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Αθήνα 24 Μαΐου 2017 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ  

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - ΑΝ.ΕΛ. ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΑΟ  

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 

Με τον εφαρμοστικό νόμο 4472/2017 (4ο μνημόνιο), που ψηφίστηκε στη Βουλή την προηγούμενη 

Πέμπτη, η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - ΑΝ.ΕΛ. επιβάλλει τα νέα μέτρα που ξεκινούν από 5 δισ. ευρώ σε 

ετήσια βάση. 

Με τα μέτρα που περιλαμβάνονται στον νόμο – τερατούργημα, έρχονται να προστεθούν όλες οι 

εργασιακές και ασφαλιστικές ανατροπές που έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση με το κουαρτέτο. Τα μέτρα 

αυτά χτυπάνε αδιακρίτως όλους τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Χτυπάνε και τους 

πυροσβέστες και τους ένστολους υπαλλήλους των Σωμάτων Ασφαλείας.  

Στις διατάξεις του νόμου προβλέπεται εκτίναξη της φοροληστείας μέσω της νέας μείωσης του 

αφορολόγητου ορίου, αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών σε διάφορες ομάδες ασφαλισμένων, διάλυση 

των κάθε είδους προνοιακών παροχών που έχουν απομείνει, νέες μειώσεις στις κύριες και 

επικουρικές συντάξεις άνω του 18%, με κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και περικοπή των 

οικογενειακών επιδομάτων.   

Στον αντίποδα όλων αυτών η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - ΑΝ.ΕΛ. νομοθέτησε παρεμβάσεις για νέα 

προνόμια και τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του εγχώριου κεφαλαίου. Μειώνει τη 

φορολογία για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, επεκτείνει τη νομοθετική κατάργηση όλων των 

Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, επιχειρεί να βάλει στο γύψο και να διαλύσει τη λειτουργία και την 

αγωνιστική δράση των σωματείων και του συνδικαλιστικού κινήματος, προωθεί την ανταπεργία των 

εργοδοτών (lockout), απελευθερώνει τις απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα και καταργεί την Κυριακάτικη 

αργία στα εμπορικά καταστήματα (από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο). Ενισχύει την ανάπτυξη των 

ιδιωτικών ασφαλιστικών συστημάτων για να αντικαταστήσουν την κρατική κοινωνική ασφάλιση, 

παραχωρεί σε «επενδυτές» μεγαλύτερα κομμάτια της ενέργειας, της ηλεκτρικής παραγωγής και πώλησης 

ηλεκτρικού ρεύματος και ετοιμάζει νέες ιδιωτικοποιήσεις σε ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΣΦΑ, ΕΥΑΘ, 

ΕΛΠΕ. Καθιερώνει τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και την πώληση των στεγαστικών δανείων της 

λαϊκής οικογένειας σε funds. Μεγάλο κομμάτι των δήθεν αντίμετρων ενισχύει άμεσα τις μεγάλες 

επιχειρήσεις και όχι τους εργαζόμενους και το λαό. Αυτή είναι η «δίκαιη» ανάπτυξη που αναφέρουν, 

τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων πάνω στα συντρίμμια των εργατικών - λαϊκών δικαιωμάτων. Για 

αυτήν την ανάπτυξη, εμπλέκουν τη χώρα μας σε επικίνδυνα και αιματηρά γεωπολιτικά παιχνίδια, 

επεμβάσεις και πολέμους.  

Για τους πυροσβέστες και τους ένστολους των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, με το 

νέο αντιδραστικό και αναχρονιστικό μισθολόγιο που θεσμοθετήθηκε, δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε οι 

συνθήκες, ούτε η επικινδυνότητα και η ανθυγιεινή εργασία μας, ούτε οι σπουδές. Ανοίγει ακόμη 

περισσότερο η ψαλίδα υπέρ των ανώτατων βαθμών. Νέες μειώσεις θα υποστούμε στο εισόδημά μας. 

Η προσωπική διαφορά που προκύπτει από ποσά των επιδομάτων, που δεν ενσωματώνονται στο 

βασικό μισθό και τις τακτικές αποδοχές, τελεί υπό άμεση κατάργηση. Εξαιρείται για ακόμα μια 

φορά η συντριπτική πλειοψηφία των ένστολων από την χρηματική αποζημίωση για την υπερωριακή 

εργασία, όπως χορηγείται σε όλους τους πολιτικούς υπαλλήλους του δημόσιου τομέα. Θεσμοθετείτε 

προκλητικά διάταξη για επιλεκτική χορήγηση αποζημίωσης υπερωριών, σε έναν μικρό αριθμό ένστολων 

υπαλλήλων, εξαιρώντας όσους εργάζονται στη μάχιμη υπηρεσία. Συνεχίζεται η αμοιβή της υπερεργασίας 

μας με ρεπό. Θεσμοθετείτε με τη χορήγηση αντίστοιχου επιδόματος, η συνεχής απασχόληση μας 

χωρίς σταθερό χρόνο εργασίας και η προσφερόμενη εργασία πέραν του τακτικού ωραρίου. 
Μεθοδεύεται η ευέλικτη εργασία, η ελαστικοποίηση του εργάσιμου χρόνου και η τεράστια εντατικοποίηση 

και εκμετάλλευση μας, όπως σε όλους τους χώρους δουλειάς 

http://www.eakp.gr/
mailto:eakp1999@gmail.com


Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 

Η Ε.Α.Κ.Π. απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους πυροσβέστες μόνιμους, 5ετείς και συμβασιούχους να 

δυναμώσουμε τον αγώνα μας για να βάλουμε φρένο στη νέα ληστεία και στη διαρκή εξαθλίωση που μας 

επιβάλλουν οι αντιλαϊκές κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι μηχανισμοί του κεφαλαίου. Να 

αξιοποιήσουμε την πείρα που έχουμε και να ανασυντάξουμε τα συνδικαλιστικά μας όργανα, κόντρα 

σε όσους βάζουν πλάτη για να επιβληθούν οι αντιλαϊκές πολιτικές σε βάρος μας. Να υλοποιήσουμε το 

διεκδικητικό πλαίσιο και την πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. για αγωνιστικές κινητοποιήσεις μέσα στην 

αντιπυρική περίοδο, όπως ψηφίστηκε και από την πλειοψηφία των αντιπροσώπων στο πρόσφατο 

Συνέδριο της Ομοσπονδίας. 

Παράλληλα, να δώσουμε τη μάχη μαζί με το λαό για να μην εφαρμοστούν τα νέα μέτρα και να 

επιστραφούν όλες οι απώλειες μας. Να διεκδικήσουμε την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας. 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία 

(Ακολουθεί 6σέλιδο αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα, για όλες τις σημαντικές διατάξεις του 

εφαρμοστικού νόμου, που αφορούν τους πυροσβέστες.) 
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«ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 4ου ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ» 

Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι 

Στις 19 Μαΐου 2017 δημοσιεύτηκε ο εφαρμοστικός νόμος 4472 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 74), ενός ακόμα μνημονίου 

σε βάρος του λαού. Τα κυριότερα σημεία που αφορούν τους πυροσβέστες σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις που πλήττουν όλους τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους της χώρας είναι τα 

παρακάτω: 

 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ 

Θεσπίστηκε το νέο μισθολόγιο για τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας με 

ισχύ από 1-1-2017. (Άρθρα 123 έως 127  και άρθρα 154, 155 και 158). 

Το μισθολόγιο αυτό είναι κατ’ αρχήν άκρως αντιδραστικό και αναχρονιστικό, επιβάλει ακόμη 

μεγαλύτερη στρατικοποίηση στα Σ.Α., γιατί ο υπολογισμός των αποδοχών των ένστολων γίνεται στην 

βάση του φέροντα Βαθμού, και δεν λαμβάνει υπόψη τις ειδικές συνθήκες άσκησης των καθηκόντων του 

κάθε τομέα ή της ειδικότητας, όπως:  Διοικητική ή μάχιμη υπηρεσία, ύπαρξη κινδύνου ή ανθυγιεινών 

συνθηκών, υπερεργασίας, κατοχής τίτλων σπουδών ΑΕΙ, μεταπτυχιακών και διδακτορικών 

διατριβών σε αντίθεση με τα υπόλοιπα ειδικά μισθολόγια.  

Ανοίγει ακόμη περισσότερο την ψαλίδα μεταξύ των ανώτατων βαθμών και των χαμηλόβαθμων 

ιδιαίτερα του Π.Σ. λόγω απουσίας βαθμολογίου, γεγονός το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την 

μακροχρόνια μισθολογική καθήλωση τους. Είναι το μόνο από τα επτά ειδικά μισθολόγια που 

προβλέπει αύξηση κατά 734 ευρώ στο όριο των ανώτατων αποδοχών.   

Τα χρηματικά ποσά των βασικών μισθών που περιλαμβάνονται σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο, 

καθώς και τα επιδόματα που απομένουν και περιλαμβάνονται στον μηνιαίο μισθό, αποτελούν μικτές 

και όχι καθαρές αποδοχές. Δεν υπολογίζονται δηλαδή η κράτηση για σύνταξη (6,67%), για 

υγειονομική περίθαλψη (2,55%), για επικουρική ασφάλιση (Ε.Τ.Ε.Α. 3,5% και Μ.Τ.Π.Υ. 4%), για 

εφάπαξ (Τ.Π.Υ.Π.Σ. 4% για τους νέους και 5% για τους παλιούς ασφαλισμένους και Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

για το Τ.Π.Δ.Υ. 4%). Επίσης δεν υπολογίζεται ούτε η φορολογία, η οποία θα αυξηθεί εκ νέου τα 

επόμενα χρόνια, με τη μείωση του αφορολόγητου ορίου στο ετήσιο εισόδημα μας (από 8.636 που είναι 

σήμερα σε 5.682). Δηλαδή θα προκύψει επιπλέον οικονομική επιβάρυνση λόγω της αύξησης της 

φορολογίας, που θα ξεπερνά τα 50 ευρώ το μήνα.  

Επιπλέον, με την ενσωμάτωση των περισσότερων επιδομάτων στο βασικό μισθό και τη διαμόρφωση 

του νέου μισθολογίου, αυξάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων πριν το 1993. 

Η μισθολογική κατάταξη των μόνιμων στελεχών του Π.Σ. Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων γίνεται σε 2 

κατηγορίες. 

Στην κατηγορία Α΄ εντάσσονται όσοι προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών ή κατατάχθηκαν 

απευθείας ή με διαγωνισμό στην κατηγορία των Αξιωματικών. 

Στην κατηγορία Β΄ εντάσσονται αξιωματικοί που προέρχονται από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης 

Πυρονόμων της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και οι Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες και 

Πυροσβέστες. 

Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί των στελεχών ανά κατηγορία κατάταξης διαμορφώνονται ως εξής: 

 

           ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A΄                                                                ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄  

  

ΚΛΙΜΑΚΙΟ      ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ                                ΚΛΙΜΑΚΙΟ         ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 

    

 1                                 4200                                                                 1                           2445 

 2                                 3800                                                                 2                           2385 

 3                                 3400                                                                 3                           2325  

 4                                 3150                                                                 4                           2265 

 5                                 3000                                                                 5                           2165 

 6                                 2880                                                                 6                           2145  



 7                                 2800                                                                 7                           2085 

 8                                 2705                                                                 8                           2065                 

 9                                 2650                                                                 9                           1995 

10                                2575                                                                10                          1925 

11                                2455                                                                11                           1845  

12                                2375                                                                12                           1785  

13                                2245                                                                13                           1725    

14                                2155                                                                14                           1665      

15                                2095                                                                15                           1605  

16                                2025                                                                16                           1545     

17                                1975                                                                17                           1485       

18                                1925                                                                18                           1455 

19                                1875                                                                19                           1415 

20                                1845                                                                20                           1365  

21                                1755                                                                21                           1315  

22                                1705                                                                22                           1285 

23                                1655                                                                23                           1245  

24                                1625                                                                24                           1185 

25                                1575                                                                25                           1115   

26                                1525                                                                26                           1085                                                             

27                                1475                                                                27                           1045  

28                                1435                                                                28                             985  

29                                1395 

30                                1355 

31                                1315 

32                                1275 

33                                1235 

34                                1195 

35                                1155 

 

Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη 

Για την κατηγορία Α΄  

Ο Αρχηγός του Π.Σ. εντάσσετε στο 2ο Κλιμάκιο (3800 ευρώ) και οι Υπαρχηγοί στο 3ο  Κλιμάκιο (3400 

ευρώ), ανεξαρτήτως των ετών υπηρεσίας και παραμένουν σε αυτά μέχρι την αποχώρησή τους. 

Οι Αντιστράτηγοι μέχρι 30 έτη υπηρεσίας στο 5ο Κλιμάκιο (3000 ευρώ) και με 30 και άνω στο 4ο 

Κλιμάκιο (3150 ευρώ).  

Οι Υποστράτηγοι μέχρι 26 έτη εντάσσονται στο 9ο Κλιμάκιο (2650 ευρώ) και καταλήγουν με 32 έτη και 

άνω στο 5ο Κλιμάκιο (3000 ευρώ). Στα Κλιμάκια που μεσολαβούν (8ο έως 6ο) κατατάσσονται ανά 2 έτη. 

Οι Αρχιπύραρχοι μέχρι 24 έτη υπηρεσίας εντάσσονται στο 13ο Κλιμάκιο (2245 ευρώ), και καταλήγουν με 

32 έτη και άνω στο 6ο  Κλιμάκιο (2880 ευρώ). Στα Κλιμάκια που μεσολαβούν (12ο έως 7ο) κατατάσσονται 

ανά 1έτος και στα 2 τελευταία Κλιμάκια ανά 2 έτη. 

Οι Πύραρχοι μέχρι 19 έτη υπηρεσίας εντάσσονται στο 19ο Κλιμάκιο (1875 ευρώ) και καταλήγουν με 32 

έτη και άνω στο 7ο  Κλιμάκιο (2800 ευρώ). Στα Κλιμάκια που μεσολαβούν (18ο έως 8ο) κατατάσσονται 

ανά 1 μέχρι 2 έτη. 

Οι Αντιπύραρχοι μέχρι 13 έτη υπηρεσίας εντάσσονται στο 26ο Κλιμάκιο (1525 ευρώ) και καταλήγουν με 

31 έτη και άνω στο 9ο  Κλιμάκιο (2650 ευρώ). Στα Κλιμάκια που μεσολαβούν (25ο έως 10ο) 

κατατάσσονται ανά 1 μέχρι 2 έτη. 

Οι Επιπυραγοί μέχρι 11 έτη υπηρεσίας εντάσσονται στο 28ο Κλιμάκιο (1435 ευρώ) και καταλήγουν με 31 

έτη και άνω στο 11ο  Κλιμάκιο (2455 ευρώ). Στα Κλιμάκια που μεσολαβούν (27ο έως 12ο) κατατάσσονται 

ανά 1 μέχρι 2 έτη. 

Οι Πυραγοί μέχρι 7 έτη υπηρεσίας εντάσσονται στο 31ο Κλιμάκιο (1315 ευρώ) και καταλήγουν με 32 έτη 

και άνω στο 12ο  Κλιμάκιο (2375 ευρώ). Στα Κλιμάκια που μεσολαβούν (30ο έως 13ο) κατατάσσονται ανά 

1 μέχρι 2 έτη. 



Οι Υποπυραγοί μέχρι 5 έτη υπηρεσίας εντάσσονται στο 33ο Κλιμάκιο (1235 ευρώ) και καταλήγουν με 28 

έτη και άνω στο 15ο  Κλιμάκιο (2095 ευρώ). Στα Κλιμάκια που μεσολαβούν (32ο έως 16ο) κατατάσσονται 

ανά 1 μέχρι 2 έτη. 

Οι Ανθυποπυραγοί μέχρι 3 έτη υπηρεσίας εντάσσονται στο 35ο Κλιμάκιο (1155 ευρώ) και καταλήγουν με 

23 έτη και άνω στο 21ο Κλιμάκιο (1755 ευρώ). Στα Κλιμάκια που μεσολαβούν (34ο έως 22ο) 

κατατάσσονται ανά 1 μέχρι 3 έτη. 
 

Για την κατηγορία Β΄ 

Οι Πύραρχοι μέχρι 36 έτη υπηρεσίας εντάσσονται στο 2ο Κλιμάκιο (2385 ευρώ) και από 36 έτη και άνω 

στο 1ο  Κλιμάκιο (2445 ευρώ).  

Οι Αντιπύραρχοι μέχρι 27 έτη υπηρεσίας εντάσσονται στο 7ο Κλιμάκιο (2085 ευρώ) και καταλήγουν με 

31 έτη και άνω στο 2ο  Κλιμάκιο (2385 ευρώ). Στα Κλιμάκια που μεσολαβούν (6ο έως 3ο) κατατάσσονται 

ανά 1 έτος. 

Οι Επιπυραγοί μέχρι 25 έτη υπηρεσίας εντάσσονται στο 9ο Κλιμάκιο (1995 ευρώ) και καταλήγουν με 34 

έτη και άνω στο 3ο Κλιμάκιο (2325 ευρώ). Στα Κλιμάκια που μεσολαβούν (8ο έως 4ο) κατατάσσονται ανά 

1 μέχρι 3 έτη. 

Οι Πυραγοί μέχρι 21 έτη υπηρεσίας εντάσσονται στο 13ο Κλιμάκιο (1725 ευρώ) και καταλήγουν με 32 

έτη και άνω στο 4ο  Κλιμάκιο (2265 ευρώ). Στα Κλιμάκια που μεσολαβούν (12ο έως 5ο) κατατάσσονται 

ανά 1 μέχρι 2 έτη. 

Οι Υποπυραγοί μέχρι 17 έτη υπηρεσίας εντάσσονται στο 17ο Κλιμάκιο (1485 ευρώ) και καταλήγουν με 

32 έτη και άνω στο 5ο  Κλιμάκιο (2165 ευρώ). Στα Κλιμάκια που μεσολαβούν (16ο έως 6ο) κατατάσσονται 

ανά 1 μέχρι 2 έτη. 

Οι Ανθυπυραγοί μέχρι 14 έτη υπηρεσίας εντάσσονται στο 20ο Κλιμάκιο (1365 ευρώ) και καταλήγουν με 

32 έτη και άνω στο 6ο Κλιμάκιο (2145 ευρώ). Στα Κλιμάκια που μεσολαβούν (19ο έως 7ο) κατατάσσονται 

ανά 1 μέχρι 2 έτη. 

Οι Πυρονόμοι μέχρι 10 έτη υπηρεσίας εντάσσονται στο 24ο Κλιμάκιο (1185 ευρώ) και καταλήγουν με 32 

έτη και άνω στο 7ο Κλιμάκιο (2085 ευρώ). Στα Κλιμάκια που μεσολαβούν (23ο έως 8ο) κατατάσσονται 

ανά 1 μέχρι 2 έτη. 

Οι Αρχιπυροσβέστες μέχρι 5 έτη υπηρεσίας εντάσσονται στο 27ο Κλιμάκιο (1045 ευρώ) και καταλήγουν 

με 29 έτη και άνω στο 10ο Κλιμάκιο (1925 ευρώ). Στα Κλιμάκια που μεσολαβούν (26ο έως 11ο) 

κατατάσσονται ανά 1 μέχρι 2 έτη. 

Οι Πυροσβέστες μέχρι πέντε 5 έτη υπηρεσίας εντάσσονται στο 28ο Κλιμάκιο (985 ευρώ) και καταλήγουν 

με 14 έτη και άνω στο 23ο Κλιμάκιο (1245 ευρώ). Στα Κλιμάκια που μεσολαβούν (27ο έως 24ο) 

κατατάσσονται ανά 1 μέχρι 5 έτη. 

Οι Δόκιμοι Πυροσβέστες λαμβάνουν το 33% του 28ου Κλιμακίου της Β΄ Κατηγορίας κατά τη διάρκεια 

του πρώτου έτους φοίτησης και το 35% του 28ου Κλιμακίου της Β΄ Κατηγορίας κατά τη διάρκεια του 

δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης. 
Οι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί λαμβάνουν το 54% του 35ου Κλιμακίου της Α΄ Κατηγορίας κατά τη διάρκεια 

του πρώτου έτους φοίτησης, το 56% του 35ου Κλιμακίου της Α΄ Κατηγορίας κατά τη διάρκεια του 

δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης και το 58% του 35ου Κλιμακίου της Α΄ Κατηγορίας κατά το 

τέταρτο έτος φοίτησης. 

Μαθητές Σχολών που προέρχονται από τα Σώματα Ασφαλείας, συνεχίζουν να λαμβάνουν το σύνολο των 

αποδοχών που αντιστοιχεί στον κατεχόμενο βαθμό. 

Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη αναγνωρίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της 

παραγράφου 4 του άρθρου 11 του νόμου 4354/2015 (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. κ.α.), ο χρόνος 

φοίτησης στις στρατιωτικές σχολές ή στις αντίστοιχες σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και ο 

χρόνος απόκτησης ιατρικής ειδικότητας, εφόσον η ειδικότητα αυτή αποτελεί τυπικό προσόν 

κατάταξης. Ενώ χωρίς καμία αιτιολογική βάση και εντελώς ανισότιμα, δεν αναγνωρίζεται σε καμία 

περίπτωση ο χρόνος στρατιωτικής θητείας που αποτελούσε προϋπόθεση κατάταξης για τους 

πυροσβεστικούς υπαλλήλους και ο χρόνος σπουδών ακόμη και για υπαλλήλους που προσελήφθησαν με 

τον τίτλο σπουδών τους ως προσόν κατάταξης. 

Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά 

κλιμάκια που προβλέπονται πραγματοποιείται σύμφωνα με το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα που 

υπηρετούν, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας που έχει αναγνωριστεί για μισθολογική εξέλιξη από το φορέα 

αυτόν μέχρι και τις 31.12.2016. 

 



ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 

Καταργούνται τα επιδόματα, Χρόνου Υπηρεσίας, Εξομάλυνσης, Ειδικής Απασχόλησης, Υψηλής 

Ευθύνης, Διοίκησης – Διεύθυνσης, Ειδικών Συνθηκών. Στο εξής θα χορηγούνται μόνο τα παρακάτω 

επιδόματα. 
 

1) Οικογενειακή παροχή όπως χορηγείται στους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους (50,70,120 και 170 

ευρώ για 1,2,3 και 4 παιδιά αντίστοιχα κ.λ.π.). 
 

2) Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων των εν λόγω 

στελεχών καθώς και της απασχόλησης χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας: 
 

ΑΡΧΗΓΟΣ Π.Σ. 390 

ΥΠΑΡΧΗΓΟΙ Π.Σ. 370 

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΙ 360 

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΙ 340 

ΑΡΧΙΠΥΡΑΡΧΟΙ 335 

ΠΥΡΑΡΧΟΙ 325 

ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΙ 315 

ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΙ 225 

ΠΥΡΑΓΟΙ 160 

ΥΠΟΠΥΡΑΓΟΙ 130 

ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΟΙ 120 

ΠΥΡΟΝΟΜΟΙ 100 

ΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ   90 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ   55 
 

Το επίδομα αυτό προσαυξάνεται κατά 55 ευρώ (δηλαδή διαμορφώνεται σε 110 ευρώ για τον βαθμό του 

πυροσβέστη) για τα στελέχη που είναι έγγαμα χωρίς τέκνα. Για τα στελέχη που έχουν τέκνα, τα οποία 

πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικογενειακής παροχής, το επίδομα προσαυξάνεται κατά 115 

ευρώ (δηλαδή διαμορφώνεται σε 170 ευρώ για τον βαθμό του πυροσβέστη). Σε περίπτωση συζύγων που 

αμείβονται και οι δύο με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, η προσαύξηση καταβάλλεται και στους δύο. 

Το συγκεκριμένο επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι του προσφέρουν 

υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στα καθήκοντα και τις συνθήκες που δικαιολογούν την 

καταβολή του. Σε περίπτωση απομάκρυνσης των στελεχών με απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση ή 

εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών, από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι 

οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόματος αυτού, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή του.  

Η θεσμοθέτηση του συγκεκριμένου επιδόματος έχοντας ως σημείο αναφοράς την απασχόληση χωρίς 

χρόνο εργασίας και την προσφερόμενη εργασία πέραν αυτού, βάζει τις προϋποθέσεις για  την 

σταδιακή κατάργηση ακόμη και αυτού του κουτσουρεμένου εξαήμερου και του σταθερού χρόνου 

εργασίας των ένστολων .    
 

3) Επίδομα θέσης ευθύνης, οριζόμενο κατά βαθμό, ως εξής: 

 

ΑΡΧΗΓΟΣ Π.Σ.           400 

ΥΠΑΡΧΗΓΟΙ Π.Σ.      350 

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΙ      250 

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΙ       200 

ΑΡΧΙΠΥΡΑΡΧΟΙ        170 

ΠΥΡΑΡΧΟΙ                    60 

ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΙ          40 

ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΙ                30 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος είναι η πραγματική άσκηση των 

καθηκόντων όλων των ανωτέρω. 

4) Επίδομα τύπου παραμεθορίου ύψους 100 ευρώ για τους υπαλλήλους που υπηρετούν ή είναι 

αποσπασμένοι στο Νομό Έβρου και στους Νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσων και 

Σαμοθράκης,. Η χορήγηση του επιδόματος αυτού εξαιρεί τους ένστολους από μια σειρά προϋποθέσεις 



(ιδιαίτερα στην καταγραφή και τον υπολογισμό όλων των προβληματικών και παραμεθόριων 

περιοχών), που ισχύουν για τους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους 
 

Για τις αποζημιώσεις πέραν του πενθημέρου ανά εβδομάδα, καθώς και για τη νυχτερινή εργασία 

αναμένεται σύμφωνα με τις διατάξεις και τις παραμέτρους του παρόντος νόμου, να εκδοθούν Υπουργικές 

Αποφάσεις που θα καθορίζουν τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα ανώτατα όρια των αποζημιώσεων 

αυτών. Σε περίπτωση απομάκρυνσης υπαλλήλων με απόσπαση, μετακίνηση ή εκπαιδευτική άδεια 

μεγαλύτερη των 2 μηνών από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη 

χορήγηση των αποζημιώσεων αυτών, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή τους. 
 

Τα επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (Ε.Μ.Α.Κ., καταδυτικό κ.λ.π.), εξακολουθούν να καταβάλλονται, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και στο ύψος που έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα. Με Υπουργικές 

Αποφάσεις που πρέπει να εκδοθούν μέσα σε 1 έτος, θα καθορίζονται εκ νέου το ύψος, οι δικαιούχοι, οι 

όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των ως άνω επιδομάτων. Στην περίπτωση που δεν εκδοθούν οι 

παραπάνω Υπουργικές Αποφάσεις τα επιδόματα αυτά καταργούνται.   

Για τον υπολογισμό της προσαύξησης των αποδοχών όταν χορηγείτε εκπαιδευτική άδεια στο 

προσωπικό, λαμβάνεται υπόψη μόνο ο βασικός μισθός. 

Τα επιδόματα, ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, θέσης ευθύνης, οι αποζημιώσεις πέραν του 

πενθημέρου και της νυχτερινής εργασίας, καθώς  και το επίδομα των απομακρυσμένων περιοχών δεν 

καταβάλλονται στους μαθητές των σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας και στους τελούντες σε 

κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης διαθεσιμότητας. 

Εξαιρείται για ακόμα μια φορά η συντριπτική πλειοψηφία των πυροσβεστών όπως και του 

προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, από την χρηματική αποζημίωση για 

την υπερωριακή εργασία, όπως χορηγείται σε όλους τους πολιτικούς υπαλλήλους του δημόσιου τομέα. 

Συνεχίζεται η αμοιβή της υπερεργασίας μας με ρεπό. 

Αντίθετα θεσμοθετείτε προκλητικά μια φωτογραφική διάταξη για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 

σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις,, μόνο για τους υπαλλήλους των Σωμάτων Ασφαλείας που 

αποσπώνται ή διατίθενται σε γραφεία μελών της Κυβέρνησης, υφυπουργών, γενικών και ειδικών 

γραμματέων. Η κυβέρνηση με αυτή τη διάταξη νομιμοποιεί όλες τις αυθαιρεσίες, τις διακρίσεις, την 

απαξίωση και την εκμετάλλευσή μας από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Όπως έχει καταγγείλει η 

Ε.Α.Κ.Π. όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις χορήγησαν επιλεκτικά αποζημιώσεις για υπερωρίες, σε μια 

μικρή μερίδα ένστολων υπαλλήλων των Σωμάτων Ασφαλείας (που διατέθηκαν σε κυβερνητικούς, 

κοινοβουλευτικούς, αυτοδιοικητικούς παράγοντες και στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) και εξαίρεσαν προκλητικά 

όλους τους ένστολους υπαλλήλους που εργάζονται στη μάχιμη υπηρεσία. 

Αν από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές 

χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ο υπάλληλος στις 31-12-2016, η διαφορά διατηρείται ως 

προσωπική. Για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς δεν λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή 

παροχή, το επίδομα για τις απομακρυσμένες περιοχές και τα επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου 

(Ε.Μ.Α.Κ., καταδυτικό κ.λ.π.). 

Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν τακτικές μηνιαίες 

αποδοχές υψηλότερες από αυτές που ελάμβανε ο υπάλληλος στις 31-12-2016, η προκαλούμενη αύξηση 

καταβάλλεται ως εξής: 

α) Εφόσον η μηνιαία αύξηση δεν υπερβαίνει το ποσό των 20 ευρώ, αυτή καταβάλλεται άμεσα και σε μία 

δόση. 

β) Εφόσον η μηνιαία αύξηση υπερβαίνει το ποσό των 20 ευρώ, αυτή καταβάλλεται σε ισόποσες δόσεις σε 

χρονικό διάστημα τεσσάρων 4 ετών. 

Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας, τον βαθμό, τις υπάρχουσες αποδοχές και την οικογενειακή 

κατάσταση, θα προκύψουν για τους περισσότερους υπαλλήλους του Π.Σ., ως προσωπική διαφορά, 

ποσά της τάξεως των 20 μέχρι και άνω των 200 ευρώ. Τα ποσά αυτά θα περιλαμβάνονται σε ειδική 

στήλη στη μισθοδοσία μας. 

Η προσωπική διαφορά δεν θα υπολογίζεται στις ασφαλιστικές εισφορές, άρα αφαιρείτε και από τις 

συντάξιμες αποδοχές. Το γεγονός αυτό και με δεδομένο ότι η προσωπική διαφορά για τους 

συνταξιούχους περικόπτεται και καταργείτε σε ορισμένες περιπτώσεις, με απώτερο σκοπό την άμεση 

- οριστική και πλήρη κατάργησή της, είναι σίγουρο ότι την ίδια εξέλιξη (δηλαδή την κατάργηση), θα 

έχει και η προσωπική διαφορά για τους εν ενεργεία υπαλλήλους.  
 



ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 

Εισάγονται νέες αντιασφαλιστικές διατάξεις για τους συνταξιούχους (Άρθρα 1 και 2). Από 1-1-2019 

επιβάλλονται:   

• Νέες μειώσεις στις κύριες συντάξεις από τον επανυπολογισμό τους και τις περικοπές, κατά 

18%. 

• Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς σε όσους συνταξιούχους καταβαλλόταν μέχρι σήμερα.  

• Μειώσεις στο ποσό της οικογενειακής παροχής που καταβάλλεται στους συνταξιούχους. Οι 

μειώσεις προκύπτουν από τις προϋποθέσεις και τις περικοπές των επιδομάτων, που θα 

καταβάλλονται για τα παιδιά και ανάλογα με το εισόδημα του κάθε συνταξιούχου. Για τη 

χορήγηση των ποσών αυτών θα λαμβάνονται υπόψη και εισοδηματικά κριτήρια που 

περιλαμβάνονται στη φορολογική δήλωση (οι μειώσεις αυτές επιβάλλονται σε εφαρμογή του 

πρώτου άρθρου παρ. ΙΑ΄ υποπαράγραφος ΙΑ2 του νόμου 4093/2012 της προηγούμενης 

κυβέρνησης Ν.Δ. ΠΑ.ΣΟ.Κ.). 

• Νέες μειώσεις και στις επικουρικές συντάξεις μέχρι και 18%, από τον επανυπολογισμό τους 

σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016). 
 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 

Με το άρθρο 19 θεσμοθετούνται διατάξεις που επιχειρούν να διαλύσουν τη λειτουργία και τη δράση 

του συνδικαλιστικού κινήματος, από τη στιγμή που καλούνται τα πρωτοβάθμια σωματεία και οι 

Ομοσπονδίες να πληρώνουν τις αποδοχές και τις ασφαλιστικές εισφορές της πλειοψηφίας των 

εκλεγμένων μελών τους, όταν απουσιάζουν με συνδικαλιστικές άδειες, για Διοικητικά Συμβούλια, 

Συνέδρια και κυρίως για την οργάνωση και πραγματοποίηση αγώνων και κινητοποιήσεων. 

Για την Ε.Α.Κ.Π.  

Η Εκτελεστική Γραμματεία 

 


