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7ΗΜΕΡΕΣ
ΔΙΑΚΟΠΕΣ,
ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΦΗ,
ΜΟΝΟ 139 ΕΥΡΩ

Σ

το πλαίσιο της κοινωνικής
της προσφοράς, η Ένωσή
μας εξασφάλισε για τα μέλη
της, τους εν ενεργεία συναδέλφους και τις οικογένειές τους,

τη δυνατότητα να κάνουν
εφταήμερες διακοπές, από 16
μέχρι 22 Σεπτέμβρη 2016, στην
λουτρόπολη της Αιδηψού, πληρώνοντας μόνο 139 ευρώ, το
άτομο.
Το πακέτο διακοπών
περιλαμβάνει:
-Έξι διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Γαλήνη (www.galinihotelaidipsos.com), σε δίκλινο
δωμάτιο με κλιματιστικό, τηλεόραση, ψυγείο και ατομικό μπαλκόνι.
-Πρωινό σε μπουφέ
-Μεσημεριανό γεύμα
-Ελαφρύ βραδινό
Στη τιμή συμπεριλαμβάνονται
όλοι οι νόμιμοι φόροι.
Στη σελίδα 2

«ΘΕΡΜΕΣ» ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΥΧΕΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Α.Π.Σ. σας εύχεται να περάσετε ένα
δροσερό καλοκαίρι ,με υγεία και πάντα κοντά στα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Επίσκεψη στο Πυροσβεστικό
Μουσείο

Σ

τις 11 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη στο Πυροσβεστικό Μουσείο της Παλλήνης που είχε αναγγείλει και οργανώσει η Ένωσή μας.
Η αναχώρηση έγινε στις 10 το
πρωί, από το προαύλιο της Μουρούζη με λεωφορείο που ευγενικά προσέφερε η φυσική Ηγεσία του Σώματος την οποία και πάλι θερμά ευχαριστούμε.
Στην είσοδο του καλαίσθητου κτιρίου που στεγάζει το Μουσείο, μας υποδέχθηκαν ο Διοικητής του 12ου Πυροσβεστικού Σταθμού, που γειτνιάζει με το Μουσείο, Αντιπύραρχος Γιάννης Ζαμάνης και ο
ξεναγός του Μουσείου Πυρονόμος Χρήστος Κουμουτσέας.

Τα απόνερα του νέου
ασφαλιστικού νόμου

Σ

τα τέλη Ιουνίου έρχεται η πρώτη
ψυχρολουσία
για
τους
280.000 συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους που εισπράττουν μέρισμα από το
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Το μέρισμα
ψαλιδίζεται 35%-40% αναδρομικά από 1/1/2016.
Στη σελίδα 2

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η Ένωση μας έχει νέο email το
infopeaps@gmail.com
Προς το παρόν λειτουργεί και το
παλιό το οποίο όμως θα καταργηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου

Η ξενάγηση ξεκίνησε με προβολή βίντεο με αντικείμενο την ιστορία του Μουσείου, μας ενημέρωσε για το
χρονικό ίδρυσης και λειτουργίας του Μουσείου πριν εννεά χρόνια.
Στη σελίδα 2

ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΛΟΓΩ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
Όπως συνηθίζεται, τα γραφεία της Πανελλήνιας
Ένωσης Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος
θα παραμείνουν κλειστά, λόγω του καλοκαιριού,
από 27 Ιουνίου έως 16 Σεπτεμβρίου 2016.
Για επείγοντα θέματα που χρήζουν άμεσης
αντιμετώπισης τόσο στην εξυπηρέτηση των μελών
μας όσο και στην λειτουργία της Ένωσης, παρακαλείστε να επικοινωνείτε με τα Μέλη του
Δ.Σ. στα τηλέφωνα:
697.4045.719 Κώστας Γιαννάκος,
697.4939.696 Θύμιος Τσούνας,
693.7210.380 Κώστας Μαστρογιαννόπουλος,
694.6093.673 Σάββας Θεοδωρής και
697.4499.891 Δημήτρης Καραγκούνης.

Ορκωμοσία νέων

Τρίμηνη Δράση του
Δ.Σ. της Π.Ε.Α.Π.Σ

Πρωτομαγιά
2016

Ανθυποπυραγών

Στη σελίδα 4

Στη σελίδα 5

Στη σελίδα 10

Σελίδα 2

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

Επίσκεψη στο
Πυροσβεστικό Μουσείο

Τα απόνερα του νέου
ασφαλιστικού νόμου

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Στη συνέχεια περιηγηθήκαμε στις σοφά επιλεγμένες θεματικές αίθουσες
του Μουσείου με τα πυροσβεστικά εκθέματα που εμάς τους απόμαχους μας
συγκίνησαν αφάνταστα αφού στην
πλειοψηφία τους υπήρξαν τα μέσα και
τα εργαλεία της δουλειάς μας και της
προσφοράς μας. Εκθέματα που μας γύρισαν πίσω στα πυρωμένα νιάτα μας.
Ιδιαίτερα εντυπωσιακές οι αίθουσες
οι αφιερωμένες στους αείμνηστους Αλκιβιάδη Κοκκινάκη και Ηλία Μπέτσιο.
Υποβλητική και η αίθουσα η αφιερωμένη στους νεκρούς ήρωες συνεδέλφους
μας, που έδωσαν τη ζωή τους στην
εκτέλεση του καθήκοντος, όπου καταθέσαμε την προσευχή μας. Κανείς εκεί
δεν έμεινε αδάκρυτος.
Ιδιαίτερη εντύπωση και θαυμασμό
προκάλεσαν οι δίτροχες και τετράτροχες ιππήλατες αντλίες του 18ου αιώνα
καθώς και οι σπάνιες φορητές παλλινδρομικές της ίδιας εποχής.
Τελευταία επισκεφτήκαμε το ισόγειο
του Μουσείου όπου εκτίθενται τα θρυλικά πυροσβεστικά οχήματα και κλίμακες που χρησιμοποιήσαμε, όλοι μας,
από τα νηπιακά χρόνια του Σώματος μέχρι πρόσφατα. Πολλές και εκεί οι μνήμες που αναζωπυρώθηκαν και μεγάλη
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η συγκίνηση.
Στο τέλος της ξενάγησης προσφέρθηκαν στους απόμαχους επισκέπτες
καφέδες και αναψυκτικά.
Στην πρώτη αυτή οργανωμένη από
την Ένωσή μας επίσκεψη οι συμμετέχοντες δεν ήταν όσοι τουλάχιστον περιμέναμε. Ίσως να φταίει, ότι η επίσκεψη ήταν αμέσως μετά το Πάσχα και
πολλοί συνάδελφοι δεν είχαν ακόμη
επιστρέψει από τις ιδιαίτερες πατρίδες
τους. Μπορεί ακόμα και οι δύσκολες οικονομικές και άλλες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε όλοι μας, και μας έχουν
κάνει να κλειστούμε στα σπίτια μας.
Όπως και να έχει έχασαν όσοι δεν ήρθαν.
Επειδή θα υπάρξουν προσεχώς και
άλλες οργανωμένες επισκέψεις καλούμε τους συναδέλφους να πάρουν
τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους και
να έρθουν. Σας διαβεβαιώνουμε πως
θα νιώσετε υπέροχα -όπως εμείς- και τα
παιδιά σας και τα εγγόνια σας περήφανα για εσάς τους πατεράδες και παππούδες τους Πυροσβέστες.
Σας περιμένουμε όλους στην επόμενη επίσκεψη που θα γίνει το φθινόπωρο.

Αυτό σημαίνει πως οι μερισματούχοι πρέπει να «επιστρέψουν» τη διαφορά του
παλαιού με το νέο μέρισμα
για τους πρώτους μήνες του
2016 Ιανουάριο - Φεβρουάριο
και Μάρτιο (έχουν καταβληθεί
τρία μηνιαία μερίσματα για
φέτος). Εξετάζεται το ενδεχόμενο η επιστροφή των αναδρομικών να γίνει σε τρεις δόσεις.
Στα τέλη Ιουνίου θα πληρωθεί για πρώτη φορά το τριμηνιαίο μέρισμα για τους μήνες
Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο 2016, δεδουλευμένα πλέον και όχι προκαταβολικά και σε αυτό θα
ενσωματωθούν οι περικοπές
και μέρος των αναδρομικών.
Οι επόμενες καταβολές θα είναι στις 29 Σεπτεμβρίου και
στις 31 Δεκεμβρίου.
Μεγάλοι χαμένοι είναι οι
«παλιοί» συνταξιούχοι, ειδικότερα όσοι έφυγαν πριν τις
19/4/2005, και αυτό επειδή
από το 2005 μέχρι 1/1/2008
έλαβαν αθροιστικά πάνω από
45% μεσοσταθμική αύξηση.
Επίσης ελάμβαναν 14 μηνιαία
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Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε ένα πραγματικά γαλήνιο
περιβάλλον, 500 μέτρα από το κέντρο των Λουτρών Αιδηψού, πάνω στο κύμα και διαθέτει μεγάλο κήπο με δέντρα, γκαζόν και ψησταριά.
Η διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο έχει
επιπλέον επιβάρυνση 25 ευρώ.
Για τη μετάβασή τους στην Αιδηψό,
οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους μεταφορικά μέσα
ή εναλλακτικά, εάν υπάρξει ικανός αριθμός επιθυμούντων ,η Π.Ε.Α.Π.Σ. θα ζητήσει τη διάθεση λεωφορείου από την
Υπηρεσία και σε αρνητική απάντηση θα ναυλώσει ένα
ιδιωτικό. Στη δεύτερη περίπτωση το κόστος της ναύλωσης
επιμερίζεται στα 25 ευρώ για κάθε άτομο και η διαδρομή

*

Για επικοινωνία με τα μέλη του Δ.Σ.
μπορείτε να καλείτε:
-Γιαννάκος Κωνσταντίνος: 6974045719
-Τσούνας Ευθύμιος: 6974939696
-Θεοδωρής Σάββας: 6946093673
-Καραγκούνης Δημήτριος: 6974499891
-Μαστρογιαννόπουλος Κωνσταντίνος:
6937210380

μερίσματα (2 δώρα) ενώ τους
γίνονταν κρατήσεις μόνο από
12 μισθούς.
Λιγότερα χάνουν όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από 20/4/2005
μέχρι και 31/10/2011 κι ακόμη
λιγότερα οι μετά 2011. Καταργείται το κατώτατο μέρισμα όπως επίσης καταργείται
το δικαίωμα μερίσματος από
τον Ιούνιο φέτος στις ενήλικες
άγαμες θυγατέρες θανόντων
μερισματούχων, εκτός αν είναι
ανίκανες για εργασία ή σπουδάζουν και είναι κάτω από 24
ετών.
Τίθεται επίσης όριο ηλικίας
στα 55 για το μέρισμα που δικαιούνται οι χήρες και προβλέπεται αυτόματος εξισορροπιστής ελλειμάτων με ετήσια
αναπροσαρμογή του υπολογισμού.
Στους χαμένους και οι ένστολοι, αφού για τις παροχές
των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού
«αποκλείεται οποιαδήποτε μεταφορά πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό».
Πηγή: Συνταξιουχικός Αγών

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
«Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ»

θα είναι Αθήνα-Αρκίτσα-Αιδηψός με επιστροφή.
Προγραμματίστε τις καλοκαιρινές σας διακοπές για
τα ζεστά (ιαματικά) ή θαλάσσια μπάνια σας, με καλή
παρέα συναδέλφων και φίλων,σε ένα όμορφο
περιβάλλον, ξοδεύοντας ελάχιστα.

Ιδιοκτησία:
Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων
Πυροσβεστικού Σώματος

Για να εξασφαλίσετε θέση στο πρόγραμμα,
δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας και
οπωσδήποτε όχι αργότερα από τις 20 Αυγούστου 2016, στο τηλέφωνο 697 4045 719
ή στα Μέλη του Δ.Σ. της Π.Ε.Α.Π.Σ.
Ακολούθως θα πρέπει να καταθέσετε, ως
προκαταβολή, το ποσό των 70 ευρώ/άτομο,
σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς
λογαριασμούς της Ένωσης,
Εθνική Τράπεζα 155/482202-17
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή Eurobank
0026 0626 06 0100 753207
με αιτιολογία κατάθεσης «διακοπές 2016»
και στο όνομα του συμμετέχοντα.
Σε περίπτωση ακύρωσης, μετά την 7η Σεπτεμβρίου, η
προκαταβολή δεν επιστρέφεται!

Εκδότης κατά το νόμο:
Κωνσταντίνος Γιαννάκος
Πρόεδρος της ΠΕΑΠΣ

Κατά τη διάρκεια της παραμονής στην Αιδηψό, υπάρχει
η δυνατότητα διοργάνωσης ημερήσιων εκδρομών και
περιπάτων με επισκέψεις σε αξιοθέατα αρχαιολογικού,
θρησκευτικού ή άλλου ενδιαφέροντος της Εύβοιας.

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, ΣΕ ΟΛΟΥΣ!

Συντακτική Επιτροπή:
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κωδ. Εντύπου: 8572
Εγγραφή νέου μέλους 10€
Ετήσια Συνδρομή Ένωσης 15€
Η ύλη για δημοσίευση
και συνδρομές αποστέλλονται
στη διεύθυνση της Ένωσης:
Πατησίων 5 - Όροφος 7ος
Γραφ. 3, 4, 5 Πλατεία Ομόνοιας,
Τ.Κ: 10431
http://www.peaps.gr
email: infopeaps@gmail.com
Εκτύπωση:
«ΔΕΣΜΟΣ» Ε.Γιάνναρη 5, 11853
Τηλ.: 210.3468268 Fax: 210.3467155
desmosekdoseis@gmail.com
Επώνυμα άρθρα απηχούν τις απόψεις
του συγγραφέα και όχι αναγκαστικά της
Πανελλήνιας Ένωσης Αποστράτων
Πυροσβεστικού Σώματος.

Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης για ραντεβού στο ΓΝΑ: 210 74 63 300
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Το Δ.Σ. της ΠΕΑΠΣ σας ενημερώνει
Εκκαθάριση Μητρώου
Μελών της Π.Ε.Α.Π.Σ.
Το Δ.Σ. της Π.Ε.Α.Π.Σ. προσβλέποντας στην αρτιότερη λειτουργία της Ένωσης που θα βοηθήσει, μεταξύ άλλων, στη
βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών της προς τους συναδέλφους, αποφάσισε να ξεκινήσει τις διαδικασίες για την εκκαθάριση του μητρώου μελών.
Αυτό επιβάλλεται και από τις καταστατικές και φορολογικές
υποχρεώσεις κάθε συλλόγου που επιθυμεί να λειτουργεί με
πλήρη διαφάνεια και στα πλαίσια της νομιμότητας.
Σαν πρώτο βήμα, προς την κατεύθυνση αυτή, είναι η επεξεργασία των οικονομικών και λοιπών στοιχείων που έχει στα ηλεκτρονικά της αρχεία η Π.Ε.Α.Π.Σ.,από το έτος 2013 μέχρι σήμερα,
αφού, δυστυχώς ,παλιότερα αρχεία δεν υπάρχουν ή είναι ανεπαρκή.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία αυτά, μεγάλος αριθμός συναδέλφων-μελών παρουσιάζεται να μην τακτοποιεί την ετήσια
συνδρομή τους (15 ευρώ), έστω και ετεροχρονισμένα. Αυτό
έχει σαν αποτέλεσμα, από το σύνολο των εγγεγραμμένων
μελών μας, πάνω από το 60% να οφείλει την τρέχουσα ή προγενέστερη συνδρομή.
Πιστεύουμε πως οι περισσότεροι δεν τα κάνουν από πρόθεση,
αλλά από άγνοια ή αμέλεια, αυτό όμως δεν παύει να δημιουργεί
σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της Ένωσης. Αυτός ήταν,
άλλωστε και ένας από τους βασικούς λόγους που επέβαλαν
την άποψη να εισπράττονται οι συνδρομές μέσω των Ταμείων
συνταξιοδότησής μας, κάτι το οποίο δεν ολοκληρώθηκε ακόμη
λόγω της ενσωμάτωσης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στο νέο ταμείο, το
Ε.Τ.Ε.Α., με το οποίο έχουμε επαφές για το σχετικό θέμα και
περιμένουμε τη θετική εξέλιξή του.
Σας παρακαλούμε, λοιπόν, όσοι από εσάς, δεν έχετε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις σας προς την Π.Ε.Α.Π.Σ. να το πράξετε
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ, ώστε να μη μας
φέρετε στη δύσκολη θέση, στην επόμενη γενική συνέλευση,
να αναγκαστούμε να εφαρμόσουμε τα προβλεπόμενα από το
καταστατικό που, δυστυχώς, είναι η διαγραφή, κάτι που δεν το
επιθυμούμε.
Οι τρόποι πληρωμής είναι γνωστοί και αναφέρονται σε κάθε
φύλλο της εφημερίδας μας, όπως και στην ιστοσελίδα
www.peaps.gr!
Εάν κάποιος δεν γνωρίζει για τις οφειλές του, μπορεί να επισκέπτεται τα γραφεία μας, από 15 Σεπτεμβρίου και μετά, κάθε
Τρίτη και Πέμπτη 10-12 το πρωί, για να ενημερωθεί από τον
ταμία ή να τον καλεί στο 210 5238 569.
Σας ευχαριστούμε, για την κατανόησή σας!

ΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ
Το διοικητικό συμβούλιο της Π.Ε.Α.Π.Σ., με το
που ανέλαβε, προ πενταμήνου ,τις τύχες της Ένωσής μας, ομόφωνα ενέκρινε και αμέσως έθεσε σε
εφαρμογή το πρόγραμμά του που, συνοπτικά, κινείται πάνω σε δύο παράλληλους άξονες με κοινή
κατάληξη. Το συμφέρον των συναδέλφων-μελών! Το ένα σκέλος του προγράμματος προσβλέπει στην αγωνιστική δράση για την προστασία των
οικονομικών και κοινωνικών μας κατακτήσεων (ή
τουλάχιστον όσων απέμειναν) και το άλλο στοχεύει στη σύσφιξη των δεσμών συναδελφικότητας και την παραπέρα κοινωνικοποίησή μας, μέσα
από εκδηλώσεις και δράσεις που βοηθούν προς
την κατεύθυνση αυτή. Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων χρειάζεται συμπόρευση και ενεργοποίηση δύο βασικών παραγόντων. Της βούλησης του Δ.Σ. και της ενεργής συμμετοχής των μελών.
Κάνοντας τον απολογισμό του τελευταίου
«εκρηκτικού» τριμήνου, το συμπέρασμα που βγάζουμε αβίαστα χαρακτηρίζεται μάλλον αποκαρδιωτικό!
Η Π.Ε.Α.Π.Σ.,σαν ιδρυτικό μέλος της 'Πρωτοβουλίας Αποστράτων για το δικαίωμα στην κοινωνική
ασφάλιση' συμμετείχε σε όλες τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις τόσο πριν την ψήφιση του νέου
ασφαλιστικού νόμου ,όσο και κατά το κρίσιμο
τριήμερο της ψηφοφορίας στη βουλή. Αισθητά μι-

κρή όμως ήταν η συμμετοχή των μελών μας,σε
αυτές και σε πλήρη αντίθεση με το μετέπειτα ενδιαφέρον τους και την αγωνία τους να μάθουν για
το ύψος των νέων μειώσεων στις συντάξεις μας.
Φαίνεται πως ο καναπές είναι πιο βολικός από το
πεζοδρόμιο αφού έτσι δίνεται και η δυνατότητα
στον πρωθυπουργό μας να δηλώνει πως «...μέσα
στη δίνη του (νέου) ασφαλιστικού και φορολογικού νομοσχεδίου, αντιστάθηκε μόνο ένα μικρό
μέρος της κοινωνίας». Κατά συνέπεια, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων (μηδέ των πυροσβεστών εξαιρουμένων), επικροτεί τα νέα μέτρα!
Στον κοινωνικό-συναδελφικό τομέα, η Ένωσή
μας έκανε το πρώτο της βήμα που όμως (κι αυτό)
δεν έτυχε της δέουσας ανταπόκρισης από τους
συναδέλφους. Μέχρι πρότινος, δεχόμασταν παράπονα γιατί δεν κάναμε και κάτι διαφορετικό για
τα μέλη μας, ώστε να ξεφύγουν, έστω και για λίγο,
από την καθημερινότητά τους. Όταν αναγγείλαμε
την επίσκεψη στο Πυροσβεστικό Μουσείο σίγουρα
δεν περιμέναμε τη συμμετοχή μόνο είκοσι ατόμων, αφού ήταν ανέξοδη και ,το κυριότερο, τη θεωρήσαμε μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να ξαναζήσουμε την ιστορία του Π.Σ.,μέρος της οποίας είμαστε κι εμείς οι απόστρατοι! Ας ελπίσουμε πως η
όποια μελλοντική εξόρμηση θα αγκαλιαστεί από
περισσότερους.
Καλό καλοκαίρι, σε όλους!

Νομικές συμβουλές και διευκρινήσεις*

Ό

πως είναι γνωστό, με τις
συνταξιούχων. Εφόσον δεν αποΚώστας Δ. Τσουκαλάς
υπ’ αριθ. 2287/2015 και
δέχονται την μετατροπή της σύνΔικηγόρος
2288/2015 αποφάσεις της
ταξης τους σε προσωπική διαφορά
Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας
θα πρέπει να προσβάλλουν με ένσταση και
κρίθηκε ότι οι μειώσεις στις κύριες και επικουπροσφυγή ή έφεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο
ρικές συντάξεις, που επιβλήθηκαν από την
την τροποιητική πράξη συνταξιοδότησης, εφό1.1.2012 και την 1.1.2013, βάσει των νόμων
σον κοινοποιηθεί, είτε (εφόσον δεν κοινοποι4051/2012 και 4093/2012, αντίκεινται σε διαηθεί) να ζητήσουν την χορήγηση τροποποιτάξεις και αρχές του Συντάγματος και συγκεητικής απόφασης για να την προσβάλλουν,
κριμένα στα άρθρα 25 παρ. 1 και 4, 4 παρ. 5, 2
είτε να προσβάλλουν με αίτηση ακύρωσης το
παρ. 1και 106 παρ.1. Συνακόλουθα, οι περιεκκαθαριστικό της σύνταξης, όπως αυτό θα
κοπές των συντάξιμων αποδοχών, μετά την
αναρτηθεί στο οικείο πληροφοριακό σύστημα.
1.1.2012, δεν είναι νόμιμες. Ως εκ τούτου, πιΗ ίδια διαδικασία του επανυπολογισμού θα
θανολογούμε ότι η άσκηση αγωγής για τη
λάβει χώρα τον Αύγουστο πολύ πιο άμεσα
διεκδίκηση των περικοπών, που έλαβαν
για τις επικουρικές συντάξεις με αναδρομική
χώρα από 1.8.2013, θα έχει θετική έκεφαρμογή των μειώσεων από 1-6-2016. Αντίβαση. Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι
στοιχες θα είναι οι νομικές κινήσεις του συνη άσκηση αγωγής εντός διετίας εξαταξιούχου και για τις επικουρικές.
σφαλίζει στους ενδιαφερόμενους τη
Σχετικά με τους νέους συνταξιούχους, οι
μη παραγραφή των απαιτήσεών τους.
οποίοι θα υποστούν πολύ μεγάλες μειώσεις
Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ -Πληρώνεται όπως παλιά.
Επιπρόσθετα, η επίδοση αγωγής
σε σχέση με τους ήδη συνταξιούχους, τα
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω μεταβατικής περιόδου ενοδιεκδίκησης του ποσού των αντισυννομικά μέσα που διαθέτουν είναι η έφεση στο
ποίησης των Ταμείων προκύπτουν προς το παρόν διαδικαστικά προταγματικών περικοπών των συντάξεων
Ελεγκτικό Συνέδριο κατά της πράξης συνταβλήματα τα οποία καθυστερούν την απευθείας είσπραξη των χρημάσυνεπάγεται
την
έναρξη
της
τοκοφοξιοδότησης.
των από το Ταμείο.
ρίας της απαίτησης, με τόκο 6% ετηΟπότε παρακαλούνται οι συνάδελφοι να αποστέλλουν την ετήσια
σίως. Επιπλέον, με τον πρόσφατο νόμο
*Σημείωση
συνδρομή τους όπως κάνουν μέχρι σήμερα, δηλαδή:
4387/2016, και με την πρόβλεψη περί
Το Δ.Σ. της Ένωσής μας, κατά την πάγια ταΜέσω ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: Αρ. Λογ. 155/482202-17
επανυπολογισμού των συντάξεων για
κτική του, δεν προτρέπει αλλά ούτε και αποΜέσω ΕΛΤΑ με επιταγή: Ονοματεπώνυμο και τόπο διανομής
τους παλαιούς συνταξιούχους και την
θαρρύνει, τα μέλη της σε οικονομικές προφυγές
Μέσω Τ.Τ. EUROBANK: Αρ. Λογ. 0026-0626-06-0100753207
εφαρμογή νέου τρόπου υπολογισμού
ή άλλου είδους νομικές διεκδικήσεις. Το παρόν
των συντάξεων για τους μελλοντικούς
σημείωμα, δημοσιεύεται, με σκοπό να γνωρίζουν
συνταξιούχους, παραβιάζονται ευθέως
οι συνάδελφοι τα νομικά όπλα και τα χρονοΠΡΟΣΟΧΗ Για την ετήσια συνδρομή αποστέλλοντας τα χρήη αρχή της αναλογικότητας, η αρχή
διαγράμματα που έχουν στην διάθεσή τους,
ματα είναι απαραίτητο το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο
της προστασίας της εμπιστοσύνης του
στην περίπτωση που αποφασίσουν κάποια δικαι ο σκοπός της κατάθεσης, διότι λαμβάνουμε συνδρομές
διοικούμενου και η αρχή της ίσης μεκαστική προσφυγή. Ιδιαίτερη προσοχή και προμε όμοια ονοματεπώνυμα με συνέπεια ο ταμίας να μη δύναται
ταχείρισης. Στην κατεύθυνση αυτή, οι
νοητικότητα θα πρέπει να επιδεικνύουν οι προνα καταχωρήσει σωστά τη μεταβολή στον ενδιαφερόμενο.
διατάξεις του νόμου και οι συνέπειες
σφέυγοντες και στο θέμα των δικαστικών εξόΚαλό θα είναι, αν είναι δυνατόν, στο παραστατικό της τράπου θα προέλθουν από αυτές, δύδων και της δικηγορικής αμοιβής, διότι από το
πεζας δίπλα στο ονοματεπώνυμο να γράψετε τηλέφωνο ή
νανται να αμφισβητηθούν νομικά και
2012, αυξήθηκαν τα παράβολα και η παρουσία
τόπο κατοικίας.
να ελεγχθεί η συνταγματικότητα τους.
δικηγόρου στην εκδίκαση των υποθέσεων είναι
Επαναλαμβάνουμε στα άτομα που έχουν σύνηθες επώνυμο
Μέχρι 30-9-2016 θα έχει βάσει της
πλέον υποχρεωτική.
πρόσφατης υπουργικής απόφασης,
Διαχρονικά η θέση του Δ.Σ. είναι πως οι
και συμπτωματικά φέρουν και το ίδιο όνομα.
ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός στο
λύσεις των όποιων προβλημάτων θα πρέπει
Ευχαριστούμε το Δ.Σ.
σύνολο των συντάξεων των παλαιών
να είναι διεκδικητικές και όχι μόνο νομικές.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
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Από την αγωνιστική δράση της ΄Ενωσης

TΡΙΜΗΝΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ Π.Ε.Α.Π.Σ (ΑΠΡΙΛΗΣ – ΜΑΗΣ – ΙΟΥΝΗΣ)
-Η Ένωσή μας συμμετείχε στη συγκέντρωση
διαμαρτυρίας στην πλατεία Κολοκοτρώνη (Παλιά Βουλή) την Πέμπτη 7 Απριλίου 2016 στη
γενική απεργία και στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας των συνταξιούχων για την κυβερνητική πολιτική.
-Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Μετοχικού ταμείου
πολιτικών υπαλλήλων κ. Περράτης Παύλος,
ανακοινώνει τη δύσκολη και ελλειμματική κατάσταση του ταμείου μετά το «κούρεμα» των
αποθεματικών, την κατάργηση όλων των κοινωνικών πόρων από 1-1-2016 που είχε το ταμείο και την εγγραφή ελάχιστων νέων μετόχων
λόγω της περιοριστικής κυβερνητικής πολιτικής
ένταξης νέων δημοσίων υπαλλήλων που είχαν
σαν όρους τα υπογραφέντα μνημόνια. Σαν
συνέπεια, ανακοινώνει επίσης την ειλημμένη
απόφαση και επιλογή της μείωσης του μερίσματος κατά 30% περίπου και καταβολή του
ανά τρίμηνο αντί της μηνιαίας καταβολής που
θα καθοριστεί με νομοθετική ρύθμιση. Δεν
έγινε γνωστό αν θα υφίσταται αναδρομικότητα
της μείωσης από 1-1-2016.
-Η Π.Ε.Α.Π.Σ συνεχίζει, από κοινού με την
Πρωτοβουλία Αποστράτων για την υπεράσπιση
του δικαιώματός μας στην κοινωνική ασφάλιση,
τις περιοδείες ενημέρωσης των Σ.Α και Ε.Δ.
Αυτή τη φορά, 8 Απρίλη, και στην Πυροσβεστική
Υπηρεσία στην Κόρινθο.
-Από κοινού με την Πρωτοβουλία Αποστράτων, η Ένωσή μας συμμετείχε στις κινητοποιήσεις ενόψει της ψήφισης του νέου ασφαλιστικού – φορολογικού νόμου Παρασκευή και

Σάββατο 6 και 7 Μάη καθώς και στην Κυριακάτικη συγκέντρωση 8 Μάη για την εργατική
Πρωτομαγιά.
-Την Τετάρτη 11 Μάη η Ένωσή μας διοργάνωσε εκδρομή – επίσκεψη στο Πυροσβεστικό
Μουσείο στις εγκαταστάσεις του 12ου πυροσβεστικού σταθμού στην Παλλήνη.
-Στην εξαγγελία συνδικαλιστικών φορέων
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα συγκεντρώσεων
διαμαρτυρίας για τα μέτρα που ψηφίστηκαν
στη Βουλή και θίγουν εργαζόμενους και συνταξιούχους, συμμετέχει και η Ένωσή μας την
Κυριακή 22 Μάη και ώρα 17.30.
-Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, δικαιώνοντας τους ένστολους, έκρινε
αντισυνταγματικές και ανίσχυρες, τις νομοθετικές διατάξεις του 2014, για τη «λειψή» (σε
ποσοστό 50%) επιστροφή των αναδρομικών
που δικαιούνταν, αλλά και για το νέο τους μισθολόγιο (ν. 4307/14), επειδή δεν συμμορφώθηκαν προς τις τότε ακυρωτικές αποφάσεις
του ΣτΕ, αφού καθόρισαν αποδοχές αυξημένες
μεν, αλλά σαφώς μικρότερες από τις οφειλόμενες, εκείνες δηλαδή που καταβάλλονταν
τον Ιούλιο του 2012. ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ!!!
-Η Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ε.Α.Π.Σ) συμμετείχε
στην Παναττική Πανσυνταξιουχική Συγκέντρωση
την Τετάρτη 8 Ιούνη στην Αθήνα Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, για την τραγική κατάσταση
στην Υγεία και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

-Η Π.Ε.Α.Π.Σ έχει πρωτοστατήσει στη ρύθμιση
ισότιμης ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και
υγειονομικής περίθαλψης των πυροσβεστών
ε.ε και ε.α και των μελών των οικογενειών
τους (γονείς και τέκνα) ανεξαρτήτως ηλικίας
και ασφαλιστικής ή μη κάλυψης, με τους συναδέλφους της αεροπορίας στο 251 Γ.Ν.Α.
καθώς, επίσης, στην επαναφορά του άρθρου
36 του σχεδίου νόμου «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις».
Στο σχετικό άρθρο του σχεδίου νόμου καθορίζεται ότι αποστολή της Υγειονομικής Υπηρεσίας
του Πυροσβεστικού Σώματος, ως Ειδικής Υπηρεσίας, είναι η εν γένει διεξαγωγή της υγειονομικής υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και η υγειονομική περίθαλψη
και νοσηλευτική υποστήριξη και φροντίδα του
πυροσβεστικού προσωπικού που ασκείται στο
Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου και αυτή
μετεγκαθίσταται. Στην κατεύθυνση αυτή, η
Ένωσή μας ενημέρωσε τον κ. Αρχηγό του Π.Σ
και τον Αρχίατρο, διευθυντή της Υγειονομικής
Υπηρεσίας του Π.Σ. και σκοπεύει να απευθυνθεί
στην αρμόδια πολιτική ηγεσία για την επαναπροσέγγιση του θέματος και λύση του προβλήματος με αναβάθμιση των προσφερόμενων
υγειονομικών υπηρεσιών / κάλυψη των μελών
των οικογενειών των πυροσβεστών που μέχρι
σήμερα παραμένουν χωρίς κάλυψη - ασφάλιση
- περίθαλψη.

Ημερίδα της Πρωτοβουλίας Αποστράτων
στα γραφεία της Π.Ε.Α.Π.Σ.

Μ

ε επιτυχία διεξήχθη στις 8 Ιουνίου και
ώρα 06.30 μ.μ., στα γραφεία της Ένωσής
μας η ημερίδα της Πρωτοβουλίας Αποστράτων
για την υπεράσπιση του δικαιώματός μας στην
κοινωνική ασφάλιση με θέμα: «Οι απόστρατοι
και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και
των Σωμάτων Ασφαλείας σε συνθήκες που αμφισβητούνται τα κυριαρχικά δικαιώματα της
χώρας και κατεδαφίζονται κοινωνικές κατα-

κτήσεις».
Τις ομιλίες και παρεμβάσεις των συγκεντρωμένων συντόνιζαν ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ένωσης Αποστράτων ΠΣ Κώστας Γιαννάκος
και ο Νίκος Παπαναστάσης συνταγματάρχης
ε.α. μέλος της Κίνησης για την Εθνική Άμυνα
(ΚΕΘΑ).
Ο Τριαντάφυλλος Φωτιάδης Αντιπλοίαρχος
ε.α. ΠΝ εκ μέρους της Πρωτοβουλίας ανάπτυξε
το θέμα: Οι απόστρατοι
και το προσωπικό των
Ενόπλων Δυνάμεων και

των Σωμάτων Ασφαλείας σε συνθήκες που αμφισβητούνται τα κυριαρχικά δικαιώματα της
χώρας και κατεδαφίζονται κοινωνικές κατακτήσεις, ο Γεώργιος Αντωνακόπουλος δικηγόρος
στο ΣτΕ, DEA Δημοσίου Δικαίου Πανεπιστήμιο
PARIS 1 PANTHEΟN – SORBONNΕ ανέλυσε
τις συνέπειες των αντιασφαλιστικών νόμων για
τους απόστρατους και το εν ενεργεία προσωπικό
των Ε.Δ. & Σ.Α. – Tα ειδικά μισθολόγια και ο
Γιώργος Καραμάνης Υπαστυνόμος ε.α. αναφέρθηκε στη δράση της Πρωτοβουλίας κατά
το πρώτο 8μηνο – Προτάσεις για το αύριο.
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Συνέδριο της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων
Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος
(Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) στη Θεσσαλονίκη
Στις 21, 22 και 23 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 19ο
Συνέδριο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. Η Ένωσή
μας δεν παραβρέθηκε, αφού δεν έλαβε
σχετική πρόσκληση από το απερχόμενο
Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.
Θέλουμε να πιστεύουμε πως αυτό
δεν είναι απόρροια της διαφορετικής
προσέγγισης που είχε, στο παρελθόν,
το Δ.Σ. της Π.Ε.Α.Π.Σ. σε θέματα
όπως το ασφαλιστικό και τα επαγγελματικά ταμεία, ο δημόσιος διάλογος
– διαβούλευση και ο τρόπος διεκδίκησης των κοινών μας αιτημάτων.
Κατανοούμε τις ιδιαιτερότητες που
υπάρχουν μεταξύ των υπηρετούντων
και των αποστράτων όπως και τις αντίστοιχες με τις υπόλοιπους πολίτες,
όμως δεν συμφωνούμε πως οι διεκδικήσεις και οι αγώνες μας μπορούν
και πρέπει να είναι ξεκομμένοι από
την πάλη των υπόλοιπων κοινωνικών
ομάδων, πολύ δε περισσότερο δεν
υιοθετούμε στενές συντεχνιακές πρακτικές περί «ξεχωριστών ένστολων
πολιτών» που τους έχει ανάγκη η εκάστοτε κυβέρνηση και ως εκ τούτου θα
τους «προστατεύει». Η μνημονιακή
πρακτική όλων όσων πέρασαν από
το τιμόνι της χώρας, τα τελευταία χρόνια , μας δίδαξε ακριβώς το αντίθετο,
αφού μας επιφύλαξαν Αρμαγεδώνα
αντιλαϊκών μέτρων, οριζόντιες περικοπές, τσουνάμι έμμεσων φόρων, ανεργία και κοινωνική εξαθλίωση για την
πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
Το διοικητικό συμβούλιο της
Π.Ε.Α.Π.Σ. ομόφωνα ενέκρινε και
απέστειλε στο συνέδριο της
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. τον παρακάτω χαιρετισμό, ο οποίος διαβάστηκε από το
προεδρείο.
«Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ως Πανελλήνια Ένωση που εκπροσωπούμε θεσμικά το σύνολο των αποστράτων του Π.Σ., επιτρέψτε μας να
εκφράσουμε, κατ' αρχήν, το παράπονό
μας γιατί δεν προσκληθήκαμε στο συνέδριό σας. Θέλουμε να πιστεύουμε
πως αυτό οφείλεται σε παράλειψη του
προεδρείου και όχι γιατί πάψατε να
μας θεωρείτε μέλη της πυροσβεστικής
οικογένειας.
Ας μη ξεχνάμε πως πολλά από τα
σημερινά δικά μας μέλη ήταν σύνεδροι
σε παλιότερες αντίστοιχες συνδιασκέψεις και βέβαια όλοι εσείς ,κάποια
μέρα, θα περάσετε το κατώφλι του
φιλόξενου σωματείου μας.
Επειδή οι περισσότεροι από εσάς,
ίσως δεν γνωρίζετε ,λόγω του νεαρού
της ηλικίας, την συνδικαλιστική ιστορία

του Σώματος ,να σας ενημερώσουμε,
χωρίς πρόθεση αλαζονείας και για
τούτο. Σε δύσκολους καιρούς, το 1986,
όταν και η έννοια μόνο συνδικαλισμός
στα Σώματα Ασφαλείας ήταν υπηρεσιακά κολάσιμη, κάποιοι από εμάς
τους σημερινούς απόστρατους, με ορατό τον κίνδυνο της απόταξης, ιδρύσαμε
την Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων
Πυροσβεστικού Σώματος, που ήταν ο
προπομπός της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
Αγαπητοί συνάδελφοι, συγχωρήστε
μας για την «γκρίνια» και δεχθείτε τις
ειλικρινείς ευχές μας για καλή επιτυχία
στις εργασίες του συνεδρίου σας, προς
όφελος όλων των συναδέλφων.
Η κοινωνική και οικονομική κρίση
που μαστίζει, τα τελευταία χρόνια,
την ελληνική κοινωνία, με διαχρονική
ευθύνη όλων των κυβερνώντων, δεν
αφήνει αλώβητους τους πυροσβέστες
είτε αυτοί είναι απόστρατοι ή σε ενέργεια. Εάν δεν ενώσουμε τις δυνάμεις
μας, τόσο μεταξύ μας όσο και με τα
άλλα κοινωνικά στρώματα, δεν θα
έχουν αποτέλεσμα οι αγώνες μας.
Τέλος, επιτρέψτε μας να σας δώσουμε και μία «πατρική» συμβουλή!
Κάντε πάντα το καθήκον σας ,στον
υπηρεσιακό στίβο, προστατεύοντας
ΠΡΩΤΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΣΑΣ κι ακολούθως τον
πολίτη και την περιουσία του!
Καλή δύναμη, σε όλους.»
Ευχόμαστε στο νεοεκλεγέν Δ.Σ.
καλή δύναμη για να ανταπεξέλθει
στις συνδικαλιστικές προκλήσεις της
εποχής μας και να προασπιστεί με
αγωνιστικότητα και σθένος τα συμφέροντα των συναδέλφων. Τα προβλήματα από την ελλιπή χρηματοδότηση του προϋπολογισμού με τον γερασμένο εναέριο στόλο, τα παλιά οχήματα και τη λειψή τριχοτομημένη οργανική δύναμη, φάνηκαν ήδη από την
αρχή της φετινής αντιπυρικής περιόδου. Η φωτιά στα Δερβενοχώρια και
η πτώση του canadair , για άλλη μια
φορά, μας προδιαθέτει για ένα ακόμη
δύσκολο καλοκαίρι που θα αναγκαστούμε να επικαλεστούμε τη βοήθεια
του θεού!
Φτάνει όμως μόνο η θεία συμβολή;
Προφανώς όχι! Χρειάζονται άλλες
πολιτικές που θα θωρακίζουν την
ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα
του προσωπικού και θα προστατεύουν
τα οικοσυστήματα.
Η Ένωσή μας στέκεται πάντα δίπλα
στους εν ενεργεία συναδέλφους, τους
στηρίζει ηθικά και προτίθεται να αγωνιστεί μαζί τους στη διεκδίκηση των
δίκαιων αιτημάτων τους.

Τι μπορεί και τι δεν μπορεί
να κατασχέσει η εφορία

Σ

τον απόηχο της είδησης ότι η
Γενική Γραμματεία Δημοσίων
Εσόδων έστειλε ηλεκτρονικά ραβασάκια σε περίπου 50.000 φορολογούμενους που έχουν οφειλές
από 30 έως και 500 ευρώ στην
εφορία, πολλοί φορολογούμενοι
αναρωτήθηκαν τι μπορεί να πάθουν αν αφήσουν απλήρωτους
τους φόρους τους. Η απάντηση είναι ότι η μη πληρωμή φόρων δεν
είναι μια ευχάριστη κατάσταση καθώς οι προϊστάμενοι και τα δικαστικά τμήματα των εφοριών που αναλαμβάνουν την είσπραξη έχουν
μια σειρά από όπλα στα χέρια τους
προκειμένου να αναγκάσουν όποιον δεν πληρώνει, να πληρώσει.
Εφόσον ο φορολογούμενος
αφήσει απλήρωτη μια οφειλή τότε
αυτόματα χάνει το δικαίωμα στην
έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας το οποίο είναι
απαραίτητο για την διενέργεια μιας
σειράς συναλλαγών, όπως είναι
για παράδειγμα η πώληση ακινήτου. Παράλληλα, από την πρώτη
ημέρα καθυστέρησης χρεώνεται
με μηνιαία προσαύξηση 0,73% η
οποία χρεώνεται για 30 ημέρες αυτομάτως με την μη εμπρόθεσμη
πληρωμή.
Στη συνέχεια η εφορία θα αποστείλει ειδοποιητήριο με το οποίο
θα καλεί τον οφειλέτη να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει με τη πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων (αν πρόκειται για οφειλή που προέκυψε
από έκτακτο φόρο όπως είναι ο
φόρος κληρονομιάς). Αν δεν ανταποκριθεί, τότε ο οφειλέτης θα βρεθεί αντιμέτωπος με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης του ποσού που
οφείλει. Ωστόσο, σε αυτό το σημείο υπάρχουν πολύ κρίσιμες λεπτομέρειες:
1. Δεν επιτρέπεται από τη νομοθεσία η ενεργοποίηση μέτρων
αναγκαστικής είσπραξης στα χέρια
του οφειλέτη εφόσον η βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή είναι έως 500
ευρώ. Έτσι, εφόσον ένας φορολογούμενος χρωστά έως 500 ευρώ η
εφορία δεν μπορεί, για παράδειγμα, να προχωρήσει στην κατάσχεση του αυτοκινήτου του, του ποσού που έχει στο ταμείο της επιχείρησής του ή ακόμη και ενός ακινήτου του.
2. Επιτρέπονται οι κατασχέσεις
στα χέρια τρίτων για ποσό οφειλής
ακόμη και 0,01 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και για ποσό οφειλής,
για παράδειγμα, 150 ευρώ η εφορία μπορεί να προχωρήσει σε κατάσχεση απαιτήσεων του οφειλέτη
στα χέρια τρίτων, όπως είναι τα
ενοίκια, οι απαιτήσεις από πελάτες
κ.α. Ειδικά για την διενέργεια κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς του οφειλέτη ποσό υπολοί-

που του λογαριασμού έως 50 ευρώ
δεν μπορεί να κατασχεθεί
3. Υπάρχουν συγκεκριμένα ακατάσχετα όρια από μισθούς, συντάξεις αλλά και έναν τραπεζικό λογαριασμό που δηλώνει ο φορολογούμενος ως ακατάσχετο στο
taxisnet. Το ακατάσχετο όριο από
μισθό ή σύνταξη είναι 1.000 ευρώ.
Για το ποσό του μισθού ή της σύνταξης από 1.000 έως 1.500 ευρώ
μπορεί να κατασχεθεί το 50% ενώ
για το τμήμα του ποσού του μισθού
ή της σύνταξης πάνω από 1.500
ευρώ κατάσχεται το σύνολο. Για
παράδειγμα, από έναν συνταξιούχο με σύνταξη 800 ευρώ δεν γίνεται κατάσχεση. Αν η σύνταξη ή ο μισθός είναι 1.300 ευρώ τότε η εφορία μπορεί να κατάσχει κάθε μήνα
το ποσό των 150 ευρώ. Αν ο μισθός
είναι 2.000 τότε μπορεί να κατάσχει 750 ευρώ μηνιαίως. Τα κατασχετήρια για μισθούς ή συντάξεις
αποστέλλονται στα λογιστήρια
των επιχειρήσεων που εργάζονται
οι μισθωτοί ή στα ασφαλιστικά ταμεία που καταβάλλουν τη σύνταξη.
4. Στα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών υπάρχει ακατάσχετο
όριο 1.250 ευρώ αλλά από έναν
και μόνο τραπεζικό λογαριασμό
που δηλώνει ο φορολογούμενος
στο taxisnet. Χρειάζεται προσοχή
σε αυτό το σημείο. Στις περιπτώσεις που μισθωτός έχει συγκεντρώσει στον ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό από αποταμίευση
του μισθού του ποσό που ξεπερνά
τα 1.250 ευρώ τότε, παρά το γεγονός ότι η αποταμίευση προέρχεται
από μισθούς, μπορεί το ποσό να
κατασχεθεί.
5. Για οφειλή άνω των 500 ευρώ
ο προϊστάμενος της εφορίας μπορεί να κατασχέσει ακόμη και την
κύρια κατοικία ενός οφειλέτη αν
και υπάρχει εθιμικό δίκαιο ότι η κύρια κατοικία δεν κατάσχεται. Η έκδοση κατασχετηρίου δεν σημαίνει
και αυτόματο πλειστηριασμό. Για
να γίνει αυτό θα πρέπει ο έφορος
να εντάξει το ακίνητο σε πρόγραμμα πλειστηριασμού. Καθ' όλη τη
διάρκεια πριν την εκτέλεση των
αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ο
οφειλέτης έχει το δικαίωμα να εντάξει την οφειλή του σε ρύθμιση
και, υπό προϋποθέσεις, να παγώσει τις κατασχέσεις.
Πηγή: Συνταξιουχικός Αγών
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Πρωτομαγιά 2016
Ημέρα μνήμης και τιμής των αγώνων των εργαζομένων για καλύτερες συνθήκες εργασίας, με ορόσημο τις αιματοβαμμένες εξεγέρσεις των
εργατών του Σικάγου την 1η Μαΐου του 1886.

Η ιστορία της Εργατικής
Πρωτομαγιάς στην Ελλάδα
Η πρώτη πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση στην
χώρα μας έγινε την Κυριακή 2 Μαΐου 1893,
όταν περίπου 2.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν
στην Αθήνα και διαδήλωσαν, ζητώντας την καθιέρωση της οκτάωρης ημερήσιας εργασίας.
Την κινητοποίηση είχε οργανώσει ο Κεντρικός
Σοσιαλιστικός Σύλλογος του Σταύρου Καλλέργη,
ο οποίος είχε ιδρύσει τον Σύλλογο τρία χρόνια
πριν, ενώ εξέδιδε παράλληλα την εφημερίδα
«Σοσιαλιστής».
Οι συγκεντρωμένοι ενέκριναν ψήφισμα, το
οποίο επέδωσαν στον Πρόεδρο της Βουλής. Με
το ψήφισμα ζητούσαν, εκτός από
το οκτάωρο, την καθιέρωση της
αργίας της Κυριακής και τη χορήγηση σύνταξης στα θύματα των
εργατικών ατυχημάτων. Η άρνηση
του προέδρου να το εκφωνήσει,
προκάλεσε τη θορυβώδη αντίδραση
του Καλλέργη και τελικά τη σύλληψη και την καταδίκη του σε φυλάκιση 10 ημερών «για διατάραξη της
συνεδρίασης».
Τον επόμενο χρόνο, οι σοσιαλιστικές ενώσεις επανέλαβαν τον
εορτασμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο,
με ομιλητές τον Πλάτωνα Δρακούλη και τον
Σταύρο Καλλέργη.
Στα αιτήματα προστέθηκε και η κατάργηση
της θανατικής ποινής. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, οι αρχές έκαναν συλλήψεις και ο εορτασμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς απαγορεύτηκε.
Η Πρωτομαγιά καθιερώθηκε
σαν τη παγκόσμια μέρα των εργατικών διεκδικήσεων, κατά τη
διάρκεια του Παγκόσμιου Σοσιαλιστικού Συνεδρίου, (Β’ Σοσιαλιστικής Διεθνούς) τον Ιούλιο του
1889, στο Παρίσι. Σκοπός ήταν
να οργανώνεται κάθε χρόνο, την
ίδια μέρα, μια διεθνής εκδήλωση
κατά την οποία οι εργάτες να
θέτουν στις αρχές των κρατών
το αίτημα για νομοθετική μείωση
της εργασίας σε οκτώ ώρες την
ημέρα, καθώς και την εφαρμογή
των άλλων αποφάσεων της διεθνούς.
Η συγκεκριμένη ημέρα επιλέχθηκε προκειμένου να τιμηθεί η
μνήμη των θυμάτων της αιματηρής καταστολής των εργατών του Σικάγου την
1η Μαΐου του 1886.
Την άνοιξη του 1886, ο «Σύνδεσμος για την
Καθιέρωση του Οκτάωρου», ο οποίος ακoλουθούσε το πολιτικό πρόγραμμα της Διεθνούς,
ξεκίνησε μεγάλες κινητοποιήσεις στο Σικάγο και
σε άλλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, με
βασικό αίτημα την καθιέρωση του οκτάωρου.
Την τελευταία Κυριακή πριν από την Πρωτομαγιά, οργανώθηκε μια μεγάλη διαδήλωση στην
οποία πήραν μέρος περίπου 20.000 άτομα. Την

1η Μαΐου, εκατοντάδες από χιλιάδες εργάτες
πήραν μέρος στην απεργία που είχε προκηρύξει
ο «Σύνδεσμος» και περισσότεροι από 90.000
στην απεργιακή συγκέντρωση στην πόλη του
Σικάγου. Η απεργία συνεχίστηκε τις επόμενες
ημέρες, ενώ οι συμπλοκές στα εργοστάσια
μεταξύ απεργών και απεργοσπαστών ήταν καθημερινό φαινόμενο.
Σε μια τέτοια συμπλοκή στις 3 Μαΐου, έξω
από το εργοστάσιο Μακ Κόρμικ στο Χάρβεστερ,
η αστυνομία πυροβόλησε κατά των απεργών.
Σκοτώθηκαν έξι εργάτες και την επομένη (4
Μαΐου) περίπου 3.000 εργάτες συγκεντρώθηκαν
στην Πλατεία Αγοράς για να διαμαρτυρηθούν.

Η συγκέντρωση ήταν ειρηνική, ενώ ήταν παρών
και ο δήμαρχος της πόλης Χάρισον, ο οποίος
είχε δώσει την άδεια να πραγματοποιηθεί.
Κατά τη διάρκειά της, ξέσπασε δυνατή βροχή
που ανάγκασε τους περισσότερους να αποχωρήσουν. Και ενώ ο ‘Αλμπερτ Πάρσον ολοκλήρωνε
την ομιλία του, μέσα από ένα αυτοκίνητο, κά-

ποιος πέταξε μια χειροβομβίδα προς την πλευρά
των αστυνομικών. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 66 αστυνομικοί, εκ των οποίων οι επτά
πέθαναν αργότερα.
Ύστερα από αυτό, οι αστυνομικοί άρχισαν
να πυροβολούν κατά του πλήθους. Από τα
πυρά αυτά, σκοτώθηκαν τέσσερις διαδηλωτές
και τραυματίστηκαν 200. Ακολούθησαν συλλήψεις
των ηγετών του κινήματος και στη δίκη που
ακολούθησε οκτώ συνδικαλιστές καταδικάσθηκαν
σε θάνατο.

Ο Αύγουστος Σπάις, ο ‘Αλντολφ Φίντεν, ο
Τζορτζ Ένγκελ και ‘Αλμπερτ Πάρσον, κρεμάστηκαν στις 11 Νοεμβρίου του 1887. Ο Λούις
Λινγκ αυτοκτόνησε στο κελί του, ενώ οι ποινές
των υπολοίπων μετατράπηκαν σε ισόβια και
αργότερα, μετά την αναθεώρηση της δίκης απελευθερώθηκαν. Η υπεράσπιση των συνδικαλιστών υποστήριξε την εκδοχή της προβοκάτσιας,
όμως έως σήμερα δεν έχει εξακριβωθεί ποιος
έριξε τη βόμβα.

«Το ελληνικό Σικάγο» Ο ματωμένος Μάης του ’36
Στην Ελλάδα, θα χρειαστεί να περάσουν 17
χρόνια, έως ότου επιχειρηθεί εκ
νέου η οργάνωση εργατικών εκδηλώσεων την Πρωτομαγιά. Την 1η
Μάη του 1911, η Φεντερασιόν στη
Θεσσαλονίκη, οργανώνει συλλαλητήριο. Στην Αθήνα, την ίδια μέρα,
πραγματοποιείται συγκέντρωση
στο Μετς με πρωτοβουλία της σοσιαλιστικής ομάδας του Νίκου Γιαννιού και σύνθημα «8 ώρες δουλειά,
8 ώρες ανάπαυση και 8 ώρες
ύπνο».
Στη Θεσσαλονίκη, επεμβαίνει η
Αστυνομία και συλλαμβάνονται οι
ηγέτες της Φεντερασιόν, Αβραάμ Μπεναρόγια,
Σαμπετάι Λεβί και Σαμουήλ Γιονά. Ο πρώτος
μαζικός εορτασμός της Πρωτομαγιάς θα γίνει
ταυτόχρονα σε δώδεκα πόλεις το 1919, ένα
χρόνο μετά την ίδρυση της ΓΣΕΕ. Οι εκδηλώσεις
της Πρωτομαγιάς επαναλαμβάνονται τα επόμενα
χρόνια, με κοινό χαρακτηριστικό τη διάσπαση
του συνδικαλιστικού κινήματος
και την καταστολή από τις κρατικές αρχές..
Τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης την Πρωτομαγιά του 1936,
θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως το «ελληνικό Σικάγο».
Η διεθνής ύφεση του 1929 είχε
προκαλέσει σημαντική πτώση
στις εξαγωγές του καπνού και
της σταφίδας. Η πτώχευση του
1932 είχε επιδεινώσει την κατάσταση και από τις αρχές του
1936, ξεσπούν απεργιακές κινητοποιήσεις στην Αθήνα, στην
Καλαμάτα, στη Θεσσαλονίκη,
στη Δράμα και στην Ξάνθη. Από
την αρχή του έτους και έως
την επιβολή της δικτατορίας
στις 4 Αυγούστου, είχαν προκηρυχθεί περισσότερες από 200 τοπικές και γενικές απεργίες.
Ειδικότερα, στη Βόρεια Ελλάδα η αλλαγή στον
τρόπο παραγωγής του καπνού είχε επιφέρει
μεγάλη ανεργία στον κλάδο. Παράλληλα, ο μεγάλος αριθμός των προσφύγων που αναζητούσαν εργασία είχε μειώσει τις αμοιβές των καπνεργατών, τουλάχιστον κατά 50%, ενώ η συλλογική σύμβαση του κλάδου δεν είχε ανανεωθεί
από το 1924. Οι καπνεργάτες αποτελούσαν
στη βόρεια Ελλάδα ένα συμπαγή κλάδο, ο οποίος
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αριθμούσε την εποχή εκείνη περισσότερους
από 40.000 εργαζομένους με αναπτυγμένη συνδικαλιστική συνείδηση, ήδη από την εποχή της
Φεντερασιόν.
Στις 29 Απριλίου ο κλάδος ξεκίνησε γενική
απεργία. Τα βασικά αιτήματα ήταν η αναπροσαρμογή του ημερομισθίου, το οποίο είχε φθάσει
τις 65 έως 70 δραχμές για τους άνδρες και τις
24 έως 30 για τις γυναίκες. Η εφαρμογή του νόμου «περί Τόγκας» όριζε υψηλότερες κατώτερες
αμοιβές, η βελτίωση των παροχών του κλαδικού
ταμείου για τους «παρήλικας και τους φυματικούς» και τη χορήγηση έκτακτου επιδόματος
500 δραχμών στους άνεργους καπνεργάτες
ενόψει των εορτών του Πάσχα. Στις διεκδικήσεις είχαν ενταχθεί και πολιτικά αιτήματα, όπως «η χορήγηση γενικής αμνηστίας
εις τους πολιτικούς φυλακισμένους, εξορίστους και καταδικασμένους και ιδιαίτερα
των καπνεργατικών στελεχών».
Από την 1η και έως τις 8 Μαΐου, οι
απεργίες και οι κινητοποιήσεις επεκτείνονται στις Σέρρες, στη Δράμα, στην
Ξάνθη, στον Λαγκαδά, στον Βόλο και στην
Καρδίτσα.
Ταυτόχρονα οι βιομήχανοι και οι έμποροι
καπνού έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους κηρύσσοντας λοκ άουτ.
Την εποχή αυτή, την Ελλάδα σαρώνει ένα μεγαλειώδες απεργιακό κύμα με κέντρο τη Θεσσαλονίκη και τους καπνεργάτες, που αποτελούν
το πιο οργανωμένο κίνημα της εποχής. Η εξέγερση των εργατών στη Θεσσαλονίκη επεκτείνεται σε πολλές άλλες ελληνικές πόλεις, αποτελώντας έναν από τους βασικότερους σταθμούς
στο ελληνικό εργατικό κίνημα.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί η
οικονομική ύφεση προερχόμενη από το κραχ
του 1929 στην παγκόσμια οικονομία και η συνακόλουθη πτώχευση του 1932. Όμως
δεν ήταν μόνον αυτό το οικονομικό και
κοινωνικό πλαίσιο. Πριν από την κρίση,
στην Ελλάδα είχε ήδη αποτύχει οικτρά η
Μεγάλη Ιδέα του Βενιζέλου. Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, δεν υπήρχε πια
η Ελλάδα των δύο ηπείρων και των πέντε
θαλασσών. Επιπλέον, οι πρόσφυγες που
είχαν έρθει στη χώρα είχαν δώσει μιας
πρώτης τάξεως δικαιολογία σε εργοδότες
να μειώσουν τα μεροκάματα.
Επίσης, δικαιολογία για τους εργοδότες,
ώστε να μειώσουν τις αμοιβές ήταν και η
παγκόσμια οικονομική κρίση της εποχής
(1929-1932). Οι αμοιβές των 48.000 περίπου καπνεργατών έπεσαν από τις 135150 δραχμές στις 75 δραχμές. Μάλιστα, πολλοί
αναγκάζονταν να δουλεύουν δωρεάν μόνον για
τα ένσημά τους.
Με βασικό, λοιπόν, αίτημα την αύξηση των
κουρεμένων ημερομισθίων τους, στα τέλη Απριλίου του 1936 λαμβάνει χώρα στη Θεσσαλονίκη
το πρώτο καπνεργατικό συνέδριο. Εκεί αποφασίζεται απεργία για τις 29 του μήνα. Αξίζει
να σημειωθεί εδώ, πώς ανάμεσα στα εκατοντάδες εργατικά σωματεία που υπήρχαν στη
Θεσσαλονίκη στα χρόνια αυτά - σύμφωνα με
το «Παλίμψηστο του αίματος» του Γιώργου
Αναστασιάδη, καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης- υπήρχε η Εθνική
Ένωσις «Ελλάς» (ΕΕΕ), με ιδιαίτερα αρνητικό
ρόλο, ήταν δε και αντισημιτική.
Τετάρτη 29 Απρίλη 1936. Δώδεκα χιλιάδες
καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης - εκ των οποίων

περίπου το 70% γυναίκες - αυτή τη μέρα δεν
πιάνουν δουλειά, αλλά κατεβαίνουν σε απεργία,
ύστερα από απόφαση του συνδικαλιστικού
τους φορέα, της Πανελλήνιας Καπνεργατικής
Ομοσπονδίας (ΠΚΟ). Κυριότερο αίτημά τους
έχουν την αύξηση των ημερομισθίων στις 120 135 δραχμές με την εφαρμογή της σύμβασης
του 1924. Η απεργία ξεκινάει από τις 9.30 το
πρωί. Τα καπνομάγαζα κλείνουν και οι απεργοί
κατευθύνονται αρχικά στα γραφεία της Ομοσπονδίας και στη συνέχεια στον κινηματογράφο
«Πάνθεον», όπου έχουν συγκέντρωση, για να
συζητήσουν και να αποφασίσουν τα μέτρα που

πρέπει να λάβουν για την περιφρούρηση του
αγώνα τους. Έξω από τον κινηματογράφο, η
αστυνομία με ισχυρές δυνάμεις δείχνει τα δόντια
της, έτοιμη, ανά πάσα στιγμή να επιδοθεί στο
...θεάρεστο έργο της.
Οι απεργοί αγνοούν την προκλητική αστυνομική παρουσία, εκλέγουν Κεντρική Επιτροπή
Αγώνα και στις 12.30 το μεσημέρι η Επιτροπή
κάνει παράσταση στον γενικό Διοικητή Μακεδονίας Κ. Πάλλη με το υπόμνημα των αιτημάτων
των καπνεργατών. Την ίδια μέρα ξεσπά η απεργία στο Βόλο και τις Σέρρες.

Πολύ γρήγορα, η απεργία επεκτείνεται και
στην υπόλοιπη Ελλάδα. Την Πέμπτη 30 Απρίλη
στην απεργία κατεβαίνουν τα Σωματεία καπνεργατών στην Καβάλα και στη Δράμα. Το
Σάββατο 2 Μάη θα προστεθούν τα Σωματεία
Αγρινίου, Κομοτηνής, Σάμου, Σιδηροκάστρου,
Προσοτσάνης, Νιγρίτας, Ξάνθης, Λαγκαδά, Σιάτιστας, Καρδίτσας, Πειραιά κ.ά.
Την Τρίτη 5 Μάη - 7η μέρα της απεργίας, κατεβαίνουν σε συμπαράσταση στη Θεσσαλονίκη
οι κλωστοϋφαντουργοί, οι χαρτεργάτες, οι τσαγκαράδες και οι λαστιχάδεςΤην επομένη, 7 Μάη,
το Ενωτικό Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης καλεί
την εργατική τάξη σε επιφυλακή για 24ωρη
απεργία συμπαράστασης. Εν τω μεταξύ, η εργατική τάξη της Ελλάδας συμπαραστέκεται
στους απεργούς. Οι πιο μαζικές ομοσπονδίες
του Ηλεκτρισμού, Δέρματος, Οικοδόμων, Επι-

σιτισμού, Ιματισμού, Κουρέων, Αρτεργατών, Φυματικών, το Ενωτικό Εργατικό Κέντρο Αθήνας,
με τηλεγραφήματά τους προς τη Γενική Διοίκηση
Μακεδονίας τονίζουν ότι αν δε λυθούν τα δίκαια
αιτήματα των Καπνεργατών, των τσαγκαράδων
και υφαντουργών και σε περίπτωση που εφαρμοστούν τα τρομοκρατικά μέτρα που εξαγγέλθηκαν, η εργατιά όλης της χώρας θα κατέβει σε
πανελλαδική απεργία.
Στις 6 Μάη, το μεσημέρι μέλη φασιστικών οργανώσεων τους οποίους χρησιμοποιεί το κράτος
πυροβολούν και τραυματίζουν τον καπνεργάτη
Κώστα Σαμιώτη 20 χρονών. Επίσης, μέλη της
ΕΕΕ πυροβολούν εναντίον απεργών τσαγκαράδων στην Πλατεία Βλάλη και η
έφιππη αστυνομία, απ’ την άλλη, συγκρούεται με ομάδες απεργών.
Στις 8 Μάη η πόλη έχει μετατραπεί
πλέον σε πεδίο μάχης, με 70 περίπου
τραυματίες απεργούς. Δυνάμεις έφιππης
και πεζής χωροφυλακής προσπάθησαν
να τους σταματήσουν, χωρίς όμως να
το πετύχουν. Τότε άρχισαν να πυροβολούν κατά του άοπλου πλήθους, που
ύστερα από το πρώτο σοκ ανασύνταξε
τις δυνάμεις του κι άρχισε να στήνει
οδοφράγματα. Την ίδια ώρα, άλλη διαδήλωση από τρεις χιλιάδες περίπου εργάτες,
που κατευθυνόταν επίσης προς το διοικητήριο,
δέχτηκε κι αυτή επίθεση από τους χωροφύλακες.
Οι εργάτες κατάφεραν να σπάσουν τις ζώνες
των χωροφυλάκων και να ενωθούν με τους συναδέλφους τους στα οδοφράγματα.
Μέσα σε λίγη ώρα τα νέα είχαν φτάσει σε
κάθε σημείο της πόλης κι ο κόσμος κατέβαινε
από τις συνοικίες προς το κέντρο για να βοηθήσει
τους αγωνιζόμενους εργάτες. Οι αρχές τρομοκρατήθηκαν. Ο Διοικητής της φρουράς Θεσσαλονίκης έδωσε διαταγή στο στρατό να χτυπήσει
τους διαδηλωτές αλλά οι φαντάροι δεν
υπάκουσαν. Τρεισήμισι ώρες κράτησαν
οι οδομαχίες και τελικά οι διαδηλωτές
υποχώρησαν. Πολλοί εργάτες είχαν τραυματιστεί αλλά η αγανάκτηση το λαού
ήταν στο κατακόρυφο. Το βράδυ, πολλά
σωματεία της Θεσσαλονίκης (αυτοκινητιστές, λιμενεργάτες, οικοδόμοι, τροχιοδρομικοί κ.ά.) κήρυξαν απεργία. Η κυβέρνηση σε απάντηση προχώρησε στην
έκδοση διατάγματος επιστράτευσης των
τροχιοδρομικών και των σιδηροδρομικών
και διέταξε το Γ’ Σώμα Στρατού να λάβει
εξαιρετικά μέτρα προς εξασφάλιση της
τάξης
Στις 9 Μάη ξεκινά γενική απεργία στη
Θεσσαλονίκη, στην οποία συμμετέχουν και άλλοι
κλάδοι σε ένδειξη συμπαράστασης στους καπνεργάτες. Οργανώνονται συλλαλητήρια και
πορείες. Η απεργία στη συμπρωτεύουσα είχε
γενικευτεί. Μαζί με τους εργάτες κατέβηκαν σε
απεργία διαμαρτυρίας και οι επαγγελματίες, οι
βιοτέχνες και οι φοιτητές. «Την πρωίαν της 9ης
Μαΐου - γράφει ο Γρ. Δαφνής - απήργησαν εις
ένδειξιν αλληλεγγύης οι λιμενεργάται, αρτεργάται,
μυλεργάται, εργάται πλεκτηρίων και άλλων κλάδων, έτσι που το σύνολο των απεργούντων εργατών εις Θεσσαλονίκην ανήλθε εις 25.000 περίπου. Οι δε έμποροι και επαγγελματίαι έκλεισαν
τα καταστήματά των. Ολόκληρος δηλαδή ο
λαός της Θεσσαλονίκης, ο εργαζόμενος, ενεφανίζετο ηνωμένος εις την κατά των κυβερνητικών
μέτρων διαμαρτυρίαν».

Η συνέχεια στο επόμενο φύλλο
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Εις μνήμη Ρίζου Δημήτρη
Ένας ένας, παλιοί αλλά και νέοι δυστυχώς
συνάδελφοί μας, μας αποχαιρετούν από τον
μάταιο τούτο κόσμο.
Τα δάκρυά μας δεν προλαβαίνουν να στεγνώσουν...
Πρόσφατα στις 8 Ιούνη έφυγε από κοντά μας
ένας ακόμη συνάδελφός μας. Ένας συνάδελφος που όσοι τον γνώρισαν με τον έναν ή άλλο
τρόπο, μονάχα ευχάριστα θα έχουν να θυμούνται από την γνωριμία τους αυτή, ή την
όποια συνεργασία τους.
Όπως εγώ προσωπικά, που τον γνώρισα πριν
αρκετά χρόνια, αλλά και που συνεργάστηκα
μαζί του απόλυτα και άριστα επί μία σχεδόν
10ετία, όταν υπηρετούσα στο Α.Π.Σ.
Ήταν αληθινά ένα διαμάντι. Πάντα με το χαμόγελο και με μεγάλη προθυμία εξυπηρετούσε όσους είχαν ανάγκη. Και όχι μόνο στα υπηρεσιακά θέματα.
Απλός, πρόθυμος, καταδεκτικός, μεγαλόψυχος, σεμνός, αληθινός, υπομονετικός, πράος
και εντελώς ανιδιοτελής στην μακρόχρονη θητεία του στο Σώμα και στην Φιλαρμονική του,
αρχιμουσικός όν.
Μόλις λίγες ημέρες πριν, είχαμε επικοινωνήσει τηλεφωνικώς, συζητώντας για το παρελθόν, για όμορφες στιγμές που περάσαμε μαζί
στην κοινή θητεία μας (άτυπος προϊστάμενός
του όν, ως υπηρετών στο γραφείο τύπου των
Δημοσίων Σχέσεων του Α.Π.Σ. Επί 7ετίαν). Και
γελούσαμε στις θύμισες εκείνες...
Και εντελώς ξαφνικά έμαθα από αγαπητό
κοινό μας φίλο και π.συνάδελφο ότι δυστυχώς
τον χάσαμε αναπάντεχα. Κι αυτό το μαύρο νέο,
το έμαθα με ηλεκτρονικό τρόπο και όχι τηλεφωνικώς, μιας και εκείνες τις στιγμές (και σε
κάθε τέτοια στιγμή) τα λόγια δεν βγαίνουν από
το στόμα.
Και όπως ήταν φυσικό, κυριολεκτικά πάγω-

σα. Αρνήθηκα να πιστέψω το μαύρο τούτο
Ήταν ο αρχιμουσικός
μαντάτο.
ο Δημητράκης Ρίζος,
Το βράδυ, όπως και όλοι όσοι το έμαθαν πιο πάντα χαμογελαστός
στεύω το ίδιο πέρασαν, δεν έκλεισα μάτι. Από
κι ευγενικός μας φίλος.
δάκρυα, ερωτηματικά, θύμισες. Παντού, σε
όλες τις εικόνες κυριαρχούσε η χαμογελαστή,
Τώρα ψηλά στον ουρανό
καλοσυνάτη μορφή του. Στο μυαλό μου έρεκεί θα παιανίζει,
χονταν σκηνές όμορφες, που όμως αντί εκείνη
ενώπιον των “αδερφών”
τη στιγμή να γελάω, δάκρυζα.
που έχουν μετοικίσει.
Ένας αληθινός Άγιος άνθρωπος, συνάδελφός μας μόλις είχε δώσει το τελευταίο του
Κι εμείς με δάκρυα καυτά
αποχαιρετιστήριο ρεσιτάλ του με την ορχήσ’ αυτό του το ταξίδι,
στρα του.
του λέμε πως Αθάνατος
Τώρα στις γειτονιές των αγγέλων, στα μέρη
για πάντοτε θα μείνει.
του Παραδείσου θα παιανίζει με την ορχήστρα
Γ.Δ. Παναγιωτόπουλος
του πάντα, σε άλλους αλησμόνητους συναΑνθγός ε.α.
δέλφους μας, που αλοίμονο κι αυτοί
μας άφησαν τόσο νωρίς...
Αφιερωμένο στους ιπτάμενους
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που
τον σκέπασε, και ο Θεός μας είθε
πυροσβέστες των καναντέρ
να δίνει δύναμη και κουράγιο
Σαν τους αετούς ψηλά πετάνε, όταν ξεσπούνε πυρκαγιές
στους οικείους του, και σ’ όλους
όταν τα δάση κινδυνεύουν, να υποστούν καταστροφές.
μας.
Μέσα στον ήλιο και τη ζέστη, δίνουν αγώνα τρομερό,
Αντίο καλέ μου φίλε Δημήτρη.
και πολεμάνε με ανδρεία πάντα, τον πύρινο εχθρό.
Καλό σου ταξίδι, καλή αντάμωση
και πάλι κάποτε σ’ εκείνες τις γειΣαν καμικάζι εξορμούνε, πάνω στην ύπουλη φωτιά
τονιές που ήδη έχεις γνωρίσει...
να σβήσουν όλες τις εστίες, μες τα ρουμάνια τα πυκνά.
Γ.Δ. Παναγιωτόπουλος
Είναι οι άγγελοι προστάτες και οι ακοίμητοι φρουροί,
που προστατεύουνε τα δάση από της λάβας την οργή.
Ανθγός ε.α. - “συγγραφέας”
Οκτώ Ιούνη ξαφνικά
έφυγε από κοντά μας
μια Κερκυραϊκή καρδιά
παίρνοντας τη χαρά μας.
Έκλαψε γη και ουρανός
και οι συνάδελφοί του,
γιατ’ ήταν άγγελος σωστός
σε όλη τη ζωή του.

Σαββατοκύριακα, αργίες, βρίσκονται πάντα στη δουλειά,
δίνοντας μάχες με τις φλόγες με μια ατρόμητη καρδιά.
Είναι αυτοί που νύχτα, μέρα βρίσκονται σε επιφυλακή,
έτοιμοι πάντα να επέμβουν σαν το καθήκον τους καλεί.
Σαν αετούς ψηλά πετάνε, όταν ξεσπούνε πυρκαγιές,
όταν τα δάση πυρπολούνται απ’ τους αχρείους εμπρηστές.
Πάντα τον όρκο τους τιμούνε, φόβο δεν ξέρουν τι θα πει
και με φλόγες πολεμούνε, μια ολόκληρη ζωή.
Γιάννης Κων. Τσαρτσάλης

Τι κάνουμε σε περίπτωση εμπλοκής μας σε τροχαίο ατύχημα
Σε περίπτωση ατυχήματος, υπάρχουν κάποιοι
βασικοί κανόνες που θα πρέπει να γνωρίζουν οι
οδηγοί, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία ελέγχου του συμβάντος από την τροχαία, καθώς και για την διαδικασία των αποζημιώσεων στη
συνέχεια.
•Διασφάλιση ομαλής διεξαγωγής της κυκλοφορίας χωρίς να αλλοιωθούν τα στοιχεία στον
τόπο του ατυχήματος.
Αυτό που πρώτα από όλα πρέπει να γίνει σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος είναι οι εμπλεκόμενοι οδηγοί να σταματήσουν στο σημείο και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προειδοποίησης των
άλλων οδηγών π.χ. με την χρήση τριγώνου, ότι
έχει γίνει κάποιο ατύχημα, ώστε να μπορέσει να
διεξαχθεί ομαλά η κυκλοφορία των λοιπών οχημάτων.
Επειδή η μετακίνηση των οχημάτων είναι πιθανό
να αλλάξει κάποια δεδομένα στον τόπο του ατυχήματος και να επηρεαστεί το θέμα της υπαιτιότητας συνιστάται να μην μετακινούνται τα οχήματα.
Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων, τυχαίνει τα οχήματα να είναι σε τέτοιο
σημείο, ώστε να πρέπει να μετακινηθούν, τόσο για
να διευκολύνουν την κυκλοφορία, όσο και γενικότερα για θέμα ασφάλειας.
Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνεται πριν την

μετακίνηση οι εμπλεκόμενοι οδηγοί να τραβήξουν
κάποιες φωτογραφίες χρησιμοποιώντας το κινητό
τους τηλέφωνο διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι διατηρούν στο αρχείο τους την αρχική θέση
των οχημάτων για μελλοντική χρήση από την
ασφαλιστική τους εταιρία ή τις Αστυνομικές Αρχές.
• Κλήση στην φροντίδα ατυχήματος και δήλωση ευθύνης
Αφού διασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία των
διερχομένων οχημάτων, οι εμπλεκόμενοι οδηγοί
πρέπει να καλέσουν τον Ασφαλιστή τους και την
φροντίδα ατυχήματος της ασφαλιστικής εταιρείας
τους για να καταγράψει το συμβάν. Σε κάθε ασφαλιστήριο, υπάρχουν τα τηλέφωνα.
Η φροντίδα ατυχήματος θα φωτογραφίσει το
σημείο του ατυχήματος και τα εμπλεκόμενα οχήματα και θα καλέσει τους οδηγούς, να συμπληρώσουν το έγγραφο δήλωσης ατυχήματος ή της φιλικής δήλωσης εάν υπάρχει, όπου θα αναφέρονται
οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος και το θέμα
της υπαιτιότητας η αποδοχή ευθύνης από τον
υπαίτιο οδηγό.
• Ανταλλαγή στοιχείων οδηγών και μαρτύρων
Επιτακτική ανάγκη είναι πάντως τα εμπλεκόμενα μέρη να ανταλλάσσουν μεταξύ τους στοιχεία,
ενώ, πολύ σημαντικό είναι, σε περίπτωση που
υπάρχουν μάρτυρες, να κρατηθούν και τα στοιχεία

των μαρτύρων, καθώς μπορεί στο μέλλον, να διαφωτίσουν ως προς τις συνθήκες του ατυχήματος
και να δηλωθούν στην τροχαία.
• Σε περίπτωση τραυματισμού ή θανάτου
Στις περιπτώσεις, όπου έχουμε τραυματισμό ή
και θάνατο, θα πρέπει να κληθεί άμεσα η αρμόδια
αστυνομική αρχή για να καταγράψει το συμβάν, τα
εμπλεκόμενα μέρη να καλέσουν άλλες Αρχές
όπως το ΕΚΑΒ, πυροσβεστική και να φροντίσουν
για την διασφάλιση της ασφάλειας του τραυματία.
Οι τραυματίες δεν πρέπει ποτέ να μετακινούνται. Εάν τραυματίας είναι ένας μοτοσικλετιστής
που φοράει κράνος και είναι στο οδόστρωμα, μια
προσπάθεια βοήθειας ώστε να βγάλουμε το κράνος του, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά ή να
επιδεινώσει τον τραυματισμό του. Οι οδηγοί θα
πρέπει να περιμένουν το ΕΚΑΒ, κάνοντας όσες
ενέργειες απαιτούνται, ώστε να διασφαλιστεί η
ασφάλεια του τραυματία, μέχρι να επιληφθούν οι
αρμόδιες Αρχές.
• Μεταφορά στο συνεργείο
Από το σημείο αυτό και μετά, αναλαμβάνει η
οδική βοήθεια, να μεταφέρει το όχημα σε συνεργείο της επιθυμίας του πελάτη ή συνεργαζόμενο
συνεργείο που διατηρεί η ασφαλιστική σας εταιρεία.
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Περιοδεία του προέδρου της Π.Ε.Α.Π.Σ.
σε Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία

Τ

ο χρονικό διάστημα από 9 μέχρι 14 Ιούνη, ο
πρόεδρος της Ένωσης, Κώστας Γιαννάκος,
πραγματοποίησε περιοδεία σε πόλεις της Θεσσαλίας
και της Κεντρικής Μακεδονίας όπου είχε συναντήσεις με τα διοικητικά συμβούλια των εκεί συλλόγων αποστράτων του Π.Σ.
Επισκέφθηκε, διαδοχικά, την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, την Λάρισα, την Θεσσαλονίκη και το Κιλκίς,
περιοχές όπου αναπτύσσουν δράση, εδώ και αρκετά
χρόνια, οι τοπικοί αυτοί φορείς.
Το κλίμα που συνάντησε ήταν κάτι παραπάνω
από φιλικό και η φιλοξενία των συναδέλφων υποδειγματική.
Αναπτύχθηκαν θέματα και συζητήθηκαν προοπτικές για την καλύτερη συνεργασία των συλλογικών φορέων των αποστράτων ανά την Ελλάδα,

με απώτερο στόχο, αφενός μεν την
οργάνωση του αγώνα για την επίλυση
των κοινών μας προβλημάτων και αφετέρου την πραγματοποίηση κοινών
δράσεων προς όφελος ΟΛΩΝ των συναδέλφων!
Όλοι συμφώνησαν στην πρόταση
του προέδρου πως επιβάλλεται η πραγματοποίηση, από την Π.Ε.Α.Π.Σ., μιας
Πανελλήνιας συνάντησης (συνδιάσκεψης) όπου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από όλους τους περιφερειακούς
συλλόγους. Αυτή, θα διοργανωθεί,
Με τον Πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων
κατά πάσα πιθανότητα, πριν από το
Πυροσβεστών ν. Καρδίτσας
τέλος του χρόνου, σε περιοχή που θα
εξυπηρετεί από πλευράς πρόσβασης
και διαμονής, την μεγάλη πλειοψηφία των
συμμετεχόντων.
Χωρίς να υπάρχει
πρόθεση υποβάθμισης
ή «καπελώματος» κανενός, το Δ.Σ. της
Π.Ε.Α.Π.Σ. πιστεύει
πως τόσο μέσα από αυτές τις συναντήσεις (και
όσες ακολουθήσουν
στο άμεσο μέλλον), όσο
Με τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου
και με τη διοργάνωση
Αποστράτων Π.Σ. ν. Κιλκίς
της
συνδιάσκεψης
κάτι
Με τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα του Συλλόγου Αποστράτων
νομικής κρίσης, τότε ο δρόμος αυτός γίνεται μονόκαλό θα βγει για τους συναδέλφους.
Πυροσβεστών ν. Τρικάλων
δρομος και δεν επιτρέπεται να μένουμε αδιάφοροι.
Στους δύσκολους καιρούς, που ζούμε,
Με την ευκαιρία, επαναφέρουμε στην επικαιρόδεν χωράνε εγωισμοί και υπεροψίες.
τητα
την πρόσκλησή μας για διάλογο και με τους
Για να κατορθώσουμε να περισώσουμε
υπόλοιπους
περιφερειακούς συλλόγους αποστράτων
κάτι από αυτά που με πολύχρονους
ανά
την
Ελλάδα.
Θα θέλαμε πολύ να επικοινωνήαγώνες αποκτήσαμε και που, μέρα
σουμε
μαζί
τους
αλλά,
δυστυχώς, δεν γνωρίζουμε
με τη μέρα, χάνουμε, ένας δρόμος
σε
ποιες,
ακόμη,
περιοχές
της Ελλάδας υπάρχουν.
υπάρχει. Αυτός του κοινού αγώνα.
Θα
μας
βοηθούσε,
λοιπόν,
εάν τα ίδια τα διοικηΕάν σ' αυτό προσθέσουμε και την
τικά τους συμβούλια ή κάποιοι συνάδελφοι, που
επιτακτική ανάγκη για στήριξη των
γνωρίζουν σχετικά, έρθουν σε επαφή μαζί μας.
μελών μας που, όπως σχεδόν το σύνολο
Πρόθεσή μας είναι να μη λείψει κανείς από τη
του ελληνικού λαού, βιώνουν κι αυτά,
συνδιάσκεψη, για το καλό ΟΛΩΝ των αποστράτων
τα οδυνηρά αποτελέσματα της οικοΜε τον Πρόεδρο της Ένωσης Αποστράτων Π.Σ. ν. Λάρισας
συναδέλφων.

Συνάντηση της Π.Ε.Α.Π.Σ. με τον νέο Αρχίατρο του Π.Σ.

Σ

τις 24 Μαίου, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Π.Σ.,
συνάντηση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου
της Ένωσής μας με τον νέο Διευθυντή , Αρχιπύραρχο Απόστολο Σταμάτη.
Η επίσκεψη αυτή, πέρα από τον εθιμοτυπικό
της χαρακτήρα,( έγινε λίγες μέρες μετά την
ανάληψη των καθηκόντων του), πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Π.Ε.Α.Π.Σ. και με
σκοπό την προώθηση θεμάτων αρμοδιότητας
του Διευθυντή της Υγειονομικής μας Υπηρεσίας.
Συγκεκριμένα συζητήθηκε ,μεταξύ άλλων,
το φλέγον θέμα της υγειονομικής περίθαλψης
των εν ενεργεία και αποστράτων υπαλλήλων
του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και των μελών των οικογενειών τους.
Η Ένωσή μας επανέφερε στο προσκήνιο το
πάγιο αίτημά της, εκτός από τους άμεσα ασφαλισμένους του Π.Σ. και τις/τους συζύγους τους, να

δικαιούνται περίθαλψης και τα παιδιά (ηλικίας
άνω των 15 ετών) καθώς και οι γονείς των πυροσβεστών, ανεξάρτητα από τον φορέα της ασφαλιστική τους κάλυψης, κάτι που ισχύει (και μάλιστα
σε πιο διευρυμένο βαθμό) για τους προερχόμενους
από την Πολεμική Αεροπορία. Ιδιαίτερη μέριμνα

θέλουμε να δοθεί για τα παιδιά μας που ,λόγω
της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, είναι
άνεργα (άρα ανασφάλιστα) και αντιμετωπίζουν
μείζον θέμα με την υγειονομική τους κάλυψη.
Ο κ. Σταμάτης άκουσε με προσοχή τις προτάσεις μας, τις υιοθέτησε και υποσχέθηκε να
αναζητήσει τρόπους για να την υλοποίησή
τους. Προς τούτο ζήτησε από την Π.Ε.Α.Π.Σ.
να αποστείλει τη σχετική αλληλογραφία, που
θα ενίσχυε την διαπραγματευτική του δυνατότητα, στις συζητήσεις που θα επεδίωκε με
τους αρμόδιους του 251 Γ.Ν.Α.
Η Ένωσή μας ανταποκρίθηκε άμεσα και
σε νεώτερη συνάντησή μας, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου, ο Αρχίατρος, μας διαβεβαίωσε πως η διαδικασία βρίσκεται σε καλό
δρόμο.
Ελπίζοντας στη θετική έκβαση, τελούμε σε
επαγρύπνηση.
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Ορκωμοσία νέων Ανθυποπυραγών

Π

αρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Ιουνίου, η Τελετή Αποφοίτησης των 29
νέων Ανθυποπυραγών της 41ης Εκπαιδευτικής σειράς, στην Πυροσβεστική
Ακαδημία, στην Κάτω Κηφισιά.
Στην τελετή παρέστησαν, ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Νίκος Τόσκας, ο Αρχηγός Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγος Βασίλειος Τελλίδης, ο Αρχηγός
Π.Σ. Αντιστράτηγος ΠΣ Ιωάννης Καρατζιάς, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχος Λ.Σ. Σταμάτιος Ράπτης, ο Υπαρχηγός
της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος Ιωάννης Διαμαντόπουλος, εκπρόσωπoi πολιτικών
κομμάτων και φορέων, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί του ΠΣ, καθηγητές
και καθηγήτριες της Ακαδημίας, καθώς και μεγάλος αριθμός συγγενών και
φίλων των νέων Ανθυποπυραγών.
Την Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος εκπροσώπησε
ο πρόεδρός της Κώστας Γιαννάκος.
Κατά την ανάγνωση της Ημερήσιας Διαταγής, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας Αρχιπύραρχος Ιωάννης Ράμφος, απευθυνόμενος στους νέους Αξιωματικούς του Σώματος, υπογράμμισε μεταξύ άλλων, τα εξής: «Διατηρείστε
άσβεστη τη φλόγα της μάθησης, ώστε να προάγετε το Πυροσβεστικό Σώμα, σε
μια καινοτόμο πορεία προσφοράς. Μια πορεία που τιμά τη μνήμη όλων των συναδέλφων που έδωσαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Για να
επιτύχετε στην αποστολή σας, δεν πρέπει να λησμονείτε ότι οι μάχες στο πυροσβεστικό μέτωπο, κερδίζονται με θάρρος, δύναμη, τόλμη, γενναιότητα,
αποφασιστικότητα, άριστη φυσική κατάσταση και άρτια εκπαίδευση. Με τη βεβαιότητα ότι θα φανείτε αντάξιοι των προσδοκιών της Πολιτείας και των Παρα-

δόσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, σας συγχαίρω για την ευδόκιμη αποφοίτησή
σας. Με αυτές τις σκέψεις, σας αποχαιρετώ και σας εύχομαι να έχετε
ατομική και οικογενειακή υγεία και
ευτυχία, λαμπρή σταδιοδρομία και
1.- Στου γηροκομείου την αυλή
πραγμάτωση των προσδοκιών σας».
πάνω σ’ ένα παγκάκι,
Στην τελετή χοροστάτησαν ο Σεκάθεται ολομόναχο
βασμιότατος Μητροπολίτης Κηφιένα γεροντάκι.σίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ.
Κύριλλος, καθώς και ο Αρχιμανδρίτης
2.- Θυμάται όσα έκανε
Νεκτάριος Κιούλος.
όλα αυτά τα χρόνια,
Τα πτυχία στους νέους Ανθυποκαι τώρα πως κατάντησε
πυραγούς, απένειμε ο Πρόεδρος
σ’ αυτή την καταφρόνια.
της Δημοκρατίας.

Μειώσεις για στελέχη ΕΔ-ΣΑ που θα βγουν στη σύνταξη
Με την τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση για
τους στρατιωτικούς και τα σώματα ασφαλείας κατά
την ψήφιση του ασφαλιστικού νόμου προκειμένου
όσοι αποχώρησαν μέχρι το τέλος Ιουνίου να μην έχουν
τις μειώσεις από τον νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, έτσι όπως διατυπώνεται η διάταξη στο ψηφισθέν νομοσχέδιο, θα συμβεί το εντελώς αντίθετο!
Οι συντάξεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων,
των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος δεν θα έχουν καμία διαφορά στο ποσό σύνταξης
οποτεδήποτε και αν αποχωρήσουν από τη στιγμή που
ψηφίστηκε ο νόμος! Είτε αποχωρήσουν μετά την 1η Ιουλίου, είτε τώρα, ο νόμος τους «πιάνει».
Η κυβερνητική γκάφα έχει σπείρει πανικό στο «στράτευμα» καθώς όσοι μπορούσαν να αποχωρήσουν όσο
ήταν καιρός έμειναν στις υποσχέσεις κάποιων κυβερνώντων, ακόμη και δικών τους συνδικαλιστών, νομίζοντας ότι θα έχουν περιθώριο εξαίρεσης να αποστρατευθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου! Τώρα κινδυνεύουν να πάρουν
σύνταξη με μεγάλες μειώσεις -άνω του 20%- (1.070 αντί
1.350 ευρώ για τους υψηλόβαθμους), εκτός και αν γίνει
διόρθωση πριν πάρει ΦΕΚ ο νέος νόμος.
Και αυτό γιατί όπως αναφέρει το τελευταίο εδάφιο
της παρ. 2 του άρθρου 5, τα στελέχη ΕΔ-ΣΑ «εξαιρούνται» από τα όσα ορίζουν οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 4 που λένε ότι για όσους αποχωρήσουν από το Δημόσιο μετά την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, οι συντάξεις θα βγαίνουν με το νέο σύστημα.
Δεν εξαιρούνται όμως από το άρθρο 6 που αναφέρει

ρητά τι θα ισχύσει για όσους κάνουν αίτηση πριν και μετά τον νόμο. Και από το άρθρο αυτό δεν προβλέπεται σε
καμία παράγραφο και κανένα εδάφιο του νόμου καμία
εξαίρεση για τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των
Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος!
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που είναι αρμόδιο
για την έκδοση των στρατιωτικών συντάξεων δίνει ξεκάθαρα την απάντηση: Έτσι όπως είναι η διατύπωση τα
στελέχη ΕΔ-ΣΑ δεν μπορούν να εξαιρεθούν και εφόσον
η αποχώρησή τους με έκδοση διαπιστωτικής πράξης είναι μετά την ισχύ του νόμου, θα έχουν και αυτοί μειώσεις στις συντάξεις.
Μόνον όσων η διαπιστωτική πράξη παραίτησης εκδόθηκε πριν την ισχύ του νόμου διασώζονται. Ως εκ τούτου οι προθεσμίες που λέει ο νόμος για τις 30 Ιουνίου
και την 1η Ιουλίου δεν ισχύουν τόσο για όσους υποβάλλουν μετά τον νόμο αίτηση παραίτησης όσο και για εκείνους που υπέβαλαν αίτηση πριν τον νόμο, αλλά δεν
πρόλαβαν να πάρουν στα χέρια τους το «χαρτί» της υπηρεσίας τους που να λέει ότι αποτάσσονται από το στράτευμα λόγω παραίτησης πριν τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος Κατρούγκαλλου που μειώνει ως και 40% τις νέες
συντάξεις.
Εκείνο που εξετάζεται πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες μας, είναι να αναδιατυπωθεί η διάταξη και να
ισχύει η εξαίρεση μόνον για όσους παραιτήθηκαν πριν
από τον νόμο, αλλά η τυπική έγκριση της αποστρατείας
τους βγήκε μετά την ισχύ του νόμου.
Πηγή: Συνταξιουχικός Αγών

ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
Η Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού
Σώματος, υπενθυμίζει στους συναδέλφους που είναι
ήδη συνταξιούχοι καθώς και σε όσους αφυπηρετήσουν,
στο μέλλον, πως αμέσως μετά την έκδοση της Απόφασης Αποστρατείας τους μπορούν να εγγραφούν
μέλη στην Ένωσή μας, ανεξαρτήτως βαθμού.
Η διαδικασία είναι απλή και πραγματοποιείται με
τρεις τρόπους.
-Μέσω της ιστοσελίδας μας, www.peaps.gr, ή
-αποστέλλοντας την αίτησή τους, με φαξ ,στο 210
5236 344, ή
-με την παρουσία τους, στα Γραφεία, Πατησίων 5,
Ομόνοια.
Η εγγραφή ΟΛΩΝ των συνταξιούχων του Π.Σ., στην
Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων, ιδιαίτερα σήμερα,

επιβάλλεται τόσο για συναισθηματικούς όσο και για
πρακτικούς λόγους.
Επειδή η ζωή του πυροσβέστη δεν σταματά με την
αποχώρησή του από την Υπηρεσία, ούτε βέβαια επιλύονται τα προβλήματά του όταν πάψει να ακούει τα
κουδούνια, αντίθετα νέα και πιο δύσκολα εμφανίζονται,
επιβάλλεται η συντεταγμένη δραστηριοποίησή του
μέσα από τις τάξεις του συλλόγου μας.
Αντί, λοιπόν ,οι συνταξιούχοι συνάδελφοι να μένουν
αδρανείς και απόμακροι, ας έρθουν στη μεγάλη οικογένεια των αποστράτων πυροσβεστών που δεν αποδέχονται, με τίποτα, το ρόλο του απόμαχου της ζωής
που κάποιοι προσπαθούν να τους επιβάλλουν!
Η ισχύς εν τη ενώσει!

Ποίηση

3.- Ευτυχισμένος έζησε
αυτός και η φαμελιά του,
η όμορφη γυναίκα του
τα τρία τα παιδιά του.
4.- Αυτός και η γυναίκα του,
δεν χόρταιναν δουλειά,
ήθελαν τα παιδάκια τους
να ζήσουνε καλά.
5.- Κουράγιο βρε γυναίκα μου
ώσπου να μεγαλώσουν,
είναι πολύ καλά παιδιά
και θα μας το ανταποδώσουν.
6.- Έγραψε στα αγόρια του
να πάει ο καημένος,
θυμάται τι του απάντησαν
και είναι φαρμακωμένος..
7.- Πατέρα έκανες πολλά
και σ’ ευχαριστούμε,
δεν γίνεται όμως εδώ
με γέροντες να ζούμε.
8.- Να είστε καλά αγόρια μου
να έχετε την ευχή μου,
και εγώ θα εύρω μια γωνιά
στο άλλο το παιδί μου.
9.- Μα όταν το ανέφερε
στην κόρη του μια μέρα,
η κόρη του απάντησε,
δεν γίνεται πατέρα...
10.- Σπίτι μεγάλο έχουμε
η κόρη καμαρώνει,
μα όσα μέτρα μείνανε
το κάναμε μπαλκόνι.
11.- Πόσο ο γέρος ήθελε
να ζει με τα παιδιά του,
να ‘χει τα εγγόνια του
πάνω στα γονατά του.
12.- Ο γέρος εκοιμήθηκε
με πρόσωπο θλιμμένο
την άλλη μέρα το πρωί
τον βρήκαν πεθαμένο.
Γεώργιος Ι. Σακκάς
Ανθγος Π.Σ. ε.α.
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ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΑΔΕΛΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΡΑ

Σ

τις 4 Απριλίου απέδρασε πρόωρα, από τη
σκηνή του κόσμου τούτου, νικημένος από
την επάρατο, ο λαμπρός συνάδελφος Γιώργος
Καρράς. Πεισματάρης καθώς ήταν και οπλισμένος με ιώβειο υπομονή κονταροχτυπήθηκε
με τον Χάροντα παλληκαρίσια και έχασε τη
ζωή του λεβέντικα. Δύο ημέρες αργότερα, τυλιγμένος με την γαλανόλευκη τάφηκε στο Β’
Νεκροταφείο Αθηνών. Η εξόδειος τελετή στο
Ναό του Αγίου Αντωνίου στη γειτονιά του.
Τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία
οι δικοί του άνθρωποι και το Πυροσβεστικό
Σώμα. Παρόντες επίτιμοι Αρχηγοί και Υπαρχηγοί,
εκπρόσωποι όλων των Ενώσεων Πυροσβεστικών Υπαλλήλων εν ενεργεία και αποστράτων,
άγημα Πυροσβεστών, με παραστάτες Αξιωματικούς, η μουσική μπάντα του Σώματος και
ασυνήθιστο πλήθος συγκινημένων συναδέλφων.
Τον αποχαιρέτησαν ο Αντιπύραρχος Θεόδωρος
Βάγιας και ο γιος του Νεκτάριος με έναν συγκλονιστικό επικήδειο, που όμοιός του δεν ξανακούστηκε.
Ο αείμνηστος Γιώργος Καρράς γεννήθηκε το
1946 στους Ταξιάρχες Τρικάλων και είχε τραγικά
δύσκολα παιδικά χρόνια. Με ορφάνια, αδελφικές
απώλειες και ακραία φτώχεια. Έφυγε δωδεκάχρονος από το σπίτι του για να μάθει γράμματα αναζητώντας ταυτόχρονα και τον επιούσιο.
Κατατάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα το
1970. Αρχιπυροσβέστης το 1974 και Ανθ/γός,
από τους πιο προικισμένους της σειράς του,
το 1978. Υπηρέτησε στις Π.Υ. Αθηνών, Πειραιώς
και Ρόδου, στο Αρχηγείο Π.Σ., στο Τυπογραφείο
του Σώματος ως προϊστάμενος του και τελευταία ως Δ/ντής της Διαχείρισης Χρηματικού.
Παντού άφησε την σφραγίδα της ξεχωριστής
προσωπικότητάς του, κατέθεσε την γόνιμη
προσφορά του και άφησε ζωηρά τα χνάρια
του στην ανέλιξη του Πυροσβεστικού Σώματος.
Εξελίχθηκε ως το βαθμό του Αρχιπυράρχου
και του απονεμήθηκε ο αποστρατευτικός βαθμός του Υποστρατήγου Π.Σ.
Χαρακτήρας από τους εκτιμώμενους ως χαμηλών τόνων. Σεμνός, με γρανίτινο ήθος, ιδιαίτερα καταρτισμένος επαγγελματικά, με οργανωτικές ικανότητες, δημιουργικός με έφεση
προς το καλύτερο και εργασιομανής. Συνεργάτης
που επάνω του ακουμπούσες με εμπιστοσύνη

Του Επιτίμου Υπαρχηγού Αντιστρατήγου
Χρήστου Κων. Μητροπέτρου
και καλός Πυροσβέστης με άγρυπνη έγνοια για
τους υφισταμένους του. Δίδασκε με το παράδειγμα του ήθος και τρόπο υπηρεσιακής συμπεριφοράς. Κατέκτησε έτσι, παντού, την αγάπη
των συναδέλφων του και την εκτίμηση των
προϊσταμένων του. Τιμήθηκε για τη σημαντική
προσφορά του με δεκάδες ηθικές και υλικές
αμοιβές, μετάλλια και διαμνημονεύσεις.
Και εκτός υπηρεσιακού βίου υπήρξε υπέροχος
ο Γιώργος. Με καρδιά χρυσάφι σκορπούσε γενναιόδωρα αγάπη και βοήθεια προς όλους. Άνθρωπος με μπέσα, γλώσσα ντόμπρα και σταράτη και λόγο συμβόλαιο. Χιουμορίστας και
απαράμιλλο πειραχτήρι – διασκεδαστής στις
παρέες του – γινόταν εύκολα αγαπητός στον
περίγυρό του. Ζέσταινε και συγκινούσε η ανθρωπιά του. Τηρούσε όλα εκείνα που συντηρούν
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και πάσχιζε πάντα
και για το συμφέρον της ψυχής του, γι’ αυτό,
είμαι σίγουρος πως είναι πια θαμώνας του
Παραδείσου.
Ένας από τους πιο έντιμους, ηθικούς και καθαρούς ανθρώπους που γνώρισα. Δεν συναντάς
σήμερα συχνά άτομα που να έχουν τον ίσκιο
του.
Η φιλία του δινόταν δια βίου και μ’ αυτή με
τίμησε. Με το Γιώργο γνωριστήκαμε, στις αρχές
της δεκαετίας του ’80, όταν συνυπηρετήσαμε,
για λίγα χρόνια, στο Νομικό Τμήμα της Δ/νσης
Μελετών του Α. Π. Σ. και δέσαμε έκτοτε με εγκάρδια φιλία. Μια φιλία που συνεχίστηκε αδιατάρακτη για τριανταπέντε χρόνια και μέσα
της χώρεσε τους γονείς, τις γυναίκες, τα παιδιά
μας και όλα τα γεγονότα – δύσκολα ή ευχάριστα
– που μεσολάβησαν στη ζωή του καθένα μας.
Πάντα δίπλα ο ένας στον άλλον για ότι αγωνιζόμαστε. Αποκαλούσαμε – και το εννοούσαμε
– ο ένας τον άλλο αδελφέ. Θυμόσοφος ο Γιώργος, όταν ήθελε να αναφερθεί στην αγνή, άδολη
και συντρέχτρα φιλία μας έλεγε: «Οι συγγενείς
σου τυχαίνουνε, τους φίλους του διαλέγεις».
Με αιματηρές οικονομίες και ατελείωτες ώρες
προσωπικής δουλειάς έφτιαξε τον επίγειο παράδεισό του στην Ερέτρια για να είμαστε κοντά.
Εμένα «η σκήτη μου» νοτιότερα στα Στύρα.
Δεν έζησε όμως, όσο θα έπρεπε, για να πραγ-

ματοποιήσει και τα υπόλοιπα όνειρά του. Έτσι
είναι η μοίρα των ανθρώπων, θέλουν να κάνουν
πολλά πράγματα στη
ζωή τους όμως, συχνά,
δεν προλαβαίνουν.
Υπήρξε ιδανικός οικογενειάρχης, καλός σύζυγος και υποδειγματικός
πατέρας, που ευτύχησε να δει την συνέχειά
του στον γιο του Νεκτάριο, αξιωματικό της
Πολεμικής Αεροπορίας για τον οποίο ήταν υπερήφανος όπως και εγώ που είναι αναδεκτός
μου.
Θα μπορούσα πολλά ακόμα να αναφέρω
για τις αρετές και τα επιτεύγματα του καλού
μου φίλου. Σταματώ όμως εδώ γιατί η προσωπική σχέση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η
επιδαψιλεύουσα τα παινέματα.
Αλησμόνητε Φίλε και Αδελφέ πριν κλείσω
τον συγκινημένο αποχαιρετισμό σου θέλω να
σου υποσχεθώ, και πάλι, ότι όσο έχω τα μάτια
μου ανοιχτά, θα σταθώ δίπλα στην ορφανεμένη
σου οικογένεια. Και ξέρεις ότι εγώ κρατώ τον
λόγο μου.
ΦΙΛΕ Γιώργο, λίγες ημέρες μετά τη γεμάτη
πόνο εκδημία σου, παρακαλώ και πάλι τον
Πανάγαθο να σε ξεκουράσει «εν ειρήνη» στα
ουράνια σκηνώματά Του. Παρακαλούμε ακόμα,
Αυτόν που είναι η Ανάσταση και η Ζωή και την
Παρηγορήτρα Παναγιά, να δώσουν κουράγιο
στη λατρευτή σου Βάγια να σηκώσει το βαρύ
σταυρό του μισεμού σου. Να αμβλύνει τον
αβάσταχτο πόνο του πολυαγαπημένου σου
Νεκτάριου και να προσφέρει βάλσαμο στις
πληγές των άλλων οικείων σου. Και σ’ εμένα
Φίλε, που τόσο με πίκρανες με τη φυγή σου,
την ελπίδα ότι θα συναντηθούμε, κάποια ημέρα,
στο Περιβόλι τ’ Ουρανού, «εν χώρα ζώντων»
εκεί που δεν υπάρχει «πόνος, λύπη και στεναγμός», για να συνεχίσουμε τη φιλία μας.
ΑΝΤΙΟ ΦΙΛE

Στη μνήμη του φίλου του Γιώργου Καρρα,
ο Χρήστος Μητροπέτρος προσέφερε το
ποσό των 50€ στην ΠΕΑΠΣ

Συνάδελφοι που έφυγαν από κοντά μας
ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΧΑΡΙΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΛΤΣΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΛΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΡΑΠΙΛΑΦΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΡΙΖΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΤΟΥΛΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΝΑΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΩΓΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΙΜΟΥΡΤΖΗΣ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΚΑΡΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΛΑΤΣΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΟΛΗ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΑΙΓΙΟ
ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΓΡΙΝΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΞΑΝΘΗ
ΑΘΗΝΑ
ΧΑΝΙΑ
ΑΡΤΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΕΡΔΟΥΛΗΣ
ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗΣ
ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΑΝΟΥΔΗΣ
ΖΕΡΒΑΣ
ΧΡΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑΒΟΥΛΤΣΙΔΗΣ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΟΥΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΔΟΥΚΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΟΛΗ
ΠΥΡΓΟΣ
ΠΥΡΓΟΣ
ΠΑΤΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΔΕΛΦΟΙ
ΠΑΤΡΑ
ΚΑΒΑΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΠΡΕΒΕΖΑ
ΞΑΝΘΗΣ

Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες τους
και στα αγαπημένα τους πρόσωπα.
Από το Δ.Σ.
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ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ.
ΚΛΕΙΔΕΡΗΣ

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΓΑΛΗΝΗ» ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2016
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Π.Ε.Α.Π.Σ. ΕΚΠΤΩΣΗ 20% ΣΤΗΝ
ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
Παραλιακή Αγίου Νικολάου - Αιδηψού 34300
Λουτρά Αιδηψού ΕΥΒΟΙΑ
Τηλ.:22260 22160 &22448
e-mail:info@galinihotelaidipsos.com
www.galinihotelaidipsos.com

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ
Γιος συναδέλφου εν αποστρατεία

Πιστοποιημένος Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής
στο Πρακτορείο Insurancenow.gr
ΣΥΝΤΑΞΗ-ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΕΠΕΝΔΥΣΗ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ειδικές τιμές για τα στελέχη των Ε.Δ. & Σ.Α.
Ιφιγενείας 9, Ν. Ιωνία T.K: 14231,
Tηλ: 6974014485, Tηλ. γραφείου: 210 2799770,
Φαξ γραφείου: 210 2799771
email: delidimounikos@gmail.com

GIANNA STUDIOS
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ - ΝΥΔΡΙ - ΛΕΥΚΑΔΑ
Τηλ.:2645093222 ή 92715 Κιν.:+306937142185-6
e-mail:info@gianna-studios.gr• www.gianna-studios.gr

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
Περικλής Μυργιώτης
Αγίου Μελετίου 119, πλησίον ΗΣΑΠ,
Πλ. Αττικής, τηλ: 210 8628901
Εκπτώσεις για όλους τους συναδέλφους
30% για Αρραβώνες - Γάμο - Βάφτιση
Μεγάλη Εξυπηρέτηση

ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

Μαρία Τ. Πολίτη & Συνεργάτες

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Τοπογραφικά - Αποτυπώσεις - Χαράξεις
Φωτοερμηνείες - Πραγματωμοσύνες
Πράξεις Εφαρμογής & αναλογισμού
Μελέτες Οδοποιίας - Εργασίες Εργοταξίου
Εκτιμήσεις - Κτηματολογικές Μελέτες
Πάτροκλου 22, Βριλήσσια, Τ.Κ.:15235
Τηλ.: 210 8037 978, Κιν.: 697 4487 451
mtrif2005@yahoo.gr•www.topografos-mixanikos.gr

Τεχνικό Γραφείο
Μελέτη-Σχεδιασμός-ΚατασκευήΟικοδομικές άδειες
Ρυθμίσεις αυθαιρέτων
Ενεργειακά Πιστοποιητικά
Ηρακλέους 2 Ν. Κόσμος
Επικοινωνία: 6936 811815, 210 5325869
matpol@tee.gr

ΜΑΡΙΑ Ν. ΒΡΟΥΒΑ
Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπεύτρια
Μετεκπαιδευθείσα στις
διαταραχές πρόσληψης τροφής
Ζαχ. Παπαντωνίου 3, Αθήνα 11145
(πλησίον ηλ. στ. Αγ. Ελευθερίου)
210 2111168, 697 2034957,
mariavrouva@hotmail.com
Δέχεται με ραντεβού

Συνεστιάσεις - Εκδηλώσεις
Αναλαμβάνω με την ορχήστρα μου
την κάλυψη κάθε κοινωνικής σας
εκδήλωσης με πλούσιο, λαϊκό,
νησιώτικο, δημοτικό πρόγραμμα
(ειδικές τιμές για συναδέλφους και συλλόγους)

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Νίκος Θ. Καραλής
Τηλ: 6945 410121 - 6970635058
email: kastalisnikos@yahoo.gr

ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 3 –
ΜΟΣΧΑΤΟ
ΤΗΛ.: 2109404110

Γεώργιος Χρας του Ιωάννη
Ιατρός Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Ειδικευθείς στην
Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική
Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α. (Η ΣΩΤΗΡΙΑ)
Υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Δ/νση: Στρατηγού Λιόση 4
Πλατεία Δημαρχείου Άνω Λιόσια
Τηλέφωνα: 211 1833 596 - Κινητό: 6949 201700

Γεωργία Βορίση
Λογοπεδικός
Κιν.: 694 5465095
email: georgiavorisi@gmail.com
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Ειδικές τιμές για τα μέλη της
ΠΕΑΠΣ και τους υπαλλήλους του
Πυροσβεστικού Σώματος

ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ε. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Γεώργιος Σ. Δρούγκας
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Μέλος της
Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

25ης Μαρτίου 76, Πετρούπολη 13231
Τηλ./fax: 210 5059 754, Κιν.: 697 4581 726

Μελέτη-Επίβλεψη-Κατασκευή
Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
Νικηταρά 13, Άργος
Τηλ-fax: 27510 22972,
Κιν.: 6947 947 232
email: kmixalopoulou@yahoo.gr

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
Ευδοκία Σ. Χαραλαμπόγιαννη

MILITARY FAMILY SA
INSURANCE AGENCY
ΕΞΑΜΗΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
IΠΠΟΙ
6-9
10
11-12
ΚΟΣΤΟΣ 87€
91€
97€

Πτυχ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ

13-14
94€

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 8€ το ΕΞΑΜΗΝΟ

3ης Σεπτεμβρίου 96, Πλ. Βικτωρίας, Αθήνα
Τηλ.: 210 8251823, Φαξ: 210 8251824
email: info@papachristos.gr

Παθήσεις θυρεοειδούς • Παθήσεις επινεφριδίων
• Σακχαρώδης διαβήτης • Σακχαρώδης διαβήτης κυήσεως
• Οστεοπόρωση • Έλεγχος σωματικού βάρους • Ακμή
• Ανεπιθύμητη τριχοφυΐα • Διαταραχές εμμήνου ρύσεως
• Πολυκυστικές ωοθήκες • Εμμηνόπαυση • Υπογονιμότητα
Πύθωνος 15, Κυψέλη (ισόγειο)
τηλ/φαξ: 213 023 8422
κιν: 697 3018 405 • email: charevi@yahoo.gr
Δέχεται με ραντεβού - Κατ’ οίκον επισκέψεις

