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Συντάξεις - Αναδρομικά
Κατόπιν πληροφοριών των αρμοδίων φορέων και τηλεφωνικών σας ερωτημάτων εάν θα λάβουν αύξηση στις κύριες και επικουρικές τους συντάξεις, συνέπεια
του βομβαρδισμού των μέσων ενημέρωσης,
ισχύουν τα εξής:

Επικουρικές συντάξεις
Οι συνταξιούχοι που είχαν άθροισμα συντάξεων (κύριων και επικουρικών) πάνω από
1.300 ευρώ, και στους οποίους είχαν υποβληθεί μειώσεις στις επικουρικές τους συντάξεις με το ν. 4387/2016 (Κατρούγκαλου),
τον Ιούνιο του 2016, δικαιούνταν αύξηση
στην επικουρική τους σύνταξη και η οποία

τους χορηγήθηκε στις 2 Ιουνίου 2020.
Αυτοί δικαιούνται και αναδρομικά οκτώ
μηνών από Οκτώβριο 2019 – Μάιο 2020.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας η μεγάλη πλειονότητα των δικαιούχων
είναι οι πρώην μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα
(ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ), τραπεζών (πρώην Πίστεως,
Εμπορικής), ναυτικοί του τ. ΚΕΑΝ, ναυτιλιακοί και τουριστικοί πράκτορες του τ. ΤΕΑΥΝΤΠ ναυτικοί, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, πρατηριούχοι υγρών καυσίμων, κ.λ.π.
Στους απόστρατους στρατιωτικούς δεν
έγινε παρακράτηση τον Ιούνιο του 2016 του
ν. 4387/2016 (Κατρούγκαλου), και ως εκ
τούτου δεν περιμένουν αύξηση και αναδρομικά.
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Συνέχεια στη σελ. 3

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ - ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Κατόπιν πολλών ερωτημάτων και αποριών συναδέλφων
προς την ΕΑΑΠΣ, σχετικά με τα
αναρτηθέντα ενημερωτικά σημειώματα του μηνός Μαρτίου
2020, σας γνωρίζω τα εξής:
Κατά τον επανυπολογισμό
των συντάξεών μας, την 1-1-

και βουνά
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Τις εμπειρίες που αποκτήσαμε από τις δασικές πυρκαγιές
και ιδιαίτερα από το 1998 που το
Πυροσβεστικό Σώμα έχει την
αποκλειστική ευθύνη της δασοπυρόσβεσης, θέλω να καταγράψω μέσα από αυτή τη σελίδα.
Πριν προχωρήσω, θα ήθελα
να πω, ότι ένας μεγάλος αριθμός
συμπολιτών μας δεν γνωρίζει
ότι οι δασικές πυρκαγιές είναι
Εθνική υπόθεση και όχι μόνο
ενός Φορέα. Το δάσος είναι ένας πολύπλοκος ζων οργανισμός που για την ύπαρξή του ασχολούνται διάφοροι Φορείς και Υπηρεσίες. Σε ότι αφορά όμως, την ευθύνη της κατάσβεσης την

2019, σύμφωνα με τον Ν.
4387/2016 (Νόμο Κατρούγκαλου) σε αρκετούς συναδέλφους,
για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, καταχωρήθηκε από τον ΕΦΚΑ (πρώην
ΓΛΚ) συντάξιμος μισθός, (συντάξιμες αποδοχές όπως αναφέρονται στην τροποποιητική
πράξη συνταξιοδότησης) χαμηλότερος από αυτόν, της τελευταίας τροποποιητικής συντα-

Το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Π.Σ.
σας εύχεται καλό καλοκαίρι
με όμορφες αποδράσεις
σε θάλασσες

ξιοδοτικής πράξης τους και σε
ορισμένους υψηλότερος.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα
στους μεν πρώτους να είναι μικρότερη η ανταποδοτική σύνταξη και μεγαλύτερη η προσωπική διαφορά, στους δε δεύτερους, το αντίθετο, σε σχέση
πάντα με τον ορθό υπολογισμό.
Συνέχεια στη σελ. 5

Όπου και αν βρεθούμε…
ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ
ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το γραφείο μας θα παραμείνει κλειστό
από 1η Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου.
Μπορείτε να συνεχίσετε
να επικοινωνείτε μαζί μας
στα email: info@eaaps.gr,
eaaps2016@gmail.com
ή στα τηλέφωνα
6937210402 - 6936565899
Η επόμενη ημέρα
από νομική πρώτη άποψη Οι νομικές επιπλοκές
μετά τη λήξη της καραντίνας
Αρεοπαγίτης ε.τ. Λέανδρος Τ. Ρακιντζής

σελ. 5

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ…
KAI ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΟΙ…
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

σελ. 4
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«Εργασία από το σπίτι; Εντάξει ...για την ώρα»

Διάβασα ένα ενδιαφέρον άρθρο του Κόνορ Σεν
σε μια αυστραλιανή εφημερίδα, σχετικά με τους
περιορισμούς λόγω του
κορονοϊού και τις εμπειρίες
εργασίας από το σπίτι.
Μπορούμε, λέει ο Σεν, να
δούμε αισιόδοξα το ζήτημα που προέκυψε για
τους εργαζόμενους, από τους περιορισμούς
λόγω της επιδημίας του κορονοϊού, δηλαδή της
εργασίας από το σπίτι. Οι εργαζόμενοι κερδίζουν περισσότερο ελαστικά ωράρια, όσον
αφορά την εργασία και τις καθημερινές τους
υποχρεώσεις. Με το σύστημα αυτό οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες εξοικονομούν χρήματα. Αν αυτό δεν επηρεάζει αρνητικά την παραγωγικότητα γιατί όχι εργασία από το σπίτι;
Υπάρχουν όμως πολλές αρνητικές συνέπειες, όπως έχουμε δει και με τη χρήση του έξυπνου τηλεφώνου και τα διάφορα μήντια που
μπορούν, μακροπρόθεσμα να έχουν μια αρνητική κουλτούρα, όταν θ’ αρχίσουν να χρησιμοποιούνται ευρέως από όλους και για αρκετό χρονικό διάστημα.
Η πιο φανερή αρνητική πλευρά μπορεί να
είναι η κατάργηση του διαχωρισμού της ιδιωτικής ζωής και του χώρου εργασίας. Για πολλούς που εργάζονται με αυτό τον τρόπο,
όπως οι δημοσιογράφοι και οι εργαζόμενοι σε
οικονομικές και τεχνολογικές εταιρίες, κ.λπ.
αυτή η αλλαγή μπορεί να μη σημαίνει τίποτα
το καινούργιο ή το διαφορετικό. Δεν θα είναι,
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όμως το ίδιο για εργαζόμενους που διαχωρίζουν τη ζωή στο σπίτι από τη ζωή στο χώρο
εργασίας. Και επί πλέον, κάτι που μπορεί ν’ αρχίσει ως προαιρετικό μπορεί μετά από λίγο να
γίνει υποχρεωτικό.
Αυτοί που εργάζονται σε διάφορες εταιρίες
και πρέπει να ταξιδεύουν εκεί, αν μπουν στο
νέο σύστημα θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες.
Θα χρειάζονται χώρο εργασίας, κάποιο γραφείο, κάποιο εργαστήριο και τεχνολογικό
εξοπλισμό στο σπίτι τους που να είναι αφιερωμένα στην εργασία τους. Επιπλέον, αν η
γεωγραφία καταργείται τότε η εργασία μπορεί να γίνεται από άλλες χώρες και άλλοι εργαζόμενοι, π. χ. από την Ινδία ή την Ρουμανία,
ή κάποια άλλη χώρα να ανταγωνίζονται με
τους ντόπιους εργαζόμενους.
Οι νέοι εργαζόμενοι στο χώρο εργασίας
έχουν την ευκαιρία να συναντούν τους συναδέλφους τους, να μαθαίνουν από τους παλαιότερους και όλοι να δημιουργούν ένα φιλικό περιβάλλον και πνεύμα συνεργασίας και
επικοινωνίας.
Η εργασία από το σπίτι μπορεί να έχει δευτερεύουσες επιπτώσεις που θα πάρει πολύ
χρόνο για να γίνουν φανερές. Το φέισμπουκ
άρχισε ως ένα μέσο φιλικής επικοινωνίας
αλλά με το χρόνο εμφανίστηκαν αρκετά σχετικά προβλήματα που έχουν σχέση με την ιδιοτικότητα του ατόμου, ψεύτικες ειδήσεις και
παραπλανητικές διαφημίσεις. Αν και δεν γνωρίζουμε τις δευτερεύουσες ανεπιθύμητες επιπτώσεις καλά θα είναι να αρχίζουμε να τις παρακολουθούμε, να τις εξετάζουμε και να βρίσκουμε λύσεις πριν οι επιπτώσεις γίνουν προβληματικές.
Χρήστος Ν. Φίφης
Μελβούρνη
Ο Δρ Χρήστος Φίφης γεννήθηκε στην Κοσκινά
Αγρινίου στις 13/10/1940 και μετανάστευσε στην Αυστραλία το 1965. Δημοσίευσε ποίηση στην Ελλάδα και
την Αυστραλία. Έχει διδάξει Ελληνικές Σπουδές στο
RMIT, το Victoria College και το πανεπιστήμιο La
Trobe της Μελβούρνης για 30 χρόνια. Στο ερευνητικό
του έργο περιλαμβάνεται η επιμέλεια της έκδοσης
των ποιημάτων του Νίκου Νινολάκη το 1986.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παναγιώτης Βελής του Νικολάου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανδρέας Mαρκαντώνης του Αθαν.
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ιωάννης Ζαχίλας του Χρ.
ΤΑΜΙΑΣ: Βασίλειος Κουλούρης του Ανδρέα
ΜΕΛΟΣ: Χρήστος Χρυσανθακόπουλος του Ανδρέα

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απόστολος Γεροκώστας του Γεωργίου
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Αχιλλέας Κοντογεώργος του Παν.
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Φώτιος Παππάς του Ευαγγέλου
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ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ε.α.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΕΝΤΖΑ
Ο πρόσφατος
θάνατος του Αντιστράτηγου ε.α
Κώστα Πρέντζα
του Σπυρίδωνα,
προκάλεσε
σε
όλους τους συναδέλφους μεγάλη θλίψη, καθώς μας θυμίζει
έναν άνθρωπο με χαμόγελο, ακέραιο χαρακτήρα, έντιμο και πρόθυμο.
Είναι δύσκολο να μιλήσει κάποιος για την
πολυσχιδή και ηγετική προσωπικότητά του,
το μεγαλείο και τη λεβεντιά του.
Πρωτοσυναντηθήκαμε με τον Κώστα
πριν από 37 περίπου χρόνια, όταν νεαρός
εγώ τότε γεμάτος όνειρα και φιλοδοξίες
περνούσα την πύλη της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας στην Κηφισιά, για να φοιτήσω ως
δόκιμος στην Σχολή Ανθυποπυραγών.
Επειδή καταγόμασταν από το ίδιο μέρος
την Ναυπακτία, αυτό μας ώθησε να συμπορευτούμε, να δεθούμε περισσότερο, ως παλαιότερος στην Σχολή, να με καθοδηγεί στις
δυσκολίες της φοίτησης.
Υπηρέτησε σε πολλές Υπηρεσίες του Σώματος και ιδιαίτερα της Αττικής και από την
πρώτη στιγμή κέρδισε την αγάπη και την
εκτίμηση όλων μας, γιατί ήταν αληθινός,
απλός, αυθόρμητος με πολύ χιούμορ και
πάντα αντιμετώπιζε όλα τα προσωπικά και
επαγγελματικά προβλήματα όσο σοβαρά
και να ήταν με σύνεση, ψυχραιμία και γενναιότητα.
Πήγαμε για κατάσβεση σε πολλές πυρκαγιές μαζί σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Υπηρέτησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία με συνέπεια και αφοσίωση επί δεκαετίες. Με το
ήθος του και τον χαρακτήρα του αλλά και την
επαγγελματική επάρκεια και ευσυνειδησία
που τον διέκρινε κέρδισε τον σεβασμό και
την αφοσίωση των υφισταμένων του.
Προάχθηκε στα ανώτατα αξιώματα και
έφερε εις πέρας το δύσκολο έργο του.
Ήταν ο συνάδελφος, που δεν φοβόταν να
σταθεί δίπλα μας και να πολεμήσει τη φωτιά, ήταν ο ηγέτης, που δεν φειδόταν χρόνου
και κατανόησης, ήταν ο προϊστάμενος, που
δεν κρυβόταν πίσω από δικαιολογίες και
ήταν πάντα δίκαιος και ξεκάθαρος.
Θα τον θυμάμαι πάντα με εκτίμηση και
σεβασμό.
Παναγιώτης Βελής
Πρόεδρος Ε.Α.Α.Π.Σ.
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Συντάξεις - Αναδρομικά

Κύριες συντάξεις
Όπως σας είναι γνωστόν, από 1/10/2019 τα
ποσά των συντάξεών μας αναπροσαρμόζονται
(επανυπολογίζονται) βάσει του ν. 4670/2020
που αναμένουμε να εφαρμοστεί.
Τον Σεπτέμβριο θα καταβληθούν οι νέες αυξημένες κύριες συντάξεις για συνταξιούχους που
έχουν πάνω από 30 συντάξιμα έτη, σε εφαρμογή
του νόμου 4670/2020 (Βρούτση), ισχύει από τις
28/2/2020.
Τον Οκτώβριο θα καταβληθούν εφάπαξ
και τα αναδρομικά ενός έτους (από Οκτώβριο
του 2019) των κύριων συντάξεων, σε εφαρμογή
του νόμου 4670/2020 (Βρούτση) σε όσους

έχουν πάνω από 30 συντάξιμα έτη αφού αυξάνονται τα ποσοστά αναπλήρωσης.
Από τον Αύγουστο (για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου) θα τεθεί σε εφαρμογή (με αναδρομικότητα από τις 28/2/2020) το νέο ευνοϊκό καθεστώς στην απασχόληση συνταξιούχων. Η
σύνταξη θα περικόπτεται κατά 30% αντί για
60% που προβλεπόταν έως τον Φεβρουάριο.
Επίσης τελούμε εν αναμονή έκδοσης της
απόφασης του ΣτΕ και εν συνεχεία Κοινής
Υπουργικής Απόφασης των Υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών, για την επιστροφή των
μειώσεων των νόμων 4051/12, 4093/12, των
κρατήσεων Ε.Α.Σ., των Δώρων Χριστουγέννων
– Πάσχα και του Επιδόματος Αδείας, από Ιού-
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έχει το Πυροσβεστικό Σώμα, ως κύριος και
αποκλειστικός Φορέας. Όποιες άλλες διαδικασίες προκύπτουν, την ευθύνη έχουν οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Θέλω δε να επισημάνω ότι σε μεγάλα συμβάντα πάντα έχουμε μια κρίση, έχοντας όλα τα
χαρακτηριστικά αυτής. Πρέπει όμως να διατυπώσω κάτι που έχει μεγάλη σπουδαιότητα
και να καταθέσω την αυστηρά προσωπική μου
άποψη σχετικά με την εκκένωση κάποιων χώρων (οικισμών, χωριών, πόλεων κ.λ.α.) κατά
την εξέλιξη μιας μεγάλης πυρκαγιάς.
Το καθεστώς που ισχύει σήμερα την εκκένωση τη διατάσσει ο επικεφαλής του Πυροσβεστικού Σώματος. Ας αναλογισθούμε,
αν ο επικεφαλής των Πυροσβεστικών δυνάμεων μπορεί να πραγματοποιεί ταυτόχρονα
τρία βασικά θέματα, διάσωση, κατάσβεση
και εκκένωση. Όποιος είναι γνώστης μιας τέτοιας κατάστασης ξέρει ότι είναι πολύ δύσκολο
να διεκπεραιώσει με επιτυχία το έργο του, τολμώ δε να πω ότι μπορεί να είναι και ακατόρθωτο. Τα δυο πρώτα είναι συνυφασμένα με το
πυροσβεστικό έργο και πρέπει να γίνονται από
τον επαγγελματία Πυροσβέστη, καθότι έχει τα
μέσα, έχει υποστεί την κατάλληλη εκπαίδευση και διαθέτει την εμπειρία.
Ποιός όμως μπορεί να επιτελέσει αυτή τη
διαδικασία και να διατάξει την εκκένωση;
Αυτός είναι ο πολιτικός προϊστάμενος της
περιοχής, παλιά ο Νομάρχης, μετέπειτα ο Περιφερειάρχης, η Πολιτική Προστασία. Αυτός

που θα προβεί στην ενέργεια αυτή πρέπει να
προΐσταται όλων των Υπηρεσιών που εμπλέκονται στο συμβάν (Αστυνομία, Δασική Υπηρεσία, ΕΚΑΒ κ.λπ.) και για έναν επιπλέον
λόγο, ότι σ΄ αυτόν αναφέρονται όλοι και αυτός έχει τα επιχειρησιακά σχέδια που του υποβάλλονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
Θα αναφερθώ με ένα παράδειγμα, για να
γίνει περισσότερο αντιληπτό. Σε ένα κλειστό
γήπεδο μπάσκετ αν χρειαστεί να εκκενωθεί
κατά την εξέλιξη ενός αγώνα, υπεύθυνος είναι
ο Πρόεδρος, ο Προϊστάμενος, ο Διοικητής της
εγκατάστασης.
Σημαντικότερο είναι ο συντονισμός όλων
των δυνάμεων να γίνεται από αρμόδιο όργανο που ορίζει η πολιτεία, δηλαδή τον Συντονιστή του τοπικού συντονιστικού οργάνου ο
οποίος έχει στη διάθεσή του όλες τις αναφορές των εμπλεκομένων.
Επειδή το κεφάλαιο ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
είναι τεράστιο και δεν απασχολεί μόνο την ΕΛΛΑΔΑ, αλλά ολόκληρο τον πλανήτη, θα πρέπει
να έχουμε αμφίδρομη επικοινωνία και ειδικά
με τις χώρες που έχουν δοκιμαστεί και έχουν
αντιμετωπίσει με επιτυχία παρόμοια συμβάντα.
Το Πυροσβεστικό Σώμα με τα έμπειρα
στελέχη που διαθέτει, με την Πολιτική Ηγεσία,
η οποία είναι γνώστης των θεμάτων, συμπαραστάτη σε πόρους (ανθρώπινο δυναμικό
και υλικοτεχνικό εξοπλισμό), μπορεί να φέρει
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Να μην μας
διαφεύγει όμως, ότι οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές, μπορώ να πω, είναι σαν τους σεισμούς, όπου δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εκ
των προτέρων την έκβασή τους, αλλά ούτε και
τη διάρκειά τους και εδώ κολλάει η φράση
«παρακολουθούμε το φαινόμενο», όπως λένε
οι σεισμολόγοι.
Τέλος οι δασικές πυρκαγιές δεν εξαντλούνται εδώ, γι’ αυτό θα ήθελα, κάποια άλλη
φορά να μου δοθεί η ευκαιρία να αναφερθώ
και σε άλλα θέματα που έχουν σχέση με την κατάσβεση αυτών.
Ιωάννης Χρ. Ζαχίλας
Αντιστράτηγος ΠΣ ε.α.

νιο 2015 έως Μάιο 2016.
Το σοβαρό θέμα είναι αν αυτά τα αναδρομικά θα αφορούν το σύνολο των συνταξιούχων
ή μόνο όσους συνταξιούχους έχουν υποβάλει
αγωγές. Υπάρχουν πληροφορίες ότι η απόφαση του ΣτΕ θα βγει περίπου στα μέσα Ιουλίου,
και πιστεύω ότι θα αφορά μόνον τους συνταξιούχους που έχουν κάνει αγωγές. Και εδώ
πλανάται το ερώτημα για το χρονικό διάστημα
δηλ. ότι «είναι αδύνατον νομικά, ο νόμος να είναι αντισυνταγματικός για 11 μήνες και να μην
είναι μέχρι τις 31/12/2018». Αυτό δεν στέκει.
Αναμένουμε.
Παναγιώτης Βελής
Πρόεδρος E.A.A.Π.Σ.

Ορθοπόδησε ξανά
το Γεφύρι της Πλάκας

Το γεφύρι της Πλάκας μετά την
αναστήλωση (τελευταίες εργασίες)

Το πέτρινο τοξωτό γεφύρι της Πλάκας ενώνει ξανά τα Τζουμέρκα με τα Κατσανοχώρια στον Άραχθο ποταμό. Χτίστηκε το 1866 με άνοιγμα κάμαρας 40 μέτρα και ύψος 21 μέτρα, θεωρείται το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι των Βαλκανίων. Κατέρρευσε την 1η Φεβρουαρίου
2015 έπειτα από ισχυρή βροχόπτωση. Η
ανακατασκευή του δρομολογήθηκε αμέ-

Το γεφύρι πριν την κατάρρευση

σως μετά την κατάρρευση. Το κυριότερο
μέρος του έργου ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, απομένουν μερικές λεπτομέρειες ακόμη για τη διάθεση του έργου στο κοινό.
ΠΗΓΗ: Βικιπαίδεια, Καθημερινή
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ανδρέας Μαρκαντώνης
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…για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ… KAI ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΟΙ…
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Δυο φορές μέχρι σήμερα στα χρονικά της Σχολής Δοκίμων Πυροσβεστών πραγματοποιήθηκαν πυροσβεστικοί αγώνες και συγκεκριμένα στο δημοτικό στάδιο Βιλίων Αττικής, παρουσία κατοίκων της
ευρύτερης περιοχής, συγγενών και φίλων των αγωνιζόμενων, συναδέλφων και επίσημων προσκεκλημένων, με πρωτοβουλία των Διοικήσεων της Σχολής
Δοκίμων Πυροσβεστών Βιλίων.
Οι πρώτοι πυροσβεστικοί αγώνες πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο του 2000 από την 66η εκπαιδευτική σειρά Δοκίμων Πυροσβεστών Σχολής Βιλίων με Διοικητή Σχολής τον Επιπυραγό Νικόλαο
Διαμαντή.
Οι δεύτεροι πυροσβεστικοί αγώνες και
τελευταίοι μέχρι σήμερα… πραγματοποιήθηκαν
τον Ιούνιο του 2001 από την 68η εκπαιδευτική
σειρά Δοκίμων Πυροσβεστών Σχολής Βιλίων με
Διοικητή Σχολής τον Επιπυραγό Ανδρέα
Μαρκαντώνη. Τα δε έξοδα της διοργάνωσης
(υλικά, κύπελλα, μετάλλια, αναμνηστικά κ.λ.π.)
καλύφθηκαν εξ΄ ολοκλήρου από την ευγενή χορηγία φίλου της Σχολής Πυροσβεστών Βιλίων,

Ανδρέας Αθ. Μαρκαντώνης Αντιπρόεδρος Ε.Α.Α.Π.Σ.

ιδιώτη Κωνσταντίνου Γκούμα.
Οι πυροσβεστικοί αγώνες είναι
ένα θέαμα που συνδυάζει τις αθλητικές επιδόσεις με τις
πυροσβεστικές δεξιότητες και ικανότητες. Οι δραστηΕίσοδος των αθλητών στο στάδιο υπό τους
ριότητες αυτές ενήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου Βιλίων
τάσσονται στα
πλαίσια του γενικότερου προγράμματος εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας,
των Δοκίμων Πυροσβεστών και Πυροσβεστριών, έχουν ως σκοπό την
καλλιέργεια και την ανάπτυξη μεταξύ των Δοκίμων πνεύματος συνεργασίας και ευγενούς άμιλλας.
Στους συγκεκριμένους αγώνες οι συμμετέχοντες Δόκιμοι αγωνίσθηκαν για λογαριασμό της διμοιρίας τους, υπό τις οδηγίες των εκπαιδευτών τους. Για την ιστορία, στους πυροσβεστικούς αγώνες της
68ης εκπαιδευτικής σειράς Δοκίμων Πυροσβεστών Βιλίων του 2001,
πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η 6η διμοιρία.

Πυροσβεστικοί Αγώνες

Όπως έχουν καταγραφεί στο Αναμνηστικό Φοίτησης της 68ης εκπαιδευτικής σειράς Σχολής Δοκίμων Πυροσβεστών Βιλίων

Αγώνας ταχύτητας 100 μέτρων με πυροσβεστικά εμπόδια

Σ’ αυτό το αγώνισμα οι
αθλητές πρέπει να περάσουν
πρώτα πάνω από ξύλινο εμπόδιο ύψους 2 μέτρων, στη
συνέχεια με δυο σωλήνες
των 45 χιλ., πρέπει να περπατήσουν σε ξύλινη δοκό και
ενώ θα βρίσκονται ακόμη
πάνω σ' αυτή θα τις εκτυλίξουν. Όταν περάσουν τη δοκό
θα συνεχίσουν την εγκατάσταση και αφού ολοκληρωθεί, οι αγωνιζόμενοι τερματίζουν με τον αυλό στο χέρι.

Αγώνας ταχύτητας κα ι τεχνική εγκατάσταση ύδατος

Εδώ όλα τα μέλη της ομάδας βρίσκονται μέσα στο πυροσβεστικό όχημα. Με το σήμα του κριτή βγαίνουν από το όχημα, κάνουν εγκατάσταση
με τέσσερις σωλήνες και αφού ολοκληρωθεί και η αντίστροφη διαδικασία και όλα τα υλικά τοποθετηθούν στο όχημα και τα άτομα της ομάδας επιβιβαστούν σ' αυτό και κλείσουν οι πόρτες, τότε σταματά ο χρόνος.

Αγώνας κατάσβεσης με χρήση πυροσβεστικών
εργαλείων και μέσων

Σ' αυτό το αγώνισμα οι
αθλητές πρέπει να ξεπεράσουν πέντε εμπόδια.
1ον Πρέπει να φορέσουν
αναπνευστική συσκευή.
2ον Με τη συσκευή στην
πλάτη τρέχοντας να μεταφέρουν ένα μηχανάκι κοπής
μετάλλων.
3ον Να θέσουν το μηχανάκι σε λειτουργία και να κό-

ψουν τη σιδερένια μπάρα, για να μπορέσουν να περάσουν το εμπόδιο.
4ον Να αφήσουν το μηχανάκι κοπής μετάλλων και να πάρουν έναν
πυροσβεστήρα, πάντα φορώντας την αναπνευστική συσκευή.
5ον Να σβήσουν τη φωτιά που θα συναντήσουν και αφού ολοκληρωθεί η κατάσβεση, κατευθύνονται στο σημείο του τερματισμού.

Διελκυστίνδα (παιχνίδι με σχοινί)

Αρχαιότατο αγώνισμα,
κατά το οποίο δύο αγωνιζόμενοι κρατώντας τις άκρες
σχοινιού, προσπαθούσαν να
σύρουν ο ένας τον άλλο προς
το μέρος του.
Η διελκυστίνδα σήμερα
είναι ομαδικό αγώνισμα,
πολύ διαδομένο σ' όλο τον
κόσμο και εκτελείται σε επίσημους αγώνες. Υπήρξε και
ολυμπιακό άθλημα και μάλιστα μια φορά την πρώτη θέση κατέκτησε
ομάδα πυροσβεστών. Λαμβάνουν μέρος δυο ομάδες από οκτώ αγωνιζόμενους η κάθε μια και νικάει η ομάδα εκείνη που θα κατορθώσει, να
σύρει την αντίπαλο σε μήκος δυο μέτρων περίπου.

Πυροσβεστική σκυταλοδρομία

Η κάθε ομάδα αποτελείται
από πέντε αθλητές. Στο αγώνισμα αυτό οι αθλητές της
κάθε ομάδος συνεργάζονται
μεταξύ τους, προκειμένου να
φορέσουν αναπνευστική συσκευή, να μεταφέρουν στην
πλάτη τους συνάδελφο, να
κάνουν εγκατάσταση και να
συσκευάσουν αυτή, στο συντομότερο δυνατό χρόνο.
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Η επόμενη ημέρα από νομική πρώτη άποψη Οι νομικές επιπλοκές μετά τη λήξη της καραντίνας
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Αρεοπαγίτης ε.τ. Λέανδρος Τ. Ρακιντζής

Η Πολιτεία με το δια νόμου ΠΝΠ κλείσιμο
[lockdown] ορισμένων κατηγοριών επιχειρήσεων για το διάστημα των περιοριστικών μέτρων θέσπισε εκτός των επιδοτήσεων στις
επιχειρήσεις και τους εργαζομένους σε αυτές
και μείωση του ενοικίου των επαγγελματικών
μισθώσεων και της κυρίας κατοικίας των εργαζομένων σε αυτές και των παιδιών τους εάν
είναι φοιτητές, κατά 40% έναντι κάποιων κυρίως φορολογικών ανταλλαγμάτων στους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Η λύση αυτή λόγω των
προβλημάτων που προκάλεσε η πανδημία ήταν
αναγκαία και λόγω του προσωρινού της χαρακτήρα έγινε αποδεκτή. Ήδη οι παραπάνω
ρυθμίσεις επεκτάθηκαν σε άλλες κατηγορίες
επιχειρήσεων και εργαζομένων και συνεχώς θα
εξαγγέλλονται μέτρα προστασίας για αυτούς
και για τους ιδιοκτήτες ίσως και μετά τη λήξη
της πανδημίας.
Οι επαγγελματικές συνδικαλιστικές οργανώσεις ζητούν η μείωση του μισθώματος να επε-

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Συνέχεια από τη σελ. 1

Ειδικότερα:
1. Σε όσους αποστρατεύτηκαν από 1-12008 έως και 31-7-2012, υπολογίσθηκε η
ανταποδοτική σύνταξη, λανθασμένα, με υψηλότερο συντάξιμο μισθό από αυτόν που ανέγραφε η τελευταία συνταξιοδοτική πράξη (ελήφθησαν υπόψη οι συντάξιμες αποδοχές πριν τις
μνημονιακές μειώσεις του 2012).
2. Σε όσους αποστρατεύτηκαν από 1-82012 έως και 14-11-2014, υπολογίσθηκε η ανταποδοτική σύνταξη, λανθασμένα, με χαμηλότερο συντάξιμο μισθό από αυτόν που ανέγραφε η τελευταία συνταξιοδοτική πράξη (ελήφθησαν υπόψη οι συντάξιμες αποδοχές μετά τις
μνημονιακές μειώσεις του 2012 και πριν την
αποκατάσταση του 50% του βασικού μισθού με
νόμο το 2014), με αποτέλεσμα να επηρεάζεται
εκτός από την ανταποδοτική σύνταξη και η προσωπική διαφορά.
Το λάθος αυτό είχε εντοπιστεί από πολλούς
συναδέλφους και ο ΕΦΚΑ τους είχε διαβεβαιώσει, ότι θα διορθωθεί. Η διόρθωση αυτή
πραγματοποιήθηκε και αποτυπώθηκε στα Ενημερωτικά Σημειώματα Σύνταξης που αναρτήθηκαν με τη σύνταξη Μαρτίου 2020.
Επομένως αρκετοί συνάδελφοι θα δουν
αυτές τις διαφορές με το τελικό ποσό να μην αλλάζει.
Επίσης μπορούν να αντιπαραβάλουν τις
συντάξιμες αποδοχές της τελευταίας συνταξιοδοτικής πράξης με το «συντάξιμος μισθός την
12/5/2016» που εμφαίνεται στη δεύτερη σελίδα
του Μηνιαίου Ενημερωτικού Σημειώματος,
ελέγχοντας εάν έχει γραφεί ορθά.
Παναγιώτης Βελής
Πρόεδρος Ε.Α.Α.Π.Σ.

κταθεί και για άλλες επαγγελματικές ή και αστικές μισθώσεις
και για μεγαλύτερο της πανδημίας χρονικό διάστημα, που
προσδιορίζεται από τα περιοριστικά μέτρα. Νομίζω ότι οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να
ληφθεί με μεγάλη περίσκεψη
και εξέταση όλων των εκατέρωθεν νομικών απόψεων και
των επιπτώσεων στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, καθόσον οι μέχρι τώρα θεσπισθείσες αντιπαροχές και αυτές, που έχουν εξαγγελθεί, δεν
αντισταθμίζουν τις οικονομικές απώλειες των
ιδιοκτητών, που εάν συνεχισθούν μπορεί να
προκαλέσουν αλυσιδωτές επιπτώσεις [φαινόμενο ντόμινο] πτωχεύσεις, ακάλυπτες επιταγές,
μη καταβολή μισθών, εισφορών κ.λπ. δηλαδή
η ώρα των δικηγόρων. Εξάλλου στους ιδιοκτήτες περιλαμβάνονται και φιλανθρωπικά
ιδρύματα των οποίων τα μισθώματα αποτελούν
το μόνο έσοδο. Είναι όμως γεγονός, ότι με τη
λήξη των περιοριστικών μέτρων πολλές κυρίως
μικρές επιχειρήσεις, που έκλεισαν δεν θα λειτουργήσουν ξανά και ότι τα ακίνητα κυρίως μικρά καταστήματα λόγω της αυξήσεως του
ηλεκτρονικού εμπορίου και της εντεύθεν μειώσεως του τζίρου και της ελλείψεως ρευστότητας, θα παραμείνουν κλειστά, προστιθέμενα
στο πλήθος των κλειστών καταστημάτων,
εκτός του ότι πολλοί επιχειρηματίες θα δυσκολεύονται να καταβάλλουν και το μειωμένο
μίσθωμα.
Η επέκταση της προστασίας εάν είναι οριζόντια και όχι με ποιοτικά κριτήρια σαφώς θα
συμπεριλάβει και αυτούς που δεν την έχουν
ανάγκη ή κερδίζουν με την αύξηση του τζίρου
των επιχειρήσεών τους. Επίσης, εάν η προστασία επεκταθεί πέραν της πανδημίας θα
μπορεί να εξελιχθεί λόγω των παρατάσεων που
είναι βέβαιο ότι θα δοθούν σε ένα καινούργιο
ενοικιοστάσιο, το προηγούμενο που θεσπίσθηκε με το νόμο ΒΧΗ/1912 έληξε στα μέσα της
δεκαετίας του 1950. Εξάλλου η οικοδομική
δραστηριότητα, που πλήττεται καίρια από την
κρίση, αποτελεί την ατμομηχανή της οικονομικής αναπτύξεως, που συνιστά προτεραιότητα για κάθε κυβέρνηση και χρειάζεται κίνητρα
και όχι εμπόδια για την εκκίνησή της.
Είναι βέβαιο ότι θα ανακύψουν πλείστα όσα
νομικά ζητήματα, που θα απαιτηθούν χρόνια για
να επιλυθούν, γιατί τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα επί των ακινήτων, που σαφώς
θα προσβληθούν από τη μη λελογισμένη και
αποδεκτή από τους ιδιοκτήτες ρύθμιση, προστατεύονται από το άρθρο 17 του Συντάγματος και το άρθρο 1 του πρώτου πρωτόκολλου
της ΕΣΔΑ, που έχει αυξημένη ισχύ (αρθ. 28 του
Συντάγματος), που δεν είναι δυνατόν να ανασταλούν με ΠΝΠ. Με απόφαση της Ολομελείας
του Αρείου Πάγου η προβλεπόμενη από την
ΕΣΔΑ προστασία της ιδιοκτησίας περιλαμβάνει
και τα ενοχικά δικαιώματα δηλαδή τις απαιτήσεις από μισθώματα. Σαφώς πολλά προ-

βλήματα θα επιλυθούν σταδιακά, εάν αφεθούν να λειτουργήσουν οι νόμοι της αγοράς.
Πιστεύω, ότι εάν επανέλθομε γρήγορα στην κανονικότητα,
που εξαρτάται κυρίως από εμάς,
εάν τηρήσομε πλήρως τα περιοριστικά μέτρα και παρά τις
βαριές οικονομικές ζημιές ορισμένων κλάδων, όπως του τουρισμού, που χρειάζεται ειδικές ρυθμίσεις και υπό
την προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση δεν θα υποκύψει σε πολιτικές πιέσεις για πελατειακές παροχές, τότε θα έλθει τάχιστα η οικονομική
ανάκαμψη ίσως και εντός του έτους, γιατί βρισκόμασταν σε τροχιά οικονομικής αναπτύξεως,
οι δε νομικές περιπλοκές λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας και των ΠΝΠ θα είναι διαχειρίσιμες, εφόσον λειτουργήσει γρήγορα και
καλά η δικαιοσύνη με νέο θεσμικό πλαίσιο για
τις υποθέσεις αυτές.
Φυσικά εκτός των εκτάκτων ρυθμίσεων
ισχύουν και οι γενικοί κανόνες δικαίου, όπως,
ότι η πανδημία υπό ορισμένες προϋποθέσεις,
που πρέπει να κρίνονται κατά περίπτωση,
μπορεί να αποτελέσει περίπτωση ανώτερης
βίας (force majeur) για την εξέλιξη μιας συμβατικής σχέσης κατά την οποία ο οφειλέτης
μπορεί να απαλλαγεί αζημίως της παροχής
του, εάν εκ λόγων ανώτερης βίας αδυνατεί να
την εκπληρώσει. Η έννοια της ανώτερης βίας
απαντάται σε διάφορες διατάξεις, έχει δε καθιερωθεί νομολογιακά κατά περίπτωση με
αποφάσεις ημετέρων και αλλοδαπών ανωτάτων δικαστηρίων. Ανώτερη βία υπάρχει όταν
ο οφειλέτης δεν μπορεί να εκπληρώσει την εκ
συμβάσεως παροχή του από γεγονός απρόβλεπτο και αιφνίδιο που δεν θα μπορούσε να
αποφευχθεί ακόμα και εάν είχε επιδειχθεί
πάσα επιμέλεια.
Για την παραδοχή της ανώτερης βίας απαιτούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Κατ’ αρχήν
απαιτείται σύμβαση διαρκής ή στιγμιαία με την
οποία ο οφειλέτης υποχρεούται σε παροχή. Η
σύμβαση να μην έχει εκτελεστεί, αλλά μπορεί
να εφαρμοσθεί στο μη τελεσθέν μέρος. Ο οφειλέτης κατά τη στιγμή της ανώτερης βίας να μην
είναι υπερήμερος για την παροχή του. Η οποία
δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα επαχθής. Υποχρεούται να ειδοποιήσει τον δανειστή εντός
προθεσμίας που προσδιορίζεται από το νόμο ή
να είναι εύλογος. Να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της ανώτερης βίας και της εκπλήρωσης της παροχής. Τα πάντα κρίνονται βάσει της καλής πίστης και των συναλλακτικών
ηθών.
Η ρύθμιση αυτή είναι διάφορη και ανεξάρτητη από τη με ΠΝΠ λύση που θέσπισε η Πολιτεία για τις επιχειρήσεις, που έκλεισαν με νόμο
(lockdown) και τους εργαζομένους σε αυτή,
αυτό όμως δεν σημαίνει, ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν μπορούν να επικαλεστούν περίπτωση
ανώτερης βίας εξ αιτίας της πανδημίας, όταν
αδυνατούν να εκτελέσουν μία παροχή.
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Στις 17-12-1940 ιδρύεται στην απελευθερωμένη Κορυτσά, μετά την κατάληψή
της από τον Ελληνικό Στρατό, Πυροσβεστικός Σταθμός Γ΄ Τάξεως, με Διοικητή το
Σταθμάρχη Β΄ Σταθόπουλο Τρύφωνα.

Οι Έλληνες Πυροσβέστες στην Κορυτσά

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Π.Ο.Α.Σ.Α.
Συμμετοχή της Ε.Α.Α.Π.Σ.
στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας

Ο ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ

Το 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Αποστράτων
Σωμάτων Ασφαλείας θα
πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Novotel στην Αθήνα το τριήμερο Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη
21, 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2020 με Θέματα:
• Έκθεση πεπραγμένων και απολογισμού
δράσης του Δ.Σ. για το έτος 2019 από τον
Πρόεδρο.
• Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικού
Απολογισμού Ομοσπονδίας 1η Ιανουαρίου
μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2019.
• Ανάγνωση από τον Πρόεδρο της Ε.Ε. η έκθεση του διενεργηθέντος διαχειριστικού
ελέγχου του έτους.
• Παρουσίαση του Προϋπολογισμού 2020.
• Ψηφοφορία για την έγκριση ή μη των ανωτέρω θεμάτων.
• Λοιπά θέματα.
• Παρουσίαση επετειακού βιβλίου 20 ΧΡΟΝΙΑ
Π.Ο.Α.Σ.Α.
• Αρχαιρεσίες.
• Έγκριση ψηφίσματος.
Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο
23 του καταστατικού της Π.Ο.Α.Σ.Α., για
πρώτη φορά, θα συμμετέχει στις αρχαιρεσίες
εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων
Σωμάτων Ασφαλείας, δια του Προέδρου και
του Γενικού Γραμματέα. Στις επόμενες αρχαιρεσίες της Ένωσής μας θα εκλεγούν και
εκπρόσωποι για την Ομοσπονδία.
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Διοικητικά πρόστιμα
Πυροσβεστική Διάταξη 19/2020

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη (ΚΥΑ), με την οποία
εγκρίνεται η υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη που αφορά στη διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας.

Γίνεται ταξινόμηση των διοικητικών προστίμων, καθορίζεται το
ύψος και προβλέπεται η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης αυτών, ανά
κατηγορία και είδος παράβασης, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) στο πλαίσιο άσκησης της εποπτείας των
οικονομικών δραστηριοτήτων, επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων, κατόπιν
διαπίστωσης μη τήρησης των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις
πυροπροστασίας:
α) προληπτικών και κατασταλτικών μέσων, μέτρων και συστημάτων
ενεργητικής πυροπροστασίας,
β) στοιχείων δομικής (παθητικής) πυροπροστασίας,
γ) τυπικών προϋποθέσεων ως μέρος διοικητικών διαδικασιών,
δ) μέριμνας για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε οικοπεδικούς και ακάλυπτους χώρους, αγροτικές και δασικές εκτάσεις.
Το επιβαλλόμενο διοικητικό πρόστιμο υπολογίζεται με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:
Τελικό επιβαλλόμενο ποσό Προστίμου Π = (ΒΠ1 + ΒΠ2 + …+ ΒΠν) *
ΣΒ όπου,
Π: To συνολικό ποσό του προστίμου σε ευρώ (€).
ΒΠ: Η βάση προστίμου (ελάχιστο επιβαλλόμενο ποσό) που αντιστοιχεί
στον κωδικό παράβασης (Πίνακες 1, 2 και 3 του Παραρτήματος Α και Πίνακας 1 του Παραρτήματος Β).
ΣΒ: Ο συντελεστής βαρύτητας προστίμου ανά κατηγορία κινδύνου (Πίνακας 4 του Παραρτήματος Α και Πίνακας 2 του Παραρτήματος B).
Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το Παράρτημα Β της πυροσβεστικής Διάταξης, όπου δίνεται το ποσό της Βάσης Προστίμου (ΒΠ) για παραβάσεις που αφορούν την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε οικοπεδικούς και ακάλυπτους χώρους, δασικές και αγροτικές εκτάσεις.
Τα κατώτερα και ανώτερα όρια διοικητικών προστίμων, ορίζονται στην
παρ. 3 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α’27), ήτοι ελάχιστο δυνατό
επιβαλλόμενο πρόστιμο τα διακόσια ευρώ και μέγιστο, ακόμη και σε περίπτωση συρροής παραβάσεων, τα πέντε χιλιάδες ευρώ. Εάν υπάρχει υποτροπή δηλ. τέλεσης της ίδιας παράβασης, εντός ενός (1) έτους από την
αρχική, το επιβαλλόμενο πρόστιμο διπλασιάζεται.
Ήδη βρισκόμαστε στην αντιπυρική περίοδο του 2020 και με δεδομένη
την αλλαγή, επιδείνωση των κλιματικών συνθηκών, οι οποίες συμβάλλουν στη μετατροπή μιας αθώας φωτιάς σε καταστροφική, πρέπει όλοι
οι πολίτες να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή. Πέραν όμως από τις Νομικές υποχρεώσεις που προβλέπει και νομοθετεί η πολιτεία, ο καθένας θα πρέπει
να βοηθά και να συμμετέχει ενεργά στην προστασία των δασών από τις
πυρκαγιές, συνεργαζόμενος για το σκοπό αυτό με την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Αναλυτικά στην Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2233 Β’/11-6-2020)
Παναγιώτης Βελής
Πρόεδρος E.A.A.Π.Σ.

Παιδιά της Σαμαρίνας
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H συγκλονιστική ιστορία του
θρυλικού δημοτικού μας τραγουδιού
Η Σαμαρίνα είναι ένα κεφαλοχώρι του Νομού Γρεβενών, ένα από τα υψηλότερα (1.450 μ. υψόμετρο) και γνωστότερα Βλαχοχώρια της Ελλάδας.
Kατά την πολιορκία του Μεσολογγίου, οι Σαμαριναίοι συμμετείχαν με Σώμα
120 μαχητών υπό τον Μίχο Φλώρο, μαζί με Χειμαριώτες, Σουλιώτες και Ζαλοβίτες, οι οποίοι πολεμούσαν στην «Ντάπια» του στρατηγού Μάκρη στο Μεσολόγγι.
Στην έξοδο του Μεσολογγίου (10 Απριλίου 1826) η Μακεδονική Φρουρά
ήταν η εμπροσθοφυλακή των πολιορκημένων με αποτέλεσμα να έχει τα περισσότερα θύματα από τα πυρά των Οθωμανών.
Όπως θρυλείται, ο καπετάνιος Μίχος Φλώρος, βαριά τραυματισμένος, έδωσε στα παλικάρια που σώθηκαν ως τελευταία του επιθυμία τα λόγια του τραγουδιού «Παιδιά της Σαμαρίνας»:

«Κι εσείς παιδιά μωρέ κλεφτόπουλα.
Παιδιά της Σαμαρίνας, μωρέ παιδιά καημένα.
Αν πάτε, πά – μωρ’ πάνω στα βουνά,
ψηλά στη Σαμαρίνα μωρέ παιδιά καημένα.
Τουφέκια να μωρέ να μη ρίξετε.
Τραγούδια να μην πείτε μωρέ παιδιά καημένα.
Κι αν σας ρωτήσει μωρέ η μάνα μου,
η δόλια η αδερφή μωρέ παιδιά καημένα.
Μην πείτε, πεί – μωρέ πως εχάθηκα.
Πως είμαι σκοτωμένος μωρέ παιδιά καημένα
Μα πείτε πως παντρεύτηκα πήρα καλή γυναίκα…».
Οι 33 Σαμαριναίοι που σώθηκαν γύρισαν στο χωριό και
έφεραν το κακό μαντάτο. Μάλιστα, σύμφωνα με τον θρύλο,
τα παλικάρια του καπετάνιου
έγραψαν τα λόγια αυτά στις
φουστανέλες τους για να μην
χαθούν, και αυτά τα λόγια
αργότερα έγιναν μοιρολόι, το
οποίο τραγουδούσαν οι ντόπιοι αλλά και σε άλλα μέρη
όταν πέθαιναν αγαπημένα
τους πρόσωπα. Αργότερα,
ντύθηκε και με μουσική.
Η λαϊκή μούσα ύμνησε τον
ηρωικό θάνατο των παλικαριών της Σαμαρίνας. Κάθε χρόνο η Σαμαρίνα παίρνει μέρος στις εκδηλώσεις της Εξόδου, ενώ το 2007 τοποθετήθηκε μνημείο
στον Κήπο των Ηρώων στο Μεσολόγγι στη μνήμη των Σαμαριναίων πεσόντων.
Πηγή: Πολιτιστικός Σύλλογος Σαμαρίνας
Επιμέλεια:. Ανδρέας Μαρκαντώνης
Αντιπρόεδρος Ε.Α.Α.Π.Σ.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
(ON LINE) ΕΝ ΜΕΣΩ
ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ

Συμμετοχή του συναδέλφου ζωγράφου Αντιστράτηγου ε.α. Σπύρου Μουρατίδη και μέλους της Ένωσής
μας στην παγκόσμια έκθεση υδατογραφίας (ON LINE)
στο Fabriano Ιταλίας 25-31 Μαΐου 2020 – Ανταλλαγή έργων ζωγράφων από 62 χώρες!
Το Fabriano έχει χαρακτηριστεί από την Unesco ως πόλη δημιουργίας
για την τέχνη της χειροποίητης παραγωγής χαρτιού, καθώς και για το γεγονός ότι συγκεντρώνει
καλλιτέχνες από όλο τον
κόσμο. Στην όμορφη αυτή
πόλη, κάθε χρόνο, πραγματοποιείται μια πολύ σημαντική παγκόσμια έκθεση
υδατογραφίας. Εκατοντάδες είναι οι καλλιτέχνες οι
οποίοι καταφθάνουν από
όλο τον πλανήτη για να
Αντανακλάσεις
ζήσουν αυτή τη μοναδική
ακουαρέλα 56Χ38cm
εμπειρία συνεύρεσης τόσο
διαφορετικών πολιτισμών, με κοινό στοιχείο την τέχνη και
ειδικότερα την αγάπη για την ακουαρέλα. Τη φετινή χρονιά,
οι Ιταλοί καλλιτέχνες παρά τα μεγάλα προβλήματα με τον κορoνοϊό στη χώρα τους, οργάνωσαν την έκθεση online, την
οποία πλαισίωσαν διαδικτυακά επιδείξεις και διαλέξεις από
παγκοσμίως καταξιωμένους καλλιτέχνες. Μάλιστα, η οργανωτική επιτροπή της έκθεσης είχε την εξαιρετική ιδέα οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες να ζωγραφίσουν ένα έργο, με σκοπό να το ανταλλάξουν με έργο άλλου ζωγράφου, μετά από
κλήρωση.
Μέλος της ελληνικής αποστολής, για τρίτη συνεχόμενη
χρονιά, είναι ο συνάδελφος ζωγράφος Σπύρος Μουρατίδης,
ο οποίος συμμετέχει με ένα έργο του, διαστάσεων 56Χ38cm,
με θέμα: Αντανακλάσεις. Ακουαρέλα εμπνευσμένη από τη
φορτηγίδα που ήταν αγκυροβολημένη στο παλαιό λιμάνι Κέρκυρας και απομακρύνθηκε στις αρχές της φετινής χρονιάς.
Όσον αφορά την ανταλλαγή έργων μεταξύ των καλλιτεχνών, ο Σπύρος Μουρατίδης, για το σκοπό αυτό, ζωγράφισε
μία ακουαρέλα, με θέμα μία πόρτα παλαιάς αποθήκης που βρίσκεται στο χωριό Μακράδες Κέρκυρας (διαστάσεις 21Χ30cm).
Σχετικό βίντεο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της έκθεσης, κάτι
το οποίο έπραξαν όλοι σχεδόν οι καλλιτέχνες. Διαβάζοντας
τις αναρτήσεις των καλλιτεχνών διαπιστώνει κανείς την ενθουσιώδη αποδοχή αυτής της πρότασης. Εδώ θα αναφερθούμε σε ένα λιτό μήνυμα ενός Ιταλού καλλιτέχνη ο οποίος
αναφέρει τα εξής: Γεια σας φίλοι μου! Είμαι τόσο χαρούμενος
που θα ζωγραφίσω από το σπίτι μαζί σας. Ακόμα και αν είμαστε
μακριά ο ένας από τον άλλο, η αγάπη για την τέχνη και την
ακουαρέλα μάς κρατά κοντά.
Η τέχνη βρήκε τον τρόπο να δώσει το παρόν σε αυτή τη
δύσκολη εποχή, χάρη στην οργάνωση αυτής της έκθεσης από
τους φίλους Ιταλούς καλλιτέχνες, οι οποίοι πράγματι αξίζουν
κάθε έπαινο.

Πόρτα παλαιάς αποθήκης, Μακράδες Κέρκυρας
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Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε Ι Σ με χιούμορ…

Στις μέρες της πανδημίας του κορονοϊού «μέναμε σπίτι για να είμαστε ασφαλείς». Εγκλωβισμένοι
ατελείωτες ώρες, μεταξύ των άλλων περνούσαμε την ώρα μας ξεφυλλίζοντας φωτογραφικά άλμπουμ
και ξεσκονίζοντας αρχεία. Κάπως έτσι βρέθηκε η παρακάτω φωτογραφία και η «χειρόγραφη δίφυλλη χιουμοριστική αθλητική εφημερίδα «SPOR NEWS…», που εκδόθηκε το 1982 (πριν 38 χρόνια), λίγες ώρες πριν τη διεξαγωγή του 1ου ποδοσφαιρικού αγώνα της ομάδας των ΑΕΤΩΝ (η εικονιζόμενη
ομάδα) με την ομάδα των ΛΥΚΩΝ (η ομάδα του άλλου έτους).
Με τη δημοσίευση αυτή, θελήσαμε να βάλουμε λίγο χιούμορ με αρκετή δόση αυτοσαρκασμού… στις
πρωτόγνωρες καταστάσεις που ζούμε και στην αβεβαιότητα του μέλλοντος από την πανδημία του κορονοϊού.

Ποδοσφαιρική ομάδα Δοκίμων Ανθυποπυραγών «ΟΙ ΑΕΤΟΙ»
(εκπαιδευτικό έτος 1982-83)

ΑΝΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Γιώργος Αναστασόπουλος, Νίκος Διαμαντής, Διονύσης Πεφάνης (τερματοφύλακας),
Παναγιώτης Μπονάτσος, Νίκος Σταυρακούδης, Τομ Μπαμπανάρας (προπονητής), Τριαντάφυλλος
Βασιλόπουλος
ΚΑΤΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Λάμπρος Κολιός, Νίκος Μπαρμπαρούσης, Δημήτρης Συγγιρίδης, Ανδρέας
Μαρκαντώνης, Μπάμπης Μαρτίδης
Πριν 38 χρόνια, 1ος ποδοσφαιρικός αγώνας Αετών - Λύκων
“Η SPOR NEWS…” έγραψε!!!!!!

Αρχισυντάκτης: Λυκοφονιάς!!!
Φώτο: Αετομάτης!!!
Του ανταποκριτή μας κ.κ. Κλωτσοσκουφόπουλου!!!
Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συνάντηση άρχισε, σήμερα στις
17:00΄ στο ολυμπιακό στάδιο θα αναμετρηθούν δυο πολύ μεγάλες ομάδες.
Ο αγώνας είναι αμφίρροπος και δύσκολος να βγάλει κανείς τα προγνωστικά του. Η μάχη για την κατάκτηση του επάθλου θα είναι μεγάλη και πεισματώδης. Η ομάδα των ΛΥΚΩΝ βρίσκεται σε καλή φόρμα και άριστη φυσική κατάσταση. Η ομάδα των ΑΕΤΩΝ όμως παρά την κούραση που φαίνεται ότι έχουν οι παίκτες της στα τελευταία παιχνίδια, η πείρα της είναι
μεγάλη στα κρίσιμα παιχνίδια. Αυτό κάνει και τον προπονητή τους ΤΟΜ
ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑΣ να μας δηλώσει τα εξής: «Αη να σου πω, κείνους θα τους τσακίσουμ, θα φάϊ η μύγ σίδερ κι το κουνούπ ατσάλι. Ου κόσμος θα χουρτάσ γκολ».
Ο Στοιχηματόπουλος!!! που διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα γραφεία στοιχημάτων στο Λονδίνο, σε τηλεφωνική μας συνομιλία μας είπε: Οι μπουκαίηκερς δίνουν 10/3 υπέρ της ομάδας των ΑΕΤΩΝ.
Πληροφορίες μας από το αντίπαλο στρατόπεδο, μας λένε, ότι έχει πέσει μεγάλη φαγωμάρα στην ομάδα ως προ την κατάρτιση της δέκα-εξάδας που θα αποσυρθούν στο ξενοδοχείο, ασφαλείς πληροφορίες από
έγκυρη δημοσιογραφική πηγή δεν συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή ο σέντερ φορ με το νούμερο 9 και ο
πορτιέρο τους δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί.
Πάντως μεγάλη αισιοδοξία και δίψα για νίκη, επικρατεί στο στρατόπεδο των ΑΕΤΩΝ, όλοι είναι σίγουροι για θρίαμβο και πιστεύουν θα συντρίψουν τους ΛΥΚΟΥΣ. Οι παίχτες των ΑΕΤΩΝ μας δήλωσαν:
ΠΑΑΦ: Θα παίξω όπως έπαιζα στην Πάτρα, δηλώνω ότι δεν θα δεχθώ γκολ.
ΜΠΡΙΓΚΕΛ: Θα αποδείξω ότι είμαι ο καλύτερος, του χρόνου πάω ΣΕΡΡΕΣ.
ΓΚΜΟΧ: Πράβο τα παιδιά, πράβο το Ελλάδα εμένα έρθει από Πύργο δούνε παίζει μπάλα.
ΡΟΥΜΕΝΙΓΚΕ: Πιστεύω να δείξω την κλάση μου, έχω πάρει γερές βάσεις από τον ΠΑΣ.
ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΟ: Εγώ έπαιζα ταυρομάχος και θα φοβηθώ τους ΛΥΚΟΥΣ.
ΕΣΤΕΡΧΑΖΙ: Ευχαριστώ την ομάδα μου τη ΔΡΑΜΑ που με έδωσε με υποσχετική στους ΑΕΤΟΥΣ.
ΜΑΥΡΟΣ: Το κεφάλι μου θα κτυπήσει και πάλι, είμαι ΠΟΝΤΙΟΣ.
ΛΙΜΑ: Αν δεν παίξω μπάλα θα παίξω κλαρίνο.
ΘΗΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: Θα προσπαθήσω να διακριθώ όπως στο βόλεϊ.
Το αποτέλεσμα και η κριτική του αγώνα σε επόμενο φύλλο… γίνονται προσπάθειες να βρεθεί
και η επόμενη SPOR NEWS…..!!!!!
SPOR NEWS…: αρχείο Νίκου Διαμαντή
ΦΩΤΟ: αρχείο Ανδρέα Μαρκαντώνη

