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Αιτημάτων-Θέσεων
της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος
Προς
τον κ. Υφυπουργό
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελο Τουρνά
Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,
Η Ένωση έχει ιδρυθεί από Αποστράτους Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος με τον
τίτλο «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Ε.Α.Α.Π.Σ.)», που
σκοπό έχει την σύσφιξη των υφιστάμενων δεσμών και συναδελφότητας μεταξύ των μελών
της, την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των μελών της, την βελτίωση των ηθικών
και υλικών συνθηκών αυτών και των οικογενειών τους, την διατήρηση των καλών σχέσεων
με τους εν ενεργεία συνάδελφους και επίσης την προβολή του κοινωνικού έργου του
Πυροσβεστικού Σώματος.
Σας υποβάλλουμε υπόμνημα με αιτήματα και θέσεις που απασχολούν τα μέλη μας και
παρακαλούμε όπως τα εξετάσετε διότι άπτονται της αρμοδιότητάς σας:
• Μείζον θέμα έχει ανακύψει με τους διοικητικώς αποκατασταθέντες Αξιωματικούς του
Π.Σ., οι οποίοι κατά τις επανακρίσεις τους, κατόπιν ακυρωτικής δικαστικής απόφασης,
οσάκις προσκρούουν σε έτος επιλογής Αρχηγού Π.Σ., η Υπηρεσία διαμέσου των
Συμβουλίων Κρίσης, παγώνει την αποκατάστασή τους (η οποία ολοκληρώνεται με τη
συμπλήρωση 35 πραγματικών ετών) και αναπέμπει την υπόθεσή τους στο Κ.Υ.Σ.Ε.Α.,
για να επιλεγούν ή μη, στη θέση του Αρχηγού Π.Σ., όποτε αυτό συνέβη, σε παρελθόντα
χρόνο.
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Η παραπομπή τους στο ΚΥΣΕΑ, σημαίνει ότι, όποτε το Συμβούλιο αυτό συνεδριάσει (σε
άγνωστο χρονικό διάστημα, διότι δεν υπάρχει χρονική δέσμευση), προφανώς και
σύμφωνα με τα δεδομένα της κοινής πείρας και λογικής, δεν θα τους ορίσει Αρχηγούς
του Π.Σ. αναδρομικά σε παρελθόν έτος. Σύμφωνα δε με τη διάταξη του αρθ. 140
ν.4662/2020, οφείλει (το ΚΥΣΕΑ) να τους αποστρατεύσει ευδοκίμως, από το έτος που
παραπέμφθηκαν. Τα Συμβούλια του Σώματος θα επανέλθουν εν ευθέτω χρόνω για τις
περαιτέρω κρίσεις των Αξιωματικών αυτών, και, θα προσκρούσουν εκ νέου σε επιλογή
Αρχηγού του Π.Σ., νεότερού τους και ούτω καθεξής.
• Επανασύνδεση των συντάξεων των εν αποστρατεία και εν ενεργεία στελεχών των ΣΑ
και ΕΔ (άρθρο 14 Ν 4387/16).
• Δημιουργία νομοθετικού πλαισίου αξιοποίησης των Αποστράτων (υπήρχε ρητή
δέσμευση του κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη).
• Σύσταση Γραφείου Απόστρατων στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος. Το Γραφείο
αυτό θα είναι ο σύνδεσμος μεταξύ Απόστρατων και Διευθύνσεων του ΑΠΣ, ώστε να
πληροφορούνται τηλεφωνικά άμεσα για την πορεία των θεμάτων τους οι Απόστρατοι
και να μην ενοχλούν τα τηλέφωνα των γραφείων του ΑΠΣ ψάχνοντας επί ώρες ή και
μέρες για να βρουν τον αρμόδιο που θα τους ενημερώσει για την πορεία της υπόθεσής
τους.
• Πάγιο αίτημά μας αποτελεί στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία να νοσηλεύονται εκτός των
μελών και των συζύγων μας και τα τέκνα μας, και να μην υπάρχει όριο ηλικίας.

Κύριε Υφυπουργέ,
Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που μας αφιερώσατε, γνωρίζουμε πως είναι
πολύτιμος. Αναμένουμε με εκτίμηση τις ενέργειές σας αναγνωρίζοντας πως άμεσα δίνετε
λύσεις στους προβληματισμούς μας. Θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.
Για το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Π.Σ.
Ο Γενικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Φώτιος Δημαρέσης

Παναγιώτης Βελής

Αρχιπύραρχος Π.Σ. ε.α.

Αντιστράτηγος – Υπαρχηγός Π.Σ. ε.α.
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