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Ο Γιάννης
Καπάκης
νέος Γενικός
Γραμματέας
Πολιτικής
Προστασίας

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ.
της Π.Ε.Α.Π.Σ για τις γιορτές των Χριστουγέννων και τον ερχομό του Νέου έτους σας εύχεται από καρδιάς
Καλά Χριστούγεννα και το 2016
να είναι επιτέλους η χρονιά που
θα χαρίσει το χαμόγελο με
υγεία και οικογενειακή ευτυχία σε όλους.

Γνωστοποιούμε στα μέλη μας,
ότι η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης
πίτας, θα πραγματοποιηθεί την 7
Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 στην αίθουσα «ΙΚΑΡΟΣ» Ξενοδοχείο Stanley
- Πλατεία Καραϊσκάκη - Αθήνα.
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι και μέλη της ΠΕΑΠΣ να τιμήσουν με την παρουσία τους την εκδήλωσή μας αυτή.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
Το Δ.Σ. Π.Ε.Α.Π.Σ.

Ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας
Αποστράτων για την συγκέντρωση και
πορεία διαμαρτυρίας της 3/12/2015

Έ

νας πρώην αξιωματικός
του Πυροσβεστικού Σώματος και μέλος της Ένωσής μας,
παίρνει τη θέση του Τάσου
Μαυρόπουλου, που παραιτήθηκε πριν από δύο μήνες περίπου για να ενταχθεί στη Λ.Α.Ε.,
ως γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας.
Ο αρχιπύραρχος ε.α Γιάννης
Καπάκης είναι o νέος γενικός
γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, με απόφαση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα έπειτα
από εισήγηση του αναπληρωτή
υπουργού Προστασίας του Πολίτη Νίκου Τόσκα.

Συνέχεια στη σελίδα 2

Η

Πρωτοβουλία
αποστράτων
χαιρετίζει τους
συναδέλφους, που
χτες το πρωί, περισσότεροι από κάθε
άλλη φορά τους τελευταίους μήνες, συγκεντρώθηκαν στην
πλατεία Κολοκοτρώνη
(Παλιά Βουλή) και πορεύτηκαν προς την


 
 
 
πλατεία  Συντάγματος
στο πλαίσιο της γενικής απεργιακής κινητοποίησης των εργαζομένων.
Κατά τη συγκέντρωση διαβάστηκε το Διεκδικητικό
 Πρωτοβουλίας


  ανάρτηση

στη σελίδα
Πλαίσιο της
(βλέπε
«Νέα» από 18/11/15) που δεν περιορίζεται μόνο σε
 

 
 
στενά συντεχνιακά θέματα. Στη συνέχεια καθοδόν
προς το Σύνταγμα με επικεφαλής τα πανό της Πρωτο

12 ΝΟΕΜΒΡΗ
Ημέρα Μνήμης Πεσόντων
Πυροσβεστών









 





 

ο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποστράτων
 

 τα μέλη
 της
 σε ΕτήΠυροσβεστικού
Σώματος
καλεί
σια Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 12:00 στην αίθουσα «ΙΚΑΡΟΣ» στο
ξενοδοχείο Stanley - Αθήνα.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Εξελίξεις στο ειδικό
επίδομα
Στη σελίδα 4

συνταξιούχους:
•Γιατί εξαρτάμε την συμμετοχή μας στην κινητοποίηση
από το αν μας θίγει η πολιτική που εφαρμόζεται και
όχι από το αν το κόμμα που ψηφίσαμε είναι στην κυβέρνηση, ή όχι!

Συνέχεια στη σελίδα 2

Πρόσκληση μελών της Π.Ε.Α.Π.Σ
σε ετήσια
γενική
συνέλευση
 
 


Τ
Στη σελίδα 3

βουλίας, τον παλμό
έδιναν συνθήματα
όπως: «Οι απόστρατοι
παλεύουν μαζί με τον
λαό ενάντια στη φτώχια και τον αποκλεισμό», ή «Ενότητα και
πάλη η μόνη επιλογή,
όχι στην απάθεια και
την υποταγή»!
Διαδηλώσαμε και
αυτή τη φορά μαζί με
τους άλλους εργαζόμενους, ανέργους και

1. Παρουσίαση Απολογισμού (πεπραγμένα) περιόδου
Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2015.
2. Παρουσίαση της έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτρο-

πής για τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου
2015.
3. Έγκριση του Ισολογισμού και Απολογισμού του παρελθόντος οικονομικού έτους.
4. Έγκριση του Πρϋπολογισμού εσόδων -εξόδων τρέχοντος οικονομικού έτους 2016.
5. Αρχαιρεσίες για νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Από το Διοικητικό Συμβούλιο Π.Ε.Α.Π.Σ

Σελίδα 2

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

Ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας Αποστράτων για την συγκέντρωση
και πορεία διαμαρτυρίας της 3/12/2015
Συνέχεια από τη σελίδα 1
•Γιατί έχουμε αγανακτήσει όπως και εκατομμύρια άλλοι!
•Γιατί δεν αισθανόμαστε «λίγοι» μαζί με τις
χιλιάδες αγωνιζόμενου λαού, δηλαδή τα άνεργα
παιδιά μας, τους συγγενείς, τους φίλους και
τους γείτονες, που διαμαρτύρονται στους δρόμους!
•Γιατί δεν βρίσκουμε σωστό να διαδηλώνουμε
μόνο χώρια από το λαό εκλιπαρώντας τα’ αφεντικά για ιδιαίτερη μεταχείριση, η για ένα μεγαλύτερο ξεροκόμματο από αυτόν!
•Γιατί έτσι αντιδρούμε στο «σύστημα» που,
ακριβώς, μας θέλει χώρια από τον λαό, απομονωμένους! Γιατί το ίδιο μας συστήνουν, κατά
πάγια τακτική, γνωστά κυβερνητικά φερέφωνα!
Για όλα τα παραπάνω και πολλά άλλα θα συ-

νεχίσουμε ΜΑΖΙ με
τον ΛΑΟ, για όσο ΑΔΙΚΕΙΤΑΙ και όσο εμείς
θα κρατιόμαστε στα
πόδια μας!
Η Πρωτοβουλία
Αποστράτων για την
υπεράσπιση του δικαιώματός μας στην
Κοινωνική Ασφάλιση:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
(ΠΕΑΠΣ), ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
(ΚΕΘΑ) και Νίκος Καρπής αντιπλοίαρχος ε.α. ΛΣ, Τριαντάφυλλος
Μπαλωμένος Β’ αντιπρόεδρος της Ένωσης

Ο Γιάννης Καπάκης νέος Γενικός Γραμματέας
Πολιτικής Προστασίας
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Το βιογραφικό του νέου
Γεν. Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας
Ο Γιάννης Καπάκης γεννήθηκε στην Άνδρο
το 1958. Υπηρέτησε στο Πυροσβεστικό Σώμα
από το οποίο αφυπηρέτησε το 2013 με το
βαθμό του αρχιπυράρχου ε.α.
Εκτός από τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, έχει σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες στη Νομική Σχολή Αθηνών και
είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
(Msc) «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» της ιδίας
σχολής. Τα περισσότερα χρόνια της σταδιοδρομίας στο Π.Σ. υπηρέτησε στο Αρχηγείο
του Σώματος, σε διάφορες θέσεις, μεταξύ
αυτών, υπεύθυνος έκδοσης του περιοδικού
«Πυροσβεστική Επιθεώρηση» και στη συνέχεια διευθυντής Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων με παράλληλα καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου του Σώματος. Έχει υπηρετήσει,
επίσης, στην Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης
Καταστροφών (ΕΜΑΚ), στο Κέντρο Επιχειρήσεων της γενικής γραμματείας Πολιτικής

Προστασίας και τελευταία ως διοικητής της
Π.Υ Ερμούπολης έχοντας την ευθύνη της πυροπροστασίας όλων των. νησιών των Κυκλάδων.
Πριν συνταξιοδοτηθεί φοιτούσε στη Σχολή
Εθνικής Άμυνας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΕΘΑ).
Είναι εκπαιδευτής στο Ινστιτούτο Διαρκούς
Επιμόρφωσης της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, όπου διδάσκει το μάθημα της Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, ενώ για πολλά χρόνια δίδαξε στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστική Ακαδημίας.
Είναι γνώστης της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας.
Από το 2002 είναι εμπειρογνώμονας του
Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Μάρτιο του 2014 ίδρυσε τη Δημοτική Κίνηση «Άνδρος της Ζωής μας» και σήμερα είναι
δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της
ελάσσονος αντιπολίτευσης του Δήμου Άνδρου.
Η Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος του εύχεται ολόψυχα
“καλή επιτυχία” στο νέα του θέση.

ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΟΓΩ ΕΟΡΤΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
Αγαπητοί Συνάδελφοι σας ανακοινώνουμε
ότι λόγω των εορτών των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς, τα γραφεία του
Συλλόγου θα παραμείνουν κλειστά από
22 Δεκεμβρίου έως 11 Ιανουαρίου 2016.
Ωστόσο η ενημέρωση των συναδέλφων
δεν σταματάει. Η ιστοσελίδα μας θα πα-

ραμένει ανοιχτή για οτιδήποτε προκύψει,
καθώς και τα κινητά τηλέφωνα των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι πάντα
στη διάθεσή σας, προκειμένου να δωθεί η
καλύτερη ενημέρωση.
Με τιμή ο Πρόεδρος
και τα μέλη του Δ.Σ.

αποστράτων αστυνομικών Αττικής, Δημήτρης
Μαντζιάρας αναπλ. ταμίας της Ένωσης αποστράτων αστυνομικών.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
«Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ»
Ιδιοκτησία:
Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων
Πυροσβεστικού Σώματος
Συντακτική Επιτροπή:
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εκδότης κατά το νόμο:
Διονύσιος Βορίσης (ΑΦΜ 998056759)
http://www.peaps.gr
email: info@peaps.gr
Κωδ. Εντύπου: 8572
Εγγραφή νέου μέλους 10€
Ετήσια Συνδρομή Ένωσης 15€
Από 1-1-2011 έγινε σύμφωνα με Απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης 20-1-2010
Ετήσια Συνδρομή Διαφήμισης 20€
Έξοδα έκδοσης ταυτότητας10€
Η ύλη για δημοσίευση και συνδρομές
αποστέλλονται στη διεύθυνση της Ένωσης:
Πατησίων 5 - Όροφος 7ος
Γραφ. 3, 4, 5 Πλατεία Ομόνοιας, τκ: 10431
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

Σελίδα 3

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

30/10/2015

12 Νοέμβρη
Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών

Επίσημη έναρξη
του νέου Διιδρυματικού
Διατμηματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο

Π

αρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη κ. Νίκου Τόσκα,
του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη
Καπάκη, του Αναπληρωτή
Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Τζανέτου Φιλιππάκου, του Αρχηγού του Π.Σ. Αντιστράτηγου ΠΣ Βασίλειου Παπαγεωργίου και σύσσωμης της
ηγεσίας του Πυροσβεστικού
Σώματος πραγματοποιήθηκε στις 12
Νοεμβρίου, επιμνημόσυνη δέηση
στο Μνημείο Πεσόντων Πυροσβεστών, στις εγκαταστάσεις του
Ε.Σ.Κ.Ε., στο Χαλάνδρι τιμώντας τη
μνήμη των ηρωικών συναδέλφων
πυροσβεστών, που έχασαν τη ζωή
τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και δε βρίσκονται δυστυχώς
ανάμεσά μας.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, εκπρόσωποι πολιτικών
κομμάτων, αποκεντρωμένης διοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης και συνδικαλιστικών οργανώσεων του Π.Σ.,
ενώ παραβρέθηκαν συγγενείς των
πεσόντων, καθώς και μεγάλος αριθμός αποστράτων και εν ενεργεία
συναδέλφων. Επίσης, ο Αρχηγός
Γ.Ε.Σ. Αντιστράτηγος Βασίλειος Τελλίδης, ο Αρχηγός Γ.Ε.Α. Αντιπτέραρχος (Ι) Χρήστος Βαΐτσης, Ανώτατοι
και Ανώτεροι Αξιωματικοί του Π.Σ.,
επίτιμοι Αρχηγοί και Υπαρχηγοί του
Σώματος, εκπρόσωποι των Ενόπλων
Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.
Μετά την επιμνημόσυνη δέηση

«Ανάλυση και Διαχείριση
Ανθρωπογενών και
Φυσικών Καταστροφών»

Τ
που τελέστηκε από τον Αρχιμανδρίτη
Νεκτάριο Κιούλο, ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Αρχηγό του Π.Σ., από τους
συγγενείς των πεσόντων καθώς και
εκπροσώπους των συνδικαλιστικών
οργανώσεων του Π.Σ., των πενταετούς υποχρέωσης, των συμβασιούχων και εθελοντών πυροσβεστών.
Την εκδήλωση τίμησε η Π.Ε.Α.Π.Σ
καταθέτοντας στεφάνι από τον
Ταμία του Δ.Σ. , κ. Κωνσταντίνο Μαστρογιαννόπουλο.
Ανάλογες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και στις Πυροσβεστικές
Υπηρεσίες, στην περιοχή ευθύνης
των οποίων υπάρχουν μνημεία πεσόντων πυροσβεστών.
Η 12η Νοεμβρίου, που έχει καθιερωθεί ως «Ημέρα Μνήμης Πεσόντων
Πυροσβεστών», είναι η ημέρα θανάτου του πρώτου πυροσβεστικού
υπαλλήλου, του Δόκιμου πυροσβέστη Β’ τάξεως Κων/νου Πούλιου, ο
οποίος έχασε τη ζωή του 73 χρόνια
πριν, σε κατάσβεση πυρκαγιάς στη
Θεσσαλονίκη.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ -Πληρώνεται όπως παλιά.
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω μεταβατικής περιόδου ενοποίησης των Ταμείων προκύπτουν προς το παρόν διαδικαστικά προβλήματα τα οποία καθυστερούν την απευθείας είσπραξη των χρημάτων από το
Ταμείο.
Οπότε παρακαλούνται οι συνάδελφοι να αποστέλλουν την ετήσια
συνδρομή τους όπως κάνουν μέχρι σήμερα, δηλαδή:
Μέσω ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: Αρ. Λογ. 155/482202-17
Μέσω ΕΛΤΑ με επιταγή: Ονοματεπώνυμο και τόπο διανομής
Μέσω Τ.Τ. EUROBANK: Αρ. Λογ. 0026-0626-06-0100753207

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ Για την ετήσια συνδρομή αποστέλλοντας τα χρήματα είναι
απαραίτητο το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο και ο σκοπός της
κατάθεσης, διότι λαμβάνουμε συνδρομές με όμοια ονοματεπώνυμα με συνέπεια ο ταμίας να μη δύναται να καταχωρήσει σωστά τη μεταβολή στον
ενδιαφερόμενο.
Καλό θα είναι, αν είναι δυνατόν, στο παραστατικό της τράπεζας δίπλα
στο ονοματεπώνυμο να γράψετε τηλέφωνο ή τόπο κατοικίας.
Επαναλαμβάνουμε στα άτομα που έχουν σύνηθες επώνυμο και συμπτωματικά φέρουν και το ίδιο όνομα.
Ευχαριστούμε το Δ.Σ.

ην 30η Οκτωβρίου
πραγματοποιήθηκε η
τελετή έναρξης των μαθημάτων του νέου Διιδρυματικού Διατμηματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο:
«Ανάλυση και Διαχείριση
Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών»,
από τον Επίτροπο Ανθρωπιστικής
Βοήθειας & Διαχείρισης Κρίσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. κ. Χρήστο
Στυλιανίδη.
Ο κ. Στυλιανίδης στην ομιλία του,
τόνισε μεταξύ άλλων την αναγκαιότητα ύπαρξης τέτοιων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών στο
πεδίο διαχείρισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.Τέτοιες
πρωτοβουλίες ανέφερε, έχουν τη
στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
διότι μπορούν να βοηθήσουν στην
απόκτηση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας
και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, ενώ υπογράμμισε ότι στο πεδίο της καταστροφής
αναδεικνύεται η συσπείρωση όλων όσων
εμπλέκονται σε αυτές τις διαδικασίες,
καθώς και ο ανθρωπιστικός τους χαρακτήρας.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκος Τόσκας,
χαιρέτισε την εκδήλωση, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της άρτιας
οργάνωσης της Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των Ανθρωπογενών και
Φυσικών Καταστροφών.
Η παρουσίαση του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
έγινε από τον Καθηγητή, κ. Δημήτριο
Εμμανουλούδη, Διευθυντή του
Δ.Δ.Π.Μ.Σ και Αντιπροέδρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων
του ΤΕΙ Α.Μ.Θ., ενώ την παρουσίαση της εκδήλωσης έκανε ο Δημοσιογράφος – Συγγραφέας κ. Δημήτρης Καμπουράκης.
Στην τελετή που έλαβε χώρα στο
αμφιθέατρο της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας στην Κηφισιά, παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Καπάκης, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμ-

ματέας Υπουργείου Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ.
Τζανέτος Φιλιππάκος, ο Αρχηγός
του Π.Σ. Αντιστράτηγος ΠΣ Βασίλειος Παπαγεωργίου, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας Θράκης Καθηγητής κ. Δημήτριος Μπαντέκας, ο Υπαρχηγός
Υποστήριξης Αντιστράτηγος ΠΣ
Βασίλειος Καπέλιος, ο Διοικητής
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Αρχιπύραρχος Κων/νος Κοροντζής, εκ
μέρους της Π.Ε.Α.Π.Σ. ο κ. Κων/νος
Μαστρογιαννόπουλος, η Υπεύθυνη
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής κ. Ιωάννα Τσούπρα, ο Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Δασικών Πυρκαγιών Καθηγητής
Ε.Μ.Π. κ Μιλτιάδης
Σταθερόπουλος, εκπρόσωποι Οργανισμών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
προσωπικό και καθηγητές της Ακαδημίας, εκπρόσωποι άλλων Κρατικών Σχολών και της ΕΛ.ΑΣ. καθώς
και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην Μεταπτυχιακή εξειδίκευση των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος,
της Πολιτικής Προστασίας, καθώς
και απόφοιτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας,
Κύπρου και της Αλλοδαπής. Η εξειδίκευση αυτή, επικεντρώνεται σε
σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης
κινδύνων από φυσικές και ανθρωπογενείς (τεχνολογικές) καταστροφές.
Η Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος επικροτεί τέτοιες ενέργειες που συμβάλλουν στη αρτιότερη επαγγελματική κατάρτιση των στελεχών του
Πυροσβεστικού Σώματος.
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Ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου
Α

πό τις εργασίες κοινοβουλευτικού ελέγχου
των κομμάτων, μας στάλθηκε με e-mail ερώτηση που κατέθεσε το Κ.Κ.Ε για την αποκατάσταση των μισθών και συντάξεων στις Ε.Δ και
στα Σ.Α. Συγκεκριμένα:
Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσαν βουλευτές του
ΚΚΕ Θ. Παφίλης, Σ. Βαρδαλής, Λ. Κανέλλη, Ν. Καραθανασόπουλος, Χρ. Κατσώτης, Γ. Λαμπρούλης και Μ. Συντυχάκης προς τους υπουργούς
Άμυνας, Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, με την οποία ζητούν την υλοποίηση
σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας προς αποκατάσταση μισθών και
συντάξεων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Στην ερώτηση τονίζουν, μεταξύ άλλων: «Η
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με την ψήφιση και
την εφαρμογή του 3ου μνημονίου, διατηρεί όλη
τη νομοθεσία των κυβερνήσεων της ΝΔ και του
ΠΑΣΟΚ, παίρνει νέα αντιλαϊκά μέτρα που προστίθενται σε όσα υπήρχαν. Όλα αυτά τα μέτρα
και οι νόμοι έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη κατά-

σταση το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων,
των Σωμάτων Ασφαλείας και τους απόστρατους, οι οποίοι μαζί με τη φορολογία έχουν υποστεί μεγάλες περικοπές, που ξεπερνούν το 50%
στους μισθούς και τις συντάξεις».
Σε απόδειξη των παραπάνω, οι βουλευτές
του Κ.Κ.Ε κάνουν αναδρομή σε σειρά νόμων,
όπως τους ν. 3865/2010, 3986/2011, 4024/2011
του ΠΑΣΟΚ, του ν. 4051/2012 της κυβέρνησης
Παπαδήμου και του ν. 4093/2012 της κυβέρνησης ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ, βάσει των οποίων
τσακίστηκαν μισθοί, συντάξεις και δικαιώματα
του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και
των Σωμάτων Ασφαλείας.
«Όλη αυτή η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα οι
περικοπές να ξεπεράσουν το 50% των μισθών
και των συντάξεων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας»,
σημειώνουν οι βουλευτές του ΚΚΕ, προσθέτοντας ότι το ΣτΕ, μετά από προσφυγή στρατιωτικών ενάντια στις περικοπές, τους δικαίωσε και
αποφάσισε οι μισθοί και οι συντάξεις να επανέλθουν στα προ περικοπών επίπεδα της 1/8/2012.

Παραπέρα, οι βουλευτές του Κ.Κ.Ε θυμίζουν
ότι «η σημερινή κυβέρνηση επανειλημμένα υποσχέθηκε προεκλογικά την άμεση αποκατάσταση
μισθών και συντάξεων και την πλήρη εφαρμογή
των αποφάσεων του ΣτΕ. Όλες αυτές οι υποσχέσεις αποδείχτηκαν ψεύτικες, αφού όχι μόνο δεν
αποκαταστάθηκαν οι μισθοί και οι συντάξεις του
προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των
Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά, αντίθετα, επιβλήθηκαν νέοι φόροι και χαράτσια, σχεδιάζονται νέες
μειώσεις».
Και παρακάτω τονίζουν: «Παρ’ όλα αυτά η κυβέρνηση συνεχίζει να εμπαίζει τους στρατιωτικούς και το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας με τις υποσχέσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δηλώνει ότι έχει εξασφαλίσει τα κονδύλια, αλλά δεν έχουν κάνει το ίδιο οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι υπουργοί. Με αυτή την τακτική έχει
στόχο να εμποδίζει τις διεκδικήσεις του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και να σπέρνει αυταπάτες συγκαλύπτοντας την αντιλαϊκή πολιτική της και τα
μέτρα που ετοιμάζει».

Τέλος και στην νομική διεκδίκηση
του ειδικού επιδόματος των 176 ευρώ

Τ

ο Δ.Σ. της Π.Ε.Α.Π.Σ, σας γνωρίζει ότι σύμφωνα με την ενημέρωση του
νομικού συμβούλου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων
Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.), Κων/νου Πενταγιώτη, η δικαστική
διεκδίκηση του ειδικού επιδόματος των 176 Ευρώ κατέστη αρνητική, παρόλο
που στηριζόταν σε ρητή συνταγματική διάταξη της ίσης μεταχείρισης των
πολιτών του άρθρου 4 παραγρ. 1, για την οποία είχαν εκδοθεί σειρά αποφάσεων
Πρωτοβάθμιων δικαστηρίων και Εφετείων. Για μια ακόμη φορά διαφαίνεται
ότι δεν υφίσταται διαχωρισμός λειτουργιών (εξουσιών) του Κράτους και ανεξαρτησία μεταξύ τους αλλά κατευθείαν υπαγωγή τους στην όποια κυβερνητική
πολιτική επιτάσσει το αντίθετο και μάλιστα στη σημερινή “μνημονιακή” συγΑναλυτικά η ενημέρωση του νομικού συμβούλου Κων/νου Πενταγιώτη
προς την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ :
Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2015
Προς Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
(για ενημέρωση Πρωτοβαθμίων Ενώσεωνκαι μελών τους).

ΘΕΜΑ: Εξελίξεις στο ειδικό επίδομα των 176 ευρώ.
Όπως γνωρίζετε για τη διεκδίκηση του ειδικού επιδόματος των 176 ευρώ που
χορηγήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 3016/2002 ως πρόσθετη μισθολογική παροχή
και με σωρεία Υπουργικών Αποφάσεων επεκτάθηκε σταδιακά αδιακρίτως σε
μεγάλες κατηγορίες υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, έχουν ασκηθεί αγωγές εκ
μέρους υπαλλήλων προς τους οποίους υπήρξε αδικαιολόγητη άρνηση της
Διοίκησης να επεκτείνει την παροχή.
Νομική βάση των αγωγών αυτών είναι η συνταγματικά καθιερούμενη αρχή
της ισότητας η οποία υποχρεώνει τον κοινό νομοθέτη όταν πρόκειται να ρυθμίσει
ουσιωδώς όποια πράγματα, σχέσεις ή καταστάσεις και κατηγορίες προσώπων,
να μη μεταχειρίζεται κατά τρόπο ανόμοιο τις περιπτώσεις αυτές, εισάγοντας
εξαιρέσεις ή κάνοντας διακρίσεις.
Επί των αγωγών αυτών εκδόθηκαν τόσο από τα Διοικητικά Δικαστήρια, όσο
και από τα Πολιτικά Δικαστήρια σωρεία αποφάσεων κατά βάση θετικές.
Τελικώς για τους μόνιμους πολιτικούς υπαλλήλους, κατόπιν προσφυγής του Ελληνικού Δημοσίου εξεδόθη η με αριθμό 95/2013 απόφαση της Oλομέλειας του
Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία κρίθηκε ότι η άρνηση της Διοίκησης
να επεκτείνει την επίμαχη παροχή των 176 ευρώ στο σύνολο των υπαλλήλων δεν
συνιστά παραβίαση της αρχής της ισότητας. Μάλιστα, με την απόφαση αυτή του
ΣτΕ κρίθηκε ότι δεν συντρέχει λόγος παραπομπής στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο
(ΑΕΔ) όπου παραπέμπονται οι υποθέσεις στις οποίες υπάρχει διχογνωμία
μεταξύ των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας για το ίδιο νομικό ζήτημα. Στη

κυρία.
Συνεπώς, ο αγώνας βρίσκεται στη διαμόρφωση άλλης, λαϊκής πολιτικής και
όχι στους προθάλαμους των δικαστηρίων με τη γνωστή βιομηχανία των προσφυγών κατά “παράνομων και καταχρηστικών” κυβερνητικών αποφάσεων. Γι
το λόγο αυτό σας καλούμε σε αγωνιστική εγρήγορση και συμπαράταξη στους
αγώνες με όλους τους εργαζόμενους και συνταξιούχους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Σε κοινή συμπαράταξη με την Πρωτοβουλία αποστράτων για
την υπεράσπιση του δικαιώματός μας στην Κοινωνική Ασφάλιση και τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αποστράτων.

βάση της απόφασης αυτής τα διοικητικά δικαστήρια όπου εκκρεμούσαν αγωγές
μονίμων πολιτικών υπαλλήλων εξέδιδαν αρνητικές αποφάσεις.
Στα πολιτικά δικαστήρια όπου εκκρεμούσαν αγωγές υπαλλήλων του δημοσίου
με σχέση ιδιωτικού δικαίου, σε επίπεδο Ανωτάτου Δικαστηρίου (Αρείου Πάγου)
υπήρξε κυμαινόμενη νομολογία, αρχικώς θετική υπέρ των υπαλλήλων και στη
συνέχεια αρνητική, οπότε το θέμα παραπέμφθηκε στην ολομέλεια του Αρείου
Πάγου για ενιαία κρίση και αντιμετώπιση. Η υπόθεση ενώπιον του Αρείου
Πάγου εκδικάστηκε στις 23.4.2015 και πρόσφατα δημοσιεύθηκαν οι με αριθμό
16 και 17/2015 αποφάσεις της Oλομέλειας του Αρείου Πάγου οι οποίες ταυτίζονται
με την προαναφερθείσα απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ από άποψη νομικού
περιεχομένου. Επίσης με τις ίδιες πιο πάνω αποφάσεις απορρίφθηκε το αίτημα
περί υποβολής προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων. Περαιτέρω, ενόψει του ότι πλέον δεν υφίσταται διχογνωμία επί
του νομικού ζητήματος, η υπόθεση δεν θα παραπεμφθεί ενώπιον του Ανωτάτου
Ειδικού Δικαστηρίου (ΑΕΔ), όπου ίσως θα μπορούσε να ανατραπεί η αρνητική
για τους υπαλλήλους παραπάνω δικαστική εξέλιξη.
Αναφορικά με τις αγωγές που είχαν ασκήσει οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού
Σώματος καθίσταται σαφές ότι η παραπάνω νομολογιακή εξέλιξη θα συμπαρασύρει
και τις δικές τους αγωγές στην κατεύθυνση της απόρριψης τους. Τούτο (δηλ. η
έκδοση απορριπτικής απόφασης), άλλωστε, είχε ήδη διαφανεί και από τις
υποθέσεις που είχαν συζητηθεί και στις οποίες δεν μας είχε χορηγηθεί αναβολή.
Στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία επί του θέματος, με την
επισήμανση ότι οι προαναφερόμενες αποφάσεις του ΣτΕ και του Αρείου Πάγου
είναι εύκολο να αναζητηθούν στο διαδίκτυο.
Με εκτίμηση,
Κωνσταντίνος Δ. Πενταγιώτης
Νομικός Σύμβουλος ΠΟΕΥΠΣ.
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Επικουρικά Ταμεία των Σωμάτων Ασφαλείας:
Βορά στις Ασφαλιστικές Εταιρείες

Ο

υπουργός Προστασίας του Πολίτη παραχώρησε συνέντευξη τύπου και ανάμεσα
στα άλλα είπε για τα Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΤΕΑΠΑΣΑ) του προσωπικού
των Σωμάτων Ασφαλείας:
«Υπάρχει ένα πρόβλημα με το ταμείο τους, το
ΤΕΑΠΑΣΑ, για το οποίο συζητήσαμε με τον κ.
Κατρούγκαλο τις προηγούμενες ημέρες και
νομίζω είναι σε καλό δρόμο η επίλυση του
προβλήματος».
Τι εννοεί αλήθεια ο υπουργός όταν λέει:
«νομίζω είναι σε καλό δρόμο η επίλυση του
προβλήματος».
Πιο συγκεκριμένα στην ευρεία σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη, μετά από αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών
Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ), με την παρουσία
των υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και Προστασίας του Πολίτη,
η κυβέρνηση διά στόματος του υπουργού εργασίας, είπε χαρακτηριστικά,
σύμφωνα με το δελτίο τύπου της
Π.Ο.ΑΣ.Υ: «Ότι θα αναλάβει πρωτοβουλίες για να υλοποιηθεί το δίκαιο αίτημα,
όσον αφορά τη μετατροπή των Ταμείων
σε Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία», τόνισε
μάλιστα ότι τον προσεχή Νοέμβρη στο νόμο
για το ασφαλιστικό θα δοθεί η δυνατότητα σε
όλα τα Ταμεία, τόσο Επικουρικής Ασφάλισης
όσο και Πρόνοιας, να μετατραπούν εφόσον το
επιθυμούν, σε Αυτοδιαχειριζόμενα.
Η δημιουργία των Επαγγελματικών Ταμείων
είναι στρατηγική επιλογή του κεφαλαίου και
της Ε.Ε, την οποία υλοποιούν οι πολιτικοί τους
εκπρόσωποι στην πατρίδα μας και σε άλλες
καπιταλιστικές χώρες, με στόχο την ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης και τη συρρίκνωση των δημόσιων συνταξιοδοτικών συστημάτων. Η κυβέρνηση μετατρέπει το δικαίωμα
της ασφάλισης από κοινωνικό αγαθό και υποχρέωση του κράτους και της εργοδοσίας σε
ατομική υπόθεση.
Στην πραγματικότητα τα κοράκια των ασφαλιστικών εταιρειών και των τραπεζών, έχουν
βάλει στο μάτι το ζεστό χρήμα που υπάρχει
στα αποθεματικά των Επικουρικών Ταμείων
των Σωμάτων Ασφαλείας και είναι χρήματα
που προέρχονται από τις κρατήσεις του μισθού
του προσωπικού τους.
Οι άνδρες και οι γυναίκες των Σωμάτων
Ασφαλείας θα αναλάβουν οι ίδιοι εξ ολοκλήρου
τόσο το κόστος της ιδιωτικής ασφάλισης όσο
και την επισφάλεια από την ενδεχόμενη χρεοκοπία της διαχειρίστριας ασφαλιστικής εταιρείας.
Είναι αποκαλυπτικά τα στοιχεία του ΟΟΣΑ σύμφωνα με τα οποία το 2008 τα Επαγγελματικά
Ταμεία είχαν σε παγκόσμιο επίπεδο απώλειες
που άγγιξαν τα 9 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Οι κυβερνήσεις της Ν.Δ και του ΠΑ.ΣΟ.Κ με
όλους τους αντιασφαλιστικούς νόμους που
ψήφισαν συρρίκνωσαν το δικαίωμα της αποκλειστικά δημόσιας και δωρεάν κοινωνικής
ασφάλισης και άνοιξαν το δρόμο για την ιδιωτική
ασφάλιση. Άλλωστε και ο αντιασφαλιστικός
νόμος Ρέππα, που καθιέρωσε τη λειτουργία
των Επαγγελματικών Ταμείων και τον οποίο

εφαρμοστεί η απόφαση του ΣτΕ για επαναφορά
των μισθών και των συντάξεων στα προ περιΑρχιπύραρχος ε.α
κοπών επίπεδα, ενώ στην πραγματικότητα έγιΑντιπρόεδρος της Πανελλήνιας
ναν και μέλλει να επακολουθήσουν και νέες
Ένωσης Αποστράτων Πυροσβεστικού
μειώσεις.
Σώματος (Π.Ε.Α.Π.Σ)
Η Κυβέρνηση το ίδιο κάνει και σήμερα αφού
ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη στη σχετική
επεκτείνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, προσυνέντευξη δήλωσε για την απόφαση του ΣτΕ:
βλέπει ότι οι εταιρείες που θα διαχειρίζονται
«Είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε μήπως μπορέτα κεφάλαια των Επαγγελματικών Ταμείων, θα
σουμε σταδιακά και το αντιμετωπίσουμε».
μπορούν να επενδύουν μέχρι και το 95% των
Η λύση των προβλημάτων τους που είναι
εισφορών που θα παρακρατούν από τα μέλη
κοινά με τους υπόλοιπους εργαζόμενους και
του ταμείου.
συνταξιούχους του ιδιωτικού και δημόσιου τοΕπιπροσθέτως να σημειωθεί ότι και στην
μέα, που και αυτοί πλήττονται από την αντιλαϊκή
αναλογιστική μελέτη που πραγματοποιήθηκε
πολιτική, βρίσκεται στη συμπόρευση, στην ενότητα δράσης και αγώνα.
Θα πρέπει να αποκαλύψουν τα ψεύτικα διλήμματα που βάζει η κυβέρνηση
ανάμεσα στη σύσταση του επαγγελματικού ταμείου ή την ένταξη στο
Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης
(Ε.Τ.Ε.Α).
Και οι δύο επιλογές έχουν το ίδιο
αποτέλεσμα. Μπαίνει ταφόπλακα στη
αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν κοινωνική ασφάλιση και απαλλάσσεται
οριστικά το κράτος από τις εγγυήσεις
μετά από παραγγελία της Πανελλήνιας Ομοκαι τις υποχρεώσεις του για την κοινωνική
σπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού
ασφάλιση. Τα παιδιά μας δεν πρέπει να ζήσουν
Σώματος (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ), τα τεράστια προβλήματα
σε μια κοινωνία χωρίς δικαιώματα και παροπου παρουσιάζουν σήμερα τα επικουρικά ταμεία,
χές.
θα καλυφθούν είτε μέσα από μεγάλες αυξήσεις
Να μην επιτρέψουμε καμιά νέα περικοπή
εισφορών, μέχρι και 66%, είτε με μειώσεις παστις κύριες και επικουρικές συντάξεις και να
ροχών μέχρι και 34%. Δηλαδή το κόστος για
απαιτήσουμε την αποκατάσταση τους στα επίτην κάλυψη των ελλειμμάτων θα το επιβαρυνθεί
πεδα του 2009, καθώς και την επαναφορά της
το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας με ότι
13ης και 14ης σύνταξης. Πλήρης εφαρμογή
αυτό συνεπάγεται για την πορεία του ταμείου
των αποφάσεων του ΣτΕ με κατάργηση των
και τη δυνατότητα κάλυψης των ασφαλισμένόμων Ν.3865/10 [άρθρ.11 - εισφορά αλληνων.
λεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ), όπως τροποποιΤο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας δεν
ήθηκε με την παρ.13 του αρθρ. 2 του
πρέπει να επιτρέψει
Ν.4002/11και με την επινα δρομολογηθούν
πλέον εισφορά του αρθρ.
Το προσωπικό των Σωμάτων 2 παρ.14 εδ. α του ίδιου
όλα αυτά. Έχει υποχρέωση να αντιστα- Ασφαλείας δεν πρέπει να επιτρέ- νόμου], Ν.3986/2011[κράθεί. Να αναλογιστεί ψει να δρομολογηθούν όλα αυτά. τηση
φόρου
και
τι έχει πληρώσει μέΕ.Α.Σ.],Ν.4024/2011[ μείχρι σήμερα, για το Έχει υποχρέωση να αντισταθεί.
ωση σύνταξης σύμφωνα
χρέος που το ίδιο
με τις διατάξεις της παρ.10
δεν δημιούργησε.
του αρθρ.1],Ν.4051/2012
Καμία ευθύνη δεν έχουν οι ασφαλισμένοι
[μείωση σύνταξης], Ν.4093/2012 [ μείωση σύνγια τη σημερινή κατάσταση των Ταμείων. Για
ταξης].
τα ελλείμματα δεν φταίνε οι παροχές και οι
Να αγωνιστούμε για την επιστροφή όλων τα
συντάξεις όπως ισχυρίζονται η κυβέρνηση και
λεηλατημένων αποθεματικών των ασφαλιστικών
όλα τα κόμματα εκτός του Κ.Κ.Ε. Είναι χαραταμείων και να διεκδικήσουμε να σταματήσει
κτηριστικό ότι δεν λένε λέξη για το τζογάρισμα
κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στους τοτων αποθεματικών στο χρηματιστήριο, για το
μείς της κοινωνικής ασφάλισης (επενδύσεις
κούρεμα από το P.S.I. Και οι τότε κυβερνήσεις
στο χρηματιστήριο κ.α.) που στόχο έχει να παυπόσχονταν στους ασφαλισμένους ότι αυτά
ραδίδει τα χρήματά μας στο μεγάλο κεφάγίνονταν για τη σωτηρία των Ταμείων και καλαιο.
τέληξαν στην χρεοκοπία.
Είναι ώρα οι απόστρατοι των Σωμάτων ΑσφαTο προσωπικό των Σ.Α και οι απόστρατοι θα
λείας μέσα από τις Ενώσεις μας να βάλουμε
πρέπει, επιτέλους, να πάψουν να βλέπουν το
εμπόδια στην εφαρμογή των μέτρων. Πρώτος
τυρί και όχι τη φάκα. Να σκεφτούν πόσες
σταθμός στη δράση μας ας είναι η μαζική συμφορές τους έταξαν οι κυβερνήσεις της Ν.Δ και
μετοχή μας στις απεργιακές συγκεντρώσεις να
του ΠΑ.ΣΟ.Κ ότι θα εξαιρεθούν από τα μέτρα.
διατρανώσουμε την αντίθεσή μας σε αυτή την
Να θυμηθούν ότι και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –
πολιτική.
ΑΝΕΛ έκανε το ίδιο όταν τους έταζε ότι θα

Σάββας Θεοδωρής
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Ψήφισμα της ανοιχτής σύσκεψης
που διοργανώθηκε από την Πρωτοβουλία αποστράτων
για την υπεράσπιση του δικαιώματος στην Κοινωνική Ασφάλιση

Τ

ην 9/11/2015 πραγματοποιήθηκε στο
σκοπό τους, να μας αποκόψουν από τον
της νέας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ όταν
ξενοδοχείο STANLEY ανοιχτή σύσκεψη
υπόλοιπο λαό που και εμείς είμαστε μέλη.
δια της κυβερνητικής του εκπροσώπου Όλγας
από την «Πρωτοβουλία Αποστράτων
Ήμασταν εργαζόμενοι με ιδιαίτερες συνθήκες
Γεροβασίλη δηλώνει ότι οι σημερινές αναγια την υπεράσπιση του δικαιώματος στην
δουλειάς και είδαμε πόσο ξεχωριστή μετατροπές στο ασφαλιστικό θα έπρεπε να προΚοινωνική Ασφάλιση» με μεγάλη επιτυχία.
χείριση είχαμε στο θέμα των συντάξεων ή
χωρήσουν έτσι κι αλλιώς καθόσον “το ασφαΣτο τέλος εγκρίθηκε ψήφισμα της σύσκετην επιδοματική πολιτική τους».
λιστικό σύστημα μέχρι το 2018 καταρρέει,
ψης.
Ο Γιώργος Ροΐδης, αντιναύαρχος ε.α., Πρόεάν δεν υπάρξει ένα καινούριο σύστημα.”
Στην εκδήλωση τονίστηκε η ανάγκη κοινού
εδρος της Ανεξάρτητης Ένωσης Αποστράτων
Τσιμουδιά για τη διαχρονική λεηλασία των
αγώνα με τους υπόλοιπους εργαζόμενους
Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝΕΑΕΔ), ανέφερε ότι
αποθεματικών, τσιμουδιά για το PSI και το
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς τα
σήμερα ίσως όσο ποτέ άλλοτε βρισκόμαστε
τζογάρισμα στο χρηματιστήριο”.
προβλήματα είναι κοινά και μας ενώνουν.
αντιμέτωποι με την ποιο βάρβαρη επίθεση
Είπε ότι θα πρέπει να αγωνιστούμε για την
Παραβρέθηκαν πρόεδροι και μέλη ΔΣ Ομοστα δικαιώματα που κατακτήθηκαν μέσα από
επιστροφή όλων τα λεηλατημένων αποθεσπονδιών και Ενώσεων Απόστρατων των
σκληρούς και δύσκολους αγώνες και που
ματικών των ασφαλιστικών ταμείων και να
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαανήκουν και στις γενιές που έρχονται.
διεκδικήσουμε να σταματήσει κάθε επιχειλείας, καθώς και αντίστοιχων του πολιτικού
Ο Σάββας Θεοδωρής, αρχιπύραρχος ε.α.,
ρηματική δραστηριότητα στους τομείς της
προσωπικού.
Αντιπρόεδρος της Ένωκοινωνικής ασφάλισης (επενδύσεις στο χρηΣτο χαιρετισμό του
σης
Αποστράτων
Πυματιστήριο κ.α.) που στόχο έχει να παραδίδει
Eίναι ώρα όλοι οι απόστρατοι
ο πρόεδρος της Ομοροσβεστικού Σώματος
τα χρήματά μας στο μεγάλο κεφάλαιο.
Σ.Α και Ε.Δ να βάλουμε εμπόδια
σπονδίας Συνταξιούαναφέρθηκε στα νέα
Πρόσθεσε ότι πρόσφατα η Ένωση Αποχων ΙΚΑ, Δήμος Κουμ- στην εφαρμογή των μέτρων
εξοντωτικά μέτρα που
στράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ),
πούρης, τόνισε πως
προβλέπουν σφαγιαπροφανώς προεκλογικά, μας παρουσίασε και
«θεωρούμε σημαντισμό και στα ασφαλιπάλι ως συνιστώσα του Σ.Δ.Ο. που παρευρεκή αυτή την πρωτοβουλία και από εμάς θα
στικά και συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα,
θήκαμε και συναποφασίσαμε την προκήρυξη
έχετε όλη τη στήριξη και βοήθεια που χρειμειώσεις σχεδόν σε όλο τον κύκλο δικαιωσυγκέντρωσης την 20-Νοέμβρη. Δηλώνουμε
άζεστε για να ανταποκριθείτε σε αυτό το
μάτων που πρέπει να απολαμβάνουμε και
ότι αυτό είναι ψευδές. Δηλώνουμε και πάλι
έργο που ξεκινάτε». Επίσης, χαιρέτισε αυτή
έχουμε κατακτήσει με πολύχρονους αγώνες
στον κ. Ιατρίδη ότι η Π.Ε.Α.Π.Σ διατηρεί την
την προσπάθεια εκ μέρους της Συντονιστικής
(υγεία, παιδεία, εργασία, συντάξεις με την
αυτονομία της, συμμετέχει στους αγώνες
Επιτροπής Αγώνα των Συνταξιουχικών Ορεγγύηση του κράτους, κοινωνική πρόνοια…)
των εργαζομένων και των συνταξιούχων
γανώσεων, μιας επιτροπής «αγωνιστικής που
αλλά και αυξήσεις στις λαΐκές υποχρεώσεις
αλλά και με τους απόστρατους των Σ.Α. και
είναι στο προσκήνιο των αγώνων για την
(εισφορά αλληλεγγύης, αύξηση ΦΠΑ στα
Ε.Δ., όταν το πλαίσιο δράσης μας καλύπτει.
υπεράσπιση των δικαιωμάτων των συνταξιβασικά είδη πρώτης ανάγκης και στην ιδιωτική
Ολοκληρώνοντας δήλωσε ότι είναι ώρα
ούχων και όχι μόνο. Και για τις νεότερες
εκπαίδευση, αύξηση στην εισφορά στον κλάόλοι οι απόστρατοι Σ.Α και Ε.Δ να βάλουμε
γενιές που δέχονται την ίδια επίθεση με
δο υγείας με αποτέλεσμα τη μείωση μισθών
εμπόδια στην εφαρμογή των μέτρων. Πρώτος
εμάς. Και στα δικαιώματά τους σχετικά με
και συντάξεων, αύξηση ορίων συνταξιοδόσταθμός στη δράση μας ας είναι η μαζική
την Κοινωνική Ασφάλιση, αλλά και στα ερτησης, αύξηση τελών κυκλοφορίας, αύξηση
συμμετοχή μας στις απεργιακές συγκεντρώγασιακά». Πρόσθεσε επίσης πως «βασικότερο
φόρου στο πετρέλαιο
σεις της 12ης Νοέμβρη
από τα ζητήματα που έχουμε να αντιμετωτων αγροτών, αυξήμε τις οικογένειές
το ασφαλιστικό σύστημα μέχρι μαζί
πίσουμε σήμερα, για να αποκρούσουμε τις
σεις στη φορολογία
μας να διατρανώσουμε
αντιλαϊκές βάρβαρες πολιτικές και την επίθεση
εισοδήματος κυρίως το 2018 καταρρέει, εάν δεν υπάρ- την αντίθεσή μας σε
που δεχόμαστε, είναι η οργάνωση του λαού,
των αυτοαπασχολού- ξει ένα καινούριο σύστημα
αυτή την πολιτική.
των εργαζομένων, των συνταξιούχων, όλων
μενων και Ε.Β.Ε., ξεΣτο τέλος της σύτων λαϊκών τάξεων και στρωμάτων, που
σπίτωμα χιλιάδων οισκεψης κατατέθηκε
υποφέρουν από τις πολιτικές που εφαρμόκογενειών που αδυνατούν να αποπληρώσουν
ψήφισμα όπου καλούνται οι απόστρατοι μαζί
ζονται για λογαριασμό των μεγάλων συμτα δάνειά τους)
με το λαό να ταχθούν ενάντια στην πολιτική
φερόντων, της ΕΕ, του κεφαλαίου, που θέλει
Τόνισε ότι θα πρέπει να αντισταθούμε στη
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, αλλά και
φτηνή εργατική δύναμη, εργαζόμενους χωρίς
μετατροπή του ΤΕΑΠΑΣΑ σε επαγγελματικό
των υπόλοιπων κομμάτων που ψήφισαν το
δικαιώματα, ανασφάλιστους εργάτες και εμάς
ταμείο σαν αντιστάθμισμα της απόφασης
τρίτο μνημόνιο, με το οποίο προωθείται η
τους συνταξιούχους, όσο πιο γρήγορα να
της Κυβέρνησης για την ένταξής του στο
μείωση των συντάξιμων αποδοχών τους και
φεύγουμε από τη ζωή, γιατί είμαστε βάρος».
Ενιαίο αμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).
η μετατροπή τους σε άθλια προνοιακά επιΟ πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Δεν πρέπει να δεχθούμε τη διάλυση των
δόματα. Απαιτούν, μεταξύ άλλων, την καΕνώσεων Στρατιωτικών εν ενεργεία Ανέστης
επικουρικών μας ταμείων. Δεν φταίμε εμείς
τάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων,
Τσουγκαράκης, δήλωσε πως «είμαστε το
για τη σημερινή κατάσταση των ταμείων μας
που στην ουσία μετατρέπουν τα επικουρικά
προεόρτιο του απόστρατου, οπότε συμμεπου είναι ελλειμματική. Δεν δεχθήκαμε ποτέ
ταμεία σε επαγγελματικά και καλούν τους
τέχουμε σε κάθε δραστηριότητα που κάνουν
το τζογάρισμα στο χρηματιστήριο, τα δομηαπόστρατους να συμμετάσχουν μαζικά και
οι απόστρατοι για τη διεκδίκηση των δίκαιων,
μένα ομόλογα, το κούρεμα από το P.S.I. Κυαγωνιστικά στις απεργίες. Τέλος, να συνεχίκατά εμάς, αιτημάτων τους».
ρίως δεν δεχόμαστε τη μετατροπή της ασφάσουν τον αγώνα στις πανελλαδικές συγκενΟ Γιάννης Ντουνιαδάκης, υποναύαρχος
λισης από δικαίωμα και κοινωνικό αγαθό με
τρώσεις των εν ενεργεία και αποστράτων
ε.α,. μέλος της ΚΕΘΑ, επισήμανε πως «μας
την υποχρέωση στήριξής του από τι κράτος
Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείέμαθαν να θεωρούμε τον κλάδο μας κάτι
σε εμπόρευμα.
ας.
ξεχωριστό από όλη την κοινωνία. Είχαν το
Σχολίασε ότι “λυπούμαστε για την κατάντια
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Διεκδικητικό πλαίσιο δράσης
Η

Πρωτοβουλία αποστράτων
για την υπεράσπιση του δικαιώματος στην Κοινωνική Ασφάλιση καλεί όλους τους απόστρατους συναδέλφους των Ενόπλων
Δυνάμεων (ΕΔ)
και των Σωμάτων
Ασφαλείας (ΣΑ):
•Να δυναμώσουμε την αντίθεση μας στα αντιλαϊκά
μέτρα
που προωθεί η
κυβέρνηση (ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ), σε
συνεργασία με
την Ε.Ε. και το
Δ.Ν.Τ.
•Να αναλάβουμε, με επιμονή,
σχέδιο και διάρκεια, αγωνιστικές
πρωτοβουλίες, και κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας ΜΑΖΙ με τους
άλλους συνταξιούχους και εργαζόμενους, τον Ελληνικό Λαό. Να
απομονώσουμε την εγκληματική,
ναζιστική Χρυσή Αυγή, γιατί δημαγωγεί για τα προβλήματά μας ενώ
στηρίζει τις αιτίες που τα δημιουργούν, όπως η Ε.Ε., και χύνει το
φαρμάκι του ναζισμού και του ρατσισμού μέσα στο λαό, τις ΕΔ και
τα ΣΑ.
Δηλώνουμε ότι,
•Στηρίζουμε τους εν ενεργεία
συναδέλφους, με τους οποίους
βιώνουμε τα ίδια προβλήματα
από την πολιτική που ακολουθείται. Αναγνωρίζουμε και στηρίζουμε το αναφαίρετο δικαίωμά τους

να διεκδικούν τη λύση των προβλημάτων τους μαζί με τους απόστρατους και το λαό που αγωνίζεται.
•Είμαστε αντίθετοι με τις πολε-

14ου μισθού και σύνταξης. Πλήρη
εφαρμογή των αποφάσεων του
ΣτΕ.
•Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων που μει-

μικές επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή και τη Β. Αφρική που γίνονται για τον έλεγχο πλουτοπαραγωγικών πηγών και που αποτελούν την αιτία για τα εκατομμύρια
πρόσφυγες και μετανάστες. Οι
πράξεις τρομοκρατίας, κατακριτέες απ’ όλους, δεν πρέπει να τροφοδοτήσουν την συνέχιση, ή την
ένταση των πολέμων. Βλέπουμε
την πολεμική εμπλοκή της χώρας
να πλησιάζει και ανησυχούμε!

ώνουν συντάξεις και παροχές.
•Να μη γίνει καμία αλλαγή στη
νομική υπόσταση επικουρικών και
μετοχικών ταμείων (επαγγελματοποίηση, ενοποίηση) που οδηγεί
στην ιδιωτικοποίηση τους. Να
υπάρξει κρατική εγγύηση όλων
των συντάξεων, με αντίστοιχη κάλυψη των κάθε είδους απωλειών
τους.

Διεκδικούμε:
•Δημόσια δωρεάν υγεία – πρόνοια για όλους.
•Πλήρη αποκατάσταση όλων
των απωλειών σε μισθούς, συντάξεις και εφάπαξ στα επίπεδα του
2009.
•Επαναφορά του 13ου και

Αγωνιζόμαστε,
μαζί με τα παιδιά μας για να
έχουν δουλειά με δικαιώματα και
ανθρώπινα ωράρια – ελεύθερο
χρόνο, για τα εγγόνια μας διεκδικώντας δημόσιους δωρεάν
βρεφονηπιακούς σταθμούς, εκπαίδευση, αθλητισμό, πολιτισμό.
Συνάδελφοι απόστρατοι, είναι ώρα
ευθύνης και
αγώνα!
Ενωμένοι, να δείξουμε τη δύναμή μας ενάντια στην επίθεση που
εξαπολύει η κυβέρνηση απέναντι
σ’ εμάς και τις οικογένειες μας,
ολόκληρο τον Ελληνικό Λαό.
Η Πρωτοβουλία Αποστράτων
για την υπεράσπιση του δικαιώματός μας στην Κοινωνική Ασφάλιση[1]:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
(ΠΕΑΠΣ), ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
ΑΜΥΝΑ (ΚΕΘΑ) και Νίκος Καρπής
αντιπλοίαρχος ε.α. ΛΣ, Τριαντάφυλλος Μπαλωμένος Β’ αντιπρόεδρο της Ένωσης αποστράτων αστυνομικών Αττικής, Δημήτρης Μαντζιάρας αναπλ. ταμίας
της Ένωσης αποστράτων αστυνομικών Αττικής.

Επίσης διεκδικούμε:
•Καμιά κατάσχεση και πλειστηριασμός πρώτης και δεύτερης κατοικίας, σημαντική περικοπή στα
δάνεια.
•Να καταργηθούν οι φόροι στο
πετρέλαιο θέρμανσης και το φυσικό αέριο.
•Καμιά διακοπή ρεύματος, νερού, σταθερού τηλεφώνου.

Συνάδελφοι που έφυγαν από κοντά μας
ΕΠΩΝΥΜΟ
Βαλατσός
Κογκορώσης
Χατσίκος
Χαντζιάρας
Κατσιμπούλας
Σπυρίδης
Ζώρης
Καρασούλος
Καρακόλιας
Κόκκινος
Καλιακάτσος
Σκαλαίος
Κρίκος
Σταμόπουλος
Σαμαράς
Δρακόπουλος
Ντοσόπουλος
Καραγιώργας
Μαρίνος
Καραγιάννης
Ζάμπος
Μπαρλάμπα
Κωστακόπουλος
Καλαποθαράκος

ΟΝΟΜΑ
Ιωάννης
Χρήστος
Χρήστος
Βασίλειος
Γεώργιος
Νεόφυτος
Παντελής
Χαράλαμπος
Χρήστος
Αθανάσιος
Λάμπρος
Χαράλαμπος
Βασίλειος
Αθανάσιος
Ζήσης
Χαράλαμπος
Άγγελος
Ιωάννης
Διονύσιος
Απόστολος
Παναγιώτης
Αρετή
Σεραφείμ
Δημήτριος

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Νικόλαος
Σωτήριος
Δημήτριος
Παναγιώτης
Μιχάλης
Σπυρίδων
Παναγιώτης
Αθανάσιος
Μιχαήλ
Θεόδωρος
Αθανάσιος
Δημήτριος
Σταύρος
Χρήστος
Κωνσταντίνος
Παναγιώτης
Στέφανος
Αντώνιος
Διονύσιος
Λάμπρος
Δημήτριος
Ιωάννης
Λάζαρος
Κωνσταντίνος

ΠΟΛΗ
Λάρισα
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Αθήνα
Κόρινθος
Θεσσαλονίκη
Αθήνα
Αγρίνιο
Αλεξανδρούπολη
Καλαμάτα
Άρτα
Αθήνα
Πειραιάς
Αθήνα
Κοζάνη
Πύργος
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αλεξανδρούπολη
Σπάρτη
Αθήνα
Αγρίνιο
Θεσσαλονίκη

ΕΠΩΝΥΜΟ
Λιακόπουλος
Κουφάκος
Ζαχαράκης
Μαβίδης
Νταβαρίνος
Φραγκιαδάκης
Λαγκαδίνος
Γιαννακάς
Πανίδης
Βάββας
Δρουγκάκης
Λύτρας
Τζιατζιάς
Παλιεράκης
Λεδάκης
Καλυβιώτης
Τσακμακίδης
Μητσόπουλος
Κατωπόδης
Ζιαγγουβάς
Λειλεκτσόγλου

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΟΛΗ

Σπυρίδων
Παναγιώτης
Πύργος
Γεώργιος
Παναγιώτης
Αθήνα
Βασίλειος
Ζαχαρίας
Λάρισα
Δημήτριος
Ηλίας
Αθήνα
Βασίλειος
Σταύρος
Αγρίνιο
Γεώργιος
Μανούσος
Αθήνα
Ιωάννης
Διονύσιος
Αθήνα
Νικόλαος
Γεώργιος
Μυτιλήνη
Πρόδρομος
Ευθύμιος
Θεσσαλονίκη
Δημήτριος
Φώτιος
Ιωάννινα
Δημήτριος
Ιωάννης
Ηράκλειο
Χρήστος
Παναγιώτης
Βόλος
Θεόδωρος
Χρήστος
Τρίκαλα
Στέφανος
Κωνσταντίνος
Ρέθυμνο
Ανδρέας
Ματθαίος
Αθήνα
Απόστολος
Βησσαρίων
Καρδίτσα
Χρήστος
Δημήτριος
Βέροια
Φώτιος
Γεώργιος
Περιστέρι
Θεοδόσιος
Παναγιώτης
Λευκάδα
Κωνσταντίνος
Πέτρος
Λαμία
Βασίλειος
Κωνσταντίνος
Σέρρες
Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες τους
και στα αγαπημένα τους πρόσωπα.
Από το Δ.Σ.
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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΧ
Εξάμηνα Ασφάλιστρα
Ίπποι
Κόστος

7-8
115€

9-10
125€

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Σωματικές Βλάβες & Υλικές Ζημιές έναντι τρίτων
• Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα
• Φροντίδα Ατυχήματος
• Ρυμούλκηση συνέπεια Ατυχήματος
• Θραύση κρυστάλλων
• Νομική Προστασία

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

11-12
125€

13-14
135€
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Οδική Βοήθεια με 20,91€

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
καθημερινά από 9.00 π.μ. έως 17.00 μ.μ.

Γεώργιος Χρας του Ιωάννη

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

Ιατρός Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος

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

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

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

ον
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Ειδικές τιμές για τα μέλη της
ΠΕΑΠΣ και τους υπαλλήλους του
Πυροσβεστικού Σώματος

ΜΑΡΙΑ Ν. ΒΡΟΥΒΑ
Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπεύτρια
Μετεκπαιδευθείσα στις
διαταραχές πρόσληψης τροφής
Ζαχ. Παπαντωνίου 3, Αθήνα 11145
(πλησίον ηλ. στ. Αγ. Ελευθερίου)
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ε. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Γεώργιος Σ. Δρούγκας

Πτυχ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

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

Μέλος της
Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

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

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Η σύζυγος στο σύζυγο:
- Κοίτα, με το να ρουφάς την κοιλιά σου
την ώρα που ζυγίζεσαι, δεν πρόκειται να
δείξει λιγότερα κιλά η ζυγαριά!
- Το ξέρω, βρε Μαρίκα!
- Τότε γιατί τη ρουφάς;
- Για να δω τι γράφει η ζυγαριά!

Ένα αντρόγυνο στο αυτοκίνητο μετά από
καυγά. Ο άντρας βλέπει δύο γαϊδούρια και
λέει στη γυναίκα του:
- "Συγγενείς σου είναι;"
Και η γυναίκα του απαντάει:
- "Ναι. Τα πεθερικά μου!"

