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Η

Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού
Σώματος με επικεφαλής τον Πρόεδρο Παναγιώτη Βελή και
τον Αντιπρόεδρο Ανδρέα Μαρκαντώνη συμμετείχε στις 14
Ιουνίου 2018 μαζί με την Ομοσπονδία των Σωμάτων Ασφαλείας
(Π.Ο.Α.Σ.Α.) στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία προς την Βου-

λή, ημέρα ψήφισης των νέων οικονομικών μέτρων από τη Βουλή των
Ελλήνων και εξέφρασαν για μια ακόμη φορά την αντίθεσή τους και
την αγανάκτησή τους στα νέα μέτρα περικοπών που έρχονται και
που μετατρέπουν τις συντάξεις μας σε προνομιακά επιδόματα.

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ
ΤΟ Μ.Τ.Π.Υ. ΣΕ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων περί τέλους του
2017, απέστειλε ενημερωτικά
σημειώματα προς πολλά μέλη
μας, σχετικά με τον καταλογισμό
οφειλής από αχρεωστήτως καταβληθέντα μερίσματα, λόγω
επαναφοράς τους στην ενεργό
υπηρεσία, που δικαιώθηκαν στο
παρελθόν με δικαστικές αποφάσεις.
Η Ένωσή μας έχει προβεί σε
σειρά ενεργειών, για να αντιμετωπίσει αυτή τη δυσμενή κατάσταση, που σε γενικές γραμμές
έχουν ως εξής:
1. Έκανε σειρά συζητήσεων
με τον πρόεδρο του Δ.Σ. του
ΜΤΠΥ, υπηρεσιακά του στελέχη

και τη νομική του υπηρεσία, σχετικές με το ανακύψαν πρόβλημα.
2. Απέστειλε έγγραφα αιτήματα προς το Ταμείο, όπου εκφράζονται οι αντιρρήσεις και τα
επιχειρήματά μας.
3. Ήρθε σε επαφή με νομικούς, προκειμένου να διερευνήσει
τη νομιμότητα ή μη της πράξης
καταλογισμού του Ταμείου.
Συνέχεια στη σελ. 5

ΣΗΜΕΙΩΜ Α

ΤΟΥ

ΕΚΔΟΤΗ

Συνάδελφοι
Με απόφαση του Ειρηνοδικείου Περιστερίου, ιδρύθηκε η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Α.Α.Π.Σ.).
Η πρωτοβουλία για την ίδρυσή της ανήκει
σε μια ομάδα Αποστράτων Αξιωματικών, οι οποίοι ανταποκρινόμενοι στις επιθυμίες πολλών άλλων συναδέλφων και αφού αφουγκράστηκαν
ανησυχίες και τα καλέσματα των καιρών, προχώρησαν σε αυτή
την κίνηση.
Αυτό έγινε γιατί οι Απόστρατοι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, δεν είχαν εκπροσώπηση όπως όλοι οι απόστρατοι
Αξιωματικοί των άλλων Σωμάτων και επίσης τα θέματα που τους
απασχολούν καλώς ή κακώς είναι ιδιαίτερα και ξεχωριστά από
άλλους Απόστρατους συναδέλφους. Έχουν να κάνουν με δικαστικές προσφυγές αμέσως μετά την αποστρατεία τους, με αποκαταστάσεις και δικαιώσεις.
Επίσης, με τις συνεχείς μειώσεις των συντάξεων και μερισμάτων, η εκπροσώπηση των αποστράτων Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος μαζί με τις Ενώσεις των άλλων Σωμάτων
ήταν επιβεβλημένη ενώπιον των αρχών και η παρουσία μας ήταν
αναγκαία για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους.
Σκοπός της Ένωσης, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι
η σύσφιξη των υφιστάμενων δεσμών και συναδελφότητας μεταξύ των μελών της, η προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των μελών της και η βελτίωση των ηθικών και υλικών συνθηκών αυτών και των οικογενειών τους, καθώς και η διατήρηση
των καλών σχέσεων με τους εν ενεργεία συνάδελφους και η προβολή του κοινωνικού έργου του Πυροσβεστικού Σώματος.
Τώρα, στα δύο περίπου χρόνια λειτουργίας της Ένωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο για την καλύτερη και αμεσότερη επικοινωνία με τα μέλη της καθώς και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς
φορείς και αναγνώστες, αποφάσισε την έκδοση ηλεκτρονικής εφημερίδας, η οποία θα αποστέλλεται δωρεάν.
Στόχος της είναι να προάγει την ενημέρωση, να είναι αμερόληπτη αλλά και να ακολουθεί τις τεχνολογικές τάσεις.
Όραμά της, όπως γράφει και ο τίτλος της «ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ …για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ», είναι να συνδέσει το παρελθόν και το μέλλον, όπου τα μέλη μας θα μπορούν να απεικονίσουν θύμισες δικές τους, αλλά και να αναφερθούν στις σύγχρονες εξελίξεις.
Ως Πρόεδρος χαιρετίζω την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την κυκλοφορία της ηλεκτρονικής εφημερίδας και
εύχομαι να είναι καλοτάξιδη και να τύχει της στήριξης όλων.
Συγχαίρω τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης κ. Ανδρέα Μαρκαντώνη για
την υλοποίηση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως
για την συλλογή και επιλογή των θεμάτων, την επιμέλεια των
κειμένων, την συνεχή επικοινωνία με τον εκδότη για το στήσιμο - συρραφή και γενικά στηρίζω την όλη προσπάθεια και είμαι βέβαιος ότι με το επιμελημένο περιεχόμενό της, θα αναδείξει πολλά θέματα όπως κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού και
πυροσβεστικού περιεχομένου.
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ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

τις 12 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της Ημέρας Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών, παρουσία της Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη Όλγας Γεροβασίλη, η οποία εκπροσώπησε την κυβέρνηση, της Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Κατερίνας
Παπακώστα – Σιδηροπούλου, του Αρχηγού του Π.Σ. Αντιστράτηγου ΠΣ
Βασίλειου Ματθαιόπουλου και της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος στις εγκαταστάσεις του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.) στο Χαλάνδρι.

Αττικής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου, ο
Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Ταφίλης, Επίτιμοι Αρχηγοί και Υπαρχηγοί του Σώματος, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών
οργανώσεων του Π.Σ., ενώ παραβρέθηκαν συγγενείς των πεσόντων, καθώς και μεγάλος αριθμός αποστράτων και εν ενεργεία συναδέλφων.
Την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Παναγιώτης Βελής ο οποίος εκ μέρους της Ένωσης κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο πεσόντων και ο Αντιπρόεδρος Ανδρέας Μαρκαντώνης.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Απεβίωσε στις 03/11/2018 ο Αντιστράτηγος Π.Σ. ε.α.
Ιωάννης Μαργαρίτης του Δημητρίου.
Το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Π.Σ. εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους του.

Η 12η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως «Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών», καθώς είναι η ημέρα θανάτου του πρώτου πυροσβεστικού υπαλλήλου, του Δόκιμου πυροσβέστη Β΄ τάξεως Κων/νου
Πούλιου, ο οποίος έχασε τη ζωή του 75 χρόνια πριν, σε κατάσβεση πυρκαγιάς στη Θεσσαλονίκη.
Μετά την επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε στις εγκαταστάσεις του Ε.Σ.Κ.Ε.
ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από
την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη,
την Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη,
τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον Αρχηγό του Π.Σ., τους συγγενείς των πεσόντων καθώς και από εκπρόσωπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων του Π.Σ., των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, των συμβασιούχων και των εθελοντών πυροσβεστών.
Αναγνώστηκε η Ημερήσια Διαταγή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος και στη συνέχεια απεύθυναν σύντομο χαιρετισμό η Υπουργός και η
Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη.
Επίσης την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Βουλευτής
Λαρίσης κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος ως εκπρόσωπος της Ν.Δ., η Βουλευτής
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Ιδιοκτησία:
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
Α.Φ.Μ. 997328354 Δ.Ο.Υ. Α΄ Περιστερίου
ΔIANEMETAI ΔΩPEAN
Γραφεία: Πειραιώς 31 Αθήνα
Τηλ. 2132158127 • FAX: 210 5205911
e-mail: info@eaaps.gr

Δ/νση Αλληλογραφίας: T.Θ. 3402 Τ.Κ. 10210
Εκδότης – Διευθυντής:
Παναγιώτης Βελής Τηλ. 6937210402
Επιμέλεια Έκδοσης:
Ανδρέας Μαρκαντώνης

Συντακτική Ομάδα:
Παναγιώτης Βελής - Ανδρέας Μαρκαντώνης
Ιωάννης Ζαχίλας - Βασίλειος Κουλούρης
Χρήστος Χρυσανθακόπουλος

Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση:
Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίλιον
Τηλ.: 210 2619003 - Fax: 210 2619696
e-mail: karpouzi@otenet.gr

EΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, για τις προσπάθειες που κατέβαλαν, ώστε να επιτευχθεί θετική ομόφωνη γνωμοδότηση του Μ.Τ.Π.Υ., σχετικά με την
μη αναζήτηση των αχρεωστήτως εισπραχθέντων μερισμάτων, τα
οποία στη δική μου περίπτωση ήταν ένα πολύ σημαντικό ποσό.
Με εκτίμηση
Στυλιανός Μαστοράκης Αντιστράτηγος ε.α.

Ημέρες και ώρες εισόδου στο Μ.Τ.Π.Υ.

Η Ένωσή ενημερώνει τα μέλη της, ποιες ημέρες και ώρες μπορούν
να εισέρχονται στο κτίριο του Μ.Τ.Π.Υ. επί της οδού Λυκούργου 12
στην Αθήνα.
Τρίτη και Πέμπτη, από 08:30 έως 14:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ένωσή μας κάνει γνωστό σε όλους τους συναδέλφους εν ενεργεία, εν αποστρατεία και μέλη των οικογενειών τους ότι η εφημερίδα μας ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ… για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ με χαρά στα
πλαίσια των δυνατοτήτων της θα φιλοξενεί επιστημονικές εργασίες,
μελέτες, λογοτεχνία, ποίηση, ζωγραφική ή άλλες δεξιότητες - δραστηριότητες γενικότερου ενδιαφέροντος.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παναγιώτης Βελής του Νικ. - 6937210402
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανδρέας Mαρκαντώνης του Αθαν. - 6974823763
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ιωάννης Ζαχίλας του Χρ. - 6936565899
ΤΑΜΙΑΣ: Βασίλειος Κουλούρης του Ανδρέα - 6937210417
ΜΕΛΟΣ: Χρήστος Χρυσανθακόπουλος του Ανδρέα - 6936103227

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Απόστολος Γεροκώστας του Γεωργίου
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Αχιλλέας Κοντογεώργος του Παναγιώτη
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Φώτιος Παππάς του Ευαγγέλου
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Π.Σ. ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος προβαίνει σε διάφορες δράσεις, όπως είναι τα θέματα που
αφορούν πυρκαγιές, εκκένωση χώρων, διασώσεις κ.λ.π.
Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια ενημέρωσης των πολιτών εντάσσεται
και η πραγματοποιηθείσα ομιλία στους υπαλλήλους του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων που έγινε στις 15 Μαΐου
2018 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΜΤΠΥ.

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΔΗΜΟΣΙΕ ΥΣΕΙΣ
Του Ανδριανού Γκουρμπάτση

Αντιστρατήγου – Υπαρχηγού Π.Σ. ε.α. – Νομικού

Θανατηφόρες πυρκαγιές σε όχημα: Αυτοκτονία ή έγκλημα; Μελέτη με θέμα «Θανατηφόρες
πυρκαγιές σε όχημα: αυτοκτονία ή έγκλημα».

Εμπρησμός δάσους: H δυνατότητα εσφαλμένης δικανικής κρίσης ή και πλάνης από τις «σημιακές» πυρκαγιές.
Μελέτη με θέμα «Εμπρησμός δάσους: Η δυνατότητα εσφαλμένης δικανικής κρίσης ή και πλάνης από τις
«σημιακές» πυρκαγιές», που δημοσιεύθηκε πρόσφατα
στο τελευταίο τεύχος (8-9/2018) του Επιστημονικού
Νομικού Περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.

Βόμβα μολότοφ: Η ποινική προβληματική του
χαρακτήρα της και τα ανακύπτοντα ζητήματα.
Μελέτη με θέμα «Βόμβα μολότοφ: Η ποινική
προβληματική του χαρακτήρα της και τα ανακύπτοντα ζητήματα», που δημοσιεύθηκε στο τελευταίο τεύχος Απριλίου
(4/2018), σελ. 354 – 366, του Επιστημονικού (Νομικού) Περιοδικού
”ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ”, που εκδίδεται από την ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.

Το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισης καταστροφής από θαλάσσια ρύπανση.
Μελέτη με θέμα «Το θεσμικό και νομοθετικό
πλαίσιο διαχείρισης καταστροφής από θαλάσσια ρύπανση».
Τις παραπάνω μελέτες μπορείτε να τις κατεβάσετε από την ιστοσελίδα της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
(eaaps.gr).

Την ομιλία πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας της
Ένωσης Ιωάννης Ζαχίλας, απέναντι σε ένα ενδιαφέρον ακροατήριο, που ανταποκρίθηκε πλήρως με ερωτήσεις και απορίες.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν όλοι οι υπάλληλοι του Ταμείου
παρουσία του Προέδρου του Ταμείου κ. Μπάρδα Ηλία, των Διευθυντών κ. Παπαγιάννη Μαρίας, κ. Ορφανού Ζαφειρίου, κ. Τρίγκα
Κων/νου και από πλευράς της Ένωσης ο Πρόεδρος Παναγιώτης Βελής και ο Αντιπρόεδρος Ανδρέας Μαρκαντώνης.

19ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Π.Ο.Α.Σ.Α.

Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Βελής και
ο Γενικός Γραμματέας Ιωάννης Ζαχίλας της Ε.Α.Α.Π.Σ.
συμμετείχαν ως Σύνεδροι, στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο
που διοργάνωσε η
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Π.Ο.Α.Σ.Α.), στην οποία έχει ενταχθεί η
Ένωσή μας, που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του
ξενοδοχείου GALINI στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδος την 9 & 10
Ιουνίου 2018.
Στο Συνέδριο παρευρέθηκαν πολλοί Σύνδεσμοι και Ενώσεις
από όλη την χώρα και τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας, Βουλευτές, ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ.,
Δήμαρχοι, εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της Τοπικής κοινωνίας
και πολλοί απόστρατοι συνάδελφοι.
Επίσης συμμετείχαν ως Σύνεδροι, οι συνάδελφοί μας, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος Πελοποννήσου-Δυτικής Στερεάς και Ιονίων Νήσων κ. Νίκος Λύρας και Ανδρέας Πολίτης αντίστοιχα.
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ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
(Ν.4093/12 & Ν.4051/12)

Α. Σχετικά με τα αναφερόμενα στον ημερήσιο τύπο και τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας περί Δικαστικής διεκδίκησης των καταργηθέντων συντάξεων και επιδομάτων με το
ν. 4093/2012, και το ν. 4051/2012 και με σκοπό την έγκυρη ενημέρωση των μελών σας,
μετά από νομική επεξεργασία της Νομικού
μας Συμβούλου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Το Ελληνικό Δημόσιο ως γνωστόν τα τελευταία έτη, με διάφορες νομοθετικές διατάξεις
προέβη σε διαδοχικές μειώσεις των συνταξίμων
αποδοχών μας και σε σταδιακές περικοπές
των δώρων εορτών των Χριστουγέννων, του
Πάσχα και του επιδόματος αδείας και τελικά
στην πλήρη κατάργηση των τελευταίων.
2. Οι διατάξεις του ν. 4093/2012 και του ν.
4051/2012 συμφώνως με τις αποφάσεις της
Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. με αριθμό 2287/2015 και
2290/2015, κρίθηκαν αντισυνταγματικές και
ανίσχυρες, (ημερομηνία δημοσίευσης της πρώτης απόφασης 2287 την 10-6-2015).
3. Καλόν είναι οι συνάδελφοι, που δεν έχουν
ακόμη καταθέσει σχετική αγωγή, αλλά και σε
εκείνους που κατέθεσαν και έχει παρέλθει διετία, να το πράξουν.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΠΔΥ)

Αγαπητοί συνάδελφοι, σας είναι γνωστό
ότι το ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΠΔΥ) σε περίπτωση
επαναφοράς στην ενεργό υπηρεσία συνταξιούχου και την εκ νέου συνταξιοδότησή του,
δεν προβαίνει στην χορήγηση συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος ή επιστροφής εισφορών, σύμφωνα με τις οδηγίες του σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (τμήμα εφάπαξ παροχών), αλλά εκκρεμεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, και δεν
προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια μέχρι
σήμερα.
Το Δ.Σ. της Ένωσης, για την μέχρι σήμερα
αντιμετώπιση αιτημάτων μελών της, έχει
προβεί σε σειρά ενεργειών, για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, που σε γενικές
γραμμές έχουν ως εξής:
α. Έχει κάνει σειρά συζητήσεων με τον
προϊστάμενο της Α΄ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ, για το ανακύψαν πρόβλημα.
β. Έχει αποστείλει έγγραφο προς το ΕΤΕΑΕΠ, με το οποίο εκφράζονται με σαφήνεια οι
αντιρρήσεις μας και τα επιχειρήματά μας. Το
ίδιο έγγραφο εστάλη και προς το Υπουργείο
Εργασίας.
γ. Έχει έρθει σε επαφή με το Νομικό
Τμήμα του ΕΤΕΑΕΠ, το οποίο εξέδωσε
γνωμοδότηση η οποία έρχεται σε πλήρη
αντίθεση με το σχετικό, με αρ. πρωτ. Φ.
30215/33841/Δ15.515/26-10-2016, έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(τμήμα εφάπαξ παροχών), όπως και με την αι-

τιολογική έκθεση της τροπολογίας του άρθρου
18 περ. ΣΤ παραγ. 2 του Ν. 4242/2014, και
του εξέθεσε τις απόψεις της.
δ. Έχει αποστείλει σχετικό υπόμνημα στον
Υφυπουργό Εργασίας από τον Δεκέμβριο
του 2017, και είχε συνάντηση με την υπεύθυνη
της Νομικής Υπηρεσίας του Υφυπουργού,
στην οποία συζήτησε διεξοδικά το θέμα.
ε. Έχει έρθει σε επαφή με τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικών Υποθέσεων του ΕΤΕΑΕΠ, από τον οποίο ζήτησε
την παρέμβασή του.
Η θέση της Ένωσης για το ζήτημα και η
οποία τελικά υιοθετήθηκε από το ΕΤΕΑΕΠ είναι, ότι κανένας συνάδελφος να μην επιστρέψει – πληρώσει χρήματα εξαιτίας του
νέου υπολογισμού που είχε αρχίσει το ΕΤΕΑΕΠ και που είχε καταλογίσει αποστέλλοντας
σημειώματα σε συναδέλφους για επιστροφή
χρημάτων, δηλ. να εφαρμοστούν οι νόμοι
και οι διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας.
Κατόπιν αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο
του ΕΤΕΑΕΠ σε δύο συνεδριάσεις του εξέδωσε
την υπ’ αριθμ. 941 της 6ης Ιουνίου του 2018
και την υπ’ αριθμ. 1695 της 7ης Νοεμβρίου του
2018 αποφάσεις του, που προβλέπει, μεταξύ
άλλων, η χορήγηση του συμπληρωματικού
εφάπαξ να εξετάζεται αυτοτελώς, και τη δυνατότητα χορήγησης επιστροφής κρατήσεων
σε επανελθόντες στην Υπηρεσία, εφόσον καλύπτουν τις προϋποθέσεις για επιστροφή
κρατήσεων από την επαναφορά.
Το Δ.Σ. της Ένωσης σε συνέχεια της νέας
εξέλιξης και σε εκ νέου συνάντηση που είχε με
τον προϊστάμενο της Α΄ Διεύθυνσης Εφάπαξ
Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ, ενημερώθηκε ότι θα
ξεκινήσει άμεσα η χορήγηση του εφάπαξ ή της
επιστροφής των κρατήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να απευθύνεστε στα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης.

4. Όμως επειδή η σύνταξη - κατάθεση και
επίδοση της σχετικής αγωγής ενδεχομένως να
απαιτήσει ένα αρκετό χρονικό διάστημα, και
προκειμένου να διακοπεί η παραγραφή της σχετικής απαίτησης κατά του Ελληνικού Δημοσίου, για ένα εξάμηνο, θα πρέπει να κατατεθεί σχετική αίτηση.
Β. Πολλά μέλη της Ένωσής μας που έχουν
καταθέσει σχετική αγωγή για την προηγούμενη διετία, (2015-2016), θα πρέπει – σύμφωνα
με την Νομικό μας να καταθέσουν και για την
επόμενη διετία (2017-2018).
Βάσει των ανωτέρω, θα πρέπει κάθε μέλος
να εξετάσει εάν θα προβεί σε κάποια ενέργεια
και εάν ναι, τότε να διαλέξει αυτήν, η οποία θα
είναι η πιο πρόσφορη γι’ αυτόν.
Για οποιαδήποτε πληροφορία στα μέλη
του Δ.Σ..

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, απέστειλε υπόμνημα στον Υφυπουργό
Εργασίας κύριο Αναστάσιο Πετρόπουλο,
για τα παρακάτω θέματα που απασχολούν τα
μέλη μας:

1. Χορήγηση συμπληρωματικού εφάπαξ
βοηθήματος ή επιστροφή εισφορών.
2. Καταλογισμός οφειλής από αχρεωστήτως
καταβληθέντα μερίσματα του ΜΤΠΥ.
3. Διαδοχικός χρόνος ασφάλισης (άρθρο 19
ν. 4387/2016).
4. Συμπληρωματικά εφάπαξ από το πρώην
ΤΕΑΠΑΣΑ-Επικουρικές συντάξεις.
5. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
6. Εφαρμογή αποφάσεων ΣτΕ.
Ακολούθως πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αποστράτων
Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, με την
Διευθύντρια του νομικού γραφείου του κ. Υφυπουργού Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου.
Η συνάντηση αυτή, που πραγματοποιήθηκε
με πρωτοβουλία της κ. Διευθύντριας, είχε σκοπό το Διοικητικό Συμβούλιο να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις, στο υπόμνημα αιτημάτων θέσεων – που είχαμε καταθέσει προς τον κ.
Υφυπουργό σε προγενέστερο χρόνο – και να εκθέσει τις θέσεις του.
Η κ. Διευθύντρια μας άκουσε με μεγάλη
προσοχή, συμμερίστηκε τα προβλήματά μας, μας
ενημέρωσε ότι θα τα μεταφέρει στον κ. Υφυπουργό και ότι σύντομα θα έχουμε απάντηση.
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Συνέχεια από τη σελ. 1

4. Απέστειλε υπόμνημα με τα προβλήματα
της Ένωσης, προς τον Υφυπουργό Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο,
από τον οποίο ζήτησε άμεσα συνάντηση μαζί
του, ώστε εκτός των άλλων θεμάτων που θα συζητήσει, θα θέσει και το ζήτημα που δημιουργήθηκε με το Μ.Τ.Π.Υ.
5. Συνέταξε υπόδειγμα ένστασης-αίτησης θεραπείας, για χρήση από τους ενδιαφερόμενους.
6. Κατέθεσε αίτημα, που απευθύνεται στον
Πρόεδρο του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ., που καταλήγει
ως εξής: «Στα πλαίσια της αρχής της χρηστής διοίκησης και της διακριτικής σας ευχέρειας,
λαμβάνοντας υπόψη τα επιχειρήματά μας στις
υποβληθείσες ενστάσεις-αιτήσεις θεραπείας, θα
θέλαμε να κάνετε εισήγηση προς το Δ.Σ. του Ταμείου, να πάρει απόφαση που θα αφορά την κρίσιμη ημερομηνία μη εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 36 του Π.Δ. 422/1981 για την
περίπτωσή μας, όπως ήταν η πάγια πρακτική
του ταμείου και συγκεκριμένα, παρακαλούμε να
εφαρμόζεται από την 13.03.2017 (ημερομηνία 11ης συνεδρίασης της 13ης/3/2017 του
Δ.Σ. του Ταμείου σας) και στο εξής, και μόνο
για τις περιπτώσεις εκείνες που εκκρεμούν
και δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή άλλη απόφαση επαναφοράς στην ενέργεια και υπάρχει δυνατότητα υπαναχώρησης».
7. Προσέφυγε με αναφορά του, στο Συνήγορο του Πολίτη.
8. Το Δ.Σ. της Ένωσης είχε επαφές και έκανε λεπτομερή ενημέρωση, για το ανακύπτον

θέμα, σε όλα τα Κόμματα της Βουλής, και ζήτησε
να μεσολαβήσουν ώστε να δοθεί λύση στο
θέμα.
Μέχρι σήμερα τα θετικά αποτελέσματα των
ενεργειών μας, συνοψίζονται ως εξής:
1. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης αναθεώρησης του μερίσματός μας, τα αναδρομικά δεν
θα ανατρέχουν στην τελευταία διετία, αλλά σε
όλο το χρονικό διάστημα, από τη λήξη των τρίμηνων αποδοχών μέχρι σήμερα. Αυτό θα ισχύει
και για τους συνάδελφους, που έχουν κάνει ήδη
αίτηση αναθεώρησης.
2. Την μη μείωση του μερίσματος, στην περίπτωση που κάτι τέτοιο προκύψει από την
εφαρμογή του ν. 4024/2011 ή του ν. 4052/2012,
στην περίπτωση αίτησης αναθεώρησης.
3. Την έγγραφη υπόσχεση του Ταμείου, ότι
δεν θα θεωρήσει ενδεχόμενη αίτηση αναθεώρησης, ως αποδοχή των αποφάσεων καταλογισμού ή της απόφασης του Δ.Σ. (11η συνεδρίαση της 13.03.2017) με την οποία αποφασίστηκε ο καταλογισμός. Επίσης, ότι αυτονοήτως θα συμμορφωθεί σε όποιες τυχόν δικαστικές αποφάσεις εκδοθούν, αναστρέφοντας
την όποια διαδικασία έτσι ώστε να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση.
4. Υπόσχεση του Ταμείου, ότι δεν θα προβεί
σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της καταλογισθείσας οφειλής.
5. Συνάντηση του Δ. Σ. της Ένωσης, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας με την
Νομική Σύμβουλο του κ. Υφυπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην οποία αναπτύχθηκαν οι απόψεις
και οι θέσεις μας για το θέμα, η οποία μας άκου-

150ετή ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ.

Ο Πρόεδρος Χρυσανθακόπουλος Χρήστος, ο Γεν. Γραμματέας Παναγιώτης Βελής και ο Εκπρόσωπος Τύπου Ιωάννης Ζαχίλας, της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος παρευρέθηκαν στην επετειακή εκδήλωση για την συμπλήρωση ενάμιση αιώνα λειτουργίας του Μ.Τ.Π.Υ.
Η εκδήλωση του εορτασμού πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017, στις 11.00 π. μ. στην
Παλαιά Βουλή (Σταδίου 13), κατά την διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε
αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων, τα οποία δημιουργήθηκαν ειδικά για
την 150ετή επέτειο του παλαιότερου Μετοχικού Ταμείου της χώρας.
Τα γραμματόσημα εμπνέονται από τα ψηφιδωτά με τα κατορθώματα και
τους άθλους του Ηρακλή, τεχνοτροπίας art-deco, σήμα κατατεθέν των περισσότερων κτιρίων του Β. Κουρεμένου κι εμβληματικό στοιχείο της εξωτερικής όψης του Μεγάρου επί της οδού Λυκούργου, όπου εδρεύει το Μετοχικό
Ταμείο.
Επίσης στην ίδια εκδήλωση παρουσιάστηκε και βιβλίο/αναμνηστικό λεύκωμα, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα
πέντε Μέγαρα ιδιοκτησίας Μ.Τ.Π.Υ., που αποτελούν μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς.
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σε με προσοχή και υποσχέθηκε ότι θα ενημερώσει άμεσα τον κ. Υφυπουργό και θα έρθει σε
επικοινωνία με το Ταμείο.
6. Ο Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε έγγραφο προς τον Πρόεδρο του Ταμείου, στο
οποίο αναφέρει, συνοπτικά, ότι η είσπραξη
των αχρεωστήτως ποσών των μερισματούχων, πρέπει να αρχίζει από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ταμείου, θέση την οποία
εξέφραζε και η Ένωση.
Όλα τα ανωτέρω, είχαν ως αποτέλεσμα το
Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου να προβεί σε
νέο υπολογισμό του αχρεωστήτως πλην καλοπίστως εισπραχθέντος ποσού, σε όλους
τους μερισματούχους που έχει αποσταλεί απόφαση καταλογισμού, εξετάζοντας την πάροδο
ευλόγου χρόνου είσπραξης, ώστε κάποιοι μερισματούχοι να τύχουν πλήρη μείωση ποσού, άλλοι μερική και άλλοι καθόλου.
Επίσης, σε νέα συνεδρίαση το Δ.Σ. του Ταμείου, αποφάσισε την μη έντοκη επιστροφή
των αχρεωστήτως καταβληθέντων μερισμάτων
που έχουν καταλογιστεί. Το ετήσιο επιτόκιο με
το οποίο επιβαρύνονταν τα καταλογισθέντα
ποσά ήταν 6%, που αποτελεί το επιτόκιο υπερημερίας του Δημοσίου.
Σε όσα μέλη μας δεν ικανοποιεί αυτή η εξέλιξη, μπορούν να προβούν σε δικαστική διεκδίκηση.
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με
τη νέα διαμορφούμενη κατάσταση, μπορείτε να
απευθύνεστε τηλεφωνικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης και όλη η αλληλογραφία έχει
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ένωσης
(eaaps.gr).

Φωτοτυπία της ταυτότητάς σας

Σε όλους μας, όλο και πιο συχνά, τυχαίνει να
μας ζητούν φωτοτυπία της ταυτότητάς μας. Το
ΙΝΚΑ ενημερώνει πως οι καταναλωτές που τους
ζητείται φωτοτυπία της ταυτότητας από διάφορες ιδιωτικές εταιρείες ή από το Δημόσιο, για
να προστατεύονται από τυχόν πλαστογραφία της
ταυτότητάς τους με όλες τις δυσάρεστες συνέπειες, πρέπει να ενεργούν ως εξής:
α) Αν τους ζητείται φωτοτυπία, επάνω στην φωτοτυπία της ταυτότητας
και στις δύο πλευρές να γράφουν την εταιρεία που συναλλάσσονται και την
ημερομηνία. Π.χ. «μόνο για χρήση εταιρείας τάδε, ημερομηνία… ».
β) Αν τους ζητείται σκανάρισμα της ταυτότητας, σε καμία περίπτωση να
μην παραδίδουν την ταυτότητά τους για σκανάρισμα, αλλά να ενεργούν όπως
στην παραπάνω περίπτωση, να φωτοτυπούν την ταυτότητά τους, να γράφουν
πάλι «μόνο για χρήση εταιρείας τάδε ημερομηνία…» και να παραδίδουν την φωτοτυπία με το εν λόγω κείμενο για σκανάρισμα.
Ακόμη, το ΙΝΚΑ συνιστά να αποφεύγουν να δίδουν τα προσωπικά τους δεδομένα «στο δρόμο» από τραπεζάκια που στήνονται για πώληση διαφόρων
υπηρεσιών, και να προτιμούν τα καταστήματα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Στις 9 Νοεμβρίου 2018 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ
πραγματοποιήθηκε η 3η εκδήλωση ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης έτους 2018, στο πλαίσιο των δράσεων της Ευρωπαϊκής εκστρατείας ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας 2018-2019 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ» και της Εθνικής στρατηγικής για την
υγεία και ασφάλεια στην εργασία 2016-2020.
Στην εκδήλωση κλήθηκε και μίλησε ο Αντιστράτηγος Π.Σ. ε.α. Ιωάννης Ζαχίλας με θέμα «ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».
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ΚΑΙ

ΣΚΙΤΣΟ

πων της καθημερινής ζωής. Σε
ένα περιβάλλον όπου το παρελθόν και το παρόν συναντώνται

Παγκόσμια έκθεση υδατογραφίας!
στην πόλη Fabriano

Το μέλος της Ένωσής μας ο
Αντιστράτηγος ε.α. Σπύρος
Μουρατίδης, μετά από μια λαμπρή καριέρα στο Πυροσβεστικό
Σώμα, και τώρα με την άνεση
του χρόνου ξεδιπλώνει ακόμη
περισσότερο τις καλλιτεχνικές
του αρετές στην τέχνη της ζωγραφικής και του σκίτσου, σε
συνδυασμό με την έξυπνη και
πάντα επίκαιρη πένα του.

Αρχοντικό στη Βόρεια Κέρκυρα

και συνομιλούν διαχρονικά η
καλλιτεχνική ευαισθησία και δεξιότητα μας παραδίδει ενδιαφέρουσες αποτυπώσεις.
Ενδεικτικά παρουσιάζουμε
ένα δείγμα από τα έργα του, που
ανιχνεύσαμε στο διαδίκτυο.

Η

Νοέμβριος 2018

Ενημέρωση πολιτών από την Ε.Α.Α.Π.Σ.

Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού
Σώματος, λαμβάνοντας υπ’
όψη τα γεγονότα που συμβαίνουν
στον Ελλαδικό χώρο που έχουν σχέση με το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, και στην προσπάθειά της να
βρίσκεται δίπλα στους πολίτες και όχι
μόνο, προβαίνει σε δράσεις, μία εκ των
οποίων είναι οι αστικές πυρκαγιές.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την 27η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 ,́ στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου Περιστερίου (Πλατεία Δημοκρατίας, Στάση Μετρό Περιστέρι), σε πολίτες του Δήμου Περιστερίου, με κύριο ομιλητή τον εκπρόσωπο τύπου της Ένωσης Αντιστράτηγο Π.Σ. ε.α. Ιωάννη Ζαχίλα.
Η Ένωση ευχαριστεί θερμά τον Δήμαρχο Περιστερίου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη και την υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων κ. Τσιώτα Μαίρη για την
συνδρομή τους στην πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης, καθώς επίσης και τον ΣΚΑΪ TV για την τηλεοπτική κάλυψη.

Αποκαλυπτήρια του «Μνημείου Πεσόντων
Πυροσβεστών» στη Θεσσαλονίκη

Ιερά Μονή Ρουσάνου Μετεώρων

Με το αστείρευτο καλλιτεχνικό του ταλέντο, πραγματοποίησε ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής και σκίτσου με πολύ μεγάλη επιτυχία και έχει λάβει μέρος σε διεθνείς εκθέσεις ζωγραφικής. Με αναφορές στην ιστορική φυσιογνωμία του τόπου
μας όπως αυτή αναδεικνύεται
στις όψεις μνημείων, ιστορικών
τόπων, εθίμων και στιγμιότυ-

Το καντούνι του Αγίου Σπυρίδωνος

Παρουσία του Υφυπουργού Εξωτερικών Γιάννη Αμανατίδη και
του Αρχηγού του Π.Σ. Αντιστράτηγου Π.Σ. Σωτηρίου Τερζούδη
πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 12 Μαΐου 2018 τα αποκαλυπτήρια του «Μνημείου Πεσόντων Πυροσβεστών», στον αύλειο χώρο των
εγκαταστάσεων του Γραφείου Συντονιστή Επιχειρήσεων, επί της
οδού 25ης Μαρτίου 32, στη Θεσσαλονίκη.
Στην τελετή παρέστη εκ μέρους της Ε.Α.Α.Π.Σ. ο Αντιστράτηγος
ε.α. Κυριάκος Αντωνιάδης.

Η Ε.Α.Α.Π.Σ. μέλος της Π.Ο.Α.Σ.Α.

Με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας (Π.Ο.Α.Σ.Α.)» την
16/5/2018 έκανε αποδεκτή την αίτηση για ένταξη στην Π.Ο.Α.Σ.Α. της
«Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
(Ε.Α.Α.Π.Σ.)», η οποία αποτελεί πλέον μέλος της Ομοσπονδίας.

Νοέμβριος 2018
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ Ε.A.Α.Π.Σ.

Η «Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Α.Α.Π.Σ.)», είναι σωματείο που ιδρύθηκε στην Αθήνα και τα γραφεία της βρίσκονται στις
εγκαταστάσεις του 10ου
Πυροσβεστικού Σταθμού
Αθηνών, επί της οδού Λάρνακος 18 στο Περιστέρι.
Όπως προκύπτει από
τον τίτλο, οι εμπνευστές της
ίδρυσης της Ένωσης απευθύνονται στους Απόστρατους Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος, με
σκοπό τη σύσφιξη των υφιστάμενων δεσμών και συναδελφότητας μεταξύ των μελών της, την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των μελών της και τη βελτίωση των ηθικών και υλικών
συνθηκών αυτών και των οικογενειών τους, τη διατήρηση των καλών
σχέσεων με τους εν ενεργεία συνάδελφους καθώς και την προβολή του
κοινωνικού έργου του Πυροσβεστικού Σώματος.
Επίσης μετά το ξέσπασμα της κρίσης και τις δραστικές περικοπές των
αποδοχών λόγω των μνημονίων, οι οποίες επέφεραν μειώσεις μέχρι και
60%, έγινε ακόμα πιο αναγκαία και επιτακτική η ανάγκη ίδρυσης της
Ένωσης, που να αναλάβει πρωτοβουλίες προς υπεράσπιση των συμφερόντων των μελών της.
Ιδρυτικά Μέλη της Ένωσης

1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 2. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 3. ΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 4. ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 5. ΓΕΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, 6. ΔΕΣΙ-

ΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, 7. ΖΑΧΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, 8. ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, 9. ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ
ΒΛΑΣ., 10. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 11. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, 12. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 13. ΜΑΡΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 14. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΥ, 15. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, 16. ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, 17. ΝΤΑΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ,
18. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣ., 19. ΠΑΠΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, 20. ΣΙΩΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 21. ΣΚΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 22. ΤΣΟΥΡΜΑΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, 23. ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ, 24. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
25. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, 26. ΧΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Τα παραπάνω Μέλη εξέλεξαν προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο για τη
σύνταξη του καταστατικού, την ίδρυση και την οργάνωση της Ένωσης
και παράλληλα να αντιμετωπίσει τα τρέχοντα προβλήματα των συναδέλφων.
Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο
1. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, Πρόεδρος
2. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, Αντιπρόεδρος
3. ΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Γεν. Γραμματέας
4. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, Ταμίας
5. ΖΑΧΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, Μέλος
Προσωρινή Εξελεγκτική Επιτροπή
1. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Τακτικό Μέλος
2. ΠΑΠΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Τακτικό Μέλος
3. ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Τακτικό Μέλος
4. ΣΙΩΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Αναπληρωματικό Μέλος

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Π.Σ.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την 4η Μαρτίου
2018, ημέρα Κυριακή και
ώρα 10:00, στα Γραφεία
του Σωματείου με την
επωνυμία Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Πυροσβεστικού Σώματος, στο Περιστέρι και
επί της οδού Λάρνακος
18, όροφος 2ος, η ψηφοφορία για την ανάδειξη
νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
ΓIA TΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Παναγιώτης Βελής του Νικολάου
Ιωάννης Ζαχίλας του Χρήστου
Χρήστος Χρυσανθακόπουλος του Ανδρέα
Βασίλειος Κουλούρης του Ανδρέα
Ανδρέας Μαρκαντώνης του Αθανασίου

Αναπληρωματικά Μέλη
Ιωάννης Βελέντζας του Δημητρίου
Νικόλαος Μπαρμπαρούσης του Σπυρίδωνος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Απόστολος Γεροκώστας του Γεωργίου
Αχιλλέας Κοντογεώργος του Παναγιώτη
Φώτιος Παππάς του Ευαγγέλου
Αναπληρωματικό Μέλος
Απόστολος Ζαχαρόπουλος του Δημητρίου

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύμφωνα με το καταστατικό τα εκλεγμένα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από μυστική ψηφοφορία συνήλθαν σε σώμα
όπως παρακάτω:
Πρόεδρος: Παναγιώτης Βελής του Νικολάου
Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Μαρκαντώνης του Αθανασίου
Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Ζαχίλας του Χρήστου
Ταμίας: Βασίλειος Κουλούρης του Ανδρέα
Μέλος: Χρήστος Χρυσανθακόπουλος του Ανδρέα

Απασχόληση συνταξιούχων – κόφτες σε κύριες και επικουρικές συντάξεις – αγροτικό εισόδημα

Τ

ην εγκύκλιο για την απασχόληση συνταξιούχων, λόγω γήρατος, υπέγραψε ο
υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης,
Αναστάσιος Πετρόπουλος. Μεταξύ άλλων,
προβλέπει ότι δεν θα επέρχεται καμία περικοπή
στη σύνταξη για τη συντριπτική πλειονότητα
των συνταξιούχων που ασκούν αγροτική δραστηριότητα.
Παράλληλα, περιλαμβάνει δικαιότερες ρυθμίσεις για τους απασχολούμενους συνταξιούχους σε σχέση με το προγενέστερο καθεστώς,

(πριν από την ψήφιση του Ν. 4387/16), όπως
την περικοπή ή την αναστολή της σύνταξης
μόνο για το διάστημα το οποίο αντιστοιχεί στις
ημέρες απασχόλησης και όχι για ολόκληρο το
μήνα, εφόσον η διάρκειά της είναι μικρότερη
των 25 ημερών.
Συγκεκριμένα, με βάση την εγκύκλιο, η
οποία εφαρμόζεται για συνταξιούχους, λόγω
γήρατος, που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχόληση από τις 13 Μαΐου 2016 και έχουν
υποχρέωση ασφάλισης στον Ενιαίο Φορέα

Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ):
1. Δεν περικόπτεται η σύνταξη των συνταξιούχων από 1/1/2017 του πρώην ΟΓΑ που συνεχίζουν να ασκούν αγροτική δραστηριότητα
για την οποία υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ. Το νέο πλαίσιο του Ν. 4387/16
θα ισχύσει για όσους συνταξιοδοτηθούν από
την 1η Ιανουαρίου 2025.
2. Δεν περικόπτεται η σύνταξη των συνταΣυνέχεια στη σελ. 8
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Απασχόληση συνταξιούχων – κόφτες σε κύριες και επικουρικές συντάξεις – αγροτικό εισόδημα

Συνέχεια από τη σελ. 7

ξιούχων, μέχρι 12/05/2016, των λοιπών πρώην
φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου που
αποκτούν εισόδημα από άσκηση αγροτικής
δραστηριότητας.
3. Δεν περικόπτεται η σύνταξη των συνταξιούχων πρώην φορέων κύριας ασφάλισης ή
του Δημοσίου, μετά την 13η Μαΐου 2016, που
αποκτούν ετήσιο εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας ύψους έως τις 4.923,12
ευρώ. Το ελάχιστο ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα των 410,26 ευρώ (4.923,12 ευρώ σε
ετήσια βάση) που ισχύει για τους αγρότες, τίθεται ως όριο για τη διατήρηση της αγροτικής
περιουσίας και δεν θεωρείται ως «επανένταξη»
στην αγορά εργασίας.

4. Δεν περικόπτονται, επίσης, οι συντάξεις
των συνταξιούχων που λαμβάνουν αμοιβές από
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα
συγγενικά δικαιώματα ούτε και οι συντάξεις
των συνταξιούχων για αμοιβές που δεν υπόκεινται, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, σε
ασφαλιστικές εισφορές ή λαμβάνουν αποδοχές
για τις οποίες υφίσταται δυνατότητα παραίτησης και παραιτούνται του δικαιώματος είσπραξής τους.
5. – Επιπλέον: εφόσον δεν υπάρχει απασχόληση ολόκληρο τον μήνα, οι περιορισμοί του
νόμου (περικοπή κατά 60% ή αναστολή καταβολής της σύνταξης) εφαρμόζονται μόνο για
το διάστημα που αντιστοιχεί στις ημέρες κατά
τις οποίες απασχολείται και ασφαλίζεται ο συνταξιούχος.

ΓΩΝΙΑ… ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ
ΜΕ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ & ΠΟΙΗΣΗ

«Μέτρησα τα χρόνια μου και συνειδητοποίησα,
ότι μου υπολείπεται λιγότερος χρόνος ζωής απ' ότι
έχω ζήσει έως τώρα.
Αισθάνομαι όπως αυτό το παιδάκι που κέρδισε μια σακούλα καραμέλες: τις πρώτες τις καταβρόχθισε με λαιμαργία αλλά όταν παρατήρησε ότι του απέμεναν λίγες,
άρχισε να τις γεύεται με βαθιά απόλαυση.
Δεν έχω πια χρόνο για ατέρμονες συγκεντρώσεις όπου
συζητούνται, καταστατικά, νόρμες, διαδικασίες και εσωτερικοί κανονισμοί, γνωρίζοντας
ότι δε θα καταλήξει κανείς πουθενά.
Δεν έχω πια χρόνο για να ανέχομαι παράλογους ανθρώπους που παρά τη χρονολογική τους ηλικία, δεν έχουν μεγαλώσει.
Δεν έχω πια χρόνο για να λογομαχώ με μετριότητες.
Δε θέλω να βρίσκομαι σε συγκεντρώσεις όπου παρελαύνουν παραφουσκωμένοι
εγωισμοί. Δεν ανέχομαι τους χειριστικούς και τους καιροσκόπους.
Με ενοχλεί η ζήλια και όσοι προσπαθούν να υποτιμήσουν τους ικανότερους για να οικειοποιηθούν τη θέση τους, το ταλέντο τους και τα επιτεύγματά τους.
Μισώ, να είμαι μάρτυρας των ελαττωμάτων που γεννά η μάχη για ένα μεγαλοπρεπές
αξίωμα. Οι άνθρωποι δεν συζητούν πια για το περιεχόμενο. Mετά βίας για την επικεφαλίδα.
Ο χρόνος μου είναι λίγος για να συζητώ για τους τίτλους και τις επικεφαλίδες. Θέλω
την ουσία, η ψυχή μου βιάζεται. Μου μένουν λίγες καραμέλες στη σακούλα.
Θέλω να ζήσω δίπλα σε πρόσωπα με ανθρώπινη υπόσταση. Που μπορούν να γελούν
με τα λάθη τους. Που δεν επαίρονται για το θρίαμβό τους. Που δε θεωρούν τον εαυτό τους
εκλεκτό, πριν από την ώρα τους. Που δεν αποφεύγουν τις ευθύνες τους. Που υπερασπίζονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και που το μόνο που επιθυμούν είναι να βαδίζουν μαζί
με την αλήθεια και την ειλικρίνεια.
Το ουσιώδες είναι αυτό που αξίζει τον κόπο στη ζωή.
Θέλω να περιτριγυρίζομαι από πρόσωπα που ξέρουν να αγγίζουν την καρδιά των ανθρώπων. Άνθρωποι τους οποίους τα σκληρά χτυπήματα της ζωής τους δίδαξαν πως μεγαλώνει κανείς με απαλά αγγίγματα στην ψυχή.
Ναι, βιάζομαι, αλλά μόνο για να ζήσω με την ένταση που μόνο η ωριμότητα μπορεί να
σου χαρίσει.
Σκοπεύω να μην πάει χαμένη καμιά από τις καραμέλες που μου απομένουν. Είμαι σίγουρος ότι ορισμένες θα είναι πιο νόστιμες απ' όσες έχω ήδη φάει.
Σκοπός μου είναι να φτάσω ως το τέλος ικανοποιημένος και σε ειρήνη με τη συνείδησή μου και τους αγαπημένους μου …»
Mario de Andrade
Βραζιλιάνος Συγγραφέας – Ποιητής (1893-1945)

N. G.

– Ο χρόνος ασφάλισης των απασχολούμενων συνταξιούχων αξιοποιείται για την προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της κύριας
σύνταξης. Το ύψος της προσαύξησης υπολογίζεται για κάθε έτος απασχόλησης με ετήσιο
συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε μία
ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς. Δικαίωμα προσαύξησης της σύνταξης δίνεται και
σε συνταξιούχους που έχουν λάβει σύνταξη,
πριν από την εφαρμογή του Ν. 4387/16 και
απασχολούνται από τις 13 Μαΐου 2016 και
μετά.
– Καταργείται για τους αυτοαπασχολούμενους συνταξιούχους η υποχρέωση καταβολής προσαυξημένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών.
Παναγιώτης Βελής

ΤΟ ΔΡΟΜΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

Τ

ο Δρομικό Κίνημα έχει εδώ και πολλά χρόνια γίνει βίωμα και τρόπος ζωής σε όλο τον πλανήτη και
φυσικά δεν θα μπορούσε να μην γιγαντωθεί και στην
Ελλάδα την χώρα που γέννησε τον αθλητισμό.

Κάθε μέρα σε όλα τα πάρκα, τα στάδια, τους δρόμους ή τα βουνά της χώρας μας χιλιάδες δρομείς και
περιπατητές βιώνουν την χαρά του αθλητισμού.
Μέλος αυτού του κινήματος και ο Αντιπρόεδρος της
Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού
Σώματος Αντιστράτηγος ε.α. Ανδρέας Μαρκαντώνης ο οποίος το 2009 (έτος αποστρατείας) έκανε
την άθληση μέσα από το ατομικό και μαζικό αθλητισμό νέο τρόπο ζωής και από τότε έχει συμμετάσχει σε
δεκάδες αγώνες δρόμου μεγάλων αποστάσεων (πόλης
& βουνού) ανά την Ελλάδα, με αποκορύφωμα τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας (42,195 χλμ.).
Τη μεγάλη απόφαση για τη συμμετοχή του στην κορυφαία διοργάνωση του κόσμου τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας την πήρε δύσκολα και μετά από
πολύ σκέψη τον Νοέμβριο του 2013 σε ηλικία 60 ετών,
γιατί τα χιλιόμετρα ήταν πολλά… και η διαδρομή αρκετά δύσκολη (αφετηρία το στάδιο του Μαραθώνα και
τερματισμός το Καλλιμάρμαρο). Η αρχή έγινε, όλα τα
άλλα ήρθαν από μόνα τους.
Στον φετινό Μαραθώνιο της Αθήνας στις 11 Νοεμβρίου 2018 συμμετείχε για 6η συνεχή χρονιά.

