρουν θέση για το επίμαχο νομοσχέδιο.
Μάλιστα, προχώρησαν και σε έντονη διαμαρτυρία έξω από τη Βουλή, στις 27 Ιανουαρίου 2004,
εκφράζοντας την εναντίωσή τους στο κατατεθέν νομοσχέδιο που προέβλεπε περικοπές συντάξιμων
αποδοχών από 140 έως 704 ευρώ μηνιαίως. Αποτέλεσμα ήταν να αποσυρθεί η επίμαχη διάταξη από
το νομοσχέδιο «Αναπροσαρμογή συντάξεων και άλλες διατάξεις», στις 4 Φεβρουαρίου 2004.
«Φλωρίδη, δε θα βγεις ούτε βουλευτής»…
Η διαδήλωση στο Κιλκίς «έγραψε». Ποτέ στο παρελθόν δεν είχε γίνει διαδήλωση, και μάλιστα από
ενστόλους, στην εκλογική περιφέρεια κάποιου πολιτικού! «Ποιος, τη ζωή μου ποιος την κυνηγά, να
την ξεμοναχιάσει μες στη νύχτα; Ουρλιάζουν και σφυρίζουν φορτηγά, σαν ψάρι μ’ έχουν πιάσει μες
στα δίχτυα», ακούγονται δυνατά οι στίχοι του Μάνου Ελευθερίου σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη,
ενώ ο συντονιστής της διαδήλωσης, Κώστας Βουδούρης, ηλεκτρίζει την ατμόσφαιρα, στέλνοντας
το μήνυμα: «Αγωνιζόμαστε για αξιοκρατία, αγωνιζόμαστε για δικαιοσύνη, αγωνιζόμαστε για
ισονομία…».
Το πολιτικό γραφείο του Γιώργου Φλωρίδη στην καρδιά της πόλης βρέθηκε επί ώρες σε συμβολική
πολιορκία. Μία-μία οι Ενώσεις παρέλασαν από το στενό (αδιέξοδο!) δρομάκι που φιλοξενούσε το
γραφείο του υπουργού Δημόσιας Τάξης, στη γενέτειρά του. Κάθε Ένωση και ένα πανό, ένα μήνυμα,
μια προειδοποίηση για τους... επόμενους. «Ο πιο κακός ο υπουργός ήσουν εσύ στην... τάξη. Ήρθε η
ώρα η ΕΛ.ΑΣ. τώρα να σ’ αποτάξει», «Φλωρίδη, δε θα βγεις ούτε βουλευτής, αρνητική η θητεία σου
και θα ανταμειφθείς» προειδοποιούσαν τα πλακάτ της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πιερίας.
Οι συντοπίτες του υπουργού δεν είχαν ξαναδεί τέτοια συγκέντρωση. Πολύ γρήγορα μαθεύτηκε σε
όλη την πόλη ότι εκατοντάδες αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί, έχουν γεμίσει την πλατεία
Ειρήνης και ετοιμάζονταν να διαδηλώσουν για τα έργα του υπουργού τους.
Κόσμος στα μπαλκόνια, περαστικοί, κοντοστέκονταν και ρωτούσαν τι συμβαίνει, πολλά χαμόγελα
στο άκουσμα των συνθημάτων, άλλοι περνούσαν με σκυμμένο το κεφάλι, προβληματισμένοι από
όσα έβλεπαν. Μια συγκέντρωση ένστολων στο Κιλκίς, και μάλιστα τέτοιες μέρες, δεν είναι και
μικρό πράγμα... Μόλις ξεκίνησε η πορεία από την πλατεία Ειρήνης και ακούστηκε το πρώτο
σύνθημα, ήταν βέβαιο πια ότι στο επιτελείο του υπουργού ποτέ δεν είχαν φανταστεί αυτά που θα
ακολουθούσαν...
Ενδεικτικά τα συνθήματα που φώναζαν οι διαδηλωτές: «Φλωρίδη, Πασχαλίδη, Χριστοδουλάκη,
κρατήστε τις αυξήσεις να πάρετε σουβλάκι», «Φλωρίδη, Φλωρίδη, Χριστοδουλάκη, κύλησε ο
τέντζερης και βρήκε το καπάκι», «Κόβετε τις συντάξεις εσείς οι δυο, απάντηση θα πάρετε από
το λαό», «Γιώργο Φλωρίδη, να το θυμηθείς, στις 8 του Μάρτη δε θα ’σαι βουλευτής» και πολλά
άλλα, βγαλμένα με κέφι και μεράκι από τους ίδιους τους διαδηλωτές. Το πιο αυθόρμητο και εκτός
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λίστας σύνθημα ήταν, όμως, αυτό που «σφράγιζε» την ειρηνική διαδήλωση έξω από το γραφείο
του Γ. Φλωρίδη την ώρα που οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών θυροκολλούσαν το Ψήφισμα: «Με τον
Φλωρίδη υπουργό, θα μας πάρουν το μισθό!»
Το Ψήφισμα διαμαρτυρίας είχε τίτλο «Οι επτά μήνες των ισχνών αγελάδων» και εξιστορούνταν
αναλυτικά τα έργα και το γκρίζο παρελθόν του.
Οι διαδηλωτές αποχώρησαν ύστερα από μια ώρα περίπου, αφήνοντας στην είσοδο των γραφείων
πορτρέτα συναδέλφων τους-θυμάτων εν ώρα υπηρεσίας και ανανεώνοντας το επόμενο ραντεβού
τους για τα Χανιά, στις 17 Φλεβάρη 2004.
Άλλωστε, η μεγαλύτερη αδικία που μπορεί να βρει ο άνθρωπος, όπως έγραφε και το κεντρικό
πανό στην πλατεία Ειρήνης, είναι το να υποφέρει από την ΑΔΙΚΙΑ.
«Έχει συμβολικό χαρακτήρα η συγκέντρωσή μας στο Κιλκίς», είπε στην ομιλία του ο Γιώργος
Πήλιουρας. Και απευθυνόμενος στον (απόντα) υπουργό Δημόσιας Τάξης τόνισε: «Το μόνο που
κάνετε είναι να μας λοιδορείτε και να μας συκοφαντείτε. Θα ζητήσουμε όμως κι από δω να μας
δώσετε απαντήσεις. Γιατί δεν λύσατε τα προβλήματά μας, γιατί μας είπατε στασιαστές, γιατί μας
περικόπτετε τις συντάξεις; Είμαστε κομμάτι του ελληνικού λαού, είμαστε κι εμείς εργαζόμενοι. Δεν
έχετε την ικανότητα να ζητήσετε συγνώμη γι’ αυτά που κάνατε».
Στις 5-2-2004 ψηφίσθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο νόμου για την “Αναπροσαρμογή
των Συντάξεων του Δημοσίου και άλλες Διατάξεις” και η ΠΟΕΥΠΣ ενημέρωσε τα μέλη της ότι
«ύστερα απ’ την παρέμβασή μας τόσο εγγράφως προς τους συναρμοδίους υπουργούς όσο και με
την τοποθέτησή μας στη Διαρκή Επιτροπή της Βουλής, πετύχαμε τη διατήρηση των 176 ευρώ,
συνταξιοδοτικά. Παρά την επιμονή μας για την επέκταση της 5ετίας να ισχύει εσαεί για όλους τους
συναδέλφους, η κυβέρνηση αρνήθηκε να το υιοθετήσει και αντ’ αυτού επέκτεινε την 5ετία μέχρι
και το 1992 «άνευ εισφορών όπως το διεκδικήσαμε».
Επίσης, ψηφίστηκαν οι διατάξεις που δίνουν ικανοποιητική λύση στη συνταξιοδότηση των
συναδέλφων που χάνουν τη ζωή τους ή τραυματίζονται κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους
από βίαιο συμβάν και εναρμονίζονται με τις υφιστάμενες, για τους παθόντες από τρομοκρατικές
ενέργειες, διατάξεις.
Σε ό,τι αφορά τα εν εξελίξει θέματα, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
- Για τα νυχτερινά, η κατάσταση παραμένει ως έχει (συνεχίζεται η εμμονή του υφυπουργού
Οικονομικών κ. Ν. Φαρμάκη να μην υπογράφει την υπουργική απόφαση για τη χορήγησή τους).
Για το εκλογικό επίδομα, όπως ενημέρωσε ο κ. υπουργός τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, ακόμη
δεν έχει γίνει διαπραγμάτευση με το υπουργείο Οικονομικών για το ποσόν (η θέση η δική μας είναι
να δοθεί το ποσόν των 850 ευρώ).
Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, παρ’ όλη τη δέσμευση της κυβέρνησης ότι θα κληθούμε να
συζητήσουμε, ακόμη δεν έχει πραγματοποιηθεί συνάντηση.
Για την προαγωγή των μη παραγωγικών Αρχ/στών σε Πυρονόμους (στα 25 χρόνια), απ’ ό,τι
τελικά διεφάνη, δεν υπήρξε η πολιτική βούληση εκ μέρους του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως για
άμεση προώθησή του, με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο αίτημα να πρέπει να επανέλθει, και θα
επανέλθει, μετά τις εθνικές εκλογές.
Για όλα τα ανωτέρω τρέχοντα θέματα και όχι μόνο, έχουμε ζητήσει εγγράφως συνάντηση με
τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Ν. Χριστοδουλάκη και αναμένουμε την
ανταπόκρισή του. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς».
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Παρά τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα ολόκληρο το Φεβρουάριο με έντονες
χιονοπτώσεις, κυρίως στην Αττική, στην Ανατολική Στερεά και Εύβοια, με τους πυροσβέστες
να έχουν πάνω από 2.500 αποστολές παροχής βοήθειας μέσα σε τρεις μέρες, οι συνδικαλιστές
επιμένουν στις κινητοποιήσεις τους.
Το σφυροκόπημα της κυβέρνησης, συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση και ενόψει της κινητοποίησης
στα Χανιά, οι Ομοσπονδίες ανακεφαλαιώνουν τα αιτήματά τους. Παρά τις δυσμενείς καιρικές
συνθήκες, επιμένουν να διαμαρτυρηθούν στην εκλογική περιφέρεια και του Νίκου Χριστοδουλάκη,
λίγες μέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Μαρτίου, ταξιδεύοντας με
το πλοίο της γραμμής από τον Πειραιά, παρά τη σφοδρή θαλασσοταραχή.
Του προσάπτουν ότι δεν έχει υπογράψει την ΚΥΑ για την αποζημίωση των αστυνομικών
που απασχολούνται στα γήπεδα (υπολογίζονταν σε 18 εκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια της
τριετίας από την ψήφιση του μέτρου αυτού), δεν έχει πάρει θέσει για το αίτημα αναφορικά με
το επιζητούμενο ύψος της εκλογικής αποζημίωσης και της αποζημίωσης για τους Ολυμπιακούς
Αγώνες, για τη μη θεσμοθέτηση της επικινδυνότητας της εργασίας κ.λπ.
Η συγκέντρωση έγινε στην Αγορά, στο κέντρο των Χανίων, υπό καταρρακτώδη βροχή και μάλιστα
με τη συμμετοχή εκατοντάδων ενστόλων από κάθε γωνιά της Ελλάδας. «Ένας Χανιώτης υπουργός
κρατάει τα ηνία και από μας προσπάθησε να κάνει οικονομία», «Για αγώνες ολυμπιακούς πολύ
καιρό ακούμε, οι μέρες, όμως, φεύγουνε χωρίς ευρώ να δούμε», «Οκτώ του Οκτώβρη τη βραδιά
μάς ρίξατε και ξύλο κι έχετε την απαίτηση να σας λέμε φίλο», ήταν μερικά από τα φέιγ βολάν
που μοίραζαν στους Χανιώτες οι ένστολοι. Το δε κεντρικό πανό των Ομοσπονδιών, απολύτως
πετυχημένο: ΚΟΠΕΛΙ ΤΣ’ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ, ΜΑΣ ΞΕΧΑΣΕΣ, ΜΑΣ
ΧΤΥΠΗΣΕΣ, ΜΑΣ ΠΟΤΙΣΕΣ ΦΑΡΜΑΚ(Η).
Ο υπουργός αρνήθηκε να συναντήσει την αντιπροσωπεία των ενστόλων, απάντησε, ωστόσο,
στο σκληρό Ψήφισμά τους με μια τρισέλιδη ανακοίνωση, με την οποία υποστήριζε ότι είχε
επιλυθεί οριστικά το συνταξιοδοτικό και ότι με απόφασή του (μια μέρα πριν από τη διαμαρτυρία)
υπέγραψε την απόφαση για την αναπροσαρμογή της εκλογικής αποζημίωσης από 537 σε 750
ευρώ. Κατηγόρησε, μάλιστα, τα προεδρεία ότι έχουν κομματικά ελατήρια όταν ακόμα και η
Νέα Δημοκρατία δεν υιοθετεί το αίτημά τους για ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά και κατέληγε
λέγοντας ότι όλοι θα κριθούμε στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές και ο μόνος που μπορεί να
κρίνει τον ίδιο, είναι ο λαός των Χανίων.
Ιδού το Ψήφισμα που εξηγούσε γιατί διαδήλωναν στην εκλογική του περιφέρεια:
1. Συνήργησε να διαλυθεί παράνομα και με βία η ειρηνική δημοκρατική διαμαρτυρία μας της 8/910-2003 έξω από το υπουργείο Οικονομικών, ό,τι πιο καινοφανές στα παγκόσμια χρονικά σε μια
πολιτισμένη και δημοκρατική χώρα, αφού αστυνομικοί «χτύπησαν» αστυνομικούς, πυροσβέστες
και λιμενικούς.
2. Αρνήθηκε αναιτιολόγητα επιδεικνύοντας απαξία, να συναντήσει τους εκπροσώπους των 70.000
εργαζομένων αστυνομικών, πυροσβεστών και λιμενικών, προκειμένου να αναζητηθεί η κοινή
αποδεκτή λύση σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της εργασίας των, ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής
μετά την αθέτηση της δημόσιας δέσμευσης της κυβέρνησης για τη θεσμοθέτηση αυτή και μολονότι
οι Ομοσπονδίες κατέθεσαν εναλλακτική πρόταση που έδιδε διέξοδο στο συνεχιζόμενο αυτό μεγάλο
ζήτημα - πρόβλημα.
3. Αρνήθηκε οποιαδήποτε συνάντηση - διάλογο με τους εκπροσώπους τόσων χιλιάδων
εργαζομένων για το νεοψηφισθέν «μισθολόγιο», καθόσον για μία ακόμη φορά, παρότι επιζητούσαμε

435

Μανώλης Κ. Σταυρακάκης
τουλάχιστον μια ίση αντιμετώπιση και μεταχείριση με τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους,
αδικηθήκαμε κατάφωρα, με αποτέλεσμα οι βασικοί μισθοί μας να καθηλωθούν και να είναι στην
τελευταία στάθμη της μισθολογικής κλίμακας του Δημοσίου, φθάνοντας μάλιστα στο σημείο να
ανακοινώνει (30-9-2003) αύξηση του βασικού μισθού του ανθ/γου - υπαστ. Β’ που είναι η βάση
προσδιορισμού όλων των Β.Μ. από 681 ΕΥΡΩ σε 735 ΕΥΡΩ και στη συνέχεια κατά την ψήφιση
των μισθολογικών ρυθμίσεων να περικόπτει και να περιορίζει αυτόν στο ύψος των 720 ΕΥΡΩ».
Για τα αμιγώς πυροσβεστικά, η ΠΟΕΥΠΣ δε χάνει την ευκαιρία να τοποθετηθεί δημοσίως και
να καταγγείλει πελατειακές σχέσεις με αφορμή την απόφαση για τη σύσταση Πυροσβεστικών
Κλιμακίων, στις 4-3-2004.
«Ελλάς το Μεγαλείο σου» τιτλοφορείται το Δελτίο Τύπου που μας πληροφορεί ότι «στο ΦΕΚ 391
(τεύχος Β) της 26/02/2004, δημοσιεύεται η σύσταση τριών (3) νέων Πυροσβεστικών Κλιμακίων
στις περιοχές του Δήμου Κρουσσών (Τέρπυλος) Ν. Κιλκίς, του Δήμου Δίον Ν. Πιερίας και του
Δήμου Μουσούρων (Λάκκοι) Ν. Χανίων, δηλαδή στις εκλογικές περιφέρειες των κ.κ. Γ. Φλωρίδη
υπουργού Δημόσιας Τάξης, Π. Τσερτικίδη (υφυπουργού Δημόσιας Τάξης) και Ν. Χριστοδουλάκη
(υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών).
Η σχετική δαπάνη για το έτος 2004 ανέρχεται σε 417.417,00 ευρώ. Η σύσταση των παραπάνω
Πυροσβεστικών Κλιμακίων έγινε παρά την ομόφωνη γραπτή αρνητική εισήγηση των υπηρεσιακών
παραγόντων και της φυσικής Ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος και σε καμία περίπτωση
δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος
και γίνεται μόνο για λόγους προεκλογικής τους αξιοποίησης από τους παραπάνω υποψηφίους
βουλευτές και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, αγνοώντας επιδεικτικά, επαναλαμβάνουμε,
την ομόφωνη γραπτή αρνητική εισήγηση των υπηρεσιακών παραγόντων και φυσικής Ηγεσίας.
Θεωρούμε ότι η πρακτική αυτή είναι απαράδεκτη για το λόγο ότι εμπλέκει το Πυροσβεστικό
Σώμα στην προεκλογική δραστηριότητα συγκεκριμένων υποψηφίων τη στιγμή μάλιστα που:
-Στο Ν. Κιλκίς λειτουργούν δύο (2) Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και ένα (1) Πυροσβεστικό
Κλιμάκιο.
-Στο Ν. Πιερίας λειτουργούν δύο (2) Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και ένα (1) Πυροσβεστικό
Κλιμάκιο.
-Στο Ν. Χανίων λειτουργούν δύο (2) Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και τρία (3) Πυροσβεστικά
Κλιμάκια.
-Όταν συνεχίζει να υφίσταται η έλλειψη δυνάμεων στο Πυροσβεστικό Σώμα σε ποσοστό 30%.
-Όταν περικόπτονται αυθαίρετα και παράνομα τα νυχτερινά των πυροσβεστικών υπαλλήλων.
-Όταν καθυστερεί αδικαιολόγητα η καταβολή των εκτός έδρας.
Καταγγέλλουμε τους ανωτέρω υπουργούς και ταυτόχρονα ζητούμε από την επόμενη κυβέρνηση,
την άμεση ανάκληση της σύστασης των παραπάνω Πυροσβεστικών Κλιμακίων και την ικανοποίηση
των αιτημάτων των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος που με αγανάκτηση διαπιστώνουν ότι
βρίσκονται στο έλεος προεκλογικών σκοπιμοτήτων, τη στιγμή που η ικανοποίηση των αιτημάτων
τους συναντά την επίμονη, παράνομη και αδικαιολόγητη άρνηση των παραπάνω υποψηφίων
βουλευτών».
Η σκυτάλη στη Νέα Δημοκρατία…
Οι βουλευτικές εκλογές της 7ης Μαρτίου 2004 φέρνουν στη διακυβέρνηση της χώρας τη Νέα
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Δημοκρατία με αρχηγό τον Κώστα Καραμανλή. Η Νέα Δημοκρατία μετά από 11 χρόνια επιστρέφει
στην εξουσία, έχοντας συγκεντρώσει το 45,36% των ψήφων (165 έδρες), έναντι 40,55% και
117 εδρών του ΠΑΣΟΚ, που πριν από δύο μήνες είχε αποκτήσει νέο πρόεδρό του τον Γιώργο
Παπανδρέου, ενώ το ΚΚΕ με 5,90% πήρε 12 έδρες και ο Συνασπισμός 6 έδρες με 3,26%.
Η αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε το βίο της με υπουργό Δημόσιας
Τάξης το Γιώργο Βουλγαράκη και υφυπουργό το Χρήστο Μαρκογιαννάκη, αρμόδιο ως τότε
τομεάρχη του κόμματος για τα θέματα της δημόσιας τάξης, αλλά και των ενστόλων. Έχοντας
συμμετάσχει πολλές φορές σε συσκέψεις με τα προεδρεία τους, αλλά και δίνοντας το «παρών» στις
συγκεντρώσεις τους, είχε αποκτήσει μια καλή «χημεία» μαζί τους που δημιουργούσε μια αίσθηση
αισιοδοξίας ότι πολλά εκκρεμή ζητήματα θα ξεβαλτώσουν σχετικά εύκολα και κυρίως γρήγορα.
Στην τελετή παράδοσης του υπουργείου, ο απερχόμενος υπουργός Δημόσιας Τάξης, Γιώργος
Φλωρίδης, στη σύντομη ομιλία του, σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του υπουργείου, αναφέρθηκε,
μεταξύ άλλων, στο θέμα της ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων, επισημαίνοντας τα εξής: «Όλη
η Ελλάδα πρέπει να προσφέρει όλες τις δυνάμεις της για την επιτυχία στη διοργάνωση αυτού του
μεγάλου θέματος. Εάν όλα πάνε καλά όπως πιστεύουμε ακράδαντα, στο θέμα της ασφάλειας των
Αγώνων, μετά το τέλος τους η Ελλάδα θα έχει πάρει το πιστοποιητικό της Παγκόσμιας Κοινότητας
ως η ασφαλέστερη χώρα του κόσμου. Υπάρχει πολλή δουλειά, σημαντική δουλειά που πρέπει να
γίνει από τώρα μέχρι την ημέρα που θα τελειώσουν οι Αγώνες».
Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο νέος υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιώργος Βουλγαράκης, ο οποίος
τόνισε: «Η ασφάλεια της χώρας ενόψει ειδικά των Ολυμπιακών Αγώνων είναι γεγονός στο οποίο η
νέα κυβέρνηση αποδίδει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Νομίζω ότι είναι από τα μεγάλα στοιχήματα
τα οποία έχουμε να κερδίσουμε ως χώρα, διότι συμφωνώ απολύτως ότι αν μετά το πέρας των
Ολυμπιακών Αγώνων έχει το στοίχημα αυτό κερδηθεί, η Ελλάδα θα έχει πετύχει έναν πάρα πολύ
μεγάλο τίτλο σε παγκόσμιο επίπεδο. Μας ενδιαφέρει αυτό να συνεχιστεί και μας ενδιαφέρει η
υπόθεση να προχωρήσει όσο πιο γρήγορα μπορεί. Μας ενδιαφέρει επίσης, ο πολίτης να αισθανθεί
ασφάλεια και σιγουριά. Ειδικά ο πολίτης των μεγάλων πόλεων, μας ενδιαφέρει να αισθανθεί ότι
ακουμπάμε δίπλα του. Μας ενδιαφέρει να αισθανθεί ότι μπορεί να στηριχθεί επάνω μας. Συνεπώς,
θεωρούμε πάρα πολύ κρίσιμη και αυτή την παράμετρο στη διαδικασία προς τους Ολυμπιακούς
Αγώνες, αλλά και μετά από αυτούς».
Οι Ομοσπονδίες, «με το καλημέρα», επισήμαναν στον υπουργό ότι πρέπει να αποκατασταθούν
οι σχέσεις διαλόγου με την Ηγεσία, υπενθυμίζοντάς του τα δραματικά γεγονότα της 8/9 Οκτωβρίου
2003 και την κοροϊδία που τους είχε επιφυλάξει η απελθούσα κυβέρνηση. Του υπέβαλαν δε το
κοινό διεκδικητικό τους πλαίσιο με την ελπίδα ότι θα δρομολογούνταν οι επιζητούμενες λύσεις.
Σε αυτό το πνεύμα κινήθηκε εξάλλου και η επιστολή που τους έστειλε η ΠΟΕΥΠΣ αμέσως μετά
την ανάληψη των καθηκόντων τους.
Πρώτιστο μέλημα της νέας Ηγεσίας, η προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων. Δεν είναι
τυχαίο το γεγονός ότι στις 16 Μαρτίου 2004, ο υπουργός συμμετέχει αμέσως στη σύσκεψη με
θέμα «Διαχείριση των εναέριων μέσων αντιπυρικής περιόδου 2004». Ο Γ. Βουλγαράκης τόνισε
την ανάγκη της έγκαιρης προετοιμασίας, λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ ο Αρχηγός Π.Σ.
Αντιστράτηγος Παναγιώτης Φούρλας, αναφέρθηκε στην προηγούμενη χρονιά που «ήταν, χωρίς
αμφιβολία, η καλύτερη της πεντηκονταετίας από πλευράς καμένων εκτάσεων, υπογραμμίζοντας
ότι η επιτυχία αυτή οφείλεται στην κοινή προσπάθεια όλων».
Στις 25 Μαρτίου 2004, σε λαμπρή τελετή στο χώρο της αρχαίας Ολυμπίας, γίνεται η αφή της
φλόγας των ολυμπιακών αγώνων της Αθήνας για το μεγάλο της ταξίδι ανά τον κόσμο.
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Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει κι εδώ την τιμητική του καθώς ο πρώτος λαμπαδηδρόμος, ήταν ένας
δικός του άνθρωπος, ο Ανθυποπυραγός Κώστας Γκατσιούδης, παγκόσμιος πρωταθλητής στον
ακοντισμό, όπως έγραψε η «Πυροσβεστική Επιθεώρηση».
Η συνάντηση της ΠΟΕΥΠΣ με τη νέα πολιτική ηγεσία δεν άργησε να έρθει και ήταν πρώτα
με τον υφυπουργό Δημόσιας Τάξης Χρήστο Μαρκογιαννάκη. Από την ενημέρωση που παρείχε
αμέσως μετά (31 Μαρτίου 2004) στα μέλη της, προκύπτει ότι πήρε συγκεκριμένες απαντήσεις σε
επιμέρους θέματα - αιτήματα:
«1) Για τη ματαίωση του διαγωνισμού σχετικά με την κάλυψη 264 θέσεων, μας ενημέρωσε ότι
αυτό έγινε διότι διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν παρατυπίες στα δικαιολογητικά των υποψηφίων και
πως οι προσλήψεις από τώρα και στο εξής θα γίνονται μέσω πανελλαδικών εξετάσεων.
2) Για τα νυχτερινά διαβεβαίωσε ότι εντός του μηνός Απριλίου θα υπογραφεί υπουργική απόφαση
που θα προβλέπει την πληρωμή 64 ωρών αντί 48 που ισχύει σήμερα.
3) Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες μας διαβεβαίωσε ότι θα προκύψει ειδική αποζημίωση για
το σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού και επιπλέον για εκείνους τους συναδέλφους που
ενδεχομένως αποσπαστούν σε Ολυμπιακές πόλεις θα υπάρξει αποζημίωση για εκτός έδρας και για
διοικητική μέριμνα.
4) Μας ενημέρωσε ότι θα δοθεί εκλογικό επίδομα για τις ευρωεκλογές και επίδομα δασών.
5) Για τις μισθολογικές αυξήσεις, μας είπε ότι θα ισχύσουν από 01/01/2005 (αύξηση του βασικού
μισθού στο βαθμό του Ανθυποπυραγού στα 860 ευρώ από 720 που είναι σήμερα).
6) Για την αναγνώριση του επαγγέλματος ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού, μας διαβεβαίωσε ότι
θα θεσμοθετηθεί αφού πρώτα εξασφαλιστεί ότι τα χρόνια υπηρεσίας μας δεν θα μετράνε διπλά.
Σε διαφορετική περίπτωση θα πάμε στην εναλλακτική λύση όπως την έχουμε προτείνει (5ετία για
όλους -ειδικό επίδομα στο ποσόν του 1/10 στο βαθμό του Ανθυποπυραγού αναπροσαρμοζόμενο,
κάθε φορά, και το οποίο θα ακολουθεί και την σύνταξη - εφαρμογή υγιεινής και ασφάλειας).
Για όλα αυτά στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, μας διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξει
πολυνομοσχέδιο που μεταξύ των άλλων θα προβλέπει την προαγωγή των Αρχιπυροσβεστών
μη παραγωγικής σχολής σε Πυρονόμους, καθώς επίσης και βαθμολόγιο για τους Πυρονόμους
παραγωγικής σχολής.
Συνάδελφοι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας θα συνεχίσει να διαπραγματεύεται και
να διεκδικεί το σύνολο των αιτημάτων μας και με τη νέα κυβέρνηση, όπως αυτά έχουν καθοριστεί
και δρομολογηθεί απ’ όλους μας».
Το προεδρείο ανακοίνωσε επίσης ότι το 6° εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της Ομοσπονδίας,
θα γίνει περί τα τέλη Μαΐου και γι’ αυτό όσες Πρωτοβάθμιες Ενώσεις δεν έχουν προχωρήσει
στη διεξαγωγή των εκλογών για την ανανέωση των Διοικητικών τους Συμβουλίων και των
αντιπροσώπων, να τις διεξάγουν μέχρι τις 10 Μαΐου.
Τα πρώτα σύννεφα επί νέας διακυβέρνησης
Έχει σημασία να λάβουμε υπόψη μας, ότι ο πρωθυπουργός, πλέον, Κώστας Καραμανλής,
κατά τη διάρκεια συνδιάσκεψης στελεχών του κόμματός του στη Θεσσαλονίκη, ως Αρχηγός
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, στις 14 Φεβρουαρίου 2004, πριν από τις εκλογές δηλαδή, είχε
ανακοινώσει, ότι:
«-Το νέο μισθολόγιο θα γίνει σύντομα πράξη. Ο βασικός μισθός του Υπαστυνόμου Β’ αυξάνεται

438

ΠΟΕΥΠΣ - Το συνδικάτο του Πυροσβέστη
στα 860 ευρώ.
-Επέκταση των διατάξεων του Νόμου 2838/2000 σε όλους τους συνταξιούχους των Σωμάτων
Ασφαλείας.
-Χορήγηση (με αποσύνδεση από χρονικούς περιορισμούς του πραγματικού χρόνου υπηρεσίας,
καθώς και από λοιπές ασφαλιστικές συνέπειες), στο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., του Πυροσβεστικού
και του Λιμενικού Σώματος -όσο βρίσκονται στην υπηρεσία τους- του ειδικού επιδόματος, για τους
ιδιαίτερους κινδύνους που αντιμετωπίζουν κατά την επιχειρησιακή δραστήριοτητά τους.
-Διόρθωση της αδικίας του Νόμου 3169/2003 που στερεί το επίδομα ειδικής απασχόλησης από
όσους έπαθαν ασκώντας τα καθήκοντά τους σε υπηρεσία γραφείων».
Το ερώτημα επομένως ήταν αν αυτή η κυβέρνηση, έκανε τη διαφορά, και δεν αθετούσε τις
προεκλογικές της δεσμεύσεις. Τα πρώτα σύννεφα όμως δεν άργησαν να φανούν.
Σημείο τριβής αποτέλεσε αμέσως-αμέσως η χορήγηση επιδόματος διοίκησης ύψους 60 ευρώ,
τα νυχτερινά, η αύξηση των οργανικών θέσεων, η υλοποίηση της δέσμευσης της κυβέρνησης για
αύξηση του βασικού μισθού του Ανθυπολοχαγού από 720 σε 840 ευρώ κ.λπ. Δεν είναι τυχαίο ότι
ο υφυπουργός Χρήστος Μαρκογιαννάκης δεν έδωσε συγκεκριμένες απαντήσεις στο διευρυμένο
Διοικητικό Συμβούλιο των αστυνομικών (στις 19 Μαρτίου 2003), στο οποίο εκπροσώπησε
τον απουσιάζοντα στο εξωτερικό Γιώργο Βουλγαράκη, οπότε οι πέντε πρόεδροι άρχισαν να
προβληματίζονται και να αναζητούν τρόπους συνεννόησης με τη νέα πολιτική κατάσταση.
Η ΠΟΕΥΠΣ απορροφάται αυτό το διάστημα με τα προσυνεδριακά της, αλλά την ίδια ώρα
συμμετέχει στις διεργασίες αυτές, ελπίζοντας ότι σύντομα θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
Εν των μεταξύ, στις 20-4-2004, με έγγραφό της απαντά με τον πλέον σαφή και κατηγορηματικό
τρόπο για το ανακύψαν ζήτημα των διπλοεγγραφών και στο ερώτημα που τέθηκε από πολλές
Περιφερειακές Ενώσεις - μέλη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., αν και κατά πόσο υφίσταται νόμιμη δυνατότητα
συμμετοχής μέλους σε δύο ή περισσότερες συνδικαλιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται
στο χώρο του Πυροσβεστικού Σώματος.
Για το θέμα αυτό η θέση της Ομοσπονδίας είναι η ακόλουθη:
«Το άρθρο 7 παρ.1 του Ν. 1264/1982 ορίζει ότι κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα να γίνει
μέλος μιας οργάνωσης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και μιας του επαγγελματικού κλάδου
απασχόλησής του, εφόσον έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις των καταστατικών τους.
Με την παραπάνω διάταξη τίθεται φραγμός στον αριθμό των συνδικαλιστικών οργανώσεων στις
οποίες κάθε εργαζόμενος μπορεί να γίνει μέλος, φραγμός ο οποίος είναι συνταγματικώς επιτρεπτός
και έγκυρος με βάση τη νομολογία και τους επί του θέματος συγγραφείς. Οι υπάλληλοι του Πυρ/
κού Σώματος ασκούν συγκεκριμένο επάγγελμα, ανεξαρτήτως του βαθμού που αυτοί φέρουν,
υπαγόμενοι όλοι στο νομοθετικό καθεστώς που διέπει την οργάνωση και λειτουργία του Πυρ/
κού Σώματος. Κατά συνέπεια, όλα τα Σωματεία που δραστηριοποιούνται στο χώρο του Πυρ/κού
Σώματος είναι συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Ειδικότερα για το θέμα της Ε.Α.Π.Σ., θεωρούμε ότι μόνη η δυνατότητα συμμετοχής στην
Ένωση αυτή, προσώπων που φέρουν την ιδιότητα του Αξιωματικού, δεν της προσδίδει χαρακτήρα
«κλαδικού» Σωματείου, οπότε θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι τα μέλη της μπορούν να είναι και
μέλη άλλης πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης.
Άλλωστε, η δυνατότητα της Ε.Α.Π.Σ. να καταστεί μέλος της ΠΟΕΥΠΣ αποδεικνύει ότι αυτή
δεν έχει χαρακτήρα κλαδικής οργάνωσης. Ένα παράδειγμα κάπως ακραίο: Μέλος του Δ.Σ. της
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Ε.Α.Π.Σ. και αντιπρόσωπος στο συνέδριο δευτεροβάθμιας οργάνωσης συμμετέχει και εκλέγεται
Πρόεδρος άλλου Πρωτοβάθμιου Σωματείου και αντιπρόσωπος στο Συνέδριο. Αν η Ε.Α.Π.Σ. γίνει
μέλος της ΠΟΕΥΠΣ τίθεται θέμα υπό ποια ιδιότητα αυτός θα συμμετέχει;
Επομένως, δεν υφίσταται δυνατότητα πολλαπλής συμμετοχής σε περισσότερες της μιας
συνδικαλιστικής οργάνωσης, συμπεριλαμβανομένης και της Ε.Α.Π.Σ., υποχρεωμένων των
υποψηφίων μελών να ασκούν προ της εγγραφής το δικαίωμα επιλογής τους, το οποίο ανήκει
αποκλειστικά και μόνο σε αυτούς. Έτσι, ιδιαίτερα για την κατηγορία των Αξιωματικών, αυτοί, προ
της εγγραφής τους, οφείλουν να επιλέγουν την συνδικαλιστική οργάνωση που επιθυμούν να είναι
μέλη και σε περίπτωση αλλαγής της απόφασής τους, οφείλουν κατά την εγγραφή τους σε άλλη
συνδικαλιστική οργάνωση, να ζητούν τη διαγραφή τους από την προηγούμενη.
Το θέμα αυτό χρήζει ιδιαίτερης προσοχής για να μην ανακύψουν θέματα ακυρότητας από τη
συμμετοχή ιδιαίτερα στις αρχαιρεσίες προσώπων που συμμετέχουν σε περισσότερες της μίας
συνδικαλιστικές οργανώσεις».
Η νέα κυβέρνηση αποφασίζει, από την άλλη πλευρά, να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες με
άλλη Ηγεσία. Έτσι, με απόφαση του ΚΥΣΕΑ στις 21 Απριλίου 2004, νέος Αρχηγός ορίζεται ο
Χρήστος Σμέτης. Η τελετή παράδοσης - παραλαβής γίνεται σε ιδιαίτερα συγκινησιακό κλίμα
αφού ο Παναγιώτης Φούρλας παραδίδει τη σκυτάλη μετά από τέσσερα ολόκληρα χρόνια και σε
επιβράβευση της προσφοράς του, τοποθετείται Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας.
O Κώστας Καραμανλής, στις 5-5-2004, δεν είναι τυχαίο ότι επέλεξε να επισκεφθεί πρώτο απ’
όλα τα υπουργεία, το υπουργείο Δημόσιας Τάξης, έγραφε ο Γιώργος Γεραφέντης στον «Αδέσμευτο
Τύπο», την επομένη ημέρα.
«Ο πρωθυπουργός, στην περίπου δίωρη συνάντηση που είχε με την πολιτική και φυσική Ηγεσία
του υπουργείου, τον διοικητή της ΕΥΠ και υπηρεσιακούς παράγοντες, ενημερώθηκε αναλυτικά για
το έργο και τις προτεραιότητες του υπουργείου με βάση τους στόχους που έχουν τεθεί, αλλά και
για τα προβλήματα του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας. Ο κ. Καραμανλής ζήτησε από τον
κ. Βουλγαράκη να επισπεύσει σε πρώτο στάδιο την ίδρυση της Αστυνομίας Περιβάλλοντος και την
πρόσληψη νέων πυροσβεστών. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, ο κ. Βουλγαράκης τον πληροφόρησε
πως τις επόμενες ημέρες το σχέδιο νόμου για την ίδρυση της Αστυνομίας Περιβάλλοντος θα δοθεί
στους συναρμόδιους υπουργούς να το μελετήσουν και τον επόμενα μήνα να κατατεθεί στη Βουλή.
Στόχος του υπουργείου είναι να ψηφιστεί στο θερινό τμήμα της Βουλής και στο τέλος του έτους
να προσληφθούν όσοι επιθυμούν από τους 1.200 αγροφύλακες που είχαν επιτύχει στο διαγωνισμό
του 1993. Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης ενημέρωσε τον κ. Καραμανλή ότι υπάρχουν σημαντικές
ελλείψεις στο προσωπικό της Πυροσβεστικής και αναμένεται να προκηρυχθούν 350 θέσεις για την
πρόσληψη νέων πυροσβεστών. Επίσης, συμφώνησαν α) να δοθεί την 1η Σεπτεμβρίου του 2005
η πρώτη δόση του επιδόματος του επικίνδυνου και ανθυγιεινού επαγγέλματος (2% στο βασικό
μισθό), β) σε όλους τους εργαζομένους των Σωμάτων Ασφαλείας, να επεκταθεί η πλασματική
πενταετία και σε αυτούς που κατετάγησαν μετά το 1993 και, τέλος, να δοθεί στους αστυνομικούς
το επίδομα για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στα γήπεδα. Ο κ. Καραμανλής ενημερώθηκε από τον
κ. Βουλγαράκη για την έρευνα εμπειρογνωμόνων που αφορά στο σύστημα ασφαλείας Σι-φορ-άι
και το ενδεχόμενο το Ελληνικό Δημόσιο να ζητήσει από την αμερικανική εταιρεία επιστροφή των
χρημάτων, καθώς δεν παραδόθηκε όλος ο εξοπλισμός, όπως ανέφερε η σύμβαση». (…)
Ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι υπάρχουν δημοσιονομικοί περιορισμοί που δεν
επιτρέπουν στην κυβέρνηση να κάνει πράγματα που θέλει. “Παρ’ όλ’ αυτά, γίνεται αποτελεσματική
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δουλειά στην Αστυνομία και την Πυροσβεστική. Προχωρήστε κοντά στον πολίτη και εγώ είμαι
εδώ. Κάνετε καλή δουλειά”, ανέφερε ο Κ. Καραμανλής.
Η πρώτη κοινή συνεδρίαση των προεδρείων των Ομοσπονδιών μετά τις εθνικές εκλογές,
πραγματοποιήθηκε στις 26-05-2004. Από την όλη συζήτηση, όπως ανακοινώθηκε επισήμως,
«υπήρξε το κοινό συμπέρασμα - κατάληξη ότι τα κοινά ουσιαστικά θεσμικά και οικονομικά
ζητήματα παραμένουν στο στάδιο μιας μελλοντικής αντιμετώπισης, γεγονός μη ικανοποιητικό.
Το συμπέρασμα αυτό δεν επιδρά θετικά στη διάθεση του αστυνομικού, πυροσβεστικού και
λιμενικού προσωπικού ώστε να εξαντλήσει κάθε δημιουργικό απόθεμά του για την επιτυχή έκβαση
των Ολυμπιακών Αγώνων, καθόσον η διαρκής πίεση προς αυτό για επιβεβλημένη υπέρμετρη και
υπεράνθρωπη προσπάθεια, λόγω διαφόρων γεγονότων (π.χ. ανάληψη προεδρίας Ευρωπαϊκής
Ένωσης - αντιμετώπιση αυξημένης εγκληματικότητας λόγω ανοίγματος των συνόρων - εξάλειψη
τρομοκρατικών οργανώσεων κλπ) δεν έτυχε της αντίστοιχης επιβαλλόμενης αναγνώρισης από
πλευράς της πολιτείας, φθάνοντας μάλιστα μέχρι του σημείου, η προηγούμενη κυβέρνηση, να
χρησιμοποιήσει βία προκειμένου να διαλύσει νόμιμη διαμαρτυρία που μοναδικό αίτημα, είχε την
αυτονόητη αναγνώριση της εργασίας τους αστυνομικού, του πυροσβέστη και του λιμενικού ως
επικίνδυνης και ανθυγιεινής.
Παρ’ όλα αυτά οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας δηλώνουν πανέτοιμοι στην παγκόσμια
πρόκληση διασφάλισης των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά ταυτόχρονα απαιτούν από τη νέα κυβέρνηση
να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της, ενισχύοντας το φρόνημα αυτών, καθόσον το κυρίαρχο αίτημα
αναγνώρισης της εργασίας τους, ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής αποτελεί ηθική υποχρέωση, όπως
επίσης και η ικανοποίηση επίκαιρων οικονομικών αιτημάτων (χορήγηση του θεσμοθετημένου
εκλογικού και ολυμπιακού επιδόματος)».
Στην ανακοίνωσή τους, οι πρόεδροι παραθέτουν εκ νέου τα αιτήματά τους και ειδικότερα αυτό της
αναγνώρισης της εργασίας, ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής, τη χορήγηση εκλογικής αποζημίωση
τουλάχιστον 750 ευρώ, τη θεσμοθετημένη αποζημίωσης για την υπερεργασία κατά τη διάρκεια
των Ολυμπιακών Αγώνων που προτάθηκε από πλευράς των Ομοσπονδιών να είναι 4.500 ευρώ και
τελικά συμφωνήθηκε στα 2.500 ευρώ με άπαξ καταβολή και η οποία δεν έχει υπογραφεί ούτε κι
αυτή από τον υπουργό Οικονομικών κλπ.»
Κλείνοντας την ανακοίνωση, έκαναν γνωστό ότι αποφάσισαν:
1. Να εξαντλήσουν κάθε όριο διαλόγου και για το λόγο αυτό θα επιδιώξουν τις αμέσως επόμενες
ημέρες συναντήσεις με του αρμόδιους υπουργούς, καθώς και με τον πρωθυπουργό της χώρας.
2. Να πραγματοποιήσουν την 8 Ιουνίου 2004 ένστολη διαμαρτυρία στην Αθήνα, το είδος, η
έκταση και ο τρόπος - τόπος εκδήλωσης αυτής, θα ορισθούν στη συνέχεια, σε περίπτωση μη
προόδου των ανωτέρω αιτημάτων.
6ο συνέδριο: Το παρόν και το μέλλον του Πυροσβέστη
Το 6ο συνέδριο ήταν εκλογοαπολογιστικό και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Αρμονία
Βουλιαγμένης, στις 2-3-4 Ιουνίου 2004, με θέμα «Το παρόν και το μέλλον του Πυροσβέστη».
Ο πρόεδρος Γιώργος Πήλιουρας, χαιρετίζοντας τους προσκεκλημένους της Ομοσπονδίας καθώς
και τους αντιπροσώπους των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων, στάθηκε καταρχάς στο επίκαιρο θέμα της
Ολυμπιάδας, τονίζοντας ότι «οι συγκυρίες, υπό τις οποίες πραγματοποιείται το 6° πανελλήνιο
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συνέδριο της Ομοσπονδίας μας, είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και από μόνες τους προσδίδουν ένα
πρόσθετο βάρος στην κορυφαία λειτουργία του συνδικαλιστικού μας κινήματος.
Τη διαπίστωση αυτή τη συμμερίζεται και τη βιώνει κάθε στέλεχος, κάθε αντιπρόσωπος, που με
αυτογνωσία και αίσθημα ευθύνης, καλείται να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου και
της αποστολής της ΠΟΕΥΠΣ.
Σε περίπου δυο μήνες, η χώρα μας θα υποδεχθεί τη διεθνή οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων,
που για τη χώρα μας συνδυάζουν την ιστορία, τον πολιτισμό, την ειρήνη με τον αθλητισμό και
τον ολυμπισμό. Η επιτυχής διεξαγωγή αυτών, αποτελεί βασική προτεραιότητα και στόχο για
την πατρίδα μας. Μία από τις βασικές προτεραιότητες για την επιτυχή διεξαγωγή αυτών, είναι η
ασφάλεια, μέρος της οποίας είναι και η πυρασφάλεια.
Το Πυροσβεστικό Σώμα, ως κύριος φορέας πυρασφάλειας της χώρας μας, αλλά και ο κατ’ εξοχήν
επιχειρησιακός φορέας αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών και τεχνολογικών ατυχημάτων,
καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, συμμετέχοντας ενεργά στις διαδικασίες και την
εφαρμογή των μέτρων με σκοπό την ασφαλή διεξαγωγή. Εμείς, οι πυροσβέστες, δηλώνουμε ότι θα
συμβάλλουμε αποτελεσματικά για την επίτευξη αυτού του εθνικού στόχου. Ωστόσο, δυο είναι οι
κυρίαρχοι ρόλοι του Συνεδρίου μας:
Ο πρώτος, καθαρά θεσμικός, συνδέεται με το να εκτιμήσουμε, να κρίνουμε και να
συναποφασίσουμε επί της εν γένει πορείας μας, εκλέγοντας συγχρόνως τους εκπροσώπους μας στα
όργανα της ΠΟΕΥΠΣ.
Ο δεύτερος στόχος προϋποθέτει την κατάκτηση του πρώτου - τον οποίο όλοι θεωρούμε δεδομένο
- είναι όμως κατά πολύ ευρύτερος των τυπικών και καταστατικών προβλέψεων. Διότι ενσωματώνει
την ορθή και καθαρή σκέψη με τον ανθρώπινο παράγοντα, την συναδελφική αλληλεγγύη, την
αίσθηση του χρέους για το παρόν και το μέλλον του πυροσβέστη. Στις αρχές του 21ου αιώνα
βάζουμε όλοι μαζί ένα μεγάλο στοίχημα:
Μέσα από ένα σύγχρονο, αγωνιστικό, υπεύθυνο και αποτελεσματικό συνδικαλιστικό κίνημα,
να συμβάλουμε στην εξάλειψη όλων αυτών που σήμερα καθημερινά μας πληγώνουν και να
ενισχύσουμε τις προοπτικές για ένα καλύτερο μέλλον, για το οποίο όλοι θα νιώθουμε ικανοποίηση
και υπερηφάνεια. Ας είναι αυτό το προσκλητήριο του 6ου Συνεδρίου μας, που θα μας φέρει
δυναμικά παρόντες στην κοινή προσπάθεια».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στους κοινούς αγώνες με τις άλλες Ομοσπονδίες και τόνισε: «Σε κάθε
περίπτωση, καμία αναβάθμιση και κανένας εκσυγχρονισμός δεν μπορεί να προχωρήσει αγνοώντας
τον παράγοντα άνθρωπο που ακούει στο όνομα Πυροσβέστης, που ακούει στο όνομα εργαζόμενος
στα Σώματα Ασφαλείας. Έχει ιδιαίτερη σημασία να τονίσουμε ότι “ο 21ος αιώνας είναι αιώνας
της γνώσης, της άμιλλας, της αξιοκρατίας, της αυτοδύναμης και αυτόφωτης προσωπικότητας”.
Αυτή η προσωπικότητα, για να υπάρξει και να δημιουργήσει, χρειάζεται ατομική και κοινωνική
ελευθερία, καθώς και ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και αυτά διασφαλίζονται σε καθεστώς οικονομικής
ανεξαρτησίας του ατόμου και κοινωνικής δικαιοσύνης.
Μέσα στα πλαίσια αυτής της κοινωνικής δικαιοσύνης, καλούμε την κυβέρνηση να δώσει
αμέσως λύση στην καταστρατήγηση της αποζημίωσης των νυχτερινών ωρών των Πυροσβεστικών
υπαλλήλων. Δεν νοείται σε μια ευνομούμενη χώρα, όπως είναι η χώρα μας, εργαζόμενος εξ
ορισμού να εργάζεται τουλάχιστον 64 ώρες το μήνα νύχτα και να αποζημιώνεται ετσιθελικά και
αναιτιολόγητα μόνο τις 48!
Δεν μπορεί σε μια ευνομούμενη χώρα, όπως είναι η χώρα μας, να βρισκόμαστε προ των πυλών
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των Ολυμπιακών Αγώνων και οι εργαζόμενοι που είναι επιφορτισμένοι για την ασφάλειά τους
να μη γνωρίζουν τίποτα για τη Διοικητική τους Μέριμνα, να μη γνωρίζουν τίποτα για το ποσόν
της ειδικής αποζημίωσής τους. Το μόνο που γνωρίζουν (αυτό είναι θεσμοθετημένο) είναι ότι θα
εργάζονται επτά ημέρες την εβδομάδα δίχως ρεπό και δίχως καλοκαιρινή άδεια. Δεν μπορεί σε μια
ευνομούμενη χώρα, όπως είναι η χώρα μας, οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας να αγνοούν τις
προθέσεις της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την αναγνώριση του επαγγέλματός τους ως επικίνδυνου
και ανθυγιεινού».
Προλογίζοντας την εισήγησή του για τον Διοικητικό Απολογισμό, ο γενικός γραμματέας
Αθανάσιος Γιαννακόπουλος, τόνισε ότι «η δράση της ΠΟΕΥΠΣ το χρόνο που μας πέρασε,
προσδιορίστηκε από τις προτεραιότητες που έθεσε το προηγούμενο 5ο συνέδριο, με τις αποφάσεις
του, προτεραιότητες που στηρίχθηκαν από τη μεγάλη πλειοψηφία των συνέδρων, η οποία έφθανε
σε ορισμένες περιπτώσεις έως και την ομοφωνία.
Στόχος του απολογισμού είναι, μέσα από μια αντικειμενική παρουσίαση της κατάστασης,
των προβλημάτων και της δράσης της ΠΟΕΥΠΣ, να συμβάλει στον καθορισμό των στόχων της
επόμενης διετίας, καθώς και στον προσδιορισμό των απαραίτητων διαρθρωτικών αλλαγών στη
δομή και τη λειτουργία του συνδικαλιστικού μας κινήματος».
Και αφού παρέθεσε στη συνέχεια τη λίστα των πρωτοβουλιών, συναντήσεων, συνεδριάσεων
και άλλων δράσεων, έκλεισε την ομιλία του, λέγοντας: «Όπως αναλύθηκε παραπάνω, η δράση
της ΠΟΕΥΠΣ αναπτύχθηκε σε όλα τα μεγάλα και μικρά προβλήματα που απασχολούν τους
συναδέλφους. Η δράση αυτή ήταν συνεπής με τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου. Στα μεγάλα θέματα
που αποτέλεσαν και προτεραιότητες και ιεραρχήσεις της ΠΟΕΥΠΣ, η πάλη του συνδικαλιστικού
μας κινήματος οργανώθηκε με κάθε τρόπο σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Ομοσπονδίες των
Αστυνομικών και Λιμενικών, γιατί τα προβλήματα είναι κοινά. Οι αγώνες δόθηκαν με κάθε
τρόπο και μέσο (λευκή απεργία - διαδηλώσεις - συγκεντρώσεις - παραστάσεις - ανακοινώσεις
- συνεντεύξεις κλπ.) ενώ για μια σειρά επιμέρους θέματα υπήρξαν εξειδικευμένες παρεμβάσεις,
ανελήφθησαν πρωτοβουλίες και υπήρξε στήριξη των προσπαθειών των ενώσεων. Εκείνο όμως
που πρέπει να επισημανθεί και να μας προβληματίσει είναι ότι παρόλο που οι κινητοποιήσεις
συνοδεύτηκαν με συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις που έδιναν ένα μαχητικό, μαζικό τόνο στη δράση
του συνδικαλιστικού μας κινήματος, υπήρξε παντελής απουσία μελών του απερχόμενου Δ.Σ. αλλά
και πρωτοβάθμιων ενώσεων. Τους λόγους μπορούμε να τους αναζητήσουμε είτε στο γενικότερο
κλίμα εφησυχασμού και ιδιώτευσης που είναι αναντίστοιχο με την οξύτητα των προβλημάτων, είτε
στα ειδικότερα προβλήματα της παραταξιοποίησης και των ανταγωνισμών.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο επιβάλλεται να εντοπίσει και να εξαλείψει όλα αυτά τα φαινόμενα
γιατί το συνδικαλιστικό μας κίνημα είναι υποχρεωμένο να υπάρξει και ν’ αγωνισθεί ενωμένο με
ρεαλισμό και με όραμα.
Αγαπητοί συνάδελφοι
Κρίνοντας τα πεπραγμένα του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ακρότητες,
ωραιοποιήσεις και ισοπεδωτισμούς, θα έχουμε τη δυνατότητα για ένα γόνιμο διάλογο και αποφάσεις.
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!»
Την 4η Ιουνίου 2004 διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής
Επιτροπής και των Αντιπροσώπων για την ΑΔΕΔΥ. Έλαβαν:
Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. ποσοστό 55,56%. Έντεκα (11) έδρες για το Δ.Σ., δύο (2) έδρες για την Εξελ.
Επιτροπή και επτά (7) Αντιπροσώπους για την ΑΔΕΔΥ.
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ΠΑΣΚ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ποσοστό 36,11%. Επτά (7) έδρες για το Δ.Σ., μία (1) έδρα για την
Εξελ. Επιτροπή και τέσσερις (4) Αντιπροσώπους για την ΑΔΕΔΥ.
Ε.Α.Κ.Π. ποσοστό 8,33%. Μία (1) έδρα για το Δ.Σ. και έναν (1) Αντιπρόσωπο για την ΑΔΕΔΥ.
Στις 10 Ιουνίου 2004 συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο και η σύνθεσή του
διαμορφώθηκε ως ακολούθως:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΜΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛ.ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΔΑΔΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ: ΑΓΟΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΗ: ΧΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΑΚΑΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΜΑΝΑΡΩΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ.
Το Ψήφισμα του συνεδρίου υποβλήθηκε στον ΥΔΤ Γιώργο Βουλγαράκη με την επισήμανση
ότι πρόκειται για χρόνια και συνεχώς αυξανόμενα προβλήματα των συναδέλφων για την επίλυση
των οποίων πρέπει να συμβάλλει. Πάντως, στο συνέδριο εγκρίθηκε νέα πρόταση για τη νομική
κατοχύρωση του επαγγέλματος ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού:
ΑΡΘΡΟ 1
Η εργασία του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και
Λιμενικού Σώματος θεωρείται ως επικίνδυνη και ανθυγιεινή, με τις παρακάτω περιοριστικά
αναφερόμενες συνέπειες:
1.- Στο άρθρο 2 του Ν. 1204/81, όπως αυτός συμπληρώθηκε μεταγενέστερα το έτος 1992, ως
χρονικό όριο κατάληξης καταργείται και εφεξής δεν τίθεται χρονικός περιορισμός.
2.- Τα άρθρα 3 ΝΔ 142/74, 7 παρ. 2 Ν. 2592/98, 3 ΝΔ 179/94, 6 Ν.3075/02 και αρ.2 παρ.3
Ν.3234/2004 (ΦΕΚ 52Α/04) αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Για την εφαρμογή των περιπτώσεων β και γ του παρόντος, ως χρόνος υπηρεσίας λογίζεται
αυτός που διανύθηκε ή διανύεται σε κάθε υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. του Πυροσβεστικού και Λιμενικού
Σώματος.»
3. -Χορηγείται από 1-01-2005 επίδομα κινδύνου και ανθυγιεινού σε ποσοστό 10% επί του Βασικού
Μισθού του Ανθυπολοχαγού σε όλο το ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., του Πυροσβεστικού και
Λιμενικού Σώματος, ανήκει δε στις συντάξιμες αποδοχές κατά την έννοια των διατάξεων του
Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων.
4. Οι λοιπές διατάξεις του άρθρου 40 του Π.Δ. 166/2000 δεν θίγονται».
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Κρίσιμη συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών
Η εξαγγελία των Ομοσπονδιών για κινητοποιήσεις ευαισθητοποίησε τον υπουργό Οικονομικών
Γιώργο Αλογοσκούφη, ο οποίος αν και δέχθηκε στο γραφείο του τους προέδρους στις 3 Ιουνίου
2004, παρέπεμψε τη συζήτηση για τη θεσμοθέτηση της εργασίας, ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής,
για μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στη συνάντηση τέθηκε προς συζήτηση και το περιεχόμενο του
νέου μισθολογίου, αλλά και πάλι η συζήτηση μετατέθηκε για το Σεπτέμβριο. Για τα τρέχοντα θέματα
της εκλογικής αποζημίωσης και της πληρωμής της υπερεργασίας την περίοδο του Αυγούστου, είπε
ότι εντός της εβδομάδας υπογράφεται η ΚΥΑ για το εκλογικό επίδομα, ύψους 750 ευρώ, ώστε να
καταβληθεί αυτό στις αρχές της προσεχούς εβδομάδας, ενώ για το δεύτερο είπε ότι ανέρχεται στο
ποσό των 2.500 € για όσους εμπλακούν αμέσως με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και στο ποσό των
2.300 € για τους υπόλοιπους.
Μετά το τέλος της συζήτησης, οι πρόεδροι συνεδρίασαν εκ νέου και αποφάσισαν να μεταθέσουν
κατά δυο ημέρες την ένστολη διαμαρτυρία που είχαν ανακοινώσει για τις 8 Ιουνίου. Μάλιστα,
στις 10 Ιουνίου, είχαν προγραμματίσει τη σύγκληση κοινή συνεδρίασης των προεδρείων των
Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων όλης της χώρας ούτως ώστε να αποφασιστεί
με την επιβαλλομένη αμεσότητα η όποια αντίδραση και η περαιτέρω πορεία των διεκδικήσεών
τους. Όμως, και πάλι έδωσαν πίστωση χρόνου έως τις 20/6, έχοντας να αντιμετωπίσουν ένα κύμα
παραπληροφόρησης της κοινής γνώμης δήθεν “ότι μόνο οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας θα
λάβουν ολυμπιακό επίδομα”.
Με κοινή ανακοίνωσή τους διευκρίνιζαν, λοιπόν, ότι «οι μόνοι εργαζόμενοι στη χώρα οι οποίοι δεν
λαμβάνουν οποιαδήποτε αποζημίωση για υπερωριακή εργασία είναι οι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες
και οι λιμενικοί, δηλαδή μέχρι σήμερα μόνο γι’ αυτούς δεν έχει υπάρξει ανάλογη θεσμοθέτηση.
Επίσης, οι εν λόγω εργαζόμενοι είναι οι μόνοι οι οποίοι δεν λαμβάνουν πραγματική αποζημίωση για
νυχτερινή εργασία, για εργασία τις Κυριακές και αργίες. Τέλος, για τους αστυνομικούς, πυροσβέστες
και λιμενικούς υπήρξε νομοθετική ρύθμιση που επιβάλλει την επί τρίμηνο υπερεργασία στο
διπλάσιο της υφιστάμενης εβδομαδιαίας ωριαίας απασχόλησης. Εάν πράγματι υπήρχε πραγματική
αποζημίωση του αστυνομικού, πυροσβέστη και λιμενικού προσωπικού έπρεπε να ανέρχεται στο
ύψος των 6.435 ευρώ. Για τον λόγο αυτό κάποιοι πρέπει να σιωπούν, γιατί δυστυχώς η εργατική
νομοθεσία δεν ισχύει στη χώρα μας μόνο για τους εργαζόμενους της κατηγορίας αυτής».
Η διαμαρτυρία αναβλήθηκε οριστικά, όταν στις 22/6, κλήθηκαν από τον υφυπουργό Οικονομικών
Πέτρο Δούκα για να τους ενημερώσει ότι το ολυμπιακό επίδομα θα καταβληθεί στις 27 Ιουλίου
2004 και θα είναι 2.300 ευρώ για όλους, επιπλέον δε 200 ευρώ θα δοθούν για όσους υπηρετούν
στις ολυμπιακές πόλεις. Επίσης, ότι εντός του Ιουλίου θα χορηγηθεί και το δασικό επίδομα ύψους
573 ευρώ.
Ολυμπιακή εκεχειρία ολίγων μηνών…
Η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας πραγματοποιήθηκε στις 13 Αυγούστου
2004 στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο και όλοι μίλησαν για έναν ανεπανάληπτο θρίαμβο από
άποψη διοργάνωσης και περιεχομένου. Παρά τους φόβους, τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και
τα δισεκατομμύρια που ξοδεύτηκαν (άλλη ιστορία οι αμαρτωλές συμβάσεις για τα συστήματα
ασφαλείας, ολυμπιακά έργα κλπ), εξασφάλισαν μια άψογη διοργάνωση την οποία απόλαυσαν

445

Μανώλης Κ. Σταυρακάκης
εκατομμύρια επισκέπτες και πάνω από πέντε δισεκατομμύρια άτομα σε όλο τον κόσμο μέσω των
τηλεοπτικών δικτύων.
Οι μηχανισμοί ασφαλείας αναδείχθηκαν σε ισχυρό βραχίονα της ευημερίας και της ανάπτυξης,
οι πολίτες αποδέχτηκαν, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, τα έκτακτα μέτρα και τη γενικευμένη
αστυνόμευση. Αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί στην πρώτη γραμμή ενός τεράστιου δικτύου
ασφαλείας που είχε απλωθεί γύρω και πάνω από το ΟΑΚΑ, όλα αυτά αποτελούσαν μια πολύτιμη
παρακαταθήκη για το μέλλον.
Ένας από τους πολλούς αφανείς ήρωες αυτής της προσπάθειας ήταν και ο μετέπειτα Υπαρχηγός
του ΠΣ Χρήστος Κων/νου Μητροπέτρος, ο οποίος έγραψε σχετικά στην «Πυροσβεστική
Επιθεώρηση» (τεύχος 115): «Το Πυροσβεστικό Σώμα με νέο γιγάντιο εξοπλισμό, σύγχρονα
μέσα επικοινωνίας, νέες τεχνικές και μεγάλη εκπαιδευτική προετοιμασία, μεθοδικό επιτελικό
σχεδιασμό, αλλά με βασικότερο όπλο του τον άριστο επαγγελματισμό και την υπευθυνότητα όλων
των υπαλλήλων του, ανταποκρίνεται άριστα στην πυρασφάλεια των ολυμπιακών εγκαταστάσεων
και του ευρύτερου ολυμπιακού περιβάλλοντος και μάλιστα μεσούσης της αντιπυρικής περιόδου,
συμβάλλοντας τα μέγιστα ώστε η χώρα μας να διοργανώσει τους ασφαλέστερους Ολυμπιακούς
Αγώνες της ιστορίας. Ο υπογράφων αυτές τις γραμμές είναι υπερήφανος που είχε την αγαθή τύχη
να είναι Ολυμπιακός Υπεύθυνος του Πυροσβεστικού Σώματος εκείνη τη μεγάλη χρονιά για τη
χώρα μας και το Πυροσβεστικό Σώμα και θέλει και από τη θέση αυτή να ευχαριστήσει όλους τους
συναδέλφους για την ανεκτίμητη βοήθειά τους στην ολυμπιακή προσπάθεια του Σώματος που
στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία».
Για την ιστορία σημειώνουμε ότι στην Ολυμπιάδα της Αθήνας διακρίθηκε και ο Πυροσβέστης
αθλητής του Τάε κβο ντο Αλέξανδρος Νικολαΐδης, ο οποίος αναδείχθηκε δεύτερος Ολυμπιονίκης
στην κατηγορία των 80 κιλών.
Να σημειωθεί, επίσης, ότι το ολυμπιακό επίδομα που χορηγήθηκε στους ένστολους, δεν δόθηκε
ελαφρά τη καρδία, τη στιγμή μάλιστα που η κυβέρνηση δεχόταν ισχυρές πιέσεις για όμοιες
αποζημιώσεις σε άλλους κλάδους εργαζομένων. Επίσης χρειάστηκε η ΠΟΕΥΠΣ να απευθυνθεί
στον αρχηγό ΠΣ Χρήστο Σμέτη και να ζητήσει να χορηγηθούν επιπλέον άδειες στο πυροσβεστικό
προσωπικό από 5 έως 10 ημέρες. Η αλήθεια είναι βεβαίως, ότι στα υπόλοιπα θέματα, υπήρχε
μεγάλο έλλειμμα κυβερνητικής αποτελεσματικότητας.
Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος που οδήγησε τους πέντε προέδρους κατά τα εγκαίνια της
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στις 9 Σεπτεμβρίου 2004, να στείλουν ανοικτή επιστολή στον
πρωθυπουργό και να του «υπενθυμίσουν» τις προεκλογικές υποσχέσεις της Νέας Δημοκρατίας.
Μάλιστα δε δίστασαν να ενημερώσουν απευθείας και τον ίδιο ότι προετοιμάζονται για εκδηλώσεις
διαμαρτυρίας, στις 8 Οκτωβρίου 2004, ανήμερα της επετείου των «χημικών»! Η ανακοίνωσή τους
ήταν ιδιαίτερα σκληρή:
«Η θλιβερή επέτειος συμπίπτει χρονικά με την επιλογή από το ΚΥΣΕΑ ως νέου Αρχηγού,
του υποστρατήγου Γιώργου Αγγελάκου, του Αξιωματικού δηλαδή που υπέγραψε την παράνομη
απόφαση για τη βίαιη διάλυση της ειρηνικής συγκέντρωσης της 8/9 Οκτωβρίου 2003. Ευχόμαστε
στο νέο Αρχηγό καλή επιτυχία, επισημαίνοντας όμως και τις δικές του ευθύνες όχι μόνο τη νύχτα
της ντροπής με την υπογραφή της συγκεκριμένης απόφασης, αλλά και αργότερα (!), μετά τις
βουλευτικές εκλογές του Μαρτίου του 2004, όταν απέστειλε έκθεση απόψεων της Υπηρεσίας του
στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου εκκρεμεί προσφυγή μας, παρουσιάζοντας αναληθή γεγονότα
και επισυνάπτοντας απόρρητο ενημερωτικό σημείωμα της Κρατικής Ασφαλείας από το οποίο
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αποδεικνύεται ότι παρακολουθείται το συνδικαλιστικό κίνημα (!).
Αν είχαν βάση τα όσα ψευδώς επικαλείται η διοίκηση για τους συνδικαλιστές, τότε έπρεπε ήδη
να έχουν τιμωρηθεί ανώτατοι Αξιωματικοί για παράβαση καθήκοντος, καθόσον δεν μερίμνησαν να
συλληφθούν άμεσα όσοι διέπρατταν τα δήθεν ποινικά και πειθαρχικά αδικήματα, τα οποία δήθεν
χρειάστηκε να αποτραπούν με την επέμβαση των ΜΑΤ...», τόνιζαν οι πρόεδροι.
Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να τους δεχθεί ο Γιώργος Βουλγαράκης στις 21-9-2004, παρόντος
και του υφυπουργού Χρήστου Μαρκογιαννάκη και μετά την απαρίθμηση των αιτημάτων τους να
τους διαβεβαιώσει ότι «οι διακηρύξεις της κυβέρνησης θα τηρηθούν κατά γράμμα, πλην, όμως
ζήτησε πίστωση χρόνου προκειμένου να μεταφέρει τα συγκεκριμένα αιτήματα στον πρωθυπουργό
της χώρας, ως αυτά αναλύθηκαν από τις Ομοσπονδίες, έτσι ώστε να υπάρξει ένα συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών. Από πλευράς των Ομοσπονδιών, δηλώθηκε ότι θα αναμένουν
την όποια απάντηση μέχρι τέλος του μήνα, καθόσον υφίσταται ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση των
Ομοσπονδιών ότι σε περίπτωση μη αποδοχής των συγκεκριμένων αιτημάτων, θα εκδηλωθεί η
πρώτη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ένστολη διαμαρτυρία, 8 και 9 Οκτωβρίου 2004 στην Αθήνα, κατά της
σημερινής κυβέρνησης».
Το γεγονός ότι είχε θορυβηθεί η κυβέρνηση και πολύ περισσότερο η Νέα Δημοκρατία,
καταδεικνύεται και από όσα έγιναν εντός της Βουλής στις 5 Οκτωβρίου 2004. Διαβάζουμε στην
εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» της 6ης Οκτωβρίου 2004:
«Εξαιρετικά γρήγορα αντανακλαστικά αποδείχθηκε χθες ότι διαθέτει η κυβέρνηση και ειδικά ο
υπουργός Οικονομίας Γ. Αλογοσκούφης, ανταποκρινόμενος αστραπιαία στην παρέμβαση του Μ.
Έβερτ στη Βουλή, ο οποίος ζήτησε την άμεση ικανοποίηση του αιτήματος των ανδρών των Σωμάτων
Ασφαλείας για την αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας. Ο κ. Αλογοσκούφης έσπευσε αμέσως στη
Βουλή όπου τον είχε καλέσει δημοσίως λίγο νωρίτερα ο κ. Έβερτ και αφού προανήγγειλε την
κατάθεση της νομοθετικής ρύθμισης για τη μάχιμη πενταετία -η οποία πρέπει πρώτα να περάσει
από το Ελεγκτικό Συνέδριο- κατέθεσε και την προσθήκη στο συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο που
προβλέπει ρητά ότι τα αναδρομικά του ΛΑΦΚΑ θα είναι αφορολόγητα. Με τον τρόπο αυτόν ο
υπουργός Οικονομίας έκλεισε δύο ανοιχτά θέματα και ικανοποίησε πλήρως τον πρώην πρόεδρο
της Ν.Δ., ο οποίος εν τέλει τον επιβράβευσε δημοσίως στην αίθουσα, φωνάζοντας από το έδρανό
του: «Μπράβο στον υπουργό!».
Στην «πρεμιέρα» της συζήτησης του συνταξιοδοτικού νομοσχεδίου στην Ολομέλεια ο κ. Έβερτ
πήρε την πρωτοβουλία να ζητήσει ουσιαστικά από την κυβέρνηση να επισπεύσει τις βελτιώσεις
στα δύο επίμαχα θέματα που είχαν απασχολήσει και την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.
Λίγο μετά έσπευσε βεβαίως στο Κοινοβούλιο και ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Γ. Βουλγαράκης,
ως αρμόδιος υπουργός για τη ρύθμιση που αφορούσε στα Σώματα Ασφαλείας και ειδικότερα που
θα αναγνώριζε τη μάχιμη πενταετία στους ένστολους που μπήκαν στα Σώματα Ασφαλείας μετά την
1η Ιανουαρίου 1993, αίροντας έτσι την εις βάρος τους αδικία. Η ρύθμιση αυτή θα μικρύνει κατά
5 έτη το χρόνο που χρειάζεται να υπηρετήσουν οι συγκεκριμένοι ένστολοι για να λάβουν πλήρη
σύνταξη και όπως διευκρίνισε ο υπουργός θα πρέπει πρώτα να περάσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο
και στη συνέχεια θα έρθει στη Βουλή.
Η εφημερίδα αποκάλυπτε και το παρασκήνιο, όμως: «Λίγο αργότερα ο κ. Έβερτ στο Περιστύλιο
αποκάλυπτε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι νωρίτερα είχε επικοινωνήσει γι’ αυτό το θέμα
με το γαμπρό του, υφυπουργό Οικονομικών Π. Δούκα, ζητώντας του να έρθουν επιτέλους στη
Βουλή οι δύο τροποποιήσεις.
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«Πέτρο, του είπα στο τηλέφωνο, εάν δεν καταθέσετε τη ρύθμιση για τα Σώματα Ασφαλείας,
θα σηκωθεί από εκεί που είναι ο παππούς της Ιλεάνας και θα σε κυνηγάει» είπε ο κ. Έβερτ,
υπενθυμίζοντας τη σχέση που είχε ο πατέρας του με τα Σώματα Ασφαλείας» (σ.σ. O Άγγελος Έβερτ
(1894-1970) ήταν αστυνομικός, διοικητής της Αστυνομίας Πόλεων της Αθήνας, κατά τη διάρκεια
της κατοχής, ενώ αργότερα διετέλεσε και Αρχηγός του Σώματος).
«Δημοψήφισμα» για την επικινδυνότητα και μπαράζ κινητοποιήσεων
Στην Πλατεία Συντάγματος, πράγματι συγκεντρώθηκαν χιλιάδες ένστολοι, ενώ στήθηκαν και δυο
κάλπες, δίνοντας τη δυνατότητα σε διερχόμενους να συμμετάσχουν σε ένα άτυπο δημοψήφισμα:
ΝΑΙ ή ΟΧΙ στην αναγνώριση της επικινδυνότητας του λειτουργήματός τους.
Αντιπροσωπεία των ενστόλων συναντήθηκε τελικά στις 9 Οκτωβρίου 2004, με το Γιώργο
Αλογοσκούφη, ο οποίος δημιούργησε ένα αισιόδοξο και ελπιδοφόρο πλαίσιο συζήτησης,
δηλώνοντας ότι αφενός μεν αποδέχεται το αίτημα, αφετέρου δε ότι η οριστικοποίηση της ρύθμισης
και η ψήφισή της από τη Βουλή θα γίνουν μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Ειδικότερα,
έκανε λόγο για αναγνώριση της επικινδυνότητας, για χορήγηση επιδόματος 8% στο βασικό μισθό
του Ανθυπολοχαγού, τμηματικά σε τρεις δόσεις και επέκταση της μάχιμης πενταετίας σε όλο το
προσωπικό. Οι συνδικαλιστές, όμως, έχοντας το κακό προηγούμενο της προηγούμενης κυβέρνησης,
δεν επαναπαύτηκαν και κάλεσαν τους πάντες να τελούν σε αγωνιστική ετοιμότητα.
Στις 8 Οκτωβρίου 2004 επίσης, η ΠΟΕΥΠΣ διοργάνωσε πανελλαδική συνδιάσκεψη κατά την
οποία ιεραρχήθηκαν τα αιτήματα και χαράχτηκαν οι προτεραιότητες του αγώνα της.
Η προθεσμία που είχε ζητήσει ο Γ. Αλογοσκούφης (12/11/2004) πέρασε όμως χωρίς κανένα
απολύτως αποτέλεσμα. Οι Ομοσπονδίες έδωσαν συνέντευξη τύπου και έκαναν πλέον λόγο για
εμπαιγμό, υπαναχώρηση και ανακολουθία της κυβέρνησης. Αναπόφευκτα, οι Ομοσπονδίες
κατήρτισαν πρόγραμμα ένστολων διαμαρτυριών, εξετάζοντας το ενδεχόμενο η πρώτη ένστολη
διαμαρτυρία να γίνει στις 17-11-2004, με συγκέντρωση στην Γενική Αστυνομική Δ/νση
Αττικής και πορεία στην Αμερικανική Πρεσβεία, και παράλληλα, καλώντας τους συναδέλφους
τους να ετοιμάζονται για άλλες κινητοποιήσεις, 12 συνολικά συγκεντρώσεις στην Αθήνα, στις
έδρες των Περιφερειών της χώρας, καθώς και στο Ευρωκοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες, βάσει
χρονοδιαγράμματος, από τις 30-11-2004 έως τις 7-4-2005.
Η κυβέρνηση διά του υπουργού Δημόσιας Τάξης, ωστόσο, στις 16/11, ζήτησε πίστωση χρόνου,
επικαλούμενη και την επικινδυνότητα των ημερών, λόγω της επετείου του Πολυτεχνείου.
Οι συνδικαλιστές επέδειξαν καλή διάθεση και πράγματι τα υπουργεία Δημόσιας Τάξης και
Εθνικής Οικονομίας, στις 18 Νοεμβρίου 2004, ανακοίνωσαν με Δελτίο Τύπου ότι η κυβέρνηση
«υλοποιεί την εξαγγελία της και αναγνωρίζει την επικίνδυνη φύση του επαγγέλματος του ένστολου
προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας, ικανοποιώντας πάγιο αίτημά των. Χορηγεί δε από 1-92005 και για 4 έτη 2% κατά έτος στο βασικό μισθό του Ανθυπολοχαγού, πλέον της εισοδηματικής
πολιτικής. Πέραν αυτού επεκτείνει την υφιστάμενη συντάξιμη 5ετία σε όλο το προσωπικό,
ανεξαρτήτως του χρόνου κατάταξής του».
Λίγο αργότερα, στις 24 Νοεμβρίου 2004, διά του υφυπουργού Δημόσιας Τάξης Χρήστου
Μαρκογιαννάκη, δίνονταν συμπληρωματικά οι εξής διευκρινίσεις:
«Η κυβέρνηση στο πρώτο συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο εισάγει διάταξη με την οποία επεκτείνει
την υφιστάμενη συντάξιμη πενταετία σ’ όλο το ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφάλειας,
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ανεξάρτητα από τον χρόνο κατάταξής τους, καθώς και στους εφεξής κατατασσόμενους. Παράλληλα,
με το ίδιο νομοσχέδιο προχωρεί στην αποκατάσταση των διωχθέντων για συνδικαλιστικούς λόγους
αστυνομικούς.
Επίσης, στο νομοσχέδιο που θα αφορά την εισοδηματική πολιτική του 2005, εισάγει διάταξη
και αναγνωρίζει την επικίνδυνη φύση του επαγγέλματος και χορηγεί από 1-9-2005 για τέσσερα
έτη 2% κατ’ έτος στο σημερινό βασικό μισθό του Ανθυπολοχαγού (720 ευρώ) και τούτο πέραν της
όποιας εισοδηματικής πολιτικής και της προεκλογικής εξαγγελίας της κυβέρνησης για αύξηση τον
βασικού μισθού του Ανθυπολοχαγού από 720 ευρώ στα 860 ευρώ».
Επειδή, όμως, η καχυποψία ήταν διάχυτη, οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών επεδίωξαν να
συναντηθούν και συναντήθηκαν τελικά και με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Γιώργο Παπανδρέου,
εκθέτοντάς του την όλη κατάσταση και αποσπώντας τη δέσμευσή του ότι ως Αρχηγός της
Αξιωματικής αντιπολίτευσης θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια που οδηγεί στη βελτίωση
των συνθηκών εργασίας του προσωπικού και στην προσφορά καλύτερων υπηρεσιών προς τον
πολίτη. Για το επίμαχο θέμα της θεσμοθέτησης του χαρακτήρα του επαγγέλματος ως επικίνδυνου
και ανθυγιεινού, αναγνώρισε το δίκαιο του αιτήματος και δήλωσε ότι εντός της ίδιας ημέρας θα
ζητήσει από την κυβέρνηση να βελτιώσει το χρονικό πλαίσιο για την υλοποίηση της πρότασης που
επεξεργάσθηκαν από κοινού με τις Ομοσπονδίες των εργαζομένων τα οικονομικά επιτελεία της
κυβέρνησης.
«Τυχόν υπαναχώρηση της κυβέρνησης θα αποδείξει για μια ακόμα φορά πρακτικές
λαφυραγώγησης και μόνο της ψήφου των πολιτών κατά τις πρόσφατες εκλογές» καταλήγει η
ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.
Κερδήθηκε η προσφυγή στο ΣτΕ για τα πανό
Μια ευχάριστη είδηση ήρθε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, τέλη Νοεμβρίου, και αφορούσε
την προσφυγή της ΠΟΕΥΠΣ κατά της απαγορευτικής διαταγής του Αρχηγού ΠΣ σχετικά με το
δικαίωμα ανάρτησης πανό στις Υπηρεσίες. Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Αλ. Αυλωνίτης
στο «Έθνος» της 28ης-11-04, «το Συμβούλιο τη Επικρατείας χρησιμοποιώντας ως όπλο τις
διεθνείς συμβάσεις για τα ατομικά δικαιώματα, καθώς και το ελληνικό Σύνταγμα και τους νόμους,
έκρινε ότι είναι αντισυνταγματικήκαι παράνομη η απόφαση που απαγορεύει την ανάρτηση πανό
διαμαρτυρίας, εφόσον έχουν ως σκοπό να προβάλουν προς τα έξω τα αιτήματα των συνδικαλιστικών
οργανώσεων, προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες.
Το ανώτατο δικαστήριο σημειώνει μάλιστα ότι σύμφωνα με το μάλλον ξεχασμένο εδώ και
20 χρόνια νομοθέτημα (Ν. 1491/84), όλες οι διοικήσεις του δημόσιου τομέα οφείλουν ύστερα
από συνεννόηση με τους υπαλλήλους να καθορίσουν ειδικούς χώρους στο εξωτερικό μέρος των
κτιρίων τους, όπου μπορούν να αναρτούν πανό. Ταυτόχρονα, το ΣτΕ αποκρούει ως αβάσιμο τον
ισχυρισμό του Δημοσίου ότι είναι αρκετό για τους υπαλλήλους να χρησιμοποιούν για το σκοπό
αυτό τους πίνακες ανακοινώσεων, καθώς οι πίνακες αυτοί βρίσκονται στο εσωτερικό των κτηρίων
και αποβλέπουν κυρίως στην ενημέρωση των υπαλλήλων και όχι του ευρύτερου κοινού.
Το Γ’ τμήμα του ΣτΕ, υπό τον πρόεδρό του Γ. Σταυρόπουλο, ακύρωσε ως παράνομη τη διαταγή
του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Π. Φούρλα, που πριν από 3 χρόνια περίπου, απαγόρευσε
να αναρτώνται πανό διαμαρτυρίας ή αιτημάτων σε όλα τα πυροσβεστικά καταστήματα της χώρας,
διατάσσοντας την άμεση απομάκρυνσή τους. Τα πανό αυτά είχαν αναρτηθεί με αφορμή σειρά
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κινητοποιήσεων για αιτήματα που αφορούσαν την αναγνώριση της εργασίας των πυροσβεστών
ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής και την καταβολή προσαυξήσεων για υπερωριακή εργασία τις
Κυριακές και τις αργίες.
Την απαγορευτική εντολή του Αρχηγού της Πυροσβεστικής προσέβαλε στο ΣτΕ η ΠΟΕΥΠΣ, η
οποία και δικαιώθηκε με μία απόφαση ιδιαίτερης σημασίας για τα δικαιώματα όλων των δημοσίων
υπαλλήλων, όπως προκύπτει από το περιεχόμενό της, όπου ξεκαθαρίζεται ότι οι πυροσβέστες είναι
δημόσιοι πολιτικοί (και όχι στρατιωτικοί) υπάλληλοι.
Σύμφωνα με το ΣτΕ, αυτή η συνδικαλιστική ελευθερία κατοχυρώνεται, όχι μόνο υπέρ των
εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και υπέρ όσων βρίσκονται σε καθεστώς ειδικής σχέσης
εξουσίασης προς το κράτος, όπως συμβαίνει με τους δημοσίους υπαλλήλους.
Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι «η απαγόρευση στις συνδικαλιστικές οργανώσεις να εκφράζουν,
προβάλλουν και διαδίδουν τα συνδικαλιστικά τους αιτήματα προς το κοινό, με την ανάρτηση πανό
στο εξωτερικό μέρος των κτηρίων, δεν συνάδει με το νόμο 1491/84, που στα πλαίσια των ορισμών
του Συντάγματος και των διεθνών συμβάσεων, επιβάλλει σε όλους τους φορείς του δημοσίου
τομέα, τη διαμόρφωση στο εξωτερικό μέρος των κτιρίων τους, ειδικών χώρων για την γενικότερη
προβολή ιδεών, αιτημάτων, συνθημάτων, προσκλήσεων κλπ».
Το 2004 παραδίδει τη σκυτάλη του συνδικαλιστικού αγώνα στο 2005, αφήνοντας πίσω του τις
λαμπρές σελίδες των Ολυμπιακών αγώνων, αλλά και εκείνες των συνδικαλιστών που με αγωνία
διαπίστωναν ότι οι προεκλογικές δεσμεύσεις του κυβερνώντος κόμματος αργούσαν να γίνουν
πράξη. Κάποιοι είχαν μιλήσει και για σημάδια κόπωσης στο ίδιο το συνδικαλιστικό κίνημα, καθώς
απαιτούσαν ακόμα πιο σκληρές τακτικές δράσης. Το νέο έτος λοιπόν, θα έφερνε τα προσδοκώμενα;
Και από ποιον εξαρτάτο αυτό; Από τους συνδικαλιστές; Από την κυβέρνηση; Από τα απλά μέλη; Ή
από όλους, ανάλογα με τη θέση και το ρόλο ενός εκάστου εξ αυτών;
Όνειρο ήταν και έσβησε…
Το 2005, με την κληρονομιά που άφησαν πίσω τους οι Ολυμπιακοί αγώνες στον τομέα της
ασφάλειας (συστήματα επικοινωνίας, τεχνολογικός εξοπλισμός, εκπαίδευση και ό,τι άλλο
συνιστούσε το λεγόμενο «ολυμπιακό κεκτημένο»), θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι για τα
επόμενα πολλά χρόνια, αρκετά ζητήματα θα είχαν βρει το δρόμο τους.
Η ελληνική πραγματικότητα, όμως, δεν ήταν ό,τι καλύτερο για να αισθάνεται κανείς απολύτως
αισιόδοξος. Από τη μια το πολιτικό σύστημα με τις πελατειακές σχέσεις και τις δουλείες στα
ισχυρά συμφέροντα και από την άλλη η νοοτροπία του Έλληνα που εύκολα γενικώς, λησμονεί
και συγχωρεί, δημιουργούσαν ένα περίεργο έως και επικίνδυνο κοκτέιλ συμπεριφορών. Και μέσα
σε όλα αυτά, η διεθνής απειλή της τρομοκρατίας, το οργανωμένο έγκλημα, οι οικοπεδοφάγοι με
τους εμπρηστές των δασών, οι δολοπλόκοι και οι φοροφυγάδες να συνιστούν διαρκή απειλή σε
οποιαδήποτε προσπάθεια ανάκαμψης της χώρας και της οικονομίας της.
Στα πυροσβεστικά χρονικά, ξεχωρίζει πάντως, η απόφαση των Γενικών Αρχείων του Κράτους
για την ίδρυση Ειδικού Ιστορικού Αρχείου στο Πυροσβεστικό Σώμα, η επίσκεψη στο Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.
του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια και η κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο
Πεσόντων Πυροσβεστών, αλλά και η εκδήλωση που έγινε για πρώτη φορά εκτός εγκαταστάσεων
ΠΣ με αφορμή τη Γιορτή των Προστατών του, Τριών Αγίων Παίδων εν Καμίνω, και τα 75 χρόνια
από την ίδρυση του ΠΣ.
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Η κεντρική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL με κεντρικούς ομιλητές τον υπουργό Δημόσας Τάξης Γεώργιο Βουλγαράκη και τον Αρχηγό του
Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο Χρήστο Σμέτη. «Τιμήθηκαν παλαίμαχοι συνάδελφοι και ο
Πρώτος Πυροσβέστης Αρχηγός Κων/νος Γκίκας», όπως έγραψε η «Πυροσβεστική Επιθεώρηση»,
χαρακτηριστικά.
Το καλοκαίρι του 2005, ένας ακόμα άνθρωπος του ΠΣ, ο Επιπυραγός Φώτιος Αναγνωστόπουλος,
θα προστεθεί στο μακρύ κατάλογο των Πυροσβεστών που έπεσαν στο πεδίο του καθήκοντος και
συγκεκριμένα, συμμετέχοντας στην κατάσβεση πυρκαγιάς στον Πύργο Ηλείας. Τον ίδιο μήνα,
όμως, και μάλιστα παραμονή Δεκαπενταύγουστου, σημειώνεται αεροπορική τραγωδία, στο
Γραμματικό Αττικής, με 121 νεκρούς! Αεροσκάφος της Κυπριακής εταιρείας HELIOS, κατέπεσε
ακυβέρνητο σε δασική περιοχή, ενώ αεροπλάνα της Πολεμικής Αεροπορίας, είχαν απογειωθεί για
την έγκαιρη κατάρριψή του, σε περίπτωση που απειλείτο κατοικημένη περιοχή. Τη δασική πυρκαγιά
που ξέσπασε, αντιμετώπισε εγκαίρως το ΠΣ, συμμετέχοντας και στην τιτάνια προσπάθεια για την
ανεύρεση τυχόν επιζώντων…
Το Πυροσβεστικό Σώμα, σε κάθε περίπτωση, έχοντας χρεωθεί το μερίδιο της επιτυχίας που του
αναλογούσε από την Ολυμπιακή Αθήνα του 2004, με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς, βρίσκεται ήδη
σε τροχιά αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών του, αναμένοντας και τις προτάσεις των συνδικαλιστικών
ενώσεων, το ίδιο δε ισχύει και για τα σχέδια αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών όσο και για
το νέο κανονισμό κατάταξης νέων πυροσβεστών και την υπηρεσιακή Επιτροπή που θα πρότεινε τη
λήψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.
Οι κενές οργανικές θέσεις, όμως, ξεπερνούν πλέον τις 3.500 αφού πυροσβέστες έχουν να
προσληφθούν από το 2000, ενώ οι συνταξιοδοτήσεις τρέχουν (400 ετησίως). Σε ορισμένες
Υπηρεσίες το μόνιμο προσωπικό σπανίζει, ενώ αλλού δημιουργούνται κλιμάκια και υπηρεσίες με
κομματικά τοπικά κριτήρια. Όλα δείχνουν ότι απαιτούνται γενναίες αποφάσεις για να αποτραπεί
ο αργός θάνατος ενός οργανισμού που μόλις πριν από μερικούς μήνες είχε τιμηθεί δεόντως για τη
συμμετοχή του στην ολυμπιακή διοργάνωση της Αθήνας.
Το συνδικαλιστικό κίνημα των πυροσβεστών, παρά τις εσωτερικές του αντιπαραθέσεις, γνωρίζει
κατά βάθος και την έκταση και την αιτία των προβλημάτων, και χαράζει την τακτική που θεωρεί
αποτελεσματικότερη κάθε φορά, χωρίς να προκαλεί την κοινωνία. Άλλοτε με ανοικτές συγκεντρώσεις
διαμαρτυρίας και άλλοτε με προσωπικές και θεσμικές παρεμβάσεις στα αρμόδια υπουργεία και
στην κυβέρνηση. Με όπλο επίσης το δίκαιο του αγώνα, προσφεύγει στη δικαιοσύνη και ζητά
αποκατάσταση δικαίου σε ουκ ολίγες περιπτώσεις, όπως εν προκειμένω, αρχές Φεβρουαρίου 2005
με τη διεκδίκηση της διαφοράς αμοιβής νυκτερινής εργασίας.
Ο νομικός σύμβουλος της ΠΟΕΥΠΣ Κώστας Πενταγιώτης κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να
προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια αφού «από 1-7-2003 υπάρχει διαφορά μεταξύ των ωρών
της νυχτερινής εργασίας (64 κατά μέσο όρο μηνιαίως) και της αμοιβής με βάση τον περιορισμό
των προς πληρωμή ωρών στις 48 μηνιαίως, δηλαδή για τις κατά μέσο όρο 16 ώρες απλήρωτης
εργασίας».
Στον τομέα των συνδικαλιστικών διεκδικήσεων, το σκηνικό παραμένει το ίδιο, με την πολιτική
και φυσική Ηγεσία να συνεχίζουν να δίνουν απλώς διαβεβαιώσεις. Δεν αποτελεί επομένως έκπληξη
το γεγονός ότι οι Ομοσπονδίες κατά την κοινή συνεδρίασή τους στις 24-3-2005, ανακοίνωσαν ότι
«λόγω της μη επίλυσης συγκεκριμένων εκκρεμών θεσμικών - οικονομικών ζητημάτων, τα οποία
ήδη έπρεπε να θεσμοθετηθούν ή ενώ θεσμοθετήθηκαν δεν εφαρμόζονται, υπήρξε ΟΜΟΦΩΝΗ
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απόφαση για την πραγματοποίηση μιας σειράς κινητοποιήσεων - διαμαρτυριών». (…) Η πρώτη
ΕΝΣΤΟΛΗ διαμαρτυρία στην Αθήνα θα είναι 24ωρη και θα πραγματοποιηθεί 14-15/4/2005.
Λοιπές λεπτομέρειες θα υπάρξουν με νεότερο έγγραφό μας».
Στις 31-3-2005 οι Ομοσπονδίες στέλνουν νέο έγγραφο (για πρώτη φορά υπογράφεται και από
τον πρόεδρο της ΠΕΑΛΣ Βασίλη Μπουρνιά, ο οποίος τον Ιούνιο 2005 αντικαταστάθηκε από τον
Μανωλούδη Γεώργιο) στον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Γ. Αλογοσκούφη και ζητούν
συνάντηση μαζί του, «πριν από την έναρξη οποιασδήποτε κινητοποίησης ή διαμαρτυρίας μας».
Επίσης, την 01/04/2005, η ΠΟΕΥΠΣ απαντώντας σε σχετικό έγγραφο του Α.Π.Σ. καταθέτει τις
προτάσεις της για την ανασύνταξη του προωθούμενου σχεδίου Π.Δ. για τον κανονισμό κατάταξης
των Δοκίμων Πυροσβεστών (1.Κάθε υποψήφιος να έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει αίτηση
συμμετοχής για όσες υπηρεσίες ή κατηγορίες επιθυμεί. 2. Το ύψος των υποψηφίων γυναικών να
είναι από 1,65μ και για τους άνδρες από 1,70μ. 3. Για τα όρια ηλικίας για γυναίκες και άνδρες
προτάθηκε το 19° έτος της ηλικίας τους και αφού προηγουμένως οι άνδρες έχουν εκπληρώσει τη
στρατιωτική τους θητεία ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτή).
Το ποτήρι της οργής ξεχείλισε
Η υπομονή των συνδικαλιστών εξαντλείται και στις 14 Απριλίου 2005 εκδηλώνεται η πρώτη
ένστολη κινητοποίηση της χρονιάς. «Ο βερεσές απέθανε» είναι το κεντρικό σύνθημα. Η
συγκέντρωση ξεκίνησε το απόγευμα της 14ης Απριλίου έξω από τη Βουλή και ολοκληρώθηκε το
μεσημέρι της επομένης, έξω από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, όπου από νωρίς το πρωί είχαν
μετακινηθεί οι διαδηλωτές.
Οι Ομοσπονδίες έδωσαν την ενδεδειγμένη απάντηση στον υφυπουργό Οικονομικών Πέτρο
Δούκα, σημειώνοντας -μεταξύ άλλων- στην επιστολή που του έστειλαν: «Αντί απάντησης εκ μέρους
σας, που θα καθόριζε τις λεπτομέρειες και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εξαγγελθέντων,
λάβαμε μια κατάπτυστη, απαξιωτική, ειρωνική και με προκλητική εμπάθεια συνταγμένη απάντηση
από τη διευθύντρια του Γ.Λ.Κ. κα Αγγελική Πολυχρονοπούλου. Μια απάντηση στην οποία επέλεξε
να διακωμωδήσει τις συμφωνίες μας για το επικίνδυνο και ανθυγιεινό και να διαψεύσει τον κύριο
πρωθυπουργό της χώρας για την αναγκαιότητα αύξησης του βασικού μισθού στα 860 ευρώ,
προσβάλλοντας τη νοημοσύνη μας, ανατρέποντας προκλητικά και αδιάντροπα την πολιτική της
κυβέρνησης ενώ παράλληλα εκθειάζει και εξυμνεί το έργο της κυβέρνησης Σημίτη τα τελευταία
πέντε χρόνια. Έργο το οποίο ο σημερινός πρωθυπουργός κατήγγειλε ως ελάχιστο σε σχέση με την
προσφορά μας.
Εξάλλου, το έργο αυτό φαίνεται και από την από 21-3-2005 εγκύκλιο του υπουργείου σας για
την εφαρμογή της μισθολογικής πολιτικής έτους 2005, όπου ο βασικός μισθός του αστυφύλακα,
πυροσβέστη και λιμενικού είναι στο “υπερβολικό” ποσό των 567 ευρώ για εργασία 24 ώρες το
24ωρο πολλές φορές, και κάτω από δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες. “Φανταστείτε να μην
παίρναμε και 45% αύξηση από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την κα Διευθύντρια”...
Κύριε Υφυπουργέ, η κυρία επέλεξε:
-να ανατρέψει τις συμφωνίες των Υπουργών της Κυβέρνησης μαζί μας
-να διαψεύσει τον κύριο πρωθυπουργό της χώρας
-και να υπερασπιστεί και να προβάλλει προκλητικά τα κατορθώματα της προηγούμενης
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Κυβέρνησης. ΝΑ ΤΗ ΧΑΙΡΕΣΤΕ!».
Όπως ήταν αναμενόμενο, στη διαδήλωση που ακολούθησε, οι ένστολοι εκδήλωσαν απερίφραστα
την αγανάκτησή τους. Ήταν μια αναμενόμενη, αν και δυσάρεστη εξέλιξη για τα κυβερνητικά
στελέχη και αρκετούς βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, που είτε απέφυγαν να πλησιάσουν
είτε απομακρύνονταν βιαστικά από το χώρο της συγκέντρωσης... Το γεγονός δεν πέρασε, φυσικά,
απαρατήρητο από τους εξαγριωμένους διαδηλωτές, οι οποίοι θυμούνταν τις παρουσίες και τα
λεγόμενά τους πριν από τις εκλογές.
Τα συνθήματα, άλλωστε, δεν άφηναν κανένα περιθώριο αμφιβολίας: «Τα ίδια Παντελάκη
μου, τα ίδια Παντελή μου, μας ξέχασες Κωστάκη μου, μας ξέχασες Γιωργή μου», «Λόγια, λόγια
ήταν και αυτά, τα πήρε ο αέρας και μείναν τα χαρτιά», «Ήρθε η απάντηση, άδεια τα ταμεία, μας
κόβουν το μισθό να φτιάξει η οικονομία!», «Είπα, είπα, ξείπα, δεν υπάρχει τσίπα» και πολλά άλλα
χαρακτηριστικά συνθήματα ηχούσαν επί ώρες στα αυτιά των ιθυνόντων.
Οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών επισκέφθηκαν το γραφείο του πρωθυπουργού και επέδωσαν
το σχετικό Ψήφισμα στον διευθυντή του πολιτικού του γραφείου Γιάννη Αγγέλου, ο οποίος
επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της στο ακέραιο. Μετά τις δεσμεύσεις
αυτές, οι πρόεδροι ανακοίνωσαν ότι θα βρίσκονται σε επαγρύπνηση παρακολουθώντας την
πορεία υλοποίησης των κυβερνητικών δεσμεύσεων, ενώ η ΠΟΕΥΠΣ από την πλευρά της ζήτησε
συνάντηση με τον ΥΔΤ Γ. Βουλγαράκη.
Να σημειωθεί ότι εκείνες τις ημέρες ήταν στην επικαιρότητα το σκάνδαλο στους κόλπους της
Εκκλησίας και η Αστυνομία αναζητούσε τον καταζητούμενο μοναχό Βαβύλη, ο οποίος εντοπίστηκε
τελικά και συνελήφθη στην Ιταλία. Ο Γιώργος Βουλγαράκης επισκέφθηκε τον Κώστα Καραμανλή
στις 23-4-2005 και όπως ανακοινώθηκε, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ευαρέσκειά του για τη
σύλληψη Βαβύλη. Στη συνάντηση όμως τέθηκαν προφανώς και τα άλλα τρέχοντα θέματα και
κυρίως η προετοιμασία της επικείμενης επίσκεψης του πρωθυπουργού στην Κατεχάκη, που μέχρι
εκείνη τη στιγμή δεν είχε γίνει γνωστή.
Η ΠΟΕΥΠΣ ενδιαφέρεται να θέσει υπόψη του υπουργού και να καταγγείλει «την επιχειρούμενη
απόσπαση 200 περίπου συναδέλφων από διάφορες Υπηρεσίες στις Υπηρεσίες της Αττικής για 4
μήνες στη διάρκεια της προσεχούς αντιπυρικής περιόδου. Οι μαζικές αυτές αποσπάσεις (ένα μέρος
των οποίων γίνονται με αίτηση των υπαλλήλων), αναδεικνύουν τα προβλήματα οργάνωσης και
έλλειψης προσωπικού του Σώματος για τα οποία καμία μέριμνα δεν λαμβάνεται».
«Είναι σαφές ότι το ξεσπίτωμα δεκάδων συναδέλφων θα ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου και θα
δημιουργήσει το χειρότερο προηγούμενο. Καλούμε πολιτική και φυσική Ηγεσία του Πυροσβεστικού
Σώματος να διακόψουν κάθε ενέργεια για μαζικές αποσπάσεις υπαλλήλων στην Αττική κατά τη
διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την άμεση κάλυψη των
υφιστάμενων κενών (έχουν να γίνουν προσλήψεις στο Σώμα απ’ το 2000!!! με υπαιτιότητα των
Κυβερνήσεων).
ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΔΙΧΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ
ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΑΘΗΝΑ. Καλούμε όλους τους συναδέλφους και τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις σε
επαγρύπνηση για να μην περάσουν οι παράνομες, άδικες και καταχρηστικές αποσπάσεις».
Στις 5-5-04 πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη Καραμανλή στο ΥΔΤ και σαν είδηση, μπορούσε
να εκληφθεί η υπόσχεση για 3.500 προσλήψεις πυροσβεστών, η χορήγηση επιδόματος για
την επικινδυνότητα της εργασίας, τα πέντε μάχιμα χρόνια, σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές
πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας την επομένη ημέρα.
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Η ΠΟΕΥΠΣ πάντως απευθύνθηκε στον ΥΔΤ και εξέφρασε «την έντονη διαμαρτυρία της για
την μη πρόσκλησή της στο να παρευρεθεί στην άφιξη του πρωθυπουργού της χώρας κ. Κων/νου
Καραμανλή, σήμερα 05/05/2005 στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης, στα πλαίσια της ενημέρωσής του
για το έργο του υπουργείου.
Είναι φανερή πλέον η προσπάθεια που γίνεται από κάποιους (θέλουμε να πιστεύουμε όχι από
εσάς), να απαξιωθεί το έργο και η προσφορά των Πυροσβεστών στο κοινωνικό σύνολο. Ωστόσο
εμείς δηλώνουμε κατηγορηματικά και απερίφραστα ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και
ενόψει μάλιστα της αντιπυρικής περιόδου για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των
συνανθρώπων μας έστω και αν κάποιοι προσπαθούν με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά να αγνοούν
την ύπαρξή μας».
Στις 27/05/2005, με κυβερνητική απόφαση (ΦΕΚ 125), υπήρξε τροποποίηση και αντικατάσταση
άρθρων του Κανονισμού Μεταθέσεων του Κεφαλαίου Β’ του Π.Δ. 170/1996 και η ΠΟΕΥΠΣ
ενημέρωσε τα μέλη της ότι «μετά από επίμονες προσπάθειες τριών ετών του Δ.Σ., ένα ακόμη
χρόνιο πρόβλημα που μας απασχολούσε λύεται οριστικώς. Επιγραμματικά σας ενημερώνουμε για
τις βασικές τροπολογίες:
1. Δίνεται πλέον η δυνατότητα στους συναδέλφους που κατετάγησαν στο Σώμα από την 62η
σειρά μέχρι και σήμερα να αλλάξουν ή να δηλώσουν άπαξ πόλη συμφερόντων.
2. Η παρ.7 του άρθρου 21 που προστέθηκε με την παρ.1(γ) του άρθρου 2 του Π.Δ.145/2002
καταργείται και εφεξής οι αποσπάσεις απ’ τα κλιμάκια προς τις κεντρικές υπηρεσίες και αντίστροφα
θα γίνονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και όχι από τους Διοικητές των Υπηρεσιών, οι δε
συνάδελφοι που θα αποσπώνται παρά την θέλησή τους θα αποζημιώνονται».
Το 7ο συνέδριο ακτινογραφεί την οικτρή πραγματικότητα
Το 7ο συνέδριο της ΠΟΕΥΠΣ πραγματοποιήθηκε στην Ερέτρια το διήμερο 30-31 Μαΐου 2005 και
κατέληξε στα ίδια με το προηγούμενο συμπεράσματα, αφού ελάχιστα αιτήματα είχαν ικανοποιηθεί
από πλευράς κυβέρνησης.
Καλωσορίζοντας τους συνέδρους και τους προσκεκλημένους της Ομοσπονδίας, ο πρόεδρος
Γιώργος Πήλιουρας αναφέρθηκε αρχικά στη συγκυρία των σοβαρών διεργασιών που συντελούνται
σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. «Ο 20ος αιώνας μάς «κληροδότησε» μεγάλες
απαιτήσεις και νέες προκλήσεις, αλλά και απεχθείς συνθήκες σε βασικά ατομικά και κοινωνικά
δικαιώματα. Η επιβάρυνση του φυσικού και ανθρώπινου περιβάλλοντος συνεχώς μεγαλώνει.
Κύριο χαρακτηριστικό της νέας παγκόσμιας πραγματικότητας είναι, εκτός των άλλων, η διεύρυνση
του χάσματος μεταξύ πλουσίων και πτωχών, ο περιορισμός των κοινωνικών κατακτήσεων, οι
απάνθρωπες συνθήκες ζωής όλο και περισσότερων λαών και ανθρώπων, η επιβολή - ενίοτε και δια
των όπλων - της δύναμης του ισχυροτέρου. Η αξιοποίηση της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας
προς όφελος των ατόμων και των κοινωνιών, αποτελεί για τους πολλούς «άπιαστο όνειρο».
Τα βασικά κοινωνικά αγαθά της παιδείας, υγείας, πρόνοιας, περίθαλψης, ανθρώπινων συνθηκών
εργασίας και διαβίωσης, δεν αποτελούν τον κανόνα, αλλά την εξαίρεση στο λεγόμενο τρίτο κόσμο
και όχι μόνο.
Κάθε αντικειμενικός άνθρωπος δεν μπορεί παρά να σταθεί με ιδιαίτερη ανησυχία για τα όσα
συνέβαιναν και συνεχίζουν να συμβαίνουν και στις μέρες μας, για τους νέους απρόβλεπτους
κινδύνους που απειλούν το δικαίωμα στη ζωή, την εργασία, την πρόοδο, την ειρηνική συνύπαρξη
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και εδώ ανακύπτει ένα κρίσιμο ερώτημα:
Θα αφεθούμε ως συνδικαλιστικό κίνημα «άβουλοι και μοιραίοι» στη δίνη των εξελίξεων ή
θα συναποφασίσουμε να βάλουμε και τη δική μας σφραγίδα, αξιοποιώντας δημιουργικά τις
θετικές πλευρές της νέας πραγματικότητας; Η θετική απάντηση αποτελεί μονόδρομο. Είχαμε
επισημάνει και στο παρελθόν ότι «θα είμαστε κατώτεροι των περιστάσεων αν με τη λήξη των
εργασιών του συνεδρίου μας, δεν δημιουργήσουμε τις ασφαλείς συνθήκες ενός καθ’ ολοκληρία
θετικού αποτελέσματος που θα σηματοδοτεί ένα «νέο ξεκίνημα». Οι διαχρονικές, δυστυχώς όμως,
εκκρεμότητες στα θεσμικά και οικονομικά μας αιτήματα δεν μας αφήνουν πολλά περιθώρια
ουσιαστικών διαφοροποιήσεων στην έναρξη της νέας συνδικαλιστικής περιόδου. Για τούτο και
είμαστε εκ των πραγμάτων αναγκασμένοι να επιμείνουμε στις βασικές μας θέσεις και προτάσεις,
με την απαιτούμενη βέβαια από τις περιστάσεις επικαιροποίησή τους, χωρίς καμία διάθεση
ισοπέδωσης και μηδενισμού».
Στη συνέχεια ανέδειξε τις ευθύνες των κυβερνώντων, τονίζοντας ότι «είναι αναγνωρισμένο ότι
ο εργαζόμενος μπορεί και πρέπει να διεκδικεί ορισμένα βασικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα
στη δουλειά, το δικαίωμα στην αμοιβή, στις κοινωνικές παροχές, στην ιεραρχική ανέλιξη, στις
συνδικαλιστικές ελευθερίες, αλλά πάνω απ’ όλα πρέπει να διεκδικεί το δικαίωμα στη ζωή. Το ένα
τέταρτο περίπου της ζωής του ατόμου ξοδεύεται στην εργασία, του και είναι φυσικό να περιμένει
και να απαιτεί ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα προστατεύεται η σωματική
και η ψυχική του υγεία.
Η σχέση υγείας - εργασίας είναι δυναμική κα αμφίδρομη και πρέπει να υιοθετηθεί η κοινή προς
όλους μας διαπίστωση ότι η πρόληψη στοιχίζει λιγότερο από τη θεραπεία. Είναι γνωστό ότι η
εργασία του πυροσβέστη και εν γένει των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας συνδέεται άμεσα
με κινδύνους που μπορούν να επιφέρουν βλάβες στη σωματική και ψυχική τους υγεία.
Ο πυροσβέστης δεν είναι ένα ασήμαντο γρανάζι της όλης διοικητικής μηχανής. Από την
αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος συνάγεται ότι ο πυροσβέστης που σώζει ανθρώπινες ζωές,
προστατεύει το δασικό πλούτο, ενεργεί για την προστασία του αστικού χώρου και όλα όσα κάνουμε
- και τα κάνουμε καλά - αποτελεί λοιπόν αυτός ο πυροσβέστης την ψυχή της κρατικής μηχανής. Με
το δεδομένο αυτό οφείλει η πολιτεία να τον προστατεύει και να τον ανταμείβει. Σήμερα είναι η ώρα
να στείλουμε το δικό μας καθαρό μήνυμα προς την πολιτεία και ειδικότερα προς την κυβέρνηση:
• Την άμεση αναγνώριση της εργασίας μας ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής.
• Την άμεση έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την ενεργοποίηση του βασικού Ν. 1568/85
περί υγιεινής και ασφάλειας και στα Σώματα Ασφαλείας, όπως ο Νόμος ορίζει.
• Την άμεση υλοποίηση της προεκλογικής δέσμευσης της κυβέρνησης για αύξηση του βασικού
μισθού στο βαθμό του Ανθυποπυραγού κατά 140 €.
• Την άμεση τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των συναρμοδίων υπουργών
Δημόσιας Τάξης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη νυκτερινή αποζημίωση των
πυροσβεστών.
• Την άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων με την πρόσληψη 3.500 πυροσβεστών και
την αύξηση της οργανικής δύναμης του Σώματος. Η δύναμή του συνεχώς μειώνεται σε βαθμό
μάλιστα επικίνδυνο για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών.
• Την άμεση υλοποίηση της κυβερνητικής δέσμευσης για τη βαθμολογική εξέλιξη των
χαμηλοβάθμων».
Μετά την παράθεση των έξι αυτών κυριότερων αιτημάτων, τόνισε ότι η ΠΟΕΥΠΣ έχει προτάσεις
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για το σύνολο των αιτημάτων και διεκδικεί λύσεις. Ακολούθησε αναλυτικότερη παρουσίαση του
πλαισίου θέσεων και προτάσεων για θεσμικά ζητήματα όσο και για τα οικονομικά, φορολογικά και
συνταξιοδοτικά που παρέμειναν άλυτα.
Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Γιώργος Κοκκάλας, παρουσιάζοντας εκτενώς το
Διοικητικό Απολογισμό, τόνισε από την πλευρά του ότι το Δ.Σ. αγωνίστηκε με αίσθημα ευθύνης
για την αντιμετώπιση προβλημάτων, πολλά από τα οποία βρήκαν τη λύση τους. «Η συσσώρευση
όμως είναι πολύ μεγάλη και η διαδρομή που πρέπει να διανύσουμε ατελείωτη. Υποχρέωση όλων
μας είναι μέσα από γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο να καθορίσουμε ένα διεκδικητικό πλαίσιο
αντάξιο των προσδοκιών των συναδέλφων».
Τέλος, αναφέρθηκε στη συνεργασία με τις Ομοσπονδίες των αστυνομικών και των λιμενικών και
διαβεβαίωσε τους συνέδρους ότι θα συνεχίσουν και με τη δική τους συμπαράσταση τον αγώνα,
χωρίς να διεκδικούν ωστόσο το αλάθητο.
Οι εργασίες του συνεδρίου κύλησαν στα συνήθη πλαίσια με τις παρατάξεις και τους εκπροσώπους
των Ενώσεων να πιέζουν για πιο δυναμικές κινητοποιήσεις και πρωτοβουλίες, περιγράφοντας με
μελανά χρώματα τις συνθήκες εργασίας και την επικινδυνότητα της εργασίας των πυροσβεστών,
εξαιτίας του ακατάπαυστου ωραρίου και των ελλείψεων σε υποδομές και μέσα. Με την ολοκλήρωση
των εργασιών, οι σύνεδροι ενέκριναν ομόφωνα το Ψήφισμα με τα βασικά αιτήματα του κλάδου.
Η αντιπυρική περίοδος που μόλις άρχιζε, ήταν επίσης στο επίκεντρο πολλών ομιλητών που
εστίαζαν στις παράνομες επιφυλακές και ζητούσαν προσφυγή στη δικαιοσύνη. Τα στοιχεία πάντως
που συζητούνταν ήταν τρομερά. 60.000 ημέρες αδιάθετων αδειών και 114.000 οφειλόμενα ρεπό…
Μάλιστα, από το βήμα του συνεδρίου, σχολιάστηκε και η δήλωση του Αρχηγού του Σώματος
Χρήστου Σμέτη, σε σχέση με τις υπάρχουσες ελλείψεις στις Υπηρεσίες. Ο κ. Σμέτης φέρεται να
είχε δηλώσει στην ΕΡΤ1, αλλά και στο συνέδριο, «εύχομαι η έλλειψη δύναμης στο Σώμα να μην
αποβεί μοιραία για την κοινωνία…».
Οι αντιδράσεις στην κυβερνητική ρύθμιση για την επικινδυνότητα
Στις 24 Ιουνίου 2005, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής διοργάνωσε συγκέντρωση στη
ΓΑΔΑ παρουσία όλων των Ομοσπονδιών για οικονομικά και θεσμικά αιτήματα, ενώ η ΠΟΕΥΠΣ
στη συνεδρίαση του Δ.Σ. που ακολούθησε λίγες μέρες μετά (8/07/2005), προέβη σε μια γενικότερη
εκτίμηση της όλης κατάστασης και επανέλαβε ότι «η μέχρι τώρα στάση της κυβέρνησης απέναντι
στους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας υπήρξε περιφρονητική και απαξιωτική». Μετά
την αρνητική αυτή εξέλιξη, το Δ.Σ. αποφάσισε την συμμετοχή τους στην κοινή κινητοποίηση
με τις αντίστοιχες Ομοσπονδίες των Αστυνομικών και Λιμενικών, ανήμερα του εορτασμού της
αποκατάστασης της Δημοκρατίας, στις 24 Ιουλίου 2005.
Πράγματι, οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών, σε μια ακόμα συνάντησή τους κατέληγαν στο
συμπέρασμα ότι εκ μέρους της κυβέρνησης, δεν υπήρχε διάθεση επίλυσης των αιτημάτων τους.
Στο δε προσκλητήριο ενωτικής καθόδου στην Αθήνα όλων των ενστόλων, σημείωναν μεταξύ
άλλων ότι η ομόφωνη απόφασή τους είχε την υποστήριξη και του προέδρου της Ευρωπαϊκής
Συνομοσμονδίας Αστυνομικών, Χάινς Κίφερ.
Η συμμετοχή ήταν πέραν της αναμενομένης. Οι συγκεντρωμένοι στο πλαίσιο της τρίωρης
εκδήλωσης διαμαρτυρίας απότισαν φόρο τιμής στους νεκρούς συναδέλφους τους, κρατώντας
αναμμένα λευκά κεριά και προχωρώντας σε καθιστική διαμαρτυρία κατά μήκος της Βασιλίσσης
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Σοφίας, από το Κοινοβούλιο ώς την Ηρώδου Αττικού. Επίσης, αντιπροσωπεία των Ομοσπονδιών
κατέθεσε λίγα λουλούδια στο χάλκινο μνημείο που είχε εντοιχιστεί στη συμβολή των οδών Σταδίου
και Εδουάρδου Λω, στη μνήμη του 23χρονου φοιτητή Σωτήρη Πέτρουλα, που τραυματίστηκε
θανάσιμα στις 21 Ιουλίου 1965, κατά τη διάρκεια φοιτητικής διαδήλωσης και των επεισοδίων με
τις αστυνομικές δυνάμεις.
Η αντιπροσωπεία επέδωσε το Ψήφισμα στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολο
Παπούλια και την πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη, με την ελπίδα
ότι θα βρει ευήκοα ώτα. «Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ
ΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΔΕΝ ΧΩΡΑ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ!», κατέληγε το μακροσκελές
ψήφισμά τους.
Την επόμενη ημέρα υπήρξε συνάντηση με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας Γιώργο Αλογοσκούφη,
ο οποίος τους διαβεβαίωνε ότι:
α) Η δέσμευση της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά το επικίνδυνο της εργασίας εξακολουθεί να ισχύει,
όπως συμφωνήθηκε, και τούτο θα νομοθετηθεί μέχρι τέλους Αυγούστου 2005.
β) Η δέσμευση της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την αύξηση του Β.Μ. κατά 140 ευρώ θα τεθεί σε
συζήτηση μετά τον Σεπτέμβριο 2005 και
γ) Η εφαρμογή του νόμου για την αποζημίωση των αστυνομικών που απασχολούνται κατά τις
επαγγελματικές συναντήσεις ποδοσφαίρου, καλαθόσφαιρας κ.λπ. από τις εταιρείες και όχι από τον
Έλληνα πολίτη, τίθεται σε λειτουργία με τη δημιουργία του αναγκαιούντος κωδικού κατάθεσης
των προβλεπόμενων ποσών στον προϋπολογισμό του κράτους.
Η συνέχεια είχε, όμως, και τα ευτράπελά της, αφού όχι απλώς η κυβέρνηση άφησε τον Αύγουστο
να περάσει χωρίς να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις της, αλλά την τελευταία στιγμή, κι ενώ είχε
προαναγγελθεί νέα κινητοποίηση με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έδωσε στους
συνδικαλιστές μια πρόταση-τροπολογία που δεν είχε καμία σχέση με τα συμφωνηθέντα. Ο Γ.
Αλογοσκούφης, βέβαια όταν ρωτήθηκε στη συνέχεια, απέδωσε σε λάθος τη ρύθμιση που είχε
δημοσιοποιηθεί από το υπουργείο του.
Τον Αύγουστο, στη μακάβρια λίστα των θυμάτων εν ώρα υπηρεσίας, προστίθεται το όνομα του
Επιπυραγού Φώτη Αναγνώπουλου, πατέρα δύο παιδιών. Ο άτυχος Αξιωματικός τραυματίστηκε
θανάσιμα, στις 9 Αυγούστου 2005, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε ακατοίκητο κτίριο,
όταν αποκολλήθηκε ένα μεγάλο κομμάτι από την προεξοχή της στέγης. Τα τελευταία χρόνια
υπηρετούσε στην Π.Υ. Πύργου.
Με αφορμή το τραγικό συμβάν, ο βουλευτής του Συνασπισμού Αθανάσιος Λεβέντης, κάλεσε
τον υπουργό να απαντήσει στη Βουλή γιατί δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία για την υγιεινή και
ασφάλεια.
Οι συνδικαλιστές από την πλευρά τους, μιλώντας για την τακτική της κυβέρνησης, έκαναν
λόγο για κακόγουστη φάρσα και κάλεσαν τους συναδέλφους τους να κλείσουν τα αφτιά τους στις
Σειρήνες, δίνοντας δυναμικό «παρών» στο Λευκό Πύργο στις 9/9/2005, πράγμα που έγινε, από
χιλιάδες αστυνομικούς, πυροσβέστες και λιμενικούς.
«Είπα, είπα, ξείπα, δεν υπάρχει τσίπα», ήταν ένα χαρακτηριστικό σύνθημα των διαδηλωτών που
ακούστηκε σε όλη τη Θεσσαλονίκη.
Ο Γιώργος Πήλιουρας, μιλώντας στους συναδέλφους του, τους κάλεσε με αρκετή δόση ειρωνείας
να ζητήσουν ταπεινά συγνώμη από την κυβέρνηση γιατί, όπως είπε, «δεν είχαμε καταλάβει τι
διεκδικούσαμε... Εμείς δεν φάγαμε τα χημικά για το «ειδικών συνθηκών». Έχουμε υποχρέωση
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απέναντι στους νεκρούς μας να απορρίψουμε αυτήν την ντροπολογία. Η κυβέρνηση να αναλάβει
τις ευθύνες της. Αυτό είναι «ηθικώ δικαίω», είναι δέσμευση. Δεν μπορείτε να μας απαξιώνετε με 14
ευρώ. Η ζωή μας δεν διαπραγματεύεται, δεν εξαγοράζεται, θα το κάνετε, θέλετε δεν θέλετε. Έχουμε
την κοινωνία με το μέρος μας».
Τα συνδικαλιστικά όργανα συνεδρίασαν επανειλημμένως στη συνέχεια, εξετάζοντας το
ενδεχόμενο νέων κινητοποιήσεων, ανάλογα και με τις δεσμεύσεις που θα λάμβαναν από κυβέρνηση
και πολιτικά κόμματα. Να σημειωθεί ότι από πλευράς ΠΟΕΥΠΣ, είχαν απευθυνθεί και στο ΓΛΚ
για τα νυχτερινά, το οποίο απαντώντας στο σχετικό έγγραφο, ανέφερε:
«Από πλευράς δικής μας αρμοδιότητας, σας πληροφορούμε ότι τα οικονομικά αιτήματα των
δημοσίων υπαλλήλων, λειτουργών και στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων
Ασφαλείας εξετάζονται κάθε φορά με βάση την κυβερνητική πολιτική για τους μισθούς και τις
δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Στην χάραξη της εισοδηματικής πολιτικής πρωταρχικό
μέλημα είναι αφενός μεν, η διασφάλιση του εισοδήματος των εργαζομένων και αφετέρου η
εναρμόνιση αυτού με τους γενικότερους στόχους για την σταθεροποίηση και ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομίας.
Το όριο που τίθεται στον μέγιστο αριθμό ωρών κατ’ έτος σε συνδυασμό με το όριο των 48
ωρών νυχτερινής απασχόλησης το μήνα για κάθε πυροσβέστη, υποχρεώνει τους προϊσταμένους
να μοιράζουν τις νυχτερινές υπηρεσίες στο προσωπικό τους, ώστε να μην αδικείται κάποιος στις
βάρδιες, και αποκλείει την καταστρατήγηση του νόμου με την καταβολή της αποζημίωσης σε
ορισμένους μόνο εκ των υπηρετούντων στα τμήματα, δυνατότητα που θα υπήρχε σε περίπτωση
έλλειψης του περιορισμού αυτού. Αν ο ανωτέρω σκοπός του νόμου καταστρατηγείται με την
χορήγηση πλασματικών ωρών νυχτερινής απασχόλησης σε προσωπικό που δεν απασχολείται
πραγματικά τις νυχτερινές ώρες, αυτό είναι ζήτημα που μπορεί να επιλυθεί από τις υπηρεσίες του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
Προς την κατεύθυνση ικανοποίησης των αιτημάτων σας θα μπορούσατε να προτείνετε στο
υπουργείο σας λύσεις για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που θέσατε, οι οποίες θα μπορούσαν
να ενσωματωθούν στην Κ.Υ.Α. που θα εκδοθεί στο μέλλον δεδομένου ότι εσείς γνωρίζετε πολύ
καλύτερα τις συνθήκες λειτουργίας των υπηρεσιών του Υ.Δ.Τ. Ιδίως, θα μπορούσατε να προτείνετε
με ποιο τρόπο θα καταστεί δυνατό να αποφευχθούν στο μέλλον τα φαινόμενα καταστρατήγησης
στα οποία αναφέρεστε, δηλαδή να παύσει η πληρωμή πλασματικών ωρών νυχτερινής απασχόλησης
αφού οι ήδη υπάρχουσες πιστώσεις επαρκούν για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών σας».
Στις 28-9-2005 οι Ομοσπονδίες ενημέρωσαν τον Γ. Βουλγαράκη, απαντώντας σε σχετικό έγγραφό
του για συγκρότηση υπηρεσιακής Επιτροπής με αντικείμενο την ίδρυση μονάδας εναερίων μέσων,
ότι η Ένωση ιπτάμενων των ΣΑ, έχει ήδη έτοιμη μελέτη, με ολοκληρωμένες προτάσεις που τις
βρίσκουν σύμφωνες.
Στις 6-10-2005 υπήρξε μια ακόμα κινητοποίηση με αφορμή τη συζήτηση στη Βουλή του
αιτήματος για την αναγνώριση της εργασίας ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής. Στο πλαίσιο αυτό
υπήρξε συνάντηση των προεδρείων των Ομοσπονδιών με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ
για θέματα Δημόσιας Τάξης. Από πλευράς του Μιλτιάδη Παπαϊωάννου, συντονιστή του τομέα
Δημόσιας Διοίκησης-Αυτοδιοίκησης-Δικαιοσύνης-Δημόσιας Τάξης έγινε γενικότερη αναφορά στα
θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας, αναπτύχθηκαν οι θέσεις του
ΠΑΣΟΚ και αναγνωρίστηκαν οι παραλείψεις του κόμματός του κατά το παρελθόν, όταν αυτό ήταν
κυβέρνηση, δίδοντας παράλληλα έμφαση στα θετικά που πραγματοποιήθηκαν κατά την εν λόγω
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περίοδο.
Ανήμερα της συζήτησης, εκδόθηκε σχετικό Ψήφισμα, τονίζοντας ότι «στην «επίμαχη, εισαχθείσα
προς ψήφιση στη Βουλή διάταξη, ως προκύπτει από το περιεχόμενό της:
α) Δεν χαρακτηρίζεται η εργασία του αστυνομικού, πυροσβέστη, λιμενικού ως επικίνδυνη και
ανθυγιεινή.
β) Απομονώνεται ένα ποσό σε ευρώ ανερχόμενο στο ύψος του 2% στο Β.Μ. του Ανθυπολοχαγού
για 4 έτη με κατάληξη στα 57,6 ευρώ, ως αντιστάθμισμα των δυσχερών και αντίξοων συνθηκών υπό
τις οποίες εκτελεί την άσκηση των καθηκόντων του ο αστυνομικός, πυροσβέστης και λιμενικός,
χωρίς να γίνεται αναφορά ότι τούτο χορηγείται λόγω της επικινδυνότητας της εργασίας.
γ) Δεν επεκτείνεται, όπως είχε συμφωνηθεί, η μάχιμη πενταετία σε όλο το προσωπικό, η
νομοθέτηση της οποίας μεταφέρεται στο άγνωστο μέλλον, ύστερα από σχετική αναφορά του κ.
υπουργού Εθνικής Οικονομίας.
Κατόπιν τούτου ΖΗΤΟΥΜΕ την ύστατη αυτή στιγμή να υλοποιηθεί άμεσα η δέσμευση της
κυβέρνησης και να συμπεριληφθεί στη σχετική προς ψήφιση διάταξη:
α. Η ρητή καταγραφή στο κείμενό της ότι η όποια βελτίωση των αποδοχών του ένστολου
προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., Λ.Σ.) με τη χορήγηση προσαύξησης 2%,
γίνεται λόγω της επικινδυνότητας της εργασίας του και ενσωματώνεται στο Β.Μ.
β. Η επέκταση της μάχιμης πενταετίας από 1-1-1993 σε όλο το ένστολο προσωπικό των Σωμάτων
Ασφαλείας ανεξαρτήτως του χρόνου κατάταξής του και των Υπηρεσιών που υπηρετεί. Η επίκληση
από πλευράς υπουργού Εθνικής Οικονομίας ότι είναι απαραίτητη ειδική έκθεση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, στερείται ουσίας και κρίνεται ως παρελκυστική.
Σε αντίθετη περίπτωση είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τελικής
δικαίωσης».
Δυστυχώς, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία άλλα αποφάσισε, οπότε η κοινή απάντηση των
Ομοσπονδιών, ήταν δεδομένη:
«Η συγκυρία έφερε ή η ιστορία ήθελε, τη στιγμή που συμπληρώθηκαν δύο ακριβώς χρόνια από τη
«νύχια της ντροπής» (8/9-10-2003) -όπου αστυνομικοί κατ’ εντολή της πολιτικής και αστυνομικής
Ηγεσίας επιτέθηκαν και διέλυσαν μεταμεσονύκτιες ώρες την ειρηνική καθιστική διαμαρτυρία
αστυνομικών, πυροσβεστών και λιμενικών έξω από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας- η κυβέρνηση
ΜΗ υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της, ΝΑ ΜΗ ψηφίσει στο Κοινοβούλιο την αναγνώριση της εργασίας
μας, ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής. Η προηγούμενη κυβέρνηση, μη θέλοντας να αναγνωρίσει το
αυτονόητο, παρά τις δεσμεύσεις της, συμπεριφερόμενη ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ξυλοκόπησε αστυνομικούς,
πυροσβέστες και λιμενικούς, πλην όμως «αναγνωρίζοντας» την ανθυγιεινότητα της εργασίας,
διέλυσε την ειρηνική καθιστική διαμαρτυρία τους, κάνοντας ανελέητα χρήση δακρυγόνων και
ασφυξιογόνων.
Η σημερινή κυβέρνηση, υπερβαίνοντας κάθε όριο υποκρισίας, λησμονώντας κάθε δέσμευσή της
για το ίδιο θέμα, που με ιδιαίτερο εκκωφαντικό τρόπο επαναλάμβανε μέχρι χθες, ότι θα ρυθμίσει,
συμπεριφέρεται ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ, οδηγώντας υποχρεωτικά τους αστυνομικούς, πυροσβέστες και
λιμενικούς σε μια διαρκή αγωνιστική διεκδίκηση και σε αναταραχή των ευαίσθητων αυτών χώρων,
αλλά και ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ, επιχειρώντας πλύση των εγκεφάλων αυτών και της κοινής γνώμης, έτσι
ώστε να γίνει αποδεκτή με το «έτσι θέλω» η διάταξη που ψήφισε βραδινές ώρες της 11-10-2005.
Με σ.ν. χορηγεί φιλοδώρημα 10 ευρώ στους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας και αυτό
αντιστοιχεί στην αναγνώριση της εργασίας τους, ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής.
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Πιο συγκεκριμένα τι ψήφισε η κυβέρνηση;
Τούτο πολύ καθαρά προκύπτει από την υποπαράγραφο 6 του άρθρου 9 του σχετικού που ήδη
ψηφίσθηκε και παρατίθεται: «Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, στο αστυνομικό προσωπικό
της Ελληνικής Αστυνομίας και στο ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού
Σώματος χορηγείται μηνιαίο επίδομα ειδικών συνθηκών, το οποίο θα ανέλθει στο ποσό των 57,60€
μετά την ολοκλήρωση της τμηματικής καταβολής τους η οποία ορίζεται ως εξής:
α) Από 1-9-2005, καταβάλλεται ποσό δεκατεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (14,40).
β) Από 1-9-2006, καταβάλλεται ποσό είκοσι οκτώ και ογδόντα λεπτών (28,80).		
γ) Από 1-9-2007, καταβάλλεται ποσό σαράντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (43,20).
δ) Από 1-9-2008 και εφεξής, καταβάλλεται ποσό πενήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών
(57,60).
ε) Αντίστοιχο ποσό χορηγείται και στους συνταξιούχους.
Ως εκ τούτου πώς η διάταξη αυτή ταυτίζεται με τη συμφωνία (18-11-2004) που υπήρξε με τον
Υπουργό Εθνικής Οικονομίας που έλεγε:
«Η κυβέρνηση υλοποιεί την εξαγγελία της και αναγνωρίζει την επικίνδυνη φύση του επαγγέλματος
του ένστολου προσωπικου των Σωμάτων Ασφαλείας (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ. και Λ.Σ.), ικανοποιώντας
πάγιο αίτημά του. Χορηγεί, από 1-9-2005 και για τέσσερα έτη, 2% κατά έτος στο βασικό μισθό
του Ανθυπολοχαγού πλέον της εισοδηματικής πολιτικής. Πέραν αυτού, επεκτείνει την υφιστάμενη
συντάξιμη 5ετία σε όλο το προσωπικό, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάταξής του».
Οι αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί, ύστερα από τον πρωτοφανή αυτό εμπαιγμό και την
απαξίωσή τους, δηλώνουν με την πιο δυνατή φωνή ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους και ΘΑ
ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ στην κυβέρνηση το φιλοδώρημα των 14 €, ως καταλήγει.
Την προσεχή Τετάρτη (19-10-2005) οι Ομοσπονδίες οε κοινή συνεδρίαση, θα καθορίσουν την
νέα αγωνιστική τους πορεία ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ της χώρας που θα είναι διαρκής. Μπορεί να
χάθηκε μία προσπάθεια, όμως το αίτημα για την αναγνώριση της εργασίας μας, ως επικίνδυνης και
ανθυγιεινής παραμένει αναλλοίωτο.
Η 2η επέτειος των θλιβερών γεγονότων
Η 2η επέτειος των θλιβερών γεγονότων της 8ης προς 9η Οκτωβρίου 2003, έξω από το υπουργείο
Εθνικής Οικονομίας, τιμήθηκε με μια εκδήλωση στο ξενοδοχείο Εσπέρια, όπου από την πλευρά
της ΠΟΑΣΥ, με τη σύμφωνη γνώμη και των άλλων, ανακοινώθηκε ότι η 9η Οκτωβρίου κάθε
έτους, καθιερώνεται ως Ημέρα αγώνα κατά της κρατικής αυθαιρεσίας. Ομιλίες έγιναν από τον
εργατολόγο Αλέξη Μητρόπουλο, από εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων και από όλους τους
προέδρους, Δημήτρη Κυριαζίδη (ΠΟΑΣΥ), Γιώργο Καμαρινόπουλο (ΠΟΑΞΙΑ), Γιώργο Πήλιουρα
(ΠΟΕΥΠΣ), Γιάννη Σταμούλη (ΕΑΠΣ) και Τάσο Μαυρόπουλο (ΠΟΕΠΛΣ).
«Υποτίμησαν τη νοημοσύνη μας, μας χρησιμοποίησαν ως όχημα για τις προεκλογικές τους
ανάγκες, ο εμπαιγμός δεν θα περάσει», ήταν μερικές μόνο από τις διαπιστώσεις των ομιλητών. Είχε
προηγηθεί προβολή βιντεοταινίας για τους κοινούς αγώνες των Ομοσπονδιών τα τελευταία τρία
χρόνια, τις παλινωδίες των κυβερνώντων και τις παρεμβάσεις των προέδρων των Ομοσπονδιών
στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, όπου είχε συζητηθεί η επίμαχη τροπολογία στις
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14/9/2005.
Τα προεδρεία ξανασυναντήθηκαν στις 19 Οκτωβρίου 2005 στην Αθήνα και προέβησαν σε μια
αποτίμηση των αποτελεσμάτων των κοινών αγώνων τους. «Αποφάσισαν δε 1) να μην παραστούν
στις «παράτες» για την Ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας που διοργανώνονται από το υπουργείο
Δημόσιας Τάξης και το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., εξαιρούμενης της δοξολογίας προς τιμήν του
Προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας Αγίου Αρτεμίου, 2) να πραγματοποιηθεί πανελλαδική,
γενική κινητοποίηση μετά των οικογενειών, κατά τον χρόνο κατάθεσης του νέου κρατικού
προϋπολογισμού στο κοινοβούλιο, 3) να αναρτηθούν κατά τον ίδιο χρόνο μαύρα πανό σε κάθε
νομό, έξω από αστυνομικές, πυροσβεστικές και λιμενικές υπηρεσίες, 4) να εκδηλωθεί διαμαρτυρία
στην σύνοδο κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών τον προσεχή Δεκέμβριο στις Βρυξέλλες και 5) να
υπάρξει συνάντηση των προεδρείων με τον πρωθυπουργό της χώρας».
Η ΠΟΕΥΠΣ, που συμμετείχε σε αυτόν τον αγώνα από την πρώτη στιγμή, ενημέρωσε εν συνεχεία
τα μέλη της, προσθέτοντας στο διεκδικητικό πλαίσιο και τη διεκδίκηση επιδόματος παραμεθορίου
-προβληματικής περιοχής. Ο νομικός σύμβουλος Κ. Πενταγιώτης, ειδικότερα, τάχθηκε υπέρ της
δικαστικής του διεκδίκησης αφού είναι γνωστή «η άρνηση της πολιτείας να καταβάλει στους
υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν σε παραμεθόριες και προβληματικές
περιοχές το οριζόμενο στο Ν. 3205/2003 επίδομα παραμεθορίων και προβληματικών περιοχών, το
οποίο καταβάλλεται στο σύνολο των υπολοίπων μόνιμων τακτικών δημοσίων υπαλλήλων.
Το διεκδικούμενο ποσό ανά υπάλληλο για 36 μήνες (1.1.2003 - 31.12.2005) ανέρχεται σε 3.500
ευρώ για αυτούς που υπηρετούν σε προβληματικές και παραμεθόριες περιοχές και σε 1.500 ευρώ
περίπου για αυτούς που υπηρετούν σε προβληματικές περιοχές. Ήδη έχουν κατατεθεί κατά το
έτος 2004 σειρά αναφορών από υπαλλήλους προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, οι οποίες
αδικαιολόγητα δεν έχουν απαντηθεί».
Πέρα από τα αιτήματα που μας έχουν απασχολήσει και που με σφοδρότητα είδαμε ότι διεκδικούνταν
από όλες τις Ομοσπονδίες, στα αμιγώς πυροσβεστικά θέματα, η γενικότερη κατάσταση, επίσης,
παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ένα δημοσίευμα του «Κόσμου του Επενδυτή» στις 22-11-2005,
ήταν άκρως διαφωτιστικό:
«Άγριος πόλεμος έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο Πυροσβεστικό Σώμα και τη Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας, παρά τις πρόσφατες εμφανίσεις των ηγετικών στελεχών και τις αισιόδοξες
δηλώσεις τους για την ετοιμότητα και την επιχειρησιακή ικανότητα των υπηρεσιών αυτήν την
περίοδο. Τόσο εν ενεργεία όσο και εν αποστρατεία στελέχη της Πυροσβεστικής «κατηγορούν»
τον επίτιμο Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και νυν διευθυντή της Πολιτικής Προστασίας
Παναγιώτη Φούρλα ότι έχει «καπελώσει» το Σώμα από το οποίο προέρχεται και μάλιστα,
παρουσιάζοντας προς τα έξω μια εικόνα ιδανική, που, όμως, δεν έχει καμία σχέση με την
πραγματικότητα.
Πέτρα του σκανδάλου απ’ ό,τι μάθαμε, είναι οι τεράστιες ελλείψεις του Πυροσβεστικού Σώματος
σε ανθρώπινο δυναμικό (3.300 κενές οργανικές θέσεις σε σύνολο 12.390) και η αδυναμία του, ως
ο ισχυρότερος βραχίονας της Πολιτικής Προστασίας, να επέμβει αποτελεσματικά σε περίπτωση
εκτάκτων συμβάντων μεγάλης έκτασης. Πληροφορίες δε, φέρουν τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού
Σώματος Χρήστο Σμέτη να έχει επισημάνει στην πολιτική Ηγεσία του υπουργείου Δημόσιας Τάξης
τον κίνδυνο «να μην είναι του χρόνου σε θέση οι υπηρεσίες του να αντιμετωπίσουν στοιχειωδώς
ούτε τις προβλέψιμες δασικές πυρκαγιές» ή ότι «δεν αρκεί να δηλώνει κάποιος στα κανάλια διαρκώς
ότι υπάρχουν επιχειρησιακά σχέδια για όλες τις ανάγκες».
Το επόμενο ραντεβού των ενστόλων ήταν για τον προϋπολογισμό έτους 2006. Στις 24 Νοεμβρίου
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2005 συνεδρίασαν οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών ενώ στις 28 Νοεμβρίου ακολούθησε συνδιάσκεψη
των ενώσεων της ΠΟΕΥΠΣ.
«Από την ανάγνωση και μόνο του προϋπολογισμού προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι
έρχονται μαύρες μέρες, απειλούνται οι κατακτήσεις μας και χρειάζονται σκληροί αγώνες για
την ικανοποίηση των αιτημάτων μας. Ο προϋπολογισμός δείχνει την πραγματική εικόνα της
εισοδηματικής πολιτικής για το 2006. Η κυβέρνηση επικαλούμενη τα μεγάλα δημοσιονομικά
ελλείμματα συνεχίζει την πολιτική της λιτότητας των προηγούμενων ετών με προκλητικό τρόπο
για εργαζόμενους - συνταξιούχους και ιδιαίτερα για τους ένστολους.
Συγκεκριμένα:
α) οι αυξήσεις των μισθών θα είναι κατώτερες από τον αναμενόμενο πληθωρισμό και δεν θα
υπερβούν το 2,5%.
β) οι αυξήσεις στις συντάξεις θα ανέλθουν σε ποσοστό 4%.
γ) για τους στρατιωτικούς, τους αστυνομικούς, τους πυροσβέστες και τους λιμενικούς
προβλέπονται αυξήσεις βασικών μισθών κατά 2,5% και «πάγωμα» όλων των επιδομάτων...
Δεδομένου ότι τα επιδόματα αποτελούν το 40% του συνολικού μισθού των ένστολων, σε αντίθεση με
των δημοσίων υπαλλήλων, τα οποία ενσωματώθηκαν στο βασικό τους μισθό με το νέο μισθολόγιο,
που έγινε πρόσφατα για αυτούς, προκύπτει ότι για τους ένστολους, η απώλεια θα είναι μεγάλη και
η ονομαστική αύξηση του μισθού τους δεν θα υπερβεί τελικά το 1,5%. (…)
Κατόπιν αυτών επανέφεραν τα αιτήματά τους, καλώντας «τους συναδέλφους -άνδρες και
γυναίκες, να δώσουν την οφειλόμενη απάντηση στην κυβέρνηση, συμμετέχοντας μαζικά - παλαιοί
και νέοι, συν γυναιξί και τέκνοις - στην ένστολη πανελλαδική κινητοποίηση, που θα γίνει την Τρίτη,
13 Δεκεμβρίου 2005, στην Αθήνα. Ο εμπαιγμός δεν θα περάσει, διεκδικούμε τα αυτονόητα!»
Το μήνυμα ήταν ηχηρό: «Ο προϋπολογισμός είναι μια κοροϊδία, με ψίχουλα δεν φτιάχνεται το
αίσθημα ασφαλείας», «Φτιάξτε μισθολόγιο χωρίς περικοπές, δώστε μια ελπίδα καλύτερη από χθες»,
ήταν δυο μόνο από τα δεκάδες συνθήματα αγωνίας που ακούγονταν επί ώρες από τους διαδηλωτές
τόσο στο Παναθηναϊκό Στάδιο, όσο και έξω από το Κοινοβούλιο, όπου κατέληξε η πορεία. Λίγο
μετά τα μεσάνυχτα της 13ης προς 14 Δεκεμβρίου 2005, τα προεδρεία συναντήθηκαν στο Μέγαρο
Μαξίμου με το Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, Ιωάννη Ανδριανό.
Η συνάντηση κράτησε πάνω από μία ώρα και δεν είχε θετική κατάληξη, αφού ο σύμβουλος του
πρωθυπουργού πίστευε ότι η θεσμοθέτηση της επικινδυνότητας της εργασίας είχε γίνει!
Οι έξι πρόεδροι των Ομοσπονδιών, ευχαρίστησαν την επομένη δημοσίως τις συναδέλφισσες και
τους συνάδελφους τους, για τους κοινούς αγώνες που δίνουν:
«Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Η συμμετοχή σας στη μεγαλειώδη συγκέντρωση της Αθήνας αποτελεί μοναδικό ίσως γεγονός
στο σημερινό κοινωνικό γίγνεσθαι σε μια δύσκολη εποχή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως η
απαξίωση θεσμών, αξιών και συλλογικών δράσεων. Πράγματι εσείς αναδείξατε με ιδιαίτερο σθένος
την αγωνία, τον προβληματισμό που απασχολούν όχι μόνο τον κλάδο μας, αλλά και ολόκληρη την
ελληνική κοινωνία.
(…) Επειδή κάποιοι συνάδελφοι ίσως δεν κατάλαβαν το δικό μας στόχο και έτρεξαν με
κακοπροαίρετα σχόλια να τον υποβαθμίσουν, έχουμε υποχρέωση αφενός μεν να σας συγχαρούμε
για το σθένος σας, αφετέρου δε να σας πληροφορήσουμε ότι αποτέλεσμα της δικής σας σημαντικής
συμμετοχής ήταν η μοναδική στα πολιτικά χρονικά πραγματοποίηση συνάντησης μεταμεσονύκτιες
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ώρες με τον διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού κ. Ανδριανό Ιωάννη, στο Μέγαρο
Μαξίμου, με τα προεδρεία των Ομοσπονδιών μας. Στη συνάντηση αυτή, αναλύθηκαν διεξοδικά
τα αιτήματα προκειμένου να ενδιαφερθεί πλέον για την επίλυσή τους ο ίδιος ο πρωθυπουργός.
Αλήθεια, πότε στο παρελθόν συνέβη κάτι ανάλογο;
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Οι κακεντρεχείς κριτικές που εκπορεύονται από συγκεκριμένους κύκλους είναι αδύναμες να
επηρεάσουν το δικό μας στόχο. Η δύναμη της αυθαίρετης κριτικής τους είναι αδύναμη μπροστά
στη δυναμική του αγώνα και τις δικές μας προσπάθειες. Η εμπιστοσύνη σας, μας εμπνέει και μας
δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Είμαστε αισιόδοξοι και αγωνιζόμαστε για ένα αποτέλεσμα δικαίωσης
όλων μας. Τέλος, ευχόμαστε σε όλους και όλες καλές γιορτές με υγεία και δύναμη για συλλογική
προσπάθεια. Ευχόμαστε, το Νέο Έτος 2006 να δώσει την ευκαιρία να συναντηθούμε με τις ελπίδες,
τις προσδοκίες και τους στόχους μας».
Κλείνοντας το 2005, από την πλευρά του πάντως, ο υπουργός Δημοσίας Τάξης έδινε συνεντεύξεις
με αντικείμενο την κατάθεση νομοσχεδίου για την αναδιοργάνωση του ΠΣ, που σε πολλές του
πτυχές συναντούσε την κριτική των συνδικαλιστών. Οι ρυθμίσεις π.χ. του πειθαρχικού δικαίου
ήταν αποσπασματικές, χωρίς την πρόβλεψη για συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων και δικηγόρων.
Προσδοκίες γεννά η υπουργοποίηση του Βύρωνα Πολύδωρα
Η νέα χρονιά, δεν μπήκε καθόλου μα καθόλου καλά για την Ηγεσία του υπουργείου Δημόσιας
Τάξης. Τριγμούς δεν προκαλούσαν μόνο οι δυο τραγικές απώλειες των αστυνομικών στο Μαλακάσι
Τρικάλων. Στις 30 Δεκεμβρίου 2005, λίγο πριν έρθει ο καινούργιος χρόνος, σημειώθηκε ένα διπλό
στυγερό έγκλημα με θύματα τους αστυνομικούς Δημήτρη Κωτσή και Κώστα Βλαχοπάνο.Τα
τραγικά αυτά γεγονότα προκάλεσαν τριγμούς στα ανώτατα κλιμάκια της Αστυνομίας, αλλά και
στην κυβέρνηση, ενώ όπως ήταν αναμενόμενο, ο λόγος των συνδικαλιστών για τις συνθήκες του
επαγγέλματος επανήλθε δραματικά και πάλι στο προσκήνιο.
Υπήρχε και ο συνεχιζόμενος θόρυβος για την υπόθεση των απαγωγών Πακιστανών υπηκόων
από την Ελληνική Αστυνομία, που οδήγησε τον υφυπουργό Χρήστο Μαρκογιαννάκη, όπως
καταγγέλθηκε, στο να χαρακτηρίσει, κατά τη συνομιλία του με δημοσιογράφο, τον τότε εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου Δ. Λινό «ανόητο λειτουργό» και «αγράμματο», όταν ο τελευταίος διέταξε
τη διεξαγωγή συμπληρωματικής έρευνας, ενισχύοντας έτσι την άποψη όσων υποστήριζαν ότι
είχαν γίνει πράγματι οι απαγωγές των Πακιστανών στο πλαίσιο ερευνών της αντιτρομοκρατικής
υπηρεσίας. Η κυβέρνηση επιχείρησε στην αρχή να καλύψει τον υφυπουργό της, αλλά τελικά, ο
πρωθυπουργός δέχτηκε στις 11-1-06 την παραίτησή του.
Λίγες μόλις εβδομάδες αργότερα, στις 2 Φεβρουαρίου 2006, αποκαλύπτεται το μέγα σκάνδαλο
των τηλεφωνικών υποκλοπών εις βάρος του ίδιου του πρωθυπουργού, στελεχών της κυβέρνησης,
του κρατικού μηχανισμού και αξιωματούχων της πολιτικής και δημόσιας ζωής, οπότε ο Κώστας
Καραμανλής επιλέγει τη φυγή προς τα μπρος με ανασχηματισμό της κυβέρνησής του. Στις 15
Φεβρουαρίου 2006, ο Γιώργος Βουλγαράκης παρέδωσε την «ηλεκτρική καρέκλα» του ΥΔΤ στον
Βύρωνα Πολύδωρα, ενώ λίγες ημέρες μετά, νέος Αρχηγός στο Π.Σ. ορίστηκε ο Ανδρέας Κόης
(28/2/2006).
Στο συνδικαλιστικό πεδίο, η χρονιά ξεκίνησε πάντως με μια ριζοσπαστική πρωτοβουλία - σταθμό
για το ένστολο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ μέσα στο κατακαλόκαιρο, όλοι οι ένστολοι
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βγήκαν ξανά στους δρόμους, σε όλη την Ελλάδα, όπως θα δούμε παρακάτω.
Στις 10/1/2006, οι έξι Ομοσπονδίες των αστυνομικών, των πυροσβεστών και των λιμενικών
διοργάνωσαν ημερίδα για το συνδικαλισμό στις Ένοπλες Δυνάμεις, δίνοντας την ευκαιρία στην
Ένωση Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, με πρόεδρο τον Ανέστη Τσουκαράκη, να αναδείξει τους
σκοπούς της Ένωσης, απαντώντας έτσι και σε όσους από την πολιτική και στρατιωτική Ηγεσία
αμφισβητούσαν τότε το δικαίωμα αυτό και είχαν κινήσει διαδικασίες δίωξης των πρωτοπόρων
στρατιωτικών-συνδικαλιστών.
Την ίδια ώρα, μια καταχωνιασμένη στα συρτάρια της Ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος,
απόφαση «φωτιά» του Συμβουλίου της Επικρατείας», προκαλούσε πονοκέφαλο στο νέο αρχηγό
του Σώματος Ανδρέα Κόη, καθώς ήταν υποχρεωμένος «να προβεί στις κατά το νόμο ενέργειες»,
που απέφευγαν να κάνουν μέχρι τότε οι προκάτοχοί του. Πρόκειται για την υπ’ αριθμόν 3356/2004
απόφαση του Γ’ Τμήματος του ΣτΕ, η οποία, όπως έχουμε αποκαλύψει, υποχρέωνε τη διοίκηση
του Πυροσβεστικού Σώματος να ακυρώσει κάθε διαταγή με την οποία απαγορευόταν στους
συνδικαλιστές η ανάρτηση πανό και ανακοινώσεων στο εξωτερικό μέρος των κτιρίων που
στεγάζονται πυροσβεστικές υπηρεσίες.
Στις 15 Φεβρουαρίου 2006 έχουμε αλλαγή σκυτάλης στο ΥΔΤ. Ο νέος υπουργός Δημόσιας Τάξης
Βύρων Πολύδωρας, παρέλαβε το υπουργείο από τον απερχόμενο υπουργό Γιώργο Βουλγαράκη, ο
οποίος όμως ήταν ιδιαίτερα λακωνικός στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του:
«Θέλω να πιστεύω ότι η σύντομη παρουσία μου σ’ αυτό το υπουργείο βοήθησε κάπως. Και θέλω
επίσης να πιστεύω ότι οι στόχοι τους οποίους είχαμε θέσει, προχώρησαν έστω για λίγο. Σ’ αυτές
τις περιπτώσεις συνηθίζεται να γίνεται ένας μικρός απολογισμός. Εγώ δε θα τον κάνω. Θα τον
κάνει ο Βύρωνας στο τέλος της 4ετίας. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι το έργο της κυβέρνησης είναι
συνολικό. Και αντιλαμβάνομαι ότι το έργο της κυβέρνησης είναι αθροιστικό. Θέλω μόνο να σας
πω και να ξέρετε το εννοώ, ότι σας έχω μες την καρδιά μου» έλεγε ο Γ. Βουλγαράκης το 2006.
Πού να φανταζόταν βεβαίως ότι ένα χρόνο μετά, επί των ημερών του διαδόχου του, η χώρα θα
αντιμετώπιζε τη χειρότερη οικολογική καταστροφή της νεώτερης ιστορίας της…
Στη συνέχεια, ο Βύρων Πολύδωρας, αποχαιρετώντας τον Γ. Βουλγαράκη, που μετακόμιζε
στο υπουργείο Πολιτισμού, είπε μεταξύ πολλών άλλων ότι «το προαπαιτούμενο και σε μεγάλες
ποσότητες είναι η αυταπάρνηση. Αυταπάρνηση και κάποια απόσταση από τα προσωπικά. Κάνω
από σήμερα, οικογένειά μου το προσωπικό του υπουργείου Δημοσίας Τάξης. Αυτό θα είναι το σπίτι
μου. Δεύτερον, δηλαδή σε αυτή την ενότητα λόγου, πρέπει να πω ότι στις εσωτερικές μας σχέσεις
σας εμπιστεύομαι απολύτως. Το προσωπικό του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως να ξέρει ότι στο
πρόσωπο του Βύρωνα Πολύδωρα θα βρει κατανόηση, συναντίληψη και εμπιστοσύνη. Δύο είναι τα
κριτήρια με τα οποία θα οργανώσουμε αυτή τη συλλογική δράση και συνεργασία. Αξιοσύνη και
εντιμότητα. (…)
Θέλω και είναι επιβεβλημένο, στον ορισμό που κράτησε ο Γιώργος Βουλγαράκης και συνεχίζω
εγώ στη γραμμή της συνέχειας του κράτους. Μιας συνέχειας που έχουμε λόγους να την τιμούμε.
Αν πάμε στο τέλος, στον απολογισμό μας θα είμαστε περήφανοι για το επιδιωκόμενο. Θα είμαστε
υπερήφανοι εφόσον έχουμε συμβάλει στο αίσθημα ασφάλειας του λαού. Το αίσθημα ασφάλειας
είναι και αυτό συνώνυμο της δημοκρατίας. Δημοκρατία χωρίς το αίσθημα της ασφάλειας υπό τον
όρο της δημοκρατικής νομιμότητας είναι έκπτωση».
Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη, για το νέο έτος, σύσκεψη των προεδρείων
των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία συμπίπτει με τον ανασχηματισμό της
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κυβέρνησης. Να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ απέστειλε και ξεχωριστή επιστολή
στο Βύρωνα Πολύδωρα, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «οι υπάλληλοι του Πυρ/κού Σώματος
αντιμετωπίζουν σειρά προβλημάτων θεσμικά, οικονομικά κ.ά. που αναζητούν τη λύση τους εδώ και
καιρό καθώς και τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό (35% πραγματικά κενά). Εμείς γνωρίζουμε τις
δεσμεύσεις της κυβέρνησής σας ότι θα επιδιώξετε την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Στα
πλαίσια αυτά σας γνωρίζουμε τη βούλησή μας για διαρκή και μόνιμη συνεργασία με το υπουργείο
Δημόσιας Τάξης, και με σας προσωπικά, στην αναζήτηση των βέλτιστων κοινά αποδεκτών λύσεων
και ρυθμίσεων για τα προβλήματα των υπαλλήλων του Πυρ/κού Σώματος.
Κατόπιν αυτού, θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη η συνάντησή μας μαζί σας προκειμένου να σας
θέσουμε υπόψη τα θέματα που μας απασχολούν καθώς και τις προτάσεις μας ώστε να καθορίσουμε
το πλαίσιο της συνεργασίας μας».
Λίγες ημέρες μετά, στις 2 Μαρτίου 2006, ακολουθεί και η «αλλαγή φρουράς» στην οδό Μουρούζη.
Σε ιδιαίτερα συγκινησιακή ατμόσφαιρα ο απερχόμενος Αρχηγός Χρήστος Σμέτης παραδίδει την
αρχηγία στον Ανδρέα Κόη, ο οποίος αφού ευχαρίστησε την κυβέρνηση για την εμπιστοσύνη και
την τιμή που του έκανε να τον επιλέξει στην Ηγεσία του Π.Σ. διαβεβαίωσε τους παρισταμένους
ότι η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, ο υψηλός επαγγελματισμός και η άμεση απόκριση
της Υπηρεσίας στις ανάγκες των συμπολιτών μας, θα συνεχίσουν να είναι οι βασικοί στόχοι του
Πυροσβεστικού Σώματος.
Η Ομοσπονδία απέστειλε υπομνήματα με τα αιτήματά της στην πολιτική και φυσική Ηγεσία,
ενώ ενημέρωσε και τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις για τις πρωτοβουλίες που λάμβανε. Εκείνες τις
ημέρες είχε δημοσιευθεί και το νέο προεδρικό διάταγμα (19/2006, ΦΕΚ 16, 7-2-2006) με το οποίο
καθιερώνεται «δημόσια προφορική συνέντευξη» των υποψηφίων, μετά και τις παρατηρήσεις που
διατυπώθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας στο αρχικό σχέδιο του υπουργείου Δημόσιας
Τάξης. Η συνέντευξη αυτή πρέπει να γίνεται δημοσίως και όχι κεκλεισμένων των θυρών, όπως
προβλεπόταν αρχικά.
Με το νέο π.δ. καταργείται το αντικειμενικό σύστημα των μορίων, το οποίο κυρίως ελάμβανε
υπόψη του τον αριθμό απολυτηρίου και τους τίτλους σπουδών των ενδιαφερομένων. Αυτή τη φορά,
οι υποψήφιοι πέρα από τη συνέντευξη, θα υποβληθούν από την ίδια υπηρεσιακή επιτροπή και σε
γραπτές εξετάσεις. Θα απαντήσουν συγκεκριμένα σε πενήντα ερωτήσεις, οι οποίες θα προκύψουν
με κλήρωση από ένα σύνολο 150 θεμάτων, τα οποία θα έχουν επιλέξει υπηρεσιακοί παράγοντες και
καθηγητές της δημόσιας εκπαίδευσης.
Ο υπεύθυνος του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ για θέματα Δημόσιας Τάξης Δημήτρης
Καρύδης, μιλώντας στην εφημερίδα ο «Κόσμος του Επενδυτή», χαρακτήρισε, ωστόσο, το νέο
π.δ. ρουσφετολογικό και είπε ότι «πρέπει να αποσυρθεί γιατί αν εφαρμοστεί θα είναι η καλύτερη
«προίκα» του κ. Βουλγαράκη που το υπέγραψε, για τα γαλάζια παιδιά».
Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγες ημέρες μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2004, ο τότε Αρχηγός του
Π.Σ. Παναγιώτης Φούρλας, είχε ματαιώσει έναν άλλο διαγωνισμό, επικαλούμενος το υπηρεσιακό
συμφέρον που συνίσταται, όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση (αριθμ. Πρωτοκόλλου 14210)
στη θεσμοθέτηση ενός δικαιότερου συστήματος πρόσληψης των δοκίμων πυροσβεστών μέσω των
πανελληνίων εξετάσεων! Αυτό, όμως δεν γίνεται τώρα και οι 7.000 υποψήφιοι που είχαν πάρει
μέρος στο διαγωνισμό για την κάλυψη 264 θέσεων, και όπως σημείωνε επίσης ο κ. Καρύδης «έχουν
κάθε λόγο να νιώθουν εξαπατημένοι από τη νέα διακυβέρνηση».
Εκτός από τις αλλαγές στη διαδικασία προσλήψεων, με το νέο π.δ. αλλάζουν και τα όρια ηλικίας
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των ενδιαφερομένων (για ορισμένες κατηγορίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 29 έτος από το 26ο
που ίσχυε μέχρι πρότινος), ενώ χειροτερεύουν τα κριτήρια συμμετοχής για τις γυναίκες (πρέπει να
μεταφέρουν χωρίς στάση δυο αντικείμενα βάρους 25 κιλών το ένα, σε απόσταση 100 μέτρων και
σε 50’’, ενώ με το προηγούμενο καθεστώς η απόσταση δεν υπερέβαινε τα 80 μέτρα).
Ωρολογιακή βόμβα το ασφαλιστικό, «φώναζε» ο υπουργός Οικονομικών
Το «καμπανάκι» χτύπησε ηχηρά στις 9 Μαρτίου 2006, όταν οι πρόεδροι έστειλαν κοινή
επιστολή στους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργο Αλογοσκούφη, υπουργό
Δημόσιας Τάξης Βύρωνα Πολύδωρα, Εμπορικής Ναυτιλίας Μανώλη Κεφαλογιάννη καθώς και
στον επικεφαλής του Γραφείου του Πρωθυπουργού, Ιωάννη Αγγέλου, με αφορμή την προώθηση
τροπολογίας-προσθήκης στο σχέδιο νόμου “Ρυθμίσεις στο φορολογικό καθεστώς των συνδεδεμένων
εταιρειών και άλλες διατάξεις”.
Η συζήτησή της ήταν για τις 14-3-2006, κι ενώ, όπως αναφέρουν «είχαν μία τελευταία ελπίδα
ότι η δέσμευση της κυβέρνησης για την αύξηση του Β.Μ. του Ανθυπολοχαγού κατά 140 € θα
αρχίσει να υλοποιείται από 1-1-2006 όπως εξάλλου αυτό είχε ανακοινωθεί επανειλημμένα κατά
τη διάρκεια του έτους 2005, δυστυχώς, όμως, οι δεσμεύσεις δεν υλοποιούνται και η απώλεια του
εισοδήματος των ένστολων, κατά τα έτη 2004 και 2005 υπερβαίνει το 4%. Εάν δε υπολογισθεί
και μία σειρά άλλων παραγόντων, όπως ο πληθωρισμός, η ακρίβεια, η μεγαλύτερη παρακράτηση
φόρου κλπ., το ποσοστό αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο.
Πιστεύουμε ότι η κάλυψη αυτής της απώλειας θα μπορούσε να γίνει με την εισοδηματική πολιτική
του τρέχοντος έτους 2006, αλλά εις μάτην. Διαψευσθήκαμε πανηγυρικά. Η αύξηση 3% στην
πραγματικότητα είναι μικρότερη του 2% εάν ληφθεί υπόψη ότι αυτή υπολογίζεται στο μισθολόγιο
των στρατιωτικών που θεσπίσθηκε το έτος 1997, το οποίο αποτελείται κατά 40% από επιδόματα
και η χορηγούμενη αύξηση υπολογίζεται μόνο στον Β. Μ. και το χρονοεπίδομα σε αντίθεση με
τους δημοσίους υπαλλήλους, στους οποίους η αύξηση υπολογίζεται στο νέο μισθολόγιό τους».
Και αφού υπενθυμίζουν και την ανακολουθία για τη «μάχιμη πενταετία», ζητούν συνάντηση μαζί
τους.
Στις 15-3-2006 με πρωτοβουλία της ΑΔΕΔΥ πραγματοποιείται, επίσης, πανελλαδική 24ωρη
απεργία στο δημόσιο για τις αυξήσεις κοροϊδία του 1,5%, για την υπαναχώρηση της κυβέρνησης
στο θέμα του νέου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων και την επέκταση του θεσμού των
βαρέων και ανθυγιεινών στο δημόσιο.
Στην ημερήσια διάταξη, ωστόσο, έχει μπει και ο προβληματισμός για τα ασφαλιστικά ταμεία,
δεδομένου ότι, όπως καταγγέλλει η ΑΔΕΔΥ, η ΟΝΕ ουσιαστικά δημιουργεί ένα οικονομικό και
πολιτικό σύστημα που συμβάλει στην κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής
δημοκρατίας.
Ο αντιπρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Κώστας Παπαντωνίου, σημειώνει σε άρθρο του στις 20-2-2006: «Οι
συλλογικές δράσεις έχουν εξουδετερωθεί ή εξαρθρωθεί από τις πολιτικές προσταγές που δίνουν
οι νέες «υπερεθνικές δομές» δηλαδή «υπερδημοκρατικές» βαθμίδες εξουσίας με στόχο την πλήρη
απελευθέρωση των αγορών, την κατάργηση κάθε έννοιας αξιοπρεπούς εργασίας, τη διευκόλυνση
των απολύσεων χωρίς αποζημίωση, τη δικαστική (έμμεσα) απαγόρευση των απεργιών, την
κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων». (…) «Μέσα λοιπόν σε αυτό το «περιβάλλον» δεν είναι
έκπληξη ο επίτροπος της εσωτερικής αγοράς και Υπηρεσιών της Ε.Ε. κ. Me Greevy να δηλώνει
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ταυτισμένος πλήρως με τη γενικότερη πολιτική «όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει μία ωρολογιακή
βόμβα του ασφαλιστικού συστήματος που είναι έτοιμη να εκραγεί λίγο μετά το 2010 και για να
αντιμετωπιστεί, πρέπει να επικεντρωθούν όλες οι προσπάθειες σε ταχεία ανάπτυξη των Ταμείων
επαγγελματικής ασφάλισης που στηρίζεται στο ανταποδοτικό κεφαλαιοποιητικό σύστημα και θα
είναι επιθετικοί παίχτες στις χρηματιστηριακές αγορές». Ζητά δηλαδή την πλήρη εναρμόνιση της
Ελλάδας και των άλλων χωρών στις διατάξεις της οδηγίας 2003/41/ΕΚ για τα ασφαλιστικά Ταμεία,
Δηλαδή 70% των χαρτοφυλακίων των TEA μπορεί να επενδύεται σε μετοχές και 30% σε τίτλους,
σε ξένο νόμισμα ή συνάλλαγμα.
Μία πολιτική επιλογή που θέτει στο περιθώριο τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης
και διεθνοποιεί τις επενδύσεις των ασφαλιστικών ταμείων μέσω των διεθνών χρηματιστηριακών
αγορών.
Στην ίδια πολιτική ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Ζαν Κλωντ Τρισέ ζητά αύξηση των ορίων ηλικίας στη
συνταξιοδότηση και άμεσα μέτρα για μεγαλύτερη ευελιξία και δημοσιονομικούς περιορισμούς
προειδοποιώντας τις Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι ενδεχόμενη αποτυχία προώθησης διαρθρωτικών
μέτρων και «μεταρρυθμίσεων» θα οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη παγίωση υποτονικής ανάπτυξης
της Ευρωζώνης.
Στην Ελλάδα τη σκυτάλη αυτής της πολιτικής παίρνει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ.
Αλογοσκούφης που δηλώνει με τις ίδιες ακριβώς φράσεις του Ευρωπαϊκού Επιτρόπου «το
ασφαλιστικό είναι μία ωρολογιακή βόμβα που όλοι περιμένουμε να εκραγεί κάποια στιγμή σε
10,15,20 χρόνια, κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή. Εάν δεν πάρουμε πρωτοβουλίες έγκαιρα που
χρειάζεται να αφοπλίσουμε αυτή την ωρολογιακή βόμβα και να μετατρέψουμε το ασφαλιστικό σε
μια ευκαιρία για τη χώρα, θα έχουμε πρόβλημα.
(…) Ακριβώς ίδια πολιτική αποτελούν και οι ιδέες του τέως υπουργού Απασχόλησης κ.
Παναγιωτόπουλου στην «Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις συντάξεις» που στάλθηκε στην Ε.Ε.
και συνιστούν ανατροπή του καθεστώτος ασφάλισης όπως είχε επισημάνει το σ.κ. και η Γ.Σ.Ε.Ε. Οι
θέσεις αυτές θα επιφέρουν «μείωση των συντάξεων», «αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης», κυρίως
στις γυναίκες και τους «παλαιούς» ασφαλισμένους και «στέρηση εσόδων» από τα ασφαλιστικά
ταμεία με «κατάργηση των κοινωνικών πόρων» όπως επισημαινόταν.
Ιστορική συνεδρίαση ΠΟΕΥΠΣ και ΕΑΠΣ
Στις 30-3-2006, έχουμε για πρώτη φορά την κοινή συνεδρίαση των δυο φορέων ΠΟΕΥΠΣ και
ΕΑΠΣ, στην οποία συμμετέχουν τα Δ.Σ. και τα προεδρεία των περιφερειακών εκπροσώπων τους, ο
Αρχηγός ΠΣ Ανδρέας Κόης καθώς και ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Βύρων Πολύδωρας.
Στη συνάντηση, όπως ήταν φυσικό, συζητήθηκαν τα οικονομικά, ασφαλιστικά και εργασιακά
προβλήματα. Όπως ανακοινώθηκε, «από την πλευρά της η Ηγεσία, αφού άκουσε τις τοποθετήσεις
των μετεχόντων στη συνάντηση, ο μεν κ. Υπουργός, δήλωσε συμπαραστάτης στα προβλήματα
των Πυροσβεστών, τονίζοντας ότι τα γνωστά αιτήματα (επικίνδυνο και ανθυγιεινό, νυχτερινά, 140
ευρώ στο βασικό) για το υπουργείο, είναι ανοικτά, και αναγνωρίζονται από την κυβέρνηση και το
λαό, ο δε κ. Αρχηγός ανακοίνωσε:
• Τη διενέργεια διαγωνισμού για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών και 200 Αρχιπυροσβεστών
μέσα στο 2006.
• Την έναρξη διαλόγου για το βαθμολόγιο και την προώθηση άμεσα θεσμικών αλλαγών στο
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πλαίσιο των κρίσεων και προαγωγών.
Αναφορικά με τα προβλήματα των αξιωματικών, ο Αρχηγός αποδέχτηκε τις παρεμβάσεις της
ΕΑΠΣ και ανακοίνωσε:
- Την άρση των αδικιών που δημιούργησαν οι τελευταίες τροποποιήσεις του Κανονισμού
μεταθέσεων στο βαθμό του Αντιπυράρχου και τις αποσπάσεις των πτυχιούχων. Για φέτος και μέχρι
τη θεσμοθέτηση των τροποποιήσεων δεν θα ισχύσουν οι συγκεκριμένες διατάξεις.
-Την αποκέντρωση των γραφείων πυρασφαλείας, με πρώτο αυτό της Αθήνας.
-Τη σύσταση Διεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλειας στο ΑΠΣ.
-Την εξέλιξη των αξιωματικών ΕΥ μέχρι το βαθμό του Αρχιπυράρχου».
Στις 6-4-2006 ακολουθεί σύσκεψη των προεδρείων όλων των Ομοσπονδιών, οπότε διαπιστώνεται
ότι υπάρχει κινητικότητα από πλευράς κυβέρνησης για την ικανοποίηση συγκεκριμένων εκκρεμών
αιτημάτων, όπως επίσης και για την υλοποίηση των προεκλογικών εξαγγελιών. Απαιτείται,
επομένως, συντονισμός της δράσης τους για να βρουν δικαίωση τα χρονίζοντα αιτήματα. Σε μια
πρώτη αντίδρασή τους προγραμματίζουν ένστολη διαμαρτυρία στις 4-5-2006 έξω από το υπουργείο
Εθνικής Οικονομίας και όμοιες στις 19-5-2006, σε 10 πόλεις εκτός Αττικής! Σε περίπτωση δε που
κατατεθεί η τροπολογία για την πενταετία με εξαγορά στο συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο, να γίνει
πανελλαδική ένστολη διαμαρτυρία στη Βουλή και να υπάρξει νέα κορύφωση των κινητοποιήσεων
κατά την Ημέρα Αποκατάστασης της Δημοκρατίας τον Ιούλιο, και εν τέλει στη ΔΕΘ, το
Σεπτέμβριο.
Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Β. Πολύδωρας, μιλώντας στους
δημοσιογράφους, στις 13 Απριλίου 2006, προέβλεψε ότι το καλοκαίρι θα είναι δύσκολο, «χωρίς
βέβαια να αναφέρει ότι αιτία γι’ αυτό, είναι οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για νέα αναθεώρηση
του άρθρου 24 του Συντάγματος και οι άλλες δασοκτόνες ρυθμίσεις που ανοίγουν την όρεξη των
εμπρηστών, των οικοπεδοφάγων και των καταπατητών», παρατηρούσε την επομένη ημέρα η
εφημερίδα «Ριζοσπάστης».
Στις 4 Μαΐου 2006, συνεπείς στο ραντεβού τους, οι Ομοσπονδίες προέβησαν σε μια συμβολική
κίνηση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Οικονομικών και επέδωσαν σχετικό Ψήφισμα στο Διευθυντή
του Γραφείου του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς ο ίδιος απουσίαζε στο
εξωτερικό. Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της ημέρας (αστυνομικά μέτρα για διάφορες
εκδηλώσεις του Κοινωνικού Φόρουμ, επεισόδια στου Ζωγράφου κ.λπ.), αλλά και τις τελευταίες
δεσμεύσεις των υπουργών, ότι ο πρωθυπουργός της χώρας εντός του Μαΐου, κατά την επίσκεψή
του στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης, θα τοποθετηθεί επί των συγκεκριμένων αιτημάτων τους,
επέδειξαν καλή πίστη και αποχώρησαν από το υπουργείο.
8ο συνέδριο: «Με τις θυσίες του χθες και τους αγώνες του σήμερα, διεκδικούμε το αύριο»
Το 8ο συνέδριο της ΠΟΕΥΠΣ, το οποίο ήταν εκλογοαπολογιστικό, πραγματοποιήθηκε στις 2-34 Ιουνίου 2006, στη Θεσσαλονίκη υπό το σύνθημα «Με τις θυσίες του χθες και τους αγώνες του
σήμερα, διεκδικούμε το αύριο».
Ο απερχόμενος πρόεδρος Γιώργος Πήλιουρας, ο οποίος βεβαίως επανεκλέχθηκε ως πρόεδρος
της Ομοσπονδίας για μια ακόμα φορά (είχε διατελέσει πρόεδρος την περίοδο 1991-1995 και εκ
νέου από το 2002), στην ομιλία του στάθηκε ιδιαίτερα στο πολιτικό περιβάλλον, όπως αυτό έχει
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διαμορφωθεί στη χώρα μας, κάνοντας μάλιστα κριτική και στα ΜΜΕ για την επιρροή που ασκούν
στη διαμόρφωση της πολιτικής κατάστασης.
Όπως είπε, «ο κόσμος ολόκληρος έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή, με κύρια χαρακτηριστικά την
ταχύτητα των εξελίξεων, την παγκοσμιοποίηση, την τεχνολογία και τη γνώση. Η τάξη πραγμάτων
που είχε διαμορφωθεί στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, αποτελεί ήδη παρελθόν. Οι αλλαγές και
η ρευστότητα στις διεθνείς σχέσεις όλων των χωρών διαμορφώνουν νέες συνθήκες, αντιφατικές
και απειλητικές για τους εργαζόμενους και τους λαούς, για τα έθνη αλλά και τη χώρα μας, ενώ
παράλληλα ανοίγουν νέους δρόμους και προοπτικές. Παλαιές έριδες αναβιώνουν, νέες περιοχές
εντάσεων και τριβών προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες, αποσχιστικά κινήματα, εθνικιστικές
εξάρσεις, ρατσισμός, ξενοφοβία, είναι στο «δελτίο καιρού» της εποχής μας. (…)
Το συνδικαλιστικό κίνημα οφείλει να αναδείξει αυτά τα μεγάλα προβλήματα και όπου χρειάζονται
δράσεις ενθάρρυνσης, να προχωρήσει με τόλμη και αποφασιστικότητα. Όπου, όμως, υπάρχουν
συνθήκες που αναιρούν τον κοινωνικό του ρόλο, οφείλει να αντισταθεί με όλες του τις δυνάμεις.
Εδώ τίθεται το μεγάλο στοίχημα και για το δικό μας συνδικαλιστικό κίνημα. Σε μία συγκυρία που
ο στίβος αναμέτρησης προτάσεων και πολιτικών με τα προβλήματά του, καλούμαστε με συνέχεια,
συνέπεια και ευθύνη να καταθέσουμε με ειλικρίνεια και καθαρότητα τις δικές μας εκτιμήσεις,
απόψεις και θέσεις τόσο για τα πεπραγμένα μας, όσο κυρίως για τις προοπτικές και τους νέους
προσανατολισμούς και στόχους που πρέπει να ακολουθήσουμε.
Πρώτα απ’ όλα, όμως, πρέπει να στείλουμε μήνυμα αλληλεγγύης, αγωνιστικής αλληλεγγύης,
στους άνεργους της πατρίδας μας, στους νέους που βλέπουν το δικαίωμά τους στην εργασία και
άρα στη ζωή να ξεφτίζει, βλέπουν την ελπίδα τους να κιτρινίζει πάνω στην κάρτα ανεργίας, την
ανάγκη τους για προσφορά και δημιουργία ν’ αποτιμάται με τα πενιχρά επιδόματα ανεργίας.
Χρειάζονται μέτρα κοινωνικής προστασίας και δημιουργία αναγκαίων συνθηκών στην οικονομία
μας που θα διασφαλίζει το δικαίωμα στη δουλειά σε σταθερή βάση, έτσι ώστε τα μεροκάματα να
μην είναι λαχείο.
Να πούμε σήμερα καθαρά και δυνατά: πρώτη προτεραιότητα της συνδικαλιστικής μας δράσης
και του συνδικαλιστικού μας αγώνα, σε κοινό μέτωπο με τις δυνάμεις της εργασίας της χώρας μας
και ολόκληρης της Ευρώπης αποτελεί η αντιμετώπιση της ανεργίας, αυτής της κοινωνικής αδικίας
που μαστίζει την κοινωνία μας, που περιθωριοποιεί μεγάλες ομάδες ενεργού πληθυσμού και που
απειλεί τη συνοχή του κοινωνικού μας ιστού».
Στη συνέχεια, αναφερόμενος στα πεπραγμένα του Δ.Σ., τόνισε ότι «μέσα σ’ αυτό το πολιτικοσυνδικαλιστικό γίγνεσθαι, δεν μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστο τόσο το δικό μας συνδικαλιστικό
κίνημα όσο και οι εργασιακές μας συνθήκες. Το προηγούμενο (7°) συνέδριό μας, συνεκτιμώντας
την κατάσταση και τα προβλήματα του Σώματος, καθώς και τα προβλήματα του προσωπικού,
προσδιόρισε ένα πλαίσιο στόχων που αφορούσαν το σύνολο σχεδόν των προβλημάτων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ιεράρχησε και εξειδίκευσε όπου χρειάστηκε αυτό το πλαίσιο και
προσπάθησε να το προωθήσει με συνεκτικό και ιεραρχημένο τρόπο, συνδέοντας τα προβλήματα
του ανθρώπινου δυναμικού με τα προβλήματα και τον κοινωνικό ρόλο του Σώματος.
Παρά το γεγονός ότι η γενικότερη συγκυρία, όπως αναλύθηκε προηγουμένως, αλλά και η
κυβερνητική πολιτική, δεν άφηνε πολλά περιθώρια για την προώθηση μεγάλων στόχων με
καθοριστική σημασία για το συνδικαλιστικό μας κίνημα και τους συναδέλφους, όπως επικίνδυνο,
ανθυγιεινό, μισθολόγιο, βαθμολόγιο, νυχτερινά, προσλήψεις, αναδιάρθρωση του Σώματος κλπ.,
εν τούτοις, η Ομοσπονδία με τις αντίστοιχες Ομοσπονδίες των Αστυνομικών και Λιμενικών (τα
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περισσότερα προβλήματα είναι κοινά), με όλα τα μέσα που μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε,
ανοίξαμε αυτά τα ζητήματα, αγωνιστήκαμε και πιέσαμε για να υπάρξουν λύσεις, σύμφωνα με τις
δικές μας προτάσεις και θέσεις.
Οι αγώνες αυτοί δόθηκαν με κάθε τρόπο και μέσο (συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, παραστάσεις,
ανακοινώσεις, συνεντεύξεις κλπ.), ενώ για μια σειρά επιμέρους θεμάτων υπήρξαν εξειδικευμένες
παρεμβάσεις, ανελήφθησαν πρωτοβουλίες και υπήρξε στήριξη των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων».
Ασκώντας στη συνέχεια κριτική στην κυβερνητική πολιτική, τόνισε ότι έτσι όπως αυτή
«εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα, δεν απαντάει θετικά στα ώριμα και δίκαια αιτήματά μας, δεν
υλοποιεί ούτε καν τις κυβερνητικές δεσμεύσεις και εξαγγελίες και προωθεί μη αποδεκτές μονομερείς
επιλογές και λύσεις. Δολιχοδρομεί κατά τρόπο πρωτοφανή και αναδεικνύει την κωλυσιεργία σε
τεχνική και επιστήμη, ανατρέποντας κάθε έννοια κράτους δικαίου στη σύγχρονη δημοκρατία».
(…) Το γεγονός ότι η κυβέρνηση προκήρυξε 600 θέσεις για πρόσληψη πυροσβεστών μπορεί
να κινείται προς τη θετική κατεύθυνση, αλλά επί της ουσίας είναι σταγόνα στον ωκεανό. Εάν
το επόμενο χρονικό διάστημα δεν καλυφθούν τα κενά, το Πυροσβεστικό Σώμα θα αντιμετωπίσει
τεράστιο πρόβλημα στο να μπορέσει να ανταποκριθεί στον κοινωνικό ρόλο που η ίδια η πολιτεία
του έχει αναθέσει.
Αγαπητοί προσκεκλημένοι, Αγαπητοί συνάδελφοι. Η ομιλία αυτή δεν φιλοδοξεί να μονοπωλήσει
την αλήθεια και ούτε ασφαλώς θα μπορούσε να καταγράψει και να αναλύσει το σύνολο των
αιτημάτων μας, ένα όμως είναι βέβαιο. Ότι, όλοι μαζί, με τις θυσίες του χθες και τους αγώνες του
σήμερα, διεκδικούμε το αύριο!»
Κατά την παρελθούσα αγωνιστική περίοδο, ο απολογισμός του Δ.Σ. ήταν πλούσιος. Να μη
λησμονούμε ότι παρά τις δυσκολίες που συνάντησε με την κυβερνητική αλλαγή και τους ολυμπιακούς
αγώνες, στον τομέα των εργασιακών και οικονομικών αιτημάτων, πέτυχε τη χορήγηση ημερήσιων
αναπαύσεων την περίοδο των ολυμπιακών αγώνων, τη χορήγηση της ολυμπιακής αποζημίωσης
σε μια δόση, την αύξηση του δασικού επιδόματος, τη βελτίωση του κανονισμού μεταθέσεων
(ΠΔ 86/2005), τη χορήγηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών, την καθιέρωση των πανελληνίων
εξετάσεων και άλλα.
Εκτός από το δικό της αγώνα, η ΠΟΕΥΠΣ όλο αυτό το διάστημα είχε αναπτύξει έντονη συνεργασία
με την ΕΑΠΣ αλλά και με τις άλλες Ομοσπονδίες και Ενώσεις των Σωμάτων Ασφαλείας με σκοπό
την αναβάθμιση των Σωμάτων Ασφαλείας και του εργασιακού στάτους όλων των ενστόλων.
Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών και η σύνθεση του νέου Δ.Σ.:
Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. 12 έδρες, ΠΑΣΚ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 6 έδρες, Ε.Α.Κ.Π. 1 έδρα.
Η σύνθεση του νέου Δ.Σ έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πήλιουρας Γεώργιος
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγιαννίτης Ιωάννης
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγοράκης Παναγιώτης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κοκκάλας Γεώργιος
ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δαδούδης Κων/νος
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κομπολίτης Αναστάσιος
ΑΝΑΠΛ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αργύρης Χρήστος
ΤΑΜΙΑΣ: Σταματόπουλος Βασίλειος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: Φυτόπουλος Γεώργιος
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Σαλλής Δημήτριος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ: Κουτσούκος Κων/νος
ΜΕΛΗ: Μουζεβίρης Αναστάσιος, Μπριλάκης Ηρακλής, Χαρίσης Νικόλαος, Χανιάς Νικόλαος,
Νεονάκης Στυλιανός, Μαρινίδης Χαράλαμπος, Λύρας Νικόλαος, Μιχαήλ Μιχαήλ.
Τα ψέματα τελείωσαν
Αν και ο Πέτρος Δούκας ανακοίνωσε ότι το δασικό επίδομα θα καταβληθεί σε δυο δόσεις των
354,50 ευρώ, στις 15 Ιουνίου 2006 οι πρόεδροι συνέχισαν τις διαβουλεύσεις τους, διαπιστώνοντας
ότι «ύστερα από δύο χρόνια και πλέον, διακυβερνήσεως της χώρας από την ενεστώσα κυβέρνηση, η
δυσμενής θέση των Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών επιδεινώνεται καθημερινά, καθόσον
ουδέν θεσμικό, εργασιακό και οικονομικό μέτρο υπήρξε, παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις. Για το
λόγο αυτό την 28-6-2006 θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα παραστάσεις διαμαρτυρίας άγνωστης
διάρκειας. Τα ψέματα τελείωσαν», ήταν η επωδός της κοινής ανακοίνωσης των έξι προέδρων.
Στις 28 Ιουνίου 2006, τα αισθήματα οργής και αγανάκτησης που είχε προκαλέσει στους
εκπροσώπους των Ομοσπονδιών και των πρωτοβαθμίων οργανώσεων με την αδιάλλακτη στάση
του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γιώργος Αλογοσκούφης, αντανακλούσαν στα πρόσωπα των
εκατοντάδων ενστόλων που περίμεναν έξω από το υπουργείο, όσο ήταν σε εξέλιξη η συνάντηση
με τον υπουργό.
Μετά από επανειλημμένες αναβολές, ο Γ. Αλογοσκούφης δέχτηκε τελικά να συνομιλήσει μαζί
τους υπό την πίεση της ένστολης διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο, αλλά προς έκπληξη όλων,
εμφανίστηκε να «αγνοεί» το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και αυτές
τις κυβερνητικές εξαγγελίες και τις δηλώσεις του ίδιου του πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή.
Επιπροσθέτως, αντιμετώπισε προσβλητικά το συνδικαλιστικό κίνημα των ενστόλων, ομιλώντας
για «καραγκιοζιλίκια», επισημαίνοντας ότι ακούει για πρώτη φορά την προεκλογική δέσμευση
του σημερινού πρωθυπουργού αναφορικά με την αύξηση του βασικού μισθού του Ανθυπολοχαγού
κατά 140 ευρώ! Ακόμα και για την αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας είπε ότι έχει
ικανοποιηθεί απόλυτα το αίτημα, ενώ για την μάχιμη πενταετία υποστήριξε ότι η αναγνώρισή της
προϋποθέτει την καταβολή πρόσθετων εισφορών που μεταφράζονται στο εξωφρενικό πόσο των
20.000 ευρώ από κάθε ενδιαφερόμενο.
«Η ακατανόητη έως προκλητική στάση του κ. Αλογοσκούφη αποτελεί ασέβεια προς όλους
εκείνους οι οποίοι πριν από τις εκλογές πίστεψαν στα όμορφα τα λόγια τα μεγάλα. Ανάμεσά τους
ήταν και οι ένστολοι πολίτες, που μέρα και νύχτα δίνουν τον δικό τους αγώνα για την ασφάλεια
του πολίτη και οι οποίοι απορρίπτουν την αναμασημένη τροφή περί δήθεν καλοπληρωμένων
και βολεμένων υπαλλήλων. Γιατί προφανώς ο κ. Αλογοσκούφης μπορεί να κοροϊδεύει κάποιους
ανθρώπους και όλους τους ανθρώπους κάποιες φορές, όμως δεν μπορεί να τους κοροϊδεύει
όλους συνέχεια. Υπενθυμίζουμε λοιπόν, ότι ο βασικός μισθός του νεοξερχόμενου αστυφύλακα,
πυροσβέστη και λιμενικού (584 ευρώ), είναι κατώτερος από αυτόν του ανειδίκευτου εργάτη, αλλά
και κάθε άλλου δημοσίου υπαλλήλου. Προξενεί, επομένως, κατάπληξη η «λογική Αλογοσκούφη»,
στο βαθμό που εκφράζει την κυβέρνηση, και η οποία οφείλουμε να δηλώσουμε κατηγορηματικά,
ότι οδηγεί αναπόφευκτα το σύνολο των ενστόλων σε σύγκρουση με κάθε απόπειρα περαιτέρω
εμπαιγμού και εξαπάτησής τους. Για την κλιμάκωση των αγώνων που έρχονται, κύριος υπεύθυνος
είναι η κυβέρνηση, η οποία οφείλει να ξαναδιαβάσει τις εξαγγελίες και τις δεσμεύσεις της.
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Και μια τελευταία επισήμανση προς την κυβέρνηση: Δεν μπορεί ο υπουργός Δημόσιας Τάξης κ.
Βύρων Πολύδωρας από τη μια να λέει «σας εμπιστεύομαι, είστε ο Πραίτωρ Ουρμπάνους, ο ηγέτης
της πόλεως, που έχει ως ύψιστη αρχή την αξιοπρέπεια και το σεβασμό προς στους πολίτες και από
την άλλη η νέα διακυβέρνηση να παζαρεύει την αξιοπρέπεια και την τιμή των ενστόλων» έγραφαν
οι ίδιοι στην ανακοίνωσή τους αργότερα, κάνοντας τον απολογισμό της κινητοποίησής τους υπό
τον σαρκαστικό τίτλο - σύνθημα «Αλλιώς μας τα ‘λεγες παπά, πριν σε χειροτονήσουν»...
Πριν από τη συνάντηση με τον Γ. Αλογοσκούφη, είχε προηγηθεί παράσταση διαμαρτυρίας στα
υπουργεία Εμπορικής Ναυτιλίας και στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης, όπου ο Β. Πολύδωρας μίλησε
εν νέου εγκωμιαστικά προς τους ένστολους, λέγοντας ότι εκτιμά την ευγένεια και το ήθος τους.
Ο ίδιος παρέλαβε το Ψήφισμα διαμαρτυρίας και δήλωσε ότι για το σύνολο των αιτημάτων, τελεί
υπό διαπραγμάτευση με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Πέτρο Δούκα, εκφράζοντας
μάλιστα την αισιοδοξία του για το αποτέλεσμα των ειλικρινών προσπαθειών του.
«Τα ψέματα τελείωσαν», επαναλάμβαναν, ωστόσο, οι πρόεδροι σε ένα ακόμα προσκλητήριο
μάχης, αρχίζοντας μια εκστρατεία ενημέρωσης με προσωπικές επισκέψεις στις Περιφέρειες όλης
της χώρας, χωρίς να χάνουν την αυτοπεποίθηση, και βέβαια το χιούμορ τους. Το «σλόγκαν» των
ημερών, «αλλιώς μας τα έλεγες παπά, πριν σε χειροτονήσουν», συνόδευε όλες τις ανακοινώσεις
τους.
Οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών με ανοιχτή επιστολή (7 Ιουλίου 2006) ενημερώνουν τελικά και
τον πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή για τις απαντήσεις που πήραν από τον υπουργό Οικονομίας
και ζητούν να τον ενημερώσουν τις προσεχείς ημέρες, σε κάθε περίπτωση προ της 24ης Ιουλίου
2006.
Τα γεγονότα, αναπόφευκτα, αρχίζουν να εξελίσσονται πλέον με ταχύτερους ρυθμούς ενώ
«κερασάκι στην τούρτα» συνιστά και η είδηση ότι με απόφαση του Γ’ τμήματος του Συμβουλίου
της Επικρατείας, κηρύχθηκε παράνομη η ματαίωση του διαγωνισμού 2003 για την πρόσληψη 264
πυροσβεστών. Το θέμα απασχόλησε και τους συνδικαλιστές του ΠΣ, που εξέφραζαν την αγωνία
τους αναφορικά με την τροπή των πραγμάτων διότι το ζητούμενο ήταν η κάλυψη των κενών
οργανικών θέσεων και η διασφάλιση της αξιοπιστίας και του αξιόμαχου του ΠΣ.
Το ημερολόγιο γράφει ήδη 4 Ιουλίου 2006 και το θερμό καλοκαίρι του 2006 γίνεται ακόμα
πιο θερμό στα επιτελεία του κυβερνώντος κόμματος, όταν διαβάζουν τις απανωτές ανακοινώσεις
των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας. Η μια μετά την άλλη υπενθυμίζουν τις προεκλογικές
δεσμεύσεις του πρωθυπουργού, προκαλώντας εκνευρισμό και σπασμωδικές κινήσεις.
Αφού λένε για άλλη μια φορά τα πράγματα με το όνομά τους, εστιάζουν ειδικότερα στον Υπουργό
Εθνικής Οικονομίας Γιώργο Αλογοσκούφη και ανακοινώνουν ότι αποφάσισαν:
1) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ένστολη διαμαρτυρία στην Αθήνα την 24-7-06 (επέτειος της αποκατάστασης
της Δημοκρατίας), με κυρίαρχη τη σκέψη ότι και οι Αστυνομικοί, οι Πυροσβέστες και οι Λιμενικοί
δεν έχουν μόνο υποχρεώσεις, έχουν και δικαιώματα στη Δημοκρατία αυτή.
2) Να πραγματοποιηθούν ένστολες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες την 20-7-06 (ημέρα Πέμπτη)
σε κάθε νομό της χώρας (έξω από κάθε Αστυνομική - Πυροσβεστική - Λιμενική Διεύθυνση) και να
δοθούν σχετικά Ψηφίσματα διαμαρτυρίας στις τοπικές αρχές.
3) Να εκδοθεί ενημερωτικό φυλλάδιο με τα αιτήματα, τις προεκλογικές δεσμεύσεις κλπ.
4) Κατά την ημέρα των προσυγκεντρώσεων (20-7-06) να υπάρξει ανάρτηση ΠΑΝΟ με κοινό
σύνθημα για το οποίο θα ενημερωθούν προσεχώς.
5) Οι προσυγκεντρώσεις (20-7-06) κατά νομό να είναι κοινές, δηλαδή θα μετέχουν Αστυνομικοί,
Πυροσβέστες και Λιμενικοί.
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Η ΠΟΕΥΠΣ από την πλευρά της, προσθέτει για άλλη μια φορά στο «οπλοστάσιό» της και τις
δικαστικές διεκδικήσεις. Έτσι, ο νομικός σύμβουλος, Κ. Πενταγιώτης, ενημερώνει τις Πρωτοβάθμιες
Ενώσεις ότι είναι εφικτή η διεκδίκηση του επιδόματος της Ειδικής Μηνιαίας Παροχής των 176
ευρώ.
Οι Ομοσπονδίες, συνεχίζοντας το σφυροκόπημά τους, στις 7 Ιουλίου 2006 υποβάλλουν την
παράκλησή τους προς τον πρωθυπουργό της χώρας Κώστα Καραμανλή «όπως τον ενημερώσουν
δια ζώσης σε προσεχή συνάντηση περί της πορείας - εξέλιξης των εκκρεμών προβλημάτων που
απασχολούν το προσωπικό, τις υπηρεσίες και τους εργασιακούς τους χώρους». Συνάντηση,
όμως δεν υπήρξε, οπότε, στις 13-7-2006 οι Ομοσπονδίες κάλεσαν τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις να
προβούν σε κοινές εκδηλώσεις σε κάθε νομό, κατασκευάζοντας μάλιστα και κοινά πανό, σε φόντο
ασπρόμαυρο, με σύνθημα «Μας κορόιδεψαν, θα λάβουν το μήνυμα».
Επίσης, ενημέρωσαν τον βουλευτή Επικρατείας της ΝΔ Μιλτιάδη Έβερτ και τους αρχηγούς των
πολιτικών κομμάτων για τις θέσεις τους.
Να τονίσουμε επίσης ότι στο πλαίσιο της αντικειμενικής ενημέρωσης της κοινής γνώμης,
οι πρόεδροι απευθύνθηκαν για πρώτη φορά στα συνδικαλιστικά χρονικά (21 Ιουλίου 2006)
στον ίδιο τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Ενώσεων Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων
Αθηνών, ζητώντας αντικειμενικότητα στην κάλυψη των δραστηριοτήτων τους. Η σκοπιμότητα να
απευθυνθεί η Ηγεσία του συνδικαλιστικού κινήματος των ενστόλων στο προεδρείο της ΕΣΗΕΑ
είναι αυτονόητη, αφού εκείνη την περίοδο υπήρχαν πολλοί καλοθελητές και πρόθυμοι να κάνουν
το άσπρο μαύρο… Οι πρόεδροι ζητούσαν και απαιτούσαν αντικειμενική και μόνο αντικειμενική
παρουσίαση των αιτημάτων τους.
Στις 19 Ιουλίου 2006 και λίγες μόνο ημέρες πριν από την επερχόμενη νέα μάχη, δίνουν στη
δημοσιότητα την υπ’ αριθμ. πρωτ. 200/4/27, κοινή δήλωσή τους, η οποία σίγουρα ξεχωρίζει από
όλα τα κείμενα που είχαν δει έως τότε το φως της δημοσιότητας για αντίστοιχα γεγονότα. Την
παραθέτουμε αυτολεξεί:
ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ - ΟΧΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕΡΕΣ
Ασθμαίνει η αναπνοή του Ελληνισμού από την βαθιά ρωγμή που χάραξε στην καρδιά του η
αποφράδα ημέρα της 20ης Ιουλίου 1974. Τριάντα δύο (32) χρόνια μετά, κι ο πρώτος θρήνος αντηχεί
ακόμη στην επαίσχυντη γραμμή της διχοτόμησης των ορδών του Αττίλα.
Η θρασύδειλη αλαζονεία της επτάχρονης τυραννίας του ‘’ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝ’’, αφού θρυμμάτισε τις ελευθερίες και τα δικαιώματα του Ελληνικού λαού,
βιάζοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και υπόσταση, έφτασε στο έσχατο σημείο ασχημοσύνης
της, ξεπουλώντας τα εδάφη της πατρίδας του.
Ρίγος διαπερνά τους άνδρες και γυναίκες των Σωμάτων Ασφαλείας από τον πόνο των θυμάτων
του ξεριζωμού και δέος τους διακατέχει απ’ τη θυσία αυτών που υπερασπίστηκαν μέχρις εσχάτων
τα μαρτυρικά εδάφη της Κύπρου.
Οι Ομοσπονδίες των εργαζομένων στα Σ.Α., που η φετινή ημέρα μνήμης της μαύρης επετείου,
τους βρίσκει να αγωνίζονται με κινητοποιήσεις για τον εκδημοκρατισμό στο χώρο τους και
για κυρίαρχα ζητήματα επιβίωσής τους, προοπτικής, ασφάλειας, προόδου, εκσυγχρονισμού,
αξιοκρατίας, με έναρξη αυτών την 20-7-2006 στις Πρωτεύουσες των Νομών όλης της χώρας και
κορυφούμενες την 24-7-2006, ανήμερα της επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, με την
Πανελλαδική ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Ευαγγελισμού, ώρα 17:30, με
κεντρικό σύνθημα ‘’ΟΧΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕΡΕΣ’’, εναποθέτουν ως ελάχιστο φόρο
τιμής στους συνεχιζόμενους αγώνες του Κυπριακού λαού, τους δικούς τους μακρούς και επίπονους
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αγώνες, για την επούλωση της βαθιάς χαρακιάς, που άφησε στην δική τους υπόσταση, η επτάχρονη
δικτατορία».
Όμως, χωρίς να πτοούνται από την κυβερνητική αδιαλλαξία, απευθύνονται και στον Πρόεδρο
της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια:
Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε
Τα σπουδαία κοινωνικά και πολιτικά ιδεώδη που ώθησαν όλο τον Ελληνικό λαό στους αγνούς
και ανένδοτους αγώνες του για την διασφάλιση και εδραίωση της δημοκρατίας στη χώρα μας,
φωτοδοτούν την υπόσταση των ανδρών και γυναικών των Σωμάτων Ασφαλείας που στέκονται
ευλαβικά απέναντί τους την 24η Ιουλίου, ημέρα μνήμης της αποκατάστασης της Δημοκρατίας.
Πάνω σ’ αυτά τα ιδεώδη, η επιμονή και συνέπεια του συνδικαλιστικού μας αγώνα, συνέβαλε
καίρια στον εκδημοκρατισμό της λειτουργίας των Οργανισμών μας, που για πολύ μετά την
μεταπολίτευση κατατρέχονταν από σύνδρομα του στυγνού παρελθόντος, τα οποία τους εμπόδιζαν
να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους και να αποκτήσουν τους απαραίτητους συνεκτικούς δεσμούς
με την κοινωνία και τον απλό πολίτη τον οποίο υπηρετεί η αποστολή μας.
Για την εξελικτική πορεία και το μέλλον μας, δίνουμε και τώρα τους αγώνες μας, έχοντας την
αποδοχή και στήριξη της κοινωνίας, καθώς η απρόσκοπτη ανταπόκρισή μας στις σύγχρονες
απαιτήσεις ασφαλείας των πολιτών διέρχεται μέσα από την θεσμοθέτηση ώριμων αιτημάτων που
αποτελούν δεσμεύσεις, αλλά και εξαγγελίες της κυβέρνησης.
Δυστυχώς όμως, βρισκόμαστε αβέβαιοι μπροστά στο μέλλον μας και το όραμά μας για την
αναβάθμισή μας διακυβεύεται από την επί δυόμιση χρόνια στασιμότητα των ζητημάτων μας.
Οι αντοχές του Έλληνα Αστυνομικού, Πυροσβέστη και Λιμενικού εξαντλούνται καθημερινά υπό
την πίεση του προσωπικού του αγώνα για επιβίωση, με χαμηλό ηθικό και πενιχρές απολαβές, τις
οποίες ο υπουργός Οικονομικών, κατά την πρόσφατη συνάντησή μας την 28/06/2006, παρουσίασε
παρελκυστικά, ως πλεονάζουσες και έτσι οι διαμορφούμενες πλέον δυσμενείς συνθήκες, με την
αρνητική απέναντί μας στάση της κυβέρνησης, τείνουν να θέσουν και πάλι τους άνδρες και γυναίκες
των Σωμάτων Ασφαλείας στο περιθώριο, όπως στο παρελθόν.
Υπό το βάρος αυτής της πίεσης, για μια ακόμα φορά την ημέρα της 24ης Ιουλίου, η ένστολη
αποφασισθείσα παράσταση διαμαρτυρίας των Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών δεν
αποτελεί τίποτε άλλο παρά την έκφραση της κραυγής αγωνίας τους για το τέλμα στο οποίο έχουν
περιέλθει και την αντίδρασή τους στην διολίσθηση προς την απαξίωση και τον αναχρονισμό.
Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε
Απευθυνόμενοι με τιμή και σεβασμό προς το πρόσωπό σας, παρακαλούμε όπως επιτρέψετε δια
ζώσης να σας εκφράσουμε και μεταφέρουμε την οικτρή κατάστασή μας, αιτούμενοι συνάντηση
μαζί σας σε ημερομηνία, ει δυνατόν μέχρι την 24η Ιουλίου 2006, προσβλέποντας για ανάκαμψη
στα αντανακλαστικά και τις αξίες της δημοκρατίας που ενσαρκώνονται στο πρόσωπό σας».
Μας κορόιδεψαν, θα λάβουν το μήνυμα
Πράγματι, ήταν συγκλονιστικές οι εικόνες και οι περιγραφές που έφταναν κατ’ αρχάς από τις
ανεπανάληπτες περιφερειακές συγκεντρώσεις των ένστολων στις 20 Ιουλίου 2006, στις έδρες των
Υπηρεσιών τους, σε όλους τους νομούς της χώρας, όπου είχαν αναρτηθεί μαύρες σημαίες και πανό.
Από τα Δωδεκάνησα μέχρι τον Έβρο και από την Κρήτη μέχρι τη Φλώρινα.

474

ΠΟΕΥΠΣ - Το συνδικάτο του Πυροσβέστη
Είναι 20 Ιουλίου 2006 και «η περιφέρεια μίλησε! Δεν το λέμε εμείς! Το είπαν ήδη τα πρωτοσέλιδα
δεκάδων επαρχιακών εφημερίδων, τα δελτία ειδήσεων των ραδιόφωνων και των τηλεοπτικών
σταθμών, το μετέδωσαν δίκτυα πανελλαδικής εμβέλειας. Η είδηση για τον ξεσηκωμό των Σωμάτων
Ασφαλείας και τις διαμαρτυρίες των αστυνομικών, των πυροσβεστών και των λιμενικών σε τοπικό
επίπεδο και μάλιστα μέσα στο κατακαλόκαιρο, έφτασε σε κάθε ελληνικό νοικοκυριό, έκανε το
γύρο του κόσμου. Χιλιάδες ξένοι τουρίστες, στην καρδιά του καλοκαιριού, είχαν την ευκαιρία
να δουν τους ένστολους σε μια μεγαλειώδη κινητοποίηση. Για τα αυτονόητα. Για αυτά που τους
υποσχέθηκαν, όχι γιατί τα ζήτησαν οι ίδιοι, αλλά επειδή οι ίδιοι οι κυβερνώντες είχαν αναγνωρίσει
τον επείγοντα χαρακτήρα των προβλημάτων και των αναμενόμενων λύσεων. Όλοι πια ξέρουν...
Αστυνομικοί, λιμενικοί και πυροσβέστες, βγήκαν στους δρόμους, ενημέρωσαν τους πολίτες,
ενημέρωσαν τους τοπικούς άρχοντες, ενημέρωσαν τους υπηρεσιακούς προϊσταμένους τους,
ενημέρωσαν την Ηγεσία τους. Η κυβέρνηση πήρε το μήνυμα. Ένα ηχηρό μήνυμα για την
συνεχιζόμενη απραξία της. Οι ένστολοι δεν εμπαίζονται. ‘Οσο κι αν προσπαθούν κάποιοι να τους
απαξιώσουν και να τους βάλουν στο περιθώριο της ζωής, εκείνοι θα αγωνίζονται για το αντίθετο.
Αυτόν τον όρκο έδωσαν και αυτόν τον όρκο θέλουν να υπηρετήσουν. Έτσι τους θέλουν οι πολίτες.
Να αγωνίζονται όποτε χρειάζεται, χωρίς παρωπίδες, σκοπιμότητες και ενδοιασμούς. Γι’ αυτό
είναι έτοιμοι για την επόμενη «μάχη». Για τη «μάχη» της Θεσσαλονίκης, μαζί με τους άλλους
εργαζόμενους, μαζί με όλους εκείνους που βλέπουν τα τρένα να περνούν, με «μηχανοδηγούς»,
χωρίς να καταδέχονται καν να συζητήσουν μαζί τους».
«Δεν υπάρχει τίποτε χειρότερο από τα όμορφα λόγια που εξαπατούν (Αισχύλος), το ύψιστο
αγαθό της ασφάλειας δεν χωρά εκπτώσεις», έλεγαν με νόημα οι συνδικαλιστές, κατηγορώντας
για αδιάλλακτη στάση το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και καλώντας τους συναρμόδιους
υπουργούς να πάρουν δημόσια θέση. «Κι επειδή ο λαός μας λέει “αν δεν αστράψει δεν βροντά κι
αν δεν βροντά δεν βρέχει”, εμείς τους προειδοποιούμε ότι οι ένστολοι και ξέρουν να αγωνίζονται
και με τις βροχές και με τους καύσωνες. Τα ψέματα τελείωσαν», ανακοίνωναν οι έξι πρόεδροι,
καλώντας τους συναδέλφους τους για το επόμενο αγωνιστικό ραντεβού, στις 24 Ιουλίου 2006,
στην Αθήνα.
Για άλλη μια φορά, οι ένστολοι αιφνιδιάζουν τους προσκαλεσμένους στο Προεδρικό Μέγαρο,
ανήμερα της επετείου. Από όλη την Ελλάδα συγκεντρώνονται στην Πλατεία Ευαγγελισμού και
κατευθύνονται προς τη Βουλή, με συνθήματα και πανό «Δεν ξεχνώ, όχι επιστροφή στις μαύρες
μέρες». Η αγωνία τους είναι, να δοθεί μαζική απάντηση στην πρόκληση της κυβέρνησης. «Εσύ
καθορίζεις το μέλλον σου, από σένα εξαρτώνται πολλά», τους έχουν πει οι πρόεδροί τους και
όσοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα αυτό, είχαν πλήρη επίγνωση των πράξεών τους. Πίστευαν
ότι όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής έλεγε ότι «η Δημοκρατία δεν μπορεί να εδραιωθεί και να
λειτουργήσει ομαλά και αποδοτικά χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη», τουλάχιστον οι πολιτικοί του
απόγονοι θα το έκαναν πράξη. Στην προκειμένη όμως περίπτωση, η στασιμότητα επίλυσης των
ζητημάτων, ο αμετακίνητος βασικός μισθός στα 584 ευρώ για τον αστυνομικό, πυροσβέστη και
λιμενικό, καταγραφόταν ως έλλειψη κοινωνικής δικαιοσύνης, ως κοινωνικό περιθώριο, απαξίωση
και πολιτική στάση ανεπίτρεπτη για το λειτούργημά τους.
Στην εκδήλωση διαμαρτυρίας χαιρετισμό απηύθυναν εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ το μέλος του Εθνικού
Συμβουλίου Δημήτρης Καρύδης, του ΚΚΕ ο βουλευτής Δημήτρης Τσιόγκας και του Συνασπισμού
ο Γιάννης Τόλιος, ενώ παραβρέθηκαν οι πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μιχάλης Βετούλης και
Χαράλαμπος Καραθάνος, καθώς και ο καθηγητής Εργατικού Δικαίου Αλέξης Μητρόπουλος.
Ακολούθησε πορεία προς τη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και Ηρώδου Αττικού,
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όπου αργά το απόγευμα αντιπροσωπεία των έξι Ομοσπονδιών επέδωσε Ψήφισμα διαμαρτυρίας
στον διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια. Δόθηκε δε η
διαβεβαίωση ότι το προσεχές διάστημα θα υπάρξει συνάντηση των προεδρείων με τον ίδιο τον
Πρόεδρο.
«Η μη τήρηση των υπεσχημένων και συμφωνηθέντων, τορπιλίζει την εύρυθμη λειτουργία των
υπηρεσιών, εντείνει τα προβλήματα και μεγεθύνει το αίσθημα ανασφάλειας τόσο των ενστόλων
όσο και των πολιτών. Η αποκλιμάκωση της έντασης και η ομαλή υπηρεσιακή ζωή είναι στο χέρι
της κυβέρνησης. Οι ένστολοι δεν έχουν άλλη επιλογή από αυτήν του αγώνα για την προάσπιση
των συμφερόντων τους και ορίζουν ως νέο τόπο συνάντησης τη Θεσσαλονίκη (εγκαίνια Διεθνούς
Έκθεσης Θεσσαλονίκης). Ο αγώνας συνεχίζεται…» ήταν το μήνυμα που έστειλαν προς πάσα
κατεύθυνση.
Σε ανάλογο ύφος και πνεύμα ήταν και το σχετικό Ψήφισμα διαμαρτυρίας.
Για το Πυροσβεστικό Σώμα ειδικότερα, όλα αυτά μεταφράζονταν σε νεκρούς και τραυματίες, σε
απλήρωτη υπερεργασία και ύπουλες επαγγελματικές ασθένειες.
Στην Ηγεσία του υπουργείου, αλλά και του ίδιου του Σώματος, γνώριζαν τις αντοχές του
συστήματος που κάθε χρόνο δοκιμαζόταν ολοένα και περισσότερο από τότε που στις πλάτες του
πυροσβεστικού προσωπικού προστέθηκε και η δασοπυρόσβεση χωρίς τις αναγκαίες προϋποθέσεις
και εγγυήσεις. Η αμείλικτη γλώσσα των αριθμών και της αλήθειας είναι αποτυπωμένη στα δεκάδες
υπομνήματα της Ομοσπονδίας και των Πρωτοβαθμίων της Ενώσεων, είτε σε εκείνα τα υπομνήματα
των παρατάξεων (κυρίως της ΕΑΚΠ) που υποβάλλονταν με την ελπίδα ότι κάπου κάποιου κάποτε
θα ιδρώσει το αφτί.
Συνοψίζοντας την κατάσταση που επικρατούσε στο ΠΣ δυο χρόνια μετά την Ολυμπιάδα της
Αθήνας, θεωρούμε δεδομένη την υποχρηματοδότηση των υπηρεσιών, την ελλιπή εκπαίδευση
(τρεις μήνες στη Σχολή Δοκίμων Πυροσβεστών), την έλλειψη επιστημονικού προσωπικού, τις
κενές οργανικές θέσεις κατά το 1/3 του συνόλου, τα οχήματα, σχεδόν το ένα στα δυο να είναι πέραν
της 15ετίας και το δίκτυο πυρασφάλειας να μοιάζει σαν χάρτινος πύργος έτοιμο να καταρρεύσει σε
περίπτωση πολλαπλών μεγάλων συμβάντων.
Προς επίρρωση όλων αυτών ήρθε και η επικίνδυνη πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις χημικών στο
Λαύριο, οπότε η ΠΟΕΥΠΣ ζήτησε εγγράφως από το Αρχηγείο να μεριμνήσει για την προστασία
της υγείας των πυροσβεστών και την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
Στις 26-8-2006 ο «Κόσμος του Επενδυτή» μεταφέρει στο αναγνωστικό του κοινό την αγωνία
του πυροσβεστικού προσωπικού, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Κρύβουν την αλήθεια από τον
ελληνικό λαό, όσοι υποστηρίζουν τούτες τις ημέρες ότι το σύστημα πυρασφάλειας επαρκεί για
την αντιμετώπιση των σοβαρών συμβάντων. Πέρα από τις συνήθεις συσκέψεις και τις συνήθεις
ανακοινώσεις για τα σχέδια επί χάρτου, ελάχιστα σημαντικά έχουν γίνει. Ακόμα και τα ολυμπιακά
σχέδια ασφαλείας χάθηκαν με τον πρώτο καύσωνα και το φύσημα του …ανέμου, αφού η νέα
διακυβέρνηση δεν φρόντισε εγκαίρως να τα αξιοποιήσει, διατηρώντας αφενός στις θέσεις τους
όλους εκείνους που εκπαιδεύτηκαν για να τα υπηρετήσουν και προσλαμβάνοντας αφετέρου νέα
στελέχη για να προσφέρουν νέες εξειδικευμένες γνώσεις σε ένα διαρκώς ευμετάβλητο περιβάλλον
(αν)ασφάλειας».
Κι ενώ οι συνδικαλιστές προετοιμάζονται για νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην είσοδο της
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, την ώρα των εγκαινίων από τον πρωθυπουργό της χώρας στις 8
Σεπτεμβρίου 2006, δίνουν δυο ημέρες νωρίτερα συνέντευξη Τύπου. Αντικείμενο, οι ανεκπλήρωτες
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υποσχέσεις της κυβέρνησης, αλλά και αρκετά δημοσιεύματα που έφεραν το υπουργείο Οικονομικών
να περιορίζει το εκλογικό επίδομα στα 350 ευρώ, και μάλιστα αυτό το ποσό να μη δοθεί σε
όλους.
Ο Βύρων Πολύδωρας σε ρόλο συνδικαλιστή
Η είδηση για τις διαθέσεις των συνδικαλιστών τυγχάνει μεγάλης προβολής και προκαλεί ανησυχία
στα κυβερνητικά επιτελεία. Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης, Βύρων Πολύδωρας, δεσμεύεται για
λογαριασμό της κυβέρνησης ότι έχουν δρομολογηθεί λύσεις για συγκεκριμένα αιτήματα.
Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, της 7ης Σεπτεμβρίου
2006, για πρώτη φορά είχε φανεί φως στο τούνελ. Ο Βύρων Πολύδωρας προέβη, ειδικότερα, στην
ακόλουθη γραπτή δήλωση: «Τις συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΠΟΑΣΥ και της ΠΟΑΞΙΑ και
του Πυροσβεστικού Σώματος και, κατ’ επέκταση, όλου του προσωπικού του υπουργείου Δημοσίας
Τάξεως έχω χρέος να ενημερώσω για τα νεότερα:
1. Η εκδοχή του περιορισμού του εκλογικού επιδόματος δεν υφίσταται.
2. Υπεγράφη η διάταξη για την πενταετία και συμπεριλαμβάνεται στο συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο
που κατατίθεται στη Βουλή.
3. Ως προς το “ειδικών συνθηκών” (επικινδυνότητας) καταθέσαμε στο υπουργείο Οικονομικών
συμφωνία για το 8%. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μάς διεμήνυσε ότι δεν
μπορεί να κλείσει ή να ανοίξει ένα τέτοιο θέμα με σοβαρές δημοσιονομικές επιπτώσεις μία ή
δύο ημέρες προ της Εκθέσεως. Θα εξεταστεί το θέμα με θετικό πνεύμα στις αρχές Οκτωβρίου.
Εύλογη κρίνεται η θέση του Υπουργού. Εργαζόμαστε όλοι προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης
του επιδόματος και της εκπλήρωσης των υποσχέσεων. Και αισιοδοξούμε, για να μην πω είμαστε
βέβαιοι».
Όπως ήταν αναμενόμενο, κατόπιν αυτών των ανακοινώσεων, η προγραμματισθείσα κινητοποίηση
ανεστάλη ύστερα από έκτακτη συνεδρίαση των προεδρείων των Ομοσπονδιών των Σωμάτων
Ασφαλείας.
Να σημειωθεί επίσης ότι η περίοδος εκείνη ήταν έντονα φορτισμένη λόγω των διαρκών
διαδηλώσεων της εκπαιδευτικής κοινότητας και των εντάσεων που υπήρχαν για διάφορα αιτήματα
διαφόρων άλλων κοινωνικών τάξεων. Εξάλλου, η Επιτροπή για την υγιεινή και ασφάλεια είχε
ολοκληρώσει το έργο της, ενώ υπήρχε κάποια πρόοδος και στο θέμα του βαθμολογίου. Σε
κάθε περίπτωση, ο χρόνος λειτουργούσε αντίστροφα για την κυβέρνηση και τον ΥΔΤ, ο οποίος
-παρά την καλή του διάθεση- προσέκρουε στην άρνηση του οικονομικού επιτελείου για διάθεση
πρόσθετων κονδυλίων. Το δήλωσε κατά τη συνάντησή του με το προεδρείο της ΠΟΑΞΙΑ στο
πλαίσιο της συνεδρίασης του Δ.Σ. στις αρχές Νοεμβρίου, αλλά το κατήγγειλε και δημοσίως με
τον χαρακτηριστικό του τρόπο, με μια δήλωση-βόμβα για εν ενεργεία υπουργό. Μιλώντας στην
εφημερίδα «Έθνος», προειδοποιούσε τον πρωθυπουργό ότι θα παραιτηθεί αν δεν δοθούν χρήματα
στα Σώματα Ασφαλείας!
Με ευθείες βολές κατά του οικονομικού επιτελείου ο υπουργός μίλησε για έλλειψη κατανόησης,
υποστηρίζοντας ότι αισθάνεται εκτεθειμένος από τη στιγμή που «ούτε οι περυσινές δεσμεύσεις
έγιναν πράξη, ούτε οι υποσχέσεις του Μαΐου, ούτε οι πριν από την Έκθεση Θεσσαλονίκης».
«Αν καταργηθεί η Αστυνομία, θα κερδίσει πολλά κονδύλια το υπουργείο Οικονομίας και το
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Γενικό Λογιστήριο. Εκτός κι αν θέλουν να χτυπήσουν τον Πολύδωρα, οπότε μπορεί να... καταργηθεί
και να είναι όλοι ικανοποιημένοι... Δεν έχω παραιτηθεί ακόμα, αλλά θα παραιτηθώ αν δεν βρω
κατανόηση», προειδοποιούσε ο υπουργός, προκαλώντας μείζον ενδοκυβερνητικό πρόβλημα.
Οι συνδικαλιστές τού αναγνώρισαν την προσπάθεια που έκανε, και ιδίως όταν συναντήθηκε
με τον Γιώργο Αλογοσκούφη και δηλώθηκε από τους δυο τους ότι είχε επέλθη συμφωνία για τα
εκκρεμή ζητήματα.
Ο Γιώργος Αλογοσκούφης, ειδικότερα, δήλωσε ότι η θεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικής
απασχόλησης, έτσι όπως είχε γίνει για λόγους δημοσιονομικούς (μη ενσωμάτωση στο βασικό
μισθό και τέσσερις δόσεις ως το 2008), ικανοποιούσε μερικώς τις κυβερνητικές δεσμεύσεις. Μετά
την επανεξέταση, όμως, των δημοσιονομικών συνθηκών «αποφασίστηκε οι επόμενες δόσεις να
συνδεθούν πια με τον ισχύοντα κάθε χρόνο μισθό του Ανθυπολοχαγού, δηλαδή από το 2008 και
μετά το επίδομα αυτό θα αντιστοιχεί στο 8% του εκάστοτε ισχύοντος μισθού του Ανθυπολοχαγού».
Όσο για τα υπόλοιπα αιτήματα, παραδέχτηκε ότι «υπήρχαν και υπάρχουν και μια σειρά από άλλα
αιτήματα, που αφορούν γενικότερα θέματα των Σωμάτων Ασφαλείας, των Στρατιωτικών και
των υπολοίπων ένστολων και τα οποία εξετάσαμε με θετικό πνεύμα. Σε κάποια θεωρούμε, με
δεδομένες τις δημοσιονομικές συνθήκες, ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στην ικανοποίησή τους
και σε κάποια άλλα ευρύτεροι λόγοι επιβάλλουν το να μην γίνουν αποδεκτά». Παρέπεμψε δε στην
εισοδηματική πολιτική του 2007, που ανακοινώνεται στις αρχές του νέου έτους.
Από την πλευρά του Βύρωνα Πολύδωρα, ανακοινώθηκε ότι με το νομοσχέδιο για την
αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, προωθούνται τροπολογίες που
ικανοποιούν το αστυνομικό προσωπικό κυρίως.
Όλα αυτά θεωρήθηκαν μεγάλη επιτυχία και η κυβέρνηση έσπευσε να διαλαλήσει σε όλους τους
τόνους ότι ικανοποιούνται τα αιτήματα των ένστολων μετά τη σημαντική συνάντηση των δύο
υπουργών. Η κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη ήταν ωστόσο αναπόφευκτη από τη στιγμή που δεν
δίνονταν συγκεκριμένες απαντήσεις.
Την 1-9-2006 έγινε σύσκεψη των προέδρων στη Θεσσαλονίκη και αφού σταθμίστηκαν τα
δεδομένα, ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:
«Φωνή λαού, οργή Θεού...
Υπό την πίεση της εξαγγελθείσης πανελλαδικής ένστολης διαμαρτυρίας στην πλατεία ΧΑΝΘ στη
Θεσσαλονίκη, σας ενημερώνουμε ότι έχει σημειωθεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση
της υλοποίησης ορισμένων προεκλογικών δεσμεύσεων της κυβέρνησης, που αποτελούσαν και
αποτελούν πάγια αιτήματα του συνδικαλιστικού μας κινήματος.
Τις τελευταίες ημέρες, ειδικότερα, υπήρξαν έντονες διεργασίες και σκληρές διαπραγματεύσεις
με τα συναρμόδια υπουργεία και όπως προκύπτει από την σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου
Δημόσιας Τάξης, για πρώτη φορά διαφαίνεται φως στο τούνελ.
Μετά από αλλεπάλληλες συνεργασίες, εκ μέρους της κυβέρνησης δόθηκε η διαβεβαίωση ότι
δεν υπάρχει πλέον ο κίνδυνος του περιορισμού του εκλογικού επιδόματος στα 350 ευρώ στο
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και της μη καταβολής στο προσωπικό του Λιμενικού και του
Πυροσβεστικού Σώματος, όπως είχε προταθεί από το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
Όπως προκύπτει επίσης και από την ανακοίνωση του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, υπογράφτηκε η
διάταξη για την πενταετία και συμπεριλαμβάνεται στο συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο που κατατίθεται
στη Βουλή. Ως προς το επίδομα «ειδικών συνθηκών» - επικινδυνότητα, υπήρξε συμφωνία με το
υπουργείο Δημόσιας Τάξης, η οποία προωθείται στο υπουργείο Οικονομικών και η οποία προβλέπει
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την καταβολή ποσού 8% επί του βασικού μισθού, όπως εκάστοτε αυτός διαμορφώνεται.
Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών διεμήνυσε ότι δεν μπορεί να κλείσει ένα τέτοιο
θέμα με σοβαρές δημοσιονομικές επιπτώσεις μία ή δυο ημέρες προ των εγκαινίων της 71ης
Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και ότι το όλο θέμα θα εξεταστεί με θετικό πνεύμα στις αρχές
Οκτωβρίου.
Για το μείζον θέμα του βαθμολογίου, σας ενημερώνουμε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος επί
συγκεκριμένων σημείων της πρότασής μας. Ευελπιστούμε ότι, ως το τέλος του 2006, θα
έχει θεσμοθετηθεί το νέο βαθμολόγιο, το οποίο θα αποτελεί πλέον άλλη μια κατάκτηση του
συνδικαλιστικού μας κινήματος».
Οι Ομοσπονδίες στη συνέχεια ανακοίνωσαν αναστολή της διαμαρτυρίας στη ΔΕΘ, αν και στην
απόφαση αυτή μειοψήφησε η Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ., η οποία με ανακοίνωσή της τόνιζε ότι για λόγους
ουσιαστικούς, τυπικούς, αλλά και συνδικαλιστικής πρακτικής η προγραμματισμένη για τη ΔΕΘ
διαμαρτυρία δεν έπρεπε να ανασταλεί. «Την αντίθεσή μας επίσης εκφράσαμε και στην διατύπωση
της κοινής ανακοίνωσης, η οποία καλλιεργούσε ελπίδες χωρίς να υπάρχει βάση και καταθέσαμε
δική μας διατύπωση. Επειδή η Ομοσπονδία μας καθορίζει την τακτική της με γνώμονα την επίλυση
των προβλημάτων του κλάδου μας και δεν έχει αυτοσκοπό τις κινητοποιήσεις, ελπίζουμε ότι η
απόφαση της πλειοψηφίας για ένδειξη καλής θέλησης προς την κυβέρνηση θα έχει αντίκρισμα και
δεν θα θεωρηθεί αδυναμία».
Αμέσως μετά τα εγκαίνια της ΔΕΘ πάντως, ο Πέτρος Δούκας ανακοίνωσε ότι υπεγράφη η ΚΥΑ
για το εκλογικό επίδομα στο ποσό των 750 ευρώ.
Στις 15 Οκτωβρίου 2006 διενεργούνται στην Ελλάδα οι δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές ενώ
τον επόμενο μήνα μπαίνουμε στην τελική ευθεία της υλοποίησης ή μη κάποιων εκ των δεσμεύσεων
της κυβέρνησης.
Στις 8-11-2006 οι πρόεδροι κλήθηκαν και κατέθεσαν τις προτάσεις τους στη Διαρκή Επιτροπή
Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου συζητήθηκε το σχέδιο νόμου «Τροποποίηση και
συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» στο οποίο
υπήρχε διάταξη για την επέκταση της μάχιμης πενταετίας στους κατατασσόμενους μετά το 1992
στα Σώματα Ασφαλείας. Η ρύθμιση προκάλεσε νέες αντιδράσεις διότι προέβλεπε αναγνώριση της
5ετίας με καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, ενώ οι κυβερνώντες είχαν υποσχεθεί το αντίθετο στις
αρχές Σεπτεμβρίου 2006 με αποτέλεσμα την αναστολή της εξαγγελθείσης κινητοποιήσης κατά τα
εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, την 8-9-2006.
Οι συνδικαλιστές κάλεσαν την κυβέρνηση να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. «Σε διαφορετική
περίπτωση, επιζητούμε και απαιτούμε την άμεση εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας στους
ένστολους των Σωμάτων Ασφαλείας με την υποχρεωτική χορήγηση σ’ αυτούς δύο (2) ημερήσιων
αναπαύσεων (ρεπό) εβδομαδιαίως, όπως ισχύει για όλους τους εργαζομένους στο δημόσιο τομέα.
Ως γνωστόν, μέχρι σήμερα οι Αστυνομικοί, Πυροσβέστες και Λιμενικοί εργάζονται αν όχι επτά
(7), τουλάχιστον έξι (6) μέρες εβδομαδιαίως. Τουτέστιν στον ένα χρόνο έχουν εξήντα (60) μέρες
τουλάχιστον υπερεργασίας, στα πέντε (5) χρόνια συμπληρώνουν ένα (1) επιπλέον χρόνο και
στα εικοσιπέντε (25) χρόνια πραγματικής υπηρεσίας, συμπληρώνουν πέντε (5) επιπλέον χρόνια
υπερεργασίας μη αναγνωρίσιμης», ανέφεραν στην επιστολή που απέστειλαν στα πολιτικά κόμματα,
επιζητώντας τη βοήθειά τους.
Επειδή δεν βρήκαν ανταπόκριση, προχώρησαν σε παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της
Νέας Δημοκρατίας (16/11) και μίλησαν με τον γραμματέα του κόμματος Λευτέρη Ζαγορίτη.
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Αμέσως μετά ανήγγειλαν νέα πανελλαδική κινητοποίηση για τις 28/11 στην Αθήνα.
Στο Ψήφισμα που εκδόθηκε, περιγράφεται λεπτομερώς η νέα κοροϊδία, ενώ την επομένη ημέρα
πραγματοποιήθηκε (16-11-2006) έκτακτη κοινή συνεδρίαση των Προεδρείων των Ομοσπονδιών
και εκτιμήθηκε η κατάσταση που διαμορφώθηκε ύστερα από την ψήφιση της επίμαχης διάταξης
του συνταξιοδοτικού νομοσχεδίου.
Συγκεκριμένα, διατάξεις που έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται όπως:
α) ρύθμιση για την αναπροσαρμογή - αναμόρφωση του επιδόματος ειδικών συνθηκών στο 8%
του εκάστοτε διαμορφούμενου βασικού μισθού του Ανθυπολοχαγού (ισχύς από 01-09-2007),
β) αποκατάσταση διωχθέντων συνδικαλιστών,
γ) αναπλήρωση απώλειας εισοδήματος των παθόντων κατά την εκτέλεση του καθήκοντος (απώλεια
350 ευρώ μηνιαίως. Δέσμευση για μελλοντική ρύθμιση 100 ευρώ), δεν συμπεριελήφθησαν εκτός
από διάταξη που αφορά τη μάχιμη πενταετία (άθροιση στη διάρκεια εικοσιπενταετίας) εξαιρέσιμων
ημερών δεδουλευμένης εργασίας και αυτή με αρνητική κατάληξη, καθόσον η αναγνώρισή της,
προϋποθέτει πλέον την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών (εξαγορά) κατά παρέκκλιση των έως
τώρα ισχυόντων (διάταξη που καταψηφίστηκε και από Κυβερνητικούς Βουλευτές. Ακόμη δε και
ο εισηγητής του Νομοσχεδίου ζήτησε την απόσυρσή της). Οι άλλες δεσμεύσεις για αύξηση του
Β.Μ. κατά 140 ευρώ, η βαθμολογική εξέλιξη χαμηλοβάθμων, οι όροι υγιεινής και ασφάλειας, η
αποζημίωση για την παρουσία μας στα επαγγελματικά γήπεδα, αγνοούνται και η αντιμετώπισή
τους παραπέμπεται στο άγνωστο μέλλον».
Οι πρόεδροι αποφάσισαν κλιμάκωση του αγώνα με ένστολη πανελλαδική κινητοποίηση στις
28-11-2006. Για να διευκρινιστεί μάλιστα τι ακριβώς προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση, έστειλαν
ανήμερα της 17ης Νοεμβρίου 2006 σχετικό έγγραφο στον Γ. Αλογοσκούφη, ζητώντας να τους
απαντήσει «εάν πράγματι βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος μεταξύ συναρμόδιων Υπουργείων για
το “νέο μισθολόγιο Στρατιωτικών - Υπαλλήλων Σωμάτων Ασφαλείας», σε ποιο επίπεδο, ποιος
τον προκάλεσε, ποιοι συμμετέχουν σε αυτόν, εάν πρόκειται να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι
των ένστολων εργαζομένων (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής και Λιμενικού) και πότε θα κληθούν γι’
αυτό».
Ωστόσο, η υπόθεση «ζαρντινιέρα» ήρθε ως «μάνα εξ ουρανού» για την κυβέρνηση στην πιο
δύσκολη γι’ αυτήν στιγμή. Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου
στη Θεσσαλονίκη, ο Κύπριος φοιτητής Αυγουστίνος Δημητρίου έπεσε θύμα αστυνομικής βίας, όταν
ξυλοκοπήθηκε από άντρες της αστυνομίας. Το γεγονός απαθανατίστηκε από κάμερες και το βίντεο
που προβλήθηκε προκάλεσε σάλο, διότι έως τότε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης
απέδιδε με επίσημη ανακοίνωσή της τον τραυματισμό του σε πτώση πάνω σε μια ζαρντινιέρα επί
του πεζοδρομίου.
Υπό το βάρος αυτών των γεγονότων η προγραμματισμένη πανελλαδική ένστολη διαμαρτυρία
για τις 28-11-2006 αναβλήθηκε για το Δεκέμβριο, ενώ οι Ομοσπονδίες αναγκάστηκαν να
απολογούνται ότι «η στάση και η τακτική κάποιων «συναδέλφων», μας έβαλε απέναντι στον
πολίτη και στην κοινωνία. Απ’ ό,τι φαίνεται, με τις ακραίες συμπεριφορές επιχειρήθηκε να
απαξιωθεί η συνδικαλιστική δράση των ενστόλων και να περιθωριοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα
και διεκδικήσεις μας. Εν μέρει αυτό επιτεύχθηκε, αφού η μετάθεση της κινητοποίησης λόγω του
αρνητικού κλίματος, βγάζει από τη δύσκολη θέση την κυβέρνηση, η οποία αρνείται να υλοποιήσει
τις προεκλογικές δεσμεύσεις της για την αύξηση του Β.Μ. κατά 140 € και το χαρακτηρισμό
του επαγγέλματος ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού. Χωρίς στοιχεία κανείς δεν μπορεί να πει αν
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ήταν στημένα ή όχι τα όσα παρακολουθήσαμε τις τελευταίες μέρες, για να τεθεί σε δυσμένεια το
συνδικαλιστικό κίνημα των Σωμάτων Ασφαλείας.
Το σίγουρο όμως είναι ότι:
Η προσπάθεια για τον εκδημοκρατισμό των Σωμάτων Ασφαλείας πρέπει να είναι συνεχής. Η
διαφάνεια στη λειτουργία τους θα περιφρουρήσει το κύρος, την αποστολή τους και θα αποτρέψει
ακραίες ενέργειες στο μέλλον. Ο δικός μας αγώνας συνεχίζεται σ’ αυτή την κατεύθυνση για να
φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών των συναδέλφων, του πολίτη και της κοινωνίας».
Στη Βουλή, ολοκληρώνεται η συζήτηση και ψηφίζεται ο νόμος 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του
Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α/2006,
27-11-2006 ο οποίος καθορίζει την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος, ως Σώματος
Ασφαλείας, που υπάγεται στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης, έχει αρμοδιότητα που εκτείνεται σε όλη
την Επικράτεια, εκτός από τους χώρους για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα
άλλων Υπηρεσιών κλπ.
Το Άρθρο 3 ειδικότερα, αναφέρεται στο χαρακτήρα της Υπηρεσίας και του προσωπικού:
1. Το Πυροσβεστικό Σώμα αποτελεί πολιτική διοικητική Υπηρεσία του Κράτους, διέπεται από
ιδιαίτερους γι’ αυτό οργανικούς νόμους και κανονισμούς και για την εκτέλεση της αποστολής του
εφοδιάζεται με τα αναγκαία μέσα και εξοπλισμό.
2. Το πυροσβεστικό προσωπικό είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, έχει ιδιαίτερη ιεραρχία,
αντίστοιχη της στρατιωτικής, και δικούς του κανόνες πειθαρχίας, εφοδιάζεται με ειδικό δελτίο
ταυτότητας και φέρει στολή. Διέπεται από δικούς του οργανικούς νόμους και κανονισμούς και
μόνον για όποια θέματα δε ρυθμίζονται από αυτούς, εφαρμόζεται η νομοθεσία που ισχύει για
τους πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους. Το πυροσβεστικό προσωπικό κατά την άσκηση των
προανακριτικών του καθηκόντων φέρει κατάλληλο οπλισμό.
3. Όλες οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και το πυροσβεστικό προσωπικό του τελούν
σε διαρκή ετοιμότητα για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Για το σκοπό αυτόν οι Υπηρεσίες
λειτουργούν σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του έτους και το πυροσβεστικό προσωπικό θεωρείται
ότι βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία σε κάθε περίπτωση, που καθίσταται αναγκαία η επέμβασή
του κλπ.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το Άρθρο 7 για τη Σύσταση Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού
στο οποίο θεσμοθετείται η συμμετοχή εκπροσώπων της ΠΟΕΥΠΣ και της ΕΑΠΣ, ως μέλη. Στα
υπόλοιπα άρθρα ρυθμίζεται η διάρθρωση των υπηρεσιών, η λειτουργία του Αρχηγείου ΠΣ και
των περιφερειακών υπηρεσιών, η οργανική δύναμη (12.852 υπάλληλοι όλων των κατηγοριών),
τα θέματα προσωπικού, πειθαρχίας και εκπαίδευσης, η ιεραρχία-αντιστοίχιση βαθμών με τα άλλα
Σώματα, το δικαίωμα οπλοφορίας κλπ.
Η κυβέρνηση δεν δράττεται όμως της ευκαιρίας να νομοθετήσει και επί των αιτημάτων του
πυροσβεστικού προσωπικού, με εξαίρεση τη ρύθμιση ότι: «Στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους
που υπηρετούν στις Ε.Μ.Α.Κ. και είναι πτυχιούχοι υποβρύχιοι καταστροφείς ή πτυχιούχοι της
Σχολής Αυτοδυτών της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, χορηγείται
ειδικό καταδυτικό επίδομα, ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ μηνιαίως, το οποίο μπορεί να
αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας
Τάξης.»
Τέλος, με το άρθρο 22, η Κυριακή του Καλού Σαμαρείτη καθιερώνεται ως επίσημη ημέρα
εκδήλωσης τιμής προς το εν αποστρατεία προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ ως ημέρα
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μνήμης πεσόντων Πυροσβεστών καθιερώνεται η 12η Νοεμβρίου, ημέρα θανάτου του πρώτου
πυροσβεστικού υπαλλήλου την περίοδο της γερμανικής κατοχής.
Οι διατάξεις συνολικά του νέου νόμου καταγγέλθηκαν από ορισμένες Ενώσεις και παρατάξεις
ως οπισθοδρομικές και προϊόν αντιδημοκρατικών διαδικασιών, χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος
με την επιστημονική κοινότητα και τους εργαζόμενους σε αυτό. Σημεία αιχμής, η οπλοφορία των
πυροσβεστικών υπαλλήλων και η προσπάθεια στρατιωτικοποίησης του προσωπικού του μέσω
της εμπλοκής του σε κατασταλτικά καθήκοντα ως επικουρικής δύναμης της Αστυνομίας και του
χαρακτηρισμού του, ως Σώματος Ασφαλείας.
Στα αρνητικά του νόμου εντάσσεται και η διάταξη που επιτρέπει πλέον στον ΥΔΤ να ρυθμίζει
με ΠΔ και όχι με νόμο θέματα μετακινήσεων, αποσπάσεων, τοποθετήσεων, μεταθέσεων, και
πειθαρχικού δικαίου, καθώς και άλλων θεμάτων υπηρεσιακών καταστάσεων, χωρίς εγγυήσεις για
τα εργασιακά δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού.
Αν και ο θόρυβος από την «υπόθεση ζαρντινιέρα» δεν είχε καταλαγιάσει -μάλιστα σχετικές
ανακοινώσεις καταδίκης της αστυνομικής αυθαιρεσίας είχαν εκδοθεί και μεμονωμένα από
τις Ομοσπονδίες- οι πρόεδροι αποφάσισαν τελικά πριν από την εκπνοή του 2006, να δώσει το
συνδικαλιστικό κίνημα των ενστόλων το δικό του «παρών» στη Βουλή, με αφορμή την ψήφιση
του κρατικού προϋπολογισμού. Και επειδή η διαμαρτυρία πραγματοποιείται σε μια δύσκολη για
το συνδικαλιστικό κίνημα περίοδο, τα προεδρεία των Πρωτοβάθμιων Οργανώσεων κλήθηκαν να
μεριμνήσουν ώστε όλοι όσοι θα συμμετάσχουν, να είναι με στολή και όχι με πολιτική περιβολή.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΟΕΥΠΣ συγκάλεσε πανελλαδική συνδιάσκεψη στην Αθήνα, όπου τέθηκαν
όλα τα καυτά θέματα που απασχολούσαν τις Ενώσεις και τα οποία συμπεριλήφθηκαν και στο κοινό
Ψήφισμα της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας.
«Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2006 και υποδεχτούμε όλοι μαζί ενωτικά και αγωνιστικά το νέο
έτος, τρέφοντας την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, ως ένστολοι πολίτες αυτής της χώρας είμαστε
υποχρεωμένοι να υψώσουμε και πάλι το ανάστημά μας, ακολουθώντας το δρόμο του αγώνα,
υπερήφανοι για το χθες και αισιόδοξοι για το μέλλον» τόνιζε το προεδρείο της ΠΟΕΥΠΣ.
Στις 12 Δεκεμβρίου 2006, λοιπόν, συγκεντρώθηκαν στο Καλλιμάρμαρο χιλιάδες έσντολοι από
κάθε γωνιά της Ελλάδας και μετά από πορεία, κατέληξαν στη οδό Βασιλίσσης Σοφίας και επέδωσαν
το Ψήφισμά τους στον αντιπρόεδρο της Βουλής Γιώργο Σούρλα.
2007, επιστολή στον πρωθυπουργό με το καλημέρα…
Μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, και πριν καλά καλά η ζωή
επιστρέψει στους κανονικούς της ρυθμούς, μια τρομοκρατική ενέργεια που σημειώνεται στις 20-107 στα γραφεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, στην οδό Χαλκοκονδύλη, έρχεται
να σπείρει την ανησυχία στους συνδικαλιστές, που κρατούν, ωστόσο, την ψυχραιμία τους και δεν
επηρεάζονται αρνητικά από το γεγονός. Άλλωστε, λίγες ημέρες, πριν, έξω από το Πολυτεχνείο,
αστυνομικοί κινδύνεψαν να καούν ζωντανοί από βόμβες μολότοφ κατά τη διάρκεια επεισοδίων,
ενώ οι τρομοκράτες είχαν εκτοξεύσει και ρουκέτα εναντίον της Αμερικανικής Πρεσβείας στην οδό
Βασιλίσσης Σοφίας!
Την επίθεση ανέλαβε η πρωτοεμφανιζόμενη οργάνωση «Επαναστατική Μνήμη» και ο φάκελος
παραμένει ακόμα και σήμερα στα «ανεξιχνίαστα». Προφανώς, όμως, ο προβληματισμός ήταν
διάχυτος, δεδομένου ότι το 2006 είχε κληροδοτήσει στο 2007 ένα βεβαρυμμένο περιβάλλον
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επεισοδίων μεταξύ διαδηλωτών και Αστυνομίας, αλλά και τρομοκρατικών ενεργειών με
«πρωταγωνιστή» τον «Επαναστατικό Αγώνα».
Στον τομέα της πυρασφάλειας, επίσης, τα πράγματα δεν κυλούσαν ομαλά και αν ήταν να
στοιχηματίσει κάποιος με την έναρξη της νέας χρονιάς για το υψηλό επίπεδο πυρασφάλειας στη
χώρα, σίγουρα δεν θα ρίσκαρε τα χρήματά του…
Το καλοκαίρι του 2007, αποδείχθηκε ένα από τα έως τότε χειρότερα στην Ιστορία του
Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς προκλήθηκαν οι μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές στην σύγχρονη
ιστορία μας, και μάλιστα λαμβάνοντας διαστάσεις εθνικής τραγωδίας. Ιδίως μετά τον Αύγουστο, η
Ελλάδα έμοιαζε με πυρπολημένη χώρα. Κηρύχθηκε δε γρήγορα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης
και άρχισε να μετρά τις πληγές της... Εκατόμβη νεκρών από αναρίθμητες ανεξέλεγκτες πυρκαγιές,
εκατοντάδες καμένα χωριά, κατοικίες και επαγγελματικοί χώροι, και εκατομμύρια στρέμματα
πυρπολημένα δάση και αγροκτήματα. Εκείνο το καλοκαίρι, τουλάχιστον 63 άνθρωποι έχασαν
τη ζωή τους, ανάμεσά τους εννιά πυροσβέστες και εποχικοί πυροσβέστες καθώς και δυο πιλότοι
πυροσβεστικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ οι οικονομικές επιπτώσεις ήταν
τεράστιες.
Η λαίλαπα αυτή, αρχικά αποδόθηκε από τον τότε υπουργό Δημόσιας Τάξης Βύρωνα Πολύδωρα
στα καιρικά φαινόμενα και στον «στρατηγό άνεμο», στη συνέχεια όμως επικράτησαν δεύτερες
σκέψεις και ολοένα και περισσότεροι ασπάζονταν την άποψη ότι όλο αυτό το δράμα που ζούσε η
χώρα ήταν αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου αποσταθεροποίησης της κυβέρνησης και της χώρας
ολόκληρης.
Η κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή οδηγήθηκε σε πρόωρες εκλογές, αλλά η πολιτική φωτιά
που είχε ξεσπάσει στο πολιτικό σκηνικό, δύσκολα θα αντιμετωπιζόταν. Απλώς, όλοι είχαν επιδοθεί
σε έναν αγώνα για την επούλωση των πληγών αν και τα αίτια της τραγωδίας ήταν πολύ βαθύτερα.
Για να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, με το καλημέρα της νέας χρονιάς -2 Ιανουαρίου
2007- οι πρόεδροι των έξι Ομοσπονδιών, λες και κάτι τους βασάνιζε, έστειλαν προσωπική επιστολή
στον πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή και του περιέγραψαν την κατάσταση, έτσι όπως τη βίωναν
εκείνες τις μέρες:
«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε
Οι Πανελλήνιες Ομοσπονδίες των Εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία, στο Πυροσβεστικό
και στο Λιμενικό Σώμα, αποχαιρέτισαν το 2006 έχοντας στο ενεργητικό τους πολλές αγωνιστικές
κινητοποιήσεις. Και όπως ήδη Σας έχουμε ενημερώσει με προηγούμενα έγγραφά μας, είμαστε
αναγκασμένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την επίλυση χρόνιων αιτημάτων, τα οποία έχουν
ωριμάσει στο διάβα του χρόνου και ζητούν επιτακτικά πλέον διευθέτηση εντός του νέου έτους
2007 και αποτελούν δεσμεύσεις της ενεστώσας Κυβέρνησης.
Ως συνδικαλιστικό κίνημα, ευχόμαστε ολόψυχα ο ερχομός της νέας χρονιάς να δώσει σε όλους
την ευκαιρία για μια εποικοδομητική συνεργασία με στόχο την παραγωγή συγκεκριμένου έργου,
δεδομένου ότι τα καθημερινά προβλήματα στον τομέα της δημόσιας τάξης και ασφάλειας έχουν
αναδειχθεί, ως πρώτης προτεραιότητας ζητήματα από το κόμμα σας και το δικό σας ενδιαφέρον
φρονούμε ότι θα συμβάλλει καταλυτικά για την αντιμετώπισή τους. Εξάλλου, κατά τις συναντήσεις
των προεδρείων των Ομοσπονδιών με εκπροσώπους του κόμματός σας στο πλαίσιο της πανελλαδικής
ένστολης συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που πραγματοποιήσαμε στην Αθήνα στις 12 Δεκεμβρίου
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2006, λάβαμε τη δέσμευση να συζητηθούν και να αναληφθούν εκ μέρους του κόμματός σας
συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αιτημάτων μας.
Παρακαλούμε την προσεχή εβδομάδα (8 έως 12 Ιανουάριου 2007), ορίσετε τόπο και χρόνο
συνάντησης με τους εκπροσώπους των Ομοσπονδιών μας, προκειμένου να συμφωνήσουμε επί του
περιεχομένου των προτάσεών μας, ώστε να γίνουν τα αναμενόμενα εκείνα βήματα στο κοινοβούλιο
πλέον, καθόσον η θητεία της παρούσης κυβερνήσεως κλείνει αισίως το τρίτο έτος, χωρίς να έχουν
υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις της».
Το ίδιο κείμενο στάλθηκε και στους άλλους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων με την ελπίδα
ότι θα ανταποκριθούν άμεσα στο αίτημά τους. Συναντήσεις πράγματι έγιναν με τον Γιώργο
Παπανδρέου (ΠΑΣΟΚ), την Αλέκα Παπαρήγα (ΚΚΕ), τον Αλέκο Αλαβάνο (ΣΥΝ) και το Γιώργο
Καρατζαφέρη (ΛΑΟΣ), ενώ δεν κατέστη δυνατή η επιδιωκόμενη συνάντηση με τον πρωθυπουργό
και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Καραμανλή.
Υπομνήματα με τις θέσεις τους, ειδικά για το μισθολόγιο, εστάλησαν επίσης στους υπουργούς
Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας και στους Αρχηγούς των τριών Σωμάτων.
Να σημειώσουμε ότι στις 22 Ιανουαρίου 2007 δημοσιεύεται το π.δ. 15 (ΦΕΚ 11) «Προϋποθέσεις
χορήγησης εξόδων υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας,
το πυροσβεστικό προσωπικό και στις οικογένειες αυτών». Η εξέλιξη αυτή κρίνεται θετική, ωστόσο,
δεν είναι σε θέση να κατευνάσει το θυμό των ενστόλων.
Το επόμενο διάστημα, σχεδόν όλη την άνοιξη, το κέντρο της Αθήνας συγκλονίζεται από τα
πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια, τις βίαιες συγκρούσεις με την Αστυνομία και τους δεκάδες
τραυματισμούς αστυνομικών που χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση ως ανάχωμα στις
διεκδικήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Ενδεικτικό του κλίματος, το κύριο άρθρο της εφημερίδας «Απογευματινή» με τίτλο «Αίσθημα
ντροπής για τη βεβήλωση» (9-3-2007), με αφορμή την πυρπόληση του κουβουκλίου της
στρατιωτικής σκοπιάς δίπλα από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη:
«Τέτοιες σκηνές βίας είχε να ζήσει η ιστορική πλατεία από το Δεκέμβριο του 1944. Οι
ανεγκέφαλοι κουκουλοφόροι δεν βεβήλωσαν μόνο το ιερό μνημείο του Ελληνισμού, αλλά και την
ίδια την ελληνική δημοκρατία, η οποία εξασφαλίστηκε στην ιστορική πλατεία με την επανάσταση
της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 και, για τη νεότερη εποχή, με τη λαϊκή έκρηξη που σημειώθηκε το
απόγευμα της 24ης Ιουλίου 1974, όταν κατέρρευσε η χούντα και λίγες ώρες αργότερα επανήλθε
ο Καραμανλής για να αποκαταστήσει τους δημοκρατικούς θεσμούς και να σώσει τον τόπο από
εξωτερικές περιπέτειες.
Ποια ήταν, δηλαδή, η επιδίωξη των διαδηλωτών; Να σταματήσουν την ψήφιση του Νόμου που
συζητούσε την ίδια ώρα η Βουλή; Αν ήταν αυτή η πρόθεσή τους, απέτυχαν, παταγωδώς, διότι ο
Νόμος ψηφίστηκε, παρά την εκσφενδόνιση μολότοφ, λίθων και σφαιριδίων με σφενδόνες κατά των
παραθύρων του Κοινοβουλίου.
Είναι ευτύχημα που μέχρι σήμερα δεν έχουμε θρηνήσει θύματα από τα βίαια επεισόδια που
οργανώνουν οι εξτρεμιστές κουκουλοφόροι. Αυτό οφείλεται ασφαλώς στη μάλλον προσεκτική και
μετριοπαθή στάση της Αστυνομίας. Διότι εάν η Αστυνομία απαντούσε με βιαιότητα στη βία των
αλλοφρόνων διαδηλωτών, είναι βέβαιον ότι θα θρηνούσαμε θύματα. Είμεθα, όμως, της άποψης ότι
η ΕΛ.ΑΣ. θα μπορούσε να ελέγξει την εξέλιξη των θλιβερών γεγονότων, επιβάλλοντας από την
αρχή μέτρα που θα καθιστούσαν αδύνατη την ανάπτυξη των δυνάμεων των αντιεξουσιαστών».
Στο συνδικαλιστικό μέτωπο, με αφορμή τις ετήσιες κρίσεις των Αξιωματικών του ΠΣ, η
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ΠΟΕΥΠΣ πήρε θέση, τονίζοντας ότι «δυστυχώς για άλλη μια φορά στις κρίσεις και προαγωγές των
Αξιωματικών του Πυρ/κού Σώματος αντί να επικρατήσει σωφροσύνη και αξιοκρατία επεκράτησαν
αλλότρια κριτήρια με αποτέλεσμα:
1. Να αποστρατευτεί το 65% των ανωτάτων Αξιωματικών του Σώματος, Αξιωματικών άξιων και
ικανών που μάλιστα είχαν προαχθεί στο βαθμό που κατείχαν μόλις πριν ένα (1) χρόνο.
2. Να παραγκωνιστούν ικανότατοι Αξιωματικοί και αντί αυτών να προαχθούν νεότεροί τους. Με
απλά λόγια οι πρώτοι έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι.
Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να υπάρξει επαναπροσδιορισμός του θεσμικού πλαισίου των
κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών με κεντρική φιλοσοφία τη διαφάνεια και αξιοκρατία
για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Πυρ/κού Σώματος, γιατί το έχει ανάγκη και
το Σώμα και η κοινωνία».
Η θέση αυτή, προκάλεσε την αντίδραση της ΕΑΠΣ με αποτέλεσμα να επανέλθη η ΠΟΕΥΠΣ
στις 16-03-07 και να σημειώσει μεταξύ άλλων ότι: «Είναι γεγονός πλέον ότι κάποιοι θεωρούν
τον εαυτό τους ως την απόλυτη οντότητα και προσπαθούν να μονοπωλήσουν την επιδίωξη για
αλλαγή του θεσμικού πλαισίου κρίσεων και προαγωγών των αξιωματικών, τους υπενθυμίζουμε
ότι στο παρελθόν που είχε τεθεί θέμα σύστασης επιτροπής, η ΠΟΕΥΠΣ και εκπρόσωπο είχε στη
συγκεκριμένη επιτροπή και προτάσεις είχε καταθέσει. Πιστεύουμε ότι και η σημερινή Ηγεσία του
Σώματος εάν και όποτε συστήσει Επιτροπή, θα πράξει το ίδιο ως οφείλει και θα μας ζητήσει να
προτείνουμε και εκπρόσωπο και προτάσεις, εκτός εάν…
Τώρα σε ό,τι αφορά το ότι οι προτάσεις μας και οι αιτιάσεις μας θα τους είναι ευπρόσδεκτες για
να συνεχίσουν όπως λένε την προσπάθεια για αντικειμενικές, σύγχρονες, δίκαιες και διαφανείς
κρίσεις και προαγωγές των στελεχών του Π.Σ. έχουμε να πούμε το εξής απλό:
Ας προσέξουν την διατύπωσή τους γιατί όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός μας, γλώσσα λανθάνουσα
κλπ., κλπ., οδηγεί σε συνειρμούς πολύ επικίνδυνους και για τους ίδιους και για τους θεσμούς. Εμείς
ωστόσο θα συνεχίσουμε να πιστεύουμε ότι η υπόθεση των κρίσεων και προαγωγών, είναι υπόθεση
θεσμοθετημένων από την πολιτεία οργάνων, δηλαδή των υπηρεσιακών συμβουλίων (ανώτατο και
ανώτερο)».
Η αντιπαράθεση αυτή δεν είχε συνέχεια αφού λίγο μετά, η ΕΑΠΣ κάλεσε την ΠΟΕΥΠΣ σε
κοινή συνεδρίαση των Δ.Σ. τους με αντικείμενο «τον καθορισμό από κοινού δυναμικών δράσεων
ενόψει και της αντιπυρικής περιόδου». Μάλιστα όλοι μαζί συμμετείχαν και στην πανελλαδική
συγκέντρωση της ΠΟΑΣΥ που έγινε στις 28 Μαρτίου 2007, όπου κυριάρχησε το σύνθημα «Οι
υποσχέσεις ήτανε πολλές, στον πάγο όμως έμειναν μαζί με τις ευχές», «140 ήταν τα ευρώ, εκλογές
ξανάρχονται και μείναν στο ταμπλό».
Σε επίπεδο νομοθετικού έργου, η κυβέρνηση ψήφισε και δημοσίευσε το νόμο 3554/2007 (ΦΕΚ
Α΄ 80/16/04/2007) «Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις» με τον
οποίο:
α) Αυξήθηκε ο βασικός μισθός του Ανθυπολοχαγού από 1-1-2007, βάσει του οποίου υπολογίζονται
οι αποδοχές των ένστολων όλων των βαθμών, από 768 στα 795 ευρώ (άρθρο 1 παρ. 1).
β) Το επίδομα ειδικών συνθηκών που χορηγείται στα Μ.Α.Τ. αυξάνεται από 1- 1-2008 από 62,90
στα 80 ευρώ (άρθρο 1 παρ.4).
γ) Το επίδομα ειδικών συνθηκών (“επικίνδυνο”) από 1-9-2007 αυξάνεται στα 44,70 ευρώ και από
1-9-2008 και εφεξής υπολογίζεται σε ποσοστό 8% επί του βασικού μισθού του Ανθυπολοχαγού,
όπως αυτός εκάστοτε διαμορφώνεται. Το επίδομα αυτό είναι συντάξιμο και ήταν κομβικό αίτημα
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από το 2002 στα πλαίσια της προσπάθειας για αναγνώριση του επαγγέλματος ως επικίνδυνουανθυγιεινού (άρθρο 1 παρ.3).
δ) Στους αστυνομικούς, ειδικούς φρουρούς και συνοριοφύλακες που μετατάσσονται σε υπηρεσία
γραφείου, λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής,
χορηγείται μηνιαίο επίδομα 100 ευρώ.
Το ίδιο επίδομα χορηγείται και στην περίπτωση αποχής του παραπάνω προσωπικού της Ελληνικής
Αστυνομίας από τα καθήκοντά του συνεπεία τραυματισμού του, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης
υπηρεσίας και ένεκα αυτής από την ημέρα του παθήματος (άρθρο 1 παρ. 5).
Επίσης, αποκαθίστανται όσοι αστυνομικοί είχαν αποταχθεί για συνδικαλιστική δράση τα έτη
1989-1990 (άρθρο 14 παρ. 3).
Το κλίμα, ωστόσο, είναι βαρύ λόγω των εκτεταμένων επεισοδίων στο πλαίσιο διαφόρων
συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας κοινωνικών φορέων και των επιθέσεων κατά των αστυνομικών
δυνάμεων με βόμβες μολότοφ και πυρκαγιές τις οποίες επιχειρεί να αντιμετωπίσει και η
Πυροσβεστική.
Αμέσως μετά την Πρωτομαγιά, το προεδρείο της ΠΟΕΥΠΣ ζήτησε (3-5-2007) συνάντηση με τον
Βύρωνα Πολύδωρα, επικαλούμενο τη νέα αντιπυρική περίοδο και την αναγκαιότητα ενημέρωσής
του για τις προτάσεις της ειδικά για τη δασοπυρόσβεση.
Η συνάντηση έγινε στις 16-5-2007, ήταν πολύωρη και όπως ανακοινώθηκε, τέθηκαν όλα τα
θέματα. «Συγκεκριμένα συζητήθηκαν και αναλύθηκαν εξονυχιστικά τα κάτωθι:
1. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ:
Για το συγκεκριμένο θέμα ο κ. υπουργός μας απάντησε ότι θα προκηρυχθεί διαγωνισμός 200
ατόμων για το 2007, 550 το 2008 και 550 το 2009.
2. ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ:
Η διαβεβαίωση του κ. υπουργού είναι ότι θα προχωρήσει άμεσα στην τροποποίηση της
υπουργικής απόφασης για να υπάρξει αποζημίωση για νυχτερινή απασχόληση 64 ωρών από 48 που
ισχύει σήμερα.
3. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ:
Καταθέσαμε από την πλευρά μας πρόταση για ένα νέο μισθολόγιο το οποίο σας έχουμε
κοινοποιήσει. Η απάντηση του κ. υπουργού ήταν ότι θα υπάρξει βελτίωση του σημερινού
μισθολογίου χωρίς βέβαια να μπορεί να δεσμευτεί για το πιο θα είναι αυτό με δεδομένο ότι το
μισθολόγιο δεν αφορά μόνο το υπουργείο Δημόσιας Τάξης αλλά είναι υπόθεση Υπουργείων
Εθνικής Αμύνης, Εμπορικής Ναυτιλίας και Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών.
4. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ:
Για την προαγωγή των Αρχ/στών μη παραγωγικής σχολής στα 21 χρόνια στο βαθμό του
Πυρονόμου ο κ. υπουργός μας απάντησε ότι το αίτημά μας και ώριμο και δίκαιο είναι και ότι θα
προωθήσει άμεσα προς το υπουργείο Οικονομικών Προεδρικό Διάταγμα για την υλοποίησή του.
5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ:
Δεν υπήρξε συγκεκριμένη απάντηση για το θέμα με δεδομένο ότι δεν έχει τεθεί όπως τουλάχιστον
μας είπε ακόμη από πλευράς κυβέρνησης θέμα αύξησης εισφορών και αύξησης ορίων ηλικίας.
6. ΔΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ:
Θα χορηγηθεί εντός Ιουνίου με κάποια προσαύξηση.
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7. ΚΡΙΣΕΙΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ:
Σε ό,τι αφορά το θέμα των κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών συμφώνησε μαζί μας ότι
χρειάζεται αλλαγή το θεσμικό πλαίσιο για να υπάρξει όσο το δυνατόν περισσότερο η διασφάλιση
της αξιοκρατίας.
Επίσης ετέθη από πλευράς του κ. υπουργού ο προβληματισμός για τη χορήγηση ενός νέου
επιδόματος για τους εμπλεκόμενους συναδέλφους σε συμβάντα.
Και τέλος, σε ό,τι αφορά το εξαντλητικό ωράριο που εργάζονται οι συνάδελφοι και ειδικότερα
κατά τους θερινούς μήνες, του δηλώσαμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να σταματήσει, τόσο για τη
σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων όσο και για την αποτελεσματικότητα τους έργου μας, και
οι συνάδελφοι να εργάζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την εργατική νομοθεσία».
9ο τακτικό συνέδριο: «Με νέες θέσεις, με σιγουριά και δύναμη, με ορίζοντα το μέλλον»
Το 9ο τακτικό συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 3-4 Ιουνίου 2007 στη Γρίτσα Λιτόχωρου
Πιερίας, και ουδείς μπορούσε να φανταστεί τι θα ακολουθούσε μετά από δυο εβδομάδες. Όσο κι
αν υπήρχαν επισημάνσεις για την κακή κατάσταση των πυροσβεστικών υπηρεσιών και το επίπεδο
πυροπροστασίας της χώρας, ουδείς μπορούσε -έστω να προβλέψει- το μέγεθος της τραγωδίας που
όλοι θα βιώναμε το καλοκαίρι του 2007.
Έτσι, το συνέδριο κύλησε στα συνήθη πλαίσια, με το νέο προεδρείο να είναι αναβαπτισμένο από
το προηγούμενο συνέδριο, τους συνέδρους να τοποθετούνται ανάλογα με τις παραταξιακές τους
δεσμεύσεις και τους επισήμους προσκεκλημένους επίσης να μην ξεφεύγουν από το γνώριμο σε
όλους πολιτικό τους λόγο.
Το μήνυμα του συνεδρίου, «Με νέες θέσεις, με σιγουριά και δύναμη, με ορίζοντα το μέλλον»
διαπέρασε την εισηγητική ομιλία του προέδρου της Ομοσπονδίας Γιώργου Πήλιουρα. Όπως
προκύπτει και από την καταγεγραμμένη ομιλία του, ο πρόεδρος, αφού αναφέρθηκε και πάλι
στο διεθνές περιβάλλον και τις νέες συνθήκες που έχουν πλέον διαμορφωθεί, παρέθεσε σειρά
παραγόντων που επηρεάζουν τη συνδικαλιστική δράση και επιχείρησε να δώσει στο λόγο του μια
νέα πνοή συμπυκνωμένης συνδικαλιστικής εμπειρίας, και μάλιστα, μιλώντας για την αναγκαιότητα
ριζοσπαστικότερων συνδικαλιστικών δράσεων, μακριά και πέρα από τον ξύλινο λόγο και τις
γραφειοκρατικές ανακοινώσεις.
Όπως είπε, «νέοι ρυθμοί αναπτύσσονται, νέοι παράγοντες παρεμβάλλονται ως κυρίαρχοι στην
παραγωγική διαδικασία, νέοι παράγοντες αναδεικνύονται και διαπλέκονται στη συγκρότηση και τη
δομή των κέντρων εξουσίας και νέες μέθοδοι ακολουθούνται, που συχνά εκπορεύονται από κέντρα
(θεσμικά ή όχι), που βρίσκονται έξω από τα εθνικά μας σύνορα και συχνά επίσης έξω και απ’ αυτά
τα ευρωπαϊκά.
Καμιά, επομένως, ρεαλιστική πολιτική - συνδικαλιστική προσέγγιση δεν μπορεί να γίνει χωρίς
την εκτίμηση αυτών των νέων δεδομένων.
Και ασφαλώς καμία συνδικαλιστική δράση δεν μπορεί ν’ αποβεί αποτελεσματική και επωφελής
για τον τόπο και για τους εργαζόμενους, αν εξακολουθεί να στηρίζεται στην αντίληψη ότι το
συνδικαλιστικό μας κίνημα αποτελεί μια μοναχική «βραχονησίδα» πάνω στον πλανήτη μας.
Χρειάζεται, επομένως, να δούμε τη δράση μας, να χαράζουμε τη στρατηγική και την τακτική
μας, σε συνάρτηση πρώτα και κύρια με το περιβάλλον, μέσα στο οποίο το συνδικαλιστικό μας
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κίνημα είναι υποχρεωμένο να υπάρξει και ν’ αγωνισθεί με ρεαλισμό αλλά και όραμα.
Απαιτείται ψυχραιμία και κριτική διάθεση. Επιβάλλεται οι αναγκαίες προσαρμογές να είναι
εναρμονισμένες με την αποστολή μας ως εκπροσώπων των εργαζομένων, ως φερέγγυων εκφραστών
της υπεύθυνης λειτουργίας του συνδικαλιστικού κινήματος και να δούμε με ρεαλιστική προσέγγιση,
να αναλύσουμε τα δεδομένα που χαρακτηρίζουν την εποχή μας».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην οικονομική κατάσταση των εργαζομένων στα Σώματα
Ασφαλείας, τονίζοντας ότι «όσο συνεχίζεται η σημερινή οικονομική πολιτική, τόσο το πρόβλημα
θα μεγαλώνει και θα δημιουργεί κοινωνικά αδιέξοδα. Οι εργαζόμενοι των Σωμάτων Ασφαλείας και
δη οι χαμηλόβαθμοι, είναι οι μεγάλοι αδικημένοι από την αδιέξοδη οικονομική πολιτική. Η ανάγκη
αντιστροφής αυτής της κατάστασης είναι επιτακτική».
Τάχθηκε, επίσης, υπέρ ενός δίκαιου μισθολογίου, υπέρ του δημόσιου και κοινωνικού ασφαλιστικού
συστήματος, ενώ παρουσίασε αναλυτικά και το διεκδικητικό πλαίσιο. Το τελευταίο κεφάλαιο της
ομιλίας του, ο πρόεδρος το αφιέρωσε στη δράση του συνδικαλιστικού κινήματος για να τονίσει:
«Για την επίτευξη όλων αυτών των στόχων, η δράση της ΠΟΕΥΠΣ αλλά και του συνόλου του
Συνδικαλιστικού Κινήματος χρειάζεται ν’ αναπτυχθεί σε νέες βάσεις. Απαιτείται η χάραξη μιας
Νέας Πορείας περισσότερο ριζοσπαστικής στο σύνολο της λειτουργίας του. Το συνδικαλιστικό
κίνημα χρειάζεται τομές και ρήξεις για να αποκτήσει μέρος έστω της χαμένης αξιοπιστίας του και
αποτελεσματικότητάς του. Χρειάζεται νέους προσανατολισμούς οργανωτικούς και λειτουργικούς,
που θα κάνουν υπολογίσιμη και ανταγωνιστική την παρουσία του στο νέο τοπίο του 21ου αιώνα.
Επιβάλλεται να ληφθούν αποφάσεις για γρήγορες και γενναίες προσαρμογές σε θέματα
επικοινωνίας, διαπραγματεύσεων, τεκμηρίωσης και προβολής των θέσεων. Μα πάνω απ’ όλα
απαιτείται η αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς.
Η φραστική γραφειοκρατική και με υψωμένη γροθιά αγωνιστικότητα δεν πείθει πλέον κανέναν.
Οι εργαζόμενοι είναι έτοιμοι να δεχθούν την αναγέννηση του συνδικαλιστικού κινήματος.
Η κοινωνία - φυσικός σύμμαχος ή αντίπαλος εξ ορισμού του συνδικαλιστικού κινήματος, την
περιμένει από καιρό και εδώ κορυφώνεται το δικό μας χρέος, χρέος προς τους εαυτούς μας, προς
τους χιλιάδες συναδέλφους που εκπροσωπούμε, ιδιαιτέρως, όμως, προς νέους που δυστυχώς σήμερα
παραμένουν επιφυλακτικοί προς την συλλογική λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος.
Οι συνάδελφοί μας αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένα οικονομικά, συνταξιοδοτικά, υπηρεσιακά και
κοινωνικά προβλήματα.
Έχουμε χρέος να είμαστε και εμείς συγκεκριμένοι και εγκαίρως κοντά τους. Ο ξύλινος λόγος δεν
συγκινεί πλέον κανέναν. Η προβολή των θέσεών μας θα πρέπει «να ακουμπάει» στις πραγματικές
διαθέσεις των εργαζομένων, στα υπαρκτά προβλήματά τους. Το έλλειμμα της συνδικαλιστικής
αξιοπιστίας συνδέεται με την αποτελεσματικότητα ή μη των προσπαθειών μας. Η αποκατάσταση
της επικοινωνίας με τους συναδέλφους, η ανάκτηση της εμπιστοσύνης τους, βρίσκεται στα δικά
μας χέρια, στις δικές μας δυνατότητες.
Στη βάση αυτή «με νέες θέσεις, με σιγουριά και δύναμη με ορίζοντα το μέλλον» θα πρέπει
να χαράζουμε τη δράση μας και ν’ αναπτύξουμε τους αγώνες μας. Με διάρκεια και συνέπεια
για μια κοινωνία της ειρήνης, της ελευθερίας, της ευημερίας, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής
δικαιοσύνης».
Πέραν των παραπόνων που διατυπώθηκαν πάντως για τη λειτουργία της Ομοσπονδίας και το
κατά πόσο οι παρεμβάσεις της ήταν αποτελεσματικές ή όχι, καταγράφηκαν για άλλη μια φορά
τα προβλήματα όπως μεταφέρονταν από τις τοπικές Ενώσεις. Επισημαίνουμε δε ότι ανάμεσα σε
αυτά, διακρίναμε την κραυγή αγωνίας, όπως αποτυπώθηκε από τις Ενώσεις Ηλείας και Λακωνίας,
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για τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Η υπέρβαση του χρόνου εργασίας, οι καταγγελίες λόγω
αλλαγής του ωραρίου με την πρόωρη έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, η εναλλαγή υπηρεσίας από
8ωρο σε 24ωρο και η μη χορήγηση των ρεπό, ήταν θέματα έντονης συζήτησης κατά τη διάρκεια
του συνεδρίου.
Το συνέδριο ασχολήθηκε και με τις προτεινόμενες αλλαγές του Καταστατικού της Ομοσπονδίας
έτσι ώστε στο εξής η θητεία του Δ.Σ. να είναι τριετής και όχι διετής, όπως είναι ο κανόνας σε
όλες τις μεγάλες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Επίσης, προτάθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5
για τα μέλη της Ομοσπονδίας ώστε στο εξής να εγγράφονται σε αυτήν ενώσεις που λειτουργούν
σε περιφερειακό επίπεδο και κατ’ εξαίρεση για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους σε νομαρχιακό ή
διαμερισματικό, καθώς επίσης κατά το Καταστατικό τους, μέλη τους να είναι υποχρεωτικά το
σύνολο των υπηρετούντων υπαλλήλων χωρίς βαθμολογικές ή άλλες διακρίσεις.
Εφεξής, δεν εγγράφονται ως μέλη πρωτοβάθμια σωματεία τα οποία λειτουργούν σε χώρο που
υφίσταται άλλο σωματείο περιφερειακού επιπέδου.
Η δεύτερη πρόταση αφορούσε ένα νέο μισθολόγιο, όπως αυτή είχε παρουσιασθεί από τους
καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας Νικόλαο Φράγκο και Ιωάννη Χαλικιά.

ΙΣΧΥΟΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
ΒΑΣΙΚΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΜΙΣΘΟΣ
(Ανθυποπυραγός=1)
(Ε)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
(Πυροσβέστης=1)

ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ
Β.Μ.

Α’ ΓΕΕΘΑ
Αρχηγός

2.067
1.829

2,60
2,30

3,00
2,80

2.580
2.408

513
579

Επιθεωρητής

1.670

2,10

2,60

2.236

566

Αντιστράτηγος
Υποστράτηγος
Ταξίαρχος
Πύραρχος
Αντιπύραρχος
Επιπυραγός
Πυραγός
Υποπυραγός
Ανθυποπυραγ.
Πυρονόμος
Αρχιπυροσβ.
Υπαρχ/στης
Λοχίας - Πυρ/
στης

1.550
1.455
1.336
1.145
1.018
946
898
859
795
763
739
708

1,95
1,83
1,68
1,44
1,28
1,19
1,13
1,08
1,00
0,96
0,93
0,89

2,40
2,20
2,10
1,90
1,80
1,60
1,50
1,40
1,30
1,20
1,15
1,10

2.064
1.892
1.806
1.634
1.548
1.376
1.290
1.204
1.118
1.032
989
946

514
437
470
489
530
430
392
345
323
269
250
238

604

0,76

1,00

860

256
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Βασικά χαρακτηριστικά:
1. Δικαιότεροι συντελεστές εξέλιξης του Βασικού Μισθού ορθολογικά σε αναλογική βάση με
αφετηρία (μονάδα) το βαθμό του Αστυφύλακα - Λιμενοφύλακα - Πυροσβέστη (Λοχία) με Βασικό
Μισθό του Πυροσβέστη 860 Ευρώ
2. Μερική ενσωμάτωση ποσού στις τακτικές αποδοχές από ήδη χορηγούμενα επιδόματα.
Συγκεκριμένα: Από ήδη υφιστάμενα χορηγούμενα τακτικά επιδόματα ποσό 317 ευρώ που
αντιστοιχεί στα επιδόματα εξομάλυνσης του αγάμου 138 ευρώ συν ειδικής απασχόλησης (Πυρ/
στη) 179 ευρώ υπόκειται σε όλες τις ασφαλιστικές εισφορές και λαμβάνεται υπόψη, στη βάση
υπολογισμού της σύνταξης των εφεξής εξερχομένων από την υπηρεσία, κατά 7/35 για κάθε έτος
που έχουν καταβληθεί εισφορές, καθώς επίσης στα δώρα εορτών - αδείας και θα συνυπολογίζεται
στην εκάστοτε διαμορφούμενη ετήσια εισοδηματική πολιτική.
3.Οι παραπάνω Βασικές αποδοχές ισχύουν για πενθήμερη εργασία.
Διεκδικούμε: Την χορήγηση του επιδόματος των 176 ευρώ, που ήδη χορηγήθηκε στους Δημοσίους
Υπαλλήλους.
Προσδοκούμε: Ο εισαγωγικός - τακτικός μισθός του νέου Αστυφύλακα - Λιμενοφύλακα Πυροσβέστη να διαμορφωθεί στα 1.250 ευρώ (σταδιακά) για την πενθήμερη εργασία.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ Νικόλαος, ΧΑΛΙΚΙΑΣ Ιωάννης
Η χώρα εάλω
Μετά το συνέδριο της ΠΟΕΥΠΣ και τις εντάσεις που το συνόδευσαν, οι συνδικαλιστικοί ρυθμοί
αντί να επιβραδύνονται λόγω θερινής χαλάρωσης, αντιθέτως επιταχύνονται. Θερινή ραστώνη δεν
υπάρχει για το Πυροσβεστικό Σώμα και το προσωπικό του… Τα γεγονότα είναι τέτοια που και να
θες, δεν μπορείς να ησυχάσεις…
Από το Μάιο, μια μεγάλη φωτιά στα Δερβενοχώρια έχει κτυπήσει «καμπανάκι» στις Υπηρεσίες της
Αττικής. Το εκεί πυροσβεστικό κλιμάκιο, είχε μόνο 5 από τους 17 προβλεπόμενους, πυροσβέστες.
Οι καταγγελίες για ελλείψεις, έδιναν και έπαιρναν. Από τις πρώτες μέρες του Ιουνίου, επίσης,
στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας παρατηρείται ένα κύμα εμπρησμών σε αυτοκίνητα και
τράπεζες, που αποδίδονται σε «αναρχικούς».
Και ύστερα, ήρθε το μεγάλο «μπουμ».
«Από την Τρίτη 26 Ιουνίου μέχρι και την Πέμπτη 28 Ιουνίου, σε όλη τη χώρα εκδηλώθηκαν 317
πυρκαγιές.Πιο συγκεκριμένα:
Την Τρίτη 26 Ιουνίου, εκδηλώθηκαν 96 πυρκαγιές, την Τετάρτη 27 Ιουνίου, 114 πυρκαγιές και
την Πέμπτη 28 Ιουνίου, 107 πυρκαγιές.
Αποτέλεσμα αυτού του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών, καθώς και της εκδήλωσής τους σε όλες τις
Περιφέρειες της χώρας, ήταν να υπάρχει μια αναγκαστική διασπορά και ένας κατακερματισμός
των πυροσβεστικών δυνάμεων, εναέριων και επίγειων, γεγονός που δυσχέρανε ιδιαίτερα το έργο
της επέμβασης των δυνάμεων πυρόσβεσης.
Μια επιπλέον δυσκολία δημιούργησε το γεγονός ότι οι ενάρξεις του 80% των πυρκαγιών, που
εκδηλώθηκαν στη διάρκεια του τριημέρου, σημειώθηκαν από τις 15.00 έως τις 18.00 περίπου το
απόγευμα, το καυτό δηλαδή διάστημα της ημέρας.
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Πριν από το κρίσιμο αυτό διάστημα είχε προηγηθεί μία εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες και
χαμηλή σχετική υγρασία, στοιχεία τα οποία είχαν μετατρέψει το φυσικό περιβάλλον της χώρας σε
βραδυφλεγή βόμβα.
Οι συγκεκριμένες συνθήκες, σε συνδυασμό με την ώρα εκδήλωσης των πυρκαγιών, ώς ένα
σημείο, μπορούν να δικαιολογήσουν αυτή την αυξημένη «πύρινη δραστηριότητα».67
Να σταθούμε, όμως ειδικότερα σε μια από αυτές, στην πυρκαγιά της Πάρνηθας.
«Ήταν 28 Ιουνίου 2007, μεσημέρι, στο τέλος ενός πρόωρου εποχικά, αλλά ιδιαίτερα έντονου και
πολυήμερου καύσωνα στην Αθήνα, όταν ξεκίνησε η μεγαλύτερη και δριμύτερη ιστορικά πυρκαγιά
στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας. Η φωτιά ξεκίνησε στα Δερβενοχώρια Αττικής, ενώ εξαπλώθηκε
γρήγορα στα δυτικά του βουνού, περνώντας στον Εθνικό Δρυμό. Η πύρινη λαίλαπα διένυσε
συνολικά περίπου 15 χιλιόμετρα, κατέκαψε δεκάδες χιλιάδες στρέμματα και έσβησε αρκετές μέρες
μετά όταν οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξαφάνιζαν και τις τελευταίες αναζωπυρώσεις, αφήνοντας
πίσω της μια ανείπωτη καταστροφή που συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα»68.
Η πυρκαγιά προκάλεσε σοκ και δέος στο πανελλήνιο καθώς ήταν διάχυτη η πλήρης αδυναμία της
κρατικής μηχανής να αναχαιτίσει την πύρινη λαίλαπα που με τις εκατοντάδες μικρές και μεγάλες
πυρκαγιές που ξεσπούσαν ανά την επικράτεια, έθετε επιτακτικά και επί τάπητος το ερώτημα, τι
ακριβώς συμβαίνει;
Ο Τύπος, αναζητά ευθύνες στην κυβέρνηση και την κρατική μηχανή, τα πολιτικά κόμματα
επιδίδονται στις συνήθεις κομματικές υπερβολές, αντιπαραθέσεις και αλληλοκατηγορίες.
Στις 30-6-07 ο «Κόσμος του Επενδυτή» αναδεικνύει τις πολιτικές ευθύνες και αναφέρεται στο
ενδεχόμενο, οι αρμόδιοι υπουργοί «να γίνουν... Ιφιγένειες. Περιγράφοντας δε το πολιτικό κλίμα, ο
Αριστείδης Οικονόμου (ψευδώνυμο ηγετικού στελέχους της εφημερίδας) σημειώνει για τις ευθύνες
των αρμοδίων υπουργών: «Η αγανάκτηση των πολιτών, περιλαμβανομένων και των οπαδών της
Ν.Δ., είναι μεγάλη, ενώ δυσαρέσκεια επικρατεί στους κόλπους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας,
αλλά και στην κυβέρνηση. Ήδη κάποιοι παράγοντες της Ρηγίλλης διακινούν το σενάριο είτε του
εξαναγκασμού τους σε παραίτηση είτε της καρατόμησής τους από τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι
τυχαίο ότι πεπειραμένο πολιτικό στέλεχος της συμπολίτευσης έλεγε ότι «μετά τα ομόλογα69, μας
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«Ο απολογισμός της μεγάλης πυρκαγιάς αποτυπώνει τη διάσταση του προβλήματος που προκλήθηκε, κυρίως σε
περιβαλλοντικό επίπεδο: 48.744 στρ. γης κάηκαν συνολικά στην περιοχή, εκ των οποίων περίπου 36.338 στρ. αποτελούν
τμήμα του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. Η δενδρώδης και θαμνώδης βλάστηση της περιοχής κάηκε ολοσχερώς, αφήνοντας
ελάχιστες νησίδες πρασίνου.
27.200 στρ. της καμένης αυτής έκτασης βρίσκονται εντός των ορίων της περιοχής Natura 2000 που βρίσκεται στην
Πάρνηθα (με συνολική έκταση περίπου 149.000 στρ.). Με άλλα λόγια, κάηκε περίπου το 18% της περιοχής Natura 2000
στην Πάρνηθα.
Το 62% του περίφημου ελατοδάσους της Πάρνηθας (21.800 στρ.), ήταν μέσα στην περιοχή που τυλίχτηκε στις φλόγες και
καταστράφηκε.
Οι απώλειες στην πανίδα της περιοχής ήταν επίσης, μεγάλες, καθώς αρκετά ζώα, όπως χελώνες, διάφορα είδη θηλαστικών,
πτηνά και ερπετά, έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της πολυήμερης πυρκαγιάς.
Αντίστοιχα, μεγάλες επιπτώσεις δέχτηκε και ο πληθυσμός των χαρακτηριστικών κόκκινων ελαφιών που συναντώνται
στην περιοχή της Πάρνηθας. Ειδικότερα, υπολογίζεται πως περίπου 30-50 κόκκινα ελάφια είτε κάηκαν, είτε πέθαναν από
ασφυξία κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς». http://www.wwf.gr/news/1981-2007-2017-10
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Η υπόθεση των δομημένων ομολόγων αφορούσε τις επενδύσεις των αποθεματικών ορισμένων ασφαλιστικών ταμείων
σε σύνθετα επενδυτικά προϊόντα την περίοδο 2005-2007 και απασχόλησε την Βουλή και τη δικαιοσύνη επί μακρόν, καθώς
η σκιά του σκανδάλου βάρυνε τις διοικήσεις τους.
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ήρθαν οι πυρκαγιές. Υποστήκαμε φθορά που δεν ανέλαβε κάποιος την πολιτική ευθύνη για τα
δομημένα. Τώρα θα πάθουμε καταστροφή αν και πάλι πούμε ότι δεν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες.
Στην πρώτη περίπτωση υπήρχε θολούρα λόγω της ιδιομορφίας της υπόθεσης, τώρα είναι καθαρό
και για τον τελευταίο πολίτη. Με τους Αγάπιους και τους Ευγένιους τσουρουφλιστήκαμε, με τον
Προκόπη, τον Βύρωνα και τον Δημήτρη θα καούμε».
Εξίσου τυχαία δεν είναι και η κυνικότητα με την οποία προσεγγίζει το θέμα σημαντικό στέλεχος
της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Αν ο Καραμανλής κάνει το ίδιο λάθος με τα ομόλογα και δεν
αναλάβουν τις πολιτικές ευθύνες οι υπουργοί του, τότε θα είναι σαν να χαρίζει την εκλογική νίκη
στον Γιώργο (Παπανδρέου)». Είναι γεγονός ότι οι Παυλόπουλος και Σιούφας αποτελούν το εξ
απορρήτων δίδυμο του πρωθυπουργού, ενώ τελευταίος προσετέθη και ο Βύρων Πολύδωρας, ο
οποίος παρά τις ιδιομορφίες ή ιδιοτροπίες του εξυπηρετεί την πολιτική στρατηγική Καραμανλή για
προσεταιρισμό των Σωμάτων Ασφαλείας. Μαζί με την Πάρνηθα λιώνουν λοιπόν και οι πυλώνες
του νεοκαραμανλισμού. Η διαπίστωση του Βύρωνα Πολύδωρα «την πατήσαμε» αποτελεί την πιο
κραυγαλέα ομολογία αποτυχίας της κυβέρνησης στον συντονισμό του κρατικού μηχανισμού.
Δεν μπορεί να εκληφθεί ως θαρραλέα αυτοκριτική, αλλά μόνον να αντιμετωπιστεί ως ομολογία
ενοχής που επισύρει ποινή πολιτικής τιμωρίας. Αν θέλαμε να υιοθετήσουμε το ιδιόλεκτο του
υπουργού Δημοσίας Τάξεως, θα λέγαμε ότι μετά τους πραίτορες έχουμε τώρα στην κυβέρνηση...
τρεις μικρούς και ανίκανους Νέρωνες. Από τον Ιανουάριο γνωρίζουν ότι το φετινό καλοκαίρι θα
είναι κόλαση. Υποτίθεται ότι από τότε προετοιμάζονται. Καταστρώνουν σχέδια. Εκπαιδεύονται
να αντιμετωπίσουν τον καύσωνα, τις πυρκαγιές, τα μπλακ άουτ και τη λειψυδρία. Ιδιαίτερα το
τελευταίο διάστημα εμφανίζονταν καθησυχαστικοί και με την κάθε ευκαιρία διαβεβαίωναν ότι
ο κρατικός μηχανισμός είναι καθ’ όλα έτοιμος να αντιμετωπίσει τα επερχόμενα. Η ΔΕΗ δεν τα
κατάφερε, η Πυροσβεστική απέτυχε, η Πολιτική Προστασία απεδείχθη ανεπαρκής. Η ανεπάρκεια
των φυσικών ηγεσιών είναι αδιαμφισβήτητη, ενώ αυταπόδεικτες είναι και οι πολιτικές ευθύνες».
Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατούσε ήταν και το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός, έντονα
δυσαρεστημένος από τους χειρισμούς των τριών συναρμόδιων και συνυπεύθυνων υπουργών,
απαίτησε να... διανυκτερεύσουν την Πέμπτη στα γραφεία τους, ενώ χθες (σ.σ. Παρασκευή) νωρίς
το πρωί συγκάλεσε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη δίνη του κυκλώνα βρίσκεται ο Βύρων
Πολύδωρας, ο οποίος το κρίσιμο 48ωρο, αντί να είναι στο Κέντρο Επιχειρήσεων, συμμετείχε σε
κομματική εκδήλωση στον Χολαργό ενώ το μεσημέρι της Πέμπτης, με τις πυρκαγιές σε πλήρη
εξέλιξη, βρέθηκε στην Άμφισσα σε εκδήλωση για την Αγροφυλακή, που διοργάνωσε ο πρώην
υπουργός Νίκος Γκελεστάθης.
Η τραγική κατάσταση που επικράτησε ιδιαίτερα στην Πάρνηθα προκάλεσε και την εσπευσμένη
επιστροφή στην Αθήνα από την Ελβετία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Παπανδρέου, ο
οποίος συμμετείχε στις εργασίες της συνόδου του συμβουλίου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς.
Ο Γ. Παπανδρέου πήγε απευθείας στις πυρόπληκτες περιοχές της Πάρνηθας, του Σχηματαρίου
και της Μαγνησίας, όπου συνομίλησε με κατοίκους και τοπικούς παράγοντες για το μέγεθος της
καταστροφής».
Ο τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ Αλέκος Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό της
Πυροσβεστικής καταγγέλλοντας ότι «από τις 12.500 οργανικές θέσεις, καλύπτονται μόνο οι 8.500,
με δεδομένες και 2.000 αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης. Ο πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει
προσωπικά ότι θα προσληφθούν 3.000, αλλά τελικά προσλήφθηκαν μόνο 570, οι μισοί εκ των
οποίων είναι ακόμη στις σχολές, ενώ 270 που προορίζονταν για την Αττική έχουν μετακινηθεί για
ρουσφετολογικούς λόγους προς την επαρχία και άλλοι είναι σε διάφορες διοικητικές θέσεις».
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ΠΟΕΥΠΣ - Το συνδικάτο του Πυροσβέστη
Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση επίσης ότι δεν έχει ανανεώσει τον πυροσβεστικό
εξοπλισμό και ότι η Αττική είναι σχεδόν απροστάτευτη. Από τα 82 πυροσβεστικά οχήματα, τα
οποία στοιχειωδώς απαιτούνται, είναι διαθέσιμα μόνο 50 - 55».
Λίγες ημέρες μετά, την 1-7-07, γράφει ο Δημήτρης Κέμπες στην κυβερνητική «Χώρα»:
«Βρώμικο παιχνίδι, υποκινούμενο από πολιτικά κίνητρα, φαίνεται πως βρίσκεται σε εξέλιξη από
τα μέσα της περασμένης εβδομάδας όταν άρχισαν κατά δεκάδες να εκδηλώνονται πυρκαγιές σε
διαφορετικά και δυσπρόσιτα σημεία της χώρας, οι οποίες «κορυφώθηκαν» με την καταστροφική
φωτιά στην Πάρνηθα.
Δύο εισαγγελείς και τετρακόσιοι αστυνομικοί και πυροσβέστες ψάχνουν στις στάχτες του
μοναδικού πνεύμονα πρασίνου της Αττικής να βρουν την άκρη του νήματος, έχοντας ενδείξεις για
εμπρηστικές ενέργειες αλλά και για περίεργες πυρκαγιές που ξέσπασαν, σε άλλα δάση της Ελλάδας,
πριν και μετά τη φωτιά της Πάρνηθας με αποτέλεσμα, οι δυνάμεις να επιχειρούν «αποδεκατισμένες»,
χωρίς την απαραίτητη στήριξη. Η παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γ. Σανιδά την
Παρασκευή το απόγευμα, όταν έδωσε εντολή στον προϊστάμενο της εισαγγελίας Πρωτοδικών να
αναθέσει την εποπτεία των ανακρίσεων της Πυροσβεστικής σε δύο εισαγγελείς, αναδεικνύει το
μείζον ενδιαφέρον της Δικαιοσύνης για την άμεση απόδοση ευθυνών στους υπαιτίους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δεκάδες πυροσβέστες «χτενίζουν» τα καμένα, ενώ ομάδες
αστυνομικών περιπολούν σε τριάντα τουλάχιστον σημεία της Αττικής. Αξιωματικοί της Διεύθυνσης
Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρηστών της Πυροσβεστικής, εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι
πρόκειται για οργανωμένη εμπρηστική ενέργεια, αφού στον περιφερειακό δρόμο της κοινότητας
Στεφάνι, πίσω από την Πάρνηθα, διαπίστωσε ότι άναψαν διαδοχικά τρεις εστίες φωτιάς και
σε έρευνες που πραγματοποίησε βρήκε κομμάτια αλουμινίου, τα οποία είτε προέρχονται από
εκρηκτικό μηχανισμό είτε χρησιμοποιήθηκαν για να αντανακλάσει πάνω του το φως του ήλιου και
να ανάψει η φωτιά». πάνω τους το φως του ηλίου και να ανάψει φωτιά. Παράλληλα, αξιωματικοί
της Ασφάλειας προσπαθούν να συνθέσουν το «παζλ» των απανωτών πυρκαγιών με πληροφορίες
που συλλέγουν από διάφορες περιοχές της Ελλάδος, κυρίως από τη Λάρισα και τη Θεσσαλονίκη. Τα
επίσημα στοιχεία αναφέρουν ότι από την περασμένη Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή εκδηλώθηκαν
305 πυρκαγιές απ’ άκρη σε άκρη σε όλη την επικράτεια. Παρά τις πρωτόγνωρες καιρικές συνθήκες,
παρά το γεγονός ότι ουδέποτε στο παρελθόν η Πυροσβεστική κλήθηκε να αντιμετωπίσει τόσες
πολλές φωτιές, εν τούτοις, οι πρώτες 120 εστίες σβήστηκαν σε διάστημα μιας ώρας και άλλες
τόσες περίπου σε διάστημα τριών ωρών. Όλες οι φωτιές εκτός από εκείνες στο Διακοφτό Αιγίου,
στην Αγιά Λάρισας, στο Πήλιο, στο Σχηματάρι, στο Καραούλι, στην Πάρνηθα, τέθηκαν άμεσα υπό
έλεγχο. Η αλληλουχία των γεγονότων δημιουργεί πράγματι εφιαλτικές σκέψεις».
Στις 2-7-07 γράφει ο Κώστας Τομαράς στο «Εθνος»:
«Την εκδοχή του εμπρησμού εκ προθέσεως υιοθέτησε πλέον το Πυροσβεστικό Σώμα για την
ολέθρια πυρκαγιά που έκανε στάχτη το μοναδικό φίλτρο ρύπων και πνεύμονα οξυγόνου της
Αθήνας, την Πάρνηθα.
Πρόκειται άραγε για μια θλιβερή αλήθεια ή για μια επικοινωνιακή «ντρίμπλα», για να στρέψει
αλλού η κυβέρνηση τα βλέμματα για τις ευθύνες ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού (και όχι
μόνο της Πυροσβεστικής) σε ό,τι αφορά την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το
Λεκανοπέδιο της Αττικής;»
Όπως ήταν αναμενόμενο, οι δημοσιογράφοι και οι δημοσιολογούντες είχαν αρχίσει ένα
απερίγραπτο γαϊτανάκι εκτιμήσεων, αμφισβητήσεων, αλλά και προβλέψεων για τα επερχόμενα,
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με φόντο το ΠΣ.
Αναπόφευκτα, η άποψη των συνδικαλιστών μετρούσε διπλά:
Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις του «ΚτΕ», ο επικεφαλής του Γραφείου Τύπου του
Πυροσβεστικού Σώματος και πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Αξιωματικών, Ιωάννης Σταμούλης,
ήταν κατηγορηματικός όσον αφορά τις υπόνοιες που διατυπώνονται για οργανωμένη δράση
εμπρηστών στην Αττική και συνέστησε υπομονή εν όψει του πορίσματος των πραγματογνωμόνων.
«Στόχος των ερευνών είναι να εντοπιστούν τα ακριβή σημεία έναρξης των διαφορετικών εστιών και
να βρεθούν τα πειστήρια που θα αποδεικνύουν ότι πρόκειται για εμπρησμούς. Για μας δεν τίθεται
ζήτημα επιχειρησιακής ανεπάρκειας και ευθυνών. Παρατάξαμε όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις κατά
τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να αφήσουν το μπαλάκι των επιχειρησιακών ευθυνών. Όποιοι μάς
κατηγορούν αορίστως καλά θα κάνουν να ονοματίσουν τους υπεύθυνους, αν νομίζουν ότι πρέπει
να προσωποποιηθούν οι ευθύνες.
Οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμο. Όλοι γνωρίζουμε, όμως, ποια είναι η πραγματική κατάσταση
στο Πυροσβεστικό Σώμα και ποιες είναι οι πραγματικές αιτίες που καίγονται τα δάση μας. Δεν
είναι επιχειρησιακού χαρακτήρα το πρόβλημα, όπως θέλουν κάποιοι να το εμφανίσουν», μας είπε.
Τα γεγονότα πλέον, ακολουθούν τη δική τους λογική.
Στις 11 Ιουλίου 2007, βρίσκουν το θάνατο τρεις εποχικοί δασοπυροσβέστες στο Ρέθυμνο κατά
τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς.
Στις 12 Ιουλίου 2007, η ΠΟΕΥΠΣ εκδίδει ανακοίνωση - παρέμβαση για το τραγικό συμβάν:
«Στο μακρύ κατάλογο των ηρώων της πυροσβεστικής οικογένειας δυστυχώς προστέθηκαν άλλοι
3 εποχικοί συνάδελφοι που με τραγικό τρόπο χθες (11-7-07) στο Δοξαρό Ρεθύμνου, ο Νικήτας
Κορομηλάς, ο Στυλιανός Μαρκάκης και ο Ηρακλής Τζανακάκης θυσιάστηκαν στο βωμό του
καθήκοντος.
Τούτη η δύσκολη, η τραγική ώρα, είναι ώρα θρήνου και τιμής για τους ήρωες νεκρούς μας.
Η πυροσβεστική οικογένεια, θρηνεί μαζί με τις οικογένειες του Νικήτα, του Στυλιανού και του
Ηρακλή, συμπάσχει και πονά μαζί με τα παιδιά τους, τις γυναίκες τους, τα αδέλφια τους και τους
γονείς τους. Ταυτόχρονα ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση στον εγκαυματία συνάδελφο
Εμμανουήλ Μανωλιτσάκη και σύντομα να βρίσκεται πάλι κοντά μας.
Με αυτές τις σκέψεις, με αυτά τα συναισθήματα τούτη την ώρα πρέπει να επισημάνουμε τις
περιπτώσεις ορισμένων αυτόκλητων παντογνωστών που με άνεση και ευκολία εκφράζουν άποψη,
συμπεράσματα, συμβουλές για κάθε σχετικό ζήτημα. Θεωρούμε το λιγότερο τυμβωρυχία και
προσβολή της μνήμης των νεκρών μας, κάθε εύκολη και πρόχειρη κορώνα που προσφέρουν και
προφέρουν προς κάθε κατεύθυνση με διαστρέβλωση και παραποίηση της αλήθειας. (Τι εξυπηρετούν
άραγε;)
Σήμερα τιμούμε τους ήρωες νεκρούς μας.
Σήμερα θρηνούμε τους άριστους συναδέλφους μας.
Σήμερα πενθούμε αλλά συνεχίζουμε τη μάχη απέναντι στον αιώνιο εχθρό μας, τη
φωτιά, με μια ευχή με μια ελπίδα στην πορεία της να μην βρει δίπλα της
συμπαραστάτες.
Όσο για την πολιτεία, τούτη την ώρα της θυμίζουμε και της λέμε ότι εάν πράγματι θέλει να γίνει
πιστευτή, απλά να επιτελέσει το καθήκον της.
ΠΑΡΤΕ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!»
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Δυστυχώς, λίγες ημέρες μετά, στις 23-7-07 το κακό επαναλαμβάνεται. Η ΠΟΕΥΠΣ, με νέα
ανακοίνωσή της σημειώνει ως συλλογικός εκπρόσωπος των πυροσβεστών της χώρας που δίνουν
καθημερινά στα μέτωπα των πυρκαγιών τη μάχη για την κατάσβεσή τους:
«Η ΠΟΕΥΠΣ εκφράζει τη θλίψη και ψυχική συντριβή για τη θυσία των ηρώων αεροπόρων μας,
πιλότων του πυροσβεστικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας που κατέπεσε στα Στύρα
Εύβοιας. Εκφράζουμε τα πιο θερμά συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των πιλότων μας.
Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τη σωματική και ψυχική κόπωση των πληρωμάτων των
πυροσβεστικών αεροσκαφών, το αίσθημα ευθύνης και το πνεύμα αυτοθυσίας που τους κατέχει.
Ο Σμηναγός Δημήτριος Στοϊλίδης και ο Υποσμηναγός Ιωάννης Χατζούδης θα ζουν για πάντα
στις καρδιές των Ελλήνων Πυροσβεστών σαν πραγματικοί ήρωες στον αγώνα για τη σωτηρία του
δασικού πλούτου και του περιβάλλοντος της χώρας».
Ανακοίνωση εξέδωσε και η ΕΑΠΣ, τονίζοντας ότι «με τη θυσία τους προστέθηκαν στους Ήρωες
της Καθημερινότητας, στους Μαχητές που έβαλαν το ίδιο τους, το κορμί ως ασπίδα στα πύρινα
μέτωπα που κατατρώνε τον εθνικό φυσικό πλούτο.
Μεγάλο πένθος για όλη την πυροσβεστική και αεροπορική οικογένεια.
Στέλνουμε την οδύνη μας και τη συμπαράστασή μας στους συγγενείς τους και στους συναδέλφους
της Πολεμικής Αεροπορίας.
Η θυσία των τελευταίων ΜΑΧΗΤΩΝ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ είναι μα απόδειξη ενσυνείδητης εκτέλεσης
των καθηκόντων, προσφοράς στην πολιτική προστασία των πολιτών της κοινωνίας και του
κράτους και παράλληλα μια απάντηση στους εμπόρους και στους εκβιαστές συνειδήσεων και
στους βραχυπρόθεσμους καιροσκόπους της επικαιρότητας που είναι σαν το γνωστό μαχαίρι «ΟΛΑ
ΤΑ ΣΦΑΖΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΧΑΙΡΩΝΟΥΝ».
Όταν χάσαμε πριν λίγες μέρες, τα τρία άλλα παλικάρια, τους εποχικούς Πυροσβέστες, στην
Κρήτη, ζητήσαμε από την κοινωνία και τους διαμορφωτές της γνώμης της, λίγα λεπτά σιγή των
κραυγών για να ακουστεί ο πόνος μας.
Εις μάτην.
Μήπως τώρα;»
Να σημειώσουμε ότι σε ανάλογο τόνο ανακοινώσεις εκδόθηκαν και από τοπικές ενώσεις και
παρατάξεις, εστιάζοντας στις συνθήκες εργασίας, αλλά και βάζοντας ζητήματα ολιγωρίας των
κυβερνητικών συνδικαλιστικών παρατάξεων, εγκαλώντας τις ότι δεν προβαίνουν σε δυναμικές
κινητοποιήσεις, ενώ οι ίδιες ζητούν από τους πυροσβέστες να βγουν στο δρόμο με το επιχείρημα
ότι είναι σε εξέλιξη γενική επιφυλακή επί 5η ημέρα… Τέτοιες προσεγγίσεις, όμως, ήταν μάλλον
εκτός τόπου και χρόνου τη δεδομένη στιγμή.
Άλλωστε, η καταστροφική πυρκαγιά της Πάρνηθας, ήταν προάγγελος πολλών άλλων δεινών…
«Η πύρινη επέλαση ενισχύεται δραματικά από ένα πρωτόγνωρο κύμα καύσωνα, που ξεκινά από
την 17η Ιουλίου και διαρκεί μέχρι την 26η Ιουλίου με θερμότερες μέρες την 18η με 39,7 βαθμούς
Κελσίου και την 25η με 43,4 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία ρεκόρ για τα τελευταία 50 έτη.
Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την έναρξη των πυρκαγιών και συμβάλλουν ουσιαστικά στην
εξάπλωσή τους, δημιουργώντας πολλές δυσκολίες στην έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπισή
τους. Όμως οι ενάρξεις πυρκαγιών μετά τη δύση του ηλίου και πριν τη νέα ανατολή, δεν μπορούν να
δικαιολογηθούν και να αποδοθούν στις καιρικές συνθήκες, αλλά κυρίως σε ηθελημένες ενέργειες.
Στις 19 Ιουλίου του 2007, το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, ανησυχώντας για τα
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συμβάντα, εκδίδει λεπτομερές σχετικό δελτίο τύπου, στο οποίο περιγράφει με αριθμούς και χάρτες
τον πύρινο εφιάλτη:
«Από την πρώτη επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων που τηρεί η Υπηρεσία μας, σχετικά με
τον αριθμό των δασικών πυρκαγιών που εκδηλώνονται καθημερινά ανά την επικράτεια, προκύπτει
ότι από 01/07/2007 έως και 18/07/2007 εκδηλώθηκαν σε όλη τη χώρα 1.567 πυρκαγιές, ενώ το
αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι είχαν εκδηλωθεί 732 πυρκαγιές. Ο αριθμός των πυρκαγιών,
δηλαδή, για τον μήνα Ιούλιο μέχρι και σήμερα, έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι…»70
Αδιάψευστος μάρτυρας και το γεγονός ότι στις 24 Ιουλίου 2007, η Κέρκυρα θρηνεί τέσσερις
νεκρούς από θερμοπληξία. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη χώρα, ενώ χωρίς ρεύμα μένουν πολλές
περιοχές της Ελλάδας, στη Μακεδονία και αλλού.
Όσο πλησιάζει ο μήνας Αύγουστος με τις «παραδοσιακές», πλέον, πυρκαγιές, είναι φυσικό η αγωνία
να εκτοξεύεται στα ύψη. Και τα κακά νέα δεν αργούν να φτάσουν στα κέντρα επιχειρήσεων.
«Το πρωί της 16ης Αυγούστου, περί ώρα 10:29, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε τέσσερις εστίες, που
απείχαν μεταξύ τους 500 και 1.000 μέτρα, στην περιοχή της Νέας Πεντέλης και πιο συγκεκριμένα
πάνω από τη Μονή του Αγ. Παντελεήμονα, σε χαμηλή δασική βλάστηση, με μικρά πεύκα και
πουρνάρια. Η πολυεστιακή πυρκαγιά εκδηλώνεται την ώρα που στην περιοχή πνέουν ισχυροί
άνεμοι, που τοπικά ξεπερνούν τα οκτώ μποφόρ και σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν τα 9
μποφόρ».71
Κι ενώ εξελίσσεται η φωτιά στην Πεντέλη, σε όλη τη χώρα ξεσπούν 75 άλλες μικρές και μεγάλες
πυρκαγιές.
Το καλοκαίρι του 2007 δεν είναι τελικά θερμό εξαιτίας μόνο των καιρικών συνθηκών που
έχουν συμβάλει και στην εξάπλωση φονικών πυρκαγιών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Είναι
κυριολεκτικά καυτό και στο πολιτικό πεδίο, αφού ο Κώστας Καραμανλή αναγκάζεται στις 16
Αυγούστου 2007 να ανακοινώσει την προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών.
Στο μέτωπο των πυρκαγιών, το δράμα κορυφώνεται τις υπόλοιπες δυο εβδομάδες του
Αυγούστου.
«Από τις 22 Αυγούστου μέχρι και τις 26 Αυγούστου σημειώνεται το τρίτο κύμα καύσωνα του
καλοκαιριού, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να σημειώνονται την 23η με 42,3 βαθμούς Κελσίου
και την 24η με 41 βαθμούς Κελσίου.
Ειδικά η 24η Αυγούστου, αποτέλεσε μια από τις χειρότερες ημέρες του καλοκαιριού από άποψη
επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιών. Ειδικά στην Ηλεία, έπνεαν καταβατικοί βορειοανατολικοί
άνεμοι, οι οποίοι ανέβαζαν τη θερμοκρασία σε επίπεδο πάνω από τους 40 βαθμούς για αρκετές
ώρες στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές τον Νομού Ηλείας. Η ταχύτητα έφθασε τα 30,6 km/
hr. Η θερμοκρασία στον Πύργο άγγιξε τους 41 βαθμούς Κελσίου. Επίσης η υγρασία τις θερμές
ώρες της ημέρας -τις ώρες που εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές- ήταν στο 12%. Η 24η Αυγούστου ήταν
και η 80ή ημέρα χωρίς σταγόνα βροχής.
Το Συντονιστικό και Επιχειρησιακό Κέντρο του Πυροσβεστικού Σώματος (199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.),
από τις 07:30 της μέρας, τέθηκε σε ύψιστη ετοιμότητα, θέτοντας σε γενική επιφυλακή τη δύναμη
των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των Περιφερειακών Διοικήσεων των περιοχών με υψηλό δείκτη
επικινδυνότητας και σε μερική επιφυλακή (επάνδρωση όλων των πυροσβεστικών οχημάτων) το
70
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προσωπικό όλων των υπόλοιπων υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος».
«(…) Ο Μολώχ των δασικών πυρκαγιών ξεκινά τη διαδρομή του, σκορπώντας τον θάνατο σε
δεκάδες πολίτες, μεταξύ των οποίων και 3 Πυροσβέστες, ο Νιάρχος Αθανάσιος, ο Αρακάπουλος
Ιωάννης, ο Τζούμας Ανδρέας. Μια πύρινη φονική διαδρομή χαράζεται στην Ηλεία: Αρτέμιδα,
Μάκιστος, Ξηροχωρίο, Χρυσοχωρίο, Σμέρνα, Λάτα, Σκλίβα, Κουμουθρέκα, Σιμόπουλο, Βρεστό,
Βαλμοράχη - Πόρτες, Γεράκι. Σέκουλα. Ο Νομός Ηλείας το απόγευμα, λόγω του εκτεταμένου
κύματος των πυρκαγιών, από το οποίο επλήγη με σφοδρότητα, κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας».
(…) «Η καταστροφή όμως δεν περιορίζεται στον Νομό Ηλείας. Ένα εφιαλτικό σκηνικό στήνεται
σε όλη τη χώρα, με καταστροφικές εστίες σε όλη την επικράτεια.
Τη Λακωνία, στην Αρεόπολη, όπου χάνουν τη ζωή τους πολίτες και ο Πυροσβέστης Δούνιας
Κωνσταντίνος και στην Καλλιθέα - Γεράκι στην περιοχή του Πάρνωνα.
Τη Μεσσηνία, στον Δήμο Αρτεμίσιας, στον Ταΰγετο, στη Φοινικούντα και στους Μεταξάδες του
Δήμου Γαργαλιάνων και όπου προληπτικά εκκενώθηκαν τα χωριά Λαδά, Καρβέλι και Αράχοβα.
Την Αχαΐα, στον Άγιο Βασίλειο, στον Δήμο Ρίου, στα Συχαινά και στο Καλέτζι Κορινθίας.
Την Αρκαδία, στη Μεγαλόπολη, στη θέση Σούλου, κοντά στο εργοτάξιο της Δ.Ε.Η.
Την Εύβοια, στο Μεσοχώρι, στα Στύρα και στο Αλιβέρι.
Τα Ιωάννινα, στον Κακκόλακο του Δήμου Άνω Πωγωνίων, στον Τσαμαντά του Δήμου Φιλιατών
και στο Δίκορφο του Δήμου Ζαγορίου. Τη Βοιωτία, στη Ριτσώνα.
Τη Φθιώτιδα, στο Περιβόλι Δομοκού-Ασβέστη.
Την Αιτωλοακαρνανία, στο Κεφαλόβρυσο Μεσολογγίου, στην Μπαμπίνη Αστακού.
Την Καστοριά, στο Τρίλοφο του Δήμου Ακριτών.
Την Αττική, στο Λαγονήσι, στην περιοχή Γαλάζια Ακτή, στο Λουτρόπυργο (Νέα Πέραμο). Το
ιδιαίτερο παράξενο της εφιαλτικής ημέρας είναι ότι προς το τέλος της και συγκεκριμένα μετά τις
21.00, ξεκινά νέο μπαράζ δασικών πυρκαγιών σε όλη την Ελλάδα (…)».72
Την 25η Αυγούστου, υπάρχουν ήδη αναφορές για 27 θύματα σε όλη τη χώρα, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας δηλώνει ότι «ζούμε μέρες εθνικού πένθους και περισσυλογής
που μακάρι να μην επαναληφθούν», ενώ ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής κηρύσσει σε
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης όλη τη χώρα και αφού εκφράζει τη βαθιά του οδύνη, ανακοινώνει
έκτακτα μέτρα παροχής βοήθειας στους πληγέντες.
Ο πρωθυπουργός ο ίδιος αφήνει υπόνοιες για οργανωμένο σχέδιο εμπρησμών, όταν αναφέρει
μεταξύ άλλων:
«Ελληνίδες, Έλληνες,
Η πολιτεία βρίσκεται σε συναγερμό. Καλώ όλους τους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά, με τις
όποιες δυνάμεις διαθέτει ο καθένας, στη συλλογική μάχη. Μια μάχη που πρέπει να κερδηθεί για το
καλό της πατρίδας μας.
Ελληνίδες, Έλληνες,
Νιώθω βαθιά οδύνη για τους νεκρούς μας. Νιώθω πόνο. Βαθύ πόνο. Για τη μάνα που χάθηκε στις
φλόγες αγκαλιάζοντας τα παιδιά της. Νιώθω οργή. Νιώθω την ίδια οργή που διακατέχει και εσάς.
72
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Τόσες πολλές εστίες φωτιάς, την ίδια ώρα, σε τόσα μέρη της χώρας, δεν μπορεί να είναι σύμπτωση.
Η πολιτεία, με τη βοήθεια όλων, θα κάνει ό,τι επιβάλλεται για να βρει τους ενόχους και να τους
τιμωρήσει.
Ελληνίδες, Έλληνες,
Σας καλώ σε συστράτευση. Όλες και όλοι μαζί να στείλουμε ενωμένοι και με αποφασιστικότητα
το μήνυμα: “Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αφαιρεί ανθρώπινες ζωές. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα
να πληγώνει το περιβάλλον. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να δηλητηριάζει τις ψυχές των Ελλήνων.
Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να καταστρέφει την πατρίδα μας. Η Πατρίδα ανήκει σε όλους μας.
Ανήκει στις επόμενες γενιές. Έχουμε χρέος να την προστατεύσουμε με αυτοθυσία. Τούτες τις πολύ
δύσκολες ώρες, ενώνω μαζί σας τη φωνή μου. Ενώνω μαζί σας την ψυχή μου».
«Το διάγγελμα του πρωθυπουργού έθεσε στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο την άποψη ότι το
φαινόμενο των φονικών πυρκαγιών δεν μπορεί να είναι τόσο απλό «Τόσες πολλές εστίες φωτιάς, την
ίδια ώρα, σε τόσα μέρη της χώρας, δεν μπορεί να είναι σύμπτωση». Η όλη δομή του διαγγέλματος
του πρωθυπουργού παραπέμπει σε πολεμικό ανακοινωθέν. Ο πρωθυπουργός αναφέρει έξι φορές
τον όρο «μάχη» με επιθετικούς προσδιορισμούς «άνιση», «σκληρή», «συλλογική», χρησιμοποιεί
εκφράσεις και έννοιες όπως «ανείπωτη εθνική τραγωδία», «η πολιτεία βρίσκεται σε συναγερμό»,
«σας καλώ σε συστράτευση», «κανείς δεν έχει το δικαίωμα να καταστρέφει την πατρίδα μας»,
«έχουμε χρέος να την προστατεύσουμε με αυτοθυσία».
Βιωματικά το σύνολο των επιχειρούντων στα πύρινα μέτωπα, αλλά και οι κάτοικοι των
πυρόπληκτων περιοχών, αισθάνονταν ότι μετέχουν και είναι θύματα ενός ακήρυχτου πολέμου.
Ακήρυχτος μεν, πραγματικός πόλεμος δε, που στόχευσε εναντίον της εθνικής ασφάλειας και
πολιτικής προστασίας της πατρίδας μας»73.
Οι εκτεταμένες πυρκαγιές συνεχίζονται και τις επόμενες μέρες, αυξάνοντας τα θύματα της
τραγωδίας τουλάχιστον στα 63, υπολογίζοντας ότι ανάμεσα στους νεκρούς υπάρχουν και δυο
ακόμα πυροσβέστες ο Δημήτρης Γιαπλές και ο Ιωάννης Τσώκος (πυρκαγιά στο Μίστρο Ευβοίας).
Την εκδοχή του οργανωμένου σχεδίου, έρχεται να επιβεβαιώσει ο ίδιος υπουργός Δημόσιας
Τάξης Βύρων Πολύδωρας, μετά από κυβερνητική σύσκεψη στις 26 Αυγούστου. Απαντώντας σε
ερώτηση για το εάν συμφωνεί με την άποψη ότι έχουμε «ασύμμετρη απειλή», δηλώνει:
«Απολύτως. Έχουμε ευρήματα, έχουμε συλλήψεις, έχουμε προσαγωγές, έχουμε κατηγορηματικές
καταθέσεις μαρτύρων, που θα αποτελέσουν στοιχεία του προανακριτικού υλικού. Μπορούμε να
πούμε ότι, πράγματι, έχουμε ασύμμετρη απειλή. Η διασπορά των πυρκαγιών, ο χρόνος, οι νυκτερινές
επιθέσεις, με αναφλέξεις στις 3 ή 4 ή ώρα τη νύκτα, σε απίθανα μέρη όπου η προσπέλαση σε
αυτά δεν είναι από κάποιους τυχαίους διαβάτες ή αυτοκινητιστές, μάς οδηγεί στο συμπέρασμα ότι
έχουμε ασύμμετρη απειλή».
Λίγο μετά, ανακοινώνεται και από το Γραφείο Τύπου του ΥΔΤ, η επικήρυξη των εμπρηστών:
«Επικηρύσσεται χρηματική αμοιβή σε οιονδήποτε δώσει στοιχεία και πληροφορίες στις
αρμόδιες Αρχές που θα οδηγήσουν στην αποκάλυψη και σύλληψη μελών εγκληματικής οργάνωσης
που επιδιώκει τη διάπραξη εμπρησμών σε δάση ή δραστών εμπρησμών εκ προθέσεως σε δάση,
χορτολιβαδικές ή γεωργοδενδροκομικές εκτάσεις που προκλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από
1 Ιουλίου 2007 μέχρι την ημέρα της δημοσίευσης της Επικήρυξης, καθώς και όσες ενδεχομένως
προκληθούν μέχρι τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου (31-10-2007).
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Η αμοιβή καθορίζεται από εκατό χιλιάδες (100.000) € έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) €, για
κάθε περίπτωση εμπρησμού, αναλόγως της τυχόν επέλευσης θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού
προσώπου, του είδους, του μεγέθους και της σπουδαιότητας της έκτασης που κάηκε, του ύψους
των προκληθεισών ζημιών και του κοινού κινδύνου ή κινδύνου που προέκυψε ή θα μπορούσε να
προκύψει σε αντικείμενα ή πρόσωπα, αντίστοιχα, εξαιτίας του εμπρησμού.
Η συνδρομή των προϋποθέσεων καταβολής της Επικήρυξης θα προκύψει από Ένορκη Διοικητική
Εξέταση που θα διενεργείται για κάθε περίπτωση από την αρμόδια Υπηρεσία που ενεργεί τη σχετική
ποινική προανάκριση. Για τα πρόσωπα που θα δώσουν πληροφορίες και στοιχεία θα εξασφαλισθεί
ανωνυμία έναντι κάθε αρχής και οποιουδήποτε τρίτου».
Στις 29-8-07 η κυβέρνηση εξειδικεύει τα μέτρα στήριξης των πυροπαθών, ενώ ανακοινώνεται
και έκτακτο βοήθημα 2.500 ευρώ στο πυροσβεστικό προσωπικό σε αναγνώριση των προσπαθειών
του. Επίσης, από 1-9-07 ισχύει η τροπολογία σύμφωνα με την οποία τα νυχτερινά από 6 γίνονται 8.
Αναπροσαρμόζεται η αποζημίωση των νυχτερινών ωρών από 48 σε 64 το μήνα.
Πολλοί ήταν εκείνοι βέβαια που μίλησαν για προεκλογική παροχή και ότι αν ήταν πραγματικό
το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τους πυροσβέστες, θα έπρεπε οι αρμόδιοι να έχουν σκύψει
στα προβλήματα πολύ πριν προκληθεί αυτό το χάος στη χώρα και αυτή η ανείπωτη τραγωδία για
χιλιάδες συνανθρώπους μας.
Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι υπήρξαν καταγγελίες και κατά του προεδρείου ότι ήταν απόν από
τα ΜΜΕ την ώρα που κατηγορούνταν το πυροσβεστικό προσωπικό.
Το πρωτοφανές αυτό φαινόμενο άρχισε να εξασθενεί μετά τις 5 Σεπτεμβρίου 2007 και όπως
αναφέρεται στο βιβλίο των δρώντων μαρτύρων της πολεμικής αυτής επιχείρησης Ιωάννη Σταμούλη
και Νικόλαου Διαμαντή, «τα στοιχεία που δίνει το Πυροσβεστικό Σώμα για την εμπλοκή των
δυνάμεων που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις δείχνει ότι πρόκειται για πραγματικά «πολεμική
επιχείρηση»:
Συνολικά, στις πυρκαγιές χρησιμοποιήθηκαν 930 πυροσβεστικά οχήματα, εκ των οποίων τα 750
υδροφόρα πυροσβεστικά και τα υπόλοιπα βοηθητικά και ειδικά, ένα ερπυστριοφόρο ειδικό όχημα,
καθώς και εκατοντάδες υδροφόρες και μηχανήματα των Ενόπλων Δυνάμεων και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης χρησιμοποιήθηκαν 7.130 Πυροσβέστες, μόνιμοι και συμβασιούχοι,
3.000 περίπου στρατιώτες των Ενόπλων Δυνάμεων, 200 εθελοντές Πυροσβέστες (του Π.Σ), δεκάδες
εθελοντικές ομάδες με εκατοντάδες εθελοντές και ενεργούς πολίτες.
Από αέρος επιχείρησαν εικοσιένα (21) αεροσκάφη Canadair της Πολεμικής Αεροπορίας, εικοσιένα
(21) αεροσκάφη PZL και GRUMMAN της Μ.Α.Ε.Δ.Υ. (Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων
Δημοσίων Υπηρεσιών), δυο (2) ελικόπτερα SUPER PUMA και τρία (3) ελικόπτερα ΒΚ-117 του
Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και δεκαεννέα (19) ελικόπτερα και ένα (1) αεροσκάφος Be-200,
μισθωμένα από το Πυροσβεστικό Σώμα.
Γιγάντια πραγματικά ήταν και η διεθνής συνδρομή, σε αεροσκάφη και ελικόπτερα πυρόσβεσης,
πυροσβεστικά οχήματα και ομάδες πυροσβεστών πεζοπόρων»74.
«Κανείς δεν περίμενε ότι το φετινό καλοκαίρι θα εξελισσόταν σε έναν τόσο άσχημο εφιάλτη …»,
έγραφε η «Πυροσβεστική Επιθεώρηση».75
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«Προβλέψεις και επισημάνσεις γίνονταν από την αρχή του έτους, για την αύξηση του κινδύνου
εκδήλωσης πυρκαγιών σε σύγκριση με άλλα έτη, λόγω του θερμού και άνυδρου χειμώνα και των
κλιματικών αλλαγών, αλλά κανείς δε φανταζόταν ότι το καλοκαίρι του 2007 θα σφραγιζόταν από
τόσες τραγικές απώλειες..
Απώλειες χιλιάδων στρεμμάτων δασικού πλούτου, αγροτικών εκτάσεων, απώλειες πολλών ειδών
της πανίδας μας, αλλά το τραγικότερο όλων με απώλειες δεκάδων συνανθρώπων μας….
Τι μπορεί να πει κανείς για τους συναδέλφους και τους πιλότους του καναντέρ, που προσπαθώντας
να παλέψουν με τη φωτιά, έπεσαν γενναία κάνοντας το καθήκον τους;
Τι μπορεί να πει κανείς για τους συμπολίτες μας, που προσπαθώντας να σώσουν την περιουσία
τους από τη λαίλαπα της φωτιάς, έχασαν τη ζωή τους;
Πώς να εξηγήσει κανείς στα παιδιά αυτών που αποκαλούμε τώρα ήρωες, ΓΙΑΤΙ η λέξη ΗΡΩΑΣ
κολλάει με μανία δίπλα στο ρήμα «ήταν» και ΓΙΑΤΙ αυτός ο ήρωας δεν είναι ποτέ ΠΑΡΩΝ ώστε
να μπορούν να τον χρίσουν τα ίδια ήρωα, στα δικά τους αθώα και ακίνδυνα παιχνίδια;
Τι μπορεί να πει κανείς για την τραγική μάνα που έχασε τη ζωή της μαζί με τα τέσσερα παιδιά
της;
Σε τέτοιες στιγμές δεν υπάρχουν λέξεις, γιατί απλώς χάνουν το νόημά τους ή είναι πολύ μικρές,
μπροστά σε τόσο μεγάλο πόνο…
Κι όμως, τώρα που αυτός ο εφιάλτης τελείωσε, η ανάγκη για ελπίδα και αισιοδοξία είναι
επιτακτική, από τους ίδιους τους ανθρώπους των περιοχών αυτών, που έζησαν από κοντά τον
εφιάλτη…
Που είδαν τη γη τους να αιμορραγεί και το βιος τους να χάνεται…
Ακούς τόσο τους νέους που έχουν το σθένος, αλλά και τους ηλικιωμένους, να λένε, ότι θα
παλέψουν και θα κάνουν ό,τι μπορούν, για να δουν τη γη τους να ξανανθίζει..
Χρειάζεται, όμως, να έχουν τη βοήθεια και τη στήριξη όλων μας και να μην τους ξεχάσουμε,
όταν τα φώτα δε θα είναι πια στραμμένα επάνω τους…
Πρέπει να επουλώσουν τις πληγές, για να συνεχίσουν …και θα συνεχίσουν…
Γιατί έτσι είναι ο κύκλος της ζωής (σκληρός πολλές φορές,)…. όπως κλείνει κεφάλαια, έτσι
ανοίγει καινούρια ....γυρνώντας σελίδα…»
Και πολιτικο-συνδικαλιστικά καυτά μέτωπα
Κι ενώ ο κλαυθμός και ο οδυρμός της κοινωνίας, ιδίως στις περιοχές που είχαν θρηνήσει
θύματα, δεν είχε καν καταλαγιάσει, την ίδια ώρα οι ανάγκες της προεκλογικής εκστρατείας των
κομμάτων ενέπλεκαν τις πυρκαγιές με την πολιτική, αναζητώντας θύτες και θύματα. Οι πολιτικές
αντιπαραθέσεις στο ζενίθ, από κοντά και οι συνδικαλιστικές παρεμβάσεις.
Σημείο τριβής αποτελεί και η εργασιακή σχέση των συμβασιούχων πυροσβεστών, οπότε, στις
10/09/2007 από το υπουργείο Δημοσίας Τάξεως ανακοινώθηκαν τα εξής:
«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έπραξε στο ακέραιο το καθήκον της προς τους
Συμβασιούχους Πυροσβέστες.
Ανανέωσε (για όλους τους 5.500 Συμβασιούχους) με Προεδρικό Διάταγμα την υπηρεσιακή τους
σχέση για άλλα πέντε χρόνια.
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Επιμήκυνε τον χρόνο υπηρεσίας των, ως Πυροσβεστών, από 4,5 μήνες σε 8 μήνες το έτος.
Με την νέα εντολή του λαού, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα ολοκληρώσει τη ρύθμιση
της εργασιακής σχέσης των Συμβασιούχων Πυροσβεστών με το να τους ανατεθούν πυροσβεστικά
καθήκοντα και για το υπόλοιπο τετράμηνο.
Να γνωρίζουν όλοι ότι είναι πλέον αναπόσπαστο μέρος του Πυροσβεστικού Σώματος. Και
κάτι ακόμη: οι υπαίτιοι και οι δημιουργοί της επαγγελματικής αοριστίας και αβεβαιότητας των
Συμβασιούχων Πυροσβεστών, ας μην πλειοδοτούν σε παροχές και ¨κούφιες¨ υποσχέσεις. Δεν είναι
πρόσφορος τρόπος ψηφοθηρίας. Απλά Ματαιοπονούν».
Από αυτό το σκηνικό δεν ξέφυγαν ούτε οι ένστολοι. Ενόψει της καθιερωμένης πλέον διαδήλωσης
στη Θεσσαλονίκη, το συντονιστικό των προέδρων δεν έκανε πίσω. Από τις 17-6-2007 συμμετέχει
ο νέος πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ Δημήτρης Γεωργατζής, καθώς ο μέχρι τότε πρόεδρος του Δ.Σ. της,
Γιώργος Καμαρινόπουλος, μετά από μια 6ετή, πυκνή σε δράσεις και πρωτοβουλίες θητεία, υπέβαλε
την παραίτησή του, επικαλούμενος υπηρεσιακούς λόγους.
Στις 5-9-07 το συντονιστικό των προέδρων ανακοινώνει συμβολική συμμετοχή στη συγκέντρωση
διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΥ και της ΓΣΕΕ στη ΔΕΘ, το Σάββατο 8-9-07.
Οι πρόωρες βουλευτικές εκλογές πραγματοποιούνται στις 16 Σεπτεμβρίου 2007. Πρώτο κόμμα
αναδείχθηκε ξανά η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 41,84% αλλά λόγω εκλογικού νόμου συγκεντρώνει
μόλις 152 έδρες. Το ΠΑΣΟΚ συγκέντρωσε το μικρότερο ποσοστό του από το 1981 (38,10% και 102
έδρες), το ΚΚΕ 8,15% και 22 έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ 5,04% και 14, και ο ΛΑ.Ο.Σ. 3,80% και 10 έδρες.
Το ΥΔΤ, όμως, συγχωνεύτηκε αυτή τη φορά με το υπουργείο Εσωτερικών και «υπερυπουργός»
ορκίστηκε ο συνταγματολόγος Προκόπης Παυλόπουλος, ο σημερινός Πρόεδρος της Ελληνικής
Δημοκρατίας. Υφυπουργός ανέλαβε ο ναύαρχος ε.α. Παναγιώτης Χηνοφώτης. Θα μπορούσε δε
να πει κανείς ότι με τον τρόπο αυτό ένα χρόνιο αίτημα για την υπαγωγή του ΠΣ στο υπουργείο
Εσωτερικών εύρισκε θετική κατάληξη. Η αλήθεια, ωστόσο, είναι ότι η συγχώνευση αυτή ήταν μια
τυπική και όχι σε βάθος διαδικασία για αλλαγή δομών και νοοτροπιών, καίτοι, ειδικά ο Παναγιώτης
Χηνοφώτης, επιχείρησε να εμφυσήσει στα στελέχη των ΣΑ μια άλλη αντίληψη για το ρόλο και την
αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.
Παρουσιάζοντας τις προγραμματικές του δηλώσεις, ο Προκόπης Παυλόπουλος έδωσε το στίγμα
της πολιτικής του, λέγοντας για τα Σώματα Ασφαλείας:
«Α. Προχωρούμε σταδιακά στην επίλυση των προβλημάτων του προσωπικού των ανωτέρω
Σωμάτων, τόσο σε θεσμικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, ενισχύοντας τη σχέση εμπιστοσύνης
ανάμεσα σ’ αυτά και το κοινωνικό σύνολο.
Β. Μελετάται η ίδρυση επιτελικού οργάνου, συντονιστικού της δράσης της Ελληνικής Αστυνομίας,
της Πυροσβεστικής και της προσφάτως ιδρυθείσας Ελληνικής Αγροφυλακή.
Γ. Θωρακίζουμε πλήρως τα δικαιώματα των πολιτών, λαμβάνοντας παράλληλα, ειδική μέριμνα
για την προστασία ειδικών ομάδων του πληθυσμού, όπως είναι οι ανήλικοι, οι υπερήλικες, οι
επαγγελματίες, οι μειονότητες και οι οικονομικοί μετανάστες.
Δ. Συνεχίζουμε την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών και καλύπτουμε σταδιακά τις κενές οργανικές
θέσεις στα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομία - Πυροσβεστική - Αγροφυλακή) στο πλαίσιο των
δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας.
Προωθούμε συστηματικά την απαλλαγή των Σωμάτων Ασφαλείας από καθήκοντα που είναι ξένα
προς την αποστολή τους και τα αποσπούν από το πρώτιστο μέλημά τους, που είναι η θωράκιση
της ασφάλειας των πολιτών. Θέλουμε τον Αστυνομικό, τον Ειδικό Φρουρό, τον Πυροσβέστη,
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τον Συνοριοφύλακα και τον Αγροφύλακα στο δρόμο, στη γειτονιά, στους αγρούς, κοντά στον
πολίτη, αρωγό και συμπαραστάτη του. Γι’ αυτό και αυξάνουμε τις περιπολίες, στοχοποιούμε την
εγκληματικότητα και προσανατολίζουμε τα Σώματα Ασφαλείας σταθερά προς τη κατεύθυνση
αυτή.
Ε. Προτεραιότητά μας αποτελεί η διά βίου εκπαίδευση των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας.
Προς την κατεύθυνση αυτή, βελτιώνουμε τη σχετική υλικοτεχνική υποδομή, αξιοποιούμε τις
εφαρμογές των μέσων πληροφορικής και επικοινωνιών και αυξάνουμε τους πόρους, με γνώμονα
τη διαμόρφωση σύγχρονου και ορθολογικού εκπαιδευτικού συστήματος, προσαρμοσμένου στις
απαιτήσεις της νέας εποχής.
ΣΤ. Αναμορφώνουμε το Πειθαρχικό Δίκαιο των ενστόλων, σε πλήρη συμμόρφωση προς τις
επιταγές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ζ. Προχωρούμε με γοργούς ρυθμούς στην έκδοση των προβλεπόμενων από τον Ν. 3144/2003
Προεδρικών Διαταγμάτων σχετικά με τους όρους και τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των
υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας.
Η. Συνεργαζόμαστε με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων στα Σώματα
Ασφαλείας, οικοδομώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με το προσωπικό, με γνώμονα τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών. Πιστεύουμε στη δημοκρατική και με ευαισθησία λειτουργία
των Σωμάτων Ασφαλείας, τόσο στο εσωτερικό τους όσο και προς την κοινωνία, και δεσμευόμαστε
ότι θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας προς την κατεύθυνση της εξάλειψης των ακραίων
συμπεριφορών και των κάθε είδους αντιπαλοτήτων και τη διαμόρφωση αγαστής συνεργασίας τους
προς την κοινωνία.
Θ. Συγκροτείται Επιτροπή με έργο τον επανακαθορισμό των στόχων (φρούρηση -επιτήρηση διάθεση μέσων), ώστε να εξοικονομηθούν και να απελευθερωθούν αστυνομικές δυνάμεις και μέσα
χάριν της προστασίας των πολιτών», κλπ.
Η ΠΟΕΥΠΣ από την πρώτη στιγμή ζήτησε συνάντηση με την νέα πολιτική Ηγεσία, η οποία
πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2007. Αμέσως μετά ανακοίνωσε ότι «ο κ. υπουργός άκουσε
με ιδιαίτερη προσοχή τις απόψεις μας και τόνισε τα εξής:
Έχω ζήσει από κοντά το Πυρ/κό Σώμα από την πολιτική προστασία και ξέρω από πρώτο χέρι τα
προβλήματα που σας απασχολούν. Είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν και θα αγωνιστώ για να
γίνουν, άλλωστε θα κριθώ από το αποτέλεσμα της δουλειάς μου.
Όσον αφορά τις προσλήψεις, θα έχω επαφή με τον κ. Αλογοσκούφη για την έγκριση των πρώτων
προσλήψεων και τον ακριβή αριθμό.
Το νέο μισθολόγιο κατατίθεται προς ψήφιση την Τρίτη 06/11/2007.
Το ενιαίο υπουργείο έχει δύο καλά.
1. Συνεργασία με όλους τους φορείς και 2. Άμεση πρόληψη και καταστολή πυρκαγιών.
Η δουλειά του δασικού είναι η συμβουλή και η συμπαράσταση, κανείς δεν αμφισβητεί την
οντότητα του Πυρ/κού Σώματος. Συντονιστικό κέντρο με ευρωπαϊκά πρότυπα.
Όσο αφορά το ασφαλιστικό όπως ανακοίνωσε και ο κ. πρωθυπουργός και ο κ. Μαγγίνας, τα όρια
συνταξιοδότησης στα Σώματα Ασφαλείας δεν θα πειραχθούν.
Τόνισε επίσης ότι θα είμαστε σε επαφή, επισημαίνοντας τη συνεισφορά του συνδικαλισμού στην
προώθηση και επίλυση των προβλημάτων μας.
Τέλος, μας όρισε νέο ραντεβού την Παρασκευή 23/11/2007, για αναλυτικότερη ενημέρωση».
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Οι διαβεβαιώσεις του υπουργού, προφανώς, ήταν μια σταθερά δεδομένη, αν και οι παρατάξεις
της αντιπολίτευσης είχαν τις επιφυλάξεις τους επειδή ο υπουργός Απασχόλησης Β. Μαγγίνας είχε
μιλήσει στη Βουλή για τα χαμηλά όρια συνταξιοδότησης (μητέρες τριών παιδιών, αστυνομικοί,
στρατιωτικοί και άλλοι), λέγοντας ότι «είναι αντικοινωνικό και αντιασφαλιστικό να εργάζεται
κάποιος για 20-25 χρόνια και να εισπράττει σύνταξη για 30-35 χρόνια». Σύμφωνα δε με
δημοσιεύματα, ο υπουργός ήταν υπέρ του να καταργηθεί η 35ετία και για τους πριν το 1983
ασφαλισμένους χωρίς να αναφέρει για ποια Ταμεία μιλούσε, ενώ άλλα δημοσιεύματα αναφέρονταν
σε προνόμια ενστόλων.
Στις 6-11-2007, έγινε συνάντηση και με τον υφυπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Χηνοφώτη στον
οποίο δόθηκε σχετικό Υπόμνημα με τα αιτήματα της Ομοσπονδίας. «Η συζήτηση εξελίχθηκε σε
θετικό κλίμα και οι απαντήσεις που πήραμε από τον κύριο υφυπουργό είναι ταυτόσημες με αυτές
του κυρίου υπουργού και όπως μας ενημέρωσε στη συνάντηση που θα έχουμε με τον κ. υπουργό
στις 23/11/07 θα παραστεί και ο ίδιος».
Στις 23 Νοεμβρίου του 2007 πραγματοποιήθηκε πράγματι η δεύτερη συνάντηση και όπως
ανακοινώθηκε:
«1. Ένα ζήτημα πρώτιστης σημασίας για όλους μας, αυτό της πρόσληψης προσωπικού, σύμφωνα
τουλάχιστον με την απάντησή του, φαίνεται να βρίσκει λύση. Το Διάταγμα για την πρόσληψη 1.300
μόνιμων συναδέλφων άμεσα, έχει φύγει από το Συμβούλιο της Επικράτειας και αναμένεται από
μέρα σε μέρα η προκήρυξη των 1.300 αυτών θέσεων, άπαξ.
Επίσης ο κ. υπουργός εξήγγειλε, πέραν των 1.300 προσλήψεων, και άλλες 1.500 προσλήψεις
συναδέλφων στο τέλος του 2008, ώστε να γίνουν πράξη το 2009, πράγμα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό.
Επίσης ο κ. υπουργός βλέπει θετικά την πρότασή μας για τη θεσμοθέτηση διάταξης νόμου για
προσλήψεις κάθε χρόνο ίσο με τον αριθμό των συνταξιοδοτηθέντων συναδέλφων.
2. Μας διαβεβαίωσε ότι από μηχανολογικό εξοπλισμό και εναέρια μέσα για την επόμενη
αντιπυρική περίοδο, δεν θα προκύψει πρόβλημα και θα υπάρξει πλήρης κάλυψη, συν της
εισοδηματικής πολιτικής.
3. Στις 22 Νοεμβρίου 2007 ψηφίστηκε το μισθολόγιο σύμφωνα με το οποίο από 01/01/2008
ο βασικός μισθός του Ανθυποπυραγού αυξάνεται στα 860 ευρώ με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις
περαιτέρω αυξήσεις.
4. Αναφέρθηκε πάλι στο ωράριο εργασίας (24ωρο) με το οποίο διαφώνησε, αλλά παράλληλα
συμφώνησε ότι είναι αναγκαίο κακό, λόγω έλλειψης προσωπικού.
5. Του τέθηκε θέμα πληρωμής της υπερεργασίας μας, πράγμα για το οποίο συμφώνησε και θα
πρέπει στον τομέα αυτό όλοι να εργαστούμε για να το πετύχουμε.
6. Μας διαβεβαίωσε ότι τόσο στο ασφαλιστικό που του θέσαμε ως ζήτημα (αύξηση εισφορών,
αύξηση ορίων ηλικίας, μείωση συντάξεων), όσο και στην ενοποίηση ταμείων (ΤΑΥΠΣ,ΕΤΥΠΣ)
στην οποία είμαστε αντίθετοι, δεν τίθεται θέμα. Παρ’ όλα αυτά βέβαια, εμείς συνδικαλιστικά
οφείλουμε να είμαστε σε συναγερμό για οτιδήποτε θίγει τα κεκτημένα μας».
Το αρχηγείο ΠΣ στις 21-11-07 ζήτησε από την ΠΟΕΥΠΣ τις προτάσεις της για τη σύνταξη νέου
βαθμολογίου, ενώ ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Ανδρέας Κόης επιχείρησε να σβήσει
ένα άλλο μέτωπο αρχές Δεκεμβρίου, στέλνοντας κατεπείγον σήμα σε όλους τους διοικητές για την
αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με τις αρμοδιότητες του προσωπικού και τη διάθεση των
τεχνικών μέσων.
Είχαν προηγηθεί καταγγελίες για απασχόληση πυροσβεστών σε αλλότρια καθήκοντα, με
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αποκορύφωμα αυτό που συνέβη στη Ρόδο, όπου, κατόπιν παραγγελίας του αντινομάρχη,
πυροσβέστες πήγαν στο κτίριο της εφορίας για το πλύσιμο των τζαμιών του κτιρίου και
υποχρεώθηκαν να συνεργαστούν με ιδιώτη, γεγονός που απαγορεύεται από τον κανονισμό
λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος. Παλιότερα είχαν υπάρξει ανάλογες αντιδράσεις όταν
είχε κληθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία να ξεπλύνει την αυλή ενός σχολείου, αλλά και να καθαρίσει
στρατιωτικά άρματα σε στρατόπεδο της Χαλκίδας...
Το πλήρωμα του χρόνου, συμπληρώθηκε ωστόσο για τον Αρχηγό Ανδρέα Κόη στις 6 Δεκεμβρίου
2007, ανήμερα του Αγίου Νικολάου, κατά μια παράδοση που ήθελε αλλαγές στα επιτελεία των
Σωμάτων Ασφαλείας την περίοδο των λεγόμενων «Νικολαβάρβαρων»…
Η τελετή παράδοσης παραλαβής της αρχηγίας έγινε στις 7-12-07 σε ιδιαίτερα συγκινητική
ατμόσφαιρα, παρουσία του υπουργού Εσωτερικών Καθηγητή Προκόπη Παυλόπουλου, του
υφυπουργού Εσωτερικών Παναγιώτη Χηνοφώτη, του προέδρου του Συμβουλίου της Επικράτειας
Γεωργίου Παναγιωτόπουλου και πολλών άλλων επισήμων προσώπων, εν ενεργεία και απόστρατων
αξιωματικών και πυροσβεστικών υπαλλήλων.
Ο απερχόμενος Αρχηγός Αντιστράτηγος Ανδρέας Κόης στην ομιλία του ανέφερε: «Σήμερα
ολοκληρώνω μια μακρά πορεία στις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Κατατάχθηκα πριν 34
χρόνια, ξεκινώντας ένα δύσκολο, επίπονο κοπιαστικό αλλά και συνάμα συναρπαστικό ταξίδι,
οριοθετημένο από την αποστολή και τη δράση του Ένδοξου Σώματός μας. Βάλαμε, τις περισσότερες
φορές, το ίδιο το κορμί μας, ασπίδα για την προστασία της ζωής, της περιουσίας των συμπολιτών
μας, αλλά και του εθνικού φυσικού πλούτου. Ήταν μια συλλογική προσπάθεια, που ο υψηλός
επαγγελματισμός και η ευσυνειδησία που τη χαρακτήριζε, ανέδειξε το Πυροσβεστικό Σώμα στην
υψηλότερη θέση αποδοχής, στην ελληνική κοινωνία. Σε αυτή την επαγγελματική μου πορεία, σε
όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας όπου ανήλθα, στηρίχθηκα στην αγάπη και την εμπιστοσύνη των
συναδέλφων, αφουγκραζόμουν τις ανησυχίες τους, ένιωθα τις αγωνίες και τα προβλήματά τους, γι’
αυτό και την ώρα της μάχης, της δύσκολης μάχης στην αναμέτρηση με τον κίνδυνο ήμασταν μια
γροθιά».
Ο νέος Αρχηγός Αντιστράτηγος Αθανάσιος Κοντοκώστας, ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό Κώστα
Καραμανλή και την Ηγεσία του υπουργείου για την εμπιστοσύνη με την οποία τον περιέβαλαν
και την εξαιρετική τιμή που του έκαναν, να τον επιλέξουν Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος
και τους διαβεβαίωσε ότι έχει «πλήρη συναίσθηση του χρέους και των ευθυνών που επωμίζομαι
και σας υπόσχομαι, ότι θα αναλώσω όλες μου τις δυνάμεις, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις και την
εμπειρία που απέκτησα, κατά τη μακρά σταδιοδρομία μου, για να ανταπεξέλθω στις προσδοκίες
της κυβέρνησης, εσάς προσωπικά, αλλά και του Ελληνικού λαού. Το όραμά μου ως Αρχηγού,
περιλαμβάνει ένα Σώμα, που είναι ικανό να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του σήμερα, που είναι
έτοιμο να αναλάβει τις αποστολές του αύριο και έχει τη δυνατότητα να οικοδομεί για το μέλλον».
Το τραγικό για τη χώρα 2007 γυρίζει, ωστόσο, σελίδα, εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων για
το ασφαλιστικό. ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ διοργανώνουν πανελλαδική απεργία και συγκέντρωση
διαμαρτυρίας στις 12 Δεκεμβρίου 2007 στο Πεδίον Άρεως. Η ΠΟΕΥΠΣ απευθύνει κάλεσμα για
συμμετοχή, καθώς οι ανησυχίες για το ασφαλιστικό, παρά τις επίσημες διαβεβαιώσεις απασχολούν
το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.
Ουδείς παραβλέπει τις διατάξεις των λεγόμενων ασφαλιστικών νόμων Σιούφα (ν.2084/1992) και
Ρέππα (ν.3029/2002) για ενοποιήσεις Ταμείων, αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων
κλπ.
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Τα γεγονότα που συγκλόνισαν την ελληνική κοινωνία την επόμενη χρονιά, το 2008, ήταν πολλά
και μπορεί να μην αφορούσαν άμεσα το πυροσβεστικό γίγνεσθαι, αφορούσαν ωστόσο, σε κάθε
περίπτωση, τη διακυβέρνηση και την ομαλή πολιτική ζωή της χώρας. Γεγονότα που δηλητηρίαζαν
το τοπίο, αναπόφευκτα προκαλούσαν αλληλεπιδράσεις, όπως ήταν π.χ. η απόπειρα αυτοκτονίας
του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Πολιτισμού, Χρήστου Ζαχόπουλου στον απόηχο ενός
φερόμενου «ροζ» σκανδάλου, η έρευνα της εισαγγελίας του Μονάχου, για δωροδοκίες που
διέπραξε η εταιρεία Siemens στην Ελλάδα και η κατάθεση του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Θ.
Τσουκάτου για το 1.000.000 μάρκα που φέρεται να είχαν καταλήξει στο ταμείο του ΠΑΣΟΚ, η
έρευνα της Εισαγγελίας για τις συμβάσεις του ΟΤΕ με την Siemens και το σύστημα ασφαλείας
των Ολυμπιακών Αγώνων C4I, στυγερές δολοφονίες και απαγωγές, η υπόθεση του «Βατοπεδίου»
που προκαλεί παραιτήσεις δυο υπουργών (Γ. Βουλγαράκη και Θ. Ρουσόπουλου) και τέλος, στις
6 Δεκεμβρίου, η δολοφονία του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό
Επαμεινώνδα Κορκονέα, που προκαλεί κοινωνική ανάφλεξη με επιθέσεις εναντίον αστυνομικών
υπηρεσιών και άλλων δημοσίων οργανισμών και φορέων, θέτοντας επί μέρες το σύνολο του ΠΣ σε
πλήρη επιφυλακή για την αντιμετώπιση εκατοντάδων εστιών φωτιάς σε κάδους απορριμμάτων, σε
δημόσια κτίρια και άλλες υποδομές.
Αγώνας για τα εργασιακά και το ασφαλιστικό
Τη νέα χρονιά, το Δ.Σ. της ΠΟΕΥΠΣ συνεδριάζει στις 16/1/08 και αμέσως μετά, την ίδια ημέρα,
συναντάται στο Αρχηγείο με το νέο Αρχηγό του Π.Σ. Αθανάσιο Κοντοκώστα.
Η τραγική κατάληξη της αντιπυρικής περιόδου έτους 2007, δεν αφήνει πολλά περιθώρια
εφησυχασμού για κανέναν. Το φλέγον θέμα που τους απασχόλησε ήταν οι κενές οργανικές που κατά
ομολογία του ίδιου του Αρχηγού, θα αυξάνονταν αυτή τη χρονιά, καθώς και το ωράριο εργασίας
που εξακολουθούσε να ταλανίζει ολόκληρο το Σώμα λόγω των διαρκών επιφυλακών, χειμώνα καλοκαίρι, αλλά και η αδυναμία της ιεραρχίας να σταθεροποιήσει το εργασιακό καθεστώς του
πυροσβεστικού προσωπικού. Τα 24ωρα είχαν εξουθενώσει το προσωπικό και μήνα με το μήνα η
αγανάκτηση διογκωνόταν.
Στον Αρχηγό υποβλήθηκε το Υπόμνημα με το σύνολο των αιτημάτων της ΠΟΕΥΠΣ και
συμφωνήθηκε να ακολουθήσει νέα συνάντηση προκειμένου να δοθούν απαντήσεις, αφού τέθηκαν
ερωτήματα και εκ μέρους των παρατάξεων τα οποία όμως έμειναν αναπάντητα, ειδικά το μείζον
ζήτημα της σταθεροποίησης των ωρών εργασίας και της πληρωμής της υπερεργασίας.
Πάντως, ήταν φανερό ότι εντός του 2008 έπρεπε να υπάρξει αλλαγή σοβαρή στο ζήτημα του
ωραρίου εργασίας, αφού και ο ίδιος ο υπουργός είχε λάβει γνώση του προβληματισμού που
αναπτυσσόταν.
Το άλλο θέμα που απασχόλησε το συνδικάτο με την έναρξη της νέας χρονιάς αφορούσε τις
κρίσεις των αξιωματικών καθώς για άλλη μια φορά αυτές διενεργήθηκαν με το γνωστό σύστημα
που επιτρέπει φαινόμενα αναξιοκρατίας και έξωθεν παρεμβάσεων.
Το συνδικάτο, επίσης, εκφράζει τις ανησυχίες του αναφορικά με τα σχέδια της κυβέρνησης για
το ασφαλιστικό και δηλώνει «παρών» στις συγκεντρώσεις της ΑΔΕΔΥ που γίνονται στις 13-22008 στο Πεδίον Άρεως όσο και στις 15-2-2008 έξω από τη Βουλή, με αφορμή την προ ημερησίας
διάταξης συζήτηση για το ίδιο θέμα. «Κάτω τα χέρια από τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα» είναι
το μότο που επαναλαμβάνεται.

505

Μανώλης Κ. Σταυρακάκης
Στις 27-02-2008 η ΠΟΕΥΠΣ ενημερώνει τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της ότι ενόψει του νέου
συνεδρίου της Ομοσπονδίας, οφείλουν να προβούν στις τροποποιήσεις των Καταστατικών τους,
σύμφωνα με το νέο τροποποιημένο Καταστατικό, όπως αυτό εγκρίθηκε από το 9ο συνέδριο το
2007 και αφορά στα χαρακτηριστικά των μελών της.
Η ΠΟΕΥΠΣ επίσης, απαντά σε έγγραφα αιτήματα του Αρχηγείου και ορίζει ποιοι θα την
εκπροσωπούν στις υπηρεσιακές επιτροπές εργασίας. Έτσι, στην Επιτροπή για την αναμόρφωση του
Κανονισμού μεταθέσεων ορίζει τον πρόεδρο Γ. Πήλιουρα και τον γραμματέα Γ. Κοκκάλα, ενώ στην
επιτροπή για την αναδιαμόρφωση-τροποποίηση του Π.Δ.305/1992 «Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας,
κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος» ορίζει τον
πρόεδρο και ως αναπληρωματικό αυτού, τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα Κ. Δαδούδη.
Εκείνο, όμως που ετίθετο επιτακτικά αυτήν την περίοδο ήταν το ασφαλιστικό και τα σχέδια
της κυβέρνησης περί ενοποίησης των ασφαλιστικών ταμείων. Μετά από συζήτηση στο Δ.Σ.,
αποφασίστηκε να ενημερωθεί (11/03/2008) ο πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών
Υποθέσεων της Βουλής Παναγιώτης Μελάς για το προωθούμενο από την κυβέρνηση νέο
ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας των Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας
(Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), το οποίο θα συγκροτείται από 3 κλάδους (Επικουρική Ασφάλιση, Πρόνοιας,
Υγείας). Από τα υφιστάμενα Ταμεία του Πυροσβεστικού Σώματος, στο υπό σύσταση Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
θα ενταχθούν, το Τ.Α.Υ.Π.Σ. στον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης και το Ε.Τ.Υ.Π.Σ., στον κλάδο
Πρόνοιας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ενημέρωσε τον πρόεδρο της Επιτροπής, ότι
«ομόφωνα εκφράζει την πλήρη και κατηγορηματική του αντίθεση στην επιχειρούμενη ένταξη
των υγιών Ταμείων του πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Α.Υ.Π.Σ. ΚΑΙ Ε.Τ.Υ.Π.Σ.) στο υπό σύσταση
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (…) Είναι δύσκολο να κατανοηθεί το βεβιασμένο και χωρίς ουσιαστικό διάλογο
εγχείρημα της συγχώνευσης Ταμείων που έχουν εντελώς ανόμοια χαρακτηριστικά και εντελώς
διαφορετική σχέση ασφαλισμένων/συνταξιούχων, διαφορετικό σημερινό κόστος λειτουργίας.
Η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ζητά την άμεση απόσυρση των διατάξεων αναφορικά με τη σύσταση του
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και τη συμμετοχή των Τ.Α.Υ.Π.Σ. και Ε.Τ.Υ.Π.Σ. σε αυτό. Οι υπάλληλοι του
Πυροσβεστικού Σώματος θα υπερασπισθούν με κάθε τρόπο την περιουσία των ασφαλισμένων των
ταμείων και δεν θα επιτρέψουν την καταλήστευσή τους».
Ακολούθησε ανάλογη επιστολή και προς τους υπουργούς Εσωτερικών Προκοπή Παυλόπουλο
και υπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας Φάνη Πάλλη Πετραλιά, στους οποίους
επισημαίνεται η ανάγκη διαλόγου και προστασίας των συμφερόντων του πυροσβεστικού
προσωπικού.
Τούτων δοθέντων, το προεδρείο ανακοινώνει για άλλη μια φορά τη συμπόρευσή του με την
ΑΔΕΔΥ και καλεί τις Ενώσεις να συμμετάσχουν στις διαμαρτυρίες που πραγματοποιούνται στις
19-3-08 στην πλατεία Κλαυθμώνος. Το θέμα απασχολεί εκ νέου τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 4-408, όπου τίθεται προς συζήτηση η αίτηση εγγραφής στην Ομοσπονδία της νεοσύστατης Ένωσης
πυροσβεστών Χανίων, η οποία όμως απορρίπτεται με το σκεπτικό ότι ήδη λειτουργεί, και μάλιστα
από μακρού χρόνου, η περιφερειακή Ένωση Χανίων.
Στις 13 Απρίλη 2008, τα προεδρεία της ΠΟΕΥΠΣ και της ΕΑΠΣ επισκέφθηκαν την Αλέκα
Παπαρήγα, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, και της ανέπτυξαν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
εργαζόμενοι, ενόψει και της νέας αντιπυρικής περιόδου. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Πήλιουρας,
υπογράμμισε ότι «οι τεράστιες ελλείψεις που έχει το Σώμα αυτή τη στιγμή και το γεγονός ότι
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από πλευράς προσλήψεων δεν έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα, μας κάνει να ανησυχούμε ότι το
καλοκαίρι φέτος θα είναι δύσκολο για όλους μας».
10ο συνέδριο: «Οι αδυναμίες αντιμετωπίζονται προτού εξελιχθούν σε κρίσεις»
Λίγο πριν από το συνέδριο, ο νομικός σύμβουλος Κ. Πενταγιώτης ενημέρωσε το προεδρείο
ότι είχε εγκριθεί η τροποποίηση του από 3.4.1999 καταστατικού (άρθρο 5) της Ομοσπονδίας.
Επίσης, ενημέρωσε το Δ.Σ. της ΕΠΑΠΑ, που είχε ζητήσει συμμετοχή στο συνέδριο, ότι «δεν είναι
οικονομικά τακτοποιημένη για το χρονικό διάστημα από της εγγραφής της μέχρι σήμερα (20062008). Κατά συνέπεια ενόψει του Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας για το οποίο ήδη έχετε λάβει
σχετική πρόσκληση καλείσθε να τακτοποιηθείτε οικονομικά για το χρονικό διάστημα από την
εγγραφή έως σήμερα».
Το 10ο συνέδριο πραγματοποιήθηκε το διάστημα 1 έως 3-6-2008 στην Πάτρα. 200 αντιπρόσωποι
εκπροσωπούν 8.500 μέλη.
Στο συνέδριο παρουσιάστηκε λεπτομερής απολογισμός των δράσεων του Δ.Σ. Το 10° Τακτικό
Πανελλαδικό Συνέδριο, όπως είπε ο Γιώργος Πήλιουρας, πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου
«οι διεθνείς πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις έχουν οδηγήσει ανά τον κόσμο τα κινήματα
των εργαζομένων σε θέση μάχης και αυτό γιατί οι μεγάλες αντιθέσεις οξύνθηκαν, οι ανισότητες
διευρύνθηκαν, το έλλειμμα ελευθερίας και δικαιοσύνης εξαπλώνεται όλο και περισσότερο, η
επιβάρυνση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος μεγαλώνει με επικίνδυνους ρυθμούς».
Στη συνέχεια, αναφερόμενος στο ρόλο του συνδικαλιστικού κινήματος, τόνισε:
«Ο συνδικαλισμός, ως οργανωμένη κοινωνική λειτουργία και δράση, αντιμετωπίζει
σημαντικότατες δυσκολίες στο νέο διεθνές, ευρωπαϊκό και εγχώριο περιβάλλον. Οι εδραιωμένες
αξίες και το συσσωρευμένο κοινωνικό κεφάλαιο δοκιμάζονται. Ο κίνδυνος της παραίτησης ή της
ενσωμάτωσης είναι περισσότερο ορατός παρά ποτέ. Η υγιής αμφισβήτηση μετατρέπεται σε ανοχή
από τις λειτουργίες και τη δράση του συνδικαλιστικού κινήματος. Οι παράπλευρες απώλειες είναι
εμφανείς. Η μαζικότητα δέχεται πλήγματα καθημερινά, η αποτελεσματικότητα βρίσκεται σε μόνιμη,
τα τελευταία χρόνια, κρίση. Η μετάβαση στη νέα εποχή δεν μπορεί να περιμένει. Η συνάντηση του
οργανωμένου συνδικαλιστικού κινήματος δεν είναι και δεν πρέπει να είναι ο ετεροκαθορισμός και
η παθητικότητα. Ήρθε η ώρα το συνδικαλιστικό κίνημα να ξαναβρεί τους ισχυρούς δεσμούς του με
την κοινωνία, να εκφράσει αυθεντικά τα μεγάλα προβλήματα της εποχής, να αναδείξει τις αγωνίες
των εργαζομένων, να αγωνιστεί για τη συνεχή βελτίωση της θέσης τους.
Ήρθε η ώρα το δημοσιοϋπαλληλικό συνδικαλιστικό κίνημα να βγει μπροστά και προς κάθε
κατεύθυνση να διατρανώσει την αποφασιστικότητά του για την ισχυροποίηση του ρόλου των
δημοσίων υπηρεσιών, για δημόσια παιδεία, υγεία, κοινωνική ασφάλιση.
Ήρθε η ώρα ο δημόσιος υπάλληλος να ξαναβγεί στο προσκήνιο της υπηρεσιακής οικονομικής
και κοινωνικής καταξίωσης, μέσα από τη συλλογική λειτουργία και την κοινωνική προσφορά.
Ήρθε η ώρα της παρρησίας, της ευθύτητας, της συμμετοχής. Ήρθε η ώρα να απαντήσουμε όλοι
μαζί στην πρόσκληση και το χρέος.
Ένα υπεύθυνο συνδικαλιστικό κίνημα δεν μπορεί να περιορίζεται και να περιχαρακώνεται στις
επιμέρους διεκδικήσεις του. Οφείλει να έχει πάντοτε σαφή εικόνα του κοινωνικού γίγνεσθαι σε
διεθνές, ευρωπαϊκό και εσωτερικό επίπεδο. Ο λόγος του δεν μπορεί να είναι απλά καταγγελτικός,
ούτε βεβαίως να αποτελεί άλλοθι για τους αναλυτές στη δαιμονοποίηση των ούτως ή άλλως
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διαγραφομένων εξελίξεων. Άλλωστε, εξ ορισμού το συνδικαλιστικό κίνημα, για να είναι αξιόπιστο
και αποτελεσματικό, πρέπει να εναρμονίζει τις διεκδικήσεις του με τα μεγάλα ζητήματα της εποχής,
τις μεγάλες προκλήσεις και τις πραγματικές διαθέσεις των εργαζομένων που εκπροσωπεί».
Απευθυνόμενος στη συνέχεια στους προσκεκλημένους της Ομοσπονδίας όσο και στους συνέδρους,
είπε ότι «το συνδικαλιστικό κίνημα στη χώρα μας θα πρέπει να οριστικοποιήσει τις θέσεις του
στα μεγάλα ζητήματα της εποχής, στα μεγάλα προβλήματα του τόπου. Ο στρουθοκαμηλισμός
δεν αρμόζει σε κανέναν μας. Ξεκάθαρη θέση για την παγκοσμιότητα και το διεθνή συσχετισμό
δυνάμεων. Ξεκάθαρη θέση για τις εθνικές προτεραιότητες στην περιοχή μας, στην Ε.Ε., στη διεθνή
κοινότητα. Ξεκάθαρη θέση για την εθνική κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και ασφάλεια της
χώρας. Ξεκάθαρη θέση για τον οικουμενικό ελληνισμό και τις μεγάλες δυνατότητές του. Ξεκάθαρη
θέση για την υπογεννητικότητα, τη δημογραφική αλλοίωση της χώρας, την ερήμωση της υπαίθρου.
Ξεκάθαρη θέση για την αποκατάσταση του κράτους δικαίου σε όλους τους τομείς της δημόσιας
ζωής. Ξεκάθαρη θέση για το μοντέλο της κεντρικής, της αποκεντρωμένης και της αυτοδιοικητικής
σύνθεσης της χώρας. Διαμόρφωση συγκεκριμένης και τεκμηριωμένης πρότασης οικονομικής
πολιτικής για την ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας με τη σωστή αξιοποίηση των πόρων, την πάταξη
της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα του δραστικού περιορισμού της σπατάλης, της παραοικονομίας,
της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής».
Στη συνέχεια τόνισε ότι «η επικαιροποίηση του διεκδικητικούμας πλαισίου, οδηγεί κατευθείαν
στο ρόλο και την εν γένει λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος». Ανέφερε δε αναλυτικά τα
αιτήματα, όπως η κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων του Σώματος (υπερβαίνουν τις 4.000).
«Ασφαλώς και είναι θετικό το γεγονός ότι η Κυβέρνηση, αν και καθυστερημένα, προχώρησε στην
πρόσληψη 1.260 Πυροσβεστών, όμως είναι επιτακτική η ανάγκη αφενός μεν να προσληφθούν
το σύνολο των επιτυχόντων του συγκεκριμένου διαγωνισμού και αφετέρου δε να προκηρυχθεί
νέος διαγωνισμός για την κάλυψη και των υπολοίπων κενών». Τέλος μίλησε για τη θεσμοθέτηση
βαθμολογίου χαμηλόβαθμων, για την ανάγκη ενός Νέου Μισθολογίου, για την αναγνώριση της
μάχιμης πενταετίας και της στρατιωτικής θητείας άνευ εξαγοράς, για την επίλυση των οξυμένων
προβλημάτων της Υγείας, ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, κλπ.
Τέλος, αναφερόμενος στα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν ενταθεί και στις κλιματολογικές
συνθήκες που έχουν αλλάξει, τόνισε ότι «το Πυροσβεστικό Σώμα καλείται να επιτελέσει το καθήκον
του και θα το επιτελέσει, όπως πάντα. Όλοι βιώσαμε τις περυσινές βίαιες δασικές πυρκαγιές
με τραγικό φορτίο απώλειας ανθρώπινων ζωών και ολέθριων περιβαλλοντικών καταστροφών,
διαπιστώνοντας ταυτόχρονα για άλλη μια φορά ότι ο κόπος, ο ιδρώτας και δυστυχώς το αίμα των
πυροσβεστών δεν αρκούν για να σωθεί το φυσικό μας περιβάλλον και όχι μόνο.
Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι το Πυροσβεστικό Σώμα επεμβαίνει όταν το ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ. Προηγούνται οι αρμοδιότητες, πρωτοβουλίες και δράσεις άλλων κοινωνικών
φορέων (δασαρχεία, αυτοδιοίκηση, Γ.Γ.Π.Π., οικιστές κ.ά.), που έχουν ρόλο να ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Το ερώτημα είναι: προηγήθηκαν; Η απάντηση πρέπει να δοθεί από την κεντρική
εξουσία και πρέπει να δοθεί ΤΩΡΑ, γιατί οι «αδυναμίες αντιμετωπίζονται προτού εξελιχθούν σε
κρίσεις».
Αγαπητοί προσκεκλημένοι, Αγαπητοί συνάδελφοι. Η ομιλία αυτή δεν φιλοδοξεί να μονοπωλήσει
την αλήθεια και ούτε ασφαλώς να καταγράψει και να αναλύσει το σύνολο των αιτημάτων μας, ένα
όμως είναι βέβαιο: Αν σήμερα είναι έτσι... δικαιούμαστε και μπορούμε Αύριο να είναι καλύτερα».
Από τις εργασίες του συνεδρίου ξεχωρίζει η θέση για την μη ενοποίηση των ταμείων ΤΑΥΠΣ και
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ΕΤΥΠΣ (σ.σ. Στο θέμα του ΤΕΑΠΑΣΑ, η κυβέρνηση ήταν πάντως ανένδοτη, οπότε η ΠΟΕΥΠΣ
απάντησε τελικά θετικά στο έγγραφο του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
υποδεικνύοντας ως εκπρόσωπό της στο νέο Δ.Σ. του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), τον πρόεδρο Γεώργιο Πήλιουρα ως
τακτικό μέλος και ως αναπληρωματικό μέλος, τον γενικό γραμματέα Γεώργιο Κοκκάλα).
Την τελευταία ημέρα διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
Έλαβαν: Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. 65% και 13 έδρες, ΠΑΣΚ-Π 24% και 4 έδρες και Ε.Α.Κ.Π. 11% και 2
έδρες.
Την 13η Ιουνίου 2008 συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η σύνθεσή του
διαμορφώθηκε ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΕΡΒΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΔΑΔΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΜΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΖΙΩΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ: ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣ
ΜΕΛΗ: ΚΑΡΑΚΟΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΛΙΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΧΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Νέο μισθολόγιο το κοινό αίτημα των Ομοσπονδιών
Την κοινή τους γραμμή πλεύσης καθόρισαν τα προεδρεία των έξι Ομοσπονδιών των εργαζομένων
στα Σώματα Ασφαλείας στις 17 Ιουλίου 2008, ενώ στο μεταξύ, δυο Ομοσπονδίες, η ΕΑΠΣ και η
ΠΟΑΣΥ, έχουν αλλάξει προέδρους. Από 17-6-2008 το Νίκο Διαμαντή στην ΕΑΠΣ διαδέχεται
ο Φίλιππος Παντελεάκος και από 8-7-2008 τον Δημήτρη Κυριαζίδη στην ΠΟΑΣΥ, ο Χρήστος
Φωτόπουλος.
Το ανανεωμένο συντονιστικό όργανο των Ομοσπονδιών, αφού εξέτασε τις αιτίες που έχουν
οδηγήσει σε εργασιακή και οικονομική υποβάθμιση τους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας,
όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση, «προέταξε για την αναστροφή των δυσχερειών αυτών,
την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών που με συνιστώσες την προβολή λογικών, δίκαιων
και εφικτών επιχειρημάτων, να πείσουν την κυβέρνηση να προχωρήσει στην ικανοποίηση των
αιτημάτων μας».
Στις 15-7-08 ψηφίστηκε το βαθμολόγιο για τους αστυνομικούς, εξαιρώντας τους υπαλλήλους
του ΠΣ ενώ στις 17-7-08 ακολούθησε νέα συνάντηση των Ομοσπονδιών για το συντονισμό των
πρωτοβουλιών τους. Την κινητικότητα αυτή σε συνδικαλιστικό επίπεδο, καλύπτει και πάλι ο
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«Κόσμος του Επενδυτή», αναφέροντας όμως ότι ο υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος
ετοιμάζει «οικονομικό πακέτο για να διασκεδάσει την αγανάκτηση των πυροσβεστών που βλέπουν
ρεπό και άδειες με το κιάλι». Η εφημερίδα αποκαλύπτει ότι το δασικό επίδομα των 1.500 ευρώ
θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις καθώς δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη στον κρατικό προϋπολογισμό,
παρά το γεγονός ότι πρόκειται πλέον για πάγια θερινή αποζημίωση!
Οι πρόεδροι λοιπόν, ενημέρωσαν εγγράφως, πρώτα τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
Κάρολο Παπούλια, ζητώντας άμεση συνάντηση μαζί του. Ακολούθησε ανοιχτή επιστολή και προς
τον πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, η οποία σημειωτέον κοινοποιήθηκε και στον υπουργό
Εθνικής Οικονομίας Γιώργο Αλογοσκούφη, καθώς δέσποζε το αίτημά τους για ένα δίκαιο, κοινό
μισθολόγιο με τους στρατιωτικούς.
Στο πλαίσιο των ενημερωτικών συναντήσεων με τα πολιτικά κόμματα, η πρώτη συνάντηση έγινε
στις 24 Ιουλίου 2008 στα γραφεία του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού με τον Πρόεδρό του Γιώργο
Καρατζαφέρη και τον Γραμματέα της Κ.Ε. Απόστολο Μπαμίχα, οι οποίοι εξέφρασαν τη διάθεση
του Κόμματός τους, να συμβάλλει στην προώθηση κάθε ζητήματος που θα τους τεθεί, προς τα
αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα.
Στις 29 Ιουλίου 2008 τα προεδρεία εισέπραξαν τη συμπαράσταση και την πλήρη στήριξη του ΚΚΕ
από το γραμματέα της Κοινοβουλευτικής του ομάδας Αντώνη Σκυλλάκο. Επίσης συναντήθηκαν
(31/07/2008) με τον επικεφαλής του Τομέα Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. βουλευτή Χάρη Καστανίδη, παρουσία του βουλευτή Γιώργου Πεταλωτή.
Το άτυπο συντονιστικό όργανο των Ομοσπονδιών από τις 2-9-08 έχει αρχίσει ήδη να
προσανατολίζεται σε κοινές κινητοποιήσεις, καθώς διαπιστώνει ότι τα αρμόδια υπουργεία
προωθούν διάφορες ρυθμίσεις ερήμην τους, είτε άλλες επιζήμιες για το μέλλον των οργανισμών
τους. Υπέρ των δυναμικών κινητοποιήσεων τάχθηκαν όλοι οι πρόεδροι, ήτοι οι Γιώργος Πήλιουρας
(ΠΟΕΥΠΣ), Φίλιππος Παντελεάκος (ΕΑΠΣ), Χρήστος Φωτόπουλος (ΠΟΑΣΥ), Δημήτρης
Γεωργατζής (ΠΟΑΞΙΑ), Γιώργος Δριβάκος (ΠΟΕΠΛΣ) και Γιώργος Μανωλούδης (ΠΕΑΛΣ,
η οποία έχει προστεθεί στο κοινό μέτωπο). Κοινός στόχος, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη
Θεσσαλονίκη στις 6/9 με αφορμή τα εγκαίνια της ΔΕΘ. Οι προσπάθειες συνεννόησης με τους
συναρμόδιους υπουργούς, για σειρά ζητημάτων (νέο μισθολόγιο, θεσμικές αλλαγές, προσπάθεια
εν κρυπτώ αλλαγής του Πειθαρχικού Δικαίου και του Κώδικα Μεταθέσεων στην αστυνομία κ.λπ.)
έχουν αποβεί άκαρπες.
Να σημειώσουμε επίσης ότι τους πυροσβέστες απασχολεί ειδικότερα η καθυστέρηση πληρωμής
της δεύτερης δόσης του δασικού επιδόματος, ενώ στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΟΕΥΠΣ,
συζητιέται και το σχέδιο π.δ. «Μέτρα υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας της υγείας του ένστολου
προσωπικού τον Πυροσβεστικού Σώματος για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου κατά
τις δραστηριότητες με εγγενείς ιδιαιτερότητες». Το Αρχηγείο ζητά τις θέσεις της Ομοσπονδίας,
τονίζοντας ότι με την παρ. 4 του αρθρ. 9 του Ν.3144/2003 (ΦΕΚ 111 τ. Α’) τέθηκε σε ισχύ όλο το
περί Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑ.Ε.) νομοθετικό πλαίσιο.
Η ημερομηνία της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας «κλείδωσε», πάντως, για το Σάββατο 6/9/2008
στο Άγαλμα Βενιζέλου, και όπως και την προηγούμενη χρονιά, οι ένστολοι ήταν συνεπείς στο
ραντεβού τους.
Επιστρέφοντας στην Αθήνα, οι έξι πρόεδροι επισκέφθηκαν στις 10 Σεπτεμβρίου 2008 τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια, ο οποίος εξέφρασε το έντονο ενδιαφέρον του για
την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και για τη διασφάλιση
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του ύψιστου κοινωνικού αγαθού της ασφάλειας των πολιτών. Σε ό,τι αφορά την επικινδυνότητα του
επαγγέλματος, τόνισε ότι αποτελεί διαρκές χρέος της πολιτείας η αναγνώριση του ρόλου τους.
Να σημειώσουμε ότι στο δυναμικό χορό των κινητοποιήσεων έχουν μπει και οι εποχικοί
πυροσβέστες. Στις 3-10-2008 ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συμβασιούχων
Πυροσβεστών και Διάσωσης Κωστής Παπαντώνης, δηλώνει στο «Παρασκήνιο» ότι βρίσκονται με
«το όπλο παρά πόδα» 5.500 συμβασιούχοι πυροσβέστες και ζητούν την τήρηση των δεσμεύσεων
που έχει επανειλημμένα αναλάβει η πολιτεία απέναντί τους. «Μέσα στον Οκτώβριο οργανώνουμε
πανελλαδικά συλλαλητήρια, για να γίνουν πράξη οι προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης και
η απασχόλησή μας επιτέλους να γίνει και ετήσια, έτσι ώστε να μπορούμε να ελπίζουμε στο μέλλον
για τη μονιμοποίησή μας».
Στα ενδότερα της ΠΟΕΥΠΣ, το Δ.Σ. ενημερώνει την ΕΠΑΠΑ να τακτοποιήσει την εκκρεμότητα
των συνδρομών, άλλως θα διαγραφεί, ενώ δηλώνει παρούσα και στις κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ
στις 21-10-08. Επίσης, ενημερώνει τις Ενώσεις δια του νομικού της συμβούλου Κώστα Πενταγιώτη,
σχετικά με την πρόοδο που έχει συντελεστεί στις δικαστικές υποθέσεις, όπως είναι η διεκδίκηση της
διαφοράς επιδόματος ειδικής απασχόλησης, η διεκδίκηση διαφοράς αμοιβής για νυκτερινή εργασία
(οι αγωγές δεν έχουν προσδιορισθεί να συζητηθούν), η διεκδίκηση της διαφοράς αμοιβής 176
ευρώ (έχουν ασκηθεί οι αγωγές και αναμένεται ο προσδιορισμός της συζήτησή τους), το επίδομα
παραμεθορίων -προβληματικών περιοχών (συζητήθηκαν στον πρώτο βαθμό στις 22/10/2008
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών δύο αγωγές της Π.Υ. Κω και είναι σε αναμονή
έκδοσης απόφασης), ενώ για το οικογενειακό επίδομα, ανέφερε λεπτομερέστερα ότι οι αγωγές
έχουν συζητηθεί και έχουν εκδοθεί θετικές αποφάσεις με τις οποίες το επίδικο επίδομα επιδικάζεται
για την περίοδο από 1.3.2001 έως και 30.6.2002. Το Δημόσιο έχει ασκήσει εφέσεις, που μέχρι
σήμερα έχουν προσδιορισθεί να συζητηθούν σε διάφορες δικασίμους εντός του τρέχοντος έτους.
Για πρώτη φορά, τίθεται θέμα δικαστικής διεκδίκησης επιδόματος κινδύνου. Όπως επισημαίνει,
«σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2448/1996 στο προσωπικό των Ειδικών Μονάδων Αποκατάστασης
Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) χορηγείται σε μηνιαία βάση επίδομα κινδύνου, το οποίο από 1.1.2002
καθορίζεται σε ποσοστό 16% επί του βασικού μισθού του Ανθυποπυραγού, όπως αυτός ισχύει κάθε
φορά. Ήδη σήμερα, το επίδομα κινδύνου (από 1.10.2008) ανέρχεται μηνιαίως στο ποσό των 143,84
ευρώ.
Εκτιμούμε ότι η μη χορήγηση του επιδόματος αυτού σε όλους τους υπαλλήλους του
Πυροσβεστικού Σώματος παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της ισότητας και δημιουργεί άνιση
μεταχείριση μεταξύ των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, λαμβανομένου υπόψη αφενός
του αληθούς γεγονότος ότι το επάγγελμα του Πυροσβέστη είναι το ίδιο επικίνδυνο για όλους τους
υπαλλήλους του Σώματος, αφετέρου δε, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ότι σε όλα τα συμβάντα, εκτός
από την ΕΜΑΚ, καλούνται πάντοτε και συνδράμουν προς αντιμετώπισή τους και οι υπάλληλοι
των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων της εκάστοτε περιοχής, καθώς επίσης και ότι
σε συμβάντα που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές που δεν υφίσταται υπηρεσία της ΕΜΑΚ, αυτά
αντιμετωπίζονται αποκλειστικά και μόνο από τους υπαλλήλους των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
των περιοχών αυτών. Άλλωστε, το προσωπικό των Ε.Μ.Α.Κ. προέρχεται από το σύνολο του
προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και τοποθετείται εκεί χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις
και όρους.
Με βάση τα ανωτέρω, σας ενημερώνω ότι υφίσταται η δυνατότητα για τη δικαστική διεκδίκηση
του επιδόματος κινδύνου ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων για το χρονικό διάστημα
από 1.1.2002 έως και 31.12.2008 (το προς διεκδίκηση ποσό για αυτό το χρονικό διάστημα υπερβαίνει
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τις 10.000 ευρώ)».
Μαύρα σύννεφα πάνω από τη χώρα
Για να έχουμε πλήρη εικόνα και των πολιτικοοικονομικών δεδομένων, γενικότερα, να λάβουμε
υπόψη μας ότι στις 24 Οκτωβρίου 2008, τη λεγόμενη “Μαύρη Παρασκευή”, ξέσπασε η μεγάλη
χρηματιστηριακή κρίση στην Ασία, με απώλειες 3,2 τρισ δολάρια, ενώ οι ξένοι επενδυτές έσπευσαν
σε μαζικές ρευστοποιήσεις και στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα ο Γενικός Χρηματιστηριακός Δείκτης
να πέσει κάτω από τις 1.800 μονάδες, στα χαμηλότερα επίπεδα από το 1989, παρά τα πραγματικά
κέρδη που εμφάνιζαν οι ελληνικές τράπεζες και οι επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα σημειώθηκαν
απώλειες 24 δισ. ευρώ στο δεύτερο εξάμηνο του 2008, μέσα σε 24 μέρες (Κυριακάτικος Τύπος,
25/10/2008).
Η κρίση είχε ξεκινήσει βέβαια, πολύ νωρίτερα, με το σπάσιμο της φούσκας ακινήτων το καλοκαίρι
του 2006, στις ΗΠΑ, γεγονός που είχε οδηγήσει σε μεγάλο αριθμό χρεοκοπιών στεγαστικών
δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου, με επιπτώσεις και στην αγορά των εταιρικών ομολόγων
μειωμένης εξασφάλισης που είχαν εκδοθεί για τη χρηματοδότηση των τιτλοποιημένων στεγαστικών
δανείων. Το αποτέλεσμα ήταν ένα κύμα καταρρεύσεων, συγχωνεύσεων και κρατικοποιήσεων μετά
το Σεπτέμβριο του 2008, δεδομένου ότι, σχεδόν το 10% των στεγαστικών δανείων βρισκόταν
σε καθυστέρηση πληρωμών ή σε διαδικασία πλειστηριασμού. Η κρίση μεταφέρθηκε άμεσα στις
χρηματοπιστωτικές αγορές των άλλων χωρών, προκαλώντας δραματική πτώση (40% - 70%).
Στη χώρα μας, η κρίση έγινε εμφανής στην πραγματική οικονομία. Τα έσοδα του κράτους ανήλθαν
στα 39,2 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 41,6 δισ. ευρώ, ενώ στην Ελλάδα σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες
απώλειες βιομηχανικών παραγγελιών στην Ευρωζώνη, ύψους 10%, τη στιγμή που στη Γαλλία
π.χ., εμφανίστηκαν απώλειες 7%. Οι αναλυτές αρχίζουν να προβλέπουν μείωση της κατανάλωσης,
των εξαγωγών και της παραγωγικής δραστηριότητας, ενώ οι κατασκευές παραμένουν παγωμένες.
Όλα αυτά προκάλεσαν αναθεωρήσεις όλων των κρατικών προϋπολογισμών, οι δε ηγέτες της ΕΕ
απαίτησαν χαλάρωση του Συμφώνου σταθερότητας και προσαρμογή του στις νέες, δυσμενείς
συνθήκες.
Το συντονιστικό των προέδρων των Ομοσπονδιών, ενόψει της συζήτησης του προϋπολογισμού
στη Βουλή, προσανατολίστηκε στη διοργάνωση ένστολης κινητοποίησης, στις 10-12-08, η οποία
όμως ακυρώθηκε υπό το βάρος τραγικών εξελίξεων.
Στις 6 Δεκεμβρίου το βράδυ, ανήμερα του Αγίου Νικολάου, «μια τραγικά απερίσκεπτη
ενέργεια ενός ειδικού φρουρού εξελίχθηκε σε έγκλημα με αλυσιδωτές αντιδράσεις στην Ελλάδα
και το εξωτερικό. Μία και μόνο σφαίρα στην καρδιά ενός αθώου παιδιού, του Αλέξανδρου
Γρηγορόπουλου, ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει κοινωνικές εκρήξεις και να δώσει τη χαριστική
βολή στην κυβέρνηση, σύμφωνα με έγκριτους πολιτικούς αναλυτές. (…) Με άλλα λόγια, μια
βλακώδης πράξη ενός υπηρεσιακού οργάνου με τις παρενέργειές της, ήταν ικανή να ρίξει αν όχι
την κυβέρνηση, σίγουρα να προκαλέσει πολιτικούς τριγμούς. Γεννάται, επομένως, το ερώτημα: Δεν
γνώριζαν οι κυβερνώντες τι συνέβαινε γύρω τους ή δεν υπολόγιζαν ότι υπήρχε ποτέ περίπτωση να
συμβούν επί των ημερών τους αυτά που συνέβησαν; Αφήνουμε τις όποιες απαντήσεις για άλλους,
καταλληλότερους ημών…», σημείωνε η «Αξιωματική Αστυνομία», το περιοδικό της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, στο κύριο άρθρο της.
Το 2009, προάγγελος πολλών δεινών για τον τόπο μας, χωρίς βεβαίως τούτο να γίνεται αντιληπτό
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από τον απλό λαό, ο οποίος συνήθως περιορίζεται άλλοτε έκπληκτος και άλλοτε απογοητευμένος,
στις εντυπώσεις που του προκαλεί η τρέχουσα επικαιρότητας, με κυρίαρχα στοιχεία τους
εμπρηστές, τους τρομοκράτες, τους κουκουλοφόρους και τους κοινούς ληστές που βοηθούντων
ορισμένων ΜΜΕ, του προκαλούν φοβικά αισθήματα και ανασφάλειες, αποπροσανατολίζοντάς
τον, κατά βάση, από τα δομικά προβλήματα του συστήματος και της οικονομίας και κυρίως από τα
πραγματικά αίτιά τους.
Ουδείς μιλούσε αρχές του 2009 ακόμα με πειστικό τρόπο -παρά το γεγονός ότι είχε ξεσπάσει
διεθνώς η οικονομική κρίση- για την οικτρή οικονομική κατάσταση της χώρας, πόσω μάλλον για το
γεγονός ότι οδεύαμε ολοταχώς προς τη χρεοκοπία. Μέσα στις αλληλοκατηγορίες κυβέρνησης και
αντιπολίτευσης, στη θολούρα που καλλιεργούσε η προπαγάνδα μέσω των προσφιλών τους δικτύων
ενημέρωσης, όχι μόνο χανόταν η αλήθεια, αλλά ακόμα και να ήθελε κάποιος κοινός θνητός να την
πληροφορηθεί, δεν θα μπορούσε να το πετύχει εύκολα.
Καταλύτης, οι πολιτικές εξελίξεις, το φθινόπωρο του 2009, όπως θα δούμε στη συνέχεια.
Έχουν προηγηθεί στις 7 Ιουνίου 2009, οι ευρωεκλογές που βρίσκουν τους μισούς σχεδόν
Έλληνες στις παραλίες (αποχή 47,37%). Πρώτο κόμμα αναδεικνύεται το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό
36,65%, ενώ η ΝΔ περιορίζεται στο 32,29%, αφού αδυνατεί να ανατρέψει το δυσμενές γι’ αυτήν
κλίμα της σκανδαλολογίας και των υπαρκτών σκανδάλων, αλλά και το άσχημο οικονομικό
περιβάλλον. «Κανόνια» σκάνε στον ασφαλιστικό κλάδο, ενώ SOS εκπέμπουν τα ασφαλιστικά
ταμεία. ΙΚΑ και ΟΑΕΕ ζητούν έκτακτη οικονομική ενίσχυση της τάξεως των 532 εκατ. ευρώ λόγω
αδυναμίας εξυπηρέτησης των συντάξεων Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, καθώς και του δώρου των
Χριστουγέννων.
Η κυβέρνηση οδηγείται σε πρόωρες εκλογές στις 4 Οκτωβρίου, το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει στο
Μαξίμου, αφού επικρατεί με 43,92% επί της ΝΔ, ενώ ο Κώστας Καραμανλής αναλαμβάνει πλήρως
την ευθύνη της εκλογικής ήττας και παραιτείται από την αρχηγία του κόμματος.
Το συνδικαλιστικό κίνημα των ενστόλων δεν καλωσορίζει το νέο έτος με αισιοδοξία, πάντως.
Οι τρομοκράτες σκορπούν τον τρόμο με επίθεση που εξαπολύουν στις 5 Ιανουαρίου 2009 στα
Εξάρχεια και συγκεκριμένα σε διμοιρία των ΜΑΤ έξω από το υπουργείο Πολιτισμού. Θύμα, ο
20χρονος αστυνομικός Διαμαντής Μαντζούνης, που τραυματίστηκε βαρύτατα. Τα αισθήματα
συμπαράστασης του κλάδου των ενστόλων αυτονόητα. Άμεσα και τα αντανακλαστικά των δυο
Ομοσπονδιών των αστυνομικών, οι οποίες είναι αποδέκτες επιστολών αλληλεγγύης εκ μέρους των
αδελφών Ομοσπονδιών του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος. Όλοι δηλώνουν «παρών»
στις ανοικτές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που ακολουθούν.
Μια ηχηρή απάντηση και μηνύματα με πολλούς αποδέκτες εξέπεμψε άμεσα το συνδικαλιστικό
κίνημα, στις 15/1/2009, με τη συγκέντρωση που διοργάνωσε στην Πλατεία Συντάγματος, καλώντας
τον πολιτικό κόσμο και την κοινωνία να καταδικάσουν τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται.
Ο νέος κύκλος της τρομοκρατίας περιλαμβάνει επιθέσεις σε αστυνομικά τμήματα (3/2/2009,
επίθεση στο ΑΤ Κορυδαλλού), ενώ και το οργανωμένο έγκλημα δείχνει απειλητικά τα δόντια του
(απόδραση με ελικόπτερο από τον Κορυδαλλό, δολοφονία αστυνομικού Μιχάλη Σπανουδάκη
στην Καλλιθέα, συμπλοκή με ληστές και θανάσιμο τραυματισμό ανυποψίαστης υπαλλήλου εντός
καταστήματος, δολοφονία του αστυφύλακα Σπύρου Θεοδώρου στις 3/4/2009 από κακοποιούς
κ.λπ.).
Στη Βουλή συζητείται η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση Διακομματικής Επιτροπής, η οποία
υποστηρίζεται και από το ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν τυγχάνει της στήριξης της Νέας Δημοκρατίας.
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Τα μείζονα θέματα της Αστυνομίας αποτελούν εκ νέου αντικείμενο συζήτησης στη Βουλή τον
Απρίλιο του 2009, οπότε ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής αναγνωρίζει την αναγκαιότητα
διακομματικής συνεννόησης και εξαγγέλλει τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου για την Αστυνομία,
ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων κ.λπ.
Ενημερωτική συνάντηση με το Χρήστο Μαρκογιαννάκη
Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό περιβάλλον, πλούσιο σε καυτά γεγονότα, η ΠΟΕΥΠΣ συναντάται
(17-2-2009) με τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Χρήστο Μαρκογιαννάκη και του καταθέτει
το Υπόμνημα με το διεκδικητικό πλαίσιο όλων των αιτημάτων της.
Να σημειώσουμε ότι ο Χρήστος Μαρκογιαννάκης εξέταζε εκείνες τις ημέρες και το σχέδιο
Υπουργικής Απόφασης που αφορούσε τη σύσταση Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Προσωπικού
Πυροσβεστικού Σώματος, με πόρους αποκλειστικά από εισφορές του πυροσβεστικού προσωπικού,
δωρεές και κληρονομιές, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση
του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις».
Ήδη, ήταν γνωστή η ύπαρξη ερανικού λογαριασμού από εράνους που πραγματοποιούνταν μεταξύ
των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος και τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή περιείχε το ποσό
των 415.290,03 €. Προτάθηκε δε η σύσταση λογαριασμού αλληλοβοήθειας προκειμένου αφενός
μεν να γίνει μεταφορά του προαναφερόμενου ποσού, αφετέρου δε για να υπάρχει λογαριασμός με
σταθερά πλέον έσοδα, με σκοπό την κάλυψη συγκεκριμένων προσωπικής φύσεως αναγκών των
υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος.
Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Χρήστος Μαρκογιαννάκης, συγκάλεσε εντός του
Φεβρουαρίου την καθιερωμένη σύσκεψη για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, αλλά δεν
ξέφυγε από την κριτική του Τύπου. Στον αυστηρά κρίνοντα τα θέματα δημόσιας τάξης, «Κόσμο του
Επενδυτή», (10-2-2009), ενόψει της σύσκεψης αυτής, τονίζεται ότι το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού
Σώματος δεν εξέδωσε κανένα πόρισμα για τα πραγματικά αίτια των καταστροφικών πυρκαγιών
των δυο τελευταίων ετών στη χώρα μας.
«Είναι αλήθεια ότι το Νοέμβριο πέρυσι, έγινε μια σύσκεψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων η οποία
είχε τα χαρακτηριστικά της αποτίμησης των δασικών πυρκαγιών του 2008, αλλά το γεγονός και
μόνο ότι ουδείς το αντιλήφθηκε, λέει πολλά. Η Ηγεσία αντί να αναφερθεί στα υπαρκτά προβλήματα
των υπηρεσιών και των πυροσβεστών και να ζητήσει την άμεση επίλυσή τους, ενημερώνοντας
ασφαλώς και τους πολίτες, επειδή γνωρίζει ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει επαρκή κονδύλια (σχετικό
δημοσίευμά μας 27-12-2008), αρκέστηκε στα στατιστικά στοιχεία των υπηρεσιών, που έδειχναν
ότι το 2008 ξέσπασαν περίπου 12.000 δασικές πυρκαγιές με περίπου 300.000 καμένα στρέμματα,
πολύ λιγότερα δηλαδή σε σύγκριση με το τραγικό αποτέλεσμα των εβδομήντα νεκρών και των δυο
εκατομμυρίων στρεμμάτων καμένων εκτάσεων του 2007.
Η καταστροφική τακτική που ακολουθεί το Πυροσβεστικό Σώμα αποδίδεται στο ότι τα ηγετικά
του στελέχη δεν θέλουν να φέρουν σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση και ιδίως τα στελέχη της που
είχαν υιοθετήσει τη θεωρία του «στρατηγού ανέμου» ή των «ασύμμετρων απειλών». Έτσι για άλλη
μια χρονιά, το Π.Σ. οδεύει προς τη νέα αντιπυρική περίοδο έτους 2009 με μια ελλειμματική δύναμη
3.434 ατόμων, (παρούσα δύναμη 9.356 πυροσβεστών και αξιωματικών), όταν η οργανική δύναμη
πριν από αρκετά χρόνια είχε καθοριστεί στους 12.790 άνδρες και γυναίκες».
Μια άλλη διάσταση που προκαλούσε πονοκέφαλο στα επιτελεία του υπουργείου και του
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αρχηγείου, ήταν οι οφειλές του ΠΣ προς τρίτους και κυρίως προς το προσωπικό του. Σύμφωνα με
δημοσιογραφικές πληροφορίες το Πυροσβεστικό Σώμα χρωστούσε εκείνη την περίοδο περίπου
50 εκατ. ευρώ σε διάφορους δικαιούχους, εταιρείες ενοικίασης ελικοπτέρων, τεχνικά συνεργεία
οχημάτων, προμήθειες τεχνικών μέσων και βεβαίως στο ίδιο το ανθρώπινο δυναμικό του, στους
9.300 αξιωματικούς και απλούς πυροσβέστες του. Μόνο για την εξόφληση των οφειλών προς
τις εταιρείες που διέθεσαν τα 12 ελικόπτερα το 2008, η Ηγεσία του Π.Σ. είχε ζητήσει από τον
αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Χρήστο Μαρκογιαννάκη 29,5 εκατ. ευρώ, ενώ πάνω από 10
εκατ. ήταν τα οφειλόμενα προς το προσωπικό για την υπερεργασία και τα εκτός έδρας.
Επιπλέον είχε αρχίσει και η γκρίνια μεταξύ των οπαδών του εθελοντικού κινήματος, όταν
πληροφορήθηκαν ότι το 2009, η κυβέρνηση ήθελε να τους εντάξει πιο συστηματικά στη
δασοπυρόσβεση με την υπαγωγή τους απευθείας στους δήμους. Στους καταλόγους είχαν εγγραφεί
130.000 μέλη από 287 οργανώσεις τις οποίες όμως δεν εκπροσωπούσε η νεοσύστατη Πανελλήνια
Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος επειδή δεν υπήρχε διαφάνεια στη λειτουργία και στη
διάθεση διαφόρων πόρων που χορηγούνταν από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Το υπουργείο προσπαθούσε να βάλει τάξη σε αυτό το χώρο, εξετάζοντας το ενδεχόμενο παροχής
κινήτρων σε όσους ήταν ήδη ενταγμένοι στο Πυροσβεστικό Σώμα, ώστε να αποζημιώνονται
τουλάχιστον κατά το 1/25 του μισθού των μόνιμων πυροσβεστών, εφόσον τίθεται μια περιοχή σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς και να τους παρέχει την εκπαίδευση και πιστοποίηση με ένα
θεσμοθετημένο σύστημα εκπαίδευσης για όλες τις δράσεις (δασοπυρόσβεση, έρευνα και διάσωση,
διοικητική μέριμνα, επικοινωνίες κ.λπ.). Επίσης, κομβικό σημείο, ήταν η νομοθετική ρύθμιση, για
ασφαλιστική κάλυψη, ρύθμιση της αστικής ευθύνης σε περίπτωση ατυχήματος, τραυματισμού,
περίθαλψης-νοσηλείας κ.λπ.
Η ΠΟΕΥΠΣ, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 17-3-09, προέβη τελικά στη διαγραφή της ΕΠΑΠΑ,
αφού δεν είχε τακτοποιήσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις, όπως την είχαν καλέσει να πράξει
από την προηγούμενη χρονιά. Στο Δ.Σ. συζητήθηκε και η συνεργασία με τις άλλες Ομοσπονδίες
με σημείο αιχμής την εισοδηματική πολιτική ενώ τέθηκαν στο τραπέζι και τα προβλήματα τις
δασοπυρόσβεσης σε σχέση με το εργασιακό καθεστώς και τις αμοιβές. Ενόψει της αντιπυρικής
περιόδου, αποφασίστηκε να επιδιωχθεί συνάντηση με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και
Οικονομικών Ιωάννη Παπαθανασίου, αλλά και με τον υπουργό Εσωτερικών Προκόπη Παυλόπουλο,
στις αρμοδιότητες των οποίων υπάγεται η κατάσταση του ανθρώπινου δυναμικού και της
υλικοτεχνικής υποδομής του Πυροσβεστικού Σώματος. Παρά το γεγονός ότι το συνδικαλιστικό
κίνημα των πυροσβεστών έκρουε προ πολλού τον κώδωνα του κινδύνου, αν εξαιρεθεί η περίοδος
πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που όπως είδαμε, διατέθηκαν κεφάλαια, έκτοτε το «πουγκί» της
Καραγιώργη Σερβίας ήταν αρκετά σφικτό, ενώ θα έπρεπε να συμβεί το αντίθετο λόγω των διαρκώς
αυξανόμενων αναγκών του Σώματος, από το 1998 και εντεύθεν, όταν ανέλαβε εξολοκλήρου και
την αρμοδιότητα της δασοπυρόσβεσης.
Το συντονιστικό των Ομοσπονδιών καλεί τελικά σε κοινούς αγώνες στις 20-3-2009 με το σύνθημα
«Να μην πληρώσουν την κρίση οι εργαζόμενοι». Αντιπροσωπείες δίνουν το «παρών» στη Βουλή
κατά τη διάρκεια συζήτησης οικονομικού νομοσχεδίου ενώ με κοινή επιστολή που αποστέλλεται
στους βουλευτές όλων των κομμάτων, ζητούν να μην ισχύσουν οι νέες ρυθμίσεις. Η κυβέρνηση
έχει παγώσει μισθούς και συντάξεις για το 2009 και οι τριτοβάθμιες οργανώσεις ΑΔΕΔΥ - ΓΣΕΕ
προβαίνουν, εξάλλου, σε απανωτές κινητοποιήσεις (2-4-2009).
Η κυβέρνηση από την πλευρά της εξαγγέλλει τη χορήγηση εκτάκτου επιδόματος 500 ευρώ σε
όσους λαμβάνουν μικτές αποδοχές έως 1.500 ευρώ και 300 ευρώ όσων είναι έως 1.700 ευρώ.
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11ο συνέδριο: «Αγωνιούμε για το Σήμερα και Αγωνιζόμαστε για το Μέλλον»
Το 11ο ετήσιο συνέδριο της ΠΟΕΥΠΣ πραγματοποιείται στις 29, 30 και 31 Μαΐου 2009, στο
Καρπενήσι υπό το σύνθημα «Αγωνιούμε για το Σήμερα και Αγωνιζόμαστε για το Μέλλον».
Οι σύνεδροι προσέρχονται στη συνεδριακή αίθουσα γνωρίζοντας ότι αφήνουν πίσω τους άλλη
μια δύσκολη συνδικαλιστική χρονιά, αφού η κυβέρνηση ελάχιστα έχει ανταποκριθεί στα αιτήματα
του Κλάδου. Άλλωστε, το συνέδριο, όπως κατέστησε σαφές με την ομιλία του, ο πρόεδρος Γιώργος
Πήλιουρας, «συμπίπτει με μια δυσμενή παγκόσμια συγκυρία». Οι απειλές των αγορών είναι ήδη
καταφανείς, γι’ αυτό και δεν παραλείπει να αναφερθεί και σε αυτές. Ιδού η ομιλία και οι προφητικές
επισημάνσεις ένα χρόνο πριν σημάνει ο συναγερμός της χρεοκοπίας:
«Από τις ΗΠΑ έως την Ευρωπαϊκή Ένωση το τοπίο το οικονομικό, αλλά με ευρύτατες κοινωνικές
επιπτώσεις, είναι και παραμένει γκρίζο. Οικονομικοί κολοσσοί, όχι μόνο του τραπεζικού τομέα
αλλά και άλλων (όπως είναι ο στεγαστικός), κλονίζονται και καταρρέουν. Εκατοντάδες χιλιάδες
θέσεων εργασίας χάνονται. Το αίσθημα ανασφάλειας είναι κυρίαρχο, ακόμη και στις πλέον
εύρωστες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία
κ.ά. Το ίδιο αίσθημα πλανιέται και στη δική μας πατρίδα, όσο κι αν κάποιοι δείκτες εμφανίζονται
θετικοί (συγκριτικά πάντα με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες). Οι διαχρονικές οικονομικές πολιτικές
όμως, που εφαρμόστηκαν στη χώρα μας, έχουν δημιουργήσει σοβαρές ρωγμές στους δείκτες του
ελλείμματος και του δημόσιου χρέους. Αυτό που πλέον αναδεικνύεται κυρίαρχο, είναι η στήριξη
της πραγματικής οικονομίας, είναι η στήριξη των θέσεων εργασίας. Είναι η αντιμετώπιση του
φάσματος της ανεργίας που πλανιέται και σκοτεινιάζει τα όνειρα και τις ελπίδες της νέας γενιάς,
των παιδιών μας. Συμμεριζόμαστε τις αγωνίες τους, τις αναζητήσεις τους, τις προσδοκίες τους και
συστρατευόμαστε μαζί τους στη διεκδίκηση του τρίπτυχου: Ανάπτυξη - Απασχόληση - Κοινωνική
συνοχή».
Στη συνέχεια μίλησε για τις εργασιακές σχέσεις και τη λειτουργία της αγοράς, τονίζοντας ότι «κι
εμείς ως εργαζόμενοι και ως συνδικαλιστικό κίνημα, δεν εθελοτυφλούμε μπροστά στις συνθήκες
που βιώνουμε και που με ιδιαίτερη ένταση βιώνουν άλλες ομάδες της κοινωνίας μας. Λέμε ΝΑΙ στις
όποιες προτεραιότητες αναληφθούν για την στήριξή τους». Ωστόσο, όπως είπε, «το Πυροσβεστικό
Σώμα δεν είναι ένα ασήμαντο γρανάζι της όλης διοικητικής μηχανής. Ως κύρια αποστολή έχει την
προστασία της ζωής και της περιουσίας των ανθρώπων, την προστασία του δασικού πλούτου. Το
Πυροσβεστικό Σώμα απλά είναι η ψυχή της κρατικής μηχανής και με αυτό το δεδομένο, η πολιτεία
οφείλει συνεχώς να το αναβαθμίζει. Με λίγα λόγια το Πυροσβεστικό Σώμα χρειάζεται εκ βάθρων
αναμόρφωση σε όλους τους τομείς. Πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους και ιδιαίτερα σε όσους
έχουν την πολιτική ευθύνη ότι ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του Σώματος είναι όροι εθνικής
ανάγκης, όροι που επιβάλλουν:
• Τη θεσμοθέτηση και καθιέρωση ειδικοτήτων για το Πυροσβεστικό προσωπικό με παράλληλο
διαχωρισμό επιχειρησιακού και διοικητικού τομέα.
• Την αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
• Την αναμόρφωση της εκπαίδευσης, της υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής.
• Τη δημιουργία πεδίων ασκήσεων για να υπάρχει η δυνατότητα για την δια βίου εκπαίδευση των
πυροσβεστών σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.
• Την ανανέωση των πυροσβεστικών οχημάτων δεδομένου ότι απ’ τα 1.650 υδροφόρα οχήματα,
το 10% είναι άνω της 20ετίας και το 20% άνω της 10ετίας.
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• Την ανανέωση των πυροσβεστικών αεροσκαφών (τα περισσότερα είναι της δεκαετίας του 1970
και παρ΄όλη την καλή τους συντήρηση, δεν παύει να είναι καταπονημένα και τα περισσότερα
παλιάς τεχνολογίας και ό,τι είχαν να δώσουν, το έδωσαν.
• Την αύξηση των οργανικών θέσεων και την άμεση κάλυψη των υπαρχόντων κενών, 4.000 τον
αριθμό.
Αν και το τελευταίο χρονικό διάστημα προσλήφθησαν 2.000 περίπου νέοι συνάδελφοι, τα κενά
παραμένουν τα ίδια, λόγω συνταξιοδοτήσεων. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι αν το επόμενο
χρονικό διάστημα δεν καλυφθούν τα κενά, το Πυροσβεστικό Σώμα θα αντιμετωπίσει τεράστιο
πρόβλημα στο να μπορέσει να ανταποκριθεί στον κοινωνικό του ρόλο. Δεν μπορεί εσαεί τα πάντα
να στηρίζονται στην υπερεργασία και το φιλότιμο του πυροσβέστη».
Αναφερόμενος στη συνέχεια στα υπόλοιπα αιτήματα, μίλησε ιδιαίτερα για τη βαθμολογική
εξέλιξη και το βαθμολόγιο χαμηλόβαθμων, καθώς και για τα δυο βασικά θεσμικά αιτήματα που
βρίσκονται στο τελικό στάδιο της θεσμικής επίλυσής τους (Π.Δ. που αφορούν την υγιεινή και
ασφάλεια και την τροποποίηση του Κανονισμού μεταθέσεων).
«Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι με την ομιλία μου αυτή δεν προσπαθώ να μονοπωλήσω την
αλήθεια και ούτε βεβαίως υπάρχει η δυνατότητα να αναλυθούν το σύνολο των προβλημάτων μας,
όμως ένα είναι σίγουρο, ότι εμείς οι πυροσβέστες «Αγωνιούμε για το Σήμερα και Αγωνιζόμαστε
για το Μέλλον».
Την 1η Ιουνίου 2009, ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής επισκέφθηκε το Συντονιστικό
Επιχειρησιακό Κέντρο του Π.Σ. (199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.), προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με την
προετοιμασία και το βαθμό ετοιμότητας του Π.Σ. ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.
Η ΠΟΕΥΠΣ λίγες ημέρες μετά (19/06/2009), εξέδωσε Δελτίο Τύπου και απευθυνόμενη στο
σύνολο των ΜΜΕ, επισήμανε ότι «το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε γίνει μάρτυρες μιας
προσπάθειας από κάποιους να εμφανιστεί ότι το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται υπό διάλυση και
δήθεν ανέτοιμο να αντιμετωπίσει τις δασικές πυρκαγιές». Για το λόγο αυτό, «με αίσθημα ευθύνης
δηλώνει και τοποθετείται κατηγορηματικά και απερίφραστα ότι τέτοιο θέμα δεν υπάρχει. Το
Πυροσβεστικό Σώμα είναι απ’ τα πλέον οργανωμένα Σώματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν είτε εντός είτε εκτός Σώματος. Βεβαίως,
προβλήματα υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν, όπως είναι η κάλυψη των κενών οργανικών
θέσεων που συχνά οδηγεί σε υπερεργασία, η σταδιακή και σε τακτά διαστήματα ανανέωση του
στόλου (αεροσκαφών, οχημάτων), η απόκτηση ιδιόκτητου στόλου ελικοπτέρων και άλλα, που
ασφαλώς και η πολιτεία πρέπει να προχωρήσει στη αντιμετώπισή τους.
Άλλο όμως αυτό και άλλο να γίνεται προσπάθεια απαξίωσης και μάλιστα με ανακριβή
επιχειρήματα γιατί είναι ανακριβές το επιχείρημα ότι το Σώμα είναι ανέτοιμο και υπό διάλυση γιατί
δεν είχαν ενταχθεί 2 επιπλέον ελικόπτερα για την αεροπυρόσβεση τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου,
όταν οι πάντες και πολύ περισσότερο οι συνάδελφοι, γνωρίζουν ότι η ένταξη των ελικοπτέρων
γίνεται σταδιακά και ολοκληρώνεται περί τα τέλη του μήνα.
Σε όσους, λοιπόν, με τη στάση τους, τη συμπεριφορά τους και τις απόψεις τους προσπαθούν
να πλήξουν το Πυροσβεστικό Σώμα και τους Πυροσβέστες, προσδοκώντας είτε μια ολιγόλεπτη
δημοσιότητα είτε για ποικίλους άλλους λόγους, απλά τους υπενθυμίζουμε ότι η υπόθεση των
δασών μας είναι εθνικό θέμα και ως τέτοιο πρέπει να μείνει.
Καλούμε τα μέλη των Δ.Σ. των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων, όταν τοποθετούνται για θέματα που
αφορούν το Σώμα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, να τοποθετούνται με πυροσβεστική
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και συνδικαλιστική δεοντολογία, να τοποθετούνται αξιόπιστα και τεκμηριωμένα έξω και πέρα από
οποιαδήποτε άλλη σκοπιμότητα».
Οι ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου 2009 διεξάγονται ομαλά, αν και λίγες ημέρες μετά, στις 17-6-2009,
η τρομοκρατική οργάνωση ΣΕΧΤΑ επαναστατών, δολοφονεί τον Αρχιφύλακα Νεκτάριο Σάββα, την
ώρα που ήταν σκοπός σε φυλασσόμενο στόχο της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, στα Πατήσια. Η
είδηση βρήκε όλο το συνδικαλιστικό κόσμο στο συνέδριο της ΠΟΑΣΥ, στην Καλαμπάκα, αλλά και
την ώρα της προγραμματισμένης σύσκεψης στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης των εκπροσώπων των
κομμάτων υπό τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Χρήστο Μαρκογιαννάκη, όπου συζητούντο
διάφορα θέματα Σωμάτων Ασφαλείας μείζονος σημασίας, στο πλαίσιο της νέας πολιτικής που είχε
υιοθετήσει ο Κώστας Καραμανλής με στόχο τη διακομματική συνεννόηση. Στόχος του υπουργείου
ήταν η Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Εσωτερικής Ασφάλειας, στην οποία θα συμμετείχαν και
από ένας βουλευτής από κάθε κόμμα -αναγνωρισμένο, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής.
Με αυτήν την κίνηση η τότε κυβέρνηση προσπαθούσε να κάμψει την κριτική των κομμάτων
της Αριστεράς που ζητούσαν τη σύσταση Διακομματικής επιτροπής για τα θέματα της δημόσιας
τάξης και ασφάλειας. Η συγκεκριμένη σύσκεψη είχε ως αντικείμενο την παράνομη μετανάστευση
και τις προτάσεις των συμμετεχόντων σε αυτήν, αλλά, όπως αποδείχτηκε, δεν συνέβαλε στους
επιδιωκόμενους στόχους, με αποτέλεσμα η όλη πρωτοβουλία να εκφυλιστεί πολύ σύντομα.
Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός στο υπουργείο, το οποίο διέκοψε τη σύσκεψη, μεταθέτοντάς την
για τις 24-06-2009, ως ελάχιστο φόρο τιμής προς τον δολοφονηθέντα αστυνομικό. Όπως γίνεται
αντιληπτό, το βαρύ πένθος λειτούργησε ανασταλτικά και στην διεκδίκηση των οικονομικών
αιτημάτων. Ωστόσο, οι Ομοσπονδίες πετυχαίνουν να μην προσμετρηθούν οι αποζημιώσεις της
πέραν του πενθημέρου εργασίας και της νυχτερινής απασχόλησης στο ύψος των αποδοχών, βάσει
των οποίων χορηγήθηκε, αντί της εισοδηματικής πολιτικής, εφάπαξ ποσό των 500 και 300 ευρώ σε
30.000 περίπου δικαιούχους. Εξάλλου, το εκλογικό επίδομα ύψους 950 ευρώ για τις ευρωεκλογές
της 7ης Ιουνίου 2009, χορηγήθηκε κανονικά.
Το συνδικαλιστικό κίνημα πιέζει σε κάθε περίπτωση κυρίως για τα θεσμικά ζητήματα, που δεν
είχαν άλλωστε και σημαντική δημοσιονομική επιβάρυνση.
Αξιοσημείωτη είναι η εγκύκλιος του Αρχηγείου ΠΣ στις 22-6-2009 με θέμα «ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ». Μεταξύ άλλων τονίζεται ότι «η
ασφάλεια του προσωπικού αποτελεί το πρώτιστο καθήκον κάθε επικεφαλής (υπεύθυνου Επέμβασης)
σε συμβάν, καθώς από αυτήν καθορίζεται άμεσα και μονοσήμαντα η επιτυχής διαχείρισή του. Ένα
ατύχημα στην πρώτη γραμμή της πυρκαγιάς/συμβάντος δημιουργεί επιπλοκές και πολλαπλασιαστικά
φαινόμενα (domino) που δυσχεραίνουν την κατάσβεση/διάσωση, καθώς επηρεάζεται αρνητικά η
ψυχοσωματική απόδοση όλων των επεμβαινόντων, χωρίς να συνυπολογισθεί και η απαίτηση για
ανάλωση περισσότερου χρόνου, με χρήση περισσότερου προσωπικού και μέσων».
Η εγκύκλιος αναφέρεται ειδικότερα στους γενικούς κανόνες ασφαλείας για την αντιμετώπιση
των δασικών πυρκαγιών, πώς αντιδρούν σε περίπτωση παγίδευσης σε πυρκαγιά, ποιούς
κινδύνους αντιμετωπίζουν από τις ρίψεις νερού από αέρος κλπ. Το σύνολο του προσωπικού του
Πυροσβεστικού Σώματος κλήθηκε να λάβει γνώση ενυπογράφως της παρούσης και το περιεχόμενό
της να συμπεριληφθεί στο μηνιαίο πρόγραμμα εκπαίδευσης των Υπηρεσιών.
Είναι πάντως πέραν πάσης αμφιβολίας διάχυτη η αγωνία και ο φόβος που έχουν κυριεύσει τους
ένστολους αυτήν την περίοδο. Εξ ου και η πρωτοβουλία της ΠΟΑΣΥ και της ΠΟΑΞΙΑ, την 1η
Ιουλίου 2009, να πραγματοποιήσουν κοινή ένστολη διαδήλωση στην Πλατεία Συντάγματος, όπου
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οι πρόεδροι όλων των Ομοσπονδιών συμμετέχουν και στηρίζουν το καθολικό αίτημά τους για τη
θωράκιση των ενστόλων. Το σύνθημα είναι «Ακάλυπτοι στους δολοφόνους! Έως πότε;»
Στο πυροσβεστικό μέτωπο, η ΠΟΕΥΠΣ απευθύνεται στο Αρχηγείο για το θέμα της εκτέλεσης
πρόσθετης υπηρεσίας. Επισημαίνει ότι «με σχετικό έγγραφο, επιχειρείται να μονιμοποιηθεί
αυθαίρετα η παράνομη με αριθμό 2324 Φ.702.15/29.5.2009 Απόφαση την Π.Δ.Π.Υ. Αττικής με την
οποία εξαναγκάζονται οι υπάλληλοι των Α/Δ Σπάτων και Ελευσίνας και του Π.Σ. Λιμένα Πειραιά
σε παροχές πρόσθετης υπηρεσίας».
Νέα απάντηση στην κακόβουλη κριτική
Η αγωνία από τα μέτωπα της φωτιάς είναι στο ζενίθ, όπως αποτυπώνεται σε σχετικό Δελτίο
Τύπου – απάντηση σε όσα αναγράφονται σε μερίδα του Τύπου με αφορμή τις μεγάλες πυρκαγιές
που ξέσπασαν τον Αύγουστο (21 Αυγούστου) και έκαψαν συνολικά 210.000 στρέμματα, κυρίως
πευκοδάσους από την περιοχή του Γραμματικού και του Μαραθώνα, μέχρι το Πικέρμι και την
Παλλήνη, κατακαίγοντας στο ενδιάμεσο, τμήμα της Πεντέλης στην περιοχή του Διονύσου. Η
ΠΟΕΥΠΣ σημείωνε με νόημα:
«Εκατόν ενενήντα δύο πυρκαγιές μέσα σε 72 ώρες (οι ογδόντα πέντε μέσα σε μία ημέρα) η
μία μετά την άλλη, έζωσαν τη χώρα. Κατανεμημένες χωροταξικά με γεωμετρική ακρίβεια,
δημιούργησαν δεδομένα για τη δυσκολότερη μάχη στην Ιστορία της δασοπυρόσβεσης. Οι συνθήκες
καύσωνα που επικράτησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, μετέβαλαν μέρος της ήδη εύφλεκτης
χλωρίδας, σε φυσικές - εμπρηστικές βόμβες. Το τοπίο συμπληρώθηκε από δυνατούς ανέμους που
είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος της φωτιάς είτε γιατί βοηθάει στην επέκτασή της είτε γιατί στερεί
την πολύτιμη συμβολή των εναέριων μέσων κατάσβεσης.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες δόθηκαν και δίνονται ακόμη οι μάχες κατάσβεσης. Στη μεγάλη αυτή
προσπάθεια ήταν και είναι γεγονός η απόλυτη συνεργασία του Πυροσβεστικού Σώματος με την
Πολιτική Προστασία, τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Ελληνική Αστυνομία,
τους φορείς και τις Δασικές Υπηρεσίες.
Όταν ξεσπά μια θεομηνία, το κακό δεν μηδενίζεται αλλά περιορίζεται σε μέγεθος ανάλογο
της προσπάθειας, των μέσων και της αυτοθυσίας. Όταν από 192 πυρκαγιές, οι 185 έχουν ήδη
κατασβεσθεί, άλλες είναι υπό έλεγχο και ελάχιστες είναι σε εξέλιξη, τότε σαφέστατα θα μιλάμε για
μεγέθη που αντέχουν απόλυτα σε κάθε καλοπροαίρετη, τεκμηριωμένη και ουσιαστική κριτική.
Η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. δεν μπορεί να αισθάνεται ευτυχής, ακόμη και όταν η απώλεια μετριέται σε
λίγα τετραγωνικά μέτρα δάσους. Αισθανόμαστε όμως ότι όλοι εμείς οι πυροσβέστες πράξαμε
στο ακέραιο το καθήκον μας, εκτιμώντας αντικειμενικά τις απώλειες αλλά υπολογίζοντας και το
μέγεθος των διασωθέντων. (…) Είναι γεγονός ότι εμείς οι πυροσβέστες στις ώρες της δύσκολης
μάχης δεν είμαστε παντού σε κάθε σπίτι, σε κάθε τετραγωνικό μέτρο που καιγόταν. Είναι γεγονός
όμως, ότι την ίδια στιγμή είμαστε εκεί όπου υπήρχε η ίδια ανάγκη.
(…) Σε αυτό το σημείο αισθανόμαστε βαθιά την υποχρέωση να αναγνωρίσουμε την πολύτιμη
συνδρομή των γενναίων πιλότων των πυροσβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων, των
συναδέλφων της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς επίσης και την πολύτιμη συμβολή των εθελοντών
και φίλων του δάσους και να καλέσουμε το σύνολο του ελληνικού λαού να τους μιμηθεί αφού η
σωτηρία των δασών μας αφορά όλο το λαό και πρώτα απ’ όλα τα παιδιά μας.
Τέλος, θα θέλαμε να θέσουμε ένα και μόνο βασανιστικό ερώτημα που θα πρέπει να απασχολήσει
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όλους μας: Στην παγκόσμια βιβλιογραφία των δασικών πυρκαγιών δεν υπάρχει πουθενά στον
κόσμο αναφορά πυρκαγιών με νούμερο ανώτερο των 42 πυρκαγιών σε μία ημέρα και αυτές σε
χώρες όπου επικρατούσαν συνθήκες καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 60. Γιατί στη χώρα μας
είναι πολλαπλάσιες;»
Στο αγαθό της ασφάλειας του Πολίτη δε χωρούν εκπτώσεις!
Οι πυροσβέστες συμμετέχουν απτόητοι στο κοινό μέτωπο με τις άλλες Ομοσπονδίες και στις
26 Αυγούστου 2009 ενημερώνουν εγγράφως για τα αιτήματά τους τον υπουργό Οικονομίας και
Οικονομικών Γιάννη Παπαθανασίου και κυρίως για το γεγονός ότι το υπουργείο Εθνικής Αμύνης
προωθεί νέο μισθολόγιο, ερήμην τους.
Αφού τονίζουν ότι δεν αρκούν μόνο οι δηλώσεις και οι υποσχέσεις για το έμψυχο δυναμικό των
Σωμάτων Ασφαλείας «επαναλαμβάνουν την πρότασή τους (σταδιακή κατάργηση-ενσωμάτωση
όλων των τακτικών επιδομάτων, με εισαγωγικό μισθό του νέου αστυφύλακα -πυροσβέστηλιμενικού τα 1.350 ευρώ κλπ). Ζητούν δε ενόψει των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη Δ.Ε.Θ. να
έχουν συνάντηση μαζί του.
Ανοικτή επιστολή έστειλαν όμως και στον πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, παραθέτοντας
το ιστορικό των αγώνων τους σε σχέση με τη στάση της κυβέρνησης και τις προεκλογικές της
δεσμεύσεις. Κατήγγειλαν μάλιστα την τακτική του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που
αρνείται, όπως έγραφαν, να τους δεχθεί ενώ έχουν ζητήσει συνάντηση δυο φορές, το Μάιο και τον
Αύγουστο.
Τα προεδρεία συνεδρίασαν στη συνέχεια στις 29-8-2009 και αποφάσισαν ένστολη κινητοποίηση
στη ΔΕΘ, στις 4-9-2009.
Πράγματι, οι Ομοσπονδίες απάντησαν με μια μαζική και δυναμική πανελλήνια διαμαρτυρία,
στην πλατεία Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη, όπου μίλησε και ο ΓΓ της ΑΔΕΔΥ Ηλιόπουλος
Ηλίας.
Κεντρικό σύνθημα: Κινδυνεύουμε με απαξίωση και οικονομικό μαρασμό. Αξίζουμε κάτι
καλύτερο… Κύριο πρόταγμά μας η αναβάθμιση των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας, ως
εχέγγυο για τη διασφάλιση του πολίτη, σημείωναν στο Ψήφισμά τους.
Τη συγκέντρωση και την πορεία προς το υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης χαρακτήριζαν η
μαζικότητα, η δυναμική και ο παλμός που θύμιζαν παλιές, καλές εποχές. «Στο αγαθό της ασφάλειας
δεν χωρούν εκπτώσεις», «Κινδυνεύουμε! ήταν τα κυρίαρχα συνθήματα που συνόψιζαν το
περιεχόμενο και αυτής της ένστολης εκδήλωσης διαμαρτυρίας.
Η κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή -υπό την πίεση των δυσεπίλυτων οικονομικών προβλημάτων,
της οικονομικής κρίσης και της συσσωρευμένης απαξίωσης των θεσμών, που έως τότε επιμελώς
κρύβονταν κάτω από το χαλί, με τη βοήθεια ενός αμαρτωλού μιντιακού κατεστημένου- ολοκληρώνει
το βίο της, οδηγώντας τη χώρα σε εθνικές εκλογές, στις 4 Οκτωβρίου 2009.
Μετά από 5,5 χρόνια εξουσίας, η Νέα Δημοκρατία παραδίδει τη σκυτάλη της διακυβέρνησης
της χώρας ξανά στο ΠΑΣΟΚ. Ο Γιώργος Παπανδρέου αναλαμβάνει πρωθυπουργός ενώ η Νέα
Δημοκρατία βιώνει τη μεγαλύτερη ήττα στην ιστορία της, ανήμερα κιόλας της συμπλήρωσης 25
ετών από την ίδρυσή της. Το ΠΑΣΟΚ συγκέντρωσε 43,92% εξασφαλίζοντας 160 έδρες, η ΝΔ
33,48% και 91 έδρες, το ΚΚΕ 7,54% και 21 έδρες, το ΛΑ.Ο.Σ. 5,63% και 15 έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ
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4,6% και 13 έδρες. Τότε, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ανακοινώνει και την αποχώρησή του από
την προεδρία της ΝΔ, ξεκινώντας τις διαδικασίες για την ανάδειξη του διαδόχου του.
Παρουσιάζοντας τις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης, ο Γιώργος Παπανδρέου,
πριν αναφερθεί αναλυτικά σ’ αυτές, περιγράφει την επικρατούσα κατάσταση με δραματικούς
τόνους.
Όπως τονίζει, «η κατάσταση στο κράτος, στη Δημόσια Διοίκηση και στους δημοκρατικούς μας
θεσμούς είναι αποκαρδιωτική. Η κατάσταση της οικονομίας είναι εκρηκτική. Η ελληνική οικογένεια
δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Ο αρνητικός ρυθμός ανάπτυξης υπάρχει σήμερα μετά από πάρα
πολλά χρόνια. Τεράστια αύξηση της ανεργίας. Πρωτοφανές έλλειμμα ανταγωνιστικότητας. Εμείς
αγοράζουμε ξένα προϊόντα, αλλά λίγοι στον κόσμο αγοράζουν τα δικά μας. Με έναν προϋπολογισμό
που έχει πέσει έξω, όσο ποτέ άλλοτε.
Είναι η δυσκολότερη στιγμή για την οικονομία από το 1993, όταν πάλι μια κυβέρνηση της ΝΔ
είχε παραδώσει την οικονομία σε ύφεση και τα δημόσια οικονομικά με τεράστιο έλλειμμα και
χρέος. Μια τέτοια οικονομία παραλαμβάνουμε και πάλι. Με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, να
ζητούν αυτά που κι εμείς θέλουμε. Καθαρά στοιχεία για την οικονομική κατάσταση της χώρας μας,
καθαρές προτεραιότητες που να ανταποκρίνονται υπεύθυνα και αποτελεσματικά στην κατάσταση
της ύφεσης και της οικονομίας. Με τα Ασφαλιστικά Ταμεία να ζητούν χρηματοδότηση από τον
κρατικό προϋπολογισμό για να μπορέσουν να πληρώσουν συντάξεις έως το τέλος του χρόνου. Με
μεγάλα κρυφά χρέη και δαπάνες. Με ένα τεράστιο έλλειμμα, που η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά
ότι θα έχει φέτος, το 2009, διπλάσιο μέγεθος από αυτό που ισχυριζόταν η προηγούμενη κυβέρνηση
πριν από 10 ημέρες». Και αφού αναφέρθηκε και στις άλλες πτυχές της κρίσης (κρίση αξιών, κρίση
θεσμών κλπ) αναφέρθηκε και «στην απαξίωση των ίδιων των Σωμάτων Ασφαλείας, της Δικαιοσύνης,
της Δημόσιας Διοίκησης, από τον έντονο κομματισμό και παρεμβατισμό. Την απαξίωση της ίδιας
της πολιτικής από την διαφθορά, την ατιμωρησία, την αδιαφάνεια. Την απαξίωση του πλούτου του
Ελληνικού λαού από την ιδιοποίηση και την πελατειακή σπατάλη. Την απαξίωση του κύρους της
χώρας μας στο εξωτερικό, στο διεθνές στερέωμα, με την ηχηρή μας απουσία» κλπ.
Κλείνοντας την ομιλία του υποστήριξε ότι: «Στις 4 του Οκτώβρη, οι Έλληνες γύρισαν σελίδα.
Πήραν τις τύχες τους στα χέρια τους. Αποφάσισαν να αλλάξουν την Ελλάδα. Και με τα πρώτα
βήματά μας, στέλνουμε ένα μήνυμα καθαρό και ισχυρό. Το μήνυμα ότι μπορούμε». (…) Και αφού
αναλίσκεται στις συνήθεις γενικολογίες για τις αστείρευτες δυνάμεις του λαού μας στη συνέχεια,
αναφέρεται στα αναπτυξιακά σχέδια της κυβέρνησης που θα βγάλουν τη χώρα από την κρίση,
ενώ έχοντας κατά νου και το προεκλογικό πυροτέχνημα «λεφτά υπάρχουν», δεν λησμόνησε να
επαναλάβει από το βήμα της Βουλής ότι:
«Έχουμε δεσμευτεί. Οι πρώτες αποφάσεις μας:
- Στήριξη στα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα.
-Άμεση προτεραιότητα στα πολύ χαμηλά εισοδήματα με έκτακτο επίδομα αλληλεγγύης. Η
καταβολή της πρώτης δόσης θα γίνει φέτος, πριν το τέλος του 2009, πριν τα Χριστούγεννα. Για να
πάρουν ανάσα τα ασθενέστερα στρώματα που πλήττονται από την κρίση. Για να ξαναλειτουργήσει
η αγορά.
-Στους ξεχασμένους συνταξιούχους του ΟΓΑ, θα δοθεί αναδρομική αύξηση 30 ευρώ από την 1η
Οκτωβρίου 2009. (…)
- Ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα με την ίδρυση του Ταμείου Αναχρηματοδότησης της
οικονομίας, που θα βοηθά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στηρίζουμε την οικονομία και
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τις επενδύσεις, με αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο 4% του ΑΕΠ με
τον προϋπολογισμό του 2010, με στόχο τη σταδιακή αύξηση στο 5% του ΑΕΠ στο τέλος της
τετραετίας.
- Αυξάνουμε τη ρευστότητα με άμεσες εγγυήσεις στις επιχειρήσεις για τη δανειοδότησή τους από
τις τράπεζες. Ξεκινάμε διάλογο για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων» κλπ.
Τι εφαρμόστηκε από όλα αυτά είναι, φυσικά, περιττό να επισημανθεί…
Νέος υπουργός, ως Προστασίας του Πολίτη αυτή τη φορά και όχι ως Δημόσιας Τάξης, ορκίστηκε
και επανέκαμψε εκ νέου στην Κατεχάκη ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης (από 7/10/2009 έως 7/9/2010).
H απόφαση αυτή συνιστούσε ουσιαστικά την επανασύσταση του παλαιού υπουργείου Δημοσίας
Τάξης, καθώς δεν πέτυχε το εγχείρημα της ένταξης στο ενιαίο υπουργείο Εσωτερικών, είτε διότι
δεν κατανοήθηκε η φιλοσοφία του και η ίδια η διοίκηση δεν αντιλήφθηκε τι σήμαινε αυτή η αλλαγή
και τι έπρεπε να γίνει για να υπηρετηθεί ο νέος στόχος με τον καλύτερο τρόπο από όλους, είτε διότι
επικράτησαν άλλου είδους εσωκομματικές σκοπιμότητες.
Το συνδικαλιστικό κίνημα, πάντως, οι πρόωρες εκλογές το βρήκαν στις επάλξεις του αγώνα. Οι
Ομοσπονδίες ζήτησαν έγκαιρα τις θέσεις των πολιτικών κομμάτων για σειρά εκκρεμών υποθέσεων,
εισπράττοντας μάλλον την απροθυμία, κυρίως από την πλευρά των εκπροσώπων του λεγόμενου
«δικομματισμού».
Αγώνας για ασφαλές εργασιακό περιβάλλον
Η επέτειος της 8ης Οκτωβρίου 2003 συμπίπτει με την εκκίνηση της νέας κυβέρνησης. Οι
συνδικαλιστές εκφράζουν ελπίδες αλλά και επιφυλάξεις για την επανασύσταση αυτοτελούς
υπουργείου. Το Πυροσβεστικό Σώμα, μετά από δύο χρόνια υπό τη σκέπη του υπουργείου
Εσωτερικών, ανήκει πλέον στο νεοσύστατο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Όπως επισημαίνουν, «το εγχείρημα αυτό δεν πέτυχε γιατί δεν προσεγγίστηκε ολοκληρωμένα,
δεν κατανοήθηκε η φιλοσοφία και η ίδια η διοίκηση δεν αντιλήφθηκε τι σήμαινε αυτή η αλλαγή και
τι έπρεπε να γίνει για να υπηρετηθεί αυτό με τον καλύτερο τρόπο από όλους, ώστε σε συνδυασμό
με την προώθηση μιας νέας πολιτικής να αντιμετωπισθούν ριζικά και αποτελεσματικά τα χρόνια
προβλήματα και οι δυσλειτουργίες της ΕΛ.ΑΣ. - Πυροσβεστικής.
Ο ανασφαλής συνάδελφός μας, δεν μπορεί να προσφέρει το αγαθό της ασφάλειας σε κανέναν
και αποτελεί και ο ίδιος εστία προβλημάτων, έχουμε τονίσει πολλές φορές στο παρελθόν. Είναι
επιτακτική ανάγκη λοιπόν, η λήψη μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων για τη θωράκιση
του λειτουργήματός μας με στόχο τον εκδημοκρατισμό της λειτουργίας των υπηρεσιών, τον
επαγγελματισμό των ένστολων και την εξάλειψη των αιτίων εκείνων που τρέφουν την αυθαιρεσία
και μας οδηγούν στην απαξίωση».
Στις 9-10-2009, η ΠΟΕΥΠΣ, με επιστολή της προς τον νέο υπουργό, αναφέρεται στις αυξημένες
ανάγκες του ΠΣ αλλά και στις ανησυχίες της για πιθανές οργανωτικές αλλαγές. Ζητά δε συνάντηση
μαζί του. Λίγες ημέρες μετά, νέος Αρχηγός στο ΠΣ τοποθετείται ο Στυλιανός Στυλιανίδης με
Υπαρχηγό τον Απόστολο Γεροκώστα.
Στις 3-11-09, το συντονιστικό των προέδρων των Ομοσπονδίών συνεδριάζει ενόψει της
διαφαινόμενης συρρίκνωσης των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των ενστόλων,
ενώ η ΠΟΕΥΠΣ δραστηριοποιείται και για το θέμα του ωραρίου, έχοντας πλέον μετακομίσει στα
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νέα της γραφεία επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 57.
Με επιστολή της στον Αρχηγό ΠΣ αναφέρεται στη σχετική 59715 Φ105.6/20-11-2009 διαταγή
του για τη δυνατότητα που παρέχει στους Διοικητές του 8ου και 12ου Πυρ/κού Σταθμού Αθηνών να
γίνεται η υπηρεσία πιλοτικά ανά 12ωρο και για διάστημα από 1ης Δεκεμβρίου έως 11ης Ιανουάριου.
Ακολούθησε και επίσκεψη (2-12-2009) στο Αρχηγείο, όπου συναντήθηκαν με τον Υπαρχηγό και τον
αρμόδιο Κλαδάρχη. Πέρα από το Υπόμνημα που τους επιδόθηκε, υπήρξε συζήτηση επί όλων των
θεμάτων και όπως ανακοινώθηκε, «σε επιμέρους εξ αυτών πήραμε συγκεκριμένες απαντήσεις:
«1) Ωράριο εργασίας: κατηγορηματικά και απερίφραστα γνωρίσαμε στη φυσική μας Ηγεσία
για άλλη μια φορά ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι για την αλλαγή ωραρίου (12ωρο) που γίνεται
προσπάθεια να μας επιβληθεί, αρχής γενομένης με την μέθοδο του πιλοτικού, όπου ήδη εφαρμόζεται
κατά παράβαση των νόμων (περί ωραρίου) και παρά την άρνηση και των θιγομένων συναδέλφων
του 8ου και 12ου Σταθμών Αθηνών. Ζητήσαμε την άμεση ανάκληση ή έστω αναστολή της
συγκεκριμένης διαταγής και να συσταθεί επιτροπή με συμμετοχή της Ομοσπονδίας, η οποία θα
εξετάσει συνολικά το ωράριο εργασίας μας στα πλαίσια του Νόμου περί υγιεινής και ασφάλειας
και φυσικά του πενθημέρου (37,5 ώρες εργασίας εβδομαδιαίως).
Η απάντηση που πήραμε είναι ότι στην παρούσα φάση και λόγω της έλλειψης προσωπικού, δεν
μπορεί να εφαρμοσθεί το πενθήμερο. Σε ό,τι αφορά το πιλοτικό ωράριο (12ωρο) θα συνεχιστεί για
ένα μήνα και στη συνέχεια, αφού η επιτροπή εξετάσει τα υπέρ και τα κατά, θα αποφασισθεί τι θα
γίνει. Ωστόσο, εμείς συνεχίσαμε να εμμένουμε στη θέση μας, αποδεικνύοντας αφενός μεν ότι είναι
παράνομο αφετέρου δε ότι είναι και αναποτελεσματικό και ότι εάν δεν ληφθούν σοβαρά υπόψη οι
θέσεις μας, θα προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη.
2) Προσλήψεις: Θέσαμε το θέμα των προβλημάτων που δημιουργούνται λόγω έλλειψης
προσωπικού. Η απάντηση που πήραμε είναι ότι όντως αναγνωρίζεται το πρόβλημα και ότι ήδη
έχει υποβληθεί το αίτημα προς το υπουργείο Οικονομικών για πρόσληψη 630 Πυροσβεστών εντός
του 2010. Η απάντηση η δική μας ήταν ότι: Αυτό είναι θετικό, πλην όμως, ο αριθμός των 630 είναι
μικρός και θα πρέπει να αυξηθεί διότι τα προβλήματα θα συνεχίσουν να υπάρχουν.
3) Ζητήσαμε την άμεση επαναπροώθηση των σχεδίων Π.Δ. για την υγιεινή και ασφάλεια, τις
μεταθέσεις και το βαθμολόγιο. Η απάντηση που πήραμε ήταν ότι θα συσταθούν επιτροπές που θα
τα επανεξετάσουν και στη συνέχεια θα προωθηθούν προς υλοποίηση (εντός 4 μηνών όπως μας
ειπώθηκε χαρακτηριστικά όλα αυτά θα έχουν κλείσει). Ίδωμεν!
Η ανταπάντηση η δική μας ήταν ότι εάν οι υπό σύσταση Επιτροπές λάβουν σοβαρά υπόψη τα
σχέδια Π.Δ. που προϋπάρχουν και όπου χρειάζονται βελτιωτικές διατάξεις, γίνουν αποδεκτές, τότε
θα είναι θετικό. Εάν όμως οι Επιτροπές θελήσουν να ξεκινήσουν από μηδενική βάση θα είναι
αρνητικό διότι θα υπάρξει καθυστέρηση.
Επισημάναμε, επίσης, ότι οι θέσεις που καταθέτουν κάθε φορά οι εκπρόσωποί μας στις Επιτροπές
θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από την Ηγεσία διότι η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. εκπροσωπεί το
90% των συναδέλφων όλων των βαθμίδων και ως εκ τούτου ο εκπρόσωπός μας δεν είναι απλά ένα
μέλος μιας πολυάριθμης επιτροπής.
Εν κατακλείδι, συζητήθηκαν το σύνολο των αιτημάτων μας που αναφέρονται στο Υπόμνημά
μας και γενικά οι απαντήσεις που πήραμε, ήταν ότι, όσα θέματα αφορούν τη φυσική μας Ηγεσία
θα ιεραρχηθούν και θα προωθηθούν για δε τα θέματα που αφορούν την πολιτική μας Ηγεσία και
την κυβέρνηση γενικότερα (οικονομικά - ασφαλιστικά - φορολογικά) κατανοούν τις ανησυχίες μας
και τους προβληματισμούς μας πλην όμως δεν μπορούσαν να μας δώσουν απαντήσεις (και σωστά)
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διότι δεν έχουν αρμοδιότητα.
Στη συνέχεια ακολούθησε συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου μας, τον κ.
Γρηγόριο Τασούλα, στον οποίο καταθέσαμε το Υπόμνημά μας. Η συζήτηση ήταν εποικοδομητική
(παρά το σύντομο του χρόνου λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεών του). Επιγραμματικά σας
ενημερώνουμε για την τοποθέτηση του κ. Γενικού:
Στόχος της κυβέρνησης είναι το Πυροσβεστικό Σώμα να επανέλθει εκεί που του αρμόζει. Καμία
υποβάθμιση δεν θα υπάρξει στο έργο και το ρόλο του Σώματος. Η πολιτική προστασία θα αποκτήσει
άλλο ρόλο στην προστασία του πολίτη. Η εκπαίδευση θα λειτουργήσει στα δεδομένα της χώρας μας
με τη δημιουργία ενός νέου εκπαιδευτικού κέντρου. Θα υπάρξει σχεδιασμός για τη νέα αντιπυρική
περίοδο. Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός θα γίνεται μέσω των ΣΔΙΤ. Έχει υποβληθεί το αίτημα
στο υπουργείο Οικονομικών για την πρόσληψη 630 Πυροσβεστών. Η τρίτη δόση του δασικού
επιδόματος θα χορηγηθεί στις αρχές του νέου έτους και θα γίνουν ενέργειες να θεσμοθετηθεί ως
μηναίο επίδομα.
-Υγιεινή και ασφάλεια - Κανονισμός μεταθέσεων - Βαθμολόγιο, αναμένουμε τα τελικά σχέδια
Π.Δ. απ’ το Α.Π.Σ.
-Για το 12ωρο κατανοώ τη θέση σας, θα το συζητήσουμε με τη φυσική σας Ηγεσία και θα σας
δώσω απάντηση σύντομα.
- Για τα οικονομικά, το ασφαλιστικό, το φορολογικό δεν είμαι έτοιμος να σας απαντήσω, θα
συζητηθούν αναλυτικά στη συνάντηση που θα έχετε με τον κύριο Υπουργό.
Αγαπητοί Συνάδελφοι, κλείνοντας σας ενημερώνουμε ότι, ως Συνδικαλιστικό Κίνημα, θα είμαστε
αρωγοί σε ό,τι θετικό πάει να γίνει για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την αναβάθμισή
μας. Ταυτόχρονα όμως θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλους εκείνους που με τη στάση
τους, τον τρόπο και τη συμπεριφορά τους, προσπαθούν να ποδηγετήσουν και υποδείξουν τον τρόπο
λειτουργίας της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.: Τους λέμε ξεκάθαρα ν’ αλλάξουν τακτική γιατί τέτοιου είδους
μεθοδεύσεις δεν θα περάσουν».
Εξάλλου, οι Ομοσπονδίες επιδίωξαν να ενημερώσουν πριν από την ψήφιση του τακτικού
προϋπολογισμού, τον υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου.
Επί υπουργίας Μ. Χρυσοχοΐδη και υφυπουργού του Σπύρου Βούγια, παρατηρείται μια επίσπευση
των θεσμικών ζητημάτων, ενώ πρέπει να επισημανθεί και η χορήγηση του εκλογικού επιδόματος
των 950 ευρώ που καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου.
Έτσι, στις 4-12-10, το Αρχηγείο ζητά να ορισθεί εκπρόσωπος από την ΠΟΕΥΠΣ στην Επιτροπή
αναμόρφωσης του π.δ. 305/1992 «θέματα ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών» καθώς και στην
Επιτροπή για την τροποποίηση του βαθμολογίου κατωτέρων υπαλλήλων ΠΣ (ΝΔ 649/70 και ΝΔ
974/71).
Στις 18 Δεκεμβρίου 2009 συνεδρίασε το Δ.Σ. με τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις λόγω της
διαφαινόμενης πρόθεσης της Ηγεσίας να επιβάλλει το 12ωρο σταθερό ωράριο, ενώ υπήρξε και εφ’
όλης της ύλης συνάντηση των Ομοσπονδιών με τον πρόεδρο της Διαρκούς επιτροπής εσωτερικών,
δημόσιας διοίκησης και δημόσιας τάξης Κώστα Σκανδαλίδη, στον οποίο έθεσαν και το αίτημα
να καλούνται όλοι οι πρόεδροι στην επιτροπή ως θεσμικοί εκπρόσωποι των εργαζομένων για τα
θέματα που τους αφορούν.
Στις 23-12-2009 ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2010… Η Ελλάδα είχε περιέλθει σε δεινή
θέση και το συνδικαλιστικό κίνημα, χωρίς να υποστέλλει τη σημαία του αγώνα, συνειδητοποιούσε
σιγά σιγά ότι οι μαξιμαλιστικοί οικονομικοί στόχοι δεν θα εύρισκαν σοβαρά ερείσματα. Ατενίζει
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βέβαια το μέλλον με αισιοδοξία αλλά χρειάζονταν τεράστια αποθέματα ψυχικής δύναμης. Η έξοδος
από την κρίση έμοιαζε εύκολη, στην πραγματικότητα όμως ήταν μια κόλαση, που πολλοί άργησαν
να αντιληφθούν πόσο πόνο, θλίψη και θυμό θα προκαλούσε στο λαό μας.
2010 - «Δεμένοι χειροπόδαρα» για το… καλό μας
Η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου υποδέχεται το νέο έτος με χαμόγελα, αλλά πολύ
σύντομα θα προσγειωθεί στην πραγματικότητα των άδειων ταμείων του κράτους. Η χρεοκοπία της
χώρας ήταν προ των πυλών, αλλά και πάλι ελάχιστοι κοινοί θνητοί το είχαν αντιληφθεί. Το κόστος
δανεισμού αυξανόταν διαρκώς, οι αγορές έδειχναν τα δόντια τους και η κυβέρνηση Παπανδρέου
προετοιμαζόταν για τα χειρότερα, προωθώντας -είτε παρασκηνιακά είτε φανερά- μέτρα διάσωσης
της οικονομίας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης -κι από κοντά τα συνδικάτα- συνέχιζαν βεβαίως τη
δική τους στρατηγική αφού το πραγματικό πρόβλημα της οικονομίας, οι πικρές αλήθειες δηλαδή,
κρύβονταν επιμελώς από όλους.
Έτσι περνά το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους, ώσπου φτάνουμε στην επάρατη 23η Απριλίου
2010, όταν ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου ανακοίνωνε από το ακριτικό Καστελόριζο
την προσφυγή της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης, «υπογράφοντας» σε ζωντανή
τηλεοπτική μετάδοση μια απίστευτη για τον ελληνικό λαό περιπέτεια. Από «το ισχυρό νόμισμα»
και τη θωρακισμένη, υποτίθεται, ελληνική οικονομία του ομοϊδεάτη του Κώστα Σημίτη, οδηγούσε
τώρα ο ίδιος τη χώρα σε μια πολύχρονη περιπέτεια φτωχοποίησης του λαού και ξεπουλήματος του
εθνικού του πλούτου, μέσω των επαχθών δανειακών συμβάσεων, των λεγόμενων Μνημονίων, με
την τρόικα (ΔΝΤ, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ΕΕ-Κομισιόν):
«Χθες, ανακοινώθηκαν τα στοιχεία για το πραγματικό μέγεθος του ελλείμματος του 2009. Θύμισαν
σε όλους μας τα ακατανόητα λάθη, τις παραλείψεις, τις εγκληματικές επιλογές και την καταιγίδα
των προβλημάτων που μας κληροδότησε η προηγούμενη κυβέρνηση. Όλοι μας κληρονομήσαμε
- η σημερινή κυβέρνηση και Ελληνικός λαός - ένα σκάφος έτοιμο να βυθιστεί. Μια χώρα χωρίς
κύρος και αξιοπιστία, που είχε χάσει το σεβασμό ακόμα και των φίλων και των εταίρων της. Μια
οικονομία εκτεθειμένη στο έλεος της αμφισβήτησης και των ορέξεων της κερδοσκοπίας». (…)
Χωρίς ίχνος αυτοκριτικής για την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ, αρκέστηκε
να πει ότι «ο τελικός μας στόχος, ο τελικός μας προορισμός είναι να απελευθερώσουμε την Ελλάδα
από επιτηρήσεις και κηδεμονίες. Να απελευθερώσουμε τις δυνάμεις του Ελληνισμού, τον κάθε
Έλληνα και Ελληνίδα από αντιλήψεις, πρακτικές και συστήματα που τον εμποδίζουν παντού, εδώ
και δεκαετίες. Να δώσουμε οξυγόνο εκεί που υπάρχει ασφυξία, δικαιοσύνη και κανόνες εκεί που
υπάρχει αδικία, διαφάνεια εκεί που υπάρχει σκοτάδι, σιγουριά εκεί που υπάρχει ανασφάλεια, και
ανάπτυξη για όλους» κλπ.
Το πρώτο μνημόνιο ψηφίζεται στις 6 Μαΐου εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων, που στιγματίζονται
από τη φασιστικού τύπου εμπρηστική επίθεση αγνώστων σε υποκατάστημα της τράπεζας MARFIN
στην οδό Σταδίου, όπου τρεις εγκλωβισμένοι υπάλληλοι (ανάμεσά τους μια έγκυος) βρίσκουν
τραγικό θάνατο.
Ας πάρουμε όμως το νήμα από την αρχή της δικής μας συνδικαλιστικοπολιτικής πραγματικότητας:
Το Δ.Σ. της ΠΟΕΥΠΣ, στις 11/01/2010 απευθύνεται με επιστολή του στον υπουργό Προστασίας
του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του υπενθυμίζει ότι «τα χρονίζοντα και συνεχώς αυξανόμενα
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προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως Πυροσβεστικό Σώμα και ως εργαζόμενοι, μας υποχρεώνουν
για πολλοστή φορά να σας ζητήσουμε άμεσα συνάντηση.
Κύριε Υπουργέ
Το γεγονός ότι επί ένα και πλέον τρίμηνο δεν κατέστη δυνατό να σας συναντήσουμε, μόνο
ερωτηματικά μας δημιουργεί και καθόλου αισιοδοξία, ότι τα προβλήματά μας θα τύχουν θετικής
αντιμετώπισης. Εάν δε κρίνουμε από τις μέχρι τώρα πρακτικές που μεθοδεύονται (καπέλωμα του
Σώματος από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με εύσχημο τρόπο, διάλυση Υ.Ε.Μ.Π.Σ.
με ό,τι αυτό συνεπάγεται (βλ. Δ.Α.Υ.Κ.Ο.), επιβολή αλλαγής ωραρίου εργασίας των πυροσβεστών
(12ωρο) κλπ.), τότε πλέον δεν μπορούμε να μιλάμε για αναβάθμιση του έργου και του ρόλου μας
ή για επίλυση προβλημάτων, αλλά μιλάμε πλέον για διάλυση.
Σε κάθε όμως περίπτωση κύριε Υπουργέ, όποια και αν είναι η απόφασή σας για συνάντηση ή μη,
θα σας παρακαλούσαμε να μας απαντήσετε το αργότερο μέσα στο επόμενο διήμερο».
Το προεδρείο απευθύνθηκε και στον Αρχηγό ΠΣ Αντιστράτηγο, Στυλιανό Στεφανίδη,
ενημερώνοντάς τον για τις ομόφωνες αποφάσεις της διευρυμένης συνεδρίασης του Δ.Σ. ήτοι:
«1. Να διεκδικήσουμε εφαρμογή πενθημέρου, τήρηση ωραρίου εργασίας (37,5 ωρών)
εβδομαδιαίως με προοπτική το (35ωρο) και πέραν αυτών πραγματική αμοιβή για την υπερωριακή
μας απασχόληση.
2. Σε ό,τι αφορά το κυλιόμενο ωράριο εργασίας: εφαρμογή 8ωρου (σύμφωνα με την εργατική
νομοθεσία) και έως ότου υπάρξει πλήρης εφαρμογή της Υγιεινής και Ασφάλειας να συνεχιστεί το
24ωρο στις υπηρεσίες όπου υπάρχει συναίνεση της Διοίκησης και των συναδέλφων.
3. Να μην αποδεχθούμε εφαρμογή 12ωρου (είναι ανεδαφικό) και σε περίπτωση που υπάρξει
προσπάθεια επιβολής να αντιδράσουμε με όλα τα ένδικα μέσα».
Το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στην τακτική του συνεδρίαση, λίγες ημέρες μετά (19/01/2010) αφού
εκτίμησε και πάλι την κατάσταση, αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη ένστολης πανελλαδικής
κινητοποίησης για τις 29/01/2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στην Αθήνα. Κάλεσε δε τις
Πρωτοβάθμιες Ενώσεις να συγκαλέσουν άμεσα έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο για τη συμμετοχή
στη συγκέντρωση και τη λήψη συγκεκριμένων οργανωτικών μέτρων προετοιμασίας με στόχο τη
συμμετοχή όσο το δυνατό περισσοτέρων πυροσβεστών.
Εξάλλου, με αφορμή τις τακτικές κρίσεις των Αξιωματικών του Π.Σ. το Δ.Σ. εξέφρασε σε
προσωπικό επίπεδο τα συγχαρητήριά του σε αυτούς που προήχθησαν και ευχήθηκε ό,τι καλύτερο
στους συναδέλφους που αποστρατεύτηκαν. Επισήμανε, όμως ότι «οι κρίσεις έγιναν με το ασαφές
και παρωχημένο σύστημα που ισχύει και για το οποίο έχουν διατυπωθεί σοβαρότατες επιφυλάξεις
για το κατά πόσο καλύπτουν τις πραγματικές σύγχρονες ανάγκες του Π.Σ. και την απαίτηση για
αξιοκρατία και διαφάνεια.
Θεωρούμε υποχρέωσή μας να εκφράσουμε την αγανάκτησή μας για την αποστρατεία άξιων
συναδέλφων μας Αξιωματικών με ιδιαίτερα θετικά στοιχεία στον υπηρεσιακό τους βίο, και
αυξημένα επιστημονικοτεχνικά προσόντα οι οποίοι βρέθηκαν εκτός Σώματος χωρίς συστατικά
κριτήρια, αξιολόγηση και αιτιολογία. Ιδιαίτερα δε εκφράζουμε την αγανάκτησή μας για την
αποστρατεία του συναδέλφου Πυράρχου Νίκου Χανιά, μέλους του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., που
πέρα από το αξιόλογο έργο του ως Αξιωματικός, είχε έντονη παρουσία στους αγώνες του Π.Σ. ως
συνδικαλιστής, αγωνιζόμενος να συνεισφέρει στη βελτίωση της ζωής των υπαλλήλων και στην
αναδιοργάνωση, εκσυγχρονισμό και δημοκρατική πορεία του Π.Σ. προς όφελος των πολιτών και
της κοινωνίας, ανεξαρτήτως της αποδοχής ή όχι των θέσεών του.
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Λαμβάνοντας υπόψη δε ότι συνάδελφοι Αξιωματικοί αν και έχουν μετατεθεί επανειλημμένα,
μετατίθενται δυσμενώς για άλλη μια φορά (με τι άραγε κριτήρια;) διερωτώμεθα: Πιστεύει
άραγε κανείς ότι με την αναξιοκρατία, την αδιαφάνεια και τους διωγμούς θα επιτευχθούν θετικά
αποτελέσματα για την κοινωνία μας; Εμείς λέμε όχι. Αν υπάρχει άλλη άποψη, ευχαρίστως να την
ακούσουμε. Καταγγέλλουμε την μέχρι τώρα απουσία κάθε δέσμευσης της κυβέρνησης για τα
χρονίζοντα και αυξανόμενα προβλήματα που μας απασχολούν και που διεκδικούμε την επίλυσή
τους».
Δε θα πληρώσουμε εμείς την κρίση
Στις 28 Ιανουαρίου 2010, το προεδρείο ανταποκρίνεται στην πρόσκληση της ΠΟΑΣΥ και δίνει
το «παρών» στη ΓΑΔΑ, στο πλαίσιο συζήτησης για το ασφαλιστικό, όπου ο υπουργός Προστασίας
του Πολίτη επανέλαβε ότι δεν θα θιγούν ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των ενστόλων και
ότι σε κάθε περίπτωση, για τις όποιες αποφάσεις, θα υπάρξει περίοδος προσαρμογής ώς το 20142015.
Την επομένη ημέρα, η ΠΟΕΥΠΣ πραγματοποιεί τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας (στάση μετρό του
Ευαγγελισμού) στην Αθήνα, όπως είχε προγραμματίσει. Το Ψήφισμα διαμαρτυρίας, ήταν ξεκάθαρα
καταγγελτικό για τις συνθήκες εργασίας και την απαξίωση του πυροσβεστικού προσωπικού μέσω
των νέων μνημονιακών μέτρων.
Ενημερώνοντας στη συνέχεια τα μέλη της, η ΠΟΕΥΠΣ αναφέρεται σε «μια πρωτοφανή (για
τα συνδικαλιστικά πυροσβεστικά δεδομένα) πανελλαδική κινητοποίηση (3.000 πυροσβέστες) και
καλεί «την πολιτική και φυσική Ηγεσία του Σώματος να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να
αναθεωρήσουν τις αρχικές τους αποφάσεις σε ό,τι αφορά το ωράριο εργασίας και την κατανομή
της υπηρετούσας δύναμης, καθώς επίσης να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες για την επίλυση
των προβλημάτων μας». Και αφού τονίζει ότι «Ο κόμπος έφτασε στο χτένι», επαναλαμβάνει το
διεκδικητικό πλαίσιο αιτημάτων με στόχο την βελτίωση των συνθηκών εργασίας του πυροσβεστικού
προσωπικού.
Το προεδρείο, έκρινε σκόπιμο να αναφερθεί όμως και σε ένα συμβάν που έλαβε χώρα κατά τη
διάρκεια της συγκέντρωσης:
«Είναι αδιανόητο συνάδελφοι, ευτυχώς ελάχιστοι, μετά το πέρας της κινητοποίησης έξω από τη
Βουλή, αγνοώντας την απόφαση της Ομοσπονδίας, να μεταβαίνουν αυθαίρετα στο Α.Π.Σ. και να
προβαίνουν σε ενέργειες και πράξεις πέραν κάθε λογικής.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα δεν έχει ανάγκη από απρέπειες και κανιβαλισμούς, δεν έχει
ανάγκη από βαστάζους και αυτόκλητους υπερασπιστές, δεν έχει ανάγκη από δούρειους ίππους
και από προβοκατόρικες ενέργειες που ως σκοπό έχουν τον πλήρη αποπροσανατολισμό από
τα προβλήματα που μας απασχολούν. Έχει ανάγκη από επιχειρηματολογία, αγωνιστικότητα,
μαζικότητα και σεβασμό στις αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων.
Για όσους, λοιπόν, δεν συμμερίζονται αυτές τις απόψεις, τους προτρέπουμε να ακολουθήσουν το
δικό τους μοναχικό δρόμο, το δρόμο της απαξίωσης, του μηδενισμού και των άναρθρων κραυγών.
Ωστόσο, ένα είναι βέβαιο: το συνδικαλιστικό μας κίνημα θα προχωρήσει (ανεξαρτήτως θελήσεων
ορισμένων) δυναμικά, αγωνιστικά, μαζικά, όπως το έκανε πάντα, για την εξεύρεση λύσεων των
προβλημάτων που μας απασχολούν.
Τέλος, θέλουμε να καλέσουμε για άλλη μια φορά την πολιτική και φυσική μας Ηγεσία να
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εγκύψουν στα προβλήματά μας, δίνοντας λύσεις πέρα και έξω από δογματικές και αιφνιδιαστικές
αποφάσεις που αντί να επιλύουν προβλήματα, δημιουργούν εντάσεις και όχι εργασιακή ειρήνη που
επιβάλλεται να επικρατήσει για το καλό της κοινωνίας. Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!»
Μετά από αυτήν την κινητοποίηση, πάντως, τόσο σε επίπεδο υπουργείου όσο και αρχηγείου
παρατηρείται κινητικότητα αφού ο μεν υφυπουργός Σπύρος Βούγιας ενημέρωσε εγγράφως τον
Αρχηγό ΠΣ για τη σύσταση Επιτροπής που θα μελετήσει την αναβάθμιση της εκπαίδευσης
(συμμετείχε ο Γεώργιος Πουρνάρας, επιπυραγός από την Πυροσβεστική Ακαδημία και ο Γιώργος
Πήλιουρας), ο δε Αρχηγός ζήτησε από την ΠΟΕΥΠΣ τις προτάσεις της για εκκρεμή ζητήματα,
όπως ήταν η αναδιάρθρωση του ΠΣ, ο θεσμός του εθελοντή πυροσβέστη και η ανασύνταξη του
Κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας (ΚΕΥΠΣ).
Σε επίπεδο προέδρων Ομοσπονδιών, παρατηρείται επίσης κινητικότητα. Αυτή τη φορά, εκείνο
που τους ανησυχεί, είναι το ασφαλιστικό, αν και λαμβάνουν διαβεβαιώσεις καθησυχαστικές. Στις
8 Φεβρουαρίου 2010, π.χ. στο γενικό συμβούλιο της ΠΟΑΣΥ παρουσία όλων των προέδρων, ο
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τους λέει ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος τον παρακάλεσε να τους μεταφέρει τα εξής:
«επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά ότι αυτό το οποίο συζητείται και θα συζητηθεί τις επόμενες
ημέρες σχετικά με το ασφαλιστικό, είναι το ασφαλιστικό του ιδιωτικού τομέα, δεν αφορά τους
ένστολους, αφορά τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα και κανέναν άλλον. Δεν αφορά τους
ένστολους, δεν ανοίγει θέμα ασφαλιστικού των ένστολων. Σε μια προηγούμενη δε συζήτησή μας,
πριν από δυο εβδομάδες, ανήγγειλε το θέμα και ότι θα ξαναμιλήσουμε γι’ αυτά τα θέματα μετά το
2014, 2015, με ποια έννοια; Δεν αφορούν οι ρυθμίσεις για το μέλλον, αυτές που θα γίνουν - και
δεν ξέρω πότε θα γίνουν, ούτε ο ίδιος ξέρει- ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Άρα, λοιπόν, θα
παρακαλέσω πολύ, επειδή έχουμε μια αθρόα προσέλευση συναδέλφων σας για να υποβάλλουν
αιτήσεις να φύγουν από το Σώμα, και χάνουν χρήματα από το ύψος της αποζημίωσής τους, από
τη σύνταξη και το εφάπαξ, έχουμε έναν πανικό, με αποτέλεσμα να ζημιώνονται τα ταμεία, η ίδια
η υπηρεσία που χάνει προσωπικό μάχιμο. Θα παρακαλέσω να μεταφέρετε αυτό το μήνυμα, το
μήνυμα ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα αυτή τη στιγμή και αν τεθεί τέτοιο ζήτημα κάποια στιγμή, θα
ανακοινωθεί και θα αφορά το ασφαλιστικό των ένστολων. Δεν αφορά τους ένστολους, ούτε καν
την ΑΔΕΔΥ, αφορά τους ιδιωτικούς υπαλλήλους».
Σε ερώτηση δε του επίσης συμμετέχοντος στο γενικό συμβούλιο, πρώην υπουργού Δικαιοσύνης
και αρμόδιου τομεάρχη της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή Νίκου Δένδια για τις θέσεις της
κυβέρνησης και τι σημαίνει ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, ο υπουργός είπε:
«Η συζήτηση άνοιξε από μια δήλωση που έκανε ο κ. Λοβέρδος, αναφερόμενος σε διάφορες
ομάδες. Άρα λοιπόν, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τέτοιο ζήτημα. Δεύτερον. Επειδή το ζήτησα κι εγώ
ως διευκρίνιση, η απάντηση είναι: γι’ αυτούς που συνταξιοδοτούνται ως το 2015, δεν μπαίνει θέμα
να συζητηθεί αλλαγή του ασφαλιστικού».
Οι πρόεδροι πάντως, μη κρύβοντας την ανησυχία τους, αποφάσισαν να επισπεύσουν τις
διαδικασίες δημιουργίας Συνομοσπονδίας Υπαλλήλων Σωμάτων Ασφαλείας με στόχο τη διεκδίκηση
των αιτημάτων του κλάδου από ένα ισχυρότερο πεδίο δράσης και αποτελεσματικότητας. Για την
προώθηση της πρωτοβουλίας αυτής, εξουσιοδοτήθηκαν οι νομικοί τους σύμβουλοι να προβούν
στις απαραίτητες ενέργειες.
Να σημειώσουμε επίσης ότι την αναστάτωση για το ασφαλιστικό την συντηρούσαν και
«υποβολιμαίες αναφορές στα ΜΜΕ περί δήθεν ευνοϊκού καθεστώτος εργασίας των ενστόλων, που
οδήγησαν σε αθρόες αιτήσεις συνταξιοδότησης», όπως ανακοίνωσαν οι ίδιες οι Ομοσπονδίες.
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Προς την κατεύθυνση αυτή, συμφωνήθηκε να υπάρξει στις 10 Φεβρουαρίου 2010 κοινή παρουσία
στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΥ, στην Αθήνα. Η ΠΟΕΥΠΣ, μάλιστα, ως μέλος της
ΑΔΕΔΥ, εξέδωσε και ξεχωριστή πρόσκληση προς τα μέλη της, αναφερόμενη στις αρνητικές
εξελίξεις που προδιαγράφονται για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα δημόσια κοινωνικά αγαθά, για
τους εργαζομένους στο Πυροσβεστικό Σώμα, από το λεγόμενο «σταθεροποιητικό πρόγραμμα» της
κυβέρνησης.
Το προεδρείο, ακολουθώντας την ίδια αγωνιστική πορεία, συγκάλεσε πανελλαδική συνδιάσκεψη
στην Αθήνα στις 22 Φεβρουάριου 2010 (Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ) όπου παρευρέθησαν και απηύθυναν
χαιρετισμό εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, εκ μέρους της Ν.Δ. ο βουλευτής Νικόλαος
Δένδιας, υπεύθυνος τομέα προστασίας του πολίτη, εκ μέρους του ΛΑ.Ο.Σ. ο βουλευτής Άδωνις
Γεωργιάδης, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής Πάνος Τριγάζης, εκ μέρους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ο
Γενικός Γραμματέας Ηλίας Ηλιόπουλος ενώ ιδιαίτερα σημαντική ήταν η επίκαιρη εισήγηση για
το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό που ανέπτυξε ο εργατολόγος Αλέξης Μητρόπουλος. Ιδιαιτέρως
αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η απουσία εκπροσώπων της πολιτικής και φυσικής Ηγεσίας.
Η Συνδιάσκεψη ασχολήθηκε με όλα τα εκκρεμή θέματα και στηλίτευσε την προχειρότητα με την
οποία αντιμετωπίζουν τα προβλήματα το αρχηγείο και το υπουργείο.
Θέση της ΠΟΕΥΠΣ ήταν ότι «το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε μπει στο στόχαστρο της
πιο άδικης πολιτικής που εφαρμόστηκε ποτέ στη χώρα μας, καθώς πέρα από το πάγωμα των μισθών
μας, την περικοπή των επιδομάτων μας (20% ακούγεται τώρα), το πάγωμα των προσλήψεων, τον
περιορισμό των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μας, απειλούμεθα με τα πλέον
επαχθή μέτρα, όπως η κατάργηση του 13ου μισθού (γιατί ο 14ος έχει εξανεμιστεί προ πολλού), η
αμφισβήτηση της μονιμότητας και η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησής μας».
Για όλους αυτούς τους λόγους αποφασίστηκε ομόφωνα «όλοι μαζί να διαδηλώσουμε, να
διατρανώσουμε και να εκφράσουμε την αντίθεσή μας ένστολοι στις 11 Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 11:00 π.μ. στην πλατεία Ομονοίας και στη συνέχεια να ακολουθήσει πορεία προς στο
Σύνταγμα. Η κάθε Ένωση στο τόπο της Συγκέντρωσης να έχει το δικό της πανό και τη δική της
ομάδα περιφρούρησης. Σας γνωρίζουμε επίσης ότι στην πλατεία Ομονοίας θα υπάρξει κεντρική
ομιλία όπου θα κληθούν πολιτικά κόμματα και κοινωνικοί φορείς για να εκθέσουν τις απόψεις
τους.
Επίσης αποφασίστηκε στις 17 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00’ π.μ. οι Πρωτοβάθμιες
Ενώσεις ταυτόχρονα (η κάθε μία στον τομέα ευθύνης της) να πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο
διαμαρτυρίας στις κατά τόπους Νομαρχίες, καταθέτοντας Ψήφισμα διαμαρτυρίας και Υπόμνημα
με τα αιτήματά τους και αφού προηγουμένως αναρτήσουν πανό με τα συνθήματά τους στις κατά
τόπους Υπηρεσίες. Η ανάρτηση των πανό στις υπηρεσίες είναι καθ’ όλα νόμιμη, υπάρχει απόφαση
του Συμβουλίου Επικράτειας».
«Στο σταθεροποιητικό πρόγραμμα περιλαμβάνεται μείωση των αποδοχών των ενστόλων,
ανατροπή του ασφαλιστικού συστήματος, αύξηση των ορίων ηλικίας κ.λπ. Σιγά σιγά αρχίζουν
όλοι να συνειδητοποιούν την καταλήστευση των ασφαλιστικών ταμείων, όταν το ίδιο το κράτος
εξανάγκαζε με Νόμο τις διοικήσεις τους να καταθέτουν τα αποθεματικά τους με μηδενικά
επιτόκια στην Τράπεζα της Ελλάδος επί σειρά ετών, να επενδύουν σε μετοχές φούσκες και σε
δομημένα ομόλογα…» σημείωναν εξάλλου και οι Ομοσπονδίες σε κοινή ανακοίνωσή τους. (…)
Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε και να κλιμακώσουμε πιο δυναμικά τον αγώνα μας, με
πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας των ενστόλων στο αμέσως προσεχές διάστημα και πάντα
με την προσμονή των εξελίξεων για τον Οργανισμό μας. ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΠΑΡΟΝΤΕΣ... ΔΕ ΘΑ

529

Μανώλης Κ. Σταυρακάκης
ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ», δήλωναν οι συνδικαλιστές.
Για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, να σημειώσουμε ότι στις 25 Φεβρουαρίου 2010, συνεδρίασε υπό
την προεδρία του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Σπύρου Βούγια, η Μεικτή Ομάδα Εργασίας
που συστήθηκε για τη μεταρρύθμιση του συστήματος εκπαίδευσης των Σωμάτων Ασφαλείας.
Βούληση της Ηγεσίας ήταν η αποστρατικοποίηση της εκπαίδευσης, η επανεξέταση της σχέσης
μεταξύ της θεωρητικής εκπαίδευσης και της πρακτικής άσκησης στα αστυνομικά τμήματα και σε
άλλες υπηρεσίες της Αστυνομίας, καθορισμένες ειδικά προς τούτο, η καθιέρωση προγράμματος
πολιτιστικών παρεμβάσεων για τους σπουδαστές των Σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας, η
αναβάθμιση του διδακτικού προσωπικού και η αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών και των
εκπαιδευτικών συγγραμμάτων, η ανωτατοποίηση των Σχολών Αξιωματικών της Αστυνομίας και
του Πυροσβεστικού Σώματος, η ένταξη στο σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων των Σχολών
Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, η ενδυνάμωση του συστήματος μετεκπαίδευσης, ο
εκσυγχρονισμός των μεθόδων διδασκαλίας και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και με την
εισαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Πώς όμως να γίνουν όλα αυτά χωρίς κονδύλια, ήταν το εύλογο ερώτημα αμέσως αμέσως, στο
οποίο απάντηση δεν δινόταν με αποτέλεσμα να είναι και προδιαγεγραμμένο το άδοξο τέλος εκείνων
των προσπαθειών, όπερ και εγένετο.
Το «διάγγελμα» από το Καστελόριζο
Το Μάρτιο του 2010, η κυβέρνηση, αντιμέτωπη με την οικονομική κρίση, αναζητά διεξόδους
για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους (129,7% του ΑΕΠ το 2009) και στις 23 Απριλίου,
όπως προαναφέραμε, ο Γιώργος Παπανδρέου απευθύνει το «ιστορικό» του διάγγελμα από το
Καστελόριζο, ενώ λίγο μετά, στις 3 Μαΐου του 2010, απευθύνει αίτημα για ευρωπαϊκή βοήθεια, η
οποία συνοδεύεται από δυο μνημόνια και ουκ ολίγους εφαρμοστικούς νόμους.
Τα πρώτα μνημονιακά μέτρα είχαν αρχίσει να ψηφίζονται από το Μάρτιο με το σχέδιο νόμου
«Προστασία της Εθνικής Οικονομίας. Επείγοντα Μέτρα για την Αντιμετώπιση της Δημοσιονομικής
Κρίσης», στο άρθρο 1 παρ. 2 του οποίου προβλεπόταν και η μείωση των πάσης φύσεως
χορηγούμενων επιδομάτων, με εξαίρεση του επιδόματος Χρόνου Υπηρεσίας και Οικογενειακής
Παροχής κατά 12%. Παράλληλα, μειώνονταν κατά 30% τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το
επίδομα αδείας. Με δεδομένο ότι τα χορηγούμενα επιδόματα αποτελούσαν το 40% των συνολικών
αποδοχών των ενστόλων, αφού είχαν εξαιρεθεί από το ενιαίο μισθολόγιο που είχε θεσπισθεί το
2003 για τους υπόλοιπους Δημοσίους Υπαλλήλους, η συνολική μείωση του εισοδήματός τους
αυξήθηκε δραματικά.
Οι Ομοσπονδίες μελέτησαν αναλυτικά το νομοσχέδιο και όταν άρχισε η συζήτησή του στη Βουλή,
ανακοίνωσαν ότι με την εφαρμογή του, «οι πλέον αδικημένοι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα
είναι οι ένστολοι, καθώς εκτός από τα επιδόματα οικογενειακής παροχής, χρόνου υπηρεσίας και
του επιδόματος ειδικών συνθηκών των ειδικών δυνάμεων (ΕΚΑΜ, ΥΑΤ, ΕΜΑΚ), όλα τα υπόλοιπα
επιδόματα μειώνονται κατά 12%, χωρίς να υπάρξει καμία εξαίρεση λόγω της επικινδυνότητας και
των ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας μας.
Οι μειώσεις αυτές σε συνδυασμό με τη μείωση των δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων και αδείας
κατά 30% συνεπάγονται πραγματική μείωση μισθών από 200 έως και 400 ευρώ το μήνα, ανάλογα
με τη μισθολογική κλίμακα του καθενός».
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Οι Ομοσπονδίες ζήτησαν συνάντηση με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη προκειμένου να
ενημερωθούν επισήμως και να ζητήσουν την εξαίρεση των ενστόλων, λόγω της ιδιαιτερότητας
του μισθολογίου τους, αλλά και του διαφορετικού τρόπου υπολογισμού των αποδοχών τους.
Επίσης κάλεσαν τους ενστόλους να συμμετάσχουν μαζί με τις Ομοσπονδίες στη συγκέντρωση
διαμαρτυρίας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στις 11 Μαρτίου 2010. «Μπορείς να κοροϊδεύεις λίγους για πολύ
ή πολλούς για λίγο... αλλά όχι όλους για πάντα... Όλοι μαζί στον αγώνα» κατέληγε το κάλεσμα
που υπέγραφαν ονομαστικά οι πρόεδροι Γιώργος Πήλιουρας (ΠΟΕΥΠΣ), Φίλιππος Παντελεάκος
(ΕΑΠΣ), Γιώργος Δριβάκος (ΠΟΕΠΛΣ), Γιώργος Μανωλούδης (ΠΕΑΛΣ), Δημήτρης Γεωργατζής
(ΠΟΑΞΙΑ) και Χρήστος Φωτόπουλος (ΠΟΑΣΥ).
Η ΠΟΕΥΠΣ ανακοινώνει στη συνέχεια ότι δεν θα διοργανώσει ξεχωριστή συγκέντρωση
διαμαρτυρίας, αλλά συντασσόμενη με την ΑΔΕΔΥ και τις Ομοσπονδίες των ενστόλων, θα
συμμετάσχει στην κοινή πανελλαδική κινητοποίηση στις 11/03/2010, μάλιστα, κοινοποίησε σε
όλες τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις την υπ’ αριθμ. 3356/2004 απόφαση του Συμβουλίου Επικράτειας
για το δικαίωμα ανάρτησης πανό στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.
Μπροστά σε αυτή τη διαμορφωμένη κατάσταση, κι ενώ είχε αρχίσει ο ξεσηκωμός με διαμαρτυρίες
και συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα (σε ένα τέτοιο συλλαλητήριο, στις 5/3/2010, τραυματίστηκε από
ρίψη χημικών ο Μανώλης Γλέζος και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο), οι Ομοσπονδίες επισκέφτηκαν
στις 9-3-2010 τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, και εκδήλωσαν την οργή και την αγανάκτηση
των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας από τις απώλειες του εισοδήματός, που φτάνουν και
ξεπερνούν κατά μέσο όρο τις 2.500 ευρώ, όπως τις υπολόγιζαν. Ο υπουργός κάλεσε τις Ομοσπονδίες
σε μία από κοινού συνάντηση με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να κατατεθούν εκεί οι
θέσεις τους, αλλά αμέσως μετά έδωσαν τη δική τους απάντηση ανακοινώνοντας την διοργάνωση
νέας πανελλαδικής συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στην Παλιά Βουλή για τις 11 Μαρτίου 2010.
«Αυτή δεν είναι Λύση οικονομική, είναι καταιγίδα αντιλαϊκή», «Τριάντα χρόνια αγώνων
πήγανε χαμένα, δεν θα πληρώσουμε εμείς και πάλι τα κλεμμένα», «Εμείς δεν επαιτούμε το
δίκιο μας ζητούμε», είναι μόνο λίγα από τα πολλά χαρακτηριστικό συνθήματα αγανάκτησης και
προβληματισμού, που ακούστηκαν.
Ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές έζησαν οι συγκεντρωμένοι όταν, πριν ξεκινήσει η πορεία μας προς
τη βουλή, διερχόταν από την Παλιά Βουλή η πορεία των χιλιάδων εργαζομένων που συμμετείχαν
στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. «Λαέ μη σκύβεις το
κεφάλι...», ηχούσε το σύνθημα από τα μεγάφωνα του ΠΑΜΕ για να απαντήσουν οι έσντολοι από
την άλλη πλευρά της πλατείας, «Λαός κι αστυνομία, η δύναμη είναι μια», «Μας δώσαν υποσχέσεις,
μας τάξανε πολλά ήταν όμως όλα, λόγια απατηλά».
Στους συγκεντρωμένους απηύθυναν αγωνιστικό χαιρετισμό οι πρόεδροι όλων των Ομοσπονδιών,
ο καθηγητής Εργατικού Δικαίου Αλέξης Μητρόπουλος και εκπρόσωπος του Πανεργατικού
Αγωνιστικού Μετώπου, ο οποίος χαιρέτισε τους αγώνες των ένστολων και τους κάλεσε σε κοινό
μέτωπο για την απόκρουση της αντιλαϊκής πολιτικής.
Το προεδρείο της ΠΟΕΥΠΣ απευθύνεται στις 16/03 2010 στον Αρχηγό του Σώματος Στυλιανό
Στεφανίδη και ζητά να πληροφορηθεί αν έχουν βάση όσα ακούγονται για τα χρονικά όρια
μεταθέσεων, κατά παράβαση των διατάξεων (παραγ. 5 του άρθρου 19 του Π.Δ. 170/1996 όπως
ισχύει). Επίσης, με άλλο έγγραφό της είχε ζητήσει «την άμεση αναμόρφωση των πινάκων κενών
θέσεων Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών κατά το σκέλος που συμπεριλαμβάνονται
σε αυτούς είτε ως υπεράριθμοι είτε ως συμπληρώσαντες 8ετία υπάλληλοι από την 62η και
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εντεύθεν εκπαιδευτική σειρά, δεδομένου ότι από την γραμματική και τελολογική ερμηνεία του
Κανονισμού Μεταθέσεων (Π.Δ. 170/1996, ΦΕΚ131.Α’ όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και
ισχύει), οι υπάλληλοι αυτοί δεν είναι δυνατόν να μετακινηθούν, μη εφαρμοζομένου σε αυτούς του
Κανονισμού Μεταθέσεων πλην των ρητά οριζομένων εξαιρέσεων (αποσπάσεις για υπηρεσιακούς
λόγους, υγείας, υπαιτιότητας, συνυπηρέτησης κλπ. (…).
Το ενδιαφέρον του προεδρείου, παράλληλα, εστιάστηκε και στην επιτυχία της νέας πανελλαδικής
κινητοποίησης (23/03/2010) στην πλατεία Ομονοίας και την πορεία προς την πλατεία Συντάγματος.
Το Ψήφισμα Διαμαρτυρίας της ΠΟΕΥΠΣ αναφερόταν αναλυτικά στα αντιασφαλιστικά μέτρα
της κυβέρνησης και στις διαρροές που υπήρχαν για μετατροπή του κοινωνικού χαρακτήρα της
ασφάλισης (από κοινωνική σε επαγγελματική). Ειδικότερα, για την κατάσταση στο Τ.Π.Δ.Υ.
σημείωνε ότι «πάει από το κακό στο χειρότερο με ευθύνη διαχρονικά των Κυβερνήσεων, το
έλλειμμα του ταμείου ξεπερνά τα 800 εκατομμύρια ευρώ και το εφάπαξ χορηγείται σήμερα μετά
τα 2 χρόνια συνταξιοδότησής μας. Ανάλογα προβλήματα έχουν αρχίσει να δημιουργούνται και στο
Μ.Τ.Π.Υ.», ενώ για την υγειονομική περίθαλψη, έγραφε ότι «ο ΟΠΑΔ δεν δύναται να ανταποκριθεί
στις ταμειακές του υποχρεώσεις με αποτέλεσμα να απειλείται από φαρμακοποιούς και γιατρούς για
άμεση καταγγελία των συμβάσεων».
Στις 7-4-2010 η ΠΟΕΥΠΣ με βάση τις καταγγελίες των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων, απευθύνεται
στον Αρχηγό και στον υπουργό και ενόψει της αντιπυρικής περιόδου ζητά επειγόντως συνάντηση
μαζί τους.
Στις 8 Απριλίου 2010, ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου για να κατευνάσει
τις αντιδράσεις κατέθεσε τροπολογία στο φορολογικό νομοσχέδιο, εξαιρώντας «από τη μείωση του
ποσοστού δώδεκα τοις εκατό (12%), που προβλέπεται στο άρθρο 1, παρ.2, του Ν.3833/2010, λόγω
της ειδικής φύσεώς των, τα κάτωθι επιδόματα και αποζημιώσεις που καταβάλλονται στα στελέχη
των Σωμάτων Ασφαλείας:
• Το μηνιαίο επίδομα ειδικών συνθηκών (άρθρο 51, παρ.Α.10 του Ν.3205/2003).
• Το μηνιαίο επίδομα εκατό ευρώ (100 €), που χορηγείται στους αστυνομικούς, συνοριακούς
φύλακες και ειδικούς φρουρούς, που μετατάσσονται σε υπηρεσία γραφείου, λόγω παθήματος κατά
την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής (άρθρο 1, παρ. 5 του Ν.3554/2007).
• Η ειδική αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης πέραν του πενθημέρου την εβδομάδα
(αρ.2015007/1423/0022/14.2.1989 και 164721/4033/12.1.1982 Κ.Υ.Α.).
• Το επίδομα Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Μονάδων, το οποίο προσδιορίζεται σε
ώρες νυκτερινής απασχόλησης (άρθρο 51, παρ.Α8, περ.β’ του Ν.3205/2003)».
Οι Ομοσπονδίες ανακοίνωσαν ότι μετά τις τελευταίες παρεμβάσεις τους, έχουν επιτύχει τη μερική
αποδοχή των αιτημάτων τους εκ μέρους του υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου,
ωστόσο επέμεναν ότι «οι ένστολοι με το ισχύον γι’ αυτούς άδικο και άναρχο μισθολόγιο, από το
έτος 1997 έχουν 40% περίπου επιδόματα τακτικής εργασίας του μηνιαίου μισθού τους και επί σειρά
ετών ονομαστική μείωση εξαιτίας του τρόπου που χορηγείται η κατ’ έτος εισοδηματική πολιτική ως
ποσοστό μόνο στους Βασικούς Μισθούς.
Νέος Αστ/κας -Λιμεν/κας - Πυροσβέστης: Βασικός Μισθός: 684 ευρώ
Νέος Αξιωματικός: Βασικός Μισθός: 900 ευρώ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ: 205 ευρώ
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ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 241 ευρώ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ: 71, 92 ευρώ (Υπολογίζεται στις συντάξιμες αποδοχές)
Για όσους εργάζονται πέραν της πενθημέρου εργασίας (έκτη ή έβδομη ημέρα) 46 ευρώ,
ήτοι 46 Χ 4 = 184 ευρώ.
Για όσους εργάζονται σε μάχιμες υπηρεσίες εναλλασσόμενης 8ωρης βάρδιας σε εβδομαδιαία
βάση κατά τις ώρες 22:00 έως 06:00 (νυχτερινό) 2,93 ευρώ η κάθε ώρα νυχτερινής απασχόλησης,
ήτοι νυχτερινά 2,93 Χ 64 ώρες ανώτατο όριο μηνιαίως = 187,52 ευρώ.
Επίσης χορηγείται επίδομα 100 ευρώ το μήνα, για τους παθόντες τραυματισμένους εν ώρα
υπηρεσίας (από σφαίρες, από τρομοκρατία, από τραυματισμούς στα γήπεδα κλπ.) ως απώλεια
εισοδήματος μαχίμων υπηρεσιών.
Eίναι άδικο και άνισο, ενώ στη μεγάλη πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων να υπάρχει μείωση
κατά 12% σε μη τακτικά επιδόματα συνολικού ποσού 350 έως 500 ευρώ (εκτός των περιπτώσεων
τελωνειακών -εφοριακών) με μέση μείωση 40 έως 60 ευρώ το μήνα, στους ένστολους μάχιμους
(Αστυνομικούς -Πυροσβέστες- Λιμενικούς) νέους αξιωματικούς με μηνιαίο καθαρό μισθό με
τα επιδόματα, 900 έως 1200 ευρώ με 4 πενθήμερα και μέχρι 64 ώρες νυχτερινά το μήνα, που
εργάζονται σε βάρδιες έξι μέρες την εβδομάδα με νυχτερινά, η μείωση να είναι διπλάσια: 116 έως
118 ευρώ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η μέση μείωση ως ποσοστού του συνολικού μισθού των Δημοσίων Υπαλλήλων
(χωρίς τη μείωση του Δώρου Χριστουγέννων-Πάσχα-Επιδόματος Αδείας 30%) είναι 5 έως 6%. Για
τους ένστολους η μείωση ανέρχεται στο διπλάσιο, ήτοι 10 έως 12%».
Και παρακάτω, ακολουθούσε και πάλι η παράθεση των οικονομικών αιτημάτων τους.
Στις 22-4-2010 η ΠΟΕΥΠΣ συμμετέχει στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΥ στην
Αθήνα με κεντρικό σύνθημα «Όχι στη λιτότητα, δίκαιο φορολογικό σύστημα, δημόσιος χαρακτήρας
της ασφάλισης», ενώ την επομένη 23 Απριλίου 2010, ακολουθεί το γνωστό διάγγελμα Παπανδρέου
από το Καστελόριζο…
Στη συνέχεια, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Ο πανικός κακός σύμβουλος, ο σώζων εαυτόν
σωθήτω…
Η ΠΟΕΥΠΣ είτε μόνη της είτε με τις άλλες Ομοσπονδίες, πιέζει τον υπουργό να λάβει υπόψη
του το κύμα φυγής που αρχίζει να δημιουργείται και τον καλεί να τους ενημερώσει άμεσα για
τα σχέδια της κυβέρνησης. Τελικά, η συνάντηση έγινε με την ΠΟΕΥΠΣ στις 28/04/2010 και ο
υπουργός υπήρξε απόλυτα καθησυχαστικός σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό. Είπε συγκεκριμένα:
1. Το νομοσχέδιο που πρόκειται να κατατεθεί τις προσεχείς ημέρες στη Βουλή αφορά αποκλειστικά
και μόνο τον ιδιωτικό τομέα.
2. Δεν τίθεται θέμα αυτή τη στιγμή.
3. Αν και όποτε προκύψει θέμα ασφαλιστικού για τους ένστολους δεν πρόκειται να θίγονται
ούτε ως προς τα όρια ηλικίας ούτε και ως προς τον υπολογισμό της σύνταξης όσοι έχουν ώριμα
συνταξιοδοτικά δικαιώματα.
4. Αν για οιονδήποτε λόγο προκύψει ξαφνικά θέμα ασφαλιστικού που θα μας αφορά, θα μας
ενημερώσει αμέσως τηλεφωνικά για να μην υπάρξει αιφνιδιασμός.
5. Τις αμέσως προσεχείς ημέρες θα καλέσει το σύνολο των εκπροσώπων των Ομοσπονδιών των
Σωμάτων Ασφαλείας για να συζητήσουμε διεξοδικά το όλον θέμα.
Κατά συνέπεια δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας επί του παρόντος για υποβολή αιτήσεων
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παραιτήσεως.
-Απεδέχθη το αίτημά μας για επαναφορά του 24ωρου για όσες Υπηρεσίες αντιμετωπίζουν
λειτουργικά ή άλλα προβλήματα και μας εζητήθη εντός των ημερών να του καταθέσουμε
συγκεκριμένη και πλήρως αιτιολογημένη πρόταση.
Οι μεταθέσεις θα γίνουν με το ισχύον σύστημα (ΠΑ. 170/96). Οι υπεράριθμοι που προκύπτουν
απ’ την κατανομή της δύναμης δεν θα μετατεθούν και το φθινόπωρο θα εξεταστεί το όλον θέμα
αφού του καταθέσουμε τις προτάσεις μας για τη δημιουργία ενός νέου Κανονισμού Μεταθέσεων
λαμβάνοντας υπόψη και την κατάργηση σχεδόν του συνόλου των Κλιμακίων στα πλαίσια του
σχεδίου «Καλλικράτης».
-Θα δώσει εντολή να μην υπάρχουν άσκοπες επιφυλακές και σε ότι αφορά τα στάδια
επικινδυνότητας το θέμα θα ξεκαθαρίσει την ερχόμενη εβδομάδα λαμβάνοντας υπόψη και την
δίκυκλη περιπολία που θέλει να εφαρμόσει.
-Την ερχόμενη εβδομάδα θα μας απαντήσει αφού πρώτα συνεννοηθεί με το υπουργείο
Οικονομικών».
Το Μνημόνιο Ι
Ένα μεγάλο αντιμνημονιακό συλλαλητήριο, όπως αρχίζουν πλέον να ονομάζονται οι
συγκεντρώσεις που διοργανώνονται κατά της τρόικας και της οικονομικής πολιτικής που επιβάλλει
αυτή στη χώρα μας, πραγματοποιείται στις 5/5/2010, ημέρα 24ωρης πανελλαδικής απεργίας των
ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ. Η πορεία δεκάδων χιλιάδων διαδηλωτών, ξεκινά από το Πεδίον του Άρεως και
κατευθύνεται προς τη Βουλή. Κανείς όμως από τους συμμετέχοντες δεν φαντάζεται ότι η μέρα εκείνη
θα μείνει στην Ιστορία λόγω ενός απίστευτου τραγικού συμβάντος. Κατά τη διάρκεια της πορείας,
άγνωστοι κουκουλοφόροι επιτίθενται με μολότοφ σε υποκατάστημα της Τράπεζας «Μαρφίν» στην
οδό Σταδίου με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στον πάνω όροφο όλοι όσοι δεν απεργούσαν και
τρεις εξ αυτών (ανάμεσά τους και μια έγκυος) να βρουν φρικτό θάνατο. Για λόγους ασφαλείας
είχαν κλειστές τις πόρτες, όμως και η διέξοδος φυγής προς την ταράτσα ήταν απροσπέλαστη.
Οι κουκουλοφόροι είχαν σπείρει τον πανικό στη Σταδίου, τα οχήματα της πυροσβεστικής ήταν
αδύνατο να επέμβουν άμεσα ενώ οι εγκλωβισμένοι εκλιπαρούσαν από το μπαλκόνι του πρώτου
ορόφου για βοήθεια. Και όλα αυτά σε απευθείας τηλεοπτική σύνδεση…
Η Βουλή ψηφίζει το πρώτο Μνημόνιο, όπως αποκαλείται έκτοτε ο Ν.3845/2010 (ΦΕΚ Α’65 6 Μαΐου 2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας
από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το «Μνημόνιο Ι»
συνοδεύεται από οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα με μορφή δανείου, ύψους 80.000.000.000
ευρώ, που προϋποθέτει όμως ένα δυσβάσταχτο για τον ελληνικό λαό αντίτιμο: Μηδενικές αυξήσεις
στο σύνολο του δημόσιου τομέα και για το 2011, περαιτέρω μείωση των αποδοχών στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα κατά 3%, κατάργηση 13ου και 14ου μισθού, αντικατάστασή τους με το βοήθημα
των 500 ευρώ για όσους δημοσίους υπαλλήλους αμείβονται με μηνιαίες αποδοχές μικρότερες των
3.000 ευρώ, αντικατάσταση του επιδόματος ανεργίας με την «επιταγή επανένταξης» των ανέργων
για την απασχόλησή τους από επιδοτούμενες επιχειρήσεις, κατάργηση της εθνικής γενικής
συλλογικής σύμβασης εργασίας κλπ.
Συμμετέχοντας σε αυτό το συλλαλητήριο, οι Ομοσπονδίες από την προηγουμένη μέρα είχαν
εκδώσει το ακόλουθο αγωνιστικό μήνυμα:
«Εμείς, οι αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί, που βιώνουμε το ίδιο με τους άλλους
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εργαζόμενους της χώρας τα δυσβάσταχτα οικονομικά μέτρα που νομοθετούνται από την κυβέρνηση
υπό τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, διαδηλώνουμε
σήμερα μαζί με το εργατικό και δημοσιοϋπαλληλικό συνδικαλιστικό κίνημα την αγανάκτηση και
την κάθετη αντίθεσή μας για τις αποφάσεις εκείνες που καταργούν ιστορικές κατακτήσεις του
εργατικού κινήματος και επιστρέφουν την ελληνική κοινωνία στη δεκαετία του ‘60.
Δυστυχώς, οι πολιτικές που ακολουθούνται, οδηγούν τους εργαζόμενους και την κοινωνία
στη φτώχεια, την εξαθλίωση, την ανασφάλεια, ενώ διατηρούν και αυξάνουν τα προνόμια των
οικονομικά ισχυρών, των τραπεζών και των επιχειρήσεων, χωρίς οι βασικοί υπαίτιοι της κρίσης και
της σημερινής κατάντιας της Χώρας μας να εντοπίζονται και να τιμωρούνται αναλόγως.
Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί πλέον. Επιτέλους, να πληρώσουν οι υπαίτιοι!
Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι αγωνιζόμαστε για μια δίκαιη, αναπτυξιακή πολιτική, αντιστεκόμενοι
στα μέτρα που κάνουν τους φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους».
Παράλληλα, με ενέργειές τους προώθησαν σχετική τροπολογία η οποία τελικά ψηφίστηκε στη
Βουλή στις 7-5-2010 και ρύθμιζε τα εξής:
1. Συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται μέχρι 31-12-2010 δεν
θίγονται από την παραμονή στην υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και τυχόν συνταξιοδοτικές
μεταβολές στη διάρκεια αυτής, δεν επηρεάζουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους, καθώς
και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής τους.
2 Όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης από 1-1-2010 και μετά,
δύνανται να την ανακαλέσουν μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και να
επανέλθουν στην υπηρεσία. Η αίτηση ανακαλείται ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται,
έστω και αν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη λύσης της υπαλληλικής σχέσης υπό τον όρο ότι δεν
έχει εκδοθεί πράξη συνταξιοδότησης. Ο χρόνος από τη λύση της σχέσης αυτής μέχρι την επαναφορά
τους στην υπηρεσία θεωρείται χρόνος πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας».
Ικανοποιημένοι οι πρόεδροι από αυτήν την εξέλιξη, βάζουν πλέον ως στόχο τη διατήρηση των
όσων με αγώνες και θυσίες είχε πετύχει το συνδικαλιστικό τους κίνημα τα προηγούμενα χρόνια.
Είναι σαφές, ότι η κοινή τους δράση επιβάλλεται τώρα εκ των πραγμάτων περισσότερο από ποτέ.
Η προοπτική αυτή συζητιέται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε όλες τις συνεδριάσεις των Δ.Σ. όλων
των Ομοσπονδιών, έκτοτε. Από την ΠΟΕΥΠΣ ώς την ΕΑΠΣ, από την ΠΟΕΠΛΣ έως την ΠΕΑΛΣ
και από την ΠΟΑΣΥ έως την ΠΟΑΞΙΑ, τα προεδρεία εκδηλώνουν την αποφασιστικότητά τους
για κοινές συντονισμένες παρεμβάσεις στην κυβέρνηση και στα πολιτικά κόμματα κάθε φορά που
προκύπτουν συντρέχοντες λόγοι. Λόγοι που δυστυχώς από τότε παρουσιάζονταν καθημερινά αφού
οι περικοπές δαπανών δημιουργούσαν μια ασφυκτική θηλιά στο «λαιμό» των ενστόλων, οδηγώντας
τα ΣΑ στο μαρασμό εφόσον δεν άλλαζε η αρνητική ροή των εξελίξεων. «Να πληρώσουν αυτοί που
προκάλεσαν την κρίση, «οι λυμεώνες στο εδώλιο, άλλως το κρίμα στο λαιμό σας» είναι πλέον το
κυρίαρχο αίτημα των ενστόλων, που μέρα με τη μέρα πολλαπλασιάζουν τα ερωτήματά τους όσον
αφορά την πολιτική της κυβέρνησης.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΟΕΠΛΣ, στις 27/05/2010 καλεί τις υπόλοιπες Ομοσπονδίες και Ενώσεις
να στηρίξουν τη δική της προσπάθεια «ώστε από κοινού να διεκδικήσουμε αυτά που οφείλουμε
στον Έλληνα Λιμενικό, Αστυνομικό, Πυροσβέστη. Σας καλούμε να δώσουμε μαζικά και δυναμικά
το παρών, ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική, σε χώρο και χρόνο που από κοινού θα αποφασίσουμε.
Όλοι μαζί είναι καλύτερα. Στον αγώνα που οφείλουμε, κανείς δεν περισσεύει».
Αμέσως μετά, στις 31 Μαΐου 2010 ζητούν νέα συνάντηση με τον Μ. Χρυσοχοΐδη με αφορμή
τις δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας Ευάγγελου Βενιζέλου, ο οποίος, μετά τη συνάντησή
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του με τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Αντώνιο Σαμαρά, είχε δηλώσει ότι «θα
περιμένουμε να διαμορφωθεί το γενικό συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο που χειρίζεται το υπουργείο
Εργασίας. Στη συνέχεια, θα διαμορφωθεί από το υπουργείο Οικονομικών το ειδικότερο νομικό
πλαίσιο για τους δημοσίους υπαλλήλους. Kαι σε τρίτη φάση, θα προστεθούν οι ειδικές ρυθμίσεις
για το ένστολο προσωπικό που επεξεργαζόμαστε μαζί με το υπουργείο Οικονομικών, αλλά και το
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. [...] Γιατί ο στρατιωτικός τελεί υπό ειδικό καθεστώς και ειδικές
συνθήκες».
Κατόπιν αυτών, επαναφέρουν το παραπάνω αίτημά τους, διαπιστώνοντας ότι παρά τις όποιες
διαβεβαιώσεις, τελικά υπάρχει επεξεργασία από τα αρμόδια υπουργεία που αφορά το ασφαλιστικό
των ένστολων.
Η συνάντηση με τον υπουργό έγινε παρουσία του γενικού γραμματέα Γρηγορίου Τασούλα
στις 2 Ιουνίου 2010, ο οποίος τους διαβεβαίωσε και πάλι ότι σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει
αιφνιδιασμός και ότι δεν τίθεται θέμα επείγοντος για τους ένστολους. Παραδέχθηκε βεβαίως ότι το
ασφαλιστικό κάποια στιγμή θα ανοίξει και για αυτούς και ότι τις επόμενες ημέρες θα έχει μια πρώτη
σχετική ενημέρωση από το υπουργείο Οικονομικών και σε διάστημα ενός μήνα (τέλη Ιουνίου) θα
ξεκινήσει η διαβούλευση με τον αναγκαίο χρόνο για ανάπτυξη επιχειρημάτων και διαμόρφωση
προτάσεων. Πριν το μήνα Σεπτέμβριο, κατ’ εκτίμησή του, δεν θα προωθηθεί καμία ασφαλιστική
μεταβολή, πάντως.
Από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στην οποία έχουν απευθυνθεί οι πρόεδροι είτε
κατά μόνας είτε από κοινού, κατατίθενται ερωτήσεις με βάση τα αιτήματα και τις καταγγελίες τους,
οπότε από τις απαντήσεις που δίνει η κυβέρνηση, διαπιστώνει κανείς και τις προθέσεις της…
Το 12ο συνέδριο υπό το βάρος των μνημονιακών μέτρων
Η ζοφερή πραγματικότητα παρουσιάστηκε στο 12ο συνέδριο της ΠΟΕΥΠΣ, που πραγματοποιήθηκε
στο Ναύπλιο, 2,3 και 4 Ιουνίου 2010.
Ο πρόεδρος Γιώργος Πήλιουρας ήταν για άλλη μια φορά καταπέλτης, ασκώντας έντονη κριτική
στην κυβερνητική πολιτική:
«Τα πακέτα των αντιλαϊκών και δυσβάσταχτων μέτρων διαδέχονται το ένα μετά το άλλο και
παρά τις δραματικές επιπτώσεις τους στους εργαζόμενους και την κοινωνία, οδηγούν στην ύφεση
και είναι αδιέξοδα για την οικονομία.
Η προσφυγή της χώρας στο μηχανισμό στήριξης και η εμπλοκή του Δ.Ν.Τ. δρομολόγησε και
νέα αντιλαϊκά μέτρα σε βάρος των εργαζομένων και της κοινωνίας. Η αύξηση της ανεργίας, η
μείωση των μισθών και στον ιδιωτικό τομέα και οι ιδιωτικοποιήσεις, η κατάργηση της Ε.Σ.Σ.Ε.,
ο παραπέρα περιορισμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων, οι απολύσεις ακόμη και μόνιμου
προσωπικού, είναι οι συνταγές που εφαρμόζει το Δ.Ν.Τ., όπου έχει εμπλακεί. Η ορθοδοξία των
νεοφιλελεύθερων πολιτικών κατέρρευσε, αλλά επιμένει να ισοπεδώνει συλλογικά, εργασιακά και
κοινωνικά δικαιώματα, να βαθαίνει τις εισοδηματικές φορολογικές και κοινωνικές ανισότητες.
Τα τρία ΔΕΝ της κυβέρνησης ξεχάστηκαν.
• ΔΕΝ θα μειωθούν οι συντάξεις.
• ΔΕΝ θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας.
• ΔΕΝ θα αυξηθούν οι εισφορές, δεσμευόταν η κυβέρνηση τόσο προεκλογικά όσο και μετεκλογικά
και πριν ο αλέκτωρ λαλήσει, Κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και
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Δ.Ν.Τ. αποφάσισαν να οδηγήσουν την ελληνική κοινωνία στην πιο άγρια κοινωνική βαρβαρότητα
που ζήσαμε ποτέ. Μας κόβουν τους μισθούς. Μας κόβουν τις συντάξεις. Μας κόβουν τα εργασιακά
και ασφαλιστικά δικαιώματα. Μας στερούν το δικαίωμα στη ζωή.
Το δίλημμα ή θα ματώσουμε ή θα πτωχεύσουμε, δεν ισχύει για κανένα μισθωτό, συνταξιούχο,
άνεργο, ούτε για το δημόσιο, ούτε για τον ιδιωτικό τομέα. Όλοι και όλες ματώνουν και πτωχεύουν
εκτός των ολίγων, των κερδοσκοπικών, χρηματιστηριακών και εμποροβιομηχανικών συμπλεγμάτων
των κεφαλαιούχων που με τις πολιτικές των κυβερνήσεων έχουν και την ευθύνη για την κρίση.
Χαίρονται, στηρίζουν, πλειοδοτούν στη μεταβίβαση του κόστους, του χρέους, των ελλειμμάτων,
που επί σειρά ετών διόγκωσαν και διογκώνουν, προς την πλευρά των απλών ανθρώπων του
μόχθου», τόνισε.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις επιπτώσεις του νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό και πρόσθεσε ότι
«τα οικονομικά, αντιλαϊκά και δυσβάστακτα μέτρα πλήττουν κατάφορα και το ένστολο προσωπικό
της χώρας μας και δη το πυροσβεστικό προσωπικό γιατί έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά
διαχρονικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και που κρατούσαν τις αποδοχές μας καθηλωμένες,
με ένα απαράδεκτο επιδοματικό μισθολόγιο, με μηδενικές ετήσιες αυξήσεις. Και φθάσαμε πλέον
σήμερα, όχι μόνο να μετράμε απώλειες προηγούμενων ετών, αλλά να έχουμε και πραγματικές
μηνιαίες μειώσεις που ξεπερνούν τα 400 ευρώ, αν σε όλα αυτά λάβουμε υπόψη μας και τη μη
χορήγηση του δασικού επιδόματος (χορήγηση λόγω υπερεργασίας μας κατά την αντιπυρική
περίοδο), τότε πλέον δεν θα μιλάμε για μηνιαίες αποδοχές αλλά θα μιλάμε για παροχή επιδόματος.
Και ασφαλώς δεν μπορεί να διαφύγει από κανέναν το γεγονός ότι η υπογραφή του μνημονίου
μεταξύ κυβέρνησης και Τρόικας έρχεται να ανατρέψει κατακτήσεις ετών, στο όνομα των δήθεν
αδικιών στο εσωτερικό του συστήματος, για αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης. Και εδώ
μπαίνει βασανιστικά το ερώτημα: Είναι προνομιούχοι οι ένστολοι εργαζόμενοι που τους καθιστούν
υποχρεωτικά όρια ηλικίας, καταργώντας τους με έμμεσο τρόπο τη μάχιμη πενταετία, αγνοώντας
ηθελημένα ότι αυτή η πενταετία αφενός μεν είναι δεδουλευμένη, γιατί οι ένστολοι εργάζονται
υποχρεωτικά εξαήμερο και πολλές φορές επταήμερο και αφετέρου δε το επάγγελμά μας είναι και
επικίνδυνο και ανθυγιεινό, αλλά δυστυχώς καμία κυβέρνηση μέχρι τώρα δεν είχε την ευθιξία να
μας θεσμοθετήσει ως τέτοιο; Πιστεύει άραγε κανείς ότι ένας 60χρονος ή 65χρονος πυροσβέστης θα
μπορούσε να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του;
Ο πυροσβέστης δεν είναι ένα ασήμαντο γρανάζι της όλης διοικητικής μηχανής. Ο πυροσβέστης
σώζει ανθρώπινες ζωές, προστατεύει το δασικό πλούτο, ενεργεί για την προστασία του αστικού
χώρου και όλα όσα κάνει, τα κάνει καλά και οφείλει η πολιτεία να τον προστατεύει και να τον
ανταμείβει, και όχι να παραμένει απόμακρη και αδιάφορη στα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Το ένα
τρίτο περίπου της ζωής του το ξοδεύει στην εργασία του και είναι φυσικό να διεκδικεί, να περιμένει
και να απαιτεί το δικαίωμα στην αμοιβή, στις κοινωνικές παροχές, στην ιεραρχική ανέλιξη, αλλά
προπάντων ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα προστατεύεται η σωματική και
η ψυχική του υγεία. Δυστυχώς όμως η μέχρι τώρα στάση διαχρονικά των κυβερνήσεων και των
ηγεσιών του Σώματος δεν έχει συμβάλλει για την εξεύρεση των καλύτερων δυνατών λύσεων».
Στη συνέχεια μίλησε για τις συνθήκες εργασίας και τους παράγοντες που τις επιβαρύνουν
(4.000 οργανικά κενά, ασταθές ωράριο, μη εφαρμογή της υγιεινής και ασφάλειας, παρόλο που το
Προεδρικό Διάταγμα έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται επί 8 μήνες, μη θεσμοθέτηση βαθμολογίου
χαμηλοβάθμων κλπ).
«Εμείς ως πυροσβέστες και ξέρουμε και θέλουμε και μπορούμε, αρκεί η κυβέρνηση, η πολιτική
και φυσική μας Ηγεσία, να σταθούν δίπλα μας, να σταθούν κοντά μας, δίνοντας λύσεις στα
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προβλήματά μας, δυστυχώς όμως λύσεις δεν δίνονται. Απεναντίας, μόνον αυταρχικές συμπεριφορές
εισπράττουμε. Δεν γνωρίζουμε ακόμα εάν θα μας χορηγηθεί το δασικό επίδομα και όπως φαίνεται,
και αυτό θα μπει στις καλένδες, γνωρίζουμε όμως ότι υπάρχει προφορική εντολή του κ. Αρχηγού
προς τους Διοικητές των Υπηρεσιών να διατάσσουν επιφυλακή όταν το δελτίο καιρού της
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπει καύσωνα ή ανέμους. Για μας, αυτές οι μορφές επιφυλακών
είναι πέρα για πέρα παράνομες, ο νόμος προβλέπει επιφυλακή όταν υπάρχει συμβάν σε εξέλιξη και
όχι στην πιθανολόγηση, γιατί με τις πιθανολογήσεις ο πυροσβέστης θα πρέπει να είναι νυχθημερόν
Υπηρεσία.
Κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι, συναδέλφισσες - συνάδελφοι σύνεδροι.
Συνεχώς η ελληνική κοινωνία καλείται να απαντήσει στο δίλημμα: Δεν πρέπει να σωθεί η
οικονομία της χώρας; Περνάμε κρίση. Η απάντηση η δική μας είναι μία και μοναδική: Την κρίση
να την πληρώσουν αυτοί που τη δημιούργησαν και όχι οι μισθωτοί, οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι.
Η οικονομία για να σωθεί, θα πρέπει να σωθεί πρώτα η κοινωνία, γι’ αυτό το συνδικαλιστικό
μας κίνημα νομιμοποιείται και οφείλει να απαντήσει αποφασιστικά και υπεύθυνα με ένα μόνο
σύνθημα: ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ, ΜΕ ΑΓΩΝΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! Σας ευχαριστώ».
Στις 4/6/2010, την τελευταία ημέρα του συνεδρίου έγιναν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του
νέου Δ.Σ., το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 14 Απριλίου και είχε ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεώργιος Πήλιουρας
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικόλαος Αθάνατος
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμμανουήλ Αντωνακάκης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γεώργιος Κοκκάλας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κων/νος Δαδούδης
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δημήτριος Γιαννούλης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γρηγόριος Καρακόλιας
ΤΑΜΙΑΣ: Περικλής Καραγεωργόπουλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: Γεώργιος Τασιούλης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ: Απόστολος Λιόντος
ΜΕΛΗ: Περικλής Βαϊτσης, Εμμανουήλ Τσολάκης, Αχιλλέας Τζουβάρας, Δημήτριος Μπικιώτης,
Γρηγόριος Σκιαδόπουλος, Κων/νος Κυριακόπουλος, Δημήτριος Βλάχος, Μιχαήλ Μιχαήλ και
Δημήτριος Καραγκούνης.
Αρνητικά σχόλια πάντως, συγκέντρωσε η μη προσέλευση στο συνέδριο του Αρχηγού ή κάποιου
απεσταλμένου του. Οι σύνεδροι ανέμεναν ότι ενόψει και της δύσκολης αντιπυρικής περιόδου,
κάποιος από την Ηγεσία θα ήταν εκεί. Να σημειώσουμε επίσης ότι εισήγηση για τα συνταξιοδοτικά
δεδομένα έκανε ο εργατολόγος Αλέξης Μητρόπουλος, ο οποίος δέχθηκε και πολλές ερωτήσεις.
Στις πρώτες ενέργειες του νέου Δ.Σ. περιλαμβάνονται οι παρεμβάσεις που έγιναν προς το αρχηγείο
και το υπουργείο για τον Κανονισμό μεταθέσεων και το ωράριο εργασίας, θέματα άλλωστε που
κυριάρχησαν και στο συνέδριο.
Επίσης, στις 22/06/2010, καλεί τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να εκδώσει γραπτή διαταγή- απόφαση
«για την επαναφορά και εφαρμογή του 24ώρου (γιατί δεν νοείται ωράριο εργασίας με προφορική
εντολή) και να συμπεριληφθούν σε αυτή Υπηρεσίες και Πυρ/κά Κλιμάκια που συνεχίζουν να
αντιμετωπίζουν λειτουργικά προβλήματα και που οι υπάλληλοι έχουν εκφράσει τη συναίνεσή τους
για την παροχή εργασίας σε συνθήκες 24ώρου».
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Στις 24 Ιουνίου 2010 το πανελλήνιο συγκλονίζεται από την είδηση ότι οι τρομοκράτες
εξουδετερώνουν τα σχέδια ασφαλείας και πετυχαίνουν τη δολοφονία του 52χρονου Αστυνομικού
Διευθυντή Γιώργου Βασιλάκη, υπασπιστή του υπουργού Δημόσιας Τάξης Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
και μάλιστα μέσα στο γραφείο του, στον 7ο όροφο του υπουργείου, στην Κατεχάκη. Ο άτυχος
αξιωματικός έχασε τη ζωή του όταν άνοιξε ένα φάκελο-βόμβα που προοριζόταν για τον πολιτικό
του προϊστάμενο και ο οποίος είχε ταχυδρομηθεί για το πολιτικό του γραφείο αλλά «βρέθηκε» στο
υπουργείο με την υπόλοιπη αλληλογραφία.
Η αποτρόπαιη αυτή δολοφονική ενέργεια συγκέντρωσε την ομόθυμη καταδίκη του πολιτικού
κόσμου, των συνδικαλιστικών και κοινωνικών φορέων, δεν ήταν ωστόσο η μόνη, αφού είχε
αναζωπυρωθεί το μέτωπο της νεοτρομοκρατίας στη χώρα.
Ξεσηκωμό προκαλούν τα ψέματα για το συνταξιοδοτικό…
Στις 29 Ιουνίου 2010, μια ακόμα αντιμνημονιακή συγκέντρωση των ΑΔΕΔΥ - ΓΣΕΕ βρίσκει τους
ένστολους να ασχολούνται σε πρώτη προτεραιότητα με το συνταξιοδοτικό. Τελικά, στις 2/7/2010,
γίνεται έκτακτη συνάντηση των προέδρων με πρωτοβουλία του Μ. Χρυσοχοΐδη, παρουσία όμως και
των Αρχηγών των τριών Σωμάτων, της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. και του Λ.Σ., όπου όλοι πληροφορούνται
δια στόματος υπουργού ότι τελικά προωθείται τροπολογία σε νομοσχέδιο για το συνταξιοδοτικό
των Δημοσίων Υπαλλήλων και αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι την 15/7/2010!
Οι συνδικαλιστές κατήγγειλαν την κυβέρνηση ότι άλλα τους έλεγε έως τότε και ότι τώρα
επιχειρείται ο απόλυτος αιφνιδιασμός. Καλούνταν να πάρουν θέση χωρίς καν να γνωρίζουν
το τελικό σχέδιο, μέσα σε 2 ή 3 ημέρες, και μάλιστα για ένα νομοσχέδιο που θα καθορίσει το
συνταξιοδοτικό καθεστώς χιλιάδων συναδέλφων τους που ήδη υπηρετούν ή που θα υπηρετήσουν
μελλοντικά στα Σώματα Ασφαλείας.
Το τελεσίγραφο δεν θα έμενε προφανώς αναπάντητο από την πλευρά τους αν και από το αρχηγείο
του ΠΣ επιχειρήθηκε να διασκεδαστεί η αρνητική αυτή εξέλιξη με την απόφασή του να καλέσει
στις 8-7-2010 την ΠΟΕΥΠΣ και την ΕΑΠΣ να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στην Επιτροπή που
συγκροτείται «για την Ασφάλεια Πυροσβεστών κατά την επέμβαση σε περιοχές που εξελίσσονται
ταραχές».
Το νομοσχέδιο προκαλεί πανελλαδικό ένστολο ξεσηκωμό - φραγμό στην ασφαλιστική κατεδάφιση
που σχεδιάζει ερήμην τους η κυβέρνηση. Το καταδεικνύει πολύ παραστατικά η από 8/7/10 δημόσια
παρέμβαση των Ομοσπονδιών:
«Προσβεβλημένοι βάναυσα από την αθέτηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων για μη αιφνιδιασμό
μας και για τροποποίηση του ισχύοντος ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού μας συστήματος μόνο
κατόπιν διαβουλεύσεως, ενημέρωσης και υποβολής προτάσεων, καταγγέλλουμε την προωθούμενη
κατεδάφιση των εργασιακών μας σχέσεων και τον καταναγκασμό των ενστόλων να υπηρετούν
πλέον σε συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα.
Χωρίς καν να αναγνωρίζονται οι ιδιαιτερότητες του καθεστώτος εργασίας των ενστόλων, ο
υψηλός βαθμός επικινδυνότητας, η θνησιμότητα, η μεγάλη διάρκεια επαναφοράς του ανθρώπινου
οργανισμού στην ομαλή του λειτουργία, μετά την έξοδο από την ενεργό υπηρεσία, αλλά και η άδικη
μισθολογική πολιτική που εφαρμόζεται στα Σώματα Ασφαλείας, η κυβέρνηση, υπό τη μέγγενη της
«τρόικας», επιχειρεί αιφνιδίως να καταργήσει τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα, υπονομεύοντας
ακόμα και την ομαλή λειτουργία των αστυνομικών, πυροσβεστικών και λιμενικών υπηρεσιών.
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Οι Ομοσπονδίες μας, καταδικάζουν αυτήν την τακτική και τα καταστροφικά για όλους μας
αποτελέσματά της και διαμηνύουν προς πάσα κατεύθυνση ότι όσοι επιμείνουν στις προωθούμενες
δυσμενείς για τον Κλάδο μας αλλαγές, θα φέρουν ακέραια την ευθύνη.
Ήδη, τα προεδρεία των Ομοσπονδιών μας, έχουν ενημερώσει και έχουν υποβάλλει τις προτάσεις
τους στους αρμόδιους υπουργούς, καταθέτοντας σχετική πρόταση – τροπολογία. Ακολούθησαν
επαφές με τα πολιτικά κόμματα και βουλευτές στη Βουλή στους οποίους εξηγήθηκε η αδικία και
ζητήθηκε η υποστήριξή τους κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Διαρκή επιτροπή οικονομικών
όσο και στην Ολομέλεια. Παράλληλα ανακοίνωσαν την διοργάνωση ένστολης διαμαρτυρίας στην
Αθήνα για την Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2010 και ώρα 18.30, στην Πλατεία Συντάγματος.
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ. Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ. ΕΙΝΑΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ. ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΩΣ ΜΑΧΙΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ
ΚΥΡΙΑΚΗ. ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΙ ΜΕ ΠΕΝΙΧΡΗ ΑΜΟΙΒΗ!
Η συγκέντρωση έγινε στην πλατεία Συντάγματος και ήταν πράγματι καταγγελτική με αιχμή την
αλλαγή του χαρακτήρα του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού τους συστήματος από δημόσιο
-κοινωνικό σε κεφαλαιοποιητικό - ανταποδοτικό σύστημα.
Επίσης κατήγγειλαν ότι με την επιτήρηση της Τρόικας:
1. Μειώνονται δραματικά, οι συντάξεις περισσότερο για τους νέους και τις νέες γενεές λόγω
της μείωσης του ποσοστού αναπλήρωσης και του υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών, όχι με
βάση τον τελευταίο μισθό ή την πενταετία που ισχύει σήμερα, αλλά με βάση όλο τον εργάσιμο βίο
και την επαναφορά του ΛΑΦΚΑ.
2. Περιορίζεται η συμμετοχή του κράτους στην Κοινωνική Ασφάλιση.
3. Καταργείται η 13η και 14η σύνταξη.
4. Αυξάνονται τα όρια Γενικής αποστρατείας για τους ένστολους στα εξήντα. (60), με σαράντα
(40) χρόνια συντάξιμης Υπηρεσίας.
5. Η Επικουρική Ασφάλιση, τα Μετοχικά Ταμεία και Ταμεία Αρωγής οδηγούνται σε διάλυση
εξ’ αιτίας των ελλειμμάτων στα αποθεματικά., για τα οποία ευθύνεται αποκλειστικά το Κράτος.
Ευθύνεται για την κακή διαχείριση, την αδιαφορία, την εκμετάλλευση επί σειρά ετών
των αποθεματικών, ΑΤΟΚΑ και σίγουρα δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι που έχουν καταβάλλει τις
εισφορές τους για 30 ως 35 χρόνια.
6. Από 1-1-2011 εντάσσονται οι νεοπροσλαμβανόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας στο Ι.K.A.
Οι επιπτώσεις από τις αντιασφαλιστικές επιλογές της κυβέρνησης, που γίνονται βιαστικά κάτω
από την πίεση της Τρόικας Θα είναι δραματικές για ΟΛΟΥΣ. Για τους ήδη συνταξιούχους, γι’
αυτούς που έχουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και πολύ περισσότερο για τους νέους, οι οποίοι
πλέον δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα από το παρελθόν του δημοσίου καθολικού χαρακτήρα της
Κοινωνικής Ασφάλισης.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα προσπάθησε να περισώσει ό,τι μπορούσε μέσα στον ελάχιστο
χρόνο από την αιφνιδιαστική εισαγωγή των διατάξεων για τους ένστολους, έως την κρίσιμη
σημερινή ημέρα της συζήτησής τους στη Βουλή, γι’ αυτό και ζητά την απόσυρσή του.
Σε κάθε όμως περίπτωση, οι προτάσεις μας για βελτιώσεις στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο
βρίσκονται σε εξέλιξη και απαιτούμε την αποδοχή-ψήφισή τους από την Βουλή.
Το κυρίαρχο για μας πρόταγμα είναι ότι τα σαράντα (40) χρόνια, εργασίας-συντάξιμης υπηρεσίας
είναι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ και δεδουλευμένα, συνήθως κάτω από αντίξοες συνθήκες και η επιβολή
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της ηλικίας των εξήντα (60) ετών για να φοράμε την στολή και να προσφέρουμε υπηρεσία, μας
προκαλεί αγανάκτηση και προβληματισμό ως προς την ανθρώπινη αντοχή στο να μπορούμε να
επιτελέσουμε το καθήκον μας με αποτελεσματικότητα, διότι η λογική και η φυσική λένε ότι ΟΛΑ
ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ».
Στη συγκέντρωση προσήλθαν και απηύθυναν χαιρετισμό εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας,
του ΚΚΕ,του ΣΥΡΙΖΑ, του ΛΑ.Ο.Σ., της Δημοκρατικής Αριστεράς και της ΑΔΕΔΥ.
Ακολούθησαν οι ομιλίες των εκπροσώπων των Ομοσπονδιών και Ενώσεων (ΠΟΑΣΥ
Φωτόπουλος Χρήστος, ΠΟΑΞΙΑ Γεωργαντζής Δημήτριος, ΠΟΕΥΠΣ Πήλιουρας Γεώργιος,
ΠΟΕΠΛΣ Δριβάκος Γεώργιος, ΠΕΑΠΣ Παντελεάκος Φίλιππος και ΠΕΑΛΣ Σαϊτάκης Δημήτριος).
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε πορεία διαμαρτυρίας, που κατέληξε μπροστά στο μνημείο του
Άγνωστου Στρατιώτη ενώ αντιπροσωπεία των Ομοσπονδιών και Ενώσεων, παρέδωσε το Ψήφισμα
διαμαρτυρίας και τις θέσεις των εργαζομένων στον Πρόεδρο της Βουλής Φίλιππο Πετσάλνικο.
Το νέο ασφαλιστικό ψηφίστηκε εν μέσω διαδηλώσεων στις 15 Ιουλίου 2010. Μετά από τις
έντονες πιέσεις των Ομοσπονδιών, ο υπουργός Οικονομικών δέχθηκε ορισμένες βελτιώσεις που
ικανοποίησαν εν μέρει τον αγώνα τους:
Α. Στο άρθρο 20 παρ. 1 αναφέρεται ρητά ότι όσοι έχουν θεμελιώσει ή θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό
δικαίωμα (δηλαδή έχουν 24 έτη, 6 μήνες και 1 ημέρα πραγματικής υπηρεσίας) μέχρι και την 31η
Δεκεμβρίου 2010, δεν θίγονται από την παραμονή τους στην υπηρεσία μετά την ημερομηνία
αυτή και τυχόν συνταξιοδοτικές μεταβολές στη διάρκεια αυτής, δεν επηρεάζουν τις προϋποθέσεις
συνταξιοδότησής τους, τον τρόπο υπολογισμού, καθώς και το χρόνο έναρξης καταβολής της
σύνταξής τους.
Β. Στο ίδιο άρθρο και στην παρ. 2, προβλέπεται μεταβατική περίοδος προσαρμογής για τους
θεμελιώνοντες συνταξιοδοτικό δικαίωμα από το 2011 έως το 2014 ως ακολούθως:
Έτος 2011 συν 1,5 έτος υποχρεωτικής παραμονής πλέον της 25ετίας (24 έτη - 6 μήνες + 1 μέρα).
Έτος 2012 συν 3 χρόνια υποχρεωτικής παραμονής πλέον της 25ετιας (24 έτη
6 μήνες + 1 μέρα).
Έτος 2013 συν 4,5 χρόνια υποχρεωτικής παραμονής πλέον της 25ετίας (24 έτη - 6 μήνες + 1
μέρα).
Έτος 2014 συν 6 χρόνια υποχρεωτικής παραμονής πλέον της 25ετίας (24 έτη
6 μήνες + 1 μέρα).
Γ. Για τους θεμελιώνοντες συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και 31/12/2014, ο τρόπος υπολογισμού
της σύνταξης παραμένει ο ισχύων μέχρι σήμερα, ενώ για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης
από 1/01/2015 και μετά, η σύνταξή τους υπολογίζεται σύμφωνα με τον τρόπο υπολογισμού που
προβλέπεται στο άρθρο 4 του παρόντος νόμου, δηλ. ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης για όλο τον
ασφαλιστικό βίο, βάσει της κλίμακας από 0,80% στο 1° έτος μέχρι 1,50% για το 40ό έτος εργασίας.
Δ. Στα σαράντα (40) συνολικά συντάξιμα έτη περιλαμβάνονται:
α. Ο χρόνος πραγματικής συντάξιμης Υπηρεσίας.
β. Η στρατιωτική θητεία εφόσον αναγνωρισθεί (εφεξής το χρηματικό ποσό που αναλογεί για την
εξαγορά θα είναι μειωμένο κατά 30% μέχρι το 2014 και κατά 50% στη συνέχεια).
γ. Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης (Ι.Κ.Α. κ.λπ.)
δ. Ο χρόνος υπηρεσίας των ΟΠΥ - ΕΠΥ, εφόσον μετά την απομάκρυνσή τους κάποιος κατατάχθηκε
στα Σώματα Ασφαλείας ή στην Πυροσβεστική.
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ε. Ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο (μάχιμη
πενταετία), με την καταβολή εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, οι οποίες θα υπολογίζονται
στην εκάστοτε αποζημίωση που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας για την πέραν
του πενθημέρου εργασία και θα παρακρατούνται κατ’ ανώτατο όριο για πέντε (5) χρόνια. Δηλαδή
με σημερινές τιμές το παραπάνω ποσό συνολικά ανέρχεται στα 2.320,00€ [(20% X 46 € Χ 232)
Σάββατα ή Κυριακές για πέντε (5) έτη].
Ε. Στο άρθρο 22 παρ. 1, προβλέπεται ότι στον υπολογισμό του χρόνου θεμελίωσης συνταξιοδοτικού
δικαιώματος, προσμετράται και ο ελάχιστος χρόνος σπουδών -ανεξάρτητα του χρόνου κατάταξηςγια την απόκτηση ενός πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Εσωτερικών ή του Εξωτερικού,
εφόσον αυτός δεν λογίζεται ως συντάξιμος και με την προϋπόθεση της εξαγοράς.
ΣΤ. Στο ίδιο άρθρο παρ. 2 δίνεται η δυνατότητα επέκτασης με Κ.Υ.Α. (Κοινές Υπουργικές
Αποφάσεις) της μάχιμης πενταετίας σε όλες τις Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.
Ζ. Δίνεται η δυνατότητα (άρθρο 22 παρ. 4) εξαγοράς τριών (3) επί πλέον ετών σε όσους
έχουν καταταγεί μέχρι 31.12.1995 και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1/01/2015 και
μετά, προκειμένου να συμπληρώσουν σαράντα (40) έτη συντάξιμης Υπηρεσίας. Χρήση αυτής
της διάταξης μπορούν να κάνουν μόνο όσοι καταλαμβάνονται από όριο ηλικίας (60ό έτος) και
προκειμένου να συμπληρώσουν -όπως προαναφέρθηκε- σαράντα (40) έτη συνολικής συντάξιμης
Υπηρεσίας.
Η. Από 01/01/2011 όλοι οι νεοπροσλαμβανόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας εντάσσονται πλέον
στο Ι.Κ.Α.
Θ. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα (άρθρο 20 παρ.7) ανάκλησης της αίτησης παραίτησης που έχει
υποβάλει κάποιος και για χρονικό διάστημα ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου,
με την προϋπόθεση ότι δεν έχει εκδοθεί από το Γεν. Λογιστήριο του Κράτους η Συνταξιοδοτική
Πράξη».
Δεν χωρεί αμφιβολία ότι πρόκειται για ένα άδικο και βάρβαρο συνταξιοδοτικό σύστημα, που όχι
μόνο προσθέτει δέκα τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στη συντριπτική πλειοψηφία των υπηρετούντων
στα Σώματα Ασφαλείας, κυρίως όμως μειώνει δραματικά τις συντάξεις για όσους θεμελιώνουν
δικαίωμα σύνταξης από το 2015 και μετά, καθώς με τον νέο τρόπο υπολογισμού καταργείται στην
ουσία ο μεθεπόμενος μισθολογικός κατά την αποστρατεία βαθμός, δημιουργώντας έτσι δύο (2)
και τριών (3) ταχυτήτων συνταξιούχους. Είναι δύσκολο να υπολογισθεί σε πραγματικές τιμές η
μείωση των συντάξιμων αποδοχών. Είναι βέβαιο, όμως, ότι η ποσοστιαία μείωση σε σχέση με τις
σημερινές συντάξεις θα είναι περίπου τριάντα (30%) με σαράντα (40%).
Επίσης, από 01/01/2014 αποσυνδέει τις συντάξιμες αποδοχές από τις αποδοχές των εν ενεργεία,
ένα προνόμιο που είχε κατακτηθεί από τους ένστολους με μακροχρόνιους αγώνες, καταργήθηκε
το 2002, για να επανέλθει το 2005 και να καταργηθεί και πάλι τώρα με τον νέο νόμο. Παράλληλα,
θέτει εν αμφιβόλω στο μέλλον την καταβολή των επικουρικών συντάξεων, αφού πλέον το Κράτος
θα σταματήσει να εγγυάται την καταβολή τους.
Αξίζει ιδιαίτερης μνείας το γεγονός ότι αυτή τη φορά τα ΜΜΕ επεφύλαξαν καλύτερη
αντιμετώπιση στην ένστολη κινητοποίηση, προβάλλοντας εκτενή στιγμιότυπα σε σχέση με άλλες
φορές. Μάλιστα, η εφημερίδα της ΠΟΑΣΥ «Νέα Αστυνομία», το πήγε ένα βήμα παραπέρα
γράφοντας: «Μεγάλη προβολή επεφύλαξαν αυτή τη φορά τα ΜΜΕ στην πανελλαδική συγκέντρωση
διαμαρτυρίας των έξι Ομοσπονδιών των αστυνομικών, των πυροσβεστών και των λιμενικών και
αυτό το σημειώνουμε αφενός για να ευχαριστήσουμε όσους συνέβαλαν σε αυτό, δημοσιογράφους
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- λειτουργούς της ενημέρωσης- αφετέρου δε για να προβληματιστούμε «εσωτερικά» και να
θέσουμε το ερώτημα αν εμείς, ως συνδικαλιστές, είμαστε ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση
των συναδέλφων μας και την παρουσία τους στη συγκέντρωση. Οι Ομοσπονδίες είχαν ζητήσει από
όλους μας να ενισχύσουμε τον αγώνα που κάνουν σε κεντρικό επίπεδο με τις παρεμβάσεις τους και
με τη δική μας, μαζική συμμετοχή στην εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Κοινοβούλιο την ώρα
που «έτρεχε» η συζήτηση για το ασφαλιστικό»…
Εξώδικη δήλωση για μεταθέσεις και επιφυλακές
Στα υπόλοιπα μέτωπα, η ΠΟΕΥΠΣ συνεχίζει ακάθεκτη τον αγώνα της, απαντώντας με μια
εξώδικη δήλωση - πρόσκληση κατά του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Αντ/γου Στυλιανού
Στεφανίδη, την οποία κοινοποίησε στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη:
Με ιδιαίτερη έκπληξη και εντελώς τυχαία πληροφορηθήκαμε ότι στο Αρχηγείο Π.Σ. κατετέθησαν
υποψηφιότητες για εκλογές αιρετών μελών στα υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων του Π.Σ.
και ότι η σχετική προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων έχει εκπνεύσει, μολονότι ουδέποτε μέχρι
σήμερα εκδόθηκε η προβλεπόμενη από την παραγρ.1 του άρθρου 1 της με αριθμό 2264 Φ.202.7
Απόφασης Α.Π.Σ. προκήρυξη για τη διενέργεια εκλογών. (…) Σας γνωρίζουμε ότι η επιθυμία σας
να καλύψετε τις θέσεις των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων με «ημετέρους» σας δεν θα
ευδοκιμήσει όσες παρατυπίες, τεχνάσματα και παρανομίες και αν χρησιμοποιήσετε.
Σας γνωρίζουμε ότι αν εμμείνετε στις κατά τα προεκτεθέντα παρατυπίες, τα υπηρεσιακά
συμβούλια κατά το σκέλος των συμμετεχόντων σε αυτά αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων, θα
στερούνται κάθε δημοκρατικής νομιμοποίησης και ως συλλογικά όργανα θα έχουν όλα τα στοιχεία
της κακής σύνθεσης, με αποτέλεσμα την ακυρότητα των αποφάσεων που θα λαμβάνουν, για την
προσβολή των οποίων ρητά επιφυλασσόμαστε.
Για την αποκατάσταση της νομιμότητας σας καλούμε:
-Να εκδώσετε άμεσα Διαταγή με την οποία να γνωστοποιείτε στους υπαλλήλους τη δυνατότητα
υποβολής υποψηφιοτήτων και να αποδέχεστε αυτές που θα υποβληθούν.
-Να εκδώσετε άμεσα Απόφαση για προκήρυξη εκλογών.
Σε διαφορετική περίπτωση, σας γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται να παράσχουμε οποιαδήποτε εκ
μέρους μας νομιμοποίηση και αναγνώριση των παράτυπων και παράνομων διαδικασιών. Δεν θα
επιτρέψουμε η συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια
να γίνει μέσο αποδυνάμωσης των υπαλλήλων, της αντιπροσωπευτικότητας, της δημοκρατίας και
των θεσμών με τους οποίους κανείς δεν επιτρέπεται να παίζει στο όνομα αμφίβολων σκοπιμοτήτων.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς που απευθύνεται
για τις κατά νόμο ενέργειές τους».
Για το θέμα, η ΠΟΕΥΠΣ ενημέρωσε και την ΑΔΕΔΥ, υποβάλλοντάς της την Εξώδικη Δήλωση
- Πρόσκληση της Ομοσπονδίας που κοινοποιήθηκε στον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος,
ζητώντας «τις άμεσες και επείγουσες επί του θέματος ενέργειές σας και την παρέμβασή σας στο
μέτρο των αρμοδιοτήτων σας». Επίσης, η ΠΟΕΥΠΣ ανέδειξε το πρόβλημα των επιφυλακών στις
16/07/2010 με έγγραφό της προς τον Υπ/γο κ. Παναγιώτη Βελή Δ/τή Π.Δ.Π.Υ. Αττικής.
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Επιτέλους συλλαμβάνονται και εμπρηστές
Στο άλλο μέτωπο των πυρκαγιών, τα πράγματα αυτό το καλοκαίρι εξελίσσονται πιο φυσιολογικά,
γεγονός που αξιοποίησαν στην κυβέρνηση με την επίσκεψη του πρωθυπουργού Γιώργου
Παπανδρέου στις 29 Ιουλίου 2010, στον 6° Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών και το ΣΕΚΥΠΣ,
στο Χαλάνδρι. Ο Γιώργος Παπανδρέου εξέφρασε στο πυροσβεστικό προσωπικό τις ευχαριστίες
του «για το συντονισμό τον οποίο έχετε πετύχει, γιατί αυτό νομίζω είναι από τα πιο βασικά, να
αξιοποιούμε τα μέσα που διαθέτουμε. Πιστεύω ότι υπάρχει κι άλλο περιθώριο για συνεργασία
ανάμεσα σε μέσα και υπηρεσίες, αλλά ο συντονισμός είναι καθοριστικός παράγοντας ώστε η
προσπάθεια να είναι γρήγορη και αποτελεσματική. Μάλιστα, μαζί με την Αυτοδιοίκηση και τους
εθελοντές είναι το κλειδί για να μη δούμε ξανά τραγωδίες, όπως στο παρελθόν. Συγχαρητήρια και
πάλι και καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας, γιατί είμαστε εν μέσω καλοκαιριού και ελπίζω όλα
να πάνε καλά».
Το μομέντουμ ήταν καλό πράγματι για τέτοιες δηλώσεις, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο
από τον «Κόσμο του Επενδυτή» (δημοσίευμα 21-8-2010), που έγραφε μεταξύ άλλων ότι επιτέλους
συλλαμβάνονται και εμπρηστές!
«Εντείνει η Πυροσβεστική Υπηρεσία τις προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων στη
δασοπυρόσβεση ποικιλόμορφων δυνάμεων της, για να συνεχιστεί, με καλύτερα αποτελέσματα,
η μάχη εναντίον των πυρκαγιών τις υπόλοιπες σαράντα ημέρες της εύφλεκτης και εφέτος,
αντιπυρικής περιόδου. Αν και μέχρι στιγμής ο απολογισμός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
χαρακτηρίζεται αρκετά θετικός, εντούτοις, τόσο στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη όσο και
στο κέντρο επιχειρήσεων στο Χαλάνδρι, τα αρμόδια πολιτικά και υπηρεσιακά στελέχη φοβούνται
ότι όλα θα κριθούν τις προσεχείς ημέρες, κατά τις οποίες αναμένουν ένα κύμα εμπρησμών, κυρίως
εξ αμελείας! Η Υπηρεσία Δίωξης Εμπρηστών του Πυροσβεστικού Σώματος έχει ήδη συλλάβει
207 εμπρηστές, εφαρμόζοντας αμερικανικές οδηγίες για τον εντοπισμό των αιτίων που προκαλούν
πυρκαγιές».
Ευχάριστη εξέλιξη, επίσης κατά την εφημερίδα είναι και τα σχέδια του υπουργεία για προσλήψεις
πυροσβεστών μέσω των πανελλήνιων εξετάσεων, ανωτατοποίηση του συστήματος εκπαίδευσης
βάσει των απαιτήσεων της συνθήκης - διαδικασίας της Μπολόνια κλπ. Η ομάδα εργασίας, που
συγκροτήθηκε αρχές του έτους και εργάστηκε υπό την επίβλεψη του υφυπουργού Σπύρου Βούγια,
έλαβε υπ’ όψη της το γεγονός ότι οι ολιγόμηνης εκπαίδευσης σήμερα πυροσβέστες, που είναι ο
βασικός μοχλός ολόκληρου του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, δεν είναι δυνατόν να είναι
αξιόμαχοι αν δεν λαμβάνουν πολυετή και πολύπλευρη εκπαίδευση σε σχολές ανωτάτου επιπέδου,
με εξειδικευμένα εργαστήρια, όπως, π.χ., τα εργαστήρια επιστήμης και τεχνικής των υλικών,
οικοδομικής και κατασκευών, πολιτικής προστασίας - διαχείρισης φυσικών και τεχνολογικών
καταστροφών, διασωστικών επιχειρήσεων, δασικής οικολογίας και δασικών πυρκαγιών,
πυροσβεστικής τέχνης και στρατηγικής, δημόσιας διοίκησης, ποινικού, αστικού δικαίου κλπ.
Ανάπτυξη χωρίς ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρξει
Τα φίδια έχουν ζώσει όμως τους προέδρους των Ομοσπονδιών για άλλο λόγο και ενημερώνουν
με επιστολή τους τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη μετά τη λήξη της κοινής τους συνεδρίασης, στις
26/08/2010:
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Κύριε Υπουργέ
Το τελευταίο διάστημα βλέπουν δυστυχώς το φως της δημοσιότητας νέα σενάρια και πληροφορίες
περί κυοφορούμενων νέων μέτρων (περικοπές δαπανών, αναμόρφωση συστήματος κρίσεων προαγωγών, κλείσιμο επικουρικών ταμείων, νέο μισθολόγιο κλπ), χωρίς να έχουμε την παραμικρή
επίσημη ενημέρωση.
Στα πλαίσια και της προτροπής του πρωθυπουργού για άμεση έναρξη διαλόγου με τους κοινωνικούς
φορείς, ενόψει των εκδηλώσεων των εγκαινίων της 75ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, σας
παρακαλούμε να ορίσετε άμεσα ημέρα συνάντησής μας, προκειμένου να σας εκθέσουμε αναλυτικά
την αγωνία και τα αιτήματα των ενστόλων, με στόχο την ενδυνάμωση των Οργανισμών που
υπηρετούμε, μακριά από συντεχνιακές λογικές και οποιεσδήποτε σκοπιμότητες».
Ο «κύβος ερρίφθη» στις 31 Αυγούστου 2010, οπότε αποφασίστηκε ομόφωνα η κλιμάκωση των
κινητοποιήσεων με προμετωπίδα πλέον τη γενική θέση «Ανάπτυξη χωρίς ασφάλεια δεν μπορεί να
υπάρξει», ένα αίτημα που διαπέρασε τα επόμενα χρόνια τον πολιτικό λόγο των πολιτικών κομμάτων,
ανάλογα με το αν ήταν ή όχι στην κυβέρνηση, βεβαίως. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, ΠΑΣΟΚ και
Νέα Δημοκρατία, όσο κυβερνούσαν, κρατούσαν χαμηλούς τόνους σε αυτό το θέμα, ενώ έκαναν το
αντίθετο ως αντιπολιτευόμενα κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης και η αριστερά γενικότερα, ενώ πάντα
διατηρούσαν τις επιφυλάξεις τους για τον τρόπο διάθεσης των κονδυλίων στον τομέα της δημόσιας
τάξης και ασφάλειας, μόνο μετά το Μάρτιο πλέον του 2018 και μετά από τέσσερα χρόνια στην
κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, όπως θα δούμε παρακάτω, ενέταξε στις ομιλίες του
την αναγκαιότητα ενίσχυσης των ΣΑ διότι ανάπτυξη χωρίς ασφάλεια, πράγματι, δεν νοείται…
Οι πρόεδροι αποφάσισαν, λοιπόν, κατ’ αρχήν, 1) να δώσουν δυναμικά το «παρών» στη
Θεσσαλονίκη με αφορμή τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από τον πρωθυπουργό
της χώρας, 2) να προβούν σε σειρά διαμαρτυριών και πρωτοβουλιών σε περιφερειακό επίπεδο,
αναδεικνύοντας τα τοπικά προβλήματα, επιζητώντας τη συμπαράσταση των τοπικών φορέων και
κοινωνιών, 3) να προωθήσουν ανάλογες πρωτοβουλίες εντός και εκτός Ελλάδος (Αθήνα, Βρυξέλλες)
και 4) να προετοιμάσουν μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα με κύρια
αιχμή την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2011.
Στις 2 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε νέα άκαρπη συνάντηση των Ομοσπονδιών με τον
υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, οπότε ανακοίνωσαν ότι αποφάσισαν να
πραγματοποιήσουν νέα πανελλαδική ένστολη διαμαρτυρία την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2010
(ώρα 18.00) στην Πλατεία Λευκού Πύργου, στη Θεσσαλονίκη.
Στο μεταξύ, στις 7 Σεπτεμβρίου 2010, ο Γιώργος Παπανδρέου προβαίνει σε ευρύ ανασχηματισμό
της κυβέρνησής του, παρουσιάζοντας ένα πολυπληθέστερο από το προηγούμενο σχήμα, 48 μέλη
έναντι 37. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μετακινείται στο υπουργείο Οικονομίας που μετονομάζεται
σε Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.Τη θέση του καταλαμβάνει ο Χρήστος
Παπουτσής, ένα ιστορικό στέλεχος του αντιδικτατορικού φοιτητικού κινήματος, συμμετέχοντας
ενεργά στην κατάληψη της Νομικής και την εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973, ενώ
μεταπολιτευτικά διετέλεσε πρόεδρος της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδας (ΕΦΕΕ) και
εξελίχθηκε σε σημαίνον στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.
Η ΠΟΕΥΠΣ του απέστειλε εθιμοτυπικά τις θερμές της ευχές για κάθε επιτυχία στο δύσκολο
έργο που ανέλαβε, σημειώνοντας ότι «είναι επιβεβλημένο να υπάρξει άμεσα συνάντηση μαζί σας
προκειμένου να σας θέσουμε υπόψη τα θέματα που μας απασχολούν και τις προτάσεις μας καθώς
και για να καθορίσουμε το πλαίσιο της συνεργασίας μας».

545

Μανώλης Κ. Σταυρακάκης
Η συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, ήταν η πρώτη δυναμική ένστολη διαμαρτυρία μετά την
ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης και την υπουργοποίηση του Χρήστου Παπουτσή. Μια μέρα πριν
είχε προηγηθεί συνέντευξη Τύπου, όπου οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών, αναφέρθηκαν αναλυτικά
στα μη πεπραγμένα της κυβέρνησης. Η συγκέντρωση έτυχε και πάλι ευρείας δημοσιότητας.
«Οι ένστολοι άνοιξαν το χορό των κινητοποιήσεων», «Εξάψαλμος ενστόλων κατά της
κυβέρνησης», «Με διαδηλώσεις υποδέχθηκαν τον πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη», «Διαμαρτυρία
των ενστόλων» είναι μερικοί μόνο τίτλοι των εφημερίδων, ενώ η κινητοποίηση είχε προβληθεί από
ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, με τους μπλόγκερς να δίνουν επίσης το δικό τους τόνο.
Το μέλλον προδιαγράφεται βέβαια δυσοίωνο, καθώς με τον προϋπολογισμό του έτους 2011
προβλέπονται νέοι φόροι ύψους 6,5 δισ. ευρώ, που καλούνται να πληρώσουν και πάλι οι μισθωτοί
και οι συνταξιούχοι. Στο Ψήφισμα σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι ««ο αγώνας μας δεν είναι
συντεχνιακός. Εκφράζει την αγωνία των ένστολων για διαρκή προσφορά στο κοινωνικό σύνολο
και στην πατρίδα μας.
Αγωνιζόμαστε για τη θωράκιση και την ανάταση του ανθρώπινου δυναμικού των Οργανισμών
μας και διεκδικούμε τη διάθεση κονδυλίων για την εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας στη χώρα
μας. Επίσης, αφού παρατίθενται τα οικονομικά αιτήματα, τονίζεται: «Απαιτούμε γενναία κονδύλια
για τον εκσυγχρονισμό των Σωμάτων Ασφαλείας. Οικονομική ανάκαμψη, άλλωστε, δεν μπορεί
να υπάρξει σε μη ασφαλές περιβάλλον. ΣΤΟ ΑΓΑΘΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΕΝ
ΧΩΡΟΥΝ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ».
Να σημειώσουμε επίσης ότι πριν από τη συγκέντρωση, οι πρόεδροι είχαν συναντηθεί με
τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών Ηλία Πλασκοβίτη, ο οποίος «πέραν της
κατανόησης που έδειξε στο δίκαιο των αιτημάτων μας, επικαλούμενος τη δύσκολη οικονομική
συγκυρία υπεραμύνθηκε της πολιτικής της κυβέρνησης, δηλώνοντας ότι δεν είναι σε θέση να δώσει
απαντήσεις στα ζητήματα μας. Τόνισε δε ότι ο κ. πρωθυπουργός στη Δ.Ε.Θ. θα κάνει εξαγγελίες
μόνο αναπτυξιακού περιεχομένου. Μετά από έντονη πίεση για απαντήσεις στα θέματα που τέθηκαν,
για το μόνο το οποίο δεσμεύτηκε, είναι ότι θα υπάρξει έγκαιρα ουσιαστικός διάλογος όταν και εάν
ανοίξει θέμα ενιαίου μισθολογίου με τις Ομοσπονδίες μας. Όσον αφορά για το θέμα της εκλογικής
αποζημίωσης των επερχόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών, το οποίο επίσης τέθηκε, απάντησε ότι
αυτό θα συζητηθεί στα αρμόδια Κυβερνητικά Όργανα χωρίς καμία περαιτέρω δέσμευση εκ μέρους
του».
Δεν τα φάγαμε μαζί…
Στις 21 Σεπτεμβρίου 2010 οι Ομοσπονδίες ενώνουν και πάλι τη φωνή διαμαρτυρίας τους στα
συλλαλητήρια της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ και καταγγέλλουν ότι τα δυσβάσταχτα οικονομικά μέτρα
θα αποδιοργανώσουν ακόμα περισσότερο το σύστημα αστυνόμευσης και ασφάλειας της χώρας.
Είναι η περίοδος όπου οι εργαζόμενοι απορρίπτουν μετά βδελυγμίας το δόγμα «μαζί τα φάγαμε»,
όπως αυτό εκφράστηκε με τον πιο επίσημο τρόπο από τον τότε αντιπρόεδρο της κυβέρνησης
Θεόδωρο Πάγκαλο στη Βουλή, στις 21 Σεπτεμβρίου 2010.
«Μπήκαμε πια σε τροχιά φθινοπώρου και καθώς ο καιρός παρουσιάζει σαφείς διαθέσεις αλλαγής,
με αισθητά πιο δροσερές μέρες και τις πρώτες μπόρες να κάνουν την εμφάνισή τους, όλα δείχνουν
ότι αφήσαμε πίσω μας το πιο κρίσιμο διάστημα της αντιπυρικής περιόδου. Μιας αντιπυρικής, η
οποία, σε γενικές γραμμές, βοηθούντος και του καιρού -μεγάλη υγρασία και απουσία μελτεμιώνέχει εξελιχθεί αρκετά ομαλά, τόσο από άποψη αριθμού πυρκαγιών όσο και καμένων εκτάσεων. Το
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δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου, οι περιοχές που δοκιμάστηκαν περισσότερο από τις πυρκαγιές, ήταν
η Αττική, η Εύβοια, η Σάμος, η Κρήτη και τα νησιά του Ιονίου. Μάλιστα, την ώρα που μαινόταν
η μεγάλη πυρκαγιά στο Κοκκάρι της Σάμου, στο Συντονιστικό Κέντρο του Π.Σ. βρισκόταν ο
πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος και παρακολούθησε, σε πραγματικό χρόνο, την
εξέλιξη της επιχείρησης κατάσβεσης.
Με την παρουσία του κοντά στους πυροσβέστες -την ίδια μέρα επισκέφθηκε και τον 6ο Π.Σ.
Αθηνών- ο κ. Γιώργος Παπανδρέου θέλησε να εκφράσει την αμέριστη συμπαράσταση της πολιτείας
και του ιδίου προσωπικά, στην προσπάθεια που καταβάλλουμε κάθε χρόνο, για τον περιορισμό των
επιπτώσεων του φαινομένου των δασικών πυρκαγιών, το οποίο, δυστυχώς, με την πάροδο του
χρόνου, εκδηλώνεται με συνεχώς αυξανόμενη συχνότητα και ένταση», σημείωνε από την πλευρά
της η «Πυροσβεστική Επιθεώρηση» (τεύχος 142, Ιούλιος - Αύγουστος 2010).
Στις 5 Οκτωβρίου 2010, πραγματοποιήθηκε, μέσα σε ένα πολύ καλό κλίμα, κοινή συνάντηση
των εκπροσώπων των έξι Ομοσπονδιών με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά,
ο οποίος μίλησε για τη συμβολή του συνδικαλιστικού κινήματος ως πυλώνα της δημοκρατίας,
που είναι αναγκαίος για την κοινωνική συνοχή, την ισορροπία και την εξέλιξη των πραγμάτων.
Τόνισε ότι η ασφάλεια μιας χώρας είναι αλληλένδετη με την οικονομική της ανάπτυξη και τις
επενδύσεις. Όταν αυτή δεν υφίσταται, περιορίζεται μέχρι και η φυσική αισιοδοξία και η αξιοπρέπεια
των πολιτών. Επίσης, εξέφρασε την αντίθεσή του στο Μνημόνιο και στις οριζόντιες περικοπές
που ισοπεδώνουν τα πάντα, και ειδικότερα τους ένστολους χαμηλόμισθους ενώ κατήγγειλε την
κυβέρνηση ότι δεν αξιοποιεί τα προγράμματα ΣΔΙΤ για τον εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών, που
είναι και ανέξοδα για το κράτος.
Στις 7 Οκτωβρίου 2010, νέα 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ με τους ένστολους να δηλώνουν και
πάλι τη συμπαράστασή τους στα αιτήματα του δημοσιοϋπαλληλικού κινήματος.
Μάλιστα, λίγες ημέρες μετά (14/10/2010), η ΠΟΕΥΠΣ προβαίνει σε ανακοίνωση - καταγγελία
«για την επίθεση εναντίον των συμβασιούχων του υπουργείου Πολιτισμού. Με ιδιαίτερη έμφαση
καταγγέλλει τη συμμετοχή στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος και τη χρήση της υλικοτεχνικής
υποδομής μετά από εντολή της φυσικής και πολιτικής Ηγεσίας στο σπάσιμο των λουκέτων και
αλυσίδων που είχαν τοποθετήσει στην είσοδο της Ακρόπολης οι επί μήνες απλήρωτοι συμβασιούχοι
του υπουργείου Πολιτισμού (δικαίωμα στην εργασία δικαίωμα στην αμοιβή έχουν όλοι οι Έλληνες
πολίτες). Η πολιτεία δεν μπορεί να λειτουργεί ως μπαταξής. (…)
Ταυτόχρονα εφιστά «την προσοχή στους συναδέλφους Αξιωματικούς που καλούνται να δώσουν
σε κατώτερους παράνομη διαταγή, ότι αναλαμβάνουν με τον τρόπο αυτό κάθε ευθύνη για τις πράξεις
τους και τους γνωστοποιούμε ότι εφόσον η προς αυτούς εντολή είναι προφορική, επί της ουσίας
μένουν νομικά ακάλυπτοι. ΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ. ΕΙΝΑΙ
ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», κατέληγε η ανακοίνωση.
Στις 21 Οκτωβρίου 2010, η ΠΟΕΥΠΣ συμμετέχει σε ημερίδα της ΠΟΑΣΥ με θέμα «Οχι στη
βία από όπου κι αν προέρχεται», την οποία συντονίζει ο αείμνηστος δημοσιογράφος Σεραφείμ
Φυντανίδης, ενώ στις 26/10/2010 ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει σε σύγκληση Πανελλαδικής
Συνδιάσκεψης, στις 22 Νοεμβρίου 2010, για όλα τα καυτά θέματα που απασχολούν τις Ενώσεις της.
Μάλιστα με έγγραφό της επισήμανε και στον Αρχηγό ΠΣ ότι «παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις
μας για συνάντηση μαζί σας μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει καταστεί δυνατόν δυστυχώς. Ωστόσο
τα συνεχιζόμενα και ολοένα αυξανόμενα προβλήματα του πυρ/κού προσωπικού, μας οδηγούν για
άλλη μια φορά να ζητήσουμε άμεση συνάντηση μαζί σας για την αναζήτηση κοινών αποδεκτών
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λύσεων σε θεσμικά, οικονομικά, ασφαλιστικά κ.λ.π. προβλήματα που αντιμετωπίζουμε».
Στις 29 Οκτωβρίου 2010, ο Χρήστος Παπουτσής ανακοίνωσε ότι υπεγράφη η Κοινή Υπουργική
Απόφαση για την καταβολή του ποσού των 700 ευρώ, ως αποζημίωση για την έκτακτη απασχόληση
την περίοδο των αυτοδιοικητικών εκλογών και ότι τα χρήματα θα καταβληθούν πριν από τις
εκλογές.
Νέο επικαιροποιημένο Υπόμνημα αιτημάτων
Η ΠΟΕΥΠΣ έχει στο μεταξύ συντάξει νέο Υπόμνημα αιτημάτων και στις 2/11/2010 το κοινοποιεί
και στην Ηγεσία, φυσική και πολιτική, διεκδικώντας την άρση των αντιλαϊκών μέτρων που πάρθηκαν
και πλήττουν κατάφορα και τους πυροσβέστες (έχουμε πραγματικές μηνιαίες μειώσεις των 200 έως
400 ευρώ, σημειώνουν), ένα νέο μισθολόγιο που θα κινείται στη λογική των αναβαθμισμένων
βασικών μισθών (1.400 ευρώ στο νεοδιορισθέντα Πυροσβέστη), με τις ανάλογες ενσωματώσεις
όλων των επιδομάτων στο βασικό μισθό και με την αύξηση των συντελεστών σε ορθολογικότερη
και αναλογικότερη βάση στους βαθμούς, από του Πυροσβέστη έως και του Πυράρχου, κλπ.
Οι Δημοτικές εκλογές διεξήχθησαν στις 7 Νοεμβρίου και οι επαναληπτικές στις 14 Νοεμβρίου
2010, ενώ το συνδικαλιστικό κίνημα, ανεπηρέαστα από αυτές, ετοιμάζεται για μια ακόμα
μεγαλειώδη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στις 14 Δεκεμβρίου 2010, στην Αθήνα.
Στις 22/11/2010 πραγματοποιήθηκε και η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της ΠΟΕΥΠΣ, όπου
συζητήθηκαν και αναλύθηκαν τα χρονίζοντα και ολοένα αυξανόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζει
το πυροσβεστικό προσωπικό. Μετά από πρόταση διοργάνωσε και δική της συγκέντρωση
διαμαρτυρίας στις 9 Δεκεμβρίου 2010, στην πλατεία Ομονοίας έχοντας ήδη καλέσει κάθε Ένωση
«να έχει το δικό της πανό και τη δική της ομάδα περιφρούρησης για να αποφευχθούν τυχόν
προβοκατόρικες ενέργειες που στόχο έχουν τον αποπροσανατολισμό από τα τεράστια προβλήματά
τους».
Στις 10-12-2010 ακολούθησε συνάντηση των Ομοσπονδιών με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ
Μιχάλη Καρχιμάκη, με τον βουλευτή του ΚΚΕ Σπύρο Χαλβατζή και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
Παναγιώτη Λαφαζάνη, Λίτσα Αμανατίδου και Βασίλη Μουλόπουλο, ενόψει της επόμενης
πανελλαδικής τους συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, στις 14-12-2010, στην Πλατεία Κολοκοτρώνη
(Παλαιά Βουλή).
Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε με αγωνιστικό παλμό, αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Η
συμμετοχή ήταν πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Περισσότεροι από χίλιοι
αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί εν ενεργεία και εν αποστρατεία, αψηφώντας τις δυσμενείς
καιρικές συνθήκες, αλλά και τους συκοφάντες του συνδικαλιστικού κινήματος που καλλιεργούσαν
παρασκηνιακά την ηττοπάθεια και την παραίτηση από τους αγώνες, έδωσαν το δικό τους «παρών»
στην Πλατεία Κολοκοτρώνη και πορεύτηκαν στη συνέχεια ώς την Πλατεία Συντάγματος. Με
πανό και συνθήματα όπως «Φθάνουν πια οι περικοπές. Τα κέρδη σας κοστίζουν ανθρώπινες
ζωές», «Πάλι εμείς θα πληρώσουμε την κρίση;», «Μας κορόιδεψαν. Θα λάβουν το μήνυμα»
κ.λπ., οι διαδηλωτές εξέφρασαν την αντίδρασή τους στα νέα μέτρα λιτότητας και ζήτησαν από
την κυβέρνηση να διαθέσει πολύ περισσότερα κονδύλια για να σταθούν όρθιες οι υπηρεσίες των
Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και για να μη λυγίσουν οι υπηρετούντες σε αυτές.
Το Ψήφισμα επιδόθηκε στο υπουργείο Οικονομικών και στον πρόεδρο της Βουλής Φίλιππο
Πετσάλνικο, ο οποίος δήλωσε ότι θα το προωθήσει στην κυβέρνηση και στα πολιτικά κόμματα.
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Ο εργατολόγος Αλέξης Μητρόπουλος, ένας από τους ομιλητές, αναφέρθηκε στη σταθερή του
επιλογή να βρίσκεται πάντα στο πλευρό των ενστόλων, τονίζοντας. «Ποτέ στην ιστορία του
ευρωπαϊκού κινήματος δεν καταργήθηκαν με μια απόφαση του κοινοβουλίου οι αγώνες ενός αιώνα
του λαού μας. Καταργούν τα επικουρικά, τα εφάπαξ, συρρικνώνουν τις αποδοχές μέσα στο πρώτο
τρίμηνο του 2011. Φοβούμαι ότι οι βουλευτές δεν γνωρίζουν τι ψηφίζουν, φοβούμαι ότι και οι
εργαζόμενοι δεν έχουν αντιληφθεί τι συμφορά τους έχει βρει.
Το συνδικαλιστικό σας κίνημα που έδωσε κάποτε τις ελπίδες στο ευρύτερο συνδικαλιστικό
κίνημα -ήταν η άνοιξη του συνδικαλιστικού κινήματος- έδωσε όραμα στα στελέχη των ΣΑ, των
λιγότερων προστατευμένων μισθωτών στην ΕΕ, αυτό που προέχει είναι ενωτικά και μαχητικά να
αγωνιστούμε για να προστατεύσουμε μισθούς και συντάξεις από την εξαθλίωση. Διαλύουν τον
κοινωνικό ιστό και καταστρέφουν την κοινωνία. Αυτός ο ιστορικότερος λαός της Ευρώπης δεν
άξιζε αυτήν τη συμφορά που άφρονες πολιτικές ηγεσίες επιφύλαξαν μετά από τόσους αιώνες».
Και βέβαια, η προφητική δήλωση του Αλέξη Μητρόπουλου για τους «αδιάβαστους» εθνοπατέρες
επιβεβαιώθηκε με τον πλέον αδιάψευστο τρόπο από έναν από αυτούς δυο ολόκληρα χρόνια μετά. Το
πρωί της 24ης Ιανουαρίου του 2012, απαντώντας σε ερώτηση των δημοσιογράφων Βασίλη Λυριτζή
και Γιώργου Οικονόμου, στην εκπομπή «Πρώτη Γραμμή» του ΣΚΑΪ, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
παραδέχτηκε ότι ο ίδιος δεν διάβασε ποτέ το Μνημόνιο πριν την υιοθέτησή του από την τότε
κυβέρνηση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Και βεβαίως δεν διάβασα το Μνημόνιο. Δεν διάβασα το
Μνημόνιο γιατί είχα άλλες υποχρεώσεις, είχα άλλα καθήκοντα. Είχα να αντιμετωπίσω το έγκλημα
ως υπουργός Προστασίας του Πολίτη, δεν ήταν δική μου δουλειά να μελετήσω το Μνημόνιο».
Η οικτρή πραγματικότητα αναδυόταν και μέσα από την ανάγνωση βεβαίως του προϋπολογισμού
έτους 2011. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 55277 30/12/2010 Απόφαση του υφυπουργού Προστασίας
του Πολίτη για την κατανομή των πιστώσεων, σε σχέση με το 2010 παρουσιάζουν μείωση κατά
81.349.000 ευρώ και κατά 129.324.293 ευρώ σε σχέση με το 2009.
Το 2010, λοιπόν, δεν φεύγει με καλούς οιονούς. Μάλιστα, οι καταγγελίες περί εντεινόμενης
καταστρατήγησης των εργασιακών δικαιωμάτων του πυροσβεστικού προσωπικού σε συνδυασμό
με ορισμένες αποφάσεις της διοίκησης περί διώξεων και πειθαρχικών ελέγχων όσων υπαλλήλων
αντιδρούσαν στις υπηρεσίες τους για πράξεις της διοίκησης, φανέρωναν την όξυνση της
υποβόσκουσας έντασης εντός του Σώματος και των διοικητικών του κλιμακίων.
Παρά τις προσπάθειες της Ηγεσίας να προβεί στην αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, δεν έπειθε
για τις καλές της προθέσεις. Εκείνο που ενδιέφερε κατά βάση, ήταν η εξασφάλιση πόρων και
όχι μονοσήμαντα η αύξηση του επιπέδου ασφαλείας. Άλλωστε, με κενά της τάξεως των 4.110
οργανικών θέσεων επί συνόλου 12.942 οργανικών θέσεων, για όσους γνώριζαν, η αναδιάρθρωση
έμοιαζε με απάτη.
Η αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού του Α.Π.Σ. είχε υποβάλλει σχετικό αίτημα πρόσληψης
756 μονίμων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών και 50 Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων Πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με σκοπό την κάλυψη οργανικών κενών του
Σώματος, αλλά το κλειδί του κρατικού ταμείου, το κρατούσαν άλλοι, και μάλιστα, εκτός Ελλάδας
πλέον.
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Από το 2002 και εντεύθεν, η ΠΟΕΥΠΣ μαζί με τις άλλες Ομοσπονδίες των ενστόλων διεκδικούν δυναμικά
την αναγνώριση του επαγγέλματος ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού. Συνάντηση με τον υφυπουργό
Οικονομίας και Οικονομικών Χρήστο Πάχτα. Η πρόταση – τροπολογία.
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Το 5ο συνέδριο της ΠΟΕΥΠΣ
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Μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με αποκορύφωμα την τριήμερη κινητοποίηση στο
υπουργείο Οικονομικών και τη διάλυσή της από τα ΜΑΤ στις 8 Οκτωβρίου 2003. Συνάντηση με το
γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
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Νέες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας το 2004. Το Δελτίο Τύπου του ΥΔΤ για τη «θεσμοθέτηση» της
επικινδυνότητας της εργασίας ως επίδομα ειδικών συνθηκών. Νέες διαμαρτυρίες το 2005 για την αθέτηση
των προεκλογικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας. Συνάντηση με τον υφυπουργό Δημόσιας Τάξης
Χρήστο Μαρκογιαννάκη και τη γραμματέα του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα. Διαμαρτυρία στο γραφείο του
υπουργού Δημόσιας Τάξης Βύρωνα Πολύδωρα και στο Προεδρικό Μέγαρο.
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Νέες συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς
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10ο συνέδριο της ΠΟΕΥΠΣ

Επίσκεψη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια και συνάντηση στη Νέα Δημοκρατία
με τον γραμματέα Λευτέρη Ζαγορίτη
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Νέες διαδηλώσεις, συμμετοχή στις διαμαρτυρίες της ΑΔΕΔΥ για την ακρίβεια, τους φόρους και το
ασφαλιστικό, το 2008

11ο τακτικό συνέδριο, παραστάσεις διαμαρτυρίας στη Βουλή σε συνεργασία με την ΠΟΑΣΥ
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2010 – ΑΔΕΔΥ: Όχι στους εκβιασμούς των αγορών, η χώρα συνειδητοποιεί ότι έχει πτωχεύσει… Τα επόμενα
χρόνια, ο αντιμνημονιακός αγώνας της ΠΟΕΥΠΣ ταυτίζεται με τον αγώνα όλων των Ομοσπονδιών των
ενστόλων ενάντια στις περικοπές μισθών και συντάξεων, τη ληστεία των ασφαλιστικών ταμείων κλπ.
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Οι πυροσβέστες εισέρχονται στο Αρχηγείο του Π.Σ.
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9ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΩΝ
Περίοδος Γιώργου Κοκκάλα (2011)
Νέο προεδρείο
2011. Η δεύτερη μνημονιακή χρονιά χαρακτηρίζεται από το κίνημα των αγανακτισμένων
πολιτών που κατακλύζει την Πλατεία Συντάγματος, κυρίως κατά τη διάρκεια της άνοιξης και τους
πρώτους μήνες του καλοκαιριού. Χαρακτηριστικό των αντιδράσεων, επίσης, οι σιδηρόφρακτες
παρελάσεις με αποκορύφωμα τη ματαίωση της στρατιωτικής παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου στη
Θεσσαλονίκη, οι απρόκλητες επιθέσεις εναντίον κυβερνητικών αξιωματούχων και πολλά άλλα
πρωτόγνωρα συμβάντα.
Η χρονιά θα σημαδευτεί, επίσης, από την αιματηρή καταδίωξη ληστών από την Ομάδα Δίκυκλης
Αστυνόμευσης και το θανάσιμο τραυματισμό του 23χρονου Ιωάννη Ευαγγελινέλη και του 22χρονου
Γιώργου Σκυλογιάννη, στην περιοχή του Ρέντη. Στην Κερατέα, Αστυνομία και πιο διακριτικά
η Πυροσβεστική, επί μήνες αντιμετωπίζουν τους εξοργισμένους κατοίκους που αντιδρούν στη
χωροθέτηση ΧΥΤΑ, ενώ κοινωνικές εκρήξεις αναστατώνουν και το κέντρο των Αθηνών.
Στο πυροσβεστικό μέτωπο, ξεχωρίζουν οι πυρκαγιές στον Έβρο, στην Εύβοια, στην Κρήτη,
στη Λακωνία, όπου ένα ακόμα στέλεχος του ΠΣ, ο Κωνσταντίνος Καστρής, Διοικητής της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου, θα χάσει τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, στο Βαθύ Λακωνίας.
Επίσης, ο Αρχιπυροσβέστης Γιαννοπουλάκης Κωνσταντίνος τραυματίστηκε σοβαρά όταν, στις
25 Μαρτίου 2011, το πυροσβεστικό όχημα, στο οποίο επέβαινε, ανετράπη στην περιοχή Άνω
Αρχανών, στο Ηράκλειο Κρήτης, ενώ κατευθυνόταν για εξακρίβωση πυρκαγιάς εν υπαίθρω.
Μετά από πολυήμερη νοσηλεία, δυστυχώς, εξέπνευσε στις 20 Αυγούστου 2011. Άλλος ένας όμως,
νεκρός, ο Πυρονόμος Ευαγγέλου Νικόλαος, έρχεται να προστεθεί στη μακάβρια λίστα στις 19
Νοεμβρίου 2011, όταν το πυροσβεστικό όχημα, το οποίο οδηγούσε, ανετράπη ενώ κατευθυνόταν σε
χορτολιβαδική πυρκαγιά, στην περιοχή της Καλλιθέας, του Δήμου Πρεσπών, στο νομό Φλώρινας.
Το 2011, είναι η χρονιά επίσης, που το ΠΣ θα ζητήσει έξι αεροσκάφη δασοπυρόσβεσης από
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, λόγω του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών που
εκδηλώνονται σε όλη τη χώρα.
Εκτός από τις συνήθεις καταγγελίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αυτή τη φορά ξεχωρίζουν
οι καταγγελίες του κόμματος της Ντόρας Μπακογιάννη, Δημοκρατική Συμμαχία, ότι «η κυβέρνηση
έχει αφήσει τα δάση της Ελλάδας στη τύχη τους. Οι αναδασώσεις είναι σχεδόν ανύπαρκτες». (…)
«Η υπόσχεση της κυβέρνησης για φυτεύσεις 100.000 στρεμμάτων στην τριπλοκαμένη Πεντέλη
ήταν ένα ακόμα ψεύδος». (…) «Είναι καιρός η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να ζητήσει ποινικές
ευθύνες για τις περιοχές που, μετά τη φωτιά, αφέθηκαν να ερημοποιηθούν κατά παράβαση
του νόμου, αλλά κυρίως του ίδιου του ελληνικού Συντάγματος», καταλήγει η ανακοίνωση του
κόμματος.
Το προεδρείο της ΠΟΕΥΠΣ, με την έναρξη του νέου έτους, ζητά από τις Ενώσεις να το
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ενημερώσουν ποιοι πυροσβέστες δεν έχουν αποζημιωθεί κατά τις τακτικές μεταθέσεις του 2010,
ενώ για τα υπόλοιπα οικονομικά αιτήματα εστιάζει στις κοινές δράσεις με τις άλλες Ομοσπονδίες.
Στη δε συνεδρίαση της 31ης Ιανουαρίου 2011, γίνεται μια εκτενής ενημέρωση από το νομικό
σύμβουλο Κ. Πενταγιώτη για τις δικαστικές διεκδικήσεις, ενώ ο πρόεδρος Γιώργος Πήλιουρας
στέκεται ιδιαίτερα στην εφαρμογή των διατάξεων περί υγιεινής και ασφάλειας. Σύμβουλοι της
μειοψηφίας προτείνουν την υποβολή ακόμα και μηνυτήριων αναφορών, αλλά και την αξιοποίηση
των επιτροπών που είχαν συσταθεί τα περασμένα χρόνια.
Το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο ασχολείται κυρίως με τα μισθολογικά με αφορμή τις εξαγγελίες
της κυβέρνησης για νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, γεγονός που ενεργοποιεί άμεσα και
τα προεδρεία όλων των Ομοσπονδιών. Έπειτα δε από αλλεπάλληλες προσπάθειες επικοινωνίας με
τον υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου, οι έξι Ομοσπονδίες προέβησαν τελικά σε
παράσταση διαμαρτυρίας στις 23/3/2011 έξω από το υπουργείο του.
Στο προσκήνιο δεν είχαν βγει μόνο οι δυσλειτουργίες λόγω έλλειψης χρημάτων (παροπλισμένα
οχήματα, διακοπή παροχής καυσίμων, έλλειψη πετρελαίου θέρμανσης στις ορεινές περιοχές,
παύση αγοράς αναλώσιμων ειδών, αναστολή εξοπλιστικών προγραμμάτων κ.λπ.). Είχαν αναδυθεί
-και μάλιστα με περισσή οξύτητα- και τα προβλήματα των ταμείων ΤΕΑΠΑΣΑ και ΜΤΣ, για τα
οποία επίσης οι Ομοσπονδίες έδιναν ένα διαρκή αγώνα δρόμου.
Όμως και η αβεβαιότητα για το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό επιτείνεται καθημερινά, όσον
αφορά το πότε θεμελιώνεται και πότε όχι το συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
Στις 2 Μαΐου 2011, κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ., ο πρόεδρος Γιώργος Πήλιουρας, υπέβαλε την
παραίτησή του, προτείνοντας για τη θέση του προέδρου τον έως τότε γενικό γραμματέα Γιώργο
Κοκκάλα και ως νέο γενικό γραμματέα, το Δημήτριο Γιαννούλη. Η πρότασή του υπερψηφίστηκε
και το νέο προεδρείο απέσπασε τα συγχαρητήρια και τις ευχές όλων για καλούς συνδικαλιστικούς
αγώνες. Βεβαίως υπήρξε και κριτική για πιο δυναμικές κινητοποιήσεις, έγινε συζήτηση για
καταγγελία των πειθαρχικών - συνδικαλιστικών διώξεων και χρησιμοποίηση των ενδίκων μέσων
όπου απαιτείται για την υπεράσπιση των συμφερόντων των πυροσβεστών, ειδικά στο θέμα των
μετακινήσεων -μεταθέσεων.
Το νέο προεδρείο ανακοίνωσε ότι το 13ο ετήσιο συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 2-3 Ιουνίου
2011 στην Ερέτρια, ενώ τις επόμενες ημέρες, με αφορμή διάφορα γεγονότα και με συγκεκριμένες
παρεμβάσεις του, βγαίνει στην επιφάνεια ένας συσσωρευμένος θυμός.
Στις 6 Μαΐου 2011 στέλνει επιστολή στον υπουργό Χρήστο Παπουτσή και «καταγγέλλει την
ευρύτατη επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων οικονομικού χαρακτήρα και την άσκηση πειθαρχικών
διώξεων σε βάρος υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος για ανύπαρκτα τις περισσότερες
φορές πειθαρχικά παραπτώματα ή για μικροπαραπτώματα της καθημερινότητας της λειτουργίας
των Υπηρεσιών, για την άρση των οποίων είναι υπεραρκετή η απλή υπόδειξη ή σύσταση των
Προϊσταμένων τους».
Επίσης, με δεύτερο έγγραφό της, η ΠΟΕΥΠΣ προβαίνει σε βαρύτατη καταγγελία εναντίον του
ίδιου του Αρχηγού του ΠΣ! Όπως αναφέρεται σε αυτό ειδικότερα, «καταγγέλλει, καταρχάς, τις
αποφάσεις του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος ν’ αποσπάσει υπαλλήλους χωρίς τη σύμφωνη
γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων, επικαλούμενος ψευδώς ότι αυτή υπάρχει, και
τις οποίες αποφάσεις, εν συνεχεία, ανακαλεί με άλλη Απόφασή του, μετά από το κύμα διαμαρτυριών
και δυσμενών σχολίων που προκάλεσε η ενέργειά του αυτή.
Επίσης, καταγγέλλει την άρον άρον προφορική σύγκληση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
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Μεταθέσεων, το οποίο, με τη μειοψηφία των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων, επικύρωσε
σειρά, κατά παραγγελία, αποσπάσεων, που είχαν ήδη κριθεί αρνητικά στην αμέσως προηγούμενη
(προ 3 εργασίμων ημερών) συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, χωρίς να έχει μεταβληθεί
κανένα στοιχείο.
Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων πρέπει να επιτελεί το ρόλο του αντικειμενικά,
ανεπηρέαστα και αμερόληπτα, και όχι να χρησιμοποιείται κατά το δοκούν, ως μέσο επικύρωσης
προειλημμένων αποφάσεων. Επίσης, πρέπει να λειτουργεί με τυπικούς και ουσιαστικούς όρους που
να εγγυώνται τη νομιμότητα. Η ΠΟΕΥΠΣ επιφυλάσσεται για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος,
δεδομένου ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου».
Στη συνέχεια, ακολουθώντας τον ίδιο βηματισμό, ανακοινώνει συμμετοχή στην πανελλαδική
απεργιακή συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ στις 11 Μαΐου 2011. Παρά ταύτα, το μεσοπρόθεσμο
πρόγραμμα, που κατατέθηκε από το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή (9 Ιουνίου 2011), περιείχε
νέες περικοπές. Συγκεκριμένα, για το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, οι πιστώσεις του
προϋπολογισμού παρουσίαζαν μείωση κατά 315,36 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 16,4%. Ειδικότερα, για
πληρωμή αποδοχών, μείωση 259,93 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 15%, εκ των οποίων:
1) Μείωση κατά 189,39 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 12,6% για καταβολή μισθών ένστολου κ.λπ.
προσωπικού.
2) Μείωση 70,54 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 49,2% των δαπανών για καταβολή πρόσθετων
μισθολογικού χαρακτήρα παροχών.
3) Μείωση για μετακινήσεις ένστολου προσωπικού για εκτέλεση υπηρεσίας κατά 11,79 εκατ.
ευρώ ή ποσοστό 23,3%.
4) Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 13,75 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 13,4%.
5) Μείωση για προμήθεια υλικοτεχνικού και λοιπού εξοπλισμού κατά 20,79 εκατ. ευρώ ή
ποσοστό 28,6%.
6) Μείωση δαπανών για την παραγωγή νέου τύπου διαβατηρίων κατά 8,16 εκατ. ευρώ ή ποσοστό
16,8 %.
Οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών συνεδρίασαν την 1η Ιουνίου 2011 προκειμένου να καθορίσουν
μια κοινή αγωνιστική γραμμή πλεύσης. Αποφάσισαν δε να ξεκινήσουν διαδοχικές συναντήσεις με
τα πολιτικά κόμματα.
13ο συνέδριο: «Δεν ανήκουμε στους έχοντες και κατέχοντες»
Το 13ο τακτικό συνέδριο της ΠΟΕΥΠΣ πραγματοποιήθηκε στην Ερέτρια στις 2 και 3 Ιουνίου
2011, μετά από τη συνεδρίαση του Δ.Σ., το οποίο είχε εγκρίνει κατά πλειοψηφία το Διοικητικό και
Οικονομικό Απολογισμό.
Ήταν το δεύτερο συνέδριο από την επιβολή του Μνημονίου Ι και ο πρόεδρος Γιώργος Κοκκάλας
άσκησε σκληρή κριτική στους κυβερνώντες:
Κυρίες, κύριοι, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, διανύουμε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας
και ανασφάλειας για εμάς και τις οικογένειές μας. Διανύουμε ήδη την περίοδο εφαρμογής των
μέτρων του μνημονίου. Των μέτρων που μας επιβάλουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα μέσω της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και
εφαρμόζονται παθητικά από τη κυβέρνηση. Διανύουμε ήδη την περίοδο εφαρμογής των μέτρων
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που καταργούν ιστορικές κατακτήσεις των εργαζομένων, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν και αυξάνουν
τα προνόμια των οικονομικά ισχυρών.
(…) Έτσι, το χάσμα μεταξύ των πιο πλούσιων και των πιο φτωχών της ανθρωπότητας στις μέρες
μας, έχει υπερδιπλασιαστεί. Ενώ το 1960 το κατά κεφαλήν εισόδημα του 20% των πλουσιοτέρων
ανθρώπων ήταν 30 φορές πιο υψηλό από την οικονομική δύναμη του 20% των πιο φτωχών, στις
μέρες μας αυτή η διαφορά έγινε 78 φόρες υψηλότερη. Οι 350 περίπου δισεκατομμυριούχοι όλου
του κόσμου σήμερα είναι τόσο πλούσιοι όσο οι πιο φτωχοί 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι όλοι
μαζί. Μόνο ο ηγέτης της Microsoft Bill Gates κατέχει τόσο κεφάλαιο όσο όλες μαζί 30 φτωχότατες
χώρες. Έτσι, εύλογα συμπεραίνει κάποιος πως δημόσια αγαθά και παροχές υπηρεσιών παραδίδονται
στην ανταγωνιστική οικονομία της αγοράς, ενώ βασικές ανθρώπινες ανάγκες γίνονται εμπορεύσιμα
προϊόντα, και όλα αυτά με βάση την παγκόσμια επιβολή των πολυεθνικών συμφερόντων».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο ρόλο της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ, τονίζοντας ότι
η βασική προτεραιότητα που προκύπτει και για τους δύο οργανισμούς είναι τα κέρδη και όχι οι
κοινωνικές αξίες.
«Με βάση όλα τα παραπάνω και αντιλαμβανόμενοι πλήρως τα πεπραγμένα, ως Έλληνες πολίτες,
αλλά και ως Έλληνες Πυροσβέστες, πρέπει να αισθανόμαστε, αλλά και να εκφράζουμε τις πικρίες
μας, την απογοήτευσή μας, τις αγωνίες μας και την αγανάκτησή μας, για τη μεθοδευμένη απαξίωση
που επιχειρείται σε βάρος μας.
Δυστυχώς, βαλλόμαστε ασταμάτητα, σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχεί πλήρης απαξίωση
ενώ διαφαίνονται, έντονα ήδη, σημαντικά δείγματα εκφυλισμού λειτουργίας και εφαρμογής των
θεσμών, αλλά και αμφισβήτησης - καταστρατήγησης κεκτημένων δικαιωμάτων μας.
Δυστυχώς, βρισκόμαστε σε δεινή κατάσταση και αν άμεσα δεν αντιδράσουμε δυναμικά, θα
οδηγηθούμε με μαθηματική ακρίβεια σε τέλμα.
Το δίλημμα που μας έθεσαν «θα ματώσουμε ή θα πτωχεύσουμε», δεν ισχύει για κανένα μισθωτό,
κανένα συνταξιούχο, κανένα άνεργο πολίτη. Όλες και όλοι μας ματώνουμε εκτός των λίγων
κερδοσκοπικών, χρηματιστηριακών και εμποροβιομηχανικών συμπλεγμάτων των κεφαλαιούχων
που με τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν μέχρι τώρα, έχουν την ευθύνη για την κρίση, ενώ
ταυτόχρονα πλειοδοτούν στη μεταβίβαση του χρέους και των ελλειμμάτων (που επί σειρά ετών
διόγκωσαν και διογκώνουν) προς την πλευρά των απλών εργαζομένων ανθρώπων».
Ακολούθησε αναφορά στις επιπτώσεις του Μνημονίου και στις προτάσεις για την επίλυση
συγκεκριμένων προβλημάτων. «Η διαμορφωμένη κατάσταση επηρεάζει καταλυτικά όλους μας
σε εργασιακό, οικονομικό, κοινωνικό και ατομικό επίπεδο. Πρέπει επιτέλους να σταματήσει
η ΛΗΣΤΕΙΑ του εισοδήματος του πυροσβέστη. Την κρίση να την πληρώσουν αυτοί που τη
δημιούργησαν, οι Έχοντες και Κατέχοντες. Ο Έλληνας πυροσβέστης δεν ανήκει στους έχοντες
και κατέχοντες. Ο Έλληνας πυροσβέστης ανήκει στον απλό πολίτη του ελληνικού κράτους, για τον
οποίο έχει προορισμό και αποστολή, την προστασία της ζωής και της περιουσίας του».
Το εκδοθέν Ψήφισμα είχε επίσης έντονα αντιμνημονιακά χαρακτηριστικά και αναφερόταν σε
όλο το φάσμα των αιτημάτων.
Στις 10 Ιουνίου 2011, οι Ομοσπονδίες συνάντησαν τον πρόεδρο του Συνασπισμού της Αριστεράς
Αλέξη Τσίπρα και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας
Σπύρο Χαλβατζή, ενώ στις 15 Ιουνίου εξέδωσαν μηνύματα συμπαράστασης στις κινητοποιήσεις
της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ.
Επίσης, συνεχίζοντας τις συναντήσεις τους, στις 16 Ιουνίου 2011 ενημερώνουν τον πρόεδρο
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της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτη Κουβέλη για τις τρέχουσες εξελίξεις και την εφαρμογή του
Μεσοπρόθεσμου προγράμματος, το οποίο προκαλεί το γενικό ξεσηκωμό της κοινωνίας, οδηγώντας
και τους ένστολους στην πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας της 23ης Ιουνίου 2011.
Δηλώνουμε αγανακτισμένοι
Στις 21 Ιουνίου 2011, τα προεδρεία καλούν όλους τους ένστολους σε γενική κινητοποίηση ώστε
να έχει επιτυχία η συγκέντρωσή τους στις 23 Ιουνίου 2011, στην Αθήνα (ώρα 18:00, Πλατεία
Κολοκοτρώνη).
«Οι Ομοσπονδίες μας δίνουν σθεναρό αγώνα κατά των νέων ισοπεδωτικών μέτρων του
μεσοπρόθεσμου προγράμματος που καταβαραθρώνει το βιοτικό μας επίπεδο με τη λεηλασία του
πενιχρού εισοδήματός μας (πενθήμερα, νυχτερινά, επιδόματα, κλπ.) και πλήττει την υπηρεσιακή μας
υπόσταση με τις κάθετες περικοπές των λειτουργικών αναγκών των Οργανισμών μας οδηγώντας
αυτούς στη πλήρη απαξίωση. Μόνο η δυναμική συμμετοχή στην ένστολη διαμαρτυρία μας μπορεί
να δώσει το μήνυμα για να αντιστραφεί η οριζόντια ισοπεδωτική επέλαση των νέων μέτρων.
Ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί συνειδητά και δυναμικά ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ένα καλύτερο
αύριο με μεταρρυθμίσεις στην πράξη που θα πατάσσουν το πελατειακό κράτος και τη διαφθορά,
τη γενικευμένη αναξιοκρατία, την ατιμωρησία των λυμεώνων του δημοσίου χρήματος, την
αποτελμάτωση του πολιτισμού, της παιδείας και του βιοτικού επιπέδου.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την εκ βάθρων ανασυγκρότηση των Σωμάτων Ασφαλείας με όρους κοινωνίας
για τη διασφάλιση της αποστολή μας, της εργασιακής μας αξιοπρέπειας και την θωράκιση του
αγαθού της ασφάλειας ως δημόσιου και κοινωνικού αγαθού. Όχι στα μέτρα θανάτου των Σωμάτων
Ασφαλείας».
Στις 23 Ιουνίου 2011, ακολούθησε άλλη μια πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην
Αθήνα, με κεντρικό σύνθημα «Δηλώνουμε κι εμείς αγανακτισμένοι!» Και όπως αναφέρθηκε τόσο
από τους ομιλητές όσο και από το Ψήφισμα, ήδη «με το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 1, έγινε περικοπή 20% στα
επιδόματά μας και σε συνδυασμό με την κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού (δώρα - επίδομα
αδείας) περιήλθαμε σε δεινή θέση. Το ίδιο ισχύει και για τους Οργανισμούς μας με τις υφιστάμενες
περικοπές στις λειτουργικές δαπάνες» (σ.σ. αναφέρονται αναλυτικά οι μειώσεις).
Στις 28 Ιουνίου 2011, ακολούθησε συνάντηση με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη
Σαμαρά. Εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας ήταν παρόντες στη συνάντηση ο υπεύθυνος Πολιτικής
Ευθύνης του Τομέα Προστασίας του Πολίτη Θανάσης Νάκος, οι αναπληρωτές Τομεάρχες Κώστας
Τσιάρας και Ηλίας Βλαχογιάννης, καθώς και ο πολιτευτής του νομού Δράμας και επίτιμος πρόεδρος
της ΠΟΑΣΥ, Δημήτρης Κυριαζίδης.
Όπως ανακοινώθηκε, «ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μας διαβεβαίωσε ότι, όπως και στο
παρελθόν απέδειξε έμπρακτα κατά την υπουργική του θητεία το ενδιαφέρον του για τα Σώματα
Ασφαλείας, έτσι και τώρα έχει σε πρώτη προτεραιότητα τα προβλήματά μας. Και γι’ αυτό θα
επιμείνει ο ίδιος προσωπικά να συζητηθούν άμεσα στην Ώρα του πρωθυπουργού, όπως έχει ζητήσει
ήδη από τον Πρόεδρο της Βουλής, ενώ θα κατατεθούν και περαιτέρω επίκαιρες επερωτήσεις από
τους αρμόδιους τομεάρχες». (…) Επίσης, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι
«το υπό σύνταξη πρόγραμμα του κόμματός του για τα Σώματα Ασφαλείας θα τεθεί υπόψη των
Ομοσπονδιών, για να τοποθετηθούν επ’ αυτού, πριν οριστικοποιηθεί, προκειμένου αυτό να είναι
ένα ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο πρόγραμμα και όχι όπως γίνεται μέχρι σήμερα, να εξαγγέλλονται

566

ΠΟΕΥΠΣ - Το συνδικάτο του Πυροσβέστη
προεκλογικά πράγματα που δεν μπορούν να υλοποιηθούν ή ξεχνιούνται στη συνέχεια».
Μεσοπρόθεσμο: Η ταφόπλακα της αξιοπρέπειας μας...
Το Μεσοπρόθεσμο ψηφίστηκε στις 29 Ιουνίου 2011 εν μέσω επεισοδιακών διαδηλώσεων και
η ΠΟΕΥΠΣ ενημέρωσε τα μέλη της ότι το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και ο εφαρμοστικός νόμος
για το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με μια πρώτη ανάγνωση αναφέρουν μειώσεις και πάλι
μειώσεις: Μείωση κατά 12,6% για καταβολή μισθών του ένστολου προσωπικού, μείωση κατά
49,2% των δαπανών για καταβολή πρόσθετων μισθολογικού χαρακτήρα παροχών, πρόσθετη
εισφορά κατά 2% υπέρ ανέργων στο σύνολο των αποδοχών, ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% στο
ετήσιο εισόδημα, μείωση αφορολογήτου ορίου και έπεται συνέχεια...!!!
Τους επόμενους μήνες, οι Ομοσπονδίες ακολουθούν πιστά το αντιμνημονιακό ρεύμα και καλούν
τις Ενώσεις-μέλη τους σε όλη τη χώρα να συμμετάσχουν μαζικά στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας
των ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ, την Τρίτη και Τετάρτη 28 και 29-06-2011.
Στις 12/07/2011 η ΠΟΕΥΠΣ76 με επιστολή της προς τον Αρχηγό Π.Υ. Κύπρου Νικολάου Ανδρέα,
εκφράζει «τη βαθιά μας οδύνη και την απέραντη θλίψη μας για το τραγικό γεγονός της 11-07-2011
στην ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Ζύγι της Κύπρου, κατά την οποία έχασαν τη ζωή
τους δώδεκα συνάνθρωποί μας μεταξύ των οποίων και έξι συνάδελφοί μας, Κύπριοι πυροσβέστες.
Κατανοούμε απόλυτα τον πόνο όλων των Κυπρίων και ιδιαίτερα των συγγενών των θυμάτων,
καθώς και εμείς πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν έχουμε βρεθεί στην ίδια θέση να θρηνούμε
μέλη της πυροσβεστικής μας οικογένειας. Δυστυχώς, η επικινδυνότητα του επαγγέλματός μας
επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά με τον πιο σκληρό τρόπο.
Ας είναι οι συνάδελφοί μας, που με αυταπάρνηση και ηρωισμό έπεσαν στο βωμό του καθήκοντος,
τα τελευταία θύματα στον καθημερινό αγώνα που δίνουμε για την επιτέλεση του λειτουργήματος
που ασκούμε, διαφυλάττοντας τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Συμπαραστεκόμαστε
με κάθε τρόπο στις δύσκολες αυτές ώρες».
Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία έλαβε χώρα στις 20/07/2011 στην Ολομέλεια της Βουλής,
ύστερα από πρόταση του προέδρου της Ολομέλειας της Βουλής Φίλιππου Πετσάλνικου. Με
ομόφωνη απόφαση όλων των πολιτικών κομμάτων εκγκρίθηκε η διαδικασία «υιοθέτησης» των
ορφανών παιδιών των Πυροσβεστών και Αστυνομικών που θυσιάζουν τη ζωή τους στο βωμό του
καθήκοντος.
Με το πέρας των εργασιών, τα προεδρεία των Ομοσπονδιών συναντήθηκαν με τον πρόεδρο της
Βουλής Φίλιππο Πετσάλνικο, «εκφράζοντας την ιδιαίτερη ικανοποίηση όλων των συναδέλφων, με
την παράκληση να μεταφέρει τις ευχαριστίες μας σε όλους τους βουλευτές μαζί με τις αγωνίες μας
για το δυσμενές περιβάλλον μέσα στο οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους οι Έλληνες Πυροσβέστες
οι οποίοι προσβλέπουν στην ουσιαστική συμβολή και ανταπόκριση των Ελλήνων Βουλευτών στον
αγώνα μας για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό Πυροσβεστικό Σώμα.
Η συγκεκριμένη απόφαση είναι μια συμβολική πράξη υψίστης σημασίας και έρχεται σε μια
περίοδο κατά την οποία ο πυροσβεστικός θεσμός στη χώρα μας χρειάζεται πράγματι την υλική και
ηθική υποστήριξη της ελληνικής πολιτείας.
Για το συνδικαλιστικό μας κίνημα είναι σαφές ότι με την απόδοση τιμών προς τους ήρωες
76
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Πυροσβέστες αλλά και με τη στήριξη των οικογενειών τους, δεν πράττουμε μόνο το αυτονόητο
χρέος μας, αλλά επιβεβαιώνουμε και τη βούλησή μας να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις
για τη θωράκιση του πυροσβεστικού λειτουργήματος, ώστε αφενός μεν να είναι ασφαλής ο
Πυροσβέστης και αφετέρου να αισθάνεται προστατευόμενος και ο πολίτης».
Η απόφαση της Βουλής των Ελλήνων δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ
171, 5-8-2011) και αφορούσε την οικονομική ενίσχυση των ανήλικων τέκνων των στελεχών των
Σωμάτων Ασφαλείας που έχασαν τη ζωή τους στον βωμό του καθήκοντος από το 1996 και εντεύθεν.
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η Βουλή θα προσφέρει κάθε χρόνο ορισμένο χρηματικό ποσό για
τα ανήλικα τέκνα μέχρι την ενηλικίωσή τους, και σε περίπτωση που συνεχίσουν τις σπουδές τους,
μέχρι και το 25ο έτος της ηλικίας τους. Το ποσό αυτό έχει καθοριστεί στις 10.000 € για ένα τέκνο,
18.000 € για δύο τέκνα, 21.000 € για τρία τέκνα και 25.000 € για τέσσερα τέκνα.
Στις 23 Ιουλίου 2011, πραγματοποιείται μια ακόμα ανεπανάληπτη διαδήλωση στην Αθήνα, ενώ
ακολουθούν η συγκέντρωση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και οι παραστάσεις διαμαρτυρίας
στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα, καθώς και στις πρεσβείες της Γερμανίας και της
Γαλλίας, στα Αρχηγεία των Σωμάτων Ασφαλείας, στο Καλλιμάρμαρο και αλλού.
«Ένστολοι πολίτες και όλη η κοινωνία να δώσουμε ένα τέλος στη σύγχρονη δουλεία», είναι το
μήνυμά τους. «Δεν πάει άλλο, είμαστε κι εμείς λαός», «Απάντηση στην τρόικα να δώσουμε μαζί,
οι τόκοι και τα δάνεια βουλιάζουν τη ζωή», «Θέλουμε το αύριο καλύτερο από το χθες, σταματήστε
τώρα τις περικοπές», «Το πήγαν από δω, το φέραν από κει, φέρανε τη χώρα στην καταστροφή»,
«Με αέρα δεν κινούνται τα περιπολικά, βάλτε βενζίνη και ανταλλακτικά», «Χωρίς πενθήμερα και
νυχτερινά, τα Σώματα Ασφαλείας θα βγουν στη ζητιανιά», «Μισθούς - συντάξεις και αποδοχές, η
τρόικα τα σβήνει χωρίς αναστολές», «Κάνουμε πορεία να φύγει η επαιτεία», «Λαός και Αστυνομία,
η δύναμη είναι μία», «Αντί να μπει ο πάτος στο βαρέλι, μας βάλατε ταφόπλακα, μας κάνατε κουρέλι»,
«Κάτω τα χέρια από τις αποδοχές μας», «Ντροπή-ντροπή να δίνετε στους ένστολους χαριστική
βολή», «Ε-ε-ε! Ο-ο-ο!, θέλουμε επικίνδυνο και ανθυγιεινό», «Οι καταχραστές στην ασυλία κι όλοι
μας στη φτώχεια και στην αδικία», «Το φέραν από δω, το πήγαν από κεί, είναι στην απέξω κι εμείς
για φυλακή», «Εμείς δεν επαιτούμε, το δίκιο μας ζητούμε», ήταν τα συνθήματα που ακούστηκαν
στις διαδοχικές τους κινητοποιήσεις στη συνέχεια. Αίσθηση επίσης προκάλεσαν τα δρώμενα με τις
φορητές καμπάνες που ηχούσαν πένθιμα, με τις μαύρες σημαίες, τις σφυρίχτρες κ.λπ.
Οι Ομοσπονδίες, κάλεσαν, εξάλλου και τον τότε Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Ελευθέριο
Οικονόμου, να μεταφέρει την πραγματική εικόνα των προβλημάτων στην πολιτική Ηγεσία, και αν
χρειασθεί να αντιδράσει ηχηρά, ενθυμούμενος και το συνδικαλιστικό του παρελθόν, ως σημαίνον
στέλεχος της ΠΟΑΞΙΑ.
Στην εισηγητική έκθεση του εφαρμοστικού νόμου Νο2, προβλεπόταν η μείωση του επιδόματος
ειδικής απασχόλησης κατά 50%. Μετά από αντιδράσεις και μια σειρά επαφών με κυβερνητικούς
παράγοντες, δόθηκε η διαβεβαίωση ότι τελικά οι ένστολοι θα εξαιρούντο από τη μείωση του
ανωτέρω επιδόματος -αφού ήδη είχαν υποστεί τις μεγαλύτερες περικοπές από τη μείωση των
επιδομάτων σε σχέση με τους άλλους εργαζομένους του Δημοσίου Τομέα, εξαιτίας ακριβώς του
επιδοματικού χαρακτήρα του μισθολογίου τους.
«Αντ’ αυτού, όμως, η κυβέρνηση, τηρώντας την πάγια τακτική της, αυτή δηλαδή του
αιφνιδιασμού, χωρίς να προηγηθεί έστω ένας υποτυπώδης διάλογος ή διαβούλευση -απλά έτσι
μας βολεύει, έτσι πράττουμε- και θέλοντας προφανώς να δείξει ότι τηρεί στο ακέραιο τις κρυφές
και φανερές δεσμεύσεις της στους «σωτήρες - δανειστές» μας, κατέθεσε τροπολογία - προσθήκη,

568

ΠΟΕΥΠΣ - Το συνδικάτο του Πυροσβέστη
την 29/07/2011, με την οποία περικόπτεται τελικά, και μάλιστα αναδρομικά από 01/07/2011, το
επίδομα ειδικής απασχόλησης, κατά 20%.
Το εν λόγω επίδομα κλιμακώνεται ανάλογα με το βαθμό εκάστου ένστολου και μειώνεται, ως
εξής:

ΒΑΘΜΟΣ

Επίδ. Ειδικής Απασχόλησης

Μηνιαία μείωση

Ανώτατοι Αξιωματικοί
Πυρονόμοι - Πύραρχοι
Πυροσβέστες Αρχιπυροσβέστες

69,14 €
39,02 €

345,70€
195,11€

144,92€

28,98 €

Δεδομένου ότι η μηνιαία συντάξιμη κράτηση των 176,00 € πραγματοποιείται επί του ως άνω
επιδόματος (ειδικής απασχόλησης) για τους παλαιούς ασφαλισμένους, πιθανολογείται ότι θα έχει
επιπτώσεις και στις συντάξιμες αποδοχές αυτών.
Λαμβανομένου υπόψη ότι η κράτηση αυτή θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τη Διεύθυνση
Διαχείρισης Χρηματικού, με τη μισθοδοσία του μηνός Οκτωβρίου και λόγω της αναδρομικότητας
του μέτρου από 01/07/2011, σημαίνει αυτόματα ότι το ύψος της παρακράτησης θα ανέλθει
κλιμακωτά από 115,15 μέχρι και 276,66 ευρώ!!!
Με την πρόσθεση της εισφοράς 3% υπέρ ΟΑΕΔ, αναδρομικά μάλιστα από 01/01/2011, που θα
γίνει αθροιστικά σε 5 δόσεις από 1η Αυγούστου, δηλαδή περίπου 200 ευρώ κατά Μ.Ο., την αύξηση
της μηνιαίας παρακράτησης κατά 33,33 ευρώ για την Εφορία λόγω της μείωσης του αφορολογήτου
στα 8.000,00 ευρώ, τότε μιλάμε για ένα ποσό των 500 περίπου ευρώ, που θα παρακρατηθεί
συνολικά από τους ένστολους εργαζόμενους τον μήνα Οκτώβριο. Δεδομένου επίσης ότι από τον
μήνα Οκτώβριο σταματάει η καταβολή της αποζημίωσης για τη νυχτερινή απασχόληση, αφού το
σχετικό κονδύλιο -όπως επισημαίνει η Δ/νση Οικονομικών σε σχετικό εισηγητικό της- εξαντλείται
το μήνα Αύγουστο, τότε οι αποδοχές μας τον μήνα Οκτώβριο θα είναι μειωμένες έως και 700 ευρώ.
Δεν θα πρέπει επίσης να μας διαφεύγει το γεγονός της εισφοράς αλληλεγγύης 2% στο σύνολο των
αποδοχών μας. Π.χ. για το έτος 2010 με 25.000,00 € εισόδημα η ανωτέρω εισφορά ανέρχεται στα
500€. Όπως επίσης και το πάγωμα των μισθολογικών προαγωγών και ωριμάνσεων.
Αναρωτιόμαστε, μπορεί άραγε κάποιος να αντεπεξέλθει στις στοιχειώδεις οικογενειακές του
υποχρεώσεις μετά από όλα αυτά; Οι δε κυβερνητικοί παράγοντες που σχεδίασαν και φόρτωσαν
με έκτακτες εισφορές και μειώσεις -και μάλιστα αναδρομικά- τους μισθούς μας τα έχουν λάβει
αυτά υπόψη τους; Το μόνο, δηλαδή, που έχει σημασία είναι να βγουν οι αριθμοί και ας πεθάνουν
οι άνθρωποι; Κύριοι της κυβέρνησης,
Ως Ένστολοι Πολίτες, ποτέ δεν αρνηθήκαμε να συμβάλλουμε στην προσπάθεια εξόδου της
Πατρίδας μας από την οικονομική κρίση, στο μέτρο όμως και το ποσοστό που μας αναλογεί και
που σηκώνουν οι πλάτες μας. Με τα νέα, όμως, δυσβάσταχτα σε βάρος μας μέτρα, μετά και την
περυσινή κατά 25% μείωση των αποδοχών μας, μας οδηγείτε στη φτώχεια και την εξαθλίωση.
Γι’ αυτό κάνουμε έκκληση: ΠΑΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΩΡΑ!!!», σημειωνόταν στο
σχετικό έγγραφο.
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Μετά τις έντονες αντιδράσεις, ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος ανακοίνωσε (5
Αυγούστου 2011) στη Βουλή ότι το επίδομα ειδικής απασχόλησης μειώνεται τελικά αντί 20%,
10%.
Έκκληση για θεσμοθέτηση του επικινδύνου και ανθυγιεινού
Στις 10/08/2011 το προεδρείο της ΠΟΕΥΠΣ απευθύνεται εγγράφως στον υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας Γεώργιο Κουτρουμάνη με το αίτημα της αναγνώρισης εδώ και τώρα
του επαγγέλματος ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού:
«Η δημοσιοποίηση του πορίσματος της επιστημονικής επιτροπής για τη νέα λίστα των Β.Α.Ε.
(Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα) την Δευτέρα 25-07- 2011 και η δήλωση του αρμοδίου
υπουργού κ. Κουτρουμάνη την ίδια ημέρα, ότι δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις και ότι θα υπάρξει
δημόσια διαβούλευση για το θέμα αυτό, μας προτρέπει για πολλοστή φορά να βροντοφωνάξουμε
ότι ήρθε επιτέλους η ώρα η ελληνική πολιτεία να πράξει, όπως το οφείλει, τα αυτονόητα!»
Παράλληλα με τα συνδικαλιστικά, τρέχουν όμως και τα καυτά θέματα των δασικών πυρκαγιών,
όπου σύσσωμο το Σώμα δοκιμάζεται για ένα ακόμα καλοκαίρι. Οι επιφυλακές δίνουν και παίρνουν,
προκαλώντας τη δυσφορία του προσωπικού που θρηνούσε ένα ακόμα στέλεχος, τον Αντιπύραρχο
Κωνσταντίνο Καστρή. Ο άτυχος Αξιωματικός έχασε τη ζωή του, στις 22 Αυγούστου 2011, κατά τη
διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Βαθύ του Δήμου Ανατολικής Μάνης στη
Λακωνία. Ήταν έγγαμος και από το 1999 διοικητής στην Π.Υ. Γυθείου:
«Μόνο γενική κατάπληξη αλλά και ταυτόχρονα οργή προκαλεί σε όλο το προσωπικό του Π.Σ.,
η ακατανόητη Διαταγή του κ. Αρχηγού του Π.Σ. με αρ.πρωτ. 985 Φ.702.18/24-08-2011, με την
οποία θέτει σύσσωμο το προσωπικό όλων των Υπηρεσιών της επικράτειας σε κατάσταση γενικής
επιφυλακής!!!
Απορίας άξιον το γεγονός αυτό, που έρχεται να επιβεβαιώσει για μια ακόμα φορά με τον πιο
κατηγορηματικό τρόπο ότι η φυσική μας Ηγεσία αρνείται, αλλά πολύ φοβούμαστε ότι ταυτόχρονα
αδυνατεί να συλλάβει και να κατανοήσει την πραγματική κατάσταση που βιώνει τη στιγμή αυτή ο
Έλληνας πυροσβέστης και ότι προφανέστατα, η μοναδική της πρεμούρα είναι η μακροημέρευσή
της, όπως βεβαίως και η πολυπόθητη απονομή ευσήμων από τους πολιτειακούς παράγοντες στο
τέλος της αντιπυρικής περιόδου, για μια ακόμα επιτυχημένη χρονιά!
Ο κ. Αρχηγός του Π.Σ. εκδίδοντας την παραπάνω διαταγή μάλλον δεν έλαβε σοβαρά υπόψη του
ότι:
- Τη συγκεκριμένη αυτή χρονική στιγμή το Π.Σ. στην ουσία υπολειτουργεί, αφού τα κενά σε
προσωπικό έχουν φτάσει τα 4.300, με τους υπολοίπους συναδέλφους να μοχθούν καθημερινά
και με την απλήρωτη υπερεργασία τους αλλά και τις συνεχείς επιφυλακές να προσπαθούν να τα
καλύψουν, γεγονός που τους έχει ήδη φτάσει στα όρια της αντοχής τους.
- Το διαλυμένο και καταρρακωμένο ηθικό όλων εξαιτίας της συνεχιζόμενης με καταιγιστικό
ρυθμό οικονομικής επιδρομής που αποφάσισαν οι κυβερνητικοί «εγκέφαλοι», η οποία μας οδηγεί
μαθηματικά στην εξαθλίωση!
- Είναι νωπό το χώμα που σκεπάζει τους δύο αθάνατους πεσόντες συναδέλφους μας (δυστυχώς
μεσίστιες σημαίες υπήρξαν μόνο για τον ένα, γιατί ο άλλος ήταν Αρχ/στης, παιδί ενός κατώτερου
Θεού), που μόλις πρόσφατα έχασαν τη ζωή τους, κάτω από αντίξοες συνθήκες αφόρητης εργασιακής
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πίεσης που δημιουργεί το κλίμα εκφοβισμού που έχει καλλιεργηθεί και βεβαίως έχει ολέθρια
αποτελέσματα.
- Δεν έχει προωθηθεί προς επίλυση κανένα από τα μεγάλα χρόνια ζητήματα που μας απασχολούν,
αντιθέτως δημιουργούνται συνεχώς νέα προβλήματα εξαιτίας της αδράνειας της Ηγεσίας του
Σώματος, στον βαθμό βεβαίως που της αναλογεί.
- Το Π.Σ. βιώνει από κάθε πλευρά μία από τις χειρότερες περιόδους της ιστορίας του με τον κάθε
συνάδελφο να νιώθει την ανασφάλεια σε όλα τα επίπεδα!
Τα ερωτήματα που γεννά η απόφασή του είναι πολλά:
- Αναρωτιόμαστε για άλλη μια φορά, από πότε η κήρυξη επιφυλακής και εν προκειμένω γενικής,
έχει λάβει προληπτικό χαρακτήρα, όταν οι νόμοι και οι διατάξεις που διέπουν το Π.Σ. καθορίζουν
ότι η επιφυλακή διατάσσεται όταν υπάρχει συμβάν σε εξέλιξη και μη αντιμετωπίσιμο λόγω του
μεγέθους του από τους εκτελούντες εκείνη την στιγμή Υπηρεσία συναδέλφους;
- Με ποιο σκεπτικό όλες οι Υπηρεσίες της χώρας θα τεθούν σε επιφυλακή, όταν στο χάρτη
επικινδυνότητας της Γ.Γ.Π.Π. της 25-08-2011 στα 2/3 αυτής υπάρχει δείκτης 2 και 3, φαινόμενο
σύνηθες για την εποχή;
- Για ποιο λόγο να καταπονείται το προσωπικό με άσκοπες και δαπανηρές μετακινήσεις;
Οι ξεπερασμένες τακτικές του αναίτια «αποφασίζουμε και διατάσουμε» δημιουργούν, δεν
λύνουν ζητήματα ενώ στη συνείδηση του κάθε συναδέλφου θολώνουν τη θεσμική επάρκεια του
καθοδηγητή του τιμημένου Π.Σ., ο οποίος θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τον
καθέναν από εμάς.
Στην πολλή δύσκολη συγκυρία που διανύουμε, ο Έλληνας απαιτεί και αναμένει στήριξη σε όλα
τα επίπεδα για να μπορέσει με ανυψωμένο το ηθικό του να αποδώσει στο λειτούργημα που επιτελεί.
Η στήριξη αυτή οικοδομείται με προώθηση λύσεων στα μεγάλα χρονίζοντα προβλήματά του και
όχι σίγουρα με συμπεριφορές και πρακτικές απαξίωσης που ακολουθούνται μήνες τώρα από την
φυσική μας Ηγεσία.
Η ΠΟΕΥΠΣ δηλώνει κατηγορηματικά ότι επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμη ενέργεια για την
προάσπιση της νομιμότητας στο Σώμα με δεδομένο ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου.
ΒΑΡΕΘΗΚΑΜΕ ΤΑ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΙΑ ΔΑΚΡΥΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ».
Στις 25-8-11, η ΠΟΕΥΠΣ απευθύνεται στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Χρήστο Παπουτσή
και με μια μακροσκελή επιστολή, τον καλεί να λάβει ουσιαστική μέριμνα για το πυροσβεστικό
προσωπικό. Το Δ.Σ. στην επόμενη συνεδρίασή του (31-8-11) τηρεί ενός λεπτού σιγή για τους
συναδέλφους που χάθηκαν -ανάμεσά τους και ο Παναγιώτης Νίκας, στέλεχος του συνδικαλιστικού
κινήματος- και προβαίνει σε ανασκόπηση της κατάστασης εν μέσω παραπόνων και κριτικής ως
προς την αποτελεσματικότητά του. Αναπτύσσεται προβληματισμός αν πρέπει να γίνονται κλαδικές
κινητοποιήσεις και όχι μαζί με τις άλλες Ομοσπονδίες, αν είναι ορθή η τακτική στο θέμα του
μισθολογίου, του ασφαλιστικού (δεν υπάρχει μελέτη για το προσδόκιμο ζωής) και της αναγνώρισης
του λειτουργήματος ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού, ενώ επαναλαμβάνονται και οι απόψεις περί
«κυβερνητικού συνδικαλισμού» κλπ.
Το ποτήρι ξεχειλίζει, βεβαίως, όταν έρχονται τα πρώτα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας με τις νέες
περικοπές. Ως πρώτη αντίδραση, όλες οι Ομοσπονδίες απευθύνονται στις Ενώσεις και τις καλούν
να συμμετάσχουν δυναμικά στην ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας με αφορμή τα εγκαίνια της
ΔΕΘ.
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Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2011 και ήταν η μεγαλύτερη ένστολη
πανελλαδική διαμαρτυρία που έχουν πραγματοποιήσει ποτέ τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας.
Η συγκέντρωση αυτή, σήμανε την αρχή ενός δύσκολου αγώνα, εξέφρασε τις φοβίες και τις
αγωνίες των ένστολων εργαζόμενων, που βλέπουν καθημερινά τη ζωή και την εργασία τους να
υποβαθμίζεται και ταυτόχρονα ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά της κοινωνίας για τη συμπόρευση
και τη συμπαράσταση στο δίκαιο αγώνα τους.
Ανέδειξε τις τεράστιες ελλείψεις των Οργανισμών τους στο όνομα των οριζοντιοποιημένων
πολιτικών μνημονιακής αντίληψης και κυρίως την στοχοποιημένη, άδικη και άνιση μεταχείριση σε
βάρος τους, ισοπεδώνοντας το κύρος και την αξιοπρέπεια των ενστόλων, μη αναγνωρίζοντάς τους,
το αυτονόητο, της διαφορετικής φύσης της εργασίας τους.
Στο στόχαστρο και οι τροϊκανοί
Η συνέχεια δόθηκε στην Αθήνα, λίγες μέρες αργότερα, όταν οι Ομοσπονδίες αιφνιδίασαν τους
πάντες με τις αποφάσεις τους να πραγματοποιήσουν παραστάσεις διαμαρτυρίας στην έδρα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις πρεσβείες της Γερμανίας και της Γαλλίας.
Με ξενόγλωσσα πανό, εκλεγμένοι εκπρόσωποι των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων και τα μέλη των
Διοικητικών Συμβουλίων των Ομοσπονδιών, συγκεντρώθηκαν αρχικά στην οδό Βασιλίσσης
Σοφίας, έξω από τα γραφεία της Ε.Ε. Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς τα γραφεία των πρεσβειών
της Γερμανίας και της Γαλλίας, όπου επιδόθηκε το σχετικό Ψήφισμα.
«Οι ένστολοι εργαζόμενοι είμαστε αποφασισμένοι να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας, μη
αποδεχόμενοι άκριτα τις ντιρεκτίβες που εκπορεύονται από το ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και
τις ισχυρές χώρες, συντασσόμενοι με τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας που αγωνίζεται για
ένα καλύτερο αύριο. Δηλώνουμε ότι ως Έλληνες δεν διαπραγματευόμαστε την αξιοπρέπειά μας.
Αρνούμαστε να δεχθούμε κατοχικούς όρους διακυβέρνησης του τόπου μας. Απαιτούμε σεβασμό
από όλους», τονίζουν οι Ομοσπονδίες με κοινή ανακοίνωσή τους, ενώ ανάλογες δηλώσεις έγιναν
από τους προέδρους στα ΜΜΕ που κάλυψαν την εκδήλωση διαμαρτυρίας μας.
Ήταν 22 Σεπτεμβρίου 2011, όταν οι ένστολοι διαδήλωναν στους κεντρικούς δρόμους υπό το
ηχηρό σύνθημα «Πάρτε το Μνημόνιο και φύγετε από δω»!
«Οι Πανελλήνιες Ομοσπονδίες των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομικών Πυροσβεστών - Λιμενικών), διαπιστώνοντας ότι η χώρα βυθίζεται όλο και περισσότερο σε πλήρες
εθνικό - οικονομικό και κοινωνικό αδιέξοδο, αποφάσισαν ύστερα από καθολική απαίτηση όλων των
υπηρετούντων, των αποστράτων και των οικογενειών τους να απευθύνουν αγωνιώδη έκκληση προς
τους εκπροσώπους της Τριαρχίας για να σταματήσει αυτή η πορεία της πολύπλευρης συρρίκνωσης
της πατρίδας μας», σημείωναν μεταξύ άλλων στο σχετικό Ψήφισμα, στρέφοντας τα πυρά τους κατά
των τροϊκανών.
«Η Ελλάδα πληρώνει πλέον με ιδρώτα και αίμα -και, δυστυχώς, με τη μετανάστευση του ανθού της
νιότης της- τους σκληρούς δανειστές, παρότι στο σχετικό πρόσφατο παρελθόν θυσίασε ολόκληρες
γενεές υπέρ της ελευθερίας των δυτικών κοινωνιών και για την εδραίωση της δημοκρατίας τους.
Τώρα, όλοι αυτοί οι ποταμοί αίματος και οι εκατόμβες των θυμάτων του ναζισμού λησμονούνται
και όλοι οι συνέλληνες λοιδορούμεθα ως ανάξιοι της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη που δεν
πρέπει να τύχει της πραγματικής ευρωπαϊκής αλληλεγγύης», σημειώνεται στο ίδιο κείμενο.
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Ακυρώθηκε η απόφαση για τα πενθήμερα-νυχτερινά
Μετά την καθολική αντίδραση και υπό το βάρος της κινητοποίησης στη ΔΕΘ, η κυβέρνηση με
πρωτοβουλία της Ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αποφάσισε την απόσυρση
της σχετικής εγκυκλίου του ΓΛΚ, για την αλλαγή του τρόπου καταβολής των πενθημέρων και
νυχτερινών.
Το προεδρείο της ΠΟΕΥΠΣ, αλλά και όλοι μαζί οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών, μετά και από
αυτήν την θετική εξέλιξη, απευθύνθηκε στις Ενώσεις, τονίζοντας:
«Αισθανόμαστε τη μέγιστη υποχρέωση να εκφράσουμε για άλλη μια φορά τις θερμές μας
ευχαριστίες προς τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις μας, αλλά και προσωπικά προς όλους τους
συναδέλφους και τις συναδέλφισσες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και έδωσαν το δικό
τους ελπιδοφόρο παρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας στη μεγαλειώδη ένστολη συγκέντρωση
διαμαρτυρίας μας στη Θεσσαλονίκη, χθες 9-9-2011, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα προς τους
κυβερνώντες.
Μη μας αγνοείτε, μη μας υποτιμάτε!
Γνωρίζουμε ότι χιλιάδες άλλοι συνάδελφοί μας θα ήθελαν να είναι μαζί μας, αλλά υπηρεσιακοί
λόγοι τους ανάγκασαν να βρίσκονται στο καθήκον. Λαμβάνουμε επίσης υπόψη μας ότι την ίδια
ώρα ένα εξίσου σημαντικό τμήμα συναδέλφων μας δεν θεώρησε σκόπιμο να δώσει μαζί με εμάς
τον κοπιαστικό μεν, ωραίο και ευγενικό, ωστόσο, συνδικαλιστικό αγώνα μας.
Σε κάθε περίπτωση όλοι γνωρίζουμε ότι μόνο με τη δημοσιοποίηση των προβλημάτων μας, μόνο
με τη συμπαράσταση των συμπολιτών μας και μόνο με την άσκηση της μέγιστης δυνατής πίεσης
προς τα αρμόδια υπουργεία, μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας.
Αυτό αποδείχθηκε περίτρανα και χθες όταν λίγη ώρα πριν από την ένστολη διαμαρτυρία μας, το
υπουργείο Οικονομικών έκανε στροφή 180ο, ανακοινώνοντας ότι απεσύρθη η υπουργική απόφαση
για την αλλαγή του τρόπου πληρωμής των πενθημέρων και των νυχτερινών, αλλά και ότι θα
εξοφληθούν οφειλές οδοιπορικών εξόδων ύψους 1.000.000 ευρώ.
Οι Ομοσπονδίες μας, λαμβάνοντας υπόψη τους τη χθεσινή εξέλιξη, και αντλώντας δύναμη από τη
δύναμη των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεών μας συνεχίζουν με μεγαλύτερη ζέση και αποφασιστικότητα
τον αγώνα τους, απαιτώντας από την κυβέρνηση και προσωπικά από τον πρωθυπουργό Γιώργο
Παπανδρέου να επανεξετάσουν συνολικά τις αποφάσεις και τους υπολογισμούς των συναρμόδιων
υπουργών, καθιστώντας σαφές ότι πρέπει να δοθεί άμεσα προτεραιότητα στη στήριξη των
ενστόλων με την αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας και με ένα νέο μισθολόγιο, όσο
και με την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών των Σωμάτων Ασφαλείας. Πιθανή
περαιτέρω επιμονή στην περικοπή των δαπανών για τη δημόσια ασφάλεια, δεν οδηγεί απλώς
το ανθρώπινο δυναμικό στη φτώχεια και στην εξαθλίωση, αλλά υπονομεύει αυτή καθ’ αυτή τη
λειτουργία των Σωμάτων Ασφαλείας, ανοίγοντας την όρεξη στα ποικιλώνυμα συμφέροντα που
επιβουλεύονται τη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας, να εξαπολύσουν λυσσαλέα την επίθεσή
τους, εκμεταλλευόμενα το κενό ασφαλείας που γεννά αναπόφευκτα η υποχρηματοδότηση της
ασφάλειας του τόπου.
Ο πρωθυπουργός οφείλει σήμερα κιόλας να τοποθετηθεί δημοσίως στο μείζον αυτό ζήτημα,
διαβεβαιώνοντας και τις παραγωγικές τάξεις ότι η κυβέρνησή έχει ψηλά στην ατζέντα της την
εμπέδωση συνθηκών ασφαλείας σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια ως αναγκαία προϋπόθεση
άλλωστε για την προσέλκυση επενδύσεων και την οικονομική ανάκαμψη της χώρας.
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Καλούμε τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις να δραστηριοποιηθούν στο έπακρον, ενημερώνοντας
την τοπική κοινωνία και όλα τους τα μέλη για το διεκδικητικό μας πλαίσιο και τις δυσοίωνες
προοπτικές που μας επιφυλάσσουν οι κυβερνώντες.
Αντιστεκόμαστε στην απαξίωση, διεκδικούμε ένα καλύτερο μέλλον. Τις προσεχείς ημέρες θα
υπάρξει νεώτερη ανακοίνωσή μας για τις έκτακτες συνεδριάσεις των συνδικαλιστικών μας οργάνων
με στόχο την εντατικοποίηση και την κλιμάκωση των πρωτοβουλιών μας σε όλα τα επίπεδα».
Ακολούθησε η δημοσιοποίηση ανοιχτής επιστολής προς τον πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου,
στον οποίο μεταξύ άλλων επεσήμαιναν:
«Σας ακούσαμε Κύριε Πρωθυπουργέ να δηλώνετε από το βήμα της 76ης ΔΕΘ ότι «παραγωγική
Ελλάδα σημαίνει σιγουριά και προστασία του πολίτη και ίδια δικαιώματα για όλους» και απαντήσατε
στο ουσιώδες ερώτημα «Μπορούμε; Ασφαλώς μπορούμε και πρέπει».
Χωρίς να κάνετε καμία άλλη αναφορά στα Σώματα Ασφαλείας και στον πρωταρχικό τους ρόλο
στις σημερινές πρωτόγνωρες για όλους μας συνθήκες, μας αφήσατε με την πικρή γεύση των
περικοπών του προϋπολογισμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που έρχεται ευθέως να
υπονομεύσει την ίδια τη δική σας πολιτική κατεύθυνση για την εμπέδωση αισθήματος ασφαλείας
σε όλη την επικράτεια, ως αναγκαίας προϋπόθεσης για την οικονομική ανάκαμψη και ευημερία
του τόπου.
Πρέπει να γνωρίζετε Κύριε Πρωθυπουργέ ότι δεν απευθυνόμαστε σε εσάς για αιτήματα
συντεχνιακού χαρακτήρα, αλλά διακατεχόμενοι κυρίαρχα από την τρομερή αγωνία που προκαλεί
σε όλους μας το προδιαγραφόμενο ζοφερό μέλλον των Σωμάτων Ασφαλείας. Αδυνατούμε να
κατανοήσουμε την πολιτική των περικοπών των δαπανών ενός υπουργείου που αποτελεί την
τελευταία γραμμή άμυνας της κοινωνίας μας. Αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι την ώρα που
επιβάλλεται η δημιουργία των προϋποθέσεων και των συνθηκών εκείνων για μια «επιθετική
λειτουργία» όλων των εποπτευομένων από το υπουργείο του Πολίτη Υπηρεσιών, εκδίδονται
φιρμάνια και ντιρεκτίβες περί συντηρητικής τους λειτουργίας.
Διότι τι άλλο θα μπορούσε να είναι Κύριε Πρωθυπουργέ η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών
να ζητήσει από τα οικονομικά επιτελεία της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος,
του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής και της Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας να
διαμορφώσουν τον Προϋπολογισμό λειτουργίας τους για το προσεχές έτος 2012 χωρίς να υπερβούν
συνολικά το ποσό του 1,7 δισεκατομμυρίου ευρώ, όταν αυτό το ποσό αντιστοιχούσε εξ ολοκλήρου
μόνο για την κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας πριν από τρία χρόνια (2008) και
όταν το τρέχον έτος όλοι οι προϋπολογισμοί των προαναφερόμενων Οργανισμών αθροιστικά
υπερβαίνουν το ποσό των 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ;
Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ
Χωρίς να παραβλέπουμε τη ζοφερή πραγματικότητα της εθνικής μας οικονομίας θα θέλαμε να
επανεξετάσετε την πολιτική που ακολουθεί το υπουργείο Οικονομικών στον τομέα της Προστασίας
του Πολίτη όχι μόνο διότι πλήττεται ευθέως η αξιοπιστία της λειτουργίας όλων των Οργανισμών
ή διότι καταβαραθρώνεται το εισόδημα και των ενστόλων, αλλά κυρίως διότι στο μέλλον θα
απαιτηθούν πολύ περισσότερα χρήματα -κι αυτά χρήματα του φορολογούμενου ελληνικού λαούγια την αναστύλωση της λειτουργίας των Οργανισμών μας και την εμπέδωση του αισθήματος της
ασφάλειας στους πολίτες που συντριπτικά έχει υποχωρήσει».
Κλείνοντας δε τη μακροσκελή τους επιστολή, οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών ζητούσαν συνάντηση
μαζί του.
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Για να γίνει αντιληπτή η διάσταση του αντιμνημονιακού αγώνα των ενστόλων, έχει σημασία να
δούμε τί έγραφε το κύριο άρθρο της «Αξιωματικής Αστυνομίας» (τεύχος 31, Ιούλιος-Σεπτέμβριος
2011), του περιοδικού της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας, εκφράζοντας σε
μεγάλο βαθμό τις διαθέσεις του συνόλου των ενστόλων εκείνη τη χρονική στιγμή:
«Οδεύοντας προς το 4ο τρίμηνο του 2011 με «τους κολασμένους μήνες» κατά τη δραματική
διατύπωση του Αντιπροέδρου της Ελληνικής Κυβερνήσεως Ευάγγελου Βενιζέλου, δεν μπορούμε
παρά να μην αναπολούμε τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους των προηγούμενων ετών, όταν
ως συνδικαλιστικό κίνημα, έχοντας επιστρέψει περιχαρείς από τις θερινές μας διακοπές,
προγραμματίζαμε τις κινήσεις μας με τα βλέμματα στραμμένα κυρίως στη διαμόρφωση του
Κρατικού Προϋπολογισμού για το επόμενο έτος και στην ψήφισή του από τη Βουλή των Ελλήνων,
παγίως το μήνα Δεκέμβριο.
Φέτος, για πρώτη φορά στα μεταπολιτευτικά χρονικά, η μητέρα των μαχών, όπως αποκαλούνταν
ώς τώρα η παραδοσιακή μάχη των συνδικάτων για την εγγραφή στον Κρατικό Προϋπολογισμό
όσο γινόταν περισσότερων κονδυλίων στους αντίστοιχους Κωδικούς περί μισθών και συντάξεων,
επισπεύδεται από όλους. Ο Προϋπολογισμός ψηφίζεται -καλώς εχόντων των πραγμάτων- 31
Οκτωβρίου και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα κλείνουν
νωρίτερα τα ραντεβού τους με τους αγανακτισμένους.
Το ίδιο πράττει και το δικό μας συνδικαλιστικό κίνημα, χωρίς να έχει υποστείλει, εξάλλου, τη
σημαία του αγώνα κατά το προηγούμενο διάστημα, ούτε μία ημέρα λόγω θερινής ραστώνης κ.λπ.
Το Μνημόνιο και ό,τι άλλο μακροπρόθεσμο είτε μεσοπρόθεσμο νομοθετικό μέτρο έχει επιβληθεί
στον τόπο μας, ενεργοποιούν ολοένα και περισσότερους συναδέλφους μας, δημιουργώντας
πρωτόγνωρες συνθήκες συνδικαλιστικής αγωνιστικής δράσης. Είναι φανερό πλέον ότι τα μέτρα
που εφαρμόζονται στη χώρα μας, δήθεν για τη σωτηρία μας, βυθίζουν την οικονομία στην ύφεση
και το λαό στη φτώχεια και τη δυστυχία.
Γι’ αυτό ακούγονται πια από παντού φωνές διαμαρτυρίας για αλλαγή πορείας, χωρίς εκβιαστικά
διλήμματα, ενώ τα συνδικάτα σε θέση άμυνας πασχίζουν να περισώσουν ό,τι έχει απομείνει από
την παταγώδη κατάρρευση θεσμών, δομών, πολιτικών ηθών και παραδόσεων...
Το ζητούμενο πλέον είναι η διατύπωση ενός ορθού εθνικού λόγου, που θα υποδεικνύει μια
ελπιδοφόρα προοπτική εξόδου της χώρας από την κρίση και που θα είναι απαλλαγμένος από τα
δεσμά της κομματοκρατίας και της φαυλότητας του παρελθόντος.
Δίχως απτά δείγματα μιας τέτοιας πορείας, πολύ δύσκολα ο λαός μας -στη συντριπτική του
πλειοψηφία- θα συνταχθεί και θα συστοιχηθεί σε ένα νέο πρόγραμμα με επίκεντρο την εθνική
προσπάθεια για την ανασυγκρότηση του τόπου. Πλανώνται πλάνην οικτράν και μόνο εις το
Πάνθεον της... μωρίας θα μπορούσαν να καταταγούν, όσοι ενδεχομένως πιστεύουν ότι διαθέτουν
και μπορούν να εφαρμόσουν ερήμην του λαού μας τις μαγικές συνταγές και τις λύσεις εκείνες
που απαιτούνται για τη θεραπεία τόσων και τόσων συσσωρευμένων κακώσεων και κακοηθειών
στο πολύπαθο σώμα των Ελλήνων. Δεν θέλουμε να γίνουμε μάντεις κακών, αλλά η ιστορία αυτό
διδάσκει. Δυστυχώς».
Από την πλευρά τους, οι Πυροσβέστες επίσης, έχουν κάθε λόγο να εξανίστανται. Μετά
την απουσία και τη μέχρι τώρα άρνηση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Χρήστου
Παπουτσή και του Αρχηγού του Σώματος Αντιστράτηγου Στυλιανού Στεφανίδη «αφενός μεν να
ασχοληθούν πραγματικά για την επίλυση των συσσωρευμένων προβλημάτων μας και αφετέρου
δε να συναντηθούν και να συζητήσουν μαζί μας για εξεύρεση από κοινού λύσεων, το Δ.Σ. της
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Ομοσπονδίας αποφάσισε ομόφωνα και με τη συμμετοχή των Δ.Σ. των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων,
να προβούν σε ένστολη παράσταση διαμαρτυρίας στις 20 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30
π.μ., έξω από τις εγκαταστάσεις του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, απαιτώντας διάλογο για
τα συσσωρευμένα προβλήματα (θεσμικά - οικονομικά - ασφαλιστικά).
Οι Ομοσπονδίες και οι Ενώσεις των Σωμάτων Ασφαλείας, δίνουν νέο αγωνιστικό ραντεβού στις
4/10/2011 με συμβολικές παραστάσεις διαμαρτυρίας σε επίπεδο Διοικητικών Συμβουλίων, ενόψει
της ψήφισης του Προϋπολογισμού έτους 2012. Μάλιστα, με αφορμή τη συμπλήρωση δυο ετών από
τις εκλογές του 2009, από τις οποίες προέκυψε η τότε πολλά υποσχόμενη κυβέρνηση, υπενθύμιζαν
τις προεκλογικές της δεσμεύσεις και εξαγγελίες. «Το πρόβλημα της χώρας δεν είμαστε εμείς, άλλοι
«τα έφαγαν», άλλοι ξεπούλησαν, καταλήστευσαν και συνεχίζουν να ξεπουλάνε τον πλούτο του
ελληνικού λαού», τονίζουν οι πρόεδροι μια ημέρα πριν από τις ένστολες, συμβολικές παραστάσεις
διαμαρτυρίας στα Αρχηγεία των Σωμάτων Ασφαλείας.
Επίσης, κάλεσαν τις Ηγεσίες των Σωμάτων Ασφαλείας, στις οποίες επέδωσαν Ψήφισμα
Διαμαρτυρίας, «να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, να μεταφέρουν στην πολιτική Ηγεσία
τις δυσμενείς συνθήκες και το αρνητικό κλίμα που διαμορφώνεται στις Υπηρεσίες μεταξύ των
εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας, απαιτώντας από τους κυβερνώντες τη χορήγηση των
αναγκαίων κονδυλίων για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών, καθώς επίσης και τη δρομολόγηση
μεταρρυθμιστικών τομών με στόχο τη διασφάλιση και προάσπιση του δημόσιου αγαθού της
ασφάλειας που περισσότερο σήμερα από ποτέ έχει ανάγκη ο χειμαζόμενος ελληνικός λαός».
Το Ψήφισμα διαμαρτυρίας της 4ης Οκτωβρίου 2011 ήταν άκρως καυστικό και στόχευε ευθέως
κατά της Ηγεσίας:
«Είναι δυνατόν οι ανάγκες όλων των Σωμάτων Ασφαλείας μαζί να μπορούν να καλυφθούν το 2012
με το ποσό του 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, βάσει της ντιρεκτίβας του υπουργείου Οικονομικών,
όταν το ίδιο ποσό είχε διατεθεί μόνο για την κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας
το 2008 και σήμερα όλοι οι προϋπολογισμοί, όλων των Σωμάτων Ασφαλείας αθροιστικά να μην
υπερβαίνουν το ποσό των 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ!
Άραγε, ενώ εμείς καταγγέλλουμε τη ζοφερή πραγματικότητα και αγωνιούμε για το μέλλον των
Οργανισμών μας, οι Ηγεσίες τι θέσεις διατυπώνουν και με ποιες υπηρεσιακές προτάσεις πιστεύουν
ότι θα εκπληρώσουν την αποστολή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για το οποίο
αυξάνονται οι κριτικές και οι εκφρασμένες θέσεις στην κοινωνία ότι δηλαδή μόνο κατ’ ευφημισμόν
αποκαλείται έτσι;»
(…) Οι φυσικές μας Ηγεσίες οφείλουν να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να απαιτήσουν
από την πολιτική Ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και κάθε άλλο συναρμόδιο
Υπουργό να λάβουν ΤΩΡΑ τις αποφάσεις εκείνες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της
ελλειμματικής πολιτικής στον τομέα της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Από την πλευρά μας
έχουμε υποβάλλει τις προτάσεις μας που δυστυχώς μένουν σε κλειστά συρτάρια! Γιατί άραγε και
μέχρι πότε;» (…) «Δεν αντέχουμε άλλο... είμαστε Ά ν θ ρ ω π ο ι !» ήταν η κραυγή αγωνίας που
εξέπεμψαν προς την Ηγεσία τους.
Επίσης, οι Ομοσπονδίες στις 5-10-2011 συμμετείχαν στο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας των
ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ στην πλατεία Κλαυθμώνος. «Μας τσάκισαν τη ζωή μας, ας μην πυροβολούν και
την ψυχή μας!» ήταν το σύνθημά τους.
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Τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2011
Πάντως σε αυτό το τάιμινγκ του αγώνα των ενστόλων, αξίζει να κρατήσουμε το γεγονός ότι το
Τμήμα των Σωμάτων Ασφαλείας του ΣΥΡΙΖΑ είχε εκδώσει ειδική ανακοίνωση συμπαράστασης
στα αιτήματά τους, ασχέτως αν αργότερα, ως κυβέρνηση ποιούσε την νήσα:
«Από την ισοπεδωτική ληστρική επιδρομή της κυβέρνησης και την ποινικοποίηση της εργασίας,
του μισθού, της σύνταξης, της ιδιοκατοίκησης δεν εξαιρέθηκαν φυσικά και οι εργαζόμενοι στις
Ένοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ.), τα Σώματα Ασφαλείας (Σ.Α.) και οι απόστρατοί τους.
Αφού προσέφεραν και προσφέρουν κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, στερούμενοι κεκτημένων
θεσμικών και οικονομικών δικαιωμάτων που υπάρχουν σε άλλους κλάδους και των πολιτικών
δικαιωμάτων που έχουν οι υπόλοιποι Έλληνες, δέχονται τη χαριστική βολή.
Το ήδη μειωμένο κατά 40% εισόδημά τους την τελευταία διετία δέχεται επιπλέον μειώσεις που
σε κάποιες περιπτώσεις μηδενίζουν τις μηνιαίες αποδοχές τους. Λόγω δε των δραστικών περικοπών
στις λειτουργικές δαπάνες αναγκάζονται να χρηματοδοτούν οι ίδιοι τη λειτουργία των υπηρεσιών
και να παρακαλάνε ιδιώτες για χορηγίες.
Οι απόστρατοι μετά τη μείωση των κύριων και επικουρικών συντάξεων, δέχονται δεύτερη τιμωρία
με τις επιπλέον μειώσεις και ενοχοποιείται το καθεστώς αποστρατείας τους, που οι κυβερνήσεις
ΠΑΣΟΚ και ΝΔ έχουν νομοθετήσει. Όσοι αποστρατεύθηκαν με αίτησή τους και είναι κάτω των 55
ετών, αφού τους έκοψαν τα επιδόματα και τιμωρήθηκαν με επιπλέον ΛΑΦΚΑ, στήνονται τώρα στο
εκτελεστικό απόσπασμα περιμένοντας την «εσχάτη των ποινών». Το ουσιαστικό και πολυτιμότερο
κεφάλαιο των Ε.Δ. και Σ.Α., το έμψυχο δυναμικό, τώρα εξαθλιώνεται οικονομικά και απαξιώνεται
ηθικά.
Οι ένστολοι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας, τις Ένοπλες δυνάμεις και οι απόστρατοι,
είναι κομμάτι του ελληνικού λαού, παρά το ότι διαχρονικά το κράτος έχει δημιουργήσει συνθήκες
που αξιοποιούν τα Σ.Α. ως δυνάμεις καταστολής ενάντια στο λαό. Όλοι γνωρίζουν ότι οι ένστολοι
εργαζόμενοι βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, όπως και ο υπόλοιπος εργαζόμενος λαός.
Καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει εδώ και τώρα την συνεχιζόμενη απαράδεκτη πολιτική
της σε βάρος αυτού του ευαίσθητου κλάδου των εργαζόμενων. Όλοι οι εργαζόμενοι βρίσκονται
στην ιδία «όχθη του ποταμού», παρά τις προσπάθειες αντιδραστικών δυνάμεων και κυβερνητικών
πολιτικών να ορθώσουν «τείχη» ανάμεσα σε εργαζόμενους. Θα υπερασπίσουν τα μισθολογικά
και συνταξιοδοτικά τους δεδομένα ενάντια στις ανάλγητες πολιτικές της Τρόικας και της
κυβέρνησης.
Οι συνθήκες οικονομικής κατοχής και υποτέλειας που επέβαλε στη χώρα η κυβέρνηση, αλλά
και οι διαχρονικές δικομματικές πολιτικές, οδηγούν την κοινωνία σε επικίνδυνα μονοπάτια
ανεξέλεγκτων ακραίων καταστάσεων. Πριν είναι αργά, αυτές οι πολιτικές που οδηγούν σε μαζική
φτώχεια και εξαθλίωση πρέπει τώρα να ανατραπούν.
Ο ΣΥΝ στηρίζει τις ειρηνικές και μαζικές τους κινητοποιήσεις και θα πάρει κάθε πρωτοβουλία
για να στηρίξει τα δίκαια αιτήματά τους.
Επιτροπή του ΣΥΝ για τα Σώματα Ασφαλείας».
«Πάρτε το Μνημόνιο και φύγετε από δω»
Στις 6/10/2011 κατατέθηκε στη Βουλή, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών
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«Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο-Βαθμολόγιο, Εργασιακή Εφεδρεία κ.λ.π.», στο
οποίο περιλαμβάνονταν διατάξεις, που όπως ανακοίνωσαν οι Ομοσπονδίες, «αν ψηφισθούν ως
έχουν, συρρικνώνουν περαιτέρω το εισόδημά μας, ενώ βάζουν οριστική “ταφόπλακα” στο εισόδημα
των συνταξιούχων». Ειδικότερα:
Α. Μειώνεται το αφορολόγητο στα 5.000 € αναδρομικά από 1-1-2011. Πρακτικά αυτό σημαίνει
ετήσια φορολογική επιβάρυνση 700 ευρώ ή μηνιαία μείωση περίπου 60 ευρώ, λόγω της αύξησης
της παρακράτησης για την εφορία.
Β. Καταργείται η οικογενειακή παροχή για τους έγγαμους ύψους 35 €, και για τους εν ενεργεία
και για τους συνταξιούχους.
Γ. Προβλέπεται νέα μείωση κατά 20% για τις κύριες συντάξεις άνω των 1200 ευρώ, καθώς και
οριζόντια περικοπή των συντάξεων άνω των 1000 ευρώ κατά 40% σε δικαιούχους ηλικίας κάτω
των 55 ετών. Ειδικά η δεύτερη περίπτωση, αγγίζει χιλιάδες ένστολους συνταξιούχους που έκαναν
“το εγκληματικό λάθος” να συνταξιοδοτηθούν, ασκώντας το από το Σύνταγμα και τους νόμους
του ελληνικού κράτους αναφαίρετο δικαίωμά τους. Από την διάταξη αυτή, εξαιρούνται όσοι
αποστρατεύτηκαν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία (Αρθρ.1, παρ.10α).
Δ. Προβλέπεται περαιτέρω μείωση του εφάπαξ που χορηγείται από το ΤΠΔΥ κατά 20% από
01/01/2011, καθώς και των επικουρικών συντάξεων μέχρι και 30% λόγω αλλαγής στον τρόπο
υπολογισμού, οι οποίες πλέον μετατρέπονται σε συντάξεις “φιλοδωρήματα”.
Η φοροκαταιγίδα, όμως, δεν σταματά εδώ, καθώς από το ποσόν του καταβαλλόμενου φόρου δεν
θα αφαιρούνται κατά 20% (όπως ισχύει μέχρι σήμερα) οι δαπάνες για τα ιατρικά έξοδα, οι τόκοι
των στεγαστικών δανείων, οι δαπάνες για τα φροντιστήρια κ.λπ., παρά μόνο κατά 10%».
Μάλιστα, στη συνέχεια συνεδρίασαν εκτάκτως και κατάφεραν να συναντήσουν τον υπουργό
Προστασίας του Πολίτη Χρήστο Παπουτσή παρουσία και του υφυπουργού Μανώλη Όθωνα. Η
συνάντηση είχε ως αντικείμενο τα δημοσιεύματα, που μιλούσαν για ένταξη των ενστόλων στο
Ενιαίο Μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων».
Από την πλευρά του ο υπουργός τους διαβεβαίωσε ότι απόφαση της κυβέρνησης είναι η εξαίρεση
των ενστόλων από το Ενιαίο Μισθολόγιο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αποφάσεις του Υπουργικού
Συμβουλίου».
Δεν τους έπεισε όμως και ανακοίνωσαν νέα κινητοποίηση για τις 17 Οκτωβρίου και ώρα 16:00
στο Παναθηναϊκό Στάδιο.
Υπό τους πένθιμους ήχους μιας φορητής καμπάνας και κρατώντας αναμμένα κεριά στη
μνήμη των συναδέλφων που έπεσαν ηρωικά στο καθήκον, οι διαδηλωτές, στις 17/10 ξεκίνησαν
από το Καλλιμάρμαρο Στάδιο και μέσω των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης
Σοφίας, έφτασαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου άπλωσαν μαύρες σημαίες και μια
αντιπροσωπεία επέδωσε το Ψήφισμά τους στους εκπροσώπους της. Στο αγαθό της ασφάλειας δεν
χωρούν περικοπές φώναζαν οι διαδηλωτές, αφιερώνοντας συμβολικά σε όλο το πολιτικό σύστημα
και σε όσους κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο, διαχρονικά, τη θεατρική παράσταση «Το Μεγάλο μας
Τσίρκο», τραγικά επίκαιρη, λόγω της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, με τις ξένες
δυνάμεις να αποφασίζουν για τις δικές μας τύχες.
«Πάρτε το Μνημόνιο και φύγετε από δω», «Έχετε τσακίσει τη ζωή μας, μην πυροβολείτε την
ψυχή μας», «Οι ένστολοι ποτέ δεν επαιτούν, αξιοπρέπεια το μόνο που ζητούν», «Τα πήρατε από
δω, τα πήρατε από κει, δώστε και στους ένστολους χαριστική βολή», ήταν μερικά χαρακτηριστικά
συνθήματα, που δονούσαν το κέντρο της Αθήνας πάνω από τέσσερις ώρες.
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«Καταγγέλλουμε στον Ελληνικό Λαό ότι το αγαθό της ασφάλειας κινδυνεύει! Ο ένστολος
οδηγείται στη φτώχεια και οι υπηρεσίες των Σωμάτων Ασφαλείας εξωθούνται στο κλείσιμο,
αφήνοντας απροστάτευτο τον απλό πολίτη, καθώς οι έχοντες και κατέχοντες θα εξακολουθήσουν
να καταφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα προστασίας και ασφάλειας, που δεν είναι τυχαίο ότι είναι
ο μόνος που παρουσιάζει στη χώρα άνθιση τα τελευταία χρόνια», τονίζεται στο Ψήφισμα που
επιδόθηκε στον πρόεδρο της Βουλής, στα πολιτικά κόμματα και στο γραφείο του πρωθυπουργού.
Οι Ομοσπονδίες, φανερά ικανοποιημένες για την άψογη από άποψη οργάνωσης και συμμετοχής
ανταπόκριση των ενστόλων, εξέδωσαν ευχαριστήρια ανακοίνωση.
«Σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια διότι ενισχύετε πιο μαζικά και πιο μαχητικά τις τάξεις μας,
εγγράφοντας νέες αγωνιστικές σελίδες στην ιστορία μας. Πιστέψτε, λοιπόν, στις ανεξάντλητες
δυνάμεις σας και μην ακούτε τις Σειρήνες της ηττοπάθειας. Αγκαλιάστε τους συναδέλφους που
έχουν ακόμα τυχόν ενδοιασμούς, μιλήστε τους ανοιχτά για τον ωραίο αγώνα που κάνουμε και τότε
θα διαπιστώσετε ότι δεν είναι δύσκολο να μας ακολουθήσουν. Από το αγωνιστικό μας μέτωπο δεν
περισσεύει καμία και κανένας μας! Με ψηλά το κεφάλι, ο αγώνας συνεχίζεται!»
Η πυκνότητα της συνδικαλιστικής δράσης περιλαμβάνει επίσης το προσκλητήριο για συμμετοχή
στις κινητοποιήσεις της Τετάρτης 19/10/2011 και Πέμπτης 20/10/2011 που διοργανώνουν οι
ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ στην Αθήνα, αλλά και σε αυτές των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων των αστυνομικών,
πυροσβεστών, λιμενικών και ειδικών φρουρών της Κρήτης, στα Χανιά, στις 24 Οκτωβρίου.
Επίσης, το προεδρείο της ΠΟΕΥΠΣ είχε συνάντηση (7-11-11) με τον νέο Αρχηγό ΠΣ Παναγιώτη
Μπονάτσο, ενώ ενημέρωσε και τον υπουργό Εργασίας Γιώργο Κουτρουμάνη (8-11-11) ότι στο
Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ την εκπροσωπούν οι κ.κ. Πήλιουρας και Κοκκάλας.
Στις 10 Νοεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Ομοσπονδιών με τον πρόεδρο του
κόμματος «Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών», βουλευτή Γιάννη Δημαρά και εν συνεχεία με την πρόεδρο
της Δημοκρατικής Συμμαχίας κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.
Οι ένστολοι, λοιπόν, μίλησαν, και μίλησαν ηχηρότατα: ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΑΜΕ!
Κάτω από το βάρος των οικονομικών μέτρων και της λαϊκής κατακραυγής, ο Γιώργος Παπανδρέου
όμως, αδυνατεί πλέον να κυβερνήσει. Στις 11 Νοεμβρίου 2011 σχηματίζεται η κυβέρνηση
«τεχνοκρατών» του πρώην τραπεζίτη Λουκά Παπαδήμου, αλλά η οργή του λαού δεν εκτονώνεται.
Το «σύστημα» προσπαθεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη σύσταση μιας σταθερής
κυβέρνησης, ευρείας αποδοχής, και το πετυχαίνει με βάση τη συμφωνία του έως τότε κυβερνώντος
κόμματος ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Ο πρώην
αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
σχηματίζει κυβέρνηση, που θεωρήθηκε εξαρχής μεταβατική, καθώς απέβλεπε στην επίτευξη των
στόχων που προέβλεπαν οι συμφωνίες της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρωζώνης της 26ης
Οκτωβρίου 2011, καθώς και στη διεξαγωγή εκλογών, στις αρχές του επόμενου χρόνου.
Στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επανήλθε ως υπουργός ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με
υφυπουργό τον Μανώλη Όθωνα και γενικό γραμματέα Δημόσιας Τάξης τον Ελευθέριο Οικονόμου,
επίτιμο Α΄ Αντιπρόεδρο της ΠΟΑΞΙΑ.
Οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών, δεν το βάζουν κάτω, και στις 17-11-11 απευθύνονται στον νέο
Πρωθυπουργό, υποβάλλουν αίτημα συνάντησης και τονίζουν ενόψει της κατάρτισης του νέου
προϋπολογισμού: «Βασική μας επιδίωξη δεν είναι η ικανοποίηση κάποιων συντεχνιακών αιτημάτων,
αλλά η πραγματική διασφάλιση και προάσπιση της υψηλής αποστολής του λειτουργήματός μας
στην κρίσιμη και τραγική περίοδο που περνάει η Πατρίδα μας».
Εις μάτην όμως. Στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του ετήσιου, τακτικού κρατικού
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προϋπολογισμού για το 2012, αποκαλύφθηκε η νέα αφαίμαξη (10,4 δισ. ευρώ από τα νοικοκυριά
και με πλεόνασμα φόρων και περικοπών ψάχνουν έξτρα έσοδα 5,3 δισ. ευρώ από τη μείωση στο
αφορολόγητο, αύξηση σε κλιμάκια φορολογικών συντελεστών, κατάργηση φοροαπαλλαγών,
έκτακτες εισφορές - χαράτσια - τέλη, αύξηση στις αντικειμενικές αξίες, εξίσωση πετρελαίου
θέρμανσης - κίνησης κ.λπ.).
Ο προϋπολογισμός συντάχθηκε με βάση το «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2012-2015», που προβλέπεται για το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ήτοι:
-Μείωση για πληρωμή μισθών
-Μείωση για καταβολή πρόσθετου μισθολογικού χαρακτήρα παροχών
-Μείωση για μετακινήσεις ένστολου προσωπικού
-Μείωση λειτουργικών δαπανών
-Μείωση για προμήθεια υλικοτεχνικού και λοιπού εξοπλισμού.
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Δυναμικές κινητοποιήσεις προκαλεί και το Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα το 2011. Οι περικοπές δαπανών
συνεχίζονται και οι ένστολοι διαμαρτύρονται ακόμα και στις έδρες των Αρχηγείων των Σωμάτων
Ασφαλείας.
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10Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ, «ΦΩΤΙΑ» ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ
Περίοδος Νίκου Αθάνατου (2011-2014)
Η πρόταση για το νέο μισθολόγιο
Λίγο πριν αποχαιρετίσουμε το 2011, η Ομοσπονδία καταγράφει ακόμα μία αναδιοργάνωση του
προεδρείου της. Στις 5-12-2011 συνεδρίασε το Δ.Σ. και προέβη στην εκλογή νέου προέδρου, λόγω
παραιτήσεως του Γιώργου Κοκκάλα. Τη θέση του καταλαμβάνει κατόπιν ψηφοφορίας ο Νίκος
Αθάνατος, τη θέση του Α’ αντιπροέδρου ο Κων/νος Δαδούδης και τη θέση του αναπληρωτή γενικού
γραμματέα ο Γρηγόριος Αναστασιάδης.
Στο πλαίσιο της συζήτησης που ακολούθησε σχετικά με τη λειτουργία της Ομοσπονδίας, με το
επιχείρημα ότι είναι υποτονική η δράση του προεδρείου, τέθηκε σε ψηφοφορία και μειοψήφησε,
σχετική πρόταση για έκτακτο συνέδριο. Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα εκκρεμή ζητήματα του
κλάδου με την επισήμανση ότι η ολιγωρία της Ηγεσίας φτάνει πλέον τα όρια της αδιαφορίας.
Μάλιστα, εκδόθηκε και αναλυτικό σημείωμα για ενημέρωση των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων.
Το νέο προεδρείο συμμετέχει εν συνεχεία (13/12/2011) στη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας
που είχε συσταθεί για τη σύνταξη σχεδίου νόμου με αντικείμενο το νέο ενιαίο μισθολόγιο των Ε.Δ
και των Σ.Α. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι Ομοσπονδίες κατέθεσαν κοινή πρόταση, εξηγώντας
τους λόγους που τις οδηγούν σε αυτό:
«Το ισχύον Μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων - Σωμάτων Ασφαλείας που θεσμοθετήθηκε
το έτος 1997, είναι άναρχο, άδικο και άνισο με αφετηρία (εισαγωγική μονάδα) να ξεκινάει από
τον βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ (Ανθυπολοχαγού) με βασικό μισθό τα 899 € και την πλειοψηφία
των στελεχών να έχει αρνητικούς συντελεστές κάτω από την μονάδα (0,76 για τους Αστυφύλακες
- Λιμενοφύλακες - Πυροσβέστες και βασικό μισθό τα 683€) με χαρακτηριστικό παράδειγμα να
χρειάζονται 18 χρόνια για να πάρουν τη μονάδα, τη μισθολογική προαγωγή του Υπαστυνόμου
Β΄ (Ανθυπολοχαγού), οι δε συντελεστές για τους νέους (Υπαξιωματικούς -Αξιωματικούς) είναι
απαράδεκτα χαμηλοί χωρίς ορθολογικά, δίκαια και αναλογικά κλιμάκια.
Με σύνδεση βαθμού μισθού χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν η γνώση, η παραγωγικότητα -απόδοση,
πτυχία σπουδών- με άσχετα ερμαφρόδιτα επιδόματα τα οποία αποτελούν μέχρι 45% περίπου του
μισθού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επικινδυνότητα της εργασίας με χαρακτηρισμό, χωρίς να
υπάρχει θεσμοθετημένη αμοιβή με ωρομίσθιο για την πέραν του πενθημέρου εργασία -νυκτερινά υπερωρίες - Κυριακές - εξαιρέσιμες - αργίες, με τις ανάλογες προσαυξήσεις.
Χωρίς να υπάρχει οικονομικό κίνητρο για αυτούς που είναι καθημερινά στους δρόμους σε μόνιμη
βάση (επίδομα βάρδιας δρόμου μαχίμων Υπηρεσιών) και δίνουν «αγώνα ζωής» κάτω από αντίξοες
συνθήκες εργασίας, χωρίς να υπάρχει επίδομα θέσης ευθύνης του βαθμοφόρου συνδεδεμένο με
τους στόχους - απόδοση και αποδοτικότητα των Υπηρεσιών.
Χωρίς να απεμπολούμε το διαχρονικό και πάγιο αίτημά μας για διπλασιασμό της αμοιβής για
την πέραν του πενθημέρου εργασία και της νυχτερινής απασχόλησης και τη διαμόρφωση του
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εισαγωγικού μισθού του Αστυφύλακα - Λιμενοφύλακα - Πυροσβέστη στα 1.350 € για τις πέντε (5)
μέρες εργασίας και παρ’ ότι μέχρι σήμερα έχουμε υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες του πενιχρού
εισοδήματός μας εξαιτίας των πολλαπλών ερμαφρόδιτων επιδομάτων με οριζόντιες περικοπές και
σε συνδυασμό με την τραγική οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα και τις δεσμεύσεις
- υποχρεώσεις που ανέλαβε έναντι των «δανειστών» της στην κατεύθυνση του εξαναγκασμού,
προτείνουμε την βελτίωση του υπάρχοντος μισθολογίου με το υπάρχον μισθολογικό κόστος, ως
αφετηρία για την προοπτική και το μέλλον των νέων συναδέλφων, ως ακολούθως:
1.-Διαμόρφωση συντελεστών εξέλιξης του βασικού μισθού με αφετηρία (μονάδα) τον Βαθμό
του Αστυφύλακα - Λιμενοφύλακα -Πυροσβέστη (Λοχία) με μερική ενσωμάτωση σταθερού ποσού
στον Βασικό Μισθό για όλους τους βαθμούς από τα ήδη καταργούμενα τακτικά επιδόματα.
2.- Κατάργηση των έξι (6) τακτικών επιδομάτων (εξομάλυνσης - ειδικής απασχόλησης - ειδικών
συνθηκών - επιτελικής ευθύνης - Διοίκησης- παράστασης) και την δημιουργία δυο νέων επιδομάτων
ως εξής:
α) Επίδομα για την ιδιαιτερότητα και επικινδυνότητα της εργασίας το οποίο θα συνδέεται σε
ποσοστό 17% του βασικού μισθού εισαγωγής {Αστυφύλακα - Λιμενοφύλακα -Πυροσβέστη
(Λοχία)} ήτοι ποσό 150 € σε όλους τους βαθμούς της ιεραρχίας.
β) Επίδομα Θέσης Ευθύνης κλιμακωτά για κάθε βαθμό. Η διαμόρφωσή του θα προσδιοριστεί
και θα κυμαίνεται με βάση το υπόλοιπο της διαφοράς του αθροίσματος των καταργηθέντων
επιδομάτων.
3.-Τη διατήρηση του επιδόματος χρόνου Υπηρεσίας.
4.-Τη διατήρηση των μισθολογικών προαγωγών.
5.-Τη διατήρηση του επιδόματος αυξημένης υπηρεσιακής απασχόλησης που χορηγείται στο
1/5 του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν σε μονάδες αυξημένης
υπηρεσιακής ευθύνης και μετατρέπεται για το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας σε ώρες
νυκτερινής απασχόλησης με αμοιβή 2,93 €.
6.-Τη διατήρηση των ειδικών επιδομάτων (ΕΚΑΜ - ΜΑΤ - ΕΜΑΚ - Πληροφορικής -Εσωτερικών
Υποθέσεων) στο ίδιο σημερινό ύψος ποσού ως επιπλέον κίνητρο για την κάλυψη συγκεκριμένων
θέσεων.
7.-Το Επίδομα Οικογενειακής παροχής, εορτών και αδείας με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις
που καταβάλλονται στους Δημοσίους Υπαλλήλους.
8.-Τη διατήρηση της πρόσθετης αποζημίωσης για την πέραν του πενθήμερου εργασία, στο
σημερινό ποσό των 46 €.
Προτείνεται ακόμα η θεσμοθέτηση εκτός του ετήσιου μισθολογικού κόστους:
α) της υπερωριακής απασχόλησης των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας δέκα (10) ευρώ την
ώρα για εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιών - σεισμών - βίαιων συμβάντων
- διαδηλώσεων - κήρυξη της χώρας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κλπ.), μετά από διαταγή έγκριση του κ. Αρχηγού και με συγκεκριμένο ετήσιο πλαφόν.
β) η επέκταση του επιδόματος «απομακρυσμένων και παραμεθορίων περιοχών» στα στελέχη
των Σωμάτων Ασφαλείας με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που χορηγήθηκε και στους
Δημοσίους Υπαλλήλους με το ενιαίο μισθολόγιο.
Προκειμένου να μην υπάρξει αυξομείωση των συντάξεων για τους παλαιούς ασφαλισμένους
(καταταγέντες προ της 1/1/1993) που θεμελίωσαν ή θα θεμελιώσουν ασφαλιστικό δικαίωμα έως
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και την 31/12/2014, με μεταβατική διάταξη νόμου θα συνεχίσουν οι ίδιες (ισόποσες) κρατήσεις αποδόσεις για την κύρια σύνταξη και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ήτοι από ήδη χορηγούμενα επιδόματα
αθροιστικό ποσό (71,92 € +176 €) ή το αντίστοιχο ποσό από τον βαθμό του Ταξιάρχου και άνω που
υπήρχε πριν τις οριζόντιες περικοπές (επίδομα ειδικής απασχόλησης 12 % +8 % + 10 %).
Η πρότασή μας είναι ρεαλιστική, υλοποιήσιμη, υπεύθυνη, βασισμένη στα ειδικά μισθολόγια
και στην εναρμόνιση της μισθολογικής πολιτικής που ακολουθήθηκε με το ενιαίο μισθολόγιο των
Δημοσίων Υπαλλήλων».
Το νέο προεδρείο της ΠΟΕΥΠΣ με έγγραφό του επανέρχεται στη συνέχεια στο θέμα του
Κανονισμού μεταθέσεων και καλεί τον Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος Παναγιώτη Μπονάτσο να λάβει
υπόψη του τα όσα είχε δεχτεί κατά τη συνάντηση με το Δ.Σ. στις 7-11-2011, μετά τις παρατηρήσεις
του ΣτΕ. Μάλιστα, τον ενημέρωσε ότι εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στο πνεύμα και τη
φιλοσοφία του εν λόγω Κανονισμού Μεταθέσεων. «Ο Κανονισμός Μεταθέσεων αποτελεί για
όλους εμάς μια ιστορική κατάκτηση που όλα αυτά τα χρόνια λειτούργησε ως τροχοπέδη απέναντι
σε φαινόμενα αναξιοκρατίας, αντιπαλότητας και αδικιών των συναδέλφων.
Κύριε Αρχηγέ, ζητάμε την άμεση σύσταση επιτροπής, με συμμετοχή και εκπροσώπου μας
(όπως είχατε δεσμευτεί στην τελευταία συνάντηση που είχαμε μαζί σας), με σκοπό την εκ νέου
επεξεργασία ενός Κανονισμού Μεταθέσεων που θα διέπεται από τις αρχές της αξιοκρατίας, της
δικαιοσύνης και της ίσης μεταχείρισης όλων των συναδέλφων, στοιχεία που εκτιμούμε ότι εκτός
από απαραίτητα για την ομαλή διαβίωση και σταδιοδρομία μας εντός του Πυρ/κού Σώματος θα
συμβάλλουν σημαντικά και στην αναβάθμιση του Πυρ/κού Σώματος».
Γολγοθάς και η νέα συνδικαλιστική χρονιά - Το δικαίωμα στην απεργία
Το προεδρείο αποχαιρετά το 2011, έχοντας πλήρη επίγνωση του νέου Γολγοθά που προβάλλει για
όλους από την αρχή του νέου, συνδικαλιστικά και ημερολογιακά, έτους, παρά τις ενθαρρυντικές
τοποθετήσεις των κυβερνώντων.
Στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, ο πρωθυπουργός, πρώην τραπεζίτης, Λουκάς Παπαδήμος,
σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «οι επόμενοι τρεις μήνες θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμοι. Οι αποφάσεις
που θα ληφθούν θα καθορίσουν την πορεία της Ελλάδας τις επόμενες δεκαετίες. Οφείλουμε
να εργαστούμε συστηματικά. Με σχέδιο, συλλογική προσπάθεια, σαφείς στόχους, επιμονή
στην υλοποίησή τους, με την ευθύνη και συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων, μπορούμε να
μετατρέψουμε το 2012 σε χρονιά ελπίδας. Οι προσπάθειες που έγιναν, οι θυσίες του ελληνικού
λαού και η αλληλεγγύη των εταίρων μας, είχαν ως αποτέλεσμα να αποφύγουμε την οικονομική
καταστροφή και να κάνουμε σημαντικά βήματα εξόδου από την κρίση”, είπε, αναγνωρίζοντας ότι
“η κοινωνία μας δοκιμάστηκε και δοκιμάζεται σκληρά. Τα εισοδήματα μειώθηκαν και η ανεργία
αυξήθηκε. Χιλιάδες οικογένειες, ιδιαίτερα τούτες τις μέρες, υφίστανται τις συνέπειες της κρίσης.
Πρέπει να σταθούμε δίπλα τους, όπως αρμόζει σε μια κοινωνία ανθρωπιάς και αλληλεγγύης.
Κανένας μόνος του. Είμαστε ένας λαός, ένα έθνος, σε κοινή δοκιμασία».
Και για να βγούμε από την κρίση, όπως είπε, πρέπει «να εξυγιάνουμε το κράτος, να χτίσουμε
την οικονομία μας σε στέρεες βάσεις, να την κάνουμε ξανά ανταγωνιστική. Είμαστε υπερήφανος
λαός. Θα υπερασπιστούμε τη θέση μας στην Ευρώπη. Το ευρώ είναι το νόμισμά μας. Η Ευρώπη
των ανεπτυγμένων χωρών είναι το κοινό μας σπίτι», τόνισε.
Τη δίσεκτη νέα χρονιά, η ζωή συνεχίζει να τραβά την ανηφόρα του μνημονιακού της Γολγοθά,
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με το πολιτικό σύστημα στα όρια της κατάρρευσης και την κοινωνία ολόκληρη να βράζει από θυμό
και αγανάκτηση.
Είναι η χρονιά του «Μνημονίου ΙΙ» και των επαχθών οικονομικών μέτρων, ως αντάλλαγμα των
δανείων που χορηγούνται στη χώρα, είναι η χρονιά των αυτοκτονιών και του ιδιότυπου ψυχολογικού
πολέμου «εντός ή εκτός ευρώ», «παίρνουμε ή δεν παίρνουμε τη δόση» κλπ. Είναι η χρονιά που οι
πυροσβέστες μετρούν ήδη απώλεια εισοδήματος περί τα 5.000 ευρώ ετησίως… Είναι όμως και η
χρονιά, περαιτέρω ριζοσπαστικοποίησης της κοινωνίας και αναπόφευκτα και του συνδικαλιστικού
κινήματος των ενστόλων. Είναι η χρονιά των ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων, με τις δυο εκλογικές
αναμετρήσεις και τις ανακατατάξεις που επιφέρουν. Είναι η χρονιά των χαμένων …αυτοδυναμιών,
καθώς στις διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις κανένα κόμμα δεν καταφέρνει να συγκεντρώσει το
απίθανο πλέον ποσοστό του 42% που θα του επέτρεπε το σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης.
Με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς ο Γιώργος Παπανδρέου ανακοινώνει την πρόθεσή του να
παραιτηθεί από πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ενώ το Φεβρουάριο η Βουλή ψηφίζει νέα μέτρα λιτότητας,
βάζοντας «φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό, αλλά και στους δρόμους της Αθήνας που γνωρίζουν
πρωτόγνωρες διαδηλώσεις, παρατεταμένα επεισόδια και χρήση χημικών από την αστυνομία.
Όλοι πλέον συνειδητοποιούν ότι η χώρα πορεύεται υπό την υψηλή καθοδήγηση του υπουργού
Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφανγκ Σόιμπλε και της Γερμανίδας Καγκελαρίου Άνγκελας
Μέρκελ και γι’ αυτό άλλωστε, όταν η τελευταία, στις 9 Οκτωβρίου 2012, επισκέπτεται την Αθήνα,
λαμβάνονται δρακόντεια μέτρα ασφαλείας…
Τα εκατομμύρια των ανέργων και φτωχοποιημένων συμπολιτών μας, τα «λουκέτα», οι άστεγοι,
τα ξενιτεμένα παιδιά, το αβέβαιο μέλλον, τρομάζουν…
Οι τεκτονικές δονήσεις που προκαλούνται στο πολιτικό σκηνικό με τα ανερχόμενα ρεύματα
κοινωνικής διαμαρτυρίας και αγανάκτησης, όπως αυτά εκφράζονται μέσω του Συνασπισμού της
Ριζοσπαστικής Αριστεράς, αλλά και της Χρυσής Αυγής, αντανακλούν και στο στερέωμα των
Σωμάτων Ασφαλείας, την τύχη των οποίων μετά το Χρήστο Παπουτσή, θα διαχειριστεί ο Νίκος
Δένδιας. Η πολιτική που ακολουθεί, βρίσκεται πλέον καθημερινά στο στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ
εξαιτίας και της πρωτοφανούς χρησιμοποίησης των δυνάμεων καταστολής της Ελληνικής
Αστυνομίας κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας των «αγανακτισμένων» της
πλατείας Συντάγματος, αλλά και των συνδικαλιστικών οργανώσεων της χώρας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχει «αγκαλιάσει» προ πολλού το συνδικαλιστικό κίνημα των ενστόλων, δεν
χάνει επομένως την ευκαιρία και αρχίζει πλέον να ασκεί συστηματική κριτική στην πολιτική
δημόσιας τάξης. Έτσι, με αφορμή τις εξαγγελίες του Ν. Δένδια για την αναδιοργάνωση Αστυνομίας
και Πυροσβεστικής, με ανακοίνωσή του το Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει:
«Ο υπουργός μετά τη συναίνεσή του στο πετσόκομμα του μισθολογίου των Σωμάτων Ασφαλείας
και των Ενόπλων Δυνάμεων και την περαιτέρω εξαθλίωση του προσωπικού, ανακοίνωσε ότι
αστυνομικοί και πυροσβέστες είναι πολλοί και θα εξορθολογήσει την υπάρχουσα κατάσταση με
την αναδιοργάνωση των Σωμάτων.
Την ίδια στιγμή που λέει ότι οι πυροσβέστες περισσεύουν, τρέχει διαγωνισμός για 725
πυροσβέστες και 50 αξιωματικούς και έχει δεσμευθεί για απορρόφηση των 800 επιλαχόντων
πενταετών πυροσβεστών μέσα στο 2012. Αναρωτιόμαστε ποιόν τελικά κοροϊδεύει ο υπουργός;
Η αναδιοργάνωση των Σωμάτων Ασφαλείας είναι αρκετά σοβαρή υπόθεση για να τη χειριστεί
μόνος του ο υπουργός στη θητεία του οποίου κορυφώθηκαν η εγκληματικότητα, η ρατσιστική
βία, η δράση παρακρατικών ομάδων, η καταστολή και απάνθρωπη συμπεριφορά αστυνομικών
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απέναντι σε πολίτες.
Υπενθυμίζουμε στον υπουργό ότι η ασφάλεια του πολίτη και η πολιτική προστασία είναι
συνταγματικό δικαίωμα του κάθε πολίτη. Πρέπει να απεξαρτηθεί από την κομματοκρατία και η
αναδιοργάνωση των Σωμάτων πρέπει να γίνει από διακομματική κοινοβουλευτική επιτροπή στην
οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των σωμάτων, των συνδικαλιστικών φορέων, της επιστημονικής
κοινότητας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνικοί φορείς».
Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 19ης Ιανουαρίου 2012 γίνεται ξανά συζήτηση για τα θέματα
της αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών, για το μισθολόγιο και το ασφαλιστικό, ασκείται κριτική για
τη στάση του υπουργού Χρήστου Παπουτσή που, όπως έλεγε, δεν είχε χρόνο να συναντήσει το
προεδρείο κλπ, ενώ πριν λήξει η συνεδρίαση, λόγω αποστρατείας του μέλους του Δ.Σ. Μιχαήλ
Μιχαήλ, τη θέση του καταλαμβάνει στο εξής ο Σπύρος Ζαμπάτης.
Στις 24 Ιανουαρίου 2012 πραγματοποιήθηκε κοινή σύσκεψη των έξι προέδρων των Ομοσπονδιών,
κατά την οποία κυριάρχησε το κοινό αγωνιστικό τους πλαίσιο υπό το βάρος των νέων μισθολογικών
περικοπών που βλέπουν πλέον οι συνάδελφοί τους αποτυπωμένες στη μισθοδοσία τους. Ειδικότερα,
εξετάστηκαν οι νέες μορφές αγωνιστικής δράσης και διαμαρτυρίας που θα ακολουθήσουν το προσεχές
διάστημα, ώστε να μεγιστοποιήσουν το βαθμό πίεσης προς τους κρατούντες. «Τα προβλήματα δεν
μπορούν να τα κρύβουν πια κάτω από το χαλί, ούτε και να υπολογίζουν στο φιλότιμο των ένστολων.
Και όπως ανακοίνωσαν, «κοινή απαίτηση του συνδικαλιστικού μας κινήματος είναι να υπάρξει
πλήρης εφαρμογή του Ν. 1264/ 82 «περί συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων» και
για το ένστολο προσωπικό, με την αναθεώρηση του άρθρου 23 του Συντάγματος, ώστε να αρθεί ο
απόλυτος περιορισμός του δικαιώματος της απεργίας, διότι πρόκειται για αναφαίρετο δημοκρατικό
δικαίωμα όλων των εργαζομένων, που δεν μπορεί να αφήνεται «στην κλίνη του Προκρούστη της
εκάστοτε εξουσίας».
Προς άρση τυχόν παρεξηγήσεων, λοιπόν, αποφασίστηκε σε πρώτη φάση να υπάρξει άμεση
ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων και ιδίως εκείνων που στηρίζουν την κυβέρνηση, τόσο για
την παραπάνω απόφασή τους, όσο και για το διεκδικητικό πλαίσιο και τις κόκκινες γραμμές που
θέτει το συνδικαλιστικό κίνημα για μια σειρά καίριας σημασίας αιτήματα.
Η ΠΟΕΥΠΣ από την πλευρά της έχει σταθερά στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα της
αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών του ΠΣ και με έγγραφό της προς τον Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος
Παναγιώτη Μπονάτσο επισημαίνει ότι ενώ ανασυγκροτήθηκε η Επιτροπή του Αρχηγείου με τη
συμμετοχή εκπροσώπου της προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις της και να αξιοποιήσει τυχόν
μελέτες που θα υπήρχαν, εντούτοις δεν της έχει δοθεί καμιά μελέτη ή πρόταση εκ μέρους των
υπηρεσιακών παραγόντων.
«Διαφαίνεται πως η επιχειρούμενη Αναδιοργάνωση είναι βέβαιο πως δεν μπορεί να προχωρήσει
κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις διότι δεν λαμβάνει σοβαρά όλες εκείνες τις παραμέτρους
που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και αξιόπιστου μηχανισμού πυρασφαλείας
της χώρας. (…) Τα ερωτήματα που προκύπτουν, εν αναμονή και της λήψης του πορίσματος της
Επιτροπής που περιέργως ακόμα δεν μας έχει κοινοποιηθεί αν και επίμονα το έχουμε ζητήσει από
το αρμόδιο τμήμα του Α.Π.Σ., είναι πολλά, αλλά συνοψίζονται σε ένα, το πιο σημαντικό:
Με ποια κριτήρια η Επιτροπή ζητάει την αναστολή της λειτουργίας Υπηρεσιών και Κλιμακίων ή
και αναβάθμιση κάποιων άλλων;
Δεδομένο είναι επίσης ότι, απώτερος σκοπός της Αναδιοργάνωσης είναι το οικονομικό όφελος
που θα προκύψει από το κλείσιμο κάποιων Πυροσβεστικών Κλιμακίων και Υπηρεσιών της χώρας
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στα πλαίσια της ακολουθούμενης πολιτικής της περιστολής των δημοσίων δαπανών. Όμως κάτι
τέτοιο δεν επιτυγχάνεται καθώς το ποσό που προκύπτει δεν ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ, αφού κατά
βάση τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια που θέλουν να καταργήσουν, συντηρούνται από τους εκάστοτε
Δήμους της χώρας.
Μετά τις παραπάνω διαπιστώσεις, θεωρούμε ότι για να υπάρξει Αναδιοργάνωση του Π.Σ. σε
σωστή και δίκαιη βάση, θα πρέπει αυτή να στηριχτεί σε μια εμπεριστατωμένη μελέτη που θα
σταθμίζει όλα τα αντικειμενικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως χιλιομετρικές
αποστάσεις των Υπηρεσιών, αριθμός συμβάντων, ζώνες επικινδυνότητας, ύπαρξη δασικών όγκων
και δικτύων και άλλα επιμέρους στοιχεία που συναρτώνται άμεσα με τις ιδιαιτερότητες κάθε
περιοχής. Επίσης θεωρούμε αυτονόητο ότι όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν άμεσα και την επίλυση
ζητημάτων του πυροσβεστικού προσωπικού όπως αυτό της κατανομής του προσωπικού και την
δημιουργία ξεχωριστού οργανογράμματος για μονίμους και πυροσβέστες δετούς θητείας. Πάγια
θέση μας αποτελεί επιπλέον, η αναμόρφωση της εκπαίδευσης, της υλικοτεχνικής υποδομής όπως
και η καθιέρωση ειδικοτήτων με διαχωρισμό Επιχειρησιακού και Διοικητικού τομέα».
«Δεν προσκυνάμε»
Στις 27 Ιανουαρίου 2012, οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών ζήτησαν συνάντηση με τον Χρήστο
Παπουτσή δεδομένου ότι είχε αναζωπυρωθεί η σεναριολογία για το μισθολόγιο των ενστόλων.
Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της ΠΟΕΥΠΣ συναντήθηκε με τον Γ.Γ. του υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη Οικονόμου Ελευθέριο, καθώς και με τον Αρχηγό Π.Σ. Αντιστράτηγο Μπονάτσο
Παναγιώτη, στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος. Ο Ελευθέριος Οικονόμου τους «περιέγραψε
την κρισιμότητα της περιόδου που διέρχεται η χώρα μας, τα πολύ δύσκολα οικονομικά δεδομένα
που υπάρχουν ενώ ειδικότερα για το μισθολόγιό μας, γνωρίζοντας βεβαίως την κοινή πρόταση των
ένστολων, επισήμανε ότι εάν προκύψει θέμα κατάργησης των μισθολογικών προαγωγών, θα πρέπει
να υπάρξει από εμάς ισοδύναμη αντιπρόταση. Τόνισε επίσης και την ανάγκη συμπόρευσης και
κοινής γραμμής των τριών Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας στο θέμα του μισθολογίου».
Από τη συνάντηση με τον Αντιστράτηγο Μπονάτσο Παναγιώτη, προέκυψαν τα εξής:
«Για το ζήτημα του ωραρίου μας γνωστοποίησε ότι στις 14-02-2012 το Α.Π.Σ. απέστειλε στο
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έγγραφο για δυνατότητα εφαρμογής 8ωρου-12ωρου-16ωρου
και 24ωρου στις Υπηρεσίες με σύμφωνη γνώμη των Υπαλλήλων και αναμένεται απάντηση γι’
αυτό.
Για τα θέματα τόσο του νέου Κανονισμού μεταθέσεων όσο και για αυτό της Αναδιοργάνωσης
των Υπηρεσιών του Σώματος, μας ενημέρωσε ότι υπάρχει στασιμότητα, λόγω του ζητήματος
της επίλυσης βασικών λειτουργικών θεμάτων των 4.000 Πυροσβεστών πενταετούς θητείας, με
σημαντικότερο αυτό της κατανομής τους στις Υπηρεσίες και τα Π.Κ. της χώρας».
Με αυτά τα δεδομένα η ΠΟΕΥΠΣ κάλεσε στη συνέχεια τα μέλη της «αφού ο καθένας μας βλέπει
να ανατρέπεται βίαια η ζωή του και το μέλλον του να μοιάζει ζοφερό όσο ποτέ», να συμμετάσχουν
την Τρίτη, 28 Φεβρουάριου 2012, στη νέα πανελλαδική ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των
Ομοσπονδιών, στην Αθήνα.
Πριν από αυτήν, στις 21 Φεβρουάριου 2012 με μια σκληρή ανακοίνωση που τιτλοφορείται «ΟΧΙ
ΣΤΑ ΛΗΣΤΡΙΚΑ ΜΕΤΡΑ», καλούν τους συναδέλφους τους σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από
το υπουργείο Οικονομικών, καταγγέλοντας τις προωθούμενες νομοθετικές διατάξεις:
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• κατάργηση του εκλογικού επιδόματος,
• νέα μείωση μισθών κατά 10% και συντάξεων κατά 12% για τις άνω των 1.300 ευρώ, καθώς και
των επικουρικών, ένας Θεός οίδε πόσο,
• νέα περικοπή των δαπανών του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
τουλάχιστον κατά 30.000.000 ευρώ,
•νέο ασφαλιστικό και άγνωστο τι άλλο απεργάζονται ερήμην μας!
Καλούν επίσης τους αρμόδιους υπουργούς να μη συνεργήσουν στο νέο έγκλημα που επιχειρείται
εις βάρος των χιλιάδων ένστολων, τους δε βουλευτές να αποτρέψουν με τη γενναία ΨΗΦΟ τους τα
καταδικασμένα στην αποτυχία «σχέδια επί χάρτου» των εκπροσώπων των αγορών και της διεθνούς
τοκογλυφίας.
Οι Ομοσπονδίες προέβησαν σε παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Οικονομικών,
επιδιώκοντας να δουν τον υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο. «Αντί να εμφανιστεί και να
μιλήσει για τις αποφάσεις του ο κ. Υπουργός, μας ανακοινώθηκε αορίστως από τη διευθύντρια
του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου ότι στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο για
τις περικοπές των μισθολογικών δαπανών του δημόσιου τομέα προβλέπεται, όπως αναφέρεται
και στο νέο Μνημόνιο, μια περικοπή της τάξεως του 10% για όλα τα ειδικά μισθολόγια, χωρίς
να εξειδικεύεται ο τρόπος εφαρμογής των περικοπών και ποιους συγκεκριμένα αφορούν.
Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται για νέο μισθολόγιο, αλλά για περικοπές του υφιστάμενου
Προϋπολογισμού». Στράφηκαν όμως και κατά του Χρήστου Παπουτσή κατηγορώντας τον ότι
αρνείται να τους ενημερώσει. Γι’ αυτό ανακοίνωσαν ότι στις 28 Φεβρουάριου 2012, ημέρα ψήφισης
των νέων απαράδεκτων περικοπών, θα πραγματοποιηθεί νέα πανελλαδική ένστολη συγκέντρωση
διαμαρτυρίας στην Αθήνα. «Ένα να ξέρουν, όμως, όσοι υποτιμούν τον ένστολο: Οι καμπάνες θα
σημάνουν όσο κι αν κάποιοι θέλουν να σιωπήσουμε!», κατέληγε η σχετική ανακοίνωσή τους.
Υπό την πίεση αυτή, η συνάντηση με το Χρήστο Παπουτσή έγινε στις 23-2-2012 το απόγευμα,
την τελευταία στιγμή, για να τους ανακοινώσει ότι «είναι εντελώς ανυπόστατες οι πληροφορίες
ότι μειώνονται οι μισθοί του ένστολου προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας με το νομοσχέδιο
του Υπουργείου Οικονομικών που ψηφίζεται την ερχόμενη Τρίτη. Δεν υπάρχει σχετική ρύθμιση»
δήλωσε, ενώ ανακοίνωσε ότι η συζήτηση για τα ειδικά μισθολόγια θα πραγματοποιηθεί το Μάιο
και θα χρειαστεί νέα νομοθετική ρύθμιση τον Ιούνιο, σύμφωνα, με τον προγραμματισμό της
κυβέρνησης για τη μείωση των δημοσίων δαπανών.
Και αφού πρόσθεσε ότι έχει ζητήσει σε διάφορα επίπεδα (Κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση
κλπ) την εξαίρεση των Σωμάτων Ασφαλείας από τις μισθολογικές περικοπές και τον περιορισμό
των προσλήψεων, αναγνωρίζοντας ότι οι ένστολοι έχουν υποστεί «επανειλημμένες θυσίες στη
μισθολογική τους κατάσταση και έχουν ξεπεράσει τα όρια της προσωπικής αντοχής τους», τους
παρέδωσε το πόρισμα της μεικτής Επιτροπής που επεξεργάστηκε την πρότασή τους για το ειδικό
μισθολόγιο, σημειώνοντας ότι η σχετική δαπάνη είναι στο πλαίσιο των εγγεγραμμένων πιστώσεων
στον προϋπολογισμό του 2012 και δεν προκαλεί νέα επιβάρυνση.
Στις 27 Φεβρουαρίου 2012, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Παπουτσής υπέβαλε την
παραίτησή του με μακροσκελή επιστολή που απέστειλε στον Πρωθυπουργό. Δεν αντικαταστάθηκε
όμως αμέσως, αλλά μερικές ημέρες αργότερα, στις 7 Μαρτίου από το Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στο
πλαίσιο ανασχηματισμού. Επίσης, υφυπουργός διορίστηκε ο έως τότε Γενικός Γραμματέας
Δημόσιας Τάξης και πρώην Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Ελευθέριος Οικονόμου.
Λίγο πριν, το υπουργείο Οικονομικών είχε ανακοινώσει ότι στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο για τις
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περικοπές των μισθολογικών δαπανών του δημόσιου τομέα προβλέπεται, όπως αναφέρεται και στο
νέο Μνημόνιο, μια περικοπή της τάξεως του 10% για όλα τα ειδικά μισθολόγια... Οι Ομοσπονδίες
αντέδρασαν με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Κολοκοτρώνη, στις 28 Φεβρουάριου
2012, όπου κυριάρχησε το αίτημα «Όχι στον εξευτελισμό των ένστολων! Στο αγαθό της ασφάλειας
του πολίτη δεν χωρούν εκπτώσεις και περικοπές!»
Είναι η μέρα που ψηφίζεται το «Μνημόνιο II», ο Νόμος 4046/2012 (ΦΕΚ 28/Α/28-2-2012)
«Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Mνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες
διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας».
Το νέο «πακέτο μέτρων» περιλαμβάνει μείωση του γενικού κατώτατου μισθού κατά 22% και
κατάργηση της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας (ΕΓΣΣΕ) έως το 2012, ο βασικός
μεικτός μισθός από 751 ευρώ πέφτει στα 586 ευρώ, παγώνουν και πάλι οι αυξήσεις μισθών και
μέχρι να μειωθεί η ανεργία από 22% στο 10%, καταργείται η μονιμότητα στις πρώην ΔΕΚΟ κλπ.
Οι συνδικαλιστές των Σωμάτων Ασφαλείας, συνεχίζουν λοιπόν τον αγώνα τους, έχοντας
διαμηνύσει προς κάθε κατεύθυνση «Δεν προσκυνάμε!!!».
Μπροστά τους έχουν, άλλωστε, και τις αποφάσεις των τροϊκανών για το ασφαλιστικό και τα
ταμεία τους. Κυρίαρχο θέμα αποτελεί το ίδιο διάστημα και το «κούρεμα» των αποθεματικών του
ΤΕΑΠΑΣΑ! 360.000.000 ευρώ, «ζεστό» χρήμα χάθηκαν εν μια νυκτί από την ανταλλαγή των
ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου εν μέρει από το Ταμείο Στήριξης Ασφαλιστικού Συστήματος
Α.Ε. και εν μέρει από τίτλους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Του μεν Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. τα αποθεματικά στις 9/03/2012 ήταν 107.500.000 ευρώ και μετά το
«κούρεμα» έμειναν 55.500.000 ευρώ περίπου ενώ η τρέχουσα αξία στις 12/03/2012 ήταν 33.800.000
ευρώ περίπου, του δε Τ.Π.Υ.Π.Σ., στις 9/03/2012 ήταν 41.800.000 ευρώ, έγιναν 21.400.000 περίπου
και η τρέχουσα αξία στις 12/03/2012 ήταν 13.150.000 ευρώ.
Η πολιτική του απροκάλυπτου εκβιασμού των εργαζομένων για να δεχθούν άνευ όρων την
ατομική και οικογενειακή τους χρεοκοπία, συνεχίστηκε αυτή τη φορά με την επίκληση ότι προέχει
«η σωτηρία της χώρας», αλλά και με την απειλή ότι, αν δεν δεχθούν την «εθελοντική» συμμετοχή
στη διαδικασία αυτή, ήτοι της απομείωσης της περιούσιας του Ταμείου κατά 53%, αργότερα αυτή
θα καταστεί αναγκαστική, και μάλιστα σε ποσοστό έως και 80%!
«Πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι τα ασφαλιστικά ταμεία των αστυνομικών-πυροσβεστών,
διαχρονικά, αφενός στήριξαν τις επιλογές που υπέδειξαν οι εκάστοτε κυβερνήσεις της χώρας,
επενδύοντας τα αποθεματικά τους σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου και αφετέρου τροφοδοτούσαν
με ρευστότητα την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς εκ του νόμου ήταν υποχρεωτική η σύναψη
συναλλαγών μόνο με αυτή την τράπεζα. Τα αποθεματικά των ταμείων, εξάλλου, έχουν δημιουργηθεί
από τις εισφορές των ασφαλισμένων συναδέλφων μας με σκοπό μαζί με τις αποδόσεις τους να
χρηματοδοτήσουν τις παροχές τους ως συνταξιούχων. Σήμερα, λοιπόν, που το Ελληνικό Δημόσιο
δεν διασφαλίζει πλέον ούτε το μίνιμουμ των αποδόσεων τόσο των επικουρικών συντάξεων όσο
και του εφάπαξ βοηθήματος, αρνούμαστε να συμπράξουμε στην περαιτέρω καταλήστευση του
Ταμείου. Γι’ αυτό ψηφίσαμε ΟΧΙ στη συμμετοχή μας στο PSI με τη μορφή που εφαρμόζεται για τα
ασφαλιστικά ταμεία και, κατ’ επέκταση, στην απομείωση των αποθεματικών τους, που συνεπάγεται
η συμμετοχή μας σ’ αυτό. Η σημερινή απόφαση αφορά, άλλωστε, ένα μικρό ποσοστό ομολόγων,
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ύψους 17.000.000 ευρώ περίπου, που κατέχει το Ταμείο απευθείας από το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ
τα υπόλοιπα αποθεματικά του, που βρίσκονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, άνω των 500 εκατ.
ευρώ, υπόκεινται σε “κούρεμα” χωρίς καν να ερωτηθούμε», ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους οι
Ομοσπονδίες.
Στο Μάρτιν Σουλτς
Οι ένστολοι, λοιπόν, όχι μόνο δεν επαναπαύτηκαν από τις καθησυχαστικές δηλώσεις του
υπουργού τους, αλλά στις 28 Φεβρουαρίου 2012 εκδήλωσαν για μια ακόμα φορά τη διαμαρτυρία
τους, με μεγαλύτερο πείσμα. Μάλιστα έστειλαν και σχετική επιστολή-καταγγελία στον πρόεδρο
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ έκαψαν για συμβολικούς λόγους και τη σημαία της ναζιστικής
Γερμανίας του Αδόλφου Χίτλερ έξω από τη Βουλή.
Οι ένστολοι κάλεσαν την ίδια ημέρα το Μάρτιν Σουλτς -ο οποίος είχε διαδοχικές συναντήσεις
με την πολιτειακή και πολιτική Ηγεσία του τόπου- να μεταφέρει την αγανάκτησή τους στους
Ευρωπαίους Βουλευτές και να μεριμνήσει για την έμπρακτη εκδήλωση αλληλεγγύης προς το λαό
και τη χώρα μας, όπως επιβάλλουν τα ιδεώδη και οι καταστατικές- ιδρυτικές πράξεις και αρχές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Καίγοντας δε μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη τη ναζιστική σβάστικα, ήθελαν να επισημάνουν
ότι αγωνίζονται για να μην υπάρξει η παραμικρή μετάλλαξη της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που κυματίζει εδώ και τρεις δεκαετίες δίπλα στη Γαλανόλευκη, ενώνοντας, αντί να χωρίζει, τους
λαούς της Γηραιάς Ηπείρου, σε πλούσιους και παρίες.
Το Ψήφισμα της πανελλαδικής διαμαρτυρίας είχε τίτλο «Μας χρωστάτε, δεν σας χρωστάμε! Ο
αγώνας μας δεν είναι συντεχνιακός».
Ο Μάρτιν Σουλτς, απαντώντας στην επιστολή των Ομοσπονδιών, παραδέχτηκε «τη δύσκολη
κατάσταση που αντιμετωπίζουν Έλληνες εργαζόμενοι και πολίτες σήμερα, ιδιαίτερα δε οι
εργαζόμενοι που καλούνται να επιτελέσουν ειδικά καθήκοντα, όπως εκείνα των Σωμάτων
Ασφαλείας». Τόνισε ότι «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθεί με εξαιρετικό ενδιαφέρον
την πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα και τις κοινωνικές της επιπτώσεις.
Αναγνωρίζουμε πόσο ανησυχητικές είναι αυτές οι εξελίξεις για τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι
πλήττονται από απώλεια απασχόλησης και εισοδήματος, αλλά επίσης και για τους πολίτες σε
ολόκληρη την Ευρώπη. Έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι από μόνα τους τα μέτρα λιτότητας
δεν κατορθώνουν παρά να υπονομεύσουν την ικανότητα της Ελλάδας και κατ’ επέκταση και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αντιμετωπίσει με επάρκεια και αποτελεσματικότητα τον αρνητικό
αντίκτυπο της κρίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέκαθεν παρότρυνε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη
να διασφαλίσουν ότι τα μέτρα που υιοθετούνται δεν θα δημιουργούν εισέτι μεγαλύτερη ένδεια και
κοινωνικό αποκλεισμό αλλά, αντιθέτως, προσανατολίζουν εκ νέου την Ελλάδα, και άλλες χώρες
που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση, προς την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων
αξιοπρεπούς απασχόλησης και την κοινωνική πρόοδο.
Επιπλέον, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημειώνει την ανάγκη να εξασφαλιστεί βιώσιμη
δημοσιονομική κατάσταση, πάγιο αίτημά του είναι οι προσπάθειες φορολογικής ενοποίησης να
μην παραμελούν την ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων
απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. Η Ελλάδα και η Ευρώπη πρέπει να υπερβούν τη
σημερινή οικονομική, χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση και να βγουν ισχυρότερες και
καλύτερα εξοπλισμένες για παρόμοιες προκλήσεις στο μέλλον».
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Απαντώντας στη συνέχεια οι Ομοσπονδίες στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Μάρτιν Σουλτς, ευχαριστώντας τον για το ενδιαφέρον και την άμεση απάντησή του στην κοινή
επιστολή των Ομοσπονδιών, τόνισαν μεταξύ άλλων: «Μας ικανοποιεί το γεγονός ότι αναγνωρίζετε
το ατελέσφορο της πολιτικής που ακολουθήθηκε και συμφωνούμε με τη θέση σας ότι πρέπει να
υπάρξουν μέτρα οικονομικής ανάπτυξης για τη δημιουργία θέσεων αξιοπρεπούς απασχόλησης και
για την κοινωνική πρόοδο. Ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσετε να εκφράζετε εμπράκτως το ενδιαφέρον
και την αλληλεγγύη των λαών της Ευρώπης προς τον πολύπαθο Ελληνικό Λαό, αναγνωρίζοντας
τη συμβολή του στην οικοδόμηση σταθερών και καλών σχέσεων στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, επ’
ωφελεία των εργαζομένων, και όχι προς όφελος της διεθνούς τοκογλυφίας και της ανεξέλεγκτης
λειτουργίας των λεγόμενων αγορών.
Επιτέλους, πρέπει να οικοδομηθούν υγιείς οικονομικές δραστηριότητες σε καθεστώς πλήρους
διαφάνειας και ελέγχου, έτσι ώστε να μηδενιστούν και να ακυρωθούν στην πράξη οι εκρηκτικές
καταστάσεις που τείνουν να επεκταθούν στην Ευρώπη με απρόβλεπτες πράγματι συνέπειες».
Με αυτά τα δεδομένα συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΠΟΕΥΠΣ στις 28 Φεβρουαρίου 2012 και το
προεδρείο ενημερώνει τα μέλη του για όλες τις εξελίξεις, γίνεται εκ νέου συζήτηση για τις μορφές
αγώνα καθώς ορισμένα μέλη προκρίνουν τη διοργάνωση ξεχωριστών κινητοποιήσεων, υποτιμώντας
τη σημασία του κοινού μετώπου με τους αστυνομικούς και τους λιμενικούς.
Οι Ομοσπονδίες επανέρχονται όμως στις 9 Μαρτίου 2012 και με ανοικτή επιστολή εκφράζουν
την έκπληξη και την οργή τους, αυτή τη φορά με αφορμή τις δηλώσεις του αντιπροέδρου της
κυβέρνησης και υπουργού Οικονομικών Ευάγγελου Βενιζέλου, ο οποίος, ούτε λίγο ούτε πολύ,
απέδωσε και σε συνδικαλιστικές σκοπιμότητες την απορριπτική απόφαση για συμμετοχή στο PSI
έξι Ταμείων, μεταξύ των οποίων και του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Οι συνδικαλιστές δεν αναμένουν πλέον πολλά ούτε από το νέο κυβερνητικό σχήμα και, δεδομένης
της πολιτικοοικονομικής κατάστασης, εναποθέτουν πλέον τις ελπίδες τους στον πρόεδρο της Νέας
Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά, με τον οποίο συναντήθηκαν για τρίτη φορά, στις 13 Μαρτίου
2012. Τους ζήτησε, ωστόσο, κοστολογημένες προτάσεις και δεσμεύτηκε ότι θα επανεξετάσει από
μηδενική βάση τα θέματα μισθολογίου, ενώ όσον αφορά το πάγιο αίτημά τους για την αναγνώριση
της επικινδυνότητας του λειτουργήματος, είπε ότι θα είναι ένα από τα πρώτα νομοθετήματα του
κόμματός του.
Η ΠΟΕΥΠΣ παλεύει και με τα άλλα ανοικτά θέματα επικοινωνώντας στη συνέχεια με τον
Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος Παναγιώτη Μπονάτσο για διάφορα ζητήματα (μάχιμη πενταετία και
την εγκύκλιο που πρέπει να εκδοθεί, την πιλοτική εφαρμογή του 16ώρου κλπ).
Στις 21-03-2012 ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για το
Λιμενικό Σώμα, που περιείχε τροπολογία για την εξαίρεση των ενστόλων από την εφαρμογή της
αυτόφωρης διαδικασίας (Άρθρο 19): «Για τα αδικήματα που διώκονται κατ’ έγκληση και φέρεται
ότι διαπράχθηκαν από αστυνομικό, λιμενικό ή πυροσβεστικό υπάλληλο κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους και εξαιτίας αυτών δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 275, 409 - 413
και 417 - 429 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας».
Μια ευχάριστη έκπληξη επιφυλάσσει στις 22/05/2012 η ΠΟΕΥΠΣ για τα μέλη της. Όπως
ανακοινώνει, «στην εποχή της ηλεκτρονικής πλέον ενημέρωσης, η Ομοσπονδία μας προχώρησε
στη δημιουργία ιστοσελίδας με ηλεκτρονική διεύθυνση www.poeyps.gr, με στόχο την άμεση και
πληρέστερη ενημέρωση όλων των συναδέλφων για όλες τις εξελίξεις που αφορούν τον εργασιακό
μας χώρο. Έτσι θα έχουν όλοι τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις θέσεις και τις παρεμβάσεις
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του Δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού μας οργάνου για όλα τα εργασιακά μας ζητήματα, την
εξέλιξη όλων των σημαντικών νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν την καθημερινότητά μας,
όπως επίσης και τις κοινές δράσεις με τις άλλες Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας για κοινά
μας, όπως μισθολογικά ή συνταξιοδοτικά, θέματα.
Ευελπιστούμε πως η δημιουργία της ιστοσελίδας, θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα ενημέρωσης
και επικοινωνίας, που θα συμβάλλει στην αντικειμενική διαμόρφωση άποψης για τα τεκταινόμενα
στον εργασιακό μας χώρο».
Καθολική καταδίκη των Μνημονίων
Η ζοφερή πραγματικότητα των Μνημονίων, κορυφώνει την αγανάκτηση του κόσμου που
προσπαθεί παντί τρόπω να εκδηλώσει το θυμό του. Η προεκλογική περίοδος δεν έχει ξεκινήσει
επισήμως, αλλά τα πολιτικά πάθη έχουν ανάψει για τα καλά. Έτσι, στις 25 Μαρτίου 2012, ανήμερα
της εθνικής επετείου, το πανελλήνιο βρέθηκε αντιμέτωπο με τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας
στις παρελάσεις. Πολλοί μίλησαν για σιδηρόφρακτες παρελάσεις και επέκριναν το γεγονός ότι οι
επίσημοι συμμετείχαν σε αυτές υπό την προστασία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.
Τα μνημόνια, βέβαια, δεν έχουν θύματα μόνο μεταξύ των συμπολιτών μας. «Καταπίνουν» και
κόμματα και κυβερνήσεις, κι αυτό φάνηκε περίτρανα με την έκβαση της διακυβέρνησης Παπανδρέου
και Παπαδήμου. Οι πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 καταδείκνυαν το εύρος
των σεισμικών δονήσεων στο εγχώριο πολιτικό κατεστημένο. Τα πάλαι ποτέ μεγάλα κόμματα του
δικομματισμού, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, μετρούν τα κομμάτια τους:
Η Ν.Δ. κατέλαβε, σε επτακομματική τώρα Βουλή, την πρώτη θέση με μόλις 18,85% και 108
έδρες, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε δεύτερος (!) με 16,78% και 52 έδρες, τετραπλασιάζοντας τις δυνάμεις
του. Το ΠΑΣΟΚ υπέστη, επίσης, μεγάλη ήττα με σημαντική μείωση των ποσοστών του (13,18% και
41 έδρες) ενώ στους κερδισμένους συγκαταλέγονται οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με ποσοστό 10,60%
και 33 έδρες και ακολουθούν το ΚΚΕ με 8,48% και 26 έδρες, η Χρυσή Αυγή με 6,97% και 21
έδρες και η Δημοκρατική Αριστερά με 6,11% και 19 έδρες. Κυβέρνηση, όμως, δεν σχηματίστηκε,
οπότε στις 17 Μαΐου 2012 ορκίστηκε η υπηρεσιακή κυβέρνηση του Παναγιώτη Πικραμμένου,
με υπηρεσιακό υπουργό Προστασίας του Πολίτη τον Επίτιμο Α’ Αντιπρόεδρο της ΠΟΑΞΙΑ,
Ελευθέριο Οικονόμου.
Μέσα σε αυτήν την πολιτική ρευστότητα, στις 14 Ιουνίου 2012 συνεδρίασε το Δ.Σ. προκειμένου
να καθορίσει τα του επικείμενου 14ου συνεδρίου, αλλά και να εγκρίνει (κατά πλειοψηφία) το
Διοικητικό και τον Οικονομικό Απολογισμό.
Οι νέες βουλευτικές εκλογές έγιναν στις 17 Ιουνίου 2012, οπότε πρώτο κόμμα ήλθε ξανά η Νέα
Δημοκρατία με ανεβασμένα τα ποσοστά της (29,7%), δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ (26,9% ) και τρίτο
το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 12,3%. Τα υπόλοιπα κόμματα που μπήκαν στη Βουλή είχαν ποσοστά
μικρότερα του 8% και ήταν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, η Χρυσή Αυγή, η Δημοκρατική Αριστερά και
το ΚΚΕ.
Μετά τις εκλογές, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατική Αριστερά συγκρότησαν
κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος διόρισε στο πόστο του υπουργού
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη το Νίκο Δένδια, καλό γνώστη των προβλημάτων των
ενστόλων, καθώς είχε διατελέσει επί σειρά ετών υπουργός Δικαιοσύνης και επικεφαλής του τομέα
Δημόσιας Τάξης της Νέας Δημοκρατίας.
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Με αυτές τις βουλευτικές εκλογές είναι σαφές ότι εκφράστηκε η καθολική αντίθεση του λαού
μας στην πολιτική των Μνημονίων και στις αρνητικές τους συνέπειες. Τα πολιτικά κόμματα
διεκδίκησαν την ψήφο του Ελληνικού Λαού και κρίθηκαν για τα προγράμματα και τις προσδοκίες
που του καλλιέργησαν.
Μια πρώτη πικρή γεύση, βεβαίως, για το ένστολο δυναμικό της χώρας ήταν το εκλογικό επίδομα
που από τα 950 ευρώ της προηγούμενης χρονιάς, περιορίστηκε τώρα στα 130 ευρώ μεικτά (καθαρά
90!), προκαλώντας τη θυμηδία όλων των προεδρείων των Ομοσπονδιών. «Τα είχαμε χύμα, μας
ήρθαν τσουβαλάτα…», έγραφαν στις καταγγελτικές τους ανακοινώσεις.
14ο συνέδριο: «ΕΝΕΡΓΟΙ στους νέους αγώνες»
Το 14ο συνέδριο πραγματοποιείται στο Λουτράκι από 22 έως 24/6/2012, με τη συμμετοχή 200
αντιπροσώπων, που εκπροσωπούν 8.500 μέλη.
Τους συνέδρους καλωσορίζει αυτή τη φορά ο νέος πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Νίκος
Αθάνατος, ο οποίος αναφέρεται στην περίοδο της έντονης αβεβαιότητας και ανασφάλειας που
βιώνουν και οι ένστολοι, λόγω των σκληρών μέτρων του Μνημονίου. Θέτει δε το ερώτημα αν η νέα
κυβέρνηση με την αναδιαπραγμάτευση που κάνει, θα ανατρέψει ή θα συνεχίσει το γνωστό δόγμα
ότι «η ελεύθερη, χωρίς σύνορα οικονομία της αγοράς, ρυθμίζει τη συμβίωση των ανθρώπων πολύ
καλύτερα, από ό,τι η νομοθεσία και η δημοκρατική νομιμοποιημένη πολιτική εξουσία». Τόνισε
στη συνέχεια ότι «οι άνθρωποι δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εμπορεύσιμα προϊόντα» και
ότι «η ζωή όλων μας έχει την απόλυτη προτεραιότητα έναντι των συμφερόντων και του κέρδους.
Έχοντας πλήρη αντίληψη όλων των πεπραγμένων έως τώρα, ως Έλληνες Πολίτες, αλλά και ως
Έλληνες Πυροσβέστες, οφείλουμε να αισθανόμαστε και οφείλουμε να εκφράζουμε τις πικρίες μας,
την απογοήτευσή μας, τις αγωνίες μας και την αγανάκτηση μας για τη μεθοδευμένη απαξίωση
που επιχειρήθηκε σε βάρος μας. Οφείλουμε να αντιληφτούμε την απαξίωση που έχουμε υποστεί,
τα σημαντικά δείγματα εκφυλισμού λειτουργίας και εφαρμογής των θεσμών, καθώς και την
αμφισβήτηση - καταστρατήγηση κεκτημένων δικαιωμάτων.
Οφείλουμε να αντιληφτούμε ότι βρεθήκαμε και βρισκόμαστε στο περιβάλλον εφαρμογής των
Μνημονίων, της κατεδάφισης του κοινωνικού κράτους και της απροκάλυπτης ληστείας μισθών,
συντάξεων και αποθεματικών ταμείων.
Παρά ταύτα οφείλουμε να αγωνιστούμε για να σταθούμε όρθιοι. Οφείλουμε να αγωνιστούμε για
να γλυτώσουμε τα χειρότερα. Οφείλουμε να αγωνιστούμε για να επανακτήσουμε τα ήδη χαμένα.
Οφείλουμε να αγωνιστούμε για να περισώσουμε τα κεκτημένα. Οφείλουμε να αγωνιστούμε για να
διεκδικήσουμε τα, από όλους, αυτονόητα και δεδομένα.
Έως τώρα με την δράση μας και τους αγώνες μας υποχρεώσαμε τουλάχιστον όλα τα πολιτικά
κόμματα να μας ακούσουν, να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι μαζί μας και μέσα από διάλογο, πριν από
τις εκλογές, να διατυπώσουν ξεκάθαρα τις θέσεις τους.
Από την μεριά μας έγκαιρα τονίσαμε και επισημάναμε ότι τα λεγόμενα οικονομικά μέτρα για
την αντιμετώπιση της κρίσης, θα έπλητταν βάναυσα όλους μας και θα μας οδηγούσαν σε συνθήκες
εργασιακού μεσαίωνα.
Απαιτήσαμε από τις Κυβερνήσεις που σχηματίστηκαν τους τελευταίους μήνες, να εξαιρεθούμε
από επιπλέον περικοπές καταθέτοντας συγχρόνως συγκεκριμένη πρόταση για το μισθολόγιό μας,
θέτοντας κόκκινες γραμμές και φωνάξαμε με όλη τη δύναμη της φωνή μας, ότι απαιτείται μια άλλη
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πολιτική που θα μας εξασφαλίζει τουλάχιστον καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.
Όλα τα οικονομικά μέτρα που βιώσαμε εκτός από αντιλαϊκά, κρίνονται και δυσβάστακτα.
Έπληξαν κατάφορα όλους μας και προστιθέμενα σε μια σειρά διαχρονικών πολιτικών που
εφαρμόστηκαν, οι οποίες κρατούσαν τις αποδοχές μας καθηλωμένες και εγκλωβισμένες σ’ ένα
απαράδεκτο επιδοματικό μισθολόγιο με μηδενικές ετήσιες αυξήσεις, δημιούργησαν την εξαιρετικά
δεινή αλλά και συγχρόνως αβέβαιη οικονομική κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις επιπτώσεις των περικοπών και τόνισε ότι «τα χρονικά περιθώρια
μας πιέζουν ασφυκτικά. Δεν μας μένει άλλος χρόνος. Τώρα πια, μετά τις εκλογές, είναι ώρα για
καθοριστικές αποφάσεις. Αποφάσεις που θα σηματοδοτήσουν το παρόν και το μέλλον μας τόσο
στο πυροσβεστικό όσο και στο κοινωνικό μας περιβάλλον. Τα πολιτικά κόμματα επιβάλλεται και
πρέπει να δείξουν συνέπεια λόγων και έργων.
Με την ελπίδα ότι το 14ο συνέδριο της Ομοσπονδίας θα οπλίσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με
ξεκάθαρες αποφάσεις και αυτονόητη συνέχιση των αγώνων μας για την επανάκτηση των απωλειών,
τη διασφάλιση των κεκτημένων και τη διεκδίκηση των δικαίων παγίων αιτημάτων του Κλάδου μας,
πρέπει όλοι από εδώ, από το Λουτράκι Κορινθίας να δηλώσουμε “ΕΝΕΡΓΟΙ” στους νέους αγώνες
που έρχονται. ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΚΑΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ... ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ!!! Σας ευχαριστώ!»
Από τις αρχαιρεσίες προέκυψε νέο Δ.Σ., το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα στις 4 Ιουλίου 2012:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικόλαος Αθάνατος
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτριος Σταθόπουλος
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμμανουήλ Αντωνακάκης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δημήτριος Γιαννούλης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Απόστολος Λιόντος
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γεώργιος Φυτόπουλος
ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εμμανουήλ Αντωνακάκης
ΤΑΜΙΑΣ: Περικλής Καραγεωργόπουλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: Δημήτριος Σταθόπουλος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ: Καριοφύλλης Λιολιοσίδης και
ΜΕΛΗ: Κων/νος Δαδούδης, Γρηγόριος Αναστασιάδης, Γεώργιος Καμνής, Βασίλειος Φερτάκης,
Παναγιώτης Μπαρδάκης, Χαράλαμπος Αμανατίδης, Παναγιώτης Ανδρεόπουλος, Δημήτριος
Μπικιώτης, Δημήτρης Βλάχος, Δημήτριος Καραγκούνης και Σπυρίδων Ζαμπάτης.
Το νέο Δ.Σ. ρίχτηκε στη δουλειά με βάση το νέο Ψήφισμα του 14ου συνεδρίου που λάμβανε
υπόψη του τις επιπτώσεις των Μνημονίων και το νέο διεκδικητικό πλαίσιο, όπως αυτό καθορίστηκε
από τους συνέδρους.
Ισχυρή δοκιμασία για τη νέα κυβέρνηση η διαλυμένη Πυροσβεστική
Το πόσο γειωμένο ήταν το νέο διεκδικητικό πλαίσιο φανερώνεται και από την περιγραφή της
κατάστασης εκείνη την περίοδο, έτσι όπως αποτυπώνεται σε δημοσίευμα του «Κόσμου του
Επενδυτή» (20-6-2012) με τίτλο «SOS εκπέμπουν οι πυροσβέστες - Ισχυρή δοκιμασία για τη νέα
κυβέρνηση η διαλυμένη Πυροσβεστική».
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«Με διαλυμένες υπηρεσίες θα αντιμετωπίσει η επόμενη κυβέρνηση τη φετινή αντιπυρική περίοδο,
καθώς ο πυροσβεστικός μηχανισμός αφέθηκε στο έλεος του μνημονίου και των περικοπών!
Όπως προκύπτει από τον ψαλιδισμένο προϋπολογισμό του Πυροσβεστικού Σώματος, σε
σύγκριση με το 2009, οι πιστώσεις είναι μειωμένες κατά 100.000.000 ευρώ (-20%). Ειδικότερα,
από τα 499.601.293 ευρώ το 2009, το Δεκέμβριο του 2011 έφτασαν να είναι 403.769.000 ευρώ, ενώ
με απόφαση του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Μανώλη Όθωνα στις 5 Μαρτίου του 2012,
τελικά διαμορφώθηκαν στα 394.681.130 ευρώ.
Η μερίδα του λέοντος αφορά αμοιβές υπαλλήλων και επιδόματα (370.000.000 ευρώ περίπου)
ενώ τα υπόλοιπα ποσά συμπιέζονται για την προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (5.184.000 ευρώ), για την προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού,
υπόδησης κλπ (3.212.930 ευρώ), την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών κλπ (6.670.000 ευρώ) και
διάφορες υπηρεσίες.
Σε ό,τι αφορά το στόλο των οχημάτων (1.655), η κατάσταση επίσης είναι αποκαρδιωτική όχι
μόνο λόγω παλαιότητας, αλλά και λόγω αδυναμίας επάνδρωσής τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η
ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος είναι μειωμένη κατά 200 οχήματα ανά 8ωρο πανελλαδικά
ή αλλιώς, ανά ένα όχημα σε κάθε υπηρεσία. Η λεγόμενη επιχειρησιακή ετοιμότητα του στόλου των
πυροσβεστικών οχημάτων ανάλογα με την περιοχή έχει πέσει σε σχέση με πέρυσι από -15% έως
και -30%!
Όσο για τον εναέριο στόλο, η κατάσταση δεν είναι καλύτερη. Οι Ηγεσίες του υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη ελέγχονται, επίσης, για τους χειρισμούς τους στο κρίσιμο αυτό θέμα,
όσο κι αν από την πλευρά τους επιμένουν ότι επί των ημερών τους έσπασε το απόστημα των
σκανδαλωδών αναθέσεων και ενοικιάσεων ελικοπτέρων. Η αλήθεια είναι ότι και αυτή τη χρονιά τα
ιδιόκτητα ελικόπτερα θα παραμείνουν καθηλωμένα. Μόνο το ένα από τα πέντε λέγεται ότι θα είναι
αξιόμαχο, αφού μόλις το τελευταίο διάστημα επελέγη η λύση της αξιοποίησης των υπηρεσιών του
ΝΑΤΟ για τη συντήρηση των ελικοπτέρων και την εκπαίδευση των πιλότων.
Να σημειωθεί ότι μόλις τον Απρίλιο αποφασίστηκε η διάθεση 1.805.000 ευρώ για επισκευή,
συντήρηση και επιστροφή στην Ελλάδα των κινητήρων, των παρελκόμενων και των ηλεκτρονικών
συσκευών των ελικοπτέρων που τελούν υπό επιθεώρηση ή επισκευή, μετά τη διακοπή της
συνεργασίας που είχε το Πυροσβεστικό Σώμα με την ΥΠΑ στο αεροδρόμιο των Σπάτων. Όσο για
τα μισθωμένα ελικόπτερα, μετά το σάλο που προκάλεσε η είδηση ότι ενδιαφέρθηκε μια εταιρεία
τουρκικών συμφερόντων, παραμένει άγνωστο πώς θα αντιδράσει το ΝΑΤΟ στην απόφαση του
υπηρεσιακού υπουργού Αμύνης να παγώσει τη διαδικασία που επελέγη από την προηγούμενη
κυβέρνηση.
Ενδεικτική, τέλος, της εκρηκτικής κατάστασης που επικρατεί είναι η αποφασιστικότητα που
επιδεικνύουν οι 1906 μη διορισμένοι εποχικοί πυροσβέστες να διαμαρτυρηθούν στην Αθήνα την
προσεχή εβδομάδα αν η υπηρεσιακή κυβέρνηση δεν προβεί στην πρόσληψή τους από 1η Ιουνίου
2012. Εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους, ο πρόεδρός τους Κ. Παπαντώνης, δήλωσε στον «Ε»
ότι δεν βρήκαν την αναμενόμενη ανταπόκριση από τους προηγούμενους υπουργούς Προστασίας
του Πολίτη και Οικονομικών και γι’ αυτό αναγκάστηκαν να καλέσουν εγγράφως τον υπηρεσιακό
πρωθυπουργό Π. Πικραμένο να ξεμπλοκάρει τη διαδικασία πρόσληψής τους».
Η τραγική ειρωνεία είναι ότι την ίδια ημέρα, στις 20 Ιουνίου 2012, ο Πυροσβέστης Χαϊδάς
Χρήστος, έχανε τη ζωή του κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο
Αττικής. Ο νεαρός πυροσβέστης, ένιωσε ξαφνικά αδιαθεσία και μεταφέρθηκε άμεσα στο Θριάσιο
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Νοσοκομείο, αλλά έχασε τη μάχη για τη ζωή. Ήταν άγαμος, ενώ κατά τη διάρκεια της θητείας του
υπηρέτησε στο Β΄ Αθηνών και στην Π.Δ.Π.Υ. Αττικής.
Η ΠΟΕΥΠΣ, όπως ήταν αναμενόμενο, ενδιαφέρθηκε άμεσα για το τραγικό περιστατικό και με
Δελτίο Τύπου εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη και οδύνη για τον θάνατό του. «Προστίθεται δυστυχώς
ένα ακόμα θύμα στον μακάβριο, μακρύ κατάλογο των ηρωικών μας συναδέλφων που έδωσαν την
ζωή τους τιμώντας τον όρκο τους για την προστασία της ζωής και της περιουσίας του Έλληνα
πολίτη. Ο όρκος αυτός αποτελεί άλλωστε για όλους εμάς στάση ζωής, χωρίς αυτό δυστυχώς να έχει
αναγνωριστεί δεόντως από την Ελληνική πολιτεία, η οποία μας απαξιώνει συνεχώς αρνούμενη να
αναγνωρίσει την επικινδυνότητα της εργασίας μας.
Δεν χρειαζόμαστε μεγάλα λόγια και υποσχέσεις πλέον, οι οποίες εύκολα θα ξεχαστούν και
θα ειπωθούν ξανά όταν θα θρηνήσουμε το επόμενο θύμα. Τίποτα δεν απαλύνει τον πόνο όλων
και περισσότερο των οικείων του ηρωικού μας συναδέλφου, ο οποίος θυσιάστηκε στο καθήκον.
Οφείλουμε όμως να κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν, ώστε να αποτρέψουμε κάτι παρόμοιο
στο μέλλον. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του αγαπητού μας
συναδέλφου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.
Επίσης, συμπαραστεκόμαστε με οποιονδήποτε τρόπο στους τραυματίες από τις χθεσινές πυρκαγιές
συναδέλφους μας, οι οποίοι δίνοντας τη μάχη με τις φλόγες τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται.
Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση σε όλους», κατέληγε η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.
Κι ενώ το ΠΣ μετρά τα θύματα της κυβερνητικής αναλγησίας, την ίδια ώρα οι ειδήσεις περί
πειθαρχικών ελέγχων και ποινών, προκαλούν τουλάχιστον οργή και αγανάκτηση. Η ΠΟΕΥΠΣ
με βάση τις καταγγελίες που δέχεται από Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της, παρεμβαίνει σε επίπεδο
Αρχηγείου και ζητά εξηγήσεις.
Στο συνδικαλιστικό μέτωπο των ενστόλων, στις 5 Ιουλίου 2012 προστίθεται μια ακόμα επιστολή
όλων των Ομοσπονδιών προς τους Αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, ενόψει της συνεδρίασης της
νέας Βουλής και της παρουσίασης των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης. Ζητούν
δε να λάβουν υπόψη την οικτρή κατάσταση των Σωμάτων Ασφαλείας και να παρουσιάσουν τις
θέσεις τους.
Η ΠΟΕΥΠΣ ειδικότερα, επιζητεί συνάντηση και με το νέο υπουργό Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη (σ.σ. το υπουργείο απέκτησε και το συνθετικό Δημόσιας Τάξης πάλι)
Νικόλαο Δένδια, η οποία πραγματοποιείται στις 26-7-2012 μαζί με τις άλλες Ομοσπονδίες. Του
περιγράφουν την κατάσταση και του υπενθυμίζουν τις δεσμεύσεις του πρωθυπουργού, τονίζοντας
για μια ακόμη φορά ότι οι ένστολοι δεν αντέχουν άλλες περικοπές.
Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε, «στην τεράστια προσπάθεια της κυβέρνησης ώστε να μην
υπάρξουν περικοπές στους ένστολους, επισημαίνοντας τη βούλησή του για την αναδιάρθρωση
των Σωμάτων Ασφαλείας, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, ώστε να αποκατασταθούν
χρόνιες δυσλειτουργίες, αλλά και να απεμπλακεί η αποστολή τους από επιπρόσθετα καθήκοντα
που δυσχεραίνουν την αποτελεσματικότητά τους, με ένα σχεδίασμα ενιαίου δόγματος ασφάλειας.
Επίσης, το πρόβλημα του μεταναστευτικού χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, καθώς έλαβε διαστάσεις
απειλής για την κοινωνία, που οφείλει να στηρίζει τον ρόλο των Σωμάτων Ασφαλείας, ο οποίος δεν
πρέπει να αντιποιείται από κανέναν. Τέλος, πρότεινε, στο πλαίσιο της αμφίπλευρης επικοινωνίαςενημέρωσης, τον καθορισμό περιοδικών συναντήσεων με τις Ομοσπονδίες μας, διαβεβαιώνοντας
ότι φαινόμενα εν κρυπτώ προωθήσεων νομοθετημάτων, δεν θα υπάρξουν».
Τα προεδρεία, επίσης, συναντήθηκαν (26/07/2012) στο Κοινοβούλιο με τους νεοεκλεγέντες και
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προερχόμενους από το χώρο της ΕΛ.ΑΣ. βουλευτές κ.κ. Ηλία Βλαχογιάννη, Δημήτρη Κυριαζίδη
και Αθανάσιο Νταβλούρο, μετά από πρόσκλησή τους. Οι συνδικαλιστές είδαν με θετικό βλέμμα
την εκλογή τους και «μεταφέροντάς τους τις συγχαρητήριες ευχές όλων των ένστολων, χαιρέτησαν
το ελπιδοφόρο της εκλογής των, που αναμφίβολα, ανυψώνει το ηθικό και γεννά νέες προσδοκίες
σε όλους μας. Ταυτόχρονα, επισήμαναν ότι οι ένστολοι έχουν πλέον από αυτούς αυξημένες
απαιτήσεις για τη στήριξη και προώθηση μια σειράς εκκρεμών θεσμικών - εργασιακών και
οικονομικών ζητημάτων που απασχολούν τα Σώματα Ασφαλείας και ταλανίζουν τους εργαζομένους
σε αυτά, ειδικότερα ως τα ζητήματα αυτά συμπεριλαμβάνονται στο Ψήφισμα της τελευταίας μας
κινητοποίησης».
Να ληφθεί υπόψη ότι η συνάντηση γίνεται μεσούσης της αντιπυρικής περιόδου, η οποία αφήνει
ήδη πίσω της πολλές και μεγάλες δασικές πυρκαγιές, σε βαθμό ανησυχίας. Ανεπίσημα γίνεται
ήδη λόγος για 300.000 στρέμματα καμένων εκτάσεων σε Αττική, Αιτωλοακαρνανία, Επτάνησα,
Μαγνησία, Κρήτη, Ρόδο, Πελοπόννησο, Χαλκιδική, Δομοκό και Κω). Από την αρχή του χρόνου,
σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που συγκέντρωσε ο πρώην διευθυντής της Υπηρεσίας Δίωξης
Εμπρηστών του Πυροσβεστικού Σώματος Ανδριανός Γκουρμπάτσης, σε όλη τη χώρα έχουν
ξεσπάσει περίπου 20% περισσότερες αγροτοδασικές πυρκαγιές (5.554 έναντι 4.839).
Το γεγονός αποδίδεται στις κλιματολογικές συνθήκες και στη μη έγκαιρη λήψη έστω και των
ελάχιστων μέτρων πρόληψης (καθαρισμοί περιαστικών δασών, διάνοιξη δασικών δρόμων κ.λπ.),
εξαιτίας του ότι δεν δόθηκαν εγκαίρως στις Υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στη Δασική
Υπηρεσία τα απαιτούμενα κονδύλια.
Εξάλλου, στη ζωή των πυροσβεστών έχουν μπει οι δωρεές και οι χορηγίες από ιδιώτες που
συμμερίζονται την αγωνία τους και συμβάλλουν στην κάλυψη τρεχουσών αναγκών. Τουλάχιστον
20 Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (Ιτέας, Πύργου, Ναυπάκτου, Λαυρίου, Ελευσίνας, Πατρών,
Λάρισας κ.λπ.) δέχτηκαν π.χ. δωρεές ελαστικών, ενώ η «μόδα» φέρει πολλές άλλες να έχουν δεχτεί
δωρεάν πυροσβεστικούς σωλήνες, πυροσβεστικές αντλίες, εξαρτήσεις ειδικού τύπου, φωτοτυπικά
μηχανήματα και φαξ αλλά και κάθε άλλο υλικό που θα μπορούσε να κάνει πιο ευχάριστη την
παραμονή των πυροσβεστών στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς, όπως ψυγεία, κλιματιστικά,
τηλεοράσεις και άλλα.
Τούτων δοθέντων, η καταπόνηση του πυροσβεστικού προσωπικού χτυπά κόκκινο και η
ΠΟΕΥΠΣ απευθύνεται εκ νέου (20/08/2012) στον υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη Νίκο Δένδια για τις χορηγούμενες άδειες και τις αναγκαίες διευκολύνσεις όσων έχουν
οικογενειακές υποχρεώσεις. Εξάλλου, με άλλο έγγραφό της πάλι προς τον υπουργό, επαναφέρει και
το θέμα της πρόσληψης στο ΠΣ, μελών οικογενειών θανόντων πυροσβεστών κατά την εκτέλεση
του καθήκοντος, καθώς εκκρεμούν συνολικά έξι αιτήσεις πρόσληψης συγγενών θανόντων εν ώρα
υπηρεσίας.
Ένστολοι προς κυβέρνηση: Μη μας εξευτελίζετε!
Το ενιαίο μέτωπο των ενστόλων, όλα δείχνουν πλέον ότι ετοιμάζεται για την δική του αντεπίθεση.
Με μια δημόσια καταγγελτική ανακοίνωση οι Ομοσπονδίες προειδοποιούν για τα επερχόμενα.
«ΕΝΣΤΟΛΟΙ ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΜΗ ΜΑΣ ΕΞΕΥΤΕΛΙΖΕΤΕ!» είναι το μήνυμα που εκπέμπουν
με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου που προλειαίνουν το έδαφος για νέες περικοπές.
Κατόπιν αυτών, ζητούν επίσημη ενημέρωση από τον υπουργό Οικονομικών, καθώς επίσης
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και από τους υπουργούς Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας, έως την
Παρασκευή 24-8-2012. «Καμία «τρόικα» πάνω από το εθνικό συμφέρον!», σημειώνουν αυτή τη
φορά στις επιστολές που τους έστειλαν.
Ο χρόνος, όμως, εξέπνευσε και στις 24-8-12 το «μαρτύριο της σταγόνας» συνεχίστηκε. Κατά τη
συνάντησή τους με τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών Γεώργιο Μέργο, παρόντος
και του Άκη Σκέρτσου, διευθυντή του Γραφείου του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα,
που απουσίαζε στο εξωτερικό, δε δόθηκαν ξεκάθαρες απαντήσεις για σταμάτημα των περικοπών
και έναρξη αποκατάστασης των μισθολογικών αδικιών. Τους παρέπεμψε δε στον υπουργό, ο οποίος
θα είναι σε θέση να τους ενημερώσει, όπως είπαν, τις προσεχείς ημέρες, μόλις συμπληρωθεί η
«εξοικονόμηση» των 11,5 δισ. ευρώ, όπως προβλέπεται από το Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα.
Κληθείς να απαντήσει στο εύλογο ερώτημά μας, αν έχουν αλλάξει οι προεκλογικές δεσμεύσεις
του πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά ότι δεν θα υπάρξουν άλλες περικοπές στο μισθολόγιο των
ένστολων, δεδομένου ότι τα ρεπορτάζ των ΜΜΕ εμφανίζουν το υπουργείο να έχει αποφασίσει νέες
περικοπές, αλλά και επειδή ήδη τα Αρχηγεία των τριών Σωμάτων έχουν ζητήσει από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες να υπολογίσουν μειώσεις των σχετικών για τη μισθοδοσία, κονδυλίων, απάντησε:
«Η δέσμευση του κ. πρωθυπουργού δεν έχει αλλάξει και εξακολουθεί να ισχύει στο ακέραιο και
γι’ αυτό το λόγο καταβάλλεται προσπάθεια να εξευρεθούν χρήματα, ώστε να κλείσει το πακέτο των
11,5 δισ. ευρώ, που απαιτούνται για τα επόμενα χρόνια με στόχο τη διάσωση της χώρας».
Οι Ομοσπονδίες, κάλεσαν τις Ενώσεις να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για να εκδηλώσουν
σθεναρή αντίσταση σε πιθανά νέα μέτρα.
Για την όλη κατάσταση ενημέρωσαν και το σύνολο των βουλευτών με σχετική επιστολή.
Τα προεδρεία των Ομοσπονδιών συναντήθηκαν ξανά με τους προερχόμενους από το χώρο της
ΕΛ.ΑΣ. βουλευτές Βλαχογιάννη, Κυριαζίδη και Νταβλούρο και τους ζήτησαν να παρέμβουν στον
πρωθυπουργό και στον υπουργό Οικονομικών, προκειμένου να μην υπάρξει ουδεμία άλλη περικοπή
στις μισθολογικές δαπάνες για τους ένστολους.
Συναντήσεις έγιναν στη συνέχεια με τη Γενική Γραμματέα της Κ.Ε. του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα,
με εκπροσώπους των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και του ΣΥΡΙΖΑ, για να φτάσουμε στις 30 Αυγούστου
2012, χωρίς τα θετικά νέα που αναμένουν οι Ομοσπονδίες. Το ανακοινώνουν σε συνέντευξη τύπου,
προαναγγέλλοντας και τις επόμενες κινήσεις τους: Διαμαρτυρία την επομένη ημέρα στην Πλατεία
Συντάγματος και συντονισμός ενεργειών για μεγάλες ένστολες πανελλαδικές διαμαρτυρίες στην
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη (Δ.Ε.Θ.)
Πριν τη συνέντευξη τύπου, τα προεδρεία των Ομοσπονδιών είδαν το Νίκο Δένδια, χωρίς να
λάβουν συγκεκριμένες απαντήσεις για την αποτροπή των νέων περικοπών. Γι’ αυτό κάλεσαν τους
ένστολους να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, ώστε να εκδηλώσουμε στοχευμένες κινήσεις
διαμαρτυρίας στο πλαίσιο της άφιξης των «τροϊκανών» στην Αθήνα, με πανελλαδική ένστολη
συγκέντρωση διαμαρτυρίας, την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012, στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο και
συνέχιση της διαμαρτυρίας, όπου τούτο κριθεί αναγκαίο τις επόμενες μέρες, συμπεριλαμβανομένης
και της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας του ευρύτερου συνδικαλιστικού
κινήματος της χώρας, με αφορμή τα εγκαίνια της ΔΕΘ. «Η πολιτική των Μνημονίων διαλύει τα
Σώματα Ασφαλείας και όχι οι δικαιολογημένες αντιδράσεις των υπηρετούντων σ’ αυτά! Αφήστε
μας να κάνουμε τη δουλειά μας!», είναι το σαφές στίγμα των προθέσεών τους.
Αναμενόμενη η αντίδρασή τους, λοιπόν, στη συνέχεια, με την «πολιορκία» του υπουργού
Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα. Η πολυαναμενόμενη συνάντησή τους αποβαίνει άκαρπη, ενώ
την κατάσταση είχε περιπλέξει και η απόφαση του ΓΛΚ να μην εγκρίνει τις συμπληρωματικές
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πιστώσεις των 11.720.000 € προκειμένου να καλυφθεί η προκαλούμενη δαπάνη τρέχοντος έτους
από την αιτούμενη αύξηση του ανώτατου ορίου ωρών νυχτερινής απασχόλησης.
Κατά τη συνάντηση που είχαν με το Γιάννη Στουρνάρα, τους ανακοινώθηκε, εν είδει τελεσιγράφου,
ότι τις προσεχείς ημέρες θα υποβάλλει στην «τρόικα» (!), ένα σχέδιο περικοπών της τάξεως του
6% ή 7,5%. Τον κατήγγειλαν δε ότι τους ζήτησε να το αποδεχτούν «στο όνομα της σωτηρίας της
πατρίδας μας, προσθέτοντας ότι οι περικοπές είναι αναδρομικές από 1/7/2012, ενώ το 2013 θα
ακολουθήσουν νέες περικοπές ύψους 200.000.000 ευρώ για τους ενστόλους των Σ.Α. και Ε.Δ.»
Η απάντησή τους ήταν, φυσικά, «πληρωμένη»: «Επειδή βαρεθήκαμε πλέον αυτούς που μας
χτυπάνε φιλικά την πλάτη και μας κατευοδώνουν με ανέξοδες υποσχέσεις. Επειδή η καραμέλα της
επίκλησης του πατριωτικού αισθήματος για να σωθεί η Πατρίδα έχει γίνει πολύ πικρή στο στόμα
μας. Επειδή όλοι αυτοί που δήθεν παλεύουν για τη σωτηρία της Πατρίδας τη θυμήθηκαν εσχάτως
και αμφισβητούμε τόσο την ειλικρίνεια των προθέσεών τους όσο και αυτόν τον πατριωτισμό τους,
καθώς στον πρώτο βρυχηθμό της Τρόϊκας μετατράπηκαν από τα “λιοντάρια” που παρίσταναν
προεκλογικά, σε τρομαγμένα “γατάκια” σήμερα. Επειδή το αίμα των συναδέλφων μας αλλά και
η υπερπροσπάθεια που καταβάλλουμε όλοι καθημερινά για τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης
και ασφάλειας, καταδεικνύει περίτρανα τη συνεισφορά μας στην πατρίδα μας. Επειδή Ελλάδα
χωρίς Έλληνες, αλλά και χωρίς ασφάλεια και κοινωνική ειρήνη, δεν νοείται. Επειδή οι οικογένειές
μας ζουν ήδη κάτω από τα όρια της φτώχειας και ο κόμπος όχι μόνο έφτασε, αλλά έσπασε
πλέον το χτένι, ΚΑΛΟΥΜΕ, όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες -εν ενεργεία και
συνταξιούχους- την Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 17:30, στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο της
Αθήνας, σε πανελλαδική ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας».
Μάλιστα, στις 4 Σεπτεμβρίου 2012 επισκέφθηκαν και τα Αρχηγεία του Λιμενικού Σώματος, του
Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας, καλώντας τους ίδιους τους κ. Αρχηγούς
να δώσουν κι εκείνοι το δικό τους «παρών» στο Καλλιμάρμαρο: «Κύριοι Αρχηγοί, (…) Σας
καλούμε, εν κατακλείδι, να διαβείτε το Ρουβίκωνα και να συνταχθείτε μαζί μας, στέλνοντας στον
αγωνιζόμενο Αστυνομικό, Πυροσβέστη και Λιμενικό ένα μήνυμα συμπαράστασης στον αγώνα του,
αλλά και αντίστασης σε κάθε περαιτέρω παρέμβαση που θα υπονομεύει το δημόσιο χαρακτήρα της
ασφάλειας προς όφελος ιδιωτικών επιχειρήσεων», σημείωναν -μεταξύ άλλων- οι Ομοσπονδίες.
Να σημειωθεί ότι τα προεδρεία επιχείρησαν, μια ημέρα πριν από το μεγαλειώδες συλλαλητήριο
στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, να ευαισθητοποιήσουν το Μέγαρο Μαξίμου, αναζητώντας ξεκάθαρη
πληροφόρηση. Αντιπροσωπεία των Ομοσπονδιών, κρατώντας πανό που έγραφε «Στο αγαθό
της ασφάλειας του πολίτη δεν χωρούν εκπτώσεις και περικοπές», προχώρησε σε παράσταση
διαμαρτυρίας στην οδό Ηρώδου Αττικού.
Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Παναθηναϊκό Στάδιο έδωσαν ηχηρό «παρών» ο Υπαρχηγός
του Λιμενικού Σώματος Υποναύαρχος Κουνουγέρης Κωνσταντίνος και ο Επιτελάρχης Δημήτριος
Τσιαβής, ενώ ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος έστειλε
χαιρετιστήριο μήνυμα, τονίζοντας ότι «η πολιτική και φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας
στηρίζει την προσπάθειά σας, στο πλαίσιο της νομιμότητας, της ευπρέπειας και της δεοντολογίας
που η ιδιότητα του ένστολου κρατικού λειτουργού επιβάλλει, για τη διαφύλαξη ενός ανεκτού
επιπέδου κοινωνικής διαβίωσης».
Λίγες μέρες μετά, βεβαίως, ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη κατά του προέδρου της Ένωσης
Αστυνομικών Πιερίας Δημήτρη Φώτη, επειδή συμμετείχε στον συμβολικό εικονικό απαγχονισμό
ενός αστυνομικού, ενός πυροσβέστη και ενός λιμενικού, έξω από το υπουργείο Οικονομικών στην
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πλατεία Συντάγματος.
«Εμείς οι Αστυνομικοί, Πυροσβέστες και Λιμενικοί συγκεντρωθήκαμε σήμερα, Πέμπτη 6
Σεπτεμβρίου 2012, στην Αθήνα - Παναθηναϊκό Στάδιο, για να προστατέψουμε την ανθρώπινη
υπόστασή μας, την εργασιακή μας αξιοπρέπεια και τη θεσμική αποστολή μας από ανάλγητες
πολιτικές που στοχεύουν να μας υπαγάγουν σε καθεστώς γαλέρας», τονίζεται στο Ψήφισμα που
επιδόθηκε στον αντιπρόεδρο της Βουλής Ιωάννη Τραγάκη.
Ξεχωριστή στιγμή στη συγκέντρωση, ο χαιρετισμός που απηύθυνε ο ανθυποπυραγός Άγγελος
Μπαρμπαγιάννης, που λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή του σε φονική πυρκαγιά στη Χίο, το 1999.
Άκρως συναρπαστικός αλλά και αποκαλυπτικός της ζοφερής πραγματικότητας ήταν και ο λόγος
των προέδρων των Ομοσπονδιών, ενώ να επισημανθεί ότι τον παλμό αυτό παρακολουθούσε και
συμμεριζόταν πλέον από κοντά και η Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος,
η οποία είχε εκφράσει «την αμέριστη συμπαράστασή της στον αγώνα των έμμισθων ένστολων
συναδέλφων του Πυροσβεστικού Σώματος και των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων
Δυνάμεων ενάντια στα ληστρικά μέτρα αφαίμαξης του εισοδήματος».
Ακολούθησε νέα διαδήλωση, στις 8 Σεπτεμβρίου 2012, στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη
Διεθνή Έκθεση και τα εγκαίνιά της από τον πρωθυπουργό, ενώ στις 17/9/2012 πραγματοποιήθηαν
διαμαρτυρίες και έξω από τις έδρες των Αστυνομικών Διευθύνσεων και των Διοικήσεων του
Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, με αναρτημένες μαύρες σημαίες και πανό. Κεντρικό
σύνθημα, «ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ».
Στις 20 Σεπτεμβρίου 2012, σε μια προσπάθεια των προέδρων να συναντήσουν τον Αντώνη
Σαμαρά, λίγο πριν φτάσουν στο Μέγαρο Μαξίμου, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ισχυρή αστυνομική
δύναμη, η οποία έχοντας λάβει εντολή να μην τους επιτρέψει καν να πλησιάσουν ώς την είσοδο
του Μεγάρου, τους πρόσφερε μερικές ρίψεις χημικών ουσιών… Η απάντηση των Ομοσπονδιών
στην πρόκληση αυτή ήταν άμεση: Με ανακοίνωσή τους κατήγγειλαν την αυταρχική αντιμετώπιση,
τονίζοντας μεταξύ άλλων:
«Κατανοούμε την τακτική που επιφυλάσσουν στο συνδικαλιστικό κίνημα όσοι έχουν την
ψευδαίσθηση ότι με την κρατική καταστολή θα σβήσουν τη φλόγα της αγανάκτησης και της οργής
που προκαλούν τα μνημόνια σε όλο το λαό μας. Τους προειδοποιούμε και με αφορμή το σημερινό
κρούσμα κρατικής αυθαιρεσίας, να μην αποτολμήσουν να χρησιμοποιήσουν πάση θυσία τον
ένστολο για να νομιμοποιήσουν υπό τη δαμόκλειο σπάθη των τροϊκανών μια οικονομική πολιτική
που σκοτώνει τις ελπίδες μας για ένα καλύτερο αύριο».
Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΟΕΥΠΣ έγινε ενημέρωση για τις κινητοποιήσεις που τρέχουν
ήδη για τρίτη εβδομάδα, ενώ ο πρόεδρος απέκρουσε την κριτική περί κακής οργάνωσής τους. Τόνισε,
μάλιστα, ότι με τις περιφερειακές κινητοποιήσεις κατάφεραν να ξεσηκώσουν τους συναδέλφους
τους. Συζητήθηκε επίσης το θέμα του μισθολογίου, του βαθμολογίου, της εκπαίδευσης και της
αναδιοργάνωσης, ενώ τονίστηκε και η σημασία της λειτουργίας των επιτροπών για την τεκμηρίωση
των προβαλλόμενων αιτημάτων.
Στις 26 Σεπτεμβρίου 2012, αντιπροσωπείες των Ομοσπονδιών συμμετείχαν στο συλλαλητήριο
των ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ, ενώ στις 27 Σεπτεμβρίου 2012 έγιναν παραστάσεις διαμαρτυρίας στα γραφεία
της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ. Την ίδια ημέρα επιδόθηκε στα γραφεία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας 2, το Ψήφισμα της μεγάλης ένστολης
συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που είχε αφετηρία το Καλλιμάρμαρο Στάδιο.
Οι συνδικαλιστές διαισθάνονταν ότι το Μνημόνιο τους επιφυλάσσει νέα οδυνηρά μέτρα, και
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τούτο το επιβεβαίωσαν διαβάζοντας το νέο προϋπολογισμό των υπουργείων τους. Με βάση τα όσα
δρομολογούνται από την κυβέρνηση, οι νέες περικοπές μόνο των μηνιαίων αποδοχών θα επιφέρουν
νέα μείωση από 4% έως 17%, δηλαδή από 60 ευρώ έως και 662 ευρώ, ανάλογα με το βαθμό και
τα έτη υπηρεσίας, χωρίς να υπολογίζουμε τον περιορισμό των νυχτερινών ωρών απασχόλησης, τις
απώλειες λόγω παγώματος των μισθολογικών προαγωγών (από 46 ευρώ έως 153 ευρώ το μήνα για
το χαμηλόβαθμο προσωπικό), τα «χαράτσια», τις αυξήσεις των καταναλωτικών αγαθών κ.λπ.
Ο ορυμαγδός των μέτρων αυτών συνοδεύεται από την περίφημη «ρήτρα απόκλισης», που σημαίνει
ότι εάν δεν αποδώσουν τα μέτρα ή εάν αλλάξουν οι συνθήκες, τότε η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι
θα θεσπίσει έναν αυτόματο μηχανισμό που θα καθορίζει αυτομάτως νέες περικοπές μισθών και
συντάξεων...
Επιστολή στην Άνγκελα Μέρκελ
Οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2012,
καθιστώντας σαφές στην κυβέρνηση ότι οι ένστολοι αρνούνταν να αποδεχτούν την προπαγάνδα
που θεωρούσε τις συνεχιζόμενες περικοπές τη μια «προαπαιτούμενο» και την άλλη «αναγκαίο
κακό» για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Δε χωρά καμία αμφιβολία ότι εννοούσαν αυτά που
έλεγαν, όπως προκύπτει και από την ανοικτή επιστολή τους προς την Καγκελάριο της Γερμανίας
Άνγκελα Μέρκελ, κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψή της στην Αθήνα:
Κυρία Καγκελάριε
Με αφορμή την επίσκεψή σας στην πολύπαθη χώρα μας, επιτρέψτε μας να εκφράσουμε την
έντονη διαμαρτυρία μας για την οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται δήθεν για τη σωτηρία της
και να σας καλέσουμε να αναζητήσετε τους υπαίτιους της κρίσης όχι στα συνήθη υποζύγια, δηλαδή
σε όλους εμάς τους φορολογούμενους πολίτες, αλλά στους λυμεώνες του εθνικού μας πλούτου, σε
όλους εκείνους που εξακολουθούν να θησαυρίζουν από την καταλήστευση του ελληνικού λαού,
χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν.
Ενώ εδώ και τρία χρόνια «βομβαρδιζόμαστε» από αισιόδοξες δηλώσεις και νουθεσίες, ότι τα
εφαρμοζόμενα οικονομικά μέτρα είναι προς το συμφέρον όχι μόνο της χώρας μας, αλλά και προς
το ευρύτερο ευρωπαϊκό συμφέρον, εντούτοις η ωμή πραγματικότητα τόσο στην Ελλάδα, όσο και
αλλού, αποδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο.
Τα μέτρα λιτότητας και οι διαρκείς περικοπές των προϋπολογισμών όλων των τομέων της
οικονομίας δημιουργούν ανασφαλές περιβάλλον, γεννούν εγκληματικότητα και διαφθορά, διαλύουν
την κοινωνική συνοχή, πολλαπλασιάζουν τη φτώχεια, αυξάνουν τους κινδύνους ατυχημάτων με
ανθρώπινες απώλειες, εν ολίγοις βυθίζουν την Ελλάδα σε βαθιά ύφεση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται
για το παρόν και το μέλλον εκατομμυρίων ανθρώπων.
Γι’ αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε τις επιφυλάξεις μας και να μη συμμεριστούμε
την αισιοδοξία εκείνων που πασχίζουν να μας πείσουν ότι ενδιαφέρονται δήθεν για το καλό της
Ελλάδας, επικαλούμενοι ξεδιάντροπα την ευημερία των αριθμών, όταν δυστυχούν οι άνθρωποι.
Τα δικά τους συμφέροντα προωθούν, όπως πολλές φορές έχει δείξει η Ιστορία και εμείς ως λαός
το γνωρίζουμε πολύ καλά πλέον. Και ως αναπόσπαστο κομμάτι αυτού του λαού, του περήφανου
Ελληνικού Λαού, εμείς οι Έλληνες Αστυνομικοί, Πυροσβέστες και Λιμενικοί, συμμεριζόμαστε
τις αγωνίες των συμπολιτών μας, καίτοι καλούμαστε ως εργαζόμενοι στον σκληρό πυρήνα των
μηχανισμών της κρατικής εξουσίας, να σταθούμε απέναντί τους ωσάν να έχουμε προκαλέσει εμείς
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την κρίση.
Αρνούμαστε, όμως, τη χρησιμοποίησή μας διότι αγωνιούμε πραγματικά για το μέλλον της
πατρίδας μας.
Σας καλούμε, λοιπόν, με αφορμή την επίσημη επίσκεψή σας στην ιστορική πόλη των Αθηνών,
στην πόλη των γραμμάτων και της δημοκρατίας, να κατανοήσετε τις έκδηλες αντιδράσεις όλων μας
και να αναθεωρήσετε την πολιτική που δεν συνάδει με τα οράματα και τις ελπίδες του λαού μας.
Αυτός ο λαός αγωνίστηκε για την ελευθερία του και το πλήρωσε -ως γνωστόν- ακριβά, αλλά είναι
βέβαιο ότι το ίδιο θα κάνει και σήμερα, αντιστεκόμενος σε μια άνευ προηγουμένου προσχεδιασμένη
οικονομική, και όχι μόνον, υποδούλωση.
Οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών
Νικόλαος Αθάνατος, Δημήτρης Γεωργατζής, Χρήστος Φωτόπουλος, Ιωάννης Σταμούλης,
Δημήτρης Σαϊτάκης και Γεώργιος Δριβάκος
Έχουν συμπληρωθεί τρεις και πλέον μήνες από το σχηματισμό της νέας, τρικομματικής, αυτή
τη φορά, κυβέρνησης, υπό τον Αντώνη Σαμαρά και με τη σύμπραξη ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατικής
Αριστεράς, αλλά το μέλλον εξακολουθεί να είναι αβέβαιο για όλους μας.
Οι προεκλογικές εξαγγελίες γρήγορα εξανεμίστηκαν. Οι καθ’ ύλιν αρμόδιοι προσγειώθηκαν στην
οικτρή πραγματικότητα των ελλειμμάτων και της δημοσιονομικής πειθαρχίας που επέβαλλαν στη
χώρα υπό την απειλή της χρεοκοπίας οι ξένοι δανειστές. Και ο λαός, οι πολίτες που ανέμεναν μια
διαφορετική αντιμετώπιση, άρχισαν πάλι να απορούν και να προβληματίζονται…
Οι ένστολοι, όπως ήταν αναμενόμενο, συνέχισαν τον αγώνα τους, τονίζοντας προς πάσα
κατεύθυνση ότι η «λάθος συνταγή» των καθολικών και άκριτων περικοπών, έπρεπε να αναθεωρηθεί
άμεσα. Το είχαν διακηρύξει, άλλωστε, πριν από τις εκλογές οι ίδιοι οι Αρχηγοί των πολιτικών
κομμάτων, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στα δίκαια αιτήματά τους. Γι΄ αυτό προξένησε
αλγεινή εντύπωση η είδηση ότι η Ηγεσία της Αστυνομίας προχώρησε στην πειθαρχική δίωξη των
συνδικαλιστών που είχαν συμμετάσχει στο δρώμενο με τις αγχόνες σε προγενέστερη συγκέντρωση
διαμαρτυρίας, και συγκεκριμένα του προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πιερίας,
Αρχιφύλακα Δημήτρη Φώτη.
Οι συνδικαλιστές απέδωσαν την απόφαση αυτή σε μια προσπάθεια τρομοκράτησής τους, αλλά
απάντησαν με κοινή εξώδικη δήλωση διαμαρτυρίας στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο
Νίκο Παπαγιαννόπουλο, καλώντας τον να αναθεωρήσει τη στάση του και να μην προχωρήσει τη
διαδικασία πειθαρχικής δίωξης.
Το εξώδικο κοινοποιήθηκε στον υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, στα
πολιτικά κόμματα, στα Αρχηγεία του Λιμενικού Σώματος και του Πυροσβεστικού Σώματος, στη
ΓΣΕΕ, στην ΑΔΕΔΥ, στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας και στις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις.
Σε κλοιό το υπουργείο Οικονομικών
Μετά τις συγκεντρώσεις του καλοκαιριού, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, η σημαία του
αγώνα συνέχισε να κυματίζει στην Αθήνα, έξω από το υπουργείο Οικονομικών και το Κοινοβούλιο,
όπου αστυνομικοί, λιμενικοί και πυροσβέστες ύψωσαν το ανάστημά τους ενάντια στις επιταγές της
τρόικας.
Εισπράττοντας τον εμπαιγμό και το κρυφτούλι των αρμοδίων, που επιμελώς δεν άνοιγαν τα
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χαρτιά τους, τα προεδρεία των Ομοσπονδιών, κατόπιν κοινής συνεδρίασης στις 29 Οκτωβρίου
2012 προκήρυξαν νέα ένστολη πανελλαδική κινητοποίηση, για την Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012 και
ώρα 13.30, στην Πλατεία Ευαγγελισμού, στην Αθήνα. Ήταν λίγο πριν από την ψήφιση στη Βουλή
(7/11/2012) ενός ακόμα πακέτου επώδυνων μέτρων.
“Δείξτε μας λίγο σεβασμό”, “Φτάνει πια”, “Μην μας αποτελειώνετε”, ήταν μερικά από τα
μηνύματα στα πανό τους. Ακολούθησε πορεία προς την Πλατεία Συντάγματος, όχι απευθείας μέσω
Βασ. Σοφίας, αλλά μέσω Κολωνακίου. Συμβολικά, πριν ξεκινήσουν, προσφέρθηκε σε όσους ήθελαν,
η πατροπαράδοτη φασολάδα για να καταδειχθεί ότι η χώρα γυρίζει χρόνια πίσω, στα συσσίτια, στη
φτώχεια και στην αναξιοπρέπεια. Όσο για τις σχεδιαζόμενες νέες περικοπές, σημείωναν:
«Οι δαπάνες συνολικά του τακτικού προϋπολογισμού του υπουργείου Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη είναι μειωμένες κατά 8,4% σε σχέση με το 2012, ήτοι από 1.942
εκατομμύρια ευρώ σε 1.778 εκατ. ευρώ.
Η «μερίδα του λέοντος» αφορά τις δαπάνες για μισθούς, που είναι 1.390.270.000 ευρώ, ενώ
για όλα τα υπόλοιπα (λειτουργικές δαπάνες, εξοπλισμοί, συνθήκες υγιεινής ασφάλειας κ.λπ.)
προβλέπεται η διάθεση μόλις 387.850.000 ευρώ. Στον προϋπολογισμό αναφέρεται ξεκάθαρα ότι
οι πιστώσεις καλύπτουν κυρίως τη μισθολογική δαπάνη, τη χορήγηση της ειδικής αποζημίωσης
για εργασία πέραν του πενθημέρου και νυχτερινής απασχόλησης. Ειδικότερα, τα κονδύλια για
τους μισθούς των Σωμάτων Ασφαλείας το 2013 σε σχέση με το 2011 είναι μειωμένα συνολικά
κατά 69,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 67 εκατομμύρια αφορούν τις μειώσεις στους μισθούς των
αστυνομικών.
Από άλλα στοιχεία του προϋπολογισμού προκύπτει ότι ο εξορθολογισμός της δαπάνης των
ειδικών μισθολογίων των ένστολων θα επιφέρει νέα περικοπή το έτος 2013 συνολικά κατά 212,7
εκατ. ευρώ, που θα έχουν ως αρνητικό αντίκτυπο τη νέα κλιμακωτή μείωση των συντάξεων στους
συνταξιούχους συναδέλφους μας κατά 126,1 εκατ. ευρώ.
Επίσης, προβλέπεται «η μείωση του αριθμού εισακτέων στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων
δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας», η αναπροσαρμογή της χορήγησης του οικογενειακού
εισοδήματος βάσει εισοδηματικών κριτηρίων που θα επιφέρει νέα μείωση, η κατάργηση των
δώρων στον Δημόσιο Τομέα κ.λπ.»
Τα μέτρα του νέου Μνημονίου ψηφίστηκαν με οριακή πλειοψηφία στις 8 Νοεμβρίου 2012.
«Υπέρ» ψήφισαν μόνο 153 βουλευτές, 128 ψήφισαν «κατά» και 18 «παρών». Αποτέλεσμα ήταν
από το ΠΑΣΟΚ να διαγραφούν έξι βουλευτές και από τη ΝΔ ένας.
Την προηγουμένη ημέρα, 7 Νοεμβρίου 2012, είχε πραγματοποιηθεί αντιπροσωπευτική
συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή, από προέδρους και γενικούς γραμματείς των
Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων και των προεδρείων των Ομοσπονδιών. Η συμβολική αυτή
διαμαρτυρία δεν πέρασε απαρατήρητη. Συνθήματα όπως “Βγείτε να δείτε πού μας οδηγείτε”,
ακούστηκαν ακόμα και την ώρα που διέσχισε την είσοδο της Βουλής ο πρωθυπουργός Αντώνης
Σαμαράς.
Να σημειωθεί ότι υπήρξαν προσπάθειες να βελτιωθούν έστω την τελευταία στιγμή κάποιες
διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, αλλά εκ μέρους των κυβερνώντων δόθηκαν μόνο αόριστες
δεσμεύσεις, όταν και όποτε βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση της χώρας. Οι Ομοσπονδίες είχαν
καλέσει τους βουλευτές όλων των κομμάτων να πράξουν το πατριωτικό τους καθήκον και να μην
συνεργήσουν διά της ψήφου τους στο συντελούμενο έγκλημα. Οι επισημάνσεις αυτές είχαν ιδιαίτερη
βαρύτητα διότι απευθύνονταν και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Ηλία Βλαχογιάννη,
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Δημήτρη Κυριαζίδη και Αθανάσιο Νταβλούρο, στους οποίους είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους
για ουσιαστικότερες παρεμβάσεις με στόχο τον περιορισμό των οικονομικών απωλειών, αλλά και
την προώθηση τουλάχιστον κάποιων μεταρρυθμίσεων σε θεσμικό επίπεδο.
Η τρικομματική κυβέρνηση, διαψεύδοντας κάθε προεκλογική δέσμευση των κομμάτων που τη
στήριξαν, κατάφερε να θεσμοθετήσει όχι μόνο νέες δυσβάσταχτες περικοπές για τους μισθούς του
2013, αλλά και να έχουν αυτές αναδρομική ισχύ για τους πέντε τελευταίους μήνες του 2012! Τα
υποτιθέμενα ισοδύναμα μέτρα, που θα λαμβάνονταν για να διασωθούν οι μισθοί τους, αποδείχτηκαν
κενά περιεχομένου.
Αντί αυτών, έγινε γνωστό ότι:
1. Δεν θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη για τα έτη 2013 και 2014, ενώ για τα έτη 2015-2016 ο αριθμός αυτός θα ανέλθει στα
επίπεδα του 2012, ήτοι 580 άτομα κατ’ έτος.
2. Η μείωση των μηνιαίων αποδοχών ανέρχεται έως και τα 1.125€ από την 01-08-2012, μετά
τη μείωση των Β.Μ. Βάσης Υ/Β΄ (μονάδα) από το ποσό των 899€ στο ποσό των 875€, τη μείωση
των συντελεστών που διαμορφώνουν τους Β.Μ., οι οποίοι συμπαρασύρουν τη μείωση και του
επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, τη μείωση επιδομάτων ειδικής απασχόλησης, επιτελικής ευθύνης,
διοίκησης, ειδικών συνθηκών, εξομάλυνσης. Επιπρόσθετα θα επιφέρει και περαιτέρω μείωση
λόγω της μείωσης της αμοιβής για την νυκτερινή εργασία από τα 2,93 € ανά ώρα στα 2,60 €, τον
εξαφανισμό-μείωση της οικογενειακής παροχής με εισοδηματικά κριτήρια, αλλά και την κατάργηση
των επιδομάτων δώρων-αδείας (1.000 €) από την 01-01-2013.
3. Η περαιτέρω μείωση του μισθολογικού κόστους των αμειβομένων από το ειδικό μισθολόγιο
των ένστολων θα ανέλθει κατά 130 εκατ. € το έτος 2013 και επιπρόσθετα κατά 88 εκατ. € το έτος
2014, έτος κατά το οποίο προβλέπεται η εφαρμογή ενός νέου μισθολογίου, χωρίς να αποτυπώνεται
ο τρόπος υλοποίησής του.
4. Η περαιτέρω μείωση των ανώτατων δαπανών στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη από τα 2.003 δισ. το 2012, θα ανέλθει στα 1.839 δισ. το 2013 και τα 1.755 δισ. το
2014.
5. Η εφαρμογή κλιμακωτής προοδευτικής μείωσης του συνολικού εισοδήματος των συντάξεων
(κύριας, επικουρικής, μερίσματος) για όσους λαμβάνουν από το Δημόσιο Τομέα μετά τις μειώσεις
και τις παρακρατήσεις της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και από το πρώτο ευρώ
ως ακολούθως:
α) για το ποσό άνω των 1.000,01 €, έως και 1.500 € μείωση κατά 5% και το ποσό που απομένει
δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 €.
β) για το ποσό άνω των 1.500,01 €, έως και 2.000 € μείωση κατά 10% και το ποσό που απομένει
δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 €.
γ) για το ποσό άνω των 2.000,01 €, μείωση κατά 15% και το ποσό που απομένει δεν μπορεί να
υπολείπεται των 1.800,01 €.
Παράλληλα, αποτυπώνονταν περαιτέρω μειώσεις εξαιτίας των περικοπών των ειδικών
μισθολογίων έως το 2016 κατά 169 εκατ. € συνολικά.
Επίσης, καταργούνταν τα επιδόματα και δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και
θεσμοθετούνταν μειώσεις των εφάπαξ βοηθημάτων για όσους αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν και
για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος από τους
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Τομείς Πρόνοιας των ταμείων τους.
Τα χτυπήματα, ωστόσο, είναι απανωτά. Στις 17 Νοεμβρίου 2012, οι Ομοσπονδίες καταγγέλλουν
ότι «δεν αρκεί που μας άρπαξαν τα αποθεματικά των ταμείων μας με το περιβόητο «κούρεμα»,
δεν αρκεί που με πρόσχημα διάφορες μελέτες σκοπιμότητας, μείωσαν ακόμα μια φορά το εφάπαξ,
αλλά και ακόμα περαιτέρω με τη μείωση των βασικών μισθών, έρχονται τώρα να καταληστεύσουν
και ό,τι απέμεινε από τους κόπους μιας ζωής με τη ρύθμιση που εντάσσουν στο νέο φορολογικό
νομοσχέδιο για τη φορολόγηση του εφάπαξ κλιμακωτά από 10% έως και 46%, ανάλογα με το ύψος
του.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένας συνάδελφος με πλήρη συντάξιμα χρόνια, θα χάσει μεσοσταθμικά
περίπου το 30% του ποσού που υπολόγιζε να πάρει με την έξοδό του από το Σώμα για να καλύψει
υπαρκτές, ούτως ή άλλως, βιοποριστικές ανάγκες έτσι όπως εξελίχθηκαν οι συνθήκες ζωής και
διαβίωσης με την παρατεταμένη λιτότητα και την ισοπέδωση των συντάξιμων αποδοχών του».
(…) Διερωτόμαστε τελικά, θα υπάρξουν βουλευτές που θα ψηφίσουν τη ληστρική αυτή διάταξη,
όταν ήδη οι ίδιοι διατείνονται ότι ήταν η τελευταία φορά που ψήφισαν με το Μνημόνιο τα πρόσφατα
νέα ληστρικά μέτρα, αυτά που βαφτίζουν ως μέτρα σωτηρίας, θολώνοντας τα νερά και βιάζοντας
τη νοημοσύνη μας;
Τέλος, καλούμε τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση να ζητήσουν σήμερα κιόλας την
απόσυρση της σχετικής διάταξης από το υπό συζήτηση στη Βουλή Νομοσχέδιο».
Αχτίδα φωτός αποτέλεσε, πάντως, η εγκύκλιος για την άρση του παγώματος των μισθολογικών
προαγωγών και άλλες ρυθμίσεις (2/85127/0022 από 22-11-2012) του αναπληρωτή υπουργού
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, κατ’ εφαρμογήν του ψηφισθέντος από τις 7/11/2012
Μεσοπρόθεσμου προγράμματος (Ν. 4093). Επίσης, θετική έκβαση είχε η μάχη τους για τα
νυχτερινά, αφού δεν καταργήθηκε το ανώτατο όριο των 64 ωρών νυχτερινής απασχόλησης, ενώ
αντιμετωπίστηκε και η καταβολή των οφειλομένων πενθημέρων και νυχτερινών, σταδιακά τους
επόμενους μήνες.
Μια ακόμα θετική είδηση συνιστούσε και η απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
σύμφωνα με την οποία, όσων οι μεικτές αποδοχές μετά την ψήφιση του Ν. 4093/2012, μειώθηκαν
από 01/08/2012 κάτω των 3.000 ευρώ, δικαιούνται τη λήψη Δώρου Χριστουγέννων για το έτος
2012. Πρόκειται για μια απόφαση που ευνοούσε περίπου 40.000 συνταξιούχους.
Κατά τη συνεδρίαση της 8ης Νοεμβρίου 2012 έγινε εφ’ όλης της ύλης συζήτηση, αναπτύχθηκε δε
έντονος προβληματισμός για την εκπροσώπηση της ΠΟΕΥΠΣ στο Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ ενόψει των
κρίσιμων αποφάσεων που επρόκειτο να ληφθούν για τη βιωσιμότητά του.
Το συνδικαλιστικό κίνημα των πυροσβεστών, εκπροσωπούμενο από τους δυο φορείς των εν
ενεργεία στελεχών, ΠΟΕΥΠΣ και ΕΑΠΣ και τον φορέα των εν αποστρατεία στελεχών, ΠΕΑΠΣ,
κλήθηκαν από το ΤΕΑΠΑΣΑ «να τοποθετηθούν επί προτάσεων λήψης μέτρων για τη βιωσιμότητά
του και ειδικότερα των Τομέων Προνοίας (σχετ. υπ’ αριθ. 87070/0 229 /6-12-2012 έγγραφό του)».
Με κοινή απαντητική επιστολή, οι πρόεδροι των τριών φορέων Νίκος Αθάνατος, Γιάννης
Σταμούλης και Διονύσης Βορίσης, σημείωναν: «Λόγω της κρισιμότητας και της σοβαρότητας του
θέματος διαπιστώσαμε ότι το χρονικό πλαίσιο που μας θέτετε για την υποβολή προτάσεων δεν είναι
επαρκές προκειμένου να διαμορφώσουμε ολοκληρωμένη πρόταση και επαρκώς και αναλογιστικώς
τεκμηριωμένη.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, βασική μας αρχή είναι η αντίθεση σε οποιαδήποτε αύξηση των
κρατήσεων, που θα επιβαρύνει τους συναδέλφους μας, σε μια τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία.
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Καλούμε επίσης το Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ να μην προβεί σε καμία απόφαση υποβολής πρότασης για
το συγκεκριμένο θέμα και καμία εισήγηση προς την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, σχετικά με το
ΤΠΥΠΣ έως ότου υποβληθούν σχετικές προτάσεις από τις συνδικαλιστικές μας οργανώσεις».
Οι τρεις πρόεδροι επανήλθαν στη συνέχεια και έχοντας εξετάσει τις προτάσεις του προέδρου του
Ταμείου, καθώς και την υφιστάμενη κατάσταση του ΤΠΥΠΣ, απάντησαν τα εξής:
«Κοινή διαπίστωση, αποτελεί ότι το ουσιαστικό πλήγμα στην βιωσιμότητα του Ταμείου μας,
ήταν το ληστρικό P.S.I. που υφάρπαξε το μεγαλύτερο μέρος των αποθεματικών του και οδήγησε
στη σημερινή κατάσταση. Έτσι, σαφώς η μόνη δίκαιη πρόταση βιωσιμότητας, είναι η αναπλήρωση
των χρημάτων μας από τους υπαίτιους της μνημονιακής αυτής αρπαγής του υστερήματος των
συναδέλφων. Πολιτική που όμως σαφώς και στα πλαίσια της τροϊκανής κυριαρχίας της χώρας μας
δεν είναι άμεσα εφικτή, αλλά πρέπει να παραμένει ως στόχος τόσο του συνδικαλιστικού κινήματος
όσο και του ΤΕΑΠΑΣΑ.
Πέρα από τα παραπάνω, στις σημερινές συνθήκες της μισθολογικής μας εξαθλίωσης, οποιαδήποτε
αύξηση εισφορών, είναι απαγορευτική για τα πενιχρά εισοδήματα των συναδέλφων, γι αυτό και
μας βρίσκει αντίθετους.
Μετά από την τελευταία επιδρομή μειώσεων στο εισόδημά μας (31-7-12) επήλθε άμεσα
ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του δικαιούμενου εφάπαξ των συναδέλφων. Στα
πλαίσια της δικαιοσύνης και της αναλογικότητας προτείνουμε:
α. για όσους συναδέλφους συνταξιοδοτήθηκαν πριν την 31-7-2012 και η πράξη απονομής του
εφάπαξ δεν εκδόθηκε, το δικαιούμενο εφάπαξ να αναλογεί σε αυτό που αντιστοιχεί κατά την
ημερομηνία διαγραφής του από το Π.Σ.
β. για όσους συναδέλφους συνταξιοδοτούνται μετά την 31-7-2012 το δικαιούμενο εφάπαξ να
καθορίζεται από δύο τμήματα:
Το πρώτο τμήμα να προσδιορίζεται για τα έτη ασφάλισης έως και 31-7-2012 και επί των
αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές μέχρι και την συγκεκριμένη
ημερομηνία.
Το δεύτερο τμήμα να προσδιορίζεται από 1-8-2012 επί των νέων αποδοχών, όπως διαμορφώθηκαν
με το τελευταίο μνημόνιο.
Το τρίτο τμήμα να προσδιορίζεται από 1-1-2014 σύμφωνα με την τεχνική βάση υπολογισμού που
θα καθοριστεί τότε.
Επειδή, σύμφωνα με το τελευταία οικονομικά μέτρα η οικογενειακή παροχή, δίδεται μόνο σε
έγγαμους με τέκνα, να θεσμοθετηθεί ποσό 60 ευρώ στη θέση της Οικογενειακής Παροχής όπου η
νομοθεσία για τον υπολογισμό του εφάπαξ, αναγράφει οικογενειακή παροχή (Ο.Π.).
Ουσιαστικό για την βιωσιμότητα του ΤΠΥΠΣ αποτελεί η απόκτηση κοινωνικού πόρου όπως
διαθέτουν και τα αντίστοιχα ταμεία της ΕΛ.ΑΣ. Εδώ θα πρέπει και από το ΤΕΑΠΑΣΑ να συνταχθεί
σχετική πρόταση, που να ζητά συγκεκριμένους πόρους και συγκεκριμένα:
I. Είσπραξη εισφοράς-απόδοσης ποσού σε ποσοστό από τα ασφαλιστικά συμβόλαια πυρός.
II. Επιβολή ενσήμου στην χορήγηση πιστοποιητικών - βεβαιώσεων πυροπροστασίας
III. Ποσοστό από τα διοικητικά πρόστιμα του 433 Π.Κ.
IV. Ποσοστό από την εκποίηση αχρήστου υλικού του Π.Σ.
V. Ποσοστό από τα εισπρακτέα ποσά, σύμφωνα με την ΚΥΑ 9009/16/5α/19-1-2000 Β27.
VI. Ποσοστό από εισιτήρια και τηλεοπτικά δικαιώματα, αθλητικών αγώνων που διατίθεται
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πυροσβεστική δύναμη.
Τέλος, μείζον για την βιωσιμότητα του Ταμείου, αποτελεί η βέλτιστη αξιοποίηση των αποθεματικών
του. Συγκεκριμένα, άμεσα η Διοίκησή του, θα πρέπει να προχωρήσει στην τοποθέτηση του μέγιστου
επιτρεπτού ποσού των αποθεματικών, κατά νόμω, σε επενδύσεις μηδενικού ρίσκου και σταθερής
απόδοσης. Εξειδικεύοντας το παραπάνω, θα πρέπει:
I. Να τοποθετηθούν χρήματα σε προθεσμιακές καταθέσεις, σε κάποια από τις συστημικές
τράπεζες ώστε να υπάρξει κερδοφορία από τον σαφώς υψηλότερο τόκο από την ΤτΕ και βέβαια να
θωρακιστούν τα συγκεκριμένα χρήματα από νέο τυχόν ληστρικό «κούρεμα».
II. Να αλλάξει ριζικά η πολιτική χορήγησης δανείων, ώστε και τους μετόχους να εξυπηρετεί
και κέρδος να αποκομίζει το Ταμείο. Συγκεκριμένα θα πρέπει να αυξηθεί το συνολικό ποσό των
διατιθέμενων κατ’ έτος χορηγούμενων δανείων. Θα πρέπει να αυξηθεί αναλογικά το ποσό του
χορηγούμενου δανείου και ταυτόχρονα να αυξηθεί ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων αποπληρωμής.
Και αυτό το μέτρο θα συνεισφέρει πέρα του σαφώς υψηλότερου τόκου από την ΤτΕ, στο να
θωρακιστούν τα συγκεκριμένα χρήματα από νέο τυχόν ληστρικό «κούρεμα».
Φορολογικοί παράδεισοι εκτός, λιτότητα εντός…
Το δίσεκτο 2012 οδεύει προς την ολοκλήρωσή του με το πολιτικό σκηνικό να φλέγεται για άλλη
μια φορά.
Παραμονές Πρωτοχρονιάς κορυφώνεται το σκάνδαλο με την περιβόητη «λίστα Λαγκάρντ»
και τις ειδήσεις να φέρουν τον πρώην υπουργό Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου στη θέση
του κατηγορουμένου, μαζί με άλλα πρόσωπα. Ο ίδιος διαγράφεται από μέλος του ΠΑΣΟΚ,
ανακοινώνεται η σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής στη Βουλή για τις πολιτικές και ποινικές
ευθύνες του, και όλοι διερωτόμαστε πού η αλήθεια και πού το ψέμα. Το βέβαιο ήταν ότι η
φοροδιαφυγή και η απόκρυψη κεφαλαίων στους «φορολογικούς παραδείσους» καλά κρατούσε,
όταν στη Βουλή ψηφιζόταν ένας ακόμα προϋπολογισμός περικοπών για το 2013. Σε ό,τι αφορούσε
το ΠΣ, οι εγκεκριμένες πιστώσεις σε σχέση με το 2009 ήταν μειωμένες κατά 30% (από 500.000.000,
350.000.000 ευρώ)…
Στο πρωτοχρονιάτικό μήνυμά του, ωστόσο, ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ήταν αρκετά
αισιόδοξος. Δήλωνε υπερήφανος για το δάνειο που είχε εξασφαλίσει για τη χώρα και τις συνθήκες
επανεκκίνησης της οικονομίας, καυχιόταν ότι «ήδη σταματά το «μεγάλο φαγοπότι» στο Δημόσιο,
η παλιά «ατιμωρησία» παίρνει τέλος, πρώην μεγαλόσχημοι πιάνονται και λογοδοτούν και αυτό θα
συνεχιστεί, έλεγε ότι θα αποκαταστήσει την τάξη, ότι θα βγάλει τις «κουκούλες», ότι θα σταματήσει
τη λαθρομετανάστευση και το παραεμπόριο, ότι θα αρχίσει η αποκατάσταση των αδικιών με
προτεραιότητα στις χαμηλές συντάξεις, στα επιδόματα που καταργήθηκαν για τους πιο αδύνατους
και στη φορολογία – ιδιαίτερα στον ΦΠΑ – που παραμένει πολύ υψηλή και πολλά άλλα, βέβαιος
ότι «το 2013 θα κάνουμε το άλμα προς το μέλλον. Το 2012, που αφήνουμε πίσω μας, συμβόλισε το
τέλος μιας ολόκληρης εποχής! Το 2013 συμβολίζει την αρχή της Αναγέννησης της χώρας μας».
2013. Άλλη μια εφιαλτική χρονιά ξημερώνει για τον ελληνικό λαό, που παρακολουθεί άναυδος
τους πολιτικούς του ταγούς να του υπόσχονται καλύτερες ημέρες ή άλλους, να τον θεωρούν υπαίτιο
της καταστροφής της χώρας μας.
Απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, καταργήσεις πυροσβεστικών κλιμακίων, κλείσιμο της ΕΡΤ,
κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας και μετατάξεις των υπαλλήλων της, συσσίτια και διανομή
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φαγητού στους άπορους, εκπαιδευτικά συλλαλητήρια κι από κοντά, τα επικίνδυνα καιρικά
φαινόμενα, φονικές πυρκαγιές το καλοκαίρι, καταιγίδες την άνοιξη και το φθινόπωρο, ρατσιστική
βία με αποκορύφωμα τη δολοφονία του 34χρονου μουσικού Παύλου Φύσσα από τον Γ. Ρουπακιά,
απαγγελίες κατηγοριών και συλλήψεις ηγετικών στελεχών της Χρυσής Αυγής, όλα αυτά και πολλά
άλλα, συνθέτουν την εδραιωμένη μνημονιακή πραγματικότητα μιας Ελλάδας που αναζητά φως
στο τούνελ.
Όσοι δε αναλύουν αυτά τα δεδομένα, δεν αργούν να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι τα
Μνημόνια συνιστούν κίνδυνο ακόμα και για συνταγματικά κατοχυρωμένες ελευθερίες, όπως είναι
τα ατομικά δικαιώματα και οι συνδικαλιστικές ελευθερίες. Το ίδιο το συνδικαλιστικό κίνημα θα
αντιμετωπίσει, όπως θα δούμε, τέτοιες αποφάσεις.
Δεν είναι μόνο οι πειθαρχικοί έλεγχοι που έχουν υποστεί κάποιοι συνδικαλιστές ή και απλά μέλη
Ενώσεων για τις πρωτοβουλίες τους. Είναι και η κλήση σε απολογία του προέδρου και του Γενικού
Γραμματέα του Συνδέσμου Υποστήριξης και Συνεργασίας Μελών Ενόπλων Δυνάμεων Ανέστη
Τσουκαράκη και Αναστάσιου Τσάκαλου, που οδήγησε την ΠΟΕΥΠΣ να εκδώσει ανακοίνωση
συμπαράστασης, σημειώνοντας ότι «προκαλεί σε όλους μας έντονη ανησυχία, καθόσον η ενέργεια
για την οποία εγκαλούνται οι συνάδελφοί μας, εντάσσεται στις αρμοδιότητές τους ως νόμιμα
εκλεγμένων εκπροσώπων των μελών του.
Επειδή ήδη και το δικό μας συνδικαλιστικό κίνημα υφίσταται ανάλογες πειθαρχικές διώξεις για
αμιγώς συνδικαλιστικές δραστηριότητες των στελεχών του, εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία
μας, καλώντας την κυβέρνηση να προστατέψει το συνδικαλιστικό θεσμό, καθιστώντας σαφές προς
τη Διοίκηση ότι πρέπει να διασφαλίζει αντί να διώκει τη συνδικαλιστική λειτουργία.
Το αναφαίρετο συνταγματικό δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου και έκφρασης είναι αδιανόητο
να τίθεται σε αμφισβήτηση στον 21ο αιώνα και μάλιστα τη στιγμή που «βαλλόμεθα πανταχόθεν»
και η διοίκηση αδυνατεί να προστατέψει τα θεσμικά, οικονομικά και υπηρεσιακά προαπαιτούμενα,
που είναι απολύτως αναγκαία για την επιβίωση των ενστόλων και την απρόσκοπτη λειτουργία των
υπηρεσιών».
Τι Πυροσβεστικό Σώμα θέλουμε;
Το Δ.Σ. της ΠΟΕΥΠΣ συνεδρίασε στις 4 Ιανουαρίου 2013 παρουσία και του προέδρου της
ΕΑΠΣ Γιάννη Σταμούλη, ο οποίος ως εκπρόσωπος όλων στο ΤΕΑΠΑΣΑ, μετέφερε τις προτάσεις
του ταμείου αναφορικά με τη βιωσιμότητά του.
Την ίδια ημέρα, το Δ.Σ. συναντήθηκε με τον Αρχηγό Π.Σ. Σωτήριο Γεωργακόπουλο. Αντικείμενο
συζήτησης όλα τα ζητήματα που απασχολούν το πυροσβεστικό προσωπικό, όπως αυτά της τελικής
εφαρμογής του 24ώρου στις Υπηρεσίες, της αναμενόμενης αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών του
Π.Σ. αλλά και άλλα βασικά ζητήματα λειτουργίας του.
Ο νέος Αρχηγός εξέφρασε την αγωνία του για το σημείο που βρίσκεται σήμερα το Π.Σ. ενώ
εξέφρασε και τη διάθεσή του να αλλάξει, όπως χαρακτηριστικά είπε, αρκετά πράγματα σε
συνεργασία με τους συνδικαλιστές, ζητώντας την βοήθειά τους, ούτως ώστε «να αναβαθμίσουμε
όλοι μαζί το επίπεδό του, που τα τελευταία χρόνια έχει δεχτεί μια διαρκή υποβάθμιση».
Η Ομοσπονδία ανακοίνωσε, επακριβώς, τι απάντησε σε όσα τέθηκαν:
«Για το θέμα του ωραρίου εξέφρασε την ικανοποίησή του, λέγοντας ότι εισακούστηκε η θέληση
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της μεγάλης μερίδας του προσωπικού και ότι η φυσική Ηγεσία θα βρίσκεται στο πλευρό μας για
όλα τα θέματα που μας απασχολούν καθημερινά. Όσον αφορά την έναρξη εφαρμογής του, την
προσδιόρισε σε δέκα με δεκαπέντε ημέρες μετά, με την έκδοση σχετικής απόφασης, με την οποία
ο Διοικητής κάθε Υπηρεσίας θα μπορεί να προτείνει το ωράριο, σύμφωνα με την βούληση της
πλειοψηφίας των συναδέλφων, και τον Περιφερειακό Διοικητή να λαμβάνει την τελική απόφαση
εφαρμογής της.
Για το επόμενο μεγάλο θέμα της Αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών του Π.Σ., το οποίο ο ίδιος
χαρακτήρισε στην ουσία αναβάθμιση του Σώματος, μας ενημέρωσε ότι το επόμενο Συμβούλιο
Επιτελικού Σχεδιασμού -όργανο αρμόδιο για το σχεδιασμό της νέας οργανωτικής δομής του
Σώματος- θα συνεδριάσει με την συμμετοχή και του συνδικαλιστικού μας οργάνου, το αμέσως
επόμενο χρονικό διάστημα, πιθανότατα το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα Ιανουάριου, και σε
αυτό θα συζητηθούν εκτενώς ζητήματα σχετικά με την κατηγορία των πενταετών πυροσβεστών.
Αναρωτήθηκε, τι Πυροσβεστικό Σώμα θέλουμε, τελικά, και εξέφρασε την διαπίστωση πως έχουμε
μείνει πολύ πίσω και ότι απαιτούνται αλλαγές στην οργανωτική μας δομή, που όμως δεν θα
εξαντλούνται στην αναστολή λειτουργίας κάποιων Υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, μας εξέφρασε
την εκτίμησή του ότι δεν θα κλείσουν πολλές Υπηρεσίες ή Κλιμάκια, θα είναι λίγες χωρίς να
αναφέρει αριθμητικά οτιδήποτε και που καταγράφουν πέντε με δέκα συμβάντα το έτος, όπως
χαρακτηριστικά είπε, ενώ για τις ΕΜΑΚ ήταν πιο σαφής, αναφέροντας ότι πρόθεση της Ηγεσίας
είναι η δημιουργία δύο μόνο ισχυρών μονάδων, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Στο σημείο αυτό εκφράσαμε ξεκάθαρα την αντίθεσή μας για οποιαδήποτε αναστολή Υπηρεσίας ή
Κλιμακίου, καθώς έτσι θα υπάρξει άμεσος κίνδυνος απώλειας οργανικών θέσεων του προσωπικού
μας, ενώ θα δημιουργηθεί έντονη ανησυχία και αβεβαιότητα στους συναδέλφους εξαιτίας των
μετακινήσεών τους σε άλλες Υπηρεσίες. Επιπλέον, από την αναστολή λειτουργίας κάποιων
Υπηρεσιών ή Κλιμακίων, σίγουρα θα προκύψει υποβάθμιση του επιπέδου πυρασφαλείας των
περιοχών που γεωγραφικά κάλυπταν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των πολιτών.
Όλα αυτά, όμως, στο επίπεδο των προθέσεων και των εκτιμήσεων για την ώρα, χωρίς να υπάρχει
κάτι δεδομένο και απτό.
Στη συνέχεια απαιτείται, όπως μας είπε, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο
όπως και θέσπιση νέων, που θα αποκεντρώσουν την λειτουργία του Σώματος και θα βελτιώσουν
την αποδοτικότητά του. Αυτό θα επιτευχθεί με την δημιουργία νέων Διευθύνσεων στις έδρες
των Περιφερειών της χώρας, στις οποίες θα λειτουργήσουν τμήματα, όπως Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας, ΔΑΕΕ κ.ά. Επίσης, αναφέρθηκε σε Ενιαίο Κέντρο Διαχείρισης συμβάντων σε κάθε
Περιφέρεια, αναβάθμιση Ακαδημιών αλλά και δημιουργία νέων σύγχρονων Διευθύνσεων στο
Α.Π.Σ. Μας διαβεβαίωσε τέλος, ότι οι όποιες αλλαγές, θα αποτελέσουν αντικείμενο διαλόγου και
ότι οι προτάσεις μας θα ληφθούν υπ’ όψιν, για να μπορέσουμε όλοι μαζί να αναβαθμίσουμε τον
εργασιακό μας χώρο.
Για το θέμα αυτό, η Ομοσπονδία έχει ετοιμάσει κοινή πρόταση, η οποία και αποτέλεσε θέμα
διαλόγου στο τελευταίο Δ.Σ., στην οποία περιγράφεται με σαφήνεια το προτεινόμενο γενικό πλαίσιο
της αναβάθμισης - αναδιοργάνωσης του Π.Σ. Η γενική του κατεύθυνση, και αυτό εκφράστηκε στην
συνάντησή μας με τον κ. Αρχηγό, επιβάλλεται να διέπεται από μακρόπνοη λογική για τη δημιουργία
ενός σύγχρονου οργανισμού, ικανού και προπάντων αξιόπιστου, και όχι από κοντόφθαλμη και
καθαρά δημοσιονομική λογική της μείωσης, δηλαδή, του κόστους λειτουργίας και μόνο.
Τέθηκαν, επίσης, τα θέματα των συνεχών επιφυλακών και της καταστρατήγησης της νομιμότητας
σε πολλές περιπτώσεις, με τον κ. Αρχηγό να εκφράζει την αντίθεσή του στην συνεχόμενη χρήση
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του μέτρου, όπως επίσης και για την ευκολία επιβολής πειθαρχικών ποινών από τις Διοικήσεις
Υπηρεσιών, των Περιφερειακών Διοικήσεων αλλά και του ΑΠΣ, στην οποία και πάλι εξέφρασε
την αντίθεσή του.
Τέλος, μας ενημέρωσε για κάποια άλλα θέματα, όπως ότι μία από τις προτεραιότητες της νέας
Ηγεσίας είναι η απόσυρση των παλιών οχημάτων των Υπηρεσιών (35 ετών και άνω), για να υπάρξει
παρέμβασή μας στο σημείο αυτό, ώστε να τονίσουμε και πάλι την αναγκαιότητα αντικατάστασή
τους με νεότερης τεχνολογίας οχήματα. Επίσης, ζητήσαμε την ένταξη κατασκευής νέων κτιριακών
υποδομών σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, την υπογραφή σύμβασης για προμήθεια 6.000 στολών και
την εκ νέου πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την ερχόμενη αντιπυρική περίοδο.
Οφείλουμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για την υπογραφή της απόφασης για την εφαρμογή
του νέου ωραρίου ενώ μετά την συνάντησή μας με το νέο Αρχηγό του Π.Σ., αναγνωρίζουμε τις καλές
προθέσεις του για την προώθηση και επίλυση και άλλων χρόνιων ζητημάτων μας. Αναμένουμε
όμως, αρχής γενομένης με το μεγάλο θέμα της αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών και την έμπρακτη
στήριξή του, ώστε να επιτύχουμε εκείνες τις λύσεις που θα αναβαθμίσουν το επίπεδο του Π.Σ.
και θα βελτιώσουν τις δύσκολες συνθήκες εργασίας των συναδέλφων, που με καταρρακωμένο
ηθικό εξαιτίας των μισθολογικών περικοπών, εργάζονται καθημερινά, δίνοντας τον καλύτερό τους
εαυτό».
Στις 11 Ιανουαρίου 2013, η πλειοψηφία της Βουλής, ψηφίζει ένα ακόμα επαχθές νομοσχέδιο,
αυτή τη φορά για το νέο φορολογικό σύστημα. Η κυβέρνηση επιδιώκει να καλύψει τη μερίδα του
λέοντος των φόρων με την αφαίμαξη της μισθωτής εργασίας και των συντάξεων με επιπλέον 1,114
δισ. ευρώ, βάσει των νέων κλιμάκων φόρου εισοδήματος. Πιο αναλυτικά, για τα εισοδήματα του
έτους 2013, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε από τις Ομοσπονδίες:
-Καθιερώνεται κλίμακα τριών συντελεστών φόρου: 22% για τα πρώτα 25.000 ευρώ (φόρος
κλιμακίου 5.500 €), 32% για τα επόμενα 17.000 ευρώ (φόρος κλιμακίου 5.440 €) από τις 25.001
έως τις 42.000 ευρώ, και 42% για το επιπλέον ποσό, πέραν των 42.000 ευρώ. Το ποσό φόρου που
προκύπτει από την κλίμακα αυτή θα μειώνεται κατά 2.100 ευρώ, εφόσον το ετήσιο εισόδημα είναι
μέχρι 21.000 ευρώ. Για εισοδήματα πάνω από 21.000 ευρώ, η έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ
θα μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον 1.000 ευρώ εισοδήματος και μέχρι το επίπεδο
εισοδήματος των 42.000 ευρώ, στο οποίο η έκπτωση θα μηδενίζεται.
Κι όλα αυτά, ήταν απαραίτητα για την εκταμίευση της δόσης των 44 δισ. ευρώ, όπως ανακοίνωνε
ο ίδιος ο υπουργός Οικονομικών, ενώ με το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής
2013-2016, προβλεπόταν η εφαρμογή από την 1.1.2014 ενός νέου μισθολογίου για τους ένστολους,
με νέες περικοπές, της τάξεως των 88 εκατ. ευρώ.
Μετά από πρωτοβουλία του προεδρείου της ΠΟΕΥΠΣ, την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε
συνάντηση με τον υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Νίκο Δένδια και τον Γ.Γ.
Πολιτικής Προστασίας Πάτροκλο Γεωργιάδη. Στη συνάντηση αυτή παραβρέθηκε και ο Αρχηγός
του Π.Σ. Αντιστράτηγος Σ. Γεωργακόπουλος, καθώς και το προεδρείο της ΕΑΠΣ. Το προεδρείο
ανέπτυξε αναλυτικά τις θέσεις του για την αναδιοργάνωση, «που θα έχει ως μοναδικό στόχο την
μείωση των λειτουργικών μας δαπανών μέσω της κατάργησης των ΕΜΑΚ (εκτός 1ης και 2ης) και
κάποιων Υπηρεσιών ή Κλιμακίων», όπως ειπώθηκε και υπογράμμισε επίσης «την αντίθεσή μας
στην τριχοτόμηση του Π.Σ., όπως επίσης και την επιβεβλημένη αναγκαιότητα το Πυροσβεστικό
Σώμα να παραμείνει ΑΥΤΟΝΟΜΟ, ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ, ώστε σε καμία περίπτωση
να μην αλλοιωθεί η φυσιογνωμία του, παράγοντας θεμελιώδης για εμάς». (…)
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Τονίσαμε επιπλέον ότι πρέπει να οραματιστούμε το Π.Σ. σε βάθος χρόνου, τουλάχιστον 35ετίας,
χωρίς να επηρεαστούμε από τη δεινή οικονομική κρίση που περνά αυτό το χρονικό διάστημα η
χώρα. Δικός μας στόχος και όραμα είναι η δημιουργία ενός Π.Σ. (ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ, ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ), το οποίο και θα αποτελεί τον κύριο βραχίονα της Πολιτικής Προστασίας
της χώρας, όχι μόνο του σήμερα και του αύριο, αλλά και για πάντα. Για τους λόγους αυτούς,
τονίσαμε πως μέσω της αναδιοργάνωσης, πρέπει να προβλεφτεί η αύξηση της οργανικής δύναμης
του Π.Σ. και σε καμία περίπτωση η μείωση αυτής (με το κλείσιμο των όποιων ΕΜΑΚ, Π.Υ και
Π.Κ.), εξυπηρετώντας απλά και μόνο τους συγκυριακούς κανόνες που μας επιβάλλονται από την
σημερινή δημοσιονομική πολιτική της χώρας».
Προσφυγή στο ΣτΕ
Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 13 Ιανουαρίου 2013, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων θεμάτων οι
περικοπές και οι πιθανές νομικές ενέργειες για την αντιμετώπισή τους. Υπήρξε δε προβληματισμός
αναφορικά με την προσφυγή ή μη στο Συμβούλιο της Επικρατείας με το σκεπτικό ότι τα Μνημόνια
είχαν κριθεί ήδη συνταγματικά. Προκρίθηκε μάλιστα η λύση να ασκηθούν ένδικα μέσα υπέρ όσων
έχουν ήδη ασκήσει προσφυγή.
Οι Ομοσπονδίες (ΠΟΑΣΥ και ΠΟΑΞΙΑ) ανακοίνωσαν εξάλλου ότι έχουν προσφύγει από τις
16/1/2013 στο ΣτΕ κατά των διατάξεων του Μνημονίου που αφορούσαν τις πρόσθετες μισθολογικές
περικοπές και άρα η όποια κατάληξη θα αφορούσε και το πυροσβεστικό προσωπικό. Ειδικότερα,
στρέφονταν κατά της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. οικ. 2/83408/0022/14-11-2012, η οποία
«συνιστά μέτρο εφαρμογής των ρυθμίσεων του Ν. 4093/2012, με τις οποίες επεβλήθησαν δραστικές
περικοπές των αποδοχών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και καταργήθηκαν πλέον τα
επιδόματα εορτών και αδείας, θεωρώντας ότι οι διατάξεις αυτές:
α) συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του δικαιώματος στην περιουσία, όπως κατοχυρώνεται στο
άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ,
β) κατά το μέτρο που επιβαρύνουν υπέρμετρα και δυσανάλογα το προσωπικό της Ελληνικής
Αστυνομίας έναντι λοιπών κατηγοριών πολιτών, συνιστούν μη συνταγματικώς ανεκτή παραβίαση
της αρχής της ισότητας στα δημόσια βάρη, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 παρ. 5 του
Συντάγματος,
γ) κατά το μέτρο που επιτρέπουν τη μείωση των αποδοχών των στελεχών της Ελληνικής
Αστυνομίας σε ποσά που υπολείπονται του ορίου της φτώχειας, προσβάλλουν το δικαίωμα
αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος, και
δ) παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας, που κατοχυρώνεται με το άρθρο 25 παρ. 1
του Συντάγματος, διότι τα θεσπιζόμενα μέτρα εις βάρος των δικαιωμάτων του προσωπικού της
Ελληνικής Αστυνομίας δεν είναι πρόσφορα και αναγκαία για την επίτευξη του στόχου διάσωσης
της ελληνικής οικονομίας».
Να σημειωθεί ότι στο ΣτΕ είχαν προσφύγει και οι συνδικαλιστές των Ενόπλων Δυνάμεων, που
είχαν κι αυτοί ξεκινήσει έναν σκληρό αντιμνημονιακό αγώνα.
Μετά από διαρκείς πιέσεις των Ομοσπονδιών προς τους αρμόδιους υπουργούς και βουλευτές
των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση, ο υπουργός Δημόσιας Τάξης και προστασίας του
Πολίτη Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε ότι εντός των προσεχών ημερών θα κατατεθεί τροπολογία στη
Βουλή με την οποία θα ορίζεται εφεξής ως εποπτεύον υπουργείο του ΤΕΑΠΑΣΑ, το υπουργείο
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Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αντί του Υπουργείου Εργασίας, ώστε να διασφαλιστεί
ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ.
«Ελλάδα χωρίς Έλληνες»…
Στις 5 Φεβρουαρίου 2013, δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση
Υπηρεσιών του υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, αναβάθμιση του
Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις», το οποίο, πέραν του ότι δεν κάλυπτε σε καμία
περίπτωση τα πάγια αιτήματα των συνδικαλιστών, με το άρθρο «Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη», εισήγαγε αιφνιδιαστικά και άνευ
ουδεμίας συζήτησης την εκ νέου τροποποίηση του συνδικαλιστικού νόμου 3938/2011 (ΦΕΚ 61Α)
για τον αστυνομικό συνδικαλισμό, που σήμαινε κατάργηση της απλής αναλογικής και επαναφορά
του προηγούμενου συστήματος εκλογής των συνδικαλιστικών οργάνων.
Στις 14 Φεβρουαρίου 2013, με αφορμή τη συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου του
υπουργείου Οικονομικών «Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», σύμφωνα με το οποίο επιμερίζονται οι νέες περικοπές
των προϋπολογισμών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού
Σώματος, οι Ομοσπονδίες ενημέρωσαν τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και τα μέλη της Διαρκούς
Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής ότι «από την ανάγνωση και μόνο των σχετικών
στοιχείων, προκύπτει ανάγλυφα το ζοφερό μέλλον που επιφυλάσσουν για το ανθρώπινο δυναμικό
των Σωμάτων Ασφαλείας και συνακόλουθα για τις οικογένειές μας, όσο και για τους συμπολίτες
μας, αφού οι περαιτέρω περικοπές των λειτουργικών δαπανών, επηρεάζουν επί τα χείρω και το
επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες και τις καλές προθέσεις των
συναδέλφων μας.
Ειδικότερα, η κυβέρνηση προωθεί προς ψήφιση τα εξής:
-Περικοπές ειδικών μισθολογίων ενστόλων 78.000.000 ευρώ το 2013.
-Πάγωμα προσλήψεων στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη την περίοδο
2013 -2016 με όφελος 10,3 εκ. ευρώ.
-Περικοπές νέου μισθολογίου 88.200.000 ευρώ, καθαρά από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές
το 2014, μέσω της κατάργησης και των αυτόματων προαγωγών.
-Μείωση συντάξεων ενστόλων λόγω νέου μισθολογίου κατά 161.800.000 ευρώ το 2014 και
αθροιστικά έως το 2016, 172.800.000 ευρώ, λόγω κατάργησης και των αυτόματων μισθολογικών
προαγωγών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη θα
διαμορφωθεί από 1.839.000.000 ευρώ το 2013, στα 1.719.000.000 το 2016 και του υπουργείου
Εμπορικής Ναυτιλίας από 334.000.000 ευρώ το 2013, σε 318.000.000 το 2016.
Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση ακολουθεί απαρέγκλιτα τις καταστροφικές απαιτήσεις των
τροϊκανών, παρά το γεγονός ότι ομολογείται και επισήμως πλέον η αναποτελεσματικότητα των
μέτρων και κυρίως το ότι το δεύτερο Μνημόνιο έχει σχηματιστεί με λάθος πολλαπλασιαστές!
Επειδή τα νέα αυτά μέτρα οδηγούν και τους ένστολους στο περιθώριο και στην κοινωνική
εξαθλίωση, εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας και καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει
αμέσως το προαναφερόμενο νομοσχέδιο, χωρίς να βάλει καν στη βάσανο της συζήτησης στην
αρμόδια Οικονομική επιτροπή της Βουλής τις διατάξεις του.
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Σε αρνητική περίπτωση, παρακαλούμε στο πλαίσιο της ακρόασης φορέων να μας απευθύνετε
σχετικές προσκλήσεις, προκειμένου να ενημερώσουμε διεξοδικά τους αιρετούς εκπροσώπους του
λαού μας για τις καταστρεπτικές συνέπειες των συνεχιζόμενων περικοπών».
Η ΠΟΕΥΠΣ εκδίδει και ξεχωριστή ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι «τα μέτρα - λαιμητόμος,
αποτελούν επιταγή του μνημονίου και λαμβάνονται στο όνομα της σωτηρίας της χώρας για μια
ακόμα φορά!» Και αφού αναφέρεται στα αριθμητικά δεδομένα, τονίζει: «Περικοπές, περικοπές
και ξανά περικοπές! Μέχρι πότε; Αυτές οι νέες περικοπές ποιο αποτέλεσμα θα έχουν, ας μας πει
κάποιος επιτέλους! Οι ίδιοι οι δανειστές - τοκογλύφοι ομολογούν το λάθος της συνταγής! Γιατί
εξακολουθεί να εφαρμόζεται με αποτέλεσμα να διαλύει κυριολεκτικά τη ζωή μας και να υποθηκεύει
με τόσο σκληρό τρόπο τις ζωές των μελλοντικών γενεών; Μέχρι πού πρέπει να φτάσουμε για να
ικανοποιηθούν οι ορέξεις τους; Ήδη η μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας δεν μπορεί πλέον να
ικανοποιήσει ούτε κάν τις στοιχειώδεις ανάγκες τους, μέλλον κανένα για αυτούς!
(...) Παρακολουθούμε, δυστυχώς, όλοι άναυδοι την πρωτοφανή επίθεση που δέχονται όλες οι
κοινωνικές ομάδες της χώρας, οι εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (ο μεικτός κατώτατος
μισθός των 586 ευρώ φαντάζει για κάποιους μανδαρίνους μεγάλος!!) και οι συνταξιούχοι, οι
οποίοι έχουν υποστεί πολλαπλό σοκ που τους φτάνει στην ανέχεια και την φτώχεια. Καθημερινά
ακούμε για την ανάγκη νέας αναπτυξιακής προοπτικής που θα μας βγάλει από το τέλμα και θα μας
επαναφέρει σε τροχιά βελτίωσης και νέας προοπτικής της ζωής μας.
Όμως, με τις συνεχείς περικοπές και την εν τέλει, βαλκανοποίηση των μισθών και των συντάξεων,
που συνεχώς συντελείται με την εφαρμογή και νέων μέτρων, αυτό που θα επιτευχθεί είναι σίγουρα
ένα: Να υπάρχει Ελλάδα με εξαθλιωμένους Έλληνες! Στην ουσία Ελλάδα χωρίς Έλληνες!»
Στις 20-2-2013 πέθανε όμως και τρίτος πυροσβέστης στη Χίο, με αποτέλεσμα να υπάρχει εύλογη
ανησυχία. Οι συνδικαλιστές της τοπικής Ένωσης ζήτησαν διερεύνηση των περιστατικών αφού όλα
τα θύματα είχαν κοινό παρανομαστή, τη συμμετοχή τους σε μια μεγάλη πυρκαγιά, τον Αύγουστο
του 2012.
Η ΠΟΕΥΠΣ απευθύνθηκε στην πολιτική και φυσική Ηγεσία του ΠΣ, τονίζοντας ότι «έχει
προκαλέσει μεγάλη εντύπωση σε όλους μας, η χαρακτηριστική αδιαφορία, παρόλο ότι έχουν περάσει
τόσες μέρες από τη δημοσιοποίηση του σοβαρού αυτού ζητήματος, των αρμοδίων Υπηρεσιών του
Αρχηγείου του Π.Σ., όπως του Τμήματος Υγιεινής και Ασφάλειας, που υποτίθεται ότι θα έπρεπε
να επιληφθεί του θέματος και με αποστολή αρμοδίου προσωπικού, προκειμένου να εξετάσει όλες
τις παραμέτρους της εξέλιξής του. Η Ομοσπονδία έχει θέσει επανειλημμένα το θέμα της Υγιεινής
και Ασφάλειας στο προσωπικό μας και έχει καταγγείλει την άρνηση της πολιτείας να εφαρμόσει
τις διατάξεις του Ν.3850/2010, του οποίου το κόστος για την εφαρμογή των κανόνων Υγιεινής και
Ασφάλειας στο πυροσβεστικό προσωπικό, ανέρχεται σε 400.000 ευρώ ετησίως!»
Το προεδρείο, επίσης, θέτει ζήτημα δημοκρατικής λειτουργίας των συνδικαλιστικών θεσμών, σε
όλα τα επίπεδα. «Χρέος όλων μας η διαφύλαξή τους», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση με αφορμή
όσα έγιναν στις 28-02-2013, στην τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. Όπως σημειώνει η ΠΟΕΥΠΣ,
απευθυνόμενη στις Ενώσεις, «γίναμε μάρτυρες ενός πρωτοφανούς στα συνδικαλιστικά χρονικά
περιστατικού, που έχει σαν στόχο την απαξίωση και την υποβάθμιση του κινήματός μας, με απώτερο
σκοπό τον έλεγχό του για εξυπηρέτηση και μόνο προσωπικών συμφερόντων και πρακτικών».
Στις 9 Μαρτίου 2013, τα εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και απόστρατοι των
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας
στην Πλατεία Κλαυθμώνος, όπου η ΠΟΕΥΠΣ απηύθυνε μήνυμα συμπαράστασης.

615

Μανώλης Κ. Σταυρακάκης
Αντικείμενο εγγράφου στις 15/03/2013 προς τον υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη Νίκο Δένδια αποτέλεσε στη συνέχεια η πρόσληψη 725 νέων πυροσβεστών. Να
σημειώσουμε, επίσης, ότι η ΠΟΕΥΠΣ ξεκίνησε ένα ενημερωτικό κύκλο συναντήσεων με τα
πολιτικά κόμματα για την αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Π.Σ., επικαλούμενη και την ευρεία
αποδοχή της προσφοράς του.
Η κατάσταση των πυροσβεστικών υπηρεσιών, συνεχίζει να απασχολεί πάντως και τον Τύπο. Στο
ρεπορτάζ της Αργυρώς Μώρου (Ελευθεροτυπία 8-4-2013) διαβάζουμε ότι οι περικοπές καίνε και
την αντιπυρική προστασία:
«Στον αέρα βρίσκεται το Πυροσβεστικό Σώμα, 22 ημέρες πριν από την έναρξη της φετινής
αντιπυρικής περιόδου, με τα κονδύλια κουτσουρεμένα κατά 106.057.801 ευρώ σε σχέση με πέρυσι.
Με τον ούτως ή άλλως γερασμένο στόλο των πυροσβεστικών οχημάτων, που έχουν να αλλάξουν
λάστιχα από το 2007, με εναέρια μέσα -κατά δημόσια ομολογία του υπουργού Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη- εξαιρετικά «καταπονημένα», και με τα ιδιόκτητα εναέρια μέσα του
Σώματος καθηλωμένα.Το κάθε πέρσι και καλύτερα φαίνεται πως ισχύει και στην περίπτωση του
Πυροσβεστικού Σώματος, με ειδοποιό διαφορά πως φέτος δεν υπάρχουν οργανικά κενά, μετά την
πρόσληψη 4.000 πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης το 2011».
Συνάντηση με Ομοσπονδία Πυροσβεστών της Μεγάλης Βρετανίας
Μια συνάντηση με αλλιώτικα χαρακτηριστικά ήταν αυτή που έγινε στις 23 Απριλίου 2013
στα γραφεία της ΠΟΕΥΠΣ -παρουσία και του προεδρείου της ΕΑΠΣ- με αντιπροσωπεία της
Ομοσπονδίας των Πυροσβεστών της Μεγάλης Βρετανίας (Fire Brigade Union), με επικεφαλής
το Γενικό Γραμματέα Matt Wrack. Παρέστησαν επίσης ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
Dave Green και η επικεφαλής της Εκτελεστικής Επιτροπής Charon Riley. Να σημειωθεί ότι η
Ομοσπονδία Πυροσβεστών της Μεγάλης Βρετανίας (Fire Brigade Union), εκπροσωπεί περίπου
42.000 Πυροσβέστες.
Η κοινή συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ εγκάρδιο και φιλικό κλίμα, όπως ανακοινώθηκε.
Παρουσιάστηκαν τόσο από την πλευρά των συνδικαλιστών Πυροσβεστών της Μεγάλης Βρετανίας
όσο και από την πλευρά της ΠΟΕΥΠΣ και της ΕΑΠΣ το εργασιακό καθεστώς στις δύο χώρες, αλλά
και τα προβλήματα που προκύπτουν, ιδιαίτερα στη χώρα μας μετά την εφαρμογή του Μνημονίου,
σχετικά με τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των πυροσβεστών.
«Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι συνάδελφοι Βρετανοί Πυροσβέστες έδειξαν ιδιαίτερη
ευαισθησία για τα οικονομικά και θεσμικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες
Πυροσβέστες, εξαιτίας της εφαρμογής της μνημονιακής πολιτικής και εξέφρασαν την πλήρη
συμπαράστασή τους. Ταυτόχρονα εξέφρασαν και την ανησυχία τους, θεωρώντας ότι η πολιτική
που εφαρμόζεται στη χώρα μας, αποτελεί πρόβα γενικότερης φτωχοποίησης των ευρωπαίων
εργαζομένων.
Αναλύθηκε μέσα από την ανταλλαγή απόψεων, το πλαίσιο δράσης των συνδικάτων στις δύο
χώρες, αλλά και η κοινή επιθυμία, ο δίαυλος επικοινωνίας που άνοιξε μέσα από αυτή τη συνάντηση,
να συνεχιστεί, σε ένα πλαίσιο στενότερης συνεργασίας με τα σωματεία των εργαζομένων σε όλη
την Ευρώπη, σε μια προσπάθεια διαμόρφωσης κοινού πλαισίου δράσης για διεκδίκηση λύσεων στα
μεγάλα εργασιακά μας προβλήματα».
Στην συνέχεια, η τριμελής αντιπροσωπεία, συνοδευόμενη από το προεδρείο της Ομοσπονδίας

616

ΠΟΕΥΠΣ - Το συνδικάτο του Πυροσβέστη
επισκέφτηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Π.Σ. (ΣΕΚΥΠΣ) όπου και τους δόθηκε η ευκαιρία να
παρακολουθήσουν από κοντά την επιχειρησιακή δραστηριότητά του και να συζητήσουν με τα
στελέχη του για το παρεχόμενο έργο τους. Παράλληλα παρακολούθησαν σεμινάριο εκπαίδευσης
μέσω τηλεδιάσκεψης. Κατόπιν η αντιπροσωπεία μετέβη στον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών,
στην οδό Μουρούζη, όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τους συναδέλφους πυροσβέστες
της βάρδιας, να δει τα οχήματα και τις εγκαταστάσεις του Σταθμού, ενώ είχε και μια ολιγόλεπτη
συνάντηση με τον Αρχηγό του Π.Σ. Αντιστράτηγο Σωτήρη Γεωργακόπουλο.
Η συγκεκριμένη αντιπροσωπεία, αποτέλεσε μέρος μιας ευρύτερης αντιπροσωπείας αποτελούμενης
από ομάδα βουλευτών, συνδικαλιστών και δημοσιογράφων από τη Μεγάλη Βρετανία, στην
προσπάθειά τους να συμπαρασταθούν στο δοκιμαζόμενο από την κρίση Ελληνικό λαό.
Το επόμενο διάστημα και πριν ανέβει ο πυρετός της αντιπυρικής περιόδου, το προεδρείο
ασχολείται με τις καταγγελίες που διατυπώνονται από την Ένωση Υπαλλήλων Περιφέρειας Κρήτης,
σχετικά με ένα συμβάν που έλαβε χώρα στις 23-04-2013 στην περιοχή της Φοινικιάς Ηρακλείου
Κρήτης, στο οποίο συμπολίτης μας υπέστη ηλεκτροπληξία σε χώρο φωτοβολταϊκού σταθμού
παραγωγής ενέργειας. Στη συνέχεια όμως ακολούθησε πράξη χειροδικίας από συγγενικό του
πρόσωπο εναντίον πυρασβέστη που συμμετείχε στην προσπάθεια απεγκλωβισμού και μεταφοράς
του θύματος στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Το προεδρείο εξέφρασε «τη συμπαράστασή του στον
άτυχο συνάνθρωπό μας που δίνει μάχη για την ζωή του, όσο και στο συνάδελφό μας που την
ώρα άσκησης των καθηκόντων του δέχτηκε απρόκλητη και αναίτια επίθεση, με αποτέλεσμα τον
τραυματισμό και την μεταφορά του στο νοσοκομείο της περιοχής».
Η ΠΟΕΥΠΣ, τόνισε από την πλευρά της ότι «το πυροσβεστικό προσωπικό, στην μεγάλη και
δύσκολη προσπάθεια που δίνει καθημερινά κάτω από τις γνωστές δύσκολες κοινωνικές και
οικονομικές συνθήκες, αποδεικνύει συνεχώς το υψηλό επαγγελματικό του φρόνημα και αυτό
αποτυπώνεται στην υψηλή αποδοχή που απολαμβάνει από την ελληνική κοινωνία.
Καταδικάζουμε κάθε πράξη βίας απέναντι σε συναδέλφους μας, οι οποίοι δίνουν τον καθημερινό
αγώνα της προστασίας της ζωής και της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών, όπως στην περίπτωση
του συναδέλφου μας στη Κρήτη, ενώ ταυτόχρονα επιφυλασσόμαστε για κάθε σχετική ενέργεια,
προκειμένου να διαφυλάξουμε την ασφάλεια του προσωπικού μας. Τέλος, για μια ακόμα φορά
ευχόμαστε καλή ανάρρωση στον άτυχο συμπολίτη μας και απευχόμαστε παρόμοια περιστατικά
στο μέλλον».
Το προεδρείο, το ίδιο διάστημα συναντάται με τον Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας Πάτροκλο
Γεωργιάδη, μετά από πρόσκλησή του και έχει μια ουσιαστική συζήτηση μαζί του. «Το μεγαλύτερο
ζήτημα που απασχολεί τη χρονική αυτή στιγμή το σύνολο των συναδέλφων είναι η εξέλιξη στο
θέμα των επερχόμενων νέων μισθολογικών μειώσεων μέσω της κατάργησης των αυτόματων
μισθολογικών προαγωγών μας, αλλά και η πορεία της δικής μας πρότασης στο θέμα αυτό. Η
ενημέρωση που είχαμε ήταν ότι έχει συζητηθεί δύο φορές σε ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή,
με την Ηγεσία του υπουργείου να τοποθετείται θετικά στην πρότασή μας.Το μεγάλο αυτό ζήτημα,
όπως μας διαβεβαίωσε ο κ. Γεωργιάδης, θα αποτελέσει το μοναδικό θέμα συζήτησης σε επόμενη
συνάντησή μας στο άμεσο χρονικό διάστημα εξαιτίας της κρισιμότητάς του αλλά και της μετέπειτα
εξέλιξής του σε οικονομοτεχνικό επίπεδο».
«Οι βελτιώσεις αυτές αφορούν την αποσαφήνιση του όρου «ιδιαίτερο σώμα» που αφορά το
χαρακτήρα του Π.Σ., αφού όπως προστίθεται στο σχετικό άρθρο, ο όρος αυτός καθορίζεται από
την αποστολή του Π.Σ. και δεν το καθιστά Σώμα καταστολής, διατηρώντας ακέραια την αυτονομία
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του.
Επίσης, για τη Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου του Π.Σ. (ΔΕΕΠΣ) και την επάνδρωσή της,
ξεκαθαρίζεται ότι αυτή θα στελεχωθεί από ειδικούς ανακριτικούς υπαλλήλους, με συγκεκριμένα
καθήκοντα και αυξημένες αρμοδιότητες επί των διαπιστώσεων διάπραξης ποινικών αδικημάτων
από πυροσβεστικούς υπαλλήλους, αυτών δηλαδή των οποίων οι υποθέσεις έχουν καταλήξει
στην ακροαματική διαδικασία και έχουν κριθεί οριστικά. Επιπλέον, προστίθεται διάταξη για την
άμεση αποκατάσταση των τέκνων των θανόντων πυροσβεστών εν ώρα υπηρεσίας, όπως επίσης
προωθείται κανονισμός Υγιεινής και Ασφάλειας στο πυροσβεστικό προσωπικό, κατ’ εφαρμογή της
σχετικής υφιστάμενης νομοθεσίας. Όσον αφορά το προσωπικό του Π.Σ., ο κ. Γεωργιάδης τάχτηκε
για μια ακόμα φορά υπέρ της ομογενοποίησής του, με τα θέματα των Πυροσβεστών Πενταετούς
Υποχρέωσης να παραμένουν σε εκκρεμότητα, λόγω των οικονομικών κυρίως δυσχερειών που
υπάρχουν τη στιγμή αυτή, ενώ το υπουργείο καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για την πρόσληψη
των 725 νέων πυροσβεστών με το θέμα να άπτεται κυρίως στην εξεύρεση των κονδυλίων εισαγωγής
τους στις πυροσβεστικές σχολές. Επίσης απαλείφτηκε η πρόβλεψη που υπήρχε για ίδρυση
δημοτικών πυροσβεστικών σταθμών σε περιοχές που δεν υφίσταται επαγγελματική υπηρεσία ή
κλιμάκιο του Π.Σ.
Για το θέμα της βιωσιμότητας των Ταμείων, υπάρχει πρόβλεψη η οποία και προστίθεται σε σχετικό
άρθρο στο υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο, ενίσχυσής τους με θεσμοθέτηση κοινωνικού πόρου μέσω
κάποιων διοικητικών διαδικασιών αλλά και συναλλαγών των ιδιωτών με τις Υπηρεσίες μας. Ο κ.
Γεωργιάδης μας διαβεβαίωσε ότι όταν το συγκεκριμένο θέμα έλθει για συζήτηση στις αρμόδιες
Επιτροπές της Βουλής, θα κληθεί για κατάθεση προτάσεων και εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας
μας».
Στις 8 Μαΐου 2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 103) ο Νόμος
4151/2013 «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών,
διοικητικών και λοιπών διατάξεων του υπουργείου Οικονομικών». Οι συνδικαλιστές και πάλι
ενημέρωσαν τα μέλη τους ότι με τις νέες διατάξεις επέρχονται μεταβολές σε αρκετά άρθρα του ΠΔ
169/2007 για όσους αποχωρούν από την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.
Στις 13 Μαΐου 2013 πραγματοποιήθηκε ευρεία κυβερνητική σύσκεψη για την αντιμετώπιση των
πυρκαγιών και αμέσως μετά ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι «η πολιτεία έχει προετοιμαστεί από νωρίς
για να αντιμετωπίσει τις πιθανές πυρκαγιές στον τόπο μας, που χρόνια καταστρέφουν τον φυσικό
μας πλούτο και υπονομεύουν την οικονομία μας». (…) «Προσωπικά, θα είμαι πολύ αυστηρός,
αν διαπιστώσω αδυναμία ή αδράνεια του κεντρικού μηχανισμού και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
στην πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών. Ζητώ από τους πολίτες και τον καθένα χωριστά να
βοηθήσει στην προστασία του φυσικού μας πλούτου, να προστατεύσει το κοινό μας σπίτι».
Τέλος, υποσχέθηκε καμπάνιες ενημέρωσης της Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας «για το πώς
μπορούν οι πολίτες να συνεισφέρουν ουσιαστικά και στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση μιας
πυρκαγιάς». Λίγο πριν, ο Νίκος Δένδιας σε συνέντευξή του (10-05-2013, στην εκπομπή «ΝΕΤ στα
Γεγονότα») παραδεχόταν ότι:
«Τα τεχνικά μας μέσα, αν με ρωτάτε αν επαρκούν, η απάντηση είναι ευθέως όχι, δεν επαρκούν.
Έχουμε έναν πολύ γερασμένο στόλο αεροπλάνων, δεν έχουμε λεφτά να αγοράσουμε άλλα
αεροπλάνα. Υπάρχει μελέτη που λέει ότι χρειαζόμαστε δέκα καινούρια αεροπλάνα, Canadair
415. Ούτε κατά διάνοια έχουμε τα χρήματα, ακόμη και να το συζητήσουμε. Πρέπει λοιπόν να
πορευτούμε με τα λίγα που έχουμε, με το γερασμένο μας στόλο, με την ανάγκη να παίρνουμε
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λάστιχα, χρησιμοποιώντας κονδύλια άλλων σκοπών, κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορούμε…»
(…) «Τα αεροπλάνα μάς τα δίνει η Πολεμική Αεροπορία σιγά - σιγά. Είναι έτοιμα, αλλά τι
σημαίνει έτοιμα; Ένα παλιό αεροπλάνο, το να είναι έτοιμο δεν σημαίνει πολλά πράγματα.
Παραδείγματος χάριν τα παλαιότερα των αεροπλάνων μας, τα Canadair 215, επιχειρούν μόνο υπό
συγκεκριμένες συνθήκες. Αν έχουμε πάνω από 40 βαθμούς δεν μπορούν να απογειωθούν. Άρα
χάνουμε το μισό μας στόλο πριν ακόμα ξεκινήσει η μέρα»!
Η ΠΟΕΥΠΣ δράττεται της ευκαιρίας και εστιάζει στα προβλήματα και τις ελλείψεις που υπάρχουν.
Ενημερώνει δε εγγράφως για τις θέσεις της, τον υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη Νίκο Δένδια.
15° συνέδριο: Αγώνας για την αυτονομία και την ανεξαρτησία του ΠΣ
Το 15° τακτικό πανελλαδικό συνέδριο της Ομοσπονδίας, διεξήχθη στην όμορφη, ακριτική πόλη
της Αλεξανδρούπολης, στις 16,17 και 18 Μαΐου 2013, σε μια περίοδο που τα προβλήματα είναι
πολλά και μεγάλα σε κάθε επίπεδο λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και της πατρίδας
μας γενικότερα.
Παραβρέθηκαν εκπρόσωποι κομμάτων, άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων αλλά και
εκπρόσωποι της φυσικής Ηγεσίας. Επίσης τιμήθηκαν απερχόμενοι συνδικαλιστές οι οποίοι
συνέβαλαν με τους αγώνες και το ήθος τους στη διαχρονικά ανοδική πορεία του συνδικαλιστικού
τους οργάνου.
«Μέσα από τις διαφορετικές προσεγγίσεις που ακούστηκαν από τους εκπροσώπους όλων των
παρατάξεων αλλά και γενικότερα των συνέδρων, διαφάνηκε -και αυτό θεωρούμε ότι ήταν η
κεντρική απόφαση του συνεδρίου- η ισχυρή πρόθεση όλων για συνέχιση της προσπάθειας και
εντατικοποίησης του αγώνα για την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων που ταλαιπωρούν
το πυροσβεστικό προσωπικό και ρυθμίζουν την καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών του Π.Σ. Τα
μεγάλα ζητήματα, όπως του βαθμολογίου, της αναδιοργάνωσης - αναβάθμισης των υπηρεσιών, της
τροποποίησης του κανονισμού μεταθέσεων που δοκιμάζει ακόμα πολλούς συναδέλφους εξαιτίας
των παθογενειών και των στρεβλώσεών του αλλά και των άλλων ανοικτών θεμάτων που απαιτούν
άμεση διευθέτηση, επιβάλλουν τη συνεχή επαγρύπνηση αλλά και την ενδυνάμωση της αγωνιστικής
μας διάθεσης για να αποβεί σε όφελος του Έλληνα πυροσβέστη.
Τέλος, θεωρούμε πως το συμπέρασμα των εργασιών του συνεδρίου είναι ότι η διαφορετικότητα
απόψεων και θέσεων αποτελεί υγιές δείγμα λειτουργίας ενός συνδικαλιστικού οργάνου, που είτε
μόνο του είτε δημιουργώντας κοινό μέτωπο με τους άλλους συνδικαλιστικούς χώρους των Σωμάτων
Ασφαλείας, οφείλει να πορευτεί αγωνιστικά, διεκδικητικά, με μοναδικό γνώμονα την επίλυση των
προβλημάτων του πυροσβεστικού προσωπικού και τη διατήρηση του κοινωνικού χαρακτήρα και
της αυτονομίας του Π.Σ.», σημείωνε μεταξύ άλλων το προεδρείο.
Ο Νίκος Αθάνατος μίλησε στους συνέδρους για την απερίγραπτη εικόνα της Ελλάδας του 21ου
αιώνα, με την οικονομία να βρίσκεται στον 6° χρόνο ύφεσης και τον ελληνικό λαό να συνεχίζει να
κακοποιείται από τις αυξήσεις φόρων και τις περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. «Η ανεργία στη
χώρα έχει εκτιναχθεί στο 27%, ενώ το Φεβρουάριο του 2008 βρισκόταν στο 8%. Αυτό πρακτικά
σημαίνει ότι σε μία 5ετία ύφεσης, στη διάρκεια της οποίας το ελληνικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά
20%, στις τάξεις των ανέργων πέρασαν περίπου 1.000.000 Έλληνες (928.924). Δηλαδή ο αριθμός
των ανέργων αυξήθηκε κατά 237,4%. Πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσοστό της ανεργίας που
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καταγράφηκε το Φεβρουάριο είναι το υψηλότερο ποσοστό από το 2006, έτος που ξεκίνησε από
την ΕΛ.ΣΤΑΤ. επίσημα η καταγραφή των μηνιαίων στοιχείων. Από τα επίσημα στοιχεία επίσης
προκύπτει ότι η ανεργία στην Ελλάδα από το 2009 έως σήμερα έχει τριπλασιαστεί, ενώ το ποσοστό
των Ελλήνων ανέργων είναι μεγαλύτερο από το διπλάσιο του ευρωπαϊκού Μ.Ο. (12,1%).
Στην κατηγορία των νέων έως 25 ετών το ποσοστό των ανέργων το Φεβρουάριο έφτασε το
64,2% από 59,3% που ήτανε τον Ιανουάριο. Συγχρόνως ο κατώτατος μηνιαίος μισθός για νέους
κάτω των 25 μειώθηκε κατά 32% σε επίπεδα κάτω των 500 €. Στην κατηγορία από 25- 34 ετών
το ποσοστό των ανέργων είναι 36,2%, ενώ στην πλέον παραγωγική ηλικία από 35-44 ετών, το
ποσοστό ανεργίας αγγίζει το ¼ (23,7%)
Σε πιθανό ερώτημα που δημιουργείται εάν υπάρχει ελπίδα εντός του 2013, η απάντηση έρχεται
από τις Βρυξέλλες. Ένα τρανταχτό, κατηγορηματικό ΟΧΙ και αυτό γιατί εκτιμάται από τους
ειδικούς ότι η ευρωπαϊκή οικονομία θα βρίσκεται το 2013 σε ύφεση. Ελπίδα ανάκαμψης μέσα στο
2014; ΑΓΝΩΣΤΟΝ»!
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα τραγικά στατιστικά στοιχεία των αυτοκτονιών καθώς και
στο δυσάρεστο φαινόμενο των νεαρών Ελλήνων που αναζητούν εργασία στο εξωτερικό, με
επικρατέστερο προορισμό τη Γερμανία. Και αναφερόμενος στις αξίες της κοινωνικής πολιτικής που
έχει αναιρεθεί στην πράξη, τόνισε ότι «ως Έλληνες Πυροσβέστες, πρέπει να αισθανόμαστε αλλά και
να εκφράζουμε τις πικρίες και την αγανάκτησή μας για τη μεθοδευμένη απαξίωση που επιχειρείται
σε βάρος του κλάδου μας εξαιτίας των συνεχών περικοπών και των άθλιων συνθηκών εργασίας.
Συγχρόνως, η καθημερινότητα στο εργασιακό μας περιβάλλον χειροτερεύει μέρα με την ημέρα. Στο
βωμό των Μνημονίων εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται περικοπές των κονδυλίων που μπορούν να
αποβούν μοιραίες. Συγκεκριμένα, τα κονδύλια για το Π.Σ. μειώθηκαν το έτος 2011 30%, το έτος
2012 επιπλέον 15 %, ενώ το έτος 2013 μειώθηκαν 25% σε σχέση με το 2012. Αποτέλεσμα είναι να
δημιουργηθούν προβλήματα λειτουργικά αλλά και προβλήματα επιχειρησιακής ετοιμότητας.
Παρουσιάζονται σοβαρές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Το οργανόγραμμα του Π.Σ. λογίζεται
ως αναχρονιστικό. Είναι το οργανόγραμμα του Π.Σ. του προηγούμενου αιώνα. Για ένα σύγχρονο
Π.Σ. 21ου αιώνα, απαιτείται και οργανόγραμμα του 21ου αιώνα. Οι τελευταίες προσλήψεις σε
μόνιμο προσωπικό πραγματοποιήθηκαν το 2008, ενώ εξακολουθεί να παραμένει σε εκκρεμότητα
ο διαγωνισμός πρόσληψης 725 μονίμων Πυρ/στών. Τα κενά των μονίμων Πυρ/στων υπολογίζεται
ότι μέχρι το τέλος του έτους (υπολογίζοντας και τις συνταξιοδοτήσεις) θα περάσουν κατά πολύ τις
4.500, αγγίζοντας ίσως και τις 5.000 στις αρχές του έτους 2014 . Η πρόσληψη 4.000 Π.Π.Υ. καθώς
και 1.900 Συμβασιούχων δεν δύνανται να λύσουν το πρόβλημα διότι δεν μπορούν να δουλέψουν
σε 24ωρη βάση και Κυριακές-Αργίες, παρά ελάχιστες μεμονωμένες ώρες, ενώ δε μπορούν να
μετακινηθούν για συμβάντα εντός του νομού που ανήκουν. Απαιτείται, λοιπόν, το τριχοτομημένο
προσωπικό του Π.Σ. άμεσα να ομογενοποιηθεί. Οι ελλείψεις του προσωπικού και η τριχοτόμηση
αυτού, δημιουργούν τεράστια προβλήματα σε μεγάλα και παρατεταμένα συμβάντα (εξαντλητικά
ωράρια, επιφυλακές, μετακινήσεις κ.ά.)».
Στη συνέχεια αφού αναφέρθηκε στα δυσβάσταχτα και άδικα οικονομικά μέτρα που έχουν
ήδη εφαρμοστεί, καθώς και σε όσα είναι στα σκαριά, έκλεισε την ομιλία του με την παρουσίαση
των βασικών αιτημάτων του Κλάδου. Κυρίαρχο, αυτό της αύξηση των κονδυλίων του Π.Σ. στα
επίπεδα του 2010, και της άμεσης αναδιοργάνωσης του Π.Σ., δημιουργώντας ένα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ,
ΑΥΤΟΝΟΜΟ, ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ Π.Σ. του 21ου αιώνα:
«Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
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Τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει υπερβολικά τόσο για τη διασφάλιση των κεκτημένων
όσο και για τη διεκδίκηση των δίκαιων και πάγιων αιτημάτων του κλάδου μας. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ. Στην περικοπή και τη φορολόγηση επιδομάτων που θα έπρεπε να μας
καταβάλλονται. Στη συρρίκνωση των οικονομικών μας απολαβών, σε συνδυασμό με την τεράστια
και άνευ οικονομικών αμοιβών, υπερεργασία. Στην επιμήκυνση του επικίνδυνου και ανθυγιεινού
εργασιακού μας βίου. Στην απουσία στοιχειώδους μέριμνας, πάνω σε βασικά προβλήματα του
Κλάδου που αφορούν την έλλειψη προσωπικού και τις προσλήψεις, τον Κανονισμό μεταθέσεων,
τον εκσυγχρονισμό του Κ.Ε.Υ.Π.Σ., τις επιφυλακές, την ανεπάρκεια σε ατομικά μέσα προστασίας,
την έλλειψη σε μέσα και μηχανολογικό εξοπλισμό καθώς και σε ό,τι άλλο απαιτείται για τη βελτίωση
των συνθηκών και της καθημερινότητας του λειτουργήματος του Πυροσβέστη.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Η διαμορφωμένη κατάσταση επηρεάζει όλους μας σε εργασιακό, οικονομικό, κοινωνικό και
ατομικό επίπεδο. Σας καλώ με τη συμμετοχή σας να γίνετε συνοδοιπόροι στους συνδικαλιστικούς
αγώνες και συμπαραστάτες των διεκδικήσεων του Κλάδου για όσο το δυνατόν καλύτερα
αποτελέσματα. Είμαστε υποχρεωμένοι να προασπίσουμε τα δικαιώματά μας και την αυτονομία,
την αυτοτέλεια και την ανεξαρτησία του ΠΣ του 21ου αιώνα».
Μετά το συνέδριο, η ΠΟΕΥΠΣ απηύθυνε (23/05/2013) ανοιχτή επιστολή στον πρωθυπουργό
Αντώνη Σαμαρά τονίζοντας ότι «εκλαμβάνουμε τις δηλώσεις σας ως επικοινωνιακό τρικ ενόψει
της εφετινής τουριστικής περιόδου, που όντως κρίνεται καθοριστική για την εξέλιξη της ελληνικής
οικονομίας. Πάρα ταύτα τονίζουμε ότι οι απειλές στον Κλάδο μας δεν έχουν καμία θέση. Απλά
γιατί εμείς γνωρίζουμε την σκληρή πραγματικότητα, καθώς και την εκτίμηση και τον σεβασμό της
ελληνικής κοινωνίας στα πρόσωπά μας! Δίχως τα απαραίτητα εφόδια, φιλότιμο και αυτοθυσία,
δύσκολο να φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα».
Θερινός συνδικαλιστικός «πυρετός»
Τον Ιούνιο, εν μέσω θέρους, κι όσο κι αν οι Κασσάνδρες βλέπουν αδράνεια του προεδρείου,
εκείνο προβαίνει σε μια ακόμα παρέμβαση. Στις 27/06/2013 απευθύνεται στον Αρχηγό ΠΣ και
καταγγέλλει ότι «δεν έχουν καταβληθεί στους υπαλλήλους του Π.Σ. οι εκτός έδρας αποζημιώσεις
για τις μετακινήσεις τους κατά το έτος 2012. Επίσης, σας είναι γνωστό ότι οι υπάλληλοι του Π.Σ.
που μετακινήθηκαν το έτος 2012 και είναι δικαιούχοι των σχετικών αποζημιώσεων παρείχαν με
αυταπάρνηση και αυτοθυσία τις υπηρεσίες τους και επιπρόσθετα μετά τις συνεχείς μειώσεις των
αποδοχών τους στο σύνολό τους σχεδόν βιώνουν τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Οι εκτός
έδρας αποζημιώσεις που δικαιούνται οι μετακινηθέντες το έτος 2012 υπάλληλοι, εξομοιώνονται με
δεδουλευμένες αποδοχές. Θεωρούμε τη μη καταβολή τους μέχρι σήμερα ως εμπαιγμό, υποτίμηση
της προσφοράς του Πυροσβέστη αλλά και μη νόμιμη.
Κατόπιν αυτού, σας καλούμε στην άμεση εκκαθάριση και καταβολή των εκτός έδρας
αποζημιώσεων που δικαιούνται οι μετακινηθέντες για εκτέλεση υπηρεσίας υπάλληλοι το έτος
2012. Σε αντίθετη περίπτωση επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας ενόψει του ευθέως
παρανόμου της μη καταβολής των πιο πάνω αποζημιώσεων, δεδομένης της ρητής εκ του νόμου
υποχρέωσής σας στην καταβολή τους. Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωσή μας περί των
ενεργειών σας επί του θέματος».
Επίσης, με έγγραφό της προς τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις - μέλη της υπενθυμίζει ότι «το μεγάλο
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θέμα της αναδιοργάνωσης του Π.Σ. που βρίσκεται σε εξέλιξη την χρονική αυτή περίοδο, απασχόλησε
κατά κύριο λόγο τις εργασίες του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις
(εκτάκτως στις 14/6 και 28/6). Μετά την πρόσκληση σε διαβούλευση για προτεινόμενο σχέδιο
νόμου από το υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για το θέμα αυτό, ζήτησε από
τις Ενώσεις συγκεκριμένα στοιχεία για τις ιδιαιτερότητες των περιοχών ευθύνης τους ώστε αυτά
να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας της διαπαραταξιακής επιτροπής των μελών του Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας που συστάθηκε με ομόφωνη πρόσφατη απόφασή του.
Κατά τη συνεδρίαση της 28ης Ιουνίου είχε συζητηθεί και η προοπτική του ΤΕΑΠΑΣΑ, παρουσία
του προέδρου της ΕΑΠΣ Γιάννη Σταμούλη.
Τον Ιούλιο, ένας ακόμα Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης, ο Παπαθεοδώρου Ηλίας,
χάθηκε άδικα. Εργαζόταν ως Εποχικός Πυροσβέστης από το 2003, ενώ το 2012 προσελήφθη από
το Πυροσβεστικό Σώμα ως Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης. Ο άτυχος Πυροσβέστης, έχασε
τη ζωή του στις 9 Ιουλίου 2013, όταν κατά τη διάρκεια περιπολίας με υπηρεσιακή μοτοσυκλέτα
της ομάδας «Θησέας» του Π.Σ., τραυματίστηκε θανάσιμα σε τροχαίο δυστύχημα, στο 37ο χλμ της
Λεωφόρου Αθηνών - Σουνίου. Ήταν άγαμος, ενώ κατά τη διάρκεια της θητείας του υπηρετούσε
στην Π.Υ. Κορωπίου της Π.Δ.Π.Υ. Αττικής.
Τον ίδιο μήνα, το προεδρείο ζητά διευκρινίσεις από το Αρχηγείο ΠΣ - Β’ Κλάδο Διοικητικής
Υποστήριξης -3° Τμήμα, με βάση τις καταγγελίες και τα παράπονα «πολλών συναδέλφων
Υπηρεσιών και Κλιμακίων της επικράτειας, για ανάθεση από τις Διοικήσεις αυτών διπλών παράλληλων καθηκόντων, με κύριο πρόσχημα την μεγάλη έλλειψη προσωπικού που παρατηρείται
έντονα πλέον σχεδόν στο σύνολο τους».
Τον Ιούλιο, το προεδρείο ασχολείται με τρία αιτήματα του κλάδου και ειδικότερα: Στις 26/07/2013
με επιστολή του προς τον υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, αναδεικνύει
το πρόβλημα της κατάργησης των εκπτώσεων για το πυροσβεστικό προσωπικό στις ακτοπλοϊκές
συγκοινωνίες που είχαν θεσμοθετηθεί με την 3324/1/15/03 από 03-04-2003 Κ.Υ.Α. υπουργών
Οικονομικών και Αιγαίου. Η δεύτερη παρέμβαση έγινε προς το Αρχηγείο ΠΣ και αφορούσε τη
διαδικασία αναγνώρισης χρόνου υπηρεσίας έως πέντε ετών στο διπλάσιο και η τρίτη αφορούσε τα
ενημερωτικά σημειώματα για παλιές δηλώσεις εισοδήματος.
Πού είναι όσα τάζατε προεκλογικά…
Ο Αύγουστος ξεκινά με συνεδρίαση του Δ.Σ. κατά την οποία ο πρόεδρος ενημερώνει για τις
εξελίξεις στο ΤΕΑΠΑΣΑ με βάση όσα συζητήθηκαν σε σύσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων,
όπου αποφασίστηκε η εναλλαγή του προέδρου του, η ίδρυση ΜΤΥΠΣ, η δικαστική διεκδίκηση
των αποθεματικών (PSI) κλπ. Το Δ.Σ. συζήτησε επίσης τις συνθήκες εργασίας και την ανύπαρκτη
διοικητική μέριμνα, ενώ κατατέθηκαν προτάσεις για δυναμικές κινητοποιήσεις, υποβολή μηνύσεων
και άλλες ενέργειες.
Στο άλλο, το κοινό μέτωπο, στις 28 Αυγούστου 2013, οι Ομοσπονδίες ζήτησαν να συναντηθούν με
τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, εξηγώντας του ότι προσβλέπουν στη δική του πλέον προστασία
με βάση και όσα τους είχε υποσχεθεί κατά τη συνάντησή τους στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας,
στις 13 Μαρτίου 2012.
Την ίδια ημέρα, μετά από κοινή σύσκεψη των προεδρείων των Ομοσπονδιών, αποφασίστηκε η
έναρξη σειράς ένστολων πανελλαδικών κινητοποιήσεων, αρχής γενομένης από τη Θεσσαλονίκη,
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με αφορμή τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το απόγευμα της Παρασκευής
6/9/2013.
«Συναδέλφισσα, Συνάδελφε
Με τους σθεναρούς αγώνες μας, μέχρι στιγμής, γνωρίζετε ότι δεν έχουν ισχύσει ακόμα οι
ψηφισμένες νέες περικοπές για το 2014, ύψους 88,2 εκατ. € σε όσους υπηρετούν και κατά 161,8
εκατ. € στους συνταξιούχους. Οι τροϊκανοί επανέρχονται όμως δριμύτεροι κι εμείς έχουμε
ιερή υποχρέωση να τους δείξουμε την αξία μας: Τιμώντας τη στολή του Έλληνα Αστυνομικού
- Πυροσβέστη - Λιμενικού, οφείλουμε να δώσουμε δυναμικό «παρών» στο προσκλητήριο της
Ομοσπονδίας και να βροντοφωνάξουμε από τη Θεσσαλονίκη να απευθυνθούν στους λυμεώνες της
χώρας και όχι στους σκληρά εργαζόμενους.
Συναδέλφισσα, Συνάδελφε
Ειδικά εσύ που εκφράζεις την οργή και την αγανάκτησή σου μακριά από τις αγωνιστικές μας
γραμμές, συνειδητοποίησε ότι ΤΩΡΑ σε χρειάζεται περισσότερο από ποτέ το συνδικαλιστικό
μας κίνημα. Απάντησε σε αυτούς που σε θεωρούν «νούμερο», «μπάτσο» και ότι άλλο αισχρό
χαρακτηρισμό χρησιμοποιούν κάθε φορά για να σε απαξιώσουν, ότι είσαι ΑΝΘΡΩΠΟΣ με αρχές
και αξίες, ιδανικά και οράματα. Μην επιτρέψεις σε κανέναν να υπολογίζει τη συμμετοχή σου στη
διαδήλωση με «διαδηλώμετρα», στρέφοντας τελικά την όποια δικαιολογημένη ή μη απουσία σου,
εναντίον όλων μας. Είμαστε δυνατοί, είμαστε χιλιάδες, μπορούμε να τους σταματήσουμε!» ήταν
το αγωνιστικό τους κάλεσμα.
Η ΠΟΕΥΠΣ από την πλευρά της, μετά από συνεδρίαση του Δ.Σ., ανακοίνωσε ότι θα συμμετέχει
τόσο στην κινητοποίηση των ένστολων την Παρασκευή όσο και στο συλλαλητήριο της ΑΔΕΔΥΓΣΕΕ, το Σάββατο, ώρα 18:00, στο Άγαλμα Βενιζέλου.
«Τα λόγια τα παχιά, πού είναι όσα τάζατε προεκλογικά», «Δεν θέλουμε πολλά, το μόνο που
ζητάμε, αξιοπρέπεια», «Χωρίς καμιά ντροπή, τα Σώματα Ασφαλείας τα βγάζουν στο σφυρί»,
«Ντροπή να δίνετε στους ένστολους χαριστική βολή»,«Μισθούς-συντάξεις και αποδοχές, τα δίνετε
στην Τρόικα χωρίς αναστολές», ήταν τα βασικά συνθήματα που φώναζαν εκατοντάδες έσντολοι στο
Λευκό Πύργο και κατά μήκος της διαδρομής που ακολούθησαν στη συνέχεια μέσω της Πλατείας
Αριστοτέλους ως το υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, όπου επιδόθηκε το Ψήφισμα στον ίδιο τον
υπουργό Θεόδωρο Καράογλου.
Με απόφαση των προεδρείων των Ομοσπονδιών, η πορεία που ξεκίνησε από το Λευκό Πύργο,
πριν καταλήξει στο υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, πέρασε έξω από τα πολιτικά γραφεία των
κομμάτων, ενώ αντιπροσωπείες επέδιδαν το Ψήφισμα διαμαρτυρίας στους εκπροσώπους τους με
την ελπίδα ότι αυτή τη φορά θα υπάρξει θετική ανταπόκριση.
Οι Ομοσπονδίες, με ανακοίνωσή τους χαιρέτισαν τους αγώνες της ΑΔΕΔΥ και της ΓΣΕΕ και
δήλωσαν το δικό τους «παρών» στις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο Άγαλμα
Βενιζέλου, στο πλαίσιο των εγκαινίων της 78ης Δ.Ε.Θ.
Παρουσίαση πεπραγμένων
Τον Οκτώβριο, το Δ.Σ. κρίνει σκόπιμο να προβεί σε μια εκτενέστερη παρουσίαση των πεπραγμένων
του, εκδίδοντας σχετική ανακοίνωση προς όλες τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις.
Όπως τόνιζε, «με τις διαδοχικές δράσεις μας αποφύγαμε μέχρι τώρα τους όποιους αιφνιδιασμούς,
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όπως το κλείσιμο Π.Υ., Π.Κ. και Ε.Μ.Α.Κ. (εκτός της 1ης και 2ης Ε.Μ.Α.Κ.) την εφαρμογή του
νόμου Βρούτση με την άμεση υπαγωγή των Ταμείων μας στο υπουργείο Προ.Πο., την υποβάθμιση
του ρόλου του Π.Σ. μέσω αρμοδιοτήτων που θα περνούσαν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ή σε άλλους
φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.
Διαχρονικά τέθηκαν και τίθενται όσα προβλήματα προέκυψαν και προκύπτουν όπως:
• Το εκλογικό επίδομα (δόθηκε).
• Το δασικό επίδομα (συζητείται εκ νέου).
• Η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας (έχει δρομολογηθεί).
• Ο υπολογισμός της προϋπηρεσίας για όσους υπηρέτησαν και υπηρετούν στις Ε.Μ.Α.Κ.
αυτοδύτες ή μη (εν εξελίξει οριστικής θετικής επίλυσης).
• Η πιστοποίηση των υπηρεσιακών διπλωμάτων των οδηγών οχημάτων (εν εξελίξει οριστικής
θετικής επίλυσης).
• Η έκδοση συμπληρωματικών βεβαιώσεων αποδοχών (υλοποιήθηκε) κλπ».
Εκτός από τα καλά νέα, όμως, υπήρχε και η αδυσώπητη καθημερινότητα, όπως αυτή αναδυόταν
από το έγγραφο που απέστειλε η ΠΟΕΥΠΣ στον νέο Αρχηγό του ΠΣ, Αντιστράτηγο Παπαγεωργίου
Βασίλειο με θέμα «Έλλειψη πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
και Κλιμακίων της χώρας»… Ο νέος Αρχηγός ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 22 Νοεμβρίου
2013 με απόφαση του ΚΥΣΕΑ και η τελετή παράδοσης-παραλαβής έγινε παρουσία του υπουργού
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Νίκου Δένδια.
Τα προεδρεία των Ομοσπονδιών, από την πλευρά τους, συναντήθηκαν στις 25 Νοεμβρίου 2013
με τον Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος υποστήριζε ότι η πολιτική εξυγίανσης της οικονομίας βρίσκεται
σε καλό δρόμο και ότι σταδιακά θα αρχίσουν να αποδίδουν τα μέτρα λιτότητας, αρκεί να τηρηθούν
οι κόκκινες γραμμές που είχαν τεθεί από τους τροϊκανούς!
Ήταν μια σημαντική πρόοδος, πάντως, το γεγονός ότι η κυβέρνηση πάγωνε τις μισθολογικές,
τουλάχιστον, περικοπές, αν και οι συνδικαλιστές ήταν ιδιαίτερα συγκρατημένοι. Επίσης, ήταν
σαφές ότι το οικονομικό επιτελείο δεν επέμενε στην κατάργηση του Ιδρύματος «Εξοχές Ελληνικής
Αστυνομίας», ενώ θετικά είχε ανταποκριθεί και στο αίτημα που αφορούσε τα νυχτερινά. Με την
Απόφαση 8002/32/204/μβ, που αφορούσε το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας
ανακουφίζονταν χιλιάδες ένστολοι (αύξηση ωρών νυχτερινής απασχόλησης κατά 1.048.000 ώρες
το 2013, με επιπλέον κόστος 2.724.800 ευρώ).
Στις 9/12/2013, η ΠΟΕΥΠΣ καλεί τον υπουργό, χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση να μεριμνήσει
για την εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων περί γονικών αδειών. Απαιτείται τροποποίηση του
κεφαλαίου Δ’ του Π.Δ. 210/1992, στο οποίο θα καθορίζονται πλήρως οι αντίστοιχες ρυθμίσεις που
ισχύουν για τους εργαζόμενους του υπόλοιπου δημόσιου τομέα.
Να σημειώσουμε, επίσης, ότι στην τελευταία για το 2013 συνεδρίαση του Δ.Σ., συμμετείχε ο
Αντιπύραρχος Στ. Κουλαουτζίδης, ο οποίος παρείχε ενημέρωση για τη νομοθεσία περί υγιεινής και
ασφάλειας και ιδίως για τους τεχνικούς ασφαλείας καθόσον με το σ.ν. για την αναδιοργάνωση, η
αρμόδια Διεύθυνση υποβαθμιζόταν σε Τμήμα. Ορίστηκε δε τριμελής επιτροπή για το θέμα αυτό,
ενώ συζήτηση έγινε και για το βαθμολόγιο.
Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, που απευθύνθηκε σε όλους
τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, λίγες ημέρες μετά, ήρθε να συμπληρώσει τη μεγάλη εικόνα για τη
χώρα ολόκληρη.
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Περιττό να πούμε ότι είχε έντονο προεκλογικό χρώμα, αφού ήδη είχε ανάψει για τα καλά η
συζήτηση περί πρόωρων εκλογών με αφορμή τη διαφαινόμενη αδυναμία της Βουλής να εκλέξει
νέο Πρόεδρο Δημοκρατίας.
Ο Αντώνης Σαμαράς, έδωσε υποσχέσεις ότι τελειώνει το Μνημόνιο, ότι δεν θα υπάρξει νέος
δανεισμός, αλλά αντιθέτως θα υπάρξει διανομή μεγάλου μέρους του πρωτογενούς πλεονάσματος.
Όπως είπε, «το 2014 η Ελλάδα θα βγει ξανά στις αγορές, θα αρχίσει να γίνεται μια φυσιολογική
χώρα, όπως όλες οι άλλες. Τη νέα χρονιά το ελληνικό χρέος θα ανακηρυχθεί και επίσημα βιώσιμο,
χωρίς δηλαδή ανάγκη νέου δανεισμού και χωρίς νέα Μνημόνια»…
Ανάδειξη της σημασίας της απόφασης του ΣτΕ
Ο ερχομός του νέου έτους συνοδεύεται από τα αισιόδοξα μηνύματα της κυβέρνησης, αλλά και
από τη βεβαιότητα ότι ο δρόμος σε όλα τα επίπεδα είναι ακόμα ανηφορικός. Πάνω από όλα, η ίδια
η πραγματικότητα είναι εκείνη που «γειώνει» κάθε πιθανή σκέψη για ανάγνωση των δεδομένων
με άλλο μάτι.
Με το «καλημέρα», η τρομολογία φουντώνει όταν ο Χριστόδουλος Ξηρός παραβιάζει τους όρους
της ολιγοήμερης άδειας που του είχε δοθεί από τη φυλακή, ο ισχυρός σεισμός στην Κεφαλονιά
ξυπνά μνήμες του παρελθόντος, ένα ακόμα τραγικό ναυάγιο με μετανάστες και πρόσφυγες στο
Φαρμακονήσι, νέες αντιδράσεις για την εξόρυξη χρυσού στις Σκουριές, η δικαίωση του αγώνα των
απολυμένων καθαριστριών του υπουργείου Οικονομικών, πλημμύρες στο Ίλιον και το Περιστέρι,
νέες τρομοκρατικές επιθέσεις στο κέντρο της Αθήνας και στην ισραηλινή πρεσβεία, ένας νεκρός
Αρχιπυροσβέστης, ο Μάντζιος Ματθαίος στην προσπάθειά του να σώσει μια γυναίκα 44 ετών,
η οποία είχε εγκλωβιστεί σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Παλαιό Φάληρο, οι τριπλές εκλογές
-αυτοδιοικητικές και ευρωεκλογές- και πολλά άλλα θα διαδραματιστούν κατά τη διάρκεια του
έτους.
Και βεβαίως, η συνδικαλιστική δράση της ΠΟΕΥΠΣ είτε μεμονωμένα είτε συλλογικά με τις
άλλες Ομοσπονδίες, εξελίσσεται παράλληλα με όλα αυτά χωρίς να κλείνει τα αφτιά της. Πώς
αλλιώς, άλλωστε, θα μπορούσε να σταθεί στο κοινωνικό γίγνεσθαι…
Με το «καλημέρα», λοιπόν, ο συνδικαλιστικός φορέας των πυροσβεστών, η ΠΟΕΥΠΣ, συγκαλεί
Πανελλαδική Συνδιάσκεψη των προεδρείων των Ενώσεων (Πρόεδρος - Γενικός Γραμματέας)
με αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των παρατάξεων των Δ.Σ. των Ενώσεων (όσων εξ αυτών
δεν συμμετέχουν στο Προεδρείο - ένα άτομο ανά παράταξη), στις 14/01/2014) με αντικείμενο
συζήτησης όλα τα ανοικτά θέματα. Το κυρίαρχο ζήτημα ήταν πάντως οι εξελίξεις γύρω από τις
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και τα έννομα αποτελέσματα που δημιουργούν για
όλους τους εργαζόμενους των Σωμάτων Ασφαλείας.
Ευλόγως λοιπόν, το Δ.Σ. ενημέρωσε το σύνολο των Ενώσεων μόλις έγινε γνωστή η πρώτη
απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας για την ακύρωση των περικοπών που
επιβλήθηκαν στα ειδικά μισθολόγια με το Ν.4093/2012, ήτοι:
1. Υποστηρίξαμε και αγωνιστήκαμε κατά της λεγόμενης μνημονιακής πολιτικής που το πλαίσιο
της δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας επέβαλε σημαντικές μειώσεις και περικοπές στα
ειδικά μισθολόγια και τις αποδοχές μας. Θεωρήσαμε και θεωρούμε ότι οι περικοπές αυτές που
υποβάθμισαν το επίπεδο ζωής όλων μας και ιδιαίτερα των ένστολων, παραβιάζουν τα συνταγματικά
δικαιώματά μας για δίκαιη αμοιβή και αξιοπρεπή διαβίωση. Για την αποτροπή των περικοπών, η
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Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. σε συνεργασία και με τις άλλες Ομοσπονδίες από το χώρο των Σ.Α., συμμετείχε σε
σειρά κινητοποιήσεων είτε των Σ.Α. είτε της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
2. Παρά τους αγώνες της ελληνικής κοινωνίας όσο και τους δικούς μας, ψηφίστηκε ο Ν.
4093/2012 που επέφερε αναδρομικά σημαντικές μειώσεις στους βασικούς μισθούς και περικοπές
(στη συνέχεια άλλων προηγούμενων) στο σύνολο των επιδομάτων, αναδρομικά από 1.8.2012.
3. Μετά από άσκηση προσφυγών Ομοσπονδιών και Ενώσεων από όλες τις κατηγορίες των
ένστολων (εν ενεργεία και αποστράτων) προς τις οποίες το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., με ομόφωνη
απόφασή του εξέφρασε την υποστήριξή του, και οι οποίες συζητήθηκαν το Δεκέμβριο του 2013,
δημοσιοποιήθηκε στις 17.1.2014 ότι κατά τη διάσκεψη της Ολομέλειας του ΣτΕ, οι περικοπές στα
μισθολόγιά μας αντιμετωπίζουν σοβαρά συνταγματικά προβλήματα. Η απόφαση της Ολομέλειας
θα δημοσιευθεί το προσεχές χρονικό διάστημα οπότε θα λάβουμε γνώση με ακρίβεια του εύρους
της κριθείσας αντισυνταγματικότητας, αν δηλαδή αυτή αφορά ολικά ή εν μέρει τις περικοπές.
Έτσι, επίσης, θα γνωρίζουμε αν η αντισυνταγματικότητα αφορά το σύνολο των περικοπών ή τις
αναδρομικές του νόμου, από 1.8 έως 31.12.2012.
4. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση αποτελεί ρωγμή στην πολιτική των περικοπών και μειώσεων
στους μισθούς και δικαίωση των αγώνων μας, σε μια συγκυρία ιδιαίτερα δυσμενή.
Από την άποψη αυτή, θεωρούμε επιβεβλημένο να δυναμώσουμε την ενότητα του συνδικαλιστικού
μας κινήματος και τους αγώνες μας για την πλήρη αποκατάσταση των αδικιών και την ικανοποίηση
των οικονομικών, θεσμικών και ασφαλιστικών μας αιτημάτων.
5. Με τη δημοσίευση της απόφασης, θα γίνει εκτενέστερη ενημέρωσή σας για όλα τα θέματα».
Ο Νομικός Σύμβουλος της ΠΟΕΥΠΣ Κωνσταντίνος Δ. Πενταγιώτης, απαντώντας σε ερωτήματα,
σημειώνει εξάλλου:
«Σας είναι ήδη γνωστό ότι με σειρά αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ (2192, 2193, 2194,
2195/2014), οι διατάξεις των περιπτώσεων 31- 33 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του
άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 με τις οποίες μειώθηκαν οι αποδοχές των στρατιωτικών των Ε.Δ.
και των σωμάτων ασφαλείας και, μάλιστα, αναδρομικά από 1.8.2012 αντίκεινται στο Σύνταγμα και
ειδικότερα προς την απορρέουσα από τις διατάξεις των άρθρων 45, 23 παρογρ. 2 και 29 παραγρ. 9
αυτού αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχειρίσεως των στρατιωτικών και των υπηρετούντων
στα Σώματα Ασφαλείας, καθώς και τις συνταγματικές διατάξεις των άρθρων 4 παραγρ. 5 και 25
παραγρ. 4.
Κατόπιν αυτού ακυρώθηκε η με αριθμό οικ. 2/83408/0022/14.11.2012 απόφαση του αναπληρωτή
υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 3017) με τίτλο «Επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών
αποδοχών και συντάξεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου
Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012» κατά το μέρος που αυτή στηριζόταν στις ανωτέρω
αντισυνταγματικές, και ως εκ τούτου ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες, διατάξεις του Ν. 4093/2012.
Η ακυρωθείσα πιο πάνω Υπουργική Απόφαση απετέλεσε τη βάση για την επιστροφή των
αποδοχών που είχαν εισπράξει όλοι οι υπαγόμενοι στην υποπαράγραφο Γ1 του Ν. 4093/2012
(στρατιωτικοί των Ε.Δ. και υπάλληλοι των Σωμάτων Ασφαλείας) αναδρομικά από 1.8.2012 ως την
εφαρμογή του νόμου, ως «αχρεωστήτως καταβληθείσες».
Ως εκ των ανωτέρω ακυρωτικών αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ, σημειώνουμε ότι σύμφωνα
με το άρθρο 50 του ΠΔ 18/1999 «Κωδικοποίηση νόμων για το ΣτΕ» (ΦΕΚ A’ 8), η απόφαση
που δέχεται την αίτηση ακυρώσεως, απαγγέλλει την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης (εν
προκειμένω της άνω Υπουργικής Απόφασης) και συνεπάγεται τη νόμιμη κατάργησή της έναντι
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όλων. Περαιτέρω κατά την ίδια διάταξη, οι διοικητικές αρχές σε εκτέλεση της υποχρέωσής τους
κατά το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος, πρέπει να συμμορφώνονται ανάλογα σε κάθε περίπτωση,
με θετική ενέργεια προς το περιεχόμενο της απόφασης του Συμβουλίου της Επικράτειας ή να
απέχουν από κάθε ενέργεια που είναι αντίθετη προς όσα κρίθηκαν από αυτό, με τη ρητή μάλιστα
επισήμανση ότι ο παραβάτης εκτός από τη δίωξη κατά το άρθρο 259 ΠΚ (παράβαση καθήκοντος),
υπέχει και προσωπική ευθύνη για αποζημίωση.
Καθίσταται απολύτως σαφές ότι τα κριθέντα ζητήματα από τις αναφερθείσες αποφάσεις της
Ολομέλειας του ΣτΕ καλύπτουν και τους μόνιμους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος στο
σύνολό τους. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία επί του θέματος στερείται νομικής βάσης.
Σήμερα, στο πλαίσιο της υποχρέωσής της για συμμόρφωση στις αποφάσεις του ΣτΕ, η διοίκηση
(και ειδικά του Υπ. Οικονομικών), οφείλει εκ του νόμου να λάβει όλα τα θετικά εκείνα μέτρα που
απαιτούνται για την πλήρη αποκατάσταση της νομιμότητας που διαταράχθηκε με τις παρανομίες
της και την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα του Ν. 4093/2012, κατάσταση.
Με τα δεδομένα αυτά, για την εκτέλεση των αποφάσεων του ΣτΕ επιβάλλεται:
α) Η επαναφορά των μηνιαίων αποδοχών στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί και καταβληθεί
στις 31.7.2012 συνυπολογιζομένων όλων των μεταβολών (μισθολογικών προαγωγών κλπ) του
μεσολαβήσαντος χρονικού διαστήματος.
β) Την επιστροφή των μη νομίμως παρακρατηθέντων, ήτοι της διαφοράς αποδοχών μεταξύ
αυτών που έπρεπε να καταβάλλονται με βάση το ισχύον στις 31.7.2012 μισθολόγιο, και αυτών που
καταβλήθηκαν με βάση το Ν. 4093/2012.
Τα ανωτέρω είναι θέματα χρηστής διοίκησης και τήρησης της νομιμότητας».
Να σημειωθεί ότι οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών είχαν συναντηθεί και με τον Πρόεδρο του
Συμβουλίου της Επικρατείας Σωτήριο Ρίζο, η συμβολή του οποίου υπήρξε καθοριστική.
«Η απόφαση αποτελεί δικαίωση των πολύμηνων αγώνων μας, την οποία η πολιτεία οφείλει
να σεβαστεί στο ακέραιο, αφού άλλωστε έχει ήδη αναγγελθεί εκ μέρους του κ. πρωθυπουργού
επιστροφή μέρους του πλεονάσματος στους ενστόλους. Εξάλλου, να μη λησμονούμε ότι ο
αγώνας μας για πλήρη αποκατάσταση των αδικιών συνεχίζεται με τη θεσμοθέτηση ενός δίκαιου
μισθολογίου, αλλά και με την επιστροφή στα ασφαλιστικά μας ταμεία των ποσών που χάθηκαν
εξαιτίας του αναγκαστικού “κουρέματος”, στο πλαίσιο της απομείωσης του δημοσίου χρέους»,
ανέφεραν στην πρώτη για το θέμα αυτό ανακοίνωσή τους, τελώντας εν αναμονή έως την επίσημη
δημοσίευση της ιστορικής αυτής απόφασης, που όχι απλώς δικαίωνε τους προσφεύγοντες, αλλά
ανέτρεπε ουσιαστικά και για πρώτη φορά έναν μνημονιακό νόμο.
Η απόφαση αυτή, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε αισθήματα αισιοδοξίας στους
συνδικαλιστές διότι επρόκειτο για αμετάκλητες αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της
Επικρατείας. Το Ελληνικό Δημόσιο όφειλε να συμμορφωθεί άμεσα με τα οριζόμενα σε αυτές, διότι
σε διαφορετική περίπτωση θα αντιμετώπιζε τις προβλεπόμενες κυρώσεις, που έφταναν, όπως θα
δούμε αργότερα, ώς και τις χρηματικές ποινές (50.000 ευρώ).
Οι Ομοσπονδίες των ενστόλων διεμήνυσαν, λοιπόν, στους αρμόδιους υπουργούς ότι αποτελεί
καθολική απαίτηση όλων η άμεση εφαρμογή των αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της
Επικρατείας, ήτοι επιστροφή του μισθολογίου στην προτεραία κατάσταση και διασφάλιση των
δικαιούμενων αναδρομικών αποζημιώσεων. Δεν τίθεται καν ζήτημα συζήτησης περί ανεύρεσης
«ισοδύναμων μέτρων» διότι κάτι τέτοιο συνιστά αλλοίωση του σκεπτικού των αποφάσεων αυτών.
Σημείωναν επίσης ότι είναι αποφασισμένες να προασπίσουν τα συμφέροντα των μελών τους με
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γνώμονα τη διασφάλιση του αξιόμαχου των Σωμάτων Ασφαλείας και την παροχή υψηλού επιπέδου
υπηρεσιών στην ελληνική κοινωνία και την πατρίδα μας.
Να σημειωθεί ότι από την πρώτη στιγμή που διέρρευσε το περιεχόμενο της απόφασης του
ΣτΕ, η κοινή γνώμη βομβαρδίστηκε από πλήθος εκδοχών και σεναρίων για το τι μέλλει γενέσθαι,
ενώ εκ μέρους της κυβέρνησης δεν υπήρξε στην αρχή ξεκάθαρη τοποθέτηση. Παρέπεμπαν στην
επίσημη δημοσίευση της απόφασης του ΣτΕ, ενώ ο πρωθυπουργός, μιλώντας αργότερα στην
Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, είπε -μεταξύ άλλων- ότι ισχύει η δέσμευση της
κυβέρνησης για αποκατάσταση των αδικηθέντων, όπως έχει διατυπωθεί από παλιά, ανάλογα με το
ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος. Με άλλα λόγια, από την κυβέρνηση εξαρτάτο η περαιτέρω
στάση των συνδικαλιστών.
Με αναπτερωμένο το ηθικό, οι συνδικαλιστές συνεχίζουν το αγωνιστικό τους μέτωπο και το 2014,
με πρώτη ηχηρή παρέμβαση εκείνη που ξεδιπλώθηκε στις 13 και 17 Φεβρουαρίου 2014 με αφορμή
τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Νίκου Δένδια «Αναδιοργάνωση και άλλες διατάξεις».
Το άλλο μεγάλο θέμα που μπαίνει επιτακτικά στο τραπέζι το 2014, είναι η λειτουργία του
ΤΕΑΠΑΣΑ, καθώς ήδη τα εμπλεκόμενα μέρη καλούνται να συζητήσουν για το μέλλον του, βάσει
και της αναλογιστικής μελέτης βιωσιμότητας του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού
Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.), από την εταιρεία SANY CONSULTING.
«Σύμφωνα με το αρχικό προσχέδιο, το Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. παρουσιάζει έλλειμμα ύψους
-83.000.000,00€ στη ευνοϊκότερη περίπτωση με επιτόκιο προεξόφλησης 3,15% και έλλειμμα ύψους
-139.414.000,00€ στην δυσμενέστερη περίπτωση με επιτόκιο προεξόφλησης 2,5%.
Αφού λήφθηκαν υπόψη μεταξύ άλλων στη συνέχεια και η μονιμοποίηση 2.159 πυροσβεστών
5ετούς υποχρέωσης, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του Ν.3938/2011, καθώς και η πρόσληψη
700 πυροσβεστών, στο νέο προσχέδιο αναφέρεται ότι το έλλειμμα μειώθηκε σε -76.000.000,00€
στη ευνοϊκότερη περίπτωση με επιτόκιο προεξόφλησης 3,15% και σε -138.282.000,00€ στην
δυσμενέστερη περίπτωση με επιτόκιο προεξόφλησης 2,5%.
Επίσης, υπήρχαν τα εξής δεδομένα που τέθηκαν υπόψη του Δ.Σ. της ΠΟΕΥΠΣ και έπρεπε να
απασχολήσουν τη σύσκεψη των αρμοδίων που είχε ορισθεί για τις 13-2-2014:
α) Τα αποθεματικά του Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στην Τράπεζα της Ελλάδος που ανέρχονταν
προ PSI σε 41.785.505,52€, διαμορφώθηκαν μετά PSI σε 12.778.277,00€ και την 31/12/2013 σε
14.565.000,00€ περίπου. β) Η ροή συνταξιοδότησης των πυροσβεστικών υπάλληλων τα τελευταία
έτη είναι εξαιρετικά μεγάλη.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι δεν κατέστη δυνατόν να χορηγηθούν μέσα στο έτος 2013, όλα
τα οφειλόμενα εφάπαξ χρηματικά βοηθήματα σε Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους που είχαν
συνταξιοδοτηθεί μέχρι 31/12/2013. Κατά συνέπεια χορηγήθηκαν μέσα στο 2013 εφάπαξ χρηματικά
βοηθήματα ύψους 8.787.542,36€, και έμμειναν σε εκκρεμότητα για το έτος 2014, εφάπαξ χρηματικά
βοηθήματα χρηματικού ύψους 6.000.000,00€ περίπου, πλέον των εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων
που πρέπει να λάβουν όσοι συνταξιοδοτηθούν το έτος 2014. Να σημειώσουμε ότι για το έτος 2013,
προκειμένου να καλύψουμε τον προϋπολογισμό του Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., κάναμε ανάληψη
από τον Αποθεματικό Λογαριασμό του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ., που τηρούμε στην
Τράπεζα της Ελλάδος ποσό ύψους 1.385.000,00€. Αποτέλεσμα των ανωτέρω και δεδομένου των
μειωμένων εισφορών λόγω μειώσεων των μισθών των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων, είναι να
μειώνονται δραματικά τα Ταμειακά Αποθέματα του Τ.Π.Υ.Π.Σ./ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., κατάσταση που
αποτυπώνεται σαφώς και στο προσχέδιο αναλογιστικής μελέτης που θέτουμε στη διάθεσή σας».
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Η ΠΟΕΥΠΣ ενημέρωσε επίσης τα μέλη της ότι εκδόθηκε με μεγάλη χρονική καθυστέρηση
(14-01-2014) το Π.Δ. 3/2014, το οποίο επικαιροποιεί το σχετικό νομικό πλαίσιο περί αδειών του
πυροσβεστικού προσωπικού σε αντικατάσταση του Κεφ. Δ’ του Π.Δ. 210/1992, εξορθολογίζοντας
το καθεστώς των χορηγούμενων αδειών και εναρμονίζοντας αυτό με το υφιστάμενο καθεστώς που
διέπει τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα αλλά και τα άλλα Σώματα Ασφαλείας.
«Για πρώτη φορά θεσπίζονται και καθιερώνονται διατάξεις για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους,
με νέες κατηγορίες αδειών, όπως άδεια ανατροφής τέκνου, άδεια χωρίς αποδοχές σε περιπτώσεις που
συντρέχουν σοβαροί ιδιωτικοί λόγοι, άδειες διευκολύνσεων, εφόσον οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι
δεν επιθυμούν να λάβουν την άδεια ανατροφής τέκνου, άδεια αιμοδοσίας, ενώ θεσπίζονται αλλαγές
στις εκπαιδευτικές αλλά και στις κανονικές άδειες του πυροσβεστικού προσωπικού.
Το θεσμικό πλαίσιο των αδειών, διαρκώς όμως εκσυγχρονίζεται όπως αυτό επιβάλλεται από τις
διαρκώς αυξανόμενες κοινωνικές ανάγκες που απαιτούν την διεύρυνση του δικτύου προστασίας
βασικών θεσμών της κοινωνίας μας, όπως είναι αυτός της οικογένειας. Όπως απαιτήσαμε τη
θεσμοθέτηση των αλλαγών που επήλθαν τελικά με την έκδοση του πολυαναμενόμενου Π.Δ., έτσι
και μελλοντικά οφείλουμε να επιζητούμε επιτακτικά την εφαρμογή κάθε ρύθμισης που απλά θα
διευκολύνει την οικογενειακή και κοινωνική μας ζωή, στις συνθήκες της μεγάλης κρίσης που ζούμε
καθημερινά».
Το ίδιο διάστημα η ΠΟΕΥΠΣ απευθύνθηκε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο
εκφράζοντας τη διαμαρτυρία της ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση του “Τομέα Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη του κόμματός του «με συνδικαλιστικούς εκπροσώπους αστυνομικών
και πυροσβεστών” όπως και αναγράφεται σε σχετικό δελτίο τύπου του τομέα, χωρίς να έχει κληθεί
το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
Η πρόταση για την αναδιοργάνωση του ΠΣ
Το Δ.Σ. έχει έτοιμες τις προτάσεις του για όλα τα τρέχοντα θέματα -αναδιάρθρωση, υγιεινή
και ασφάλεια, βαθμολόγιο- όπως αυτές προέκυψαν μέσα από τη βάσανο της διεργασίας και των
προτάσεων των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων:
Η πρόταση για την αναδιοργάνωση, ειδικότερα είχε ως εξής:
Προτείνεται η κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων με πρόσληψη μονίμου προσωπικού
με τους παρακάτω τρόπους:
Α. Με σύσταση Διακομματικής επιτροπής, η οποία σε συνεργασία με ανάλογη επιτροπή του
Α.Π.Σ. (στη σύνθεση της οποίας θα ορίζεται συνδικαλιστικός εκπρόσωπος της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) θα
έχει ως σκοπό την εξασφάλιση και τη διασφάλιση των προκηρύξεων που θα γίνονται σε ετήσια
βάση.
Β. Με νέα Νομοθετική ρύθμιση, είτε παράλληλη Νομοθετική ρύθμιση (η οποία θα εξασφαλίζει
το εργασιακό ισοδύναμο).
Γ. Μέσω Α.Σ.Ε.Π. με προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά το επάγγελμα του Πυροσβέστη (ειδικά κριτήρια
ανά ειδική κατηγορία, σωματικές ικανότητες κ.ά.).
Επίσης, προτείνεται νέο σύστημα προσλήψεων για εισαγωγή στην Πυροσβεστική Ακαδημία μέσω
των πανελλαδικών εξετάσεων, σε ετήσια βάση και σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες, για να υπάρχει
έτσι μία συνεχής ροή προσλήψεων ισάξια των αναγκών που θα προκύπτουν από την εκάστοτε
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οργανική δύναμη και τον αριθμό των αποχωρούντων υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης.
Προτείνεται η αναβάθμιση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων αλλά και ίδρυση νέων,
σύμφωνα πάντα με τις επικρατούσες πληθυσμιακές συνθήκες ανά περιοχή, τις αυξανόμενες
στατιστικά υπηρεσιακές ανάγκες, τις απαιτήσεις κάλυψης των συνεχώς διευρυμένων κοινωνικών
αναγκών, των ορεινών όγκων και των ειδών των δασικών περιοχών, των βιομηχανικών περιοχών
και όποιων ειδικών συνθηκών ανά περιοχή επικρατούν. Είμαστε αντίθετοι με την κατάργηση
οποιασδήποτε Υπηρεσίας ή Κλιμακίου, εκτός των περιπτώσεων πιθανών συγχωνεύσεων ορισμένων
Κλιμακίων, με παράλληλη αναβάθμισή τους, εφόσον θα αποδειχτεί ότι εξασφαλίζεται η ίδια
επάρκεια πυροπροστασίας των τομέων ευθύνης των Κλιμακίων που θα συγχωνευτούν.
Απαιτείται η αύξηση οργανικής δύναμης του Σώματος στο βαθμό που θα καλύπτονται πλήρως:
-Οι ανάγκες των υπαρχόντων και των υπό ίδρυση Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων.
-Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και οι κανόνες ασφαλών επεμβάσεων με ικανό αριθμό υπαλλήλων
ανά βάρδια, με πλήρη επάνδρωση εξόδων επέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Π.Δ.
210/1992.
-Οι ανάγκες των υπαλλήλων για χρήση αδειών και ημερήσιων αναπαύσεων.
-Θεσμοθέτηση και καθιέρωση ειδικοτήτων για όλο το πυρ/κό προσωπικό, καθώς και το
διαχωρισμό του Επιχειρησιακού και Διοικητικού Τομέα στο άμεσο μέλλον.
-Γι’ αυτό προτείνουμε σε θέσεις των τμημάτων Ανακριτικού, Πυρασφάλειας, Πληροφορικής,
Γραμματειακής Υποστήριξης κ.ά., να γίνουν νέες προσλήψεις από Πολιτικό προσωπικό με τα
ανάλογα προσόντα και τις προϋποθέσεις, έχοντας πάντα ως σκοπό τον απεγκλωβισμό του μάχιμου
προσωπικού και τη χρησιμοποίηση αυτού στον επιχειρησιακό τομέα.
-Επίσης, στον επιχειρησιακό τομέα να προσλαμβάνονται όσοι θα ασχοληθούν ως επαγγελματίες
Πυροσβέστες (μάχιμοι, οδηγοί) στο έργο των κατασβέσεων πυρκαγιών και διασώσεων. Το
προσωπικό του επιχειρησιακού τομέα ανεξαρτήτως βαθμού ή θέσης θα απασχολείται αποκλειστικά,
κύρια και ενεργά σε όποια βαθμίδα και εάν εξελίσσεται. Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που θα
ορίζονται, πέραν των γραπτών εξετάσεων, θα έχουν σχέση με την καλή σωματική κατάσταση,
την υγεία και την επιτυχή δοκιμασία σε αθλητικές δοκιμασίες. Ο αριθμός θέσεων για μάχιμους
και οδηγούς θα είναι εκ των προτέρων γνωστές και θα γίνεται δήλωση ενδιαφέροντος από τη
διαδικασία των εξετάσεων.
-Απαιτείται εκσυγχρονισμός και αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος σε όλα τα επίπεδα,
που να προβλέπει την αναμόρφωση της εκπαίδευσης του προσωπικού, την αναβάθμιση των
υλικοτεχνικών και κτιριακών υποδομών, καθώς και τη δημιουργία σύγχρονων Πεδίων Ασκήσεων
του προσωπικού.
-Απαιτείται εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση όλων των Τμημάτων της Πυροσβεστικής Ακαδημίας,
με σταδιακή ίδρυση Παραρτημάτων σε όλες τις έδρες των Περιφερειακών Διοικήσεων του Π.Σ.
με διάρκεια φοίτησης των Δοκίμων Πυροσβεστών από την περίοδο που θα ισχύει το εργασιακό
ισοδύναμο, ως ακολούθως:
-Προτείνουμε, εισαγωγή δοκίμων Πυροσβεστών στην Πυροσβεστική Ακαδημία με διάρκεια
σπουδών 3-4 έτη, εκ των οποίων 12-18 μήνες θα είναι πρακτική εκπαίδευση, πριν την τοποθέτησή
τους στις Υπηρεσίες.
-Συνεχόμενη εκπαιδευτική διαδικασία με εξειδικευμένα σεμινάρια.
-Εμπλουτισμός της επαγγελματικής εκπαιδευτικής βιβλιογραφίας με σύγχρονη εκπαιδευτική
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ύλη. Δημιουργία πεδίων ασκήσεων σε κάθε νομό.
-Σύσταση επιτροπής έρευνας για συνεχόμενη αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
-Επιπλέον, προτείνουμε η εισαγωγή των Πυροσβεστών στα Τμήματα των Δοκίμων
Αρχιπυροσβεστών να γίνεται άνευ εξετάσεων, ανά σειρές και έτη, ενώ η διάρκεια φοίτησης δεν
θα πρέπει να ξεπερνάει τους έξι μήνες και να μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δύο περιόδους στα
εκάστοτε Παραρτήματα Σχολών, στις έδρες των Περιφερειών. Η εισαγωγή σε αυτές να γίνεται
μετά τη μονιμοποίησή τους και σε χρονικό διάστημα που δε θα ξεπερνά τα πέντε έτη.
-Απαιτείται εκσυγχρονισμός και εκδημοκρατισμός του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσίας με
άμεση σύνταξη νέου Κ.Ε.Υ.Π.Σ, ο οποίος να ανταποκρίνεται, όχι μόνο στις ανάγκες του σήμερα,
αλλά και του αύριο κλπ.
-Θεωρούμε ότι η ύπαρξη αναχρονιστικών διατάξεων εγκλωβίζουν την πρωτοβουλία και τη
δημιουργικότητα των υπαλλήλων σε μία αποστεωμένη λογική σχεδιασμού, οργάνωσης και
πειθαρχικού δικαίου.
-Μία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις εκσυγχρονισμού του Εσωτερικού Κανονισμού, αποτελεί
και η εναρμόνισή του με Διατάξεις που διέπουν το σύνολο σχεδόν των δημοσίων υπαλλήλων
της χώρας και συγκεκριμένα στα ζητήματα του πειθαρχικού δικαίου, αλλά και των αδειών διευκολύνσεων του πυροσβεστικού προσωπικού.
-Ούτως ή άλλως, κυρίως μετά το 1998 (Ν.2612/98), έτος ανάθεσης της δασοπυρόσβεσης στο
Π.Σ., επήλθαν ριζικές αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών, οι οποίες
δεν κωδικοποιούνται από τις διατάξεις του υπάρχοντος Εσωτερικού Κανονισμού. Η δημιουργία
των Κλιμακίων και η διασπορά της δύναμης, άλλαξαν τα λειτουργικά και επιχειρησιακά
δεδομένα των Υπηρεσιών, ενώ απουσιάζει από τον Εσωτερικό Κανονισμό το θεσμικό πλαίσιο της
λειτουργίας των Κλιμακίων, τα οποία υπολειτουργούν στη βάση ενός σαθρού πλαισίου εξάρτησης
από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. Μέσω της εδραίωσης της αξιοκρατίας και του σεβασμού
των προσωπικών αναγκών του κάθε υπαλλήλου, θα επιτευχθεί και η καθολική συμμετοχή στην
ευρύτερη προσπάθεια.
Στο συμπαγές πάντως μέτωπο των Ομοσπονδιών, το ενδιαφέρον εστιάζεται στις παρεμβάσεις
τους κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής (6-11 Μαρτίου 2014) του σ.ν. «Αναδιοργάνωση
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και άλλες διατάξεις». Συνδικαλιστές από όλες τις Ομοσπονδίες είχαν λάβει θέσεις στα
άνω δυτικά θεωρεία της Βουλής.
Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε (Ν.4249/14) με τις προτεινόμενες αλλαγές σε 43 του σημεία, ωστόσο,
η μεγάλη εκκρεμότητα του βαθμολογίου παρέμενε.
Αγώνας για την αποκατάσταση της αδικίας
Τα προεδρεία των Ομοσπονδιών ενδιαφέρονται πλέον για την άμεση εφαρμογή των αποφάσεων
του ΣτΕ και πραγματοποιούν στη συνέχεια σειρά επαφών με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών
Χρήστο Σταϊκούρα. Μάλιστα, οι συναντήσεις αυτές προσλάμβαναν μερικές φορές και πολεμικό
χαρακτήρα, εξαιτίας όχι μόνο της αναβλητικότητας που τον χαρακτήριζε, αλλά και επειδή υπήρχαν
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δημοσιεύματα που εμφάνιζαν τους ένστολους να έχουν κερδίσει ήδη αυξήσεις μισθών!
Έχοντας ανά χείρας το τελικό κείμενο του νομοθετήματος, που ψηφίστηκε (30-3-14) με τη
διαδικασία του κατεπείγοντος από τη Βουλή των Ελλήνων, «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας κ.λπ.» και απαντώντας στην επικοινωνιακή «επίθεση φιλίας» που δέχονταν
οι ένστολοι ως «ευνοημένοι» της πολιτικής της κυβέρνησης σε περίοδο οικονομικής ύφεσης, οι έξι
Ομοσπονδίες των αστυνομικών, των πυροσβεστών και των λιμενικών, εξέδωσαν ανακοίνωση με
τις κάτωθι επισημάνσεις:
«Η κυβέρνηση, επιχειρώντας να ανταποκριθεί στο δίκαιο αίτημά μας για άρση των συνεπειών
των μνημονίων, αντί να λάβει υπόψη τις προτάσεις μας, ανακοίνωσε μονομερώς τη χορήγηση από
το πλεόνασμα ενός εφάπαξ βοηθήματος ύψους 500 ευρώ με βάση εισοδηματικά κριτήρια (έως
1.500 ευρώ μεικτά), με αποτέλεσμα να προκληθεί έντονη πικρία και αγανάκτηση εκ μέρους όσων
εξαιρούνταν.
Μετά τις αντιδράσεις μας, το οικονομικό επιτελείο προχώρησε στη μερική βελτίωση της
ρύθμισης έτσι ώστε να μην υπολογίζονται τα ποσά της οικογενειακής παροχής, των πενθημέρων
και των νυχτερινών, απορρίπτοντας, ωστόσο, το αίτημά μας για υπολογισμό και των επιδομάτων
επικινδυνότητας, εξομάλυνσης και αντίστοιχα Ειδικών Δυνάμεων, που θα διεύρυναν ακόμα
περισσότερο τον αριθμό των δικαιούχων συναδέλφων μας. Επίσης, απέρριψε την πρότασή μας το
όποιο ποσό να χορηγηθεί σε όλους με διακύμανση, ανάλογα με τη μισθολογική κλίμακα, με την
αιτιολογία ότι δεν είναι αποδεκτό από την τρόικα.
Η κατάληξη αυτή έχει προκαλέσει τις εύλογες διαμαρτυρίες της συντριπτικής πλειοψηφίας των
συναδέλφων μας και ουδόλως μας ικανοποιεί, καθώς διαφάνηκε για άλλη μια φορά το εσκεμμένο
έλλειμμα διαχείρισης για τη χορήγηση ενός εφάπαξ «βοηθήματος».
Όλα προφανώς θυσιάζονται στο βωμό της επικοινωνίας. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ τη δίκαιη κατανομή του
“βοηθήματος”, όπως αναμένουν όλοι οι συνάδελφοι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ τουλάχιστον σεβασμό στον
ένστολο από την πολιτεία με το έμπρακτο ενδιαφέρον της και την ουσιαστική αντιμετώπιση των
προβλημάτων μας».
Το μήνα Μάιο, μήνα αυτοδιοικητικών και ευρωβουλευτικών εκλογών, το Δ.Σ. συνεδριάζει δυο
φορές ενόψει του επικείμενου εκλογοαπολογιστικού συνεδρίου. Το απασχολούν τα Π.Δ. 210/92
και 170/96, η προετοιμασία του συνεδρίου και άλλα τρέχοντα θέματα. Στη συνέχεια, το προεδρείο
υποβάλλει τις προτάσεις του στο πλαίσιο της αναμόρφωσης-τροποποίησης του Π.Δ. 170/1996 για
τον Κανονισμό Μεταθέσεων, τονίζοντας ότι πρέπει να υπάρξουν νέες βελτιωτικές προτάσεις σε
σύντομο χρονικό διάστημα λόγω των νέων δεδομένων (τροποποίηση ΚΕΥΠΣ, Αναδιοργάνωση
του Πυροσβεστικού Σώματος). Ζητά δε να συμμετάσχει και εκπρόσωπός της στην επεξεργασία
του Κανονισμού Μεταθέσεων διότι ναι μεν αποτελεί ιστορική κατάκτηση ο κανονισμός αυτός,
αλλά πλέον χρειάζεται εκσυγχρονισμό διότι στο μεταξύ προέκυψαν φαινόμενα αναξιοκρατίας και
αδικίας.
Επίσης, επειδή είχε προκαληθεί αναστάτωση και πολλές παρερμηνείες για την τελική φορολογική
επιβάρυνση του προσωπικού, για να ενημερώσει τις Ενώσεις, ζήτησε διευκρινίσεις από τη
Γενική Γραμματεία Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με τις βεβαιώσεις αποδοχών
οικονομικού έτους 2013.
Κατά τις αυτοδιοικητικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 18 και 25 Μαΐου 2014 και κυρίως κατά
τις εκλογές της 25ης Μαΐου για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα πολιτικά κόμματα καθόριζαν
τις στρατηγικές τους για τις επόμενες εξελίξεις, δεδομένου ότι ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αυξήσει τις
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πιθανότητες να βρεθεί στην κυβέρνηση και μάλιστα πολύ σύντομα.
Στις 16 Ιουνίου 2014 ενημερώθηκαν όλες οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις ότι δημοσιεύθηκαν οι
υπ’ αριθμ. 2192 έως 2196/2014 Αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας, με
τις οποίες δικαιώνονται οι ένστολοι όλων των Σωμάτων (Ε.Δ. και Σωμάτων Ασφαλείας) για τις
μειώσεις των αποδοχών τους που έγιναν αναδρομικά από 1.8.2012 με βάση τις διατάξεις του Ν.
4093/2012.
Ειδικότερα, κρίθηκε ότι «οι σε εκτέλεση του Ν. 4093/2012 μειώσεις και περικοπές των
αποδοχών είναι αντισυνταγματικές, δεδομένου ότι ενόψει των συνταγματικών απαγορεύσεων και
των περιορισμών των εν γένει δικαιωμάτων των ένστολων αλλά και των ιδιαίτερων συνθηκών
απασχόλησής τους, απορρέει εμμέσως μεν αλλά σαφώς συνταγματική επιταγή για ευνοϊκή
μεταχείριση προς αυτούς υπό την έννοια ότι οι αποδοχές τους πρέπει να είναι επαρκείς για αξιοπρεπή
διαβίωση και να βρίσκονται σε αντιστοιχία με τη σημασία της αποστολής τους για το Κράτος. Με
βάση όσα και παλαιότερα είχαμε αναφέρει, οι περικοπές που επιβλήθηκαν με βάση τις διατάξεις
του Ν. 4093/2012 υπερβαίνουν το όριο που θέτουν οι συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και
της ισότητας στα δημόσια βάρη.
Ως προς τη συνέχεια, επισημαίνουμε ότι με βάση ρητή συνταγματική επιταγή και τις διατάξεις
του Ν. 3068/2002, το Δημόσιο έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται χωρίς καθυστέρηση προς τις
δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση
της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων που παράγουν υποχρέωση
συμμόρφωσης.
Με το δεδομένο αυτό, θεωρούμε ότι το Ελληνικό Δημόσιο έχει ρητή υποχρέωση στην επαναφορά
των αποδοχών μας στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί στις 31.7.2012 (δηλαδή πριν τις περικοπές) και
στην επιστροφή όσων παρανόμως με βάση τις παραπάνω αποφάσεις, μας παρακρατήθηκαν.
Ενόψει όμως του ότι η παραγραφή των αξιώσεων είναι διετής και πλέον αυτή αρχίζει από την
γένεση των αξιώσεών μας, η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα μέσω του Νομικού
της Συμβούλου για την υποβολή όχλησης προς το Ελληνικό Δημόσιο, η οποία θα διακόψει μεν την
παραγραφή, και στο μέτρο που δεν υπάρξει οικειοθελής συμμόρφωση εκ μέρους του Ελληνικού
Δημοσίου, θα ασκήσει κάθε νόμιμο ένδικο μέσο για λογαριασμό των Ελλήνων Πυροσβεστών».
Στις 16/06/2014 η ΠΟΕΥΠΣ ζητά από τον Αρχηγό ΠΣ Αντιστράτηγο Βασίλειο Παπαγεωργίου να
μεριμνήσει για την προώθηση νομοθετικής πρωτοβουλίας έτσι ώστε να δικαιούνται αναγνώρισης
του χρόνου φοίτησης σε Δημόσια ΙΕΚ, ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας, οι πυροσβεστικοί
υπάλληλοι οι οποίοι, σε διαγωνισμούς κατάταξης παρελθόντων ετών, συμμετείχαν στην κατηγορία
Θ (της παρ.1 άρθρου 3 Ν.2612/1998) στην οποία τυπικό προσόν κατάταξης αποτελούσε η κατοχή
Πτυχίου Δημόσιου ΙΕΚ κατεύθυνσης Δασοπροστασίας (Ειδικός Δασικής Προστασίας).
Οι επόμενοι θερινοί μήνες, επίσης, μόνο αδράνεια δε σημαίνουν για τους ένστολους. «Η
κυβέρνηση παρανομεί, όσο αγνοεί τις αποφάσεις του ΣτΕ. Δεν είμαστε δεδομένοι κανενός. Θα
κάνουμε ακόμα και απεργία», ήταν τα σημεία αιχμής του αγώνα τους.
Να συμπληρώσουμε επίσης ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την υπ’ αριθμ. 10/2014
απόφασή του κάλεσε το υπουργείο Οικονομικών να συμμορφωθεί, εντός δυο μηνών, επιστρέφοντας
αναδρομικά και αποκαθιστώντας τις μισθολογικές αδικίες που υπέστησαν τα Σ.Α. και οι Ε.Δ.
με το Μνημόνιο του 2012. Η προσφυγή είχε υποβληθεί από τους νομικούς συμβούλους Χάρη
Μπουκουβάλα (ΠΟΑΣΥ) και Ρήγα Μπαρμπούρη (ΠΟΑΞΙΑ) από τις 14 Ιανουαρίου 2013. Η
Ολομέλεια συνεδρίασε στις 6 Δεκεμβρίου 2013 και η απόφαση δημοσιεύθηκε στις 14 Ιουνίου
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2014.
Παρά ταύτα, η κυβέρνηση επιχείρησε -με τα γνωστά κανάλια ενημέρωσης- να στρέψει την
κοινωνία εναντίον τους. Οι Ομοσπονδίες, ύψωσαν και πάλι τη σημαία του αγώνα και κάλεσαν τους
αρμόδιους υπουργούς, όσο και τους βουλευτές των κομμάτων της συγκυβέρνησης, να σταθούν στο
ύψος των περιστάσεων και με τις πράξεις τους, να μην παίζουν με το φιλότιμο και την αξιοπρέπειά
τους.
Στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης, από τις 10 Ιουνίου 2014, το Νίκο Δένδια έχει διαδεχθεί ο
Βασίλειος Κικίλιας, στο πλαίσιο του δεύτερου ανασχηματισμού της κυβέρνησης του Αντώνη
Σαμαρά. Ο πρωθυπουργός προσπαθούσε να ισορροπήσει τα αντικρουόμενα συμφέροντα όπως
αυτά εκπροσωπούνταν από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας – ΠΑΣΟΚ και να διασφαλίσει την
αναγκαία πολιτική σταθερότητα για την εξάντληση της τετραετίας.
Στην τελετή για την ανάληψη των καθηκόντων του νέου υπουργού Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, ο απερχόμενος υπουργός Νίκος Δένδιας αναφερόμενος στα πεπραγμένα
του, μνημόνευσε μεταξύ άλλων το Προεδρικό Διάταγμα για την αναμόρφωση της Αστυνομικής
Ακαδημίας, προτρέποντας τον νέο υπουργό να προχωρήσει στη μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης
των αστυνομικών αλλά και των πυροσβεστών, διότι, όπως είπε, βρισκόμαστε στο 2014 και δεν
μπορεί το εκπαιδευτικό σύστημα που παράγει αυτά τα στελέχη, να ανατρέχει στο 1960.
«Είναι επίσης υπογεγραμμένες οι κανονιστικές πράξεις για τις αρμοδιότητες των συντονιστών
του Πυροσβεστικού Σώματος, για την ενοποίηση των κέντρων Πυροσβεστικού Σώματος, Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και για την κατάρτιση του
κανονισμού του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου. Αυτό ίσως ακούγεται περίπλοκο αλλά μπορώ
να σας το εξηγήσω πάρα πολύ απλά. Δεν μπορούμε σε κάθε νομό της Ελλάδας να έχουμε τρία
διαφορετικά συντονιστικά κέντρα που να αντιμετωπίζουν τις φυσικές καταστροφές και τις
πυρκαγιές. Ένα η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ένα η Πολιτική Προστασία και ένα η Πυροσβεστική.
Κάναμε το αυτονόητο. Απλώς τα κάναμε ένα.
Επίσης, επαναπροσδιορίστηκε ο ρόλος του Υπουργείου ώστε να είναι ένα μικρό στρατηγικό
υπουργείο με λιγότερα από 100 άτομα προσωπικό και το οποίο να συντονίζει τη λειτουργία
των Σωμάτων. Σωμάτων των οποίων οι δομές επίσης έχουν συρρικνωθεί ώστε να καταστούν
λειτουργικά και σύγχρονα: 43% λιγότερες δομές στην Ελληνική Αστυνομία, 30% λιγότερες δομές
στο Πυροσβεστικό Σώμα, 36% λιγότερες δομές στη Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασίας.
Όλα αυτά είναι η βάση για μια σύγχρονη Αστυνομία, μη στατική, για ένα σύγχρονο Πυροσβεστικό
Σώμα».
Ο νέος υπουργός, ο Βασίλης Κικίλιας, κατά την ομιλία του στάθηκε στην αποφασιστικότητα της
κυβέρνησης για την πάταξη της εγκληματικότητας και υποσχέθηκε ότι θα συνεργαστεί με όλους
«για την επίτευξη των κοινών μας στόχων. Θέλω όμως να δηλώσω σε όλους γυναίκες και άνδρες
των Σωμάτων Ασφαλείας πως θα είμαι συνεχώς δίπλα τους, αρωγός και συνεργάτης. Η σχέση, η
συνεργασία και η προσπάθεια δεν έχει να κάνει σε ό,τι με αφορά με το πόσα γαλόνια βρίσκονται
στο πέτο».
Ένα από τα λίγα αιτήματα που έσπευσε πράγματι να διευθετήσει αμέσως, ήταν η ακύρωση σε
μεγάλο βαθμό της λεγόμενης «αναδιάρθρωσης Δένδια για την αστυνομία», ενώ γινόταν συμπαθής
και με τη ρητορική που ακολουθούσε, όταν μιλούσε για τις αποφάσεις του ΣτΕ και το ΤΕΑΠΑΣΑ.
Ο ίδιος δήλωνε σύμμαχος και συμπαραστάστης στα αιτήματα των ενστόλων, ωστόσο, η συνολική
κυβερνητική πολιτική προκαλούσε και στον ίδιο προβλήματα, αφού ήταν εκτεθειμένος στα μάτια
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των συνομιλητών του.
Τα προεδρεία των έξι Ομοσπονδιών, επομένως, ύστερα από πολλές δημόσιες εκκλήσεις προς
την κυβέρνηση, στις 19 Ιουνίου 2014 πραγματοποίησαν κοινή σύσκεψη με τους νομικούς τους
συμβούλους, κατά τη διάρκεια της οποίας αναλύθηκαν οι νομικές πτυχές των Αποφάσεων της
Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. οπότε και αποφασίστηκε η άμεση κοινοποίησή τους διά εξωδίκου
προσκλήσεως στους αρμόδιους υπουργούς Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης, Προστασίας του
Πολίτη και Εμπορικής Ναυτιλίας, καλώντας το Ελληνικό Δημόσιο να συμμορφωθεί άμεσα με τα
οριζόμενα σε αυτές. Επίσης, ζήτησαν συνάντηση με τους αρμόδιους υπουργούς, ανακοινώνοντας
ότι τους έχουν ήδη επιδοθεί νομίμως οι αποφάσεις της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε.
Στις 25-6-2014 εξέδωσαν νέα ανακοίνωση, καυτηριάζοντας τη στάση της κυβέρνησης ότι τηρεί
σιγή ιχθύος για το επίμαχο ζήτημα.
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Το 2012-2013, κορυφώνεται ο αντιμνημονιακός αγώνας. Συνάντηση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ
Αλέξη Τσίπρα, επίδοση των ψηφισμάτων από τις διαμαρτυρίες στα πολιτικά κόμματα και στον
πρόεδρο της Βουλής, Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Άκαρπη συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη
Στουρνάρα και επεισοδιακή διαμαρτυρία στο Μέγαρο Μαξίμου. Δυναμικές κινητοποιήσεις για τις
μισθολογικές περικοπές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11Ο
ΟΧΙ ΣΤΑ ΕΠΑΧΘΗ ΜΕΤΡΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΔΙΚΙΩΝ
Περίοδος Δημήτρη Σταθόπουλου (2014- )
16ο συνέδριο - αλλαγή «φρουράς»
Το 16ο συνέδριο πραγματοποιήθηκε το διήμερα 23-24 Ιουνίου 2014 στα Ιωάννινα και ήταν
εκλογοαπολογιστικό.
Ο απερχόμενος πρόεδρος Νίκος Αθάνατος, καλωσορίζοντας τους συνέδρους και τους
προσκεκλημένους της Ομοσπονδίας, δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι «βρισκόμαστε στα μέσα του
2014 και η επονομαζόμενη ως προσωρινή και παροδική οικονομική κρίση, τείνει να γίνει μόνιμη
και διαχρονική. Οι επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή της χώρας μας, δραματικές. Η παρατεταμένη
μείωση και η απουσία εισοδήματος προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί απώλειες στην ευημερία,
ενώ ώθησε και εξακολουθεί να ωθεί μεγάλα τμήματα του πληθυσμού στη φτώχεια και στην
εξαθλίωση.
Οι πολιτικές των μνημονίων, της σκληρής και μονόπλευρης λιτότητας, της ισοπέδωσης της
εργασίας, των απολύσεων, της ανεργίας, της μείωσης των εισοδημάτων, της ανατροπής των
εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, όχι απλά δεν έλυσαν και δεν λύνουν το πρόβλημα,
αλλά έχουν ως αποτέλεσμα τη διάλυση του κοινωνικού κράτους δικαίου».
Στη συνέχεια έθεσε αμείλικτα ερωτήματα όσον αφορά τα «πώς, γιατί, πότε και πώς οδηγηθήκαμε
ώς εδώ και πότε επιτέλους θα ανακάμψει η οικονομία της χώρας, για να μπορέσει επιτέλους ν’
ανασάνει και ο ελληνικός λαός»;
Όπως είπε, παρουσιάζοντας αναλυτικά στοιχεία, το ελληνικό κράτος από συστάσεώς του άρχισε
να δανείζεται, ανά περιόδους, διάφορα χρηματικά ποσά, και για διάφορους λόγους, γνωρίζοντας την
πτώχευση και άλλες φορές. «Τα χρέη αυτά αποπλήρωνε η Ελλάδα μέχρι το 2009. Τα τελευταία 30-35
χρόνια εισρέουν στη χώρα κεφάλαια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως υπό μορφή κονδυλίων.
Παράλληλα, υπογράφονται νέες δανειακές συμβάσεις, οι οποίες έχουν και παρακουλουθηματικές
υποχρεώσεις, με σημαντικότερη την υποχρέωση αγοράς πολεμικού εξοπλισμού αρχικά από τη
Γαλλία και στη συνέχεια από τη Γερμανία. Η κατάσταση αυτή συνεχίζεται μέχρι το 2001 με
διαρκείς αυξητικές τάσεις.
Το 2001, η Ελλάδα, προκειμένου να μπορέσει να συμμετάσχει στη ζώνη του ευρώ, καταφεύγει
σε δύο τεχνάσματα. Αναλαμβάνει τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, προκειμένου
να δώσει ώθηση στην αγορά εργασίας και στους δείκτες ανάπτυξης, ενώ συγχρόνως προσλαμβάνει
την Goldman Sachs, προκειμένου να καθοδηγήσει την προσπάθεια αυτή. Η Goldman Sachs
εφαρμόζει τη λεγόμενη «Δημιουργική Λογιστική», καμουφλάροντας επί της ουσίας τα λογιστικά
στοιχεία της χώρας.
Αρχικά, όλοι μιλούν για το Ελληνικό θαύμα, καθώς η χώρα γνωρίζει εκπληκτικούς ρυθμούς
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ανάπτυξης. Το τέχνασμα αυτό, όμως, έχει υψηλό κόστος και μπορούσε να καλυφθεί μόνο με εκ
νέου δανεισμό.
Η πορεία αυτή του ελληνικού κράτους από το 1824 μέχρι και σήμερα, την οποία μπορούμε
εύκολα να χαρακτηρίσουμε ως αυτοκαταστροφική, οδήγησε την ελληνική οικονομία στις μέρες μας
λίγο πριν την κατάρρευση, ενώ παράγοντες όπως η διαφθορά, η φοροδιαφυγή, η παραοικονομία
κ.ά., διαχρονικά επιδείνωσαν την κατάσταση. Η καθολικότητα και η γενίκευση των παραγόντων
αυτών, οδήγησαν το μέσο ευρωπαίο πολίτη στο να σχηματίσει αρνητική εικόνα για το σύνολο
των Ελλήνων πολιτών. Το ότι οι Έλληνες πολίτες φοροδιαφεύγουν, είναι διεφθαρμένοι και ότι
καταφεύγουν στην παρανομία είναι μεγάλο ψέμα ή ελάχιστη μικρή αλήθεια. Η αλήθεια είναι πως
υπάρχει μία μικρή κατηγορία Ελλήνων πολιτών, η οποία φοροδιαφεύγει συστηματικά, έχει οδηγηθεί
στη διαφθορά και στην παραοικονομία και έχει βγάλει καταθέσεις από τη χώρα σε ποσό που αγγίζει
τα 30 δισ. ευρώ (από το 2009 έως σήμερα). Αυτοί, λοιπόν, είναι οι έχοντες και κατέχοντες και
δεν εντάσσονται σ’ αυτούς όλοι οι Έλληνες πολίτες. Δεν εντάσσονται σ’ αυτούς οι πολίτες των
μέσων και χαμηλών στρωμάτων της χώρας. Δεν εντάσσονται σ’ αυτούς οι άνεργοι, συνταξιούχοι,
οι μικροβιοτέχνες, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Πολύ περισσότερο δε, δεν
εντάσσονται σ’ αυτούς οι νέοι αυτής της χώρας οι οποίοι και αποτελούν την μοναδική ελπίδα μας
για ανάκαμψη στο μέλλον.
Μεγάλη αλήθεια είναι πως διαχρονικά σ’ αυτή τη χώρα οι εκάστοτε υπερδυνάμεις, της εκάστοτε
εποχής, ασκούσαν και ασκούν έντονη επιρροή στα πολιτικά και οικονομικά δρώμενα της χώρας
μέσω του Δ.Ο.Ε. (Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου) στα τέλη του 19ου, και στις αρχές του 20ου αιώνα,
μέσω της Δ.Ε.Κ.Ε. (Δημοσιονομικής Επιτροπής της Κοινωνίας των Εθνών), κατά τη δεκαετία
του 1930, και μέσω της Παγκόσμιας Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας και του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου κατά τα τελευταία χρόνια. Στόχος τους, η διαχρονική αφαίμαξη των πόρων
αυτής της χώρας, το όλο και μεγαλύτερο κέρδος, το φθηνό εργατικό δυναμικό, οι πρώτες ύλες, οι
πηγές ενέργειας, οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας και ποιος ξέρει αργότερα «τι άλλο» στο βωμό
πάντα της παγκόσμιας οικονομίας.
Τα αποτελέσματα και τις συνέπειες τις βιώνουμε όλοι μας. Εκατομμύρια πλέον οι άνεργοι,
χιλιάδες οι απολύσεις, χιλιάδες οι αυτοκτονίες, χιλιάδες οι νέοι που εγκαταλείπουν τη χώρα.
Παράλληλα, ισοπεδώνονται πλήρως οι συνθήκες εργασίες, μειώνονται δραματικά τα εισοδήματα,
ανατρέπονται πλήρως τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, διαλύεται η υγεία και η παιδεία
ενώ το κοινωνικό κράτος καταρρέει.
Οι Έλληνες πυροσβέστες ανήκουμε στην ελληνική κοινωνία, ανήκουμε στον ευρύτερο κλάδο
των Ελλήνων εργαζομένων, ο οποίος εργάζεται περισσότερο από κάθε άλλο ευρωπαϊκό κλάδο
εργαζομένων. Επίσημα στοιχεία του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι ο μέσος Έλληνας εργαζόμενος εργάζεται
2.017 ώρες ανά έτος (περισσότερο από κάθε άλλο Ευρωπαίο) με μισθό που είναι συγκριτικά πολύ
μικρότερος και με κόστος διαβίωσης που εκτινάχθηκε σε επίπεδα Γαλλίας και Γερμανίας.
Αντιλαμβανόμενοι, λοιπόν, πλήρως όλα τα «πεπραγμένα» δηλώνουμε ενεργοί πολίτες αυτής της
χώρας, εκφράζοντας ταυτόχρονα θυμό και αγανάκτηση. Θυμό και αγανάκτηση, γιατί:
• Μειώθηκε το εισόδημά μας έως 45,42% ενώ οι μεσοσταθμικές μειώσεις αγγίζουν το 35%.
• Δεν χορηγούνται πλέον το δασικό επίδομα και ο 13ος και 14ος μισθός.
• Δεν αναγνωρίζεται η επικινδυνότητα της εργασίας μας, με τη χορήγηση σχετικού επιδόματος.
• Το βιοτικό μας επίπεδο τείνει να ισοπεδωθεί με τις αλλεπάλληλες επιβολές φόρων και τα
συνεχόμενα χαράτσια. Συγχρόνως, η καθημερινότητα στο εργασιακό μας περιβάλλον χειροτερεύει
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ημέρα με την ημέρα. Τα κονδύλια για το Π.Σ. από το 2011 μέχρι σήμερα μειώθηκαν περίπου στο
μισό, με αποτέλεσμα να μειώνεται αισθητά η επιχειρησιακή ετοιμότητα και η δράση του Π.Σ.
Συγκεκριμένα:
• Δημιουργούνται τεράστια προβλήματα στα Πυροσβεστικά οχήματα. Μεγάλο ποσοστό του
στόλου των οχημάτων βρίσκεται ακινητοποιημένο είτε λόγω φθοράς ελαστικών (έπρεπε να έχει
γίνει ήδη αποκατάσταση το πρώτο τρίμηνο του 2012), είτε λόγω ελλιπούς συντήρησης και βλαβών
(υπάρχουν οχήματα που παραμένουν ακινητοποιημένα για βλάβες 400 - 600 ευρώ).
• Ο στόλος των Εναέριων Μέσων Πυρόσβεσης, τα τελευταία πέντε χρόνια έχει μειωθεί στο μισό
περίπου, χωρίς βέβαια να γνωρίζουμε εάν το ποσοστό διάθεσης και ετοιμότητας αυτού, ξεπέρασε
το 75% (λόγω προβλημάτων στη συντήρηση και στην αποκατάσταση βλαβών).
• Απογοητευτική η κατάσταση και στα ατομικά μέσα προστασίας, καθώς έχουν να χορηγηθούν
5 χρόνια περίπου στολές και μπότες πυρκαγιάς, ενώ πολλά κράνη κρίνονται πλέον ακατάλληλα,
λόγω λήξης της ημερομηνίας ασφαλείας τους.
• Ομοίως, μεγάλα είναι τα προβλήματα στη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων, στην
κατασκευή νέων κτιρίων, αλλά και στη μεταστέγαση Υπηρεσιών και κλιμακίων, που στεγάζονται
σε παλιά και ακατάλληλα κτίρια. Παράλληλα, παραμένουν οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό
με περισσότερα από 4.000 κενά. Σταγόνα στον ωκεανό οι νέοι 225 δόκιμοι Πυρ/στες. Το
οργανόγραμμα του Σώματος παραμένει απαρχαιωμένο, ενώ οι απαιτήσεις του 21ου αιώνα
επιβάλλουν οργανόγραμμα τουλάχιστον 18.000 οργανικών θέσεων σε μόνιμο προσωπικό. Το πυρ/
κό προσωπικό παραμένει τριχοτομημένο με τα όποια αρνητικά επακόλουθα, καθώς το μη μόνιμο
προσωπικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σταθερή βάση καθ’ όλο το 24ωρο, Κυριακές και
αργίες».
Και αφού τόνισε στη συνέχεια ότι όλα αυτά προοιωνίζουν την πιο δύσκολη χρονιά των τελευταίων
ετών σε εργασιακό, οικονομικό, κοινωνικό και ατομικό επίπεδο, παρέθεσε τα κυριότερα αιτήματα
του Κλάδου, σημειώνοντας ιδιαίτερα την απαίτηση όλων να σταματήσουν οι περικοπές.
Το συνέδριο ήταν εκλογοαπολογιστικό και ανέδειξε νέο ΔΣ, το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα
στις 3 Ιουλίου 2014, ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σταθόπουλος Δημήτριος
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντωνακάκης Εμμανουήλ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάκαλος Ιωάννης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Φερτάκης Βασίλειος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μπαρδάκης Παναγιώτης
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ανδρεόπουλος Παναγιώτης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μάρος Αριστείδης
ΤΑΜΙΑΣ: Καραγεωργόπουλος Περικλής
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Λιολιοσίδης
Καριοφύλλης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ: Φωτόπουλος Γεώργιος
ΜΕΛΗ: Αθάνατος Νικόλαος, Δαδούδης Κων/νος, Αναστασιάδης Γρηγόριος, Παπαδόπουλος
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Γεώργιος, Τσιλίκας Ιωάννης, Βαΐτσης Περικλής, Βλάχος Δημήτριος, Ζαμπάτης Σπυρίδων και
Παπαηλίου Σωτήριος.
ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
Σε μια περίοδο που το συνδικαλιστικό μας κίνημα προσπαθεί με όλες του τις δυνάμεις να
καταδείξει με έμπρακτο τρόπο την αντίθεσή του απέναντι στις ισοπεδωτικές λογικές και πρακτικές
των πολιτικών των Μνημονίων, οφείλουμε μέσω της κατοχυρωμένης θεσμικά συνδικαλιστικής
μας λειτουργίας να οριοθετήσουμε τους βασικούς άξονες αλλά και τις προτεραιότητες της δράσης
μας στην βάση των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τις εργασίες του ανωτάτου οργάνου μας,
οι οποίες θα πρέπει να κινούνται στη λογική της προώθησης των τεκμηριωμένων προτάσεων και
θέσεων που διαθέτουμε, της επιδίωξης για σταδιακή ανάκτηση όσων παράνομα μέχρι σήμερα μας
έχουν περικοπεί, αλλά και της συνεχούς επαγρύπνησης και αγωνιστικής ετοιμότητας που πρέπει να
έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τις αντιξοότητες της εποχής, με γνώμονα πάντα τη διαφύλαξη της
αξιοπρέπειάς μας, αλλά και του κύρους του εργασιακού μας χώρου. Σκοπός μας, η αναβάθμιση του
Έλληνα Πυροσβέστη αλλά και του Π.Σ., μέσο η συνεχής διεκδίκηση, σε μια εποχή απαξίωσης του
συνδικαλισμού και της θεσμικής μας λειτουργίας. ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
Α’ ΘΕΣΜΙΚΑ
- Άμεση έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για τη βαθμολογική Εξέλιξη των Πυροσβεστών Αρχιπυροσβεστών - Πυρονόμων με σκοπό την αναβάθμιση και καλύτερη αξιοποίησή τους, σε
εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 4249/2014 με τον οποίο θεσμοθετήθηκε το βαθμολόγιο στο κατώτερο
προσωπικό του Π.Σ. Η θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου βαθμολογίου αποτέλεσε το κυρίαρχο αίτημά
μας στο παραπάνω νομοσχέδιο, ενώ ζητάμε την διαμόρφωση του Π.Δ. στην βάση της πρότασης
που έχουμε καταθέσει.
- Επιτακτική η ανάγκη ομογενοποίησης του πυροσβεστικού προσωπικού, με άμεση μονιμοποίηση
των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στο Π.Σ., αλλά και την εξομοίωσή τους στον ίδιο
ασφαλιστικό φορέα, όσων εξ αυτών πληρούν τις προϋποθέσεις μονιμοποίησης. Το Πυροσβεστικό
Σώμα χρειάζεται μόνιμο προσωπικό, που θα απαρτίζεται από επαγγελματίες πυροσβέστες και όχι
από προσωπικό πενταετούς υποχρέωσης (συμβασιούχους).
- Άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων με την πρόσληψη μόνιμων Πυροσβεστών και
αύξηση της οργανικής δύναμης του Πυροσβεστικού Σώματος στις 18.000 οργανικές θέσεις. Ως εκ
τούτου άμεση εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν. 4249/2014, για πρόσληψη και κάλυψη των κενών
οργανικών θέσεων μέσω των πανελληνίων εξετάσεων. Ως τότε, να ολοκληρωθεί η πρόσληψη των
πυροσβεστών του τελευταίου διαγωνισμού.
- Άμεση και αντικειμενική αξιολόγηση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Πυροσβεστικών
Κλιμακίων της χώρας, σύμφωνα με όλα τα δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, με
σκοπό την δημιουργία μιας σύγχρονης δομής του κύριου βραχίονα της πολιτικής προστασίας της
χώρας. Το σύγχρονο Π.Σ. επιβάλλει την θεσμοθέτηση 18.000 οργανικών θέσεων, ως προϋπόθεση
δημιουργίας ενός αποτελεσματικού οργανισμού πυροπροστασίας της χώρας μας.
- Άμεσος εκσυγχρονισμός - εκδημοκρατισμός του εσωτερικού κανονισμού υπηρεσίας και
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εναρμόνισή του με τις διατάξεις που ισχύουν στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα σε θέματα όπως των
αδειών του προσωπικού, όπου παρά τη δημοσίευση του Π.Δ. 3/2014, δεν εφαρμόζονται πλήρως οι
διατάξεις που ισχύουν στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, αλλά και του αναχρονιστικού πειθαρχικού
δικαίου που διέπει το Π.Σ. με νομοθετήματα της δεκαετίας του 1970.
- Κατάργηση άρθρων και διατάξεων του Ν. 3013/2002 (περί Πολιτικής Προστασίας), που
πλήττουν και υποβαθμίζουν την επιχειρησιακή αρμοδιότητα του Πυρ/κού Σώματος. Δεν δεχόμαστε
καμία υποβάθμιση του Πυρ/κού Σώματος. Το Πυρ/κό Σώμα θα πρέπει να παραμείνει αυτόνομο και
ενιαίο με σημείο αναφοράς την πολιτική Ηγεσία του υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη.
-Θεσμοθέτηση του δασικού επιδόματος και χορήγηση αυτού.
-Άμεση επαναπροώθηση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την ενεργοποίηση των
διατάξεων των Ν. 1568/85 & Ν. 3144/2003, όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν με τον Ν. 3850/2010,
περί Υγείας και Ασφάλειας στο Π.Σ. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να προστατεύει τη ζωή και την
υγεία των Πυροσβεστών. Είναι πολύ μικρό το ποσό των 300.000 ευρώ που απαιτείται να διατεθεί
μέσα σε μία πενταετία, με σκοπό την στοιχειώδη προστασία των Πυροσβεστών.
-Άμεση προώθηση διάταξης νόμου στη Βουλή, για την αναγνώριση του επαγγέλματος ως
επικίνδυνου και ανθυγιεινού.
- Σύσταση επιτροπής για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου που θα αφορά τις
μεταθέσεις των Πυροσβεστών, με πλήρη συμμετοχή εκπροσώπου μας, στη βάση της μελετημένης
πρότασης που έχουμε προ πολλού καταθέσει στην πολιτική και φυσική μας Ηγεσία.
- Άμεση αναμόρφωση του Προεδρικού Διατάγματος 305/1992 «Περί κρίσεων και προαγωγών
των Αξιωματικών του Π.Σ», όπου θα διασφαλίζεται η αξιοκρατία και η αντικειμενικότητα της
υπηρεσιακής τους εξέλιξης.
-Να υπάρξει μέριμνα από το υπουργείο για τη δημιουργία παιδικών κατασκηνώσεων και για τα
παιδιά των Πυροσβεστών, όπως άλλωστε αυτό προβλέπεται από το Ν. 3511/2006.
Β’ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
-Εφαρμογή πενθημέρου, τήρηση ωραρίου εργασίας (37,5 ωρών) εβδομαδιαίως, όχι 40ώρου και
πέραν αυτών πραγματική αμοιβή για την υπερωριακή μας απασχόληση.
-Μη εφαρμογή παράτυπων και πολλές φορές παράνομων γενικών και μερικών επιφυλακών και
πρόσθετων υπηρεσιών γιατί η καταπόνηση των Πυροσβεστών εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους
για τη ζωή τους, την υγεία τους και την πυρασφάλεια της χώρας (ειδικότερα κατά την αντιπυρική
περίοδο).
Γ’ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
-Κατάργηση άρθρων και διατάξεων του Νόμου 3865/2010 «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού
Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις», που επιβάλλουν 10 χρόνια επιπλέον
υποχρεωτικής εργασίας στους Πυροσβέστες, αγνοώντας ότι αφενός μεν το επάγγελμα είναι
επικίνδυνο και ανθυγιεινό και αφετέρου δε, δεν εργάζονται πενθήμερο, αλλά υποχρεωτικά
εξαήμερο, εβδομαδιαία. Λέμε όχι στη σύνδεση των ορίων συνταξιοδότησης των ένστολων με το
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προσδόκιμο ζωής που επέβαλε η επιβολή των Μνημονίων στη χώρα μας.
-Διατήρηση των υπαρχόντων ορίων ηλικίας και για τους Πυροσβέστες, που θεμελιώνουν
συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά το 2015, λόγω της επικινδυνότητας και ανθυγιεινότητας τους
επαγγέλματός μας.
-Επέκταση της μάχιμης πενταετίας αζημίως για όλο το πυροσβεστικό προσωπικό προς
συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου, καθόσον αυτή αποτελεί πραγματική και όχι πλασματική
υπηρεσία (οι Πυροσβέστες εργάζονται έξι ημέρες την εβδομάδα).
-Διατήρηση της 25ετίας ως θεμελιώδους συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για τους Πυροσβέστες
που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά το 2015.
-Καμία αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης. Ο νέος υπολογισμός (βάσει του
συνόλου του εργασιακού βίου) είναι ισοπεδωτικός για το ένστολο προσωπικό της χώρας, λόγω του
επιδοματικού μισθολογίου που του έχουν επιβάλλει διαχρονικά οι κυβερνήσεις.
-Ένταξη των γενικών επιδομάτων στις συντάξιμες αποδοχές, δίχως αλλαγή του τρόπου
υπολογισμού της σύνταξης.
-Διατήρηση χωρίς συγχώνευση και ενοποίηση των ταμείων μας (επικουρικό και αρωγής).
Η διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων δεν μπορεί να γίνεται χωρίς τη συναίνεση των
ίδιων των ασφαλισμένων από τη στιγμή μάλιστα που τα ταμεία μας δε διαθέτουν κοινωνικούς
πόρους, είναι ανταποδοτικά και οι εισφορές τους προέρχονται από κρατήσεις αποκλειστικά των
Πυροσβεστών.
-Κατοχύρωση του δημόσιου κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισής μας και να μη μετατραπεί
από κοινωνική σε επαγγελματική με ευθύνη και προτροπή της πολιτείας.
-Άμεση οικονομική στήριξη των ταμείων (Μ.Τ.Π.Υ. - Τ.Π.Δ.Υ.) γιατί τα μεγάλα ελλείμματα που
έχουν, προέρχονται από τα οφειλόμενα της γενικής κυβέρνησης προς αυτά. Η άμεση επιστροφή
των χρημάτων αυτών είναι επιβεβλημένη, γιατί σε κάθε άλλη περίπτωση η κατάρρευσή τους είναι
δεδομένη.
- Να μην υπάρξει καμία νέα μείωση των επικουρικών ταμείων και του εφάπαξ.
- Αναβάθμιση της υγειονομικής μας περίθαλψης και στήριξη του ΕΟΠΥΥ και της Πρωτοβάθμιας
Δημόσιας Υγείας στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Πλέον, το δημόσιο αγαθό της
υγείας πληρώνεται πανάκριβα, ενώ οι αποδοχές μας συνεχώς μειώνονται.
-Η στρατιωτική θητεία να αναγνωρίζεται άνευ πληρωμής.
-Τροποποίηση της παραγράφου 16 του άρθρου 15, Ν. 3938/2011 για υποχρεωτική και όχι
προαιρετική ασφάλιση των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης στα Ταμεία επικουρικής
ασφάλισης και Πρόνοιας, αφού καταργείται πλέον η δυνατότητα πρόσληψης μονίμων πυροσβεστών
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη βιωσιμότητα των Ταμείων αυτών.
Δ’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Οι οικονομικές περικοπές που μας επιβλήθηκαν με αποκορύφωμα τον Ν. 4093/2012, κρίθηκαν
αντισυνταγματικές, σύμφωνα με τις αποφάσεις του αρμοδίου Τμήματος του Συμβουλίου της
Επικράτειας. Επειδή, λοιπόν, επιβλήθηκαν μεγάλες περικοπές στο μισθολόγιο χωρίς καταφανέστατα
να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας μας ούτε βεβαίως και η σημασία της κοινωνικής
μας αποστολής, όπως αναφέρει και το σκεπτικό της απόφασης του Σ.τ.Ε., η πολιτεία οφείλει άμεσα
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και χωρίς καμία χρονοτριβή να αποκαταστήσει την αδικία αυτή, επαναφέροντας τις απολαβές μας
στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012. Αναμένουμε την αποκατάστασή μας με την άμεση εκτέλεση της
απόφασης του ΣτΕ από την πολιτεία.
Πέραν όμως της θετικής αυτής εξέλιξης για όλο το ένστολο προσωπικό, το πυροσβεστικό
προσωπικό επιδιώκει και ταυτόχρονα απαιτεί:
- Εφαρμογή πενθημέρου, τήρηση του ωραρίου εργασίας (37,5 ωρών) εβδομαδιαίως (και όχι
40ώρου) και πέραν αυτών πραγματική αμοιβή για την υπερωριακή απασχόληση.
-Πραγματική αμοιβή για την προσφερόμενη εργασία κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με
την εργατική νομοθεσία (1/150 του κάθε μισθολογικού κλιμακίου).
-Θεσμοθέτηση επιδόματος παραμεθόριων και προβληματικών περιοχών.
-Άπαξ αποζημίωση των πρόσθετων υπηρεσιών (ρεπό), τα οποία δεν μπορούν να χορηγήσουν οι
Υπηρεσίες λόγω έλλειψης προσωπικού.
Ε’ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
-Επαναφορά του αφορολόγητου στα επίπεδα των 12.000 ευρώ και καθορισμό νέας φορολογικής
κλίμακας με πρόσθετα κλιμάκια.
-Τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας.
-Επαναφορά όλων των φοροαπαλλαγών που ίσχυαν πρότερα, όπως τόκοι στεγαστικών δανείων,
τόκοι ασφαλιστηρίων κλπ, οι οποίες μείωναν τον αποδιδόμενο ετήσιο φόρο εισοδήματος.
Το νέο Δ.Σ. αναλαμβάνει τα καθήκοντά του σε μία πολύ δύσκολη και κρίσιμη χρονική στιγμή για
τον κλάδο και στο μέσο μιας εξαιρετικά δύσκολης αντιπυρικής περιόδου.
Με επιστολή του ευχαριστεί τους συνέδρους και τις Ενώσεις για την εμπιστοσύνη τους και τονίζει:
«Δεσμευόμαστε ότι τη διετία που έχουμε μπροστά μας ως Δ.Σ., θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή
προσπάθεια για τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής θέσης των υπαλλήλων του Π.Σ. και
θα αγωνιστούμε ενωμένοι χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους υπαλλήλους και τα προβλήματά
τους».
Με αυτή τη διαβεβαίωση το νέο προεδρείο, αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του,
σφραγίζει μια νέα εκκίνηση.
Ένα από τα πρώτα εξερχόμενα έγγραφα, αφορούσε το αίτημα συνάντησης με το νέο υπουργό
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Βασίλειο Κικίλια, στον οποίο ανέφερε μεταξύ άλλων:
«Δυστυχώς, διανύουμε τον τρίτο μήνα της αντιπυρικής περιόδου και η κατάσταση που επικρατεί
στο Πυροσβεστικό Σώμα, είναι τραγική. Τα πολλά και μεγάλα προβλήματα του Π.Σ. έχουν
διογκωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε η αντιμετώπισή τους να απαιτεί υπεράνθρωπες προσπάθειες. Το
Πυροσβεστικό Σώμα ακολουθεί μία φθίνουσα πορεία και γι’ αυτό σας αποτυπώνουμε μερικά από
τα μείζονα προβλήματά του.
• Μεγάλη έλλειψη μονίμου προσωπικού.
• Ελλείψεις και παλαιότητα, σε μεγάλο βαθμό, του υλικοτεχνικού εξοπλισμού αλλά και των
Πυροσβεστικών μέσων.
• Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο πυροσβεστικό προσωπικό, διότι στην πλειονότητά του, από
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το 2008 δεν του έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη φόρμα εργασίας, τα υψηλά υποδήματα (μπότες αρβύλες) καθώς και τα υπόλοιπα Μέσα Ατομικής Προστασίας που δικαιούται.
• Η τριχοτόμηση του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος (Μόνιμοι, Πυροσβέστες
Πενταετούς Υποχρέωσης, Εποχικοί) έχει δημιουργήσει τεράστιες ανισότητες και προβλήματα
στην εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδιασμού, καθώς και στην αντιμετώπιση των συμβάντων.
• Προμήθεια ελαστικών στο Πυροσβεστικό Σώμα έχει να γίνει από το έτος 2008, με αποτέλεσμα
πολλά οχήματα να ακινητοποιούνται ή να κυκλοφορούν με αυξημένες πιθανότητες πρόκλησης
ατυχημάτων, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των Πυροσβεστών».
Και χωρίς να αναμένει πότε θα γίνει η συνάντηση, το προεδρείο, με αφορμή την κατανομή
στο Πυροσβεστικό Σώμα των υπολοίπων 500 Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων,
του επισήμανε ότι «με την παραπάνω πρόσληψη δε λύνεται το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης
μονίμου προσωπικού. Σας ζητάμε άμεσα να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα της πρόσκλησης των
επιτυχόντων για παρουσίασή τους στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, ώστε να καλυφθεί
μέρος των κενών θέσεων που διαρκώς μεγαλώνουν και να ενισχυθεί έτσι η επιχειρησιακή ικανότητα
του Π.Σ.
Τέλος, σας διαβεβαιώνουμε ότι η Ομοσπονδία μας θα συνεχίσει να αγωνίζεται προς την κατεύθυνση
της περαιτέρω ενίσχυσης του Πυροσβεστικού Σώματος με μόνιμο προσωπικό, αξιώνοντας και την
εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν.4249/2014».
Την 1η Ιουλίου 2014, οι πρόεδροι των έξι Ομοσπονδιών και Ενώσεων, καταφέρνουν τελικά
να συναντηθούν με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, ο οποίος τους
δήλωσε ότι «οι δικαστικές αποφάσεις θα υλοποιηθούν, ο δε χρόνος εφαρμογής θα είναι σύντομος
και, όπως διευκρίνισε, εντός του έτους 2014». Σύμφωνα με τον ίδιο, το υπουργείο αναζητά τρόπους
εξεύρεσης των κονδυλίων κατά τα πρότυπα εφαρμογής των αντίστοιχων αποφάσεων για τους
δικαστικούς. Δεσμεύτηκε δε ότι θα παρουσιάσει συγκεκριμένους τρόπους και χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης, τέλη της επόμενης εβδομάδας, οπότε και θα επαναληφθεί η συνάντηση.
Η ΠΟΕΥΠΣ ενημέρωσε τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της ότι «έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες, σε συνεννόηση και με τις υπόλοιπες Ομοσπονδίες των ένστολων, προκειμένου να
μην αντιμετωπίσουμε θέμα παραγραφής των αναδρομικών. Συνεπώς συνιστούμε υπομονή, όχι
βεβιασμένες ενέργειες και το βασικότερο εμπιστοσύνη στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΥΠΣ
που χειρίζεται το μεγάλο αυτό θέμα».
Στις 22 Ιουλίου 2014, οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών παρίστανται στο τρισάγιο που τελείται κάθε
χρόνο στον Υμηττό, έμπροσθεν του Μνημείου που έχει ανεγερθεί στο σημείο που βρήκαν μαρτυρικό
θάνατο το 1998 οι Αρχιπυροσβέστες Μαλούκος Δημήτριος και Μαυροειδής Θεμιστοκλής, ο
Πυροσβέστης Διαβολής Αλέξανδρος και ο Εθελοντής Πυροσβέστης Καραμολέγκος Δημήτριος.
Ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού, για τον άδικο αυτό χαμό, αποτίουν φόρο τιμής στους Ήρωες του
Πυροσβεστικού Σώματος και στη συνέχεια παραχωρούν συνέντευξη Τύπου για να ενημερώσουν
την κοινή γνώμη ότι ο χρόνος παρήλθε χωρίς να τηρηθεί η υπουργική δέσμευση όσον αφορά τις
πρόσθετες περικοπές του νέου μνημονίου και τις αποφάσεις του ΣτΕ.
Γι’ αυτό προέβησαν σε παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Οικονομικών, απαιτώντας άμεση
συνάντηση αυτή τη φορά με τον υπουργό Οικονομικών, είτε να τους γνωστοποιηθεί ημερομηνία
συνάντησης άμεσα. Από το Γραφείο του υπουργού καθορίστηκε τελικά η συνάντηση να γίνει τη
Δευτέρα 28 Ιουλίου 2014 και ώρα 11.00 π.μ.
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Το προεδρείο της ΠΟΕΥΠΣ μετέβη στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
όπου κατέθεσε στο νέο υπουργό, υπό μορφή Υπομνήματος, το ψήφισμα του 16ου Συνεδρίου.
Ακολούθησε αναλυτική συζήτηση εφ’ όλης της ύλης με τον Διευθυντή του γραφείου του και κατά
προτεραιότητα τέθηκαν τα εξής θέματα:
Βαθμολόγιο χαμηλόβαθμων, Κανονισμός Μεταθέσεων, Εσωτερικός Κανονισμός, Αξιολόγηση
Υπηρεσιών κλπ. Το προεδρείο έλαβε τη διαβεβαίωση ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον
Β. Κικίλια αφού πρώτα μελετήσει το Υπόμνημα ώστε να μπορέσει να τους δώσει συγκεκριμένες
απαντήσεις.
Στη συνέχεια, αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας, το προεδρείο συμμετείχε σε σύσκεψη στο
υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με το Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ, υπηρεσιακούς
παράγοντες του Υπουργείου, εκπροσώπους από την πολιτική και φυσική Ηγεσία, καθώς και με τα
προεδρεία των άλλων Ομοσπονδιών (Π.Ο.ΑΣ.Υ., Ε.Α.Π.Σ. και Π.Ο.ΑΞΙ.Α.).
Στη σύσκεψη εξετάστηκαν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες και τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να
αποφευχθεί το, κατά πληροφορίες, ενδεχόμενο διοικητικής και οικονομικο-λογιστικής υπαγωγής, σε
πρώτη φάση, των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ, στο ΕΤΕΑ και δευτερεύοντος
των Τομέων Πρόνοιας.
Ακολούθησε κοινή ανακοίνωση της ΠΟΕΥΠΣ και της ΕΑΠΣ για τα αποτελέσματα της σύσκεψης
αυτής, σημειώνοντας ότι «χωρίς βέβαια κανένα λόγο εφησυχασμού, φαίνεται ότι τα Ταμεία
Πρόνοιας, που χορηγούν το εφάπαξ, παραμένουν στην υφιστάμενη κατάσταση, υπό την εποπτεία
του υπουργείου μας».
Κυβερνητικές και υπηρεσιακές μεθοδεύσεις
Στις 28/07/2014, είχε προγραμματιστεί η συνάντηση των Ομοσπονδιών με τον υπουργό
Οικονομικών, η οποία όμως κυριολεκτικά στο «παρά πέντε» ακυρώθηκε. Όπως ανακοίνωσαν οι
έξι πρόεδροι, αλλά και οι δυο Ομοσπονδίες του πυροσβεστικού προσωπικού ξεχωριστά, «όλοι
ήταν στο σύνολό τους εκεί και δυστυχώς μας υποδέχθηκαν με διμοιρίες των ΜΑΤ. Παρά ταύτα,
διατρανώσαμε με έντονο και δυναμικό τρόπο τη βούλησή μας για την εφαρμογή των αποφάσεων
του ΣτΕ για το θέμα των αποδοχών μας και την επιστροφή των αναδρομικών που περικοπήκανε
αδικαιολόγητα και αντισυνταγματικά.
Επιπλέον, αποφασίστηκε από κοινού η άμεση αποστολή εξώδικης δήλωσης στον υπουργό
Οικονομικών με την οποία θα αξιώνουμε την άμεση συμμόρφωσή του στο διατακτικό των
αποφάσεων και την εξέταση της υποβολής μήνυσης κατά παντός υπευθύνου για παράβαση
καθήκοντος. Επίσης, αύριο 29/07/2014, επίκειται συνάντηση των προέδρων των Ομοσπονδιών των
Σ.Α. με τον πρόεδρο του ΣτΕ αναφορικά με την συμμόρφωση του Δημοσίου στις αποφάσεις του.
Παράλληλα, σε συνεργασία με την Ε.Α.Π.Σ. συμφωνήσαμε για την άσκηση μεγαλύτερης εκ
μέρους μας πίεσης, την υποβολή ατομικής από κάθε υπάλληλο του Π.Σ. όχλησης με ΔΥ αναφορά
του (σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται), η οποία αναφορά, θα υποβληθεί από κάθε ενδιαφερόμενο
υπάλληλο ΑΤΟΜΙΚΑ για την όχληση του Δημοσίου και την, σε κάθε περίπτωση, διακοπή της
παραγραφής κατά το άμεσο χρονικό διάστημα».
Επειδή ταυτόχρονα έχουν ανακύψει σειρά θεμάτων (ΤΕΑΠΑΣΑ, εφάπαξ, τροποποίηση
Κανονισμού Μεταθέσεων κλπ), το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του, στις 30/07/2014, θα λάβει σειρά
αποφάσεων για όλα τα θέματα οπότε άμεσα θα ενημερωθείτε σχετικά. Σας καλούμε σε εγρήγορση
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και αγωνιστική ετοιμότητα».
Την ίδια ώρα, το προεδρείο κατήγγειλε τις μεθοδεύσεις που γίνονταν παρασκηνιακά για αλλαγή
του τρόπου αποζημίωσης του προσωπικού που μετακινείται από Υπηρεσία σε Υπηρεσία. Με
επιστολή της στον υπουργό, η ΠΟΕΥΠΣ κατήγγειλε όσα είχε πληροφορηθεί περί παρασκηνιακών
συζητήσεων «για αλλαγές στον Κανονισμό Μεταθέσεων (Π.Δ. 170/1996) χωρίς όμως αυτές οι
αλλαγές ή οποιαδήποτε πρόταση να γίνουν μέσα από συλλογική συζήτηση εκ μέρους της φυσικής
και πολιτικής Ηγεσίας». Τόνισε ότι «οι εν κρυπτώ μεθοδεύσεις τόσο της φυσικής όσο και της
πολιτικής Ηγεσίας είναι απαράδεκτες και μας βρίσκουν κάθετα αντίθετους. Οι λόγοι για τους
οποίους διαφωνούμε, είναι προφανείς και συγκεκριμένοι όπως:
α) Οι οποιεσδήποτε αλλαγές πρέπει να γίνουν με διάλογο.
β) Η Ομοσπονδία μας έχει καταρτίσει συγκεκριμένη ολοκληρωμένη πρόταση που στηρίζεται
στο αμετάθετο και χωρίς μετακινήσεις προσωπικού με κύρια βάση της τη συνεχή αναπλήρωση και
ενίσχυση του προσωπικού, μέσω προσλήψεων.
γ) Με τη συγκεκριμένη τροποποίηση αποδομούνται σταδιακά τα Υπηρεσιακά Συμβούλια
Μεταθέσεων - Αποσπάσεων.
δ) Δημιουργείται τεράστια ανασφάλεια.
ε) Επαναφέρει στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος μνήμες από άλλες εποχές εκφοβισμού
που βίωσε στο παρελθόν και οι οποίες έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί.
στ) Tο επόμενο βήμα της παραπάνω διαδικασίας θα είναι η πλήρης αποδόμηση και κατάργηση
των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Μεταθέσεων - Αποσπάσεων.
Ο χρόνος, ωστόσο, κυλούσε χωρίς να διαφαίνεται αχτίδα φωτός. Οι Ομοσπονδίες ανακοίνωσαν
νέα πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Κολοκοτρώνη, για τις 6 Αυγούστου
2014, υπό το βάρος και των ρεπορτάζ έγκριτων εφημερίδων και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών,
που παρουσίαζαν άκρως τραγική την κατάσταση του ΕΤΕΑ, στο οποίο η κυβέρνηση σχεδίαζε να
εντάξει και το ΤΕΑΠΑΣΑ.
Το ΕΤΕΑ είχε έλλειμμα 270.000.000 ευρώ και προχωρούσε σε περαιτέρω μείωση (από 3%
έως 5%) των παρεχόμενων επικουρικών συντάξεων, κατ’ εφαρμογή της ρήτρας του μηδενικού
ελλείμματος (ανά τρίμηνο αναπροσαρμογή των συντάξεων και άρα εξαΰλωσή τους σε σύντομο
χρονικό διάστημα).
Παρά το δύσκολο της εποχής, λόγω των θερινών αδειών, στην Πλατεία Κολοκοτρώνη
συγκεντρώθηκαν πάνω από 2.500 εν ενεργεία και εν αποστρατεία αστυνομικοί, πυροσβέστες και
λιμενικοί, στέλνοντας σαφή μηνύματα προς τους κυβερνώντες.
Οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών, απευθύνοντας χαιρετισμό στους συναδέλφους όλων των
Σωμάτων, καυτηρίασαν την τακτική της κυβέρνησης και διαμήνυσαν προς πάσα κατεύθυνση ότι
οι ένστολοι δεν είναι δεδομένοι κανενός. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα βαρύ, καθώς στο Β’ Θερινό
Τμήμα της Βουλής ψηφιζόταν το επίμαχο άρθρο για το ΤΕΑΠΑΣΑ. Με αυτό το νομοθέτημα
άρχιζε κυριολεκτικά μια απίστευτη περιπέτεια. Το ενδιαφέρον εστιάστηκε πλέον στην εκπόνηση
αναλογιστικών μελετών για να κριθεί ποια είναι η συμφερότερη λύση - και όλα αυτά μέσα στα
στενά χρονικά περιθώρια ενός εξαμήνου. Οι συνδικαλιστές θα ζητούσαν παράταση στην παράταση
τους επόμενους μήνες, απορροφώντας όλο τους το ενεργητικό σε μια μάχη που φάνταζε εξαρχής
χαμένη. Τα «αρπαχτικά» είχαν μυριστεί ζεστό χρήμα και έκαναν τα πάντα για να μην αξιοποιηθεί
αυτό από τους πραγματικούς του δικαιούχους.
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Οι πρόεδροι των έξι Ομοσπονδιών και Ενώσεων, την ίδια ημέρα συναντήθηκαν πάντως στη
Βουλή και με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος κατενόησε το δίκαιο των αιτημάτων
τους και ανακοίνωσε ότι το κόμμα του θα έθετε ζήτημα ονομαστικής ψηφοφορίας, διότι το άρθρο
αυτό, όπως είπε, είναι αντισυνταγματικό, ακυρώνει συσσωρευμένα ασφαλιστικά δικαιώματα και
περιορίζει την ελευθερία επιλογής των ασφαλισμένων.
Σύμφωνα με τη διεξαχθείσα ονομαστική ψηφοφορία στο Β’ Θερινό Τμήμα της Βουλής, εψήφισαν
συνολικά 97 βουλευτές. Υπέρ του άρθρου (221 αρχικά και νυν 220), εψήφισαν ΝΑΙ 50 βουλευτές
της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. ΟΧΙ ψήφισαν 47 βουλευτές της αντιπολίτευσης.
Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στην Πλατεία Κολοκοτρώνη
εκδήλωσαν με την παρουσία τους τη συμπαράστασή τους στον αγώνα αυτό, ο πρόεδρος των
Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνος Καμμένος και ο βουλευτής Τέρενς Κουίκ, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
Μητρόπουλος Αλέξης, Τσουκαλάς Δημήτρης και Σταθάκης Γιώργος, καθώς και ο εκπρόσωπος
της ΔΗΜΑΡ Βασίλειος Μαστρογιάννης, οι οποίοι διαβεβαίωναν ότι, σε περίπτωση κυβερνητικής
ανατροπής, τα αιτήματα των ενστόλων θα έβρισκαν πλήρη δικαίωση.
Οι πρόεδροι της ΠΟΕΥΠΣ Δημήτρης Σταθόπουλος και ΕΑΠΣ Γιάννης Σταμούλης είχαν κληθεί,
όπως και οι άλλοι πρόεδροι, στην ειδική συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής, και
ανέπτυξαν τις θέσεις τους.
Ενόψει της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου, εκφράζουμε την κάθετη αντίθεσή μας, αναφορικά
με το άρθρο 221, αναφορικά με τις διατάξεις που αφορούν τον Τομέα Πρόνοιας όσο και τον
Επικουρικό Τομέα του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.
Και οι δύο τομείς μας στο ΤΕΑΠΑΣΑ, σύμφωνα με τις αναλογιστικές μελέτες, καταδεικνύουν τη
βιωσιμότητα με την σημερινή του μορφή για τα επόμενα 40 χρόνια.
Ειδικά για το Επικουρικό μας Ταμείο επισημαίνουμε ότι από 1-1-2015 έχει εφαρμογή και σε
αυτό ο μαθηματικός τύπος με τον συντελεστή βιωσιμότητας για τον καθορισμό των συντάξιμων
αποδοχών που έχει καθορίσει το υπουργείο Εργασίας. Ως εκ τούτου οποιαδήποτε ένταξη στο
ΕΤΕΑ είναι άνευ ουσίας, και αποσκοπεί στο να ληστευθούν και τα εναπομείναντα αποθέματά μας,
μετά το PSI.
Αναφορικά με το Ταμείο Προνοίας, μόλις έχει εγκριθεί η αναλογιστική μελέτη του και από
το υπουργείο Εργασίας και είναι έτοιμη από τον Υπουργό μας, η σχετική νέα απόφαση για τον
καθορισμό του υπολογισμού του εφάπαξ με όλες τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την βιωσιμότητά του
στο μέλλον. Η οποιαδήποτε ρήτρα αξιόμαχου, συνίσταται στο να μας επιστρέφει πίσω η κυβέρνηση
τα 72.790.182 που σε μία νύχτα ληστεύτηκαν από το PSI.
Σας καλούμε να αποσύρετε τώρα τις ρυθμίσεις που αφορούν το ΤΕΑΠΑΣΑ».
Μετά το τέλος της ακρόασης, έξω από το Κοινοβούλιο, έγιναν από τους δύο προέδρους, δηλώσεις
προς τα ΜΜΕ. Να σημειωθεί πάντως ότι οι Ομοσπονδίες κατάφεραν την ύστατη στιγμή να ενταχθεί
μια τροπολογία - ρύθμιση στο άρθρο 220 του νόμου 4281/14, που έδινε τη δυνατότητα στους
ένστολους να αποφασίσουν ώς τις 31/12/2014, μέσω της αντιπροσωπευτικότερης συνδικαλιστικής
τους οργάνωσης, αν αντί του ΕΤΕΑ επέλεγαν την εκδοχή της μετατροπής του Ταμείου τους σε
Ταμεία Επαγγελματικής, και μάλιστα υποχρεωτικής, Ασφάλισης, μια μοναδική σε έμπνευση
πατέντα, αφού ο ισχύων νόμος για τα επαγγελματικά ταμεία προέβλεπε προαιρετικότητα και άλλες
παραμέτρους, ξένες προς την ιδιαιτερότητα του δημόσιου χαρακτήρα των Σωμάτων Ασφαλείας και
του ανθρώπινου δυναμικού τους.
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Ανατροπή του Κανονισμού μεταθέσεων
Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι όλα αυτά συνέβαιναν μέσα στον καυτό Ιούλιο και Αύγουστο, με
την Αθήνα, άδεια, αλλά τους ένστολους να διαδηλώνουν με τόσο πάθος και επιμονή, αντιλαμβάνεται
το μέγεθος της αδικίας που ένιωθαν, αλλά και το βαθμό συνειδητοποίησης που διέκρινε τους ίδιους,
όταν έδιναν αυτόν τον αγώνα.
Έναν αγώνα με πολλά μέτωπα, όπως προκύπτει και από την ξεχωριστή ανακοίνωση της ΠΟΕΥΠΣ
στις 4/08/2014, που κρατούσε ενήμερο το πυροσβεστικό προσωπικό για όλες τις εξελίξεις και
ειδικότερα για την τροποποίηση του Κανονισμού Μεταθέσεων (ΠΔ 170/1996), δεδομένου ότι
είχε εκδοθεί το ΠΔ 93/2014, που πλέον «θεσμοθετεί αντεργατικές διατάξεις για το προσωπικό του
Πυροσβεστικού Σώματος με συνεχόμενες μετακινήσεις από τη φυσική Ηγεσία, υπό το μανδύα των
υπηρεσιακών αναγκών».
Η Ομοσπονδία ανακεφαλαιώνοντας τη δράση της, ενημέρωσε τις Ενώσεις ότι στις 30/07/2014
είχε συνάντηση στις εγκαταστάσεις του ΑΠΣ με τον Αρχηγό του Π.Σ. Αντιστράτηγο Βασίλειο
Παπαγεωργίου, παρουσία και του Διευθυντή Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων Παντελεάκου
Φίλιππου.
Το Δ.Σ. εξέφρασε την κάθετη αντίθεσή του και αποχώρησε. Στη συνέχεια το Δ.Σ. συνεδρίασε και
αποφάσισε να πραγματοποιηθεί συνάντηση στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη, ζητώντας επιτακτικά την απόσυρση- ανάκληση εφαρμογής του ΠΔ 93/2014. Επίσης, «εάν
αυτό το αίτημά μας δε γίνει αποδεκτό, αποφασίστηκε να προβούμε σε κινητοποιήσεις, εξετάζοντας
παράλληλα τη δυνατότητα προσβολής του μέσω νομικής διαδικασίας».
Στο υπουργείο συναντήθηκαν με το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Πάτροκλο
Γεωργιάδη, αλλά από τη συζήτηση τελικά προέκυψε ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει πρόθεση
«παγώματος» της εφαρμογής του π.δ., παρά μόνο τους ζητήθηκε η κατάθεση προτάσεων για τη
βελτίωσή του. Επίσης ζητήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα να ενημερώσει τον Υπουργό για τις
θέσεις της ΠΟΕΥΠΣ.
«Συνάδελφοι. Συνεπώς, ύστερα από την παραπάνω αρνητική εξέλιξη, θα πραγματοποιηθεί
ένστολη παράσταση διαμαρτυρίας στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Π.Σ. αμέσως μετά την
κοινή ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Σωμάτων Ασφαλείας, σχετικά με τις γενικότερες
αρνητικές εξελίξεις που αφορούν το ΤΕΑΠΑΣΑ και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικράτειας.
Επιπλέον, θα κατατεθεί ξεχωριστό Ψήφισμα για την τροποποίηση του Κανονισμού Μεταθέσεων,
από κοινού με την Ε.Α.Π.Σ.
Παράλληλα, έχει ήδη εξουσιοδοτηθεί ο νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας προκειμένου να
εξαντλήσουμε και νομικά κάθε δυνατότητα. Η μαζική συμμετοχή όλων μας εκτός από απαραίτητη
είναι επιβεβλημένη, προκειμένου να περισώσουμε κεκτημένα οικονομικά και εργασιακά
δικαιώματα, διεκδικώντας ένα καλύτερο μέλλον!»
Οι δυο φορείς, ΠΟΕΥΠΣ και ΕΑΠΣ εξέδωσαν εν συνεχεία κοινή ανακοίνωση με τον τίτλο
«Όχι στην κατεδάφιση του Κανονισμού μεταθέσεων». Αφού αναφέρονται στη συγκέντρωση και
πορεία των Ομοσπονδιών προς τη Βουλή των Ελλήνων, σημειώνουν: «Λίγο προς της εισόδου
υπήρξε “αστυνομικός φραγμός” με ισχυρές δυνάμεις που απαγόρευσαν την συνέχιση της πορείας,
επιτρέποντας μόνο στα προεδρεία των σωματείων να περάσουν το φραγμό.
Εξαιτίας αυτού, εν συνεχεία, μόνο τα προεδρεία των σωματείων μας κατευθύνθηκαν προς τις
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εγκαταστάσεις του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για
τις αιφνιδιαστικές, εν κρυπτώ και κατάφωρα άδικες τελευταίες τροποποιήσεις του Κανονισμού
μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού.
Τα προεδρεία είχαν συνάντηση με τον Αρχηγό του Π.Σ. Αντιστράτηγο Β. Παπαγεωργίου, του
επιδόθηκε σχετικό ψήφισμα διαμαρτυρίας και του εκτέθηκαν οι κάθετες διαφωνίες σχετικά με
τις τελευταίες ρυθμίσεις που επί της ουσίας δίνουν την έναρξη των “εργασιών κατεδάφισης” του
Κανονισμού μεταθέσεων.
Στον κ. Αρχηγό εκφράστηκε η έντονη δυσαρέσκεια για την εν κρυπτώ διαδικασία που
ακολουθήθηκε, την ίδια στιγμή που υποτίθεται είναι σε εξέλιξη σχετική Επιτροπή επεξεργασίας
για την βελτίωση του κανονισμού, ενέργεια που σαφώς δεν προάγει την εργασιακή ειρήνη στον
πυροσβεστικό οργανισμό.
Από τον κ. Αρχηγό ζητήθηκε η άμεση εισήγηση προς τον κ. Υπουργό Δ.Τ.Π.Π. της άμεσης
κατάργησης του σχετικού Π.Δ. και η έναρξη άμεσα υπεύθυνου και αξιόπιστου διαλόγου για τη
βελτίωση του κανονισμού μεταθέσεων.
Οι Πρόεδροι
Δημήτρης Σταθόπουλος
Γιάννης Σταμούλης
Εξάλλου, με το κοινό Ψήφισμα διαμαρτυρίας τοποθετούνται αναλυτικότερα, τονίζοντας μεταξύ
άλλων ότι οι νέες ρυθμίσεις «είναι το πρώτο σοβαρό πλήγμα στην αξιοκρατία, διαφάνεια και
δικαιοσύνη του συστήματος μεταθέσεων, γυρνώντας το εργασιακό μας πλαίσιο δεκαετίες πριν».
Συγκεκριμένα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 93/2014, επαναφέρεται προς το χειρότερο
παλαιότερη ρύθμιση, όπου μονοπρόσωπα όργανα της Διοίκησης μπορούν να μετακινούν,
άνευ κριτηρίων, αζημίως, για όσο χρόνο και με όποια συχνότητα επιθυμούν, προσωπικό από
τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες προς τα διοικητικά υπαγόμενα Πυροσβεστικά Κλιμάκια και
αντίστροφα. Το χειρότερο σε αυτή τη ρύθμιση είναι ότι δεν προβλέφθηκε ότι στην εφαρμογή αυτή,
περιλαμβάνονται και Υπηρεσίες που περιλαμβάνουν Πυροσβεστικά Κλιμάκια που είτε βρίσκονται
σε μεγάλη χιλιομετρική απόσπαση, είτε βρίσκονται σε νησιά, με αποτέλεσμα αυτή η «άνευ
κριτηρίων μετακίνηση» να μετατρέπεται σε δυσμενή μετάθεση, επί της ουσίας.
Με την παρ, 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 93/2014, χωρίς καμία μελέτη, με «πυροσβεστικό τρόπο»
γίνεται ενιαιοποίηση πόλεων και Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, ως πρώτο βήμα μέχρι να θεωρηθεί
όλη η χώρα ως μια πόλη και να επανέλθει το σύστημα των μεταθέσεων, εκεί που ήταν προ ετών,
δηλαδή «ο πυροσβεστικός υπάλληλος να μετατίθεται για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπου, όταν
και για όσο θέλει η Υπηρεσία»!
Αγώνας διαρκείας για το ΤΕΑΠΑΣΑ και τις αποφάσεις του ΣτΕ
Αναλυτική ανακοίνωση για τις αυγουστιάτικες κινητοποιήσεις και δράσεις του προεδρείου,
εκδόθηκε και στις 13/08/2014, οπότε πλέον, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην ψηφισμένη τροπολογία
για το ΤΕΑΠΑΣΑ, με την οποία «δόθηκε παράταση έως τις 30 Ιουνίου του 2015, στα Ταμεία
των ένστολων (ΤΕΑΠΑΣΑ, Ταμείο Λιμενικών και Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και
Αεροπορίας), προκειμένου να μετατραπούν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),
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δηλαδή επαγγελματικά ταμεία, και να αποφύγουν την ένταξή τους στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής
Ασφάλισης, μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων
ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, εκτός Γενικής Κυβέρνησης,
σύμφωνα με τον ορισμό του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 549/2013 για το Ευρωπαϊκό Σύστημα
Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002.
Σε αντίθετη περίπτωση από 01.07.2015 εντάσσονται στο ΕΤΕΑ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεχνικά
χαρακτηριστικά της επικουρικής ασφάλισης των ελεύθερων επαγγελματιών.
Με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται όλα
τα σχετικά. Για τους προαναφερόμενους Τομείς και Κλάδους που μετατρέπονται σε Ν.Π.Ι.Δ., το
ποσοστό της εργοδοτικής εισφοράς παραμένει σταθερό ή μειώνεται, χωρίς οποιαδήποτε άμεση ή
έμμεση χρηματοδότηση ή παροχή εγγυήσεων από τη Γενική Κυβέρνηση ή άλλες μη ανταποδοτικές
πηγές, πέραν των δικών τους πόρων».
Η ΠΟΕΥΠΣ τονίζει ότι «με τη δυνατότητα μετατροπής τους σε ταμεία ιδιωτικού δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ), δηλαδή επαγγελματικά ταμεία, υπάρχουν παγίδες, καθώς θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή
αποθεματικά, σταθερά αυξανόμενα έσοδα και οι συνταξιοδοτήσεις να είναι ελάχιστες για να
αποφύγουν μεγάλες περικοπές. Ακόμη και αν αλλάξουν το δημόσιο χαρακτήρα τους, υποχρεώνονται
να εφαρμόσουν τα τέσσερα κριτήρια που θα ισχύσουν από το 2015 για τον υπολογισμό όλων
των επικουρικών συντάξεων, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 42 του
νόμου 4052/12, η οποία δεν άλλαξε με το πολυνομοσχέδιο, και αναφέρει ότι τα κριτήρια αυτά που
προβλέφθηκαν για να μην υπάρχουν ελλείμματα, έχουν εφαρμογή και στα επικουρικά ταμεία που
μετατρέπονται από Δημοσίου σε Ιδιωτικού Δικαίου.
Αυτό σημαίνει ότι από το 2015, είτε πρόκειται για το ΕΤΕΑ είτε για τα Ταμεία των ενστόλων
(ακόμη και αν γίνουν ιδιωτικού δικαίου), θα έχει εφαρμογή η ανά τρίμηνο οικονομική τους
αξιολόγηση και αν υπάρχουν ελλείμματα, τότε θα γίνονται μειώσεις. Ενώ για τον υπολογισμό των
συντάξεών τους θα μετρούν οι συνολικά καταβαλλόμενες εισφορές. Η διαφορά είναι ότι με την
ένταξή τους στο ΕΤΕΑ οι μειώσεις θα είναι μεγαλύτερες, ενώ με την αυτόνομη πορεία τους μπορεί
να είναι μικρότερες.
Επίσης, στα Ταμεία των ένστολων που δόθηκε μεταβατική περίοδος ως τον Ιούνιο του 2015,
για να συνεχίσουν με τη σημερινή τους μορφή, προβλέφθηκε ως προς την καταβολή του εφάπαξ
η «ρήτρα αξιόμαχου» η οποία όμως, όπως ανέφεραν αρμόδια στελέχη του υπουργείου Εργασίας,
είναι δύσκολο να προσδιοριστεί στην πράξη καθώς δεν έχει να κάνει με ένα μετρήσιμο οικονομικό
μέγεθος αλλά είναι ποιοτικό στοιχείο που ακόμη και η Αναλογιστική Αρχή στις συσκέψεις που
προηγήθηκαν ενόψει κατάθεσης της τελικής τροπολογίας, δεν ήξερε τι μπορεί να σημαίνει και
πώς μπορεί να εφαρμοστεί. Σε καμία περίπτωση, παρά τις αλλαγές της τελευταίας στιγμής, δε μας
ικανοποιεί η παραπάνω εξέλιξη.
Συνεπώς, θα συνεχίσουμε με αμείωτη ένταση το μεγάλο αγώνα που ξεκινήσαμε όλο το
προηγούμενο διάστημα ως προεδρείο, καταβάλλοντας σε καθημερινή βάση τεράστια προσπάθεια,
προκειμένου να περισώσουμε κεκτημένα εργασιακά και οικονομικά δικαιώματα, διεκδικώντας
ταυτόχρονα ένα καλύτερο μέλλον. Επιπλέον, πέρα από τις επόμενες συνδικαλιστικές δράσεις
και πρωτοβουλίες που θα συναποφασίσουμε με τις υπόλοιπες Ομοσπονδίες των ένστολων, θα
κινηθούμε άμεσα δικαστικά διότι, σύμφωνα με τη σχετική έκθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου
της Βουλής, αλλά και την άποψη των Νομικών Συμβούλων των Ομοσπονδιών, υπάρχει ζήτημα
αντισυνταγματικότητας των διατάξεων του άρθρου 221 του πολυνομοσχεδίου (τελική αρίθμηση
220) που αφορά το ΤΕΑΠΑΣΑ.
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Σε κάθε περίπτωση, τελεί υπό έκδοση η προβλεπόμενη Υπουργική Απόφαση, η εκπόνηση της
οποίας δεν μας αφήνει αδιάφορους και αποτελεί αντικείμενο νέων παρεμβάσεών μας προς την
πολιτική Ηγεσία. Το «αξιόμαχο», μένει να αποδειχθεί πώς το εννοεί εν τέλει η κυβέρνηση. Ως εκ
τούτου, βεβιασμένες και αψυχολόγητες ενέργειες, όσον αφορά την ερμηνεία των νέων δεδομένων
για τη λήψη αποφάσεων σε προσωπικό επίπεδο, είναι παρακινδυνευμένες».
Εν τω μεταξύ, από τις 7 Αυγούστου 2014, οι Ομοσπονδίες είχαν προσφύγει και στην Επιτροπή
Συμμόρφωσης του ΣτΕ, η οποία στις 20 Αυγούστου 2014 με πράξη του ίδιου του προέδρου του ΣτΕ,
Σωτήριου Ρίζου, κάλεσε τον υπουργό Οικονομικών και κάθε άλλη αρμόδια Αρχή, να καταθέσουν
τις απόψεις τους και τους λόγους για τους οποίους δεν συμμορφώθηκαν στις σχετικές αποφάσεις
της Ολομέλειας του ΣτΕ.
Ως ημερομηνία συζήτησης ορίστηκε η Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα κατά την οποία
οι Ομοσπονδίες είχαν εξαγγείλει πανελλαδική ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στο Λευκό
Πύργο, ενόψει των εγκαινίων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από τον Αντώνη Σαμαρά.
Ακολούθησαν απανωτές ανακοινώσεις για τις πρωτοβουλίες και τις προετοιμασίες της
καθοριστικής αυτής διαδήλωσης, στη Θεσσαλονίκη.
Οι έξι Ομοσπονδίες καλούν τους ένστολους να στείλουν «ηχηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση και
τους «τροϊκανούς» εντολείς της, κλείνοντας αφτιά και μάτια σε όσους επιμελώς καλλιεργούν την
ηττοπάθεια ανάμεσά μας, παίζοντας το παιχνίδι όσων προπαγανδίζουν την εικονική πραγματικότητα
της εξόδου της χώρας μας από την κρίση και άρα την υποστολή της σημαίας του αγώνα».
Στις 28 Αυγούστου 2014, οι πρόεδροι απευθύνουν και προσωπικό κάλεσμα για την επικείμενη
συγκέντρωση, ενώ στις 29 Αυγούστου 2014, απευθύνονται στις Οργανώσεις των Ενόπλων Δυνάμεων
στην ενέργεια και στην αποστρατεία, καθώς και στις Ομοσπονδίες και Οργανώσεις Συνταξιούχων
των Σ.Α., τονίζοντας ότι «τα προβλήματα είναι κοινά και για την αντιμετώπισή τους η ένωση των
δυνάμεών μας είναι βέβαιο ότι μπορεί να επιφέρει ταχύτερα τα επιθυμητά αποτελέσματα».
Την ίδια ημέρα, 29 Αυγούστου 2014, οι Ομοσπονδίες απευθύνονται στον ίδιο τον πρωθυπουργό
Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντάς του μεταξύ άλλων ότι «οι επιταγές της Τρόικας υπερίσχυσαν της
κοινής λογικής και των επιχειρημάτων που κατά κόρον είχαμε προβάλει όλα αυτά τα χρόνια. Όμως,
το Συμβούλιο της Επικρατείας στο οποίο προσφύγαμε, με μια απόφαση - σταθμό, δικαίωσε τον
αγώνα μας και απομένει πλέον στην κυβέρνηση να εκπληρώσει το χρέος της έναντι όλων των
ενστόλων.
Επειδή, εκ μέρους του υπουργείου Οικονομικών, εισπράξαμε μια αδιάλλακτη στάση που δεν
συνάδει ούτε με το θεσμικό ρόλο μας αλλά ούτε και με την αποστολή μας, σας καλούμε να
αναλάβετε προσωπικά εσείς το χειρισμό του θέματος και να προβείτε στις δέουσες ανακοινώσεις,
ενόψει των εγκαινίων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με δεδηλωμένη τη βούλησή μας να
συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τελικής δικαίωσης».
Στις 2 Σεπτεμβρίου 2014, ακολούθησε νέα κοινή συνάντηση των προεδρείων με εκπροσώπους των
Ομοσπονδιών - οργανώσεων - φορέων των υπηρετούντων και των υπηρετησάντων στις Ένοπλες
Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, με στόχο την καλύτερη προετοιμασία της πανελλαδικής
ένστολης διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη.
Το κλίμα ήταν βαρύ διότι τις προηγούμενες ημέρες συνέβησαν δύο σημαντικά περιστατικά
που αφορούσαν τραυματισμούς Πυροσβεστών. Το πρώτο συνέβη στην περιοχή Δενδροχωρίου
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Καστοριάς και το δεύτερο στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικών
πυρκαγιών. Ιδιαίτερα για το δεύτερο περιστατικό, στο οποίο τραυματίστηκαν δύο πυροσβέστες,
χρειάστηκε να διακομισθεί ο ένας εξ’ αυτών, λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού του, με
ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών.
Το Προεδρείο της ΠΟΕΥΠΣ από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο πλευρό τους καθώς και των
οικογενειών τους, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπισή τους.
Στις 5 Σεπτεμβρίου 2014, πράγματι οι διοργανωτές μπορούσαν να καυχιούνται για την επιτυχία
τους. Η συγκέντρωση ήταν από τις μεγαλύτερες που είχαν γίνει στη συμπρωτεύουσα, με τους
συνταξιούχους να κάνουν ιδιαίτερα αισθητή τη συμμετοχή τους. «Το καζάνι της οργής ξεχείλισε
πια. Με τα Μνημόνια και τους εφαρμοστικούς νόμους πλήττεται συνολικά η ελληνική κοινωνία
με τα σοβαρότατα προβλήματα στη δημόσια παιδεία, την υγεία και την ασφάλεια. Γκρεμίζεται
το κοινωνικό κράτος. Διαλύονται οι δημόσιες υπηρεσίες. Καταβαραθρώνεται η οικονομία και
φτωχοποιείται ο λαός μας. Το φάσμα της ανεργίας χτυπά αλύπητα και τις δικές μας οικογένειες,
καταδεικνύοντας το αδιέξοδο της πολιτικής που εφαρμόζεται δήθεν για τη σωτηρία της χώρας.
Σήμερα, λοιπόν, εμείς εδώ, από αυτή τη μεγαλειώδη, ενωτική συγκέντρωση-σταθμό στα χρονικά
του ένστολου συνδικαλιστικού μας κινήματος, στέλνουμε ένα και μόνο μήνυμα: Φτάνει πια, μη μας
σώζετε άλλο!», αναφέρεται -μεταξύ άλλων- στο Ψήφισμα, το οποίο καλούσε τον πρωθυπουργό
να αποδείξει εμπράκτως το ενδιαφέρον του για όλο το προσωπικό, τα στελέχη των Σωμάτων
Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.
Καλούσαν επίσης τα πολιτικά κόμματα και τους βουλευτές να ασκήσουν τον προσήκοντα
κοινοβουλευτικό έλεγχο προς τα αρμόδια υπουργεία, ζητώντας παράλληλα από όλους να
αναθεωρήσουν τις πολιτικές τους.
Στις 6 Σεπτεμβρίου 2014, ο πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Περίπτερο του
Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας στον χώρο της 69ης ΔΕΘ, δέχθηκε από
αντιπροσωπεία των ενστόλων το Ψήφισμά τους. Ο ίδιος είχε δηλώσει νωρίτερα: «Ξέρω καλά ότι
οι στρατιωτικοί και οι αστυνομικοί υπηρετούν με αληθινή αυταπάρνηση, με θυσίες προσωπικές,
οικογενειακές, παρά τις σημαντικές μειώσεις που υπέστησαν τα τελευταία χρόνια. Είναι αληθινά
παραδειγματική η ευσυνειδησία και ο πατριωτισμός που επιδεικνύουν. Και θέλω με την ευκαιρία
να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλα αυτά τα παιδιά, τα παιδιά μας -τους ιπτάμενους,
τους ναύτες και τους οπλίτες- που μας κάνουν συνεχώς υπερήφανους ξεπερνώντας τους εαυτούς
τους. Όπως πρόσφατα συνέβη με την άσκηση “Ηνίοχος”, που ήταν πραγματικά υψηλοτάτου
επιπέδου. Ξέρετε καλά ότι ήταν από την αρχή στις προτεραιότητές μου, να δώσουμε σημαντική
ανακούφιση στους ενστόλους. Πολλοί από τους οποίους πήραν και το “κοινωνικό μέρισμα”, μόλις
επιτύχαμε για πρώτη φορά το πρωτογενές πλεόνασμα. Η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για
αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών θα εφαρμοστεί! Τουλάχιστον όσο μας επιτρέπουν οι
ανάγκες του Προϋπολογισμού. Και χωρίς, φυσικά, να ανατρέψει το δημοσιονομικό προγραμματισμό
της χώρας και την πορεία εξόδου από την κρίση. Έτσι, στα πλαίσια των δημοσίων οικονομικών,
θα υπάρξει άμεσα η μέγιστη δυνατή αποκατάστασή τους. Με σεβασμό κυρίως στη διατήρηση του
αξιόμαχου των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και με ειδική μελέτη που το
τεκμηριώνει αυτό, όπως άλλωστε ορίζει και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Και στο θέμα αυτό, όπλο μας είναι και πάλι η αλήθεια: Δεν μπορούμε μονομιάς να αποκαταστήσουμε
πλήρως τις αποδοχές του 2012! Ούτε για τους στρατιωτικούς, ούτε για τους αστυνομικούς, ούτε για
κανέναν άλλο κλάδο. Οι αυξήσεις όμως θα δοθούν άμεσα στους ένστολους, θα είναι σημαντικές,
χωρίς να βγάζουν την οικονομία από τους στόχους της ή να επιβαρύνουν άλλα στρώματα. Κι αυτό
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είναι εφικτό, γιατί ήδη έχουμε καταφέρει να συμμαζέψουμε τα οικονομικά του κράτους».
Την επομένη ημέρα, οι Ομοσπονδίες απάντησαν στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού λαμβάνοντας
υπόψη και τις θέσεις του υπουργείου Οικονομικών, έτσι όπως κατατέθηκαν στην Επιτροπή
Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, που είχε συνεδριάσει ήδη την Παρασκευή,
5/9/2014, στην Αθήνα:
Α. Τα ηχηρά μηνύματα που εκπέμψαμε προς κάθε κατεύθυνση και δη προς το Μέγαρο Μαξίμου
και την Τρόικα με τη μεγαλειώδη ενωτική συγκέντρωση διαμαρτυρίας των υπηρετούντων και
αφυπηρετησάντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις, έφτασαν στους αποδέκτες
τους. Το ζητούμενο, ωστόσο, παραμένει: να ικανοποιηθούν άμεσα τα δίκαια αιτήματά μας.
Ο κ. πρωθυπουργός, προσπαθώντας να διασκεδάσει τις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες μας,
αφιέρωσε κατά την ομιλία του στα εγκαίνια της 79ης ΔΕΘ, 286 λέξεις, αλλά για το προκείμενο δεν
έδωσε σαφές στίγμα των κυβερνητικών προθέσεων. Η αναμενόμενη από μας «εντολή Σαμαρά» για
την άμεση συμμόρφωση του οικονομικού του επιτελείου στις αποφάσεις του ΣτΕ, δεν ακούστηκε.
Αντιθέτως, επικαλέστηκε και ο ίδιος τη δημοσιονομική στενότητα, υποσχόμενος καλύτερες μέρες,
όταν και όποτε το επιτρέψουν οι οικονομικές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, ευχαριστούμε τον κ.
πρωθυπουργό για το ενδιαφέρον του, όμως του επισημαίνουμε και σήμερα ότι το φιλότιμο δεν
αρκεί για να εξασφαλίσει ο ένστολος τα προς το ζην και μάλιστα ένα ζην, άκρως επικίνδυνο.
Β. Όπως έχουμε ήδη τονίσει από το βήμα της μεγαλειώδους συγκέντρωσης διαμαρτυρίας μας
στην Πλατεία Λευκού Πύργου, τις προσεχείς ημέρες κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις μας,
διεκδικώντας σύμφωνα και με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, αυτά που με
απαράδεκτο τρόπο μας έχουν αφαιρεθεί.
Η διακοπείσα συνεδρίαση της Επιτροπής Συμμόρφωσης του ΣτΕ, θα συνεχιστεί τη Δευτέρα και
ευθύς μόλις εκδοθεί το πρακτικό που θα ορίζει τα νόμιμα, οι Ομοσπονδίες μας θα προβούν σε
περαιτέρω ενέργειες, προστατεύοντας από τα «αρπακτικά» της τρόικας τα συμφέροντα όλων των
ενστόλων.
Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, ώστε, οι τελεσίδικες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας
-που κερδίσαμε με τους σκληρούς μας αγώνες τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια- τύχουν πλήρους
και άμεσης εφαρμογής, και ασφαλώς χωρίς τον κίνδυνο παραγραφής.
Το δίκιο μας είναι αδιαπραγμάτευτο και δεν το παραχωρούμε σε καμιά Τρόικα.
Γ. Για τον καλύτερο συντονισμό των επόμενων κοινών κινητοποιήσεων και πρωτοβουλιών,
τις προσεχείς ημέρες θα συγκληθούν τα συνδικαλιστικά μας όργανα εφόσον κριθεί σκόπιμο να
επικαιροποιήσουν ειλημμένες αποφάσεις για την άσκηση της μέγιστης δυνατής πίεσης προς την
κυβέρνηση, ενώ θα συγκροτηθεί και το Συντονιστικό Όργανο των συνδικαλιστικών φορέων των
Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων. (…) Δεν είναι αήττητοι, μπορούμε να κερδίσουμε
και αυτή τη μάχη!»
Το σφυροκόπημα στην κυβέρνηση συνεχίζεται με νέα επιστολή (11 Σεπτεμβρίου 2014) προς
τον υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη, τον οποίο καλούν, με βάση και τις εξαγγελίες του
πρωθυπουργού, να δεχθεί τους προέδρους τις προσεχείς ημέρες και να τους ενημερώσει για τον
τρόπο υλοποίησης των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Το κλίμα βεβαίως ήταν βαρύ γιατί είχαν να θρηνήσουν ένα ακόμα θύμα στο βωμό του καθήκοντος.
Ήταν ο Αρχιπυροσβέστης Μάντζιος Ματθαίος, ο οποίος κατατάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα
το 2007 και έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να διασώσει μια γυναίκα 44 ετών, η οποία
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είχε εγκλωβιστεί σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας, ενώ είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά
σε ισόγειο κατάστημα υδραυλικών την 12η Σεπτεμβρίου 2014 στο Παλαιό Φάληρο Αττικής. Ήταν
άγαμος και το τελευταίο διάστημα υπηρετούσε στον 5ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.
Η πράξη αυτοθυσίας που επέδειξε πήρε πλατιά δημοσιότητα ενώ αργότερα τέθηκαν και σοβαρά
ερωτηματικά για την αρτιότητα του εξοπλισμού που διέθετε.
Στις 12 Σεπτεμβρίου 2014, οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις ενημερώθηκαν για την απόφαση του
Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του ΣτΕ, το οποίο αποφαινόταν ότι είναι αδικαιολόγητη η
μη συμμόρφωση του υπουργείου Οικονομικών.
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 10/2014 διατακτικό, ο υπουργός Οικονομικών καλείται να συμμορφωθεί
προς τις εν λόγω αποφάσεις εντός δυο μηνών από την κοινοποίησή του, ορίζει δε νέα ημερομηνία
συζήτησης της υπόθεσης ενώπιον του ιδίου Συμβουλίου την 28η Νοεμβρίου 2014.
Στο εξαιρετικής νομικής σημασίας πρακτικό, περιγράφεται η υποχρέωση της κυβέρνησης:
Α) Να επιστρέψει τα ποσά που παρακρατήθηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, δυνάμει της
Υπουργικής Απόφασης που κηρύχθηκε αντισυνταγματική,
Β) Να μεριμνήσει για τον τρόπο επιστροφής των χρηματικών ποσών που αντιστοιχούν στη
διαφορά μεταξύ των αποδοχών που ελάμβαναν προ της εφαρμογής του Ν. 4093/2012 και αυτών
που τους καταβλήθηκαν μετά τις περικοπές που υπέστησαν κατ’ εφαρμογή του νόμου αυτού και
Γ) Να αναβιώσει τα ειδικά μισθολόγια για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας, όπως
ίσχυαν προ της τροποποιήσεώς τους με τις αντισυνταγματικές διατάξεις του Ν. 4093/2012
(επαναφορά στα μισθολογικά επίπεδα του 2012).
Στο ίδιο πρακτικό, αναγνωρίζεται, βέβαια, η ευχέρεια της κυβέρνησης να προβεί στην κατάρτιση
νέου μισθολογίου για τα στελέχη των Σ.Α., πλην όμως αυτό δεν μπορεί να καθοριστεί σε επίπεδο
αντίστοιχο αυτού που δημιουργήθηκε με τις αντισυνταγματικές διατάξεις του 4093/2012, ήτοι του
ισχύοντος, καθώς κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με παραβίαση του δεδικασμένου, ανέφεραν στην
ανακοίνωσή τους οι Ομοσπονδίες.
Να σημειωθεί επίσης ότι καμία από τις αιτιάσεις του υπουργού Οικονομικών δεν έγινε δεκτή από
το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης, καθώς, όπως ρητά αναφέρεται, αυτές δεν συνιστούν νόμιμα
εμπόδια για την απαιτούμενη συμμόρφωση, ούτε δικαιολογούν προσωρινή αποχή από αυτήν, ως
μη βασιζόμενα σε κάποια συνταγματική διάταξη ή αρχή. Δηλαδή, η κυβέρνηση επικαλέστηκε
απαραδέκτως και αβασίμως τόσο την αποτίμηση του δημοσιονομικού κόστους, όσο και τη
διαπραγμάτευση του ζητήματος με τη «λεγόμενη τρόικα» (sic), έγραφαν επί λέξει οι δικαστές.
Κατόπιν της ανωτέρω εξέλιξης και της χαρακτηριστικής ταχύτητας με την οποία λειτούργησε
το Συμβούλιο της Επικρατείας, οι Ομοσπονδίες, ενθαρρυμένες από τη σημαντική αυτή εξέλιξη,
συνέχισαν τον αγώνα τους, ώς την πλήρη δικαίωση, για να μην υπάρξει δηλαδή καμία οικονομική
απώλεια για τους συναδέλφους τους.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται όμως και στο τι λένε για όλα αυτά τα άλλα κόμματα και κυρίως ο
ΣΥΡΙΖΑ που καλπάζει προς την κυβερνητική εξουσία. Αναμενόμενο, λοιπόν, το ενδιαφέρον των
ενστόλων, να ακούσουν τι θα τους πει στις 15 Σεπτεμβρίου 2014, με την ολοκλήρωση της επίσκεψής
του στη ΔΕΘ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης
Τσίπρας καθώς οι εκπρόσωποι του κόμματός του, αλλά και ο ίδιος ήταν ένθερμος υποστηρικτής
των αιτημάτων τους έως τότε.
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Οι Ομοσπονδίες με ανακοίνωσή τους εξέφρασαν τελικά την απογοήτευσή τους, διότι δεν
αναφέρθηκε, όπως ανέμεναν, στα αιτήματά τους.
«Μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας, τόσο στην ομιλία του το Σάββατο το βράδυ
ενώπιον των εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων όσο και χθες, κατά τη συνέντευξη Τύπου στο
Βελλίδειο, δεν συμπεριέλαβε στις εξαγγελίες του τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, ούτε καν
έκανε μια έστω αναφορά στους αγώνες και στα αιτήματά μας (αποκατάσταση αδικιών, ΤΕΑΠΑΣΑ
κλπ.), καίτοι τον είχαμε ενημερώσει διεξοδικά επ’ αυτών, κατά τη συνάντησή μας στην Αθήνα, στις
6 Αυγούστου 2014», σημείωναν μεταξύ άλλων.
Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Λειτουργίας του ΠΣ 2015-2019
Στις 12-09-2014, η ΠΟΕΥΠΣ ενημέρωσε τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις - Μέλη της για τις
Επισημάνσεις &Προτάσεις, αναφορικά με το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και Λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος, 2015-2019:
Η Ομοσπονδία μέσω του προέδρου της, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Επιτελικού
Σχεδιασμού του Α.Π.Σ., με θέμα την σύνταξη του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανάπτυξης και Λειτουργίας (Σ.Ε.Π.Α.Λ.) του Π.Σ. για τα έτη 2015-2019, προσήλθε με πλαίσιο
θέσεων και προτάσεων, με στόχο τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας του οργανισμού και την
πληρέστερη ανταπόκρισή του στο δύσκολο οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον και
γενικότερα στις υψηλότατες απαιτήσεις της εποχής μας.
Προϋπόθεση όμως για την επιτυχία του σχεδίου, αλλά και οποιουδήποτε στόχου τεθεί τελικά σε
εφαρμογή, είναι η επίλυση βασικών πρωταρχικών προβλημάτων που χρονίζουν και ταλανίζουν το
πυροσβεστικό προσωπικό, προκαλώντας μεγαλύτερα προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία του.
Οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν σε επίπεδο λειτουργίας και δομών του Π.Σ. θα εξασφαλίσουν
και την επιτυχία του Προγράμματος, ειδάλλως η αποτυχία του είναι δεδομένη. Από την ανάγνωσή
του προκύπτει σειρά παρατηρήσεων και επισημάνσεων, πριν τεθούν από εμάς οι βασικοί άξονες προϋποθέσεις, για την επιτυχή έκβαση του προγράμματος, σύμφωνα πάντα με το σταθερό πλαίσιο
αρχών και θέσεών μας.
Τα κυριότερα σημεία που χρήζουν επισήμανσης, είναι τα παρακάτω:
- Ένας από τους στόχους του Προγράμματος, όπως περιγράφεται στις αρχικές του σελίδες, είναι
η διεύρυνση της δυνατότητας διερεύνησης των αρμοδιοτήτων του Π.Σ. μέσω της συναρμογής
των δομών του με αυτές του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), με απώτερο στόχο την
ανάδειξη του Π.Σ. σε έναν πραγματικό και αποτελεσματικό φορέα της Πολιτικής Προστασίας.
Για το θέμα αυτό ζητούνται άμεσα διευκρινίσεις όσον αφορά την υλοποίηση του στόχου στην
βάση της αυτόνομης λειτουργίας του Π.Σ. ως τον κύριο βραχίονα της Πολιτικής Προστασίας της
χώρας. Η «συναρμογή δομών» ενέχει μεγάλο κίνδυνο κατάργησης στην πράξη της αυτονομίας και
του ενιαίου της δομής του Π.Σ. Μάλιστα υπήρξε μία πρώτη προσπάθεια η οποία προκάλεσε την
απόλυτη σύγχυση στις τάξεις του προσωπικού του Π.Σ. αλλά και του ΕΚΑΒ που αντέδρασε άμεσα
και κάθετα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο πριν περίπου ένα χρόνο. Σταθερή και αταλάντευτη η θέση μας
για συνέχιση της αυτονομίας του Π.Σ.
-Το υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και κατ’ επέκταση το Π.Σ. δεν
διαχειρίζεται αυτοτελές επιχειρησιακό πρόγραμμα για πάσης φύσης έργα. Απαιτείται διερεύνηση
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της δυνατότητας διαχείρισης, η οποία θα λειτουργήσει ευεργετικά για τον εκσυγχρονισμό των
δομών του Π.Σ., την ώρα που άλλα υπουργεία διαχειρίζονται παρόμοια προγράμματα. Επιπλέον,
παρατηρείται μικρή συμμετοχή των δημοσίων επενδύσεων στα έργα που εκπονούνται για το ΠΣ και
εδώ πρέπει να δοθεί έμφαση για μεγαλύτερη απορρόφηση κονδυλίων από το πρόγραμμα δημοσίων
επενδύσεων.
-Στο αντικείμενο για την ενημέρωση πολιτών σε μικρή ηλικία (σχολεία) και των επιχειρήσεων,
να γίνει προσθήκη ώστε να ενισχυθεί ο παράγοντας της πρόληψης, ζήτημα τεράστιας σημασίας για
οτιδήποτε προκύπτει.
-Στο σχέδιο υπάρχουν συμμετοχές σε πολλά προγράμματα αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχη
ενημέρωση των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων που μπορούν να εφαρμοστούν και
μεταφερθούν στο ΠΣ.
-Οι μέθοδοι SWOT και Balance scorecard, όπως περιγράφονται στο Πρόγραμμα, αποτελούν
μεν χρήσιμα εργαλεία, αλλά οι αναλύσεις τους αποτελούν απλά επιβεβαίωση των όσων έχουμε
επισημάνει πολλάκις, ως κύριος συνδικαλιστικός φορέας του πυροσβεστικού προσωπικού και
τίποτα περισσότερο.
-Η διοίκηση ολικής ποιότητας πρέπει να δούμε πώς μπορεί να εφαρμοστεί, ειδικά στα συμβάντα,
αφού κανένα συμβάν δεν είναι ίδιο με κάποιο άλλο.
-Η δια βίου εκπαίδευση πρέπει να εφαρμοστεί και στους σταθμούς και στην Ακαδημία αλλά
όχι γενικόλογη και οποιαδήποτε εκπαίδευση, αλλά προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε
προσωπικού.
Βασική προϋπόθεση προκειμένου το Πυροσβεστικό Σώμα να καταφέρει να ανταποκριθεί στα
νέα δεδομένα που διαμορφώνονται, είναι να λυθούν τα πολλά και μεγάλα σημαντικά προβλήματα
που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό, τα πυροσβεστικά μέσα, την υλικοτεχνική υποδομή
αλλά και τη γενικότερη λειτουργία του. Δεν μπορούμε να μιλάμε για επιτυχία στόχων την επόμενη
πενταετία εάν δεν λύσουμε βασικά ζητήματα που αφορούν την ομαλή καθημερινή λειτουργία των
Υπηρεσιών όπως:
-Προσλήψεις προσωπικού.
-Ομογενοποίηση πυροσβεστικού προσωπικού.
-Διαχωρισμός του πυροσβεστικού προσωπικού.
-Συνεχής εκπαίδευση.
-Αλλαγή του πλαισίου κρίσεων και προαγωγών.
-Εξέλιξη των Πυροσβεστών και των Υπαξιωματικών του Π.Σ μέσω της δημιουργίας σύγχρονου
βαθμολογίου.
- Άμεση προώθηση σχεδίου νόμου για την αναγνώριση του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνου
και ανθυγιεινού - ένταξή του στη λίστα των Β.Α.Ε.
-Άμεση απόσυρση του Π.Δ. 93/2014 που αφορά τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 170/1996
(Κανονισμός Μεταθέσεων).
-Ενεργή συμμετοχή εκπροσώπου μας (δικαίωμα ψήφου) στην επιτροπή για την αλλαγή αναμόρφωση του Π.Δ. 210/1992 με στόχο τον εκσυγχρονισμό του εσωτερικού μας κανονισμού σε
όλο το πλέγμα των διατάξεών του, όπως και του πειθαρχικού δικαίου που διέπει το πυροσβεστικό
προσωπικό.
-Κατασκευή μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. ή ένταξης σε προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. νέων Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών ανά την επικράτεια.
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-Σταδιακή αντικατάσταση των Πυροσβεστικών οχημάτων λόγω παλαιότητας αυτών.
-Άμεση χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας.
-Αξιολόγηση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών - να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας νέων
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών αλλά και αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων, με σύγχρονα κριτήρια.
-Η υπερεργασία, μέσω πρόσθετης εργασίας ή επιφυλακών προκειμένου να εφαρμόζεται
ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, είναι ένα σύνηθες φαινόμενο. Αποτέλεσμα είναι να υπάρχει
ένας τεράστιος αριθμός οφειλόμενων αναπαύσεων (ρεπό), τα οποία δε δύναται να δοθούν στο
προσωπικό αλλά παράλληλα δεν προβλέπεται σχετική αμοιβή. Πρέπει να προβλεφθεί τρόπος
αμοιβής της υπερεργασίας αυτής, ώστε να σταματήσει το φαινόμενο της απλήρωτης υπερεργασίας
που παρατηρείται στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Για να επιτευχθούν οι τέσσερις (4) Στρατηγικοί Στόχοι, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο ΣΕΠΑΛ
2015-2019, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο σχεδιασμό όλα τα ανωτέρω και να δρομολογηθούν
λύσεις άμεσα, σύμφωνα με τις προτάσεις μας, έτσι ώστε το Πυροσβεστικό Σώμα να είναι αξιόμαχο
και επιχειρησιακά άρτιο, προκειμένου να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα και συνθήκες που
έχουν διαμορφωθεί και να συμβάλλει επί της ουσίας με την αποστολή του στην ανάπτυξη της
χώρας. Είχαμε την ευκαιρία να αναλύσουμε τα «αδύνατα» σημεία της λειτουργίας του Π.Σ. στο
πρόσφατο νομοσχέδιο της Αναδιοργάνωσης που έγινε πράξη με τον Ν.4249/2014. Εμμένουμε
ως συνδικαλιστικός φορέας στην πρότασή μας, τα βασικά σημεία της οποίας δεν εισακούστηκαν
από την πολιτική μας Ηγεσία, με αποτέλεσμα και στην συζήτηση του επιτελικού οργάνου, να
μνημονεύουμε ακριβώς τα ίδια.
Εκφράζουμε επιφυλάξεις για την φιλοσοφία του Προγράμματος, που είναι δημιουργία ενός
Οργανισμού, η πορεία του οποίου θα εξαρτάται από μετρήσιμους δείκτες και στόχους. Πολλά τα
ερωτήματα που γεννώνται: Εάν δεν επιλυθούν τα μεγάλα και ακανθώδη προβλήματα που έχουμε
ως Π.Σ., πώς μπορούμε να επιζητάμε αποτελέσματα με αμφιλεγόμενους δείκτες και στόχους;
Υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί ή ενδεχόμενη απόκλιση θα
σημάνει και αναζήτηση ευθυνών προς λανθασμένη κατεύθυνση, αφού και η επόμενη πενταετία
δεν θα ξεφύγει από τα δεσμά των πολύ σφιχτών οικονομικών δεδομένων που δεν αφήνουν πολλά
περιθώρια βελτίωσης σε κρίσιμους τομείς;
Τέλος, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν στο Στρατηγικό Σχεδίασμα ο ρόλος του πυροσβεστικού
προσωπικού (Ανθρώπινου Δυναμικού) αφού πλέον και σύμφωνα με όλους τους σύγχρονους
ορισμούς τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, θεωρείται ίσης και ζωτικής σημασίας
με τις υπόλοιπες προϋποθέσεις και τα μέσα που πρέπει να έχει ένας Οργανισμός.
Ο συντονισμός των εσωτερικών δομών όσο αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων για
την ευημερία αλλά και την προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων, πρέπει να αποτελεί άμεση
προτεραιότητα.
Κανένας στόχος και κανένα πρόγραμμα δεν πρόκειται να επιτύχει εάν δεν εκμεταλλευτούμε με
τον καλύτερο τρόπο τον παράγοντα προσωπικό του Π.Σ.!»
Και τι τραγική ειρωνεία. Επειδή τα θύματα στο βωμό του καθήκοντος δεν έχουν τελειωμό, όπως
προαναφέραμε, το προεδρείο της ΠΟΕΥΠΣ ανακοινώνει: «Με αφορμή τον τραγικό θάνατο αλλά και
τους σοβαρούς τραυματισμούς συναδέλφων μας το τελευταίο χρονικό διάστημα κατά την εκτέλεση
του καθήκοντος αναδείχτηκαν, δυστυχώς για μια ακόμη φορά, τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα
που αντιμετωπίζει το Π.Σ. εδώ και πολλά χρόνια. Είναι κοινός τόπος προβληματισμού για όλους
τους υπαλλήλους του Π.Σ. το αίσθημα της ανασφάλειας, της αβεβαιότητας και της εγκατάλειψης

662

ΠΟΕΥΠΣ - Το συνδικάτο του Πυροσβέστη
που επικρατεί, διότι η πολιτεία παραπέμπει τις όποιες λύσεις σε μακροπρόθεσμα σχέδια χωρίς να
αντιμετωπίζει καν στοιχειωδώς τις ανάγκες της καθημερινότητας.
Θεωρούμε αυτονόητο ότι η φυσική Ηγεσία θα ενεργήσει όπως πρέπει, προκειμένου να
διερευνηθούν τα αίτια των τραγικών συμβάντων και να αποδοθούν οι ευθύνες όπου προκύπτουν
και σε απόλυτο βαθμό με γνώμονα να μην επαναληφτούν τέτοιου είδους δυσάρεστα γεγονότα.
Δηλώνουμε ξεκάθαρα και κατηγορηματικά ότι όποιος επιχειρήσει να συγκαλύψει το οτιδήποτε
κατά παράβαση του υπηρεσιακού του καθήκοντος να είναι σίγουρος ότι θα μας βρει απέναντί του
με κάθε νόμιμο μέσο. Σκοπός του Προεδρείου της ΠΟΕΥΠΣ είναι να διακριβωθούν τα ακριβή
αίτια και να αποδοθεί δικαιοσύνη στο μέγιστο βαθμό.
Δυστυχώς όμως παρατηρούμε για μία ακόμη φορά ορισμένους που με περισσή απρέπεια και
ασέβεια επιχειρούν να καπηλευτούν τέτοιου είδους τραγικά γεγονότα, βάζοντας σε προτεραιότητα
τα παραταξιακά τους συμφέροντα και τη σκοπιμότητα της αυτοπροβολής τους.
Ο διχαστικός λόγος τους δεν προσφέρει τίποτα και ούτε λειτουργεί θετικά στην πλήρη διερεύνηση
των τραγικών συμβάντων, αντιθέτως τονώνει τον εγωισμό και τις μωροφιλοδοξίες ορισμένων
που βάζουν πάνω από όλα το προσωπικό και παραταξιακό τους συμφέρον, αγνοώντας έτσι τα
πραγματικά προβλήματα των Πυροσβεστών.
Έτσι λοιπόν, όσο και αν νομίζουν ότι έχει αξία για αυτούς ο «καταγγελτικός λόγος» δεν πρόκειται
να αντιληφθούν ποτέ ότι οι συνάδελφοι που βιώνουν στην καθημερινότητά τους τα μεγάλα
προβλήματα, αδιαφορούν, γυρίζοντάς τους την πλάτη.
Το προεδρείο της ΠΟΕΥΠΣ θα συνεχίσει να παρεμβαίνει και να αναλαμβάνει κάθε είδους
πρωτοβουλία προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη και να ισχύσουν τα αυτονόητα.
Σας καλούμε όλους να σταθείτε αρωγοί σε αυτόν το διαρκή αγώνα που καταβάλλουμε,
απομονώνοντας και αγνοώντας όλους αυτούς που θέτουν εμπόδια, προκειμένου να υπερισχύσει το
εφήμερο προσωπικό τους συμφέρον».
Νέες εξελίξεις στο ΤΕΑΠΑΣΑ – μερική δικαίωση στο ΣτΕ
Στις 25 Σεπτεμβρίου 2014, το προεδρείο ενημερώνει εγγράφως τις Ενώσεις77 για τις εξελίξεις
αναφορικά με το ΤΕΑΠΑΣΑ:
Ήδη, το Ταμείο με το Ν.4142/2013 έχει υπαχθεί στην εποπτεία του Υ.Δ.Τ.Π.Π. Με βάση τα
στατιστικά στοιχεία του έτους 2013, στους κλάδους του ΤΕΑΠΑΣΑ ανήκουν ως ασφαλισμένοι
77

Με ξεχωριστό έγγραφο, το προεδρείο θέτει ζήτημα μη επαρκούς ενημέρωσης του πυροσβεστικού προσωπικού εκ μέρους
των Ενώσεων. Επισημαίνει δηλαδή ότι «η ΠΟΕΥΠΣ έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις με
έγγραφες Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου για όλες τις ενέργειες – πρωτοβουλίες, αλλά και για τις τρέχουσες εξελίξεις. Για
το λόγο αυτό όλα τα παραπάνω αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΥΠΣ (www.poeyps.gr) και με FAX σε όλες τις
έδρες των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων. Όλες οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις έχουν με τη σειρά τους την υποχρέωση, ως μέλη της
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., να αποστέλλουν τις Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου σε όλες τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ή τα Πυροσβεστικά
Κλιμάκια της συνδικαλιστικής τους δικαιοδοσίας προκειμένου να αναρτηθούν στους Πίνακες Ανακοινώσεων ώστε να
λαμβάνει γνώση το σύνολο των Συναδέλφων (μελών σας ) όλων των ενεργειών και εξελίξεων. Δυστυχώς όμως όλο αυτό το
διάστημα γινόμαστε αποδέκτες παραπόνων από πολλούς Συναδέλφους (μέλη σας) διότι δεν υλοποιείται η ενημέρωση προς
αυτούς αποκλειστικά και μόνο με ευθύνη των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων. Παρακαλούμε τα Προεδρεία των Ενώσεων για
την πιστή εφαρμογή του Καταστατικού της Ομοσπονδίας ως προς την ενημέρωση των μελών σας προκειμένου να υπάρχει
άμεση και έγκαιρη ενημέρωση του συνόλου των μελών σας. Σε αντίθετη περίπτωση να μας δηλώσετε την οποιαδήποτε
αδυναμία σας, σε σύντομο χρονικό διάστημα, σχετικά με τα παραπάνω, ώστε να αναλάβει το Προεδρείο της ΠΟΕΥΠΣ την
διευθέτηση του ζητήματος».
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8.523 Πυροσβέστες και λαμβάνουν σύνταξη 6.432 μερισματούχοι.
Παρά τη μείωση των αποθεματικών του ΤΕΑΠΑΣΑ από την υποχρεωτική συμμετοχή του στο
Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολόγων (PSI), το Ταμείο έχει διατηρήσει τον πλεονασματικό του
χαρακτήρα και είναι βιώσιμο.
Παρά τις αντιδράσεις και την ουσιαστική άρνηση των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος,
με τη διάταξη του άρθρου 220 του Ν. 4281/2014, οι τομείς του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης
του ΤΕΑΠΑΣΑ, όπως και του Κλάδου Πρόνοιας, εντάσσονται υποχρεωτικά στο ΕΤΕΑ (Ενιαίο
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης).
Από 01/01/2015, η κινητή και ακίνητη περιουσία των ταμείων μας θα μεταφερθεί στο ΕΤΕΑ,
οι εισφορές μας θα αποτελούν έσοδά του και οι επικουρικές μας συντάξεις θα προσδιορίζονται με
βάση τα ισχύοντα σε αυτό.
Με την ίδια πιο πάνω διάταξη, ορίζεται ότι η ένταξη στο ΕΤΕΑ μπορεί να μην γίνει, εφόσον μέχρι
31/12/2014, μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων
ασφαλισμένων, δηλαδή της Ομοσπονδίας μας, όσον αφορά το Πυροσβεστικό Σώμα, και μετά από
εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, τα επί μέρους ταμεία επικουρικής ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ,
μπορούν να μετατραπούν σε Ν.Π.Ι.Δ. (επαγγελματικά ταμεία) του Ν. 3029/2002.
Ήταν και παραμένει σταθερή θέση μας η ανάκληση της διάταξης του άρθρου 220 του Ν.
4281/2014. Σε αυτήν την κατεύθυνση κατ’ αρχήν επικεντρώνονται όλες οι προσπάθειες και η
συνδικαλιστική μας δράση.
Ταυτόχρονα και με δεδομένο ότι σήμερα υφίσταται ένα συγκεκριμένο θεσμικό - νομοθετικό
πλαίσιο (αυτό του Ν. 4281/2014), θεωρούμε αναγκαίο μέσα στα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια
του νόμου, να εκτιμήσουμε όλα τα δεδομένα, ώστε να προστατευθούν τα συμφέροντα όλων των
υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος.
Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας συμμετείχαν η Ένωση Αξιωματικών
Πυροσβεστικού Σώματος και η Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος.
Παραβρέθηκαν επίσης υπηρεσιακοί παράγοντες του Πυροσβεστικού Σώματος από το ΤΕΑΠΑΣΑ οι
οποίοι μας ενημέρωσαν πλήρως για την κατάσταση του ταμείου και για τις πρόσφατες εξελίξεις.
Στη συνεδρίαση της 23/09/2014 παρευρέθησαν εκτός των ανωτέρω και έκαναν πλήρη
ενημέρωση, εκπρόσωποι μεγάλης αναγνωρισμένης και πιστοποιημένης αναλογιστικής εταιρείας,
οι οποίοι απάντησαν στα ερωτήματα των μελών του Δ.Σ., όπου και αποφασίστηκε να ακολουθηθεί
η προβλεπόμενη, νόμιμη διαδικασία της εκπόνησης Αναλογιστικών Μελετών για τους Τομείς
Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ώστε μέσα στα ασφυκτικά χρονικά όρια που θέτει ο νόμος,
να είμαστε ως Ομοσπονδία σε θέση να εκτιμήσουμε όλα τα δεδομένα, πριν λάβουμε τις οριστικές
μας αποφάσεις.
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι η Ομοσπονδία μας πραγματοποιεί καθημερινά ενημερωτικές
συναντήσεις με προεδρεία άλλων κλάδων εργαζομένων, που έχουν ήδη προβεί στη σύσταση
επαγγελματικών ταμείων, προκειμένου να έχουμε μία άμεση εικόνα και γνώση για τον τρόπο
σύστασης, λειτουργίας και διαχείρισης αυτών.
Εκτός από τις συναντήσεις που είχαμε στο αρμόδιο υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας με τις αρμόδιες Διευθύνσεις, παράλληλα πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις - επαφές
με τους υπεύθυνους του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων και
του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιριών Πετρελαιοειδών.
Επίσης, στα πλαίσια της σφαιρικής μας ενημέρωσης για το όλο θέμα, πραγματοποιήθηκε στις
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24/09/2014 συνάντηση με τον πρόεδρο του ΕΤΕΑ κ. Παπανικολάου, ο οποίος ανέλυσε διεξοδικά
όλα τα στοιχεία που ζητήσαμε για την ευρωστία και βιωσιμότητα του ΕΤΕΑ.
Είναι προφανές ότι όλοι μας βρισκόμαστε μπροστά σε πρωτόγνωρες καταστάσεις και ιδιαίτερα
περίπλοκα ζητήματα που καλούμαστε να διαχειριστούμε εντός στενών χρονικών ορίων. Για το
λόγο αυτό οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις να ενημερώνουν διεξοδικά τα μέλη τους και να διατυπώνουν
τη γνώμη τους σ’ έναν επείγοντα μεν αλλά αναγκαίο διάλογο.
Το Προεδρείο της ΠΟΕΥΠΣ σε αυτή την κατεύθυνση πράττει στο ακέραιο το καθήκον του,
αντιμετωπίζοντας το κρίσιμο αυτό ζήτημα με υπευθυνότητα, εξετάζοντας όλα τα δεδομένα και
δίνοντας κάθε αναγκαία διευκρίνιση και πληροφόρηση, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή
λύση τόσο για τους συνταξιούχους όσο και για τους εν ενεργεία συναδέλφους μας».
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε η τρίτη κατά σειράν κοινή συνάντηση
των εκπροσώπων των Ομοσπονδιών - Ενώσεων- Οργανώσεων των υπηρετούντων και των
αφυπηρετησάντων στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας για τα μισθολογικά και
συνταξιοδοτικά αιτήματα, ενώ την 1η Οκτωβρίου 2014 έγινε συνάντηση για το ΤΕΑΠΑΣΑ με τον
υφυπουργό Εργασίας Αντώνιο Μπέζα, καθώς και με υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου,
για να δοθούν διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου που εκδόθηκε για την εφαρμογή του άρθρου 220
του Νόμου 4281/14. Παράλληλα, ζητήθηκε να δοθεί εξάμηνη παράταση ώστε το συνδικαλιστικό
κίνημα, να προβεί στις ενδεικνυόμενες ενέργειες όχι υπό πίεση, αλλά με άνεση χρόνου.
Ήδη, οι Ομοσπονδίες έχουν προβεί σε προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την κατάθεση
προσφορών με αντικείμενο την επιλογή αναλογιστή, που θα αναλάβει την εκπόνηση των
προβλεπόμενων από το Νόμο αναλογιστικών μελετών για τους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας».
Μέσα σε όλα αυτά, είναι δύσκολο την ώρα της μάχης να συνειδητοποιήσει κανείς την επιτυχία
του αγώνα που έδωσαν και πέτυχαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, πόσω μάλλον το γεγονός ότι η
κυβέρνηση δεν τόλμησε τελικά να εφαρμόσει τις διατάξεις που είχαν ψηφιστεί για νέες περικοπές.
Επίσης, αποτελεί μέγιστη επιτυχία τους το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός από το βήμα της 79ης ΔΕΘ
αφιέρωσε μέρος της ομιλίας του στους ένστολους, ανακοινώνοντας ότι η απόφαση του Συμβουλίου
Επικρατείας κατά ένα τρόπο θα εφαρμοζόταν.
Πάντως, στις 6/10/2014, κατατέθηκε στη Βουλή από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών
Χρήστο Σταϊκούρα το προσχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2015, το οποίο προέβλεπε την
ενίσχυση των εισοδημάτων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας
με συνολικά κονδύλια ύψους 415.000.000 ευρώ.
Ειδικότερα, οι υποχρεώσεις των αναδρομικών αποδοχών και συντάξεων των δικαστικών και των
ενστόλων υπολογίζονταν για την περίοδο από 1/8/2012 έως 31/6/2014 σε 414,7 εκατ. ευρώ, ενώ
η καταβολή των αυξημένων αποδοχών και συντάξεών τους προσδιοριζόταν για το διάστημα από
1/7/2014 έως την 31/12/2014 και ήταν 162,2 εκατ. ευρώ.
Η 9η Οκτωβρίου, ως Ημέρα αγώνα κατά της κρατικής αυθαιρεσίας, έτυχε υπόμνησης αυτή τη
χρονιά εκ μέρους όλων των Ομοσπονδιών, με την ακόλουθη ανακοίνωση:
Συμπληρώνονται απόψε έντεκα χρόνια από τη θλιβερή «νύχτα της ντροπής» της 8/ 9 Οκτωβρίου
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2003, όταν η τότε πολιτική και φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ., δεν δίστασαν να καταστείλουν βίαια
την ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας μας στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ενώ διεκδικούσαμε
την κατοχύρωση του επαγγέλματός μας, ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, αντί «να δώσει τόπο στην οργή», για ουσιαστικούς και
συμβολικούς λόγους, κάθε χρόνο από τότε υπενθυμίζει σε όλους τα γεγονότα αυτά, αλλά και την
απόφασή μας να τιμούμε εκείνον τον αγώνα μας, καθιερώνοντας την 9η Οκτωβρίου κάθε έτους, ως
«Ημέρα αγώνα κατά της κρατικής αυθαιρεσίας».
Ήταν μια πρωτοβουλία εμπνευσμένη από τις δυναμικές κινητοποιήσεις και τους ενωτικούς
αγώνες εκείνης της περιόδου, όταν Αστυνομικοί, Πυροσβέστες και Λιμενικοί, διεκδικούσαμε
καλύτερες συνθήκες εργασίας και έμπρακτη αναγνώριση από την πολιτεία της επικινδυνότητας
του λειτουργήματός μας. Ο αυταρχισμός των κυβερνώντων, όμως, ενδυνάμωσε τους αγώνες μας
και εμπέδωσε το αγωνιστικό μας φρόνημα, με αποτέλεσμα, σε επόμενο χρόνο να ικανοποιηθεί
μερικώς το αίτημά μας, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος.
Εναπόκειται, δε, σε εμάς να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, για την πλήρη αναγνώριση της
επικινδυνότητας της εργασίας μας, όπως προτάσσουμε και στα ψηφίσματα, των συνεδρίων μας.
Εμείς, τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, που έχουμε ορκιστεί πίστη στο Σύνταγμα και
τους Νόμους του Κράτους, οφείλουμε να εκτελούμε τα καθήκοντά μας χωρίς να ενδίδουμε στους
πειρασμούς της εκάστοτε εξουσίας.
Να μη λησμονούμε ότι «δια νόμων άρχομεν, επί ανθρώπων άρχομεν και ουκ εσαεί άρχομεν».
Οι θετικές εξελίξεις στο οικονομικό μέτωπο αντιμετωπίστηκαν από τους συνδικαλιστές με
μετριοπάθεια, σοβαρότητα και υπευθυνότητα, δεδομένου ότι τα μνημόνια άφηναν πίσω τους
παντού καμένη γη...
Στις 20-10-2014, ΠΟΕΥΠΣ και ΕΑΠΣ απευθύνονται στον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά με
αφορμή τα επαινετικά του λόγια για το πυροσβεστικό προσωπικό, στο πλαίσιο της παρουσίασης
των αποτελεσμάτων της επιχειρησιακής δράσης του Πυροσβεστικού Σώματος κατά την αντιπυρική
περίοδο έτους 2014.
Οι δυο φορείς, επισήμαναν ότι «ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, ως ηθική επιβράβευση του αγώνα
των συναδέλφων στα πύρινα μέτωπα σε όλη την χώρα. Η αναγνώριση από εσάς της προσφοράς
των Ελλήνων Πυροσβεστών ως «παράδειγμα που μπορεί σήμερα ένας νέος Έλληνας και μια νέα
Ελληνίδα να ακολουθήσει», αποτελεί σαφώς ιδιαίτερη τιμή για τον επαγγελματικό μας φορέα.
Η δήλωσή σας ότι η «κοινωνία, δια του πρωθυπουργού, θέλει έμπρακτα να αναγνωρίσει το έργο»
μας, προφανώς δηλώνει την πρόθεσή σας να μετουσιώσετε σε πολιτική πράξη τη δήλωση αυτή.
Κύριε Πρωθυπουργέ
Επειδή, όπως και εσείς το είπατε, η φετινή επιτυχία «οφείλεται πρωτίστως στην αφοσίωση,
στην αυταπάρνηση και στον επαγγελματισμό των πυροσβεστών μας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας»,
περιμένουμε ως το ελάχιστο, να επαναχορηγηθεί στο πυροσβεστικό προσωπικό, ως ελάχιστη
αμοιβή της σκληρής και επικίνδυνης υπερπροσπάθειας και υπερεργασίας του «το δασικό» και να
καθιερωθεί θεσμικά στα πλαίσια της δίκαιης τακτοποίησης των μισθολογικών μας θεμάτων.
Επειδή, όπως πολύ σωστά αναφέρατε ότι η «η κοινωνία μας χρειάζεται την καλύτερη
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Πυροσβεστική», πάρτε τη σημαντική απόφαση και επιλύστε το χρόνιο πλέον πρόβλημα της
τριχοτόμησης του πυροσβεστικού προσωπικού, ώστε, μέσω της ομογενοποίησής του, να μπορέσουμε
να καταστήσουμε το Πυροσβεστικό Σώμα, πιο αξιόμαχο, πιο αποτελεσματικό.
Επειδή είναι πράγματι σημαντική η έκφραση της πολιτικής πρωτοβουλίας σας ότι «θέλουμε να
προσφέρουμε με ό,τι μέσο μπορούμε και να συμβάλλουμε στον εκσυγχρονισμό του Σώματος»,
περιμένουμε να προχωρήσει άμεσα:
- η αντικατάσταση των γερασμένων πυροσβεστικών οχημάτων
- ο εκσυγχρονισμός του εθνικού εναέριου πυροσβεστικού στόλου
- η προμήθεια στολών και μέσων ατομικής προστασίας για το σύνολο του προσωπικού
- η ενίσχυση της πυροσβεστικής δια βίου εκπαίδευσης
- η καθιέρωση κανόνων υγείας και ασφάλειας.
Κύριε Πρωθυπουργέ
Με τα παραπάνω, θα επιτευχθεί ο στόχος που θέσατε στο τέλος της ομιλίας σας και με τον οποίο
συμφωνούμε απολύτως, να διαμορφώσουμε τις συνθήκες για ένα νέο Πυροσβεστικό Σώμα, για την
Πυροσβεστική Υπηρεσία της επόμενης δεκαετίας».
Η ΠΟΕΥΠΣ, απευθύνθηκε επίσης στο Β. Κικίλια, και με αφορμή τις πρωθυπουργικές δηλώσεις,
τον κάλεσε να τη δεχθεί για διάλογο.
Στις 6 Νοεμβρίου 2014, τα προεδρεία των Ομοσπονδιών και των Ενώσεων των Σωμάτων
Ασφαλείας συναντήθηκαν με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα
και ενημερώθηκαν για την τροπολογία που κατέθεσε αμέσως ματά στη Βουλή, σχετικά με την
υλοποίηση κατά 50% της απόφασης του Σ.τ.Ε., ήτοι:
- την αποκατάσταση κατά 50% των περικοπών που επιβλήθηκαν με τον Ν. 4093/2012 στα
μισθολόγια Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, από 1/8/2012. Ειδικότερα, με τη
μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου που θα πραγματοποιηθεί στις 27/11/2014 θα καταβληθούν και τα
αναδρομικά έξι μηνών, από 1/7/2014. Από 1/1/2015 θα συνεχιστεί η καταβολή των υπολοίπων
αναδρομικών για τους 23 μήνες (από 1/8/2012 έως 30/6/2014) σε 36 μηνιαίες δόσεις. Τα αναδρομικά
ποσά μέχρι και 250 ευρώ θα καταβληθούν άπαξ με την μισθοδοσία του Ιανουαρίου του 2015.
- την αποκατάσταση των συντάξιμων αποδοχών των αποστράτων, κατά 50% η οποία θα
πραγματοποιηθεί με την καταβολή της σύνταξής τους στις 22 Δεκεμβρίου 2014 και θα περιλαμβάνει
μέρος των αναδρομικών από 1/7/2014.
Σύμφωνα με τον Χρήστο Σταϊκούρα, η πλήρης αποκατάσταση των αποδοχών και η επιστροφή
των αναδρομικών στο σύνολό τους, επειδή εγγράφονται στο έτος νομοθέτησής τους, δηλαδή εντός
του 2014, θα οδηγούσε σε υπέρβαση του προϋπολογισμού και εκτροχιασμό του ελλείμματος, που
θα πρέπει να βρίσκεται εντός των πλαισίων που έχει δεσμευτεί η χώρα μας.
Επίσης, στη συνάντηση ενημερώθηκαν για την άμεση προώθηση του συνταξιοδοτικού
νομοσχεδίου με ευεργετικές διατάξεις για το συνταξιοδοτικό των ένστολων που κατετάγησαν μετά
το 1990, καθώς και την επέκταση της 5ετίας για όλες τις Υπηρεσίες όπου υπηρετούν στελέχη των
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
«Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί την αρχή της δικαίωσης του αγώνα μας», ανέφεραν μεταξύ άλλων
οι Ομοσπονδίες για τη θετική αυτή έκβαση του αγώνα τους.
Όμως, όταν στις 10 Νοεμβρίου 2014 κατατέθηκε η αναμενόμενη τροπολογία-προσθήκη σε

667

Μανώλης Κ. Σταυρακάκης
σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης, επανήλθαν με τόνους όχι ιδιαίτερα πανηγυρικούς:
«Η εξέλιξη αυτή αποτελεί την αρχή και μόνο της δικαίωσης του αγώνα μας, για την οποία
δώσαμε σκληρές μάχες που ουδείς δικαιούται να υποτιμά ή να καπηλεύεται, αλλά ούτε και να
παραγνωρίζει ότι για πρώτη φορά ένα συνδικάτο ανέτρεψε μνημονιακό νόμο και μάλιστα με
οικονομικό περιεχόμενο. Αναμένουμε δε από την κυβέρνηση και από τον αρμόδιο υπουργό κατά
τη συζήτηση στη Βουλή, να αποδεχτεί το αίτημά μας που είχαμε υποβάλλει κατά τη συνάντησή
μας και αφορά τη σύντμηση της καταβολής των αναδρομικών στον ένα χρόνο έως 1.000 ευρώ και
στα δυο χρόνια έως 2.000 ευρώ, ως ελάχιστη ένδειξη κατανόησης της απόστασης που χωρίζει το
διατακτικό των αποφάσεων του Σ.τ.Ε. από την προωθούμενη ρύθμιση.
Υπενθυμίζουμε ότι στις 28/11/2014 θα επανεξεταστεί από την Τριμελή Επιτροπή Συμμόρφωσης
του Συμβουλίου της Επικρατείας το κατά πόσο η ως άνω ρύθμιση συνιστά πλήρη συμμόρφωση με
τις εν λόγω αποφάσεις. Είναι αυτονόητο επομένως ότι τελούμε εν αναμονή για περαιτέρω κινήσεις
μας. Όσον αφορά την διεκδίκηση του υπολοίπου ποσού των αναδρομικών, όπως αυτό θα προκύπτει
εξατομικευμένα, μετά την ψήφιση της τροπολογίας, καλούμε και τους συναδέλφους μέσω των
Πρωτοβαθμίων Ενώσεών τους να προβούν στις δέουσες ενέργειες.
Η προσπάθειά μας συνεχίζεται ως την πλήρη δικαίωση με την αξιοποίηση κάθε άλλου ένδικου
μέσου, αλλά και με τη διεκδίκηση ενός αξιοπρεπούς μισθολογίου, όπως έχουμε συναποφασίσει
ευθύς εξ αρχής όλες οι Ομοσπονδίες, όταν ξεκινήσαμε τον αγώνα μας για την ακύρωση των
επίμαχων μνημονιακών διατάξεων, που τελικά κρίθηκαν αντισυνταγματικές στο σύνολό τους από
το Συμβούλιο της Επικρατείας».
Τελικά, στις 13-11-2014, ψηφίστηκε η υπ’ αριθμ. 1978/130 τροπολογία του υπουργείου
Οικονομικών για την μερική αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών του Ν. 4093/12, ενώ με την
ίδια ρύθμιση διατηρούνται σε ισχύ οι κείμενες διατάξεις περί χορήγησης μισθολογικών προαγωγών
και δεν θίγεται η εφάπαξ χρηματική ενίσχυση του κοινωνικού μερίσματος που χορηγήθηκε
εκτάκτως από την κυβέρνηση.
Οι Ομοσπονδίες συνεχίζουν αταλάντευτα τον αγώνα, χαιρετίζοντας κάθε αγωνιστική
κινητοποίηση της χειμαζόμενης ελληνικής κοινωνίας και ενώνοντας τη φωνή τους με όλους τους
αγωνιζόμενους συμπολίτες μας, με αποκορύφωμα την πανελλαδική απεργία των τριτοβάθμιων
συνδικαλιστικών οργανώσεων ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, στις 27 Νοεμβρίου 2014, ενόψει της ψήφισης του
Κρατικού Προϋπολογισμού.
Πανελλαδική Συνδιάσκεψη
Στις 15/11/2014 πραγματοποιήθηκε Πανελλαδική Συνδιάσκεψη η οποία αποφάσισε να
πραγματοποιηθεί έκτακτο Πανελλαδικό Συνέδριο το διήμερο 1 και 2 Δεκεμβρίου 2014, στην
Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Λήψη απόφασης για τη μετατροπή ή μη του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. (Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης
Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος) και του Τ.Π.Υ.Π.Σ. (Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων
Πυροσβεστικού Σώματος) σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής
ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του Νόμου 3029/2002 (Επαγγελματικό Ταμείο).
Στη Συνδιάσκεψη προσκλήθηκε ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Ταμείου των εργαζομένων
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στις εταιρίες πετρελαιοειδών, Ιωάννης Ζήλλης, ο οποίος εξέθεσε τις απόψεις και τους
προβληματισμούς που είχε ο δικός του συνδικαλιστικός φορέας, προτού πάρουν την ιστορική και
γι’ αυτούς απόφαση της μη ένταξης του ταμείου τους στο ΕΤΕΑ, πριν δύο έτη, και της μετατροπής
του σε επαγγελματικό.
Επίσης, ανέφερε προβλήματα που αντιμετώπισαν, πρακτικές που χρησιμοποίησαν και την
υφιστάμενη κατάσταση του Ταμείου τους, πλέον, ως επαγγελματικού. Το Επαγγελματικό Ταμείο
των εργαζομένων στις εταιρίες πετρελαιοειδών, φαίνεται ότι παρουσιάζει παρόμοια χαρακτηριστικά
με το Επικουρικό Ταμείο ΤΕΑΥΠΣ.
Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν από τους ομιλητές, στην Ελλάδα αναπτύχθηκαν τα προηγούμενα
χρόνια δύο συνταξιοδοτικοί πυλώνες ασφάλισης, α) κύριας σύνταξης και β) επικουρικής και
προνοίας. Αντιθέτως με το ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδας, στην Ευρώπη έχουν αναπτυγμένους
εδώ και χρόνια τον πυλώνα της κύριας ασφάλισης και τον πυλώνα των επαγγελματικών ταμείων
(το ευρωπαϊκό σύστημα χρησιμοποιείται ως οδηγός στις μνημονιακές παρεμβάσεις για την
αναδιοργάνωση του πτωχευμένου Ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος).
Ο πυλώνας των επαγγελματικών ταμείων δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το έτος 2002 και δίνει
κίνητρα η πολιτεία, αφού οι εισφορές προς τα επαγγελματικά ταμεία αφαιρούνται από το εισόδημα
και δεν φορολογούνται!
Να σημειώσουμε ότι, σύμφωνα με τα λεγόμενα των αναλογιστών, τα επαγγελματικά ταμεία
είναι η καλύτερη δομή ασφαλιστικού οργανισμού που εξασφαλίζει σε όλες τις γενιές τη χορήγηση
σύνταξης, εφάπαξ παροχή ή παροχή υγείας, αφού οι εισφορές κάθε μετόχου, μπαίνουν σε έναν
«κουμπαρά» και τον περιμένουν προσαυξημένες, να τις εισπράξει στο μέλλον.
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρεοκόπησε πρώτα απ’ όλα με το PSI αλλά και με τις υπέρμετρες
παροχές των Ταμείων που δεν ήταν ανάλογες με τις δυνατότητές τους, αφού βασίστηκαν στο
σύστημα να πληρώνουν οι ενεργοί ασφαλισμένοι, τις συντάξεις και τα εφάπαξ των συνταξιούχων,
τα δε ελλείμματα μεταφέρονταν από γενιά σε γενιά.
Όπως ειπώθηκε από τους ομιλητές, ενεργοποιούνται πλέον οι νομοθετικές διατάξεις που έχουν
ψηφιστεί με νόμους από το έτος 2010 (Ν. 3863/2010 κλπ), καθώς και μνημονιακές διατάξεις, με
αποτέλεσμα να αναμένονται το επόμενο διάστημα εφαρμοστικές διατάξεις που ωθούν τις συντάξεις
και τα εφάπαξ σε συρρίκνωση.
Το μόνο που θα προσπαθήσει να εγγυηθεί το κράτος το επόμενο διάστημα θα είναι το ποσό κύριας
σύνταξης ύψους 360,00 ευρώ, το οποίο θα υποστεί και αυτό μειώσεις, ανάλογες με το συντελεστή
βιωσιμότητας των ελλειμματικών πλέον Ταμείων. Εάν το κράτος δεν μπορεί να εγγυηθεί τις κύριες
συντάξεις, πόσω μάλλον να μπορεί να εγγυηθεί τις επικουρικές συντάξεις και τα εφάπαξ.
Σύμφωνα με τους ομιλητές και πληθώρα πρόσφατων δημοσιευμάτων, η τάση στην Ελλάδα είναι
στην αρχή, ένωση των επικουρικών Ταμείων σε ένα μεγάλο, το οποίο θα είναι εν τη γενέσει του
ελλειμματικό, αφού θα ενσωματώνει τα ελλείμματα μεγάλων ελλειμματικών Ταμείων, όπως το ΙΚΑ.
Εν συνεχεία και αφού μειωθούν οι επικουρικές συντάξεις τραγικά, αναμένεται να καταργηθούν και
να ενσωματωθεί ένα μικρό ποσό στην κύρια σύνταξη, ενώ οι εισφορές θα παραμένουν!
Τα δε Ταμεία προνοίας (εφάπαξ) που προς στιγμήν γλυτώνουν, θα ενσωματωθούν σε ένα ενιαίο
ταμείο εφάπαξ και θα έχουν την τύχη των επικουρικών ταμείων. Και αυτό δεν είναι εικασίες, αυτό
ακριβώς έγινε στα επικουρικά ταμεία που γλίτωσαν πριν δύο χρόνια και τώρα, από 1/1/2015,
ενοποιούνται.
Η τάση στην Ευρώπη (που θα εφαρμοστεί και στην Ελλάδα), είναι οι μόνες πρόσθετες παροχές
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που δίνονται, να είναι από επαγγελματικά Ταμεία, τα οποία θα πρέπει να είναι υγιή, να μην
παρουσιάζουν δηλαδή ελλείμματα, και να εποπτεύονται από πολύ αυστηρούς κανόνες δεοντολογίας
και ελέγχου.
Όσα ταμεία κριθούν ότι δεν μπορούν να πορευτούν μόνα τους, θα ενσωματωθούν στο ΕΤΕΑ και
στο ΤΠΔΥ και οι παροχές τους θα εξαϋλωθούν. Να σημειώσουμε ότι οι μειώσεις θα είναι τεράστιες,
και οι οποίες μέχρι σήμερα έχουν αποφευχθεί, αφού κακώς απορρόφησαν από τώρα για το κλείσιμο
του ελλείμματος, χρήματα από το ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΕΩΝ
(ΑΚΑΓΕ). Συνεπώς, η πορεία των Ταμείων μας είναι προδιαγεγραμμένη, αφού δεν μπορούν να
αποτελούν την μοναδική εξαίρεση στην Ευρώπη.
Μετά τα ανωτέρω, παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα για την κατάσταση των δύο Ταμείων και
σύμφωνα με τις αναλογιστικές μελέτες φαίνεται έλλειμμα στο ΤΕΑΥΠΣ της τάξης του 28,18% και
στο ΤΠΥΠΣ της τάξης του 34,1%.
Αυτό σημαίνει ότι για να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα, απαιτείται είτε αύξηση εισφορών, ίση
με τους δείκτες αύξησης εισφορών κατά περίπτωση, είτε μείωση παροχών, ίση με τους δείκτες
μείωσης παροχών, ανά περίπτωση.
Μπορεί, επίσης, να επιλεχτούν από τους αναλογιστές μεικτά σενάρια, ταυτόχρονης αύξησης
εισφορών και μείωσης παροχών, σε βάθος 10ετίας και άνω, στα οποία θα αναλάβουν όλες οι γενιές
(οι ήδη συνταξιούχοι, αυτοί που συνταξιοδοτούνται τώρα και οι εν ενεργεία υπάλληλοι) τη μείωση
του ελλείμματος.
Τα ελλείμματα που παρουσιάζονται στις μελέτες, οφείλονται κυρίως στο PSI, για το οποίο
το ΤΕΑΠΑΣΑ έχει κινηθεί δικαστικά, κάνοντας αγωγή στο Ελληνικό Δημόσιο και την οποία
παρακολουθούμε για την περίπτωση που χρειαστεί να κάνουμε κι εμείς περαιτέρω πρόσθετες
ενέργειες.
Με τα παραπάνω ελλείμματα είναι φανερό ότι τα Ταμεία δεν μπορούν να σταθούν μόνα τους!
Αναμένεται τις επόμενες μέρες η εταιρία PRUTENTΙAL που εκπονεί τις μελέτες, να παράγει
για εμάς σενάρια αντιμετώπισης του ελλείμματος για την περίπτωση που τα Ταμεία μας γίνουν
επαγγελματικά (Ν.Π.Ι.Δ.).
Όμως σε κάθε περίπτωση αυτό θα γίνει μετά από πρόταση του αναλογιστή και την απαραίτητη
συγκατάθεση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
Σε αντίθεση με τα ανωτέρω, καθόλου ευχάριστα νέα, με τον τελευταίο νόμο, μας δίνεται η
δυνατότητα να πάρουμε τα Ταμεία μας στα χέρια μας, ώστε να γίνουν Ν.Π.Ι.Δ.
Να σημειώσουμε ότι έχουμε κινηθεί πρώτοι σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα ταμεία
που βρίσκονται στην ίδια συνθήκη του νόμου (περίπου τριάντα), και είμαστε οι πρώτοι που
έχουμε τα αποτελέσματα των μελετών τη δεδομένη αυτή χρονική στιγμή, έχουμε δε λάβει
δεσμεύσεις για παροχή χώρου για τη στέγαση του πιθανώς μελλοντικού TEA Πυροσβεστών και τη
διάθεση προσωπικού σε αυτό, στην περίπτωση που προκριθεί η επιλογή αυτή, έτσι ώστε να μειωθεί
το λειτουργικό κόστος κατά το μέγιστο.
Η ιστορικότητα της στιγμής μας υποχρεώνει να πράξουμε με υπευθυνότητα και σύνεση πέρα από
κομματικές και άλλες αγκυλώσεις, αφού θα αποφασίσουμε εμείς για το μέλλον μας, και δεν είναι
μια απλή απόφαση.
Τα αποτελέσματα θα φανούν άμεσα και όσοι κινηθούν στην απόφασή τους, με άλλα κίνητρα,
διαφορετικά από το συμφέρον τόσο των παλαιών όσο και των νέων συναδέλφων και τη διασφάλιση

670

ΠΟΕΥΠΣ - Το συνδικάτο του Πυροσβέστη
των παροχών για όλους στο μέλλον, θα κληθούν να δώσουν άμεσα εξηγήσεις σε αυτούς!
Η στιγμή είναι ιστορική, ο χρόνος ελάχιστος, αφού εάν παρθεί απόφαση για ΝΠΙΔ πρέπει να
συνταχτούν άμεσα νέα Καταστατικά και εμείς μέχρι στιγμής έχουμε πράξει όπως οφείλουμε!
Αναμένουμε από όλους να πράξουν το ίδιο!»
Ακολούθησε εμπεριστατωμένη συζήτηση πάνω σε όλα τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν,
προκειμένου να υπάρξει σαφής και πλήρης ενημέρωση των προεδρείων των Ενώσεων, που θα
ενημερώσουν με την σειρά τους τα μέλη τους.
Στη συνέχεια έγιναν τοποθετήσεις από τα προεδρεία των Ενώσεων σχετικά με την διαδικασία που
θα ακολουθηθεί μέχρι την κατάληξη της τελικής απόφασης αλλά και το χρονοδιάγραμμα αυτής.
Ακούστηκαν διάφορες απόψεις και προβληματισμοί όπως και διάφορες προτάσεις σχετικά με τη
λήψη της τελικής Απόφασης. Υπερίσχυσε τελικά η πρόταση του προεδρείου της ΠΟΕΥΠΣ ότι «τα
πρωτοβάθμια σωματεία όπως προκύπτει από το Καταστατικό τους αλλά και το Νόμο 1264/1982,
λειτουργούν αυτόνομα και μπορούν να αποφασίσουν μέσω των Δ.Σ. τους τον τρόπο ενημέρωσης
των μελών τους (π.χ. συνελεύσεις, ημερίδες, ομιλίες, περιοδείες και διάφορες πρωτοβουλίες και
ενέργειες σε κάθε Υπηρεσία της δικαιοδοσίας τους).
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γίνει σαφές ότι σύμφωνα με το Νόμο 4281/2014 (άρθρο 220) η
τελική απόφαση θα ληφθεί από την αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση του Π.Σ., που στην προκειμένη
περίπτωση είναι η Ομοσπονδία. Στα στενά χρονικά περιθώρια που διέθεταν, αποφασίστηκε η
διεξαγωγή εκτάκτου Συνεδρίου.
Διανύουμε ιστορικές και πρωτόγνωρες στιγμές όπου πρέπει με απόλυτη συνδικαλιστική
υπευθυνότητα να λάβουμε απόφαση για το μέλλον των Ταμείων μας. Θα πρέπει, λοιπόν, να
αποφασίσουμε αν θα υπαχθούμε στο ΕΤΕΑ ή θα δημιουργήσουμε Ταμείο Επαγγελματικής
Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) ως Νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), παίρνοντας έτσι την τύχη
στα χέρια μας για το μέλλον των ασφαλιστικών μας Ταμείων.
Σε αυτή τη δύσκολη απόφαση καλούμε τους πάντες που υπηρετούν στο Π.Σ. να εκφράσουν μέσα
στα χρονικά περιθώρια που απομένουν, την άποψή τους.
Έχουμε πλήρη επίγνωση της κατάστασης και αντιλαμβανόμαστε την κρισιμότητα αυτής
ενεργώντας με απόλυτη υπευθυνότητα και σαφήνεια, ως προεδρείο απέναντι στα μέλη μας.
Έχοντας ως μοναδικό γνώμονα το κοινό συμφέρον προς όφελος του συνόλου των Πυροσβεστών
(εν ενεργεία - Αποστράτων) συνεχίζουμε με σκληρή δουλειά και καθημερινή ενημέρωση, μέσω της
σελίδας μας στο internet, κάνοντας έτσι όλες τις απαραίτητες ενέργειες με απόλυτη διαφάνεια και
ανιδιοτέλεια».
Στην Συνδιάσκεψη παρέστησαν και διατύπωσαν τις απόψεις τους ο εκπρόσωπος του Αρχηγείου
Π.Σ., Αρχιπύραρχος Φίλιππος Παντελεάκος, ο Διευθυντής Ασφάλισης παροχών του ΤΕΑΠΑΣΑ
Ευάγγελος Τσαλοκώστας, ο Προϊστάμενος του Τμήματος παροχών (ΤΕΑΥΠΣ & ΤΠΥΠΣ) του
ΤΕΑΠΑΣΑ Κων/νος Ζαγγογιάννης και ο Πρόεδρος Ε.Α.Π.Σ. Ιωάννης Σταμούλης,
Παρουσίασαν στοιχεία και διατύπωσαν τις απόψεις τους οι αναλογιστές της εταιρείας Prudential Βασίλειος Μαργιός, Καθηγητής Αναλογιστής και Οικονομολόγος Κωνσταντίνος Νικολάου και
Βασίλης Μπέτσης.
Επιπλέον, έγινε ενημέρωση για το θέμα του Βαθμολογίου. Συγκεκριμένα ανατέθηκε στο

671

Μανώλης Κ. Σταυρακάκης
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών η διερεύνηση της μεταβολής του μισθολογικού κόστους των
Πυρ/στών που θα προκύψει από την εφαρμογή του σχετικού Π.Δ.
Στις 19/11/2014 η ΠΟΕΥΠΣ απευθύνθηκε στον Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος Αντιστράτηγο
Βασίλειο Παπαγεωργίου για το Βαθμολόγιο, τονίζοντάς του ότι όταν συζητούνταν το νομοσχέδιο
περί Αναδιοργάνωσης του Π.Σ. (Ν. 4249/2014), «ασκήθηκαν τεράστιες πιέσεις από πλευράς μας
με καθημερινές παρεμβάσεις προς την αρμόδια τότε διακομματική επιτροπή της Βουλής. Οι
συντονισμένες τότε ενέργειές μας έπιασαν τελικά τόπο με αποτέλεσμα να ενταχθεί η συγκεκριμένη
διάταξη στο άρθρο 69 του Ν. 4249/2014 περί Αναδιοργάνωσης, για τη δημιουργία Βαθμολογίου στο
Πυρ/κό Προσωπικό, με την έκδοση Π.Δ. Από την ψήφιση του νομοσχεδίου και μετά, το προεδρείο
της Ομοσπονδίας έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και σας καταθέτουμε:
α) Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με αντικείμενο «Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων,
προαγωγών και απολύσεων των κατωτέρων οργάνων και Πυρονόμων του Πυροσβεστικού
Σώματος και άλλες διατάξεις». Σκοπός του είναι να άρει τις αδικίες που υφίστανται στην εξέλιξη
των στελεχών κατωτέρων βαθμών του Πυροσβεστικού Σώματος
β) Ανάλυση επιπτώσεων από την εφαρμογή του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος των
χαμηλόβαθμων Πυροσβεστών. Αντικείμενο της μελέτης που ανατέθηκε στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι η διερεύνηση της μεταβολής του μισθολογικού κόστους των
Πυροσβεστών που θα προκύψει από την εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος.
γ) Εισηγητικό Σημείωμα - Αιτιολογική Έκθεση όπου παρατίθενται οι προτεινόμενες ρυθμίσεις,
καθώς και το σκεπτικό θεσμοθέτησής τους.
δ) Πρόταση διαμόρφωσης νέου Μισθολογίου σύμφωνα με την επεξεργασμένη και ρεαλιστική
πρότασή μας. Αντικείμενο της μελέτης, που ανατέθηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
είναι η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης, η ανάλυση
των χαρακτηριστικών του ειδικού μισθολογίου των Πυροσβεστών και η διερεύνηση νέου
Μισθολογίου Πυροσβεστών χωρίς Μισθολογικές Προαγωγές με τους ισχύοντες Βασικούς Μισθούς
και Μισθολογικά Κλιμάκια.
Κύριε Αρχηγέ, ζητάμε από εσάς να σταθείτε αρωγός και να κάνετε όλες τις απαραίτητες ενέργειες,
προκειμένου να υλοποιηθεί αυτό το πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας και κατ’ επέκτασην του
χαμηλόβαθμου προσωπικού του ΠΣ. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τις άμεσες ενέργειές
σας».
Στις 20/11/2014 η ΠΟΕΥΠΣ ενημερώνει τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της για την κατάσταση του
ΕΤΕΑ, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «σήμερα στο ΤΕΑΥΠΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ, σύμφωνα με το Β.Δ.
483/66 (ΦΕΚ 120 τ.Α’) - καταστατικό του ΤΕΑΥΠΣ, παρακρατούνται 4% επί του βασικού μισθού
στους παλιούς ασφαλισμένους και στους νέους ασφαλισμένους, σύμφωνα με την παράγραφο 2
του άρθρου 22 & άρθρο 32 του Ν. 2084/7-10-1992, γίνεται κράτηση 3% επί των πάσης φύσεως
αποδοχών και δώρων και επιδομάτων του ασφαλισμένου και 3% εργοδοτική εισφορά του Δημοσίου
επί των ανωτέρω αποδοχών.
Με την ένταξή μας όμως στο ΕΤΕΑ, όπως ορίζεται σαφώς στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
220 του Ν. 4281/2014, το ταμείο διέπεται από την γενικότερη νομοθεσία του ΕΤΕΑ και κατά
συνέπεια εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 5 του πρόσφατου Ν. 4225/2014 (ΦΕΚ 2 Τ.
Α’), στις οποίες προβλέπεται από 1.12.2013 το ποσό της εισφοράς στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής
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Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, (παλιοί και
νέοι ασφαλισμένοι) να υπολογίζεται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για
τον εργοδότη επί των πάσης (φύσεως αποδοχών του εργαζόμενου.
Με μια πρώτη ματιά, οι ανωτέρω διατάξεις φαίνεται ότι συμφέρουν τους ασφαλισμένους του
Ταμείου, γιατί η εισφορά μειώνεται από 4% σε 3%. Στην πραγματικότητα όμως θα γίνει ακριβώς
το αντίθετο, όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω:
Ανακαλύψαμε ότι με την είσοδό μας στο ΕΤΕΑ, πραγματοποιείται τεράστια αύξηση των
εισφορών στους παλιούς ασφαλισμένους με δεδομένη την ταυτόχρονη μείωση των συντάξεων
(αύξηση εισφορών).
Αυτό γίνεται γιατί ενώ μέχρι τώρα οι εισφορές παρακρατούνταν σε ποσοστό 4% επί του βασικού
μισθού, με την ένταξη του Ταμείου στο ΕΤΕΑ θα γίνεται παρακράτηση επί του συνόλου των
αποδοχών του Ασφαλισμένου, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η μηνιαία εισφορά κατά 50%, 60%
ίσως και περισσότερο, ανάλογα πάντα με τον βαθμό και τα έτη υπηρεσίας του υπαλλήλου και
ταυτόχρονα λόγω δεδομένων ελλειμμάτων του ΕΤΕΑ, να εξαϋλωθούν τα χορηγούμενα βοηθήματα
(συντάξεις).
Επίσης ανακαλύψαμε ότι με την ένταξή μας στο ΕΤΕΑ, οι χορηγούμενες συντάξεις θα μειώνονται
όταν το σύνολο όλων των εισφορών του ΕΤΕΑ (συμπεριλαμβανομένου και του επικουρικού του
ΙΚΑ) είναι μικρότερες των παροχών (1η μείωση σύνταξης).
Επιπρόσθετα, επέρχεται και νέα μείωση με απόφαση του υπουργού σε περίπτωση που με την
πρώτη μείωση δεν καλυφθεί το έλλειμμα (2η μείωση σύνταξης).
Για δε τις περιπτώσεις που επιθυμεί ο ασφαλισμένος να δικαιωθεί σύνταξη χηρείας, η σύζυγός
του, μόλις αυτός αποβιώσει, θα πρέπει να το δηλώνει στην αίτησή του για να γίνει περαιτέρω μείωση
στην σύνταξη του [άρθρο 42 Ν. 4052/2012 ιδρυτικός νόμος ΕΤΕΑ] (3η μείωση σύνταξης).
Επιπρόσθετα των ανωτέρω, στην μείωση της σύνταξης θα λαμβάνονται υπόψη τα δημογραφικά
δεδομένα της Ελλάδος, όπως η γήρανση του πληθυσμού (άρθρο 42 Ν 4052/2012 ιδρυτικός νόμος
ΕΤΕΑ & Υπ’ αριθ. 9837/98 (ΦΕΚ 2276/6-8-2012) Υπουργική Απόφαση υπουργού εργασίας
(πιθανή 4η μείωση σύνταξης)».
Να συμπληρώσουμε ότι σε απάντηση του με αρ. πρωτ.305/7-11-2014 εγγράφου της ΠΟΕΥΠΣ
προς τον πρόεδρο του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ Ταξίαρχο Παναγιώτη Δρακάκη, σχετικά με το ερώτημα
της ΠΟΕΥΠΣ, εάν το ΤΕΑΠΑΣΑ έχει ασκήσει προσφυγή ή οποιαδήποτε άλλη νομική ενέργεια που
έλαβε χώρα στο πλαίσιο του PSI, το Ταμείο απάντησε (υπ’ αριθμ. 8069/2/195/18-11-2014 έγγραφό
του) ότι με το υπ’ αριθ. 9.45/18.2.2013 Πρακτικό - Απόφασή του, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την
εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Ταμείου για την κατάθεση αγωγής κατά της Τράπεζας
της Ελλάδας και του Ελληνικού Δημοσίου, για την διασφάλιση των συμφερόντων του Ταμείου και
των μετόχων του.
Συγκεκριμένα, για την αποκατάσταση της απελθούσας οικονομικής ζημίας των Τομέων και του
Κλάδου Υγείας, από την αναγκαστική συμμετοχή του στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολόγων
Ελληνικού Δημοσίου (PSI).
Προς τούτο, ο Νομικός Σύμβουλος του Ταμείου, κατέθεσε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών την από 29.07.2013 και με ΓΑΚ 20676/2013 Αγωγή κατά της Τράπεζας
της Ελλάδας και του Ελληνικού Δημοσίου, η συζήτηση της οποίας δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί,
διεκδικώντας νομιμοτόκως και για τις αιτίες που αναλυτικώς εκτίθενται στο ιστορικό αυτής,
αποζημίωση για την υλική και ηθική ζημία που υπέστη από την εφαρμογή του PSI.
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Το 17° έκτακτο πανελλαδικό συνέδριο
Το 17° έκτακτο πανελλαδικό συνέδριο της Ομοσπονδίας συνήλθε στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2014
στην Αθήνα (ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ) με τη συμμετοχή αντιπροσώπων όλων των Πρωτοβάθμιων
Ενώσεων.
Στο συνέδριο έγινε αναλυτική ενημέρωση επί όλων των θεμάτων που αφορούν τα Ταμεία
(Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. και Τ.Π.Π.Σ.) και παρουσιάστηκε η αναλογιστική μελέτη που εκπόνησε για
λογαριασμό της ΠΟΕΥΠΣ και της Ε.Α.Π.Σ. η εταιρεία Prudential Actuarial Solutions ltd, που
αναδείχθηκε, μετά από δημόσια πρόσκληση, ανάδοχος της μελέτης.
Ιδιαίτερες διευκρινίσεις και πληροφορίες δόθηκαν και από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του
ΤΕΑΠΑΣΑ (Παναγιώτη Δρακάκη, Ευάγγελο Τζαλοκώστα, και Κων/νο Ζαγγογιάννη).
Έλαβαν επίσης το λόγο και τοποθετήθηκαν πολλά μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΕΥΠΣ, οι επικεφαλής των
παρατάξεων και πολλοί σύνεδροι. Το συνέδριο μέσα από απόλυτα δημοκρατικές διαδικασίες υπό
την ευθύνη του διαπαραταξιακού προεδρείου, που ανταποκρίθηκε πλήρως στα καθήκοντά του, με
μυστική ψηφοφορία, αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία (91% των ψηφισάντων - 88 ναι, 3 όχι, 3
λευκά, 3 άκυρα) την έγκριση της μετατροπής των Ταμείων (Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. - Τ.Π.Υ.Π.Σ.) σε Ν.Π.Ι.Δ.
(Επαγγελματικό Ταμείο) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν.3029/2002.
Ταυτόχρονα υπερψηφίστηκε «η πρόταση για συνέχιση των αγώνων μας και των προσπαθειών μας
για κατάργηση του άρθρου 220 του Ν.4281/2014. Επίσης, υπερψηφίστηκε η πρόταση της εξάμηνης
παράτασης στην μετατροπή των Ταμείων μας, καθώς και για την επιστροφή των λεηλατημένων
από το PSI αποθεματικών τους με στόχο ένα βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα. Το Δ.Σ. της ΠΟΕΥΠΣ
θα εντείνει τις προσπάθειές του για την υλοποίηση των αποφάσεων του 17ου Συνεδρίου προς το
συμφέρον όλων των συναδέλφων».
Η Ομιλία του προέδρου της ΠΟΕΥΠΣ Δημήτρη Σταθόπουλου:
«Αγαπητοί συνάδελφοι, Αγαπητοί προσκεκλημένοι.
Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας για το 17°
έκτακτο πανελλαδικό συνέδριό μας.
Συγκαλέσαμε το έκτακτο συνέδριό μας σε συνθήκες εξαιρετικής πίεσης και αγωνίας για το
μέλλον μας. Καλούμαστε να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις που θα σημαδέψουν όχι μόνο την
Ομοσπονδία μας, αλλά και το σύνολο των υπαλλήλων του Π.Σ., αυτών που σήμερα υπηρετούν,
αλλά και αυτών που αύριο θα προσληφθούν.
Έχω τη βεβαιότητα ότι μέσα από τη συζήτηση όλων των πλευρών του θέματος της ημερήσιας
διάταξης και την ενημέρωση που θα γίνει, θα οδηγηθούμε σε σωστές αποφάσεις. Πριν προχωρήσω,
θα ήθελα να σας καλέσω να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του πρόσφατα αδικοχαμένου
συναδέλφου μας ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΑΝΤΖΙΟΥ.
ΑΘΑΝΑΤΟΣ! Συνάδελφέ μας δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στο άρθρο 220, τονίζοντας ότι ο νόμος 4281/2014 ανατρέπει
τα δεδομένα και κάλεσε την πολιτεία να μην αποτολμήσει τη νέα ληστεία στα ταμεία τους. «Σε
αυτή την αγωνιστική κατεύθυνση κινήθηκε και κινείται η ΠΟΕΥΠΣ.
Το συνέδριό μας γίνεται αφού προηγήθηκε μια κοπιαστική προσπάθεια ενημέρωσης όλων των
συναδέλφων. Ως προεδρείο της ΠΟΕΥΠΣ εκτιμάμε ότι ανταποκρίθηκε στις δύσκολες συνθήκες
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που βρισκόμαστε», τόνισε, παραθέτοντας αναλυτικά τις ενέργειές του ΔΣ.
«Συνάδελφοι
Το Προεδρείο έκανε το καθήκον του. Σ’ αυτό να είστε βέβαιοι. Ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις.
Δεν ισχυριζόμαστε ότι είμαστε τέλειοι, όμως προσπαθούμε, δουλεύουμε νυχθημερόν και ακούμε
τους πάντες. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε κι εσάς, να ακούσουμε τη γνώμη σας και την κριτική
σας για να προχωρήσουμε μαζί στο όποιο βήμα επιλέξουμε. Όμως, συνάδελφοι, μην πυροβολείτε
άδικα το προεδρείο κάτω από σκοπιμότητες μικροπαραταξιακές και μικρόψυχες.
Αγαπητοί συνάδελφοι
Το συνέδριό μας έχει μόνο ένα θέμα ημερήσιας διάταξης. Το θέμα αυτό τέθηκε γιατί παρά
το αίτημά μας για άμεση ανάκληση του άρθρου 220 του Ν.4281/2014 και τη θωράκιση και
διάσωση του ΤΕΑΠΑΣΑ και των Ταμείων μας, η 1/1/2015, πλησιάζει. Έτσι λοιπόν, καλούμαστε
να απαντήσουμε στο δύσκολο πραγματικά ερώτημα που τίθεται από την ημερήσια διάταξη, με
αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όλους τους συναδέλφους και τις επόμενες γενιές. Θεωρώ ότι όλοι
μας έχουμε έναν έντονο προβληματισμό για τη στάση μας απέναντι στο ερώτημα που τίθεται από
την ημερήσια διάταξη και το οποίο μετακυλήθηκε στις πλάτες μας από τον ίδιο το νόμο.
Η απάντηση που θα δώσουμε - όποια και να είναι - θα πρέπει να δοθεί υπεύθυνα και μετά την
ενημέρωση που θα έχουμε, χωρίς να υποστέλλουμε ή να βάζουμε στο συρτάρι το αίτημα για ένα
βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα που θα εγγυάται με ρήτρα αξιοπρέπειας, τα χρήματα που κάθε
μήνα δίνουμε, ώστε οι παροχές να είναι αντίστοιχες. Στην απάντησή μας δεν χωρούν οι όποιες
παραταξιακές διαφορές και οι κομματικές λογικές. Πρέπει να πρυτανεύσει το συμφέρον του κάθε
συναδέλφου.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Είναι στο χέρι μας να σφραγίσουμε τις εξελίξεις έτσι όπως εμείς θα αποφασίσουμε για μας και
τις οικογένειές μας. Ένα παλαιό μας σύνθημα έλεγε:
ΜΗΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ. ΤΩΡΑ, ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ. Καλή
Δύναμη».
Στη συνέχεια, η ΠΟΕΥΠΣ ενημέρωσε τον πρόεδρο του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ για τις αποφάσεις
του συνεδρίου:
«Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης και της επικείμενης από 1/1/2015 μετατροπής των ανωτέρω
Τομέων σε Τ.Ε.Α. σας καλούμε:
α) Να ανασταλεί οποιαδήποτε τυχόν απόφασή σας ή ενέργεια που αφορά μεταφορά - επένδυση
στο λογαριασμό Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. & Ασφαλιστικών Φορέων της Τράπεζας της
Ελλάδος, οποιουδήποτε πλεονάσματος βρίσκεται στο λογαριασμό διαχείρισης των δύο Τομέων του
Πυροσβεστικού Σώματος στην Εθνική ή άλλη Τράπεζα με προνομιακό επιτόκιο 3%, αποφεύγοντας
έτσι να δημιουργηθεί οποιαδήποτε ζημία στα κεφάλαια των Τομέων αφού συγκεκριμένος χρονικός
περιορισμός δεν υφίσταται από το σχετικό νόμο.
Αντιθέτως, τα πλεονάσματα μπορούν να φανούν μόνο κατά σύνταξη των Ισολογισμών Απολογισμών των Τομέων, όταν αυτοί συνταχθούν. Την επενδυτική πολιτική των ανωτέρω
κεφαλαίων θα λάβει σε ελάχιστο διάστημα από σήμερα, ο νέος φορέας σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3029/2002.
β) Να δρομολογήσετε άμεσα, ανεξάρτητα των προγραμματισμένων ενεργειών σας, προμήθειες
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των υλικών και εξοπλισμού, καθώς και άλλες δράσεις που θα απαιτηθούν για την μεταστέγαση των
Τομέων του Π.Σ., διευκολύνοντας έτσι τις διαδικασίες, με επιβάρυνση και μόνο των λογαριασμών
των Τομέων του Πυροσβεστικού Σώματος.
Όλες οι ανωτέρω ενέργειες θεωρούνται σημαντικές και αναγκαίες για το συμφέρον των Ταμείων
μας και δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό των άλλων Τομέων του ΤΕΑΠΑΣΑ
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και παρακαλούμε να μας ενημερώσετε
άμεσα για οποιαδήποτε ενέργειά σας».
Τα προεδρεία των Ομοσπονδιών, συνέχισαν παράλληλα τις επαφές με τα πολιτικά κόμματα για
να δοθεί η επιδιωκόμενη εξάμηνη χρονική παράταση, ενώ στις 18/11/2014 πραγματοποιήθηκε η
πρώτη συνάντηση με τον Βασίλειο Κικίλια και του κατατέθηκε σχέδιο Π.Δ. για το Βαθμολόγιο
μαζί με την Οικονομοτεχνική Μελέτη και την Εισηγητική - Αιτιολογική έκθεση. Επίσης,
κατατέθηκαν οι προτάσεις διαμόρφωσης του νέου Μισθολογίου και το πλήρες Υπόμνημα με όλα
τα μεγάλα θέματα που απασχολούν το Πυρ/κό Σώμα τα τελευταία χρόνια (Ομογενοποίηση Πυρ/
κού Προσωπικού, Κανονισμός Μεταθέσεων (170/1996), Απόσυρση του Π.Δ. 93/2014, Υγεία και
Ασφάλεια, Εσωτερικός Κανονισμός, Επέκταση Μάχιμης Πενταετίας, όπως Ε.Μ.Α.Κ. κ.ά.).
Στις 19/12/2014, τέλος, η ΠΟΕΥΠΣ ενημέρωσε τα μέλη της σε απάντηση πολλών ερωτημάτων
που τέθηκαν από πυροσβέστες σχετικά με την καταβολή του 50% των αναδρομικών που εκκρεμούν,
ότι:
Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. (3093 - 18/11/2014 άρθρο 2 παράγραφος 1α & β), οι δικαιούμενες
συνολικές αναδρομικές διαφορές των αποδοχών που εκκρεμούν και δεν υπερβαίνουν το ποσό των
διακοσίων πενήντα ευρώ, θα καταβληθούν σε μία δόση την 27η/01/2015.
Οι δικαιούμενες συνολικές αναδρομικές διαφορές αποδοχών που εκκρεμούν και υπερβαίνουν
το ποσό των 250 ευρώ, αυτές θα καταβληθούν σταδιακά σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες ισόποσες
δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί στις 27/01/2015, ενώ οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται
την εικοστή εβδόμη (27η) ημέρα εκάστου μηνός μέχρι και την 27η /12/2017, οπότε θα καταβληθεί
η τελευταία δόση.
Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις
Στις 29 Δεκεμβρίου 2014, ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς αναγκάστηκε να προκηρύξει
πρόωρες εκλογές, λόγω αδυναμίας εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας από τη Βουλή των Ελλήνων. Ο
μοναδικός υποψήφιος, ο Σταύρος Δήμας, ο οποίος στηρίχτηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ
και κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές, δεν συγκέντρωσε τον απαιτούμενο αριθμό των 180 ψήφων
για την εκλογή του στην τρίτη ψηφοφορία και έτσι, σύμφωνα με το Σύνταγμα, η Βουλή διαλύθηκε.
Αναπόφευκτα, οι εκλογές προκηρύχθηκαν για τις 25 Ιανουαρίου 2015.
Οι ουσιαστικοί λόγοι, κατ’ άλλους, σχετίζονταν με την αδυναμία της κυβέρνησης να εξασφαλίσει
την ψήφιση νέων μνημονιακών μέτρων (mail Χαρδούβελη κ.λπ.). Άλλωστε, το πρωτοχρονιάτικο
μήνυμα του Αντώνη Σαμαρά επιδεχόταν πολλές ερμηνείες.
«Από τη θέση μου κάνω τα πάντα, ώστε όσα δύσκολα περάσαμε, να τα αφήσουμε πίσω οριστικά!
Και από δω και στο εξής, να έχουμε μόνο «μπροστά». Κάθε μέρα, της νέας χρονιάς και των
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επόμενων ετών, να είναι καλύτερη από τις προηγούμενες.
Είμαι πολύ αισιόδοξος για το 2015. Είμαι βέβαιος ότι η Πατρίδα μας έχει μπει σε ανοδική
πορεία. Και πολύ σύντομα, όλο και περισσότεροι θα τη νιώθουν προσωπικά. Φτάνει να μείνουμε
μονιασμένοι, στο δρόμο της σταθερότητας και της Ανάπτυξης. Στο δρόμο που οδηγεί σε ένα
καλύτερο αύριο. Που δεν γλιστράει πίσω στο χθες. Με τη βοήθεια του Θεού θα τα καταφέρουμε.
Πάνω απ’ όλα εύχομαι στη χώρα μας ενότητα και σύνεση. Ώστε οι αγώνες του Έθνους να
δικαιωθούν. Η κρίση να αποτελεί παρελθόν. Η αξιοπρέπεια, η τιμή και η προκοπή του λαού μας
να μην απειλείται από κανένα. Και το χαμόγελο να μπει σε κάθε σπίτι το 2015. Και πάλι, χρόνια
πολλά σε όλους σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα».
Αν ήθελε κάποιος να μιλήσει για το 2015, με όρους πυροσβεστικούς, και δεν έλεγε ότι είχε
πιάσει φωτιά το πολιτικό σκηνικό, θα είχε κάνει λάθος. Αυτή τη χρονιά, τα καιρικά φαινόμενα,
οι δασικές πυρκαγιές και τα τεχνολογικά ατυχήματα ήταν συνηθισμένα συμβάντα σε σχέση με
όσα διαδραματίζονταν στη σφαίρα της πολιτικής και της οικονομίας. Κατά πολλούς, η οικονομική
υπόσταση της χώρας «παίχτηκε στα ζάρια» και η «παρτίδα» σώθηκε την τελευταία στιγμή, λίγο
πριν από την διαφαινόμενη μοιραία έξοδο από την ευρωζώνη.
Πριν δούμε (συνοπτικά) τις δραματικές αυτές εξελίξεις, να λάβουμε υπόψη ορισμένα τρανταχτά
γεγονότα στο κεφάλαιο Ασφάλεια, που επηρέαζαν άμεσα είτε έμμεσα τη συνδικαλιστική δράση
των ενστόλων.
Η αντιτρομοκρατική συλλαμβάνει μετά από ένα χρόνο το δραπέτη Σάββα Ξηρό και στο σπίτι που
κρυβόταν στην Ανάβυσσο, εντοπίζεται βαρύς οπλισμός και εκρηκτικά. Από την άνοιξη, κύματα
προσφύγων και μεταναστών κατακλύζουν τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, κάποιοι
μιλούν για κανονική απόβαση 1.000.000 προσφύγων που πέρασαν μέσω Ελλάδας στην Κεντρική
και Βόρεια Ευρώπη, έως τη στιγμή που οι «σύμμαχοί» μας θα τους κόψουν το δρόμο, φορτώνοντας
σε μας ένα πρόβλημα που έχουν κατά βάση οι ίδιοι τροφοδοτήσει με την πολιτική που εφαρμόζουν
επί δεκαετίες έναντι των λεγόμενων τρίτων χωρών.
Οι δασικές πυρκαγιές κινούνται στα συνήθη επίπεδα με εξαίρεση μια πυρκαγιά στον Καρέα
που στοίχισε και τη ζωή ενός αστυνομικού -ορειβάτη στον ελεύθερο χρόνο του- ενώ από τα
καιρικά φαινόμενα, περί τα τέλη της χρονιάς, ξεχωρίζει το φονικό κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε
την Αττική αφήνοντας πίσω του τέσσερις νεκρούς, αλλά και ο φονικός σεισμός 6,1 βαθμών της
Κλίμακας Ρίχτερ, στη Λευκάδα, όπου έχασαν τη ζωή τους δυο γυναίκες.
Καλή είδηση, βεβαίως, συνιστά για πολλούς η επαναλειτουργία της ΕΡΤ μετά το διετές «μαύρο»
και κυρίως το γεγονός ότι μετά τις περιβόητες διαπραγματεύσεις Βαρουφάκη με τους τροϊκανούς
και τους δανειστές, η χώρα τελικά δεν είδε την πόρτα της εξόδου από το ευρώ.
Το 2015 πολιτικά θα μείνει στην Ιστορία, επίσης, για τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, το ιστορικό
δημοψήφισμα για το Μνημόνιο ΙΙΙ, αλλά και για την επιβολή των capital controls. Και βεβαίως για
την ιστορική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και το σχηματισμό κυβέρνησης της αριστεράς με ένα συντηρητικό
κόμμα, τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Παρά τις προβλέψεις και τις επιδιώξεις πολλών για ολιγόμηνη
«αριστερή παρένθεση», το πολιτικό αυτό πείραμα άντεξε, δίνοντας μάχη για την εξάντληση της
τετραετίας και την αποφυγή πρόωρων εκλογών, για πρώτη φορά σε συνθήκες εκτός μνημονίων.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας ως προεκλογικό του σύνθημα τον τερματισμό της λιτότητας και την
κατάργηση του μνημονίου, κέρδισε τις εκλογές της 15ης Ιανουαρίου 2015 με 36,34% των ψήφων,
κάνοντας τον Αλέξη Τσίπρα να πανηγυρίζει ότι «ηττήθηκε η Ελλάδα των ελίτ. Αν κάποιος νίκησε
σήμερα, είναι η Ελλάδα του μόχθου, η Ελλάδα που αγωνίζεται», δήλωνε την Κυριακή το βράδυ,
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όταν πια ήταν βέβαιος για την επόμενη μέρα.
Η κυβέρνηση, στις 10 Φεβρουαρίου, έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή, με 162 ψήφους,
ενώ ο νέος υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Βαρουφάκης, επιχειρούσε τους επόμενους έξι μήνες
να επιβάλει τις θέσεις του στη διαπραγμάτευση που έκανε με την τρόικα και κυρίως με τον Γερμανό
υπουργό Οικονομικών. Τις διαπραγματεύσεις της πήρε τελικά πάνω του ο Αλέξης Τσίπρας, οπότε
τα μεσάνυχτα της 28ης Ιουνίου, και μετά από πολύωρη σύσκεψη με τους υπουργούς του στο
Μέγαρο Μαξίμου, ανακοίνωνε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στις 5 Ιουλίου 2015, με το ερώτημα
«ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» στην πρόταση των δανειστών για νέα συμφωνία (το λεγόμενο «σχέδιο Γιούνκερ»).
Ο Ασκός του Αιόλου είχε ανοίξει, προκαλώντας ταραχή στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα αφού οι
εταίροι με τα προηγούμενα μνημόνια είχαν καταφέρει να διασφαλίσουν τις δικές τους τράπεζες.
Στην Ελλάδα, αντιθέτως, η εκροή καταθέσεων συνεχιζόταν, η οικονομία είχε βαλτώσει και το
κλείσιμο των τραπεζών ήταν η αναπόδραστη εξέλιξη σε ένα σύστημα που λειτουργεί με όρους
αγοράς... Τα άδεια ταμεία, έφεραν τελικά και το ημερήσιο πλαφόν στις τραπεζικές συναλλαγές.
Το ΟΧΙ έλαβε το 61,31% των ψήφων, έναντι 38,69 του ΝΑΙ και ο πρωθυπουργός μετέφρασε το
αποτέλεσμα αυτό ως εντολή του ελληνικού λαού για συμφωνία και όχι για ρήξη με τους εταίρους.
Ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, και
ζήτησε την σύγκληση του συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών, όπου έλαβε τη στήριξη της ΝΔ, του
ΠΑΣΟΚ και του Ποταμιού για να διαπραγματευθεί τη νέα συμφωνία όσο γίνεται με καλύτερους
για την Ελλάδα και το λαό της, όρους.
Οι δραματικές αυτές εξελίξεις έχουν προκαλέσει, βεβαίως, σεισμικές δονήσεις και στο χώρο των
κομμάτων της αντιπολίτευσης αφού στο μεν ΠΑΣΟΚ πρόεδρος είναι πλέον η Φώφη Γεννηματά,
στη δε Νέα Δημοκρατία, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης.
Η συμφωνία για το νέο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας της χώρας επετεύχθη στις 12-13
Ιουλίου 2015 μετά από 17ωρη διαπραγμάτευση, οπότε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωνε την περαιτέρω χρηματοδότηση της Ελλάδας από τον ESM με 86 δισ.
ευρώ. Η συμφωνία πέρασε από τη Βουλή με 229 «Ναι» (είχε τη διακομματική στήριξη ΝΔ, ΑΝΕΛ,
ΠΑΣΟΚ και Ποταμιού), προκαλώντας, όμως, βαριά τραύματα στην κοινοβουλευτική ομάδα του
ΣΥΡΙΖΑ. 39 απώλειες με την πρώτη και διάσπαση, αργότερα.
Αναπόφευκτα, ο πρωθυπουργός προχώρησε σε ανασχηματισμό της κυβέρνησης, αντικαθιστώντας
τους υπουργούς της Αριστερής Πλατφόρμας (Παναγιώτη Λαφαζάνη, Δημήτρη Στρατούλη και
άλλους), ενώ το «Μνημόνιο ΙΙΙ» ψηφίζεται τελικά το πρωί της 14ης Αυγούστου 2015, μετά από
ολονύχτια συζήτηση στη Βουλή και εν μέσω μαζικών και επεισοδιακών διαδηλώσεων.
Μετά από αυτές τις συγκλονιστικές εξελίξεις, στις 20 Αυγούστου 2015, ακολουθεί παραίτηση
της κυβέρνησης και προκήρυξη νέων εκλογών για τις 20 Σεπτεμβρίου, με το επιχείρημα ότι
εξαντλήθηκαν τα όρια της λαϊκής εντολής της 25ης Ιανουαρίου και η κυβέρνηση οφείλει να θέσει
εκ νέου στην κρίση του ελληνικού λαού τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά αποτελέσματα της
νέας συγκυβέρνησης.
Ο Αλέξης Τσίπρας κερδίζει για τρίτη φορά μια, τέτοιας πολιτικής διάστασης, εκλογική μάχη.
Η ΠΟΕΥΠΣ δεν πτοείται
Κατά τη διάρκεια όλης αυτής της πολυτάραχης και επαναλαμβανόμενης προεκλογικής περιόδου,
το προεδρείο της ΠΟΕΥΠΣ, προφανώς και δεν ανακόπτει τη δράση του.
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Όπως προκύπτει από τα εξερχόμενα έγγραφα, στις 12 Ιανουαρίου 2015 απευθύνεται στο Αρχηγείο
ΠΣ και καταθέτει την πρότασή του για την «άμεση ομογενοποίηση των Πυροσβεστών Πενταετούς
Υποχρέωσης που πληρούν τις προϋποθέσεις μονιμοποίησης, όπως αυτές περιγράφονται στο Ν.
3938/2011 σε συνάρτηση με τις διατάξεις του Ν. 4249/2014. Σημειώνει δε ότι έως ότου διευθετηθεί
η ανωτέρω διαδικασία, θα πρέπει να συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους, ως κύρια και
βοηθητικά (επικουρικά), σύμφωνα και με τη σχέση εργασίας τους στο Πυροσβεστικό Σώμα. Επίσης,
στις 20 Ιανουαρίου 2015 καταθέτει στο υπουργείο Εργασίας τα σχετικά έγγραφα (Καταστατικό και
Αναλογιστική Μελέτη για την έγκριση της μετατροπής του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ & Τ.Π.Υ.Π.Σ. σε νομικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης, ενώ στις 21 Ιανουαρίου 2015
ενημέρωσε τις Ενώσεις ότι εκδόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών η απόφαση που καθορίζει
το ποσό του εκλογικού επιδόματος καθώς και την ημερομηνία καταβολής του. Σύμφωνα με την
ΚΥΑ που υπεγράφη από τον υπουργό Εσωτερικών Μ. Θεοχαρίδη και τον αναπληρωτή υπουργό
Οικονομικών X. Σταϊκούρα, η ειδική εκλογική αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 123 ευρώ κατ’
άτομο και η καταβολή της θα πραγματοποιηθεί την 14η Φεβρουάριου 2015.
Να σημειωθεί επίσης ότι το προεδρείο ζήτησε από το Αρχηγείο να ληφθεί μέριμνα την
ημέρα διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών, εξαιρώντας από την επιφυλακή του προσωπικού,
μητέρες, τόσο των ανήλικων παιδιών μέχρι τεσσάρων ετών, όσο και των παιδιών ηλικίας από
πέντε μέχρι δώδεκα ετών, με την προϋπόθεση ότι οι σύζυγοι αυτών εργάζονται κατά το χρόνο της
επιφυλακής.
Η προεκλογική περίοδος κύλισε ομαλά με μεμονωμένα περιστατικά βιαιοπραγιών και
βανδαλισμών σε εκλογικά περίπτερα. Οι θέσεις των κομμάτων, κυρίως για την οικονομία και το
ευρώ, αποτυπώθηκαν σε συνθήκες πόλωσης. Τα θέματα της ασφάλειας δεν απασχόλησαν σχεδόν
καθόλου, εκτός από ορισμένες ακραίες τοποθετήσεις με αφορμή παλιές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τα
Σώματα Ασφαλείας.
Ο κυρίαρχος λαός μίλησε: ΣΥΡΙΖΑ (36,34%), Νέα Δημοκρατία (27,81%), Χρυσή Αυγή (6,28%),
Το Ποτάμι (6,05%), ΚΚΕ (5,47%), Ανεξάρτητοι Έλληνες (4,75%) και ΠΑΣΟΚ (4,68%). Για πρώτη
φορά, πανευρωπαϊκά, μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ένα ριζοσπαστικό κόμμα, ο
ΣΥΡΙΖΑ, αναλάμβανε τη διακυβέρνηση της χώρας, και μάλιστα σε συνεργασία με ένα ακραία για
ορισμένους, συντηρητικό κόμμα, τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
Τα ηνία και οι αρμοδιότητες του έως τότε υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη ανατέθηκαν στον καθηγητή Εγκληματολογίας Γιάννη Πανούση, ως αναπληρωτή υπουργού
Εσωτερικών, καίτοι ο ίδιος ανέκαθεν θεωρούσε προτιμότερη και συμφερότερη τη συγχώνευση του
υπουργείου Δημόσιας Τάξης με το υπουργείο Δικαιοσύνης.
Η τελετή ανάληψης των καθηκόντων του Γιάννη Πανούση γίνεται στις 28 Ιανουαρίου 2015
και ο απερχόμενος υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Βασίλης Κικίλιας,
κατά την ομιλία του αναφέρθηκε στα ειδικότερα θέματα που μας απασχολούν: «Διαφυλάξαμε τον
φυσικό πλούτο της χώρας και κερδίσαμε την μάχη για την προστασία της δημόσιας, αλλά και της
ιδιωτικής περιουσίας των πολιτών κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Αυτό το πετύχαμε χάρη στον
επαγγελματισμό, το φιλότιμο, την αυταπάρνηση και την αυτοθυσία των Ελλήνων πυροσβεστών, οι
οποίοι με λιγοστά μέσα και κυρίως με προβλήματα στα εναέρια και στα επίγεια μέσα κατάσβεσης,
είναι άξιοι θαυμασμού.
Είχαμε 44,6% λιγότερες καμένες εκτάσεις το 2014 σε σχέση με το 2013 που κατά γενική ομολογία
υπήρξε χρονιά σταθμός για την αντιπυρική προστασία στη χώρα μας. Ενισχύσαμε την οργανική
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δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος με 725 νέους Πυροσβέστες. Για πρώτη φορά ενσωματώθηκαν
στο στόλο του Πυροσβεστικού Σώματος νέα οχήματα, όπως τα ειδικά οχήματα σηράγγων για την
προστασία των πολιτών που οδηγούν σε αυτοκινητόδρομους».
Και αφού καλωσόρισε τη νέα Ηγεσία, είπε: «Σας παραδίδω το υπουργείο αυτό, όπου το αίσθημα
ευθύνης υπερέχει. Σας παραδίδω ένα Πυροσβεστικό Σώμα αξιόμαχο γεμάτο φιλότιμο και έτοιμο
«να πέσει στη φωτιά», όπως λέμε για αυτούς που εργάζονται με αυταπάρνηση, μόνο που εδώ
κυριολεκτούμε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ολόψυχα και από καρδιάς να σας ευχηθώ καλή
επιτυχία στα σημαντικά καθήκοντά σας και να πω ότι στη ζωή ανοίγουν και κλείνουν κύκλοι και
ότι όταν ένας άνθρωπος κάνει πράγματα με την καρδιά του, για την καρδιά του, νομίζω ότι έχει
επιλέξει το σωστό δρόμο και ο δρόμος που εγώ έχω επιλέξει είναι αυτός της συμπόρευσης μαζί σας,
ανεξαρτήτως θέσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».
Στη συνέχεια, ο υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Νίκος Βούτσης,
τόνισε: «Δεν έχουμε -θέλω να σας πω ευθύτατα και το ακούσατε κι από τον ίδιο τον Πρωθυπουργόίχνος αντιδικίας, ρεβανσισμού. Γιατί άλλωστε; Ή μίας άλλης διάθεσης αντιμετώπιση, καμιάς
κοινωνικής και επαγγελματικής κατηγορίας, πόσω μάλλον και των Σωμάτων Ασφαλείας. Ίχνος.
Δεν εμφορούμαστε από καμιά τέτοια αντίληψη. Έχουμε μεγάλη συναίσθηση ευθύνης. Δεν
έχουμε καμία ευθυνοφοβία. Είμαστε εξαιρετικά αποφασιστικοί για να κάνουμε αυτό, δηλαδή να
επιχειρήσουμε με την κυβέρνηση, την πρώτη διακυβέρνηση της αριστεράς στη χώρα, αλλά ως
κυβέρνηση συνεργασίας με τις ευρύτερες δυνατές συναινέσεις μέσα στη Βουλή, να επιχειρήσουμε
να προλάβουμε την ανθρωπιστική καταστροφή και όλοι μαζί να βοηθήσουμε για την κοινωνική
σωτηρία της χώρας. Αυτός είναι ο στόχος αυτής της κυβέρνησης. Της επόμενης, δεν ξέρω ποιος
θα είναι».
Ήταν φυσικό να υπάρχει μεγάλη αμηχανία στον 7ο όροφο της Κατεχάκη, με τα στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ να συμπεριφέρονται όπως το ψάρι έξω από το νερό, αλλά και το νέο υπουργό να μην ξέρει
καλά καλά από πού να ξεκινήσει…
Η νέα διακυβέρνηση, προχωρά με αργά βήματα στο χώρο των Σωμάτων Ασφαλείας, όπως
θα δείξει εξάλλου και ο απολογισμός αργότερα. Ο νέος υπουργός, καίτοι είναι καλός γνώστης
του χώρου, δεν δείχνει να βιάζεται για μεταρρυθμιστικές αλλαγές. Ο πολιτικός χρόνος κυλά με
αντιπαραθέσεις σε επίπεδο ρητορικής και προπαγάνδας είτε με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είτε των
κομμάτων της αντιπολίτευσης με αφορμή σοβαρά και μη συμβάντα της τρέχουσας επικαιρότητας
(επεισόδια με μπαχαλάκηδες, καταλήψεις, έρευνες αντιτρομοκρατικής κλπ). Από την άλλη και
οι συνδικαλιστές, μάλλον δεν πιστεύουν ότι μπορεί να προκύψει τίποτε καλύτερο υπό αυτές τις
περιστάσεις, για να μην πούμε ότι υπήρχαν και αρκετοί με την αίσθηση ότι από μια κυβέρνηση
ετοιμόρροπη να καταρρεύσει, δεν μπορεί να περιμένει κανένας τίποτε.
Σε κάθε περίπτωση, η προεκλογική περίοδος και οι εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, ήρθαν να
ανακόψουν προσώρας την ορμή του συνδικαλιστικού κινήματος των ενστόλων, συνολικά.
Στις 29 Ιανουαρίου 2015, η ΠΟΕΥΠΣ απευθύνεται με επιστολή της στο νέο Αναπληρωτή υπουργό
Προστασίας του Πολίτη Ιωάννη Πανούση και με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων
του, του εκφράζει «τα θερμά και ειλικρινή μας συγχαρητήρια και σας ευχόμαστε από βάθος
καρδίας καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλάβατε». Τον ενημερώνει ότι εκπροσωπεί το
Πυροσβεστικό Προσωπικό όλων των βαθμίδων του, σε όλη την Ελλάδα και ενόψει της διαμόρφωσης
των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης, ζητά συνάντηση μαζί του προκειμένου «να
συζητήσουμε διεξοδικά το σύνολο των προβλημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και των
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προτάσεών μας, σύμφωνα με το διεκδικητικό μας πλαίσιο, με στόχο να δοθούν άμεσα λύσεις και με
μοναδικό γνώμονα το κοινό συμφέρον», κατέληγε η επιστολή του ΔΣ της ΠΟΕΥΣ.
Το συνδικαλιστικό κίνημα των ενστόλων, καλείται όμως εκ των πραγμάτων, να πιέσει τη νέα
κυβέρνηση κατ’ αρχάς για το θέμα του ΤΕΑΠΑΣΑ, αφού οι προθεσμίες τρέχουν εις βάρος τους.
Έτσι, με κοινή επιστολή τους προς το νέο αναπληρωτή υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημήτρη
Στρατούλη, αναφέρονται στο ιστορικό του προβλήματος και ζητούν επίσης να τον συναντήσουν, αν
και πριν από τις εκλογές το κόμμα του είχε αποδεχθεί το δίκαιο του αιτήματος, υπερθεματίζοντας
κιόλας υπέρ του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης.
Στις 2 Φεβρουαρίου 2015, η ΠΟΕΥΠΣ ενημέρωσε τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις ότι συναντήθηκε
με τον αναπληρωτή υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Καθηγητή Γιάννη Πανούση και ότι η
συνάντησή τους έλαβε χώρα σε ιδιαίτερα φιλικό και εγκάρδιο κλίμα. Ενόψει των προγραμματικών
δηλώσεων, του επέδωσε σχετικό αναλυτικό Υπόμνημα και ο υπουργός δήλωσε ότι «είναι στις
προθέσεις του η συνεχής συνεργασία με την Ομοσπονδία μας στην κατεύθυνση της αναζήτησης
λύσεων στα προβλήματά μας. Δεσμεύτηκε ότι θα μελετήσει προσεκτικά τις απόψεις και αιτήματά
μας και ορίσθηκε νέα συνάντηση στο αμέσως προσεχές διάστημα.
Υπήρξε δέσμευση για αποκατάσταση των μισθών μας στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου
Επικράτειας, η συμμόρφωση προς τις οποίες αποτελεί πράγμα αυτονόητο και επίσης ότι άμεσα
θα προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας για κατάργηση
του άρθρου 220 ή να δοθεί παράταση στο θέμα του ΤΕΑΠΑΣΑ Επίσης, ότι θα υπάρξει μελέτη
και εκσυγχρονισμός για τα θέματα του πειθαρχικού δικαίου των Πυροσβεστών και πλήρης
αναδιάρθρωση με αξιοκρατικά κριτήρια του Κανονισμού Μεταθέσεων, καθώς και αναβάθμιση
του Π.Σ. μέσω της Πυρ/κής Ακαδημίας».
Νέα προσφυγή στο ΣτΕ
Η Ομοσπονδία ενημέρωσε τις Ενώσεις της ότι «στη βάση των κατευθύνσεων της Συνδιάσκεψης
που έλαβε χώρα στην Αθήνα και μετά από μελέτη του όλου θέματος από τους νομικούς και των
άλλων Ομοσπονδιών των Σ.Α. (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ., Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Π.Ο.ΑΞΙ.Α), «κατέθεσε στο
Συμβούλιο της Επικράτειας την με αύξοντα αριθμό 165/2015 αίτηση ακύρωσης της Υπουργικής
Απόφασης που εκδόθηκε βάσει του Ν.4307/2014 με τον οποίο επιστρέφονται στους ένστολους
οι αναδρομικές διαφορές αποδοχών, μειωμένες κατά ποσοστό 50%. Νομική βάση της αίτησης
ακύρωσης είναι η παράβαση διατάξεων του Συντάγματος και συγκεκριμένα αυτών που, όπως έχει,
επιφυλάσσουν ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση στους ένστολους των Ε.Δ. και Σ.Α., καθώς και
αυτών που υποχρεώνουν τη Διοίκηση να συμμορφώνονται προς το περιεχόμενο των δικαστικών
αποφάσεων.
Με την παραπάνω αίτηση ακύρωσης, η οποία λόγω της σπουδαιότητας των θεμάτων που τίθενται,
αναμένεται να εισαχθεί προς συζήτηση στην Ολομέλεια του ΣτΕ, εκφράζουμε ως Ομοσπονδία την
αντίθεσή μας στο μισθολόγιο που καθιερώνει ο Ν. 4307/2014 και ασκούμε πίεση και νομικά στην
κατεύθυνση της συμμόρφωσης της Διοίκησης στις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ πέρα από τις
ατομικές αγωγές που ήδη ασκούνται».
Στις 6 Φεβρουάριου 2015, ακολουθεί η πρώτη συνάντηση των προεδρείων των Ομοσπονδιών με
τον υπουργό Δημήτρη Στρατούλη, παρουσία και του γενικού γραμματέα Γιώργου Ρωμανιά για τα
γνωστά θέματα (άρθρο 220 του Ν. 4281/2014, αναθεώρηση του μαθηματικού τύπου, κατάργηση
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της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος κλπ). Οι διαβεβαιώσεις που πήραν αποτυπώθηκαν στη συνέχεια
σε νομοθετική διάταξη (άρθρο 31), σύμφωνα με την οποία:
«Παρατείνεται έως 30-6-2015 η προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4316/2014
(Α 270) προθεσμία υποχρεωτικής ένταξης των τομέων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης
του ΤΕΑΠΑΣΑ και του ΤΕΑΠΙΕΝ στο ΕΤΕΑ καθώς και αυτή του τελευταίου εδαφίου περί
αυτοδίκαιης μετατροπής τους σε ΝΠΙΔ -επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης και β)
η προβλεπόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 119 του ν. 4316/2014 (Α 270) προθεσμία για τα Ταμεία
Στρατού, Αεροπορίας, Ναυτικού, Κλάδου Πρόνοιας ΤΕΑΠΑΣΑ, ΤΑΑΣ καθώς και του ΤΑΥΒ».
Η ρύθμιση αυτή, όμως, απείχε τόσο από τις προεκλογικές δεσμεύσεις των δυο συγκυβερνώντων
κομμάτων, ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, όσο και από τις διαβεβαιώσεις που είχαν δώσει στις Ομοσπονδίες
για πλήρη κατάργηση της επίμαχης διάταξης.
Σημαντική παρέμβαση συνιστά και η επιστολή της ΠΟΕΥΠΣ προς τους συναρμόδιους υπουργούς
για τη χρήση των διαθέσιμων ή των αποθεματικών των Ασφαλιστικών τους Ταμείων καθώς και η
πρωτοβουλία των έξι προέδρων προς τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη, στον οποίο
τονίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις τυχόν συνέχισης της παρελκυστικής πολιτικής της προηγούμενης
κυβέρνησης όσον αφορά τις μισθολογικές αδικίες και τη συμμόρφωση της κυβέρνησης στις
αποφάσεις του ΣτΕ.
Επί τάπητος ξανά η υγιεινή και ασφάλεια
Στο προσκήνιο έρχονται ξανά οι συνθήκες εργασίας. Η ΠΟΕΥΠΣ θέτει ζήτημα για τη στάση
τόσο του Αρχηγείου όσο και του Υπουργείου με αφορμή παλιό τραυματισμό πυροσβέστη και την
αδιαφορία που συναντά αυτός στα αιτήματα που υποβάλλει. Μάλιστα γενικεύει την υπόθεση και
αναφέρεται συνολικά στα προβλήματα υγιεινής και ασφάλειας.
Σε σχετικό έγγραφο προς τον αναπληρωτή υπουργό Γιάννη ΠΑΝΟΥΣΗ και τον υπουργό
Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη, το προεδρείο αναφέρει ότι ο συγκεκριμένος συνάδελφός τους,
κατά τη διάρκεια πυροσβεστικής άσκησης το 2013, «υπέστη, αναίτια ως προς αυτόν, σοβαρότατη
βλάβη της υγείας του. Διαπιστώσαμε ότι η διαταχθείσα στις 25-02-2013 Ε.Δ.Ε. βρίσκεται ακόμη
σε εκκρεμότητα. Το χρονικό διάστημα των 2 και πλέον ετών που η Ε.Δ.Ε. συνεχίζεται (;) χωρίς
ολοκλήρωσή της συνιστά πλέον εξ αντικειμένου κωλυσιεργία που δημιουργεί μείζονα προβλήματα
και εύλογα ερωτηματικά και ανησυχία στο σύνολο των υπαλλήλων του Π.Σ. Είναι γνωστό ότι
το ατύχημα του συναδέλφου μας, προς τον οποίο εκφράζουμε για μια ακόμη φορά την αμέριστη
συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας, συνδέεται άμεσα με χρήση αναπνευστικής συσκευής, σαν
αυτές που χρησιμοποιούν όλοι οι μάχιμοι υπάλληλοι του Π.Σ., σε συμβάντα και ασκήσεις.
Ο συνάδελφος με την προς εσάς απευθυνόμενη από 30-01-2015 εξώδικη αναφορά του, θέτει
με αφορμή την προσωπική του περιπέτεια υγείας, στην οποία ευχόμαστε κάθε θετική έκβαση,
σειρά ιδιαίτερα σημαντικών θεμάτων που άπτονται της ασφάλειας των υπαλλήλων, της λήψης
επιτακτικών μέτρων για την προστασία της υγείας τους και στη γενικότερη εμπέδωση κλίματος
γαλήνης στους υπαλλήλους που θα τους επιτρέψει να ασκούν τα δύσκολα καθήκοντα τους σε
μια περίοδο που διαπιστώνεται η απουσία ενδιαφέροντος της φυσικής και πολιτικής Ηγεσίας,
διαχρονικά για τα ουσιαστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Άμεσα απαιτούμε:
-Την ολοκλήρωση της Ε.Δ.Ε. που αφορά τα αίτια της βλάβης της υγείας του. Επειδή η
καθυστέρηση της Ε.Δ.Ε. οφείλεται και στο αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο που υφίσταται για τις
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Ε.Δ.Ε., ζητάμε την τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού καθεστώτος, ώστε οι Ε.Δ.Ε. να
ολοκληρώνονται στον εύλογο χρόνο των 6 μηνών κατά μέγιστο. Στη διάθεσή σας για τη διατύπωση
πρότασης εκ μέρους μας.
-Την εφαρμογή νέου θεσμικού πλαισίου για την Υγεία και Ασφάλεια στο Πυροσβεστικό Σώμα
με βάση τις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί από Επιτροπές του Π.Σ. καθώς και από την πρόταση
της ΠΟΕΥΠΣ, όπως αυτή έχει αναλυθεί στο υπ’ αρίθμ. 90 από 06-04-2015 προς εσάς έγγραφό
μας. Ειδικά για τις αναπνευστικές συσκευές ζητούμε την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων που
να διασφαλίζουν την καταλληλότητά τους ώστε να αποτρέπεται οποιοσδήποτε κίνδυνος από τη
χρήση τους.
-Τη συγκρότηση Κοινής Επιτροπής (Υπουργείο, Α.Π.Σ., ΠΟΕΥΠΣ κ.ά.) που θα συνεδριάζει
τακτικά και θα αντιμετωπίζει άμεσα θέματα εφαρμογής της νομοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια
και θα επιλαμβάνεται σε περιπτώσεις παραβίασής της ή περιπτώσεις σαν αυτές του συναδέλφου,
ανεξαρτήτως μεγέθους, εφόσον υπάρχει σχετική καταγγελία.
-Επειδή πρώτος στόχος - επιθυμία του - είναι να μην περάσει κανένας άλλος συνάδελφος την ίδια
περιπέτεια και με τη διαπίστωση ότι υπάρχει έλλειψη στη γνώση του αντικειμένου που οφείλεται
στην ελλιπή εκπαίδευση. Η αναφορά του συναδέλφου προς τιμήν του, περιέχει συγκεκριμένες
παρατηρήσεις και προτάσεις με τις οποίες συμφωνούμε και αποδεχόμαστε και τις οποίες σας
καλούμε να μελετήσετε και να εφαρμόσετε άμεσα.
-Επειδή επανειλημμένα διαπιστώνονται βλάβες στις αναπνευστικές συσκευές, οι οποίες
οφείλονται τόσο στον πλημμελή έλεγχο-συντήρηση, όσο και στην κακή χρήση τους, αλλά και
στη διχογνωμία των ειδικών, για την διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των υπαλλήλων
ερωτάμε εάν τα υλικά και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται, πληρούν τις προδιαγραφές και τους
κανόνες ασφαλείας, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, εάν τηρείται η προβλεπόμενη νομοθεσία
για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών με τα σημερινά δεδομένα για την προμήθεια του
εξοπλισμού» κλπ.
Η ΠΟΕΥΠΣ ζητά «να εφαρμοστεί ένα σύστημα ελέγχου, επιθεώρησης και συντήρησης των
αναπνευστικών συσκευών και των αεροσυμπιεστών, σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά και
διεθνή πρότυπα. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και την έγγραφη ενημέρωσή μας».
Επίσης, ενημέρωσε τις Ενώσεις για ένα θέμα που απασχόλησε το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα
από το υπ’ αριθμ. 9/30-01-2015 έγγραφο της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος
Περιφέρειας Αττικής προς το Τμήμα Μηχανολογικού & Ειδικού Εξοπλισμού με θέμα «Ισχύς
Υπηρεσιακών Διπλωμάτων Οδήγησης» σχετικά με το εάν οι υπάλληλοι οδηγοί του Σώματος που
είναι κάτοχοι υπηρεσιακών διπλωμάτων οδήγησης, είναι υποχρεωμένοι στην ανανέωση και των
πολιτικών επαγγελματικών διπλωμάτων που κατέχουν και σε αρνητική περίπτωση, κατά πόσο
καλύπτονται απόλυτα σε ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε ατύχημα.
Τελικά, για το ανωτέρω θέμα το Αρχηγείο Πυρ/κού Σώματος απέστειλε την υπ’ αριθμ.8494 Φ
602.5/16-03-2015 και σύμφωνα με τη νομολογία που επικαλείται, ισχύει ότι «οι πυροσβεστικοί
υπάλληλοι οι οποίοι είναι κάτοχοι ισχύουσας υπηρεσιακής άδειας οδήγησης, δύνανται να οδηγούν
- χειρίζονται υπηρεσιακά οχήματα αντίστοιχα με την υπηρεσιακή άδεια που κατέχουν, χωρίς
την απαίτηση ανανέωσης της πολιτικής επαγγελματικής άδειας οδήγησης, και καλύπτονται σε
περίπτωση εμπλοκής τους σε τροχαίο ατύχημα».
Επιπροσθέτως, η Ομοσπονδία έθεσε το ερώτημα τι ισχύει σχετικά με τη μεταφορά των επικίνδυνων
εμπορευμάτων που υπόκεινται στην συμφωνία ADR, σχετικά με το πυροσβεστικό προσωπικό και
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συγκεκριμένα για τα οχήματα μεταφοράς καυσίμων κ.ά., και αν υπάρχουν εξαιρέσεις (μερικές
ή ολικές) για τη μεταφορά υγρών καυσίμων, από απαιτήσεις της ADR που περιλαμβάνονται για
την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και περιλαμβάνουν διατάξεις που μεταξύ άλλων
αφορούν την ταξινόμηση, τη διαδικασία αποστολής, τον έλεγχο των δεξαμενών, τις συνθήκες
μεταφοράς, φόρτωσης, εκφόρτωσης, διαχείρισης και τις απαιτήσεις σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
Οδηγία για τα πληρώματα και τα οχήματα.
Το τρίτο υπηρεσιακό θέμα που απασχόλησε το προεδρείο, ήταν ο «Σχεδιασμός και οι δράσεις
Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την
αντιπυρική περίοδο 2015».
Εξάλλου, το προεδρείο απευθύνθηκε και στο νέο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
Αναστάσιο Μαυρόπουλο, παλιό γνώριμο του συνδικαλιστικού κινήματος, ως προέδρου της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. Με την ανάληψη των
καθηκόντων του, το προεδρείο του εξέφρασε «τα θερμά και ειλικρινή μας συγχαρητήρια και σας
ευχόμαστε από βάθος καρδίας καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλάβατε». Και αφού σημείωνε
ότι «κύριο μέλημά μας είναι η λύση των πολλών και μεγάλων προβλημάτων που απασχολούν το Π.Σ.
και τον Έλληνα Πυροσβέστη, προκειμένου να αναβαθμιστεί στο μέγιστο επίπεδο η Ασφάλεια και
η Πυρασφάλεια της χώρας μας», «αιτούμαστε συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να συζητήσουμε
διεξοδικά το σύνολο των προβλημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και των προτάσεών
μας, σύμφωνα με το διεκδικητικό μας πλαίσιο, με στόχο να δοθούν άμεσα λύσεις και με μοναδικό
γνώμονα το κοινό συμφέρον».
Ένα άλλο θέμα που απασχόλησε το προεδρείο μετά την τροποποίηση του καταστατικού, που
προβλέπει πλέον τριετή θητεία των οργάνων της ΠΟΕΥΠΣ, ήταν αν τίθεται ζήτημα εναρμόνισης
του καταστατικού της με αυτό της ΑΔΕΔΥ. Έθεσε επομένως το ερώτημα σχετικά με το «αν χρήζει
τροποποίησης το καταστατικό μας, ως προς την εκλογή των οργάνων του από διετή θητεία που
είναι μέχρι σήμερα σε τριετή για την αποφυγή προβλημάτων ως προς τους εκλέκτορές μας, λόγω
λήξεως της θητείας τους και ως προς την συμμετοχή τους στα Συνέδρια της Α.Δ.Ε.ΔΥ. και την
πλήρη εναρμόνιση με το καταστατικό αυτής».
Η ΑΔΕΔΥ παρέπεμψε στο Άρθρο 23 του Καταστατικού της (παράγραφος Β), βάσει του οποίου
«για τη διασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας και τη γνήσια αποτύπωση της πραγματικότητας,
η εκλογή για τη συγκρότηση των σωμάτων των οργανώσεων που εκλέγουν αντιπροσώπους για
την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. διενεργείται στο χρονικό κύκλο λειτουργίας των οργάνων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.. με
βάση τα τακτικά Συνέδρια. Οι οργανώσεις-μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. οφείλουν να ολοκληρώσουν την
προσαρμογή των σχετικών διαδικασιών».
Πάντως, η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ δεν φέρνει πιο κοντά μόνο τις Ομοσπονδίες και
Ενώσεις των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, απ’ ότι φαίνεται ενισχύει και τις
κοινές δράσεις εντός των Σωμάτων, όπως προκύπτει από τις πρωτοβουλίες των προεδρείων της
ΠΟΕΥΠΣ και τις ΕΑΠΣ.
Στις 3 Απριλίου 2015 απευθύνονται στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα με αφορμή δημοσίευμα
του «Βήματος» που αναφέρεται στην πρόθεση της κυβέρνησης για «τη θεσμική προετοιμασία
για την ένταξη του χαρτοφυλακίου της Προστασίας του Πολίτη στο υπουργείο Δικαιοσύνης με
κεντρική στόχευση την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και της δημόσιας τάξης».
«Χωρίς να γνωρίζουμε αν το παραπάνω ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, θα θέλαμε να σας
επισημάνουμε ότι στο «χαρτοφυλάκιο της Προστασίας του Πολίτη» περιλαμβάνεται και η πολιτική
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καθοδήγηση του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείς Πολιτικής Προστασίας,
του επιτελικού και επιχειρησιακού βραχίονα της πολιτικής προστασίας της χώρας.
Όπως γνωρίζετε, η Πολιτική Προστασία της χώρας είναι συνυφασμένη με τις αντίστοιχες δομές
που υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα της αυτοδιοίκησης και βρίσκονται υπό την πολιτική ομπρέλα
του «χαρτοφυλακίου του Υπουργείου Εσωτερικών». Για την καλύτερη αξιοποίηση και συντονισμό
όλων των διατιθέμενων πόρων και μέσων, πάγια άποψή μας ήταν να υπάρχει ενιαία πολιτική
υπαγωγή και για αυτό ήταν ορθή η επιλογή σας για την υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος και
της ΓΓΠΠ στο υπουργείο Εσωτερικών».
Η δεύτερη κοντινή χρονικά, κοινή δράση των δυο φορέων, αφορούσε τα μέσα ατομικής προστασίας
των Πυροσβεστών και εκδηλώθηκε μετά τη συνεδρίαση του ανώτερου θεσμικού οργάνου του Π.Σ.,
του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού, που είχε ως αντικείμενο την ιεράρχηση των αναγκών και
τον προγραμματισμό των νέων προμηθειών του Σώματος για το 2015 και τα επόμενα έτη.
Στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι της ΠΟΕΥΠΣ και της ΕΑΠΣ με την κοινή εισήγησή τους
επεσήμαναν ότι θα πρέπει πρωτίστως να εξασφαλιστεί από τα διατιθέμενα κονδύλια στο
σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού -μονίμου, 5ετών, εποχικών, εθελοντών- το σύνολο των
προβλεπομένων μέσων ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού και κυρίως στολών υπηρεσίας πυρκαγιάς. Επίσης, ότι θα πρέπει να εξασφαλιστούν ικανοί πόροι προκειμένου να στηριχθεί η
προβλεπόμενη από το Ν.4249/14 υλοποίηση της εφαρμογής μέτρων Υγείας και Ασφάλειας. Τέλος,
ενόψει της λειτουργίας της νέας δομής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, θα πρέπει να εξασφαλιστεί
η χρηματοδότηση των νέων αυτών δομών (ΕΣΠΟΠ -Εισαγωγή ιδιωτών από Πανελλήνιες).
Στις 6/04/2015, η ΠΟΕΥΠΣ ενημερώνει την Ηγεσία για τη σημαντική της πρόταση όσον αφορά
το αντικείμενο της «Επιτροπής Σύνταξης Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος Υγείας και Ασφάλειας
Εργαζομένων στο Π.Σ.» (σχετ. παρ.3 του άρθ.100 του Ν. 4249/2014).
Το εκβιαστικό δίλημμα επανήλθε
Στις 4 Απριλίου 2015 σήμανε κυριολεκτικά συναγερμός όταν οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων
Ασφαλείας, παρέλαβαν το υπ’ αριθμ. Φ. 80020/οικ. 13240/Δ15.203 έγγραφο της Γενικής Δ/ντριας
Κ.Α. Δρ. Αρτέμιδος Αναγνώστου - Δεδούλη της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης του
υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης με το οποίο έγγραφο, «ούτε λίγο ούτε πολύ, επανέρχεται η
πολιτεία για να μας «υπενθυμίσει» ότι υφίσταται το εκβιαστικό δίλημμα που είχε τεθεί από τις
προηγούμενες Κυβερνήσεις όσον αφορά την ένταξη του ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ ή την μετατροπή
του σε Επαγγελματικό Ταμείο!»
Οι Ομοσπονδίες απάντησαν άμεσα, εγγράφως, στον αρμόδιο υπουργό Δημήτριο Στρατούλη,
τονίζοντας την έκπληξη και τις εύλογες απορίες τους.
Στις 14/04/2015 ενημερώθηκαν οι Ενώσεις για το άλλο μεγάλο ζήτημα, τις μισθολογικές αδικίες
και την εκδίκαση της Αίτησης Ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η Αίτηση Ακύρωσης
είχε ορισθεί να εκδικαστεί την Παρασκευή 3 Απριλίου και ώρα 09:30 π.μ στην Ολομέλεια του
Δικαστηρίου του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου παραβρέθηκαν μέλη του προεδρείου της
ΠΟΕΥΠΣ μαζί με τους νομικούς Πενταγιώτη Κωνσταντίνο και Αντωνακόπουλο Γεώργιο.
«Κατά την εκφώνηση των αιτήσεων ακυρώσεων από τον πρόεδρο του ΣτΕ κ. Σωτήριο Ρίζο
δόθηκε αναβολή, για την 18/09/2015, τόσο στη δική μας αίτηση όσο και σε αυτή των Ειδικών
Φρουρών με το αιτιολογικό της διερεύνησης του νομικού μας πλαισίου. Ωστόσο και παρά
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την αναβολή, παρακολουθήσαμε ολόκληρη την ακροαματική διαδικασία που αφορούσε τους
υπόλοιπους αιτούντες (ΠΟΑΣΥ, ΠΟΑΞΙΑ , ΠΟΕΠΛΣ, ΠΟΕΣ κ.ά.).
Αναφορικά με τη διαδικασία και συγκεκριμένα, εκ μέρους του υπουργείου Άμυνας, ο νομικός
εκπρόσωπος αυτού, ζήτησε αναβολή της εκδίκασης προκειμένου να διευθετηθεί η εκκρεμότητα
για το υπόλοιπο 50%, ύστερα από σχετική πρωτοβουλία που έχει ήδη ξεκινήσει από τον αρμόδιο
υπουργό Παναγιώτη Καμμένο. Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι η νομική εκπρόσωπος του
υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι δε γνωρίζει κάτι επίσημα σχετικά με τη διευθέτηση του
ζητήματος, δηλαδή στο να αποδοθεί και το υπόλοιπο 50% με τα ανάλογα αναδρομικά. Οφείλουμε
να τονίσουμε πως αυτό το γεγονός δε μας προξένησε έκπληξη, διότι το υπουργείο Οικονομικών
είχε ήδη αποστείλει έγγραφο από τις 12/03/2015 (με αριθ. Πρωτ. 2/17317/ΔΕΠ) προς το Συμβούλιο
της Επικρατείας, το οποίο μάλιστα κοινοποίησε και στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
Στο συγκεκριμένο έγγραφο αναφέρονται κάποια στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών που
αφορούν τις μηνιαίες μεικτές αποδοχές και τα οποία περιλαμβάνουν ουσιαστικές ανακρίβειες
και διαστρεβλώσεις, αποδεικνύοντας έτσι περίτρανα ότι για το υπουργείο Οικονομικών, το θέμα
θεωρείται τακτοποιημένο και ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση για το υπόλοιπο ποσό που εκκρεμεί.
Μετά τα ανωτέρω, ο πρόεδρος του ΣτΕ δεν έκανε αποδεκτό το αίτημα του νομικού εκπροσώπου
του υπουργείου Άμυνας και συνεχίστηκε κανονικά η ακροαματική διαδικασία. Κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας ακούστηκαν όλες οι πλευρές, τόσο εκ μέρους των Υπουργείων όσο και των
Ομοσπονδιών οπότε και δόθηκε η 20η Απριλίου, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή
αναλυτικών υπομνημάτων. Μετά και την υποβολή των υπομνημάτων την ανωτέρω ημερομηνία, σε
σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να εκδοθεί η Απόφαση.
Συνάδελφοι, αναμφίβολα η παραπάνω εξέλιξη θα παίξει σημαντικό ρόλο και στην έκβαση
της δικής μας εκδίκασης (την 18/09/2015). Για ό,τι νεότερο προκύψει σχετικά, το προεδρείο της
ΠΟΕΥΠΣ θα σας ενημερώσει άμεσα».
Στην Κατεχάκη ο πρωθυπουργός
Τα πρώτα σύννεφα που είχαν συγκεντρωθεί στην Κατεχάκη για τη νέα κυβέρνηση, επιχείρησε να
σκορπίσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, στις 20 Απριλίου 2015, κατά την επίσκεψή του στο υπουργείο
και τη συνεργασία που είχε με τον υπουργό και τους αρχηγούς των Σωμάτων.
Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του στα
ζητήματα της Αστυνομίας, τονίζοντας, ωστόσο, προς τους παρισταμένους: «Όπου ακούτε τη λέξη
αστυνομικός, σε αυτά που θα πω, να βάλετε δίπλα και τη λέξη πυροσβέστης και τη λέξη Πολιτική
Προστασία. Αναφέρομαι σε όλους τους άντρες και τις γυναίκες που ασκούν το λειτούργημα της
Πολιτικής Προστασίας, που έχουν ως έγνοια και ως σκοπό να προστατέψουν τον πολίτη. (…) Οι
λύσεις που πολλές φορές μπορούν να βρεθούν είναι όχι μόνο μέσα από την εξεύρεση νέων πόρων,
αλλά και μέσα από θεσμικές διαδικασίες που μπορούν να διευκολύνουν στην αντιμετώπιση των
καθημερινών προβλημάτων. Αλλά και η εξεύρεση πόρων, θεωρούμε ότι είναι βασικός στόχος.
Θα πρέπει το επόμενο διάστημα βγαίνοντας σταδιακά από την κρίση, να αντιμετωπιστούν και οι
αδικίες και στο μισθολογικό επίπεδο των προηγούμενων ετών. Αλλά αυτό βεβαίως, θα μπορέσει να
γίνει πραγματικότητα όχι από την μια μέρα στην άλλη. Και αυτό το κατανοούμε, όλοι φαντάζομαι.
Αν λοιπόν ο πρώτος άξονας είναι οι όροι εργασίας, ο δεύτερος άξονας αφορά την εκπαίδευση.
Η εκπαίδευση οφείλει να αντιστοιχεί στις σύγχρονες απαιτήσεις, να προσαρμόζεται σε νέα μέσα
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και τεχνολογίες, να υιοθέτει προωθημένα επιστημονικά βιβλία και πρότυπα και να προάγει τον
επαγγελματισμό. Πάνω από όλα όμως, να εγγυάται στον μέγιστο δυνατό βαθμό στην ασφάλεια
του ίδιου του αστυνομικού. Διότι αν δεν υπάρχει εγγύηση στην ασφάλεια του αστυνομικού, ο
αστυνομικός βεβαίως δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών, με αποτελεσματικότητα»
(…).
Οι όποιες καλές προθέσεις δοκιμάζονται από την πρώτη στιγμή ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι
η όλη επίσκεψη αντιμετωπίστηκε με αρκετές επιφυλάξεις -αν όχι με καχυποψία- αν ληφθούν
υπόψη και οι υπερβολές της αντι-σύριζα αντιπολίτευσης σε σχέση με παλαιές θέσεις ακραίων
μελών και συνιστωσών του περί αφοπλισμού της αστυνομίας, κατάργησης των ΜΑΤ, ένταξης της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε άλλο φορέα κλπ.
Τόσο η ΠΟΕΥΠΣ όσο και η ΕΑΠΣ, πάντως, με κοινό έγγραφό τους ανήμερα της επίσκεψης
του πρωθυπουργού, επανέφεραν το ζήτημα της χρησιμοποίησης του Σώματος ως «δεξί χέρι» της
Αστυνομίας σε έκρυθμες καταστάσεις.
Απευθυνόμενες στον Γιάννη Πανούση, του υπενθυμίζουν ότι «κατά καιρούς επιχειρήθηκε να
χρησιμοποιηθεί το Π.Σ. και σε ξένες αποστολές και συγκεκριμένα να εμπλακεί σε «επιχειρήσεις
δημόσιας τάξης», με το πυροσβεστικό προσωπικό να δίνει διαχρονικά τη μάχη με τα σωματεία
του, για πλήρη απεμπλοκή από τέτοιες δράσεις. Αυτός ο αγώνας δικαιώθηκε και με θεσμικό τρόπο
και γι’ αυτό σε όλα τα νομοθετικά κείμενα της αποστολής μας, τα τελευταία χρόνια, όπως και
στον 4249/14, περιγράφεται ότι «το Π.Σ. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, συμμετέχει στην
αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης, που ανακύπτει σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου και σε
συνεργασία με τις συναρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, συμβάλλει στην εξασφάλιση της Πολιτικής
Προστασίας και της πολιτικής άμυνας της Χώρας».
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εκφράζουμε τον έντονο προβληματισμό μας για την χρήση
πυροσβεστικού προσωπικού στην «καθαρή επιχείρηση δημόσιας τάξης» που εκδηλώθηκε προχθές
το πρωί στο κτίριο της Πρυτανείας στο κέντρο της Αθήνας (σ.σ. για την απομάκρυνση καταληψιών).
Για άλλη μια φορά να υπενθυμίσουμε ότι παρόμοιες διαταγές για δράσεις του πυροσβεστικού
προσωπικού, είναι ξένες προς την αποστολή του Π.Σ. το οποίο παρότι συγκατοικεί στο υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, δεν είναι σώμα καταστολής και επιβολής της δημόσιας τάξης».
Να συμπληρώσουμε ότι η ΠΟΕΥΠΣ υπέβαλε στον υπουργό, καθώς και στην αρμόδια Επιτροπή,
και την πρότασή της για την αλλαγή του πλαισίου κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των
αξιωματικών του Π.Σ., ώστε «να τεθεί ως βάση συζήτησης και επεξεργασίας στην Επιτροπή που
έχει συσταθεί με σκοπό την κατάρτιση ενός νέου νομοθετικού πλαισίου με αντικειμενικά κριτήρια,
προάγοντας την αξιοκρατία και την αποτελεσματικότητα».
Τον Απρίλιο, το προεδρείο ενημέρωσε, επίσης, τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις για τη συνάντηση που
είχε με το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Τάσο Μαυρόπουλο, στην οποία συμμετείχε
και ο νομικός σύμβουλος Κ.Πενταγιώτης.
Ο Απρίλιος, κλείνει με την επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε στο Μνημείο Πεσόντων
Πυροσβεστών στα Καμένα Βούρλα.
Στο πεδίο της καθημερινής μάχης του Πυροσβεστικού Σώματος, στις 8 Μαΐου 2015, ξεχωρίζει η
κινητοποίηση μετά από ισχυρή έκρηξη στα διυλιστήρια του Ασπροπύργου. Από την πυρκαγιά που
προκλήθηκε, έξι εργαζόμενοι των ΕΛΠΕ τραυματίζονται, εκ των οποίων οι τέσσερις καταλήγουν
από τα βαρύτατα τραύματά τους, προκαλώντας την οργή των συναδέλφων τους, αλλά και εύλογη
ανησυχία στην κοινή γνώμη. Ένα μεγάλης έκτασης τεχνολογικό ατύχημα, θα ήταν ό,τι χειρότερο για
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τη συγκεκριμένη, επιβαρυμένη βιομηχανικά και περιβαλλοντικά, περιοχή της Δυτικής Αττικής.
Άλλα ζητήματα που απασχολούν το προεδρείο είναι η ενημέρωση των Ενώσεων σχετικά με την
υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» και τις διευκρινίσεις που
όφειλε να παράσχει το Αρχηγείο και εξέδωσε τελικά αργότερα, αλλά και οι οφειλόμενες κανονικές
άδειες.
Το προεδρείο απευθύνθηκε στο Αρχηγείο, τονίζοντας ότι «παρατηρείται το φαινόμενο να
οφείλονται άδειες παρελθόντων ετών σε μεγάλο αριθμό συναδέλφων ανά την Επικράτεια λόγω
δεδομένης μεγάλης έλλειψης μονίμου προσωπικού αλλά και των αυξημένων επιχειρησιακών
αναγκών. Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε ότι θα σταθείτε αρωγός στο δίκαιο αίτημά μας και
θα προβείτε, το αμέσως επόμενο διάστημα, στην έκδοση σχετικής Διαταγής προκειμένου να
προστεθούν οι οφειλόμενες άδειες που δεν έχουν χορηγηθεί στην κανονική άδεια έτους 2015».
Επίσης, οι Ενώσεις ενημερώθηκαν για την έγκριση χορήγησης προσωπικών δανείων σε μετόχους
του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ για το έτος 2015. Ειδικότερα, εγκρίθηκε η αποδέσμευση από
τα κεφάλαια του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι του ποσού των
(2.100.000 ευρώ) για την χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών. Στο πλαίσιο αυτό
εγκρίθηκαν σε πρώτη φάση ύστερα και από την 20/05/2015 συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ
, οι από 04/05/2015 έως και 18/05/2015, 135 αιτήσεις των δικαιούχων, συνολικού ποσού 403.194
ευρώ.
Εξάλλου, ο νομικός σύμβουλος της ΠΟΕΥΠΣ ενημέρωσε για τη δικαστική εξέλιξη και έκβαση
των αγωγών υπαλλήλων Π.Σ. σχετικά με τη διεκδίκηση της διαφοράς του επιδόματος ειδικής
απασχόλησης, ένας αγώνας που είχε ξεκινήσει πριν από 12 (!) χρόνια. Όπως αναφέρει, «οι
αγωγές αυτές εκδικάσθηκαν κατά τα έτη 2010 και 2011 και επ’ αυτών εκδόθηκαν αντιφατικές
αποφάσεις (στην πλειοψηφία τους απορριπτικές αποφάσεις, ενώ σειρά ήσαν θετικές). Τελικά,
η υπόθεση κρίθηκε στο ΣτΕ, το οποίο αποφάνθηκε ότι «η επίμαχη διαφορά δεν αντίκειται στη
συνταγματική αρχή της ισότητας, δέχεται την αίτηση αναίρεσης του Ελληνικού Δημοσίου, αναιρεί
την προσβαλλόμενη απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων, κρατεί την
αγωγή των υπαλλήλων του Π.Σ., την εκδικάζει και την απορρίπτει στο σύνολό της.
Με βάση τα ανωτέρω και λόγω του δεδικασμένου που επήλθε με την ως άνω απόφαση του
ΣτΕ, η συζητηθείσα στις 9.3.2015 αίτηση αναίρεσης που ασκήσαμε, δεν θα ευδοκιμήσει, όπως
δεν θα ευδοκιμήσουν οι εφέσεις που εκκρεμούν να συζητηθούν ενώπιον των δευτεροβάθμιων
δικαστηρίων, στην συζήτηση των οποίων δεν θα προχωρήσουμε και ως εκ τούτου η δικαστική
διεκδίκηση της διαφοράς του επιδόματος ειδικής απασχόλησης δυστυχώς έχει λήξει αρνητικά
για τους υπαλλήλους των Σωμάτων Ασφαλείας, αφού και η απόφαση που έχει εκδοθεί για τους
υπαλλήλους της Ελληνικής Αστυνομίας (4239/2014) είναι ομοίου περιεχομένου με την απόφαση
που αφορά στους υπαλλήλους του Π.Σ.»
Στις 22/05/2015 το προεδρείο απαντά σε σχετικό έγγραφο της Ένωσης Υπαλλήλων Πυρ/κού
Σώματος Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με απειλές για διώξεις κατά των μελών του Δ.Σ. της
Ένωσης με αφορμή δημόσια τοποθέτησή τους.
Το θέμα της αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας είναι ένα άλλο θέματα που ταλανίζει τους
συνδικαλιστές αφού η διοίκηση δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της. Προϋπόθεση για την
εφαρμογή της διαδικασίας αναγνώρισης αποτελεί η έκδοση ανάλογης εγκυκλίου από το αρμόδιο
Oικονομικό τμήμα του Α.Π.Σ., όμοια με αυτή που εκδόθηκε από το Οικονομικό τμήμα του
Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. με αρ. πρωτ. 8010/4/17-κε/29-12-2011 με θέμα «Αναγνώριση μάχιμης
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πενταετίας».
Στις 28/05/2015 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπήρξε κοινή συνάντηση συνδικαλιστικών
αντιπροσωπειών από την Ισπανία και Πορτογαλία, με καλεσμένους και Έλληνες συνδικαλιστές
πυροσβέστες, για το πρόβλημα των πυρκαγιών στον Ευρωπαϊκό Νότο που πλήττεται από τη
λιτότητα, με θέμα «Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ».
Την ΠΟΕΥΠΣ εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος Ιωάννης Κάκαλος (2η Ε.Μ.Α.Κ., ως επικεφαλής
πεζοπόρων τμημάτων δασικών πυρκαγιών). Μεγάλη σημασία δόθηκε στο αίτημα για τη βελτίωση
της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και των συνθηκών εργασίας των πυροσβεστών
στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Οι εισηγητές δεν
παρέλειψαν να υπενθυμίσουν την υποχρέωση όλων των κρατών μελών να εφαρμόσουν την
εθνική δασική πολιτική, κυρίως με στόχο την πρόληψη των πυρκαγιών, καθώς και την αύξηση της
αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας στο έργο της κατάσβεσης.
Στις 4 Ιουνίου, ΠΟΕΥΠΣ και ΕΑΠΣ απευθύνονται στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γιάννη Πανούση στο πλαίσιο της διαβούλευσης του σ.ν. του
υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός επικράτειας», με
το οποίο προβλέπεται η αλλαγή του συνολικού πλέγματος που επανακαθορίζει τις αποζημιώσεις
για τις μετακινήσεις στο δημόσιο τομέα. Χαρακτηριστικό των αλλαγών είναι η μεγάλη αύξηση
στο όριο της χιλιομετρικής απόστασης, μετά από την οποία δικαιολογούνται αποζημιώσεις. Η
διαμαρτυρία τους είναι έντονη διότι μετά την τυχόν ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου «αν δεν
προβλεφθεί άμεσα το σχετικό Π.Δ. να ρυθμίσει με διαφορετικό τρόπο τα των ενστόλων, μεταξύ
των άλλων, η ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας, θα χορηγείται μετά τα 160 χιλιόμετρα»…
Το 18ο τακτικό συνέδριο
Το 18ο συνέδριο διεξήχθη στις 8,9 και 10 Ιουνίου 2015 στην Πάτρα, με κεντρικό σύνθημα
«Αγωνιζόμαστε με πάθος. Απαιτούμε λύσεις. Απαντάμε με προτάσεις!»
Καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους, ο πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ Δ. Σταθόπουλος, τόνισε ότι
«το τέρας του μνημονίου συνέχισε να τρώει τις σάρκες του Ελληνικού Λαού, βυθίζοντάς τον στη
φτώχεια και την εξαθλίωση». Επανέλαβε δε ότι η Ομοσπονδία «ζητά να εφαρμοστεί μια πολιτική
πέρα και πάνω από τα συμφέροντα των αγορών που μας έφτασαν εδώ που σήμερα βρισκόμαστε.
Για να δρομολογηθούν επιτέλους οι συνθήκες που θα κατοχυρώνουν ένα ασφαλές οικονομικό και
κοινωνικό περιβάλλον που θα οδηγεί στην έξοδο από την κρίση και στην ανάπτυξη του τόπου».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις μνημονιακές επιπτώσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα και τόνισε ότι
«είναι τιμή και υπερηφάνεια για τον Έλληνα Πυροσβέστη το ότι στις σχετικές έρευνες βρίσκεται
στην κορυφή της εμπιστοσύνης και της εκτίμησης των Ελλήνων πολιτών. Καθημερινά, με την
προσπάθειά μας και τις θυσίες μας ανταποδίδουμε αυτή την εμπιστοσύνη και αυτή την εκτίμηση
και όταν μιλάμε για θυσίες δεν υπερβάλλουμε ούτε υπερηφανευόμαστε. Δυστυχώς, τις τραγικές
απώλειες συναδέλφων μας εν ώρα υπηρεσίας, αλλά και εκτός υπηρεσίας, δεν τις έχουμε περιορίσει.
Τα τελευταία 15 χρόνια, 32 Πυροσβέστες άφησαν την τελευταία τους πνοή την ώρα του καθήκοντος.
Για όλους αυτούς που έδωσαν την ζωή τους θυσία στο βωμό του καθήκοντος, σας καλώ, σαν
ελάχιστο δείγμα μνήμης και τιμής, να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή. ΑΘΑΝΑΤΟΙ!
Στη συνέχεια τόνισε ότι το διεκδικητικό πλαίσιο είναι γνωστό σε όλους. Κάλεσε δε Ηγεσία και
πολιτικά κόμματα να το λάβουν υπόψη τους, δίνοντας προσοχή στην ύπαρξη υπαλλήλων τριών
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ταχυτήτων (μόνιμοι, πενταετούς υποχρέωσης, εποχικοί), στο ότι το Πυροσβεστικό Σώμα είναι
το μόνο ένστολο Σώμα χωρίς βαθμολόγιο κατωτέρων, στην αναγκαιότητα ενός νέου κανονισμού
μεταθέσεων κλπ.
Εκφράζοντας επίσης την αγωνία του για την αντιπυρική περίοδο, έθεσε ερωτήματα: «Με τι μέσα
και ποιο ανθρώπινο δυναμικό; Με υπαλλήλους που δεν έχουν δεύτερη στολή να αλλάξουν και δεν
τους έχουν διατεθεί μέσα ατομικής προστασίας; Με τα πεπαλαιωμένα οχήματα που ούτε λάστιχα δεν
αλλάζονται; Με την εν γένει κακή κατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού; Με τα πυροσβεστικά
αεροσκάφη που πετάνε χάρη στην παλληκαριά των πιλότων τους και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες
των τεχνικών τους; Χωρίς τη στοιχειώδη ξεκούραση και διοικητική υποστήριξη στη μάχη της
φωτιάς; Χωρίς κανένα αντάλλαγμα για τις χιλιάδες ώρες υπερωριακής απασχόλησης, νυχτερινής
εργασίας, χαμένα ρεπό και άδειες; Με παράνομες επιφυλακές; Με χορηγίες ιδιωτών πασχίζουμε
να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε είδη γραφείου, διαφόρων υλικών και το πιο σημαντικό είναι σε
ελαστικά οχημάτων αφού οι φθορές τους συνιστούν άμεσα κίνδυνο για τη ζωή μας. Γνωρίζουμε
ότι η επιχειρησιακή ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος συνδέεται με τους πόρους που
διατίθενται και είναι γνωστό ότι οι πόροι αυτοί χρόνο με το χρόνο μειώνονται».
Κλείνοντας την ομιλία του, χωρίς να θέλει να απαξιώσει, όπως είπε «τη θετική ανταπόκριση που
συναντήσαμε εκ μέρους της κυβέρνησης σε σειρά ζητημάτων για τα οποία αναμένουμε ότι θα έχουν
θετική κατάληξη, με τη συμβολή και του νέου Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, οφείλω
να επισημάνω ότι ο Έλληνας Πυροσβέστης προσδοκεί πολλά από την καινούρια πολιτική Ηγεσία.
Εμείς, μέσα από το Συνέδριό μας, θα πάρουμε τις αποφάσεις μας. Γνωρίζουμε τα προβλήματα και
έχουμε τις λύσεις μέσα από ουσιαστικές και επεξεργασμένες προτάσεις. Αξιώνουμε στη βάση αυτή
να μας αφουγκραστεί η πολιτεία, να συζητήσει μαζί μας και να ληφθούν οι όποιες αποφάσεις με τη
συμμετοχή μας. Αυτό απαιτούμε σήμερα. Και μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το αύριο».
Κατά τις τριήμερες εργασίες έγιναν τοποθετήσεις - προτάσεις από το προεδρείο, τους επικεφαλής
των παρατάξων, αλλά και από πολλούς σύνεδρους για τα εκκρεμή θέματα με στόχο την
αναπροσαρμογή και αναβάθμιση του διεκδικητικού πλαισίου, ώστε να γίνει ακόμη πιο αγωνιστικό,
προκειμένου να δοθούν ή να δρομολογηθούν άμεσα λύσεις στα δίκαια αιτήματά τους.
Για τα ανωτέρω μεταξύ των άλλων, τοποθετήθηκε και ο νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας
Κωνσταντίνος Πενταγιώτης. Μετά την τοποθέτησή του, ακολούθησε διεξοδική συζήτηση με
τοποθετήσεις επί των προτάσεων του προεδρείου. Κατατέθηκαν και άλλες προτάσεις, τόσο για
το διεκδικητικό πλαίσιο όσο και για την τροποποίηση του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, οι
οποίες όμως καταψηφίστηκαν από τους συνέδρους. Η ολοκληρωμένη πρόταση του προεδρείου
της ΠΟΕΥΠΣ σχετικά με την τροποποίηση διατάξεων - άρθρων του Καταστατικού υπερψηφίστηκε
με συντριπτικά ποσοστά θετικών ψήφων. Στο συνέδριο έγιναν επίσης ψηφοφορίες για αλλαγές
στο Καταστατικό της Ομοσπονδίας, αναφορικά με τη συμμετοχή της στην ΑΔΕΔΥ ή σε άλλη
τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και σε διεθνείς ενώσεις,
Ομοσπονδίες ή οργανώσεις που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. Επίσης, το άρθρο 5, αναφορικά
με το ποιοι δύνανται να είναι μέλη της Ομοσπονδίας και την απαγόρευση εγγραφής μελών σε
πρωτοβάθμιες ενώσεις, εφόσον δεν υπηρετούν στην περιοχή ευθύνης τους. Επιπλέον, ψηφίστηκε η
διενέργεια του ετήσιου συνεδρίου το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους, η διεύρυνση του ΔΣ σε 19 μέλη
με τριετή θητεία κλπ. Τέλος, υπερψηφίστηκε και η πρόταση του προεδρείου της ΠΟΕΥΠΣ σχετικά
με το νέο διεκδικητικό πλαίσιο.
Το επόμενο διάστημα, τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ο
Γιάννης Πανούσης καλείται στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου να απαντήσει σε «βροχή»
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ερωτήσεων για το ΤΕΑΠΑΣΑ, τα μισθολογικά των ενστόλων και κυρίως για την ετοιμότητα του
Π.Σ.
Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΚΚΕ, του ΠΑΣΟΚ, ακόμα και του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνουν
τα τρομερά προβλήματα του Πυροσβεστικού Σώματος, που επιδεινώθηκαν (όχι μόνο λόγω
των μνημονιακών πολιτικών που εφάρμοσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις αλλά και λόγω των
μειωμένων προϋπολογισμών και της συνταξιοδότησης μεγάλου αριθμού πυροσβεστών) και ζητούν
να πληροφορηθούν πώς θα αντιμετωπιστούν όλα αυτά από τη νέα κυβέρνηση.
Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του υπουργείου ΔΤ, είχαν ενταχθεί στην προγραμματική περίοδο
ΕΣΠΑ 2007-2013, 20 έργα προμηθειών πυροσβεστικών οχημάτων συνολικής αξίας 57,5 εκ. €,
μέσω των οποίων θα ενισχυόταν ο στόλος του Πυροσβεστικού Σώματος με την απόκτηση 357
νέων οχημάτων. Από τα έργα αυτά, υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται 18 διαγωνισμοί εξοπλισμού
για το Πυροσβεστικό Σώμα ύψους 57,5 εκ. €, εκ των οποίων τα 38,3 εκ. € αφορούν αποκλειστικά
προμήθεια σύγχρονων πυροσβεστικών οχημάτων, σε αντικατάσταση πεπαλαιωμένων σε όλη τη
χώρα και επιπλέον βρισκόταν σε εκκρεμότητα η υλοποίηση 2 διαγωνισμών, που διενεργούσε ή
διενεργεί η Γενική Γραμματεία Εμπορίου για λογαριασμό του Πυροσβεστικού Σώματος, ύφους
12,3 εκ. € για την προμήθεια 92 οχημάτων.
Τα ερωτήματα αφορούσαν την τύχη των διαγωνισμών αυτών, αν θα γίνουν νέες προσλήψεις, ποια
είναι η κατάσταση σήμερα του μηχανοκίνητου εξοπλισμού, αν παρελήφθησαν τα 2.600 τεμάχια
ελαστικών και πολλά άλλα.
Ο Γιάννης Πανούσης τους απαντούσε ότι έχει δρομολογηθεί η πρόσληψη των 1.500 πυροσβεστών
εποχικής απασχόλησης, τα σχέδια πυρασφάλειας έχουν επικαιροποιηθεί ενώ από τη Γενική
Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή βρίσκονται σε εξέλιξη διαγωνισμοί, που διενεργούνται
για λογαριασμό του Πυροσβεστικού Σώματος και αφορούν στην προμήθεια 3.650 (1.150 - και
2.500) κρανών ασφαλείας μονίμων (ειδικά εκ συνθετικών ινών), 10.500 (6.000 και 4.500) σετ
στολών σύμμικτων μονίμων/πενταετούς, 1.122 τεμαχίων αυλών και 7.430 τεμαχίων υδροσωλήνων.
Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη συγχρηματοδοτούμενοι διαγωνισμοί για την προμήθεια, μεταξύ
άλλων και 6 τεμαχίων αντιπυρικών στολών προσέγγισης, 12 τεμαχίων ατομικών προσωπίδων
διηθητικών φίλτρων και 5 τεμαχίων διασωστικών σειρών. Ειδικές αναφορές γίνονταν και για την
ετοιμότητα των διαθέσιμων πυροσβεστικών αεροπλάνων (8 Α/Φ CL-215, 5 A/Φ CL-415, 19 Α/Φ
PΖL, 5 ελικόπτερα και 10 μισθωμένα).
Τον Ιούνιο επίσης, μια πυρκαγιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο ήρθε να υπενθυμίσει τους
κινδύνους που υπονομεύουν τις ζωές του πυροσβεστικού προσωπικού. Με έγγραφό του (10-62015), το προεδρείο επισημαίνει στον Αρχηγό ΠΣ ότι «από το Σαββάτο 6 Ιουνίου μέχρι και σήμερα
οι συνάδελφοι των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Αττικής, δίνουν μάχη με τις πύρινες φλόγες
στη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στην περιοχή Νέα Ζωής
Ασπροπύργου. Πέρα όμως από τη μάχη με τις φλόγες, οι συνάδελφοι επιχειρούν όλες αυτές τις
μέρες σε ένα ιδιαίτερα ανθυγιεινό περιβάλλον, που όπως πληροφορηθήκαμε από την ανακοίνωση
της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, πέριξ
της καιγόμενης εγκατάστασης » καταγράφηκαν στιγμιαίες τιµές συγκέντρωσης αιωρούµενων
σωµατιδίων κατά πολύ µεγαλύτερες από τις τιµές που ορίζει ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας
(µέση τιµή 25 µg/m3 /24h) και η ευρωπαϊκή νοµοθεσία (µέση τιµή 25 µg/m3 /έτος)».
Πέρα από την χρήση των προβλεπόμενων και κατάλληλων μέσων ατομικών προστασίας, που
θεωρούμε ότι από την αρχή ο διευθύνων το συμβάν, επέβλεψε για την χρήση τους από τους
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εμπλεκομένους συναδέλφους, φρονούμε ότι θα πρέπει να γίνει εν συνεχεία υπεύθυνη ενημέρωση
στο συγκεκριμένο προσωπικό από τις υγειονομικές υπηρεσίες του Π.Σ. και να δοθούν τυχόν
ιατρικές οδηγίες
Τέλος, η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου συμβάντος, μετά την ολοκλήρωσή του, θα πρέπει να
μελετηθεί σε βάθος και η αξιολόγησή και τα συμπεράσματά του να συμπεριληφθούν στην σχεδίαση
παρόμοιων πυροσβεστικών επιχειρήσεων, αναφορικά με τα απαιτούμενα μέσα και εξοπλισμό».
Σε ό,τι αφορά το κοινό μέτωπο των Ομοσπονδιών των ενστόλων, οι πρόεδροί τους συναντήθηκαν
στις 19/6/15 με τον Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης Δημήτρη Στρατούλη και τον
Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης Γεώργιο Ρωμανιά:
«Όπως μας διαβεβαίωσαν προφορικά, αλλά και γραπτώς με το Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από το
Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Η κυβέρνηση 1) Θα δώσει νέα προθεσμία μέχρι 31-10-2015 για την εφαρμογή του άρθρου 220
του Νόμου 4281/2014 για τα ασφαλιστικά ταμεία τους και ότι θα συνεχίσει σε αυτό το χρονικό
διάστημα τον διάλογο με τις Ομοσπονδίες των ενστόλων, ώστε να προωθηθεί η κατάργηση αυτής
της νομοθετικής ρύθμισης. 2) Θα προωθήσει άμεσα νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση
του δείκτη βιωσιμότητας στις εφάπαξ παροχές τους, η οποία, εάν εφαρμοζόταν, θα οδηγούσε σε
μειώσεις τους από 30% έως 80%».
Κατόπιν τούτων, οφείλουμε να επισημάνουμε για μια ακόμα φορά ότι οποιαδήποτε άλλη ενέργεια
ή απόφαση που θα αμφισβητούσε τις ρητές αυτές δεσμεύσεις, θα εκληφθεί από την πλευρά μας ως
εμπαιγμός και αφερεγγυότητα έναντι του συνδικαλιστικού μας κινήματος».
Το προεδρείο ενημέρωσε, επίσης, τους αρμόδιους υπουργούς Γιάννη Πανούση και Δημήτριο
Στρατούλη και για την επιδιωκόμενη αποκατάσταση και συνταξιοδοτική ρύθμιση θεμάτων της
60ης και 61ης σειράς Πυροσβεστών, ένα θέμα που έχει απασχολήσει προ πολλών ετών, καθώς
αφορά το διαγωνισμό του Υ.Δ.Τ. που προκηρύχτηκε το 1989, αλλά οι 550 επιτυχόντες (ΦΕΚ 39/136-1989) δεν προσελήφθησαν αμέσως, λόγω αλλαγής της κυβέρνησης που είχε προκηρύξει τον
διαγωνισμό.
Ο Ιούνιος μας αφήνει με συναντήσεις ενδοσυνδικαλιστικού ενδιαφέροντος. Το προεδρείο
συναντήθηκε με τα προεδρεία της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος και της
Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος με αντικείμενο την πορεία του θεσμού
του Εθελοντή Πυροσβέστη και των υφιστάμενων προβλημάτων του εθελοντικού πυροσβεστικού
προσωπικού, καθώς και τον σχεδιασμό κοινών δράσεων για την επίλυσή τους.
Το προεδρείο εκπροσωπήθηκε και στις εργασίες του 25ου εκλογοαπολογιστικού συνεδρίου της
ΠΟΑΣΥ (22 Ιουνίου 2015) στη Θεσσαλονίκη, δια του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής. Κεντρικό
θέμα του συνεδρίου, «Ενώπιον των ιστορικών μας ευθυνών. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας χωρίς
ακροβασίες, με στοχοπροσήλωση, ενότητα και αγωνιστικότητα!»
Ο Δημήτρης Σταθόπουλος, στην ομιλία του, έκανε διεξοδική αναφορά στα μεγάλα κοινά
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ένστολοι, καθώς επίσης και στις κοινές δράσεις και
πρωτοβουλίες, προκειμένου να δοθούν ή να δρομολογηθούν άμεσα λύσεις, διότι πρέπει η πολιτεία
πλέον να αντιληφθεί ότι στο αγαθό της Ασφάλειας του Πολίτη, δεν χωρούν εκπτώσεις και περικοπές,
όπως τόνισε.
Επιπλέον, ο πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια και ευχαρίστησε από βάθους
καρδίας τον απερχόμενο πρόεδρο της ΠΟΑΣΥ Φωτόπουλο Χρήστο (σ.σ. λόγω συνταξιοδοτήσεώς
του δεν έθεσε εκ νέου υποψηφιότητα - νέος πρόεδρος αναδείχθηκε ο Γρηγόρης Γερακαράκος)
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για την εξαιρετική και αποτελεσματική συνεργασία τους στους κοινούς αγώνες, αλλά και για τη
μεγάλη του προσφορά, τόσο στην Ελληνική Αστυνομία όσο και στο συνδικαλισμό γενικότερα των
ενστόλων.
Κλείνοντας δε τη ομιλία του, ζήτησε από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΑΣΥ, να
συνεχιστεί αυτή η αγαστή και πλήρης, αποτελεσματική συνεργασία των προηγουμένων ετών, σε
επίπεδο Ομοσπονδιών, με κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες, έχοντας σαν γνώμονα, πάντα, το κοινό
συμφέρον.
Στις 29 Ιουνίου 2015, πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα η 19η Γενική Συνέλευση της ΕΑΠΣ, με
κεντρικό θέμα: «Ο αγώνας μας η ελπίδα, το δίκιο μας ο στόχος. Σβήνουμε τη φωτιά που καίει τη
ζωή μας».
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας χαιρετίζοντας τους συνέδρους, τόνισε με έμφαση ότι η
αποτελεσματικότητα του Πυροσβεστικού Σώματος βασίζεται πλέον μόνο στο φιλότιμο και στην
ψυχή του Έλληνα Πυροσβέστη. Αναφέρθηκε επίσης στο ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τις ανούσιες
αγκυλώσεις του παρελθόντος που δυσκόλευσαν τις προσπάθειες για κοινό αγώνα. «Αγκυλώσεις
που καλλιεργήθηκαν μέσα από την αυτοματοποιημένη μεταφορά του υπηρεσιακού κλίματος και
νοοτροπίας οι οποίες πέρασαν μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, με στόχο να παρεμποδίσουν την
κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων. Βάσει αυτής της κοινής παραδοχής είναι άμεση η ανάγκη
να σταματήσουν κάποιοι σε υπηρεσιακό επίπεδο να καλλιεργούν με ιδιαίτερη ένταση αυταρχικές
λογικές στις σχέσεις ανωτέρων - κατωτέρων, γεγονός που έχει σαν αναπόφευκτη συνέπεια τη
δημιουργία αντιπαραθέσεων σε συνδικαλιστικό επίπεδο».
Στο κλείσιμο της ομιλίας του επισήμανε «την αναγκαιότητα για κοινή ενωτική δράση του
συνδικαλιστικού μας κινήματος, προκειμένου να δοθούν ή να δρομολογηθούν άμεσα λύσεις.
Πρέπει να συνεχιστεί η αγαστή συνεργασία με κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες», τόνισε.
Δημοψήφισμα και …Μνημόνιο ΙΙΙ
Το πολιτικό θερμόμετρο, περιττό να επισημάνουμε ότι έχει εκτοξευτεί στα ύψη, αν και ουκ ολίγοι
συνέλληνες, εξακολουθούσαν να απολαμβάνουν τα μπάνια τους…
Στις 5 Ιουλίου 2015 το πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα, Δημοψήφισμα , είναι γεγονός.
Συνολικά ψήφισαν 6.161.140 πολίτες. Βρέθηκαν 5.803.987 έγκυρα ψηφοδέλτια (94,20%), 310.812
άκυρα (5,04%) και 46.341 λευκά ( 0,75%), και όπως, έχουμε ήδη αναφέρει υπερίσχυσε με 61,31%
το ΟΧΙ, έναντι 38,69% του ΝΑΙ. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η αποχή που καταγράφει μικρή
αύξηση σε σχέση με την προσέλευση στις εκλογές του Ιανουαρίου 2015 (37,50% από 36,38%).
Τούτων δοθέντων, στις 14 Ιουλίου 2015, τα προεδρεία των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας
και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, συνεδρίασαν εκτάκτως προκειμένου
να εξετάσουν τη στάση τους, ενόψει της ψήφισης του τρίτου Μνημονίου-Αρμαγεδδώνα.
«Κοινή εκτίμηση των προεδρείων ήταν ότι πρόκειται για νέα, επαχθή, άδικη και αντιλαϊκή
επίθεση στα εναπομείναντα δικαιώματα των εργαζομένων που σφαγιάζουν ό,τι απέμεινε από το
φτωχοκάμματό μας, την πενιχρή μας σύνταξη και τα κοινωνικά μας δικαιώματα.
Δυστυχώς, διαπιστώνουμε ότι οι κυβερνώντες, αντί να καταργήσουν με ένα νόμο τα
καταστροφικά μνημόνια 1 και 2, έφεραν ένα νέο Μνημόνιο, το ίδιο σκληρό, υφεσιακό, που βυθίζει
την ελληνική κοινωνία ακόμα περισσότερο στη φτώχεια, επεκτείνει την κηδεμονία των δανειστών
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και “νομιμοποιεί” τον κοινωνικό εξανδραποδισμό, την ίδια ώρα που μέχρι χθες υπόσχονταν πλήρη
εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ για την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών, κατάργηση
του άρθρου 220 για τα ταμεία, κατάργηση της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος και κατάργηση του
μαθηματικού τύπου για τον υπολογισμό του εφάπαξ.
Ειδικότερα, για τους ένστολους εργαζόμενους το νέο Μνημόνιο προβλέπει ανατροπή του
ασφαλιστικού συστήματος, διαλύει τα Ταμεία μας και προαναγγέλλει δήθεν εξορθολογισμό του
μισθολογίου, ήτοι νέες περικοπές.
Μπροστά σ’ αυτή τη νέα λαίλαπα και την ανακολουθία των κυβερνώντων, συνεχίζουμε σταθερά
τον αγώνα μας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των μελών μας, την αξιοπρέπειά μας και το
μέλλον των εργασιακών μας χώρων», τόνιζαν στην κοινή ανακοίνωσή τους.
Οι Ομοσπονδίες κάλεσαν τους αρμόδιους υπουργούς να διορθώσουν τις άδικες για τους
ενστόλους ρυθμίσεις και να ανασύρουν στη μνήμη τους ό,τι έλεγαν προεκλογικά και μετεκλογικά.
Επίσης, κάλεσαν τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσές τους να συμμετέχουν ενεργά στην
πανελλαδική διαμαρτυρία της ΑΔΕΔΥ (15/7/15), όπου θα δήλωναν το δικό τους «παρών» και τα
προεδρεία των Ομοσπονδιών, μετά τις παραστάσεις διαμαρτυρίας στα συναρμόδια υπουργεία με
στόχο τη διόρθωση συγκεκριμένων άρθρων του νομοσχεδίου.
Το μήνυμα ήταν σαφές: Ξεκινάμε πανστρατιά κινητοποιήσεων για να μην περάσουν οι
εφαρμοστικοί νόμοι. ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ! ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΕΠΕΣΑΝ! Ο δρόμος του αγώνα
είναι μονόδρομος.
Το καλοκαίρι εξακολουθεί επομένως να είναι καυτό, με τις Ομοσπονδίες να δίνουν έναν
σκληρό αγώνα για τη διάσωση του ΤΕΑΠΑΣΑ. Μπορεί να είχε διαμορφωθεί ένα καλό κλίμα
με τα κυβερνητικά στελέχη το προηγούμενο διάστημα, η πραγματικότητα όμως διαμορφωνόταν
διαφορετικά.
Η ΠΟΕΥΠΣ με την ΕΑΠΣ ενημερώνουν τα μέλη τους και με κοινό τους έγγραφο, θέτοντας
μεταξύ άλλων το ερώτημα, ποιο είναι το καθήκον μας απέναντι στο νέο εμπρησμό της ζωής μας;
«Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Από το 2010, που η χώρα μας αλυσοδέθηκε στις μνημονιακές επιταγές, οι ένστολοι εργαζόμενοι
της χώρας βρέθηκαν στην «εχθρική» προτεραιότητα των τροϊκανών διαχειριστών. Το ήδη πενιχρό
μας εισόδημα, οι λιγοστές εργασιακές μας κατακτήσεις και τα απομαχικά μας δικαιούμενα, τέθηκαν
στην προκρούστεια κλίνη των ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ 1 και 2.
Οδυνηρές θυσίες, που πέντε χρόνια δυστυχώς «δεν πιάσαν τόπο», καθότι ουδεμία ανάπτυξη ήρθε
και κανένα «success story» δεν πραγματοποιήθηκε στην ταλαίπωρη χώρα μας. Σήμερα, μετά από
όλο αυτό το Γολγοθά του λαού μας, αντί να έρθει η Ανάσταση, από εχθές η Πατρίδα μας, ξεκινά
πάλι τη Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών με το νέο «ολόφρεσκο ελπιδοφόρο ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3»…
Η νέα ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ των προαπαιτούμενων που επιβάλλουν οι Δανειστές, μακρά και σκληρή,
έρχεται να πυρπολήσει ό,τι απέμεινε από τα δύο προηγούμενα ΜΝΗΜΟΝΙΑ.
Πέρα από τα κοινά μέτρα που έρχονται να βυθίσουν σε μια ακόμη μεγαλύτερη ύφεση την πατρίδα
μας, υπάρχουν και τα ειδικότερα, που είναι αφιερωμένα στο γνωστό «προνομιούχο», στον ένστολο
εργαζόμενο.
Στο στόχαστρο μπαίνει άμεσα η «αναδιάρθρωση του ειδικού μισθολογίου», η κατεδάφιση των
επικουρικών μας ταμείων καθώς και το άγριο τσεκούρωμα στις συντάξεις.
Συνάδελφοι

694

ΠΟΕΥΠΣ - Το συνδικάτο του Πυροσβέστη
Οι Πυροσβέστες όλα αυτά τα «πέτρινα μνημονιακά χρόνια» συμβάλαμε με τις μεγάλες
περικοπές που υποστήκαμε, στην αδιέξοδη αυτή πολιτική. Παράλληλα, με τον επαγγελματισμό
μας και το φιλότιμό μας, με πενιχρά μέσα και πετσοκομμένες πιστώσεις, δώσαμε ένα τιτάνιο
αγώνα για να διατηρήσουμε την Πολιτική Προστασία στην χώρα μας σε υψηλό επίπεδο… Το νέο
αυτό ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3, θα επιφέρει νέα δεινά, θα κάνει τους φτωχούς φτωχότερους, καλώντας για
πολλοστή φορά να πληρώσουν την κρίση αυτή που δεν τη δημιούργησαν.
Ο δρόμος του Αγώνα είναι αναπόφευκτος. Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, μαζί με το εργατικό
κίνημα της χώρας, πρέπει τώρα, για άλλη μια φορά, να δώσει τον αγώνα. Να σβήσει τη νέα αυτή
φωτιά που απειλεί να κάψει τη ζωή μας.
Σας καλούμε σε αγωνιστικό προσκλητήριο. Για να προστατέψουμε την επιβίωση και την
αξιοπρέπειά μας. Ο αγώνας μας, η απάντησή μας. ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ ΤΗ
ΖΩΗ ΜΑΣ».
Σε όμοιο τόνο εκδίδεται ανακοίνωση και για τις κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ, με συνθήματα όπως:
ΟΧΙ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ, ΟΧΙ ΣΤΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ, ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ!
Παρά ταύτα, η κυβέρνηση προώθησε στη Βουλή και ψήφισε με συνοπτικές διαδικασίες το σχέδιο
νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)», το οποίο δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
στις 16/07/2015, ανοίγοντας τον ασκό του Αιόλου, δεδομένου ότι κλονιζόταν και η πολιτική
σταθερότητα, εξαιτίας των έντονων αντιδράσεων στο εσωτερικό της κυβέρνησης, και κυρίως
στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ.
Με την ψήφιση του Μνημονίου ΙΙΙ (4334/2015, ΦΕΚ 80-A), πέραν των άλλων προαπαιτούμενων
διατάξεων που αφορούσαν τη διάσωση της χώρας από το Grexit, υπήρχε και η επαχθής διάταξη,
ήτοι η αναδρομική από 01.01.2015 υποχρεωτική ένταξη όλων των Επικουρικών Ταμείων στο
ΕΤΕΑ.
Αντιπροσωπείες των Ομοσπονδιών, καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης και πριν από την
ψήφιση του νομοσχεδίου, βρίσκονταν στη Βουλή σε συνεχείς επαφές με εκπροσώπους των
πολιτικών κομμάτων. Στο κενό έπεσε και η κίνηση του υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης Νικόλαου Βούτση και αναπληρωτή υπουργού Ιωάννη Πανούση, να προωθήσουν
σχετική τροπολογία, καθώς δεν έγινε αποδεκτή από τον υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη
Τσακαλώτο.
Το Μέγαρο Μαξίμου, από την πλευρά του, επιχειρούσε με διάφορους ελιγμούς να αποφύγει
την πτώση της κυβέρνησης, αφού ήδη είχαν διαφανεί οι προθέσεις ενός σημαντικού αριθμού
βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ να μη συναινέσουν στη ψήφιση του νέου Μνημονίου. Το πακέτο μέτρων
υπερψηφίστηκε μόλις από 123 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, εξέλιξη που σήμαινε ότι η
κυβέρνηση δεν απείχε πολύ από την απώλεια της δεδηλωμένης. Όλα αυτά δρομολογούσαν, βέβαια,
ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις που μόνο ένας πολιτικά τυφλός δεν θα ήταν σε θέση να περιμένει.
Οι πολιτικοί αναλυτές σημείωναν ήδη ότι ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σκεφτόταν σοβαρά
το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες σε περίπτωση που τα νέα μέτρα (φορολόγηση
αγροτών, ασφαλιστικό, «κόκκινα δάνεια» κ.λπ.) δεν είχαν την καθολική στήριξη των κυβερνητικών
βουλευτών. Στην πραγματικότητα, δινόταν μια μάχη με το χρόνο, κι αυτό ήταν ξεκάθαρο πλέον,
όταν επελέγη «η μέθοδος του σαλαμιού», η ψήφιση των επαχθών δηλαδή μέτρων σε δόσεις... Σε
κάθε περίπτωση, τα νέα μέτρα έπρεπε να έχουν ψηφισθεί ώς τις 22.07.2015...
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Η μάχη για το ΤΕΑΠΑΣΑ, λοιπόν, συνεχίζεται. Η ΠΟΕΥΠΣ ανακεφαλαιώνοντας ενημερώνει
τις Ενώσεις για τα πεπραγμένα της και ειδικότερα για την υποβολή του σχετικού φακέλου από τις
12 Δεκεμβρίου του 2014, τις τρεις εν συνεχεία νομοθετικές παρεμβάσεις κλπ, μέχρι που «ο πρώτος
Νόμος του νέου Μνημόνιο Νο 3, ήρθε και ανέτρεψε όλα τα παραπάνω και με τις ρυθμίσεις του,
αναδρομικά, χωρίς πλέον καμία επιλογή, εντάσσει τους επικουρικούς τομείς του ΤΕΑΠΑΣΑ, στο
ΕΤΕΑ».
Ακολούθησε μια ακόμα συνάντηση (30-7-15) με τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γεώργιο Κατρούγκαλο, ο οποίος διαβεβαίωσε τις Αντιπροσωπείες των
Προεδρείων ότι τα θέματα που τους απασχολούν, θα τεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με
τους Θεσμούς και τότε προφανώς μπορεί να προκύψει «ανοιχτό παράθυρο» για κάποιες αλλαγές,
τόσο στο συνταξιοδοτικό, όσο και στα ασφαλιστικά Ταμεία.
Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκαν αρχές Αυγούστου και οι συναντήσεις με τον αναπληρωτή υπουργό
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γιάννη Πανούση, τον Γενικό Γραμματέα
Κοινωνικής Ασφάλισης, Γεώργιο Ρωμανιά και τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων
(ΣΥΡΙΖΑ, ΠΟΤΑΜΙ, ΑΝΕΛ και ΠΑΣΟΚ), ενώ ξεχωριστής σημασίας ήταν η ενημέρωση του
αρμόδιου τομεάρχη της Νέας Δημοκρατίας επί εργασιακών θεμάτων Βασιλείου Οικονόμου και
η συνάντηση που ακολούθησε αργότερα με τον μεταβατικό πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας
Ευάγγελο Μεϊμαράκη.
Να σημειώσουμε επίσης ότι οι Ομοσπονδίες είχαν ζητήσει συνάντηση και με τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο, αναδεικνύοντας στον ανώτατο πολιτειακό παράγοντα
της χώρας την αναγκαιότητα του σεβασμού και της θωράκισης των ενστόλων από τις παράλογες
απαιτήσεις των δανειστών της χώρας.
Τα προεδρεία των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας συνεδρίασαν εκ νέου στις 10 Αυγούστου
2015 προγραμματίζοντας τις επόμενες αγωνιστικές τους δράσεις, λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στο
μέτωπο της διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης με τους Θεσμούς και της διαφαινόμενης επίσπευσης
της ψήφισης των νέων μέτρων.
«Μπροστά σ’ αυτή τη νέα λαίλαπα:
-Εκπροσωπώντας τους Αστυνομικούς, Πυροσβέστες και Λιμενικούς της Πατρίδας μας,
δηλώνουμε ΠΑΡΩΝ στον αγώνα.
-Εφόσον η κυβέρνηση επιλέγει το δρόμο της ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ, θα φέρει στο ακέραιο την ευθύνη
των σκληρών και δυναμικών μας δράσεων, που θα είμαστε υποχρεωμένοι να αναπτύξουμε,
ΣΥΣΣΩΜΑ, συν γυναιξί και τέκνοις.
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των μελών μας, για την αξιοπρέπειά
μας, για να συνεχίσει να υπάρχει το δημόσιο αγαθό της ασφάλειας σ’ αυτόν τον τόπο.
Παρά τη θερινή ραστώνη, παρεμβαίνουμε στις εξελίξεις για το δικό μας μέλλον, για το μέλλον
της χώρας μας. ΚΑΛΟΥΜΕ όλους τους Συναδέλφους και τις Συναδέλφισσές μας, στην ενέργεια
και στην αποστρατεία, να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και συνεπείς στο ιστορικό μας
ραντεβού, ενόψει των εγκαινίων της 80ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από τον πρωθυπουργό
της χώρας, να στείλουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ηχηρά μηνύματα από τη Θεσσαλονίκη, στις 4/9/2015 και
όποτε και όπου αλλού χρειαστεί».
Τελικά, έπειτα από εφτά μήνες “σκληρής διαπραγμάτευσης”, η νεομνημονιακή συγκυβέρνηση
κατέθεσε στη Βουλή προς ψήφιση (13 Αυγούστου 2015), με τη μορφή του κατεπείγοντος, τον
εφαρμοστικό νόμο του τρίτου κατά σειράν Μνημονίου, με τίτλο «Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης

696

ΠΟΕΥΠΣ - Το συνδικάτο του Πυροσβέστη
Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την
υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Ν. 4336 ΦΕΚ 94, 14 Αυγούστου 2015).
Η Ελλάδα θα λάβει δάνειο ύψους 86 δισ. ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί σταδιακά έως τον Ιούνιο
του 2018. Σε αντάλλαγμα, η κυβέρνηση θα πρέπει να εξορθολογίσει το σύστημα ΦΠΑ και να
διευρύνει τη φορολογική βάση για να αυξήσει τα έσοδα, να μεταρρυθμίσει το συνταξιοδοτικό
σύστημα, να διασφαλίσει την πλήρη νομική ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ, να μειώσει αυτόματα
τις δημόσιες δαπάνες για να έχει πρωτογενή πλεονάσματα, να μεταρρυθμίσει τη δικαιοσύνη, να
εκσυγχρονίσει τη νομοθεσία για την αγορά εργασίας, να εκσυγχρονίσει την ελληνική διοίκηση
κλπ.
Σε ό,τι αφορά δε τους ένστολους, εμπεριείχε τον εξορθολογισμό των δαπανών των αποσπάσεωνμεταθέσεων των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις και την
υποχρεωτική ένταξη του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ από 1/9/2015,
με δυνατότητα μετατροπής των Τομέων του κλάδου αυτού, σε Επαγγελματικά Ταμεία και συνεπώς
την μη ένταξή τους στο ΕΤΕΑ.
Αντιθέτως, δεν περιείχε τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος των
εν γένει υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα και άρα των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και
τις Ένοπλες Δυνάμεις, κάτι όμως που ανατράπηκε στη συνέχεια και χρειάστηκε να δοθούν νέες
μάχες για να συνεχίσουν να παραμένουν σε ισχύ οι μνημονιακές διατάξεις του ν. 3865/2010.
Επίσης, υπό την επίκληση του εξορθολογισμού των δαπανών, με βάση το «Μνημόνιο ΙΙΙ» θα
άλλαζε το καθεστώς αποζημίωσης των υπηρεσιακών μετακινήσεων, μεταθέσεων κλπ.
Τα προεδρεία των Ομοσπονδιών, έχοντας αποφασίσει κλιμάκωση του αγώνα τους με πανελλαδική
συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, όπως κάθε χρόνο στα εγκαίνια της ΔΕΘ, απευθύνθηκαν σε όλους
τους βουλευτές, τονίζοντας ότι «δυστυχώς, οι κυβερνώντες, όχι μόνο δεν τήρησαν τις προεκλογικές
τους δεσμεύσεις, αλλά μετατράπηκαν σε μνημονιακότερους των μνημονιακών!!! Ως εκ τούτου,
καλούμε τους βουλευτές να αναλογιστούν τις ιστορικές τους ευθύνες και αιρόμενοι στο ύψος
των περιστάσεων να αποτρέψουν την ψήφιση των νέων βάρβαρων και αντιλαϊκών μέτρων». Δεν
γνώριζαν όμως ότι το παρασκήνιο ήταν ακόμα πιο ζοφερό.
Η κυβέρνηση, με μία αιφνιδιαστική τροπολογία επιχείρησε να ανατρέψει το ισχύον συνταξιοδοτικό
καθεστώς των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως προβλέπεται από τις
διατάξεις του Ν. 3865/2010. Ειδικότερα, αντικαθίσταντο οι διατάξεις του α’ εδαφίου της παρ. 4 του
άρθρου 20 του ανωτέρω νόμου, ως ακολούθως: «Τα στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων, των Σωμάτων
Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που αποχωρούν από την υπηρεσία από την επομένη
της δημοσίευσης του νόμου αυτού και μετά, δικαιούνται σύνταξης εφόσον έχουν συμπληρώσει το
58ο έτος της ηλικίας τους και 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας, στα οποία προστίθεται αθροιστικά».
Η εν λόγω διάταξη, όχι μόνο τροποποιούσε άρδην το ισχύον καθεστώς, καθώς όριζε πλέον
και ηλικιακό όριο (58ο έτος) για τη συνταξιοδότηση, αλλά έθετε και υπό αμφισβήτηση, με τον
τρόπο που είχε διατυπωθεί, παρότι δεν τροποποιούσε τα άρθρα 1 και 2 του εν λόγω νόμου, τα
ήδη κατοχυρωμένα ασφαλιστικά δικαιώματα, κάτι που δεν υφίσταται για καμία άλλη κατηγορία
εργαζομένων είτε του ιδιωτικού είτε του δημόσιου τομέα.
Ήταν απόγευμα της Πέμπτης 13/8/2015, όταν βγήκε η είδηση για την τροπολογία, ενεργοποιώντας
αμέσως τις Ομοσπονδίες για άμεση δράση, με στόχο την απόσυρσή της. Ιδού η ανακοίνωση της
ΠΟΕΥΠΣ για το ιστορικό της υπόθεσης:
Αγαπητοί Συνάδελφοι
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Την 13/08/2015, αργά το απόγευμα, με την κατάθεση από την κυβέρνηση των προαπαιτούμενων
από τους θεσμούς για τη δανειακή σύμβαση, κατατέθηκε, ξαφνικά και χωρίς καμία ενημέρωση,
τροπολογία η οποία περιελάμβανε διατάξεις «σφαγιασμού» των συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων,
με αθροιστική πρόβλεψη 58 ετών ορίου ηλικίας και 40 ετών ασφάλισης, ενώ καταστρατηγούσε και
τα ήδη θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των ενστόλων.
Αντιπροσωπεία του προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας από την πρώτη
στιγμή της κατάθεσης της τροπολογίας κινήθηκε άμεσα, με συνεχόμενες παρεμβάσεις σε ανώτατο
πολιτικό επίπεδο, και ένωσε τις δυνάμεις του με τα προεδρεία των Ομοσπονδιών των υπολοίπων
Σωμάτων Ασφαλείας στην προσπάθειά μας να αποσυρθεί αυτή η απαράδεκτη τροπολογία.
Κατόπιν επαφών και πιέσεων που ασκήθηκαν σε προέδρους και βουλευτές των κομμάτων, τελικά
η τροπολογία αργά τα ξημερώματα της Παρασκευής αποσύρθηκε από την πολιτική Ηγεσία του
Υπουργείου Οικονομικών, παρά τη σκληρή επιμονή της για το αντίθετο, και τελικά έγινε δυνατή η
διατήρηση των ισχυουσών του νόμου 3865/2010 διατάξεων, ήτοι τα 60 έτη ορίου ηλικίας ή τα 40
έτη ασφάλισης και χωρίς να θίγονται τα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.
Η άμεση παρέμβαση και οι συντονισμένες ενέργειες που επέδειξε το συνδικαλιστικό μας κίνημα,
στο σύνολό του, απέδειξαν ότι κανείς δεν μπορεί εύκολα να παίξει με τις τύχες των ενστόλων
και ειδικά πίσω από την πλάτη τους. Συντεταγμένα, με σαφή επιχειρήματα και με ενωμένες τις
δυνάμεις μας μπορούμε να βάλουμε τέλος σε τέτοιου είδους πρακτικές.
Σας διαβεβαιώνουμε ότι το προεδρείο της Ομοσπονδίας μας είναι σε συνεχή επαγρύπνηση και
εγρήγορση για τη διασφάλιση των κατοχυρωμένων ασφαλιστικών, εργασιακών και μισθολογικών
δικαιωμάτων μας και καλούμε όλους σας να είστε σε αγωνιστική ετοιμότητα για την απόκρουση
αυτών των αντιλαϊκών και αντεργατικών πολιτικών που προωθούνται. Ο ΔΥΣΚΟΛΟΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΠΟΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ».
Συνολικά, η νέα συμφωνία με τους εταίρους εγκρίθηκε με 222 ψήφους. «Όχι» ψήφισαν 64
βουλευτές και 11 δήλωσαν «παρών». Υπέρ τάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΔ, το Ποτάμι, οι ΑΝΕΛ και το
ΠΑΣΟΚ, ενώ κατά, η Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ. Το πιο σημαντικό, όμως, ήταν ότι από τον ΣΥΡΙΖΑ
32 βουλευτές καταψήφισαν το νομοσχέδιο, 11 δήλωσαν «παρών», τρεις διαφοροποιήθηκαν,
ψηφίζοντας «ναι» επί της αρχής και «παρών» σε επιμέρους άρθρα, ενώ ένας βουλευτής ήταν
απών.
Μέσα σε όλα αυτά, οι συνδικαλιστές ασχολήθηκαν και με το μεταναστευτικό παρεμβαίνοντας
εγγράφως (16 Αυγούστου 2015) στον Αν. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Πανούση
μετά από αναφορές συναδέλφων τους ότι «με εντολή της πολιτικής Ηγεσίας, αποφασίστηκε
σήμερα το μεσημέρι, το Πυροσβεστικό Σώμα, να προσθέσει στις αρμοδιότητές του την παροχή
συγκοινωνιακού έργου στο κέντρο της Αθήνας, μεταφέροντας με τα πυροσβεστικά λεωφορεία από
το Πεδίον Άρεως στον Ελαιώνα τους εκεί προσωρινά διαμένοντες. Θα πρέπει να σας επισημάνουμε
ότι σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την αποστολή και τις αρμοδιότητες του Πυροσβεστικού
Σώματος, δεν συμπεριλαμβάνεται η παροχή μεταφορικού - συγκοινωνιακού έργου, μεταφοράς
ιδιωτών.
Επίσης, για τα βοηθητικά, αλλά και πυροσβεστικά οχήματα, υπάρχει ειδικό θεσμικό πλαίσιο που
διέπει τη χρήση τους, την δικαιολόγηση των καυσίμων τους και την αποστολή τους.
Η νέα αυτή αποστολή για τη μεταφορά ιδιωτών, που προφανώς δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας,
όπου και θα επιλαμβανόταν η ΕΛ.ΑΣ., ή ιατρικής βοήθειας, όπου και θα επιλαμβανόταν το ΕΚΑΒ,
ή άλλου κινδύνου, μιας και θα υπήρχε πυροσβεστική επιχείρηση σε εξέλιξη, υπάγεται στους
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δημοσίους ή ιδιωτικούς φορείς που έχουν αποστολή το συγκοινωνιακό - μεταφορικό έργο.
Σε κάθε περίπτωση, αν αποτελεί νέα πολιτική επιλογή της γενικότερης εθνικής μεταναστευτικής
πολιτικής της κυβέρνησης, η συμμετοχή του Πυροσβεστικού Σώματος και πυροσβεστικού
προσωπικού και στις δράσεις αυτές, ιδιαίτερα τη σημαντική αυτή στιγμή της ανεξέλεγκτης έξαρσης
του φαινομένου, παρακαλούμε όπως μας θωρακίσετε θεσμικά, προβλέποντας την όποια νέα δράση
στην αποστολή μας, και τροποποιώντας άμεσα όλα τα σχετικά θεσμικά κείμενα, ώστε τόσο η
πυροσβεστική διοίκηση, όσο και το εμπλεκόμενο πυροσβεστικό προσωπικό, να λειτουργεί εντός
αρμοδιότητας και με όλα τα προβλεπόμενα επίπεδα ασφάλειας.
Τέλος, να επισημάνουμε ότι ο Έλληνας Πυροσβέστης, βγάζει πάντα «ασπροπρόσωπη» την
κρατική μηχανή, καλύπτοντας ‘’γρήγορα, άμεσα, αποτελεσματικά και φθηνά» τα απρόβλεπτα
προβλέψιμα. Δυστυχώς, όσο τα καταφέρνει, δέχεται το ευχαριστήριο κτύπημα στην πλάτη, όταν
όμως «στραβώνει», βρίσκεται μόνος αντιμετωπίζοντας το ανάθεμα και τη δικαιϊκή ζυγό».
Το μνημόνιο, στο μεταξύ, ως άλλος Κρόνος που τρώει τα παιδιά του, είχε καταπιεί μια ακόμα
κυβέρνηση.
Στις 20 Αυγούστου 2015, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επισκέπτεται τον πρόεδρο της
Δημοκρατίας και υποβάλλει την παραίτηση της κυβέρνησής του. Υπηρεσιακή πρωθυπουργός
ορκίστηκε στις 27/8/2015 η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Βασιλική Θάνου. Η χώρα οδεύει σε
πρόωρες εκλογές, καθώς ο πρωθυπουργός θεωρεί ότι χρειάζεται νέα λαϊκή εντολή.
Στις 27/08/2015, όμως, είχαμε και συνάντηση με τους βουλευτές του Τομέα Δ.Τ. της Νέας
Δημοκρατίας Σίμο Κεδίκογλου, βουλευτή Ευβοίας, Δημήτριο Κυριαζίδη, βουλευτή Δράμας,
Αναστάσιο Δημοσχάκη, βουλευτή Έβρου και Κων/νο Σκρέκα, βουλευτή Τρικάλων, στο πλαίσιο
κατάρτισης του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Το παρών έδωσαν τα
προεδρεία της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., Π.Ο.ΑΣ.Υ. , Π.Ο.ΑΞΙ.Α., Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. και Ε.Α.Π.Σ., προκειμένου,
όπως ανακοινώθηκε, «να εκφράσουμε την έκδηλη ανησυχία μας για την συνεχιζόμενη στοχοποίηση
των ένστολων και από το 3ο βάρβαρο μνημόνιο.
Καταθέσαμε, επίσης, εγγράφως τις προτάσεις μας σαν ΠΟΕΥΠΣ (Βαθμολόγιο -ομογενοποίηση
Σώματος, έλλειψη φορμών και αρβυλών στο πυροσβεστικό προσωπικό κλπ.), και ζητήσαμε από
κοινού από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας την προστασία των ένστολων από άλλες μνημονιακές
επιθέσεις, καθώς τη σαφή δέσμευση στο πρόγραμμά της για τη μισθολογική, συνταξιοδοτική και
ασφαλιστική μας προστασία.
Τέλος, ο επικεφαλής του τομέα Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Κεδίκογλου,
μας ενημέρωσε ότι θα θέσει προς έγκριση στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Ευάγγελο
Μεϊμαράκη, τις προτάσεις μας, ώστε να αποτελέσουν μέρος του Κυβερνητικού Προγράμματος.
Από την μεριά μας, τέλος, ζητήσαμε άμεσα συνάντηση μαζί του».
Ακολούθησε στις 28 Αυγούστου 2015 η τελετή ανάληψης των καθηκόντων του νέου υπηρεσιακού
αναπληρωτή υπουργού Προστασίας του Πολίτη Αντώνη Μακρυδημήτρη και ο απερχόμενος
υπουργός Γιάννης Πανούσης, ανέφερε τα εξής:
«Δεν θεωρώ σκόπιμο να αναλύσω εδώ όσα κάναμε, όσα σκεφτήκαμε, όσα μας ξεπέρασαν, αλλά
τα πολεμήσαμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Αυτά θα τα αξιολογήσει το Σώμα, η κοινωνία και ο
ιστορικός του μέλλοντος. Θέλω όμως να πιστεύω ότι υπηρετήσαμε όλοι και με όλες τις δυνάμεις
μας την αρχική μας στρατηγική της συμφιλίωσης της Αστυνομίας με την κοινωνία και της κοινωνίας
με την Αστυνομία.
Θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω για το συναρπαστικό ταξίδι που κάναμε μαζί όλοι, αυτούς

699

Μανώλης Κ. Σταυρακάκης
τους επτά μήνες. Εύχομαι ούριο άνεμο στον καθένα και πολλές επιτυχίες στην Αστυνομία και
στο Πυροσβεστικό. Τύχη αγαθή, θα μου επιτρέψετε να πω, αγαθότερη δεν υπάρχει, να παραδίδω
σε έναν διακεκριμένο συνάδελφο, φίλο - μου είπε να μη το πω, το λέω - και κυρίως ποιητή. Έχω
παραπέμψει σε πολλά ποιήματα του Αντώνη Μακρυδημήτρη.
Κύριε Υπουργέ, σας παραδίδω ένα υπουργείο με Αστυνομικούς και Πυροσβέστες, που παρά τις
δυσκολίες - ατομικές και υπηρεσιακές - παραμένουν ενωμένοι, πιστοί στη Δημοκρατία. Εύχομαι
να αποδείξουν και πάλι ότι υπηρετούν και προστατεύουν τους πολίτες και τον λαό, πάντα μέσα
στα πλαίσια του Συντάγματος και των νόμων. Καλή επιτυχία, θα είμαι πάντα στο πλευρό σας.
Ευχαριστώ όλους σας».
Αν μιλούσαμε, πάντως, για πραγματικό απολογισμό από τη σκοπιά των συνδικαλιστών, σίγουρα
θα έπρεπε να σταθούμε στις εκκρεμότητες του ΤΕΑΠΑΣΑ, αλλά και των αποφάσεων του ΣτΕ σε
σχέση με όσα ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τους έλεγε στις
6/8/2014, ότι δηλαδή “το άρθρο 221 πρέπει να αποσυρθεί, διότι δεν είναι απλώς αντιασφαλιστικό,
είναι βαθύτατα αντιδημοκρατικό και για μια ακόμη φορά περιλαμβάνει αντισυνταγματικές
διατάξεις. Το άρθρο αυτό ακυρώνει συσσωρευμένα ασφαλιστικά δικαιώματα και περιορίζει την
ελευθερία επιλογής των ασφαλισμένων. Ηθικός και φυσικός αυτουργός της καταλήστευσης των
ταμείων και των εφάπαξ των ενστόλων είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός” (σ.σ. εννοούσε τον Αντώνη
Σαμαρά).
Υπό το βάρος αυτών των εξελίξεων, οι Ομοσπονδίες αναθεώρησαν την τακτική τους και
επανεκτιμώντας τα νέα δεδομένα, έκριναν σκόπιμο, «η εξαγγελθείσα συγκέντρωση διαμαρτυρίας
για τις 4 Σεπτεμβρίου 2015, στη Θεσσαλονίκη, να ανασταλεί, δεδομένου ότι αυτή τη φορά η 80ή
Διεθνής Έκθεση εγκαινιάζεται από υπηρεσιακό Πρωθυπουργό». Αντί αυτής, όπως ανακοίνωσαν,
θα υπάρξει αντιπροσωπευτική συμμετοχή των Ομοσπονδιών στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας της
ΑΔΕΔΥ στις 5/9/2015, ενώ θα εκδηλωθεί και ξεχωριστή παράσταση διαμαρτυρίας εκ μέρους των
Ομοσπονδιών.
Παράλληλα, αποφασίστηκε να ανοίξει ένας κύκλος συναντήσεων με τα πολιτικά κόμματα στο
πλαίσιο της προεκλογικής τους καμπάνιας, προκειμένου να ενημερωθούν για τα αιτήματά τους
και να τοποθετηθούν επ’ αυτών, ενόψει των εκλογών, αλλά και της μετεκλογικής ψήφισης των
εφαρμοστικών νόμων του τρίτου, κατά σειράν, Μνημονίου.
Η αναβολή της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας δεν συνιστά υπαναχώρηση, αλλά, όπως τονίστηκε,
«μας δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσουμε και επανασχεδιάσουμε τις δράσεις μας το αμέσως
προσεχές διάστημα, με το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης. Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες,
όπως όλοι γνωρίζουμε, μας αναμένει ένα ιδιαίτερα θερμό φθινόπωρο λόγω, των προειλημμένων
αποφάσεων που μας αφορούν και εμείς οφείλουμε με ενότητα και αποφασιστικότητα να
διεκδικήσουμε τα δίκαιά μας».
Από την πλευρά της ΠΟΕΥΠΣ τονίζεται ειδικότερα σε σχετικό προσκλητήριο αγώνα:
«Με την αυριανή μας διαμαρτυρία, συνεχίζουμε να εκφράζουμε την εναντίωσή μας στη
συνεχιζόμενη πολιτική των περικοπών και της σύνθλιψης του επιπέδου ζωής όλων των υπηρετούντων
και υπηρετησάντων στα Σώματα Ασφαλείας. Οι κυβερνώντες, οι πρώην και οι επόμενοι, οφείλουν
να λάβουν σοβαρά υπόψη τους ότι ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των
μελών μας, για την αξιοπρέπειά μας και για να συνεχίσει να παρέχεται σε όλους το δημόσιο αγαθό
της ασφάλειας σ’ αυτόν τον τόπο.
Για όλους αυτούς τους λόγους, αλλά και για πολλούς άλλους που είναι γνωστοί στις κυβερνήσεις
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και στα πολιτικά κόμματα, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από τους ιθύνοντες και προ της επικείμενης λαϊκής
ετυμηγορίας, να τοποθετηθούν και να δεσμευτούν ΞΕΚΑΘΑΡΑ για τα αιτήματά μας».
Στις 5 Σεπτεμβρίου 2015, πράγματι οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας υλοποίησαν
την απόφασή τους, προβαίνοντας σε μια συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας στην Πλατεία
Συντριβανίου και στην είσοδο της 80ης ΔΕΘ, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.
Το Ψήφισμα διαμαρτυρίας αποτύπωνε τις διαθέσεις αλλά και τα αιτήματα που καλούνταν να
διεκδικήσουν με κάθε τρόπο και μέσο.
Πριν από την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, η Ομοσπονδία συμμετείχε εξάλλου στις συναντήσεις
όλων των Ομοσπονδιών με τα πολιτικά κόμματα, όπως ήδη είχαν ζητήσει με το που ανακοινώθηκε
η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.
Να σημειώσουμε επίσης ότι στις 14-09-2015, το προεδρείο έκρινε σκόπιμο να εκδώσει λεπτομερές
ενημερωτικό σημείωμα για όλες τις ενέργειές του που αφορούσαν τη διάσωση του ΤΕΑΠΑΣΑ και
ειδικότερα για την πορεία του κατατεθειμένου φακέλου στο υπουργείο Εργασίας, για την μετατροπή
των ΤΕΑΥΠΣ & ΤΠΥΠΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.
Νέα κυβέρνηση, ίδια προβλήματα
Το αποτέλεσμα της εκλογικής αναμέτρησης αιφνιδίασε τους πάντες. Οι δημοσκοπήσεις έπεσαν
(για άλλη μια φορά) έξω, κι εκεί που όλοι ανέμεναν «ντέρμπι», το αποτέλεσμα της κάλπης ήταν
διαφορετικό. Η κυβέρνηση ανανέωνε τη λαϊκή της εντολή και ο Αλέξης Τσίπρας σχημάτιζε τη
δεύτερή του κυβέρνηση συνεργασίας με το κόμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
Τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών είχαν ως εξής: ΣΥΡΙΖΑ 145 έδρες (35,47%), ΝΔ 75
(28,09%), Χρυσή Αυγή 18 (6,99%), Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ- ΔΗΜΑΡ) 17 (6,28%),
ΚΚΕ 15 (5,55%), Ποτάμι 11 (4,09%), Ανεξάρτητοι Έλληνες 10 (3,69%) και Ένωση Κεντρώων
9 (3,43%), που αποτελούσε και τη δεύτερη έκπληξη της κάλπης αφού μετά από 25 χρόνια ζωής,
μπαίνει για πρώτη φορά στη Βουλή το κόμμα του Βασίλη Λεβέντη.
Ο πρωθυπουργός επέλεξε για το κρίσιμο πόστο του πολιτικού προϊσταμένου των ΣΑ, όχι τον
Γιάννη Πανούση, όπως πολλοί ανέμεναν, δεδομένων των καλών σχέσεων και της «χημείας» που
είχε δημιουργηθεί τόσο με τους ενστόλους όσο και με σημαντική μερίδα της κοινής γνώμης, αλλά
άλλο πρόσωπο.
Αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης τοποθετήθηκε ο
Παναγιώτης Κουρουμπλής, με αρμόδιο υπουργό για θέματα Προστασίας του Πολίτη τον
αντιστράτηγο εν αποστρατεία των Ενόπλων Δυνάμεων Νίκο Τόσκα, ο οποίος στην πρώτη κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είχε διατελέσει υφυπουργός ΥΕΘΑ. Η μετακίνηση του Ν. Τόσκα στον ευαίσθητο
χώρο των Σωμάτων Ασφαλείας ήταν σε κάθε περίπτωση έκπληξη διότι διαχρονικά η Αριστερά και
ο ΣΥΡΙΖΑ στην προκειμένη περίπτωση, τάσσονταν αναφανδόν υπέρ της πολιτικοκοποίησης και
όχι στρατιωτικοποίησης της Αστυνομίας. Η υπουργοποίηση, επομένως ενός πρώην στρατιωτικού,
αναπόφευκτα προκαλούσε αρνητικούς συνειρμούς και γεννούσε πελώρια ερωτήματα στις ίδιες τις
τάξεις του κυβερνητικού στρατοπέδου...
Στο μέτωπο του ΤΕΑΠΑΣΑ οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, καθώς το προεδρείο ενημερώνεται ότι με
την υπ΄αριθμ. ΑΤ10/Φ.51020/37527/429/10-09-2015 απόφαση του υπουργού Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «απορρίπτεται η αίτησή μας για την μετατροπή του
Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.- ΝΠΔΔ)
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του ΤΕΑΠΑΣΑ σε υποχρεωτικής ασφάλισης Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων
Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. - ΝΠΙΔ), που ενσωματώνει επίσης και την με αρ.
πρωτ. οικ. 391/31-08-2015 αρνητική σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Μίας
απορριπτικής απόφασης που δεν λαμβάνει -δεν ξέρουμε γιατί- υπόψη της ότι έχουμε ακολουθήσει
όλες τις υποδείξεις και παρατηρήσεις της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής (ΕΑΑ) που μας ζητήθηκαν,
υποβάλλοντας εκ νέου επικαιροποιημένη μελέτη για να κάνουν δεκτή την αίτησή μας και ότι η
αρνητική γνώμη της ΕΑΑ και του αρμόδιου υπουργού είναι ότι η άρνησή τους αυτή δεν αφορά
αυτή καθ΄ αυτή τη εγκυρότητα της μελέτης αφού δεν στηρίζεται σε αναλογιστικά κριτήρια, καθώς
το Ταμείο παρουσιάζει μακροχρόνια βιωσιμότητα (πλεονασματικό αναλογιστικό ισοζύγιο και
συνεχώς αυξανόμενη περιουσία) και οι παροχές ωθούνται σε μεγαλύτερες άμεσες μειώσεις, λόγω
του 12ετούς προγράμματος χρηματοδότησης, αλλά επειδή θεωρούν εσφαλμένα ότι δεν έχουμε
εξαιρεθεί ούτε δικαιούμαστε να εξαιρεθούμε με βάση τον Ν. 4336/2015.
Μας ενημερώνει, επίσης, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της Υποπαραγράφου Ε.2. περίπτωση
2 του Νόμου 4336/2015, από 01-09-2015 εντασσόμαστε υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο
Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) και μας επισημαίνει ρητά ότι στο τελευταίο εδάφιο της διάταξης
αυτής, αναφέρεται ότι κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται και κατόπιν τούτων από 01/09/2015
υποχρεωτικά κατά το νόμο εντασσόμαστε στο ΕΤΕΑ.
Συνάδελφοι, επί της ουσίας έχουμε απορριπτική απόφαση επειδή καταργήθηκε αναδρομικά
ο νόμος και ενώ εμείς έχουμε καταθέσει έγκαιρα από 12/12/2014 δεν μας δίνουν ούτε καν το
δικαίωμα να διαχειριστούμε μόνοι μας τα του οίκου μας και μας πετούν ετσιθελικά στο ΕΤΕΑ».
Τις επόμενες ημέρες το προεδρείο κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας την με αύξοντα
αριθμό 2156/23-09-2015 Αίτηση Ακύρωσης της με αρ. Α.Τ.10/Φ.51020/37527/429/10-09-2015
Απόφασης του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ο νέος υπουργός, πάντως, ύστερα από τέσσερις μέρες, διαφέροντας από τους προκατόχους του,
ξεκίνησε τις ενημερωτικές συναντήσεις με τις Ομοσπονδίες, διαψεύδοντας μάλλον όσους είχαν
σπεύσει να τον χαρακτηρίσουν «στρατοκράτη».
Την Πέμπτη 08/10/2015, η ΠΟΕΥΠΣ ενημέρωσε το νέο αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, παρουσία του Δ/ντή του γραφείου του, Βασιλείου Μαστρογιάννη
για όλα όσα περιλαμβάνονταν στο Υπόμνημα με τις προτεραιότητες του συνδικάτου και από την
ανακοίνωση που εκδόθηκε προκύπτει ότι ο υπουργός «μας διαβεβαίωσε ότι στις προθέσεις του
είναι η συνεχής συνεργασία με την Ομοσπονδία μας στην κατεύθυνση της αναζήτησης λύσεων
στα προβλήματά μας. Υπήρξε δέσμευση για την ολοκλήρωση των διαδικασιών για το θέμα του
ΚΕΥΠΣ και του Κανονισμού Μεταθέσεων και του ζητήσαμε να δοθεί επιτέλους η δυνατότητα να
δηλώσουν άπαντες εκ νέου τόπο συμφερόντων. Επίσης μας ενημέρωσε ότι θα πραγματοποιήσει τις
επόμενες ημέρες συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά
με την υλοποίηση των δεσμεύσεων, εφόσον έχει προβλεφθεί η δαπάνη στο Μεσοπρόθεσμο
Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019, καθώς αναμένεται η ψήφισή του για την
ομογενοποίηση του προσωπικού του Π.Σ. και του Βαθμολογίου. Μας ενημέρωσε ότι θα δοθούν
οι κατάλληλες οδηγίες για αλλαγή του θεσμικού πλαισίου σχετικά με την ολοκλήρωση, σε εύλογο
χρονικό διάστημα, των ΕΔΕ που χρονίζουν».
9η Οκτωβρίου, Ημέρα αγώνα κατά της κρατικής αυθαιρεσίας
Με αφορμή την επέτειο των γεγονότων της 9ης Οκτωβρίου 2003, οι έξι Ομοσπονδίες εξέδωσαν
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ανακοίνωση, τονίζοντας αυτή τη φορά ότι «παρότι παρήλθαν έκτοτε 12 συναπτά έτη, βρισκόμαστε
όχι στο σημείο μηδέν, αλλά υπό του μηδενός. Σε όλα τα επίπεδα, οικονομικά, θεσμικά, εργασιακά,
ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά. Το 3ο Μνημόνιο δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού σε κανέναν,
παρά τις πρόσφατες εξαγγελθείσες πολιτικές, όπως αυτές διατυπώθηκαν από τον πρωθυπουργό της
χώρας, μέσω των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης, την 5η Οκτωβρίου 2015.
Παρά ταύτα, το θετικό ίσως είναι ότι, για πρώτη φορά, αναδεικνύονται με τέτοια έμφαση τα
ζητήματα της εύρυθμης λειτουργίας του κράτους και της δημόσιας διοίκησης, ως αναγκαίας
προϋπόθεσης για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, με ένα κράτος δικαίου και κοινωνικής
δικαιοσύνης ενάντια στη διαφθορά, τη διαπλοκή και το οικονομικό έγκλημα.
Για να επιτευχθούν όλα αυτά, επιβάλλεται όμως η ανάδειξη του ρόλου των Σωμάτων Ασφαλείας, η
πλήρης αποδοχή τους από το σύνολο της κοινωνίας και βεβαίως ο εκσυγχρονισμός των λειτουργιών
και η υλικοτεχνική ενίσχυσή τους ώστε να υπάρχει ένα πλαίσιο ασφαλούς περιβάλλοντος στη χώρα
μας.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, θα περιορίζονται τα όποια κρούσματα κρατικής αυθαιρεσίας και
θα βρίσκει δικαίωση και ο δικός μας καθημερινός αγώνας για την κατοχύρωση του αγαθού της
ασφάλειας. Για να μην επαναληφθούν ποτέ ξανά τα γεγονότα του 2003, αλλά και για να πάψουν τα
Σώματα Ασφαλείας να αποτελούν το μακρύ βραχίονα της εκάστοτε εξουσίας και το μέσο επιβολής
πολιτικών επιζήμιων για τη χώρα και την κοινωνία».
Πέραν όλων των ζητημάτων, όμως, «έκαιγε» το θέμα του ΤΕΑΠΑΣΑ, το οποίο αναδείχθηκε στις
14 Οκτωβρίου 2015, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Ολομέλειας της Βουλής, κατά τη συνεδρίαση
της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, δεδομένου ότι έτρεχαν οι διαδικασίες υποβολής
φακέλων περί μετατροπής των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Αστυνομικών του ΤΕΑΠΑΣΑ σε
Αυτοδιαχειριζόμενο Ταμείο. Ενώ είχε πάρει το δρόμο της η διαδικασία και εκκρεμούσε η απάντηση
των Αρμοδίων αρχών περί αποδοχής του αιτήματος ή μη, έρχεται η κυβέρνηση να καταργήσει την
όλη διαδικασία, εγείροντας μείζονα ζητήματα συνταγματικής εκτροπής.
Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, οι Ομοσπονδίες ανακοίνωσαν τη συμμετοχή τους τόσο στο συλλαλητήριο
της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., στις 15-10-2015 και ώρα 18:00 μμ στα Προπύλαια, όσο και στην πορεία προς τα
γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, στο συλλαλητήριο, την Παρασκευή 16-10-2015 ώρα
19:00 στο Σύνταγμα, ημέρα ψήφισης του πολυνομοσχεδίου για τα προαπαιτούμενα των δανειστών,
ενόψει της επόμενης δόσης του νέου δανείου.
Ακολούθησαν συναντήσεις με τον υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Παναγιώτη Κουρουμπλή και τον αναπληρωτή του, αρμόδιο για θέματα Δημόσιας Τάξης Νικόλαο
Τόσκα, τον υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αναστάσιο Πετρόπουλο, τους Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ
Ελένη Αυλωνίτου, Παναγιώτα Κοζομπόλη, Αντώνιο Συρίγο, Αθανάσιο Παπαδόπουλο (εισηγητής)
και Γεράσιμο Μπαλαούρα (πρόεδρος επιτροπής), τον Βουλευτή Ν.Δ. Δημήτριο Κυριαζίδη
(Τομεάρχης για θέματα Δημόσιας Τάξης που κατέθεσε και σχετική τροπολογία-προσθήκη), τους
Βουλευτές ΠΑΣΟΚ Βασίλη Κεγκέρογλου και Ιωάννη Κουτσούκο, τον Βουλευτή του Ποταμιού
Σπυρίδωνα Δανέλλη και τους Βουλευτές των ΑΝ.ΕΛ. Βασίλειο Κόκκαλη (Τομεάρχης για θέματα
Δημόσιας Τάξης) και Δημήτριο Καμμένο.
Στις 19 Οκτωβρίου 2015, ακολούθησε ευρεία σύσκεψη στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,
παρουσία όλων των αρμοδίων υπουργών, των προεδρείων των Ομοσπονδιών, καθώς και των
βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Ελένης Αυλωνίτου και Πέτρου Κωνσταντινέα.
Ο υπουργός Εργασίας, προσήλθε στη σύσκεψη και δεσμεύτηκε ότι θα αναλάβει πρωτοβουλίες για
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να υλοποιηθεί το δίκαιο αίτημα όσον αφορά τη μετατροπή των Ταμείων μας σε Αυτοδιαχειριζόμενα
Ταμεία. Στις 26 Οκτωβρίου 2015 έγινε νέα συνάντηση του Γιώργου Κατρούγκαλου με το προεδρείο,
καθώς και με τον Προϊστάμενο του ΤΕΑΠΑΣΑ Ευάγγελο Τσαλοκώστα, τον Προϊσταμένο Γ’ Τμ.
Παροχών ΤΕΑΠΑΣΑ Κων/νο Ζαγγογιάννη, την συνεργάτη Νομική Σύμβουλο για ασφαλιστικά
θέματα καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, τον συνεργάτη
Οικονομολόγο-Αναλογιστή Κων/νο Νικολάου, για το μέλλον των κλαδικών ταμείων ΤΕΑΥΠΣ &
ΤΠΥΠΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ.
«Ο κ. Υπουργός, μας δήλωσε ότι στην περίπτωσή μας είναι ξεκάθαρο ότι εμπροθέσμως έχουμε
κινηθεί στις 12/12/2014, θεωρεί δίκαιο το αίτημά μας για Επαγγελματικό Ταμείο και εκτιμά
ότι υπάρχει τελικά μεγάλη πιθανότητα για την δημιουργία του. Μας πληροφόρησε επίσης, ότι
αντίστοιχο σχετικό αίτημα έχει υποβάλει εμπρόθεσμα και το Ταμείο των Βενζινοπωλών και γι’
αυτό το υπουργείο έχει υποβάλει ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ως προς το αν
επιτρέπεται η μετατροπή του σε ΤΕΑ.
Μας καθησύχασε, δε, ότι δεν τίθεται θέμα κατάργησης των εργοδοτικών εισφορών στην
περίπτωση του Επαγγελματικού Ταμείου, δηλαδή το προβλεπόμενο 3% που συνεισφέρει το
δημόσιο - εργοδότης. Επίσης θέσαμε υπόψη στον κ. υπουργό, τα προβλήματα που προκύπτουν από
τον νέο τρόπο υπολογισμού των εφάπαξ βοηθημάτων του ΤΕΑΠΑΣΑ, που έχουν ως αποτέλεσμα
την μη χορήγησή τους από 30/07/2014 μέχρι σήμερα.
Ο υπουργός μας ενημέρωσε ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα επέλθουν μεταβολές
στην Υπουργική Απόφαση υπολογισμού των εφάπαξ (ρήτρα μηδενικού ελλείμματος) και θα
οριστούν εκ νέου οι παράμετροι υπολογισμού τους, ώστε να χορηγηθούν τα εκκρεμή εφάπαξ το
συντομότερο δυνατόν.
Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα του νόμου «Μέτρα για την εφαρμογή της Συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», ισχύουν πλέον τα ακόλουθα:
α) Καταργείται η παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν. 4336/2015 που διατυπώνεται ως εξής «τα στελέχη
των Ενόπλων Δυνάμεων δεν θα υποχρεούνται σε αποχώρηση από την υπηρεσία όπως ειδικότερα
θα ρυθμιστεί νομοθετικά, πριν από τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους».
β) Επαναφέρει σε ισχύ την προηγούμενη διατύπωση της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010
και συγκεκριμένα ότι «για τα στελέχη των Ε. Δ., των Σ. Α. και του Πυροσβεστικού Σώματος που
δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από
1-1-2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους
ή 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας.
γ) Προστίθεται εδάφιο στην παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010 ως εξής:
«Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν θα υποχρεούνται σε αποχώρηση από την υπηρεσία
πριν από την συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους».
Επί της ουσίας από τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο για το
ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό μας σύστημα δεν προκύπτουν ουσιώδες αλλαγές στο συνταξιοδοτικό
καθεστώς του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και αναμένουμε την τελική τους
διαμόρφωση καθώς και τις σχετικές εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Παρ’ όλα τα ανωτέρω, μετά την σημερινή ανακοίνωση της Επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την πρόταση ενός νέου ασφαλιστικού
συστήματος της Χώρας, (ΥΑ 37564/∆9.10327/21.8.2015 (επιτροπή Σοφών), το οποίο, Επιτροπή της
Ομοσπονδίας μας το επεξεργάζεται, προκειμένου να βγάλει τα συμπεράσματά της, επαγρυπνούμε,

704

ΠΟΕΥΠΣ - Το συνδικάτο του Πυροσβέστη
διότι από μια πρώτη ανάγνωση προβλέπουμε από τον Νοέμβριο σημαντικές αρνητικές εξελίξεις
στο ασφαλιστικό καθεστώς του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος», σημείωνε το προεδρείο
στο ενημερωτικό του σημείωμα.
Στις 30 Οκτωβρίου 2015, το προεδρείο βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας στην Κάτω Κηφισιά, όπου παρουσία της πολιτικής και φυσικής Ηγεσίας, χαιρέτησε ως
σημαντική την πρωτοβουλία για τη σύναψη συνεργασίας του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. και της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας με στόχο την υλοποίηση κοινού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.
Άλλα προβλήματα που απασχόλησαν το προεδρείο ήταν η συγκρότηση Επιτροπής επεξεργασίας
- τροποποίησης Π.Δ. σχετικά με την χορήγηση αδειών ικανότητας οδηγού στο πυροσβεστικό
προσωπικό, καθώς και η σύσκεψη στο Υ.ΕΘ.Α., ύστερα από πρόσκληση του υπουργού Εθνικής
Άμυνας Πάνου Καμμένου, με θέμα «Συντελεστής Βιωσιμότητας και Ρήτρα Αξιόμαχου Ειδικών
Λογαριασμών Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθημάτων».
Στην εν λόγω Σύσκεψη παραβρέθηκαν όλοι οι εκπρόσωποι των Διοικουσών Επιτροπών των
Ειδικών Λογαριασμών των Ταμείων Στρατού, Αεροπορίας, Ναυτικού, Λιμενικού, Αστυνομίας και
Πυροσβεστικής. Το ΤΕΑΠΑΣΑ εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αναστάσιος Αναστασάκος,
Ταξίαρχος και ο Διευθυντής Ασφάλισης - Παροχών Ευάγγελος Τσαλοκώστας, Πύραρχος. Η
Ομοσπονδία διακήρυξε και πάλι τη θέση της να διατηρήσει το Ταμείο την αυτονομία και την
οικονομικολογιστική του αυτοτέλεια, εξυπηρετώντας απρόσκοπτα τα συμφέροντα των μελών της.
Η Επιτροπή Αγώνα
Η επόμενη κοινή παρέμβαση των Ομοσπονδιών γίνεται με αφορμή το συλλαλητήριο της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στις 12-11-2015. Για την επιτυχία των κοινών τους δράσεων και τον καλύτερο
συντονισμό του αγώνα τους, δημιουργήθηκε και Επιτροπή Αγώνα.
Την απόφαση υπογράφουν οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών, Γρηγόρης Γερακαράκος (ΠΟΑΣΥ),
Ιωάννης Κατσιαμάκας (ΠΟΑΞΙΑ), Δημήτρης Σταθόπουλος (ΠΟΕΥΠΣ), Ιωάννης Σταμούλης
(ΕΑΠΣ), Αθανάσιος Τσατσούλης (ΠΟΕΠΛΣ), Δημήτρης Σαϊτάκης (ΠΕΑΛΣ) και Ανέστης
Τσουκαράκης (ΠΟΕΣ), οι οποίοι έδωσαν το παρών στις 12/11/15 στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας
των τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών Οργανώσεων της χώρας ΓΣΕΕ- ΑΔΕΔΥ, ενώνοντας τη φωνή
τους «ενάντια στις πολιτικές που καταργούν τα δικαιώματα στην κοινωνική ασφάλιση, κατεδαφίζουν
το κοινωνικό κράτος και μας οδηγούν στην περιθωριοποίηση και στον αργό θάνατο.
Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, έχουμε βιώσει τόσο σε
προσωπικό όσο και σε υπηρεσιακό επίπεδο, περισσότερο από τον καθένα τις πολιτικές αυτές,
γι’ αυτό και απαιτούμε από την κυβέρνηση να κάνει πράξη τις προεκλογικές της δεσμεύσεις για
αξιοπρεπή διαβίωση των ενστόλων και αναβάθμιση των λειτουργιών των Σωμάτων Ασφαλείας και
των Ενόπλων Δυνάμεων.
Δηλώνουμε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι την τελική δικαίωση.
Αγωνιζόμαστε για:
-Άμεση συμμόρφωση στις αποφάσεις του ΣτΕ.
-Όχι άλλες περικοπές.
-Όχι στην ασφαλιστική λαίλαπα.
-Ναι στη διασφάλιση των Ταμείων μας και των κοινωνικών μας κατακτήσεων.
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Ο αγώνας γνωρίζουμε ότι θα είναι δύσκολος, αλλά κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος!»
Χαιρετισμό και υποστήριξη προς τις ελληνικές συνδικαλιστικές Οργανώσεις έστειλε και η
Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Ομοσπονδία των Δημόσιων Υπηρεσιών (E.P.S.U.)
Με αφορμή την Ημέρα μνήμης πεσόντων Πυροσβεστών, πραγματοποιήθηκε και πάλι στις 12
Νοεμβρίου, με τον πιο επίσημο τρόπο, η επιμνημόσυνη δέηση προκειμένου να τιμηθεί η μνήμη
των ηρωικών πυροσβεστών, που έχασαν την ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Το
προεδρείο κατέθεσε στεφάνι στο «Μνημείο Πεσόντων Πυροσβεστών» στις εγκαταστάσεις του
Ε.Σ.Κ.Ε. στο Χαλάνδρι, παρουσία της πολιτικής και πυροσβεστικής Ηγεσίας, επισήμων και
συγγενών των πεσόντων.
Στο διάστημα αυτό, το προεδρείο συναντήθηκε με τους βουλευτές του Τομέα Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας Σίμο Κεδίκογλου, Δημήτριο Κυριαζίδη και
Αναστάσιο Δημοσχάκη με αντικείμενο τα εκκρεμή αιτήματα του συνδικάτου, καθώς επίσης και με
το νέο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη, εν αποστρατεία στέλεχος του
ΠΣ.
Το προεδρείο ζήτησε επίσης και τις δικές του ενέργειες σε συνεργασία με το υπουργείο
Εξωτερικών, αναφορικά με το ευαίσθητο θέμα της FYROM. H ΠΟΕΥΠΣ στο πλαίσιο των εκ
του καταστατικού δραστηριοτήτων της, αναζήτησε τη δυνατότητα να καταστεί μέλος σε διεθνείς
Ενώσεις, Ομοσπονδίες και Οργανώσεις που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
Κατά τη διαδικασία αυτή διαπίστωσε ότι στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Ενώσεων Πυροσβεστών
(European Five Fighters Unions Alliance - EFFUA), συμμετέχει μεταξύ άλλων και η “Union of
Macedonia Firefighters” ως εκπρόσωπος της “Macedonia” (προφανώς της FYROM).
«Η ανωτέρω συμμετοχή υπό τους όρους που αυτή λαμβάνει χώρα (εκπροσώπηση της FYROM
ως “Macedonia”), θεωρούμε ότι δημιουργεί μείζον θέμα για το οποίο απευθυνθήκαμε στον κ.
Υπουργό και μας παρέπεμψε για την λύση του θέματος για το οποίο ζητείται η συνδρομή σας σε
συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών για την επίλυσή του. Προφανές είναι ότι η ΠΟΕΥΠΣ υπό
τους άνω όρους θα αναστείλει κάθε ενέργειά της για την εγγραφή της στην άνω Ένωση (EFFUA)
μέχρι την ολοκλήρωση των ενεργειών εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας και παρακαλούμε για
τις δικές σας ενέργειες και την άμεση ενημέρωσή μας καθώς και για τις κατευθύνσεις ως προς τον
χειρισμό του όλου θέματος».
Η Ομοσπονδία, έχοντας πάντα διαμορφωμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις, έδωσε στη
δημοσιότητα την πρότασή της - «Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την υγιεινή και ασφάλεια»
που αποτελεί προϊόν Ομάδας Εργασίας της. Το σχετικό κείμενο έλαβε την έγκριση του Δ.Σ. και
του συνεδρίου, εγκρίθηκε από το υπουργείο Εργασίας, πέρασε από την Νομοπαρασκευαστική
Επιτροπή της Βουλής, αλλά τελικά δεν το υπέγραψε ο υπουργός Οικονομικών, μη αποδεχόμενος
την Έκθεση Οικονομικής επιβάρυνσης που συνέταξε η Διεύθυνση Οικονομικών του ΑΠΣ, λόγω
επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού του ΠΣ, κατ’ εκτίμησιν, περίπου 400.000 ευρώ.
Να σημειώσουμε ότι οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουν
προνομιακές συνθήκες φοίτησης σε μεταπτυχιακό τμήμα Νομικής, προχώρησαν σε μια πολύ
δελεαστική και ουσιαστική συμφωνία συνεργασίας. Μετά από τη συνάντηση αντιπροσωπείας των
Ομοσπονδιών με τον Επιστημονικό Συνεργάτη του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου Αρχιμανδρίτη
Θεολόγο Αλεξανδράκη, κατατέθηκε σχετική πρόταση αποκλειστικά για τα εν ενεργεία και τα εν
αποστρατεία στελέχη τους καθώς και των μελών των οικογενειών αυτών, αρκεί να συμπληρωθούν
25 άτομα, με έναρξη το Φεβρουάριο του 2016.
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Στις 20 Νοεμβρίου 2015, η ΠΟΕΥΠΣ απευθύνεται στο διοικητή του ΕΤΕΑ Αθανάσιο Καποτά
και υποβάλλει αίτημα αναστολής των εργασιών ένταξης του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης
(Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.) του ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ, λόγω μετατροπής του σε Ταμείο Επαγγελματικής
Ασφάλισης (Ν.Π.Ι.Δ).
Στις 24/11/2015 το προεδρείο αποστέλλει στις Ενώσεις «ύστερα από απαίτηση πολλών
συναδέλφων και μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει άγνοια ύπαρξης της συγκεκριμένης εγκυκλίου»,
την Εγκύκλιο 117/2015 «Περί Μέσων Ατομικής Προστασίας» που εκδόθηκε από τη Δ/νση
Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών του Α.Π.Σ. Με την εγκύκλιο αυτή εισάγονται νέα και
επικαιροποιούνται παλαιά μέτρα στο σύστημα συντήρησης των Μέσων Ατομικής Προστασίας και
βάζει τους κανόνες αυτούς που χρειάζονται, ώστε να εξασφαλίσει μία και ενιαία συστηματική και
ασφαλή διαχείριση, ιδιαίτερα των αναπνευστικών συσκευών και των συμπιεστών πλήρωσής τους.
Την 1η Δεκεμβρίου 2015, ενόψει της συζήτησης και της ψήφισης από τη Βουλή των Ελλήνων
του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2016, συνεδρίασε η Επιτροπή Αγώνα των Ομοσπονδιών
και αφού έλαβε υπόψη της όλα τα δεδομένα, αποφάσισε να ζητήσει συναντήσεις με τους κ.κ.
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νικόλαο Τόσκα και
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Θεόδωρο Δρίτσα, προκειμένου να ασκήσουν τη
δέουσα πίεση στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη για την διασφάλιση
των απαιτούμενων κονδυλίων. Στο ίδιο πνεύμα και για τον ίδιο σκοπό, ζητείται συνάντηση και με
τον αρμόδιο υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστο Σπίρτζη.
Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, αντιπροσωπείες των προεδρείων των Ομοσπονδιών θα παραστούν στη
συνέχεια και στην εξαγγελθείσα πανελλαδική κινητοποίηση των τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών
οργανώσεων ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, στις 3/12/2015, στην Αθήνα.
Στις 5 Δεκεμβρίου 2015, οι Ομοσπονδίες ενημέρωσαν τις Ενώσεις μετά από δημοσιεύματα
που είδαν το φώς της δημοσιότητας και τη σύγχυση που προκάλεσαν αυτά, αναφορικά με την
έκδοση ΚΥΑ (6013/2/64/2015-2607/Β/3-12-2015) και την επίλυση του προβλήματος της
ελεύθερης μετακίνησης των ενστόλων εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής. Οι πρόεδροι με τις
επόμενες παρεμβάσεις τους ζήτησαν να συμμετάσχουν στο διάλογο με στόχο την κατάρτιση ενός
ολοκληρωμένου νομοθετικού κείμενου, που να καλύπτει επαρκώς τις επιχειρησιακές ανάγκες όλων
των ενστόλων, συμπεριλαμβανομένου του πυροσβεστικού προσωπικού, κατά τις μετακινήσεις
τους.
Στις 9-12-15 ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αναστάσιος Πετρόπουλος ενημέρωσε την ΠΟΕΥΠΣ ότι «ανακαλείται η τελευταία παράγραφος
του αρ. πρωτ. Φ.51020/40623/488/1Ι-11-2015 εγγράφου μας με θέμα «Μετατροπή του Τομέα
Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΤΕΑΥΠΣ) του ΤΕΑΠΑΣΑ,
σε υποχρεωτικής ασφάλισης Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού
Σώματος (ΤΕΑΥΠΣ-ΝΠΙΔ)», διότι: Δοθέντος ότι μετά την ισχύ της περ.2 της υποπαρ.Ε.2 της
παρ. Ε του άρθρου 2 του ν.4336 (Α’94/14.8.2015) και την υποχρεωτική ένταξη του ΤΕΑΥΠΣ
του ΤΕΑΠΑΣΑ από 1.9.2015 στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), καθίσταται
άνευ αντικειμένου η εξέταση από την ΕΑΑ των υποβληθεισών σε αυτή από την ΠΟΕΥΠΣ νέων
συμπληρωματικών αναλογιστικών στοιχείων (εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η Νομική
Υπηρεσία του Υπουργείου μας στην οποία έχει υποβληθεί και εκκρεμεί ερώτημα με το αρ. AT
10/Φ.51020/41026/505/11.11.2015 έγγραφο μας). Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».
Πέραν τούτων, το προεδρείο ενημέρωσε και τις Ενώσεις και για το άδοξο τέλος των αγωγών για
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το επίδομα των 176 ευρώ. «Θεωρούμε ότι η διεκδίκηση αυτή μολονότι δίκαια και στηριζόμενη σε
ρητή συνταγματική διάταξη (άρθρ. 4 παραγρ. 1 Συντάγματος) σχετικά με την ίση μεταχείριση και
για την οποία είχε εκδοθεί σειρά αποφάσεων Πρωτοβάθμιων δικαστηρίων και Εφετείων, υπέκυψε σε
σκοπιμότητες σχετικές με την οικονομική κατάσταση της χώρας. Σε κάθε περίπτωση βρισκόμαστε
σε εγρήγορση προκειμένου να διασφαλίσουμε τα κεκτημένα εργασιακά και οικονομικά μας
δικαιώματα που βάλλονται πανταχόθεν».
Το προεδρείο, επίσης, στις 11 Δεκεμβρίου 2015 απευθύνθηκε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων, καθώς είχε γίνει αποδέκτης παραπόνων από υπαλλήλους του Πυροσβεστικού
Σώματος ότι σε χώρους και εγκαταστάσεις αυτού ανά την Ελλάδα, έχουν τοποθετηθεί συστήματα
βιντεοεπιτήρησης με δυνατότητα καταγραφής και ήχου.
Η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή για ψήφιση σχέδιο νόμου με τα προαπαιτούμενα, εντάσσοντας
σε αυτό και το νέο μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων, για να έχει ισχύ αυτό από την
1/1/2016.
Η ΑΔΕΔΥ κάλεσε σε νέο συλλαλητήριο στις 15/12/15. Από την πλευρά της, η ΠΟΕΥΠΣ, εκδίδει
σχετική ανακοίνωση- πρόσκληση, τονίζοντας ότι «το νέο μισθολόγιο βάζει για πολλά χρόνια στο
«ψυγείο» τους μισθούς των εργαζομένων στο Δημόσιο και ακυρώνει τα όποια μισθολογικά οφέλη
θα προέκυπταν από το ξεπάγωμα των μισθών από 1/1/2016. Κάποιοι δεν μπορούν να καταλάβουν
ότι με τα μέχρι τώρα μέτρα έχουμε χάσει πάνω από 6 μισθούς το χρόνο: 1) 1,5 μισθό από την
περικοπή 13ου και 14ου μισθού. 2) 1 μισθό από τα έκτακτα χαράτσια του 1% υπέρ ΤΠΔΥ, 1%
έκτακτη εισφορά για όσους έχουν εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και 2% για πάνω από 20.000. 3)
2,5 μισθούς από την ολική κατάργηση του αφορολόγητου των 12.000 ευρώ, τη μείωση από το
πάγωμα των μισθολογικών προαγωγών και την κατάργηση του Δασικού Επιδόματος. 4) 1 μισθό
από την περικοπή όλων των επιδομάτων (εκτός των επιδομάτων τέκνων,θέσης, ειδικών συνθηκών).
Όλα αυτά χωρίς να υπολογίζεται η αύξηση του ΦΠΑ 23%, ο ΕΝΦΙΑ, η φοροληστεία, οι περικοπές
σε πάνω από 2.500 ιατρικές εξετάσεις, φάρμακα κ.ά.
Η κυβέρνηση προσπαθεί με επικοινωνιακά τεχνάσματα για δήθεν προστασία των μισθών και
υποτιθέμενες μελλοντικές αυξήσεις να αποκρύψει την καθήλωση των αποδοχών επ’ αόριστον, τη
μείωση μισθών στους νεοπροσλαμβανόμενους και την αύξηση μέσω επιδομάτων στα επιτελικά
στελέχη. Την εικόνα θολώνουν ακόμα περισσότερο τα ΜΜΕ με κραυγές για δήθεν αυξήσεις στο
Δημόσιο εν μέσω κρίσης».
Στις 17/12/15 ακολούθησε νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Αγώνα με αντικείμενο τα ασφαλιστικά
ταμεία, το σχέδιο π.δ. για τα οδοιπορικά και το μισθολόγιο των ενστόλων. «Να σημειωθεί επίσης
ότι έχει προκαλέσει αλγεινή εντύπωση και η «εν λευκώ» παραχώρηση εκ μέρους του αναπληρωτή
υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Νικολάου Τόσκα, στον υπουργό
Εθνικής Αμύνης, κ. Πάνο Καμμένο, τη δικαιοδοσία διαχείρισης των θεμάτων του ΤΕΑΠΑΣΑ,
αφού στις συσκέψεις που συγκαλούνται στο ΥΕΘΑ απλώς παρίσταται εκπρόσωπος της Ηγεσίας
μας.
Για το σχέδιο προεδρικού διατάγματος, αναφορικά με τα οδοιπορικά μας, τονίστηκε ότι
πρωταγωνιστεί ομοίως ο υπουργός Εθνικής Αμύνης, ενώ οι εκπρόσωποι της Φυσικής Ηγεσίας
των Σωμάτων μας συνυπογράφουν άνευ αντιρρήσεων. Επίσης, εντύπωση προξενεί το γεγονός
ότι εκπρόσωποι των εργαζομένων του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος δεν κλήθηκαν να
εκφράσουν τις απόψεις τους, παρά μόνο της Ελληνικής Αστυνομίας. Προφανώς, η κυβέρνηση
μετέρχεται τέτοιων πλαγίων μέσων επειδή δεν υπάρχει συνδικαλιστικό κίνημα στις Ένοπλες
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Δυνάμεις με τη μορφή και τη δυναμική που υπάρχει στα Σώματα Ασφαλείας.
Τέλος, έγινε συζήτηση για το μισθολόγιο και τις επικείμενες αλλαγές του, προειδοποιώντας
την κυβέρνηση να μην αποτολμήσει να προβεί στο ίδιο ολίσθημα «ποντάροντας» και πάλι στο
ΥΕΘΑ και στα Επιτελεία του για τη διαμόρφωση των αποδοχών άλλων Σωμάτων, όπως είναι η
Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό και το Λιμενικό Σώμα. Κατόπιν τούτων των δεδομένων,
το συνδικαλιστικό μας κίνημα καλείται σε εγρήγορση και ετοιμότητα προκειμένου να δώσει τη
δέουσα απάντηση, το εύρος και η δυναμική της οποίας θα καθοριστούν κατά τη συνεδρίαση του
Διευρυμένου Γενικού Συμβουλίου των Ομοσπονδιών μας, αρχές του νέου έτους 2016».
Το κρίσιμο νομοσχέδιο για την κυβέρνηση, ψηφίστηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2015 με τις 153
ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Συνολικά ψήφισαν 291 βουλευτές με εννιά απόντες από
την αντιπολίτευση, ενώ 138 βουλευτές το καταψήφισαν.
Στις 17 Δεκεμβρίου 2015, οι πρόεδροι της ΠΟΕΥΠΣ και της ΕΑΠΣ απέστειλαν ανοιχτή επιστολή
στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα:
Κύριε Πρωθυπουργέ
Σήμερα το Πυροσβεστικό Σώμα, σε όλη τη χώρα εόρτασε τους Άγιους Τρεις Παίδες εν Καμίνω,
τους Άγιους Προστάτες του, που η θεία χάρη τους απλώνει προστατευτική ασπίδα στον καθημερινό
κίνδυνο του πυροσβεστικού επαγγέλματος, ο οποίος μεγεθύνεται από τις χρόνιες ελλείψεις και τα
σοβαρά προβλήματα του πυροσβεστικού οργανισμού.
Παράλληλα, σήμερα έγινε η επίσημη παρουσίαση της επιχειρησιακής δραστηριότητας του
Πυροσβεστικού Σώματος για την φετινή αντιπυρική περίοδο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το καυτό καλοκαιρινό διάστημα, Ιουνίου-Αυγούστου, οι Έλληνες
Πυροσβέστες επενέβησαν σε 3.158 αγροτοδασικές πυρκαγιές, σε όλη την χώρα, τις οποίες στο
μεγαλύτερο ποσοστό, 76,13% , τις έθεσαν υπό έλεγχο σε λιγότερες από 3 ώρες.
Το ίδιο διάστημα, το ίδιο προσωπικό, επενέβη σε άλλα 21.017 αστικά συμβάντα όλων των τύπων,
σε όλη την χώρα.
Ο υψηλός επαγγελματισμός, η συναίσθηση του καθήκοντος και η πατριωτική αγάπη του
Πυροσβεστικού προσωπικού, αποτέλεσε τον καταλυτικό παράγοντα της επιχειρησιακής
αποτελεσματικότητας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η πολιτική προστασία της ταλαιπωρημένης
πατρίδας μας, ειδικά κατά το θερινό διάστημα, που εξελισσόταν η τόσο σωτήρια για την εθνική
οικονομία τουριστική βιομηχανία. Για άλλη μια μνημονιακή χρονιά οι Πυροσβέστες έδωσαν την
μάχη με τις αδηφάγες φλόγες σε όλη την χώρα, υπό το βάρος χρονιζόντων άλυτων προβλημάτων.
Αντιπαρατάχθηκαν με τα πύρινα μέτωπα, χωρίς επαρκή ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό,
με γηρασμένα πυροσβεστικά οχήματα. Με ένα μηχανισμό γονατισμένο από την επαγγελματική
ανομοιομορφία του προσωπικού, που απαγορεύει την πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση του
συνόλου του. Με ένα εναέριο στόλο πυροσβεστικών αεροσκαφών, γηρασμένο και λειψό, που
λειτουργεί χάρη στην υπερπροσπάθεια και τον επαγγελματισμό των συναδέλφων της Πολεμικής
Αεροπορίας.
Οι Έλληνες Πυροσβέστες για άλλη μια χρονιά έβαλαν τα κορμιά τους ασπίδα της πολιτικής
προστασίας της πατρίδας, μαζί με τους Εθελοντές Πυροσβέστες που και αυτοί, οι περισσότεροι,
έδωσαν μαζί μας τη μάχη χωρίς να τους έχουν χορηγηθεί τα απαραίτητα ατομικά προστατευτικά
μέσα.
Δυστυχώς, με εξοπλισμό τα προβλήματα και τις ελλείψεις, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι
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οι επόμενοι απολογισμοί θα συνεχίσουν να είναι θετικοί. Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής,
η κλιμάκωση της εγκληματικότητας και η γενικότερη γεωπολιτική αστάθεια, δημιουργούν μια
ιδιαίτερα εύφλεκτη πραγματικότητα για τα χρόνια που έρχονται.
Κύριε Πρωθυπουργέ
Πέρα από τις ευχαριστίες της πολιτείας που μας απεδόθησαν σήμερα γενναιόδωρα, σας ζητούμε
να σκύψετε στα προβλήματα του πυροσβεστικού οργανισμού και του πυροσβεστικού προσωπικού.
Για να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε με αποτελεσματικότητα στην διαχείριση των απειλών και
των συνεπειών της εκδήλωσής τους που στοχεύουν την πολιτική προστασία της Πατρίδας μας και
απειλούν τη ζωή και περιουσία των Ελλήνων Πολιτών και του εθνικού φυσικού πλούτου.
Με τιμή
Οι Πρόεδροι
Για την ΠΟΕΥΠΣ Δημήτριος Σταθόπουλος
Για την ΕΑΠΣ Ιωάννης Σταμούλης
Λίγες ημέρες μετά, στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
χαρακτήριζε το νέο έτος, έτος ανάκαμψης της οικονομίας και ανασυγκρότησης της χώρας. Όπως
είπε, «το 2015 που φεύγει, θα μείνει στην Ιστορία ως το έτος του αγώνα και της αλληλεγγύης. Η
χρονιά που ο ελληνικός λαός σήκωσε το κεφάλι ψηλά και διεκδίκησε με παρρησία το δίκιο του. Και
το μήνυμα δημοκρατίας και αξιοπρέπειας που έστειλε στα πέρατα του κόσμου, θα μείνει ανεξίτηλα
χαραγμένο στη συλλογική μνήμη. Θα αποτελεί πάντα σημείο αναφοράς για όσους αγωνίζονται για
έναν καλύτερο κόσμο.
Το 2016 που έρχεται, θα είναι το έτος της ανάκαμψης και της ανασυγκρότησης. Η χρονιά που θα
σηματοδοτήσει την οριστική έξοδο από την οικονομική κρίση και, μαζί, το τέλος της επιτροπείας και
την ανάκτηση της εθνικής μας κυριαρχίας. Έτσι λοιπόν, σήμερα που αλλάζει ο χρόνος, βρισκόμαστε
στο μεταίχμιο. Αφήνουμε πίσω μας μια πολυετή σκληρή περίοδο κρίσης και μπαίνουμε στην
επόμενη πενταετία της αναγέννησης της πατρίδας μας. Μια πενταετία ανασυγκρότησης αλλά και
μεγάλων τομών, αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, που έχει ανάγκη η χώρα. Ώστε σε πέντε χρόνια από
σήμερα, που θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική επανάσταση, να έχουμε οικοδομήσει
μια Ελλάδα, όπως αξίζει στην ιστορία της και στο λαό της.
Μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, με βαθιά ριζωμένη την ισονομία, την αξιοκρατία, και τη
κοινωνική δικαιοσύνη. Νησίδα ασφάλειας, σταθερότητας και κοινωνικής προκοπής, μέσα σε μια
ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή». Πόσα από αυτά και πώς θα γίνουν πράξη, μένει να το
δούμε στη συνέχεια…
Άλλη μια χρονιά με τα δεσμά των Μνημονίων, το 2016, έρχεται να επιβεβαιώσει τη σκληρή
αλήθεια ότι, για να πετύχεις αυτά που θέλεις, πρέπει να αγωνιστείς και μάλιστα με τους δικούς σου
αποκλειστικούς όρους.
Ήδη, η για πρώτη φορά, αριστερή κυβέρνηση, συμπληρώνει ένα χρόνο στη διακυβέρνηση του
τόπου και οι προσδοκίες των πολιτών εξακολουθούν να είναι μεγάλες. Η πολιτική φθορά που έχει
συντελεστεί μετά το συμβιβασμό του καλοκαιριού είναι δεδομένη, ωστόσο αυτό δεν αποτυπώνεται
ως κύμα διαμαρτυρίας σε κοινωνικό και συνδικαλιστικό επίπεδο. Οι μεγάλες αντιμνημονιακές
διαδηλώσεις αποτελούν παρελθόν, δεδομένου ότι τις συντηρούσαν τα προηγούμενα χρόνια
δυνάμεις και στρώματα που είχαν ταχθεί υπέρ της κυβερνητικής αλλαγής το 2015. Ωστόσο,
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αξιοπαρατήρητο είναι το γεγονός ότι το συνδικαλιστικό κίνημα των ενστόλων, δεν ακολουθεί
αυτήν την τάση αναμονής - ανοχής, αλλά συνεχίζει να πιέζει την κυβέρνηση σε όλα τα ανοικτά
μέτωπα. Χαρακτηριστική είναι επίσης η ενίσχυση της συνεργασίας και των κοινών δράσεων της
ΠΟΕΥΠΣ με την ΕΑΠΣ και το σωματείο των εθελοντών πυροσβεστών.
Σε επίπεδο ασφαλείας, κατά τη διάρκεια του νέου έτους, εκτός από το μεγάλο πρόβλημα των
μεταναστευτικών ροών και των καταυλισμών προσφύγων, με χαρακτηριστικότερο όλων αυτόν
της Ειδομένης, ξεχωρίζουν ορισμένες τρομοκρατικές επιθέσεις και διάφορα ακραία συμβάντα
οργανωμένου και μη εγκλήματος. Η πυρασφάλεια έχει τα δικά της προβλήματα που συνοδεύονται
δυστυχώς από νέες απώλειες ανθρώπινου δυναμικού ενώ και αυτή τη χρονιά τα καιρικά φαινόμενα
αφήνουν πίσω τους θύματα.
Κατά τα άλλα, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι προσπαθεί να απομονώσει τη «διαπλοκή»
ξεκαθαρίζοντας το τοπίο στο πεδίο των ραδιοτηλεοπτικών πραγμάτων (διαγωνισμός για
αδειοδότηση καναλιών κλπ), ενώ επαίρεται και για τη βελτίωση της εικόνας της χώρας στο
εξωτερικό, εκμεταλλευόμενη τις επισκέψεις του Πάπα Φραγκίσκου στη Λέσβο, του αμερικανού
προέδρου Μπαράκ Ομπάμα στην Αθήνα και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στο Άγιο
Όρος.
Ωστόσο, δεν αποφεύγει τον ανασχηματισμό όταν ξεσπά κρίση στις σχέσεις της με την εκκλησία
με αφορμή τις αλλαγές στο μάθημα των Θρησκευτικών, οπότε από «καραμπόλα» στο υπουργείο
Εσωτερικών, στη θέση του Παναγιώτη Κουρουμπλή, τοποθετείται ο Πάνος Σκουρλέτης. Η
αναμενόμενη από πολλούς απομάκρυνση του Νίκου Τόσκα, πήρε πάντως παράταση…
Ψηλά τη σημαία για το ασφαλιστικό
Το νέο έτος, ξεκινά για τους συνδικαλιστές με τη σκέψη τους στο ασφαλιστικό μέλλον των
ενστόλων. Τα δημοσιεύματα επιμένουν ότι επίκεινται αλλαγές που τους αφορούν, οπότε επιζητούν
υπεύθυνη ενημέρωση. Η επιτροπή Αγώνα των Ομοσπονδιών θα συνεδριάσει εκτάκτως στις
7 Ιανουαρίου 2016 και μετά από αναλυτική συζήτηση, θα καταστήσει σαφές, ότι μπορεί με το
συγκεκριμένο νομοσχέδιο της κυβέρνησης να μην τροποποιούνται οι υφιστάμενες διατάξεις για
τον τρόπο υπολογισμού της κύριας σύνταξης του δημόσιου τομέα (ν.3865/10), ωστόσο, η ρητή
αναφορά στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του σχεδίου νόμου, που ορίζουν ότι «το Εθνικό
Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης λειτουργεί με ενιαίους κανόνες για όλους τους εργαζόμενους στο
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα», καθώς και ότι τα θέματα του νόμου αυτού που αναφέρονται στους
στρατιωτικούς, «θα ρυθμιστούν με όμοιο τρόπο με ειδικό συνταξιοδοτικό νόμο», γεννά εύλογες
ανησυχίες και επιτάσσει την αγωνιστική τους δράση.
Πόσω μάλλον, όταν, ήδη, με το ίδιο σχέδιο νόμου προωθούνται, είτε άμεσα είτε σε μεταγενέστερο
χρόνο, μειώσεις σε νέες και παλαιές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα αντίστοιχα, λόγω του νέου
τρόπου υπολογισμού τους (μέσος όρος αποδοχών ολόκληρου του εργασιακού βίου), αλλά και
μειώσεις όλων ανεξαιρέτως των μισθών, αφού αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές (σε κύρια και
επικουρική σύνταξη) τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον.
Στην κοινή ανακοίνωση που εκδίδουν μετά τη συνεδρίαση, επισημαίνουν επίσης ότι «θίγεται
άμεσα και καθολικά η επικουρική σύνταξη των μερισματούχων – μετόχων της επικουρικής
κοινωνικής ασφάλισης, αφού κι εδώ εφαρμόζεται ο ίδιος τρόπος υπολογισμού που προαναφέρθηκε
για την κύρια σύνταξη, παρότι στο μεταβατικό χρονικό διάστημα και έως την ολοκλήρωση του
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προγράμματος (31-12-2018), θα συνεχίσουν να καταβάλλονται αυτές στο ύψος που ίσχυαν ώς
την τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας. Κυρίως, δε, και λόγω της, εν αναμονή, έκδοσης
Υπουργικής Απόφασης, που θα καθορίζει τις νέες τεχνικές παραμέτρους υπολογισμού της
επικουρικής σύνταξης.
Όσον αφορά στον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος, ερχόμαστε ξανά αντιμέτωποι με
αλλαγές, αυτή τη φορά, μέσω του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του νέου Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης, με τις οποίες επηρεάζονται άμεσα αστυνομικοί και πυροσβέστες, ασφαλισμένοι στο
Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων, αφού τροποποιείται, ομοίως, ο τρόπος υπολογισμού,
εξουσιοδοτώντας τον αρμόδιο υπουργό να εκδώσει νέα Υπουργική Απόφαση (νέα τεχνική βάση),
χωρίς να γίνεται γνωστό ποιο θα είναι το ύψος των εφάπαξ και ποιος ο χρόνος απονομής τους,
δεδομένου ότι ήδη δεν έχουν χορηγηθεί εφάπαξ, από το εν λόγω Ταμείο, τα 2,5 τελευταία έτη».
Και αφού εκφράζουν την αλληλεγγύη τους σε όλες τις κοινωνικές τάξεις που πλήττονται από το
νομοσχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη και τις άλλες εκκρεμότητες (πλήρη συμμόρφωση στις αποφάσεις
του ΣτΕ, ΤΕΑΠΑΣΑ-ΤΑΛΣ, δυνατότητα μετατροπής των Ταμείων σε αυτοδιαχειριζόμενα κ.λπ.)
καλούν τα μέλη τους σε πλήρη αγωνιστική εγρήγορση, προειδοποιώντας ότι «οι συγκεκριμένες
αγωνιστικές δράσεις μας θα διαμορφωθούν κατά τη διευρυμένη συνεδρίαση των Διοικητικών
Συμβουλίων των Ομοσπονδιών μας, που θα λάβει χώρα στις 22 Ιανουαρίου 2016 στο Λεκανοπέδιο
Αττικής, ο δε χρόνος και τόπος αυτής θα γνωστοποιηθούν με νεώτερη ανακοίνωσή μας».
Είναι σαφές ότι οι ένστολοι σηκώνουν ψηλά τη σημαία του αγώνα, γεγονός που μαρτυρεί και η
ανακοίνωση της ΠΟΕΥΠΣ στις 10 Ιανουαρίου, σε συνέχεια της κοινής ανακοίνωσης των προέδρων
των Ομοσπονδιών.
Μεταξύ άλλων, η ΠΟΕΥΠΣ αφού τονίζει προς τις Ενώσεις της ότι «κανένας ένστολος υπάλληλος
δεν πρόκειται να εξαιρεθεί από τις μειώσεις στις νέες αλλά και τις παλαιές συντάξεις», σημειώνει
ότι «τα μέτρα δεν θα εξαντληθούν με την ψήφιση του νομοσχεδίου καθώς αυτό θα έχει ειδικές
ρήτρες που θα μεταβάλλουν το ύψος των συντάξεων αυτόματα και χωρίς να απαιτούνται κάθε
φορά νέες νομοθετικές ρυθμίσεις», ενώ παρατηρεί ότι δεν αναφέρεται πουθενά στο συγκεκριμένο
σχέδιο νόμου το θέμα για την δυνατότητα μετατροπής των Ταμείων μας σε αυτοδιαχειριζόμενα».
«Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση και ο υπουργός Εργασίας, χωρίς επιφυλάξεις, αδιαφορώντας για
τις άγριες επιπτώσεις που θα υπάρξουν στους ένστολους και ιδιαίτερα στους Έλληνες πυροσβέστες
που εργάζονται κάτω από αντίξοες συνθήκες και με αυταπάρνηση, προσφέροντας τις υπηρεσίες
τους στην ελληνική κοινωνία, είναι αποφασισμένοι να εφαρμόσουν έως το τέλος την αδιέξοδη και
καταστροφική πολιτική τους και προς το σκοπό αυτό επιστρατεύουν κάθε μέσο, κάθε τρόπο, κάθε
ψέμα, μικρό ή μεγάλο.
Καλούμε, λοιπόν, όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν μαζικά, ενωτικά, δυναμικά και
αλληλέγγυα στα παλλαϊκά συλλαλητήρια που θα πραγματοποιηθούν το ερχόμενο διάστημα ως
εξής: Αθήνα, Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016 στις 12:00 με συγκέντρωση στην Πλατεία Ομονοίας και
πορεία στη Βουλή, Ηράκλειο (Κρήτης), Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016 στις 12:00 και Θεσσαλονίκη,
Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016 στις 12:00.
Τα συλλαλητήρια πρέπει και μπορούν να δώσουν την ευκαιρία σε κάθε συνάδελφο, να
μετατρέψει τη δικαιολογημένη οργή και αγανάκτησή του σε οργανωμένο αγώνα για την ανατροπή
της αντιλαϊκής πολιτικής. Να δώσουμε ένα δυναμικό αγώνα προκειμένου να προστατέψουμε την
επιβίωσή μας και την αξιοπρέπειά μας και να βροντοφωνάξουμε: ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ!»
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Η ΠΟΕΥΠΣ ενημερώνει ταυτόχρονα τα μέλη της ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑΠΑΣΑ
αποφάσισε να υποβάλλει αίτημα στην εποπτεύουσα Αρχή (Δ.Ε.Υ./Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./Υ.Ε.Δ.Α.),
προκειμένου να εκδοθεί εγκριτική απόφαση του αν. υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης Ν. Τόσκα για αποδέσμευση κεφαλαίων ύψους 2.100.000 ευρώ, με στόχο τη
χορήγηση δανείων στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους από τον αρμόδιο Κλάδο του Ταμείου, τον
ΤΠΥΠΣ. «Μετά την έγκριση του κ. υπουργού θα εκδοθεί σχετική εγκύκλιος από το ΤΕΑΠΑΣΑ
προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία ενημέρωσης των υπαλλήλων, καθώς και η κατάθεση των
δικαιολογητικών για την χορήγηση προσωπικών δανείων για το έτος 2016 από το Τ.Π.Υ.Π.Σ. του
ΤΕΑΠΑΣΑ».
Το ίδιο διάστημα, το προεδρείο συμμετέχει στις διαδοχικές συναντήσεις των Ομοσπονδιών
με τα πολιτικά κόμματα, Ένωση Κεντρώων, Λαϊκή Ενότητα, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ,
ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η συνάντηση στις 19-01-2016, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας και
πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Πάνο Καμμένο, στον οποίο ανέπτυξαν, ως συγκυβερνήτη
πάνω απ’ όλα, τον προβληματισμό και τις ιδιαιτερότητες που έχει το λειτούργημά τους, με βάση
τις οποίες δεν επιτρέπεται να συμπεριληφθούν στις προτεινόμενες από την κυβέρνηση, ρυθμίσεις.
«Ζητήσαμε από αυτόν και ως επικεφαλής του κόμματος των ΑΝΕΛ., που συμμετέχει στην
κυβέρνηση να ασκήσει βέτο και να απαιτήσει την εξαίρεσή μας. Επίσης, ζητήσαμε να προωθήσει
το διαχρονικό αίτημά μας για την αυτονομία των Ταμείων μας και αν είναι εφικτό τη δημιουργία
ενός Ενιαίου Ταμείου ενστόλων που θα συμπεριλάβει και τα Επικουρικά του ΤΕΑΠΑΣΑ.
Ο κ. Καμμένος δεσμεύτηκε ότι ως Ανεξάρτητοι Έλληνες, θα εναντιωθούν σε τυχόν αρνητικές
ρυθμίσεις, ενώ δήλωσε ότι θα προωθήσει την πρότασή μας για Ταμείο ενστόλων, όπου θα
επιμερίζεται σε Ταμείο Σωμάτων Ασφαλείας και Ταμείο Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και ο ίδιος
θεωρεί την πρότασή μας θετική και προς τούτο θα αναλάβει πρωτοβουλίες.
Για το εκκρεμές ζήτημα της μη συμμόρφωσης της κυβέρνησης στις αποφάσεις του ΣτΕ, τόνισε
ότι έχει δεσμεύσει τα απαιτούμενα κονδύλια, αλλά δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα στα άλλα υπουργεία
και ότι οι Ομοσπονδίες μας, συνεχίζουν τις ενημερωτικές τους συναντήσεις με τους αρμόδιους
υπουργούς της κυβέρνησης για τις οποίες θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις».
Όλα αυτά συζητήθηκαν στη συνέχεια (22 Ιανουαρίου 2016), στο διευρυμένο Διοικητικό
Συμβούλιο των Ομοσπονδιών, με κεντρικό σύνθημα «η κατεδάφιση της κοινωνικής ασφάλισης
δεν θα περάσει! Θα υπερασπιστούμε μέχρι τέλους το δικαίωμά μας για αξιοπρεπείς μισθούς και
συντάξεις!»
Την ίδια ημέρα, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, υπήρξε συνάντηση στο υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, μεταξύ των προεδρείων των Ομοσπονδιών και Ενώσεων με τον υπουργό
Εργασίας Γιώργο Κατρούγκαλο, των Ηγεσιών των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και κομματικών
στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, που υποστήριζαν ότι το νέο μοντέλο κοινωνικής ασφάλισης προβλέπει
για τον Κλάδο των ενστόλων ότι θα ρυθμιστούν τα θέματά τους με όμοιο τρόπο, όπως αυτός
αποτυπώνεται στο νομοσχέδιο, επιμένοντας ωστόσο ότι «όμοιος τρόπος», δεν συνεπάγεται και ίδιο
τρόπο ρύθμισης των θεμάτων.
Επίσης, ότι θα πρέπει να λάβει υπόψη ο νομοθέτης την ιδιαιτερότητα των λειτουργιών των Σ.Α
και των Ε.Δ. και αυτό θα γίνει στον υπό ίδρυση Ενιαίο Φορέα, μέσα από το διάλογο και την
αποτύπωση των συμπερασμάτων, στον ειδικό ασφαλιστικό νόμο που θα κατατεθεί και ψηφισθεί
αργότερα. Επιπλέον, τόνισαν ότι το πρόβλημα είναι διαχρονικό και αναγνώρισαν ότι προεκλογικά
το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, προέβλεπε την ίδρυση ενιαίου Ταμείου Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά
η μη υλοποίησή του, οφείλεται στο ασφυκτικό δημοσιονομικό πλαίσιο που εισήχθη με το τρίτο
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Μνημόνιο.
Ακολούθησαν διαδοχικές ανακοινώσεις για τη σπουδαιότητα της πρώτης ιστορικής κοινής
συνεδρίασης των Διοικητικών Συμβουλίων του συνδικάτου, που αγωνίζεται, όπως τονίστηκε, «με
θερμά αισθήματα κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά και ιερής στοχοπροσήλωσης στον όρκο μας για
ανυποχώρητη υπεράσπιση των συμφερόντων των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των
Ενόπλων Δυνάμεων, ως αναγκαίας προϋπόθεσης για την εξασφάλιση συνθηκών ασφαλείας και
σταθερότητας στη χώρα μας».
Ενδιαφέρουσες εισηγήσεις έγιναν από τους κκ. Κουτρουμάνη και Φράγκο, οι οποίοι τόνισαν
ότι:
α) οι ενιαίοι κανόνες της Εθνικής και Ανταποδοτικής σύνταξης θα εφαρμοστούν και στο Δημόσιο
Τομέα και συνεπώς και στους ενστόλους, χωρίς καμία εξαίρεση,
β) οι εφάπαξ παροχές των Ταμείων και Κλάδων Προνοίας, που δεν εντάσσονται στον Τομέα
Προνοίας του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, θα έχουν όμοιο τρόπο υπολογισμού με τον
προαναφερόμενο Τομέα, και στο αμέσως επόμενο νομοσχέδιο πιθανόν να υπάρξει ένταξή τους
στον εν λόγω Φορέα και
γ) θα υπάρξουν πιθανές μειώσεις στα μερίσματα που καταβάλλει το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών
Υπαλλήλων, όπου δικαιούχοι είναι το σύνολο των Πυροσβεστών και ένα σεβαστό ποσοστό των
Αστυνομικών.
Συνεκτιμώντας όλα τα δεδομένα, κατόπιν ψηφοφορίας, «τα Διοικητικά Συμβούλια αποφάσισαν
να προχωρήσουμε σε κοινές πανελλαδικές ένστολες κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας και ταυτόχρονη
παρουσία – συμμετοχή στις κινητοποιήσεις που αποφασίζονται από άλλες κοινωνικές τάξεις και
συνδικαλιστικές Οργανώσεις. Ο ακριβής τόπος και χρόνος θα ανακοινωθεί το αμέσως προσεχές
διάστημα. ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ! Ή ΕΜΕΙΣ, Ή ΑΥΤΟΙ!», κατέληγε η ανακοίνωσή τους.
Στη συνέχεια, με νέα συνεδρίασή της η Επιτροπή Αγώνα εξήγγειλε πανελλαδική ένστολη
συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στην Πλατεία Κολοκοτρώνη (Παλιά Βουλή) στην Αθήνα, στις
5 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00. Επίσης, αποφασίστηκε η παρουσία
- συμμετοχή στις κινητοποιήσεις που βρίσκονταν ήδη σε εξέλιξη από τους αγρότες και άλλες
κοινωνικές τάξεις.
Η ΠΟΕΥΠΣ από την πλευρά της ενημέρωσε συμπληρωματικά τα μέλη της για τις επιπτώσεις των
προωθούμενων διατάξεων. Όπως επισημαίνει, «βασικό στοιχείο είναι η βίαιη, άμεση κατάργηση
του μεταβατικού χαρακτήρα εφαρμογής σε βάθος 35ετίας του Ν. 3865/2010 (ΛοβέρδουΚουτρουμάνη), καθώς η εθνική σύνταξη ορίζεται από την κυβέρνηση στα 384 ευρώ και οι συντάξεις
που θα αποδίδονται, θα είναι μειωμένες σε σχέση με τις σημερινές κατά 15% με 30%, αλλά και σε
σχέση με εκείνες που θα δίνονταν με το Ν. 3865/2010. Υπενθυμίζουμε ότι με το σύστημα που ίσχυε
μέχρι το 2007, ο ασφαλισμένος έβγαινε σε σύνταξη με το 80% του τελευταίου μισθού. Από το 2007
μέχρι το 2013 με το 70% του μισθού της τελευταίας πενταετίας και από εκεί και πέρα, με βάση το
Νόμο Λοβέρδου (ποσοστό αναπλήρωσης 45,85%). Ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων θα
εφαρμοστεί και στις ήδη αποδιδόμενες συντάξεις, οι οποίες θα επανυπολογιστούν.
Μπροστά σ’ αυτήν την πραγματικότητα, η κυβέρνηση προσπαθεί να ελιχθεί, για να μετριάσει
τις αντιδράσεις. Γι’ αυτό μεταθέτει στο 2018 και συγκεκριμένα μετά τον Ιούλιο, οπότε λήγει το
τρέχον «πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής», την ονομαστική μείωση των συντάξεων που
παίρνουν οι σημερινοί συνταξιούχοι.
Όσον αφορά την οργανωτική δομή, η κυβέρνηση προχωρά στη δημιουργία ενός υπερ-Ταμείου,
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αναδρομικά από 1/1/2016, όπου υπάγονται όλα τα Ταμεία κύριων συντάξεων, μαζί με τα Ταμεία
Πρόνοιας που απέδιδαν τα εφάπαξ, τα οποία και αυτά θα μειωθούν. Ταυτόχρονα, στο ίδιο Ταμείο
υπάγονται και τα Ταμεία και οι κλάδοι που δίνουν παροχές σε χρήμα λόγω ασθένειας ή άλλα
βοηθήματα.
Στο νέο υπερ-Ταμείο κύριας Ασφάλισης, που θα εμπεριέχει ως ξεχωριστές διευθύνσεις και
τους τομείς παροχής εφάπαξ, θα ισχύουν στο εξής κοινοί κανόνες υπολογισμού των συντάξεων.
Εννοείται, βέβαια, ότι μέσω αυτής της τεχνητής ενοποίησης – μαμούθ, πέραν των προβλημάτων
λειτουργικότητας, το κύριο είναι ότι θα επιδιωχθεί η αποψίλωση όλων των παροχών προς τους
ασφαλισμένους που έδιναν μέχρι τώρα τα Ταμεία, με τη δημιουργία νέων κανονισμών παροχών.
Συνέπεια της δημιουργίας του νέου υπερ-Ταμείου θα είναι η λεηλασία όσων αποθεματικών έχουν
απομείνει σε κάποια επιμέρους Ταμεία και η σταδιακή μετατροπή του νέου φορέα σε μια υποτυπώδη,
υποβαθμισμένη κρατική δομή αφού πλέον η ιδιωτική ασφάλιση θα κληθεί να υποκαταστήσει την
Κοινωνική Ασφάλιση.
Οι ασφαλισμένοι, δηλαδή, λόγω και της δραματικής συρρίκνωσης των συντάξεών τους, θα
αναγκάζονται ουσιαστικά κι εφόσον αντέχουν οικονομικά να καταφύγουν στην ιδιωτική ασφάλιση
για να έχουν στοιχειώδεις παροχές υγείας ή στοιχειώδεις συνθήκες επιβίωσης στα γεράματα.
Ενισχύονται με αυτόν τον τρόπο το κεφάλαιο και οι ιδιωτικοί επιχειρηματικοί όμιλοι των
ασφαλιστικών πολυεθνικών και των παροχών υγείας. Η ασφάλιση από συλλογικό δικαίωμα και
εργατική κατάκτηση, μετατρέπεται σε ατομική υποχρέωση.
Με τη δημιουργία αυτού του υπερ-Ταμείου είναι άμεσος ο κίνδυνος πλήρους οργανωτικής
παραλυσίας και ταλαιπωρίας, των εργαζομένων και των εξυπηρετούμενων ασφαλισμένων, ενώ η
διάχυση χρεών και ελλειμμάτων των πιο «προβληματικών» ταμείων θα έχει δραματικές συνέπειες
για όλες τις συντάξεις. Τέτοιας έκτασης οργανωτικές αλλαγές στον υπόλοιπο κόσμο γίνονται με
μεταβατική περίοδο 3 έως και 10 ετών και μετά από διάλογο με τους φορείς των εργαζομένων και
των εργοδοτών.
Παλεύουμε για:
Το καθολικό δικαίωμα στην Κοινωνική Ασφάλιση για όλους χωρίς προϋποθέσεις.
Αποκλειστικά Δημόσιο Ασφαλιστικό Σύστημα, που θα λειτουργεί με κριτήριο τις κοινωνικές
ανάγκες. Η ασφάλιση δεν είναι εμπόρευμα.
Να πληρώσει το κράτος, την κρίση του ασφαλιστικού συστήματος.
Να έχουν ελεύθερα και χωρίς προϋποθέσεις δωρεάν περίθαλψη από ένα αποκλειστικά δημόσιο
υγειονομικό σύστημα, όλοι οι πολίτες.
Άμεση χρηματοδότηση όλων των Ταμείων, για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς
τους δικαιούχους. Ανακεφαλαίωση των Ασφαλιστικών Ταμείων για αποκατάσταση των απωλειών
λόγω του PSI.
Απαιτούμε να:
Να καταργηθούν όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόμοι που ψηφίστηκαν τα τελευταία χρόνια (Σιούφα,
Ρέππα, Πετραλιά κ.λπ.) και οι νομοθετικές ρυθμίσεις που προωθήθηκαν την πενταετία των
μνημονίων.
Να μην περάσουν τα βάρβαρα μέτρα του τρίτου μνημονίου και ο νέος νόμος της κυβέρνησης.
Να επιστραφούν στα Ασφαλιστικά Ταμεία τα αποθεματικά που υπεξαιρέθηκαν.
Πιστεύουμε ότι: Δίκαιη επίλυση δεν μπορεί να υπάρξει όταν το ασφαλιστικό αντιμετωπίζεται
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μόνο ως δημοσιονομικό πρόβλημα. Ούτε όταν παραβλέπεται η ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης των
Ασφαλιστικών Ταμείων ή όταν προωθείται συστηματικά η σταδιακή απόσυρση του Κράτους από
τη στήριξη του Ασφαλιστικού Συστήματος.
Η Μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού δεν είναι ούτε η προσαρμογή του συστήματος στο σημερινό
χαμηλότατο επίπεδο πόρων, ούτε οι μειώσεις των συντάξεων, ούτε οι αυξήσεις των ορίων ηλικίας
ούτε βεβαίως οι αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων.
Όχι άλλο «ενδιαφέρον» για την ασφάλειά μας
Ενισχυτικά όλων αυτών, έρχεται και το κοινό έγγραφο της ΠΟΕΥΠΣ και της ΕΑΠΣ προς τον
αναπληρωτή υπουργό Νικόλαο Τόσκα, υπό τον άκρως σαρκαστικό τίτλο «Όχι άλλο ενδιαφέρον για
την ασφάλεια του Μάχιμου Πυροσβέστη, ευχαριστούμε…». Και εξηγούν το «γιατί»:
«Κύριε Υπουργέ. Με ιδιαίτερη έκπληξη πληροφορηθήκαμε το νέο αυτό «ενδιαφέρον» για το
πυροσβεστικό προσωπικό και το Πυροσβεστικό Σώμα, με τη νέα πρωτοβουλία της αφαίρεσης
από το μηχανισμό του Πυροσβεστικού Σώματος εννέα από τα δώδεκα ασθενοφόρα που διαθέτει
σε όλη τη χώρα. Αντί να δούμε έστω και το ελάχιστο ενδιαφέρον, με την θέσπιση κανόνων
υγείας και ασφάλειας στις πυροσβεστικές επιχειρήσεις, και την χορήγηση επαρκών Μ.Α.Π. στο
προσωπικό, αφαιρούνται από το Πυροσβεστικό Σώμα, τα ελάχιστα ασθενοφόρα που διαθέτει και
αποτελούσαν μια μικρή ασπίδα ασφαλείας στο «απρόβλεπτο» των πυροσβεστικών - διασωστικών
επιχειρήσεων.
Αντί να επιδειχθεί το ελάχιστο ενδιαφέρον, να εκπαιδευτούν και άλλα στελέχη για να είναι πλήρως
στελεχωμένα τα ασθενοφόρα αυτά και να παρέχουν το ελάχιστο της προστασίας στους μαχόμενους
Πυροσβέστες αλλά και στους πολίτες που εμπλέκονται στα πυροσβεστικά συμβάντα, επιλέχθηκε
η αφαίρεσή τους από τον πυροσβεστικό μηχανισμό. Δυστυχώς φαίνεται ότι το ενδιαφέρον για τον
Έλληνα Πυροσβέστη δεν κατοικεί στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Κύριε Υπουργέ, ως στρατιωτικός γνωρίζετε περί πολέμων και ενδεχομένων απωλειών των
μαχητών. Ως αναπληρωτής υπουργός πιστεύουμε, ότι είδατε ότι αυτό, στο Πυροσβεστικό Σώμα,
είναι καθημερινότητα. Μην επιτρέψετε να γίνει αυτό που, στην προηγούμενη θητεία σας στο
Υ.Ε.Θ.Α., δεν θα διανοούσασταν καν να σκεφτείτε. Διασφαλίστε, έστω και στο ελάχιστο, την
ασφάλεια των Πυροσβεστών. Και αν δεν μπορείτε να την ενισχύσετε, τουλάχιστο μην επιτρέψετε
να μειωθεί».
Στο ίδιο μοτίβο και με το ίδιο πνεύμα ήταν και το άρθρο που συνυπογράφουν οι δυο πρόεδροι
Δημήτρης Σταθόπουλος και Γιάννης Σταμούλης με τίτλο «Αναζητείται Μεγαλοψυχία»:
Ο Πυροσβέστης από την πρώτη μέρα που αναλαμβάνει υπηρεσία στο Πυροσβεστικό Σώμα,
προσφέρει τις υπηρεσίες του στο κοινωνικό σύνολο παλεύοντας με τη φωτιά, την καταστροφή και
τον κίνδυνο. Ο Πυροσβέστης υπερβαίνει τις περισσότερες φορές τον εαυτό του για το κοινό καλό.
Και δυστυχώς μερικές φορές μετά την εκτέλεση του καθήκοντος θυσιάζεται.
Ειδικά στις δύσκολες και κρίσιμες εποχές τις οποίες διανύουμε, προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό
τις πλέον αντίξοες συνθήκες, εγκαταλελειμμένος από την πολιτεία, με πενιχρά μέσα και εφόδια,
με υπερεργασία και αλτρουισμό για να εξυπηρετήσει τον Έλληνα πολίτη. Για αυτό το λόγο οι
Πυροσβέστες χαίρουν της αγάπης και της αποδοχής του λαού μας.
Σε ό,τι η πολιτεία αποφασίζει, οι Πυροσβέστες απλά το εκτελούν.
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Αποφάσισε η πολιτεία να τους αναθέσει τους απεγκλωβισμούς από τους ανελκυστήρες,
αποφάσισε η πολιτεία να τους αναθέσει την δασοπυρόσβεση, αποφάσισε η πολιτεία να τους
αναθέσει εκχιονισμούς, αποφάσισε η πολιτεία να τους αναθέσει την αντιμετώπιση Χ.Ρ.Β.Π.
απειλών, αποφάσισε η πολιτεία να τους αναθέσει αεροδιακομιδές ασθενών, αποφάσισε η πολιτεία
να στήνουν οικίσκους για τους πρόσφυγες ή να τους παρέχουν συγκοινωνιακό έργο, οι Πυροσβέστες
το εκτελούν με τον ίδιο επαγγελματισμό παράλληλα με τη καθ’ αυτή δουλειά τους.
Χρόνια τώρα το Πυροσβεστικό Σώμα, βρίσκεται ουσιαστικά στην αιχμή του δόρατος της
πολιτικής προστασίας, πολλές φορές μόνο του, βγάζοντας ασπροπρόσωπο τον κρατικό μηχανισμό
στις μεγάλες καταστροφές, ζητώντας στη συνέχεια συνέργεια και καλύτερο συντονισμό με την
υπόλοιπη κρατική μηχανή ώστε την επόμενη φορά, να εξυπηρετηθεί καλύτερα το κοινωνικό
σύνολο.
Οι Πυροσβέστες ως επαγγελματίες, γνωρίζουν ότι τα μέσα και τα εφόδια που έχουν στη διάθεσή
τους είναι του ελληνικού δημοσίου, και επίσης, η όποια μέριμνα και ενδιαφέρον δείχνουν γι’ αυτά,
δεν γίνεται λόγω ιδιοκτησιακής ή συντεχνιακής λογικής, αλλά λόγω της υποχρέωσης ως δημόσιας
περιουσίας.
Άλλωστε, οι Πυροσβέστες δεν διαθέτουν και δεν διέθεταν ποτέ, μέσα και εγκαταστάσεις που να
χρησιμοποιούν εκτός εργασίας (οικίες, λέσχες, πρατήρια, θερινά θέρετρα, κατασκηνώσεις κλπ.)
Οι Πυροσβέστες από την πρώτη μέρα στην Υπηρεσία τους, μαθαίνουν να ζουν εκτός «στεγανών
στρατοπέδων» μέσα στην κοινωνία, δίπλα στον πολίτη, τον οποίο και υπηρετούν στις πιο δύσκολες
στιγμές του, ειδικά όταν κινδυνεύει η ζωή και η περιουσία του.
Οι Πυροσβέστες έχουν μάθει να βλέπουν και να προσέχουν και το μικρότερο δέντρο, όταν
κινδυνεύει το δάσος.
Γιατί για τους Πυροσβέστες δεν υπάρχουν δικαιολογημένες απώλειες.
Γιατί για τους Πυροσβέστες και η πιο μικρή ψυχούλα, ζωντανού πλάσματος που κινδυνεύει, έχει
αξία και δίνεται αγώνας για να σωθεί.
Βέβαια, και οι Πυροσβέστες έχουν ψυχή και φωνή για να διεκδικούν το δίκιο τους.
Μπορεί να είναι ίσως μικρόψυχες οι φωνές τους όταν τολμούν να σχολιάζουν και να κατακρίνουν
«μεγαλόψυχους τεχνοκράτες και αλάνθαστες αυθεντίες» για την εγκατάλειψη του επαγγελματικού
τους περιβάλλοντος και την αδιαφορία για την υγεία και την ασφάλειά τους. Μπορεί να είναι
άκομψες οι διαμαρτυρίες τους, ειδικά όταν χαλούν τελετές του πνεύματος «Δωρεάν λάβατε, δωρεάν
δώστε». Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι προχωρούν πάντα στην ίδια κατεύθυνση, κάνουν καλά
τη δουλειά τους, εκτελώντας το καθήκον τους, ζητώντας από την πολιτική Ηγεσία τους, να κάνει το
δικό της καθήκον απέναντί τους: Να τους κρατά ασφαλείς για να παρέχουν ασφάλεια στους πολίτες
της πατρίδας μας».
Ενόψει της νέας πανελλαδικής κινητοποίησης, οι Ομοσπονδίες καλούν τους ενστόλους σε γενικό
ξεσηκωμό με σύνθημα «οι μάσκες έπεσαν, όχι στην ισοπέδωση της κοινωνικής ασφάλισης, αγώνας
μέχρι την τελική νίκη».
Στο κάλεσμά τους για την κοινή πανελλαδική ένστολη διαμαρτυρία στην Πλατεία Κολοκοτρώνη,
την Παρασκευή 5-2-2016 και ώρα 16:00, το προεδρείο της ΠΟΕΥΠΣ καλεί τις Ενώσεις «σε
ταυτόχρονη παρουσία και συμμετοχή στις κινητοποιήσεις που αποφασίζονται και από άλλες
κοινωνικές τάξεις και συνδικαλιστικές Οργανώσεις, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Παρακαλούνται
οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις για την άμεση έκδοση ανακοινώσεων και επιστολών, δίνοντάς τες
προσωπικά προς όλους τους Βουλευτές των Νομών τους. Επιπλέον, όπου υπάρχει η δυνατότητα
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κοινής συμμετοχής με Αστυνομικούς και Λιμενικούς, ενημερώνοντάς τους ειδικότερα, ότι οι
ένστολοι διέπονται από συγκεκριμένο στρατιωτικό συνταξιοδοτικό δίκαιο, λόγω της ιδιαιτερότητας
του επαγγέλματός τους».
Εξάλλου, με κοινή ανακοίνωσή τους (26 Ιανουαρίου 2016) οι πρόεδροι, τόνιζαν ότι τα Σώματα
Ασφαλείας αποτελούν και πρέπει να αποτελούν πάντα παράγοντα ομαλότητας στο πλαίσιο των
δημοκρατικών λειτουργιών του πολιτεύματος. Γι’ αυτό οφείλουμε όλοι και ιδίως οι κυβερνώντες
σήμερα, να διαφυλάξουμε αυτόν τον ρόλο, μη παραβλέποντας το γεγονός ότι σε δύσκολες
περιόδους, όπως αυτή που ζούμε σήμερα, ελλοχεύει ο κίνδυνος της αναζωπύρωσης παθών του
παρελθόντος και συνακόλουθα, εμπλοκής των Σωμάτων στις κοινωνικές εξελίξεις, κατόπιν «άνωθεν
εντολών»… Σταθερή άποψη και διαρκής θέση μας, είναι να ακολουθηθεί από όλους η επιβεβλημένη
δημοκρατική διαδικασία του διαλόγου και της πειθούς με τη γλώσσα των επιχειρημάτων και όχι η
πυγμή των όπλων. Ως θεσμικοί φορείς, καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να μη φέρει αντιμέτωπη
την κοινωνία με τις δυνάμεις των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά να υπηρετήσει το κράτος δικαίου
που πρεσβεύεται και όχι λογικές, καταδικασμένες στη συνείδηση ακόμα και των πολιτών που τη
στήριξαν με την ψήφο τους.
Στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, ούτε μπορεί αυτή να «οχυρώνεται» πίσω από
κατασταλτικούς μηχανισμούς. Διότι, όπως είχε πει από τον 4ο αιώνα π.Χ. ακόμα, ο τραγικός
ποιητής Ευριπίδης, «όταν ο Λαός εξεγείρεται και παραδίδεται στο θυμό του, είναι μια αδάμαστη
φλόγα που μάταια προσπαθείς να σβήσεις».
Επίσης, ανακοίνωση εκδόθηκε και για τη συμβολική πρωτοβουλία να παραβρεθεί αντιπροσωπεία
των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας, σε συνέλευση αγροτών στο Κάστρο Βοιωτίας όπου
μετέφεραν το μήνυμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης στο δίκαιο των αιτημάτων τους.
Στις 28 Ιανουαρίου 2016, οι πρόεδροι, ενώ ετοιμάζονται για την πανελλαδική, επιταχύνουν
το βηματισμό τους, καθόσον η κυβέρνηση έφερε προς ψήφιση στη Βουλή τη ρύθμιση για την
επέκταση της χορήγησης του ποσού του Επιδόματος Εξομάλυνσης των 212,94 € σε συζύγους που
τελούν σε διάσταση ή διαζευγμένους ή αγάμους, που έχουν τέκνα για τα οποία δικαιολογείται η
καταβολή του, εφόσον αποδεδειγμένα καταβάλλουν διατροφή.
Όπως επισημαίνουν, «προκειμένου να αρθεί η εις βάρος μας προαναφερθείσα αδικία, οι
Ομοσπονδίες μας, σήμερα, συναντήθηκαν με τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ και με εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων
στο χώρο του Κοινοβουλίου (ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ και Δημοκρατική Συμπαράταξη), όπου θέσαμε το θέμα
και ζητήσαμε να συμβάλλουν στην αποκατάσταση της συντελούμενης, καταφανούς διάκρισης
και καταστρατήγησης των διατάξεων του μισθολογίου μας. Ο κ. Τόσκας, με παρέμβασή του,
δεσμεύτηκε ότι, στο αμέσως επόμενο νομοσχέδιο, θα καταθέσει σχετική τροπολογία, όπου θα
συμπεριλαμβάνονται και τα Σώματα Ασφαλείας στην επέκταση της χορήγησης του ποσού του
Επιδόματος Εξομάλυνσης».
Η ΠΟΕΥΠΣ από την πλευρά της κάλεσε στη συνέχεια τους διοικητές των Υπηρεσιών να
διευκολύνουν τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους να συμμετάσχουν στην επικείμενη διαδήλωση.
Να σημειώσουμε ότι μια βδομάδα πριν από τη συγκέντρωση αυτή, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως (τεύχος Β΄- αρ. φύλλου 126), η υπ’ αριθμ. Α-59909/4404 από 18-01-2016 Κοινή
Υπουργική Απόφαση, με την οποία, πέραν των άλλων, ορίζονταν και οι δικαιούχοι ελεύθερης
μετακίνησης στα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ.
Ωστόσο, λίγες ημέρες πριν από το συλλαλητήριο, μια αναπάντεχη είδηση βυθίζει στο πένθος το
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ΔΣ και την οικογένεια των πυροσβεστών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. «με οδύνη ανακοινώνει τον αιφνίδιο θάνατο του
χαμογελαστού γίγαντα του Πυροσβεστικού Σώματος και Αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας, καλού
και πολυαγαπημένου φίλου, συντρόφου στους αγώνες μας Γιάννη Κάκαλου. Ο Γιάννης αφήνει πίσω
του ένα τεράστιο κενό, όχι μόνο στο συνδικαλιστικό κίνημα των πυροσβεστών που με ανιδιοτέλεια
υπηρέτησε αλλά και στις καρδιές όλων μας. Ένα κενό δυσαναπλήρωτο που κι αυτός ο χρόνος που
λένε ότι όλα τα γιατρεύει, δύσκολα θα κάνει τη δουλειά του στην περίπτωσή σου. Έφυγες Γιάννη
την ώρα που όλοι σε χρειαζόμαστε, εμείς και η οικογένειά σου.
Καλέ μας φίλε Γιάννη,
Ήδη μας λείπεις. Μας λείπει το χαμόγελό σου. Μας λείπει η έννοια σου για τα μικρά και τα
μεγάλα που απασχολούσαν τους πυροσβέστες σ’ όλη την Ελλάδα. Μας λείπει το κουράγιο σου
και η προσφορά σου. Μας λείπει η αγάπη σου και το παράδειγμά σου. Μας λείπει το ήθος και η
ευγένειά σου και όλα αυτά που όλοι μας γνωρίσαμε στη ζωή μαζί σου.
Όλοι εμείς που σε γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε συνδικαλιστικά, υπηρεσιακά, κοινωνικά θα
σε θυμόμαστε με αγάπη για πάντα σαν κομμάτι της ζωής μας, πολύτιμο φίλο και συνοδοιπόρο στο
ταξίδι μας για το καλύτερο, για την Ιθάκη που δε βρήκαμε ακόμα.
Έχε γεια καλέ μας φίλε Γιάννη. Το ξέρουμε πως πάντα θα είσαι δίπλα μας», διαβάζουμε στον
αποχαιρετισμό για τον απροσδόκητο χαμό του Αντιπροέδρου.
Ακολούθησε η μεγαλειώδης συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Κολοκοτρώνη και η
πορεία προς τη Βουλή. Σύσσωμα τα προεδρεία κάλεσαν την κυβέρνηση να χειριστεί το αγαθό
της ασφάλειας του πολίτη ως εθνική υπόθεση, έξω και πάνω από λογιστικές λογικές και συνεχή
«παζάρια» με τους «θεσμούς».
Ο πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ Δ. Σταθόπουλος, κατά την ομιλία του ανέδειξε την ιδιαιτερότητα
του επαγγέλματος, που όπως είπε, αποτελεί βασικό στοιχείο για να εξαιρεθεί από το κυβερνητικό
σχέδιο για το ασφαλιστικό των Σωμάτων Ασφαλείας:
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να πούμε τα αυτονόητα. Να πούμε ότι το κυβερνητικό σχέδιο
για το ασφαλιστικό των Σωμάτων Ασφαλείας αποκαλύφτηκε και εξαφάνισε πια κάθε προσδοκία
και κάθε ψευδαίσθηση, ότι η κυβέρνηση επιφύλασσε διαφορετική μεταχείριση στους ένστολους.
Ενδεικτικό είναι, ότι για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων και συνταξιούχων, σημερινών και
μελλοντικών, θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες, συνεπώς και στους ένστολους χωρίς καμία εξαίρεση,
προσαρμοσμένους στους δημοσιονομικούς στόχους της κυβέρνησης, γεγονός που σημαίνει, νέες
μειώσεις σε παροχές και συντάξεις για όλους. Δημιουργείται ένα Ταμείο - τέρας, που βάζει στο
ίδιο καλάθι όλους τους εργαζομένους, ανεξαρτήτως επαγγέλματος και οδηγεί στην κατάργηση των
εφάπαξ και των επικουρικών συντάξεων και τις ισοπεδώνει αφού είτε 25 χρόνια εργάζεται κάποιος,
είτε 40 θα έχει τις ίδιες συντάξιμες αποδοχές.
Δεν θέλουν να καταλάβουν την ιδιαιτερότητα του επαγγέλματός μας. Δεν θέλουν να καταλάβουν
ότι εργαζόμαστε 6 ημέρες την εβδομάδα. Δεν θέλουν να καταλάβουν ότι είμαστε σε διαρκή
ετοιμότητα 365 ημέρες το χρόνο. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι μόνο εμείς έχουμε Μνημεία
Πεσόντων.
Συνάδελφοι
Το συνδικαλιστικό κίνημα σήμερα είναι αντιμέτωπο με μία πρωτοφανή κατάσταση. Λίγους
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μήνες πριν, περίσσευε η αγωνιστική διάθεση για ανατροπή και κατάργηση των μνημονίων,
υπήρξαν θετικές εξελίξεις σε κρίσιμους τομείς, καλλιεργήθηκαν προσδοκίες και η αισιοδοξία είχε
επιστρέψει σε όλους μας ότι επιτέλους κάτι καλό θα γίνει.
Σήμερα οδηγούμαστε βίαια στο αντίθετο άκρο. Η άτακτη υποχώρηση της κυβέρνησης το
καλοκαίρι και η υπερψήφιση από τη Βουλή του 3ου Μνημονίου, προδιαγράφει με τον πιο εφιαλτικό
τρόπο το μέλλον που σχεδιάζουν και για εμάς. Γιατί η εφαρμογή του 3ου Μνημονίου, έρχεται να
συμπληρώσει και να επεκτείνει τα 2 προηγούμενα -και τι ειρωνεία και υποκρισία, ήταν οι σημερινοί
κυβερνώντες που τα καταδίκαζαν- και τα οποία θα οδηγήσουν πολύ σύντομα όλους μας κάτω από
τα όρια της φτώχειας.
Λόγια ακούσαμε πολλά και από πολλούς, αλλά οι πράξεις τους ήταν άλλες, όταν έφταναν στην
ψήφιση των νόμων. Μας τάζανε πολλά, αλλά ψήφιζαν τα αντίθετα για τα Ταμεία μας και τις
συντάξεις μας.
Το πρώτο βήμα έγινε με την ληστεία των αποθεματικών, με υπαιτιότητα των κυβερνώντων
ύστερα από τις επιταγές της τρόικας, αλλά παρ’ όλα αυτά, οι αναλογιστικές μελέτες δείχνουν ότι
τα Ταμεία μας συνεχίζουν να έχουν βιωσιμότητα και μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Επιπλέον τα
Ταμεία μας δεν παίρνουν ούτε ένα ΕΥΡΩ κρατική επιχορήγηση, αλλά στηρίζονται αποκλειστικά
και μόνο στις δικές μας εισφορές, είναι δικά μας λεφτά.
Ο στόχος τους, λοιπόν, ήταν ξεκάθαρος. Με την παραπάνω ενέργεια, θέλησαν να πάρουν έτοιμο
«ΖΕΣΤΟ» χρήμα, προκειμένου να καλύψουν τα μεγάλα ελλείμματα που έχουν δημιουργηθεί. Οι
κρατούντες έχουν και ένα άλλο χάρισμα, το χάρισμα να διαλέγουν, όχι όμως σωστές πολιτικές και
αποφάσεις, αλλά να επιλέγουν ποιες δικαστικές αποφάσεις θα εφαρμόσουν. Και συνεχίζουν να
παρανομούν μη εφαρμόζοντας, όπως υποχρεούνται από το Σύνταγμα, την πλήρη αποκατάσταση
των μισθολογικών αδικιών, σύμφωνα με την Απόφαση του ΣτΕ για το υπόλοιπο 50%.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Η χώρα, εδώ και πέντε χρόνια λειτουργεί σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Οι νόμοι και το Σύνταγμα
παραβιάζονται, η κοινή λογική θρυμματίζεται ενώ η αξιοπρέπεια των κυβερνώντων αναζητείται.
Σήμερα οι αγορές κυριαρχούν στην πολιτική ζωή, διαβρώνουν τη δημοκρατία, λεηλατούν το
νόημά της, επιτίθενται στην ίδια την αξία της. Έχει εξαπολυθεί πόλεμος ενάντια στη δημοκρατία,
τρανό παράδειγμα είναι η μετατροπή της Βουλής από χώρο άσκησης της Νομοθετικής εξουσίας
σε «στρατώνα», όπου η οποιαδήποτε αντίθετη άποψη προς τους δανειστές, δαιμονοποιείται. Τα
κόμματα δεν παράγουν πολιτική, δεν σχεδιάζουν το μέλλον της χώρας, εκτελούν μόνο εντολές.
Βρισκόμαστε σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι που το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να υπερβεί τις
αδυναμίες του και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Οι δυσκολίες της εποχής γεννούν και
νέα προβλήματα που πρέπει να μελετηθούν και να δοθούν πειστικές απαντήσεις. Γι’ αυτό το λόγο
όλες οι Ομοσπονδίες συντονίζουμε τα βήματά μας για την κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Μάθαμε να δουλεύουμε πάνω στα προβλήματα, να τα μελετάμε από κοινού και να προτείνουμε
κοινές λύσεις.
Τέλος, θα πρέπει αυτοί που έχουν τις τύχες μας στα χέρια τους να καταλάβουν ότι η ψυχολογική
μας κατάσταση και το ηθικό μας έχει καμφθεί. Αυτό είναι σίγουρο ότι θα έχει επιπτώσεις και στην
υπηρεσιακή μας συμπεριφορά. Εμείς θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας όσο γίνεται καλύτερα,
αλλά δεν αρκεί η καλή θέληση, είμαστε άνθρωποι και έχουμε ανάγκες. Πάντα επιχειρούσαμε με
το φιλότιμο που διακρίνει τον Έλληνα Πυροσβέστη, Αστυνομικό, Λιμενικό και πάντα ακούγαμε
από την φυσική και πολιτική Ηγεσία την φράση «βάλτε πλάτη βρε παιδιά»… Τώρα τι θέλουν; Να
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μας κάνουν ψυχρούς επαγγελματίες; Να εργαζόμαστε διεκπεραιωτικά και να χαθεί το αίσθημα
αυταπάρνησης και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο; Να γίνουμε πραγματικά μικρόψυχοι, όπως
μας αποκάλεσαν τελευταία, αφού τολμάμε να σχολιάζουμε και να κατακρίνουμε αλάνθαστες
αυθεντίες και μεγαλόψυχους τεχνοκράτες;
Συνάδελφοι. Είμαστε εδώ παρόντες στις επάλξεις, με πλήρη συνείδηση του ρόλου και της
αποστολής που μας έχετε αναθέσει και σας δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι οι προσπάθειές μας θα
συνεχιστούν με αμείωτο πάθος, με την δύναμη που μας δίνετε εσείς εδώ σήμερα, προκειμένου το
νομοσχέδιο αυτό να μην ψηφιστεί αλλά ούτε καν να μην τολμήσει η κυβέρνηση να το καταθέσει.
Συνάδελφοι, σας ευχαριστούμε για την στήριξη και την συμμετοχή σας. Καλή δύναμη. Ο αγώνας
συνεχίζεται! Γιάννη Κάκαλε, το ξέρουμε ότι είσαι ανάμεσά μας, θα σε θυμόμαστε για πάντα».
Ακολούθησαν οι ομιλίες των προέδρων των υπολοίπων Ομοσπονδιών και η πορεία διαμαρτυρίας,
η οποία κατευθύνθηκε στην Βουλή των Ελλήνων, όπου αντιπροσωπεία των προεδρείων κατέθεσε
κοινό Ψήφισμα διαμαρτυρίας σε εκπροσώπους των κομμάτων και στο Γενικό Γραμματέα της
Βουλής. Το ψήφισμα διαμαρτυρίας θυροκολλήθηκε επίσης στο κτίριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
όπου και ολοκληρώθηκε η πορεία.
Το Δ.Σ. της ΠΟΕΥΠΣ με ανακοίνωσή του εξέφρασε τις θερμότατες ευχαριστίες του «προς
όλες τις Ενώσεις που συμμετείχαν, καθώς και σε όλους τους συνάδελφους και τις συναδέλφισσες
στην ενέργεια και στην αποστρατεία για την εντυπωσιακή και δυναμική τους παρουσία. Τους
διαβεβαιώνουμε ότι ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΞΑΝΑΒΡΕΘΟΥΜΕ!!! Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ».
Πάντως, η Επιτροπή Αγώνα συνεδρίασε μετά τη διαδήλωση στις 11/2/16 προκειμένου να καθορίσει
περαιτέρω την αγωνιστική της πορεία. Κοινή εκτίμηση όλων ήταν ότι η πανελλαδική ένστολη
διαμαρτυρία είχε απόλυτη επιτυχία. Την επομένη ημέρα οι Ομοσπονδίες συναντήθηκαν με τον
υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γεώργιο Κατρούγκαλο,
ενόψει της κατάθεσης του ασφαλιστικού νομοσχεδίου στη Βουλή.
Από πλευράς του, «ο υπουργός, αφού ενημέρωσε για το πλαίσιο που θα διέπει το νέο
ασφαλιστικό, ήτοι τους νέους ενιαίους κανόνες που θα ισχύουν για όλους, χωρίς εξαιρέσεις
και διακρίσεις, μίλησε για τις επιμέρους διατάξεις των ένστολων (θεμελίωση συνταξιοδοτικού
δικαιώματος, αναγνώριση υπηρεσιών - προϋπηρεσιών κ.λπ.), όπως αυτές διαμορφώθηκαν με
το Ν. 3865/2010 και ισχύουν σήμερα, οι οποίες θα μεταφερθούν, ως έχουν, στον Ενιαίο Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης και δε θα υπάρξει καμία τροποποίηση αυτών - τονίζοντας όμως, ότι ο νέος
τρόπος υπολογισμού των συντάξεων θα είναι καθολικός και όμοιος για όλους τους ασφαλισμένους,
τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, βάζοντας το πλαφόν αυτών στα 1.300 € μεικτά,
αφαιρουμένων των κρατήσεων για υγειονομική περίθαλψη και ΑΚΑΓΕ. Προς τούτο, ενημέρωσε
ότι, ήδη, έχει στείλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να γνωμοδοτήσει τις προωθούμενες αλλαγές των
Δημοσίων Λειτουργών, προβλέποντας εξαιρέσεις μόνο για τις ειδικές περιπτώσεις, όπως αυτές
της τρομοκρατίας, του βίαιου συμβάντος, των βουλευτικών, πολεμικών και ειδικών - προσωπικών
συντάξεων, οι οποίες θα συνεχίσουν να καταβάλλονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Αναφορικά με τα Ταμεία, ΤΕΑΠΑΣΑ και ΤΑΛΣ, επισήμανε ότι, ο στόχος του είναι κοινός με
τις Ομοσπονδίες των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας, ήτοι η αυτοτέλεια των Ταμείων και
συνεπώς η μη ένταξή τους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, στόχο για τον οποίο θα
συνεχίσει να διαπραγματεύεται με τους δανειστές έως την ψήφιση του νομοσχεδίου, αποφεύγοντας
όμως να μιλήσει με λεπτομέρειες για τον τρόπο υπολογισμού των παροχών αυτών. Για την
επικινδυνότητα του επαγγέλματος και τα αντίμετρα που θα μπορούσαν να προκριθούν από αυτή,
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επεσήμανε ότι ο χαρακτηρισμός του λειτουργήματος, ως επικίνδυνου, είναι ένα θέμα που πρέπει
να συζητηθεί - αποφασιστεί μαζί με τους αρμόδιους υπουργούς και αφορά αποκλειστικά τους εν
ενεργεία, ως μια επιπλέον αμοιβή, δεδομένων των υπηρεσιών που προσφέρουν τα Σώματα στην
κοινωνία, ακόμα περισσότερο αυτές τις δύσκολες ώρες που ένα παγκόσμιο πρόβλημα, αυτό του
μεταναστευτικού, το έχουν επωμιστεί εξ ολοκλήρου και από την αρχή στις πλάτες τους».
Το προεδρείο, επίσης, κάλεσε τις Ενώσεις να συμμετάσχουν στο παναγροτικό συλλαλητήριο, την
Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016.
Στις 15/02/2016, η ΠΟΕΥΠΣ απευθύνεται στους αρμόδιους υπουργούς και καυτηριάζει την
προχειρότητα με την οποία συντάχθηκε και κατατέθηκε στη Βουλή, σχέδιο νόμου του υπουργείου
Υγείας «Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού Έργου και άλλες διατάξεις», σύμφωνα
με το οποίο «παρέχεται η δυνατότητα στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος να οδηγεί
τα ασθενοφόρα των Κέντρων Υγείας, τα οποία δεν διαθέτουν προσωπικό για τη λειτουργία των
ασθενοφόρων τους ή που το προσωπικό τους δεν επαρκεί για την πλήρη κάλυψη μεταφοράς
ασθενών. Με την τροπολογία επιχειρείται η περαιτέρω αποδυνάμωση του Π.Σ. επιχειρησιακά,
καθώς και επιβάρυνση του προσωπικού του Π.Σ. με χωρίς καμιά πρόβλεψη για νέες προσλήψεις,
ενώ είναι δεδομένο και σίγουρο ότι δεν θα λυθεί το πρόβλημα έλλειψης οδηγών των Κέντρων
Υγείας. Θεωρούμε επίσης βέβαιο ότι θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα».
Δυο άλλες πρωτοβουλίες ξεχωρίζουν το επόμενο διάστημα. Η μια αφορούσε δηλώσεις του
αναπληρωτή υπουργού Υγείας, Παύλου Πολάκη περί χρησιμοποίησης υπαλλήλου του ΠΣ ως
οδηγού ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας Κανδάνου, γεγονός αναληθές και ως εκ τούτου έπρεπε
να επανορθώσει, η άλλη αφορούσε την επίσκεψη στον υπουργό Νικόλαο Τόσκα σχετικά με την
ανεξέλεγκτη κατάσταση στο νησί της Κω και την εύλογη διαμαρτυρία όλων των Ομοσπονδιών.
Οι δεσμεύσεις του νέου Αρχηγού
Με αφορμή την αλλαγή Ηγεσίας στο ΠΣ, στις 16/02/2016, η ΠΟΕΥΠΣ απέστειλε σχετικό έγγραφο
στο νέο Αρχηγό ΠΣ Αντιστράτηγο, Ιωάννη Καρατζιά. Η τελετή παράδοσης- παραλαβής έγινε στις
εγκαταστάσεις του Αρχηγείου, παρουσία του υπουργού Εσωτερικών Παναγιώτη Κουρουμπλή και
του αναπληρωτή υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Νίκου Τόσκα, στις 19 Φεβρουαρίου 2016.
Το Φεβρουάριο του 2016, το προεδρείο της ΠΟΕΥΠΣ αναπτύσσει πλούσια δράση για
ενδοϋπηρεσιακά θέματα, όπως η εισαγωγή υποψηφίων στη Σχολή Ανθυποπυραγών της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας για το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, η ενημέρωση για τις εξελίξεις
αναφορικά με τις δωρεάν μετακίνησης του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας με τα μέσα
μαζικής μεταφοράς και άλλες, στις οποίες στεκόμαστε ιδιαίτερα, όπως:
-Εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση με την ΕΑΠΣ για τις κρίσεις - προαγωγές με τίτλο: Λέγω, λέγω…
και όχι πράττω…
-Κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος του ΚΕΕΛΠΝΟ για την έξαρση της επικίνδυνης εποχικής γρίπης:
-Οι Ομοσπονδίες συναντήθηκαν με την Ηγεσία με αντικείμενο την επέκταση του ποσού των
212,94 € σε συζύγους που τελούν σε διάσταση ή διαζευγμένους ή αγάμους, που έχουν τέκνα για
τα οποία δικαιολογείται η καταβολή του, εφόσον αποδεδειγμένα καταβάλλουν διατροφή. Εκ
μέρους του Αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Νικόλαου
Τόσκα, δόθηκε εντολή προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου θα συνταχθεί άμεσα η σχετική
τροπολογία, με δαπάνες του υπάρχοντος προϋπολογισμού, προκειμένου αυτή να κατατεθεί στη
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Βουλή.
-Επίσης, ΠΟΕΥΠΣ και ΕΑΠΣ κάλεσαν τον νέο αρχηγό να διατάξει τη σύγκληση του Συμβουλίου
Επιτελικού Σχεδιασμού, ως κορυφαίου επιτελικού συλλογικού οργάνου το οποίο θα πρέπει να
δώσει κατευθύνσεις σε τρία καίρια ζητήματα:
1. Πυροσβεστική εκπαίδευση.
2. Βαθμολογική εξέλιξη αρχιπυροσβεστών.
3. Διάθεση πυροσβεστικού προσωπικού στα κ.υ. σε υπηρεσία οδηγού ασθενοφόρου.
Η ΠΟΕΥΠΣ απευθύνθηκε στο νέο Αρχηγό, καλώντας τον να επισπεύσει τη διαδικασία
ολοκλήρωσης απονομής δικαιοσύνης και ειδικότερα για τις ΕΔΕ που αφορούν την απονομή μετά
θάνατον τιμητικών μεταλλίων, όπως προβλέπεται για τον αποθανόντα Μάντζιο Ματθαίο, το
Μετάλλιο του Πυροσβεστικού Σταυρού Γ΄ Τάξης, ως ηθική αμοιβή για την αυτοθυσία του, αλλά
και για άλλους Ήρωες του ΠΣ.
Το προεδρείο ενημέρωσε τις Ενώσεις ότι με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, «εγκρίνονται,
ισχύουν και εφαρμόζονται και για την αντιπυρική περίοδο 2016, οι συμβάσεις, συμφωνίες και
αποφάσεις που ελήφθησαν για τις ανάγκες των προηγούμενων αντιπυρικών περιόδων, βάσει
των προσφορών που υπάρχουν, προκειμένου να εξασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών τεχνικής,
πτητικής και εφοδιαστικής υποστήριξης, των εναέριων μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος, μέσω
μίσθωσης εναερίων μέσων αεροπυρόσβεσης ή παροχής υπηρεσιών αεροπυρόσβεσης με μίσθωση
ελικοπτέρων δασοπυρόσβεσης μετά των πληρωμάτων αυτών.
Σύμφωνα με το υπουργείο, εκτιμάται ότι το ποσό θα είναι 13,7 εκατ. ευρώ, για την κάλυψη των
αναγκών της αντιπυρικής περιόδου 2016. Πέραν του παραπάνω ζητήματος που είναι σημαντικό
για την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδιασμού, θεωρούμε αναγκαίο να διευθετηθούν άμεσα, τα
προβλήματα που προκύπτουν, ώστε να χορηγηθούν επιτέλους στον Μάχιμο Πυροσβέστη τα Μέσα
Ατομικής Προστασίας».
Επίσης, προέβη σε αναβάθμιση της ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας. «Από έναρξης της λειτουργίας
της, το επίσημο βήμα του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού μας οργάνου, καθιερώθηκε σταδιακά
ως η έγκαιρη αλλά και έγκυρη πηγή ενημέρωσης, χωρίς ίχνος διαστρέβλωσης της πραγματικότητας
που βιώνουμε. Η μεγάλη αποδοχή της από όλους τους συναδέλφους αλλά και το τεράστιο
ενδιαφέρον για την περαιτέρω βελτίωσή της, αποτελεί το επιστέγασμα των προσπαθειών μας,
αλλά και παρότρυνση για πιο δυναμική συνέχεια. Ενδεικτικό είναι ότι μόνο για το προηγούμενο
εικοσαήμερο, η ιστοσελίδα δέχτηκε πάνω από 250.000 επισκέψεις!
Με την αναβάθμισή της, σε μια εποχή κυριαρχίας της ηλεκτρονικής ενημέρωσης, επιχειρείται
η δημιουργία μίας ιστοσελίδας απλής στην χρήση της, αλλά και κατανοητής στην ανάγνωσή της,
όπως μας το ζητήσατε. Επιζητούμε και αναμένουμε νέες προτάσεις και επισημάνσεις από τους
συναδέλφους, ώστε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την λειτουργία της και να γίνει έτσι πιο
χρηστική για όλους».
Το Μάρτιο, το ΔΣ της ΠΟΕΥΠΣ συναντήθηκε (4/3/2016) με το νέο Αρχηγό του Πυροσβεστικού
Σώματος, Αντιστράτηγο Ιωάννη Καρατζιά και ύστερα από έναν ειλικρινή και εποικοδομητικό
διάλογο, προέκυψαν τα κάτωθι σημαντικά συμπεράσματα:
-Ομογενοποίηση Πυροσβεστικού Προσωπικού: Για το μεγάλο αυτό θέμα που αφορά τους
Π.Π.Υ., καθώς διανύουν το τελευταίο έτος της συνολικής τους θητείας, υπάρχει πολιτική αλλά και
υπηρεσιακή βούληση, ώστε να διευθετηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.3938/2011 αλλά και
του Ν.4249/2014.
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-Βαθμολόγιο: Ο Αρχηγός θα μελετήσει την πρότασή μας και θα σταθεί αρωγός, κάνοντας
ενέργειες από πλευράς του, ώστε να υπάρξει βαθμολογική εξέλιξη και στα κατώτερα στελέχη του
Π.Σ. σε σχέση και με την επικείμενη συζήτηση για το ειδικό μισθολόγιο των ένστολων.
-Κανονισμός μεταθέσεων (Π.Δ 170/1996): Ο κανονισμός μεταθέσεων πρέπει να τροποποιηθεί
γιατί είναι δυσλειτουργικός σε σχέση με τα πραγματικά δεδομένα του Π.Σ. Πρέπει να καταρτιστεί
από αρμόδια επιτροπή ολοκληρωμένη πρόταση συμπεριλαμβάνοντας όλα τα σημερινά δεδομένα και
επιπλέον να δοθεί η δυνατότητα, τελικά, στο προσωπικό να δηλώσει εκ νέου τόπο συμφερόντων.
-Μ.Α.Π., Εξοπλισμός, Οχήματα, Ελαστικά: Μέχρι τον Ιούλιο θα παραδοθεί μία πλήρης στολή
εργασίας ενώ βρίσκονται σε καλό στάδιο άλλοι δύο διαγωνισμοί. Ο διαγωνισμός με τα ελαστικά
προχωρά κανονικά. Σχετικά με τα οχήματα θα γίνει προσπάθεια από τον κ. Αρχηγό, σε συνεννόηση
με τους αιρετούς Περιφερειάρχες, ώστε να ενταχθούν οχήματα και εξοπλισμός στο επόμενο
ΕΣΠΑ.
-Διάθεση Πυροσβεστικού Προσωπικού στα Κέντρα Υγείας: Θα γίνει εκ νέου παρέμβαση και θα
αξιολογηθεί το πρακτικό εργασίας της προηγούμενης αρμόδιας επιτροπής, που συντάχθηκε από το
Π.Σ. για το σκοπό αυτό, ώστε να υπάρξει σε κάθε περίπτωση πλήρης κάλυψη των Πυροσβεστών.
-Σχολή Επιμόρφωσης: Όσον αφορά τους Επιπυραγούς αυτή θα ξεκινήσει από τα μέσα Μαρτίου,
αρχικώς, και στη συνέχεια τον Οκτώβριο, σε Αθήνα και για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, ενώ η
διαδικασία θα γίνει όπως στις τελευταίες σειρές.
Σχολή Αρχιπυροσβεστών: Θα συσταθεί επιτροπή ώστε να υπάρξει νέο πλαίσιο, λόγω κατάργησης
του υφισταμένου από την εφαρμογή του Ν.4249/2014, κάνοντας παράλληλα όλες τις απαραίτητες
ενέργειες ώστε να προκηρυχτεί διαγωνισμός για το τέλος της αντιπυρικής περιόδου.
-Πανελλήνιες Εξετάσεις: Από το Αρχηγείο έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες χωρίς
ωστόσο να έχει γίνει γνωστός ακόμα ο ακριβής αριθμός των εισαχθέντων (κατά προσέγγιση 130150 άτομα συνολικά).
-Περί Υγείας και Ασφάλειας: Προωθείται Προεδρικό Διάταγμα το οποίο βρίσκεται στο τελικό
στάδιο όσο αφορά το ΑΠΣ, δεδομένης πάντα και της γενικότερης οικονομικής κατάστασης της
χώρας.
-Επιτάχυνση διαδικασιών ολοκλήρωσης των Ε.Δ.Ε.: Έχουν δοθεί κατευθύνσεις από τον κ.
Αρχηγό σχετικά με την επίσπευση ολοκλήρωσης των Ε.Δ.Ε. που εκκρεμούν για μεγάλο χρονικό
διάστημα, με στόχο στο άμεσο μέλλον να μην επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα.
-Επιφυλακές: Στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα με τους
Περιφερειακούς Διοικητές, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, θα δοθούν σαφείς οδηγίες προκειμένου
να τηρούνται οι διαταγές που ισχύουν για το εν λόγω θέμα.
-Ρήτρα αξιόμαχου: Θα αναληφθεί πρωτοβουλία, σε συνεργασία με τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.,
προκειμένου να ενεργοποιηθεί η Επιτροπή των δύο Σωμάτων που θα καταρτίσει την πρόταση
σχετικά με τη «ρήτρα αξιόμαχου», προς το αρμόδιο υπουργείο.
Η Ομοσπονδία μας αποτιμά θετικά την πρώτη συνάντηση με τον νέο Αρχηγό, ο οποίος μας
διαβεβαίωσε χαρακτηριστικά ότι είναι υπέρ των έργων και λιγότερο των λόγων και αποσκοπεί σε μια
συνεχή συνεργασία με ανιδιοτέλεια και κατανόηση, προκειμένου να δοθούν ή να δρομολογηθούν
λύσεις για τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν το Π.Σ., τα οποία σύρονται όλα τα προηγούμενα
χρόνια, με μοναδικό γνώμονα το κοινό συμφέρον».
Το προεδρείο ενημέρωσε στη συνέχεια τις Ενώσεις για άλλες δράσεις που αφορούσαν την
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έκδοση του ΠΔ 44/2016 «Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων
και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο και άλλες
διατάξεις».
Επίσης, ενημέρωσε για την απόφασή της ΠΟΕΥΠΣ να απευθυνθεί στην European Fire Fighters
Unions Alliance (EFFUA) και στον πρόεδρό της mr. Kim Nikula και να ζητήσει την ένταξή της σε
αυτό το ευρωπαϊκό όργανο του πυροσβεστικού προσωπικού.
Η νέα ασφαλιστική-φορολογική καταιγίδα
Στις 19 Απριλίου 2016, ενόψει της κατάθεσης και συζήτησης του ασφαλιστικού νομοσχεδίου
στη Βουλή, αντιπροσωπείες των Ομοσπονδιών, συναντήθηκαν εκ νέου με τον υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γιώργο Κατρούγκαλο, ο οποίος επανάλαβε
τις γνωστές θέσεις του.
Οι Ομοσπονδίες, συγκάλεσαν στη συνέχεια την Επιτροπή Αγώνα προκειμένου να καθορίσουν
την περαιτέρω στάση τους. Το νομοσχέδιο είχε ήδη γίνει γνωστό και οι διατάξεις του ήταν «φωτιά».
Αποφάσισαν, μάλιστα, να στείλουν σχετικές επιστολές στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων,
αλλά και στους αρχηγούς των τριών Σωμάτων Ασφαλείας, καλώντας τους να επιδείξουν εμπράκτως
το ενδιαφέρον τους.
Ακολούθησε μαραθώνιος επαφών και διαβουλεύσεων με τους αρμόδιους υπουργούς,
κυβερνητικούς και μη βουλευτές, έγιναν παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της συζήτησης του
ασφαλιστικού στη βουλή, αλλά ο υπουργός Εργασίας ήταν ανένδοτος. Στη συνέχεια έστειλαν
ξεχωριστές επιστολές και στους αρχηγούς όλων των πολιτικών κομμάτων ζητώντας «λόγω
του ασφυκτικού χρονικού περιθωρίου, να ορίσετε άμεσα ημέρα και τόπο της συνάντησής μας,
προκειμένου να γίνουμε κοινωνοί των θέσεων των κομμάτων σας επί των επίμαχων διατάξεων
του ως άνω νομοσχεδίου», ενώ ζήτησαν ακρόαση κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής
Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.
Η ΠΟΕΥΠΣ κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση, προωθεί με συνοπτικές διαδικασίες την ψήφιση του
νομοσχεδίου-λαίλαπα για το «ασφαλιστικό», το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Μαΐου 2016.
Το προεδρείο της Ομοσπονδίας, είχε συνάντηση και με εκπροσώπους του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και των
ΑΝ.ΕΛ., στη Βουλή, των δυο κομμάτων που έχουν ήδη ταχθεί υπέρ της ψήφισης των γνωστών σε
όλους σας, επιζήμιων ασφαλιστικών διατάξεων.
Κάλεσε δε τις Ενώσεις στο συλλαλητήριο - συναυλία που αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στην Πλατεία Συντάγματος, την Κυριακή, 8 Μαΐου 2016 και ώρα 18:00 μαζί με όλους
τους εργαζομένους στο Δημόσιο, τους ανέργους και τους συνταξιούχους σε παλλαϊκή κινητοποίηση
για να ακυρωθούν τα σχέδια ψήφισης και εφαρμογής των μνημονιακών εκτρωμάτων.
Στις 8-5-2016, η ΠΟΕΥΠΣ ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με την ΠΟΑΣΥ «προβήκαμε
σε ένστολη παράσταση διαμαρτυρίας στην είσοδο των γραφείων του κυβερνώντος κόμματος
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και στις 09-05-2016 έξω από το Κοινοβούλιο μαζί με τις υπόλοιπες Ομοσπονδίες των
Σωμάτων Ασφαλείας, με σκοπό να πιέσουμε για το δίκαιο των αιτημάτων μας, με αποτέλεσμα
να υπάρξουν σημαντικές τροποποιήσεις των διατάξεων του «ασφαλιστικού», τόσο πριν όσο και
μετά την εισαγωγή του προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Μετά και από
τις συναντήσεις που είχαμε με τους αρμόδιους υπουργούς και τις έντονες πιέσεις μας, ο αρμόδιος
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υπουργός Εργασίας κ. Γιώργος Κατρούγκαλος, μιλώντας στην εθνική αντιπροσωπεία δήλωσε, ότι
κάνει δεκτά κάποια αίτημά μας, όπως:
1. Η σύνταξη στις ορφανικές οικογένειες των θανόντων εξαιτίας της Υπηρεσίας και ένεκα αυτής,
θα δίδεται με τους ίδιους όρους με τη σύνταξη λόγω ανικανότητας, παραδεχόμενος, ότι είναι
εκτεθειμένοι σε κίνδυνο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους περισσότερο από οποιαδήποτε
άλλη κατηγορία.
2. Θα υπάρξει μεταβατική περίοδος που θα αφορά την έναρξη ισχύος των συνταξιοδοτικών
ρυθμίσεων (τρόπος υπολογισμού σύνταξης) για τα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις από
01-07-2016. Η πρόταση αυτή δίνει «παράταση χρόνου» εφαρμογής των διατάξεων του παραπάνω
νόμου για τα στελέχη των ΕΔ και ΣΑ, δηλαδή μέχρι την έκδοση του ειδικού εφαρμοστικού νόμου του
νέου ειδικού μισθολογίου, το οποίο προσδιορίζεται να ψηφιστεί το αμέσως επόμενο διάστημα.
3. Υλοποίησε το αίτημά μας για την κατάργηση του άρθρου 220 παρ. 3 του ν. 4281/2014 από την
ημερομηνία που ίσχυε, τη διατήρηση των Κλάδων Προνοίας στο ΤΕΑΠΑΣΑ και το ξεπάγωμα της
καταβολής των εφάπαξ βοηθημάτων.
Εισήγαγε ρυθμίσεις που αφορούν τον τρόπο υπολογισμού εφάπαξ του ΤΕΑΠΑΣΑ, ως εξής:
α) για όσους υπέβαλαν αίτηση έως την 31-12-2014 θα υπολογίζεται βάσει των καταστατικών
διατάξεων και
β) για όσους υπέβαλαν ή θα υποβάλουν αίτηση από 01-01-2015, θα υπολογίζεται με βάση το
άθροισμα δύο τμημάτων, τις καταστατικές διατάξεις για το χρονικό διάστημα έως την 31-12-2014
και με βάση τη νέα τεχνική βάση του διανεμητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών με
νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC) για το χρονικό διάστημα από 01-01-2015 και εντεύθεν.
Τα όρια ηλικίας καταβολής σύνταξης διατηρούνται με τις προϋποθέσεις, όπως αυτά ίσχυαν
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3865/2010, παρότι εντάσσει και τα Σώματα Ασφαλείας στον Ενιαίο
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).
Οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις παίρνουν περίοδο χάριτος για 2,5 έτη ακόμα, καθώς θα
συνεχίσουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2014 (σύμφωνα με
τις τότε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις) και μέχρι τις 31/12/2018. Από την 1.1.2019, εφόσον
το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει
από τον υπολογισμό τους, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως
προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε
αναπροσαρμογή των συντάξεων.
Το σχέδιο νόμου με την ψήφισή του επιφέρει ανατροπές στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας
(μειώσεις μισθών και συντάξεων) και για τα ειδικά μισθολόγια και σύμφωνα με πληροφορίες που
έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αναμένεται μεσοσταθμική μείωση περίπου 10%.
Τέλος, τους θυμίζουμε ότι δίκαιη επίλυση δεν μπορεί να υπάρξει όταν το ασφαλιστικό
αντιμετωπίζεται μόνο ως δημοσιονομικό πρόβλημα. ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ!»
Πάντως, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, οι Ομοσπονδίες συναντήθηκαν εκ νέου με τον Γιώργο
Κατρούγκαλο, ο οποίος τους υποσχέθηκε, πριν προβεί στην έκδοση διευκρινιστικών εγκυκλίων, να
μελετήσει και να λάβει υπόψη του σχετικό αναλυτικό Υπόμνημα με συγκεκριμένες προτάσεις.
Στις 13 Μαΐου 2016, η ΠΟΕΥΠΣ απευθύνθηκε στο νέο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
Ιωάννη Καπάκη και ζήτησε συνάντηση εργασίας με αφορμή το έγγραφό του προς το Αρχηγείο ΠΣ
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με αντικείμενο «Αναβάθμιση - βελτίωση θεσμικού πλαισίου λειτουργίας Π.Σ.»
Νέα δικαίωση, νέες περικοπές…
Η νέα απόφαση «βόμβα» του Συμβουλίου της Επικρατείας οδηγεί τις Ομοσπονδίες εκτάκτως στο
ξενοδοχείο PRESIDENT, όπου παραχωρούν συνέντευξη τύπου και ανακοινώνουν ότι για άλλη μια
φορά ο αγώνας τους δικαιώνεται. Με μια νέα ιστορική απόφασή του, το ΣτΕ καλεί την κυβέρνηση
να συμμορφωθεί πλήρως και να αποκαταστήσει το μισθολόγιο στα επίπεδα του 2012.
Ειδικότερα, με τις υπ’ αριθ. 1125-28/2016 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της
Επικρατείας, που δημοσιεύθηκαν στις 13 Μαΐου 2016, κρίνονται ως αντισυνταγματικές οι διατάξεις
του άρθρου 86 του ν. 4307/2014 τόσο κατά το μέρος της μειωμένης κατά 50% αναδρομικής
επιστροφής της διαφοράς των μηνιαίων αποδοχών από 1-8-2012 έως 15-11-2014, όσο και κατά το
μέρος της αναπροσαρμογής τους για το μέλλον, σε επίπεδα χαμηλότερα του έτους 2012! Ως προς
το αναδρομικό κεφάλαιο, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφαίνεται ότι οι ρυθμίσεις του ν. 4307/2014
συνιστούν «πλημμελή συμμόρφωση» και παραβιάζουν το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος περί
υποχρέωσης της Διοίκησης για συμμόρφωση στις δικαστικές αποφάσεις. Κατά την κρίση του
Δικαστηρίου, οι διατάξεις του ν. 4307/2014:
-αντιβαίνουν στην αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των στελεχών των Σωμάτων
Ασφαλείας,
-εισάγουν κριτήρια «οιονεί μαθηματικού χαρακτήρα» και μόνον,
-παραγνωρίζουν τη σημασία της αποστολής των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και τις ειδικότερες
συνθήκες άσκησης των καθηκόντων των στελεχών τους, όπως αυτές είχαν προσδιοριστεί σε
προηγούμενες αποφάσεις του ίδιου Δικαστηρίου, με τις οποίες είχαν κριθεί αντισυνταγματικές οι
περικοπές του Ν. 4093/12, με αναδρομική μάλιστα ισχύ.
Με τις αποφάσεις αυτές το Συμβούλιο Επικρατείας:
-θωρακίζει τα ειδικά μισθολόγια από την πιθανή κατάργησή τους,
-θέτει τα συνταγματικά δεδομένα πάνω στα οποία θα πρέπει να στηριχθεί η κυβέρνηση για την
επικείμενη ρύθμιση των μισθολογικών και ασφαλιστικών θεμάτων των υπηρετούντων στα Σώματα
Ασφαλείας,
-εντέλει την αξιοπρεπή διαβίωση των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας, στα μισθολογικά
επίπεδα του έτους 2012,
-θέτει νέα δεδομένα για την πρόσφατη ενιαία και εξομοιωτική ασφαλιστική αντιμετώπισή τους.
Οι εξελίξεις στα αμιγώς συνδικαλιστικά θέματα είναι όμως ραγδαίες. Στις 20-05-16, οι υπουργοί
Οικονομικών κατέθεσαν αιφνιδίως ειδική τροπολογία για περικοπές στα ειδικά μισθολόγια. «Κάτω
τα χέρια από τις μισθολογικές προαγωγές», είναι το σύνθημα-αίτημα των συνδικαλιστών αυτή τη
φορά.
Σύμφωνα με την αρχική τροπολογία - μαχαίρι στους μισθούς, αναστέλλεται από 1-1-2017
μέχρι 31-12-2018 κάθε μισθολογική ωρίμανση και μισθολογική προαγωγή των λειτουργών και
υπάλληλων που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια. Παράλληλα, με βάση την εισηγητική έκθεση
και την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κρίνονται οι ως άνω περικοπές αναγκαίες
(!!!) για λόγους δημοσιονομικής προσαρμογής και είναι ανάλογες με τη διετή (2016 - 2017)
αναστολή της μισθολογικής ωρίμανσης των υπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου
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τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4354/2015 και το Δημόσιο θα
εξοικονομήσει δαπάνη ύψους 118 εκατ. ευρώ για τα έτη 2017 και 2018.
Οι Ομοσπονδίες ανακοίνωσαν, τελικά, στις 22 Μαΐου 2016: Πριν από λίγο ψηφίστηκε στη Βουλή
των Ελλήνων ένα ακόμα επαχθές νομοσχέδιο που για άλλη μια φορά περικόπτει έμμεσα, μέσω
των νέων μέτρων (διαρθρωτικών!!!), μισθούς και συντάξεις. Οι υπουργοί Οικονομικών, πέραν της
περιβόητης τροπολογίας του δημοσιονομικού ρυθμιστή «κόφτη», κατέθεσαν αιφνιδίως την 20-052016 ειδική τροπολογία με περικοπές στα ειδικά μισθολόγια που ως επακόλουθο θα είχε άμεσες
μειώσεις στους μισθούς των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων.
Οι Ομοσπονδίες μας, από την πρώτη στιγμή, έδωσαν βροντερό «παρών» εντός του Κοινοβουλίου,
με αποκλειστικό σκοπό την απόσυρση της προαναφερθείσας τροπολογίας που μοναδικό στόχο είχε
να εξοικονομήσει 118 εκατομμύρια ευρώ μέσω της αναστολής των μισθολογικών ωριμάνσεων των
συναδέλφων και άλλων δημόσιων λειτουργών από 01-01-2017 έως 31-12-2018. Τις τρείς (3) αυτές
ημέρες που διήρκησε η συζήτηση και η ψήφιση του νομοσχεδίου, συναντηθήκαμε σχεδόν με όλα
τα Πολιτικά Κόμματα και αναδείξαμε τις θέσεις μας, περί απόσυρσης της εν λόγω τροπολογίας, της
πιστής εφαρμογής των αποφάσεων του ΣτΕ και της καταβολής των αναδρομικών μας!!!
Χθες το βράδυ, οι Ομοσπονδίες μας συναντήθηκαν και με τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη
Τσακαλώτο, στον οποίο κατέθεσαν τις προτάσεις τους και ενημερώθηκαν ότι υπάρχουν δύο (2)
λύσεις που πιθανόν να γίνουν δεκτές από τους δανειστές, παραπέμποντας αυτές στην αυριανή
τηλεδιάσκεψη με αυτούς.
Σήμερα, ο ως άνω υπουργός, μεσημβρινές ώρες, κατέθεσε νομοθετική βελτίωση της παραπάνω
τροπολογίας, με την οποία εισήγαγε ως προϋπόθεση μη εφαρμογής αυτής, την επίτευξη από τα
εμπλεκόμενα Υπουργεία ισοδύναμης δημοσιονομικής εξοικονόμησης, ενώ λίγο αργότερα ο
πρωθυπουργός ανέφερε ότι για τους μεν στρατιωτικούς, ο ΥΕΘΑ έχει εξασφαλίσει τα απαιτούμενα
κονδύλια, ενώ για τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Εμπορικής Ναυτιλίας, αυτά θα
διατεθούν από το υπάρχον πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο θα αξιοποιηθεί με την ίδρυση ενός
νέου Ταμείου.
Αντιλαμβάνεστε όλοι ότι το πρόβλημα που προκάλεσε η κυβέρνηση με την παραπάνω τροπολογία
δεν έληξε, αλλά έλαβε παράταση έως την 31-12-2016 και πλέον οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί οικονομικοί
παράγοντες των εμπλεκόμενων Υπουργείων θα πρέπει να εξοικονομήσουν τα απαραίτητα
κονδύλια. Βέβαια, απορίας άξιο είναι, πού θα εξευρεθούν αυτά τα ισοδύναμα, όταν όλα δείχνουν
ότι οι Προϋπολογισμοί των υπουργείων, αν δεν υπάρξει καθ’ υπέρβαση πίστωση αυτών, θα είναι
ελλειμματικοί και οι ανάγκες διαρκώς αυξάνονται!!!
Είναι σαφές ότι οι Ομοσπονδίες μας συνεχίζουν να δίνουν τον ακατάπαυστο αγώνα τους, ό,τι
τρικ κι αν επιστρατεύονται από την κυβέρνηση!
Απαιτούμε προστασία των συμφερόντων των ενστόλων στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας που
σημαίνει, να μπει οριστικά τέλος στις περικοπές δαπανών και να σεβαστεί η κυβέρνηση οριστικά
και αμετάκλητα τις ιστορικές αποφάσεις του ΣτΕ για την ιδιαιτερότητα του λειτουργήματός μας.
Μην υποτιμάτε τη νοημοσύνη μας, σεβασμός στον ένστολο!»
Επίσης, κάλεσαν τους βουλευτές όλων των κομμάτων «να καταψηφίσουν την κατάπτυστη αυτή
τροπολογία και να μην παρασυρθούν στις δόλιες πρωτοβουλίες των οικονομικών υπουργών που
υπερβαίνουν σε ζήλο ακόμα και τα κελεύσματα των δανειστών. Δεν πέρασε πολύς καιρός από την
ψήφιση του ασφαλιστικού, όπου η κυβέρνηση, μέσω του αρμόδιου υπουργού της, από το βήμα της
Βουλής το συνέδεε με την κατάρτιση και την ψήφιση του νέου μισθολογίου για τους ένστολους. Οι
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ύπουλες αυτές μεθοδεύσεις υποκρύπτουν δόλο και ο δόλος τιμωρείται ποινικά...»
Η ΠΟΕΥΠΣ, ενημερώνοντας τα μέλη της για την αιφνιδιαστική τροπολογία, σύμφωνα με την
οποία, αναστέλλεται από 1-1-2017 μέχρι 31-12-2018 κάθε μισθολογική ωρίμανση και μισθολογική
προαγωγή των λειτουργών και υπάλληλων που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια, σημείωνε μεταξύ
άλλων:
«Ο ύπουλος και δόλιος τρόπος που επιτίθενται στα ειδικά μισθολόγια και των Σωμάτων
Ασφαλείας, αγνοώντας τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, τόσο αυτές του 2014 όσο και τις
πρόσφατες του 2016, που θωρακίζουν την ειδική μισθολογική μεταχείριση των στελεχών των εν
λόγω Σωμάτων, ουσιαστικά παραβιάζουν το σκεπτικό των προαναφερόμενων αποφάσεων και το
δεδικασμένο που αυτές παράγουν. Δεν το συμπεριέλαβαν ούτε καν στις διατάξεις του νομοσχεδίου,
γιατί τότε θα υποχρεώνονταν να το συζητήσουν μαζί μας στις αρμόδιες επιτροπές, επέλεξαν για
μία ακόμη φορά την προσφιλή τους τακτική. Δηλαδή κατάθεση τροπολογίας μαύρα μεσάνυχτα και
ψήφισή της το Σαββατοκύριακο.
Τους πληροφορούμε, λοιπόν, ότι από τη Δευτέρα θα μας βρίσκουν συνέχεια μπροστά τους, τόσο
οι υπουργοί όσο και οι κυβερνητικοί βουλευτές που θα ψηφίσουν αυτή την επαίσχυντη τροπολογία.
Απευθυνόμενοι στους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, τους καλούμε να καταψηφίσουν
την τροπολογία και να προστατέψουν αυτούς που προστατεύουν το αγαθό της ασφάλειας και της
πολιτικής προστασίας της χώρας.
Καλούμε όλους σας στο συλλαλητήριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. την Κυριακή, 22 Μαΐου 2016 και ώρα
17:30, στην Πλατεία Συντάγματος. ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ. Η
ΜΑΧΗ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ! ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!»
Να σημειώσουμε ότι ειδική επιστολή έστειλαν και στον υπουργό Εθνικής Αμύνης Πάνο Καμμένο
οι τέσσερις Ομοσπονδίες των υπηρετούντων στην Ελληνική Αστυνομία και στο Πυροσβεστικό
Σώμα, ζητώντας του συνάντηση εργασίας, προκειμένου να τον ενημερώσουν, πριν από τη λήψη
οποιασδήποτε άλλης κυβερνητικής απόφασης.
Την 1η Ιουνίου 2016 προωθήθηκε τελικά στη Βουλή η υπ’ αριθ. 468/30 από 01-06-2016
τροπολογία - νέα νομοθετική ρύθμιση για τα ειδικά μισθολόγια, η οποία τροποποιεί τις διατάξεις
του άρθρου 236 παρ. 2 του ν.4389/2016 και αναφέρει ότι δεν θα ισχύσει το «πάγωμα» για τη διετία
2017-2018 κάθε μισθολογικής ωρίμανσης και προαγωγής όσων αμείβονται με τα ειδικά μισθολόγια,
υπό την προϋπόθεση ότι θα προσδιοριστούν δημοσιονομικές παρεμβάσεις ισοδύναμης καθαρής
εξοικονόμησης δαπανών μόνιμου χαρακτήρα, οι οποίες θα εξειδικευθούν και νομοθετηθούν μέχρι
την 30-09-2016 και θα τεθούν σε εφαρμογή την 1-1-2017.
Οι Ομοσπονδίες και πάλι επιφυλακτικές, ανακοίνωσαν ότι με την ως άνω ρύθμιση, «παραμένει
στο ακέραιο η εκκρεμότητα, απλώς επισπεύδεται και εξειδικεύεται κατά την κυβέρνηση, η
διευθέτησή της και είναι άξιον απορίας γιατί μεθοδεύεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η οριστική επίλυση
του θέματος, όπως υποστηρίζει ότι επιδιώκει να πράξει η κυβέρνηση και δεν νομοθετεί οριστικά
και ξεκάθαρα αυτό που επιδιώκει; Το εύλογο ερώτημα γεννάται και για το λόγο ότι κατά την
ψήφιση του εφαρμοστικού νόμου 4389/2016 ο ίδιος ο κ. πρωθυπουργός, πέραν των όσων είχε
δηλώσει προηγηθείς ο κ. ΥΕΘΑ για τους στρατιωτικούς από το βήμα της Βουλής, στις 22 Μαΐου
2016, ήταν κατηγορηματικός:
«Για τους υπόλοιπους κλάδους που αφορούν τα άλλα υπουργεία, Προστασίας του Πολίτη,
Ναυτιλίας, Δικαιοσύνης, Εξωτερικών κλπ, είχε δηλώσει ότι: «τα χρήματα αυτά υπάρχουν στα
700 εκατομμύρια πλεόνασμα και δεν θα προχωρήσουμε σε αυτήν την τροποποίηση, σε αυτήν την
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νομοθέτηση, στην υλοποίηση, μάλλον, του παγώματος του ειδικού μισθολογίου, διότι γνωρίζουμε
ότι αυτοί οι άνθρωποι, σήμερα, δίνουν με το παραπάνω για να κρατιέται όρθια η χώρα και θα τους
το ανταποδώσουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι».
Καλούμε τον πρωθυπουργό της χώρας, κ. Αλέξη Τσίπρα, να δεσμευτεί ότι θα γίνει πράξη η
τοποθέτησή του στη Βουλή, λαμβάνοντας υπόψη και τις τελεσίδικες νέες αποφάσεις του Συμβουλίου
της Επικρατείας για την πλήρη αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών που υπέστησαν όλοι οι
ένστολοι το 2012. Να γνωρίζουν ότι όσοι τυχόν επιχειρούν να ρίξουν στάχτη στα μάτια μας για
να επιτύχουν άλλες επιδιώξεις, αντί να πράξουν το χρέος τους έναντι των Σωμάτων Ασφαλείας,
θα φέρουν στο ακέραιο την ευθύνη. Το συνδικαλιστικό μας κίνημα τους υπόσχεται ένα θερμό
καλοκαίρι!»
Το θερμό μέτωπο συνεχίζεται και τον Ιούνιο, με την ΠΟΕΥΠΣ να προετοιμάζεται για το
εκλογοαπολογιστικό της συνέδριο. Στο ενδιάμεσο, ενημερώνει τις Ενώσεις για τις ενέργειές της
ενώ απευθύνεται και στον αν. υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νικόλαο
Τόσκα για την τροποποίηση του Π.Δ. 93/2014 «Μετακινήσεις υπαλλήλων νησιωτικών περιοχών»,
τονίζοντας ότι «από την πρώτη στιγμή που εκδόθηκε το Π.Δ. 93/2014, η Ομοσπονδία μας κατήγγειλε
σε όλους τους τόνους και προς όλα τα επίπεδα με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, την αντίθεσή της
και ζητούσε την άμεση απόσυρσή του διότι το παραπάνω Π.Δ., θεσμοθετεί αντεργατικές διατάξεις
για το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, με συνεχόμενες μετακινήσεις από την εκάστοτε
φυσική Ηγεσία, υπό το μανδύα των υπηρεσιακών αναγκών χωρίς κανένα κριτήριο».
Στη συνέχεια, η ΠΟΕΥΠΣ ενημέρωσε τις Ενώσεις ότι εκδόθηκε η υπ΄αριθ. 25908/469/07-062016 Υπουργική Απόφαση σχετικά με τον καθορισμό των τεχνικών παραμέτρων υπολογισμού των
εφάπαξ παροχών, η υπ΄αριθ. 23123/785/07-06-2016 Υπουργική Απόφαση σχετικά με τον καθορισμό
των τεχνικών παραμέτρων για τις παροχές του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης, η υπ΄αριθ.
26083/88707-06-2016 Κ.Υ.Α. σχετικά με την αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων και η υπ΄αρίθμ
25909/47007-06-2016 Υπουργική Απόφαση σχετικά με την αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων
συντάξεων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης.
Επίσης, στις 13-06-2016 με κοινό Δελτίο Τύπου ΠΟΕΥΠΣ και ΕΑΠΣ ενημέρωσαν τις Ενώσεις
ότι είχαν κοινή συνάντηση με το προεδρείο του Σωματείου Εργαζομένων Ε.Κ.Α.Β. Αθηνών με
θέμα το νόμο 4368/2016, άρθρο 78 «Οδηγοί ασθενοφόρων κέντρων υγείας» και της απόφασης
του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ (25/04/2016) που εγκρίνει κατά πλειοψηφία (μειοψήφησαν ο διασώστης εκπρόσωπος εργαζομένων, ο εκπρόσωπος των ιατρών ΕΚΑΒ και ο εκπρόσωπος του Πανελλήνιου
Ιατρικού Συλλόγου) την απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ (συν 1/20-01-2016)
περί στελέχωσης ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ με οποιονδήποτε που κατέχει δίπλωμα οδήγησης
δημοσίου οχήματος.
«Η πολιτεία αντί να προσλάβει το κατάλληλο προσωπικό για να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες
Επείγουσας Προνοσοκομειακής Περίθαλψης πανελλαδικά προσπαθεί με επικίνδυνους και
πρόχειρους χειρισμούς να στελεχώσει ασθενοφόρα των Κ.Υ. και του ΕΚΑΒ με οδηγούς από το
Π.Σ., οδηγούς Δήμων και όποιον άλλον μπορεί να οδηγήσει δημόσιο όχημα με μόνη εκπαίδευση ένα
σεμινάριο 6 ωρών το οποίο δεν καλύπτει ούτε την ανάγνωση των περιστατικών που καλούνται να
αντιμετωπίσουν οι Διασώστες του ΕΚΑΒ καθημερινά. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο νόμος 4368/2016
υποβαθμίζει και τον ρόλο των Πληρωμάτων των ασθενοφόρων των Κ.Υ. στην απλή οδήγηση και
τη διακομιδή», σημείωναν μεταξύ άλλων.
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Το 19ο συνέδριο
Στις 21, 22 και 23 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 19ο Πανελλήνιο
Συνέδριο, με κεντρικό σύνθημα «Οι αξίες δεν χαρίζονται. Κερδίζονται με αγώνες. Συνεχίζουμε
χωρίς συμβιβασμούς».
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δημήτρης Σταθόπουλος, ξεκίνησε την ομιλία του καλώντας τους
συνέδρους και τους επίσημους προσκεκλημένους να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του
Ιωάννη Κάκαλου, αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας. Όπως είπε, «το συνέδριό μας είναι αφιερωμένο
στην μνήμη του πρόωρα και τόσο άδικα χαμένου, αγαπητού μας συναδέλφου και αντιπροέδρου της
Ομοσπονδίας ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΚΑΛΟΥ, τον οποίο θα θυμόμαστε πάντα με αγάπη. Πριν προχωρήσω,
θα ήθελα να σας καλέσω να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του. Συνάδελφέ μας - καλέ
μας φίλε - συναγωνιστή μας, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».
Στη συνέχεια επεσήμανε ότι «τελούμε υπό καθεστώς Μνημονίων και αυστηρής επιτήρησης, για
έβδομη συνεχή χρονιά, αλλά κοινή διαπίστωσή μας είναι ότι το «πρόγραμμα» δεν βγαίνει όπως το
υπολόγιζαν... Τόσο η Ηγεσία μας, όσο και τα πολιτικά κόμματα, έχετε τις καταγεγραμμένες θέσεις
μας. Μέσα από το διεκδικητικό μας πλαίσιο, γνωρίζετε τις σταθερές θέσεις του συνδικαλιστικού
μας κινήματος για το Πυροσβεστικό Σώμα του 21ου αιώνα.
Και είμαστε σήμερα εδώ για να τις εμπλουτίσουμε και με την έγκριση και του παρόντος
συνεδριακού σώματος, να συνεχίσουμε σθεναρά να αγωνιζόμαστε για την υλοποίησή τους. Σας
έχει διανεμηθεί ο πλουσιότατος διοικητικός απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου από το 18ο
έως το 19ο συνέδριό μας κι εκεί θα δείτε ότι, παρά τις δυσκολίες και το «εχθρικό περιβάλλον»
που συναντήσαμε, καταφέραμε αξιοπρόσεχτα αποτελέσματα. Διότι δεν υποκύψαμε στο φόβο ούτε
πέσαμε στην παγίδα της ηττοπάθειας. Δεν περιμέναμε παθητικά να μας σώσουν κάποιοι άλλοι.
Δεν αφήσαμε στην μοίρα του το διεκδικητικό μας πλαίσιο. Καλέσαμε όλους τους συναδέλφους
να συσπειρωθούν γύρω από τα σωματεία τους και την Ομοσπονδία και τους τονίσαμε ιδιαίτερα
ότι οι ΑΞΙΕΣ ΔΕΝ ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ. ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ, όπως γράφει πίσω το πανό
μας. Αντέξαμε και αυτή τη χρονιά, υπερασπιζόμενοι τα δίκαια αιτήματά μας, με γνώμονα τόσο
το συμφέρον των μελών μας όσο και το δημόσιο συμφέρον και ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ».
Στη συνέχεια ανέπτυξε τα αιτήματα του κλάδου και τους απαιτητικούς αγώνες που δίνει η
Ομοσπονδία σε συνθήκες μνημονίων.
«Συναδέλφισσες, συνάδελφοι. Η χώρα λειτουργεί σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Οι νόμοι και
το Σύνταγμα παραβιάζονται, η κοινή λογική θρυμματίζεται ενώ η αξιοπρέπεια των κυβερνώντων
αναζητείται. Σήμερα οι αγορές κυριαρχούν στην πολιτική ζωή, διαβρώνουν τη δημοκρατία,
λεηλατούν το νόημά της, επιτίθενται στην ίδια την αξία της. Βρισκόμαστε σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι
που το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να υπερβεί τις δυνάμεις του και να σταθεί στο ύψος των
περιστάσεων. Οι δυσκολίες της εποχής γεννούν και νέα προβλήματα που πρέπει να μελετηθούν και
να δοθούν πειστικές απαντήσεις. Γι’ αυτό το λόγο όλες οι Ομοσπονδίες συντονίζουμε τα βήματά
μας για την κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων. Μάθαμε να δουλεύουμε πάνω στα προβλήματα,
να τα μελετάμε από κοινού και να προτείνουμε κοινές λύσεις.
Πάντα επιχειρούσαμε με το φιλότιμο που διακρίνει τον Έλληνα Πυροσβέστη και πάντα ακούγαμε
από τη φυσική και πολιτική Ηγεσία τη φράση «βάλτε πλάτη βρε παιδιά». Τώρα τι θέλουν; Να
μας κάνουν ψυχρούς επαγγελματίες; Να εργαζόμαστε διεκπεραιωτικά και να χαθεί το αίσθημα
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αυταπάρνησης και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο; Να γίνουμε πραγματικά μικρόψυχοι όπως
μας αποκάλεσαν τελευταία, αφού τολμάμε να σχολιάζουμε και να κατακρίνουμε αλάνθαστες
αυθεντίες, και μεγαλόψυχους τεχνοκράτες;
Πρέπει η πολιτεία να αποδείξει με έργα άμεσα και συγκεκριμένα, και όχι με λόγια από τα οποία
έχουμε χορτάσει, ότι ενδιαφέρεται γι’ αυτόν που θυσιάζεται στο βωμό του καθήκοντος, γι’ αυτόν
που παίζει κορώνα γράμματα τη ζωή του, ενώ γνωρίζει ότι πίσω στο σπίτι του, οι γονείς του, η
οικογένειά του, τα παιδιά του, ζουν όλοι με ανασφάλεια.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να απευθυνθώ ιδιαίτερα στη νέα γενιά
του συνδικαλιστικού μας κινήματος για να τους πω ότι, ύστερα από είκοσι (20) χρόνια προσωπικής
συνδικαλιστικής διαδρομής και σχεδόν τριάντα (30) από την εμφάνιση των πρώτων συνδικαλιστικών
κινήσεων στο χώρο μας, έχουν την ευκαιρία με βάση τη δική μας αξιοποιήσιμη εμπειρία και γνώση,
να πορευτούν δυναμικά στις δύσκολες, σύγχρονες απαιτήσεις της προάσπισης και προώθησης των
εργασιακών μας διεκδικήσεων.
Απαιτείται πλέον ο αγώνας αυτός να χαρακτηρίζεται από την απόλυτη τεκμηρίωση της
κάθε διεκδίκησης μακριά από ανεύθυνες κραυγές και φτηνούς λαϊκισμούς που δεν έχουν
κανένα αντίκρισμα και κανέναν δεν πείθουν πλέον. Επίσης, πρέπει να μην εγκλωβιστούν σε
μικροσυνδικαλιστικές τακτικές με ομαδοποιήσεις και επιζήμιες αντιπαραθέσεις, υπονομεύοντας
την οντότητα της Ομοσπονδίας. Επιβάλλεται συμπαγής ενότητα, προσήλωση στους στόχους και
άψογος συντονισμός για να ‘ρθουν οι μεγάλες καινοτομίες που οραματιζόμαστε.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Είναι περιττό να τονίσουμε ότι δεν υποστέλλουμε
τη σημαία του αγώνα. Τα ανεκπλήρωτα όνειρα και τα ανικανοποίητα αιτήματά μας, απαιτούν από
όλους μας, συναίσθηση καθήκοντος και προσωπικής ευθύνης. Διότι, ό,τι έχουμε πετύχει μέχρι
σήμερα, προήλθε ύστερα από δικούς μας σκληρούς και επίπονους αγώνες.
Είμαστε βέβαιοι ότι με τους μαζικούς, ενωτικούς, κοινούς αγώνες με τους συναδέλφους μας στην
Ελληνική Αστυνομία, στο Λιμενικό Σώμα και στις Ένοπλες Δυνάμεις, μπορούμε να πετύχουμε πολύ
περισσότερα πράγματα από αυτά που έχουμε, έως τώρα, πετύχει. Στο χέρι μας είναι να σφραγίσουμε
και πάλι τις εξελίξεις, έτσι όπως εμείς θα αποφασίσουμε, για μας και για τις οικογένειές μας. Καλή
δύναμη και καλούς αγώνες να έχουμε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας».
Με την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, η Επιτροπή πιστοποίησης - νομιμοποίησης των
συνέδρων, ενημέρωσε το Σώμα ότι διαπιστεύθηκαν 195 σύνεδροι που έχουν νομίμως εκλεγεί και
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Μετά την παρουσίαση του Διοικητικού και του Οικονομικού Απολογισμού, καθώς και της
Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τοποθετήθηκαν επ’ αυτών ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας
και οι επικεφαλής των παρατάξεων. Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου επιδόθηκαν τιμητικές
πλακέτες στη σύζυγο του εκλιπόντος Ιωάννη Κάκαλου για την προσφορά του στο συνδικαλιστικό
κίνημα. Επίσης, κατατέθηκε ολοκληρωμένη πρόταση από το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. σχετικά
με το διεκδικητικό πλαίσιο, καθώς και διάφορες προτάσεις από τις παρατάξεις «ΑΕΠΠ», «ΕΑΚΠ»
και «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ», οι οποίες τέθηκαν σε συζήτηση.
Από τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του νέου Δ.Σ., οι συνδυασμοί έλαβαν:
- ΔΑΚΥΠΣ, 83 ψήφους - 8 έδρες για Δ.Σ., 2 για την Εξελ/κή Επιτροπή, 6 για την ΑΔΕΔΥ και 1
για το ΤΕΑΠΑΣΑ.
- ΑΕΠΠ, 29 ψήφους - 3 έδρες για Δ.Σ., 1 για την Εξελ/κή Επιτροπή και 2 για την ΑΔΕΔΥ.
- Προοδευτική Αδέσμευτη Κίνηση Πυροσβεστών, 20 ψήφους - 2 έδρες για Δ.Σ. και 1 για την
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ΑΔΕΔΥ.
- Όλοι μαζί, 20 ψήφους - 2 έδρες για Δ.Σ. και 1 για την ΑΔΕΔΥ.
- Ανεξάρτητοι Πυροσβέστες, 16 ψήφους - 2 έδρες για Δ.Σ. και 1 για την ΑΔΕΔΥ.
- ΕΑΚΠ, 11 ψήφους - 1 έδρα για Δ.Σ. και 1 για την ΑΔΕΔΥ.
- Συμμαχία Πυροσβεστών, 10 ψήφους - 1 έδρα για Δ.Σ. και 1 για την ΑΔΕΔΥ.
- Δημιουργική συμμαχία Πυροσβεστών, 6 ψήφους και δεν εκλέγει έδρα.
ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Σε μία περίοδο συνέχισης πολιτικών των μνημονίων που έχουν πλέον ισοπεδώσει κεκτημένα
οικονομικά και εργασιακά δικαιώματα, το συνδικαλιστικό μας κίνημα δηλώνει κατηγορηματικά
την αντίθεσή του σε αυτές τις καταστροφικές πολιτικές που όλα αυτά τα χρόνια έχουν οδηγήσει
την κοινωνία όχι μόνο σε αδιέξοδο αλλά και σε εξαθλίωση. Σε αυτή, λοιπόν, τη δύσκολη περίοδο
το συνδικαλιστικό κίνημα προσπαθεί με στρατηγική, με δράσεις και πρωτοβουλίες όχι μόνο
να σταματήσει την ισοπέδωση των δικαιωμάτων, αλλά να ανακτήσει εκ νέου οικονομικά και
εργασιακά δικαιώματα που αμφισβητούνται από τους υπερασπιστές των μνημονίων, διευρύνοντας
το διεκδικητικό μας πλαίσιο και θέτοντας έτσι τις βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον με μοναδικό
γνώμονα το κοινό συμφέρον.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
Α’ ΘΕΣΜΙΚΑ
Άμεση έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για τη βαθμολογική εξέλιξη των Πυροσβεστών Αρχιπυροσβεστών - Πυρονόμων με σκοπό την αναβάθμιση και καλύτερη αξιοποίησή τους, σε
εφαρμογή του άρθρου 69 (παρ.11) του Ν.4249/2014, με τον οποίο θεσμοθετήθηκε το βαθμολόγιο
στο προσωπικό του Π.Σ. Η θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου βαθμολογίου αποτέλεσε το κυρίαρχο
αίτημά μας στο παραπάνω νομοσχέδιο, ενώ ζητάμε την διαμόρφωση του Π.Δ., σύμφωνα με την
πρόταση - οικονομοτεχνική μελέτη - αιτιολογική έκθεση που έχουμε καταθέσει σε φυσική και
πολιτική Ηγεσία.
Επιτακτική η ανάγκη εναρμόνισης του πυροσβεστικού προσωπικού, με άμεση μονιμοποίηση των
Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στο Π.Σ., όσων από αυτούς πληρούν τις προϋποθέσεις,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3938/2011, αλλά και την εξομοίωσή τους στον ίδιο ασφαλιστικό
φορέα όσων εξ’ αυτών πληρούν τις προϋποθέσεις μονιμοποίησης. Ανανέωση της υφιστάμενης
εργασιακής τους σχέσης στους υπόλοιπους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, οι οποίοι δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις του ανωτέρω Νόμου.
Διαχωρισμός Επιχειρησιακού και Διοικητικού τομέα.
Προμήθεια - αντικατάσταση Πυροσβεστικών Οχημάτων, υλικοτεχνικού εξοπλισμού, στολών
και Μέσων Ατομικής Προστασίας γενικότερα λόγω παλαιότητας και παρέλευσης της διάρκειας
χρήσης αυτών σύμφωνα μα τα ισχύοντα.
Καθιέρωση ετήσιων υποχρεωτικών εξειδικευμένων υγειονομικών εξετάσεων για όλο το
προσωπικό.
Άμεσος εκσυγχρονισμός - εκδημοκρατισμός του Εσωτερικού κανονισμού υπηρεσίας (Π.Δ
210/1992) και εναρμόνισή του με τις διατάξεις που ισχύουν στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα σε θέματα
όπως των αδειών του προσωπικού, όπου παρά την δημοσίευσή του Π.Δ. 3/2014 δεν εφαρμόζονται
πλήρως οι διατάξεις που ισχύουν στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, αλλά και του αναχρονιστικού
πειθαρχικού δικαίου που διέπει το Π.Σ. με νομοθετήματα της δεκαετίας του 1970.
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Άμεση επαναπροώθηση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την ενεργοποίηση των
διατάξεων Ν.1568/85 και Ν.3144/2003, όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν με τον Ν.3850/2010, περί
Υγείας και Ασφάλειας στο Π.Σ. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να προστατεύει τη ζωή και την
υγεία των Πυροσβεστών. Έχει κατατεθεί από την ΠΟΕΥΠΣ σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, το
οποίο πρέπει να προωθηθεί άμεσα για εφαρμογή.
Άμεση αναμόρφωση του Π.Δ. 170/1996 (Κανονισμός Μεταθέσεων Πυροσβεστικού Προσωπικού)
με στόχο την διαμόρφωση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου που θα αφορά τις μεταθέσεις των
Πυροσβεστών, με την πλήρη συμμετοχή εκπροσώπου μας, στη βάση της μελετημένης πρότασης
που έχουμε προ πολλού καταθέσει στην πολιτική και φυσική μας Ηγεσία, με γνώμονα την
αξιοκρατία και τη διαφάνεια με ταυτόχρονη κατάργηση του Π.Δ 93/2014 (περί μετακινήσεων
του Πυροσβεστικού Προσωπικού) διότι εισάγει αντεργατικές διατάξεις και επαναφέρει την
αναξιοκρατία και τη ρουσφετολογία.
Άμεση αναμόρφωση του Προεδρικού Διατάγματος 305/1992 «Περί κρίσεων και προαγωγών
των Αξιωματικών του Π.Σ.», όπου θα διασφαλίζεται η αξιοκρατία και η αντικειμενικότητα της
υπηρεσιακής τους εξέλιξης. Βάση της συζήτησης να αποτελέσει η πρόταση της ΠΟΕΥΠΣ που ήδη
έχει κατατεθεί στο Αρχηγείο Π.Σ., αλλά και στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου περί αδειών με τα ισχύοντα για τους λοιπούς δημοσίου
πολιτικούς υπαλλήλους, ειδική μέριμνα για τις γονικές άδειες των πολυτέκνων.
Άμεση και αντικειμενική αξιολόγηση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Πυροσβεστικών
Κλιμακίων της χώρας, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε
περιοχής. Το σύγχρονο Π.Σ. επιβάλλει την θεσμοθέτηση 18.000 οργανικών θέσεων, ως προϋπόθεση
δημιουργίας ενός αποτελεσματικού οργανισμού πυρασφάλειας και πυροπροστασίας της χώρας
μας.
Να υπάρξει μέριμνα από το υπουργείο για τη δημιουργία παιδικών κατασκηνώσεων και για τα
παιδιά των πυροσβεστών, όπως άλλωστε αυτό προβλέπεται από το Ν.3511/2006.
Β’ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ:
Εφαρμογή πενθημέρου, τήρηση ωραρίου εργασίας (37,5 ωρών) εβδομαδιαίως, όχι 40ωρο, και
πέραν αυτών, πραγματική αμοιβή για την υπερωριακή μας απασχόληση.
Μη εφαρμογή παράτυπων και παρανόμων γενικών και μερικών επιφυλακών και πρόσθετων
υπηρεσιών, γιατί η χωρίς λόγο καταπόνηση των Πυροσβεστών, εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους
για τη ζωή τους, την υγεία τους και την πυρασφάλεια της χώρας (ειδικότερα κατά την αντιπυρική
περίοδο).
Διάθεση Πυροσβεστικού προσωπικού στα Κέντρα Υγείας σε καθήκοντα οδηγού ασθενοφόρου.
Σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4368/2016, δίδεται πλέον η δυνατότητα να διατίθεται και
Πυροσβεστικό προσωπικό για εκτέλεση Υπηρεσίας οδηγού σε κέντρα Υγείας που διαθέτουν
ασθενοφόρα και δεν έχουν το απαιτούμενο προσωπικό - οδηγούς αυτών. Με την παραπάνω διάταξη
που εντελώς πρόχειρα και χωρίς υπηρεσιακή επεξεργασία εκ μέρους του Πυροσβεστικού Σώματος
και χωρίς να αξιολογηθεί το πρακτικό εργασίας σχετικής επιτροπής που συντάχθηκε για το σκοπό
αυτό, είμαστε αντίθετοι και πρέπει να καταργηθεί άμεσα. Επιπλέον, εκδόθηκε Εγκύκλιος από το
Ε.Κ.Α.Β. για την ταχύρυθμη εκπαίδευση των πυροσβεστών στα πλαίσια των νέων καθηκόντων
μας που αφορά τη χρησιμοποίηση του εξοπλισμού των ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας, αλλά
και την παροχή πρώτων βοηθειών στους ασθενείς που ξεκάθαρα υποβαθμίζει την λειτουργία των
υπηρεσιών του δημοσίου τομέα.
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Γ’ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ:
Κατάργηση των διατάξεων του Ν. 4387/2016 που θα εφαρμοστούν από 01/07/2016. Ο ανωτέρω
Νόμος επιφέρει μεγάλες περικοπές στις συντάξεις και στα εφάπαξ βοηθήματα μέσω του νέου
τρόπου υπολογισμού που εισαγάγει. Σύμφωνα με το νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων και
των εφάπαξ βοηθημάτων δεν αποτυπώνεται πλέον η ιδιαιτερότητα του επαγγέλματός μας.
Την αναπλήρωση των απωλειών που υπέστησαν τα Ταμεία μας από την απομείωση των
αποθεματικών τους λόγω του PSI.
Θεσμοθέτηση του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού με ό,τι αυτό συνεπάγεται
(οικονομικές απολαβές, όρια ηλικίας), δεδομένου ότι εξ αντικειμένου πληροί όλα τα κριτήρια και
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία.
Αναβάθμιση της υγειονομικής μας περίθαλψης και στήριξη του ΕΟΠΥΥ και της πρωτοβάθμιας
δημόσιας υγείας στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Πλέον, το δημόσιο αγαθό της
υγείας πληρώνεται πανάκριβα, ενώ οι αποδοχές μας συνεχώς μειώνονται. Διεκδικούμε το δικαίωμα
να έχουμε δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας χωρίς να πληρώνουμε για την υγειονομική
περίθαλψη, με ενιαίο Κλάδο Υγείας για όλο το Πυροσβεστικό Προσωπικό.
Χορήγηση δικαιώματος αναγνώρισης (με καταβολή εισφορών αναλόγων προς την αναγνώριση
του χρόνου στρατιωτικής θητείας) της πενταετίας 1989-1994 (για τους επιτυχόντες του
διαγωνισμού έτους 1989, οι οποίοι προσλήφθηκαν το έτος 1994 κατόπιν δικαστικών αποφάσεων
με νομοθετική ρύθμιση) και προσμέτρησής της σαν πραγματικό συντάξιμο χρόνο υπηρεσίας και
στο χρονοεπίδομα.
Επέκταση της μάχιμης πενταετίας αζημίως για όλο το Πυροσβεστικό Προσωπικό προς
συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου, καθόσον αυτή αποτελεί πραγματική και όχι πλασματική
υπηρεσία (οι Πυροσβέστες εργάζονται έξι ημέρες εβδομαδιαίως). Να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση
για επέκταση του νόμου για την 5ετία και στις υπόλοιπες μάχιμες υπηρεσίες (π.χ. ΕΜΑΚ).
Δυνατότητα αναγνώρισης ως συντάξιμου χρόνου για τους ένστολους, με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις που δόθηκε στο Δημόσιο τομέα, για την αναγνώριση τέκνων.
Δ’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:
Οι οικονομικές περικοπές που μας επιβλήθηκαν με αποκορύφωμα το Ν. 4093/2012, κριθήκαν
αντισυνταγματικές, σύμφωνα με τις αποφάσεις του αρμόδιου Τμήματος του Συμβουλίου της
Επικρατείας. Επειδή λοιπόν επιβλήθηκαν μεγάλες περικοπές στο μισθολόγιο χωρίς καταφανέστατα
να ληφθούν υπ’ όψιν οι ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας μας, ούτε βεβαίως και η σημασία της
κοινωνικής μας αποστολής, όπως αναφέρει και το σκεπτικό της απόφασης Σ.τ.Ε., η πολιτεία
οφείλει άμεσα και χωρίς καμία χρονοτριβή να αποκαταστήσει την αδικία αυτή, επαναφέροντας τις
απολαβές μας στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012. Αναμένουμε την άμεση εκτέλεση της απόφασης
από την πολιτεία για το υπόλοιπο 50% που εκκρεμεί καθώς και τα αναδρομικά αυτού, ώστε να
υπάρξει πλήρης αποκατάσταση.
Πέραν, όμως, της θετικής αυτής εξέλιξης για όλο το ένστολο προσωπικό, το πυροσβεστικό
προσωπικό επιδιώκει και ταυτόχρονα απαιτεί:
Διαμόρφωση και βελτίωση του μισθολογίου μας:
Το υφιστάμενο (ισχύον σήμερα μισθολόγιο των Στρατιωτικών-Σωμάτων Ασφαλείας) δημιουργεί
ανισότητες και αδικίες μεταξύ των στελεχών εξ’ αιτίας:
α) της αφετηρίας (μονάδας) που δεν αρχίζει από τον Πυροσβέστη (Λοχία), αλλά η μονάδα ξεκινά
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από τον Ανθυπολοχαγό με σχέση 0,809 προς 2,37 του Πυροσβέστη (Λοχία) έως Α’ ΓΕΕΘΑ.
β) των συντελεστών, που δεν είναι ορθολογικά αναλογικοί και δίκαιοι για όλους τους βαθμούς.
γ) των βαθμολογικών-μισθολογικών προαγωγών που δεν είναι ανάλογες και αντίστοιχες με τις
Ένοπλες Δυνάμεις.
δ) του δεδομένου ότι οι τακτικές αποδοχές μας έχουν 45% επιδόματα και η χορηγούμενη επί
σειρά ετών εισοδηματική πολιτική υπολογιζόταν και καταβαλλόταν ως ποσοστό μόνο στο Βασικό
Μισθό.
Γι αυτό ΖΗΤΟΥΜΕ και ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ μισθολόγιο δίκαιο, χωρίς ανισότητες και αδικίες, με
νέα δυναμική που θα δίνει όραμα και προοπτική στην οικονομική αναβάθμιση των Πυροσβεστών,
ειδικότερα των νέων Πυροσβεστών-Υπαξιωματικών-Αξιωματικών.
Με αφετηρία εισαγωγής τον Β.Μ. του Πυροσβέστη (Λοχία) που θα αρχίζει από την μονάδα
και:
-Με δικαιότερους συντελεστές, ορθολογικά, σε αναλογική βάση.
-Με σταδιακή κατάργηση-ενσωμάτωση όλων των τακτικών επιδομάτων.
-Με θεσμοθέτηση:
Πραγματικής αμοιβής για την πέραν του πενθημέρου εργασία και εφαρμογή της εργατικής
νομοθεσίας για Κυριακές, εξαιρέσιμες αργίες, υπερωρίες, νυχτερινά (1/150 του κάθε μισθολογικού
κλιμακίου).
Επαναφορά του δασικού επιδόματος, λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών κατά την
αντιπυρική περίοδο και θεσμοθέτησή του.
Θεσμοθέτηση επιδόματος παραμεθόριων και προβληματικών περιοχών και για το Πυροσβεστικό
Προσωπικό με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις -ευεργετήματα, που χορηγήθηκε σε όλους τους
δημοσίους υπαλλήλους του κράτους.
Άπαξ αποζημίωση των πρόσθετων υπηρεσιών (ρεπό), που δεν μπορούν να χορηγήσουν οι
Υπηρεσίες λόγω έλλειψης προσωπικού.
Η στρατιωτική θητεία να αναγνωρίζεται άνευ πληρωμής.
Ε’ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ:
Επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000 € με κατάργηση της έκτακτης ειδικής εισφοράς
στο ετήσιο εισόδημα μέχρι 25.000,00 € για μισθωτούς - συνταξιούχους και καθορισμός νέας
φορολογικής κλίμακας με πρόσθετα κλιμάκια.
Επαναφορά όλων των φοροαπαλλαγών που ίσχυαν, όπως τόκοι στεγαστικών δανείων, τόκοι
ασφαλιστηρίων κλπ, οι οποίες μείωναν τον αποδιδόμενο ετήσιο φόρο εισοδήματος.
Τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας.
Σύμφωνα με το ανωτέρω διευρυμένο διεκδικητικό πλαίσιο, το οποίο προήλθε από τις εργασίες
του 19ου Τακτικού Συνεδρίου της ΠΟΕΥΠΣ, ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ότι:
-Θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις, ώστε αφενός μεν να μη διαψεύσουμε την ελπίδα
των συναδέλφων μας για ένα καλύτερο αύριο, αφετέρου δε, για να καταδείξουμε εμπράκτως τη
σημασία και τη χρησιμότητα της θεσμικά κατοχυρωμένης συνδικαλιστικής μας λειτουργίας.
-Θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις και μαζί με όλες τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις, να
συνεχίσουμε να επιζητάμε την εφαρμογή μιας άλλης πολιτικής, που θα σέβεται τον άνθρωπο πέρα
και πάνω από τα συμφέροντα των αγορών και της ολιγαρχίας του πλούτου.
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-Θα απαιτήσουμε από την ελληνική πολιτεία να θωρακίσει τον Έλληνα Πυροσβέστη από τους
κινδύνους που τον απειλούν, να δώσει λύσεις στα πολλά και μεγάλα προβλήματα, σύμφωνα
με το διεκδικητικό μας πλαίσιο, διότι όσο δεν κατοχυρώνεται το αγαθό της ασφάλειας, θα
πολλαπλασιάζονται οι κίνδυνοι για την ασφάλεια όχι μόνο της κοινωνίας και της χώρας αλλά
και των ίδιων των συναδέλφων μας. Το μαρτυρούν οι συνάδελφοί μας, θύματα στο βωμό του
καθήκοντος, που ζητούν δικαίωση κι εμείς οφείλουμε να τους την προσφέρουμε μέσα από τους
ανιδιοτελείς, αδιάκοπους και σθεναρούς αγώνες μας.
Καλούμε, λοιπόν, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, να συνεχίσει με πνεύμα ενότητας
και σύμπνοιας, διεκδικώντας συντεταγμένα και αποφασιστικά με όλες τις συνδικαλιστικές μας
δυνάμεις, την άμεση ικανοποίηση των κυρίαρχων αιτημάτων μας, όπως αυτά προέκυψαν μετά από
γόνιμο διάλογο και προβληματισμό κατά τη διάρκεια των εργασιών του 19ου Πανελλαδικού μας
Συνεδρίου.
Η συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου έγινε την 4η Ιουλίου 2016:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΛΙΟΛΙΟΣΙΔΗΣ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ: ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝ/
ΝΟΣ
ΜΕΛΗ: ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΔΑΔΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΦΕΡΤΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΑΡΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
και ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
Με προσωπική του επιστολή, ο Δημήτρης Σταθόπουλος, μετά το συνέδριο απευθύνθηκε στις
συναδέλφισσες και τους συναδέλφους του:
«Η επανεκλογή μου στη θέση του προέδρου της Ομοσπονδίας αποτελεί αναγνώριση των
προσπαθειών μου και η εμπιστοσύνη που επέδειξε στο πρόσωπό μου η βάση των συναδέλφων,
καθώς και οι σύνεδροι κατά τις αρχαιρεσίες, με τιμά ιδιαίτερα και με γεμίζει με ευθύνες γιατί
γνωρίζω ότι με την επιλογή τους προσδοκούν από μένα απτά αποτελέσματα και λύσεις στα καυτά
προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο μας.
Από την πλευρά μου, δηλώνω ότι θα δώσω τον καλύτερο εαυτό μου, θα καταβάλλω κάθε δυνατή
προσπάθεια για να φανώ αντάξιος των προσδοκιών σας, και θα είμαι, όπως έκανα και ως σήμερα,
δίπλα σε όποιον απευθυνθεί στην Ομοσπονδία».
Μετά το συνέδριο, η ΠΟΕΥΠΣ εκδηλώνει την αγωνία της για τις συνθήκες εργασίας στα
μέτωπα των πυρκαγιών, απευθύνεται δε μαζί με την ΕΑΠΣ στον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Αντιστράτηγο Ιωάννη Καρατζιά, τονίζοντας ότι «και αυτό το καλοκαίρι το Πυροσβεστικό Σώμα
μάχεται με τις φλόγες χωρίς θεσμοθετημένους κανόνες υγείας και ασφάλειας, ζήτημα το οποίο είχε
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νομική υποχρέωση η πολιτεία, να εξασφαλίσει».
Στη συνέχεια, οι Ενώσεις ενημερώθηκαν ότι έλαβαν «συγκεκριμένη διαβεβαίωση από τον κ.
Αρχηγό, ότι κανένας υπάλληλος δε θα στερηθεί νομίμων δικαιωμάτων του, που σχετίζονται με
δεδουλευμένες εκτός έδρας υπηρεσίες. Επίσης απαιτούμε την άμεση ολοκλήρωση κάθε διαδικασίας
που ξεκίνησε από τον 11/2015 και σχετίζεται με την έκδοση Π.Δ. σχετικά με την «Αναμόρφωση
των ειδικών διατάξεων των Οδοιπορικών Εξόδων προσωπικού των Ε.Δ. και των Στελεχών των
Σωμάτων Ασφαλείας» και μεταξύ άλλων τα ποσά θα κυμαίνονται από 20 έως 80 ευρώ, αναλόγως
το είδος της εκτέλεσης υπηρεσίας».
Να σημειώσουμε ότι, στις 26 Ιουνίου 2016, κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει
στα Δερβενοχώρια, πυροσβεστικό αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση και χρειάστηκε η
άμεση επέμβαση των διασωστικών συνεργείων για τη διάσωση των δυο πιλότων. Με επέμβαση
ελικοπτέρων που έριχναν νερό από αέρος, αλλά και με τη συνδρομή των επίγειων δυνάμεων, οι δυο
πιλότοι βγήκαν σώοι από το αεροσκάφος, με τον ένα να έχει τραυματιστεί ελαφρά.
Στις 18 Ιουλίου 2016, οι Ομοσπονδίες συναντήθηκαν με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας
Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσία των βουλευτών Δημήτρη Κυριαζίδη, Σίμου Κεδίκογλου και
Ιωάννη Ανδριανού.
Όπως ανακοινώθηκε, «αφού εκτέθηκαν αναλυτικά τα προβλήματα που απασχολούν το
συνδικαλιστικό μας κίνημα και υποβλήθηκε σχετικό Υπόμνημα με τα θεσμικά, εργασιακά,
ασφαλιστικά και άλλα αιτήματά μας, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αναγνώρισε τις δυσκολίες
και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η
ελληνική κοινωνία αναγνωρίζει τη διαχρονική προσφορά των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας,
τα οποία εργάζονται υπό αντίξοες και επικίνδυνες πολλές φορές συνθήκες. Επιβάλλεται λοιπόν για
τους λόγους αυτούς, όπως μας εξέφρασε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, η άμεση αναγνώριση
και θεσμοθέτηση της επικινδυνότητας της εργασίας μας.
Στη συνέχεια τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία, ανέκαθεν, έχει διαδραματίσει ένα πολύ θετικό
και ουσιαστικό ρόλο στην αναβάθμιση των συνθηκών λειτουργίας των Σωμάτων Ασφαλείας, με
σεβασμό στο θεσμικό ρόλο και την κρίσιμη αποστολή που έχουν για την ασφάλεια των πολιτών.
Το ίδιο θα συνεχίσει να κάνει, πιστεύοντας στις ικανότητες και την αφοσίωση των στελεχών τους
στην αποστολή τους.
Σε ό,τι αφορά τα ειδικότερα αιτήματα για τα οποία ζητήθηκε η επίσημη θέση της Νέας
Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι στηρίζει ανεπιφύλακτα την πλήρη εφαρμογή των
αποφάσεων του ΣτΕ όσον αφορά τη μισθολογική αποκατάσταση των ενστόλων, καθώς και το
αίτημα για ξεπάγωμα των προσλήψεων στα Σώματα Ασφαλείας.
Στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας επιδώσαμε σχετικό Υπόμνημα με τις θέσεις μας για το ιερό
δικαίωμα στην απεργία και την τροποποίηση του άρθρου 23 παρ. 2 του Συντάγματος ενόψει και της
Συνταγματικής Αναθεώρησης, ανάλογο του οποίου έχουμε καταθέσει και στον αρμόδιο υπουργό
της κυβέρνησης για την αναθεώρηση αυτή.
Τέλος, δόθηκε έμφαση και στα προβλήματα του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, για
τα οποία ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι την περίοδο αυτή είναι ιδιαίτερα οξυμένα, λόγω των πυρκαγιών
και των μεταναστευτικών ροών και δήλωσε ότι χρήζουν άμεσης ενίσχυσης και σε προσωπικό
και μέσα για να ανταπεξέλθουν στο ρόλο τους. Τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής
Ακτοφυλακής, όπως προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη διασφάλιση όμως των εθνικών
μας θέσεων».
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Το καυτό καλοκαίρι κάνει, όμως, ακόμα πιο ενδιαφέρουσες τις εξελίξεις στο μέτωπο του
μισθολογίου, όταν στις 25 Ιουλίου 2016, οι Ομοσπονδίες πληροφορούνται για τη συνάντηση των
υπηρεσιακών παραγόντων των τριών Σωμάτων με στελέχη του υπουργείου Οικονομικών και με
αποκλειστικό θέμα συζήτησης τα ειδικά μισθολόγια των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και
των Ενόπλων Δυνάμεων.
«Ως Ομοσπονδίες, είχαμε προειδοποιήσει επανειλημμένως την πολιτική και φυσική Ηγεσία των
Σωμάτων μας ότι, σε θέματα που αφορούν άμεσα το προσωπικό και ιδίως οικονομικά, δεν μπορεί να
λάβει χώρα καμία συνάντηση χωρίς την παρουσία των εκπροσώπων των εργαζομένων στα Σώματα
Ασφαλείας! Παράλληλα, επιδιώκαμε συνεχώς συνάντηση με τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό
Οικονομικών κ. Γιώργο Χουλιαράκη για τα εκκρεμή θέματα του Κλάδου μας (αποφάσεις του
ΣτΕ, οδοιπορικά, νυχτερινά, πάγωμα μισθολογικών προαγωγών κ.λπ.) χωρίς κανένα αποτέλεσμα!
Σήμερα, με την ως άνω «μυστική» συνάντηση, κάποιοι θεωρούν ότι μπορεί να γίνουν «χαλίφηδες
στη θέση του χαλίφη», εις βάρος των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας, που καθημερινά δίνουν
μάχες σε αντίξοες και τριτοκοσμικές συνθήκες εργασίας, με ανύπαρκτη υλικοτεχνική υποδομή και
με συνεχή διατάραξη του οικογενειακού - προσωπικού τους πλαισίου».
Οι Ομοσπονδίες καταγγέλλουν την τακτική αυτή και εγκαλούν και τις Ηγεσίες των Σωμάτων τους.
Όπως σημειώνουν, «σε μία χώρα όπου ο ένστολος εργάζεται σε καθεστώς πλήρους εργασιακής
ανασφάλειας (ακατάστατα ωράρια, χωρίς ρεπό, με απλήρωτα νυχτερινά και περιορισμένα κονδύλια
κλπ) και σε μια Ευρώπη που φλέγεται από συνεχόμενα κρούσματα ενισχυμένης εγκληματικής βίας,
βομβιστικές και εξτρεμιστικές επιθέσεις κατά αθώων πολιτών και περιουσιών, καθώς και με τους
γείτονές μας να βρίσκονται σε μια εμπόλεμη κατάσταση, αυτό που θα πρέπει να κάνει κατά κύριο
λόγο η πολιτική και η φυσική Ηγεσία των Σωμάτων μας, είναι να ενισχύσει με οιοδήποτε τρόπο τον
Έλληνα Αστυνομικό, Πυροσβέστη και Λιμενικό και όχι να τον ισοπεδώνει με πολιτικές μνημονίων
και αναμορφώσεις που στόχο έχουν αντί του εξορθολογισμού προς το καλύτερο, τη συνέχιση των
περικοπών, κατ’ εντολήν των δανειστών.
Οι ως άνω τακτικές - πρακτικές της κυβέρνησης, σίγουρα δεν επιδιώκουν την επίλυση των
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας, ενώ προκαλούν τη
μετωπική σύγκρουση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων αυτών!!!
Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα, λοιπόν...»
Το επόμενο διήμερο, αντιπροσωπεία των Ομοσπονδιών συναντήθηκε με εκπροσώπους του
ΣΥΡΙΖΑ και ειδικότερα με το Γενικό Γραμματέα του Κόμματος, Πάνο Ρήγα, το μέλος της Πολιτικής
Γραμματείας Νίκο Παυλίδη, το βουλευτή Γιάννη Σαρακιώτη και το συντονιστή του Τμήματος
Σωμάτων Ασφαλείας Γιώργο Μαλαγκωνιάρη, στους οποίους τονίστηκε ο εμπαιγμός που νιώθουν
και τους ζητήθηκε να εκφράσουν την αντίθεσή τους δημοσίως σε τέτοιου είδους μεθοδεύσεις.
Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, «για μεν τα μισθολογικά, δικαιολόγησαν τη θέση της κυβέρνησης,
λέγοντας ότι πρόκειται για ένα προκαταρκτικό στάδιο διερευνητικών επαφών και ότι σε κάθε
περίπτωση θα υπάρξει διάλογος, αναλαμβάνοντας προς τούτο τη δέσμευση για συνάντηση με τον
αρμόδιο υπουργό Οικονομικών, Γιώργο Χουλιαράκη. Στο χρόνιο αίτημά μας για την αναγνώριση
της επικινδυνότητας της εργασίας, συντάχθηκαν με τις θέσεις μας, χωρίς να προκύπτει ουσιαστική
δέσμευση του κυβερνώντος κόμματος, ενώ αναφορικά με τις έξωθεν παρεμβάσεις, τόνισαν ότι
στέκονται απέναντι σε κάθε μορφής αυθαιρεσία από όπου αυτή και αν προέρχεται.
Τέλος, για το θέμα της απεργίας, αποδέχτηκαν ότι, ως κυβέρνηση της αριστεράς, είναι υπέρ της
διεύρυνσης του συνδικαλιστικού αυτού δικαιώματος αλλά επιβάλλεται να υπάρξει διακομματική

739

Μανώλης Κ. Σταυρακάκης
συναίνεση διότι αυτό σχετίζεται με το μείζον σοβαρό ζήτημα λειτουργίας των Σωμάτων Ασφαλείας.
Όσο για το συνδικαλιστικό νόμο, μας διαβεβαίωσαν ότι σε καμία περίπτωση δε θα θίξουν κεκτημένα
δικαιώματα».
Στο Ποτάμι, οι Ομοσπονδίες συνομίλησαν με το γραμματέα του Ποταμιού Παναγιώτη
Καρκατσούλη και το συντονιστή του Τομέα Δημόσιας Τάξης και Πολιτικής Προστασίας, βουλευτή
Ιάσωνα Φωτήλα, οι οποίοι «εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στα δίκαια αιτήματά μας και
τόνισαν ότι θα σταθούν δίπλα μας κατ’ αρχάς στο θέμα του μισθολογίου, αφενός διότι οι αποφάσεις
του ΣτΕ πρέπει να γίνουν σεβαστές αφετέρου δε διότι δεν νοούνται περαιτέρω περικοπές σε μια
ευαίσθητη κοινωνική ομάδα όπως είναι οι ένστολοι των Σωμάτων Ασφαλείας. Για το θέμα της
επικινδυνότητας της εργασίας, συντάχθηκαν με τις θέσεις μας στιγματίζοντας την κυβέρνηση για
την ανακολουθία της, καθώς ως αντιπολίτευση, ήταν υπέρμαχη, ενώ ως κυβέρνηση εφαρμόζει τα
αντίθετα. Για το θέμα της απεργίας είπαν ότι το αίτημά μας είναι λογικό και ότι μια μορφής απεργία
θα μπορούσε να νομοθετηθεί, αφού αρθεί το συνταγματικό κώλυμα, χωρίς να θίγονται οι βασικές
λειτουργίες του κράτους».
Στο ΚΚΕ, οι Ομοσπονδίες συναντήθηκαν με τον κοινοβουλευτικό του εκπρόσωπο Θανάση
Παφίλη και τον βουλευτή Χρήστο Κατσιώτη, οι οποίοι «μας απάντησαν ότι διαχρονικά στηρίζουν
τα αιτήματά μας, το ίδιο όπως κάνουν με όλους τους εργαζόμενους, γι’ αυτό και τάσσονται υπέρ
του κοινού αγώνα και της συμπαράταξής τους κατά των μνημονίων και των πολιτικών λιτότητας.
Επομένως, ως συνδικάτο θα πρέπει να προβούμε σε κοινούς αγώνες εφόσον θίγονται κοινά
συμφέροντα και κεκτημένα δικαιώματα των εργαζομένων.
Για τα μισθολογικά μας αιτήματα, ειδικότερα, μας τόνισαν ότι αντιτίθενται σε οποιαδήποτε
μείωση μισθών και συντάξεων και ότι στηρίζουν το αίτημά μας για την εφαρμογή των αποφάσεων
του ΣτΕ, όπως στηρίζουν και κάθε δικαστική απόφαση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των
εργαζομένων. Όσον αφορά την αναγνώριση του επικινδύνου της εργασίας, υιοθετούν τη θέση μας
προσθέτοντας ότι πρέπει να εφαρμόζεται η εργατική νομοθεσία (νυχτερινά, αργίες, υπερωρίες κλπ)
για όλους τους ένστολους.
Τέλος, για το θέμα της απεργίας, τάχθηκαν υπέρ, τονίζοντας ότι ως ΚΚΕ από τη γέννηση του
συνδικαλισμού στα Σώματα Ασφαλείας, ήταν υπέρ της πλήρους συνδικαλιστικής ελευθερίας
έκφρασης και δράσης. Δήλωσαν δε ότι θα είναι δίπλα μας στους αγώνες που θα κάνουμε, στηρίζοντάς
μας μαζί με το λοιπό συνδικαλιστικό κίνημα που αντιτάσσεται τις πολιτικές της κυβέρνησης».
Είναι σαφές ότι τα προεδρεία συνεχίζουν με αμείωτο ενδιαφέρον και τους θερινούς μήνες τον
αγώνα. Η θερινή ραστώνη δεν έκαμψε την ετοιμότητά τους και αυτό το μαρτυρούσαν οι πυκνές
ανακοινώσεις για τις παρεμβάσεις τους.
Συνεχίζοντας στον ίδιο ρυθμό, η ΠΟΕΥΠΣ, στις 5 Αυγούστου 2016, ζήτησε από τον αναπληρωτή
υπουργό Νικόλαο Τόσκα τη θέση του αναφορικά με το υπό διαμόρφωση νέο ειδικό μισθολόγιο. Κι
ενώ όλοι ετοιμάζονται για την εορτή της Μεγαλόχαρης, στις 14/08/2016, «άλλος ένας συνάδελφος
χάνει τη ζωή του σε κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς, στο νομό Βοιωτίας. Ξαφνικά, ένιωσε αδιαθεσία
και μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος
του», ανακοινώνει το ΔΣ της ΠΟΕΥΠΣ, εκφράζοντας τα συλληπτήριά του στην οικογένειά του.
Μετά την εορτή της Παναγίας και του Δεκαπενταύγουστου, το προεδρείο ενημερώνει τις Ενώσεις
για την αναπροσαρμογή των χορηγηθέντων εφάπαξ βοηθημάτων σε τ. μετόχους των Τομέων
Πρόνοιας του Ταμείου Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ., που συνταξιοδοτήθηκαν από 01-082012 και εντεύθεν, δηλαδή μετά την ισχύ του Ν. 4307/2014. «Η χορήγησή τους θα γίνει σύμφωνα με
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τις προϋποθέσεις και τους όρους που ίσχυαν κατά τη χορήγηση του αρχικού εφάπαξ βοηθήματος και
σταδιακά, παράλληλα με την εξέταση των αιτήσεων για κύριο εφάπαξ, που εκκρεμούν, σε χρονικό
διάστημα έως 18 μηνών, ανάλογα με τις διαθέσιμες εγκεκριμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού
του κάθε Τομέα Πρόνοιας ξεχωριστά, αφού προηγηθούν σε κάθε περίπτωση οι εκκρεμείς αιτήσεις
για τη χορήγηση εφάπαξ βοηθημάτων σε τ. μετόχους του Ταμείου, που υπέβαλαν αίτηση μετά
την 30-7-2014 καθώς και όσοι συμπληρώνουν 30 έτη (Τ.Π.ΑΣ. & Τ.Π.Υ.Α.Π.) και δεν το έλαβαν
ακόμη».
Επίσης, με κοινή έγγραφη παρέμβασή τους προς τον Νίκο Τόσκα, ΠΟΕΥΠΣ και ΕΑΠΣ, τονίζουν
ότι στην κυβέρνηση προσπαθούν να βγάλουν κι από τη μύγα ξύγκι για να καλυφθεί η εγκατάλειψη
του πυροσβεστικού μηχανισμού.
«Κύριε Υπουργέ
Με την γνωστή πλέον σε μας και προσφιλή σε σας, τακτική του «μη διαλόγου», αίφνης την
επομένη του Δεκαπενταύγουστου, κοινοποιήθηκε το Π.Δ.82/2016, στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες,
με το οποίο κανονίζονται ζητήματα που αφορούν τις άδειες του Πυροσβεστικού προσωπικού,
τροποποιώντας το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.
Ειδικότερα με το άρθρο 1 παρ.7 του παραπάνω Π.Δ. εισάγεται νέα ρύθμιση που θέτει χρονικό
απαγορευτικό περιορισμό στην χορήγηση της άδειας ανατροφής τέκνου (ολόκληρης ή μέρους της),
για το χρονικό διάστημα 15 Ιουνίου έως και 15 Σεπτεμβρίου, εκάστου έτους, με την επίκληση των
αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών, λόγω της αντιπυρικής περιόδου.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση έρχεται επί της ουσίας να ακυρώσει την αρχική πρόθεση του νομοθέτη,
δίνοντας, με πολλά χρόνια καθυστέρηση, το συγκεκριμένο δικαίωμα και στους πυροσβεστικούς
υπαλλήλους, ανατρέποντας όμως τον οικογενειακό τους σχεδιασμό. Πολύ δε περισσότερο εάν γίνει
εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης άμεσα και ανακληθούν οι ήδη χορηγούμενες άδειες.
Σε κάθε περίπτωση επειδή οι αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες του Π.Σ. «είναι πάγιες και
διαρκείς», περιμένουμε από εσάς να καταργήσετε την εν λόγω διάταξη, αίροντας τον χρονικό
περιορισμό, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι μέχρι τότε δεν θα γίνει αναδρομική εφαρμογή του
διατάγματος, ανακαλώντας τις ήδη χορηγούμενες άδειες.
Τέλος, πιστεύουμε, η Παναγιά να έδωσε φώτιση και να μην μας έχετε ετοιμάσει άλλα τέτοια
νομοθετήματα για μας, χωρίς εμάς».
Στις 23 Αυγούστου 2016, συνεδρίασε η Επιτροπή Αγώνα των Ομοσπονδιών, προκειμένου να
προβεί σε αποτίμηση των ενεργειών της αναφορικά με τις νέες αποφάσεις της Ολομέλειας του
ΣτΕ.
Αρχικώς, υπήρξε ενημέρωση των παρευρισκομένων από τους νομικούς συμβούλους της ΠΟΑΣΥ
και ΠΟΑΞΙΑ, Χάρη Μπουκουβάλα και Ρήγα Μπαρμπούρη, για το περιεχόμενο των ιστορικών
αποφάσεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις συνέπειες της ακύρωσης της προσβαλλόμενης
υπουργικής απόφασης και της κήρυξης ως αντισυνταγματικού του ν.4307/2014, αναφορικά με
τις αποδοχές των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας. Τόσο όσον αφορά στην επιστροφή των
αναδρομικών όσο και στις εφεξής μισθολογικές ρυθμίσεις.
Οι Ομοσπονδίες, με βάση τις βαρυσήμαντες αυτές δικαστικές αποφάσεις, οργανώνουν την
κλιμάκωση της αγωνιστικής τους πορείας με αφορμή τα εγκαίνια της 81ης Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης. Καλούν δε το συνδικαλιστικό κίνημα να στείλει χιλιάδες μηνύματα στον
πρωθυπουργό της χώρας, δίνοντας δυναμικό «παρών» μέσω πανελλαδικής ένστολης συγκέντρωσης
διαμαρτυρίας, στις 9 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 18:00 στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου.
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Παράλληλα, δρομολογείται ήδη η συνάντηση των προέδρων των Ομοσπονδιών με τους
εκπροσώπους της κυβέρνησης, προκειμένου να προωθηθούν οι διαδικασίες τάχιστα. Η συμμόρφωση
της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι άμεση και καθολική. Δεν υπάρχει ανοχή! Πόσω μάλλον, όταν η
άποψη των κυβερνώντων είναι ήδη εκπεφρασμένη από την εποχή που ήταν στην αντιπολίτευση.
Στις 26 Αυγούστου 2016 εκδίδουν προσκλητήριο αγώνα, καταγγέλλοντας την ανακολουθία λόγων
και έργων της κυβέρνησης, που «μας οδηγεί όλους στην κοινή συστράτευση για την ανατροπή των
πιο αντιλαϊκών μέτρων που επεβλήθησαν στην κοινωνία και μάλιστα από μια συγκυβέρνηση που
ενστερνίζεται τις αξίες και τη φιλοσοφία της Αριστεράς».
Η ΠΟΕΥΠΣ επιπροσθέτως, ενημερώνει τον υπουργό, ότι «είμαστε το μόνο Σώμα που δεν έχουμε
Βαθμολόγιο» για να λάβει την απάντηση «ότι έχουν δοθεί οι ανάλογες εντολές στον Αρχηγό του
Πυροσβεστικού Σώματος για την εφαρμογή της σχετικής απόφασης, αλλά και για την από κοινού
συνεργασία μας πάνω σε αυτό το μεγάλο θέμα».
Κατά τη συνάντηση με τον υπουργό, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση της ΠΟΕΥΠΣ, ο ίδιος
επίσης, δήλωσε με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι «το υπουργείο Οικονομικών θα καταθέσει νέα
πρόταση στα συναρμόδια υπουργεία για την κατάρτιση νέου ειδικού μισθολογίου Σωμάτων
Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, διαψεύδοντας παράλληλα τα όποια σενάρια έχουν δει το φως
της δημοσιότητας. Επίσης, για τις ήδη ψηφισθείσες διατάξεις περί ισοδυνάμων και εξοικονόμησης
πόρων, ώστε να μην παγώσουν οι μισθολογικές προαγωγές από 01/01/2017, δήλωσε ότι δεν
απασχολούν πλέον την κυβέρνηση, αφού θα εφαρμοστεί νέο ειδικό μισθολόγιο! Από την πλευρά
μας, καταγγείλαμε το γεγονός ότι η κυβέρνηση, αντί να εφαρμόσει τις αποφάσεις του ΣτΕ για
το μισθολόγιό μας, εκπονεί νέο ειδικό μισθολόγιο με μοναδικό κριτήριο τις μνημονιακές
δεσμεύσεις!»
Το προεδρείο επανέλαβε τις θέσεις του και τόνισε: «Είναι σαφές ότι μετά και τη σημερινή εξέλιξη,
η κυβέρνηση μας οδηγεί στη μετωπική σύγκρουση, αφού έχει ως πρώτο της μέλημα την τήρηση
των μνημονιακών δεσμεύσεων και όχι τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των Σωμάτων
Ασφαλείας και της αξιοπρεπούς διαβίωσης των στελεχών τους. Σας καλούμε να δώσετε δυναμικό,
μαζικό παρών στην πανελλαδική ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιήσουμε
στη Θεσσαλονίκη (Άγαλμα Βενιζέλου), στις 9 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 18.00. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΩΝ - ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ!!!», ήταν η κατακλείδα της ανακοίνωσης.
Εξάλλου, στις 5 Σεπτεμβρίου 2016, η ΠΟΕΥΠΣ ενημέρωσε τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις-μέλη της
ότι έγινε «συμβολική διαμαρτυρία με αποδέκτη την ελληνική κυβέρνηση και κύρια στόχευση την
πλήρη συμμόρφωση του οικονομικού της επιτελείου στα διατασσόμενα με τελεσίδικο και ξεκάθαρο
τρόπο από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι αποφάσεις του ΣτΕ για τα κανάλια,
εφαρμόζονται άμεσα! Οι αποφάσεις του ΣτΕ που δικαιώνουν τους εργαζόμενους ένστολους, δεν
εφαρμόζονται ΠΟΤΕ! Δυο μέτρα και δυο σταθμά; ΓΙΑΤΙ; Αυτό είναι Δημοκρατία; Αυτό είναι
Κράτος Δικαίου;», είναι τα πελώρια ερωτηματικά που τίθενται και αποτυπώνονται στο πανό που
αναρτήθηκε έξω από το κτίριο του ΣτΕ επί της Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της παρέμβασης όλων
των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας.
Μεγαλειώδης διαδήλωση στη ΔΕΘ
Η συγκέντρωση ενόψει των εγκαινίων της ΔΕΘ, πραγματοποιήθηκε πράγματι μια ημέρα πριν
από τις «πανηγυρικές» εμφανίσεις και ομιλίες του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.
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Λίγο πριν τη συγκέντρωση, οι πρόεδροι των έξι Ομοσπονδιών παραχώρησαν συνέντευξη τύπου
με αιχμή το καθολικό αίτημα για άμεση συμμόρφωση της κυβέρνησης στις αποφάσεις του ΣτΕ.
Ακολούθησε το συλλαλητήριο, με το οποίο δόθηκε και το εναρκτήριο λάκτισμα για την έναρξη
νέων δυναμικών κινητοποιήσεων, σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο.
Κατά γενική ομολογία, ήταν μια μεγαλειώδης σε παλμό, «χρώμα» και όγκο συγκέντρωση
διαμαρτυρίας στο Άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, που εξελίχθηκε σε πορεία μέσω των
κεντρικών οδών της πόλεως, προς το υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης. Κι ενώ είχαν ενημερώσει
την υπουργό Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά, για την πρόθεσή τους να της επιδώσουν το Ψήφισμα
Διαμαρτυρίας, εκείνη απουσίαζε «μεγαλοπρεπώς»... σχολίαζαν οι πρόεδροι έξω από τις κλειστές
πόρτες του υπουργείου.
Το διήμερο που ακολούθησε, με την επίσκεψη του πρωθυπουργού στην 81η ΔΕΘ και τις
τοποθετήσεις του, δεν έδωσε καμιά θετική είδηση όσον αφορά τα επίμαχα ζητήματα, οπότε οι
Ομοσπονδίες απάντησαν:
«Ο πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας τόσο κατά τα εγκαίνια της ΔΕΘ όσο και κατά την
καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, πέρα από μια λακωνική αναφορά για την προσφορά των Ενόπλων
Δυνάμεων και της Αστυνομίας (άραγε στο Πυροσβεστικό και στο Λιμενικό Σώμα γιατί δεν
αναφέρθηκε;) απέφυγε προκλητικά να πει οτιδήποτε άλλο, αλλά και να απαντήσει στα καίρια
ερωτήματα που θέτουμε, από καιρό, στον ίδιο προσωπικά όσο και στο οικονομικό του επιτελείο
σχετικά με τη μη συμμόρφωσή τους προς τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, την
ουσιαστική ενίσχυση των προϋπολογισμών λειτουργίας των Σωμάτων Ασφαλείας, τη θωράκιση
των ενστόλων από τους επαγγελματικούς κινδύνους κλπ. Είναι σαφές ότι το συνδικαλιστικό μας
κίνημα κατόπιν τούτων:
1. Συνεχίζει να ζητά επιμόνως συνάντηση με τον ίδιο τον πρωθυπουργό, προκειμένου να του
καταστήσει σαφές ότι ο εμπαιγμός των ενστόλων έχει και τα όριά του.
2. Θέτει προ των ευθυνών τους όλους τους πολιτικούς και πολιτειακούς παράγοντες, από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Βουλής έως τους Αρχηγούς των Πολιτικών
Κομμάτων, τους οποίους καλεί να αναλάβουν πρωτοβουλίες ώστε το αμέσως προσεχές διάστημα
όχι μόνο να λάβουν θέση για το επίμαχο ζήτημα αλλά και να συμβάλουν στο να μην περάσει
νομοθέτημα που να αντίκειται στις αποφάσεις του ΣτΕ, επ’ ωφελεία των ενστόλων και του θεσμού
που υπηρετούν.
3. Καλεί τους μαζικούς φορείς να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στο δίκαιο αίτημά μας,
απαιτώντας από την κυβέρνηση να επιδείξει εμπράκτως τον προσήκοντα σεβασμό προς την
Ελληνική Δικαιοσύνη και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας».
Το «παρών» έδωσαν ο βουλευτής του ΚΚΕ, Αθανάσιος Βαρδάλης, και εκ μέρους της ΛΑΕ ο
πρώην γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Τάσος Μαυρόπουλος. Από τα υπόλοιπα
κόμματα που προσκλήθηκαν, ουδείς είχε την ευαισθησία να παραστεί!
«Στο προσκλητήριο της Θεσσαλονίκης, ανταποκρίθηκαν ένθερμα χιλιάδες συνάδελφοί μας, τους
οποίους ευχαριστούμε από καρδιάς και καλούμε να συνεχίσουν να ενισχύουν την προσπάθειά μας,
μεταφέροντας παντού στις Υπηρεσίες και στις κοινωνίες που διαβιούν, τα δίκαια αιτήματά μας.
Τα μηνύματα που εκπέμπουμε προς πάσα κατεύθυνση, είναι ξεκάθαρα. Τέρμα στα ψέματα και τις
αυταπάτες τους. Σεβαστείτε τους ενστόλους.
Συγκινητική ήταν τέλος, η ανταπόκριση των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικών, που
εκπροσωπήθηκαν από το Πανελλήνιο Συντονιστικό Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΑΣΕΔ) και πολλούς
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άλλους φορείς, καθώς και των συνταξιούχων συναδέλφων μας από τα Σώματα Ασφαλείας που
εκπροσωπήθηκαν από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας και Ενώσεις
Αποστράτων από πολλά γεωγραφικά διαμερίσματα» διαβάζουμε σε σχετική ανακοίνωση.
Η αποφασιστικότητα και η δυναμική του συνδικαλιστικού κινήματος για συνέχιση του αγώνα
με ακόμα μεγαλύτερο πείσμα, συμμετοχή και διεύρυνση των συμμαχιών, επιβεβαιώθηκε και
επισφραγίστηκε το διήμερο που ακολούθησε.
Αντί του πρωθυπουργού, στις 16 Σεπτεμβρίου 2016, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών,
Γιώργος Χουλιαράκης, απαντώντας στο αίτημα των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας για
άμεση συνάντηση μαζί τους, τους παρέπεμψε για το μεν μισθολόγιο στους συναρμόδιούς του
υπουργούς, για δε τις αποφάσεις του ΣτΕ, απάντησε με το ίδιο ακριβώς στερεότυπο επιχείρημα
των προηγούμενων κυβερνήσεων, ότι δηλαδή θα υλοποιηθούν «στο πλαίσιο των δημοσιονομικών
δυνατοτήτων και με απόλυτο γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον και την έξοδο από την κρίση»…
Η απάντηση θεωρήθηκε προκλητική από τις Ομοσπονδίες. Ακολούθησε ένας νέος κύκλος
συναντήσεων και αναζήτησης συμμαχιών, αρχής γενομένης από το ΠΑΜΕ, όπου τέθηκε ευθέως η
αναγκαιότητα των κοινών αγώνων με το εργατικό κίνημα, αλλά και σε επίπεδο κοινοβουλευτικό, με
την ενημέρωση των προέδρων της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης Δημόσιας Τάξης και
Δικαιοσύνης και της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων, για το ουσιαστικό περιεχόμενο
των Αποφάσεων του ΣτΕ.
Οι Ομοσπονδίες ευχαρίστησαν τους εκπροσώπους του ΠΑΜΕ, τονίζοντας ότι «με τη σημερινή
συνάντηση εγκαινιάζεται μια νέα περίοδος στα συνδικαλιστικά πράγματα της χώρας καθώς το
συνδικάτο μας, αγωνίζεται με γνώμονα όχι το «κομματικό» συμφέρον, αλλά τα συμφέροντα των
εργαζόμενων ενστόλων όλης της χώρας οι οποίοι δεν έχουν να χωρίσουν τίποτε από τους άλλους
εργαζομένους. Κι αυτό θα γίνει πράξη το επόμενο διάστημα μέσω των κοινών ενωτικών μας
αγώνων, αναδεικνύοντας στην κοινωνία τα κοινά μας αιτήματα και τις κοινές μας αγωνίες για το
αύριο».
Στις 20 Σεπτεμβρίου 2016, οι Ομοσπονδίες απέστειλαν νέα επιστολή στον πρωθυπουργό
Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντάς του ότι «έχουμε απευθύνει από την αρχή του χρόνου δυο φορές αίτημα
συνάντησης μαζί σας (από 21/04/2016, αρ. πρωτ.: 605/4/46 και από 13/07/2016, αρ. πρωτ.:
605/4/47) υπογραμμίζοντας τη σημασία της δια ζώσης επικοινωνίας και ενημέρωσής σας για τα
φλέγοντα ζητήματα που μας απασχολούν, χωρίς να υπάρξει θετική ανταπόκριση από την πλευρά
σας, ενώ κατά την τελευταία δημόσια αναφορά σας στο έργο των Σωμάτων Ασφαλείας, με αφορμή
τα εγκαίνια της 81ης ΔΕΘ, περιοριστήκατε στη συνήθη αναγνώριση της προσφοράς των ενστόλων,
χωρίς να συνοδεύεται αυτή με συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις – απαντήσεις στα γνωστά
στην Κυβέρνησή σας πάγια και δίκαια αιτήματά μας». Και αφού αναφέρονται στις προεκλογικές
του δεσμεύσεις κλείνουν την επιστολή καλώντας τον να δεχθεί άμεσα τα προεδρεία «όπως
επιτάσσουν οι δημοκρατικοί μας θεσμοί και επιβάλλουν επιτακτικά οι ανάγκες αντιμετώπισης των
προαναφερόμενων καίριων ζητημάτων».
Επίσης, στις 21-09-16, ενημέρωσαν τους προέδρους της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης,
Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, Αντώνη Συρίγο και της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών
Θεμάτων, Γεράσιμο Μπαλαούρα, για το ουσιαστικό περιεχόμενο των Αποφάσεων του ΣτΕ, ώστε
με τη θεσμική τους ιδιότητα να συμβάλλουν, τόσο στη δικαίωση των αγώνων τους, όσο και «στην
προστασία των θεσμών που κατά απαράδεκτο τρόπο απαξιώνονται από τους κυβερνώντες».
Στις 27 Σεπτεμβρίου 2016, οι Ομοσπονδίες προέβησαν σε μια ακόμα ακτιβιστική κίνηση έξω
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από το υπουργείο Εθνικής Αμύνης, αναδεικνύοντας το κυρίαρχο αίτημά τους: Με συνθήματα,
όπως «Τα λεφτά δεν είναι του Στρατού, είναι του Ελληνικού Λαού» και «Καμμένε θυμήσου την
υπόσχεσή σου κι αν δεν μπορείς, άντε παραιτήσου», οι Ομοσπονδίες καυτηρίασαν την ανακολουθία
λόγων και έργων του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων και υπουργού Εθνικής Αμύνης Πάνου
Καμμένου. «Αλήθεια αμείλικτη και για τον ίδιο, αφού αδιάψευστος μάρτυρας είναι από τη μια οι
κατά καιρούς δηλώσεις του και από την άλλη το κυοφορούμενο νέο ειδικό μισθολόγιο Σωμάτων
Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο αποτελεί συνέχεια των μνημονιακών περικοπών και
αδικιών εις βάρος των ενστόλων. Διότι, τι άλλο παρά την πολιτική των περικοπών εξυπηρετούν
τα «εφευρήματα» άλλοτε του παγώματος και ξεπαγώματος των μισθολογικών προαγωγών, άλλοτε
των ισοδυνάμων και άλλοτε των εξαιρέσεων και των προσωπικών διαφορών, ενώ το μόνο ορθό
και αναμενόμενο από εμάς μέτρο, είναι ο σεβασμός τόσο στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης όσο και
στους θεσμούς που εκπροσωπούμε;
Όσο για το «ποιοι παλεύουν πραγματικά», θα φανεί εκ του αποτελέσματος (εφαρμογή απόφασης
του ΣτΕ). Σε όσους νομίζουν δε, ότι δεν εκφράζουμε τις αγωνίες των συναδέλφων μας αλλά
κάνουμε μικροπολιτική, δηλώνουμε ότι τα «πελατάκια» τελείωσαν για όλους», τόνιζαν με νόημα
με μια ακόμα κοινή ανακοίνωση οι έξι Ομοσπονδίες και Ενώσεις.
Ακολούθησε, στις 30 Σεπτεμβρίου 2016, συνάντηση των συνδικαλιστών με τον υπουργό
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Θοδωρή Δρίτσα, ο οποίος «υπεραμύνθηκε της πολιτικής της
κυβέρνησης στον οικονομικό τομέα, υποστηρίζοντας ότι η χώρα μας, πριν μπει στα Μνημόνια,
είχε χρεοκοπήσει και επειδή συνεχίζει να παράγει ελλείμματα, εξακολουθεί να τελεί υπό στενή
επιτροπεία και γι’ αυτό αναγκάστηκε να τροποποιήσει τα προεκλογικά της προγράμματα, αφού στη
μάχη της διαπραγμάτευσης, ηττήθηκε».
Για το φλέγον θέμα του μισθολογίου και των μισθολογικών προαγωγών, προέβαλε μια
διαφορετική θέση από αυτήν που είχε παραθέσει νωρίτερα ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας
του Πολίτη, ότι δηλαδή το θέμα των ισοδυνάμων δεν υφίσταται και θα εξεταστεί στο πλαίσιο του
καθορισμού νέου μισθολογίου.
Ο Θ. Δρίτσας, αντιθέτως, τους είπε ότι «για τα ισοδύναμα έχουν υποβληθεί από τα συναρμόδια
υπουργεία διάφορες προτάσεις. Πάντως, το υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται συνολικά
διάφορα σενάρια για τα ειδικά μισθολόγια και θα προβεί σε συνολική αντιμετώπιση των ακραίων
καταστάσεων που είχαν δημιουργηθεί σε ορισμένους Κλάδους, στους οποίους δεν περιλαμβάνονται
όμως οι Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε, δεν
υπάρχουν οριστικές αποφάσεις, πολλώ δε μάλλον, δεν έχει ενημερωθεί ούτε έχει αποφασισθεί
από τον πρωθυπουργό της χώρας το τι μέλλει γενέσθαι επ’ αυτού. Όσο για τις αποφάσεις του ΣτΕ,
δηλώθηκε κατηγορηματικά εκ μέρους του, ότι κανείς δεν θα πει ότι δεν θα εφαρμοστούν, διότι το
θέμα είναι στο τραπέζι και μάλιστα επιδέχεται συζήτησης ο καθορισμός ενός χρονικού ορίζοντα
για την εφαρμογή τους».
Παράλληλα, το προεδρείο της ΠΟΕΥΠΣ απευθύνθηκε στον αναπληρωτή υπουργό Νίκο Τόσκα,
με αφορμή τη συνάντηση εργασίας στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με αντικείμενο
την τροποποίηση-αναμόρφωση του Π.Δ. 305/1992. Στη συνάντηση αυτή δεν προσκλήθηκε η
Ομοσπονδία και όπως τονίζει στην επιστολή της, «η παράλειψη της πρόσκλησής μας για συμμετοχή
στην παραπάνω σύσκεψη, μας δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά, ενόψει του γεγονότος ότι η
Ομοσπονδία μας αποτελεί την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση στο χώρο του
Π.Σ. και αντιπροσωπεύει το σύνολο των υπαλλήλων, ανεξαρτήτως βαθμού και τυχόν ειδικοτέρων
προσόντων (πτυχίο Α.Ε.Ι. κλπ.)».
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Παραίτηση «βόμβα»
Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος ΠΣ Ιωάννης Θ. Καρατζιάς υπέβαλε στις
21 Σεπτεμβρίου 2016, την παραίτησή του, καταγγέλλοντας εξωθεσμικές παρεμβάσεις στο έργο
του!
Κύριε Υπουργέ
Μη δυνάμενος (εκ χαρακτήρος) να υποκύψω σε προσταγές και επιθυμίες που είναι αντίθετες με
τα πιστεύω μου, τις αξίες και αρχές μου.
Έχοντας εξαντλήσει κάθε πρόσφορο και θεμιτό μέσο, προσπαθώντας και ενεργώντας με σκοπό
τη διαφύλαξη του κύρους του θεσμού που υπηρετώ, αλλά και υπερασπιζόμενος την προσωπική
μου Αξιοπρέπεια.
Υποβάλλω σήμερα την παραίτησή μου από το Αξίωμα του Αρχηγού του Πυροσβεστικού
Σώματος, προκειμένου να επιλεγεί νέος Αρχηγός ο οποίος θα τυγχάνει της πολιτικής στήριξης και
εμπιστοσύνης τόσο από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας όσο και τον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Εμμένω στην παρούσα και ευχαριστώ τον πρωθυπουργό της χώρας κ. Αλέξη Τσίπρα, για την
εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου και την εκφρασμένη δημόσια θέση του ότι «οι Αρχηγοί
των Σωμάτων Ασφαλείας δεν επιλέχθηκαν με κομματικά κριτήρια, αλλά γιατί είναι ικανοί και
έντιμοι Αξιωματικοί».
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
Ιωάννης Θ. Καρατζιάς, Αντιστράτηγος Π.Σ.
Νέος Αρχηγός ΠΣ επελέγη ο Αντιστράτηγος Βασίλειος Καπέλιος. Η ΠΟΕΥΠΣ απέστειλε τις
ευχές της και ζήτησε συνάντηση μαζί του. Επιστολή απέστειλε, όμως, στις 6-10-16, και στον
παραιτηθέντα προκάτοχό του Ιωάννη Καρατζιά, ως «Έναν οφειλόμενο αποχαιρετισμό»:
Αγαπητέ Αρχηγέ
Με αφορμή τη σημερινή τελετή παράδοσης - παραλαβής της Αρχηγίας του Σώματος, σου
γνωρίζουμε ότι η υποβολή της παραίτησής σου, μας προκάλεσε ιδιαίτερη στεναχώρια και με
προσοχή διαβάσαμε την σχετική επιστολή προς τον κ. Υπουργό, το περιεχόμενο της οποίας
απολύτως κατανοήσαμε.
Αρχηγέ
Με την παραίτησή σου δίδαξες τι σημαίνει «υπερασπίζομαι την αξιοπρέπεια του Πυροσβέστη».
Έτσι πρέπει να είναι ένας Ηγέτης, να μην υποκύπτει σε προσταγές και επιθυμίες που είναι
αντίθετες με τα πιστεύω του και τις αξίες του, προκειμένου να διαφυλάξει τις αρχές και το κύρος
του Πυροσβεστικού Σώματος.
Μέχρι το τέλος ενδιαφέρθηκες για τα θεσμικά αιτήματα των υπαλλήλων του Π.Σ. και είχαμε
αγαστή συνεργασία γι’ αυτά. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ότι ήσουν εσύ που
χτύπησες τη γροθιά στο τραπέζι, προκειμένου να προωθηθεί το βαθμολόγιο των κατωτέρων στη
βάση των προτάσεων της Ομοσπονδίας και να αξιώσεις την ταχεία θεσμοθέτησή του, παρά την
αντίθεση και τον πόλεμο προσώπων που διακρίνονται για τις επιδόσεις τους στον παραγοντισμό,
το συντεχνιασμό και την έλλειψη αρχών.
Τελικά, αγαπητέ Αρχηγέ, η παραίτησή σου, σε τιμά. Όμως γεννά ιδιαίτερο προβληματισμό και
ερωτηματικά το νοσηρό κλίμα που οδήγησε στην παραίτησή σου και για τις επιπτώσεις του στη
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ζωή του Πυροσβέστη.
Εμείς που μένουμε, ελπίζοντας και στη μετά την αποστρατεία σου συνεργασία, θα αντιπαλέψουμε
μέχρι τέλους το νοσηρό κλίμα και τις λογικές των παρακέντρων εξουσίας στο Π.Σ., που αντί να
ενισχύουν το έργο του, με δόλιες συμπεριφορές, το υπονομεύουν.
Με τις σκέψεις αυτές σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Με ιδιαίτερη και αμέριστη εκτίμηση.
Το ΔΣ της ΠΟΕΥΠΣ συνεδρίασε στις 5/10/2016 με θέματα: 1) Ενημέρωση για την Αίτηση
Ακύρωσης στο ΣτΕ, 2) Ενημέρωση - εξελίξεις περί μισθολογίου, 3) Τροποποίηση - επικαιροποίηση
ΠΔ 170/1996 και 305/1992, 4) Ενημέρωση - εξελίξεις, καθήκοντα οδηγού στα Κέντρα Υγείας και
5) Περί εγγραφής της Ομοσπονδίας στην EFFUA. Επίσης, αποφασίσθηκε ομόφωνα, η δημιουργία
τριμελών επιτροπών με σκοπό να καταθέσουν ολοκληρωμένες προτάσεις, ως εξής: 1) για το
Βαθμολόγιο, Σταθόπουλος Δημήτριος, Φερτάκης Βασίλειος και Φωτόπουλος Γεώργιος, 2) για το
305/1992, Δαδούδης Κων/νος, Λυμπέρης Νικόλαος και Ανδρεόπουλος Παναγιώτης και 3) για το
170/1996, Λαυράνος Νικόλαος, Κοτοπούλης Ιωάννης και Τσιλίκας Ιωάννης.
Στις 6/10/2016 ενημερώθηκαν οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις για την πρόταση του Α.Π.Σ. σχετικά
με την τροποποίηση του Π.Δ. 170/1996 «Κανονισμός Κατάταξης Δοκίμων Πυροσβεστών και
μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Π.Σ.».
Η επόμενη πρωτοβουλία φέρει τις υπογραφές των προέδρων της ΠΟΕΥΠΣ και της ΕΑΠΣ
Δημήτρη Σταθόπουλου και Γιάννη Σταμούλη και στοχεύει ευθέως τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα,
έρχεται δε σε συνέχεια της παραίτησης του Αρχηγού ΠΣ και, σημειολογικά, την ημέρα που στη
Βουλή διεξάγεται συζήτηση για τη διαφθορά και τη διαπλοκή στο δημόσιο βίο:
ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΣΙΩΠΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ
Πριν λίγες ημέρες στις 21 Σεπτεμβρίου 2016, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος,
Αντιστράτηγος Ιωάννης Καρατζιάς, απέστειλε επιστολή παραίτησής του (συν. 1) προς την πολιτική
Ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Στο κείμενό της, ο απερχόμενος Αρχηγός, με μια πρωτοφανή για την Ιστορία του Π.Σ. κίνηση,
κατήγγειλε ότι η παραίτησή του οφείλεται στην άρνησή του να υποκύψει σε «προσταγές και
επιθυμίες που είναι αντίθετες με τα Πιστεύω, Αξίες και Αρχές του» και επίσης ότι «εξάντλησε
κάθε πρόσφορο και θεμιτό μέσο για να διαφυλάξει το κύρος του θεσμού που υπηρετεί αλλά και να
υπερασπίσει την προσωπική του αξιοπρέπεια».
Τις σοβαρότατες αυτές καταγγελίες του κ. Αρχηγού, ο οποίος, είχε επιλεγεί από εσάς προ ολίγων
μηνών, «λόγω ικανότητας και εντιμότητας», όπως είχατε τότε δηλώσει, την ίδια ημέρα, ερμηνεύει
με καταχώρηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter (συν.2), ο ανώτατος αξιωματικός
του Π.Σ. Αρχιπύραρχος Ιωάννης Ζάχος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του
Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο λόγος της παραίτησης του κ.
Αρχηγού «στηλιτεύει τη διαπλοκή πολιτικονομικοσυμβούλων του τ. υπουργείου Δημοσίας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη και Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, μη εξαιρουμένου και
του αξιότιμου Γενικού Γραμματέα αυτής και λόγω βλακείας με κρατικοδίαιτα ιδιωτικά συμφέροντα
που χρησιμοποιούν διαχρονικά το Πυροσβεστικό Σώμα να πλουτίζουν σε βάρος του ελληνικού
λαού…».
Για τη βασιμότητα των παραπάνω σοβαρότατων αυτών καταγγελιών, οι οποίες έπρεπε να
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ελεγχθούν, μέχρι σήμερα, ουδεμία απάντηση δόθηκε από την πολιτική Ηγεσία του υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ουδεμία πρωτοβουλία έρευνας διατάχθηκε από
ό,τι γνωρίζουμε, πλην της λακωνικής ανακοίνωσης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
κ. Ι. Καπάκη περί της προθέσεώς του για προσωπική προσφυγή στη δικαιοσύνη για την συκοφαντική
του προσβολή από τις δηλώσεις του Αρχιπυράρχου Ι. Ζάχου (συν.3).
Επίσης, μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε αν οι καταγγέλλοντες απέστειλαν συγκεκριμένα στοιχεία
στην Ελληνική Δικαιοσύνη, ως είχαν υποχρέωση εκ της δημόσιας θέσης τους ή αν το έπραξε η
προϊστάμενη πολιτική Ηγεσία.
Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ
Τα παραπάνω, τα οποία συνοδεύτηκαν με μια πρωτοφανή πολυήμερη καθυστέρηση
αντικατάστασης του απερχόμενου και καταγγέλλοντα κ. Αρχηγού, αλλά κυρίως η απόλυτη σιωπή,
σαφώς και δημιουργούν ένα ιδιαίτερα βαρύ κλίμα στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Οι εργαζόμενοι του Πυροσβεστικού Σώματος, που και φέτος έδωσαν ένα σκληρό και επίπονο
αγώνα για να σώσουν την πατρίδα από τις αδηφάγες φλόγες, αναμένουν τον απόλυτο φωτισμό των
βαρύτατων σκιών που δημιουργήθηκαν στην κορυφή της πυροσβεστικής και πολιτικής Ηγεσίας.
Τα συγκεκριμένα γεγονότα είναι πρωτοφανή και η απόλυτη σιωπή, αλλά κυρίως η απραξία
διαλεύκανσής τους, που τα συνοδεύει μέχρι σήμερα, είναι εξίσου πρωτοφανή.
Σήμερα, στην προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τα ζητήματα
διαφθοράς και διαπλοκής, είναι ιδιαίτερα επίκαιρη και σημειολογική η παρέμβασή μας.
Περιμένουμε τη δική σας παρέμβασή», κατέληγε η επιστολή, χωρίς βεβαίως να δοθούν απαντήσεις
από κανέναν.
Εξωτερικές σχέσεις και συνεργασίες
Η ΠΟΕΥΠΣ δίνει το στίγμα της στις 15 Οκτωβρίου, συμμετέχοντας στο 27ο Συνέδριο της
Π.Ο.ΑΞΙ.Α., στο Ηράκλειο Κρήτης. Με ομιλία του, ο πρόεδρος Δημήτρης Σταθόπουλος, τόνισε
την αναγκαιότητα συνέχισης του αγώνα με τις άλλες Ομοσπονδίες. Επίσης, «με αφορμή τους
πλειστηριασμούς και την αναμενόμενη κλήση μας σε υπηρεσίες πέρα της αποστολής και του έργου
μας», όπως είπε, έγινε από τον ίδιο ιδιαίτερη αναφορά σε συμβάν με Ισπανό Πυροσβέστη, ο οποίος
τιμωρήθηκε επειδή αρνήθηκε να υπακούσει στις διαταγές που τον ήθελαν να σπάει το λουκέτο
της εισόδου οικίας μιας υπό έξωση 85χρονης που έχανε το σπίτι της επειδή δεν μπορούσε να
πληρώσει το στεγαστικό της δάνειο. «Εγώ σώζω ανθρώπους και όχι τράπεζες», δήλωσε ο Ισπανός
πυροσβέστης και έγινε ίνδαλμα σε όλη την Ισπανία. «Με τα ερωτηματικά που σε όλους μας
γεννιούνται, τι θα κάναμε εμείς σε ανάλογη περίπτωση και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε
ανάλογα περιστατικά;» διερωτήθηκε ο Δ. Σταθόπουλος.
«Τόσο ο υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Κουρουμπλής όσο
και ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης Δημήτριος Αναγνωστάκης, λαμβάνοντας το λόγο, δεν
απάντησαν επί της ουσίας των ερωτημάτων που τους θέσαμε», τονιζόταν στη σχετική ανακοίνωση
της ΠΟΕΥΠΣ, μετά το συνέδριο.
Στις 19 Οκτωβρίου 2016, οι Ομοσπονδίες προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό του ΓΛΚ στην
οδό Πανεπιστημίου, όπου βρίσκεται και η έδρα του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου
Χουλιαράκη. Αντιπροσωπεία των Ομοσπονδιών ζήτησε να συναντηθεί άμεσα με τον αναπληρωτή
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υπουργό, αλλά η Διευθύντρια του Γραφείου του, απάντησε ότι «δεν κατέστη έως σήμερα εφικτό
να μας δεχθεί ο υπουργός λόγω φόρτου εργασίας και συνεχών συνεργασιών με τους θεσμούς!
Προσφέρθηκε, ωστόσο, να προγραμματίσει ραντεβού το επόμενο διάστημα, ίσως και εντός της
ημέρας στη Βουλή, στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών όπου έχει ξεκινήσει η συζήτηση του
Προϋπολογισμού έτους 2017, με τη συμμετοχή και του κ. Χουλιαράκη».
Στο εξής απασχολεί, όμως, εντόνως το προεδρείο και η σύμβαση του δημοσίου για την παροχή
υπηρεσιών στη Frapοrt Greece. Με έγγραφό της προς τις Ενώσεις της, στις 20-10-16, η ΠΟΕΥΠΣ
αναφέρει ότι «το Ελληνικό Δημόσιο και κατ΄επέκταση το Π.Σ., θα αναλάβει σύμφωνα με το Ν.
4389/2016, την παροχή υποστήριξης σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες διάσωσης και πυρόσβεσης των
14 παραχωρηθέντων αεροδρομίων. Ήδη, υπηρεσιακοί παράγοντες έχουν αρχίσει τις συναντήσεις
με εκπροσώπους της εταιρείας προκειμένου να υλοποιηθούν τα συμφωνηθέντα. Οι μέτοχοι της
Fraport Greece είναι ο γερμανικός διαχειριστής αεροδρομίων Fraport A.G. και ο ελληνικός Όμιλος
Κοπελούζου. Η Fraport Greece, επωφελούμενη από το δίκτυο συνεργασίας που έχουν οι μέτοχοί
της, θα είναι υπεύθυνη για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια στην Ελλάδα, με αντικείμενο τη
συντήρηση, λειτουργία και διαχείρισή τους, για τα επόμενα 40 χρόνια. Η ανάληψη της λειτουργίας
των αεροδρομίων αναμένεται μέχρι το τέλος του 2016, με στόχο της εταιρείας, όπως αναφέρει,
την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των αεροδρομίων, τον εκσυγχρονισμό και την
αναβάθμιση των υποδομών, καθώς και τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού με σχέδια που
προβλέπουν τον εκσυγχρονισμό, την ανάπτυξη και την επέκταση της υποδομής των αεροδρομίων,
συνολικής επένδυσης 330 εκατ. μέχρι το 2020.
Με αυτά τα δεδομένα, το Πυροσβεστικό Σώμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανταποκριθεί
άμεσα στη διάθεση υπαλλήλων για την πυρασφάλεια των εν λόγω αεροδρομίων, προφανώς με
μετακινήσεις και μεταθέσεις Πυροσβεστών ανά την επικράτεια, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν
τεράστια προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, και κατ΄ επέκταση,
το ξεσπίτωμα 330 πυροσβεστικών υπαλλήλων».
Επίκαιρη ερώτηση για το θέμα κατέθεσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης
προς τον υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτη Κουρουμπλή.
Μάλιστα, λίγο μετά, ακολούθησε συνάντηση των Προέδρων των Δ.Σ. Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και Ε.Α.Π.Σ.
με το προεδρείο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Υπηρεσίας (Ο.Σ.Υ.Π.Α.).
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα νέα δεδομένα που
διαμορφώνονται ειδικότερα στον τομέα της πυρασφάλειας στον χώρο των ελληνικών αεροδρομίων,
μετά την παραχώρησή τους σε ιδιωτικά συμφέροντα.
Οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις ενημερώθηκαν, όμως, και για τη διεκδίκηση της αναδρομικής
διαφοράς αποδοχών, σύμφωνα και με τις προσφυγές που κατατέθηκαν εκ μέρους της ΠΟΕΥΠΣ
ενώπιον του ΣτΕ, με αύξοντα αριθμό 165/2015 Αίτηση Ακύρωσης της Υπουργικής Απόφασης που
εκδόθηκε βάση του Ν.4307/2014 με τον οποίο αποκαθιστούσαν μερικώς (κατά 50%) τις αποδοχές
των ένστολων στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας.
«Η παραπάνω Αίτηση Ακύρωσης είχε ορισθεί να εκδικαστεί αρχικά την 03/04/2016 στην
Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, οπότε δόθηκε αναβολή, για την 18/09/2016, αλλά με
το αιτιολογικό της διερεύνησης του νομικού μας πλαισίου, δόθηκε νέα αναβολή για τις 02/12/2016.
Προκειμένου, λοιπόν, να διασφαλίσουν οι υπάλληλοι τις αξιώσεις τους, θα πρέπει να προσφύγουν
και ατομικά στα διοικητικά δικαστήρια. Δεδομένων των αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ,
όπου κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι μειώσεις των αποδοχών, που επέβαλαν οι ν. 4093/2012
και 4307/2014 τόσο για το χρονικό διάστημα από 01-08-2012 έως 15-11-2014, όσο και για το
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διάστημα από 15-11-2014 και εφεξής, τίθεται εκ των πραγμάτων ανάγκη διεκδίκησης της διαφοράς
αποδοχών για το ως άνω διάστημα», ανάφερε μεταξύ άλλων στο ενημερωτικό του σημείωμα το
προεδρείο της Ομοσπονδίας.
Στις 8 Νοεμβρίου 2016, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος,
δέχθηκε τις Ομοσπονδίες στο Προεδρικό Μέγαρο και ενημερώθηκε με ιδιαίτερη προσοχή για
την κατάσταση που αντιμετωπίζουν, ως θεσμικοί εκπρόσωποι των εργαζομένων στα Σώματα
Ασφαλείας. Παράλληλα, του επιδόθηκε σχετικό Υπόμνημα και ζητήθηκε «η εκ του θεσμικού του
ρόλου πηγάζουσα παρέμβαση για την ευόδωση του αγώνα μας και την ικανοποίηση των δίκαιων
αιτημάτων μας», ανέφερε η λακωνική ανακοίνωση των έξι προέδρων.
Το Νοέμβριο έλαβαν χώρα επισκέψεις στα γραφεία της ΠΟΕΥΠΣ, αφενός του Τομεάρχη Δημόσιας
Τάξης της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, αφετέρου αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Συμμαχίας Ενώσεων Πυροσβεστών (European Fire Figters Unions Alliance – E.F.F.U.A.),
αποτελούμενης από τον Πρόεδρο Kim Nikula, τον Γενικό Γραμματέα Mikael Svanberg, καθώς και
από τον Νομικό Σύμβουλο Pasi Jaakkola.
Σύμφωνα με την εκτενή ανακοίνωση που εκδόθηκε για την ιστορική συνάντηση με την
E.F.F.U.A, «σκοπός της επίσκεψής τους, που έγινε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα στα γραφεία μας,
ήταν να ενημερωθούν σε βάθος για το σύστημα οργάνωσης του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς
και για το σύστημα οργάνωσης του συνδικαλιστικού μας κινήματος (Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Ομοσπονδία, όπου η ΠΟΕΥΠΣ απέσπασε ιδιαίτερα θετικά σχόλια για την οργάνωσή της) και
κυρίως να επισκεφθούν Πυροσβεστικούς Σταθμούς για να συζητήσουν με τον απλό Πυροσβέστη,
προκειμένου να τον ευαισθητοποιήσουν στην εκστρατεία που έχουν ξεκινήσει στην Ευρώπη για
τον καρκίνο που πλήττει Πυροσβέστες.
Μας ενημέρωσαν, επίσης, για τη λειτουργία της E.F.F.U.A. που είναι ένας οργανισμός με
σκοπό τη διαφύλαξη της εργασίας των Πυροσβεστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της διεθνούς
συνεργασίας, της επίβλεψης και της προώθησης των συμφερόντων όλων των Ενώσεων των
εργαζομένων και με τη συντονισμένη δράση, να διαπραγματεύεται, να παίρνει πρωτοβουλίες
και να προχωρά σε συμφωνίες για εθνικά και διεθνή θέματα, επικαλούμενη τα μέλη της, καθώς
την αφορούν άμεσα οι συνθήκες εργασίας και η βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος του
πυροσβεστικού προσωπικού.
Η E.F.F.U.A. δραστηριοποιείται στις Βρυξέλλες και συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (European Trade Union Confederation) σε ένα πανευρωπαϊκό
φόρουμ συνεργασίας συνδικαλιστικών Ενώσεων Πυροσβεστών Ευρωπαϊκών χωρών και είναι σε
θέση να επηρεάσει την λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο Επιτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γενικότερος στόχος είναι να επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας σε όλες τις χώρες και
ειδικότερα για τα επόμενα δυο χρόνια:
α) να εκδοθεί μια Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με ένα κοινό πρότυπο για τις μεθόδους επέμβασης
κατά την διάρκεια του συμβάντος γιατί διαπιστώθηκαν τεράστιες διαφορές από χώρα σε χώρα.
β) μια πανευρωπαϊκή ενημέρωση για τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι Πυροσβέστες, καθώς
και το ανησυχητικό ποσοστό αύξησης καρκίνου σε Πυροσβέστες στην Ευρώπη από την έκθεσή
τους σε επικίνδυνες τοξικές και καρκινογόνες χημικές ουσίες που δημιουργούνται με τον καπνό.
Μας ενημέρωσαν, επίσης, ύστερα από μελέτη τους, ότι τα επίπεδα τοξικών ουσιών στα αίμα
που συνδέονται με τον καρκίνο σε Πυροσβέστες που μετείχαν στην έρευνα, ήταν εκατοντάδες
φορές μεγαλύτερα από αυτά στο γενικό πληθυσμό. Οι επιδημιολογικές μελέτες των Πυροσβεστών
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έδειξαν ότι η συχνή έκθεση στον καπνό κατά κύριο λόγο προσδιορίζεται. σύμφωνα με τα στατιστικά
στοιχεία. σε λευχαιμία και καρκίνο στον πνεύμονα, στα νεφρά και την ουροδόχο κύστη.
Στην συνέχεια, επισκεφθήκαμε τον 1ο και 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό, όπου πραγματοποιήθηκε
ομιλία προς τους υπαλλήλους, σχετικά με θέματα διασφάλισης της υγείας των πυροσβεστών
κατά τις επιχειρήσεις, με πρακτικές συμβουλές για δράσεις αυτοπροστασίας, καθώς και για
την πρωτοβουλία ενημέρωσης που έχουν ξεκινήσει και αφορά τη «Διεθνή εκστρατεία για την
καταπολέμηση του καρκίνου του Πυροσβέστη».
Ενδεικτικό ήταν, όπως ανέφεραν στην ομιλία τους, το γεγονός ότι πριν 10 χρόνια ο πιο «ήρωας
Πυροσβέστης», που έπαιρνε δηλαδή τα πιο πολλά μπράβο, ήταν αυτός που έβγαινε πιο μαυρισμένος
και πιο καπνισμένος από ένα συμβάν, ενώ τώρα είναι ο πιο καθαρός. Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον
καθώς δέχτηκαν πολλές ερωτήσεις από τους πυροσβέστες, ενώ περιμένουν τη συνεργασία μας
καθώς και να τους δοθεί υλικό προκειμένου να έχουν πλήρη και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για
τα δικά μας δρώμενα.
Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας της Ε.F.F.U.A. ήταν ιδιαίτερα θετική για το συνδικαλιστικό
μας κίνημα. Αμοιβαία αποφασίστηκε η συστηματικότερη συνεργασία μας, προκειμένου να μας
εμπλουτίσουν με την τεχνογνωσία τους, με την αποστολή κειμένων, καθώς και με παρουσιάσεις
για θέματα προστασίας του πυροσβέστη».
Στις 16/11/2016, με αφορμή τη σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας, η ΠΟΕΥΠΣ τοποθετήθηκε στη Βουλή ενώπιον των βουλευτών, εκφράζοντας τις
επιφυλάξεις της.
Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών - Κατάθεση Στεφάνου
Η 12η Νοεμβρίου, έχει καθιερωθεί ως «Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών», ημέρα
θανάτου του πυροσβεστικού υπαλλήλου, Δόκιμου Πυροσβέστη Κων/νου Πούλιου, ο οποίος
έχασε την ζωή του την περίοδο της γερμανικής κατοχής, σε κατάσβεση πυρκαγιάς σε οικία, στη
Θεσσαλονίκη το 1942.
Όπως ανακοίνωσε η ΠΟΕΥΠΣ, «πραγματοποιήθηκε και φέτος με τον πιο επίσημο τρόπο
επιμνημόσυνη δέηση εις μνήμιν των ηρωικών συναδέλφων που έχασαν τη ζωή τους κατά την
εκτέλεση του καθήκοντος. Καταθέσαμε στεφάνι στο «Μνημείο Πεσόντων Πυροσβεστών» στις
εγκαταστάσεις του Ε.Σ.Κ.Ε. στο Χαλάνδρι, παρουσία της πολιτικής και πυροσβεστικής Ηγεσίας,
επισήμων και συγγενών των πεσόντων. Στη συνέχεια, ακολούθησε η παρουσίαση του «απολογισμού
- αποτίμησης» της αντιπυρικής περιόδου έτους 2016, όπου και απηύθυναν χαιρετισμό ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών Νίκος Τόσκας και ο ΓΓΠΠ Γιάννης Καπάκης.
Μετά από πρόσκληση του γραμματέα του Τομέα Προστασίας του Πολίτη του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Αποστόλου Ψωμά, πραγματοποιήθηκε στις 16/11/2016 στη Βουλή, συνάντηση εργασίας με το
βουλευτή Αχαΐας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, υπεύθυνο ΚΤΕ
Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και μέλη της Γραμματείας του Τομέα
Προστασίας του Πολίτη του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Η συνάντηση έγινε σε γόνιμο κλίμα ανταλλαγής απόψεων για τα θεσμικά και οικονομικά
αιτήματα των υπαλλήλων του Π.Σ. Αναπτύχθηκαν οι θέσεις της ΠΟΕΥΠΣ και κατατέθηκε
Υπόμνημα, σχετικά με τις επιπτώσεις στο προσωπικό του Π.Σ. των μνημονιακών νόμων, ενώ
αναπτύχθηκαν οι προτάσεις της Ομοσπονδίας για βαθμολόγιο, πειθαρχικό δίκαιο και πρωτίστως
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για την αποκατάσταση του μισθολογίου, μετά την κρίση του ΣτΕ περί αντισυνταγματικότητας του
Ν.4093/2012.
«Στο πλαίσιο της ευρύτερης προώθησης των θέσεων και απόψεων της ΠΟΕΥΠΣ και των επαφών
της με τα πολιτικά κόμματα, απευθύναμε πρόσκληση στον κ. Παπαθεοδώρου να παραβρεθεί
στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΟΕΥΠΣ, ώστε να γίνει και αποδέκτης των θέσεων
και τοποθετήσεων όλων των μελών και παρατάξεων του Δ.Σ.», σημειωνόταν επίσης σε σχετική
ανακοίνωση.
Ανακοίνωση για το «Πολυτεχνείο»
Η ΠΟΕΥΠΣ εκδίδει ανακοίνωση - μήνυμα για την επέτειο της εξέγερσης των φοιτητών του
Πολυτεχνείου:
«Συμπληρώνονται σήμερα 43 χρόνια από την εξέγερση της νεολαίας και του λαού μας στο
Πολυτεχνείο ενάντια στην ξενοκίνητη δικτατορία.
Το αίτημα για ΨΩΜΙ - ΠΑΙΔΕΙΑ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, προσαρμοσμένο στους καιρούς μας, παραμένει
επίκαιρο και ζωντανό. Σήμερα η εφαρμογή μιας πολιτικής ξέφρενης λιτότητας έχει οδηγήσει το
λαό μας στα όρια της ακραίας φτώχειας, σε ύφεση την οικονομία και σε εμφανή ανεργία (25%), η
φοροεπιδρομή να πλήττει όλο και περισσότερο τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα και η υποβάθμιση
των αγαθών της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης να οδηγούν το λαό μας στα όρια των αντοχών
του.
Οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος δεν βρίσκονται πέρα από τις ανησυχίες και τη σκληρή
δοκιμασία του λαού μας. Βιώνουμε τη μείωση των εισοδημάτων μας με βάση αντισυνταγματικούς
μνημονιακούς νόμους, δικαιώματά μας αφαιρούνται και καθημερινά καλούμαστε να υπηρετήσουμε
και προστατέψουμε τους πολίτες κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες. Έτσι λοιπόν ενώνουμε
τη φωνή και τις προσπάθειές μας με αυτές των υπολοίπων λαϊκών στρωμάτων για αγώνες με πίστη
όραμα και αποφασιστικότητα. Το Πολυτεχνείο ζει στις συνειδήσεις όλων μας και μας οδηγεί».
Και ο Δεκέμβριος όμως είναι πλήρης συνδικαλιστικών δράσεων. Στις 6/12/2016 το προεδρείο
απευθύνεται στον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστο Σπίρτζη και στον αν.
υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα για το εκκρεμές ζήτημα των δωρεάν μετακινήσεων των
πυροσβεστικών υπαλλήλων με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Στις 9 Δεκεμβρίου 2016, οι Ομοσπονδίες των αστυνομικών, των πυροσβεστών και των λιμενικών
απευθύνθηκαν στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις εξαγγελίες του για την ενίσχυση
των χαμηλοσυνταξιούχων. Του υπενθύμισαν τις κατά καιρούς δηλώσεις του ιδίου στην Ολομέλεια
της Βουλής: «Παρά την ξεκάθαρη αυτή τοποθέτησή σας, διαπιστώνουμε ότι δεν κάνατε, χθες,
καμία αναφορά στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις, εκτός κι αν συμφωνείτε με
την τακτική του υπουργείου Οικονομικών, να προωθεί και μάλιστα ερήμην μας, ένα νέο σχέδιο
νόμου για το ειδικό μισθολόγιο Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, που θα προβλέπει
νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων», σημειώνουν στην επιστολή με την οποία τον κάλεσαν να
ανταποκριθεί έστω αυτή τη φορά στο αίτημά τους και να τους δεχθεί στο Γραφείο του.
Στις 12 Δεκεμβρίου 2016, ενημερώθηκαν οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις ότι σύμφωνα με τις οικονομικές
υπηρεσίες του Α.Π.Σ. δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην ομαλή καταβολή των αποζημιώσεων για
την πέραν του πενθημέρου εργασία. Επίσης, ότι στις 19/12/2016 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα
των εκλογών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων Πυρονόμων, Αρχιπυροσβεστών και
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Πυροσβεστών του Πυρ/κού Σώματος.
Στις 20/12/2016, πάντως, το προεδρείο ζήτησε να ενημερωθεί από τον Αρχηγό Πυροσβεστικού
Σώματος Αντιστράτηγο, Βασίλειο Καπέλιο αν «επίκειται σειρά τροποποιήσεων στον Κανονισμό
Μεταθέσεων (Π.Δ 170/96 όπως ισχύει) για τις οποίες δεν έχουμε την παραμικρή ενημέρωση και οι
οποίες παρά το ότι βρίσκονται σε προχωρημένο ή τελικό στάδιο δεν έχουν τεθεί σε οποιαδήποτε
διαβούλευση ή συζήτηση με τους θεσμικούς εκπροσώπους των υπαλλήλων (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ).
Ιδιαίτερα μετά το θέμα που έχει ανακύψει με την στελέχωση των μεταβιβασθέντων από το Ελληνικό
Δημόσιο στην FRAPORT αεροδρομίων, σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει διάχυτη ανησυχία στους
υπαλλήλους, η οποία επιτείνεται από το σκοτάδι στο οποίο σκόπιμα πλέον μας κρατάει η πολιτική
και φυσική Ηγεσία. Θεωρούμε ότι οι κινήσεις που ανατρέπουν την ομαλή υπηρεσιακή ζωή,
όπως αιφνίδιες μετακινήσεις (ξεσπιτώματα λέμε εμείς) θα δημιουργήσουν ένα εκρηκτικό κλίμα
αποδιοργάνωσης που θα στερήσει από τους πυροσβέστες κάθε εναπομείνασα αντοχή στην εκτέλεση
των καθηκόντων τους. «Καλά και Άγια» λόγω και των ημερών, τα συμφέροντα της FRAPORT,
όμως το Πυροσβεστικό Σώμα και οι πυροσβέστες, δεν είναι υπάλληλοί της για να ενδίδουν στις
επιθυμίες της. Σε κάποια πράγματα πρέπει να τίθενται όρια που επιτάσσονται από την δημοκρατία,
την υψηλή αποστολή και τις παραδόσεις του Π.Σ.
Κύριε Αρχηγέ, ήμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι κατανοείτε την κατάσταση, ζητάμε επείγουσα
συνάντηση μαζί σας και μέχρι την πραγματοποίησή της, σας καλούμε να απόσχετε από κάθε
σχετική διοικητική ενέργεια. Κάθε τι άλλο, σας διαβεβαιώνουμε ότι θα εκληφθεί ως βαθειά
αντιδημοκρατική συμπεριφορά έναντι των υπαλλήλων και της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.».
Ακολουθεί μέσα σε λίγες ημέρες, δεύτερο έγγραφο της ΠΟΕΥΠΣ προς τον Αρχηγό ΠΣ για τις
μεταθέσεις, με την επισήμανση ότι «Απαιτείται διαφάνεια, επιβάλλεται ενημέρωση! Αφορά τη ζωή
και το μέλλον μας!»
Ένα τρίτο έγγραφο με παραλήπτη τον Αρχηγό ΠΣ, πριν την εκπνοή του 2016, αφορά το
βαθμολόγιο.
Τέλος, η χρονιά κλείνει συνδικαλιστικά στις 28/12/2016 με τη συνάντηση του προεδρείου
με τον αναπληρωτή Τομεάρχη Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, αρμόδιο για θέματα
Προστασίας του Πολίτη, βουλευτή Λαρίσης, Μάξιμο Χαρακόπουλο και τον πρώην Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας, Πάτροκλο Γεωργιάδη, στους οποίους δόθηκε Υπόμνημα με τις θέσεις της
Ομοσπονδίας, ιδίως δε για τη ομογενοποίηση του Πυροσβεστικού Προσωπικού, το Βαθμολόγιο,
τον Κανονισμό Μεταθέσεων κλπ.
Η δεύτερη χρονιά με αριστερό κυβερνητικό πρόσημο, αφήνει πίσω της μια έντονη συνδικαλιστική
δράση της ΠΟΕΥΠΣ, όπως αναλυτικά παραθέσαμε, με κυρίαρχα τα χαρακτηριστικά των
συνεργασιών και με τις άλλες Ομοσπονδίες. Παρά ταύτα, το νέο έτος θα κληρονομήσει κι αυτό
όλο το καυτό πακέτο των αιτημάτων, κοινών και μη.
Ωστόσο, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αισιοδοξεί και πάλι, ότι η νέα χρονιά, το 2017, θα
είναι έτος ορόσημο για τους εργαζόμενους! Αφού αναφέρεται στους ανθρώπους που η οικονομική
κρίση τους οδήγησε στο περιθώριο, κάνει τον απολογισμό της χρονιάς που φεύγει, λέγοντας:
«Καταφέραμε πολλά. Όχι όσα θα θέλαμε, αλλά πολλά. Σταθεροποιήσαμε την ελληνική οικονομία.
Περάσαμε επιτέλους σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Μειώσαμε την ανεργία κατά 3 επιπλέον
μονάδες. 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας απόκτησαν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Το
πρόγραμμα για την ανθρωπιστική κρίση διευρύνθηκε. Η Ελλάδα από τελευταία, έγινε πρώτη χώρα
στις 28 της Ε.Ε. στην απορροφητικότητα πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία.
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Με σκληρή δουλειά καταφέραμε όχι μόνο να πιάσουμε αλλά και να υπερβούμε τους στόχους
του προγράμματος. Και αυτό για πρώτη φορά εδώ και έξι ολόκληρα χρόνια. Και αυτή η επιτυχία,
ήταν που μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό που θεωρούμε το ελάχιστο καθήκον μας. Να
στηρίξουμε τους χαμηλοσυνταξιούχους, δίνοντας για φέτος την 13η σύνταξη σε 1,6 εκατομμύρια
δικαιούχους. Δίνοντάς τους το δικαίωμα να κάνουν γιορτές αξιοπρέπειας και αισιοδοξίας.
Ταυτόχρονα, μας έδωσε και τη δυνατότητα να κρατήσουμε σταθερό τον ΦΠΑ στα νησιά μας,
που δέχονται το βάρος των προσφυγικών ροών. Έτσι ώστε να στηρίξουμε τους νησιώτες μας που
κρατούν στις πλάτες τους το βάρος ολόκληρης της Ευρώπης. Τους νησιώτες μας, που διδάσκουν
ανθρωπισμό και αλληλεγγύη, ακόμη και στα πλούσια έθνη του Βορρά. Και είμαστε περήφανοι
για αυτό. Είμαστε περήφανοι που η μικρή Ελλάδα δείχνει στην Ευρώπη το δρόμο των αξιών, σε
αντίθεση με το δρόμο του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και των κλειστών συνόρων».
Αναφερόμενος στη συνέχεια στο νέο έτος, είπε ότι «το 2017 θα είναι έτος υψηλών ρυθμών
ανάπτυξης. Με το κλείσιμο της β’ αξιολόγησης, ανοίγει ο δρόμος για την ποσοτική χαλάρωση και
ανακτούμε πρόσβαση στις αγορές. Θα είναι το πρώτο βήμα για την ανάκτηση της οικονομικής
μας ανεξαρτησίας. Το 2017, επίσης, θα είναι το έτος των επενδύσεων, η χρονιά ολοκλήρωσης
των μεγάλων έργων υποδομής που για χρόνια λίμναζαν, συσσωρεύοντας βάρη στα κρατικά
ταμεία, προς όφελος των κατεστημένων συμφερόντων. Το 2017, θα είναι και το έτος των μεγάλων
θεσμικών τομών και αλλαγών που έχει ανάγκη ο τόπος. Μέσα στο 2017 θα ολοκληρώσουμε το
διάλογο και θα φέρουμε προς ψήφιση στη Βουλή τις προτάσεις για τη μεγάλη αναθεώρηση του
Συντάγματος. Με στόχο την διεύρυνση και εμβάθυνση της δημοκρατίας. Αλλά και την ενίσχυση
της λαϊκής συμμετοχής». Επίσης, μίλησε για μια μεγάλη τομή στο εκπαιδευτικό σύστημα και για
τη θεμελίωση ενός αξιόπιστου Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, για αλλαγές στην
τοπική αυτοδιοίκηση, για επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας κλπ.
Το μωσαϊκό αισθημάτων και διαθέσεων, ενόψει του 2017, είναι κι αυτό από κάθε άποψη άκρως
ενδιαφέρον. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι ο χιονιάς επεφύλασσε πολλές «άσπρες μέρες» στην
εκπνοή του 2016 ή και τις πρώτες μέρες του νέου έτους. Είναι και οι αναμενόμενες θερινές πυρκαγιές
-περιορισμένες το 2016 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια- που δεν αφήνουν όμως κανέναν να
χαλαρώσει. Πόσω μάλλον που αυτή τη χρονιά, μαθαίνουμε και για τις «ξηρές καταιγίδες» που
προκαλούν καταστροφικές πυρκαγιές, όπως εκείνη στη Θάσο και αλλού.
Η εφαρμογή των Μνημονίων - παλαιών και νέων- συνεχίζεται, βεβαίως. Πολιτικές αντιπαραθέσεις
δίνουν και παίρνουν με νίκες και ήττες εντός κι εκτός Βουλής. Το ναυάγιο του «Αγία Ζώνη ΙΙ»
στον κόλπο της Ελευσίνας προκαλεί έντονη πολιτική αντιπαράθεση, επίσης. Σεισμικές δονήσεις
στην Κω με δυο νεκρούς. Οι φονικές πυρκαγιές στην Κορινθία με έναν νεκρό πυροσβέστη και οι
πλημμύρες στη Δυτική Αττική με τους 23 νεκρούς, δοκιμάζουν τις αντοχές των δυνάμεων πολιτικής
προστασίας ενώ η εγκληματικότητα, χέρι χέρι με την τρομοκρατία, καλά κρατεί.
Επίσης, διάφορες ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις διατηρούν ζωηρό το ενδιαφέρον τους και
στη χώρα μας. Για πολλούς, ωστόσο, είναι παρήγορο το γεγονός ότι στη Γερμανία μετά τις εκλογές
και τη συμφωνία των Χριστιανοδημοκρατών με τους Σοσιαλδημοκράτες για κυβέρνηση μεγάλου
σχηματισμού, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε θα παραδώσει τη σκυτάλη του υπουργείου Οικονομικών
στον σοσιαλδημοκράτη Όλαφ Σόλτς, που θεωρείται πολύ πιο μετριοπαθής έναντι άλλων σκληρών
ομολόγων του σε ό,τι αφορά τις θέσεις τους για το «ελληνικό ζήτημα» - ελάφρυνση του χρέους και
επιστροφή της χώρας στις αγορές χρήματος.
Στο μέτωπο της Οικονομίας η κυβέρνηση ξεπερνά, πάντως, το σκόπελο της δεύτερης αξιολόγησης,
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εξασφαλίζοντας την εκταμίευση της δόσης των 8,5 δισ. ευρώ, αλλά και δίνοντας το «πράσινο» φως
για την επιστροφή στις αγορές με τη δέσμευση ότι η χώρα θα επιτυγχάνει πρωτογενές πλεόνασμα
ύψους 3,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2022 και στη συνέχεια 2% έως το 2060!
20ο συνέδριο: Στο επίκεντρο η Fraport και το νέο μισθολόγιο
Για την ΠΟΕΥΠΣ, το νέο έτος διαμορφώνεται νωρίς νωρίς ένα «εχθρικό περιβάλλον» με αιχμή
τις μεταθέσεις για την επάνδρωση των αεροδρομίων.
Έτσι, τρεις μέρες μετά την Πρωτοχρονιά, στις 4/01/2017, ανακοινώνει προς τις Πρωτοβάθμιες
Ενώσεις της ότι θα προβεί σε έκτακτο πανελλαδικό συνέδριο, ύστερα από ομόφωνη απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου. Το συνέδριο θα γίνει με τη συμμετοχή και των Διοικητικών Συμβουλίων
των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων στις 11-01-2017 το πρωί στην Αθήνα (ξενοδοχείο STANLEY)
«διότι το Α.Π.Σ. με αυταρχικό και αναχρονιστικό τρόπο επιβάλλει την εκπαίδευση μη αιτούντων
συναδέλφων από Υπηρεσίες της Επικράτειας, με απώτερο σκοπό να προχωρήσει στη συνέχεια
στις μεταθέσεις των συναδέλφων αυτών, χωρίς την αίτησή τους, χωρίς καμία προεργασία, χωρίς
να γνωρίζουμε τα κριτήρια με τα οποία έγινε η διαδικασία επιλογής των παραπάνω συναδέλφων
και το κυριότερο, χωρίς την εφαρμογή του Κανονισμού Μεταθέσεων (που κατά τα φαινόμενα
επιθυμία τους είναι να τον καταργήσουν) για την επάνδρωση των νεοσυσταθέντων περιφερειακών
αεροδρομίων της χώρας με αποτέλεσμα το ξεσπίτωμα και τη διάλυση των οικογενειών τριακοσίων
περίπου πυροσβεστών για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της FRAPORT».
Στο συνέδριο πράγματι παρουσιάστηκε διεξοδικά το πρόβλημα και μετά τις τοποθετήσεις όλων
εκείνων που ζήτησαν το λόγο, προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
Η Ηγεσία του Π.Σ., σε μία επίδειξη ανεξήγητης υποταγής στις αποφάσεις της πολιτικά
προϊστάμενης αρχής, με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς ίχνος ευθιξίας και αναγνώρισης της
μέχρι σήμερα προσφοράς των πυροσβεστών της χώρας, συνυπέγραψε το διαρκές ξεσπίτωμά τους!
Συνυπέγραψε δηλαδή την πρακτική της επιστροφής στο παρελθόν με την ουσιαστική κατάργηση
της μεγάλης κατάκτησης, της θεσμοθέτησης του κανονισμού μεταθέσεων του προσωπικού μας,
που έβαλε τέλος στις αυθαίρετες και εκδικητικές συμπεριφορές!
Επιβεβαιώθηκε επίσης το γεγονός ότι το Π.Σ. λειτουργεί με όρους και κανόνες προηγούμενων
δεκαετιών, αφού καμία φυσική Ηγεσία περιέργως δεν προχώρησε σε αναδιοργάνωση της οργανικής
του δύναμης στην βάση των πραγματικών αναγκών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε
περιοχής!
Αντί αυτών, καθημερινά φροντίζουν για την περαιτέρω υποβάθμισή του, όπως περίτρανα
αποδεικνύει και η χθεσινή δημοσίευση της κατανομής της οργανικής δύναμης του προσωπικού του
Π.Σ. για το 2017, με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αναφέρεται στο έγγραφο του Α.Π.Σ., που
αποτυπώνεται όμως η μείωσή της ανά Υπηρεσία με μ.ο. μείωσης από 2 έως 4 οργανικές θέσεις!
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στην ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης υπήρξε μείωση 100 οργανικών
θέσεων (από 366 στις 266)! Πώς μπορεί λογικά να εξηγηθεί η μεγάλη αυτή μείωση σε μια πόλη με
1.300.000 πληθυσμό;
Δημιουργούνται, δηλαδή, νέες Υπηρεσίες στα αεροδρόμια της χώρας αλλά σύντομα και στους
νέους αυτοκινητοδρόμους, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει το Π.Σ.,
με ανάγκες σε προσωπικό πλέον των 900 ατόμων και την ίδια στιγμή, η «σοφά ποιούσα» Ηγεσία
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μας, μειώνει την οργανική δύναμη των Υπηρεσιών της χώρας, με σκοπό βεβαίως την λειτουργία
των νέων σταθμών!
Αδιαφορούν παντελώς για τις υπάρχουσες Υπηρεσίες και τις ανάγκες τους, επιζητώντας τις
παλιότερες πρακτικές της περιφοράς των συναδέλφων ανά το πανελλήνιο με συνεχείς μεταθέσεις
και μετακινήσεις για πολλά χρόνια!
Μετά από τις παραπάνω λυπηρές διαπιστώσεις από όλους τους συμμετέχοντες στην έκτακτη
σύγκληση του κορυφαίου οργάνου της Ομοσπονδίας, αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ να κατατεθεί το
ΨΗΦΙΣΜΑ του 20ου Συνεδρίου στη Βουλή των Ελλήνων και μετέπειτα σύσσωμα να κατευθυνθούμε
προς το Α.Π.Σ., προκειμένου να συναντηθούμε με τον κ. Αρχηγό. Ο υπασπιστής του, όμως, μας
ενημέρωσε ότι βρίσκεται στο υπουργείο. Παρά τα επαναλαμβανόμενα τηλεφωνήματα στο κινητό
του τηλέφωνο, δεν κατέστη δυνατή η ανεύρεσή του.
Αποφασίστηκε εκ νέου και ΟΜΟΦΩΝΑ, να μεταβούμε στο υπουργείο προκειμένου να τον
συναντήσουμε εκεί αλλά μόλις είχαμε φτάσει, κατά τρόπο περίεργο δεχτήκαμε τηλέφωνο από τον
Υπασπιστή του, που μας γνωστοποίησε ότι ο κ. Αρχηγός μεταβαίνει στο Α.Π.Σ. όπου και θα δεχτεί
αντιπροσωπία εννέα ατόμων για να συζητήσει μαζί μας! Μάλιστα μας προέτρεψε να μεταβούμε
γρήγορα στο Αρχηγείο, καθώς είχε προγραμματίσει άλλα σημαντικά ραντεβού (ως γνωστόν
επακολούθησε το άνευ προηγουμένου φιάσκο με τις κρίσεις!!!).
Ενημερώθηκαν άπαντες για τις εξελίξεις και αποφασίστηκε και πάλι ΟΜΟΦΩΝΑ να μεταβούμε
στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας διότι αντιληφθήκαμε ότι οι τακτικές του κρυφτού συνεχίζονται
από την πλευρά της Ηγεσίας, όπως και η προσπάθεια υποβάθμισης του θέματος, με σκοπό να
μην υπάρξει καμία αντίδραση από εμάς. Γνωρίζουν ότι τα επιχειρήματά τους δεν αρκούν για να
εξηγήσουν τις πράξεις τους! Με τακτικές που μας εμπαίζουν, δεν πρόκειται να ξεφύγουν!
Συνάδελφοι, μετά τα παραπάνω, είναι ευνόητο ότι σκοπός τους είναι η συρρίκνωση και η διάλυση
των Υπηρεσιών, όπως υφίστανται μέχρι σήμερα! Συνεπάγεται όμως αυτό και την διάλυση των
οικογενειών μας και αυτό οφείλουμε να μην το επιτρέψουμε! Πρέπει σύντομα, καθώς γρήγορα
προωθούν και τα σχέδιά τους, να αντιδράσουμε!
Η αρχή: Πανελλαδική κινητοποίηση για την οποία θα ενημερωθείτε άμεσα! Γιατί όλοι μαζί
κερδίζουμε! Όλους μαζί πρέπει να μας βρουν απέναντί τους!!!»
Στο Ψήφισμα του 20ου έκτακτου συνεδρίου καταγράφηκαν αναλυτικά τα όσα συζητήθηκαν
αλλά και οι επόμενες κινήσεις τους.
Εύλογα ερωτηματικά διατυπώθηκαν, όμως, από το προεδρείο και για τη διαδικασία των
κρίσεων των αξιωματικών. Η ΠΟΕΥΠΣ, με αφορμή τα όσα είχαν δει το φως της δημοσιότητας,
απευθύνθηκε στον υπουργό εγγράφως, τονίζοντας ότι «ενώ όλο το Πυροσβεστικό Σώμα είναι
ανάστατο, τόσο από το αναμενόμενο ξεσπίτωμα και τη διάλυση των οικογενειών των πυρ/στών,
λόγω της υποχρεωτικής στελέχωσης των περιφερειακών αεροδρομίων με προσωπικό, όσο και από
το γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται σε έκτακτη ανάγκη λόγω καιρικών συνθηκών και το προσωπικό
δρα σε επιχειρήσεις διάσωσης σε όλη τη χώρα, γίνονται κρίσεις Αξ/κών, όπως πληροφορούμεθα
από δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου, όπου αναφέρουν συγκεκριμένα ονόματα προαγωγών
και αποστρατειών, όπου οι μεν προαγόμενοι δέχονταν συγχαρητήρια για την προαγωγή τους, οι
δε αποστρατευμένοι αποδέχονταν την είδηση της αποστρατείας τους. Στη συνέχεια, ο κ. Αρχηγός
δήλωσε ότι δεν έγινε καμιά συνεδρίαση του αρμόδιου συμβουλίου κρίσεων του Π.Σ. και ότι ουδείς
ανώτατος αξιωματικός αποστρατεύτηκε ούτε προήχθη».
Την ίδια ώρα, συνεδρίασαν τα προεδρεία των έξι Ομοσπονδιών, προκειμένου να καθορίσουν και
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να συναποφασίσουν το διεκδικητικό τους πλαίσιο μετά και τις τελευταίες ανακοινώσεις εκ μέρους
στελεχών του ΥΕΘΑ ότι επίκειται η ψήφιση νέου μισθολογίου τους πρώτους μήνες του νέου
έτους. Προς τούτο, αποφασίστηκε να ζητήσουν συναντήσεις με τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό
Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη και τον αρμόδιο υφυπουργό Εργασίας για θέματα κοινωνικών
ασφαλίσεων Αναστάσιο Πετρόπουλο. Να σημειωθεί ότι η συνάντηση είχε κατεπείγοντα χαρακτήρα
διότι είχαν περάσει έξι μήνες από την ψήφιση του «ασφαλιστικού» και παρά το γεγονός ότι οι
Ομοσπονδίες είχαν «εγκαίρως αποστείλει σχετικές προτάσεις, που αφορούν την εξειδίκευση των
επιμέρους διατάξεων του νέου νόμου, εντούτοις δεν έχουν ακόμα εκδοθεί οι σχετικές διευκρινιστικές
εγκύκλιοι από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου τους. Αποτέλεσμα είναι να έχει προκληθεί εύλογη
ανησυχία σε χιλιάδες ασφαλισμένους οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν το β’ εξάμηνο του 2016 είτε θα
συνταξιοδοτηθούν φέτος, σημειώνεται στο σχετικό έγγραφο.
Ανάλογο αίτημα υποβλήθηκε εκ νέου στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Γιώργο
Χουλιαράκη, μετά τις τελευταίες δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Αμύνης Πάνου Καμμένου.
Όσο για το «πόθεν έσχες», σχετικό έγγραφο εστάλη στους αρμόδιους υπουργούς με αίτημα
να δοθεί «παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης «Πόθεν
έσχες» (ν.3213/03 & ν.4281/14) για εύλογο χρονικό διάστημα πέραν της 15 Ιανουαρίου 2017 που
έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της».
Στις 15/01/2017, το προεδρείο εκδίδει ανακοίνωση - προσκλητήριο αγώνα και συγκεκριμένα να
δώσουν το παρών στην ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στις 20 Ιανουαρίου 2017,
ημέρα Παρασκευή (12:00) στην Αθήνα (πλατεία Ευαγγελισμού) και στη συνέχεια, στην πορεία
προς την Βουλή των Ελλήνων.
Από κοντά πάνε όμως και οι καταγγελίες των προέδρων των Ομοσπονδιών με αφορμή τις νέες
δημόσιες δηλώσεις των στελεχών της κυβέρνησης για τα ειδικά μισθολόγια:
«Μετά και τις τελευταίες παραδοχές του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών κ. Νικολάου Τόσκα,
ότι το υπουργείο Οικονομικών προωθεί νέο μισθολόγιο με προτάσεις που προκαλούν και τις δικές
του αντιρρήσεις (!!!), εκφράζουμε την έντονη αγανάκτησή μας και καλούμε για ακόμα μια φορά
τον πρωθυπουργό να βάλει τέλος στις ανησυχίες μας, δίνοντας σαφή εντολή στο οικονομικό του
επιτελείο, να σταματήσει να παίζει με τις ζωές των ενστόλων. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός άλλωστε
ήταν εκείνος που αναγνώριζε τις αδικίες και δεσμευόταν από το βήμα της Βουλής ότι δεν θα πρέπει
να επηρεαστούν οι αμοιβές τους.
Όπως πληροφορούμαστε εξάλλου από τις ανακοινώσεις του ίδιου του υπουργείου Οικονομικών,
τα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2016, σε
τροποποιημένη ταμειακή βάση, δείχνουν ότι «το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε
πλεόνασμα ύψους 4.392 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2.270 εκατ. ευρώ για
την ίδια περίοδο το 2015 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.983 εκατ. ευρώ». Εφόσον η
κυβέρνηση υποστηρίζει ότι αποδίδει καρπούς η οικονομική της πολιτική, οφείλει άμεσα να
συμμορφωθεί με τις Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως ακριβώς έκανε και στην
περίπτωση της αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών, και να δώσει τέλος στην αδικία των
περικοπών που υπέστησαν όλοι οι ένστολοι με τα προηγούμενα μνημόνια, επαναφέροντας τους
μισθούς στα επίπεδα του 2012».
Στις 17 Ιανουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του προεδρείου της ΠΟΕΥΠΣ
με τον Αρχηγό του Π.Σ. Αντιστράτηγο Βασίλειο Καπέλιο, ο οποίος το ενημέρωσε επίσημα ότι
«σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιωτικοποίηση των 12
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Περιφερειακών Αεροδρομίων και συγκεκριμένα της Κοινοπραξίας FRAPORT-SLENTEL που έχει
αναλάβει η πολιτεία -Π.Σ., θα υλοποιηθούν όπως αυτά έχουν σχεδιαστεί εντός των συγκεκριμένων
χρονοδιαγραμμάτων (31-01-2017).
Συνεπώς, οι διαδικασίες επάνδρωσης των περιφερειακών αεροδρομίων θα ολοκληρωθούν άμεσα
με την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού Μεταθέσεων, όπου στην συνέχεια όπως ανέφερε
χαρακτηριστικά, θα τροποποιηθεί στο σύνολό του. Επίσης, μας ενημέρωσε ότι θα ακολουθήσει
αξιοκρατική διαδικασία με συγκεκριμένα κριτήρια και θα γίνει προσπάθεια ήπιας προσαρμογής
και μείωσης του χρόνου παραμονής των μετακινουμένων - μετατιθέμενων. Ζητήσαμε ενίσχυση
σε προσωπικό και την επίσπευση των διαδικασιών μονιμοποίησης των Π.Π.Υ. συναδέλφων μας
και μας ενημέρωσε ότι τόσο αυτός όσο και η πολιτική Ηγεσία, έχουν κάνει όλες τις απαραίτητες
ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος των Π.Π.Υ., καθώς και ότι έχει δρομολογηθεί αύξηση
του αριθμού εισαχθέντων μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων.
Σύμφωνα με τα παραπάνω και αφού καταστήσαμε σαφές στον κ. Αρχηγό την πλήρη αντίθεσή
μας στην όλη διαδικασία και με δεδομένο πλέον ότι το πρόβλημα παραμένει υπαρκτό και είναι
σε πλήρη εξέλιξη, ο μόνος τρόπος είναι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, εξαντλώντας κάθε
μέσο, με διάφορες δράσεις και πρωτοβουλίες προκειμένου να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των
εργαζομένων στο Π.Σ.»
Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε κανονικά και είχε τύχει μεγάλης προβολής από τα ΜΜΕ.
Σχετική ανακοίνωση εκδόθηκε από την ΠΟΑΣΥ και την ΠΟΑΞΙΑ, αντιπροσωπείες των οποίων
εκδήλωσαν εμπράκτως την αλληλεγγύη τους στον αγώνα των πυροσβεστών, συμμετέχοντας τόσο
στη συγκέντρωση όσο και στην πορεία.
«Η κλήρωση του τζόκερ που έβγαλε λίγους τυχερούς…»
Στις 27 Ιανουαρίου 2017 με μια σκωπτική ανακοίνωση για τις κρίσεις, το προεδρείο έπαιρνε
ανοικτά θέση για όσα είχαν εκτυλιχθεί στο παρασκήνιο: «Η κλήρωση του τζόκερ που έβγαλε
λίγους τυχερούς…» είναι ο τίτλος της.
«Με αφορμή την ολοκλήρωση των τακτικών κρίσεων των Αξιωματικών του Π.Σ. έτους 2017 θα
θέλαμε αρχικά να συγχαρούμε τους νεοπροαχθέντες Αξιωματικούς, τους ευχόμαστε καλή επιτυχία
στο δύσκολο έργο που τους ανατίθεται, όπως επίσης να ευχηθούμε καλή αφυπηρέτηση στους
αποστρατευθέντες και στους παραμένοντες, καρτερία και υπομονή.
Η φετινή κλήρωση του τυχερού παιχνιδιού παρά τις περί του αντιθέτου μεγαλόστομες ως σήμερα
διακηρύξεις πολλών, ανέδειξε τελικά τους αριθμούς 11,13,48,51,57,67 (στους 68) και αναζητείται
ο Τζόκερ…
Δε θέλουμε να επαναλάβουμε τα τετριμμένα και τη διαχρονική μας θέση, ότι χρειάζεται
αναμόρφωση του συστήματος αξιολόγησης και προαγωγής των Αξιωματικών του Π.Σ., ώστε να
πάψει να εκτυλίσσεται το ίδιο έργο κάθε χρόνο που δημιουργεί και εδραιώνει την ανυποληψία στην
ιεραρχία του, αλλά θα κλείσουμε με μια σκέψη.
Αλήθεια, αυτοί που έκαναν τις κρίσεις δεν βρέθηκαν ποτέ στη θέση όλων αυτών που παραμένουν
για δεύτερη και τρίτη χρονιά μακριά από τις οικογένειές τους; Δεν βρέθηκαν ποτέ στη θέση όλων
αυτών που παρελήφθησαν; Και αν ναι, ξέχασαν πώς είναι μετά από την παράληψή σου να σου
ζητάνε να δώσεις τον καλύτερο σου εαυτό για την Υπηρεσία, αφού είχαν την ατυχία να μην
αναδειχθούν στην παραπάνω κλήρωση; Καλή πυροσβεστική χρονιά».
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Άλλα θέματα που απασχόλησαν τα προεδρεία της ΠΟΕΥΠΣ και της ΕΑΠΣ ήταν η καταλληλότητα
των πυροσβεστικών εκχιονιστικών μηχανημάτων για τα οποία απηύθυναν συγκεκριμένα ερωτήματα
στον αρχηγό ΠΣ, στον αναπληρωτή υπουργό Νικόλαο Τόσκα και τον ΓΓΠΠ Ιωάννη Καπάκη.
Στις 28 Ιανουαρίου 2017 ακολούθησε κοινή συνάντηση ΠΟΕΥΠΣ, ΕΑΠΣ και ΠΕΕΠΣ με
θέμα το θεσμό του Εθελοντή Πυροσβέστη και των προβλημάτων του εθελοντικού πυροσβεστικού
προσωπικού, καθώς και το σχεδιασμό κοινών δράσεων τόσο για την επίλυσή τους όσο για και την
ικανοποίηση των λοιπών αιτημάτων του εθελοντικού κλάδου.
Η ΠΟΕΥΠΣ συμμετείχε επίσης στο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΑΣΥ που πραγματοποιήθηκε στις
31-01-2017 στην Αθήνα, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τις άλλες Ομοσπονδίες. Χαιρετισμό
απηύθυνε ο Γεν. Γραμματέας Νίκος Λαυράνος, ο οποίος μεταξύ άλλων «εξέφρασε την αγανάκτησή
του για τους χειρισμούς και τις αποφάσεις της πολιτικής και φυσικής μας Ηγεσίας, με αφορμή τη
στελέχωση των 12 περιφερειακών αεροδρομίων από το Π.Σ., με τη χωρίς διάλογο τροποποίηση του
Κανονισμού Μεταθέσεων που θα επιφέρει ιδιαιτέρως δυσμενείς συνέπειες για τους υπαλλήλους,
καθώς και για τη λύση του προβλήματος των Π.Π.Υ. Επισήμανε δε ότι αντί να λύνονται τα
προβλήματα, προστίθενται καθημερινά καινούρια. Τέλος, επικρότησε την πρωτοβουλία της
ΠΟΑΣΥ, για την επικινδυνότητα της εργασίας μέσω νομοθετικής ρύθμισης και επιβεβαίωσε για
μια ακόμα φορά τον κοινό αγώνα μας».
Στις 8 Φεβρουαρίου 2017, τα προεδρεία των Ομοσπονδιών επεδίωξαν να συναντήσουν τον
υπουργό Οικονομικών για να ενημερωθούν από τον ίδιο για τις ρυθμίσεις που προωθεί ερήμην
τους. Ιδού πώς περιγράφουν οι ίδιοι τα γεγονότα:
«Μετά από την αποφασιστική και επίμονη στάση μας να μην αποχωρήσουμε από το υπουργείο αν
δεν λάβουμε έστω τη στοιχειώδη ενημέρωση από το οικονομικό επιτελείο κι ενώ αρχικά κλείστηκε
ραντεβού με την Διευθύντρια του Γραφείου του κ. Γιώργου Χουλιαράκη, Θεώνη Κουφονικολάκου,
για την Παρασκευή, «τελικά η ίδια, διαπιστώνοντας την ανυποχώρητη στάση μας, επέστρεψε
εσπευσμένα από σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου και δέχθηκε να συναντηθεί μαζί μας, προκειμένου
να ακολουθήσει αμοιβαία μακροσκελής συζήτηση.
Από την πλευρά μας εκφράσαμε κατ’ αρχήν την έντονη διαμαρτυρία μας για το γεγονός ότι η
συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα καίτοι την έχουμε ζητήσει
από πέρυσι και παρά τη διαμαρτυρία μας έξω από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπου
υπήρξε δέσμευση από το Γραφείο του υπουργού να γίνει άμεσα η συνάντηση αυτή. Τονίσαμε
στην κα Κουφονικολάκου ότι οι ένστολοι έχουν εξαντληθεί από τις περικοπές τόσο οικονομικά
όσο και ψυχικά διότι η απουσία διαλόγου και η έλλειψη ενημέρωσης με ευθύνη της κυβέρνησης,
προκαλούν την παραφιλολογία και τη σεναριολογία λόγω της απαράδεκτης τακτικής του
οικονομικού επιτελείου να συνομιλεί με υπηρεσιακούς παράγοντες, παρακάμπτοντας προκλητικά
τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς των εργαζομένων.
Αποτέλεσμα αυτών είναι να επιτείνεται η αγωνία όλων, με δεδομένο ότι και η κυβέρνηση
δεν έχει δείξει διάθεση συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις του ΣτΕ για την αποκατάσταση των
μισθολογικών αδικιών, ούτε έχει αποτρέψει τελικά το πάγωμα των μισθολογικών μας ωριμάνσεων
και προαγωγών, συνεχίζοντας την πολιτική του εμπαιγμού με τη «θεωρία» των ισοδυνάμων μέτρων,
που ουδείς τελικά γνωρίζει τι ακριβώς έχει προταθεί για αυτά από τα συναρμόδια υπουργεία.
Η κα Κουφονικολάκου, από την πλευρά της, επικαλέστηκε τη δημοσιονομική κατάσταση της
χώρας, τονίζοντας ότι αυτή δεν επιτρέπει την άμεση συμμόρφωση προς τις αποφάσεις του ΣτΕ,
καθόσον το κόστος μιας τέτοιας απόφασης κυμαίνεται περί τα 600.000.000 ευρώ μαζί με τα
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αναδρομικά, ενώ για το άλλο μείζον ζήτημα, το πάγωμα των μισθολογικών ωριμάνσεων, επέρριψε
τις ευθύνες στα συναρμόδια υπουργεία που δεν έχουν διασφαλίσει τα ισοδύναμα μέτρα. Κατόπιν
αυτού, θα εξεταστούν όπως είπε, στο πλαίσιο του νέου μισθολογίου.
Όσο για την κατάρτιση του νέου ειδικού μισθολογίου, απάντησε ότι στο υπουργείο επεξεργάζονται
διάφορα σενάρια μη ανακοινώσιμα, επειδή δεν είναι τα τελικά, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα
υπάρξει αιφνιδιασμός, αφού η ψήφισή του τοποθετείται περίπου μετά από δυόμιση μήνες από
σήμερα και στο διάστημα αυτό θα μεσολαβήσει συνάντηση με τον κ. Υπουργό για να καταθέσουμε
και εμείς τις τελικές μας προτάσεις, ως θεσμικοί εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας. Επανέλαβε
δε τη θέση της κυβέρνησης ότι το συνολικό κόστος του νέου μισθολογίου θα είναι δημοσιονομικά
ουδέτερο και ότι η τυχόν συμπίεση των μισθών των χαμηλόβαθμων θα καλυφθεί μέσω της
διαδικασίας της «προσωπικής διαφοράς».
Άλλα ειδικότερα ζητήματα που τέθηκαν, ήταν το επίδομα εξομάλυνσης που έχει δοθεί στους
στρατιωτικούς και σκανδαλωδώς δεν θεσμοθετείται για τα Σώματα Ασφαλείας, καθώς και η
λειτουργία του ΕΦΚΑ, δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα η εγκύκλιος για την εφαρμογή του
νέου ασφαλιστικού νόμου ως προς τις καταβαλλόμενες εισφορές (μάχιμη 5ετία, αναγνώριση
στρατιωτικής θητείας, αναγνώριση χρόνου σπουδών κλπ).
Ανταπαντώντας στη συνέχεια σε όλα αυτά, τονίσαμε ότι για το συνδικαλιστικό μας κίνημα,
μοναδική ορθή και δίκαιη απόφαση αποτελεί η πλήρης συμμόρφωση της κυβέρνησης προς τις
αποφάσεις του ΣτΕ, ήτοι η επαναφορά των μισθών των ενστόλων στα επίπεδα του 2012.
Μετά και από την αποκαλυπτική των πραγματικών προθέσεων της κυβέρνησης, συνάντηση, το
συνδικαλιστικό κίνημα προχωρά στην πρώτη κατά το νέο έτος πανελλαδική ένστολη συγκέντρωση
διαμαρτυρίας, στις 22 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 17:00 στην Πλατεία Συντάγματος: «Απαντάμε στις
κυβερνητικές προκλήσεις και στα ψέματα των δυο τελευταίων ετών, με τη μαζική μας συμμετοχή
και αποφασιστικότητα. Η κλεψύδρα της υπομονής μας άδειασε! Γενικός ξεσηκωμός!!!»
Συμπαράσταση στους συναδέλφους 5ετούς θητείας
Πράξη αλληλεγγύης συνιστά και η νέα παρέμβαση της ΠΟΕΥΠΣ προς την Ηγεσία για τη
μονιμοποίηση των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης. Το προεδρείο ανέδειξε τις τεράστιες
ευθύνες του Α.Π.Σ. και την ομηρία τους σε βάρος του Π.Σ.:
«Αύριο λήγει η πενταετής θητεία των συναδέλφων, θα πάνε για δουλειά μόνο με την προφορική
σας εντολή; Τι εντολές θα δοθούν στους Διοικητές των Π.Υ. σε όλη την χώρα ώστε να τηρηθεί η
νομιμότητα αλλά και να ανταπεξέλθουν στις υπηρεσιακές ανάγκες; Πρέπει άμεσα να εκδώσετε
σχετική διαταγή για το πώς θα δουλέψουν οι συνάδελφοι.
Πέραν όμως όλων αυτών, η Ηγεσία των υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, που έχει και τη συνολική ευθύνη του προγραμματισμού, οφείλουν να κλείσουν
οριστικά και θετικά το θέμα της μονιμοποίησης των ανθρώπων που καθημερινά μοχθούν στη
διαφύλαξη της κοινωνικής ασφάλειας, εντάσσοντάς τους στο μόνιμο προσωπικό, όπως προβλέπει
η νομοθεσία!
Η υποχρέωση τήρησης των νομίμων εκ μέρους της πολιτείας είναι αδιαπραγμάτευτη και πρέπει
να πάψει να αποτελεί πεδίο σκοπιμοτήτων! Όπως έμπρακτα πράξαμε μέχρι σήμερα, δηλώνουμε
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απερίφραστα τη συμπαράστασή μας στους συναδέλφους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης
που εμπαίζονται με αυτόν τον ανήθικο τρόπο, είμαστε μαζί τους και συμπαρατασσόμαστε στο
πλευρό των συναδέλφων που από κοινού δίνουμε καθημερινά τη μάχη της προστασίας του Έλληνα
πολίτη!»
Μετά την έκδοση της μνημειώδους Διαταγής του Α.Π.Σ. που επέβαλε την παράνομη χορήγηση
κανονικών αδειών και ημερήσιων αναπαύσεων στους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης
που κρίθηκαν ικανοί για μονιμοποίηση και στην άρον άρον διευθέτηση με την κατάθεση της
πολυαναμενόμενης τροπολογίας - λύσης του ζητήματος, το προεδρείο επανέρχεται για να τονίσει
την προχειρότητα και τον ερασιτεχνισμό της όλης διαδικασίας:
«Η τροπολογία αυτή είναι μνημείο εμπαιγμού των 2.093 πυροσβεστών που ανέμεναν εύλογα
από την πολιτεία να εφαρμόσει το ν. 3938/2011 για αυτούς. Η ομηρία που υφίστανται οι εν λόγω
συνάδελφοι, αποτελεί αποθέωση της λογικοφανούς νομιμότητας, εγκαινιάζοντας νέα ήθη εξουσίας,
στηριζόμενη σε μία αιτιολογική έκθεση που μέμφεται τους συναδέλφους για «δημιουργία εύλογων
προσδοκιών» και σε μία αμφιλεγόμενη, ως προς την εξασφάλιση της πρόσθετης δαπάνης, έκθεση
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους!
Επίσης, στην αιτιολογική έκθεση διαβάζουμε: «Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία για
την αποσαφήνιση από κάθε άποψη του καθεστώτος ένταξης των με πενταετή θητεία πυροσβεστών
στο μόνιμο προσωπικό του Σώματος».
Είναι η τροπολογία που παρατείνει τη θητεία τους για άλλα τρία χρόνια και βαφτίζεται ως
«αποσαφήνιση» για την ένταξή τους στο μόνιμο προσωπικό. Και συνεχίζει: «Εν τούτοις, η
ολοκλήρωση της διαδικασίας μονιμοποίησης παρουσιάζει ορισμένες τεχνικής και νομικής
φύσεως περιπλοκές, λόγω της πλημμελούς διατύπωσης των προαναφερομένων διατάξεων και
της πρόκλησης σύγχυσης, αφ’ ετέρου, σχετικά με το αν η τελική διαδικασία ένταξης στο μόνιμο
προσωπικό υπόκειται στους περιορισμούς των προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, κατά το άρθρο
11 του ν. 3833/2010». Τεχνικής και νομικής φύσεως περιπλοκές! Σύγχυση αν η μονιμοποίηση
υπόκειται στους περιορισμούς διορισμών στο δημόσιο!
Όλοι γνωρίζουμε τις διαβεβαιώσεις σε όλους τους τόνους για τη μονιμοποίησή τους και τότε
έρχεται στην δημοσιότητα η απάντηση της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, της κ. Όλγας
Γεροβασίλη, προς το Αρχηγείο της Πυροσβεστικής, με ημερομηνία 2-2-2017, που αφού επικαλείται
τις μνημονιακές υποχρεώσεις για διορισμούς στο δημόσιο, με βάση το λόγο «μία πρόσληψη προς
τέσσερις αποχωρήσεις» το 2017 και «μία πρόσληψη για τρεις αποχωρήσεις» το 2018, «εκθέτει» το
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ότι δεν ενημέρωσε εγκαίρως το Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
προκειμένου να προγραμματίσει τις προσλήψεις. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «Η Υπηρεσία
μας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τόσο τις ανάγκες των φορέων όσο και τις δημοσιονομικές συνθήκες, έχει
προγραμματίσει τους διορισμούς και προσλήψεις τακτικού προσωπικού για τα επόμενα δύο έτη.
Στον εν λόγω προγραμματισμό δεν μπορεί να περιληφθεί η ένταξη των δύο χιλιάδων τριακοσίων
εβδομήντα πέντε πυροσβεστών που έχουν προσληφθεί με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για
πενταετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης».
Προτρέπει, τέλος το υπουργείο, να προχωρήσει στην ανανέωση της θητείας τους, υποβάλλοντας
αίτημα στην Επιτροπή ΠΥΣ 33/2006 να προβεί στη μονιμοποίησή τους μόλις το επιτρέψουν οι
δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας.
Το 2014, η τότε κυβέρνηση με τον ν. 4249 έδωσε τη δυνατότητα ένταξης στο μόνιμο προσωπικό
των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και πριν τη λήξη της πενταετίας με Κοινή Υπουργική
Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Προστασίας του Πολίτη,
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μετά από σχετική εισήγηση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος.
Τέτοια ΚΥΑ στα δύο χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, δεν εκδόθηκε. Αντιθέτως, στον
Προϋπολογισμό του 2017 δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για τη μονιμοποίηση των Πυροσβεστών
Πενταετούς Υποχρέωσης.
Επίσης, θα πρέπει να επισημάνουμε, ότι στην τροπολογία δεν υπάρχει σαφής αναφορά για τους
389 που προσλήφθηκαν επιπλέον σε συμπλήρωση των πινάκων λόγων αποχωρήσεων. Από αυτούς,
οι 288 πληρούν τα κριτήρια για μονιμοποίηση στον χρόνο που θα ολοκληρώσουν την πενταετία και
δεν συμπεριλαμβάνονται στους 2093 της ρύθμισης.
Η μέγιστη όμως και πρωτοφανής για τα πυροσβεστικά χρονικά πρόβλεψη για κάλυψη της
πρόσθετης δαπάνης που θα δημιουργηθεί από τα αντισταθμιστικά έσοδα που θα παρέχει η
γερμανικών συμφερόντων εταιρεία FRAPORT, ξεπερνάει κάθε δεδομένο αφού ούτε λίγο ούτε πολύ
η πυρασφάλεια της χώρας εξαρτάται άμεσα από μια ξένη κερδοσκοπική εταιρεία εκμετάλλευσης
των περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού λαού!!!
Όπως οι συνάδελφοι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, αναμέναμε και εμείς μια αξιοπρεπή
λύση, όπως αρμόζει σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν με κίνδυνο της ζωής τους τις καθημερινές
αντιξοότητες, αλλά αντί αυτής δεν τηρήθηκαν ούτε καν τα προσχήματα. Η πολιτεία για μια ακόμα
φορά ξεπέρασε και τον ίδιο της τον εαυτό!
Η ψήφιση όμως της τροπολογίας είναι ένα γεγονός. Η τήρηση της ρητής πρόβλεψης για αυτοδίκαιη
ένταξη των συναδέλφων στο μόνιμο προσωπικό του Π.Σ., δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού
πλέον. Οι λογικές των πολιτικών διευθετήσεων για λόγους που δεν αφορούν κανέναν (μετατροπή
πενταετίας σε τριετία) πρέπει να τελειώνουν. Η τροπολογία αυτή είναι ομολογία ανικανότητας».
Στις 21 Φεβρουαρίου 2017 από την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., την Ε.Α.Π.Σ. και την Π.Ε.Ε.Π.Σ.
πραγματοποιήθηκε επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Πνευμονολογικές Παθήσεις
Πυροσβεστών».
Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και την τίμησαν
με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Πνευμονολόγος
- Φυματιολόγος & Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ Μιχάλης Τουμπής, ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων
Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Π.Σ. Ιωάννης Βασιλειάδης, ο Διευθυντής της Ιατρικής
Υπηρεσίας του Π.Σ. Αρχ/ρχος Απόστολος Σταμάτης και άλλοι.
Στον χαιρετισμό του, ο Δημήτρης Σταθόπουλος, επισήμανε ότι γενικότερος στόχος είναι να
επιτευχθεί ένα υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας και μία πανελλαδική ενημέρωση για τον κίνδυνο
που αντιμετωπίζουν οι Πυροσβέστες, καθώς είναι ανησυχητικό το ποσοστό αύξησης καρκίνου σε
Πυροσβέστες λόγω της έκθεσής τους σε επικίνδυνες τοξικές και καρκινογόνες χημικές ουσίες.
Νέα πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας
Ενόψει της προγραμματισμένης πανελλαδικής συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στην Αθήνα, στις
22 Φεβρουαρίου 2017, το προεδρείο με σχετική πρόσκληση κάλεσε τα Δ.Σ. των Ενώσεων να
ενημερώσουν και να ενεργοποιήσουν το σύνολο των συναδέλφων τους, ώστε να υπάρξει μαζική
συμμετοχή.
Το «σφυροκόπημα» που δέχτηκε η κυβέρνηση από τους προέδρους των Ομοσπονδιών των
Σωμάτων Ασφαλείας, ήταν συντονισμένο. Οι πρόεδροι κατήγγειλαν στη συγκέντρωση των
χιλιάδων συναδέλφων τους, στην ενεργεία και στην αποστρατεία, την ανακολουθία λόγων και
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έργων των κυβερνητικών αξιωματούχων. Μια συγκέντρωση με κεντρικό σύνθημα «Η υπομονή μας
εξαντλήθηκε, δυο χρόνια ψέματα και κούφιες υποσχέσεις»,που θα ζήλευαν πολλά από τα πολιτικά
κόμματα τόσο για τον όγκο όσο και για το αγωνιστικό πάθος των συμμετεχόντων. Οι ένστολοι
απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι μπορούν να δώσουν αγωνιστικά και δυναμικά τις οφειλόμενες
απαντήσεις σε όσους τους απαξιώνουν και να απαιτήσουν σεβασμό και τήρηση των εξαγγελιών τις
οποίες υπενθύμισαν με προβολές μέσω βίντεο γουόλ.
Ανάλογες αναφορές στις προεκλογικές υποσχέσεις των συγκυβερνώντων κομμάτων, αλλά και
στις πυκνές δημόσιες τοποθετήσεις των αρμοδίων υπουργών, προεξάρχοντος του πρωθυπουργού
Αλέξη Τσίπρα, έγιναν από όλους τους ομιλητές.
Στους συγκεντρωθέντες απηύθυναν αγωνιστικό χαιρετισμό ο εκπρόσωπος Τύπου της
Δημοκρατικής Συμπαράταξης Παύλος Χρηστίδης, ο πολιτευτής της Λαϊκής Ενότητας και
πρώην Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Τάσος Μαυρόπουλος, ο πρόεδρος των Ευρωπαϊκών
Αστυνομικών Συνδικάτων CESP και πρόεδρος του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου Ανδρέας
Συμεού, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ευάγγελος
Χριστακόπουλος και ο εκπρόσωπος του ΠΑΜΕ Γεώργιος Πέρρος.
Ακολούθησε πορεία μέσω των οδών Φιλελλήνων και Αμαλίας προς το Κοινοβούλιο, με πρώτη
στάση στο υπουργείο Οικονομικών, όπου θυροκολλήθηκε από τους προέδρους το σχετικό
Ψήφισμα, ενώ στη συνέχεια αντιπροσωπεία των έξι Ομοσπονδιών επέδωσε το ίδιο Ψήφισμα στον
Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Νίκο Βούτση, μέσω των βουλευτών Αντώνη Συρίγου και
κας Γιώτας Κοζομπόλη, μελών της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και
Δικαιοσύνης.
Αφού δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι το προεδρείο της Βουλής θα μεταφέρει τα αιτήματά μας στην
κυβέρνηση και στα πολιτικά κόμματα και θα μεσολαβήσει για να γίνει επιτέλους ουσιαστικός
διάλογος με το υπουργείο Οικονομικών, οι Ομοσπονδίες ανανεώνουν το αγωνιστικό ραντεβού για το
αμέσως προσεχές διάστημα, καλώντας τους Αστυνομικούς, τους Πυροσβέστες και τους Λιμενικούς
όλης της χώρας να σηκώσουν ακόμα πιο ψηλά τη σημαία του αγώνα και να προετοιμάζονται για
την επόμενη ένστολη πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
Αποτιμώντας τη συγκέντρωση, οι Ομοσπονδίες ανακοίνωσαν ότι «πρόκειται για μια από τις πιο
επιτυχημένες διοργανώσεις, ευχαριστούν όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή και διαβεβαιώνουν τις
Πρωτοβάθμιες Ενώσεις ότι τις προσεχείς ημέρες θα ανακοινωθούν νέες μορφές δράσης».
Ήταν ο Ανδρέας Κόης
Στις 8 Μαρτίου 2017, το Πυροσβεστικό Σώμα πενθεί, καθώς «έφυγε» από τη ζωή ένα από τα
αγαπημένα του στελέχη, ο πρώην αρχηγός, Ανδρέας Κόης, ο οποίος άφησε την τελευταία του
πνοή στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλευόταν, λόγω σοβαρού προβλήματος
υγείας.
«ΗΤΑΝ Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΗΣ», διαβάζουμε στο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα της ΠΟΕΥΠΣ:
Αν κάποιος θελήσει να μιλήσει για τον Ανδρέα Κόη, θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι χρειάζεται
πολύ καιρό για να καλύψει την πολυσχιδή και ηγετική προσωπικότητά του.
Για μας τους πυροσβέστες, όμως, ο Ανδρέας Κόης ήταν ο συνάδελφος, που δεν φοβόταν και δεν
ντρεπόταν να σταθεί δίπλα μας για να πολεμήσει τη φωτιά. Ήταν ο Ηγέτης, που δεν φειδόταν χρόνου
και κατανόησης για τα καθημερινά αλλά και τα μεγάλα μας προβλήματα, ήταν ο τεχνοκράτης, που
δεν του έλλειπαν τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου μάνατζερ, αλλά και του ανθρώπου που έβλεπε
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μπροστά, ήταν ο προϊστάμενος, που δεν κρυβόταν πίσω από δικαιολογίες και ήταν πάντα δίκαιος
και ξεκάθαρος. Ήταν ο φίλος, έτοιμος να ακούσει και να συμβουλεύσει ακόμα κι αν αυτό που έλεγε
θα δημιουργούσε στεναχώρια για τον ακροατή ή τον ίδιο, ήταν ο «Λεβεντάκος», όπως του άρεσε
να αποκαλεί τους συνομιλητές του, που για όλους είχε έναν καλό λόγο, ό,τι κακό κι αν του είχαν
κάνει.
Ήταν ο πιο μάχιμος Αρχηγός μας, που κάποιοι προσπάθησαν να του «φορτώσουν» την καταστροφή
του 2007, λες και ήταν μόνο πυροσβεστική μάχη, αλλά αυτός δεν την αρνήθηκε αυτή τη μάχη και
κατάφερε πολλά, που δεν γράφτηκαν και δεν ειπώθηκαν, όπως ότι μας κράτησε ενωμένους και
δουλεύαμε χωρίς να μοιρολατρούμε, έστω κι αν «σπρωχνόταν» για την επόμενη μέρα και τον
υπηρεσιακό του θάνατο.
Ήταν πολλά και σε αυτό το κείμενο δεν μπορούν να χωρέσουν. Ήταν ο άνθρωπος με το όμορφο
χαμόγελο και τη μεγάλη καρδιά και έτσι θα συνεχίσουμε να τον θυμόμαστε, γιατί ποτέ δεν δείλιασε,
ποτέ δεν το έβαλε στα πόδια και πάντα ήταν δίπλα μας, ακόμα κι όταν δεν ζητούσαμε τη βοήθειά
του.
ΑΝΔΡΕΑ καλό δρόμο. Θα είσαι πάντα ΑΡΧΗΓΟΣ στην καρδιά όλων ΜΑΣ.
Το ξεσπίτωμα των Πυροσβεστών έγινε Π.Δ.
Με τη δημοσίευση του Π.Δ.13/2017 (ΦΕΚ. Α΄27) που τροποποιεί τον Κανονισμό Μεταθέσεων
του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, η ΠΟΕΥΠΣ αντέδρασε με έγγραφό της προς τις
Πρωτοβάθμιες Ενώσεις, που φέρει τον τίτλο «Το ξεσπίτωμα των Πυροσβεστών έγινε Π.Δ.».
«Δυστυχώς, οι τροποποιήσεις είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσουν στο ξεσπίτωμα υπαλλήλων στο
όνομα ψευδεπίγραφων «υπηρεσιακών αναγκών». Στη λογική της άνισης μεταχείρισης για τους
συναδέλφους που κατετάγησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα από την 70η εκπαιδευτική σειρά και
μεταγενέστερα, δηλαδή από το 2006 και μετά, εντάσσονται κατά σειρά στις παρακάτω οικογενειακές
καταστάσεις: άγαμοι, έγγαμοι, γονέας με ένα ανήλικο παιδί, γονέας με δύο ανήλικα παιδιά, μεταξύ
αυτών που βρίσκονται στην ίδια οικογενειακή κατάσταση ισχύει η σειρά αρχαιότητος.
Η πόλη συμφερόντων, θα θεωρείται εφεξής ο νομός που βρίσκεται η Π.Υ. ή το Π.Κ., θεωρώντας
αμελητέα την απόσταση των δεκάδων χιλιομέτρων από την πόλη, που πραγματικά έχει τα
συμφέροντά του και επιθυμεί ο υπάλληλος να υπηρετήσει. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι
Π.Υ. που εδρεύουν σε νησιά.
Οι συνάδελφοι που θα μετατεθούν στις Π.Υ. Α/Δ, εξαιρούνται της διαδικασίας των τακτικών
μεταθέσεων για 3 έτη και δύνανται να μετατεθούν στην πόλη των συμφερόντων τους εάν οι
υπηρεσιακές ανάγκες της Υπηρεσίας από την οποία αποχωρούν το επιτρέπουν. Αυτό σημαίνει
ότι αν δεν μετατεθούν στις Π.Υ. Α/Δ άλλοι υπάλληλοι, τότε οι υπηρεσιακές ανάγκες δεν θα
επιτρέψουν τον «επαναπατρισμό» των σήμερα μετακινούμενων υπαλλήλων. Έτσι, η τριετία μπορεί
να μετατραπεί σε μεγαλύτερο χρόνο άγνωστης διάρκειας και εδώ ακριβώς έγκειται η έννοια του
ξεσπιτώματος των υπαλλήλων.
Όλοι οι υπάλληλοι μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου δύνανται να υποβάλλουν, δήλωση πόλης
συμφερόντων, σε διάστημα 30 ημερών. Αυτό ήταν και θέση της Ομοσπονδίας, με την πραγματική
έννοια της πόλης και όχι του νομού. Έτσι το θετικό εξανεμίζεται.
Το εν λόγω Π.Δ. σε κάθε περίπτωση κινείται σε μια καθαρά λογική τιμωρίας προς τους υπαλλήλους
του Π.Σ. και στο όνομα των υπηρεσιακών αναγκών -που πλέον ταυτίζονται με ιδιωτικά συμφέροντα
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(FRAPORT και διαχειριστές εθνικών οδών)- διαλύει τον θεσμό της οικογένειας και οικονομικά και
ψυχολογικά, τους συναδέλφους.
Το Α.Π.Σ. και το υπουργείο δεν μπορούν να προχωρούν σε ρυθμίσεις και διοικητικές πράξεις που
καταστρέφουν την υπηρεσιακή και οικογενειακή ζωή των υπαλλήλων είτε θέτουν σε αμφισβήτηση
και αυτές ακόμα τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Π.Σ.
Με το Π.Δ. 13/2017 παραβιάζεται ευθέως η συνταγματική αρχή της προστατευόμενης
εμπιστοσύνης και σε συνδυασμό με σειρά αναιτιολόγητες ρυθμίσεις, θεωρούμε ότι οι όλες ρυθμίσεις
είναι αμφίβολης νομιμότητας. Η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. θα προσφύγει στη δικαιοσύνη μαζί με θιγόμενους
υπαλλήλους για την ακύρωση των παράνομων διατάξεων».
Ο Αρχηγός ΠΣ στα γραφεία της ΠΟΕΥΠΣ
Στις 15-3-2017, συνεδρίασε το ΔΣ της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. έχοντας την τιμή, όπως σημειώνει το
προεδρείο, για πρώτη φορά να υποδεχθεί τη φυσική Ηγεσία για να συμμετάσχει στις εργασίες της
συνεδρίασης.
Στα γραφεία προσήλθε ο Αρχηγός του Π.Σ. Αντιστράτηγος Βασίλειος Καπέλιος, «προκειμένου
να μας ενημερώσει για φλέγοντα ζητήματα που μας απασχολούν, καθώς επικρατεί αναβρασμός
στο Πυροσβεστικό Σώμα. Η συνάντηση αυτή θεωρείται εκ μέρους μας ιδιαίτερα σημαντική γιατί
είναι πρώτη φορά που Αρχηγός Π.Σ. επισκέπτεται τα γραφεία της Ομοσπονδίας, αποδεικνύοντας
το αυξημένο κύρος και τη βαρύτητα του συνδικαλιστικού μας κινήματος.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δημήτρης Σταθόπουλος, τόνισε ότι ως επίσημος συνδικαλιστικός
φορέας, θα κάνουμε ό,τι πρέπει προκειμένου να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των πυροσβεστών
από το ξεσπίτωμα που επιφέρει το Π.Δ.13 και ότι είναι η αρχή, αφού θα ακολουθήσουν και άλλες
μεταθέσεις με τις τακτικές του Μαΐου για την κάλυψη των κενών θέσεων σε όλη την επικράτεια,
ενώ δεν ελήφθησαν υπόψη δεκάδες Αιτήσεις συναδέλφων Π.Π.Υ. που είχαν εκφράσει την επιθυμία
να επανδρώσουν τις νεοϊδρυθείσες υπηρεσίες των Αεροδρομίων.
Λαμβάνοντας τον λόγο ο κ. Αρχηγός, ευχαρίστησε καταρχάς για τη συνεργασία του με την
Ομοσπονδία. Αναγνώρισε επίσης τη συμβολή της στην επίλυση των προβλημάτων μέσα από
την πίεση που ασκεί, διότι αυτό χαρακτηρίζει τη λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος, με
αμοιβαία ειλικρίνεια και υπευθυνότητα, όπως είπε. Επαναδιατύπωσε δε την άποψη του Αρχηγείου
για τις μεταθέσεις, ότι δηλαδή η τροποποίηση του Κανονισμού με το Π.Δ. 13/2017 αποτελούσε
αναγκαίο μέτρο για την κάλυψη υπηρεσιακών κενών σε νεοϊδρυθείσες Υπηρεσίες Αεροδρομίων.
Ως προς τη διαδικασία των μεταθέσεων, είπε ότι έγινε με τον πλέον αξιοκρατικό τρόπο και
ότι για την καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης, εφόσον δεν υπάρχουν κτιριακές
εγκαταστάσεις στα νησιά και μέχρι την ολοκλήρωσή τους, οι Υπηρεσίες θα στεγαστούν σε
προσωρινά καταλύματα, όπου σε βάθος χρόνου θα κατασκευαστούν σύγχρονοι Ευρωπαϊκοί
Σταθμοί. Υπάρχει επίσης συμφωνία, η 2η ΕΜΑΚ, να μεταστεγαστεί στις εγκαταστάσεις του
αεροδρόμιου, σε νέο κτίριο.
Μας ενημέρωσε, επίσης, ότι μέχρι τις 31 Μαρτίου θα έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση ενώ από
1ης Απριλίου θα επανδρωθούν τα αεροδρόμια. Στα αεροδρόμια, επίσης, μας ενημέρωσε ότι θα
δουλεύουν τρεις βάρδιες (μια που δουλεύει, μια που αναπαύεται και μια ομάδα επιφυλακής). Η
ομάδα, λοιπόν, επιφυλακής των Αεροδρομίων θα μπορεί κάλλιστα σε επίπεδο νομού, να μετέχει
σε Αστικά Συμβάντα προκειμένου να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους. Σε νησιά π.χ. όπως η
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Μύκονος, κατόπιν επαφών με την εταιρεία, δέχτηκαν να έχουμε ένα επιπλέον πυροσβεστικό όχημα,
προκειμένου να καλύπτουμε και τις ανάγκες του νησιού.
Επίσης, για το θέμα των Π.Π.Υ., ανέφερε ότι το θέμα επιλύθηκε σε μεγάλο ποσοστό με την τριετή
παράταση των συμβάσεων, ανεξαρτήτως του ότι το Α.Π.Σ. επιθυμούσε τη μονιμοποίησή τους,
όπως προβλέπεται και στο Ν.3938/2011, που δεν επιτεύχθηκε λόγω «οικονομικής συγκυρίας»,
αλλά υπάρχει σκέψη να προχωρήσει άμεσα στη συμπλήρωση του πίνακα των εποχικών, σύμφωνα
και με τις ανάγκες του Σώματος. Σύντομα θα υπογραφεί, βάσει του εισηγητικού σημειώματος που
έχει καταθέσει στην πολιτική Ηγεσία, η απόφαση για τα 67 άτομα που έχουν δικαιωθεί δικαστικά,
προκειμένου να εισαχθούν στην Σχολή Πυροσβεστών και ότι μέσω των πανελληνίων εξετάσεων
θα εισαχθούν φέτος 120 πυροσβέστες και 45 Αξιωματικοί.
Ως προς την αντιπυρική περίοδο, εκτίμησε ότι το Π.Σ. θα είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα,
δεδομένου ότι βρίσκεται σε φάση επίλυσης και το καθεστώς συνεργασίας με την Αστυνομία,
αναφορικά με το σχήμα της επιχειρησιακής λειτουργικότητας των εναέριων μέσων.
Επίσης, έγινε ενημέρωση και για τις μετακινήσεις όσον αφορά τις Εθνικές Οδούς. Ειπώθηκε
ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα λόγω πληθώρας αιτήσεων, καθώς υπογράφονται τις επόμενες ημέρες
ΚΥΑ, ώστε το Αρχηγείο να προχωρήσει άμεσα στην επάνδρωσή τους, εκτός από τον Μορέα,
ο οποίος λόγω κάποιου ειδικού καθεστώτος δανειοδότησης και επιδότησης από το Κράτος, θα
εξαιρεθεί αυτή τη στιγμή. Μας ενημέρωσε, επίσης, ότι γνωρίζει πολύ καλά όλα τα θέματα και τα
προβλήματα που υπάρχουν, και ότι ως Αρχηγός, δουλεύει νυχθημερόν για την επίλυσή τους.
Τέλος, εκφράστηκε η επιθυμία του κ. Αρχηγού για διαρκή συνεργασία με την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. διότι
το επόμενο στάδιο θα γίνουν οι θεσμικές αλλαγές που έχει ανάγκη το Π.Σ., όπως ο Κανονισμός
Μεταθέσεων, η αλλαγή στο πειθαρχικό δίκαιο (ως προς την αποκέντρωση για περισσότερες
εξουσίες στην Περιφέρεια) και το βαθμολόγιο, πάντα σε συνεργασία με την Ομοσπονδία. Ανέφερε
επίσης ότι η πολιτική μας Ηγεσία είναι δίπλα μας και ότι έχει καθημερινή επαφή με τον κ. υπουργό
προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα. Επί της ουσίας, η τοποθέτησή μας ήταν ότι κι εμείς το ίδιο
επιθυμούμε στην κατεύθυνση, όμως, της επίλυσης των θεσμικών αιτημάτων και προβλημάτων και
όχι στην κατεύθυνση της χειροτέρευσης της θέσης των πυροσβεστών.
Ως Ομοσπονδία, ζητούμε και την παρουσία της πολιτικής Ηγεσίας δίπλα μας, διότι δυστυχώς,
παρά τα δεκάδες αιτήματα, δεν έχει καταστεί δυνατό να μας δεχτεί επίσημα. Με την ευκαιρία,
λοιπόν, αυτή, καλούμε τον κ. υπουργό να παραστεί στο επόμενο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας.
Τέλος, διατυπώσαμε στον κ. Αρχηγό τις σοβαρότατες επιφυλάξεις μας αφενός μεν για τη
νομιμότητα των τροποποιήσεων του Κανονισμού Μεταθέσεων και την άρνησή μας στο ξεσπίτωμα
των υπαλλήλων για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων (FRAPORT). Επίσης, στη συνάντηση
ζητήσαμε να μας χορηγηθεί και η σύμβαση με την FRAPORT αλλά πήραμε την απάντηση ότι «θα
το δούμε ως Α.Π.Σ. και θα σας ενημερώσω».
Ως προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική την πρώτη αυτή επίσκεψη του κ.
Αρχηγού στα γραφεία μας, όμως, σημειώνουμε ότι για σημαντικά ζητήματα, όπως οι μεταθέσεις,
τα προβλήματα δεν επιλύονται με ασαφείς απαντήσεις ή με την επίκληση των συμβατικών
υποχρεώσεων του Π.Σ., αλλά μόνο με την αποδοχή των προτάσεών μας. Είμαστε και παραμένουμε
υπέρ του διαλόγου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα υποστείλουμε τη σημαία της αγωνιστικής
δράσης στο όνομα του όποιου διαλόγου, όταν μάλιστα αυτός δεν οδηγεί πουθενά».
Να σημειώσουμε, εν συνεχεία, ότι από το προεδρείο ενημερώθηκαν οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις
για την έκδοση της υπ’ αριθ. 167542/O 830 από 13/03/2017 Εγκυκλίου του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., για
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την χορήγηση Δανείων:
«Δεχθήκαμε πληθώρα ερωτημάτων από συνάδελφους προκειμένου να διευκρινιστούν
ερωτήματα που προκύπτουν από την εν λόγω εγκύκλιο. Για το σκοπό αυτό, τα μέλη του Δ.Σ.
του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. κ. κ. Σταθόπουλος Δημήτριος και Πανταζής Βασίλειος, επιμελήθηκαν και
αποτύπωσαν σε σχετικό έντυπο όλες τις πιθανές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για την χορήγηση
προσωπικών δανείων ασφαλισμένων του ΤΕΑΠΑΣΑ έτους 2017 και γι’ αυτό παρακαλούμε για
ενημέρωση των συναδέλφων».
Εξάλλου, στις 20 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση εκπροσώπων των Δ.Σ.
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., Ε.Α.Π.Σ., Π.Ο.ΑΣ.Υ., Π.Ο.ΑΞΙ.Α. με το προεδρείο της Ομοσπονδίας Συλλόγων
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Ο.Σ.Υ.Π.Α.), με σκοπό την εξέταση των νέων δεδομένων,
που διαμορφώνονται στους τομείς ασφάλειας - πυρασφάλειας στα ελληνικά αεροδρόμια που
παραχωρήθηκαν σε ιδιωτικά συμφέροντα, στην FRAPORT.
Αποφασίστηκε δε ο συντονισμός των δράσεων με όλους τους πρόσφορους τρόπους για να
διασφαλιστεί το συμφέρον του ελληνικού δημοσίου, τα εργασιακά δικαιώματα του πυροσβεστικού
και αστυνομικού προσωπικού και κυρίως η ασφάλεια και πυρασφάλεια της χώρας.
Μάλιστα, στις 26 Μαρτίου 2017 απευθύνθηκε και στον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών
Νίκο Τόσκα λίγο πριν τις μετακινήσεις - μεταθέσεις υπαλλήλων του Π.Σ. προς τις Π.Υ. Α/Δ που
συστάθηκαν με το Π.Δ. 11/2017, θέτοντας σειρά σχετικών ερωτημάτων.
Για τις εξελίξεις της δικαστικής διεκδίκησης του επιδόματος κινδύνου, την έκδοση απορριπτικών
αποφάσεων και την άσκηση έφεσης κατ’ αυτών, ενημερώθηκαν οι Ενώσεις στις 27 Μαρτίου 2017,
σύμφωνα με σχετικό σημείωμα του νομικού συμβούλου Κώστα Πενταγιώτη.
Επίσης, το Δ.Σ. συνεδρίασε στις 10.4.2017 και συζήτησε το Διοικητικό Απολογισμό του, ενώ
αποφασίστηκε ομόφωνα η σύγκληση του επόμενου 21ου Συνεδρίου το χρονικό διάστημα 1920 Μαΐου 2017, στην Αθήνα. Τέλος, αποφασίστηκε η προσφυγή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Αθηνών για να υποχρεωθεί το υπουργείο και το Α.Π.Σ. να χορηγήσουν αντίγραφό της από
23.2.2017 σύμβασης μεταξύ Δημοσίου και FRAPORT, αλλά και να επιδιωχθεί συνάντηση με το
Δ.Σ. της FRAPORT GREECE.
Στη συνέχεια ενημερώθηκαν οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις για ένα θέμα που απασχολούσε
την Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ηπείρου μετά τη διαμονή 25
προσφύγων και μεταναστών στο κτήριο που στεγάζεται ο 2ος Πυροσβεστικός Σταθμός Ιωαννίνων.
Επίσης, οι Ενώσεις ενημερώθηκαν για την απάντηση που δόθηκε σε σχετικό έγγραφο του
προεδρείου (327/26.03.2017) από το Γραφείο του Πρωθυπουργού αναφορικά με την αναστολή
των μετακινήσεων υπαλλήλων προς τα περιφερειακά αεροδρόμια.
Συμμετοχή σε σύσκεψη του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας της ΠΟΕΥΠΣ, να καταργηθεί ο νόμος που αφορά τις συντάξεις
χηρείας και να ενημερωθούν όλοι οι φορείς, πραγματοποιήθηκε στις 24.04.2017, στις εγκαταστάσεις
της ΕΑΑΝ, σύσκεψη του «Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α» (Αξιοπρέπεια-ΙσότηταΑλληλεγγύη) με την παρουσία φορέων όπως το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, ΠΟΣΠΕΡΤ, Ιατρικός
Σύλλογος, ΚΕΔΕ, ΠΟΣΕ -ΙΚΑ. Από ΕΔ καιΣΑ συμμετείχαν: ΕΑΑΝ, ΕΑΑΣ, ΠΟΑΣΑ, ΠΟΣ,
ΑΝΕΑΕΔ, ΠΟΑΣΥ, ΠΟΕΥΠΣ, ΕΥΠΣΠΑ, ΠΟΜΕΝΣ, καθώς και ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος
Πατούλης. Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης αποφασίστηκε σειρά ενεργειών με αίτημα να
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καταργηθεί το άρθρο 12 «Σύνταξη λόγω θανάτου» του ν. 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου), βάσει
του οποίου ορίστηκε στο εξής:
-Να χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο το 50% και όχι το 70% της σύνταξης που θα εδικαιούτο ο
εκλιπών κατά το χρόνο του θανάτου.
-Η «προσωπική διαφορά» μετά τον υπολογισμό της σύνταξης να μην μεταφέρεται στις συντάξεις
χηρείας.
-Η σύνταξη να χορηγείται με ηλικιακά κριτήρια, όπως παρακάτω:
(α) Είσαι πάνω από 55 ετών, παίρνεις σύνταξη εσαεί.
(β) Είσαι 52 έως 55 ετών, χορηγείται σύνταξη για 3 έτη, διακόπτεται και χορηγείται
ξανά στην ηλικία των 67 ετών.
(γ) Είσαι κάτω των 52 ετών, χορηγείται σύνταξη μόνον για 3 έτη και μετά διακόπτεται
οριστικώς.
(δ) Σε περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα παιδιά, η περίοδος χορήγησης σύνταξης παρατείνεται
μέχρι να γίνει το μικρότερο 18 ετών ή 24 ετών, εφόσον φοιτά σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
Πολλά και αμείλικτα τα ερωτήματα, σημείωνε η ΠΟΕΥΠΣ:
-Αν ζούσε ο σύζυγος, δεν θα έπαιρνε σύνταξη; Η σύνταξη δεν είναι ανταποδοτική; Τι θα γίνουν
οι εισφορές των 25, 30 και 35 χρόνων;
-Πόσο λογικό είναι να δικαιούται σύνταξη κάποιος που είναι 55 ετών και 1 ημέρα και να μη
δικαιούται κάποιος άλλος που είναι 55 ετών παρά 1 ημέρα;
-Ποιος θα δώσει εργασία σε μία κυρία 50 ετών, πόσο θα την πληρώνει και για πόσο διάστημα;
Εδώ δεν βρίσκουν εργασία νεαρά άτομα με περγαμηνές, θα μπορέσουν να βρουν μεσήλικες
γυναίκες; Ακόμα και αν βρει εργασία, θα προλάβει να αποκτήσει δικαίωμα σύνταξης ή θα κλαπούν
για δεύτερη φορά οι εισφορές, της συζύγου αυτή τη φορά;
-Πώς είναι δυνατόν μία χήρα άνω των 55 ετών με πολύ λίγα χρόνια γάμου να δικαιούται σύνταξη
και μία άλλη μικρότερη των 55 ετών που ήταν παντρεμένη μια ζωή (άρα έχει και υψηλές εισφορές)
να μη δικαιούται σύνταξη;
-Μήπως το κράτος θα έπρεπε να βρει μία αξιοπρεπή εργασία στο προστατευόμενο μέλος της
οικογένειας αφού καταχράται τις εισφορές δεκαετιών ή και να επιστρέψει εντόκως αυτές, στην
οικογένεια; Μη ξεχνάμε ότι η οικογένεια κληρονομεί και χρέη (και υποχρεώσεις) του θανόντος.
-Ποιος σκέφτηκε ένα τέτοιο μέτρο, που πρόκειται να επιφέρει στα ταμεία του κράτους, 0 € το
2016, 0 € το 2017, 0 € το 2018, 0 € το πρώτο εξάμηνο του 2018 και μετά άγνωστο;
Με δεδομένο ότι οι συντάξεις που θα δοθούν είναι πολύ μικρές λόγω του 50% και θα γίνουν
ακόμη μικρότερες, λόγω της μη μεταφοράς της προσωπικής διαφοράς, το δημοσιονομικό όφελος
θα είναι ελάχιστο μπροστά στο κοινωνικό και ηθικό πρόβλημα που θα δημιουργήσει. Υπόψη ότι οι
συντάξεις αυτές θα είναι, κατά μέσο όρο, της τάξεως των 450 €, και θα καλύπτουν μετά βίας τις
βασικές ανάγκες σίτισης, θέρμανσης, ηλεκτρισμού κλπ.
Η ΠΟΕΥΠΣ, επιθυμώντας να συμβάλλει ενεργά στην κατάργηση του άρθρου 12 του Ν.4387/2016,
ανακοινώνει επίσημα, πως ενώνει τις δυνάμεις της με το σύλλογο ΑΞ.Ι.Α. και υποστηρίζει ενεργά
τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής συλλογής υπογραφών, για να αρθεί το ηλικιακό κριτήριο χορήγησης
σύνταξης χηρείας. Αφορά την προσπάθεια που καταβάλλεται από χήρες συναδέλφων, έτσι ώστε να
αρθούν οι διατάξεις του Νόμου Κατρούγκαλου.
Επειδή δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί το μέλλον μας και το πώς θα έρθουν τα πράγματα στη
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ζωή μας, και με δεδομένο ότι το συγκεκριμένο άρθρο 12 του Ν.4387/2016, αφορά όλους μας και εν
γένει τις οικογένειές μας, οι οποίες μπορούν να βρεθούν με την πλάτη στον τοίχο, καλό θα ήταν να
στηρίξουμε αυτήν την προσπάθεια, συμμετέχοντας τουλάχιστον στο ηλεκτρονικό ψήφισμα».
Στις 27 Απριλίου 2017 συναντήθηκαν και πάλι οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών των εργαζομένων
στα Σώματα Ασφαλείας προκειμένου να εξετάσουν την κοινή τους περαιτέρω στάση, ενόψει της
ψήφισης των νέων μέτρων που δρομολογούνται από την κυβέρνηση.
Στις 28.04.2017 το προεδρείο της ΠΟΕΥΠΣ επισκέφθηκε τους Δόκιμους Πυροσβέστες στη
Σχολή Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα και ενημερώθηκε για τα ζητήματα που τους απασχολούν
(είχε επιβληθεί ένα πλήρες στρατιωτικοποιημένο σύστημα εκπαίδευσης και διαβίωσης στη Σχολή,
το οποίο χαρακτηρίζεται από αυστηρό πειθαρχικό έλεγχο για παραπτώματα που θεωρούνται
υπερβολικά και ανούσια). Επίσης, καταγγέλθηκε ότι ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
διατύπωσε εγγράφως τη ρητή του άρνηση στο αίτημα της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Δ.Μ. για ενημερωτική
επίσκεψη και συζήτηση με τους Δόκιμους Πυροσβέστες, εκτός του προγράμματος ημερήσιας
απασχόλησής τους. Το προεδρείο χαρακτήρισε τη στάση αυτή αντιδημοκρατική και παράνομη,
ερχόμενη σε πλήρη αντίθεση προς τα συνδικαλιστικά κεκτημένα, όπως αυτά απορρέουν από τις
διατάξεις του Ν.1264/1982.
«Οι Δόκιμοι Πυροσβέστες που φοιτούν στην Πυροσβεστική Ακαδημία ως εν δυνάμει συνάδελφοί
μας, επιβάλλεται να γίνονται κοινωνοί των τεκταινόμενων στο Πυροσβεστικό Σώμα μέσα από τις
ενημερωτικές επισκέψεις από τις συνδικαλιστικές Οργανώσεις του χώρου μας. Η ενημερωτική
συζήτηση με τους εργαζόμενους ως νόμιμη συνδικαλιστική δραστηριότητα δεν μπορεί να
αμφισβητηθεί υπό την παραδοχή ότι «οι Δόκιμοι Πυροσβέστες δεν είναι μέλη σας» ή υπό το
ανακριβές και αόριστο επιχείρημα ότι «υπάρχει πλήρες ημερήσιο πρόγραμμα απασχόλησης των
Δοκίμων Πυροσβεστών».
Τελικά δόθηκε έγκριση, ύστερα από αίτησή μας μόνο στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.!!!
Τέλος, δηλώνουμε ότι η ανάπτυξη νόμιμης συνδικαλιστικής δράσης σε όλους τους χώρους του
Π.Σ. και η πρόσβαση σε αυτούς, είναι αδιαπραγμάτευτη, ως συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας
στους χώρους δουλειάς και εκπαίδευσης. Τούτων δοθέντων, καλούμε τον κ. Δ/τη όπως αποδεχτεί
το αίτημα επίσκεψης - ενημέρωσης από την Ε.Υ.Π.Σ.Π.Δ.Μ., όπως ακριβώς αποδέχτηκε το αίτημα
της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. προς αποκατάσταση της πλήρους νομιμότητας και της εφαρμογής της σχετικής
νομοθεσίας».
Η Εργατική Πρωτομαγιά δείχνει το δρόμο του αγώνα
Με αφορμή την 1η Μάη, η ΠΟΕΥΠΣ εκδίδει αγωνιστικό μήνυμα, συνδέοντάς το με τους αγώνες
που δίνει σε καθημερινή βάση:
«Η Ομοσπονδία μας ως αναπόσπαστο κομμάτι του αγωνιζόμενου Λαού μας, γνωρίζει πολύ καλά
ότι τα δικαιώματά μας, δεν μας χαρίστηκαν, αλλά κατακτήθηκαν με σκληρούς αγώνες μέσα από
τη μακρά διαδρομή του συνδικαλιστικού μας κινήματος. Γνωρίζει επίσης ότι η 1η Μάη συμβολίζει
τους αγώνες της παγκόσμιας εργατικής τάξης για την κατάκτηση των εργασιακών, ατομικών και
κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα είναι απολύτως ευθυγραμμισμένο με την αγωνιστική γραμμή του
ευρύτερου συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας μας και συμμετέχει εδώ και χρόνια, σε όλες τις
εκδηλώσεις διαμαρτυρίας που στοχεύουν στον τερματισμό της λιτότητας και στην απαλλαγή της
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χώρας μας από τα Μνημόνια και τους εφαρμοστικούς τους νόμους.
Δεν είναι τυχαίο ότι από την ίδρυση της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., κοσμεί την αίθουσα του Διοικητικού
Συμβουλίου ο πίνακας - σύμβολο της εξέγερσης του Σικάγου, θυμίζοντας σε όλους τα ιδανικά που
πρεσβεύει και που σφράγισαν τη γέννηση του συνειδητού εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος.
Συνεχίζουμε εμείς οι νεότερες γενιές αταλάντευτα τους αγώνες για τα εργασιακά και τα κοινωνικά
μας δικαιώματα. ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ!»
Μετά την Πρωτομαγιά, το προεδρείο της Ομοσπονδίας ενημέρωσε τις Ενώσεις ότι στη βάση
των κατευθύνσεων του 20ου έκτακτου Συνεδρίου, καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου, κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας την με αύξοντα αριθμό 1246/02.05.2017,
Αίτηση Ακυρώσεως, στρεφόμενη κατά:
-Του Π.Δ. 13/2017 (τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισμού Μεταθέσεων του
Πυροσβεστικού Προσωπικού του Π.Σ.).
-Της με αριθμ. πρωτ. 15136 Φ. 102.2/09.03.2017 Απόφασης του κ. Αρχηγού του Π.Σ. (τροποποίηση
- κατανομή) της συνολικής υπηρετούσας δύναμης του πυροσβεστικού προσωπικού.
Νομική βάση της Αίτησης Ακύρωσης είναι ότι «η Ομοσπονδία μας, έχοντας άμεσο και έννομο
συμφέρον και σκοπό εκ του Καταστατικού της, την προάσπιση των συμφερόντων των μελών της,
θεωρεί τις διατάξεις του Π.Δ. 13/2017 ευθέως αντισυνταγματικές διότι επιφέρουν μεταβολές
στο καθεστώς των μεταθέσεων των Πυροσβεστών και εισάγουν μέτρα που άμεσα θίγουν τα μέλη
μας, κατά παράβαση των αρχών της ισότητας και αναλογικότητας, αφού εισάγει αδικαιολόγητες
ανισότητες και διακρίσεις μεταξύ των υπαλλήλων».
Στις 4-5-17 το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε ότι έκαναν την επίσημη πρεμιέρα
τους τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, drones, της ΕΛ.ΑΣ. και της Πυροσβεστικής. Η πολιτική
και φυσική Ηγεσία των δύο Σωμάτων παρακολούθησε από κοντά τις πρώτες επίσημες πτήσεις
των drones, στην αεροπορική βάση Δεκελείας, αν και ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Τόσκας
διευκρίνισε ότι σε αυτή την φάση δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν πάνω από κατοικημένες
περιοχές.
Στα σκαριά το ειδικό μισθολόγιο
Συνεχίζοντας τον κοινό αγώνα, τα προεδρεία των Ομοσπονδιών συναντήθηκαν εκ νέου
στις 9/05/2017 και ζήτησαν να είναι παρών για γνωριμία, και το προεδρείο της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, που έχει συσταθεί με βάση την υπ’ αριθμ.16/2017 Διαταγή
του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου.
Όπως ανακοίνωσαν, «τα βασικά μας αιτήματα παραμένουν στο ακέραιο ανοικτά, καταδεικνύοντας
το μέγεθος της ανακολουθίας λόγων και έργων των κυβερνώντων, οι οποίοι έχουν επιδείξει
προκλητική αδιαφορία στις αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας
για την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών. Οι Ομοσπονδίες μας την ύστατη τούτη
ώρα ξεκινούν ένα τελευταίο κύκλο συζητήσεων με τους Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων,
προκειμένου να τους ενημερώσουν για τα αιτήματά μας και να ζητήσουν τη στήριξή τους στον
αγώνα μας.
Εναπόκειται επίσης σε εμάς να απαντήσουμε στους κυβερνώντες, εκφράζοντας την έντονη
αγανάκτησή μας με την πραγματοποίηση πανελλαδικής ένστολης συγκέντρωσης διαμαρτυρίας
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στην Αθήνα τις ημέρες που θα συζητούνται στη Βουλή τα νέα επαχθή μέτρα, ημέρες κατά τις
οποίες έχουν εξαγγελθεί κινητοποιήσεις και από τις τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις της
χώρας.
Στην κινητοποίησή μας καλούμε να συμμετάσχουν και οι οικογένειες των στρατιωτικών, αφού
οι κυβερνητικοί εταίροι ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ με το νομοθέτημά τους περί «συνδικαλισμού των
στρατιωτικών», φρόντισαν οι στρατιωτικοί να μην έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε κινητοποιήσεις
που εξαγγέλλονται και πραγματοποιούνται από άλλες Ομοσπονδίες, παρά μόνο σε πολιτιστικές
εκδηλώσεις.
Συνεχίζοντας την αγωνιστική μας πορεία, σας καλούμε να δώσετε δυναμικό «παρών»,
διαψεύδοντας όσους ποντάρουν στην κόπωση, στην ηττοπάθεια και στην εσωστρέφεια. Ψηλά τη
σημαία του αγώνα, για την υπεράσπιση της αξιοπρέπειάς μας. Κάτω τα ψέματα και οι ανέξοδες
υποσχέσεις».
Στη συνέχεια των κοινών δράσεων των Ομοσπονδιών, ακολουθούν συναντήσεις με τα πολιτικά
κόμματα.
Στο μεταξύ, επειδή υπήρχε πλήθος δημοσιευμάτων για επικείμενες περικοπές, πίεσαν και ζήτησαν
να υπάρξει ενημέρωση από τους αρμοδίους, για τα ειδικά μισθολόγια.
Από τη συνάντηση τόσο με τον αναπληρωτή υπουργό, Νικόλαο Τόσκα, όσο και με το οικονομικό
επιτελείο του, προέκυψε ότι πράγματι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους διακινεί αλληλογραφία
που αφορά το Ειδικό Μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων.
«Ειδικότερα, μας ενημέρωσαν για το περίγραμμα και τις βασικές αρχές που θα διέπουν το νέο ειδικό
μισθολόγιο, το οποίο θα ακολουθεί την ίδια μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση
του ενιαίου μισθολογίου του Δημοσίου Τομέα, χωρίς όμως να γίνει καμία αναφορά σε χρηματικά
ποσά, στο χρόνο εφαρμογής του και γενικότερα σε δαπάνες που βαρύνουν ή εξοικονομούνται από
την εφαρμογή του. Παράλληλα, μας είπαν ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμμόρφωση της πολιτείας
με τις αποφάσεις του ΣτΕ, λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας.
Παρότι η κυβέρνηση στις 08-02-2017 είχε δεσμευτεί, μέσω του υπουργείου Οικονομικών, ότι δεν
θα υπάρξει αιφνιδιασμός και ότι θα έχουμε χρόνο για να καταθέσουμε κι εμείς τις προτάσεις μας,
ως θεσμικοί εκπρόσωποι των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας, όπως άλλωστε αρμόζει στη
Δημοκρατία μας και το επιτάσσουν οι ηθικές αξίες της Αριστεράς, μας γνώρισαν ότι τα οικονομικά
στοιχεία και τα αποτελέσματα που επιφέρει η εφαρμογή του νέου ειδικού μισθολογίου στους
συναδέλφους μας, θα τα έχουμε σχεδόν μία ημέρα πριν την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου
στη Βουλή των Ελλήνων!!!
Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση είπε για άλλη μία φορά ψέματα στους σκληρά εργαζόμενους
ένστολους και αντί να κάνει πράξη αυτά που υποσχέθηκε δημόσια, οδηγείται άμεσα και με τη
διαδικασία του κατεπείγοντος σε μια κατάθεση νομοσχεδίου που θα περιλαμβάνει και το μισθολόγιό
μας.
Κατόπιν τούτων, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ τη μη εισαγωγή ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ειδικού μισθολογίου ΓΙΑ τους
ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ με το προς κατάθεση και ψήφιση νομοσχέδιο για τα νέα μέτρα, να γίνουν σεβαστές
οι αποφάσεις του ΣτΕ και να υπάρξει χρόνος για διάλογο με τους εκπροσώπους των εργαζομένων,
όπως αρμόζει στα πραγματικά δημοκρατικά πολιτεύματα».
Στις 13 Μαΐου 2017 εστάλη επιστολή σε όλους τους βουλευτές, με την οποία εξιστορούσαν το
πρόβλημα και ζητούσαν «όπως, μέσω των ενεργειών σας, να αποφευχθεί η εισαγωγή τροπολογίας
που αφορά το ειδικό μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας & Ενόπλων Δυνάμεων».
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Μάλιστα, συντάχθηκαν και συγκριτικοί πίνακες με τους νέους μισθούς, με βάση το σχέδιο
νόμου, ώστε να είναι οφθαλμοφανής η σύγκριση της διαφοράς και κάλεσαν για άλλη μια φορά τους
ένστολους να ετοιμάζονται να δώσουν το παρών «την προσεχή Τετάρτη - ημέρα 24ωρης απεργίας
της ΑΔΕΔΥ, σε τόπο και ώρα που θα γνωστοποιηθούν με νεώτερη ανακοίνωση, και στην οποία
οπωσδήποτε πρέπει να δώσουν δυναμικό «παρών» οι οικογένειές μας» με σύνθημα ΟΧΙ ΣΤΗ ΝΕΑ
ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ .
Η συγκέντρωση προσδιορίστηκε για τις 17/5 στην Πλατεία Κολοκοτρώνη, τονίζοντας ότι «δεν
έχουμε την πολυτέλεια να μείνουμε αμέτοχοι και να παρακολουθούμε σαν θεατές» τις εξελίξεις.
Ακολούθησαν νέες ενημερωτικές συναντήσεις με τα πολιτικά κόμματα, ενώ λίγο πριν από τη
συγκέντρωση της 17ης Μαΐου, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Νικόλαος Τόσκας ενημέρωσε
τις Ομοσπονδίες ότι είναι «πρόθεση της κυβέρνησης να τροποποιήσει τη διάταξη που αφορά τον
χρόνο εργασίας πέραν του πενθημέρου και την άρση του πλαφόν (4 πενθήμερα) που εισήχθη στο
αρχικό σχέδιο νόμου, μέσω νομοτεχνικής βελτίωσης που θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή από τον
αρμόδιο Υπουργό».
Επίσης, τους ενημέρωσε ότι οι χρόνοι της στρατιωτικής θητείας και σπουδών που έχουν
αναγνωρισθεί μέχρι 31-12-2016, θα προσμετρηθούν στα μισθολογικά κλιμάκια, μετά από
αλληλογραφία που διενεργήθηκε με τη Διευθύντρια του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία
ερμήνευσε τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 126 και 154 και δεσμεύτηκε ότι θα αποτυπωθεί και
στην εγκύκλιο που θα εκδοθεί από αυτούς σε δεύτερο χρόνο.
Ο αγώνας συνεχίζεται όμως αμείωτος. Στο ψήφισμα που εγκρίθηκε από τους διαδηλωτές,
διαβάζουμε: «Αντί να σεβαστούν τον ένστολο και τον υψηλό ρόλο που επιτελεί για την κατοχύρωση
της εσωτερικής ασφάλειας, προχώρησαν προκλητικά στην διάψευση κάθε ελπίδας που είχαν οι
ίδιοι καλλιεργήσει με τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις.
Αντί να βάλουν τέλος στις περικοπές και να σκίσουν τα μνημόνια, όπως έλεγαν, ψήφισαν και
συνεχίζουν να ψηφίζουν νέα επαχθή μέτρα, χτυπώντας αλύπητα τον ένστολο, την οικογένειά του
και, συνολικά, την ελληνική κοινωνία. Μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια της
επιτροπείας και των μνημονίων, η ελληνική οικονομία όχι μόνο δεν έχει ανακάμψει, αλλά η ύφεση
συνεχίζει να πλήττει τους πάντες και κυρίως τους πιο αδύναμους».
Και αφού παρατίθενται τα αιτήματα, καταλήγουν: «Τέλος, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους
ενεργούς συμπολίτες μας και χαιρετίζουμε τις ειρηνικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας τους. Ως πολίτες
αυτής της χώρας βιώνουμε τα ίδια προβλήματα και έχουμε τις ίδιες αγωνίες για το μέλλον. Γι’ αυτό
επιζητούμε έναν άλλο ρόλο, του κοινωνικά χρήσιμου ένστολου συνειδητοποιημένου πολίτη, που
υποφέρει από τις συνέπειες της κρίσης το ίδιο όπως και οι συμπολίτες μας. Τα Σώματα Ασφαλείας
αποτελούν και πρέπει να αποτελούν παράγοντα ομαλότητας στο πλαίσιο των δημοκρατικών
λειτουργιών του πολιτεύματος. Ως θεσμικοί φορείς, καλούμε την ελληνική Κυβέρνηση να μη
φέρνει αντιμέτωπη την κοινωνία με τις δυνάμεις των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά να υπηρετεί το
κράτος δικαίου που πρεσβεύεται και όχι λογικές, καταδικασμένες στη συνείδηση ακόμα και των
πολιτών που την στήριξαν με τη ψήφο τους. Σεβαστείτε τους Ένστολους! Σύγκρουση με τα ψέματά
τους!!!»
Το 21ο πανελλαδικό συνέδριο
Στις 20/05/2017 ολοκληρώθηκαν στην Αθήνα οι διήμερες εργασίες του 21ου Πανελλαδικού
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Συνεδρίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., με τη συμμετοχή αντιπροσώπων - εκλεγμένων συνέδρων των 24
Πρωτοβαθμίων Ενώσεων της, σε όλη τη χώρα.
Κεντρικό σύνθημα του συνεδρίου ήταν: Μόνο ενωμένοι μπορούμε να διεκδικήσουμε το μέλλον
μας! Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους!
Με την έναρξη των εργασιών, κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή, καθώς η 19η Μαΐου έχει καθιερωθεί
ως Μέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων. Επίσης, μνημονεύθηκε η «απουσία» του
αείμνηστου Αρχηγού Ανδρέα Κόη και κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για τον ίδιο όσο και για όσους
θυσιάστηκαν στο βωμό του καθήκοντος.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δημήτρης Σταθόπουλος τόνισε στην ομιλία του ότι «στο χρόνο που
μεσολάβησε από το προηγούμενο συνέδριο, το τέρας του μνημονίου συνέχισε να τρώει τις σάρκες
του Ελληνικού Λαού, βυθίζοντάς τον στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Οι όποιες μνημονιακές
υποχρεώσεις και πολιτικές για τις οποίες κανείς μας δεν ρωτήθηκε ποτέ, αποτέλεσαν την εύκολη
δικαιολογία για την εφαρμογή μιας πολιτικής που αντιμετωπίζει τους πολίτες, όχι ως ανθρώπους,
αλλά απλά σαν αριθμούς σε πίνακες και στατιστικές.
Επίκεινται νέες μειώσεις στις αποδοχές μας, κατά σειρά για 12η φορά, από την έναρξη της
κρίσης. Οι νέες μειώσεις πλέον δρουν σαν πολλαπλασιαστής στην πτώση του επιπέδου ζωής των
οικογενειών μας, στη μείωση της αξίας των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών και στην έννοια του
δικαιώματος σε αξιοπρεπή διαβίωση.
Οι μειώσεις όμως αυτές, αποτελούν χτύπημα και σε αυτή την έννοια της δημοκρατίας. Γιατί
ως τι άλλο μπορεί να θεωρηθεί η συμπεριφορά της κυβέρνησης, να αγνοεί και να γράφει στα
παλαιότερα των υποδημάτων της, τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας,
που διαδοχικά επιτάσσουν την επιστροφή των αποδοχών των υπαλλήλων των Σ.Α. και των
στρατιωτικών στα επίπεδα που βρίσκονταν το 2012;
Επειδή εμείς ως υπάλληλοι του Ελληνικού Κράτους έχουμε δώσει όρκο και έχουμε δηλώσει
υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους, υπενθυμίζουμε σ’ όλους αυτούς που επιβουλεύονται
τις ζωές μας, τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 95 του Συντάγματος που ορίζει ρητά
ότι Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ και ότι Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΥΤΗΣ, ΓΕΝΝΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ
ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ.
Πρόσφατα αναρτήσαμε στο site της ΠΟΕΥΠΣ ενδεικτικά παραδείγματα με τις επερχόμενες
μειώσεις στις αποδοχές μας, που θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Δεν μας πείθει η παραφιλολογία
των ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΘΕΝ ΑΝΤΙΜΕΤΡΩΝ. Είναι αντίστοιχο με το να έχεις το σπίτι σου και
να είσαι νοικοκύρης, και σταδιακά να αρχίσουν να σου το γεμίζουν χωρίς την θέλησή σου με
γουρούνια και άλλα ζώα, και όταν πια θα στο έχουν κάνει στάβλο και δεν μπορείς πια να ζήσεις,
να σου βγάζουν ένα ζώο έξω και να σου λένε, «δες τι ωραία που είναι τώρα»! Δεν είναι μόνο τα
οικονομικά που καταστρέφουν την ζωή μας. Σαν πυροσβέστες βιώνουμε μια άνευ προηγουμένου
υπηρεσιακή αστάθεια σε όλα τα επίπεδα».
Και αφού αναφέρθηκε στα αιτήματα, αναλυτικά, τόνισε ότι «για τα αιτήματά μας αυτά είναι ρητή
η προσωπική δέσμευση των στελεχών της ΠΟΕΥΠΣ και διευκρινίζουμε ότι ο ρόλος του προέδρου
είναι βέβαια να ακούει τη βάση και να λαμβάνει υπόψη του όλες τις πλευρές, ανεξαρτήτως των
διαφόρων προσεγγίσεων και αντιπαραθέσεων που γίνονται στο πλαίσιο της διαπαραταξιακής μας
λειτουργίας.
Μέλημά μου ευθύς εξαρχής, από την ημέρα ανάληψης της προεδρίας της Ομοσπονδίας, ήταν η
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ενότητα του συνδικαλιστικού μας κινήματος, κάτι που θεωρώ ότι το έχω αποδείξει εμπράκτως και
ουδείς αμφισβητεί την ενωτική λειτουργία του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
Και το πνεύμα αυτό επιβάλλεται να διαπερνάται στα μέλη μας, αλλιώς θα γίνουμε αντικείμενο
χλεύης, διακυβεύοντας την ποιότητα του συνδικαλιστικού μας δημόσιου λόγου, αλλά και την
δυναμική που πρέπει να έχουμε στην καθημερινή μας δράση ως συνδικαλιστικός φορέας με υψηλές
απαιτήσεις και προσδοκίες.
Οι όποιες αντιπαραθέσεις υπήρξαν και υπάρχουν στο πλαίσιο της συνδικαλιστικής μας
λειτουργίας, πιστεύω ότι ήταν χρήσιμες για την εξαγωγή συμπερασμάτων αλλά αυτά δεν πρέπει να
μας διχάζουν. Άλλωστε η ενότητα μόνο μέσα από τη διαφορετικότητα παγιώνεται. Ενότητα κάνεις
με αυτόν που διαφωνείς και όχι με αυτόν που συμφωνείς σε όλα.
Εξάλλου, κοινό μέλημα όλων μας είναι τα προβλήματα των συναδέλφων και η αντιμετώπισή
τους. Αυτά πρέπει να μας απασχολούν, να τα αναδεικνύουμε, να δείχνουμε την πηγή προέλευσής
τους και να προτείνουμε λύσεις για τη θεραπεία τους. Εκεί, φυσικό είναι να υπάρχουν διαφορετικές
θέσεις και απόψεις. Όμως η διαφορετικότητα των απόψεων δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο στους
αγώνες μας».
Στη συνέχεια καυτηρίασε την αντίληψη ότι «για τη φτωχοποίηση και τις περικοπές φταίει το
συνδικαλιστικό κίνημα και πρέπει οι συνδικαλιστές να παραιτηθούν. Η λογική αυτή είναι μια
παγίδα που στήνουν αυτοί που υποκύπτουν στην αδράνεια και την πρακτική του κυβερνητικού
συνδικαλισμού. Δεν είμαστε εμείς που ψηφίζουμε τα μέτρα. Δεν εκδίδουμε εμείς υπουργικές
αποφάσεις ούτε συναλλασσόμαστε με μεγαλοσυμφέροντα, για να γίνουν μετά οι συμφωνίες,
Προεδρικά Διατάγματα. Εμείς αταλάντευτα αγωνιζόμαστε και προτείνουμε λύσεις για όλα τα
θέματα που ήδη έχω αναφέρει.
Αγαπητοί συνάδελφοι
Είμαστε εδώ παρόντες στις επάλξεις, με πλήρη συνείδηση του ρόλου, των δυσκολιών και της
αποστολής που μας έχουν αναθέσει οι συνάδελφοί μας και πρέπει να δηλώνουμε κατηγορηματικά
ότι οι προσπάθειές μας θα συνεχιστούν με αμείωτο πάθος για να αποκτήσουμε ξανά όσα μας
αφαίρεσαν βίαια και ετσιθελικά. Είναι χρέος μας να καλύψουμε το «χαμένο έδαφος», «έδαφος»
που χάθηκε όχι με δική μας ευθύνη. Δέσμευση και μοναδική μας υπόσχεση, η εντατικοποίηση του
αγώνα μας.
Σας καλώ, λοιπόν, να συνεχίσουμε τον Αγώνα Διαρκείας, ώστε μέσα από πνεύμα ενότητας και
συνεργασιών σε όλα τα επίπεδα, να δημιουργήσουμε κλίμα ελπίδας και αυτοπεποίθησης στον κάθε
συνάδελφο που αναμένει από εμάς στήριξη στον καθημερινό του αγώνα! Μόνο ενωμένοι μπορούμε
να διεκδικήσουμε το μέλλον μας! ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΔΥΝΑΜΙΣ. Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι
τέλους».
Μετά το συνέδριο, οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις ενημερώθηκαν ότι εγκρίθηκε «η αποδέσμευση
του ποσού των 2.100.000 ευρώ από τα Ταμειακά Διαθέσιμα του Τομέα του ΤΕΑΠΑΣΑ για την
χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους, για το έτος 2017.
Εμπαιγμός με το νέο μισθολόγιο
Στις 23 Μαΐου 2017 συναντήθηκαν ξανά οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών προκειμένου να
αποτιμήσουν τις νέες διατάξεις του ειδικού μισθολογίου, όπως αυτές διαμορφώθηκαν και
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ψηφίστηκαν αιφνιδιαστικά και ερήμην τους από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή. «Κοινή
μας θέση είναι ότι πρόκειται για μια ακόμα ανακολουθία της κυβέρνησης και προφανή εμπαιγμό
σε βάρος των ενστόλων, η εισαγωγή ενός μισθολογίου χωρίς καν να έχει προηγηθεί ο στοιχειώδης
διάλογος, όπως επιβάλλει η δημοκρατική λειτουργία των θεσμών. Παράλληλα έγινε αποτίμηση
των δράσεών μας γι’ αυτό το ζήτημα και συζητήθηκαν περαιτέρω τρόποι συνδικαλιστικής δράσης
προς την κυβέρνηση και τους αρμόδιους υπουργούς».
Επίσης, εξέφρασαν την ανησυχία τους για την τακτική της κυβέρνησης να προωθεί διχαστικές
μισθολογικές διατάξεις και τη διαίρεση των ενστόλων σε μια προσπάθεια αποδυνάμωσης του
συνδικαλιστικού κινήματος. Οι Ομοσπονδίες, τέλος, τονίζουν ότι πέρα από τις συναντήσεις με
τους αρμόδιους υπουργούς, που θα επιδιώξουν προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους
επί του νέου μισθολογίου, και επειδή είναι πασιφανές ότι η κυβέρνηση δεν συμμορφώνεται με τις
τελεσίδικες αποφάσεις του ΣτΕ, έδωσαν εντολή στους νομικούς τους συμβούλους να καταθέσουν νέα
προσφυγή στην Επιτροπή Συμμόρφωσης του Συμβουλίου Επικρατείας αλλά και να επεξεργαστούν
άμεσα προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.
Στις 30 Μαΐου 2017, ακολούθησε η «Μαύρη Διαμαρτυρία Επιβίωσης» με διοργανωτή το Σύλλογο
Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α., όπου έδωσαν το παρών οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών και άλλα μέλη
των Διοικητικών Συμβουλίων, καθώς και εκπρόσωποι Πρωτοβαθμίων Ενώσεων. Η συγκέντρωση
έγινε στην πλατεία Κολοκοτρώνη από 31 φορείς εργαζομένων και συνταξιούχων των Σωμάτων
Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Μετά τις ομιλίες των προσκεκλημένων, ακολούθησε
πορεία προς το Κοινοβούλιο όπου επιτροπή γυναικών επέδωσε το Ψήφισμα στο προεδρείο της
Βουλής των Ελλήνων. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την πορεία των μαυροφορεμένων γυναικών
έως την Ηρώδου Αττικού, όπου όμως δεν τους επετράπη να φτάσουν ως το Μέγαρο Μαξίμου,
προκειμένου να επιδώσουν το Ψήφισμά τους.
Η ΠΟΕΥΠΣ με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό ότι ήταν παρούσα στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
«Απαίτηση είναι να αρθεί το ηλικιακό κριτήριο χορήγησης συντάξεων χηρείας. Δήλωσαν το
αυτονόητο, ότι επιθυμούν ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ -ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ - ΙΣΟΤΗΤΑ, δια μέσου της Γ.Γ. του
Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α. Χριστίνας Τσέτουρα, η οποία κατά τη συγκινητική της ομιλία, ανέφερε ότι «σ΄
αυτόν τον αγώνα δεν είμαστε μόνες μας. Έχουμε και τους συζύγους μας μαζί. Τους συναδέλφους
σας». Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας δηλώνει ότι θα στηρίξει μέχρι τέλους αυτόν τον αγώνα».
Είναι πλέον Ιούνιος και το κοινό μέτωπο των Ομοσπονδιών καλά κρατεί. Το επιβάλλουν οι
διατάξεις που ψηφίστηκαν για το νέο μισθολόγιο, η μη έκδοση του π.δ. για τα οδοιπορικά, αλλά και
ο συσχετισμός του μισθολογίου με το βαθμολόγιο, πράγμα άγνωστο στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Στο πλαίσιο αυτό, οι Ομοσπονδίες καλούν τον υπουργό Εθνικής Αμύνης Πάνο Καμμένο και τον
αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη, να απαντήσουν πότε θα εκδοθεί το π.δ.
που έπρεπε με βάση το ν. 4336/2015, με τον οποίο τέθηκαν σε εφαρμογή οι νέες διατάξεις για τις
δαπάνες των μετακινούμενων δημοσίων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων και των ενστόλων,
εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, να εκδοθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας εννέα
μηνών από την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου, ήτοι μέχρι την 30/09/2016, ώστε να αρχίσει
να αντιμετωπίζεται ένα οικονομικό πρόβλημα που απασχολεί χιλιάδες δικαιούχους οδοιπορικών
εξόδων.
Επίσης, η ΠΟΕΥΠΣ συμμετείχε δια του προέδρου στις εργασίες του 21ου Συνεδρίου της Ε.Α.Π.Σ.
στα Λουτρά Πλατυστόμου Φθιώτιδας, την 16η Ιουνίου 2017. Το συνέδριο ήταν αφιερωμένο στον
αείμνηστο θεμελιωτή της «Επιστημονικής Πυροσβεστολογίας» Ηλία Μπέτσιο, καθώς και στα 20
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χρόνια εθελοντισμού στο Π.Σ.
Οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών, επίσης, στις 19 Ιουνίου 2017, εξειδικεύουν τα αιτήματά τους,
με έγγραφο που στέλνουν στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του
υπουργείου Εσωτερικών, τα Αρχηγεία ΠΣ και Ελληνικής Αστυνομίας για να τονίσουν ότι τους
«απασχολούν οι στρεβλώσεις - αδικίες που προκαλούνται μέσα από την εφαρμογή του νέου
μισθολογίου μας και οι προτάσεις βελτίωσης αυτού, οι οποίες δε θα πρέπει να αποκλίνουν από τις
αποφάσεις του ΣτΕ (μισθοί στα επίπεδα μέχρι την 31-07-2012, επιστροφή υπόλοιπων αναδρομικών
κ.λπ.). Προτείνεται δε, η σύνταξη σχετικού υπομνήματος προς τους αρμόδιους φορείς για ενημέρωση
και περαιτέρω νομοτεχνικές ρυθμίσεις.
Πριν στεγνώσει το μελάνι όμως αυτού του εγγράφου, μια είδηση ήρθε να επιβεβαιώσει το δίκαιο
του αγώνα των Ομοσπονδιών. Με κατεπείγον έγγραφο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας - Γενική
Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης, πληροφορήθηκαν τα συναρμόδια υπουργεία
Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τη συγκρότηση Υπηρεσιακής Επιτροπής
(Μισθολογικές Ρυθμίσεις Στελεχών Ε.Δ. και Σ.Α.), έργο της οποίας είναι «η εξέταση-αποσαφήνιση
ή και τυχόν περαιτέρω προώθηση διαφόρων νομοθετικών ρυθμίσεων, επί θεμάτων που άπτονται
του ν.4472/2017 και αφορούν στο νέο Μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων
Ασφαλείας, καθώς και στις διάφορες κρατήσεις - παροχές των Μ.Τ. και Ε.Λ.». Η Επιτροπή, στην
οποία συμμετέχουν μόνο υπηρεσιακοί παράγοντες, καλείται να περαιώσει το έργο της εντός δέκα
(10) ημερών, ήτοι έως 30-6-2017!
Είναι σαφές, ότι το ΥΕΘΑ έρχεται «κατόπιν εορτής» να αναλάβει πρωτοβουλία για τη σύσταση
της αναγκαίας αυτής Επιτροπής, όπως είχαμε όμως ζητήσει να γίνει πολύ πριν από τη ψήφιση του
ν.4472/2017, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλους να έχουν υποβάλλει τις προτάσεις τους και
να αποφευχθεί η ψήφιση των γνωστών εκτρωματικών διατάξεων του νέου μισθολογίου. Καλούμε
έστω και τώρα τον κάθε αρμόδιο υπουργό της κυβέρνησης, να αναλάβει τις ευθύνες του και
εφόσον ενδιαφέρεται πραγματικά για τη βελτίωση των ισχυουσών διατάξεων, να δώσει εντολή για
την άμεση συμμετοχή στην εν λόγω Επιτροπή και στελεχών του συνδικαλιστικού μας κινήματος.
Επιπλέον, δε, να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος ώστε η Επιτροπή να καταλήξει σε προτάσεις επ’
ωφελεία των μισθοδοτούμενων και όχι με γνώμονα τις επιταγές των Μνημονίων», τόνιζαν οι
πρόεδροι αμέσως μετά με άλλο έγγραφό τους.
Η ΠΟΕΥΠΣ από την πλευρά της, απευθύνθηκε στον αν. υπουργό Προστασίας του Πολίτη με
αντικείμενο το βαθμολόγιο, καλώντας τον να προβεί στη θεσμοθέτησή του «έστω και την ύστατη
ώρα!»
Ο Ιούλιος, εκτός από τις συνήθεις πυρκαγιές, έχει και τις «φωτιές» που σιγοκαίνε στα επιτελεία.
Αυτή τη φορά, αφορμή δόθηκε με την απόφαση της διοίκησης της Αστυνομίας να ζητήσει ΕΔΕ
για δηλώσεις του προέδρου του Σωματείου Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας Βασίλη
Ντούμα. Η ΠΟΕΥΠΣ εξέφρασε τη συμπαράστασή της. Ταραχή προκάλεσε και η πρωτοβουλία
της ΠΟΑΣΥ να διοργανώσει εκδήλωση για τα «άβατα» μέσα στα Εξάρχεια. Στην ανακοίνωση του
ΣΥΡΙΖΑ απάντησαν οι Ομοσπονδίες οι οποίες συνοψίζοντας τα αιτήματά τους, προανήγγειλαν
νέες κινητοποιήσεις.
Η συνάντηση με τον Νίκο Τόσκα
Στις 14/07/2017, η ΠΟΕΥΠΣ ανακοίνωσε στα μέλη της ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον
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αναπληρωτή υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νικόλαο Τόσκα, «προκειμένου να τον ενημερώσουμε
για τα βασικά αιτήματά μας, υποβάλλοντάς του αναλυτικό Υπόμνημα με τις προτεραιότητες
που έχουμε ως Ομοσπονδία. Με αφορμή δε το σοβαρό τραυματισμό του συναδέλφου μας, που
βρίσκεται στη Μ.Ε.Θ. του 251 Γ.Σ.Ν. και τον οποίο επισκεφτήκαμε σήμερα, ζητήσαμε από όλη την
πυροσβεστική οικογένεια να προσευχηθεί για την υγεία του».
Ο υπουργός έδωσε τις παρακάτω απαντήσεις στα θέματα που του τέθηκαν:
Για το Βαθμολόγιο, διαβεβαίωσε ότι έχει κατανοήσει την αναγκαιότητα του αιτήματος και ότι
θα προχωρήσει τις διαδικασίες, όμως εξέφρασε ορισμένους προβληματισμούς ως προς τη δομή και
τη σύνθεση που θα πάρει, αλλά επισήμανε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη ώστε να πάρει σάρκα και
οστά το Βαθμολόγιο των χαμηλόβαθμων, ειδικά τώρα που έχουμε ένα Μισθολόγιο με κλιμάκια.
-Θα υπάρξει, επίσης, αναμόρφωση του Π.Δ. 305/1992, όπου θα διασφαλίζεται η αξιοκρατία και
η αντικειμενικότητα της υπηρεσιακής τους εξέλιξης.
-Θα συνεχίσει την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει και γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες
και διαδικασίες σε συνεργασία με την υπουργό Όλγα Γεροβασίλη για πλήρη ενσωμάτωση των
πυροσβεστών τριετούς πλέον υποχρέωσης.
-Θα προχωρήσει άμεσα στην αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Π.Σ. στη βάση των σύγχρονων
κοινωνικών αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής με βάση τις πραγματικές ανάγκες του
Π.Σ.
-Επισήμανε ιδιαίτερα ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στις δομές του Διοικητικού Τομέα στο
Π.Σ. και άρα χρειάζονται εκ βαθέων τομές καθώς και εκσυγχρονισμός - εκδημοκρατισμός του
Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και εναρμόνισή του με τις διατάξεις που ισχύουν και στον
υπόλοιπο δημόσιο τομέα αλλά και στα Σώματα Ασφαλείας.
-Ικανοποιήθηκε το αίτημα, και είναι θέμα ημερών να υπογραφεί σχετικό Π.Δ., για την απαλοιφή
της ακατανόητης διάταξης του άρθρου 1 παρ 7 του Π.Δ. 82/2016 και διακοπής της άδειας ανατροφής
τέκνου κατά το χρονικό διάστημα από 15/6 έως 15/9, λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.
-Ολοκληρώθηκε η πρώτη παρτίδα των στολών και θα συνεχίσει την προσπάθεια, ώστε τα μέσα
ατομικής προστασίας και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός, να είναι πλήρη.
-Θα προχωρήσει στην ενεργοποίηση του θεσμού του «Συνηγόρου του Πυροσβέστη» με στόχο
τον έλεγχο περιπτώσεων αυθαιρεσιών των Διοικήσεων αλλά και στις παραβάσεις-παραλήψεις στην
εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας προς το προσωπικό.
-Έγινε δεκτό το αίτημα για ενεργοποίηση του Γραφείου Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας σε συνεργασία
με την ΕΛ.ΑΣ. που σκοπό έχει την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης στους πυροσβεστικούς
υπαλλήλους και στις οικογένειές τους κατόπιν σοβαρού περιστατικού.
-Θα προχωρήσει στη διαδικασία εύρεσης κατάλληλων υποδομών με σκοπό την δημιουργία
παιδικών κατασκηνώσεων για τα παιδιά των πυροσβεστών αφού το νομοθετικό πλαίσιο είναι
σχεδόν έτοιμο.
-Θα αναμορφώσει το Π.Δ. 170/96 (Κανονισμός Μεταθέσεων Πυροσβεστικού Προσωπικού)
ώστε να προσπαθήσει να εξομαλύνει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και με το πρόσφατο
Π.Δ. 3/2017.
-Χαρακτήρισε απαράδεκτο το γεγονός της έλλειψης διοικητικής μέριμνας κατά τη διάρκεια των
συμβάντων.
-Θα προχωρήσει η διαδικασία εύρεσης κατάλληλου χώρου για το Πυροσβεστικό Συνεργείο
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Αθηνών, ώστε να εκλείψουν τα θέματα ασφάλειας που έχουν προκύψει στην περιοχή του
Ασπροπύργου.
-Είναι στο τελικό στάδιο και εκκρεμούν οι τελευταίες υπογραφές, ώστε να μπορεί όποιος
επιθυμεί, να παραμένει στην ενεργό υπηρεσία όταν συμπληρώνει το όριο ηλικίας εκτός των δύο
επιπλέον ετών, άλλα τρία έτη.
- Έχει ζητήσει από τους νομικούς συμβούλους του υπουργείου να τον ενημερώσουν εάν μπορεί
να τους δοθεί η σύμβαση με τη Fraport.
Τέλος, «εκδήλωσε και την δικιά του αγωνία για την έκβαση της υγείας του συναδέλφου μας που
παλεύει για τη ζωή του και παράλληλα εξέφρασε τον σεβασμό του στον απλό πυροσβέστη που
μάχεται αυτή την ώρα με αυτοθυσία στην αντιμετώπιση των συμβάντων ανά την επικράτεια και
δήλωσε ότι όσο θα είναι αρμόδιος Υπουργός, θα είναι μαζί τους στον αγώνα που δίνουν».
Να μη λησμονούμε ότι η επικινδυνότητα του επαγγέλματος ήταν διαρκώς στην επικαιρότητα και
τα προεδρεία των ενστόλων συμμετείχαν σε διάφορες εκδηλώσεις, αλλά και στις καθιερωμένες
τελετές μνήμης, όπως είχε γίνει αρχές του καλοκαιριού (17 Ιουνίου) στα Πατήσια, στο καθιερωμένο
τρισάγιο εις μνήμην του αστυνομικού Νεκτάριου Σάββα, καθώς και στις 22 Ιουλίου 2017, για τους
πυροσβέστες Μαλούκο Δημήτριο, Μαυραειδή Θεμιστοκλή, Διαβολή Αλέξανδρο και τον εθελοντή
Πυροσβέστη Καραμολέγκο Δημήτριο, στον Καρέα.
Το επόμενο διάστημα, το προεδρείο εστιάζει σε παρεμβάσεις με αποδέκτες είτε τον αρχηγό
είτε τον υπουργό, με βάση καταγγελίες Ενώσεων. Ειδικότερα, ασχολήθηκε με τη διασφάλιση
θέσεων για πυροσβεστικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Α/Δ Θήρας σε Α/Φ της Π.Α. Επίσης, με
άλλο έγγραφο ανέφερε ότι θεωρεί «αδικαιολόγητη και στερούμενη νομιμότητας τη μετακίνηση
υπαλλήλου από το Π.Κ. Νάξου στο Π.Κ. Θήρας με τη χορήγηση Φ.Π. για εκτέλεση υπηρεσίας και
συγκεκριμένα Γ΄ 8ώρου, που έλαβε χώρα με την υπ΄αρ.πρωτ.2253 Φ.101.1/21.07.2017 Διαταγή
Π.Υ. Ερμούπολης».
Η ΠΟΕΥΠΣ ενημέρωσε την Ηγεσία για συμπεριφορές Αξιωματικών του Σώματος προς
κατωτέρους τους, τονίζοντας ότι «δεν είναι δυνατόν, στα μέσα της αντιπυρικής περιόδου με το
προσωπικό να δίνει το καλύτερο εαυτό του στην μάχη με την φωτιά και μέσα στο κλίμα οδύνης,
σωματικής και ψυχικής φόρτισης των υπαλλήλων του Π.Σ., να γινόμαστε αποδέκτες καταγγελιών
για συμπεριφορές, που στην ουσία τους, πλήττουν ευθέως την υπερπροσπάθεια που καταβάλλουμε
όλοι μας».
Να σημειώσουμε ότι το καλοκαίρι του 2017, η Ζάκυνθος ζούσε μια πρωτόγνωρη κατάσταση, σε
βαθμό που τα ΜΜΕ μιλούσαν για «μαφία εμπρηστών». Από την αρχή της αντιπυρικής περιόδου
έχουν ξεσπάσει 82 πυρκαγιές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η οποία έχει λόγους να πιστεύει
πως εμπρηστές καίνε το νησί» έγραφε το www.thetoc.gr/koinwnia. Σε συνδυασμό δε και με άλλα
συμβάντα, το προεδρείο θεώρησε σκόπιμο να τοποθετηθεί δημοσίως, απευθύνοντας και σχετική
επιστολή στην Ηγεσία, με θέμα «Εμείς οι Πυροσβέστες και η μάχη με τις δασικές πυρκαγιές»:
«Την τελευταία εβδομάδα γίναμε μάρτυρες, αλλά και το «γήπεδο» πάνω στο οποίο ο κάθε
πολιτικός και πολιτικάντης, εφήμερος ψευτοσυνδικαλιστής, ξιφουλκούσε προκειμένου να δρέψει
την προβολή που του εξασφάλιζαν αφειδώς τα Μ.Μ.Ε., αρκεί να πει κάτι και να κατηγορήσει
κάποιους. Εμείς από την πλευρά μας, ως οι άνθρωποι και ως επαγγελματίες πυροσβέστες που
είμασταν μπροστά στη φωτιά και αυτοί που σήμερα είμαστε ήρωες, αλλά εχθές αργόσχολοι,
τεμπέληδες και ανεκπαίδευτοι, θέλουμε με δύναμη να φωνάξουμε και να καταλάβουν άπαντες
ότι:
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Οι μάχιμοι πυροσβέστες θέλουμε να μας αντιμετωπίζουν ως κομμάτι του μηχανισμού της
πρόληψης αλλά και της καταστολής της πυρκαγιάς και όχι ως ΝΟΥΜΕΡΑ. Οι περισσότεροι τις πιο
πολλές φορές δεν φέρνουν καλύτερο αποτέλεσμα, και συνήθως όπου λαλούν πολλοί κοκόροι, αργεί
να ξημερώσει. Για το λόγο αυτό, ζητάμε λελογισμένη χρήση του προσωπικού, χαμηλόβαθμων αλλά
και αξιωματικών, και να μην υπάρχουν μετακινήσεις ανούσιες, αναποτελεσματικές και παράλογες,
που πραγματοποιούνται μόνο και μόνο για να ακουστεί καλύτερα στα Μ.Μ.Ε.
Θέλουμε ένα και ενιαίο Πυροσβεστικό Σώμα και όχι τη λογική των πολλών και ευέλικτων μονάδων
που κάποιοι τεχνηέντως αφήνουν να πλανάται, ώστε να δημιουργήσουν κλίμα. ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ
απερίφραστα ότι τέτοιες λογικές μας βρίσκουν αντίθετους, διότι οι καταστροφές, μας χρειάζονται
όλους απέναντί τους και μας χρειάζονται όλους μαζί, όχι τον καθένα στο «μαγαζάκι» του.
Θέλουμε να παρακαλέσουμε τους εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε. να είναι πιο επιλεκτικοί σε αυτούς
που καλούν και να μην δίνουν χώρο σε όσους θέλουν απλά να φωνάξουν. Θέλουμε να καλέσετε
όλους αυτούς που αποδεδειγμένα είχαν κάνει λάθος στις δηλώσεις τους και να τους ρωτήσετε τι
έχουν να πουν τώρα, μετά την ολοκλήρωση της αποστολής μας για την οποία έλεγαν ότι είναι σε
λάθος κατεύθυνση, με λάθος σχεδιασμό, χωρίς στόχο και άλλες τέτοιες αερολογίες, που εύκολα
ξεστομίζουν, αφού στο κάτω κάτω, δεν πληρώνουν και τίποτα.
Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι εμπιστευόμαστε τους αξιωματικούς και τους επικεφαλής μας διότι
είναι κομμάτι του Σώματός μας και μαζί τους έχουμε βρεθεί σε ουκ ολίγες φωτιές και αν γίνονται
λάθη, οφείλονται σε παράγοντες που έχουν να κάνουν με την πίεση, το άγχος και την κατάσταση
και όχι στην αξιοσύνη αυτών που αποφασίζουν, αν και υπάρχουν έντονοι προβληματισμοί για τις
επιχειρησιακές επιλογές της Ηγεσίας, καθώς και των πολιτικών επιλογών που επέβαλαν περικοπές
στην κρατική χρηματοδότηση για την πυρασφάλεια της χώρας, με τα αποτελέσματα που είδαμε
όλοι. ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ!»
Η επόμενη παρέμβαση προς τον υπουργό αφορούσε τη μη ορθή εκπλήρωση της υποχρέωσης
υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων
(ΔΟΣ).
Στις 25 Αυγούστου 2017 δημοσιοποιείται το επόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΑΓΩΝΑ και φέρει τις
υπογραφές των έξι προέδρων των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας:
«ΤΑ ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΟΝΤΩΝ, επιβάλλουν τη δυναμική παρουσία στην πανελλαδική
ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στις 8 Σεπτέμβρη 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00,
στο άγαλμα του Ελ. Βενιζέλου (Πλ. Δικαστηρίων) στη Θεσσαλονίκη, ώστε να στείλουμε βροντερό
μήνυμα από όλη την Ελλάδα στον πρωθυπουργό της χώρας, ενόψει και των εξαγγελιών του στην
82η Διεθνή Έκθεση».
Έως τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, μεσολαβούν οι εξής παρεμβάσεις με στόχο το υπουργείο:
Στις 28/08/2017 το προεδρείο καταγγέλλει τις παράνομες επιφυλακές πυροσβεστικού προσωπικού,
τονίζοντας ότι ήδη από 27-08-2017 κηρύχθηκε πάλι «κατάσταση μερικής επιφυλακής όλη η δύναμη
των Π.Υ. του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία επί της ουσίας και στην πραγματικότητα σημαίνει
με τις παρούσες συνθήκες, γενική επιφυλακή». (…)
«Για την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ο χρόνος επιφυλακής του προσωπικού του Π.Σ. σε οποιαδήποτε μορφή
(στην υπηρεσία ή κατ΄ οίκον) θεωρείται ως χρόνος εργασίας. (…) Σε περίπτωση που συνεχιστεί η
τακτική των παράνομων και αυθαίρετων επιφυλακών, σας γνωρίζουμε ότι θα απευθυνθούμε στην
Ποινική Δικαιοσύνη για να αντιμετωπίσουν κάποιοι τις συνέπειες της παράβασης του υπηρεσιακού
τους καθήκοντος».
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Ατυχείς δηλώσεις
Στις 31/08/2017 η ΠΟΕΥΠΣ τοποθετείται για τις δηλώσεις του υπουργού, ότι «το Πυροσβεστικό
Σώμα ίσως αποτελεί τον πιο στρεβλό μηχανισμό του ελληνικού δημοσίου. Χρησιμοποιήθηκε για
χρόνια περισσότερο σαν κομματικός μηχανισμός, παρά σαν κομμάτι του κρατικού μηχανισμού»,
είχε πει από το βήμα της Βουλής ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Τόσκας,
απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Χρήστου Κατσιώτη. Ιδού η απάντηση
της ΠΟΕΥΠΣ:
«Και ξαφνικά ο υπουργός Προστασίας της ασφάλειας των πολιτών της χώρας, χτύπησε πάλι,
ξεπερνώντας κάθε όριο σεβασμού απέναντί μας, σε μια ακόμα προσπάθεια υπεράσπισης της δικής
του ανικανότητας, ανακαλύπτοντας ότι το Π.Σ. αποτελεί την πιο στρεβλή υπηρεσία του ελληνικού
δημοσίου!!!
Ενώ πριν λίγες ημέρες οι πάντες, ακόμα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, αναγνώρισαν το υψηλό
αίσθημα ευθύνης και τον επαγγελματισμό μας, που επιδείχθηκαν κατά τις πρόσφατες μεγάλες
πυρκαγιές, ο αρμόδιος υπουργός των λόγων και των μεγαλόστομων διακηρύξεων, πιστός και
απόλυτα εγκλωβισμένος στις γνωστές πολιτικές ιδεοληψίες του χώρου του, αντί να υπερασπιστεί
το έργο μας, μέμφεται το πυροσβεστικό προσωπικό για έλλειψη εκπαίδευσης, κρίνοντάς μας ως
βολεμένους, αφού άκουσον, άκουσον, εισήλθαμε λέει από το παράθυρο στο Π.Σ.!!!
Έλεος κύριε Υπουργέ!
Έλεος με την προσπάθεια απαξίωσής μας, την οποία επιχειρείτε συνεχώς, ατυχώς όμως εν τέλει!
Δεν σας το έχουν πει ότι εκτίθεστε συνεχώς; Ποιούς ακριβώς κατηγορείτε; Αυτούς που έχετε αφήσει
στο έλεος του θεού με γυμνά χέρια να παλεύουν με τις φλόγες; Αυτούς που καθημερινά δίνουν και
τη ζωή τους στο καθήκον με βαρύ τίμημα, αν κάνετε τον κόπο να ανατρέξετε στο μακρύ κατάλογο
των θανόντων και τραυματιών τα τελευταία χρόνια; Τι ακριβώς επιδιώκετε με τα λεγόμενά σας;
Την πλήρη απαξίωσή μας; Με ποιόν σκοπό και στόχο;
Όλα αυτά θα ήταν ίσως αποδεκτά αν ο κύριος υπουργός είχε αναλάβει χθες, αλλά όπως όλοι
ξέρουμε, ο κύριος υπουργός κοντεύει τα τρία χρόνια στη θέση του. Μια θέση που του δίνει την
ευχέρεια να αλλάξει αλλά και να δρομολογήσει αλλαγές στις δομές του Πυροσβεστικού Σώματος.
Αυτά τα τρία χρόνια γιατί δεν έσπασε τα δεσμά του Πυροσβεστικού Σώματος με τον κομματικό
μηχανισμό;
‘Η μήπως το έκανε, δίνοντας τις συμβάσεις εκεί που τον βόλευε, προάγοντας όποιους ήθελε χωρίς
να ακολουθήσει την επετηρίδα, όπως είχε μάθει στον Ελληνικό Στρατό, και όπως ευαγγελιζόταν με
την ανάληψη των καθηκόντων του;
Μήπως πρέπει να θυμηθούμε ποιοι προήχθησαν και με ποια σειρά στην επετηρίδα;
Μήπως πρέπει να θυμηθούμε γιατί ο προηγούμενος Αρχηγός, μετά το τέλος της αντιπυρικής
περιόδου, τα βρόντηξε και έφυγε;
Μήπως πρέπει να μάθουμε για ποιες στρεβλώσεις μιλάει ο κύριος υπουργός;
Απαντήστε στην κοινή γνώμη που απευθύνεστε, λοιπόν:
Σε εσάς δεν ανήκει η ευθύνη του επιχειρησιακού σχεδιασμού των δασικών πυρκαγιών και της
επιλογής των προσώπων που θα τον υλοποιήσουν ή αποποιείστε των ευθυνών σας;
Σε εσάς δεν ανήκει η ευθύνη της ολοκληρωμένης και άρτιας προετοιμασίας του μηχανισμού με
την έγκαιρη μίσθωση των εναερίων μέσων, την σωστή λειτουργία του στόλου των οχημάτων όπως
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και την εξασφάλιση των ατομικών μέσων προστασίας του προσωπικού μας;
Σε εσάς δεν ανήκει η ευθύνη της σωστής κατανομής του προσωπικού στις Υπηρεσίες και τα
Κλιμάκια της χώρας; Εσείς δεν προχωρήσατε σε ξεσπίτωμα 500 συναδέλφων μας εν μέσω της
αντιπυρικής περιόδου χωρίς κανέναν σχεδιασμό και στοιχειώδη προετοιμασία;
Αν αποποιείστε τα παραπάνω και τόσα άλλα που έγιναν, τότε όντως φταίμε εμείς!
Αλλά δυστυχώς η κοινωνία γνωρίζει και βλέπει την πραγματικότητα που θέλετε επιμελώς να
αποκρύψετε! Μην πετάτε την μπάλα στην εξέδρα! Εσείς σε συνεργασία με την φυσική Ηγεσία
του Π.Σ. ευθύνεστε για τα προβλήματα και αντί να ψάξουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις, ας μην
ψάχνουμε αποδιοπομπαίους τράγους!
Κύριε Υπουργέ, σας καλούμε να ανακαλέσετε τις ατυχέστατες δηλώσεις σας που έχουν εξοργίσει
το πυροσβεστικό προσωπικό, ή αλλιώς να δώσετε στη δημοσιότητα τα στοιχεία που αποδεικνύουν
τις στρεβλώσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα, διότι σαν υπουργός κάτι θα έχετε δει, διότι δεν μπορεί
ο Πυροσβεστικός υπάλληλος που καθημερινά μάχεται με τις φωτιές και βρίσκεται μακριά από την
έδρα του να έχει στο μέτωπό του και την ρετσινιά ότι είναι αναποτελεσματικός και ανεκπαίδευτος.
Εκτός και αν οι στρεβλώσεις και η διαπλοκή είναι ανάμεσα στους πυροσβέστες και την φωτιά.
Κύριε Υπουργέ, δίναμε, δίνουμε και θα δίνουμε τις καθημερινές μας μάχες από κάθε μετερίζι που
η πατρίδα μας έταξε και εάν εσείς τόσα χρόνια θέλατε, μπορούσατε να βοηθήσετε.
Μπορούσατε να μας δώσετε καλύτερο ατομικό εξοπλισμό, καλύτερα και πιο σύγχρονα μέσα, την
ηρεμία να παλέψουμε μόνο με τη φωτιά και όχι με τις πικρόχολες απόψεις των καρεκλοκένταυρων
παρατρεχάμενών σας, τις οποίες εν τέλει υιοθετείτε και που προσπαθούν με κάθε τρόπο να
αποδομήσουν τον μηχανισμό που κάθε χρόνο φέρνει αποτελέσματα στη μάχη με τη φωτιά, όπως ο
ίδιος δηλώσατε, και όχι απλά να ετοιμάζεστε για κάτι που θα γίνει, εν ευθέτω χρόνο.
Κύριε υπουργέ, μπορούσατε να κάνετε πολλά, δεν ξέρουμε όμως αν μπορείτε ακόμα και να
χρησιμοποιείτε το Πυροσβεστικό Σώμα για να κάνετε ηρωική έξοδο από το θώκο σας.
Εμείς οι πυροσβέστες, σε κάθε περίπτωση δεν θα σας αφήσουμε να γίνετε ένας ακόμα θύτης
στην πλάτη μας. Τα έργα μας ενάντια στα λόγια σας απηχούν περισσότερο στα αυτιά και τα μάτια
του Ελληνικού λαού αλλά και του πρωθυπουργού, πιστεύουμε. ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΥΓΙΕΣ ΚΟΜΜΑΤΙ
ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ!»
Ανάλογες αντιδράσεις σημειώθηκαν και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Νέα Δημοκρατία,
ΠΑΣΟΚ και ΠΟΤΑΜΙ.
Η ΠΟΕΥΠΣ, τέλος, αναγκάστηκε να παρέμβει στο Αρχηγείο, πετυχαίνοντας την ανάκληση
σχετικού εγγράφου, σύμφωνα με το οποίο η Π.Υ. Ερμούπολης είχε ενταχθεί …«μαζί με το Βιετνάμ,
τη Β. Κορέα, το Ιράν και την Ερυθραία» στον κατάλογο των περιοχών όπου απαγορεύεται η χρήση
internet…
Η νέα μισθολογική σφαγή
Η 8η Σεπτεμβρίου 2017 βρήκε τη Θεσσαλονίκη έτοιμη να υποδεχθεί τους πρώτους διαδηλωτές,
ενόψει των εγκαινίων της ΔΕΘ, κι αυτοί δεν ήταν άλλοι από τους ένστολους των Σωμάτων
Ασφαλείας. «Ναι σε όλα εσείς, αγώνα ελπίδας εμείς», ήταν το σύνθημα που εξέφραζε την καθολική
αγωνία χιλιάδων αστυνομικών, πυροσβεστών και λιμενικών.
Οι Ομοσπονδίες με τη συγκέντρωση αυτή είχαν αποφασίσει να στείλουν για άλλη μια φορά
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ηχηρά μηνύματα προς τους Κυβερνώντες και προσωπικά προς τον πρωθυπουργό της χώρας.
Με αγωνιστικό παλμό και περιεκτικό λόγο, οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών καυτηρίασαν την
πολιτική της κυβέρνησης για τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις της όσον αφορά την επίλυση υπερώριμων
αιτημάτων και ιδίως για τις μειώσεις μισθών και συντάξεων που προβλέπονται από τα μνημόνια και
τους εφαρμοστικούς τους νόμους. Τόνισαν, επίσης, την ανακολουθία της στο θέμα των αποφάσεων
του ΣτΕ για τις αποδοχές τους, αλλά και για την ασυνέπειά της στην επικινδυνότητα της εργασίας,
ενώ ανέδειξαν και τις απαξιωτικές δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων που κατά καιρούς αντί
να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, προσβάλλουν τους ένστολους και όσους θυσιάζονται στο βωμό
του καθήκοντος.
Ακολούθησε πορεία από το Άγαλμα Βενιζέλου, μέσω των κεντρικών οδών, προς το υπουργείο
Μακεδονίας - Θράκης, προκειμένου να επιδοθεί το Ψήφισμα Διαμαρτυρίας στην αρμόδια υφυπουργό
κα Μαρία Κόλλια Τσαρουχά, χωρίς όμως τούτο να επιτευχθεί λόγω απουσίας της. Το Ψήφισμα
κατατέθηκε στο Πρωτόκολλο ενώ θα επιδοθεί και σε όλους τους συναρμόδιους Υπουργούς.
Το επόμενο διάστημα και επί μήνες ολόκληρους, πρώτη προτεραιότητα του συνδικαλιστικού
κινήματος συνιστά η αντιμετώπιση των αδικιών που θα επιφέρει το νέο μισθολόγιο. Η ΠΟΕΥΠΣ
ενημερώνει άμεσα τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της ότι «με τον ν.4488/13-9-2017 που δημοσιεύτηκε
χθες, επέρχεται νέος αιφνιδιασμός στις τσέπες των ένστολων, λόγω της ρύθμισης που αναφέρεται
στο άρθρο 3 αυτού, με τις οποίες επηρεάζονται οι συντάξιμες αποδοχές για όσους αμείβονται με τις
διατάξεις του ν.4472/2017 (νέο ειδικό μισθολόγιο).
Και ενώ με το νέο συνταξιοδοτικό (ν.4387/2016 - Κατρούγκαλου) και την υπ’αριθ. 142036/0092/1912-2016 εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών διευκρινίζεται ότι, οι ασφαλιστικές εισφορές για
τους νέους και παλαιούς ασφαλισμένους καταβάλλονταν ως ίσχυαν, με τον νόμο αυτό επέρχονται
αλλαγές και συγκεκριμένα:
Αυξάνονται από 01/01/2017 οι εισφορές για τους παλαιούς ασφαλισμένους (μέχρι την 31-121992), αφού πλέον θα διενεργούνται κρατήσεις επί του συνόλου των αποδοχών αυτών (πλην
προσωπικής διαφοράς) και αυτό δεν αφορά μόνο την κύρια σύνταξη, αλλά και την επικουρική
ασφάλιση, την εφάπαξ παροχή και την υγειονομική περίθαλψη. Θεωρητικά αυτή η αύξηση των
εισφορών, εκτός από το να γεμίζει τα ταμεία των εν λόγω ασφαλιστικών οργανισμών, θα έπρεπε
να επιφέρει αύξηση των συντάξεων και λοιπών παροχών. Αυτό ισχύει μόνο στην περίπτωση της
κύριας σύνταξης, καθόσον οι λοιποί ασφαλιστικοί οργανισμοί (εφάπαξ, επικουρικοί κλπ) θα πρέπει
να προσαρμόσουν τις παροχές τους αναλόγως και σε αντιστοιχία με τις αποδοχές που υπόκεινται
σε εισφορά από 01/01/2017 και στο εξής.
Όμως, στη δυσμενή οικονομική θέση που βρίσκονται πλέον οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
(Φ.Κ.Α.), δεν μπορεί να θεωρηθεί με τίποτα βέβαιο ότι θα αυξήσουν τις παροχές τους ανταποδοτικά,
λόγω του ότι αυξήθηκαν οι εισφορές. Αντιθέτως, πρέπει να αναμένουμε νέες περικοπές σε αυτές.
Τελικά, το αποτέλεσμα της αύξησης των εισφορών αυτών, θα είναι η μείωση του καθαρού μισθού
που εισπράττει κάθε μήνα ο εργαζόμενος στα Σώματα Ασφαλείας. Μια μείωση που μπορεί να
φτάσει έως και 80 - 90 ευρώ το μήνα (1.000 ευρώ τον χρόνο) θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.
Αύξηση δε των παροχών υγειονομικής περίθαλψης, λόγω της αύξησης της εισφοράς προς αυτή, θα
πρέπει να θεωρηθεί ουτοπία!
Μειώνονται από 01/01/2017 οι εισφορές για τους νέους ασφαλισμένους (μετά την 1-11993), αφού πλέον δε θα διενεργούνται κρατήσεις και επί του συνόλου των αποδοχών αυτών,
διότι εξαιρείται η προσωπική διαφορά του ν.4472/2017 για την κύρια σύνταξη, την επικουρική
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ασφάλιση, την εφάπαξ παροχή και την υγειονομική περίθαλψη. Η μείωση αυτή των συντάξιμων
αποδοχών, θα επιφέρει απευθείας μείωση των συντάξεων των νέων ασφαλισμένων (μείωση μέσο
όρου). Η δε μείωση των κρατήσεων, δεν είναι σίγουρο ότι επί της ουσίας θα επιφέρει αύξηση των
μηναίων αποδοχών τους, λόγω των αλληλεπιδράσεων που θα επέλθουν στην βάση υπολογισμού
των ασφαλιστέων αποδοχών των επιμέρους Ταμείων (Επικουρικών, προνοίας κλπ).
Για να υπάρχει η πραγματική εικόνα για όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να περιμένουμε τις σχετικές
εγκυκλίους των συναρμόδιων υπουργείων που θα διευκρινίζουν πολλά εκ των ανωτέρω θεμάτων,
τις κινήσεις των ταμείων για την προσαρμογή των καταστατικών διατάξεων και παροχών στα νέα
δεδομένα που απορρέουν από το νέο μισθολόγιο.
Εδώ, πρέπει να σημειώσουμε ότι το νέο μισθολόγιο και οι κρατήσεις που απορρέουν από αυτό,
έχουν έναρξη εφαρμογής από 01/01/2017, με αποτέλεσμα όπως είναι αναμενόμενο, να υπάρξει
αναδρομική αύξηση εισφορών από 01/01/2017.
Δηλαδή, να κληθούν οι συνάδελφοι να καταβάλουν επιπλέον των μειώσεων που θα επέλθουν και
αναδρομικές εισφορές, τόσο για κύρια σύνταξη, όσο και για την επικουρική ασφάλιση, την εφάπαξ
παροχή και την υγειονομική περίθαλψη.
Μιλάμε δηλαδή για πανωλεθρία! Σε κάθε περίπτωση, την τελική εικόνα όλων των παραπάνω θα
την έχουμε όταν καταβληθεί ο πρώτος μισθός με το νέο μισθολόγιο!»
Εξάλλου, οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών, με βάση την ενημέρωση που είχαν, προέβησαν σε νέα
ενημερωτική ανακοίνωση προς τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις, δεδομένου ότι διάφορα δημοσιεύματα
παρουσίαζαν σενάρια επί σεναρίων, αναφορικά με τους νέους μισθούς και τις συντάξεις των
ενστόλων. Σε μια προσπάθεια, επομένως, αποτροπής της σύγχυσης και της παραπληροφόρησης,
ανακοίνωσαν τα εξής:
(…) Ύστερα από τα παραπάνω γεγονότα, όπου πλέον όλοι διαπιστώνουν αυτά που εμείς πρώτοι
φωνάζαμε και καταγγέλλαμε στην κυβέρνηση, εν αντιθέσει με την τελευταία που δημόσια και
από το βήμα της Βουλής έδινε συγχαρητήρια στους εμπνευστές του μισθολογίου, κάποιοι σήμερα,
λειτουργώντας ως φερέφωνα της κυβέρνησης, υποκριτικά καταγγέλλουν τις νέες ασφαλιστικές
διατάξεις του ν. 4488/2017 (Α-137), προκειμένου να δείξουν ότι συμπονούν τους σκληρά
εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ από πριν είχαν σαφή εικόνα
για το τι μέλλει γενέσθαι με την «προσωπική διαφορά» και την ασφαλιστική της αντιμετώπιση,
αφού αυτή δεν νομοθετήθηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας το τρέχον έτος, αλλά ίσχυε εδώ και έξι
(6) τουλάχιστον έτη στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων».
Επιπλέον, η ΠΟΕΥΠΣ από την πλευρά της ζήτησε εγγράφως από τον Αρχηγό Π.Σ. Αντιστράτηγο
Βασίλειο Καπέλιο, να μεριμνήσει για την άμεση καταβολή των εκτός έδρας αποζημιώσεων,
δεδομένου ότι εκκρεμούσαν ακόμα οι αποζημιώσεις για τις μετακινήσεις του έτους 2016, ενώ
τελειώνει και η αντιπυρική περίοδος του έτους 2017.
Πράγματι, μετά από λίγο, ο Αρχηγός ενημέρωσε την Ομοσπονδία ότι «η πληρωμή των εκτός
έδρας θα πραγματοποιηθεί στις 14-10-2017 για όλα τα οφειλόμενα του 2016, για τα δε εκτός έδρας
του 2017, τον αμέσως επόμενο μήνα, μέχρι και τα εκτός έδρας του Απρίλιου. Μας διαβεβαίωσε
επίσης ότι έχει εξασφαλιστεί επαρκής οικονομική ενίσχυση για την αποζημίωση των εκτός έδρας
όλων των υπαλλήλων, ενώ για το φαινόμενο να μην εγκρίνονται οι προϋπολογισμοί για τις εκτός
έδρας μετακινήσεις, μας ενημέρωσε ότι έχει δώσει σαφείς διαταγές για το θέμα και ότι κανένας
πυροσβέστης δεν θα χάσει τα λεφτά του.
Τέλος, θεωρεί απόλυτα σωστό το γεγονός, ο υπάλληλος όταν πληρώνεται, πρέπει να γνωρίζει
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ακριβώς για ποιον μήνα έχει πληρωθεί και όχι απλά να μπαίνει ένα ποσό στον τραπεζικό του
λογαριασμό, χωρίς να ξέρει τι είναι ακριβώς. Μας ενημέρωσε δε ότι είναι καθαρά τεχνικό το θέμα
και έδωσε εντολές ώστε να λυθεί και αυτό άμεσα».
Η αγωνία του προεδρείου της ΠΟΕΥΠΣ για το νέο μισθολόγιο, αποτυπώνεται όμως ανάγλυφα
και στο έγγραφο που εστάλη στον αν. υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα με συγκεκριμένες
προτάσεις για ομαλή μετάβαση στη νέα οικονομική μισθολογική κατάσταση. «Σας παραθέτουμε
ενδεικτικά παραδείγματα - προσομοιώσεις που έκανε το οικονομικό μας επιτελείο και σας καλούμε
να επιβεβαιώσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες εκκαθάρισης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που
προΐστασθε:
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Προσομοίωση 1 - Αρ/στης με 27 έτη υπηρεσίας (συντάξιμα έτη)
Με το νέο μισθολόγιο, υπολογίζεται ότι το εισόδημά του θα μειωθεί μηνιαία περί τα 77,00 ευρώ, τα
οποία θα τεθούν ως προσωπική διαφορά. Με τις νέες ρυθμίσεις (αύξηση κρατήσεων) υπολογίζουμε
ότι θα έχει μια μείωση του μισθού του περί 90,00 ευρώ το μήνα. Λόγω της αναδρομικότητας του
μισθολογίου θα κληθεί να επιστρέψει περί τα 1.080,00 ευρώ (αναδρομικά 12 μηνών). Συνολικά η
εκτιμούμενη απώλεια το πρώτο έτος ανέρχεται στα 2.160,00 ευρώ
Προσομοίωση 2 - Πυρονόμος με 31 έτη υπηρεσίας
Με το νέο μισθολόγιο, υπολογίζεται ότι το εισόδημά του θα μειωθεί μηνιαία περί τα 148,00
ευρώ, τα οποία θα τεθούν ως προσωπική διαφορά. Με τις νέες ρυθμίσεις (αύξηση κρατήσεων)
υπολογίζουμε ότι θα έχει μια μείωση του μισθού του περί 77,00 ευρώ το μήνα. Λόγω της
αναδρομικότητας του μισθολογίου θα κληθεί να επιστρέψει περί τα 924,00 ευρώ (αναδρομικά 12
μηνών). Συνολικά η εκτιμούμενη απώλεια το πρώτο έτος ανέρχεται στα 1.848,00 ευρώ.
Προσομοίωση 3 -Επιπυραγός με 20 έτη υπηρεσίας
Με το νέο μισθολόγιο, υπολογίζεται ότι το εισόδημά του θα μειωθεί μηνιαία περί τα 80,00 ευρώ, τα
οποία θα τεθούν ως προσωπική διαφορά. Με τις νέες ρυθμίσεις (αύξηση κρατήσεων) υπολογίζουμε
ότι θα έχει μια μείωση του μισθού του περί 115,00 ευρώ το μήνα. Λόγω της αναδρομικότητας του
μισθολογίου θα κληθεί να επιστρέψει περί τα 1.380,00 ευρώ (αναδρομικά 12 μηνών). Συνολικά η
εκτιμούμενη απώλεια το πρώτο έτος ανέρχεται στα 2.760,00 ευρώ.
Προσομοίωση 4 - Πύραρχος με 31 έτη υπηρεσίας
Με τις νέες ρυθμίσεις (αύξηση κρατήσεων) υπολογίζουμε ότι θα έχει μία μείωση του μισθού του
περί 225,00 ευρώ το μήνα. Λόγω της αναδρομικότητας του μισθολογίου θα κληθεί να επιστρέψει
περί τα 2.700,00 ευρώ (αναδρομικά 12 μηνών). Συνολικά η εκτιμούμενη απώλεια το πρώτο έτος
ανέρχεται στα 5.400,00 ευρώ!
Από το σύνολο των προσομοιώσεων που έχουμε κάνει, παρατηρείται σε γενικές γραμμές ότι,
στις περισσότερες περιπτώσεις όσο ανεβαίνει ο βαθμός και τα έτη υπηρεσίας τόσο πιο μεγάλες
επιβαρύνεις επέρχονται. Σημειώνουμε δε ότι, τα παραδείγματα που σας παραθέτουμε, αφορούν
συγκεκριμένα μέλη της ομοσπονδίας μας, που έθεσαν στην διάθεσή μας τα ατομικά τους
εκκαθαριστικά μισθοδοσίας την 31/12/2016, επί των οποίων έγιναν και οι προσημειώσεις με το
νέο μισθολόγιο και υπολογίσθηκαν οι κρατήσεις σύμφωνα τον τελευταίο νόμο 4488/13-9-2017.
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Προσομοίωση - ΠΥΡΟΝΟΜΟΣ με 19 έτη υπηρεσίας
Με το νέο μισθολόγιο, υπολογίζεται ότι το εισόδημά του θα μειωθεί μηνιαία περί τα 102,00
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ευρώ, τα οποία θα τεθούν ως προσωπική διαφορά, η οποία δεν υπολογίζεται πλέον με τον
ν.4488/2017 στις συντάξιμες αποδοχές του σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και θα επιφέρει ναι μεν
μείωση κρατήσεων από τον μισθό του, αλλά και μείωση συντάξεως η οποία δεν είναι δυνατόν να
υπολογιστεί αυτή την στιγμή.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Κύριε Υπουργέ, δεν είναι σκοπός μας αποκλειστικά και μόνο η κριτική απέναντί σας, αλλά από τα
ανωτέρω που σας παραθέτουμε, φαίνεται ότι υπάρχουν δυσμενέστατες συνέπιες στον πραγματικό
μισθό της πλειονότητας των συναδέλφων μας, που προκύπτουν από τον πρόσφατο άδικο ν.4488/139-2017. Ζητάμε τη μεσολάβησή σας και τη σθεναρή στήριξή σας, στα δίκαια αιτήματά μας έτσι
έστω, εκ των υστέρων, να γίνουν διορθωτικές νομοθετικές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα:
Να υπολογίζεται η προσωπική διαφορά στις συντάξιμες αποδοχές των νέων ασφαλισμένων ως
ίσχυε, έτσι ώστε να μην επέλθει μείωση του μέσου όρου των συντάξιμων αποδοχών τους και εν
συνεχεία η μείωση των συντάξιμων αποδοχών τους.
Στους παλιούς ασφαλισμένους, οι κρατήσεις να γίνονται επί του βασικού μισθού τους, όπως αυτός
προκύπτει για το νέο μισθολόγιο τόσο για την κύρια σύνταξη, όσο και για την Επικουρική, τους
φορείς πρόνοιας, το Μ.Τ.Π.Υ. και την Υγειονομική περίθαλψη ως ίσχυε. Οι συντάξιμες αποδοχές
και οι κρατήσεις να κλειδώσουν για τρία (3) έτη, σε αυτές όπως προέκυπταν την 31/12/2016, κατ’
ανάλογη εφαρμογή με το ενιαίο μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων, έτσι ώστε να εξαλείφουν
τα αναδρομικά που προέκυψαν αδίκως, λόγω αναδρομικής εφαρμογής του ν.4472/2017 και του
ν.4488/2017 και να εξασφαλιστεί μια ομαλή μετάβαση στην νέα οικονομική και μισθολογική
κατάσταση.
Έτσι θα διευκολυνθούν όλοι οι Φ.Κ.Α. στη χορήγηση των παροχών με τα οικονομικά στοιχεία
αυτά της 31/12/2016, χωρίς χρονοτριβές και επανυπολογισμούς και θα τους δοθεί χρόνος να
συντάξουν νέες αναλογιστικές μελέτες προκειμένου να αναπροσαρμόσουν τις παροχές στα νέα
μισθολογικά δεδομένα. Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση».
Στις 27-9-2017, ο Δημήτρης Σταθόπουλος απηύθυνε αγωνιστικό χαιρετισμό στο 27ο Πανελλαδικό
Συνέδριο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της
ΠΟΕΥΠΣ ότι θα κρατήσει ψηλά τις αξίες και τους θεσμούς για τους οποίους έδωσε τον όρκο της.
«Ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης περιμένει από τα Σώματα Ασφαλείας, να περιφρουρούν την
ασφάλεια και την πυρασφάλεια της χώρας και όχι να εξυπηρετούν την κερδοφορία των ιδιωτικών
εταιριών. Θα μείνουμε σταθεροί στις αξίες που πρεσβεύουμε και θα τιμήσουμε τη ψήφο των
συναδέλφων μας», τόνισε.
Ένα άλλο θέμα που απασχόλησε το προεδρείο ήταν η ίδρυση και λειτουργία Γραφείου
Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας, το οποίο έγινε πραγματικότητα με την υπ αριθμ. 62047 Φ.109.1/2909-2017 Δ/γή Α.Π.Σ.και στελεχώθηκε με επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ειδικότητας Ψυχολόγων
και Κοινωνικών Λειτουργών.
Επίσης, ανακοίνωσε ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες προκειμένου να ισχύσει και για τα
παιδιά των πυροσβεστών ο θεσμός των παιδικών κατασκηνώσεων με την δημιουργία κατάλληλων
εγκαταστάσεων σε παραθαλάσσια περιοχή της Αττικής.
Όχι στη χειραγώγηση του συνδικαλιστικού κινήματος
Η επέτειος της 9ης Οκτωβρίου 2003, της ημέρας που η τότε κυβέρνηση «έπνιξε» με χημικά μια
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ειρηνική διαδήλωση των ενστόλων για την αναγνώριση της επικινδυνότητας του επαγγέλματός
τους, περνά αυτή τη χρονιά απαρατήρητη. Αντιθέτως, οι Ομοσπονδίες με κοινή ανακοίνωσή τους
καταγγέλλουν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για απόπειρα χειραγώγησης του συνδικαλιστικού
κινήματος:
«Οι Ομοσπονδίες μας εκφράζουν την αντίθεσή τους στην επιχειρούμενη νομοθετική οριοθέτηση
της οργάνωσης του συνδικαλισμού των στρατιωτικών, μέσω του άρθρου 27 του σχεδίου νόμου
του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που προωθήθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στο Ελληνικό
Κοινοβούλιο, την προηγούμενη εβδομάδα. Η νομοθετική εξουσία οφείλει να διασφαλίζει την
ελεύθερη και δημοκρατική έκφραση και βούληση όλων των εργαζομένων, χωρίς διακρίσεις και
περιορισμούς, πόσω μάλλον όταν αυτές εισάγονται με φωτογραφικές διατάξεις. Είναι αδιανόητο,
αντί να αφήνονται οι ενδιαφερόμενοι να επιλέγουν ανεπηρέαστα τη συνδικαλιστική τους οργάνωση
και εκπροσώπηση, να κατευθύνονται σε συγκεκριμένα σχήματα, τη στιγμή μάλιστα που βρίσκεται
σε εξέλιξη μια δικαστική διαμάχη και αναμένεται η ετυμηγορία της ανεξάρτητης ελληνικής
δικαιοσύνης.
Οι Ομοσπονδίες μας δεν προτίθενται ούτε να αναγνωρίσουν αλλά ούτε και να συνεργαστούν με
«δοτές» διοικήσεις, εφόσον δεν θα έχουν τη δημοκρατική νομιμοποίηση, όπως προβλέπεται από την
κείμενη νομοθεσία. Καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει το επίμαχο άρθρο 27 και αναμένοντας την
απόφαση της Δικαιοσύνης, να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία του συνδικαλισμού στις Ένοπλες
Δυνάμεις» (σ.σ. το θέμα δημιουργήθηκε εξαιτίας της δικαστικής διαμάχης που είχε ανακύψει
μεταξύ της παλιάς Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών ΠΟΕΣ και της νέας
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, ΠΟΜΕΝΣ, γύρω από το ποιος νομιμοποιείται
να εκπροσωπεί τους στρατιωτικούς μετά την ψήφιση του νέου νόμου, που κατοχύρωνε την ίδρυση
και λειτουργία τους στις ΕΔ).
Η ΠΟΕΥΠΣ στη συνέχεια, ενημερώνει τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις για σειρά δράσεων και
παρεμβάσεών της, όπως οι εξελίξεις στη δικαστική διεκδίκηση του επιδόματος κινδύνου, η ανάκληση
Διαταγής Α.Π.Σ. περί μετακινήσεων στα νησιά και η ενημέρωση για την καταβολή των εκτός
έδρας αποζημιώσεων 2016 - 2017. Ειδικότερα για το τελευταίο, ενημερώνει αναλυτικά ότι από τα
στοιχεία που αποστέλλει σε μηνιαία βάση η ΓΔΟΕΣ/ΔΕΕΠ, προκύπτει ότι τον μήνα Οκτώβριο 2017
(13-15 Οκτωβρίου ανάλογα με τον προγραμματισμό της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών), εξοφλήθηκαν
στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό:
Εκτός έδρας για πυρκαγιές - περιπολίες, έτους 2016: 69 εντάλματα συνολικού ύψους 484.199,02
ευρώ.
Εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας έτους 2016: 31 εντάλματα συνολικού ύψους 13.565,19
ευρώ.
Εκτός έδρας για πυρκαγιές- περιπολίες μηνός Απριλίου 2017: 26 εντάλματα, συνολικού ύψους
29.636,92 ευρώ.
Εκκρεμούν στη ΓΔΟΕΣ/ΔΕΕΠΔ απλήρωτα δικαιολογητικά εκτός έδρας για πυρκαγιές - περιπολίες
έτους 2016, συνολικού ποσού 300.000 ευρώ. Σε αυτό το σημείο επικεντρώνονται και οι δικές μας
προσπάθειες, μέσω των συνεχών επαφών που έχουμε, ώστε να αποπληρωθούν άμεσα οι οφειλές του
2016, αν και οφείλεται καθαρά από τον προγραμματισμό της παραπάνω Υπηρεσίας. Επίσης έχουν
αποσταλεί στην παραπάνω Διεύθυνση του Υπουργείου τα δικαιολογητικά εκτός έδρας πυρκαγιών,
μηνών Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου έτους 2017. Δίνει μάλιστα λεπτομερείς οδηγίες πρόσβασης στο
www.gsis.gr για πληρέστερη ενημέρωσης των ενδιαφερομένων.
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Οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις ενημερώνονται, επίσης, ότι κατατέθηκε τροπολογία στο σχέδιο νόμου
«Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού
των Ενόπλων Δυνάμεων», με την οποία παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης, σε κενή οργανική
θέση πολιτικού υπαλλήλου ή σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση, μελών οικογένειας αστυνομικού
ή πυροσβεστικού υπαλλήλου, ο οποίος θανατώθηκε ή κρίθηκε ανίκανος σε ποσοστό τουλάχιστον
67%.
«Με την ως άνω θεσμοθέτηση της δυνατότητας πρόσληψης, άλλο ένα βασικό και πάγιο
αίτημα της Ομοσπονδίας μας ικανοποιείται και φεύγει από το Ψήφισμα του συνεδρίου, καθώς
επανέρχονται σε ισχύ οι ευνοϊκές διατάξεις διορισμών, οι οποίες είχαν θεσπιστεί στο πλαίσιο της
έμπρακτης εκδήλωσης ηθικής υποχρέωσης και κοινωνικής ευαισθησίας της ελληνικής πολιτείας
και διαμηνύεται στο πυροσβεστικό προσωπικό ότι η πολιτεία φροντίζει εμπράκτως τα λοιπά μέλη
των οικογενειών μας, όπου με την παρούσα τροπολογία θα ευθυγραμμιστούν με την προϋπάρχουσα
νομοθεσία και θα δικαιωθούν οι οικογένειες των συναδέλφων μας.
Τέλος, με το δεδομένο της καθημερινής επικινδυνότητας της εργασίας μας κατά την άσκηση των
καθηκόντων μας, θα επέλθει και η ηθική ενδυνάμωση του προσωπικού».
Ανακύπτουν νέα ζητήματα
Από την πλευρά τους, οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών και Ενώσεων των αστυνομικών, των
πυροσβεστών και των λιμενικών, συναντήθηκαν στις 17 Οκτωβρίου 2017 για να τονίσουν ότι
«ανακύπτουν νέα ζητήματα, τα οποία έρχονται να επιτείνουν την αγωνία των ενστόλων, ζητώντας
επιτακτικά άμεση αντιμετώπιση.
Καταρχάς, είναι η εκκρεμότητα των μετακινήσεων με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, όπου με
λύπη μας διαπιστώνουμε ότι ουδεμία πρωτοβουλία έχει ληφθεί, καίτοι έχει τεθεί σε εφαρμογή το
νέο σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου.
Το δεύτερο θέμα αφορά τη μη καταβολή των δεδουλευμένων 5νθημέρων και νυχτερινής
αποζημίωσης των δοκίμων, εξαιτίας της στάσης που τηρεί το υπουργείο Οικονομικών, με
αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση που δεν τιμά κανέναν αφού έτσι έχουν
δημιουργηθεί εκπαιδευόμενοι - σκληρά εργαζόμενοι σε συνθήκες «πείνας»! Θα αναμέναμε ότι θα
είχε εξευρεθεί λύση λόγω της δέσμευσης της πολιτικής Ηγεσίας, αλλά με λύπη διαπιστώνουμε ότι
εξακολουθεί να είναι κενή περιεχομένου.
Τρίτο κατά σειράν θέμα που συζητήθηκε, ήταν η συνεχιζόμενη κοροϊδία του οικονομικού
επιτελείου για τα οδοιπορικά και τα ειδικά επιδόματα, ώστε να καλυφθούν τα προβλεπόμενα
κονδύλια και να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι τις προϋποθέσεις της αποζημίωσης και τα ποσά που
δικαιούνται κατά τις μετακινήσεις τους.
Τέλος, τέθηκε το εξίσου σοβαρό θέμα των δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
για όσους έχουν λάβει επισκευαστικά δάνεια και τα οποία το Ταμείο εξαιρεί από την κατηγορία
των εξυπηρετούμενων δανείων με αποτέλεσμα να μην δικαιούνται επιστροφής χρημάτων, όπως
γίνεται με την κατηγορία των στεγαστικών δανείων. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και όσοι
έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο, που ενώ είναι εξυπηρετούμενο, έχει πωληθεί σε ξένα funds, εν
αγνοία των δανειοληπτών. Κατόπιν αυτών, οι Ομοσπονδίες θα ζητήσουν συναντήσεις με όλους
τους αρμόδιους υπουργούς, προκειμένου να έχουμε υπεύθυνες απαντήσεις γι’ αυτά τα θέματα».
Όλα αυτά απασχόλησαν και το ΔΣ στη συνεδρίασή του (27/10/2017) κατά την οποία ελήφθησαν
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και συγκεκριμένες αποφάσεις. Επίσης, έγινε ενημέρωση για την εφαρμογή του νέου μισθολογίου,
για το θέμα της αντιμετώπισης των επιφυλακών και την καταστρατήγηση του ωραρίου, ενώ υπήρξε
αναλυτική ενημέρωση από το νομικό σύμβουλο της Ομοσπονδίας ως προς το επίδομα κινδύνου
που λαμβάνουν οι υπηρετούντες στις ΕΜΑΚ και δεν χορηγείται στο λοιπό προσωπικό του Π.Σ.,
καθώς και για την αρνητική έκβαση της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό και την άσκηση εφέσεων κλπ.
Σχετικά με τα απλήρωτα εκτός έδρας για πυρκαγιές - περιπολίες έτους 2016, συνολικού ποσού
430.000 ευρώ, τα οποία θα πιστωθούν στους λογαριασμούς τους στις 14 Νοεμβρίου, ενώ για τα
υπόλοιπα ποσά του έτους 2017, αναμένουν τις αμέσως επόμενες ημέρες νεότερη πληροφόρηση για
την ακριβή ημερομηνία καταβολής τους.
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε και για το θέμα των πενθημέρων και της νυχτερινής αποζημίωσης των
δοκίμων, εξαιτίας της στάσης που τηρεί το υπουργείο Οικονομικών, με αποτέλεσμα οι δόκιμοι
πυροσβέστες να μην πληρώνονται ούτε με τον μισθό του ανειδίκευτου εργάτη, αφού το υπουργείο
Οικονομικών τους θεωρεί σπουδαστές, ενώ η Υπηρεσία προσπαθεί μέσω αυτών να καλύψει τα
οποιαδήποτε κενά έχει και τους χρησιμοποιεί κατά το δοκούν.
Άλλα θέματα που απασχόλησαν ήταν η αναθεώρηση του Π.Δ.305/1992 «Ρυθμίσεις θεμάτων
ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας Αξκ/κων Π.Σ.». «Πιστεύουμε ότι διατάξεις
που αλλάζουν, δρομολογούν κρίσεις απόλυτα φωτογραφικές για κάποιους και αποκλείουν
κάποιους άλλους, προωθούν όσους προέρχονται από το σύστημα των πτυχιούχων ή μπαίνουν
στο Πυροσβεστικό Σώμα με τη διαδικασία των πανελληνίων και αγνοούν τελείως αυτούς που
υπηρετούσαν στο Πυροσβεστικό Σώμα και εισήλθαν στην σχολή Αξιωματικών. Τα βασικά
συμπεράσματα είναι:
Η συγκεκριμένη τροποποίηση πρέπει να ισχύσει μόνο για τους νέους αξιωματικούς, οι οποίοι
εισήλθαν στην σχολή Ανθ/γών με τη διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων. Πρέπει οπωσδήποτε
να υπάρξει μεταβατική περίοδος για τους παλιούς Αξιωματικούς στο Σώμα», σημείωνε το ΔΣ.
Να σημειώσουμε, επίσης ότι η Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι ως μέλος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αποφάσισε
ομόφωνα τη συμμετοχή της στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., στο οποίο συμμετέχουν
24 ομάδες.
Η ΠΟΕΥΠΣ, με αφορμή την πενθήμερη προειδοποιητική κινητοποίηση του Συλλόγου Συζύγων
Θανόντων «ΑΞ.Ι.Α.» για τις συντάξεις χηρείας, έξω από το υπουργείο Εργασίας, εξέφρασε «για
πολλοστή φορά την αμέριστη συμπαράστασή της και την έμπρακτη στήριξη στον δίκαιο αγώνα
του προαναφερομένου Συλλόγου και ιδιαιτέρως στις χήρες συναδέλφων μας που δεν δικαιούνται
σύνταξης χηρείας αν και οι εκλιπόντες συνάδελφοι εργάστηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα επί 37,5
συναπτά έτη.
Έτσι λοιπόν, το Δ.Σ. στις 27-10-2017 συμμετείχε σύσσωμο στην κινητοποίηση ενώ την ίδια ώρα
πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση με την υπουργό Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου,
όπου τέθηκαν μετ’ επιτάσεως τα δύο βασικά και αδιαπραγμάτευτα αιτήματα του Συλλόγου.
Η απάντηση του υπουργείου ότι «είναι μνημονιακή υποχρέωση. Θα μπορέσουμε ν’ ασχοληθούμε
με τα αιτήματα σας, μετά τον Αύγουστο του 2018 που θα βγούμε από τα μνημόνια. Μας έβαλαν το
μαχαίρι στο λαιμό», γέμισε με απογοήτευση και οργή τους εκπροσώπους του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α, που
αποχώρησαν από τη συνάντηση. Αφού ενημερώθηκαν για τις επόμενες ενέργειες της κυβέρνησης,
δυσαρεστημένοι αλλά και αποφασισμένοι για συνέχιση του αγώνα, δήλωναν: «Το ότι το καλύτερο
που μπορούσαν να επιτύχουν είναι τα 360 ευρώ καθαρά το μήνα και ότι αυτό μπορεί να θεωρηθεί
«μια καλή συμφωνία με τους δανειστές», μας ξεπερνά. Ας δοκιμάσουν οι συμφωνούντες να ζήσουν
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με 360 ευρώ το μήνα ακόμα κι αν δεν έχουν ενοίκιο ή στεγαστικό δάνειο κι ας έρθουν να μας το
περιγράψουν».
Συνάντηση με την Ηγεσία
Η νέα συνάντηση με τον υπουργό Νίκο Τόσκα πραγματοποιήθηκε στις 10/11/2017 και έδωσε
απαντήσεις σε πολλά θέματα του Υπομνήματος που είχε λάβει από την Ομοσπονδία τον Ιούλιο
του 2017, όπως:
-Ενεργοποίηση του Γραφείου Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας, που σκοπό έχει στην παροχή
ψυχολογικής υποστήριξης στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους και στις οικογένειες αυτών.
-Νομοθέτηση του δικαιώματος πρόσληψης στο υπουργείο μελών οικογένειας πυροσβεστικού
υπαλλήλου, ο οποίος θανατώθηκε ή κρίθηκε ανίκανος σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.
Ενημέρωσε, επίσης, ότι προχωράνε τροπολογίες και Π.Δ. για τα κάτωθι:
-Τον διαχωρισμό επιχειρησιακού και διοικητικού τομέα, όπου σύντομα θα ανακοινωθεί και θα
αφορά 130 θέσεις πυροσβεστικών υπαλλήλων, οι οποίοι θα μπορούν να υπαχθούν στον διοικητικό
τομέα, αίτημα που επί σειρά ετών τίθεται στο διεκδικητικό πλαίσιο.
-Προχωρά και βρίσκεται στο τελικό της στάδιο, η μεταστέγαση των Ιατρείων του Π.Σ. στο 251
Γ.Ν.Α.
-Ετοιμάζεται τροπολογία για τα Συνεργεία Επισκευής Οχημάτων (Σ.Ε.Ο.), η οποία θα δώσει το
δικαίωμα για δημιουργία παραρτημάτων και σε άλλους νομούς της χώρας. Βρίσκεται επίσης σε
τελικό στάδιο η μεταστέγαση του Σ.Ε.Ο. Αθηνών, ώστε να επαλειφθούν τα όποια προβλήματα που
έχουν προκύψει στην λειτουργία του.
-Θα υπάρξει επέκταση στο δικαίωμα παραμονής στην ενεργό υπηρεσία από 57 στα 60 χρόνια,
δικαίωμα που θα δοθεί και στους υπαλλήλους που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες.
-Είναι έτοιμο Π.Δ. για Σχολή Οδηγών που θα λειτουργήσει στην Σχολή Πυροσβεστών στην
Πτολεμαΐδα, σύμφωνα με το οποίο άπαντες οι νέοι Πυροσβέστες θα εκπαιδευτούν και θα λάβουν
δίπλωμα οδήγησης.
Επίσης ενημέρωσε για τις εξελίξεις επί των παρακάτω θεμάτων:
-Για το νέο τροποποιημένο Π.Δ. 305/1992 μας ενημέρωσε ότι βρίσκεται στον Γ.Γ.Π.Π. και ότι
έχει λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις μας για ύπαρξη μεταβατικής περιόδου, ενώ για την τελική
μορφή θα υπάρξει ενημέρωση σε άμεσο χρονικό διάστημα.
-Θα δημιουργηθούν παιδικές κατασκηνώσεις για τα παιδιά των Πυροσβεστών στις εγκαταστάσεις
της Π.Υ. Νέας Μάκρης και ότι το όλο εγχείρημα προχωρά με γρήγορους ρυθμούς.
-Βρίσκονται σε αρχικό στάδιο αλλά προχωρούν οι διαδικασίες για αναμόρφωση του Κανονισμού
Μεταθέσεων (ΠΔ 170/1196) με στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου. Για το
θέμα αυτό θα ενημερωθούμε άμεσα.
-Προχωρούν οι διαδικασίες επίσης για εκσυγχρονισμό - εκδημοκρατισμό του Κανονισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας (Π.Δ 210/1992) του προσωπικού του Π.Σ.
-Για το Βαθμολόγιο, μας ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει σε εξέλιξη κάτι νεότερο, έχει κατανοήσει
την αναγκαιότητα του αιτήματος και θα προσπαθήσει μέχρι τέλους του έτους να μας δώσει την
τελική μορφή που θα πάρει.
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-Για τις μετακινήσεις του προσωπικού, επανέλαβε για μια ακόμη φορά ότι καταβάλλονται
προσπάθειες για επίλυση του ζητήματος μέσα από την συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών. Ανέφερε ότι για το ζήτημα αυτό θα κατατεθούν και εναλλακτικές προτάσεις ώστε να
ικανοποιηθεί το αίτημά μας.
-Για τη μεταβατική περίοδο των τριών ετών στην εφαρμογή του νέου μισθολογίου κατ΄ ανάλογη
εφαρμογή με το ενιαίο μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων, ώστε να εξαλειφθούν τα αναδρομικά,
μας ενημέρωσε ότι δεν έχει πάρει ακόμα απάντηση από το οικονομικό του επιτελείο και θα είναι
έτοιμος να απαντήσει την επόμενη εβδομάδα.
Στις 12 Νοεμβρίου, «Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών» που αυτή τη φορά συνέπεσε
με την «Ημέρα Τιμής των Αποστράτων του Πυροσβεστικού Σώματος», πραγματοποιήθηκε «με
τον πιο επίσημο τρόπο δοξολογία και επιμνημόσυνη δέηση εις μνήμην των ηρωικών συναδέλφων
που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος όπου και καταθέσαμε στεφάνι στο
«Μνημείο Πεσόντων Πυροσβεστών» στις εγκαταστάσεις του Ε.Σ.Κ.Ε. στο Χαλάνδρι, παρουσία
της πολιτικής και πυροσβεστικής Ηγεσίας , επισήμων και συγγενών των πεσόντων.
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε προβολή του ντοκιμαντέρ της Αθηνάς Κρικέλη με τίτλο
«Ε.Μ.Α.Κ. Κλήση Ζωής», το οποίο έχει κερδίσει 4 παγκόσμιες διακρίσεις στα φεστιβάλ
κινηματογράφου».
Η ΠΟΕΥΠΣ εξέφρασε την έμπρακτη αλληλεγγύη της και στον αγώνα των αστυνομικών με
συμμετοχή της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη
συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2017 έξω από το Κέντρο
Κράτησης αλλοδαπών της Μόριας.
Ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό
Στις 14 Νοεμβρίου 2017, οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών έστειλαν ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τις αποφάσεις του για τη διανομή του κοινωνικού
μερίσματος, ύψους 1,4 δισ. Ευρώ. Αφού του υπενθυμίζουν το ανεκπλήρωτο χρέος της πολιτείας
βάσει και των αποφάσεων του ΣτΕ, θέτουν το ερώτημα «πώς είναι δυνατόν οι δικαστικές αποφάσεις
να εκτελούνται αλλά καρτ από την Κυβέρνησή σας και να μην περιλαμβάνονται στις εξαγγελίες
σας, ούτε καν η επιστροφή του υπολοίπου 50% για τα έτη 2012-2016, όπως επιτάσσει το Συμβούλιο
της Επικρατείας;»
(…) Δυστυχώς, με τις χθεσινές σας ανακοινώσεις επιβεβαιώσατε ότι μας θυμάστε μόνο όταν
εσείς το θεωρείτε σκόπιμο, αν και η μεγάλη οικογένεια των ενστόλων εξακολουθεί να μένει με την
πικρία που προκαλεί η ασυνέπειά σας.
Κύριε Πρωθυπουργέ
Σας καλούμε να αναθεωρήσετε τις αποφάσεις σας, λαμβάνοντας αφενός υπόψη τις αποφάσεις του
ΣτΕ για τη διόρθωση των αδικιών που έχουν υποστεί όλοι οι ένστολοι, αφετέρου δε το γεγονός ότι
και οι ένστολοι προέρχονται από τα λαϊκά στρώματα και όχι από την ελίτ. Θέλουν κι αυτοί να ζουν
και να υπηρετούν το καθήκον με αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια και όχι να υφίστανται ταπεινωτικές
αδικίες είτε να κατασυκοφαντούνται ωσάν να ήταν οι …προνομιούχοι του συστήματος».
Ακολουθεί επιστολή και προς τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα και
τους Αρχηγούς της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος με αντικείμενο τα
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επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσεως αλεξιπτωτιστών, καταδυτικό, υποβρύχιων
καταστροφέων, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, Ε.Κ.Α.Μ., Ε.Μ.Α.Κ., Μ.Α.Τ., ανιχνευτών,
εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών σκύλων που χρησιμοποιούνται
για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων, ειδική αποζημίωση πυροτεχνουργών
του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία)
που παρέχονται στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία θα
καταβάλλονται μέχρι την 31-12-2017, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί αυτών διατάξεις και στο ύψος
που έχουν διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου. Ζητούν δε να διενεργηθεί
συνάντηση - σύσκεψη, παρουσία των αρχηγών των δύο Σωμάτων, αλλά και του Γενικού Διευθυντή
Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του υπουργείου, προκειμένου να ενημερωθούν επίσημα
για τις προθέσεις της κυβέρνησης.
Καταστροφικές πλημμύρες
Η 15η Νοεμβρίου 2017 θα μείνει στην ιστορία για τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν τη Νέα
Πέραμο, τη Μάνδρα, τη Μαγούλα και την Ελευσίνα. Δεν ήταν μόνο οι μεγάλες ποσότητες νερού
που κατέβηκαν ορμητικά από τα γύρω βουνά, ήταν κυρίως τα μπαζομένα ρέματα και ποτάμια, η
άναρχη δόμηση και τα αντιπλημμυρικά έργα που δεν είχαν γίνει στην ώρα τους. Ο απολογισμός
τραγικός. Τουλάχιστον 23 νεκροί και εκατοντάδες σπίτια και καταστήματα μέσα στα λασπόνερα.
Η ΠΟΕΥΠΣ από την πρώτη στιγμή εξέφρασε με ανακοίνωσή της «την οδύνη της και τα ειλικρινή
της συλλυπητήρια στους οικείους των συμπολιτών μας που χάθηκαν στις καταστροφικές πλημμύρες
που πλήττουν μέχρι και αυτή την ώρα την περιοχή της Δυτικής Αττικής. Άδικες και αναπάντεχες
οι ανθρώπινες απώλειες, άναυδη ολόκληρη η χώρα πενθεί για το άνευ προηγουμένου αποτέλεσμα
των ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την πατρίδα μας. Το Πυροσβεστικό Σώμα και οι
υπάλληλοί του, από την πρώτη στιγμή με όλες τους τις δυνάμεις και με μεγάλα ψυχικά αποθέματα,
πράττουν για μία ακόμα φορά το καθήκον τους, αναζητώντας και τον τελευταίο αγνοούμενο
συμπολίτη μας, αρωγοί σε κάθε συνάνθρωπο που ζητάει την βοήθειά μας. Είναι τουλάχιστον
αδιανόητο, εν έτει 2017, να χάνονται τόσο άδικα και αναπάντεχα, ανθρώπινες ζωές. Στεκόμαστε
δίπλα στους συνανθρώπους μας που αυτή την ώρα δοκιμάζονται από τη θεομηνία, δηλώνουμε την
συμπαράστασή μας στον πόνο τους και ευελπιστούμε να βρεθούν σώοι οι αγνοούμενοι».
Η περιοχή δοκιμάστηκε για αρκετό καιρό, συναντώντας ένα κύμα συμπαράστασης από την
κοινωνία και την πολιτεία.
Επόμενος σταθμός του συνδικαλιστικού κινήματος, η συνάντηση που έγινε στις 14.11.2017 με
την Εκτελεστική Γραμματεία του Π.Α.ΜΕ., την ΠΟΕΥΠΣ, την Ε.Α.Π.Σ. και την Π.Ο.Π.Υ.Σ.Y.Π.,
όπου συζητήθηκαν τα σοβαρά προβλήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στο Πυροσβεστικό
Σώμα με όλες τις εργασιακές σχέσεις.
Τονίστηκε η ανάγκη να διεκδικήσουν την επίλυση προβλημάτων μαζί με τους πυροσβέστες,
τα Εργατικά Κέντρα και άλλα συνδικάτα και αποφασίστηκε α) να σταλεί κείμενο προς όλες
τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων με το περιεχόμενο των αιτημάτων, β) να
πραγματοποιηθούν συναντήσεις κατά περιοχή, γ) να γίνουν παρεμβάσεις σε κάθε αρμόδιο
Υπουργό, στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής, στο Γενικό Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας
και δ) να υπάρξει έκφραση αλληλεγγύης από συνδικάτα άλλων χωρών.
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Προϋπολογισμός λιτότητας
Οι Ομοσπονδίες, στις 23 Νοεμβρίου 2017, ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού έτους 2018,
συναντήθηκαν στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, μετά από αίτημά τους με τη βουλευτή Γιώτα Κοζομπόλη,
το Νίκο Σκορίνη, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και την Πόπη Ράντζου, εκπρόσωπο του
Τμήματος Σωμάτων Ασφαλείας, προκειμένου να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους για τις μειωμένες
πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των Σωμάτων, αλλά και να κατατεθούν προτάσεις, προκειμένου
να τύχουν άμεσης επεξεργασίας.
Οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, αφού αναγνώρισαν τα προβλήματα που υπάρχουν στις πιστώσεις
των Σωμάτων αλλά και το αποτελεσματικό έργο που επιτελούν τα στελέχη αυτών, είπαν ότι,
«δεδομένου του πλαισίου που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η χώρα, του 3ετούς προγράμματος που
είναι εν εξελίξει και του γεγονότος της έγκρισης «απ’ έξω» των οικονομικών στοιχείων, σήμερα
είναι δύσκολο να μεταβληθούν τα δεδομένα του προϋπολογισμού, αλλά, παρ’ όλα αυτά, θα υπάρξει
μια παρέμβαση εξομάλυνσης από πλευράς τους, όπου και αν αυτό είναι εφικτό. Αναφορικά με τα
αναδρομικά, μας ενημέρωσαν ότι υπήρξε πρόσφατα συνάντηση των εμπλεκομένων υπουργείων
για την εξέταση χορήγησης αυτών, αλλά, επειδή το κόστος χορήγησής τους ξεπερνάει το 1 δισ.
ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών, δεν ήταν εφικτό να χορηγηθούν και συνεπώς δεν
υφίστανται για το επόμενο οικονομικό έτος τέτοιου είδους πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των
Σωμάτων.
Επίσης, τονίστηκε ότι σέβονται τις αποφάσεις του ΣτΕ και τους ενστόλους, αφού, παρότι η χώρα
βρισκόταν το 2015 υπό καθεστώς πτώχευσης, η κυβέρνηση δεν υπαναχώρησε, όπως σε άλλες
περιπτώσεις και χορήγησε κανονικά τα αναδρομικά που ψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση. Τέλος,
σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό των Σωμάτων, μας γνωρίστηκε ότι οι προϋπολογισμοί των φορέων,
μπορεί να μη διαθέτουν τα επαρκή κονδύλια, αλλά υπάρχει σχεδιασμός εξασφάλισης μέρους αυτών,
μέσω προγραμμάτων του ΕΣΠΑ».
Οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών συναντήθηκαν εκ νέου στις 4 Δεκεμβρίου 2017 και συζήτησαν
το περιεχόμενο της συνεδρίασης της Συμβουλευτικής Επιτροπής Στρατιωτικών και Σωμάτων
Ασφαλείας του ΕΦΚΑ, όπου «προτάθηκε από πλευράς εκπροσώπου εργαζομένων Ελληνικής
Αστυνομίας, η εισαγωγή δώδεκα (12) δόσεων για τις όποιες προκύπτουσες επιπλέον κρατήσεις
υπέρ κύριας σύνταξης από την αναδρομική εφαρμογή του νέου μισθολογίου, θέμα δυστυχώς που
σκανδαλωδώς αναβλήθηκε, για να εξεταστεί αργότερα».
Οι Ομοσπονδίες, μετρώντας όλες τις παραμέτρους, «αποφάσισαν ομόφωνα την εισαγωγή εκ νέου
του εν λόγω θέματος, διευρυμένου πλέον, έτσι ώστε να αφορά όλα τα Σώματα Ασφαλείας, ήτοι
Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα και Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή. Άλλωστε,
την καταγγελία και απόσυρση του νέου μισθολογίου «εκτρώματος», καθώς και το διάλογο της
κυβέρνησης με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, εμείς ήμασταν που τα ζητούσαμε επιμόνως,
μέσα και έξω από τη Βουλή, εν αντιθέσει με άλλους «εκπροσώπους» που έδιναν συγχαρητήρια
στους εμπνευστές του.
Παράλληλα, τόσο το ως άνω θέμα όσο και μια σειρά άλλα ζητήματα που αφορούν τον ΕΦΚΑ
(εύρυθμη λειτουργία επιτροπής, εγκυκλίους αναγνώρισης πραγματικών και διπλών χρόνων,
συνταξιοδοτικές πράξεις κ.λπ.), αποφασίστηκε, το συντομότερο δυνατό, να τεθούν υπόψη της
αρμόδιας υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και να
συζητηθούν άμεσοι τρόποι αντιμετώπισής των.
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Αναφορά έγινε και στην ΚΥΑ των κρατήσεων και παροχών που αφορά το ΤΕΑΠΑΣΑ, με την
επισήμανση ότι το υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, πρέπει
να επιταχύνει τις διαδικασίες για την έγκαιρη έκδοσή της, προκειμένου να μην υπάρχουν ζητήματα
με τα προαναφερόμενα θέματα. Συζητήθηκε, επίσης, η πρόσφατη τροπολογία του ΥΠΕΘΑ που
ψηφίστηκε και ρυθμίζει ζητήματα των Μετοχικών Ταμείων μας (εξουσιοδότηση για την έκδοση
ΚΥΑ) και η εκκρεμής ακόμα νομοθετική ρύθμιση που τροποποιεί το πλαίσιο κρατήσεων και
παροχών του ΤΑΛΣ, χαρακτηρίζοντας την εν λόγω εκκρεμότητα ως απαράδεκτη.
Οι Ομοσπονδίες μας, τέλος, αποφάσισαν, στις αρχές του επόμενου έτους, τη διευρυμένη
συνεδρίαση των Διοικητικών τους Συμβουλίων, παρουσία και της Ομοσπονδίας των Ενόπλων
Δυνάμεων (ΠΟΜΕΝΣ), προκειμένου να συζητηθούν όλα τα φλέγοντα θέματα του Κλάδου μας και
να παρθούν οι δέουσες αποφάσεις. Ο αγώνας μας είναι συνεχής και το ηθικό μας άκαμπτο! Ζητάμε
άμεσες λύσεις στα προβλήματά μας και όχι υποσχέσεις!!!»
Οδεύοντας προς το τέλος του 2017, η ΠΟΕΥΠΣ καλεί τις Ενώσεις να συμμετάσχουν στην
τελευταία κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ για αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις. «Συμμετέχουμε με
τους υπολοίπους εργαζομένους στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, στις ενημερωτικές συσκέψεις
- συγκεντρώσεις σχετικά με τις εξελίξεις που διοργανώνουν τα Νομαρχιακά Τμήματα της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ανά την επικράτεια, με ομιλητές από μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, προκειμένου
να διεκδικήσουμε:
-Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό.
-Μισθούς και συντάξεις αξιοπρέπειας.
-Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ.
-Μόνιμους διορισμούς στα οργανικά κενά.
-Καμία αλλαγή στο συνδικαλιστικό νόμο.
ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ την Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11:00΄, στην Πλατεία
Κλαυθμώνος».
Σε κάθε περίπτωση πάντως, το συνδικαλιστικό κίνημα των ενστόλων διατηρεί αμείωτη την πίεσή
του προς την κυβέρνηση και τα άλλα κέντρα αποφάσεων.
Η ΠΟΕΥΠΣ, στις 7/12/2017, ενημερώνει εγγράφως τις Ενώσεις σχετικά με την καταβολή των
αποζημιώσεων εκτός έδρας, ότι:
-Η αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών του Α.Π.Σ. έχει αποστείλει στην Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./Δ.Ε.Ε.Π.Δ. τα
δικαιολογητικά εκτός έδρας πυρκαγιών στο σύνολο τους μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2017.
-Η Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./Δ.Ε.Ε.Π.Δ. υπερβάλλοντας εαυτόν, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια των πυρ/
στών, κατάφερε το ακατόρθωτο που φαινόταν μέχρι πριν λίγο χρονικό διάστημα, να γίνει δηλαδή η
καταβολή των αποζημιώσεων εκτός έδρας και του Σεπτεμβρίου του 2017. Επίσης εάν προλάβουν,
θα πληρωθούν και δύο Περιφέρειες τα εκτός έδρας του Οκτωβρίου.
-Η πληρωμή των δικαιούχων εκτός έδρας, θα πραγματοποιηθεί την 28ηΔεκεμβρίου 2017.
-Με τη μισθοδοσία του Ιανουαρίου θα καταβληθούν τα νυχτερινά του Οκτωβρίου και του
Νοεμβρίου ώστε να ισοσκελιστούν όπως και στα πενθήμερα προκειμένου να έχουν δύο μήνες
διαφορά».
Ακολούθησε νεότερη ανακοίνωση, τονίζοντας ότι «η Γ.Δ.Ο.Ε.Σ. πάλι μας εξέπληξε θετικά και
πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των συναδέλφων στις 13/12/2017, σε ορισμένες Περιφέρειες
το 25% περίπου των δαπανών που είναι να πληρώσει η Ενιαία Αρχή Πληρωμών κατά τον μήνα
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Δεκέμβριο 2017.
Η εξόφληση του συνόλου των δαπανών, ήτοι το υπόλοιπο 75%, μέχρι και το Σεπτέμβριο του
2017 και σε δύο Περιφέρειες τα εκτός έδρας του Οκτωβρίου 2017, καθώς και οι πάσης φύσεως
εκπαιδευτικές αποζημιώσεις, μαζί με τις αποζημιώσεις από το Σχολείο Πυρασφάλειας Αεροδρομίων
που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Π.Υ. Α/Δ Ελευθέριος Βενιζέλος το 2016, θα
πραγματοποιηθεί, όπως έχουμε προαναφέρει, την 28η Δεκεμβρίου 2017».
Αντιθέτως, κατήγγειλε ότι «οι νεοπροσληφθέντες από διαγωνισμό του έτους 2003 συνάδελφοι
Δόκιμοι Πυροσβέστες που φοιτούν στην Σχολή Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα από τον Σεπτέμβριο
του τρέχοντος έτους, δεν έχουν λάβει τις αποδοχές που δικαιούνται, κοινώς δεν έχει πιστωθεί ούτε
ένα ευρώ στους λογαριασμούς τους, με φυσικό αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν ζήτημα επιβίωσης!
Η πλειοψηφία των συναδέλφων αυτών είναι παντρεμένοι με δύο και τρία παιδιά, οι ημέρες των
εορτών πλησιάζουν πλέον και ως εκ τούτου οι ανάγκες τους εκ των πραγμάτων είναι αυξημένες.
Καθημερινά γινόμαστε δέκτες του αιτήματός τους για άμεση αποπληρωμή τους, όπως άλλωστε
προβλέπεται και από την παράγραφο Β3, του άρθρου 51 του Ν.3205/2003.
Επιπλέον, δεν έχουν πληρωθεί ακόμα οι αποδοχές των συναδέλφων δοκίμων πυροσβεστών που
εισήλθαν στη Σχολή τον περασμένο Νοέμβριο. Μετά τα παραπάνω, ζητάμε την άμεση αποπληρωμή
των οφειλόμενων ποσών ή έστω τη χορήγηση έναντι ποσού στους Δοκίμους Πυροσβέστες της
Σχολής στην Πτολεμαΐδα, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να γιορτάσουν με τις οικογένειές
τους ανθρώπινα και αξιοπρεπώς τις άγιες ημέρες που έρχονται».
Επίσης, η ΠΟΕΥΠΣ επανήλθε για τα θέματα ποινών πυροσβεστικού προσωπικού, ζητώντας από
τον Αρχηγό Π.Σ. Αντιστράτηγο Βασίλειο Καπέλιο αναπροσαρμογή και απόδοση των προστίμων
στο Τ.Π.Υ.Π.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ.
Λίγες ημέρες αργότερα, μια σημαντική είδηση για το ΤΕΑΠΑΣΑ, ερχόταν να διασκεδάσει τις
αρνητικές επιπτώσεις άλλων κυβερνητικών αποφάσεων.
Με την Υπ’ Αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/1/55-α’ (3) δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4603) η Υπουργική Απόφαση με την οποία επέρχεται «τροποποίηση των καταστατικών διατάξεων,
ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης, τον καθορισμό του ύψους και του τρόπου υπολογισμού του
εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, καθώς και τον προσδιορισμό των εισφορών των ασφαλισμένων
του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.), του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας
Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) και του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.)
του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας
(Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)».
Ειδικότερα, τροποποιείται αναδρομικά από 01-01-2017, τόσο ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ
χρηματικού βοηθήματος, όσο και οι ασφαλιστικές κρατήσεις των ένστολων. Για πρώτη φορά
μειώνεται το ποσοστό των ασφαλιστικών κρατήσεων, χωρίς να επηρεάζεται η βιωσιμότητα του
Ταμείου ή το ύψος του χορηγούμενου εφάπαξ βοηθήματος, ενώ στις περιπτώσεις που παρουσιάζεται
ελάχιστη αύξηση ασφαλιστικών εισφορών, υπάρχει ανάλογη αύξηση και στις παροχές!!!
Ήταν μια τεράστια επιτυχία του συνδικαλιστικού κινήματος που επετεύχθη χάριν και της
εκπροσώπησης των Ομοσπονδιών στο ΔΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ, λαμβάνοντας υπόψη τον αγώνα που
είχε δοθεί για τη διάσωσή του.
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Το φιάσκο του μισθολογίου
Η μεγάλη αποκάλυψη για το φιάσκο του νέου μισθολογίου, έρχεται στις 13 Δεκεμβρίου 2017.
Όπως ανακοίνωσαν οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών, «υπό την πίεση των αντιδράσεών μας και υπό
το βάρος των επαχθών συνεπειών του νέου μισθολογίου, το υπουργείο Εθνικής Αμύνης, ζήτησε
από το υπουργείο Οικονομικών, όπως προκύπτει από τα έγγραφα που έχουν δει μέχρι σήμερα
το φως της δημοσιότητας, η αναδρομικότητα των διατάξεων του ειδικού μισθολογίου Ενόπλων
Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας (ν.4472/2017) να μην ισχύσει όπως ορίζει το σχετικό άρθρο
από 01-01-2017, αλλά από 01-01-2018!
Οι Ομοσπονδίες μας, από την πρώτη στιγμή, είχαν επισημάνει, όχι μόνο τις κατάφορες αδικίες,
αλλά και το ανεφάρμοστο του νομοσχεδίου, αφού θα έπρεπε να είχαν γίνει, ταυτόχρονα ή αμέσως
μετά τη ψήφισή του, μια σειρά από επιμέρους αλλαγές σε διατάξεις που σχετίζονται με το εν λόγω
νέο μισθολόγιο. Ενώ ο χρόνος περνούσε και οι προαναφερόμενες αλλαγές γίνονταν με «βήματα
χελώνας», ο όγκος των κρατήσεων από το βάθος της αναδρομικότητας μεγάλωνε. Τούτο, είχε ως
αποτέλεσμα, τα στελέχη να βρίσκονται αντιμέτωπα με μία νέα έμμεση οικονομική αφαίμαξη, με
ό,τι αυτό συνεπαγόταν για την εύρυθμη λειτουργία των Σωμάτων Ασφαλείας, όταν, μάλιστα, η
κυβέρνηση, εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται στις τελεσίδικες αποφάσεις του Συμβουλίου της
Επικρατείας για την επιστροφή των μισθών στα επίπεδα του 2012.
Καλούμε την κυβέρνηση, έστω και τώρα, σε έναν ουσιαστικό διάλογο, με βασικό μέλημα τη μη
εφαρμογή του μισθολογίου του ν.4472/2017, πρωτίστως, όμως, την εκπόνηση ενός μισθολογίου που
θα ανταποκρίνεται στο πνεύμα και το γράμμα των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Όλα τα άλλα είναι αλχημείες και λογιστικά τρικ που οδηγούν σε νέα αδιέξοδα, αναστατώνοντας
το σύνολο των ενστόλων, που με εύγλωττη ανησυχία και αγωνία αναμένουν ενόψει και του νέου
έτους, την απαρχή μιας δίκαιης μισθολογικής αντιμετώπισης.
Πείτε ΝΑΙ στο διάλογο και στις δημοκρατικές διαδικασίες! Βάλτε φρένο στην αποδόμηση της
κοινωνίας και των θεσμών!!!»
Εξάλλου, η ΠΟΕΥΠΣ, τιμώντας την Ημέρα εορτασμού των προστατών του Πυροσβεστικού
Σώματος «Αγίων τριών εν καμίνω παίδων», συμμετείχε στη δοξολογία στον καθεδρικό Ναό
Αθηνών, καθώς και στην επίσημη τελετή εορτασμού, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου
στην Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, με βραβεύσεις πυροσβεστών που επέδειξαν
εξαιρετική δραστηριότητα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο με
ανακοίνωσή του ευχήθηκε «σε όλους τους συναδέλφους οικογενειακή και προσωπική ευτυχία και
οι Άγιοι Προστάτες μας να είναι πάντα δίπλα μας».
Η τελευταία για το 2018, συνεδρίαση του Δ.Σ. έγινε στις 18.12.2017, δίνοντας έμφαση στα
μισθολογικά θέματα, ενώ υπήρξε λεπτομερής ενημέρωση και για τις ραγδαίες εξελίξεις αναφορικά
με την εφαρμογή του νέου ειδικού μισθολογίου. Επίσης, έγινε ενημέρωση για τις συναντήσεις
που υπήρξαν με την πολιτική και φυσική Ηγεσία του Π.Σ., καθώς και για τα αποτελέσματα των
τελευταίων παρεμβάσεών του με τις θετικές εξελίξεις στο θέμα της αποκατάστασης της μισθοδοσίας
των Δοκίμων Πυροσβεστών και της καταβολής των εκτός έδρας αποζημιώσεων στο προσωπικό,
πριν το τέλος του έτους.
Ο νομικός σύμβουλος Κ. Πενταγιώτης, αναφέρθηκε αναλυτικά στις δικαστικές διεκδικήσεις της
Ομοσπονδίας στο Σ.τ.Ε. καθώς και στην αποκατάσταση της αδικίας που υφίστανται όσοι βρίσκονται
σε κατάσταση μόνιμης πολεμικής διαθεσιμότητας, οι οποίοι είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας
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80% και άνω. Επίσης, έγινε ενημέρωση «για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τις ποινές του
προσωπικού και της αναγκαίας αναπροσαρμογής τους, για την απόφαση του ΤΕΑΠΑΣΑ, όπου
οι κρατήσεις εξορθολογίζονται από μηδενική βάση, επ’ ωφελεία του Ταμείου που παραμένει
πλεονασματικό, αλλά κυρίως των ασφαλισμένων, καθότι δεν αυξάνονται για την πλειοψηφία οι
ασφαλιστικές εισφορές και επιπλέον, τα εφάπαξ παραμένουν σταθερά».
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, στο πλαίσιο των συναντήσεων με τους πολιτικούς φορείς,
πραγματοποιήθηκε συνάντηση με αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ.
Επίσης, οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας, συναντήθηκαν διαδοχικά με τη
Νέα Δημοκρατία, τη Δημοκρατική Συμπαράταξη ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ και το ΚΚΕ. Την ίδια ημέρα,
εξέδωσαν ανακοίνωση, καλώντας «την κυβέρνηση, έστω και τώρα, να αποσύρει το νέο μισθολόγιο
και να μπει σε ουσιαστικό διάλογο με τους εκπροσώπους των εργαζομένων για τις αποδοχές τους
λαμβάνοντας υπόψη της τις αμετάκλητες αποφάσεις του ΣτΕ για την επαναφορά των μισθών στα
επίπεδα του 2012».
Όλα αυτά ήταν αναμενόμενο να προκαλέσουν έντονη νευρικότητα στα κυβερνητικά επιτελεία
και κυρίως στην πλευρά του υπουργού Εθνικής Αμύνης, ο οποίος επέρριψε τις ευθύνες για την
τροπή που είχε πάρει το μισθολόγιο, στους συνδικαλιστές. Έτσι, στις 28 Δεκεμβρίου 2017 οι
πρόεδροι, με ανακοίνωσή τους, απάντησαν στον Πάνο Καμμένο, ως ακολούθως:
«Χθες, προς έκπληξή μας, είδαμε τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, αντί να δίνει εξηγήσεις για
τα λάθη, τις παρατυπίες και τις στρεβλώσεις του νέου μισθολογίου, να επιτίθεται κατά του
Συνδικαλιστικού Κινήματος.
Μια αναίτια επίθεση, όταν από την πρώτη στιγμή είχαμε καταγγείλει, τόσο εντός της Βουλής,
όσο και εκτός αυτής, όλα όσα σήμερα και με επτά (7) μήνες καθυστέρησης διαπιστώνονται και
εκφράζονται δημόσια από τον αρμόδιο Στρατηγό των οικονομικών των Ενόπλων Δυνάμεων.
Θυμίζουμε στον κ. υπουργό, ότι στον ίδιο ως άνω Στρατηγό που σήμερα παραδέχεται τις
στρεβλώσεις του μισθολογίου, εσείς δίνατε από τα έδρανα της Βουλής συγχαρητήρια και σήμερα
σας φταίνε τα άλλα Υπουργεία που είναι ανεπαρκή (κατά τη δήλωσή σας) και το συνδικαλιστικό
μας κίνημα που δήθεν δεν επέτρεψε να ψηφίσετε τροπολογία για την αναδρομικότητα των
κρατήσεων. Αλήθεια, ποιος ψήφισε το νέο μισθολόγιο με αναδρομική εφαρμογή από 01-01-2017,
το συνδικαλιστικό κίνημα ή η συγκυβέρνηση σας;
Πραγματικά λυπούμαστε. Προσπαθείτε εντέχνως να κρύψετε την αδυναμία αποδοχής ενός
λάθους μισθολογίου που η συγκυβέρνησή σας δημιούργησε, ρίχνοντας ευθύνες εκεί που δεν
υπάρχουν, ενώ ξεχνάτε τα όσα λέγατε προεκλογικά για τις αποφάσεις του ΣτΕ.
Τέλος, καλούμε την κυβέρνηση, έστω και μετά την εφαρμογή του νέου μισθολογίου, να το
αποσύρει και να μπει σε ουσιαστικό διάλογο με τους εκπροσώπους των εργαζομένων για τις
αποδοχές τους, λαμβάνοντας υπόψη τις αμετάκλητες αποφάσεις του ΣτΕ για την επαναφορά των
μισθών στα επίπεδα του 2012. Καλή Χρονιά σε όλο τον κόσμο και φώτιση πρωτίστως σε όσους
κυβερνούν τον τόπο!!»
«Επιστρέφουμε στην κανονικότητα»
«Το 2018 θα είναι μια καλή χρονιά για τη χώρα μας και για το λαό μας», είπε με βεβαιότητα
ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, χωρίς να συνειδητοποιεί
το βάθος των προβλημάτων και των πιθανών κινδύνων που εγγυμονούσε η αποδιοργάνωση των
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υπηρεσιών ασφαλείας. Η εκατόμβη νεκρών από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής, είναι
η τραγική κατάληξη της οκταετούς περιπέτειας των μνημονίων και των κακών χειρισμών της
τελευταίας μνημονιακής περιόδου, όπως θα δούμε στη συνέχεια.
Ο πρωθυπουργός, πάντως, στο μήνυμά του έλεγε: «Ο χρόνος που έρχεται θα είναι χρόνος
ορόσημο για τη χώρα. Μετά από σχεδόν μια οκταετία, βγαίνουμε επιτέλους από τα μνημόνια και
ανασαίνουμε. Αφήνουμε πίσω μας οριστικά την εποχή της επιτροπείας, των σκληρών μέτρων και
των ταπεινώσεων».
Δεν παρέλειψε βέβαια να σημειώσει ότι «χρειάστηκε να δώσουν εκατομμύρια άνθρωποι το
δικό τους δίκαιο αγώνα, για να ξεφύγουμε από τον βάλτο. Αλλά και από τη δική μας μεριά,
χρειάστηκε να δοθεί και δίνεται σκληρή μάχη σε δυο μέτωπα. Στο μέτωπο της διαπραγμάτευσης
από τη μια, απέναντι στις ακρότητες των δανειστών. Αλλά και στο εσωτερικό μέτωπο, απέναντι
στις παθογένειες, στις στρεβλώσεις, στην ευνοιοκρατία, στον κομματισμό, στη διαπλοκή και στη
διαφθορά, σε όλα όσα μας κρατούσαν για χρόνια καθηλωμένους».
Στη συνέχεια μίλησε για τη διαπλοκή και τα οικονομικά συμφέροντα «που υπονόμευσαν την
οικονομία, τη δημοκρατία και τη χώρα» και τόνισε ότι «η οικονομία πήρε πάλι μπροστά, όπως
δείχνουν όλα τα στοιχεία, μειώθηκε η ανεργία αισθητά, η Ελλάδα βρήκε πάλι τη θέση της στη
διεθνή σκηνή και δεν είναι πλέον αιτία προβλημάτων, αλλά καταλύτης λύσεων, το κοινωνικό
μέρισμα έδωσε μια ανάσα σε εκατομμύρια συμπολίτες μας, προχωρούν με αποφασιστικότητα οι
μεταρρυθμίσεις στην Υγεία, την Παιδεία, τη δημόσια διοίκηση, ενώ το κοινωνικό κράτος κάνει
βήματα, παρά τις δημοσιονομικές δυσκολίες».
Και αφού τόνισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει σε αυτήν την κατεύθυνση, ευχήθηκε σε όλους
ένα «δημιουργικό, ειρηνικό, και ευτυχισμένο το 2018, με αισιοδοξία, με τη βεβαιότητα ότι η
Ελλάδα μπαίνει σε ένα δρόμο δημοκρατικής κανονικότητας, οικονομικής προόδου, ισότητας και
δικαιοσύνης, αλλά και με την επίγνωση ότι τίποτε δεν θα μας χαριστεί αν δεν το διεκδικήσουμε με
τη σκληρή δουλειά και τον αγώνα μας».
Ο κόσμος ολόκληρος και μαζί του και η Ελλάδα μας, υποδέχονται το νέο έτος με ποικίλα
συναισθήματα για πολλούς και διάφορους λόγους, αν και το ενδιαφέρον, από τους πρώτους κιόλας
μήνες, εστιάζεται στα «καμώματα» του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, σε σχέση
με το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας του και τις απειλές που εκτοξεύει εναντίον των ΗΠΑ. Με
κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η ανθρωπότητα την κλιμάκωση και στη συνέχεια, μετά την
ιστορική συνάντηση του βορειοκορεάτη προέδρου με τον Ντόναλτ Τραμπ, την ομαλοποίηση (;) των
διακρατικών τους σχέσεων, αν και λίγο αργότερα, άλλο «πονοκέφαλο» προκαλείται η αποχώρηση
των ΗΠΑ από το λεγόμενο «πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν».
Από αυτήν την πολεμοχαρή ατμόσφαιρα δεν ξεφεύγει ούτε η χώρα μας, η οποία υφίσταται νέες
προκλήσεις από τη γείτονα, με αποκορύφωμα την ομηρία των δυο Ελλήνων στρατιωτικών όταν
πέρασαν κατά λάθος τη συνοριακή γραμμή στον Έβρο και οδηγήθηκαν στις φυλακές υψίστης
ασφαλείας της Ανδριανούπολης.
Το Πυροσβεστικό Σώμα εισέρχεται στο νέο έτος με τη νέα κατανομή της συνολικής του
υπηρετούσας δύναμης, ενώ το πυροσβεστικό προσωπικό κάνει κυριολεκτικά, ταμείο. Το νέο
μισθολόγιο έχει αρχίσει να εφαρμόζεται επί δικαίων και αδίκων, προκαλώντας παραζάλη σε όλους.
Το παρήγορο, ωστόσο, είναι ότι τουλάχιστον στο μέτωπο του ΤΕΑΠΑΣΑ έχει σωθεί η παρτίδα,
παρά τη λεηλασία που υπέστη το Ταμείο στο πλαίσιο του κουρέματος των αποθεματικών του, το
2010 (συνολικά, πλέον των 300.000.000 ευρώ!)…
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Η διάσωση του ΤΕΑΠΑΣΑ
Το προεδρείο της ΠΟΕΥΠΣ ενημερώνει τις Ενώσεις ότι έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως (28 Δεκεμβρίου 2017, Β΄- 4603), η Υπουργική Απόφαση με την οποία
τροποποιούνται οι καταστατικές διατάξεις, όλων των τομέων πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., ως
προς τις προϋποθέσεις χορήγησης, τον καθορισμό του ύψους και τον τρόπο υπολογισμού του
εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, καθώς και ο προσδιορισμός των εισφορών των ασφαλισμένων
του Ταμείου. Ιδού η ενημέρωση για όλες τις αλλαγές:
«Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στο οποίο και
συμμετέχουμε με εκπρόσωπό μας, ύστερα από αναλογιστικές μελέτες και τα συμπεράσματα αυτών
με τις οποίες επιτυγχάνεται αναλογιστικό πλεόνασμα του ισοζυγίου εισφορών - παροχών του Τομέα
και σε αγαστή συνεργασία με τα υπηρεσιακά στελέχη του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., με την ανωτέρω Υ.Α.
επιδιώχτηκε η εξομάλυνση των διαφορών που προέκυψαν στις εισφορές και παροχές του Τομέα
Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.), συνεπεία εφαρμογής του νέου
ειδικού μισθολογίου (Ν.4472/2017). Ταυτόχρονα αντιμετωπίστηκαν χρόνια εκκρεμή ζητήματα που
απασχολούσαν τους συναδέλφους μας, παραμένοντας το Ταμείο μας πλεονασματικό σε βάθος ετών,
έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η χορήγηση εφάπαξ και δανείων και για τις νέες γενιές πυροσβεστικών
υπαλλήλων. Σταχυολογώντας τα σημαντικότερα θέματα, με την Υπουργική Απόφαση:
-Ρυθμίζεται η βιωσιμότητα του Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. σε βάθος χρόνου.
-Επανακαθορίζονται οι συντελεστές των εισφορών και παροχών, παλαιών και νέων ασφαλισμένων
λόγω του νέου ειδικού μισθολογίου.
-Τακτοποιείται το ζήτημα της χορήγησης εφάπαξ παροχής με την συμπλήρωση 25 ετών
πραγματικής υπηρεσίας, σε τελούντες συναδέλφους σε κατάσταση Μόνιμης ή Πολεμικής
διαθεσιμότητας, λόγω τραυματισμού τους στην Υπηρεσία, οι οποίοι δεν συνταξιοδοτούνται ποτέ,
καθόσον παραμένουν υπό το καθεστώς της μόνιμης διαθεσιμότητας στην ενέργεια.
-Εισάγεται στο μαθηματικό τύπο υπολογισμού του εφάπαξ η «οικογενειακή σταθερά», σε
αντικατάσταση της οικογενειακής παροχής, καθόσον με το νέο ασφαλιστικό, πολλοί συνάδελφοι
αργούν να συνταξιοδοτηθούν, με συνέπεια να μην λαμβάνουν οικογενειακή παροχή στο τέλος της
σταδιοδρομίας τους και κατά συνέπεια αυτή δεν υπολογιζόταν στο εφάπαξ βοήθημα, παρόλο που
κατέβαλαν εισφορές μέχρι να ενηλικιωθούν τα τέκνα τους.
-Ρυθμίζονται διάφορα θέματα ασφαλιστικής νομοθεσίας (καταστατικής και γενικής φύσεως)».
Επειδή, ωστόσο, υπάρχουν άλλες εκκρεμότητες, οι Ομοσπονδίες απευθύνονται στην αρμόδια
υπουργό Έφη Αχτσιόγλου και ζητούν συνάντηση μαζί της.
Η ΠΟΕΥΠΣ, από την πλευρά της αναδεικνύει το πρόβλημα της ανυπαρξίας βαθμολογίου και
καλεί με επιστολή της (10/01/2018) τον αναπληρωτή υπουργό Νικόλαο Τόσκα να δρομολογήσει
τη διαδικασία. Το προεδρείο επίσης, με αφορμή τις αλλαγές που προωθούσε η κυβέρνηση στον
συνδικαλιστικό νόμο για τον ιδιωτικό τομέα, εξέδωσε ανακοίνωση με θέμα «Κάτω τα χέρια από
το δικαίωμα στην απεργία», σημειώνοντας ότι περιλαμβάνει «την κατάργηση επί της ουσίας του
δικαιώματος στην απεργία, ένα δικαίωμα που κατακτήθηκε με αγώνες και θυσίες, την ίδια ώρα
που αγωνιζόμαστε ως Ομοσπονδία για την επέκταση του δικαιώματος της απεργίας και στους
ένστολους. Νωπές άλλωστε οι δηλώσεις υπουργών, οι οποίοι μας ενθάρρυναν να προχωρήσουμε
στην πραγμάτωση αυτού».
Με την ίδια ανακοίνωση, το προεδρείο κατήγγειλε επίσης «κάθε απόπειρα υπονόμευσης των
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δικαιωμάτων των εργαζομένων που το νέο πολυνομοσχέδιο επιφέρει, όπως τους ηλεκτρονικούς
πλειστηριασμούς για χρέη προς το Δημόσιο, που στόχο έχουν τη λαϊκή κατοικία, καθώς και την
κατάργηση των επιδομάτων πολυτέκνων». Καλούσε δε «όλους τους συναδέλφους να πάρουν μαζικά
μέρος στις συγκεντρώσεις και στα συλλαλητήρια που διοργανώνονται από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σε όλη
την χώρα με κεντρικά αιτήματα: Κάτω τα χέρια από το δικαίωμα στην απεργία. Να μην ψηφιστούν
τα προαπαιτούμενα της 3ης αξιολόγησης. Όλοι στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, τη Δευτέρα 15
Ιανουαρίου 2018, ώρα 12:30, στην Πλατεία Κλαυθμώνος και στην πορεία προς τη Βουλή».
Στο κοινό μέτωπο με τις άλλες Ομοσπονδίες, τη νέα χρονιά παρατηρούμε νέες πρωτοβουλίες.
Στις 16 Ιανουαρίου 2018, οι πρόεδροι ανακοινώνουν τη διοργάνωση κοινής Συνδιάσκεψης των
Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, την 29η Ιανουαρίου 2018
στο ξενοδοχείο Τιτάνια, με στόχο την ενιαία αντιμετώπιση των προβλημάτων τους.
Επίσης, στις 17 Ιανουαρίου 2018, με αφορμή τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(Β-38) της Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει το ύψος, τους δικαιούχους, τους όρους και τις
προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος αναπηρίας που καταβάλλεται στο ένστολο προσωπικό
της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Προσωπικού, οι Ομοσπονδίες ανακοίνωσαν
ότι χαιρετίζουν την όποια προσαρμογή προς το καλύτερο των καταβαλλόμενων επιδομάτων.
Στις 26 Ιανουαρίου 2018 γίνεται η συνάντηση με την υπουργό Έφη Αχτσιόγλου και της ζητούν
να προβεί άμεσα στη διευθέτηση των εξής θεμάτων:
α) έκδοση εγκυκλίου για τον υπολογισμό των συντάξεων καθώς εδώ και δυο σχεδόν χρόνια δεν
έχει καταστεί τούτο εφικτό,
β) αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας και το ποσό της εξαγοράς της, όπως επίσης και η
αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας και των ετών σπουδών,
γ) συντάξεις χηρείας (κατάργηση άρθρου 12 του ν.4387/16),
δ) το καθεστώς ασφάλισης όσων έχουν ενταχθεί στο πρώην ΤΠΔΥ χωρίς να ερωτηθούν και
σήμερα επιθυμούν την αποχώρησή τους από αυτό με παράλληλη επιστροφή των εισφορών που
τους έχουν παρακρατηθεί.
Η υπουργός, όμως, ζήτησε να έχει εγγράφως τις προτάσεις των Ομοσπονδιών ώστε να απαντήσει
επί αυτών το αμέσως προσεχές διάστημα.
Η 2η Συνδιάσκεψη
Η 2η Συνδιάσκεψη των Διοικητικών Συμβουλίων των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας
και των Ενόπλων Δυνάμεων έγινε, όπως είχε προγραμματιστεί, και μεταξύ άλλων επιβεβαιώθηκε
και το αρραγές αγωνιστικό μέτωπο που έχουν σχηματίσει με τη συμμετοχή και της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ), του μόνου νόμιμου φορέα εκπροσώπησης των
στρατιωτικών ύστερα και από την πρόσφατη δικαστική απόφαση που διατάσει τη διαγραφή από
τα βιβλία συνδικαλιστικών οργανώσεων, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών
(ΠΟΕΣ)», όπως ανακοινώθηκε.
Πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνδιάσκεψης, με μια συμβολική κίνηση που σηματοδοτεί
και την περαιτέρω αδιατάρακτη ταύτιση στον κοινό αγώνα, οι πρόεδροι έκοψαν μαζί το πρώτο
κομμάτι της βασιλόπιτας και προέβησαν στις καθιερωμένες ευχές, αφιερώνοντας τα κομμάτια των
Ομοσπονδιών στους συναδέλφους που έχασαν τη ζωή τους στο βωμό του καθήκοντος, όσο και
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στους αφανείς ήρωες της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού
Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων, που δίνουν καθημερινές μάχες για την ασφάλεια του πολίτη
και της πατρίδας μας.
Τις εργασίες άνοιξε με εισήγησή του για το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό σύστημα ο καθηγητής
του Παντείου Πανεπιστημίου Σάββας Ρομπόλης, ο οποίος εξ αρχής επισήμανε την αναγκαιότητα
της ενιαίας δράσης των εργαζομένων και της τεκμηριωμένης, με επιστημονική γνώση πλέον,
διεκδίκησης των όποιων αιτημάτων τους. Ασκώντας κριτική στην πολιτική των Μνημονίων που είχε
ως αποτέλεσμα την καταβαράθρωση του κοινωνικού χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήματος,
αναφέρθηκε αναλυτικά στο συνολικό ύψος των μειώσεων των συντάξεων (-43% από το 2010,
συνολικά 55 δισ ευρώ) και είπε ότι αυτό έγινε επειδή διασπάστηκε η ενιαία δομή των συντάξεων
και άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού τους, καθώς επιβλήθηκε η συνολική δαπάνη να έχει χαρακτήρα
κεφαλαιοποιητικό κατά 70% του ΑΕΠ και 30% αναδιανεμητικό, ενώ θα πρέπει να ισχύσει το
αντίθετο όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης, υπενθύμισε ότι υπάρχουν και οι
ψηφισμένες νέες μειώσεις συντάξεων, από 1/1/2019, ενώ προέβλεψε ότι σε δέκα χρόνια η μείωση
των συντάξεων θα αγγίξει το 60%.
Μιλώντας στη συνέχεια για τις προβλέψεις βιωσιμότητας του συστήματος, με βάση τις
πανεπιστημιακές έρευνες τόνισε ότι το 2024 θα υπάρξει στη χώρα μας baby boom, ήτοι μεγαλύτερες
συνταξιοδοτικές απαιτήσεις, εξαιτίας πολλών παραγόντων (γήρανση πληθυσμού, αγορά εργασίας
κλπ) και ότι το παρατηρούμενο έλλειμμα των 2 δις ετησίως, αν δεν αντιμετωπισθεί, θα επιφέρει νέες
μειώσεις στις συντάξεις. Στο σημείο αυτό, διαχώρισε τη θέση του από τις πρόσφατες δηλώσεις της
διευθύντριας του ΔΝΤ κας Κριστίν Λαγκάρντ περί υψηλών συντάξεων στην Ελλάδα, τονίζοντας
ότι σήμερα η μέση σύνταξη κυμαίνεται στα 850 ευρώ, μεικτά.
Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση από την οποία προέκυψε ότι όλα τα Διοικητικά Συμβούλια
ταυτίζονται σε μια κοινή γραμμή πλεύσης, δίνοντας έμφαση στον αγώνα:
α) για την απόσυρση του μισθολογίου (ν.4472/17) και την έναρξη συζήτησης από μηδενική
βάση, με σεβασμό στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και πλήρη συμμόρφωση της
κυβέρνησης σε αυτές,
β) για τη θεσμοθέτηση νέου βαθμολογίου σε όλα τα Σώματα Ασφαλείας σύμφωνα με τις προτάσεις
των Ομοσπονδιών και ιδίως στο Πυροσβεστικού Σώμα, που στερείται παντελώς βαθμολογίου,
γ) για την υποβολή Υπομνήματος προς το υπουργείο Εργασίας, όπως συμφωνήθηκε κατά την
τελευταία εποικοδομητική συνάντηση με την κα Υπουργό Έφη Αχτσιόγλου για την έκδοση των
εγκυκλίων που αφορούν τη μάχιμη πενταετία, το άρθρο 12, την υγιεινή και ασφάλεια κλπ.
δ) για την υποβολή Υπομνήματος προς τον ΥΕΘΑ για τα οδοιπορικά και
ε) για την άμεση συνάντησή μας με τον πρωθυπουργό της χώρας.
Την ίδια ημέρα συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΠΟΕΥΠΣ και συζήτησε τις προαναφερθείσες αποφάσεις
καθώς και τα αποτελέσματα της συνάντησης με την υπουργό Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου.
Εν συνεχεία, το ζήτημα που απασχόλησε, πρωτίστως, ήταν οι επιπτώσεις από την εφαρμογή του
νέου ειδικού μισθολογίου σε σχέση και με την επιστολή που εστάλη στην Ομοσπονδία από 45
πυροσβέστες, από την οποία φαίνεται ξεκάθαρα η αδικία στον χαμηλόβαθμο Πυροσβέστη, λόγω
ανυπαρξίας βαθμολογικής εξέλιξης. Ενδεικτικό παράδειγμα: Πυρ/στης με 9 έτη στο Π.Σ. και με
προϋπηρεσία 14 έτη στις Ε.Δ. να κατατάσσεται στο κλιμάκιο 23, παραμένοντας στάσιμος για τα
επόμενα 6 χρόνια, μέχρι να πάρει το Βαθμό του Αρχ/στη και θα φτάσει τα 30 χρόνια υπηρεσίας με
κλιμάκιο 10 και μετά τέλος! Διακρίνοντας τις μεγάλες αυτές στρεβλώσεις ζητάμε επιτακτικά την
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θεσμοθέτηση βαθμολογίου στο Π.Σ..
Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ., αποφασίστηκε το 22ο τακτικό πανελλαδικό συνέδριο της ΠΟΕΥΠΣ
να πραγματοποιηθεί στην Κυλλήνη Ηλείας, στις 29 & 30 Μαΐου 2018.
Στην συνέχεια αποφασίστηκε, ομόφωνα, με την ευκαιρία συμπλήρωσης 30 χρόνων από την ίδρυση
του συνδικαλισμού στο Πυροσβεστικό Σώμα, η έκδοση βιβλίου για μια αξιόπιστη καταγραφή της
Ιστορίας του συνδικάτου, από το 1988 έως σήμερα, με άξονες περιεχομένου:
Ποιοί ήταν οι πρωτεργάτες και τι δυσκολίες συνάντησαν; Ποια κατεύθυνση θα ακολουθούσε
το σωματείο; Υπήρχε και γιατί προέκυψε η ανάγκη για συνδικαλιστική οργάνωση το 1988; Πώς
αντιμετωπίστηκε από το Α.Π.Σ., το υπουργείο και τα κόμματα; Επίσης, οι πρώτες συνεντεύξεις, το
πλαίσιο δράσης, οι πρώτες επιτυχίες και γενικά, μια παρουσίαση των πεπραγμένων του συνδικάτου
κατά χρονολογική περίοδο, βάσει θητειών των Δ.Σ. και που να συνοδεύεται από πολλά φωτογραφικά
στιγμιότυπα.
«Πιστεύουμε πως είναι εξαιρετικά σημαντικό, οι νέες γενιές Πυροσβεστών, να γνωρίζουν μέσα
από αυτήν την αναδρομή ότι δεν έχουμε προέλθει από παρθενογένεση, ότι έχουμε Ιστορία 30 χρόνων
πίσω μας, με σκληρούς αγώνες και σημαντικές επιτυχίες στον εργασιακό μας χώρο, δείχνοντας το
δρόμο για το δύσκολο μέλλον που έρχεται μετά τη συνεχή υποβάθμιση και προσπάθεια αποδόμησης
των προσπαθειών του συνδικαλιστικού μας κινήματος», ανέφερε μεταξύ άλλων το προεδρείο στην
ανακοίνωσή του για την έκδοση του παρόντος συγγράμματος.
Νέα Ηγεσία
Την 1η Φεβρουαρίου 2018, με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, νέος Αρχηγός στο Πυροσβεστικό Σώμα
ορίστηκε ο έως τότε Υπαρχηγός Υποστήριξης του ΠΣ, Αντιστράτηγος Σωτήριος Τερζούδης. Στον
αποστρατευθέντα Αρχηγό, Αντιστράτηγο ΠΣ Βασίλειο Καπέλιο, απονεμήθηκε ο βαθμός του
Στρατηγού εν αποστρατεία και ο τίτλος του Επίτιμου Αρχηγού του Π.Σ.
Η ΠΟΕΥΠΣ συνεχάρη το νέο Αρχηγό και του ευχήθηκε δύναμη και υγεία, ώστε να φέρει εις
πέρας το δύσκολο έργο του και να ανταποκριθεί με την συνέπεια και την υπευθυνότητα που τον
διακρίνει, στα καινούργια του καθήκοντα.
Την ίδια ημέρα η ΠΟΕΥΠΣ συμμετείχε στην κινητοποίηση του Συλλόγου Συζύγων θανόντων
«Α.Ξ.Ι.Α», έξω από το υπουργείο Εργασίας και εξέφρασε για πολλοστή φορά την αμέριστη
συμπαράστασή της και την έμπρακτη στήριξή της στο δίκαιο αγώνα και ιδιαιτέρως στις χήρες που
δε δικαιούνται συντάξεων χηρείας.
Πάντως, σε συνέχεια των συναντήσεων των συνδικαλιστών με την Ηγεσία του υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της αποστολής των
σχετικών υπομνημάτων που είχε ζητήσει η Έφη Αχτσιόγλου, τελικά στις 22/2/18, αντιπροσωπεία
των Ομοσπονδιών συναντήθηκε με τη Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Στέλλα
Βρακά, παρουσία και των στελεχών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προκειμένου να
αποσαφηνιστούν θέματα ασφάλισης που αφορούν τους στρατιωτικούς του Δημοσίου και θα
εμπεριέχονται στη σχετική υπό έκδοση εγκύκλιο του εν λόγω υπουργείου.
Όπως ανακοινώθηκε, «ειδικότερα, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την αναγνώριση και τον
υπολογισμό -στην ανταποδοτική σύνταξη- των διπλών ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας
(Μάχιμη Πενταετία, ΕΚΑΜ, ΤΕΕΜ, ΕΜΑΚ, ΜΥΑ κ.λπ.), την αναγνώριση των λοιπών πραγματικών
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χρόνων, την επέκταση των Υπηρεσιών που λογίζονται αυξημένες στο διπλάσιο, το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς των καταταγέντων στα Σώματα Ασφαλείας μετά την 01-01-2011, την
επέκταση του χρόνου αναγνώρισης τέκνων των πολιτικών υπαλλήλων του Δημοσίου και στους
στρατιωτικούς, τους λανθασμένους κατά το παρελθόν χειρισμούς της Διοίκησης του πρώην
ΤΠΔΥ και την επίλυση του προβλήματος με τους προαιρετικά ασφαλισμένους σε αυτό, καθώς
και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με την εύρυθμη λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής
Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας του ΕΦΚΑ.
Από την πλευρά της, η Γενική Γραμματέας, απάντησε ότι «μετά από τις συσκέψεις και την
επεξεργασία των αιτημάτων μας, κινούμενη στο πλαίσιο των διατάξεων του ν.4387/2016,
αποφάσισε και θα αποτυπωθούν στη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου, τα εξής: α) η εξαγορά για
την αναγνώριση των προαναφερομένων διπλών χρόνων - μη συμπεριλαμβανομένης της Μάχιμης
Πενταετίας -από 01-01-2018, εφόσον ο ασφαλισμένος επιθυμεί, θα παρακρατείται αυτόματα με
την εκκαθάριση της μισθοδοσίας του, β) το ποσοστό αναγνώρισης των εν λόγω διπλών ετών - μη
συμπεριλαμβανομένης της Μάχιμης Πενταετίας - παραμένει στο 6,67%, γ) οι διατάξεις του άρθρου
22 παρ. 3 του ν.3865/2010 που αφορούν την αναγνώριση της Μάχιμης Πενταετίας παραμένουν
σε ισχύ και μετά τη ψήφιση του νέου ασφαλιστικού, ενώ υπολογίζονται στο ανταποδοτικό μέρος
της σύνταξης οι αποδοχές που ελήφθησαν υπόψη στην εν λόγω αναγνώριση όταν ο χρόνος της
Μάχιμης Πενταετίας έχει παρασχεθεί μετά την 01-01-2002, δ) στην προαναφερόμενη περίπτωση,
όταν ο ασφαλισμένος κρίνει ότι δεν τον συμφέρει η γενόμενη αναγνώριση, δύναται να καταβάλλει
επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές και να λάβει μεγαλύτερη σύνταξη ή να ανακαλέσει το αίτημά
του και να του επιστραφεί το καταβληθέν χρηματικό ποσό και ε) δε μεταβάλλεται το καθεστώς
αναγνώρισης των συντάξιμων ετών για όσους έχουν ασφαλιστεί στο Δημόσιο μέχρι την 30-091990 και συνεπώς παραμένουν σε ισχύ οι σχετικές προς τούτο διατάξεις.
Για τα υπόλοιπα θέματα που αναπτύχθηκαν στη συνάντηση, η Γενική Γραμματέας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, έδειξε αρκετό ενδιαφέρον, ζήτησε να της αποσταλούν αναλυτικά υπομνήματα και
μας γνώρισε ότι ζητήματα όπως, το διαφορετικό ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς των
υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας μετά την 01-01-2011 και η αναγνώριση του χρόνου τέκνων
στο Δημόσιο, ύστερα από την ψήφιση του ν.4387/2016, δεδομένων και των βασικών αρχών αυτού,
ήτοι της ισονομίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, θα πρέπει να προσεγγίζονται μέσα από άλλο
πρίσμα».
Στη συνέχεια, το προεδρείο πήρε θέση με αφορμή καταγγελίες για την Υγειονομική Υπηρεσία
Π.Σ. Με έγγραφό του, κάλεσε το νέο Αρχηγό να διαφυλάξει το κύρος της Υπηρεσίας και να
συμβάλλει στην ενίσχυσή της:
«Σύμφωνα με καταγγελία για τη λειτουργία της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού
Σώματος και την απαξιωτική στάση ιατρών και προσωπικού της, για τη χορήγηση
ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών στους υπαλλήλους και μέλη των οικογενειών του Πυροσβεστικού
Σώματος, σας ενημερώνουμε ότι η Υ.Γ.Υ.Π.Σ., προσφέρει συνεχώς και αδιαλλείπτως για 80 χρόνια
την βοήθειά της προς όλους και οι συνάδελφοι επιτελούν το καθήκον τους στο ακέραιο παρά τις
ελλείψεις και την υποστελέχωση που έχουν σε επιστημονικό προσωπικό.
Κακοήθεις επιθέσεις προς την Υ.Γ.Υ.Π.Σ. με αόριστες τοποθετήσεις και απόψεις, πιθανόν
εξυπηρετούν συμφέροντα, τα οποία θέλουν να βλάψουν την εικόνα του Πυροσβεστικού Σώματος
και της Υγειονομικής Υπηρεσίας γενικότερα, και δεν ταυτίζονται με το έργο και την προσφορά του
προσωπικού της. Είναι επιβεβλημένη η θωράκιση και η λειτουργία της, με επιπλέον ειδικευμένο
προσωπικό όλων των ειδικοτήτων διότι, παρά τα προβλήματα, αποτελεί εκτός των άλλων και το
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στήριγμα του Πυροσβέστη.
Όσον αφορά τις καταγγελίες για το 251 Γ.Ν.Α. είναι μια κατάκτηση του συνδικαλιστικού
κινήματος η παροχή υπηρεσιών από το εν λόγω νοσοκομείο και παρακαλούμε να αποφεύγονται
αόριστες καταγγελίες που βλάπτουν όλους μας».
Με δεύτερο έγγραφό της προς το νέο Αρχηγό, επανέρχεται στο θέμα της μισθοδοσίας
ενημερώνοντάς τον για τις δυσμενείς επιπτώσεις του νέου μισθολογίου και ζητώντας να εκδοθεί
διευκρινιστική εγκύκλιος για το ύψος των κρατήσεων για να αποφευχθεί η σύγχυση και η
παραπληροφόρηση, που προκαλούσε επιπλέον ένα τεχνικό πρόβλημα που αποδόθηκε στον όγκο
των αρχείων έκδοσης της τρέχουσας μισθοδοσίας.
Στο «εξωτερικό μέτωπο» και στο πλαίσιο της συνεργασίας με τις άλλες Ομοσπονδίες, το
προεδρείο έδωσε το παρών στο Γενικό Συμβούλιο των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων της Π.Ο.ΑΣ.Υ., που
πραγματοποιήθηκε στις 23-02-2018, στην Αθήνα. Για άλλη μια φορά, στέκεται στην αναγκαιότητα
του κοινού συνδικαλιστικού μετώπου τους, με αποφασιστικότητα και μαχητικότητα, και εκφράζει
στον πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. Γρηγόρη Γερακαράκο τη θέλησή του «για τη συνέχιση, σα μια
γροθιά, της πορείας του ενωμένου συνδικαλιστικού κινήματος των ενστόλων», όπως σημείωνε σε
ανακοίνωσή της η ΠΟΕΥΠΣ.
Στο ίδιο πλαίσιο ήταν και η συμμετοχή του προεδρείου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Ε.Π.Σ.
που έγινε στις εγκαταστάσεις του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πεντέλης Αττικής και
αναδείχθηκαν τα προβλήματά τους.
Συγκλονιστική επιστολή
Το προεδρείο κοινοποιεί στον Αρχηγό ΠΣ, στο Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και στο
Διοικητή του Παραρτήματος Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας τη συγκλονιστική επιστολή που
έλαβε από Δόκιμο Πυροσβέστη, σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης της πολιτείας για το μέλλον
του ΠΣ.
«Σας κάνουμε κοινωνούς της κατάθεσης ψυχής ενός Δόκιμου Πυροσβέστη και σας κάνουμε
αυτόματα συνυπεύθυνους προκειμένου να προλάβουμε δυσάρεστες καταστάσεις για οτιδήποτε
συμβεί πριν είναι αργά. Θα πρέπει άμεσα να δώσετε τις κατάλληλες οδηγίες με βασικό σας μέλημα
να μην καταστρέψετε τα ιδανικά και τα πιστεύω ενός παιδιού και κατ επέκταση μια ολόκληρης
γενιάς πυροσβεστών.
Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι αμείλικτα.
-Είναι δυνατόν να έχει επιβληθεί ένα πλήρες στρατιωτικοποιημένο σύστημα εκπαίδευσης και
διαβίωσης στη Σχολή (ανώτερο και από την Ευελπίδων) με αυστηρότατο πειθαρχικό έλεγχο για
παραπτώματα που είναι επί της ουσίας ασήμαντα και ανούσια;
-Είναι δυνατόν οι εκπαιδευτές να μην έχουν περάσει το Σχολείο Επιμόρφωσης - Σχολείο
Εκπαιδευτών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, όπως γίνονταν σε όλες τις προηγούμενες Σχολές
Πυροσβεστών για να μπορούν να διαχειριστούν την ψυχοσύνθεση ενός στην ουσία νεαρού
παιδιού;
-Είναι δυνατόν να μην έχουν την προβλεπόμενη πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.);  
Σας παραθέτουμε την επιστολή του νέου αυτού Πυροσβέστη, στην οποία φαίνεται ξεκάθαρα
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η αγάπη για το Πυροσβεστικό Σώμα και συνάμα η μεγάλη απογοήτευση που του προκαλούν
οι συνθήκες στρατικοποίησης της Σχολής, στην οποία εκπαιδεύεται η νέα γενιά των αυριανών
πυροσβεστών και περιμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας».
Ιδού η συγκλονιστική επιστολή:
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
Είμαι δόκιμος πυροσβέστης στην Πυροσβεστική Ακαδημία στην πόλη της Πτολεμαΐδας. Σας
γράφω για να σας ενημερώσω για τα προβλήματα της Διοίκησης που παρατηρήθηκαν από εμένα
και της πλειοψηφίας των συναδέλφων μου.
Είναι πλέον γνωστό πως ο Διοικητής της Σχολής μοιράζει πειθαρχικές ποινές στον βαθμό της
στέρησης εξόδου για κάθε τι που θεωρείται από το προσωπικό παράνομο!
Κύριε Σταθόπουλε, δεν τιμωρούμαστε για σοβαρά θέματα αλλά για θέματα όπως η ασχολία
με το κινητό την ώρα της κατάκλισης το βράδυ ή το διάβασμα, γιατί ο χρόνος δεν αρκεί για να
αποστηθίσουμε την υπέρογκη ύλη σε λίγες μόνο ημέρες, μολονότι ορισμένοι από εμάς δίνουμε την
κατάλληλη προσοχή στο μάθημα. Σήμερα, λοιπόν, ημέρα Πέμπτη 08/02/2018 τιμωρήθηκαν μαζί
με εμένα, 25 δόκιμοι.
Έχω να δω την πόλη μου και την οικογένειά μου 1,5 μήνα. Είμαι 19 χρονών και περνάω τόσο
άσχημα εδώ μέσα! Δεν περίμενα να μου φέρονται σαν βασιλιά. Μια αξιοπρέπεια ζητάω. Μας
βλέπουν σαν παιδιά ενός κατώτερου θεού. Είμαστε ξεχασμένοι από την κάτω Ακαδημία. Τα
δικαιώματά μας είναι περιορισμένα και οι υποχρεώσεις απεριόριστες. Θα στερηθώ την οικογένειά
Μου, το σπίτι Μου για άλλη μια εβδομάδα. Ίσως και περισσότερο. Δεν παρουσιάζεται η ευκαιρία
για άδεια στην σχολή Μας.
Μπήκα στο Πυροσβεστικό Σώμα για να προσφέρω και μέρα με την μέρα νιώθω πως με πολεμάει.
Θέλω να δείξω πως πραγματικά ασκούμε το καλύτερο επάγγελμα. Θέλω να αναβαθμίσουμε, εμείς
η νέα γενιά, την Πυροσβεστική. Δώσατε τα θεμέλια και θέλουμε να συνεχίσουμε το έργο σας.
Ωστόσο. με τις στεναχώριες που μας βρίσκουν εδώ, δεν ξέρω κατά πόσο θα είμαι σε θέση να
προσφέρω.
Πόσο κακό να προκάλεσα στην ζωή μου για να είμαι σε ένα αφιλόξενο περιβάλλον που μοιάζει
με φυλακή και καραδοκεί πάνω από το κεφάλι μου η εφιαλτική λέξη «είσαι αναφερόμενος» που θα
σου καταστρέψει όνειρα και σχέδια.
Θα έπρεπε να νιώθω πως ο Διοικητής είναι δίκαιος και μας συμπαραστέκεται. Παρόλα ταύτα βλέπω
έναν δικαστή αυστηρό, χωρίς ίχνος συμπόνιας. Βλέπω το μόνιμο προσωπικό να αποτελείται από
αδίστακτους κυνηγούς για αναφορές και ποινές, για επιπλήξεις χωρίς λόγο και αφορμή. Προφανώς
και σκοπεύουν στην συμμόρφωση ως προς τους κανόνες αλλά πετυχαίνουν το αντίθετο.
Αδυνατώ να πιστέψω πως αργότερα θα χρειαστεί να συνεργαστώ με άτομα που με έριξαν
συναισθηματικά και με αδίκησαν στην αρχή της σταδιοδρομίας μου. Δεν μετανιώνω για την
επιλογή μου σαν πυροσβέστης. Ίσως αν ήξερα όλα αυτά, να μην περνούσα εδώ!
Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τη βοήθειά σας.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Θεωρήστε αυτήν την επιστολή μου ως κατάθεση ψυχής και
ανώνυμη. Δε θέλω να επηρεάσει τη σταδιοδρομία μου. Στο μόνο που ελπίζω είναι η βελτίωση της
θητείας ως Δόκιμου στη Σχολή αυτή.
Όχι μόνο για μένα, αλλά περισσότερο για τις επόμενες γενιές Πυροσβεστών!
Με σεβασμό, Δόκιμος Πυροσβέστης
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Στις 7/03/2018 ο πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ Δημήτρης Σταθόπουλος συμμετείχε στο 28ο
Πανελλαδικό Συνέδριο της ΠΟΑΣΥ που πραγματοποιήθηκε στην Ερέτρια και απηύθυνε θερμό
αγωνιστικό χαιρετισμό, ισχυροποιώντας τους δεσμούς φιλίας και συνεργασίας που έχουν αναπτυχτεί
μεταξύ των δυο Ομοσπονδιών.
Αίτηση Ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας
Το προεδρείο ενημέρωσε τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις ότι «έχει καταθέσει Αίτηση Ακυρώσεως
ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας για την παράλειψη εκδόσεως Π.Δ. κατά το άρθρο 69 παρ.
18 ν. 4249/2014 περί ρυθμίσεως της βαθμολογικής εξέλιξης των Αρχ/στών Παραγωγικής Σχολής,
όπως όφειλε να είχε ενεργήσει το Ελληνικό Δημόσιο».
Η απόφαση είχε ληφθεί από το ΔΣ στη συνεδρίαση της 28/2/2018. «Το θέμα αυτό αποτελεί τμήμα
και μέρος του προβλήματος του Βαθμολογίου των χαμηλόβαθμων, το οποίο η πολιτική Ηγεσία
αρνείται εμμονικά να προωθήσει», αναφέρει σχετικά, τονίζοντας ότι «η ΠΟΕΥΠΣ έχει υποβάλλει
ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη μελέτη για το Βαθμολόγιο σε επίπεδο τελικής πρότασης (Σχέδιο
Προεδρικού Διατάγματος). Με τη δικαστική μας προσφυγή αναδεικνύουμε το πρόβλημα της
άρνησης της πολιτείας να νομοθετήσει ακόμα και για θέματα στα οποία έχει ρητή εξουσιοδότηση
προς τούτο, καθώς επίσης και της άρνησής της να ενεργοποιήσει ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν ως
ένα βαθμό την υπηρεσιακή αρμονία.
Η άρνηση αυτή της Διοίκησης να νομοθετήσει όχι μόνο για το ζήτημα της εξέλιξης των
Αρχιπυροσβεστών αλλά και σε άλλα θέματα επ’ ωφελεία των υπαλλήλων, δημιουργεί εύλογα
ερωτηματικά γιατί έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την ιδιαίτερη ταχύτητα της Διοίκησης να
νομοθετήσει για ζητήματα που περιορίζουν δικαιώματα των υπαλλήλων ή δημιουργούν καταστάσεις
ευθείας προσβολής δικαιωμάτων (π.χ. Κανονισμός Μεταθέσεων κλπ.).
Καταγγέλλουμε την παραπάνω συμπεριφορά της πολιτικής Ηγεσίας που οδηγεί στο βαθμολογικό
και μισθολογικό θάνατό μας και καλούμε τους συναδέλφους να βρίσκονται σε αγωνιστική
ετοιμότητα και επιφυλακή. Ζητάμε την άμεση νομοθέτηση του Βαθμολογίου των χαμηλόβαθμων
και την έκδοση του Π.Δ. που προβλέπει η παραγρ. 18 του άρθρου 69 του Ν. 4249/2014».
Καιρός να ακουστεί η γνωστή ρήση «Ήταν Δίκαιο και έγινε Πράξη»…
Επιτακτικά τίθεται εκ νέου και το θέμα της αναγνώρισης του επαγγέλματος ως επικίνδυνου
και ανθυγιεινού, με αφορμή τη δημοσίευση (12-03-2018) της υπ’ αριθμ. 2/14511/0004/2018
Κ.Υ.Α. με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών Διυπουργικής Επιτροπής για την επεξεργασία
και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας».
Η ΠΟΕΥΠΣ απευθύνεται με αυστηρό ύφος στους αρμόδιους υπουργούς:
«Η Επιτροπή αυτή θα είναι αρμόδια για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης
του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και για
την εκπόνηση βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης για
την πρόληψη των παραγόντων κινδύνου στους χώρους εργασίας των φορέων στους οποίους
παρατηρούνται επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας.
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Επί της ουσίας, η εν λόγω Επιτροπή θα εξετάσει από μηδενική βάση όλο το καθεστώς των
βαρέων ανθυγιεινών, των κριτηρίων για να χαρακτηριστεί μια εργασία ως τέτοια, και τα επιδόματα
που την αφορούν και συγκεκριμένα:
Προσδιορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων που συνδέονται με την έκθεση των εργαζομένων
σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους, εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στο χώρο
εργασίας όπου απασχολούνται, των ουσιών με τις οποίες έρχονται σε επαφή ή της φύσης και του
αντικειμένου της απασχόλησής τους.
Προσδιορισμός της μεθοδολογίας, του τρόπου υπολογισμού του ύψους και των κατηγοριών του
επιδόματος.
Η υπαγωγή των ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας στα ανωτέρω κριτήρια, λαμβάνοντας
υπόψη τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, όπου αυτά υπάρχουν, και τον βαθμό και τη συχνότητα
έκθεσης στους παράγοντες με τους οποίους συνδέονται τα ανωτέρω κριτήρια.
Η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει σχετική γνωμοδότηση, συνοδευόμενη από αναλυτική μελέτη,
σύμφωνα με την ως άνω περιγραφή του έργου της, στους συναρμόδιους υπουργούς έως τις 30.5.2018,
καθώς και προκαταρκτική ποσοτικοποίηση της εκτιμώμενης επίπτωσης της εν λόγω γνωμοδότησης.
Η διάρκεια λειτουργίας της Επιτροπής ορίζεται μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης
που θα προσδιορίζει τους δικαιούχους, το ύψος και τους όρους και προϋποθέσεις καταβολής
του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν του
Φεβρουαρίου του έτους 2019.
Η ΠΟΕΥΠΣ χαιρετίζει το γεγονός και αφού παραθέτει τα επιχειρήματά της, τονίζει: «Για
δεδομένους, λοιπόν, και αυτονόητους λόγους, ζητάμε εδώ και τώρα την αναγνώριση της εργασίας
μας ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής και καλούμε την πολιτεία να επιτελέσει το χρέος της απέναντι
στον καθημερινά μαχόμενο Έλληνα Πυροσβέστη, αλλά και στη μνήμη όσων συναδέλφων έπεσαν
στο καθήκον, υπερασπιζόμενοι το αγαθό της δημόσιας ασφάλειας.
Ένα αίτημα που διαχρονικά αναγνωρίστηκε μόνο στα λόγια και στις υποσχέσεις αλλά
λησμονήθηκε στην πράξη από όλους! Ήρθε, λοιπόν, η ώρα να ακουστεί η γνωστή ρήση «Ήταν
Δίκαιο και έγινε Πράξη».
Αποτέλεσμα ήταν, στις 19.04.2018 να κληθεί η ΠΟΕΥΠΣ στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση της 17μελούς ομάδας εργασίας και ζήτησε να ενσωματώσουν
τις προτάσεις της στο πόρισμα που καλούνται να συντάξουν, λαμβάνοντας υπόψη τη «Μελέτη για
την Αναγνώριση του Πυροσβεστικού Επαγγέλματός μας ως Επικίνδυνου και Ανθυγιεινού», που
συνέταξε η επιστημονική ομάδα της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
«Σε κάθε περίπτωση, έγινε αντιληπτό πως και το θέμα των Β.Α.Ε., μόνο με μαζικούς αγώνες
μπορεί να περισωθεί και να διευρυνθεί», σημείωνε η ΠΟΕΥΠΣ στην ανακοίνωσή της, καλώντας τα
μέλη της να λάβουν μέρος και στην προγραμματισμένη κινητοποίηση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ, στις 3 Μαΐου
και ώρα 12:30΄ στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με αιτήματα την επέκταση της χορήγησης του
επιδόματος αυτού στο πυροσβεστικό προσωπικό, συμμετοχή στην 17μελή ομάδα εργασίας και τη
μη περικοπή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας από κανέναν εργαζόμενο.
Το προεδρείο, εξάλλου, ενημέρωσε τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις και για την Εγκύκλιο Διαταγή του
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. που δίνει το πράσινο φως στη χορήγηση Δανείων έτους 2018.
Ένα άλλο θέμα που απέσπασε την προσοχή του προεδρείου για άλλη μια φορά ήταν η ανάκληση
της «Διαταγής Α.Π.Σ. περί μετακινήσεων στα νησιά - Πίνακες κενών θέσεων και μεταθέσεων για
το έτος».
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Λίγες ημέρες μετά, το Α.Π.Σ. απαντάει ότι ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο επίμαχο έγγραφο του
Α.Π.Σ. και ότι «τις επισημάνσεις μας προτίθεται να τις προσαρτήσει σε μελλοντικές νομοθετικές
πρωτοβουλίες…
Στις 13/03/2018 το προεδρείο επανέρχεται επίσης στο θέμα του βαθμολογίου με αφορμή τη
σύγχυση που προκλήθηκε από αναρτήσεις στο διαδίκτυο. Σημαντική κρίνεται, επίσης, η παρέμβαση
της 21ης Μαρτίου 2018 προς το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος με αίτημα τον έλεγχο των
αναπνευστικών συσκευών.
Να σημειώσουμε, επίσης, ότι παρέμβαση της ΠΟΕΥΠΣ υπήρξε και με την έκδοση της
μισθοδοσίας του Απριλίου, στην οποία έγινε κατ’ εφαρμογή του νέου μισθολογίου, η εκκαθάριση
του χρονικού διαστήματος από 01.01.2017 έως και 31.12.2017 και παρακρατήθηκε η πρώτη
δόση των αναδρομικών. «Με λύπη μας διαπιστώνουμε ύστερα από εκατοντάδες τηλεφωνήματα
συναδέλφων ότι, ενώ είχαμε διατυπώσει τις αντιρρήσεις για το νέο μισθολόγιο και είχαμε εκτιμήσει
με το υπ’ αριθμ. 521 25.9.2017 έγγραφό μας προς τον αν. υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα,
ότι αυτό θα επιφέρει στην πλειονότητα των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων τεράστιες μειώσεις
στον μισθό μας, με πραγματικά παραδείγματα και προσομοιώσεις, δεν το έλαβαν υπόψη, παρά
τις διαβεβαιώσεις τους για τις προτάσεις μας. Παρά τις Κασσάνδρες που μας λοιδορούσαν και
έλεγαν ότι παραπληροφορούμε τον κόσμο, δυστυχώς, επιβεβαιωθήκαμε στο απόλυτο. Εάν είχαν
εισακουσθεί οι προτάσεις μας, που αναφέρονται στο παραπάνω έγγραφο, οι παραπάνω μειώσεις θα
είχαν αποφευχθεί. Σε έγγραφο που θα ακολουθήσει προς το Α.Π.Σ. με προτάσεις επί του θέματος,
θα προσπαθήσουμε να ομαλοποιήσουμε την κατάσταση, έστω και τώρα».
Αγωνιστικό κάλεσμα στους νέους συναδέλφους
Ο Απρίλιος, ξεκινά με μια ευχάριστη είδηση αφού, όπως αναφέρει το προεδρείο σε ενημερωτική
προς τις Ενώσεις ανακοίνωσή του, «με την έκδοση της υπ’ αριθμ. 1125/28-3-2018 ΚΥΑ, εντάσσονται
στο μόνιμο προσωπικό του Π.Σ. οι συνάδελφοι πυροσβέστες τριετούς υποχρέωσης, οι οποίοι
καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις με Π.Δ. που θα εκδοθεί άμεσα και με το οποίο θα καταργούνται
ισάριθμες οργανικές θέσεις Π.Τ.Υ. Με την παραπάνω ένταξή τους στο Π.Σ. γίνεται το πρώτο βήμα
στην κατεύθυνση της ομογενοποίησης του προσωπικού του.
Θυμίζουμε ότι η ένταξη αυτή, δε χαρίστηκε από κανέναν, αντίθετα όλοι θυμόμαστε τις παλινωδίες
των συναρμόδιων υπουργείων, που οδήγησαν στην μετατροπή των πενταετών σε τριετείς
πυροσβέστες με το Ν.4455/2017, δηλαδή στην επί της ουσίας άρνηση της πλήρους ένταξής τους
στο Π.Σ και την παράταση της ομηρίας τους.
Η ένταξη αυτή αποτελεί πρωτίστως νίκη των ίδιων των Π.Π.Υ. και των πολύχρονων και δυναμικών
τους αγώνων και κινητοποιήσεων, στους οποίους δώσαμε το παρών, παρέχοντας κάθε υποστήριξη
και αλληλεγγύη μας, με πράξεις και όχι με λόγια.
Στο ίδιο αγωνιστικό πλαίσιο η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. καλεί τους μόνιμους πλέον συναδέλφους μας να
συντονίσουν το βηματισμό τους με το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα του Π.Σ., δημιουργώντας
ένα δυνατό μέτωπο διεκδίκησης λύσεων των κοινών μας προβλημάτων.
Μένουν πολλά να γίνουν ακόμα για τη θεσμική αναβάθμιση του Π.Σ. και την ικανοποίηση των
θεσμικών, οικονομικών και ασφαλιστικών αιτημάτων των υπαλλήλων του!
Οι αγώνες είναι μπροστά μας και θα τους δώσουμε όλοι μαζί!»
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Το προεδρείο επανέρχεται στο θέμα μετά από ερωτήματα και απορίες για να ζητήσει από το
Αρχηγείο τήρηση της νομιμότητας και όχι να ληφθούν καταχρηστικές αποφάσεις εις βάρος τους.
Πιο συγκεκριμένα ανέφερε ότι «υπάρχουν συνάδελφοι που μετά από πολλά χρόνια και μεταθέσεις,
υπηρετούν επιτέλους στις Υπηρεσίες που επιθυμούν, υπάρχουν συνάδελφοι που βρίσκονται
πολλά χρόνια σε Υπηρεσίες που δεν επιθυμούν, υπάρχουν συνάδελφοι που χωρίς να το θέλουν,
βρέθηκαν, σχετικά πρόσφατα, σε Υπηρεσίες, όπως Αεροδρομίων και Εθνικών Οδών, ενώ τέλος
υπάρχουν συνάδελφοι που προσφάτως ενσωματώθηκαν στο καθεστώς των μονίμων και οι οποίοι
είτε υπηρετούν σε Υπηρεσία που επιθυμούν είτε όχι. Όλες οι ομάδες των συναδέλφων έχουν τα
δίκαιά τους και θεμιτό είναι να θέλουν να εξαιρεθούν από την δαμόκλειο σπάθη της μετάθεσης και
να έχουν τη δυνατότητα να υπηρετούν στην Υπηρεσία που επιθυμούν.
Κύριε Αρχηγέ       
Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάμε να τηρηθεί η νομιμότητα και η αρχή της ίσης
μεταχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη πρωτίστως τις προτιμήσεις των υπαλλήλων, όπως αυτές έχουν
δηλωθεί, καθώς και όλες τις λοιπές διατάξεις που επιβάλλει ο Κανονισμός μεταθέσεων. Επίσης, θα
θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε, ότι δεν ζητάμε ειδική μεταχείριση για κανέναν από τους συναδέλφους
και ότι θα στηρίξουμε κάθε πρωτοβουλία που ως στόχο έχει την εξεύρεση δικαιότερης και
αποτελεσματικότερης λύσης, τόσο στο θέμα του Κανονισμού μεταθέσεων όσο και σε οποιοδήποτε
θέμα έχει να κάνει με τον εξορθολογισμό και την σωστή λειτουργία των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
της χώρας».
Το προεδρείο επίσης, απευθύνεται στον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα με
αφορμή τις σημαντικές καθυστερήσεις που έχουν παρατηρηθεί στην πληρωμή του διδακτικού
προσωπικού της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Ζητά να εφαρμοστεί η ισχύουσα νομοθεσία που
προβλέπει ότι «σε περίπτωση που οι σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του Π.Σ. δεν
επαρκούν για την κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης είναι δυνατή η εγγραφή συμπληρωματικών
πιστώσεων μέχρι του ύψους των εισπραττόμενων κατά των παραπάνω ποσών».
Στις 11/4/2018 ενημερώνονται οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις ότι εκδόθηκε το Π.Δ. υπ΄αριθμ.
27/26.3.2018 «Προκαταβολή Εξόδων Υπεράσπισης στο πυροσβεστικό προσωπικό και στους
πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα
που τους αποδίδονται ότι τέλεσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής»,
όπου καθορίζονται οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για την εφαρμογή του εν
λόγω Προεδρικού Διατάγματος.
Επίσης, με την ενεργοποίηση του θεσμού του Συνηγόρου του Πυροσβέστη (άρθρο 100 Α, του
ν.4249/2014), άλλο ένα βασικό και πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας ικανοποιείται. Βασικός στόχος
είναι ο έλεγχος περιπτώσεων αυθαιρεσιών εις βάρος του προσωπικού του Π.Σ. Όταν ασκείται
ποινική δίωξη για αδικήματα που του αποδίδονται ότι τέλεσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης
υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, δίνεται η δυνατότητα υπεράσπισης ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων,
χορήγησης εξόδων για την αμοιβή συνηγόρου της επιλογής του, για τα στάδια προδικασίας και
παράστασης στα δικαστήρια.
Ένα άλλο θέμα που απασχόλησε την ΠΟΕΥΠΣ ήταν ο επανακαθορισμός των Δελτίων Ταυτότητας
Πυροσβεστικού Προσωπικού. Η απάντηση του Αρχηγείου ΠΣ ήταν άμεση και σύμφωνα με αυτήν,
έχει συγκροτηθεί Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο την αναβάθμιση του ειδικού (υπηρεσιακού)
δελτίου ταυτότητας.
Με άλλο έγγραφό της στις 24/04/2018, η ΠΟΕΥΠΣ κάλεσε το Νίκο Τόσκα να συμμεριστεί τον
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προβληματισμό της για την υπηρεσιακή εξέλιξη των Πυροσβεστών και να προβεί άμεσα στην
προκήρυξη Διαγωνισμού για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών, ορίζοντας άμεσα τη διαδικασία, την
εξεταστέα ύλη, τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια,
όπως ορίζει το άρθρο 69 παρ 17 του ν. 4249/2014.
Το Δ.Σ., ενόψει του επικείμενου 22ου συνεδρίου, συνεδρίασε στις 27 Απριλίου 2018 με αντικείμενο
τον Απολογισμό Δράσης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο καλό κλίμα και στη συνεργασία που υπήρξε
μεταξύ των μελών του. Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκε η πρόταση για την Υγεία και την Ασφάλεια,
καθώς και η πρόταση για την αναγνώριση της εργασίας ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής.
Επίσης, το ΔΣ ενημέρωσε τις Ενώσεις για τη συνέχιση της υποβολής Αιτήσεων Δανείων από το
Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., ενώ στις 28 Απριλίου 2018, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας για
την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία και τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης εργατών, η ΠΟΕΥΠΣ
υπέβαλε στη Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του ΑΠΣ ολοκληρωμένο σχέδιο
π.δ. περί Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Η ΠΟΕΥΠΣ συμμετέχει και στις καθιερωμένες αγωνιστικές κινητοποιήσεις για την Εργατική
Πρωτομαγιά, ενώ το ΠΣ διοργανώνει και φέτος, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Προστασίας
του Πολίτη Νίκου Τόσκα, του ΓΓ Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Καπάκη και του Αρχηγού του
ΠΣ Αντιστράτηγου Σωτήριου Τερζούδη, την άσκηση πεδίου με την κωδική ονομασία «Δια Πυρός
2018», σε δασική περιοχή στη θέση Πύριζα, του Πεντελικού όρους.
Όπως σημειώνει η εφημερίδα «Νέα Σελίδα» (6-5-18), «πάνω από 500 φωτιές έχουν εκδηλωθεί
τους πρώτους μήνες του 2018, εξέλιξη που ανησυχεί τα αρμόδια στελέχη, καθώς ήδη παρατηρούνται
υψηλές θερμοκρασίες». (…) «Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου το Πυροσβεστικό Σώμα, η Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, οι δήμοι και οι σύλλογοι εθελοντών δασοπυροσβεστών θα
βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, ενώ έχουν καταστρώσει ήδη όλους εκείνους τους σχεδιασμούς
που θα τους βοηθήσουν στο δύσκολο έργο τους. Κι αυτό γιατί, όπως εκτιμούν έμπειρα στελέχη της
Πυροσβεστικής αλλά και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, το φετινό καλοκαίρι
θα είναι ιδιαίτερα «εύφλεκτο» εξαιτίας των κλιματικών συνθηκών. Οι υψηλές θερμοκρασίες
που παρατηρούνται από τώρα διευκολύνουν το καταστροφικό έργο των πυρκαγιών, οι οποίες
ενδεχομένως να εμφανιστούν και νωρίτερα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Μάλιστα, δεν
είναι τυχαίο το γεγονός ότι τους πρώτους μήνες του 2018 έχουν εκδηλωθεί περισσότερες από 500
φωτιές, εκ των οποίων οι 130 μέχρι τη 18η Μαρτίου.
Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος, στην αεροπυρόσβεση
για τη φετινή αντιπυρική περίοδο προβλέπεται να είναι επιχειρησιακά αξιοποιήσιμα 16 Canadair,
εκ των οποίων 10 τύπου CL-215 και 6 CL-415. Τον εθνικό στόλο ενισχύουν αεροσκάφη τύπου
PZL, τα οποία θα αναπτυχθούν με μέγιστη υπολογιζόμενη δύναμη τα 19. Στα εναέρια μέσα που θα
συνδράμουν συμπεριλαμβάνονται επίσης 3 ελικόπτερα Chinook του Γενικού επιτελείου Στρατού,
όπως και τα ιδιόκτητα πτητικά μέσα της Πυροσβεστικής, 2 ελικόπτερα Super Puma AS-332 και 3
ελικόπτερα ΒΚ-117. Στη μάχη της αντιπυρικής περιόδου αναμένεται να συμμετέχουν τουλάχιστον
3 βαρέως τύπου και 7 μεσαίου τύπου ελικόπτερα, τα οποία μισθώνονται γι’ αυτό τον σκοπό, ενώ
συστηματικά θα βοηθούν με τις αποστολές τους και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Π.Σ.
Οσον αφορά τώρα στα επίγεια μέσα, ο αριθμός των οχημάτων όλων των εμπλεκόμενων στη
δασοπυρόσβεση τύπων ανέρχεται στα 3.309 οχήματα. Συνολικά 12.782 πυροσβεστικοί υπάλληλοι
είναι ήδη «ετοιμοπόλεμοι», ενώ έχουν υπογραφεί και οι συμβάσεις των πυροσβεστών εποχικής
απασχόλησης, οι οποίοι φέτος θα καλύψουν ανάγκες έξι αντί πέντε μηνών, όπως γινόταν τα
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προηγούμενα χρόνια.
Από την πλευρά της, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η οποία αναλαμβάνει και το
συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην κατάσβεση των πυρκαγιών, από 1ης Ιουνίου
αρχίζει σε ημερήσια βάση την έκδοση του χάρτη επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς, ενώ
βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με δήμους για τυχόν ελλείψεις σε εξοπλισμό και ανθρώπινο
δυναμικό. «Προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε την παγκόσμια εμπειρία στην αντιμετώπιση των
πυρκαγιών, κυρίως από τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία.
Δυστυχώς, η άνοδος της θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής καθιστά το περιβάλλον πιο
εύφλεκτο. Εμείς είμαστε προετοιμασμένοι. Η Πυροσβεστική διατήρησε το περσινό προσωπικό
και το ενισχύει, καθώς η θητεία των εποχικών παρατείνεται για έναν μήνα και μονιμοποιούνται οι
πυροσβέστες πενταετούς θητείας. Είναι ελάχιστα πλέον τα οργανικά κενά. Παράλληλα, έχει γίνει
η απαιτούμενη συντήρηση του εξοπλισμού, οι κινητήρες των Canadair επισκευάστηκαν στις ΗΠΑ
και είναι στη διάθεση του Σώματος», λέει στη «Νέα Σελίδα» ο γενικός γραμματέας Πολιτικής
Προστασίας, Γιάννης Καπάκης.
Σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα την πρώτη μνημονιακή χρονιά, το 2010, είχαμε 136.421 καμένα
στρέμματα, το 2011 υπερδιπλασιάστηκαν (301.913), το 2012 αυξήθηκαν ακόμα περισσότερο
(472.603), το 2013 μειώθηκαν στο μισό (228.555), το 2014 και 2015 επίσης είχαμε πτωτική τάση
(138.643 και 135.234 αντίστοιχα, το 2016 διπλασιάστηκαν πάλι σε 365.869 και το 2017 οι καμένες
εκτάσεις ήταν μόλις 216.960 σε σχέση με τα 2.644.083 του 2007, όταν είχε καεί το «σύμπαν».
Στις 11η Μαΐου 2018, ο πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ Δημήτρης Σταθόπουλος απηύθυνε για άλλη μια
φορά χαιρετισμό στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α. που
έγινε έξω από το υπουργείο Εργασίας, στην οδό Σταδίου. Οι μαυροφορεμένες έκαναν καθιστική
διαμαρτυρία και στη συνέχεια πορεύτηκαν ως τη Βουλή, όπου επέδωσαν ψήφισμα διαμαρτυρίας,
αφού η συνάντησή τους με τον υφυπουργό Τάσο Πετρόπουλο, απέβη άκαρπη.
Τα πεπραγμένα του υπουργείου
Στις 17/05/2018 ακολούθησε νέα συνάντηση του προεδρείου με τον αναπληρωτή υπουργό
Προστασίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα, ο οποίος επισήμανε καταρχάς ότι υλοποιήθηκε μέρος των
θεμάτων του Υπομνήματος που του είχε καταθέσει το προεδρείο κατά την προηγούμενη συνάντησή
τους, όπως:
-Νομοθετήθηκε το δικαίωμα πρόσληψης στο υπουργείο μέλους οικογένειας πυροσβεστικού
υπαλλήλου ο οποίος έχασε τη ζωή του ή κρίθηκε ανίκανος για εργασία σε ποσοστό τουλάχιστον
67%.
-Νομοθετήθηκε το δικαίωμα παραμονής στην ενεργό Υπηρεσία, εάν το επιθυμεί ο συνάδελφος.
-Νομοθετήθηκε ο θεσμός του Συνηγόρου του Πυροσβέστη.
-Νομοθετήθηκε η μονιμοποίηση των Πυροσβεστών Τριετούς Υποχρέωσης.
-Μας ενημέρωσε επίσης ότι είναι έτοιμες οι τροπολογίες και είναι θέμα χρόνου να δημοσιευθούν,
αφού τις έχει υπογράψει και έχουν πάρει τον δρόμο τους τα κάτωθι:
-Η τροπολογία για τον διαχωρισμό επιχειρησιακού και διοικητικού τομέα.
-Η τροπολογία για την μεταστέγαση των Ιατρείων του Π.Σ. στο 251 Γ.Ν.Α.
-Η τροπολογία για Σχολή Οδηγών στην Σχολή Πυροσβεστών στην Πτολεμαϊδα.

810

ΠΟΕΥΠΣ - Το συνδικάτο του Πυροσβέστη
Επίσης αναφορικά με τις εξελίξεις επί των παρακάτω θεμάτων, ανακοίνωσε:
-Για το Βαθμολόγιο ανέφερε χαρακτηριστικά ότι πρέπει να τελειώσει επιτέλους αυτό το ζήτημα
που αφορά και ταλανίζει το προσωπικό μας, δεσμευόμενος ότι θα το επανεκκινήσει «έστω και
τώρα», δίνοντας σαφείς εντολές προς την φυσική μας Ηγεσία για την υλοποίησή του.
-Όσον αφορά τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών αφού του παραθέσαμε εκτενώς και λεπτομερώς όλα
τα στοιχεία αυτά που αναδεικνύουν την αναγκαιότητα της προκήρυξης σχολής, αντιλήφθηκε τη
σοβαρότητα του θέματος και μας διαβεβαίωσε ότι θα έρθει σε συνάντηση με τον κ. Αρχηγό και θα
μας ενημερώσει άμεσα.
-Για την έκδοση Π.Δ. για την Υγεία και την Ασφάλεια ότι δεν έχει φτάσει ακόμα στο υπουργείο
και θα το προχωρήσει άμεσα.
-Για τις παιδικές κατασκηνώσεις για τα παιδιά των Πυροσβεστών στις εγκαταστάσεις της Π.Υ.
Νέας Μάκρης, δυστυχώς δεν ήταν εφικτή για φέτος η υλοποίησή του και μας ενημέρωσε πως θα
έρθει σε επαφή και συνεννόηση με τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ ώστε να δοθούν διπλάσιες θέσεις για
την φετινή καλοκαιρινή περίοδο στις παιδικές κατασκηνώσεις της ΕΛ.ΑΣ.
-Για την αναγκαιότητα αναμόρφωσης του Π.Δ. 170/1996 (Κανονισμός Μεταθέσεων) και με την
ένταξη και μονιμοποίηση των Πυροσβεστών τριετούς Υποχρέωσης, ενημέρωσε ότι πρέπει να γίνει
ένα καινούργιο θεσμικό πλαίσιο τηρουμένης της αρχής της ίσης μεταχείρισης και νομιμότητας και
ζήτησε και την δικιά μας βοήθεια για την εξεύρεση δικαιότερης και αποτελεσματικότερης λύσης
στο θέμα αυτό.
-Για την έκδοση του Π.Δ. για τα οδοιπορικά έξοδα ότι υπήρξε πρόβλημα με το Γ.Λ.Κ., ενημέρωσε
ότι θα το επανεξετάσουμε και θα δρομολογηθεί εκ νέου.
-Για την καταβολή των εκπαιδευτικών αποζημιώσεων που εκκρεμούν από τον Ιανουάριο του 2017
επισήμανε ότι υπάρχει όντως καθυστέρηση και πιστεύει ότι σε 1 με 2 μήνες θα καταβληθούν.
-Για την έκδοση νέων υπηρεσιακών ταυτοτήτων, ότι προχωράει άμεσα και σύντομα θα είναι
γεγονός.
-Για τη δυνατότητα καταβολής του ήμισυ του εφάπαξ προαιρετικά σε όσους το επιθυμούν μας
ενημέρωσε, ότι την άλλη εβδομάδα θα συναντηθεί με την πρόεδρο του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Γιούλα
Χαρώνη ώστε να υλοποιηθεί».
22ο συνέδριο - Συνεχίζουμε χωρίς συμβιβασμούς, με όραμα πίστη και αφοσίωση
Οι διήμερες εργασίες του 22ου συνεδρίου, που έγινε αυτή τη φορά στην Κυλλήνη, ολοκληρώθηκαν
επιτυχώς στις 30 Μαΐου 2018, με τη συμμετοχή των αντιπροσώπων των 24 Πρωτοβαθμίων Ενώσεων.
Στόχος, η λήψη σημαντικών αποφάσεων για τα συσσωρευμένα προβλήματα και η απαίτηση από
την πολιτική και φυσική Ηγεσία, να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις σε αυτά. Κεντρικό σύνθημα
του Συνεδρίου «Συνεχίζουμε χωρίς Συμβιβασμούς, με Όραμα Πίστη και Αφοσίωση».
Μετά την παρουσίαση του Διοικητικού και του Οικονομικού Απολογισμού, καθώς και της
Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τοποθετήθηκαν επ’ αυτών ο πρόεδρος και οι επικεφαλής των
παρατάξεων. Επίσης, έλαβαν το λόγο και οι αντιπρόσωποι από όλη την Ελλάδα. Κοινή κατάληξη
ήταν και πάλι η ανάγκη βελτίωσης του αγωνιστικού πλαισίου της Ομοσπονδίας.
Στο συνέδριο έγινε παρουσίαση της ολοκληρωμένης «Μελέτης για την αναγνώριση του
πυροσβεστικού επαγγέλματος ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού», παρουσίαση των προτάσεων για
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την Υγεία και Ασφάλεια στο Π.Σ., παρουσίαση της πρότασης για το Βαθμολόγιο, ενώ τέθηκαν και
θέματα όπως η αναμόρφωση του Κανονισμού Μεταθέσεων, ο εκσυγχρονισμός - εκδημοκρατισμός
του πειθαρχικού δικαίου και του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, η αναβάθμιση του
εκπαιδευτικού συστήματος των Σχολών του Π.Σ., η προμήθεια - αντικατάσταση του στόλου
των οχημάτων, ο διαχωρισμός του επιχειρησιακού από τον διοικητικό τομέα, η εφαρμογή του
πενθημέρου και η τήρηση του ωραρίου εργασίας, οι επιφυλακές, καθώς και θεσμικά-εργασιακάοικονομικά-ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά κ.λ.π. αιτήματα, με στόχο την αναπροσαρμογή και
αναβάθμιση του διεκδικητικού πλαισίου, ώστε να γίνει αυτό ακόμη πιο ουσιαστικό και να δοθούν
ή να δρομολογηθούν άμεσα λύσεις.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δημήτριος Σταθόπουλος, μιλώντας στο σώμα του συνεδρίου,
αλλά και ενώπιον των προσκεκλημένων τόνισε ότι «η Ομοσπονδία έκανε τα αυτονόητα, με τις
παρεμβάσεις και τις καταγγελίες της. Ήταν παρούσα και ανέδειξε όλα τα φλέγοντα ζητήματα,
καθώς πρώτο μέλημά της είναι να βρίσκεται δίπλα στον συνάδελφο σε κάθε ανησυχία και αγωνία
του», ενώ όπως είπε, ανέμενε από τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Νίκο Τόσκα να αδράξει
την ευκαιρία και να προσέλθει ενώπιον των συνέδρων για ενημέρωση και παροχή δεσμεύσεων χρονοδιαγραμμάτων επί των εκκρεμών ζητημάτων.
Στην συνέχεια τηρήθηκε «ενός λεπτού σιγή ως μιας ελάχιστης προσφοράς χρέους για όλες τις
ψυχές που χάθηκαν κατά την διάρκεια των πυρκαγιών του 2007 στην Ηλεία, καθώς και για όλους
τους συναδέλφους μας που έδωσαν τη ζωή τους θυσία στο βωμό του καθήκοντος».
Καλωσορίζοντας τους επισήμους προσκεκλημένους της Ομοσπονδίας, ο Δημήτρης Σταθόπουλος
τους ευχαρίστησε για την ανταπόκρισή τους και τόνισε ότι «είναι τιμή και υπερηφάνεια για τον
Έλληνα Πυροσβέστη το ότι στις σχετικές έρευνες βρίσκεται στην κορυφή της εμπιστοσύνης και
της εκτίμησης των Ελλήνων πολιτών. Καθημερινά με την προσπάθειά μας και τις θυσίες μας
ανταποδίδουμε αυτή την εμπιστοσύνη και αυτή την εκτίμηση και όταν μιλάμε για θυσίες, δεν
υπερβάλλουμε. Δυστυχώς, τις τραγικές απώλειες συναδέλφων μας εν ώρα υπηρεσίας, αλλά και
εκτός υπηρεσίας, δεν τις έχουμε περιορίσει. Τα τελευταία 20 χρόνια, 36 Πυροσβέστες άφησαν την
τελευταία τους πνοή την ώρα του καθήκοντος.
Το καλοκαίρι του 2007, η Ελλάδα βίωσε μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές της ιστορίας της.
Το καλοκαίρι εκείνο έμεινε στην Ιστορία ως «το καλοκαίρι που κάηκε η χώρα». «Το καλοκαίρι
που κάηκε η Ηλεία». Τι να πρωτοθυμηθούμε; Γεράκι, Ανδρίτσαινα, Κρέστενα, την περιοχή της
Ζαχάρως, Ολυμπία, Κλινδιά, Γούμερο, Μουζάκι, Μάκιστος, Αρτέμιδα. Με ένα μέτωπο να ξεπερνά
τα 60 χιλιόμετρα σε μήκος με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο, τόσοι πολλοί συνάνθρωποί
μας.
Μια ελάχιστη προσφορά χρέους μας για όλες αυτές τις ψυχές που χάθηκαν, για όλους τους
συναδέλφους μας που έδωσαν την ζωή τους, θυσία στο βωμό του καθήκοντος, σας καλώ, ως
ελάχιστο δείγμα μνήμης και τιμής, να κρατήσουμε ένα λεπτό σιγή. ΑΘΑΝΑΤΟΙ!!»
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα πεπραγμένα, τονίζοντας ότι η ΠΟΕΥΠΣ «και με αυτό το συνέδριο
επιβεβαιώνει την ιστορική της αποστολή και τον ιδιαίτερο ρόλο της, να αγωνίζεται για την
υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων και συμφερόντων των συναδέλφων μας, γνωρίζοντας ότι
το οικονομικό περιβάλλον σε μία χώρα κατά βάση χρεοκοπημένη και εξαρτημένη από τους διεθνείς
δανειστές, δεν ευνοεί μαξιμαλιστικούς στόχους, ιδίως στο πεδίο των οικονομικών διεκδικήσεων.
Και θέλω να τονίσω ιδιαίτερα -το έχουμε αποδείξει άλλωστε- ότι τον αντιμνημονιακό μας λόγο, δεν
τον ανακαλύψαμε σήμερα με την κυβέρνηση της αριστεράς. Και θέλω να τονίσω επίσης, ότι τα πιο
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μεγάλα θύματα των θυσιών που έγιναν για να ξεπεραστεί αυτή η κρίση που κρατά εδώ και οχτώ
χρόνια, δεν ήταν αυτοί που την προκάλεσαν, αλλά οι «συνήθεις ύποπτοι», όλοι εμείς. Δεν είναι της
παρούσης να αναφέρουμε ποιος και πόσο έφταιξε, σίγουρα όμως δεν «τα φάγαμε μαζί» και «στο
πάρτι» δεν συμμετείχαμε.
Ο συνδικαλιστικός μας λόγος οφείλει να είναι μια φωνή υπευθυνότητας και ορθολογισμού,
ούτως ώστε και τα πραγματικά προβλήματα να αναδεικνύονται και λύσεις εφικτές να προωθούνται,
με γνώμονα πάντα, όχι μόνο το καλώς εννοούμενο εργασιακό συμφέρον του πυροσβέστη, αλλά
ευρύτερα του κοινωνικού συνόλου.
Θέλω να επισημάνω ότι η Ομοσπονδία μας ήταν παρούσα σε όλα τα μεγάλα θέματα και προβλήματα
που απασχόλησαν το Σώμα και τους συναδέλφους, αγωνιζόμενη με όλους τους νόμιμους τρόπους
για τη βελτίωση υπηρεσιακών αλλά και προσωπικών θεμάτων των συναδέλφων.
Πέρα από το βροντερό παρών που δώσαμε με τους συνδικαλιστικούς αγώνες στους δρόμους,
δώσαμε και το παρών στα δικαστήρια, τόσο για τον Κανονισμό Μεταθέσεων, όπου διευρύνεται
αδικαιολόγητα η έννοια της πόλης συμφερόντων σε επίπεδο νομού και καθιερώνεται η τριετία
ως ελάχιστος χρόνος παραμονής στις Υπηρεσίες αεροδρομίων των μετατιθέμενων σε αυτές
υπαλλήλων, όσο και για την παράλειψη εκδόσεως Π.Δ. περί ρυθμίσεως της βαθμολογικής μας
εξέλιξης. Παραμένουμε το μόνο Σώμα χωρίς Βαθμολόγιο!
Η ΠΟΕΥΠΣ έχει ασκήσει κατά των ρυθμίσεων αυτών, που έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στους
υπαλλήλους, αίτηση ακυρώσεως στο ΣτΕ, και δηλώνουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα αφήσουμε
αναπάντητες τις εναντίον των υπαλλήλων μεθοδεύσεις, ιδιαίτερα όταν αυτές λαμβάνουν χώρα κατά
τρόπο ευθέως παράνομο και αντισυνταγματικό».
Στη συνέχεια, ανέπτυξε τις θέσεις της Ομοσπονδίας για το νέο μισθολόγιο και τη μη αποκατάσταση
των αποδοχών στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012, για το ανύπαρκτο Βαθμολόγιο, κάνοντας και
ιδιαίτερες αναφορές στις σχετικές μελέτες για το πάγιο αίτημα της αναγνώρισης του επαγγέλματος
ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού με πλήρη δικαιώματα, όπως αυτά αναφέρονται στην κείμενη
ελληνική νομοθεσία.
«Λόγω αυτών των «καλών συνθηκών» που επικρατούν στην εργασία μας, δυστυχώς αρκετοί
συνάδελφοι έφυγαν από κοντά μας. Χωρίς ίχνος ντροπής, έβαλαν χέρι στις συντάξεις χηρείας,
στις γυναίκες των συναδέλφων μας, ώστε να μην μπορούν να πάρουν σύνταξη αφού οριοθέτησαν
ηλικιακά κριτήρια, αν και πλήρωναν όλα αυτά τα χρόνια τις εισφορές τους στο ελληνικό κράτος.
Απαιτούμε άμεση κατάργηση του άρθρου 12 «σύνταξη λόγω θανάτου» του Ν.4387/2016 και
επαναφορά της σύνταξης στο 70% και κατάργηση των ηλικιακών κριτηρίων.
Επίσης, σαν πυροσβέστες, βιώνουμε μια άνευ προηγουμένου υπηρεσιακή αστάθεια σε όλα τα
επίπεδα. Συγκεκριμένα, οι προσπάθειες του Α.Π.Σ. για ελαστικοποίηση του ωραρίου επιδεινώνουν
παραπέρα τις συνθήκες εργασίας των πυροσβεστών με συνέπεια την υπέρμετρη κόπωση, ιδιαίτερα
κατά την αντιπυρική περίοδο και τη διόγκωση των κινδύνων ατυχημάτων. Αγωνιζόμαστε για
αύξηση των προσλήψεων στο Π.Σ., για την αναμόρφωση του Κανονισμού Μεταθέσεων, για
σύγχρονο πειθαρχικό δίκαιο, αξιοκρατικές κρίσεις και προαγωγές, μισθολόγιο αξιοπρεπούς
διαβίωσης, ανωτατοποίηση της εκπαίδευσης, Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας και πολλά άλλα
βασικά κεφάλαια του διεκδικητικού πλαισίου δράσης, που παραμένουν ανοικτά και επιβάλλουν
μια υπεύθυνη στάση, τόσο από μας όσο και από την πολιτεία.
Για τα αιτήματά μας αυτά είναι ρητή η προσωπική δέσμευση των στελεχών της ΠΟΕΥΠΣ και
διευκρινίζουμε ότι ο ρόλος μας είναι βέβαια να ακούμε τη βάση και να λαμβάνουμε υπόψη όλες τις
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πλευρές, ανεξαρτήτως των διαφόρων προσεγγίσεων και αντιπαραθέσεων που γίνονται στο πλαίσιο
της διαπαραταξιακής μας λειτουργίας.
Μέλημά μας ευθύς εξαρχής ήταν η ενότητα του συνδικαλιστικού μας κινήματος, κάτι που
θεωρώ ότι το έχουμε αποδείξει εμπράκτως και ουδείς αμφισβητεί την ενωτική λειτουργία της
ΠΟΕΥΠΣ. Γιατί, τι θα πρέπει να αποτελεί βασικό άξονα των προθέσεων και των προσπαθειών
μας, ώστε ο Πυροσβέστης να καταλαμβάνει και να διατηρεί τη θέση που πραγματικά δικαιούται
σε επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο; Άλλωστε, αυτός είναι, αυτός πρέπει να είναι διαρκής και
αδιαπραγμάτευτος στόχος, του συνδικαλιστικού μας κινήματος για μία Πυροσβεστική, σύγχρονη
και αποτελεσματική με στελέχη με επαγγελματική επάρκεια και κοινωνική καταξίωση.
Κι ο στόχος αυτός εξυπηρετείται ιδανικά με τη συντονισμένη, κοινή και διαρκή προσπάθεια όλων
όσων συμβάλλουμε ή συμμετέχουμε καθ’ οιονδήποτε τρόπο στα συνδικαλιστικά δρώμενα. Γνωρίζω
και γνωρίζουμε όλοι εδώ σε αυτή την αίθουσα ότι, σε αυτή την κοινή προσπάθεια, η συμβολή της
ΠΟΕΥΠΣ υπήρξε διαχρονικά σταθερή και ουσιαστική, ειδικά σ’ αυτήν την κρίσιμη για τη χώρα
και την κοινωνία περίοδο της οικονομικής κρίσης, και παραμένει συμπαγής και αλώβητη. Γνωρίζω
και γνωρίζουμε όλοι εδώ σε αυτήν την αίθουσα, πως ο ρόλος του Πυροσβέστη είναι σύνθετος,
απαιτητικός και πολύπλοκος.
Γνωρίζω, βέβαια, πολύ καλά και γνωρίζουμε όλοι εδώ σε αυτή την αίθουσα, πως αυτό που
έχουμε καταφέρει, αποτυπώνεται ως δείκτης εμπιστοσύνης των πολιτών προς το Σώμα και είναι
αποτέλεσμα του μόχθου, των στερήσεων, της κοπιώδους προσπάθειας, της αυτοθυσίας και ενίοτε
της θυσίας του προσωπικού.
Γνωρίζω και γνωρίζουμε όλοι εδώ σε αυτή την αίθουσα, πως αν το Πυροσβεστικό Σώμα
αποτυπώνεται σήμερα στη συνείδηση του Ελληνικού λαού ως ένας από τους πλέον αξιόπιστους,
αν όχι ο πιο αξιόπιστος κρατικός οργανισμός, αυτό οφείλεται στην υπευθυνότητα, στο ζήλο και
στον επαγγελματισμό του προσωπικού μας.
Σ’ ένα περιβάλλον των ιδιαίτερων δημοσιονομικών συνθηκών, των μεγάλων προκλήσεων, των
επιτακτικών απαιτήσεων, των κοινωνικών προσδοκιών και των καθοριστικών αποφάσεων για το
μέλλον, καλούμαστε να λειτουργήσουμε ως επαγγελματίες, ως πολίτες, ως μέλη του ευρύτερου
κοινωνικού συνόλου.
Συναδέλφισσες - συνάδελφοι
Κυρίες και κύριοι
Βρισκόμαστε στην έναρξη της νέας αντιπυρικής περιόδου και ήδη εκδηλώθηκαν οι πρώτες
πυρκαγιές και εδώ στην Ηλεία. Οι αρνητικοί παράγοντες που συνέβαλλαν τα προηγούμενα χρόνια
στην εκδήλωση και εξάπλωση καταστροφικών πυρκαγιών, όπως είναι οι ελλείψεις σε μέσα,
προσωπικό, υποδομές, χρηματοδότηση, παραμένουν. Τα όποια αποσπασματικά μέτρα έχουν
ληφθεί, σε καμιά περίπτωση δεν αρκούν για την έγκαιρη αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Όλα αυτά
τα χρόνια δίνουμε τη μάχη, στηρίζοντας τα αιτήματα, τα δικαιώματα των συναδέλφων μας και
εκφράζοντας τις αγωνίες μας.
Ως Ομοσπονδία, εργαζόμαστε με συναίσθηση ευθύνης απέναντι στα μέλη μας, που αναμένουν
από εμάς να βαδίζουμε, σύμφωνα με τις καταστατικές μας αρχές, διδασκόμενοι από τα λάθη και
παραλείψεις του παρελθόντος και συνδυάζοντας την εμπειρία με την πίστη και την αφοσίωση, να
προσπαθούμε και πιστεύουμε ότι καταφέρνουμε να έχουμε μία σταθερή, αγωνιστική πορεία, όπως
είχαν χαράξει οι πρωτεργάτες συνδικαλιστές μας, αυτοί που πριν 30 χρόνια έβαλαν τους σπόρους
για να γεννηθεί το συνδικαλιστικό μας κίνημα.
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Ως Ομοσπονδία, μέσα σε αδιαμφισβήτητες δυσκολίες δεν διστάσαμε να καυτηριάσουμε
αρνητικές συμπεριφορές και αποφάσεις τόσο της πολιτικής, όσο και της φυσικής μας Ηγεσίας,
υπερτονίζοντας τη σημασία της διακριτικότητας θεσμών και ρόλων.
Ως Ομοσπονδία, έχουμε θέσει επιτακτικά στο τραπέζι του διαλόγου με την πολιτική και φυσική
Ηγεσία όλα τα εκκρεμή ζητήματα, θεσμικά, εργασιακά και οικονομικά και έχουμε διακηρύξει από
την πρώτη στιγμή ότι είμαστε υπέρμαχοι του διαλόγου, αρκεί αυτός να μην είναι προσχηματικός αλλά
ουσιαστικός και παραγωγικός. Ως Ομοσπονδία, κάναμε το αυτονόητο, πιέσαμε και καταγγείλαμε
τα όποια φαινόμενα υποκρισίας, εμπαιγμού, ολιγωρίας και αδιαφορίας των υπευθύνων.
Γι’ αυτό και κάθε φορά που οι κυβερνήσεις υλοποιούν αποφάσεις σε βάρος των συναδέλφων
μας, αλλά και γενικότερα, η Ομοσπονδία είναι παρούσα. Κύριο μέλημά μας είναι η προαγωγή,
προάσπιση και εξύψωση του επαγγελματικού, κοινωνικού και πολιτιστικού επιπέδου, μέσα από
τη μελέτη, προστασία και προαγωγή των θεσμικών, οικονομικών, ασφαλιστικών και γενικότερων
συμφερόντων των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός
καλύτερου περιβάλλοντος εργασίας για τον Έλληνα Πυροσβέστη.
Σε αυτήν την προσπάθεια όμως, χρειάζεται η συστράτευση όλων μας, από κάθε γωνιά της Ελλάδας
και από κάθε πόστο που υπηρετούμε. Δηλώνουμε ότι είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι του Ελληνικού
Λαού και όλες οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στο αγαθό της ασφάλειας και της προστασίας
της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως
του δασικού πλούτου της χώρας. Οι προσπάθειές μας αυτές θα εμπεδωθούν με την εργασιακή
μας αναβάθμιση και την ποιοτική εξέλιξη μακριά από συντεχνιακές και μικροσυνδικαλιστικές
αντιλήψεις.
Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα που δίνουμε με σκοπό να διαφυλάξουμε το
υπέρτατο εργασιακό αγαθό της συνδικαλιστικής έκφρασης και να το εμπλουτίσουμε με νέες ιδέες,
απόψεις, προτάσεις μέσα από τις εποικοδομητικές αντιπαραθέσεις μας, με σεβασμό στις αρχές και
τις αξίες μας.
Θα απαιτήσουμε από την ελληνική πολιτεία να θωρακίσει τον Έλληνα Πυροσβέστη από τους
κινδύνους που τον απειλούν, να δώσει λύσεις στα πολλά και μεγάλα προβλήματα, σύμφωνα
με το διεκδικητικό μας πλαίσιο, διότι όσο δεν κατοχυρώνεται το αγαθό της ασφάλειας, θα
πολλαπλασιάζονται οι κίνδυνοι για την ασφάλεια, όχι μόνο της κοινωνίας και της χώρας αλλά
και των ίδιων των συναδέλφων μας. Το μαρτυρούν οι συνάδελφοί μας, θύματα στο βωμό του
καθήκοντος, που ζητούν δικαίωση κι εμείς οφείλουμε να τους την προσφέρουμε μέσα από τους
ανιδιοτελείς, αδιάκοπους και σθεναρούς αγώνες μας. Καλή δύναμη και καλούς αγώνες να έχουμε.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΟΡΑΜΑ,
ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΗ!»
Στη συνέχεια ακολούθησε η πιο συγκινητική στιγμή του συνεδρίου, όταν με λόγια καρδιάς,
απηύθυνε χαιρετισμό στο συνέδριο η Ματίνα Καραγκούνη Κοκονέζη, μέλος του Συλλόγου Συζύγων
Θανόντων «ΑΞ.Ι.Α.» Αναμνηστική πλακέτα παρέλαβε η Α’ Αντιπρόεδρος Καλλιόπη Δεληγιάννη
και το μέλος Διονυσία Παπαχριστοπούλου για την παραδειγματική, αξιοπρεπή, αγωνιστική στάση
και δράση του Συλλόγου, με στόχο την κατάργηση του απάνθρωπου άρθρου 12 «Σύνταξη λόγω
θανάτου» του ν. 4387/2016.
Στο ψήφισμα του συνεδρίου καταγράφονται τα επικαιροποιημένα αιτήματα του συνδικάτου.
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Βήμα οπισθοδρόμησης και καταστρατήγησης του Κανονισμού Μεταθέσεων
Μετά το συνέδριο, η ΠΟΕΥΠΣ ασκεί έντονη κριτική στην απόφαση του υπηρεσιακού
συμβουλίου για τις μεταθέσεις των Πυρονόμων, Αρχ/στών και Πυρ/στών έτους 2018 (6/2018
Πρακτικό), τονίζοντας ότι «με την προκλητική και εξόφθαλμη καταστρατήγηση του Κανονισμού
Μεταθέσεων, κατάφερε εν μέσω αντιπυρικής περιόδου να επιτύχει πραγματικά κάτι το μοναδικό:
Να συγκεντρώσει τόσα συναισθήματα οργής και αγανάκτησης από τους συναδέλφους που εδώ
και χρόνια αναμένουν τη δίκαιη αντιμετώπισή τους, όσο ποτέ άλλοτε! Είναι μοναδικός πλέον
ο τρόπος και το πνεύμα των αποφάσεων του οργάνου στα κελεύσματα και τις απαιτήσεις της
φυσικής Ηγεσίας του Π.Σ., αποφάσεων που επηρεάζουν και σημαδεύουν την οικογενειακή ζωή
εκατοντάδων εργαζόμενων, που χρόνια τώρα αδικούνται από τις στρεβλώσεις του υφιστάμενου
πλαισίου αλλά και την αναλγησία αυτών που αποφασίζουν και κλείνουν προκλητικά τα μάτια στα
αυτονόητα!
Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων κατά πλειοψηφία (διαφώνησαν τα αιρετά μέλη
του αναφορικά με τις γενικές μεταθέσεις), αποφάσισε, και βεβαίως ο Αρχηγός του Π.Σ. το
προσυπέγραψε, ότι, την στιγμή αυτή, στο Π.Σ. πρέπει να καλυφθούν μόνο οκτώ (8) κενές θέσεις
στην επικράτεια, με αποτέλεσμα, χωρίς αυτό να ληφθεί επ’ ουδενί υπόψη, οι συνάδελφοι, παιδιά
ενός κατώτερου θεού, οι οποίοι χρόνια τώρα αναμένουν νόμιμα και δίκαια τη μετάθεσή τους, κατ’
εφαρμογή των άρθρων 11 και 11Α του Κανονισμού, να βρίσκονται αδικημένοι στην αναμονή, με
ό,τι αυτό σημαίνει για την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή! Γι’ αυτούς δεν υφίσταται ούτε
σειρά αρχαιότητας ούτε τόπος συμφερόντων!
Επιπλέον, και αυτό εξοργίζει ακόμα περισσότερο, ανακαλύπτεται για πρώτη φορά το εφεύρημα
της προκλητικής κάλυψης των κενών θέσεων πολλών Υπηρεσιών και Κλιμακίων της χώρας, μέσω
της αίρεσης της υπαγωγής ογδόντα δύο (82) συναδέλφων, από τα άρθρα 12,13,45 και 22 του Π.Δ.
170/1996, γεγονός που αφενός αφαιρεί χωρίς λόγο τις ειδικές αυτές κατηγορίες, καταργώντας στην
ουσία τα παραπάνω άρθρα και αφετέρου με τεχνητό τρόπο, πρωτόγνωρο για τα πυροσβεστικά
χρονικά, καλύπτει κενά των Υπηρεσιών, απαγορεύοντας πλέον έτσι σε άλλους συναδέλφους
που περιμένουν χρόνια ολόκληρα να μετατεθούν στον τόπο τους!!! Πρόκειται επί της ουσίας
για ταχυδακτυλουργικές αποφάσεις ευρηματικών εγκεφάλων, που ισοπεδώνουν τη μεγαλύτερη
κατάκτηση του Έλληνα πυροσβέστη, τον Κανονισμό Μεταθέσεων και προκλητικά επιτρέπουν την
ασυδοσία της Διοίκησης, για πρώτη φορά σε τέτοια έκταση!
Η Ομοσπονδία μας εκπροσωπείται στο Συμβούλιο Μεταθέσεων μέσω των δύο (2) αιρετών μελών
του, ενώ οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Πρωταρχικό καθήκον των δύο μελών μας είναι
η απαρέγκλιτη τήρηση της νομιμότητας και του Κανονισμού. Οι παραπάνω αποφάσεις αμφισβητούν
την ουσία των διατάξεων του Κανονισμού, βάλλοντας κατά των εννοιών της δικαιοσύνης και της
ίσης μεταχείρισης των Ελλήνων πυροσβεστών. Η επιχειρούμενη αυτή ισοπέδωση σημαντικών
θεσμικών κατακτήσεων, μας βρίσκει όλους και καθέναν ξεχωριστά απέναντι, προειδοποιώντας για
μαζική νομική αντίδραση στις έωλες και εξόφθαλμες παρανομίες της Διοίκησης!
Οι διάτρητες αυτές αποφάσεις μειώνουν την αξιοπρέπειά μας, επιβάλλουν την αναξιοκρατία και
την παρανομία, ευτελίζουν τους θεσμούς και αυτά δεν πρόκειται να τα επιτρέψουμε στο όνομα και
μόνο της στρεβλής λογικής κάποιων που θέλουν να τα επιβάλλουν».
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Ευνοϊκή εγκύκλιος για τη μάχιμη πενταετία
Στις 11 Ιουνίου 2018, η ΠΟΕΥΠΣ ενημερώνει τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της ότι «μετά από
δύο και πλέον έτη ισχύος του ν.4387/2016, την πολλαπλή και ποικίλη αλληλογραφία μας με τους
εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και τις συνεχείς συναντήσεις με σύσσωμη την πολιτική Ηγεσία του
υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκδόθηκε η υπ’ αριθ.
Φ10042/οικ. 13567/329, από 08-06-2018, εγκύκλιος του εν λόγω υπουργείου, η οποία, μεταξύ
άλλων, αποσαφηνίζει και το καθεστώς αναγνώρισης -υπολογισμού διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας
των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων που μέχρι την 31-12-2016 υπάγονταν στην ασφάλιση
του Δημοσίου.
Ειδικότερα, στην παρ. 1 του Κεφαλαίου Η΄ «Υπολογισμός διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας των
πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων», αποσαφηνίζονται τα εξής:
1. Οι χρόνοι που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο, αφορούν τη μάχιμη πενταετία, καθώς και
τα εξάμηνα πτητικών και καταδυτικών, αλεξιπτωτιστή, υποβρυχίου καταστροφέα και εκκαθαριστή
ναρκοπεδίων (συμπεριλαμβάνονται τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού
& Λιμενικού Σώματος - ΕΛ.ΑΚ. που υπηρετούν σε αντίστοιχες Υπηρεσίες, σύμφωνα με τις
διατάξεις που ίσχυαν).
2. Οι διατάξεις περί παύσης των διπλών ασφαλιστικών εισφορών έπειτα από υποβολή υπεύθυνης
δήλωσης στην Υπηρεσία του υπαλλήλου, εξακολουθούν να ισχύουν.
3. Το κριτήριο για την υπαγωγή κάποιου/ας σε καθεστώς αναγνώρισης διπλάσιου χρόνου, δεν
είναι πλέον η ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος, αλλά ο χρόνος που έχει παρασχεθεί
η εν λόγω υπηρεσία.
4. Για τις Υπηρεσίες, που ο χρόνος τους λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, έχουν παρασχεθεί
από τα δικαιούχα στελέχη μέχρι την 31-12-2017 και ουδέποτε έχουν αναγνωριστεί (υπεβλήθη
αίτημα αναγνώρισης που εκκρεμεί ή δεν υπεβλήθη καθόλου), η εισφορά για την αναγνώρισή
τους, υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά εισφορών κλάδου σύνταξης και τις συντάξιμες αποδοχές
που ίσχυαν όταν πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη κάθε φορά υπηρεσία. Οι εν λόγω χρόνοι,
σημειώνεται ότι, αποτελούν πραγματική υπηρεσία, λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της
ανταποδοτικής σύνταξης και ανατρέχουν στο έτος κατά το οποίο παρασχέθηκαν κάθε φορά (και
όχι το έτος που αναγνωρίστηκαν).
5. Οι καταταγέντες στα Σώματα Ασφαλείας ή οι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο μέχρι και την 3009-1990, εξακολουθούν να επικαρπώνονται τους προαναφερόμενους διπλούς χρόνους χωρίς την
καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Στην περίπτωση δε αυτή, οι εν λόγω χρόνοι συνυπολογίζονται
με το λοιπό χρόνο ασφάλισης για τον καθορισμό του ποσοστού αναπλήρωσης της ανταποδοτικής
σύνταξης και όχι για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών.
6. Για τις υπηρεσίες που ο χρόνος τους λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και έχουν παρασχεθεί
ή θα παρασχεθούν από τα δικαιούχα στελέχη από την 01-01-2018 και εντεύθεν, η εισφορά για
την αναγνώρισή τους υπολογίζεται με βάση τα υφιστάμενα ποσοστά εισφορών κλάδου σύνταξης
(6,67% για τον ασφαλισμένο) και τις ισχύουσες κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συντάξιμες
αποδοχές.
Επίσης, στην παρ. 2 του ως άνω Κεφαλαίου της προαναφερομένης εγκυκλίου, καθίσταται σαφές
ότι, οι διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν.3865/2010 (αναγνώριση μάχιμης πενταετίας για τους
υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας με ποσοστό 20% επί της αποζημίωσης για εργασία πέραν
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του πενθημέρου) εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη του ν.4387/2016. Στην περίπτωση
δε αυτή, ο αναγνωριζόμενος εν λόγω χρόνος, συνυπολογίζεται με τον λοιπό χρόνο ασφάλισης μόνο
για τον καθορισμό του ποσοστού αναπλήρωσης και δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό
του μέσου όρου των συντάξιμων αποδοχών.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, οφείλει να αναγνωρίσει ότι η Ηγεσία του υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεσμεύτηκε και υλοποίησε τα
όσα αναφέρθηκαν στις υπ’ αριθ. 605/13/78-α από 26-01-2018 και 605/13/78-γ από 23-02-2018
ανακοινώσεις μας, ενώ μαχητικά και με επιχειρήματα συνεχίζει να διεκδικεί τα άλλα εκκρεμή
ασφαλιστικά θέματα του Κλάδου μας».
Η Ομοσπονδία, για πληρέστερη ενημέρωση των μελών της έδωσε στη δημοσιότητα και
συγκεκριμένα παραδείγματα υπολογισμού της μάχιμης πενταετίας με και χωρίς την προσμέτρηση.
Στο ΓΛΚ η μελέτη για το επικίνδυνο και ανθυγιεινό
Στις 14 Ιουνίου 2018, σε συνέχεια των πρωτοβουλιών για την αναγνώριση του λειτουργήματος
ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού, η ΠΟΕΥΠΣ υπέβαλλε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τη
Μελέτη που είχε εκπονήσει για το πάγιο αυτό αίτημά της.
«Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, σας υποβάλλουμε Μελέτη της Ομοσπονδίας μας για την
επικινδυνότητα και το ανθυγιεινό του επαγγέλματος του πυροσβέστη (υπό την ευρεία έννοια) και
ζητούμε να λάβετε υπόψη σας κατά την υλοποίηση του έργου σας στο πλαίσιο του άρθρου 396
του Ν.4512/2018 για την υπαγωγή των υπαλλήλων του Π.Σ. στα κριτήρια που συνδέονται με την
έκθεσή τους σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν
κατά την εκτέλεση της εργασίας τους. Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας
για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία», τονίζεται στο σχετικό εισηγητικό, ενώ η τελική
πρόταση έχει ως εξής:
• Ο χαρακτηρισμός και η αναγνώριση με νομοθετική ρύθμιση του επαγγέλματος των
πυροσβεστικών υπαλλήλων ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού.
• Η χορήγηση προς τους Πυροσβεστικούς υπαλλήλους των μισθολογικών επιδοματικών παροχών
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας μέσω της παρακάτω προσθήκης Νόμου: «Επεκτείνεται
και στους Πυροσβεστικούς υπαλλήλους το υπό των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν.4024/2011, του άρθρου 67 του ν.4235/2014, του άρθρου 18 του ν.4354/2015 του άρθρου 22 του
ν.4368/2016, της παρ. 8 του άρθρου 2 και η παρ. 17 του άρθρου 11 του ν.4375/2016, του άρθρου
98 του ν.4483/2017, του προβλεπόμενου επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας.
• Με Π.Δ. που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του αναπληρωτή υπουργού Προστασίας του
Πολίτη καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι χορήγησης του σχετικού επιδόματος.
• Η εφαρμογή της Νομοθεσίας για Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας και στο
Πυροσβεστικό Σώμα αποκλειστικά για τους χώρους στρατωνισμού των υπαλλήλων (Πυρ/κοι
σταθμοί, κλιμάκια, γραφεία) και υιοθέτηση από το Δημόσιο των όρων «εργατικό ατύχημα» και
«επαγγελματική ασθένεια».
• Η θεσμοθέτηση Αξιωματικού Ασφαλείας (Incident Safety Officer) για την εκτίμηση του
επαγγελματικού κινδύνου στον τόπο του συμβάντος και την προστασία των πυροσβεστών. •
Ενεργοποίηση των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Σώματος ώστε να υπάρχει σχολαστική τήρηση
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λεπτομερών καταστάσεων και αρχείου για την κατάσταση της υγείας των υπαλλήλων και καταγραφή
των σημειούμενων ατυχημάτων.
Στον παρακάτω πίνακα, σας καταθέτουμε τον προϋπολογισμό δαπάνης για την πρότασή μας,
το μηνιαίο επίδομα βαριάς και επικίνδυνης υπηρεσίας, που θα καταβάλλεται στο προσωπικό να
είναι στο ποσοστό του 15% επί του εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου του βασικού μισθού του
Πυροσβέστη.
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: 12.789
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ MHNIAIO ΕΠΙΔΟΜΑ: 1.889.574,75
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ: 22.674.897
(Βασικός Μισθός Πυροσβέστη 985 € x 15% = 147,75 € x 12.789 =1.889.574,75 x 12μήνες =
22.674.897 €)
Με άλλο έγγραφό του προς τον Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος, Αντιστράτηγο, Σωτήριο Τερζούδη,
το προεδρείο ζήτησε την εφαρμογή του άρθρου 82 του ΚΕΥΠΣ που προβλέπει «τις προϋποθέσεις
και διαδικασίες για την προαγωγή επ’ ανδραγαθία στον επόμενο βαθμό για πράξεις κατά τις οποίες
ο υπάλληλος, εκθέτοντας τη ζωή του σε άμεσο και πολύ σοβαρό κίνδυνο, κατορθώνει τη διάσωση
ατόμων που κινδυνεύουν ή προλαμβάνει την επέκταση μεγάλων πυρκαγιών ή καταστροφών ή
άλλων ζημιών.
Παρακαλούμε όπως δώσετε τις κατάλληλες οδηγίες ώστε να ενεργοποιηθεί ο παραπάνω θεσμός,
που είναι ανενεργός εδώ και είκοσι χρόνια. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε, ότι όλα αυτά τα χρόνια
δεν υπάρχουν πυροσβέστες πραγματικά άξιοι, όπου με τις πράξεις τους δικαιούνται προαγωγή για
ανδραγαθία. Θεωρούμε το ανωτέρω ως ελάχιστη ηθική ανταπόκριση της Υπηρεσίας στην έκθεση
των υπαλλήλων σε αποδεδειγμένο κίνδυνο ζωής και τόνωση του ηθικού των υπαλλήλων με αυτή
την τιμητική επί της ουσίας επιβράβευση».
Στη συνέχεια, το προεδρείο, συντασσόμενο με τις αντιδράσεις των άλλων Ομοσπονδιών των
Σωμάτων Ασφαλείας, καταγγέλλει τους συναρμόδιους υπουργούς ότι δεν μερίμνησαν να επεκταθεί
το επίδομα παραμεθορίου και στο προσωπικό του ΠΣ.
Στις 11 Ιουλίου 2018, ένα ακόμα έγγραφο για το βαθμολόγιο έχει αποδέκτη τον αναπληρωτή
υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νικόλαο Τόσκα, με την επισήμανση ότι «παρά της διαβεβαιώσεις
σας για βήματα προς επίλυση του φλέγοντος θέματος του Βαθμολογίου, άρα και της ουσιαστικής
αναγνώρισης του έργου και της τεχνικής και εξειδίκευσης του προσωπικού, βλέπουμε ότι το
Α.Π.Σ. ολισθαίνει από τον δρόμο που έχετε κατά δήλωσή σας, χαράξει. Είναι γνωστό ότι κύκλοι
εντός του Π.Σ. επί σειρά ετών προωθούσαν (προωθούν;) την προσωπική τους εξέλιξη μέσω της
απαξίωσης της πλειονότητας των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων, στερώντας τους την βαθμολογική
εξέλιξη και ευτελίζοντας εμμέσως τόσο τις Σχολές Πυροσβεστών και Αρχιπυροσβεστών όσο και
την επαγγελματική τεχνική εξειδίκευση που διαθέτει το μόνιμο Προσωπικό του Π.Σ.
Τελευταίο παράδειγμα αναλγησίας και δυστυχώς έλλειψης ευρύτερου οράματος για το μέλλον
της πλειονότητας του προσωπικού, η εξαίρεση των Υπαξιωματικών Παραγωγικής Σχολής (λόγω
μη αναγνώρισης) από τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προκήρυξη Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών Καταστροφών που γίνεται
σε συνεργασία με την Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Εν τάχει, αντί να
γίνονται ενέργειες εξομάλυνσης και αναγνώρισης της επαγγελματικής τεχνικής εξειδίκευσης του
προσωπικού, δίνοντας δυνατότητα περαιτέρω επιμόρφωσης, συνεχίζεται ο τεχνητός υποβιβασμός
του εξειδικευμένου έργου που επιτελείται».
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Τα μνημόνια φεύγουν, οι περικοπές και η κοροϊδία συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό
Με αυτόν τον τίτλο, το προεδρείο της ΠΟΕΥΠΣ τοποθετείται δημοσίως για όσα από πλευράς
κυβέρνησης ανακοινώνονται, ενόψει της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης και της εξόδου από το
τρίτο μνημόνιο, ενώ με π.δ. προωθούνται νέες περικοπές. Όπως τονίζει, «η πολυδιαφημιζόμενη
και πολυσυζητημένη έξοδος από τα μνημόνια, που τόσο ταλαιπώρησαν τον τόπο και τον λαό,
είναι πραγματικότητα. Τα μνημόνια μας αποχαιρετούν!!! Ποιος τελικά είναι αυτός που θα
διαφωνούσε με την προοπτική αυτή, που θα βάλει φρένο, μετά από πολλά χρόνια, στη συνεχή,
σκληρή φτωχοποίηση μέσω των ατελείωτων περικοπών των μισθών μας; Σύμφωνα με το αφήγημα
των κυβερνώντων έρχονται καλύτερες ημέρες για όλους! Πώς όμως αυτό συνάδει με τα σχέδια
που έχουν ετοιμάσει, γιατί για μία ακόμα φορά τεχνηέντως και εν κρυπτώ, προσπαθούν να μας
ξεγελάσουν.
Μετά το νέο μισθολόγιο, που επέβαλε και τις μεγάλες μειώσεις (προσωπική διαφορά, κρατήσεις
ενός έτους), τη συνεχή και καταδικαστική για το χαμηλόβαθμο προσωπικό άρνηση δημιουργίας
βαθμολογίου, έρχεται η σειρά των μεγάλων περικοπών και της σφαγής, που δικαίως και με μεγάλο
κόπο παίρνει ο Έλληνας Πυροσβέστης, μέσω των περιπολιών και της συμμετοχής του στα δασικά
συμβάντα! Ό,τι δηλαδή επιπλέον έχει απομείνει, να χτυπηθεί ανελέητα, αφού αυτό θα σώσει και τα
μεγέθη της ελληνικής οικονομίας!
Οι διατάξεις, λοιπόν, του παραπάνω Π.Δ., χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους την ιδιαιτερότητα
του πυροσβεστικού επαγγέλματος, περικόπτουν, ούτε λίγο ούτε πολύ, το 70% των εκτός έδρας
αποζημιώσεων, αφού για το δικαίωμα λήψης του θα πρέπει κάποιος να διανύσει τα 50 χλμ,
ανεξαρτήτως του είδους της μετακίνησης, ενώ για τη λήψη των 80 ευρώ, της διανυκτέρευσης
δηλαδή, θα αποζημιώνεται, όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω, μόνο για εργασία πέραν της
προγραμματισμένης βάρδιας!!! (επί της ουσίας ποτέ και σπάνια).
Προηγουμένως φρόντισαν, βεβαίως, αποκρύπτοντας και προετοιμάζοντας όλα τα παραπάνω, με
την υπ’ αριθμ. 1663/134/09.07.2018 τροπολογία, να δώσουν παράταση στις δύο προηγούμενες
παρατάσεις μέχρι 31.12.2018 για τη σύνταξη του νέου Π.Δ. που αφορά τους όρους και προϋποθέσεις
καταβολής των δαπανών μετακίνησης, παρατείνοντας με έντεχνο τρόπο την υφιστάμενη κατάσταση
για ευνόητους λόγους!
Αναλυτικότερα, το σχέδιο-λαιμητόμος, προβλέπει ότι η ημερήσια αποζημίωση καταβάλλεται σε
αντίθεση με τα οριζόμενα στο ν. 4336/2015, όπως παρακάτω: «Στα στελέχη του Πυροσβεστικού
Σώματος τα οποία διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο, εκτός προγραμματισμένης νυχτερινής βάρδιας,
η οποία πραγματοποιείται σε συνέχεια της προηγούμενης απογευματινής βάρδιας ή προηγείται της
επόμενης πρωινής βάρδιας».
Δηλαδή, με τις διατάξεις του προτεινόμενου Π.Δ. οι μοναδικοί υπάλληλοι που θα δικαιούνται
ολόκληρη την ημερήσια αποζημίωση θα είναι εκείνοι που γι’ αυτούς σωρευτικά ισχύουν τα εξής:
-δεν βρίσκονται σε προγραμματισμένη Γ΄ φυλακή (έκτακτη νυχτερινή βάρδια) είτε προέρχονται
από προηγούμενη προγραμματισμένη Β’ φυλακή είτε θα εκτελέσουν και Α’ φυλακή. Οι εν λόγω
υπάλληλοι, στην προκειμένη περίπτωση θα δικαιούνται συνολικά 80€ καθώς η ημέρα επιστροφής,
θα συμπίπτει με την ημέρα λήξης εργασιών.
Δηλαδή, με λίγα λόγια και κατανοητά, με τις διατάξεις του προτεινόμενου Π.Δ. καταργείται
η ημερήσια αποζημίωση των 9,78 ευρώ και κανένας υπάλληλος δεν θα δικαιούται σε Α΄ και
Β΄ φυλακή ημερήσια αποζημίωση, καθόσον δεν υφίσταται χιλιομετρική απόσταση άνω των 50

820

ΠΟΕΥΠΣ - Το συνδικάτο του Πυροσβέστη
χιλιομέτρων, εκτός ίσως εξαιρετικών περιπτώσεων.
Επίσης, με το προτεινόμενο Π.Δ. αλλάζουν και τα εξής:
-Εκπαιδευτική αποζημίωση: Μέχρι τώρα τα στελέχη αποζημιώνονται με την εκπαιδευτική
αποζημίωση που προβλέπεται εφόσον αφορά φοίτηση σε επίσημο σχολείο. Σε διαφορετική
περίπτωση, η εκπαίδευσή τους αντιμετωπίζεται ως μετακίνηση εκτέλεσης υπηρεσίας και
καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διανυκτέρευσης και κίνησης. Με το προωθούμενο
σχέδιο π.δ., η εκπαίδευση αντιμετωπίζεται ως απόσπαση και το εκπαιδευόμενο στέλεχος δικαιούται
την αποζημίωση έως 300€ -μηνιαία δαπάνη.
-Έξοδα απόσπασης: Ως έξοδα απόσπασης για υπηρεσιακούς λόγους το σχέδιο Π.Δ. προβλέπει
την καταβολή των εισιτηρίων και χορηγεί μηνιαίο ποσό 300 € για να καλυφθεί η σίτιση και η
διανυκτέρευση του υπαλλήλου στον τόπο απόσπασης.
-Έξοδα μετάθεσης - αποστρατείας (οριστικής μετεγκατάστασης): Ως έξοδα μετάθεσης
αναγνωρίζονται, για μετάθεση υπαλλήλου μόνο για υπηρεσιακούς λόγους και χωρίς αίτηση του
υπαλλήλου, τα εισιτήρια του μετατιθεμένου και της οικογενείας του και τα αντίστοιχα έξοδα. Για τα
έξοδα μεταφοράς οικοσκευής προβλέπεται βασικό ποσό 700 € για χερσαία μεταφορά μέχρι 150 χλμ
και τίθεται ως ανώτατο ποσό το ποσό των 2.200 €. Σύμφωνα με το σχέδιο π.δ., δε δικαιούνται έξοδα
μετάθεσης-αποστρατείας όσοι τίθενται εκτός Υπηρεσίας με αίτηση αποστρατείας ή παραίτησης.
Στο προτεινόμενο σχέδιο Π.Δ. χωρίς αμφιβολία παραβιάζονται κατάφωρα οι κανόνες δικαίου και
τίθενται δυσμενέστερες προϋποθέσεις, παραβλέποντας σκοπίμως το γεγονός ότι οι πυροσβέστες
εργάζονται πέραν του νομίμου ωραρίου ατελείωτες ώρες υπερεργασίας, χωρίς δικαίωμα λήψης
υπερωριών!
Στο προτεινόμενο σχέδιο Π.Δ., καταργείται ακόμα και το ελάχιστο ποσό των 9,78 ευρώ την
ημέρα που ισχύει χωρίς χιλιομετρικό περιορισμό, όπως και η αποζημίωση των 39,13 ευρώ για τη
διανυκτέρευση στην ύπαιθρο (εργασία σε δασικά συμβάντα)!!!
Στο προτεινόμενο σχέδιο Π.Δ. επί της ουσίας για να αποζημιωθεί ένας πυροσβέστης για
αυθημερόν μετακίνηση, θα πρέπει να διανύσει απόσταση άνω των πενήντα χιλιομέτρων από την
έδρα της Υπηρεσίας και για διανυκτέρευση θα αποζημιωθεί μόνο στην περίπτωση που θα παρέχει
εργασία πέραν της προγραμματισμένης βάρδιας.
Το προτεινόμενο σχέδιο Π.Δ. δεν έχει λάβει υπόψη του την περίπτωση επιφυλακής και την
διαφορετικότητα εκτέλεσης Υπηρεσίας με 24ωρο,16ωρο, 12ωρο, 8ωρο.
Στο προτεινόμενο σχέδιο Π.Δ., σε περίπτωση συμβάντος, παρέχεται ημιδιατροφή με δαπάνη της
Υπηρεσίας και διατροφή με αφαίρεση το ½ της αποζημίωσης.
Στο προτεινόμενο σχέδιο Π.Δ., σε περίπτωση συμβάντος, δε γίνεται πρόβλεψη κάλυψης αυτών
των δαπανών και ιδιαίτερα της πλήρους σίτισης και κάλυψης καταλύματος των υπαλλήλων.
Όλα αυτά θα έχουν ως αποτέλεσμα, στις περιπτώσεις επέμβασής μας σε δασικά συμβάντα, η
Υπηρεσία να υποχρεούται άμεσα στην παροχή τριών γευμάτων (πλήρη γεύματα) καθώς και στην
παροχή διανυκτέρευσης σε ξενοδοχειακό κατάλυμα, γεγονός που δεν έχει προβλεφθεί και σίγουρα
στην εφαρμογή του θα προκαλέσει ανυπέρβλητα προβλήματα!
Το μεγάλο αυτό χτύπημα που επιχειρείται εν κρυπτώ και αποτελεί ντροπή για την προσφορά του
απλού μαχητή Πυροσβέστη, είναι καταφανέστατα ιδιαίτερα δυσμενέστερο από το νόμο, έρχεται σε
πλήρη αντίθεση με το σκοπό του νομοθέτη, ενώ υπάρχει υπέρβαση νομοθετικής εξουσιοδότησης
σε πολλά μέρη του!
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Το σπουδαιότερο όλων, όμως, είναι ότι οι εμπνευστές του προτεινόμενου Π.Δ., δεν λαμβάνουν
υπόψη τους τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ
στην ανικανότητά τους και στη σπουδή τους να βρουν άμεσα κάποιον κωδικό, μέσω του οποίου θα
μειώσουν έτσι περισσότερο τις δαπάνες των υπουργείων τους, κάτι δεν υπολόγισαν σωστά:
Την οργή και την αντίδραση όλων μας, μέσω, τόσο των δικαστικών προσφυγών, όσο και των
αντιδράσεων σε κάθε επίπεδο για την μεγάλη αδικία που συντελείται διαρκώς εις βάρος μας!
Χτύπησαν και συνεχίζουν να χτυπούν όχι μόνο τις τσέπες μας αλλά το χειρότερο, το φιλότιμό μας!
Η απάντησή μας έρχεται και θα είναι αμείλικτη!»
Στις 19 Ιουλίου 2018, σε συνεργασία με τα προεδρεία των άλλων Ομοσπονδιών, ανακοινώνεται η
διοργάνωση πανελλαδικής συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, ενόψει και των κυβερνητικών εξαγγελιών,
με αφορμή τα εγκαίνια της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στις 7
Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 18:00 στο Λευκό Πύργο.
Στις 19/07/2018, η Ομοσπονδία τίμησε και πάλι με κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο πεσόντων
Πυροσβεστών στον Καρέα, τους συναδέλφους που έχασαν την ζωή τους στη μάχη με τις πύρινες
φλόγες τον Ιούλιο του 1998, τονίζοντας ότι «μετά την τραγική απώλεια της ζωής τους, πέρασαν
στον μακρύ κατάλογο των Πυροσβεστών που με απαράμιλλο ζήλο και αυτοθυσία «έπεσαν» κατά
την εκτέλεση του καθήκοντός μας, που πράττουμε καθημερινά συναισθανόμενοι το χρέος προς τους
συμπολίτες μας αλλά και την πατρίδα μας. Ο ελάχιστος φόρος τιμής που πρέπει να αποδώσουμε σε
αυτούς τους πραγματικούς ήρωες είναι να μην τους ξεχάσουμε ποτέ».
Παράλληλα, το προεδρείο απευθύνθηκε στον αναπληρωτή υπουργό Νίκο Τόσκα με αφορμή
ευεργετική διάταξη που νομοθετήθηκε για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και ειδικότερα
για τις οικογένειες εκείνων που απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και
εξαιτίας αυτής (άρθρο 18 του Ν. 4361/2016 (ΦΕΚ Α΄ 10) και ζήτησε για λόγους συνταγματικής
τάξης την επέκταση της διάταξης αυτής και στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Εθνική τραγωδία
Στο μέτωπο των θερινών πυρκαγιών η κατάσταση μοιάζει να είναι υπό έλεγχο, καθώς ο
πυροσβεστικός μηχανισμός αυτή τη χρονιά βρίσκει τον καλύτερό του σύμμαχο στις έως τότε καλές
καιρικές συνθήκες που δεν ευνοούν τους εμπρηστές και κυρίως τη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς.
Αυτό, όμως, ισχύει ως την αποφράδα ημέρα της 23ης Ιουλίου 2018. Μετά από βροχοπτώσεις και
πλημμυρικά φαινόμενα σε διάφορες περιοχές, ξαφνικά δημιουργούνται σε άλλες ακραία καιρικά
φαινόμενα με ισχυρούς ανέμους που ξεπερνούν, τοπικά, και τα 10 μποφόρ.
Σε μια μέρα με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία επικινδυνότητας 4), όπως ήταν η 23η
Ιουλίου, η πρώτη επικίνδυνη πυρκαγιά ξεσπά στις 12.30 μ.μ. στην περιοχή της Κινέτας και των
Αγίων Θεοδώρων, σε κατοικημένες περιοχές και κοντά σε ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεις, όπως
είναι τα διυλιστήρια. Πρόκειται για εμπρησμούς, όπως εικάζεται από την αρχή, που προκαλούν
ανησυχία τόσο στην Πυροσβεστική όσο και στην κυβέρνηση, δεδομένου ότι ο πρωθυπουργός έχει
προγραμματισμένη αναχώρηση - επίσκεψη στη Βοσνία.
Ο πυροσβεστικός μηχανισμός δραστηριοποιείται στο μέτρο του δυνατού για να αποφευχθούν
τα χειρότερα στα διυλιστήρια. Οι εκκενώσεις κατοικημένων περιοχών εκτυλίσσονται κανονικά
στην περιοχή και αποβαίνουν σωτήριες, καθώς η πυρκαγιά εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα στην
ευρύτερη περιοχή των Γερανείων, πάνω και κάτω από την εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου. Τα
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πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού φτάνουν ώς την Αθήνα, κάνοντας πολλούς να μιλάνε για ιουλιανή
κόλαση... Πέντε ώρες περίπου αργότερα, κι ενώ το σύνολο σχεδόν του εθνικού εναέριου στόλου
και των μισθωμένων εναέριων μέσων, συμμετέχει σε αυτήν την πυρκαγιά, παρά τους δυνατούς
ανέμους που πνεύουν στην περιοχή, ξεσπά μια άλλη πυρκαγιά στην άλλη άκρη της Αττικής, στους
πρόποδες της Πεντέλης.
Συγκεκριμένα, στις 16.49 μ.μ. εκδηλώνεται νέα απειλητική πυρκαγιά και πάλι μέσα σε
κατοικημένεη περιοχή και συγκεκριμένα στο Νέο Βουτζά, στην Καλλιτεχνούπολη. Ο δυτικός
άνεμος και μάλιστα μεγάλης έντασης -σπάνιο φαινόμενο για την περιοχή όπως επισημαίνουν οι
μετεωρολόγοι- κατευθύνει την πυρκαγιά με μεγάλη ταχύτητα προς το Μάτι, μετατρέποντάς τη σε
φονική μέσα σε λίγη ώρα, παρά τις προσπάθειες του διαθέσιμου πυροσβεστικού μηχανισμού, να την
αναχαιτίσει έγκαιρα στη λεωφόρο Μαραθώνος, που για πολλούς ανέκαθεν ήταν μια «φυσική ζώνη
ασφαλείας»... Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το ίδιο απόγευμα εκδηλώνεται (18.57) στον
Κάλαμο νέα πυρκαγιά ενώ στην περιοχή επικρατούσαν άνεμοι επίσης, δυτικοί, πολύ θυελλώδεις
που έφταναν τα 120 χλμ την ώρα.
Ο πρωθυπουργός επιστρέφει εσπευσμένα από την Βοσνία και επισκέπτεται κατευθείαν το Κέντρο
Επιχειρήσεων στο Χαλάνδρι, όπου τον ανέμεναν όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί και οι Αρχηγοί των
εμπλεκομένων στην Πολιτική Προστασία, Σωμάτων. Ένα μέρος της ενημέρωσης που του παρέχουν,
μεταδίδεται ζωντανά από τη δημόσια τηλεόραση, εγείροντας στη συνέχεια μείζονα ερωτήματα ως
προς το αν του μετέφεραν την πραγματική διάσταση της τραγωδίας με τους δεκάδες νεκρούς και
πολύ περισσότερο αν στο Κέντρο Επιχειρήσεων οι αρμόδιοι αξιωματικοί, γνώριζαν τι ακριβώς είχε
συμβεί έως εκείνη την ώρα. Αν και έως λίγο πριν από τα μεσάνυχτα υπήρχαν φήμες για νεκρούς,
τις οποίες στα δημοσιογραφικά γραφεία οι δημοσιογράφοι προσπαθούσαν να τις επιβεβαιώσουν
από τις επίσημες πηγές, δεν υπήρχε επίσημη ενημέρωση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρώτος,
έσπευσε, ωστόσο, να ανακοινώσει δυο και πλέον ώρες αργότερα, ότι οι νεκροί ήταν τουλάχιστον
20, προϊδεάζοντας για την εκατόμβη νεκρών που θα αποκαλυπτόταν σταδιακά με το πρώτο φως
της μέρας.
Ο απολογισμός είναι τραγικός. 100 νεκροί κάτοικοι και παραθεριστές, μωρά και μικρά παιδιά,
δεκάδες τραυματίες, εκατοντάδες καμένες οικίες και αυτοκίνητα, μεγάλες βλάβες και ζημιές στα
δίκτυα ηλεκτρισμού και επικοινωνιών κλπ.
Μικρές και μεγάλες ανθρώπινες ιστορίες βλέπουν έκτοτε το φως της δημοσιότητας,
καταδεικνύοντας το μέγεθος της συμφοράς και του ανείπωτου πόνου. Ανάμεσα σε αυτές και η
δραματική ιστορία του Ανδρέα Δημητρίου, του πυροσβέστη - σύμβολο, όπως διαβάζουμε σε σειρά
δημοσιευμάτων, που την ώρα της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι ήταν υπηρεσία, ενώ η γυναίκα
του και το έξι μηνών βρέφος τους, έσβηναν μέσα στις φλόγες. «Ήμουν σε επιφυλακή εκείνη την
ημέρα ώσπου ήρθε μήνυμα από την υπηρεσία μου, όπου έπρεπε να πάω να συντονίσω τη φωτιά. Η
Μαργαρίτα ετοίμαζε τα ρούχα μου για να μπορέσω να φύγω πιο γρήγορα για τη δουλειά κι αφού
με βοήθησε την αποχαιρέτησα κι έφυγα. Ήταν 17.30 περίπου το απόγευμα όταν ενημερώθηκα
από κάποιον συνάδελφο ότι η φωτιά πλησιάζει τον οικισμό όπου βρισκόταν το σπίτι μου. Αμέσως
ενημέρωσα τη Μαργαρίτα για τη φωτιά, γιατί η γυναίκα μου ήταν στο κρεβάτι με τον μπέμπη
εκείνη την ώρα κι εγώ την ενημέρωσα ότι κινδυνεύει. Της είπα: «Μαργαρίτα πάρε το μικρό και
φύγε αμέσως από το σπίτι». Προσπάθησε να πάρει κάποια πράγματα και έφυγε. Όταν προσπαθούσα
να τους ξανακαλέσω και δεν μπορούσα να τους βρω, υποψιάστηκα ότι κάτι κακό συμβαίνει». (…)
«Βλέποντας την εικόνα της Μαργαρίτας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας κατάλαβα ότι αυτή η
γυναίκα έδωσε μάχη για να προστατέψει το παιδί μας. Δυστυχώς η Μαργαρίτα «έφυγε» 12 μέρες
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μετά το θάνατο του μωρού μας. Έχασα τα πάντα μέσα σε μια στιγμή. Ήμασταν μαζί 18 ολόκληρα
χρόνια και την έχασα πολύ γρήγορα».78
Για την ανείπωτη τραγωδία, η ΠΟΕΥΠΣ με ανακοίνωσή της, από την πρώτη στιγμή, τόνισε τα
εξής:
«Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει την οδύνη
και τα πιο θερμά της συλλυπητήρια στους οικείους των θυμάτων που τραγικά χάθηκαν και εύχεται
ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες της καταστροφικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018.
Νιώθουμε μετά τη μεγάλη αυτή καταστροφή (την ώρα που αναζητούμε αγνοούμενους στις
στάχτες της πύρινης λαίλαπας), να σταθούμε στην ανθρώπινη πλευρά του θέματος και να μην
προβούμε σε καμία δήλωση αναζήτησης ευθυνών καθώς θεωρούμε ότι δεν είναι η κατάλληλη ώρα.
Οι ευθύνες για τα αποτελέσματα της ανείπωτης αυτής τραγωδίας, υπάρχουν και θα αναζητηθούν,
καθώς ήδη υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση. Τα κακώς κείμενα και τις ελλείψεις που υπάρχουν στο
Π.Σ. τις υπογραμμίζουμε κάθε χρόνο! Οι ελλείψεις επίσης σε προληπτικό επίπεδο είναι πασιφανείς,
διαρκώς επισημαίνονται αλλά τα ίδια αποτελέσματα επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο! Τα τραγικά
όμως αποτελέσματα της μεγάλης αυτής καταστροφής, δεν έχουν προηγούμενο στη νεότερη ιστορία
μας!
Θεωρούμε ότι ήρθε η ώρα για την επαναξιολόγηση, σε σωστή βάση, ενός νέου μηχανισμού
αποτελεσματικής δασοπροστασίας, με ρεαλιστικό σχεδιασμό και ορθή κατανομή ρόλων σ΄ αυτόν!
Τα τραγικά αποτελέσματα επιβάλλουν την αναθεώρηση πολλών παραμέτρων!
Παρ’ όλα αυτά, εμείς θα συνεχίσουμε να δίνουμε την μάχη μας για την προστασία της ζωής και
της περιουσίας των πολιτών, σύμφωνα με την αποστολή και τον όρκο μας. Εκφράζουμε και πάλι
την θλίψη μας για την μεγάλη ανθρώπινη τραγωδία με την ευχή να είναι και η τελευταία που θρηνεί
ο τόπος μας!»
Τα τραγικά αποτελέσματα της φονικής πυρκαγιάς προκάλεσαν σάλο. Το γεγονός ότι δεν
υπήρξαν αμέσως παραιτήσεις σε επίπεδο κυβερνητικών στελεχών και υπηρεσιακών παραγόντων,
τροφοδότησε πολιτικές εντάσεις και αλληλοκατηγορίες. Την πολιτική ευθύνη ανέλαβε τελικά ο
ίδιος ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ τις επόμενες ημέρες έγινε δεκτή η παραίτηση του
αναπληρωτή υπουργού Προστασίας του Πολίτη Νίκου Τόσκα, ο οποίος, όπως εκ των υστέρων
έγινε γνωστό, είχε θέσει την παραίτησή του στη διάθεση του Αλέξη Τσίπρα από το πρώτο κιόλας
βράδυ, αλλά και η αντικατάσταση του ΓΓ Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Καπάκη, του Αρχηγού
του Πυροσβεστικού Σώματος Σωτήρη Τερζούδη, όσο και του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνου
Τσουβάλα.
Παράλληλα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα άμεσης στήριξης των πυρόπληκτων και της
περιοχής, τον πλήρη εκσυγχρονισμό της Γενικής Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ενώ ανέθεσε
τη διερεύνηση των αιτίων της φονικής πυρκαγιάς στον καθηγητή Γιόχαν Γκέοργκ Γκόλνταμερ,
διευθυντή του Παγκόσμιου Κέντρου Παρακολούθησης Πυρκαγιών, πέρα από την ποινική έρευνα
που ξεκίνησε αμέσως από την Εισαγγελία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ποινικό μας
δίκαιο.
Την ευθύνη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ανέλαβε προσωρινά ο έως τότε υπουργός
Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης για να παραδώσει κι αυτός λίγο μετά, στη νέα υπουργό Προστασίας
78

https://europost.gr/sygklonizei-o-pyrosvestis-poy-echase-gynaika-kai-paidi-sto-mati-kathe-mera-psachno-to-analla-den-kataligo-poythena/

824

ΠΟΕΥΠΣ - Το συνδικάτο του Πυροσβέστη
του Πολίτη Όλγα Γεροβασίλη και την υφυπουργό Κατερίνα Παπακώστα, στο πλαίσιο του συνολικού
ανασχηματισμού της κυβέρνησης, ένα μήνα μετά την εθνική τραγωδία. Επίσης, το ΚΥ.Σ.Ε.Α.
επέλεξε για Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος τον Αντιστράτηγο ΠΣ Βασίλειο Ματθαιόπουλο
και για Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας τον Αντιστράτηγο Αριστείδη Ανδρικόπουλο.
Ο πρωθυπουργός προχώρησε στον ανασχηματισμό της κυβέρνησης σε μια προσπάθεια φυγής
προς τα μπρος, εκμεταλλευόμενος, όπως ειπώθηκε, και το τάιμινγκ της τυπικής «εξόδου» της
χώρας (στις 21 Αυγούστου 2018), από τις απεχθείς δανειακές συμβάσεις με τους θεσμούς. Με ένα
διάγγελμά του από την Ιθάκη, είχε υπερασπιστεί την πολιτική του, μιλώντας για μεγάλη επιτυχία
της χώρας και ασκώντας έντονη κριτική κατά των πολιτικών δυνάμεων που παλιού πολιτικού
συστήματος, που όπως υποστήριξε σε έντονους τόνους, εξέθρεψαν τη διαπλοκή επί σειρά ετών και
χρεοκόπησαν τελικά και τη χώρα79.
Το προεδρείο της ΠΟΕΥΠΣ, από την πλευρά του, παρακολουθεί από κοντά τα τραγικά γεγονότα
και εκφράζεται δημοσίως με αφορμή διάφορες κρίσεις και επικρίσεις όσον αφορά στην ετοιμότητα
ή μη της κρατικής μηχανής. Δεν παραλείπει βεβαίως να απευθύνει και τις ευχαριστίες του στον
πρόεδρο του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» Ανδρέα Δρακόπουλο, «για την εκ νέου στήριξη
του έργου του ΠΣ με την δωρεά ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, απόφαση που έρχεται μετά την
συγκλονιστική και ασύλληπτη τραγωδία της Ανατολικής Αττικής».
«Εκφράζοντας την φωνή και τις αγωνίες του απλού Έλληνα πυροσβέστη, κάθε χρόνο, όπως
και εφέτος, με όλους τους τρόπους και σε όλα τα μέσα, υπογραμμίζουμε τις μεγάλες ελλείψεις
του προσωπικού μας, που απροστάτευτο και σε τρομερά δύσκολες συνθήκες, καλείται χωρίς τον
απαραίτητο εξοπλισμό και τα κατάλληλα μέσα προστασίας να προστατεύσει την ζωή αλλά και την
περιουσία των συνανθρώπων μας. Καθίσταται ανθρωπίνως αδύνατο όμως αυτό να το πράξει, αφού
οι συνθήκες οικονομικής ασφυξίας, μάς έχουν οδηγήσει να εργαζόμαστε σε συνθήκες μέγιστης
ανασφάλειας, χωρίς μέσα ατομικής προστασίας, με οχήματα ασυντήρητα και εν τέλει επικίνδυνα
στην χρήση τους, με μοναδικά όπλα το υψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμού που διακρίνει
και τον τελευταίο από εμάς!
Σε αυτές τις συνθήκες εργαστήκαμε και κατά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές της
Ανατολικής Αττικής. Εκεί που δεν μπορέσαμε, αν και δώσαμε και το περίσσευμα της ψυχής μας να
διασώσουμε έστω και έναν παραπάνω συνάνθρωπό μας από την καταστροφική μανία της φωτιάς!
Όπως αναφέρετε στην σημερινή σας ανακοίνωση για την απόφαση της Διοίκησης για την στήριξη
του έργου του Π.Σ. προτίθεστε το επόμενο χρονικό διάστημα να συναντήσετε τους αρμόδιους
θεσμικούς φορείς, ώστε να αποκρυσταλλωθεί το πλαίσιο παροχής της υποστήριξης αυτής.
Θέλοντας να συμβάλλουμε δημιουργικά καθ’ οιονδήποτε τρόπο, αλλά και επιθυμώντας
να εκφράσουμε, ως το θεσμικό όργανο εκπροσώπησης της συντριπτικής πλειοψηφίας των
ελλήνων πυροσβεστών, κατ’ ιδίαν, την ευγνωμοσύνη μας για την τόσο μεγάλη συνεισφορά σας
στους υπαλλήλους του Π.Σ., σας ενημερώνουμε ότι είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε
διευκρίνιση».
Η ΠΟΕΥΠΣ στη συνέχεια, παρουσίασε και συγκεκριμένη πρόταση για την αξιοποίηση των
79

Το Νοέμβριο του 2018, η φρίκη στο Μάτι, επανέρχεται στο δημόσιο λόγο με αφορμή την πιο καταστροφική πυρκαγιά
στην ιστορία της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 88 άνθρωποι, ενώ 196 εξακολουθούσαν
να αγνοούνται τρεις εβδομάδες μετά το ξέσπασμα της φονικής αυτής πυρκαγιάς (in.gr, 29/11/18). Η ονομαζόμενη πυρκαγιά
Camp Fire, εκδηλώθηκε την 8η Νοεμβρίου, κατέστρεψε σχεδόν 14.000 κατοικίες και έκαψε σχεδόν 620 τετραγωνικά
χιλιόμετρα γης.
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δωρεών ιδιωτών προς το Π.Σ. στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Επιτελικού
Σχεδιασμού:
Α. Με την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας σε κάθε πυροσβεστικό υπάλληλο αξίας
10.000.000,00 εκατ. ευρώ τα εξής: 1) στολή υπ΄αριθμ. 9, η οποία περιλαμβάνει χιτώνιο και
περισκελίδα, 2) κοντομάνικο μπλουζάκι, 3) υψηλά υποδήματα (μπότες), 4) κράνος επέμβασης
πυρκαγιάς, 5) μάσκα δασοπυρόσβεσης, 6) γάντια πυροσβεστικά, 7) αντιπυρική κουκούλα πυρκαγιάς
8) άρβυλα δασοπυρόσβεσης, 9) μάσκα δασοπυρόσβεσης, 10) φίλτρα σωματιδίων, 11) καθώς και
3.000 αδιάβροχα ανακλαστικά χιτώνια και αδιάβροχες μπότες εργασίας.
Β. Με την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, οχημάτων και μηχανημάτων αξίας
10.000.000,00 εκατ. ευρώ ως εξής: 1) ελαστικά οχημάτων διαφόρων τύπων, 2) αναπνευστικές
συσκευές, 3) υδροφόρα οχήματα 4) οχήματα μεταφοράς προσωπικού Van 4X4 και Pick–up 4Χ4
με διπλή καμπίνα 5) βυτιοφόρα οχήματα καυσίμων, 6) οχήματα αναπνευστικών συσκευών, 7)
σωλήνες, αυλοί, δίκρουνα, συστολές, ανταλλακτικά, 8) αντλίες ηλεκτρικές και βενζινοκίνητες , 9)
ορειβατικός και Χ.Β.Ρ.Π. εξοπλισμός.
Γ. Αναβάθμιση εκπαιδευτικών διαδικασιών και υποδομών καθώς και εκσυγχρονισμό των
τηλεπικοινωνιών και πληροφοριακών υποδομών αξίας 10.000.000 εκατ. ευρώ ως εξής: 1)
συντήρηση των υφισταμένων κτιριακών υποδομών 2) κατασκευή και τεχνική διαχείριση των
κτιριακών εγκαταστάσεων στη Νέα Μάκρη Αττικής 3) κατασκευή κτιρίων, όπου χρήζει άμεσης
προτεραιότητας όπως της 2ης Ε.Μ.Α.Κ., κ.λ.π. 4) κατασκευή εκπαιδευτικού κέντρου πυρόσβεσης
και πεδίου εκπαίδευσης ειδικής οδήγησης με εργαστήρια και προσομοιωτές 5) μελέτη για την
προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακού συστήματος ασύρματης επικοινωνίας. 6) αναβάθμιση και
συντήρηση του αναλογικού συστήματος VΗF πανελλαδικά 7) προμήθεια φορητών ασυρμάτων 8)
αναβάθμιση - ανανέωση εφαρμογών και συντήρηση των υφιστάμενων υπολογιστικών συστημάτων,
9) προμήθεια σύγχρονων H/Y για την κάλυψη των υπηρεσιών.
Επίσης, το Συμβούλιο του Επιτελικού Σχεδιασμού πρέπει να λάβει υπόψη του τα εξής: 1) τις
διαθέσιμες προγραμματισμένες πιστώσεις και τις χρηματικές υποχρεώσεις της υπηρεσίας 2) τα
διαθέσιμα αποθεματικά υλικών και τις ελλείψεις σε είδη 3) τις καταγεγραμμένες ανάγκες σύμφωνα
με την αλληλογραφία των Δ/νσεων του Α.Π.Σ. και των αναγκών των Υπηρεσιών 4) την τήρηση
των νόμιμων διαδικασιών για την αξιοποίηση των δωρεών, 5) οποιαδήποτε απαίτηση υφίσταται
και αποτελεί προτεραιότητα για την εκπλήρωση της αποστολής του Σώματος, λαμβάνοντας υπόψη
και Μ.Α.Π. και για τους εθελοντές του Π.Σ., 6) οποιαδήποτε με το θέμα ζητήματα (νομοθετικά,
θεσμικά κοινωνικά) τα οποία θα πρέπει να συσχετισθούν ως παράμετροι σχεδιασμού για τις
ευρύτερες δημοσιονομικές υπάρχουσες δυσχέρειες.
Εξάλλου, το προεδρείο έθεσε και ζήτημα ψυχοκοινωνικής στήριξης όσων συμμετείχαν στις
επιχειρήσεις στην Ανατολική Αττική. «Οφείλουμε αρχικά να εξάρουμε το έργο των έξι (6)
συναδέλφων που απαρτίζουν το νεοσύστατο Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας του Π.Σ., οι οποίοι
αγόγγυστα και νυχθημερόν προσέφεραν τις υπηρεσίες τους, τόσο στην ψυχολογική υποστήριξη
των συναδέλφων, αλλά και των άλλων συνανθρώπων μας που έζησαν την καταστροφή, όσο και
στην παροχή των υπηρεσιών τους στο νεκροτομείο μεταφοράς των θυμάτων με την υποστήριξη
των συγγενών τους. Σύμφωνα μάλιστα με σημερινή ανακοίνωση του Γραφείου, γνωστοποιείται
ότι το προσωπικό του θα προβεί σε επισκέψεις - δράσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης σε Σταθμούς
και Υπηρεσίες που ενεπλάκησαν στο τραγικό συμβάν. Αντιλαμβανόμενοι, όμως, τον μεγάλο
φόρτο εργασίας του Γραφείου τις ημέρες αυτές και μετά την τιμητική εκδήλωση ενδιαφέροντος
από το εξειδικευμένο προσωπικό της οργάνωσης Γιατροί του Κόσμου, θεωρούμε ότι η επικουρική
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συνδρομή τους σε θέματα ψυχολογικής υποστήριξης είναι άκρως απαραίτητη. Ενημερώνουμε
όλους τους συναδέλφους ότι μετά από τηλεφωνική μας επικοινωνία, υπήρξε αμέριστο ενδιαφέρον
από την οργάνωση, για ανάληψη δράσεων στο ζήτημα αυτό. Δυστυχώς, η φύση της εργασίας
μας και η αποστολή μας στην αντιμετώπιση τέτοιων πολύνεκρων καταστροφών, είναι δεδομένο
ότι επιφέρει ιδιαίτερη ψυχολογική επιβάρυνση στο προσωπικό που καλείται να επέμβει με
οποιονδήποτε τρόπο.
Είμαστε και εμείς πέρα από επαγγελματίες, άνθρωποι με όλες τις ευαισθησίες και τα συναισθήματα,
γεγονός που είναι εκ φύσεως αδύνατο να μας αφήσει ανεπηρέαστους σε κάθε επόμενο βήμα της
ζωής μας. Οι σκληρές και αποτρόπαιες εικόνες των απανθρακωμένων συνανθρώπων μας, ιδίως
των μικρών παιδιών, λυγίζουν κάθε ανθρώπινο συναίσθημα, αφήνοντας πάντα ένα μεγάλο ψυχικό
κενό, που πάντα θα μας ακολουθεί.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν και νιώθουν την ανάγκη ψυχολογικής
υποστήριξης, να το γνωστοποιήσουν άμεσα επικοινωνώντας με τις δομές υποστήριξης! Η ψυχική
υγεία του Έλληνα πυροσβέστη, είναι το σημαντικότερο εφόδιο για την δύσκολη συνέχεια».
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονταν και οι παρεμβάσεις του προεδρείου για την κανονικότητα στο
ωράριο εργασίας και τον περιορισμό των άσκοπων επιφυλακών. «Καλούνται οι Πρωτοβάθμιες
Ενώσεις να παρακολουθούν συνεχώς την εφαρμογή της τήρησης των σχετικών Διαταγών»,
σημείωνε σε σχετικό έγγραφό του, ενώ δεν δίστασε να απαντήσει και σε κακεντρεχή σχόλια.
Το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για την πυρκαγιά στο Μάτι, άλλωστε ήταν τεράστιο σε
παγκόσμιο επίπεδο. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ Δημήτρης Σταθόπουλος, ανταποκρίθηκε στα
εκατοντάδες αιτήματα που υποβλήθηκαν από κάθε είδους μέσο ενημέρωσης, εφημερίδες και
περιοδικά, ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, ραδιόφωνα και τηλεοράσεις από κάθε γωνιά της γης,
από τα βάθη της Ασίας έως την άλλη άκρη του Ατλαντικού και την Αυστραλία. Με τις δηλώσεις και
την ενημέρωση που τους παρείχε ο πρόεδρος, στόχος ήταν η ανάδειξη της αποστολής του ΠΣ και η
προστασία του αφανούς του ήρωα, του καθημερινά μαχόμενου ανώνυμου Πυροσβέστη.
Πάντως, μια άλλη διάσταση εισάγει στο δημόσιο προβληματισμό για τις φονικές πυρκαγιές
δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου» της 28ης Σεπτεμβρίου 2018, το οποίο παραθέτει έρευνα της
PWC με το ερώτημα «Πώς τα πολιτικά γεγονότα επηρεάζουν τις πυρκαγιές και ποιες οι επιδόσεις
μας στην πυρόσβεση».
Η δημοσιογράφος Ελπίδα Οικονομίδη, υποστηρίζει ότι οι εκλογές ανάβουν φωτιές και αφήνουν
πίσω τους καμένη γή!
«Οι εκλογικές χρονιές και τα μεγάλα πολιτικά γεγονότα, σύμφωνα με έρευνα της PWC, εκθέτουν
τον μηχανισμό πυρόσβεσης ο οποίος φαίνεται να χαλαρώνει με αποτέλεσμα να υπάρχει 80%
απόκλιση στην έκταση που λαμβάνουν οι φωτιές. Η μέση διαφορά αγγίζει τα 450.000 επιπλέον
στρέμματα στην έκταση που λαμβάνουν οι πυρκαγιές σε εκλογικές χρονιές. (…) Παρά το γεγονός
ότι ξοδεύουμε κάθε χρόνο 500 εκατομμύρια ευρώ για τη δασοπυρόσβεση, 81 εκατομμύρια
στρέμματα είναι εκτεθειμένα στον κίνδυνο πυρκαγιάς. Στα συγκριτικά στοιχεία που παραθέτει
η έρευνα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο στον
αριθμό εμφάνισης πυρκαγιών ανά εκτάριο. Παρ’ όλα αυτά, οι καταστροφές στην Ελλάδα μετά τις
πυρκαγιές είναι πολύ μεγαλύτερες. Η επιφάνεια καμένης γης, είναι σημαντικά πάνω από τον μέσο
Ευρωπαϊκό όρο καταδεικνύοντας τα σοβαρά κενά στον πυροσβεστικό μηχανισμό. Ενώ στην Ελλάδα
ο μέσος όρος δασικών πυρκαγιών είναι 0,13 ανά μη αστική έκταση, η καταστροφή από τις δασικές
πυρκαγιές είναι πολλαπλάσια. Η καμένη έκταση ανά δασική πυρκαγιά φτάνει τα 27,9 εκτάρια
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στην Ελλάδα ενώ στη νότια Ευρώπη μόλις τα 11,4 εκτάρια. Κι ενώ η συχνότητα της εμφάνισης
δασικών πυρκαγιών μπορεί να εξηγηθεί από τις κλιματικές συνθήκες, η έκταση της καταστροφής
που λαμβάνει δεν μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο από αυτό, όπως υποστηρίζει η έκθεση.
Η Ελλάδα παρουσιάζει την εξής ιδιαιτερότητα όσον αφορά τη σύνθεση της πυροπροστασίας. Αν
και ανήκει στις χώρες με τον υψηλότερο αριθμό επαγγελματιών πυροσβεστών που απασχολούνται,
δεν διαθέτει τα μηχανικά μέσα που θα συμβάλουν στην έγκαιρη και επιτυχή κατάσβεση. Σύμφωνα
με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος το 2016 η Ελλάδα διαθέτει 15.500 πυροσβέστες αλλά
μόλις 48 αεροπλάνα και ελικόπτερα, 1.800 οχήματα και 3.300 ειδικού τύπου οχήματα, μοτοσικλέτες
κλπ». (…)
Κι ενώ η έρευνα παραδέχεται ότι το θέμα της δασοπυρόσβεσης είναι ιδιαίτερα σύνθετο
συνδέοντας την αποδοτικότητά του με την έλλειψη οργάνωσης, προσθέτει και τα πολιτικά
γεγονότα ως έναν απορυθμιστικό παράγοντα στη λειτουργία του συστήματος δασοπυρόσβεσης.
Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 1980 - 2016, η διαφορά στη συχνότητα των πυρκαγιών μεταξύ των
ετών κατά την οποία διεξήχθησαν εκλογικές αναμετρήσεις σε σύγκριση με τις περιόδους πολιτικής
σταθερότητας, είναι της τάξης του 10%. Ωστόσο, παρατηρείται σημαντική διαφορά 450.000
στρεμμάτων (80%) στο εύρος των καμένων εκτάσεων κατά τις περιόδους πολιτικής μετάβασης. Το
τελευταίο καταδεικνύει τη χαλάρωση του μηχανισμού πυρόσβεσης στις συγκεκριμένες περιόδους
αλλά και τη μείωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών δασοπυρόσβεσης παρ’ όλο που η
χρηματοδότησή τους δεν φαίνεται να επηρεάζεται. Το σύνθετο αυτό φαινόμενο σχετίζεται με τη
δομή των πυροσβεστικών δυνάμεων, τους διαθέσιμους πόρους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων,
το γενικότερο επιχειρησιακό συντονισμό αλλά και την κατανομή ανθρώπινων και τεχνικών πόρων»,
αναφέρει στα συμπεράσματά της η έρευνα.
Η χώρα σε διάλυση - τα προβλήματα στη νέα Ηγεσία
Μετά την αλλαγή Ηγεσίας, το προεδρείο απευθύνθηκε στο νέο Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος,
Αντιστράτηγο Ματθαιόπουλο Βασίλη, και με αφορμή την καταπόνηση του προσωπικού, σημείωνε
μεταξύ άλλων:
«Αναμφίβολα η μεγάλη καταστροφή και ο άδικος θάνατος τόσων συνανθρώπων μας την 23η
Ιουλίου 2018, αποτελεί ημερομηνία – ορόσημο για το Π.Σ. και απαρχή για επαναπροσδιορισμό της
λειτουργίας του, ως κύριου βραχίονα της Πολιτικής Προστασίας της χώρας. Ήδη δρομολογήθηκε η
μετεξέλιξη της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας σε Εθνική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών,
ενώ προηγήθηκε η αλλαγή Ηγεσίας και στο Π.Σ. με την αναβάθμιση του πρώην Υπαρχηγού
Επιχειρήσεων, σε Αρχηγό του Σώματος.
Δυστυχώς μετά την ανάληψη της νέας Ηγεσίας, βρίσκονται σε εξέλιξη δεδομένης και της
μεγάλης επικινδυνότητας (δείκτης 4), που παρουσιάζουν αρκετές Περιφέρειες της επικράτειας, μια
σειρά ενεργειών που χαρακτηρίζονται από πανικό και προχειρότητα, όπως μεγάλες μετακινήσεις
πυροσβεστικών οχημάτων και προσωπικού, ιδίως προς Υπηρεσίες της Αττικής, Αχαΐας, Κορινθίας,
αλλά και άλλων περιοχών, αλλά και κήρυξη γενικής επιφυλακής του προσωπικού σε διάφορους
νομούς, χωρίς να έχει προκύψει το παραμικρό συμβάν πυρκαγιάς.
Μετά την μεγάλη αυτή καταστροφή, κατανοούμε την πρόσθετη ανάγκη θωράκισης κάποιων
ευαίσθητων περιοχών, θεωρούμε όμως ταυτόχρονα ότι αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί για πολλούς
και διάφορους λόγους, μετακινώντας προσωπικό που θα διασχίσει χιλιάδες χιλιόμετρα, για ημέρες
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ολόκληρες, αφού είναι γνωστό ότι οι καιρικές συνθήκες μηνών όπως του Αυγούστου, είναι
αμετάβλητες για πολλές ημέρες, χωρίς καν την πρόνοια μετακίνησης με Φύλλα Πορείας για την
κάλυψη μέρους των προσωπικών τους εξόδων.
Εν ολίγοις, δεν είναι δυνατόν τις ελλείψεις και τις αβλεψίες των υπευθύνων, να τις πληρώνει ο
απλός πυροσβέστης, που καλείται, πληρώνοντας από την τσέπη του και χωρίς καμία άλλη μέριμνα,
να μετακινηθεί τόσο μακριά! Με κινήσεις και σύστημα «πλημμύρα», δεν κερδίζεται κανένας
αγώνας, όταν μάλιστα είναι και τόσο σκληρός!
Έστω και τώρα, μεσούσης της περιόδου και μετά από μια τέτοια συγκυρία, η νέα Ηγεσία του
Π.Σ., γνωρίζοντας άριστα τα μέσα και τις συνθήκες, αφού διαθέτει την προηγούμενη εμπειρία, να
προβεί σε σωστές οργανωτικές κινήσεις, ώστε να διαχειριστεί κατάλληλα το υπάρχον προσωπικό
των Υπηρεσιών, αποφεύγοντας ενέργειες που προδίδουν πανικό και φόβο, σύμβουλοι κακοί την
ώρα της μάχης.
Το απλό και το ευκολότερο για μια Ηγεσία, μετά από μια τέτοια καταστροφή, είναι να συμπιέσει
περαιτέρω τα δεδομένα, θέτοντας συνεχώς το προσωπικό σε κατάσταση επιφυλακής, γεγονός που
θα επιφέρει μεγαλύτερη ψυχολογική και σωματική κόπωση, μετακινώντας δυνάμεις στα τέσσερα
σημεία του ορίζοντα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλειά του, ενέργειες που σίγουρα θα έχουν
αντίθετα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Απαιτείται αυτή την ώρα, ψύχραιμη αντιμετώπιση
των δεδομένων, σωστή διαχείριση του προσωπικού όλων των Υπηρεσιών, για να μπορέσουμε να
αντιμετωπίσουμε την δύσκολη αυτή περίοδο. Το Π.Σ. όπως επανειλημμένα τονίζουμε, χρειάζεται
ενίσχυση με προσωπικό και μέσα, αλλά και νέο επιχειρησιακό σχεδιασμό.
Οι δύσκολες περιστάσεις δεν αντιμετωπίζονται με οδηγούς τον πανικό και τον φόβο, αφού ο
συμπολίτης μας αναμένει από εμάς τα καλύτερα αποτελέσματα στην μάχη της ασφάλειάς του».
Στο κοινό μέτωπο των Ομοσπονδιών, τα γεγονότα οδηγούν και πάλι στη Θεσσαλονίκη. Με
ανακοίνωσή τους παραθέτουν τα καυτά αιτήματα και ζητούν από τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα
να τα λάβει υπόψη του. Καλούν δε τους συναδέλφους τους να συμμετάσχουν μαζικά, «δηλώνοντας
προς πάσα κατεύθυνση ότι είμαστε και θα είμαστε εδώ παρόντες και θα συνεχίσουμε να δίνουμε
την μάχη για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών σύμφωνα, με την αποστολή
και τον όρκο μας».
Λίγο πριν τη διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη, το προεδρείο συμμετέχει για άλλη μια φορά στην
κινητοποίηση του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων «ΑΞ.Ι.Α.». που πραγματοποιείται στην Αθήνα
στις 3-9-18, με αίτημα κυρίως την άρση του άρθρου 12 του ν.4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου).
«Οι διαφαινόμενες καλές προθέσεις του κ. υφυπουργού θα κριθούν πολύ σύντομα. Ο Σύλλογος
Συζύγων Θανόντων «ΑΞ.Ι.Α.» θα είναι σε επιφυλακή και έτοιμος για νέους αγώνες αν οι υποσχέσεις
δεν γίνουν πράξη» διαβάζουμε σε σχετική ανακοίνωσή τους.
Όλοι εξέπεμψαν ηχηρά μηνύματα στην κυβέρνηση
Από τη Θεσσαλονίκη, για άλλη μια φορά, όλοι εξέπεμψαν ηχηρά μηνύματα τόσο στην κυβέρνηση
όσο και στον πολιτικό κόσμο της χώρας, συνολικά.
Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των Ομοσπονδιών, οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις των Αστυνομικών,
των Πυροσβεστών, των Λιμενικών και των Στρατιωτικών, τα προεδρεία των Ειδικών Φρουρών
Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης, καθώς και Σύνδεσμοι και Ενώσεις Αποστράτων των
Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων από όλη τη χώρα, έδωσαν βροντερό «παρών» στο
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Λευκό Πύργο, και εν συνεχεία, στην πορεία που ακολούθησε προς το υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, όπου με συνθήματα και αποδοκιμασίες, εκδήλωσαν την αγανάκτηση και την οργή τους
για τις μνημονιακές πολιτικές που οδήγησαν τους ένστολους στην απαξίωση και στο μαρασμό.
Απαίτησαν δε από όλους σεβασμό στο ένστολο δυναμικό της Χώρας και λήψη ουσιαστικών
αποφάσεων που θα ενισχύουν το αξιόμαχό τους και θα επιβεβαιώνουν στην πράξη το πραγματικό
ενδιαφέρον του πολιτικού κόσμου για τα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις.
Οι ομιλητές συνόψισαν με εμφαντικό τρόπο και επιχειρήματα την καθολική απαίτηση του
συνδικαλιστικού τους κινήματος για μια άλλη πολιτική στο τομέα της ασφάλειας, που θα δίνει
λύσεις στα οξυμένα προβλήματα των υπηρεσιών και που θα ανοίγει νέους επαγγελματικούς
ορίζοντες σε όλα τα στελέχη και το ανθρώπινο δυναμικό μας.
Ζήτησαν δε από τον πρωθυπουργό να ξεκαθαρίσει ειδικότερα, στο πλαίσιο των εξαγγελιών του,
τη στάση της κυβέρνησής του, αναφορικά με τις αμετάκλητες αποφάσεις του ΣτΕ για τα αναδρομικά
και την επιστροφή των μισθολογικών αποδοχών στα επίπεδα του 2012 κλπ., όπως είχαν εξάλλου
τη δυνατότητα να παραθέσουν αναλυτικότερα και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, που
είχε δοθεί λίγες ώρες νωρίτερα, στο ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς», αλλά και στη συνάντηση
των προέδρων των Ομοσπονδιών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος,
αμέσως μετά, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, με τη νέα υπουργό Προστασίας
του Πολίτη Όλγα Γεροβασίλη, την υφυπουργό Κατερίνα Παπακώστα και τον Γ.Γ. Δημόσιας Τάξης
Δημήτριο Αναγνωστάκη.
Η πολυαναμενόμενη εξαγγελία του πρωθυπουργού, ωστόσο, από το βήμα της 83ης ΔΕΘ, μία μέρα
μετά, το βράδυ του Σαββάτου, ήταν κατώτερη των προσδοκιών, αφού περιορίστηκε σε μια «θολή»
αναφορά στα αναδρομικά και όχι στο σύνολο των εντελλομένων από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Όπως είπε: «Ήδη, από σήμερα κιόλας, έχουμε τη δυνατότητα να αποκαταστήσουμε αδικίες των
μνημονίων και να επιστρέψουμε στους δικαιούχους ποσά που παρανόμως παρακρατήθηκαν.
Καταβολή αναδρομικών σε ένστολους, δικαστικούς, πανεπιστημιακούς, συνολικού ύψους 1 δισ.
εντός τους 2018» κλπ.
«Με την ελπίδα ότι, η δήλωση του πρωθυπουργού, «να γίνει η Ελλάδα, πρότυπο χώρας που θα
σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων», δεν θα αποτελέσει άλλη μια πομφόλυγα, από την πλευρά
μας διαβεβαιώνουμε τον ίδιο, αλλά και το σύνολο των συναδέλφων και των συναδελφισσών μας,
ότι στη «νέα εποχή», το δικό μας «ΠΑΡΩΝ» θα μείνει στην Ιστορία! Ο δρόμος για τη δική μας
«Ιθάκη», είναι ακόμα μακρύς!» κατέληγε η κοινή ανακοίνωση των επτά Ομοσπονδιών – Ενώσεων
των ΣΑ και ΕΔ. ενώ ανάλογο ήταν και το ψήφισμα με τα αιτήματά τους.
Στο ενεργητικό του προεδρείου καταγράφουμε, επίσης, τις παρεμβάσεις με αφορμή τη μεγάλη
ταλαιπωρία που βίωσαν οι 14 συνάδελφοί τους από τις Π.Υ. Άργους, Τρίπολης, Κορίνθου, Οινοφύτων
και Θηβών που μετακινήθηκαν τέλη Σεπτεμβρίου για την κατάσβεση μεγάλης πυρκαγιάς στη Σάμο,
αλλά και την επίσκεψή του στην Π.Υ. Μυκόνου, ύστερα από αίτημα των υπηρετούντων συναδέλφων
τους στην εν λόγω Υπηρεσία όπου και διαπιστώθηκε ότι «οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις δεν
διασφαλίζουν και δεν παρέχουν τα προβλεπόμενα αλλά ούτε τις στοιχειώδεις συνθήκες διαβίωσης,
διαμονής, παραμονής στους χώρους αυτούς. Συνθήκες τριτοκοσμικές, μηδαμινές παροχές (ακόμα
και στο πόσιμο νερό) και συνωστισμός στους χώρους ανάπαυσης. Ακολούθησε πλήθος ερωτημάτων
από τους συναδέλφους τα οποία και απαντηθήκανε, αφουγκραζόμενοι την έκδηλη ανησυχία τους
και προβληματισμό τους, καθώς και συνάντηση με τον Διοικητή της Υπηρεσίας κ. Παναγιώτη
Μαυραγάνη σε πολύ φιλικό και εγκάρδιο κλίμα όπου παραθέσαμε τους προβληματισμούς των
συναδέλφων και υποσχέθηκε ότι θα πράξει ό,τι είναι δυνατόν, για τη συνεχή βελτίωση των
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συνθηκών διαμονής και διαβίωσης των συναδέλφων.
Μετέπειτα, ακολούθησε συνάντηση με τους υπευθύνους της Fraport, όπου δόθηκαν οι
διαβεβαιώσεις ότι σε ένα περίπου χρόνο θα έχει πραγματοποιηθεί η μετεγκατάσταση της Υπηρεσίας
σε έναν καινούριο χώρο που πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτεί μία σύγχρονη Υπηρεσία. (Έγινε
και επίδειξη των αντίστοιχων αρχιτεκτονικών μελετών).
Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το δήμαρχο Μυκόνου Κων/νο Κουκά και ετέθησαν
υπόψη του τα προβλήματα που αφορούν την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τον ευχαριστήσαμε για
ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα και μας υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει να κάνει ό,τι περνάει από το
χέρι του για τη συνεχή βελτίωση των σχέσεων με την Υπηρεσία μας και για την διευκόλυνση και
εξυπηρέτηση όλων των συναδέλφων, αλλά και με ενέργειες που θα βοηθήσουν στην καλύτερη και
αποτελεσματικότερη διασφάλιση της πυρασφάλειας των πολιτών και του φυσικού πλούτου του
νησιού».
Για όλα αυτά επιδόθηκε έγγραφη διαμαρτυρία στον Αρχηγό του ΠΣ.
Λίγες ημέρες μετά, και συγκεκριμένα, στις 28 Σεπτεμβρίου 2018, ένα απίστευτο δράμα ήρθε να
επιβεβαιώσει πόσο απρόβλεπτη και επικίνδυνη είναι η πυροσβεστική έξοδος.
Στις Σέρρες, ο 44χρονος Πυρονόμος Σάββαρης Σάββας, έσπευσε σε αγροτική περιοχή μαζί με
συναδέλφους του για κατάσβεση μικρής έκτασης φωτιάς. Πάτησε όμως καλώδιο μέσης τάσης της
ΔΕΗ και έχασε με τόσο τραγικό τρόπο τη ζωή του.
Το προεδρείο της ΠΟΕΥΠΣ, με ανακοίνωσή του σημείωνε μεταξύ άλλων:
«Ένας ακόμα συνάδελφός μας από την πυροσβεστική οικογένεια προστέθηκε στο Πάνθεον των
Ηρώων του Πυροσβεστικού Σώματος. Σε όλους θα λείψει το ζεστό του βλέμμα, το χαμόγελο και η
αγνή καρδιά του, που αγκάλιαζε τους φίλους, τους συναδέλφους, την οικογένειά του. Ο Πυρονόμος
Σάββαρης Σάββας άφησε την τελευταία του πνοή την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018, την ώρα
του καθήκοντος. Ο Σάββας είχε καταγωγή από το ιστορικό χωριό στους πρόποδες του Μπέλες, τα
Κάτω Πορόια και έμενε στο Λευκώνα Σερρών. Υπηρετούσε στο Π.Κ. Σιδηροκάστρου, ήταν έγγαμος
και πατέρας δύο ανήλικων παιδιών. Αγαπητός στην τοπική κοινωνία, άριστος οικογενειάρχης,
υποδειγματικός συνάδελφος. Η θλίψη μας αβάσταχτη και τη μοιραζόμαστε με την οικογένειά του
προς την οποία απευθύνουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια.
Ο θάνατος ακόμη ενός συναδέλφου εν ώρα εργασίας, αποκαλύπτει το μείζον θέμα της ασφάλειας
του προσωπικού στα συμβάντα και τις μεγάλες ελλείψεις σε ατομικά μέσα πυροπροστασίας.
Απαιτούμε την άμεση διερεύνηση των αιτίων του τραγικού συμβάντος, την απόδοση ευθυνών
εφόσον προκύψουν και την έμπρακτη συμπαράσταση της πολιτείας στην οικογένεια του συναδέλφου
μας.
Η τραγική απώλεια του συναδέλφου μας, επαναφέρει στο προσκήνιο το πάγιο αίτημα για την
αναγνώριση του επαγγέλματος του πυροσβέστη ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού.
Καλούμε την πολιτεία να πράξει το αυτονόητο και άμεσα να ικανοποιήσει και να κάνει πράξη
το δίκαιο αίτημά μας σαν ελάχιστο δείγμα έμπρακτης τιμής στους νεκρούς του Πυροσβεστικού
Σώματος. Να είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει».
Στις 3 Οκτωβρίου 2018, η ΠΟΕΥΠΣ συμμετείχε σε ένα ακόμα συλλαλητήριο, αυτό που ξεκίνησε
από το κτίριο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και κατέληξε στο υπουργείο Οικονομικών
μαζί με εκατοντάδες άλλους εργαζομένους, μέλη των Ομοσπονδιών της ΑΔΕΔΥ.
Όπως ανακοινώθηκε, «για μία ακόμα φορά ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος
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και ολόκληρη η πολιτική Ηγεσία του υπουργείου, «έλλειπε» από το υπουργείο, αρνούμενη να
συναντηθεί με τους προέδρους των Ομοσπονδιών, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί συμβολική
κατάληψη της αίθουσας συσκέψεών του, απαιτώντας απαντήσεις στο δίκαιο αίτημά μας. Ο
Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού, αρνήθηκε να δώσει έστω και τώρα το πόρισμα της
Διυπουργικής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης
και ανθυγιεινής εργασίας και την απάντηση στην υποβληθείσα Μελέτη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για την
ένταξή μας σε Β.Α.Ε., να μας εξηγήσει, δηλαδή, γιατί δεν θεωρούν το επάγγελμα του Πυροσβέστη
επικίνδυνο και ανθυγιεινό, ώστε να ακολουθήσουμε τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται.
Η Ομοσπονδία μας, διαβεβαιώνει όλους τους συναδέλφους μας, ότι θα συνεχίσει με άλλους
τρόπους να διεκδικεί το αυτονόητο και ότι ο αυταρχισμός και ο συνεχιζόμενος διαχρονικός
εμπαιγμός των συναδέλφων μας, θα συναντήσουν τη μαζική και δυναμική απάντησή μας».
Η πρώτη συνάντηση με την νέα πολιτική Ηγεσία, και συγκεκριμένα με την υφυπουργό Προστασίας
του Πολίτη Κατερίνα Παπακώστα, πραγματοποιήθηκε στις 9.10.2018 και ήταν εφ’ όλης της ύλης.
Όπως ανακοινώθηκε, «συζητήθηκαν εκτενώς τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο
μας, καταθέσαμε από την μεριά μας σειρά προτάσεων και υποβάλλαμε Υπόμνημα έτσι όπως
ακριβώς έχει διαμορφωθεί με το Ψήφισμα στο 22ο Συνέδριό μας.
Από την πλευρά της έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την επίλυσή τους, στεκόμενη ιδιαίτερα στην
έλλειψη Βαθμολογίου στο Πυροσβεστικό Σώμα, δίνοντας σαφείς εντολές στους συνεργάτες της
και σε συνεννόηση με το Α.Π.Σ., προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες, καθώς επίσης
για τον τρόπο αναγνώρισης του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού. Επίσης, για
την αύξηση των προσλήψεων μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων, σύμφωνα με τις πραγματικές
ανάγκες του Σώματος, καθώς και την ενεργοποίηση των διατάξεων περί Υγείας και Ασφάλειας, τη
διαμόρφωση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου που θα αφορά τις μεταθέσεις των πυροσβεστών,
την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής λύσης για την απρόσκοπτη πρόσβαση στα Μ.Μ.Μ., για
τη δυνατότητα καταβολής του εφάπαξ προαιρετικά σε όσους το επιθυμούν με την συμπλήρωση
των ετών πραγματικής υπηρεσίας και πλείστων άλλων θεμάτων, όντας γνώστης του συνόλου των
προβλημάτων.
Τέλος, μας διαβεβαίωσε για την αγαστή συνεργασία μας, με νέα συνάντηση, για την άμεση
δρομολόγηση λύσεων στα χρονίζοντα αιτήματα του κλάδου μας, εξέφρασε τη βαθιά εκτίμηση
και τον σεβασμό της για την προσφορά και την αυτοθυσία που επιδεικνύει το προσωπικό του
Πυροσβεστικού Σώματος στην αντιμετώπιση όλων των συμβάντων της αρμοδιότητάς του, και
όπως είπε, επιδίωξή της είναι να αρχίσει άμεσα, όχι να εξετάσει τα προβλήματα, αλλά να δώσει
λύσεις.
Η Ομοσπονδία μας, εκτιμά ως απόλυτα θετική τη συνάντηση αυτή, ιδιαίτερα ως προς το σκέλος
της συνεργασίας μας σε τακτική βάση, και θα συνεχίσει με αμείωτη ένταση τον αγώνα για την
επίλυση των προβλημάτων μας».
Απόφαση για αναδρομικά: Υποχρεωτική χορήγηση με εκπτώσεις!
Η κυβέρνηση προέβη τελικά στην κατάθεση της περιβόητης τροπολογίας με αριθμό 1796/141/0711-2018, με την οποία ρυθμίζεται η εφάπαξ καταβολή χρηματικών ποσών και στα στελέχη των
Σωμάτων Ασφαλείας.
Όπως ανακοίνωσε το προεδρείο, η κυβέρνηση υποχρεώθηκε να προβεί στην κίνηση αυτή
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«υπό τον κίνδυνο κυρώσεων μετά την έκδοση συνεχών καταδικαστικών αποφάσεων του ΣτΕ. Η
τροπολογία αυτή αφορά την καταβολή αναδρομικών της περιόδου 01.08.2012 έως και 31.12.2016,
ο χρόνος και οι διαδικασίες χορήγησης των οποίων θα καθοριστεί με νέα Κ.Υ.Α. Από την ανάγνωση
της Απόφασης συμπεραίνονται τα παρακάτω:
Το χρονικό διάστημα που αφορά την καταβολή των αναδρομικών ποσών δεν συμπεριλαμβάνει
ολόκληρο το έτος 2017, αφού η έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου τοποθετείται έναν χρόνο
μετά, δηλαδή την 01.01.2018 και όχι την 01.01.2017, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν.4472/2017
(Α’74)!
Από τις ρυθμίσεις της τροπολογίας διακρίνεται ότι, ενώ ρυθμίζονται οι αποδοχές έως την
31.12.2016, τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά δεν υπολογίζονται στο νέο ειδικό μισθολόγιο
που νομοθετήθηκε με τον ν.4472/2017, όσον αφορά τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς! Τα
παραπάνω συναγόμενα, αποδεικνύουν ότι η παραπάνω απόφαση της κυβέρνησης δεν επαναφέρει
τους μισθούς μας, όπως υποχρεούται από τις Αποφάσεις του ΣτΕ στα επίπεδα του 2012, αφού οι
αναδρομικές αποδοχές που καταβάλλει σκοπίμως δεν λαμβάνουν υπόψη τους τα δύο παραπάνω
συμπεράσματα.
Πρόκειται στην ουσία για μία τροπολογία που κινείται φανερά στη φιλοσοφία της προεκλογικής
και υποχρεωτικής από τις Αποφάσεις της δικαιοσύνης, τακτοποίησης. Καλούμε την κυβέρνηση να
προβεί στην πλήρη συμμόρφωση και εναρμόνισή της με τις αμετάκλητες αποφάσεις της Ελληνικής
δικαιοσύνης, αποδεικνύοντας με πράξεις τον σεβασμό της απέναντι στο ένστολο προσωπικό της
χώρας».
Ο πρωθυπουργός, βέβαια, δήλωνε σε όλους τους τόνους ότι «η καθαρή έξοδος από τα μνημόνια
σηματοδοτοτεί τις δυνατότητες της χώρας να περάσει σε άλλη εποχή». Και απευθυνόμενος στην
αξιωματική αντιπολίτευση,πρόσθεσε:«Δεν σας κατηγορούμε ότι δεν θέλατε να συμμορφωθείτε
με τις δικαστικές αποφάσεις, είναι κατανοητό ότι δεν υπήρξε δημοσιονομικός χώρος. Η απόφαση
του ΣτΕ δεν αποτελεί κανονιστική υποχρέωση αλλά είναι ηθική μας υποχρέωση όταν υπάρχει η
δυνατότητα να αποκαθιστούμε τις πληγές που δημιουργήσατε τα προηγούμενα χρόνια”, ανέφερε ο
Αλέξης Τσίπρας προκαλώντας νέο γύρο αντιπαράθεσης.
Στις 4.12.2018 το προεδρείο της Ομοσπονδίας συναντήθηκε με την υπουργό Προστασίας του
Πολίτη Όλγα Γεροβασίλη και αφού την ενημέρωσε για τις προτεραιότητές του, πήρε τις ακόλουθες
διαβεβαιώσεις.
-Για την καταβολή των οφειλόμενων αναδρομικών του 50%, ενημέρωσε ότι θα πραγματοποιηθεί
πριν τις εορτές των Χριστουγέννων και στο ποσό θα λαμβάνονται υπόψη τυχόν υπηρεσιακές
μεταβολές που έχουν μισθολογικές συνέπειες και θα υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20%.
-Για το Βαθμολόγιο είπε ότι θα δώσει εντολή να προχωρήσουν οι διαδικασίες, αν και αυτή τη
στιγμή δε μπορεί να δεσμευτεί για κάτι συγκεκριμένο.
-Για την αναγνώριση του επαγγέλματος ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού είπε ότι πρέπει να
περιμένουν την απόφαση της Διϋπουργικής Επιτροπής.
-Για την αύξηση των προσλήψεων στο Πυροσβεστικό Σώμα απάντησε ότι θα κινηθούν στη
λογική της ομογενοποίησης. Σ΄αυτή την κατεύθυνση το ωράριο των εποχικών και πενταετών
Πυροσβεστών εναρμονίζεται με το ωράριο του μόνιμου προσωπικού. Χρειάζεται αύξηση
της δύναμης του Πυροσβεστικού Σώματος και περισσότερες προσλήψεις οι οποίες αρχικά θα
καλυφθούν από τους πίνακες των επιλαχόντων παλιότερων διαγωνισμών. Εξετάζεται η εισαγωγή
περισσότερων Πυροσβεστών μέσω των πανελληνίων εξετάσεων και ενδιάμεσα όσοι από τους
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πενταετείς πληρούν τις προϋποθέσεις, θα μονιμοποιούνται.
-Για την προκήρυξη Σχολής Αρχιπυροσβεστών, ότι είναι στις σκέψεις της και θα ζητήσει την
μεθοδολογία και την εισήγηση του Αρχηγείου.
-Για τον Κανονισμό Μεταθέσεων, αυτή την στιγμή βρίσκεται στην τελική επεξεργασία με
στόχο την διαμόρφωση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου που θα αφορά τις μεταθέσεις των
Πυροσβεστών, έχοντας ως γνώμονα την αξιοκρατία και την πλήρη διαφάνεια.
-Για την αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας, ότι προχωρά με εντατικούς ρυθμούς ο
καθορισμός του νέου θεσμικού πλαισίου για την μαζική αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας
στα πρότυπα των πλέον σύγχρονων συστημάτων σε διεθνές επίπεδο.
-Για τις υπηρεσιακές ταυτότητες, ότι περιμένει την τελική εισήγηση του Αρχηγείου και ότι θα
δρομολογηθεί άμεσα λύση.
-Για την ελεύθερη μετακίνηση των Πυροσβεστών στα Μ.Μ.Μ., διευκρίνισε ότι αυτή την στιγμή
είναι στην τελική συνεννόηση, προκειμένου να ακολουθήσει Διαταγή του Α.Π.Σ. ύστερα από
σχετική οδηγία του Ο.Α.Σ.Α. η οποία θα γνωστοποιεί στους συναδέλφους την διαδικασία, την
οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν, προκειμένου να προμηθευτούν τις κάρτες επιβίβασης.
-Για την επέκταση της μάχιμης πενταετίας, για όλο το πυροσβεστικό προσωπικό προς συμπλήρωση
του συντάξιμου χρόνου, αποδέχτηκε την πρόταση του, να συμβάλλει έτσι ώστε σε συνεργασία
με την αρμόδια υπουργό Εργασίας να επιλυθεί το ζήτημα της επέκτασης των Υπηρεσιών που
αποτελούν μάχιμες μονάδες (Ε.Μ.Α.Κ., Δ.Α.Ε.Ε., Υ.Μ.Π.Σ. κλπ).
-Για τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος στους μετόχους του ΤΠΥΠΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ είπε ότι
από την στιγμή που το δικαιούται η Αστυνομία, είναι θετική αλλά θα ζητήσει και την πρόταση του
Α.Π.Σ.
-Για τις συντάξεις χηρείας είπε ότι αν και δεν είναι δικιά της αρμοδιότητα, υπάρχει πρόθεση από
την Κυβέρνηση να γίνει διόρθωση σε αυτή την αδικία.
-Για την αναπροσαρμογή και απόδοση των ποινών, είναι θετική και θα ζητήσει και την πρόταση
του Α.Π.Σ. ώστε να απαντήσει άμεσα.
-Για την Υγεία και Ασφάλεια δεν έχει λάβει το σχέδιο Π.Δ. ώστε να το συνεκτιμήσει.
-Για την επιχείρηση φίμωσης και ποινικοποίησης του συνδικαλισμού με πειθαρχικές διώξεις ή
μετακινήσεις, θα ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις από το Αρχηγείο.
Τέλος, η υπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «επιδίωξή της είναι η ενίσχυση του ανθρώπινου
δυναμικού και του εξοπλισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ παράλληλα έχουν ξεκινήσει
οι διαδικασίες για την άρση των αδικιών του παρελθόντος. Σκοπός της είναι το Π.Σ. να είναι
κατάλληλα προετοιμασμένο για την νέα αντιπυρική περίοδο».
Σε κάθε περίπτωση, το συνδικαλιστικό κίνημα, είχε μόλις λάβει το μήνυμα για νέους αγώνες…
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Η προεδρία του Δημήτρη Σταθόπουλου, που ξεκινά λίγο πριν από τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και συνεχίζεται έως σήμερα, χαρακτηρίζεται από τον ίδιο αγωνιστικό ρυθμό διεκδίκησης
των αιτημάτων, ενάντια στα παλιά και νέα μνημόνια.
Η ΠΟΕΥΠΣ αντιστέκεται στις νέες κυβερνητικές και υπηρεσιακές μεθοδεύσεις, λέει όχι στην ανατροπή του Κανονισμού μεταθέσεων, καταγγέλλει την επάνδρωση υπηρεσιών στα αεροδρόμια της
Fraport, δίνει μάχες για το ΤΕΑΠΑΣΑ και τις αποφάσεις του ΣτΕ με στόχο αξιοπρεπείς μισθούς
και συντάξεις, αγωνίζεται για το βαθμολόγιο, τιμά τους Πεσόντες εν ώρα καθήκοντος πυροσβέστες,
στηρίζει τα αιτήματα του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α. και συμμετέχει ενεργά στο ενιαίο
μέτωπο με τις άλλες Ομοσπονδίες -ΠΟΑΣΥ, ΠΟΑΞΙΑ, ΕΑΠΣ, ΠΟΕΠΛΣ και ΠΕΑΛΣ-, με τη νέα
Ομοσπονδία των στρατιωτικών-ΠΟΜΕΝΣ, καθώς και με τις Ενώσεις και Ομοσπονδίες των συνταξιούχων των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.
Επίσης, μέσω της εποικοδομητικής συνεργασίες με την πολιτική και φυσική Ηγεσία, με τα πολιτικά
κόμματα και τους κοινωνικούς φορείς, υπερασπίζεται τα συμφέροντα των μελών της και διεκδικεί
τη λειτουργία ενός Πυροσβεστικού Σώματος, άρτια εξοπλισμένου και εκσυγχρονισμένου, ώστε η
ελληνική κοινωνία στη νέα εποχή που ξημερώνει, πραγματικά να απολαμβάνει των υπηρεσιών που
της αξίζουν.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Επιχειρώντας την αποτύπωση της Ιστορίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τη σκέψη πάντα στον
εργαζόμενο πυροσβέστη, στην αποστολή του να υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο και την πατρίδα,
ανακαλύπτουμε όλες τις κρίσιμες καμπές και τα γεγονότα εκείνα που σφράγισαν τη ροή του
πυροσβεστικού χρόνου στη χώρα μας. Πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις όπου ο πυροσβέστης δεν
λειτούργησε «πυροσβεστικά» για να τις αποτρέψει, αλλά αντιθέτως, με την αίσθηση καθήκοντος
που τον διέκρινε, άφησε και ο ίδιος βαθύ το αποτύπωμά του σε αυτές, γράφοντας τη δική του
Ιστορία.
Το χρονικό των ιστορικών εξελίξεων και των κοινωνικών αναγκών, που οδήγησαν στην ίδρυση
του πρώτου σωματείου πυροσβεστών στη χώρα μας και εν συνεχεία σε μια πυκνή σε συνδικαλιστικά
γεγονότα πορεία, προσπαθήσαμε να το καλύψουμε με εκτενείς αναφορές στις κυβερνητικές
πολιτικές για το Πυροσβεστικό Σώμα από το 1930 και εντεύθεν. Το Πυροσβεστικό Σώμα, παρά τις
από καιρού εις καιρόν υπαγωγές του είτε στο υπουργείο Εσωτερικών είτε στο υπουργείο Δημόσιας
Τάξης με τις διάφορες ονομασίες του, είναι Σώμα Ασφαλείας και στελεχώνεται με δημόσιους,
πολιτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι ωστόσο δεν έχουν το δικαίωμα της απεργίας, καίτοι έχουν
ενταχθεί στην ΑΔΕΔΥ.
Η αποστολή του ΠΣ όλα αυτά τα χρόνια εμπλουτίζεται ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις
της κοινωνίας και του κράτους, σήμερα, δε, διεκδικεί κεντρικό ρόλο στο ευρύτερο σύστημα Πολιτικής
Προστασίας της χώρας. Τα δεδομένα και οι σταθερές προηγούμενων δεκαετιών, αποτελούν
πια μακρινό παρελθόν, οπότε το ΠΣ έχει πλέον να αντιμετωπίσει σύγχρονες προκλήσεις, αυτές
που σχετίζονται με τις κοινωνικές και τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις συγκρούσεις στο σύγχρονο
κόσμο και κυρίως αυτές που εμφανίζονται ως αποτέλεσμα της διατάραξης της οικολογίας και του
οικοσυστήματος γενικότερα.
Αν τα υπόλοιπα Σώματα Ασφαλείας, Αστυνομία και Λιμενικό, καλούνται να δράσουν σε ένα λίγο
πολύ προβλέψιμο περιβάλλον με πρωταγωνιστή τον άνθρωπο, το Πυροσβεστικό Σώμα έρχεται
αντιμέτωπο πολλές φορές επιπροσθέτως με θεούς και δαίμονες, με ατίθασες δηλαδή, δυνάμεις της
φύσης και με μη προβλέψιμες καταστάσεις.
Η κατοχύρωση της ασφάλειας και η προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του
κράτους, καθώς επίσης του δασικού πλούτου και του φυσικού περιβάλλοντος από τους κινδύνους
των πυρκαγιών, θεομηνιών και άλλων καταστροφών, είναι αποστολή ιδιαίτερα απαιτητική,
δυστυχώς δε και ανθρωποφάγα. Όσο καλά κι αν είναι προετοιμασμένο ένα Πυροσβεστικό Σώμα,
πάντα πρέπει να αναζητά τα καλύτερα οργανωτικά σχήματα, τις βέλτιστες πρακτικές και τα πιο
σύγχρονα μέσα στον επιχειρησιακό τομέα, ως εφόδια για την άμυνά του απέναντι στα στοιχεία της
απρόβλεπτης φύσης αλλά και του κάθε κακόβουλου, νοσηρού εγκεφάλου. Ο απλός πυροσβέστης,
από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να κληθεί σε εντελώς διαφορετικά συμβάντα, από την πιο
απλή διάσωση ενός εγκλωβισμένου ατόμου σε ένα ασανσέρ πολυκατοικίας και την κατάσβεση
μιας ακίνδυνης πυρκαγιάς σε μια μικρή οικία, μέχρι την εξουδετέρωση επικίνδυνων τρομοκρατικών
απειλών, τη διάσωση ανθρώπων από μεγάλης έκτασης βιομηχανικά ατυχήματα και άλλα πολύπλοκα
συμβάντα.
Θα ήταν επομένως λογικό, το ελληνικό κράτος και ειδικότερα κάθε πολιτικός που άσκησε πολιτική
εξουσία και είχε επιρροή στα πολιτικά πράγματα της χώρας μας, από συστάσεως Πυροσβεστικού
Σώματος, να είχε ως κύριο μέλημά του τη μέγιστη δυνατή προετοιμασία των Υπηρεσιών και του
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ανθρώπινου δυναμικού τους για να επιτελούν την αποστολή τους αποτελεσματικά και προφανώς
με τις λιγότερες απώλειες σε όλα τα επίπεδα.
Αν και ήταν διακηρυγμένος στόχος όλων των πολιτικών και όλων των εποχών που εξετάσαμε,
το συμπέρασμα είναι ότι σχεδόν πάντα αυτές οι πολιτικές ήταν ελλειμματικές και υποχρηματοδοτημένες -με εξαίρεση την περίοδο των ολυμπιακών αγώνων του 2004 της Αθήνας,
όπου δαπανήθηκαν, -αν δεν σπαταλήθηκαν κιόλας- εκατοντάδες εκατομμυρίων ευρώ, σε
διάφορα εξοπλιστικά προγράμματα. Βέβαια, το ολυμπιακό κεκτημένο γρήγορα εξανεμίστηκε,
για να επανέλθουμε στη γνωστή κακοδαιμονία της δημόσιας διοίκησης και ορισμένων πολιτικοοικονομικών και συνδικαλιστικών πρακτικών που μεταξύ άλλων, τελικά, ευθύνονται για την
παταγώδη χρεοκοπία της χώρας, πέντε-έξι χρόνια αργότερα…
Στη ροή του πυροσβεστικού χρόνου που διανύσαμε με κεντρικό πρωταγωνιστή το συνδικαλιστικό
κίνημα των πυροσβεστών και των ενστόλων αστυνομικών και λιμενικών γενικότερα, όπου και
όταν συνέπιπταν οι αγώνες τους, πρέπει να επισημανθεί απερίφραστα και με κάθε ειλικρίνεια ότι
υπήρξε καθοριστικός ο ρόλος του στο κεφαλαιώδες ζήτημα τόσο της ανάδειξης των εσωτερικών
προβλημάτων λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος όσο και της άσκησης της απαραίτητης
πίεσης προς τις εκάστοτε κυβερνήσεις, με στόχο την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών προς
τους πολίτες και το κράτος.
Βέβαια, η ίδρυση του πρώτου πυροσβεστικού σωματείου, τέλη της δεκαετίας του ’80, έρχεται
αρκετά καθυστερημένα για λόγους που αναφέραμε εξαντλητικά, αλλά σε κάθε περίπτωση, αποτέλεσε
μεγάλο σταθμό στην Ιστορία αφενός του Πυροσβεστικού Σώματος, αφετέρου δε, του ευρύτερου
συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας. Αν και δεν ασχοληθήκαμε με το κατά πόσο αυτό επηρέασε
τη δράση άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, η συμμετοχή του στην ΑΔΕΔΥ αποτέλεσε ένα
αξιόλογο βήμα στην πορεία του συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας μας γενικότερα. Μάλιστα,
δεδομένων των δυσκολιών και των ιδιαιτεροτήτων, η οργανική σύνδεσή του με την ΑΔΕΔΥ
μπορεί να καταγραφεί ιστορικά και ως επιτυχία, έναντι των άλλων Ομοσπονδιών των ενστόλων.
Επιπλέον, η εξέλιξη αυτή, αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις, διότι συντελέστηκε όταν ακόμα οι
τότε κυβερνήσεις, ήθελαν το ΠΣ να διατηρεί αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά του κατασταλτικού
μηχανισμού και όχι να «φλερτάρει» με το συνδικαλιστικό φορέα των δημοσίων υπαλλήλων.
Παρά το γεγονός ότι υπήρξαν συστηματικές προσπάθειες για τη μη ανάδειξη του κοινωνικού
χαρακτήρα των υπηρεσιών του ΠΣ, οι πρωτοπόροι συνδικαλιστές με τη μεθοδικότητα και την
επιμονή τους κατάφεραν στον ευαίσθητο αυτό χώρο να κατακτήσουν τα συνδικαλιστικά τους
δικαιώματα, ως επιβεβαίωση της ωριμότητας, της αγωνιστικότητας και της επαγγελματικής
συνειδητοποίησης που τους διέκρινε. Έτσι, αφού κέρδισαν την εμπιστοσύνη του συνόλου των
υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων ανώτερων και ανώτατων
στελεχών, με τις τεκμηριωμένες τους προτάσεις άρχισαν να καταξιώνονται αρχικά στη συνείδηση
των ενεργών πολιτών και συν τω χρόνω ευρύτερα και της κοινωνίας.
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δέχθηκε το 1988 ως αναγκαίο κακό τη συνδικαλιστική λειτουργία και
δειλά δειλά άρχισε να απαντά θετικά στα υπερώριμα αιτήματά τους, ιδίως δε στα σχετιζόμενα με
τη βελτίωση της λειτουργίας της υπηρεσίας και του εργασιακού τους στάτους. Το νερό έτρεξε στο
αυλάκι και σιγά σιγά μετατράπηκε σε ορμητικό ποτάμι.
Έτσι, τριάντα ολόκληρα χρόνια από τότε, το συνδικαλιστικό κίνημα των πυροσβεστών,
παράλληλα με αυτήν του Πυροσβεστικού Σώματος, έχει γράψει πλέον και τη δική του Ιστορία.
Η πλούσια παρεμβατική δράση της ΠΟΕΥΠΣ ήταν ειδικότερα καταλύτης εξελίξεων, πολλές
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φορές κατά τη διάρκεια της τριακονταετούς της λειτουργίας. Από την ανάληψη της δασοπυρόσβεσης
και τη διασφάλιση του κοινωνικού - μη κατασταλτικού χαρακτήρα του ΠΣ, έως τη σύνταξη των
κανονισμών λειτουργίας, μεταθέσεων, ωραρίου εργασίας, τη διαμόρφωση των μισθολογικών και
συνταξιοδοτικών θεμάτων του προσωπικού και άλλες θεσμικές και κοινωνικές παρεμβάσεις.
Τα Μνημόνια, ωστόσο, ήρθαν το 2010 να ανατρέψουν κεκτημένα δεκαετιών και να προσγειώσουν
ανώμαλα τη χώρα ολόκληρη. Το συνδικαλιστικό κίνημα εξουδετερώθηκε εν μια νυκτί υπό
την απειλή της άτακτης χρεοκοπίας της χώρας. Οι μαζικές αντιμνημονιακές αντιδράσεις των
εργαζομένων, ελάχιστα επηρέασαν τα κέντρα λήψης αποφάσεων, τις απαιτήσεις και τα σχέδια
των δανειστών. Επί οκτώ ολόκληρα χρόνια, εφαρμόστηκε μια σκληρή πολιτική οικονομικής
προσαρμογής στα μέτρα και σταθμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου, όμοια της οποίας δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ και πουθενά επί ευρωπαϊκού εδάφους. Αυτή
την πρωτόγνωρη συνδικαλιστικά περίοδο κλήθηκε να διαχειριστή στο μεγαλύτερο κομμάτι της το
τελευταίο κατά βάση Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο λειτούργησε ως κυματοθραύστης στα κατά
κύματα ψηφιζόμενα μνημονιακά μέτρα. Η ΠΟΕΥΠΣ, συγχρονισμένη με το κίνημα των ενστόλων
και την ΑΔΕΔΥ, εμπόδισε σε μεγάλο βαθμό την εφαρμογή πρόσθετων αντιλαϊκών, αντεργατικών
και αντιπυροσβεστικών μέτρων και το κυριότερο, άνοιξε το δρόμο για την αποκατάσταση των
μισθολογικών αδικιών και τη μη περικοπή των συντάξεων, ενώ συνέβαλε αποφασιστικά και στο να
καταδειχθεί η αδήριτη ανάγκη των ριζικών θεσμικών αλλαγών στη λειτουργία του ΠΣ.
Η τυπική έξοδος της χώρας από τα Μνημόνια στις 21 Αυγούστου 2018, δεν προσφέρεται βέβαια
για πανηγυρισμούς. Όχι μόνο επειδή οι εφαρμοστικοί των Μνημονίων νόμοι, έχουν προδιαγράψει
το μέλλον της χώρας ολόκληρης. Η φονική πυρκαγιά στο Μάτι, ένα μήνα νωρίτερα, αποτελεί
κομβικό σημείο αναφοράς στα σύγχρονα ελληνικά πυροσβεστικά χρονικά (χωρίς να υποτιμούμε
τις ασύμμετρες πυρκαγιές και την ανείπωτη τραγωδία του 2007), αλλά και γενικότερα για τη
μεταμνημονιακή πορεία της χώρας. Όπως άλλες τραγωδίες στο παρελθόν, αφύπνισαν την πολιτεία
και την οδήγησαν στη λήψη σημαντικών αποφάσεων, έτσι και τώρα, οι αρμόδιοι οφείλουν να
διαβάσουν σωστά τα δεδομένα και να θωρακίσουν τη χώρα όπως πραγματικά της αρμόζει. Από
όλες τις απόψεις. Το πάθημα του 2007 δυστυχώς δεν έγινε μάθημα. Δεν είναι υπερβολή επομένως
να υποστηρίξουμε ότι αν δεν ληφθούν ούτε τώρα τολμηρές αποφάσεις, τραγωδίες τύπου Μάτι,
τα επόμενα χρόνια θα γίνουν ρουτίνα… Οι πυρκαγιές έχουν εισβάλει στις πόλεις, γιατί οι πόλεις
εισέβαλαν στα δάση απουσία σοβαρής δασικής πολιτικής. Εξάλλου, δεν πρέπει να λησμονούμε τον
άλλο μεγάλο κίνδυνο που ακούει στο όνομα «Εγκέλαδος»…
Η ΠΟΕΥΠΣ, οι άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς, έχουν προτάσεις που με καλή διάθεση, σύνεση και
συναίσθηση της αποστολής τους, μπορούν να συμβάλλουν στη γρήγορη επούλωση των πληγών και
την αντιμετώπιση όλων των λαθών του παρελθόντος.
Διδασκόμενοι όλοι, εν τέλει, από τα λάθη μας, οφείλουμε να γυρίσουμε σελίδα.
Το 2021, οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την ανεξαρτησία της Ελλάδας και
την αρχή της θεμελίωσης του νεοελληνικού κράτους, ας βρει το Πυροσβεστικό Σώμα σε ένα
αξιοζήλευτο επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας και τους Ανθρώπους του, άρτια εκπαιδευμένους
και εξοπλισμένους έτσι ώστε να συνεχίσουν να επιτελούν την αποστολή τους, θωρακισμένοι και οι
ίδιοι ολοκληρωτικά από κάθε κίνδυνο.
Το Πυροσβεστικό Σώμα, ως ισχυρός βραχίονας της Πολιτικής Προστασίας, μπορεί να κάνει τη
διαφορά.
Η κοινωνία αναγνωρίζει την υψηλή του αποστολή και τη σημαντική του προσφορά στην
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πυρασφάλεια της χώρας αλλά και σε όλους τους άλλους τομείς των επιμέρους αρμοδιοτήτων του.
Έχουν την εμπιστοσύνη και την εκτίμησή μας οι πυροσβέστες μας. Ας τους δώσουν οι κυβερνήσεις
και την ώθηση που χρειάζονται για να εγγράψουν νέες παρακαταθήκες.
Άλλωστε, προϋπόθεση της ευημερίας και της ανάπτυξης κάθε κοινωνίας και οποιασδήποτε
χώρας αποτελούν ορισμένες σταθερές: το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών, η ασφαλής λειτουργία
των υποδομών από κάθε πλευρά, η ασφαλής διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών, η προστασία του
εθνικού πλούτου και του περιβάλλοντος στο σύνολό του.
Η ελληνική πολιτεία οφείλει να φανεί γενναιόδωρη σε αυτούς που πέφτουν κυριολεκτικά στη
φωτιά για να σώσουν ανθρώπους. Βαρύς ο φόρος αίματος στο βωμό του καθήκοντος. Τουλάχιστον
57 νεκροί και αμέτρητοι οι τραυματίες κι ακόμα να ενταχθεί το λειτούργημα στα επικίνδυνα και
ανθυγιεινά. Δεν νοείται πλέον ελλειμματικός προϋπολογισμός. Ούτε ελλειμματική δύναμη, ελλιπής
εκπαίδευση, πεπαλαιωμένα μέσα και ατομικά εφόδια, προβληματική διοίκηση και προβληματικά
επιχειρησιακά σχέδια άμεσης επέμβασης. Στον αντίποδα αυτών, η πολιτεία οφείλει να σχεδιάσει
και να θέσει σε εφαρμογή ένα συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο ανασυγκρότησης του ΠΣ και της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Να κάνει το Πυροσβεστικό Σώμα, πρότυπο κρατικής
υπηρεσίας, εκμεταλλευόμενη όλα τα διαθέσιμα «δυνατά σημεία» και κυρίως την εμπειρία, το
μεράκι, την αυταπάρνηση και το φιλότιμο του Έλληνα Πυροσβέστη.
Η κρίση, ας αποτελέσει τη χρυσή ευκαιρία, ώστε και το ΠΣ να βγει νικητής στην αναμέτρησή του
με όλα αυτά που το καθηλώνουν στο χθες. Την έλλειψη πόρων, την αδράνεια του συστήματος, την
αναξιοκρατία, την κακοδιοίκηση, την ηττοπάθεια, την απογοήτευση, κλπ.
Το νέο όραμα για ένα αποτελεσματικό Πυροσβεστικό Σώμα, σε κάθε τομέα της σύγχρονης
αποστολής του ας γίνει υπόθεση όχι μόνο της ΠΟΕΥΠΣ και των επαγγελματικών στελεχών του
Σώματος, αλλά όλων μας. Και το αξίζουμε και το μπορούμε.
Μανώλης Κ. Σταυρακάκης
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