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ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

Ομιλία Προέδρου ΕΑΑΠΣ στο 20ο Πανελλήνιο συνέδριο της ΠΟΑΣΑ στην Θεσσαλονίκη 

 

Κύριε Πρόεδρε, μέλη Δ. Συμβουλίου, αγαπητοί σύνεδροι κυρίες και κύριοι 

 

Ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση στο 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιος Ομοσπονδίας 

Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας που λαμβάνει χώρα  στη Θεσσαλονίκη. 

Ως Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος με έδρα την Αθήνα 

δράττομαι της ευκαιρίας να αναφερθώ στις ανησυχίες που βιώνουμε ως αφυπηρετήσαντες στο 

Πυροσβεστικό  Σώμα καθώς και θα αναφέρω τις προτεραιότητες μας. 

Με την διεύρυνση που πραγματοποίησε η Ομοσπονδία με την είσοδο στους κόλπους της νέων 

πρωτοβάθμιων Σωματείων, η Ένωσή μας εντάχθηκε σ’ αυτήν, άλλωστε πιστεύουμε ότι μόνο 

συσπειρωμένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που μας απασχολούν. 

Αγαπητέ κ. πρόεδρε, 

Θα ήθελα να σας εκθέσω κάποιες από τις σκέψεις και τις προτάσεις μας. 

Τόσα χρόνια μνημονίων και πολιτικών αδιέξοδων οι αλλαγές που βιώνουμε με τα κυβερνητικά μέτρα, 

και οι εξαγγελίες συνεχίζουν να μας οδηγούν ακόμα πιο βαθιά τόσο στην οικονομική ύφεση όσο και 

στην κοινωνική εξαθλίωση. 

Ως κλάδος, τα τελευταία αυτά μνημονιακά χρόνια, έχουμε υποστεί την πιο σκληρή, την πιο άδικη, ίσως 

και την πιο ισοπεδωτική αντιμετώπιση από την πλευρά του Κράτους.  

Είδαμε κατακτήσεις ετών να ισοπεδώνονται, να αλλάζουν ριζικά προς το χειρότερο.  

Βλέπουμε επίσης δίκαια αιτήματα μας, να αγνοούνται προκλητικά.  
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Αναρωτιέμαι πότε επιτέλους η πολιτεία  θα σεβαστεί τις αποφάσεις του ΣτΕ για την αποκατάσταση 

των συντάξεων μας, και πότε θα εναρμονιστεί με άλλες αποφάσεις του ΣτΕ για παράνομες κρατήσεις 

που εξακολουθούν να μας επιβάλλονται. 

Για τα αναδρομικά που μας έδωσαν τον Δεκέμβριο του 2018 και αφορά το υπόλοιπο 50% για το 

χρονικό διάστημα από 01-08-2012 μέχρι 15-05-2016, διαπιστώθηκε ότι δεν έγινε αναπροσαρμογή των 

συντάξεων μας στο επίπεδο της 31-07-2012 και ενώ  πολλοί συνάδελφοι έλαβαν μηδενικά ή ευτελή 

ποσά. Ήδη μετά από πολλές παραστάσεις που πραγματοποιήσαμε  στο ΓΛΚ –ΕΦΚΑ, μας ενημέρωσαν 

ότι έχουν προβεί σε έλεγχο για όλους τους συνταξιούχους, όπου αυτοί που δεν έλαβαν καθόλου ποσό 

και δικαιούνται θα τους χορηγηθούν τις 30/06/2019 και όσοι έχουν λάβει παραπάνω ποσά από τα 

προβλεπόμενα θα επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και με δόσεις. 

Αγαπητέ κ. πρόεδρε, 

Το καθήκον μας καλεί να συνεχίσουμε και θα συνεχίσουμε. Καλούμαστε να χαράξουμε κοινή πορεία 

να καθορίσουμε από κοινού τα επόμενα βήματά μας. Να προτείνουμε και να διεκδικήσουμε τις λύσεις 

στα προβλήματα.  

Μπροστά μας έχουμε μεγάλες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε που απαιτούν κοινούς και γενναίους 

αγώνες. Είμαστε λοιπόν "εδώ" να συμπράξουμε και θα συμπράξουμε συνοδοιπόροι στο ίδιο όραμα. 

Είναι γνωστό ότι δεν ζητήσαμε ποτέ ικανοποίηση αιτημάτων σε βάρος της κοινωνίας, δεν ζητήσαμε 

εύνοια σε βάρος του γενικού συμφέροντος.  

Το παρόν πανελλήνιο συνέδριο θα δώσει την ευκαιρία να εκφράσουμε τις απόψεις, τους 

προβληματισμούς, αλλά και τις εισηγήσεις μας, όπως τις αφουγκραζόμαστε από τους ίδιους τους 

συναδέλφους μας και θα μας δοθεί η δυνατότητα ξεφεύγοντας από τυπικές διαδικασίες να 

αξιοποιήσουμε το χρόνο μας πιο παραγωγικά και χρήσιμα προς όφελος της ίδιας της ομοσπονδίας και 

των μελών της. 

Σας ευχαριστώ πολύ, και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου. 

Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΠΣ 

Παναγιώτης Βελής 


