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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

 ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Π.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

Πρόσφατα ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση, η κατανομή των πιστώσεων του Τακτικού 

Προϋπολογισμού 2017, για το Πυροσβεστικό Σώμα.  

Γενική διαπίστωση είναι ότι οι δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού από την εκδήλωση τις 

οικονομικής κρίσης, μέχρι και τον φετινό προϋπολογισμό, ήταν πολύ πίσω από τις ανάγκες και τις 

απαιτήσεις. Το ίδιο συνέβαινε και για τα χρόνια προ κρίσης. Οι δαπάνες των προϋπολογισμών ήταν σε 

τέτοιο επίπεδο που δεν εξασφάλιζαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ύπαρξης του αναγκαίου προσωπικού 

με σταθερές και μόνιμες σχέσεις στην υπηρεσία αλλά και σύγχρονου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και 

εγκαταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών πυροπροστασίας, πυρασφάλειας του λαού μας και των 

υποδομών τόσο στις αστικά και άλλα συμβάντα όσο και στην προστασία του δασικού μας πλούτου. 

Για οκτώ συνεχή έτη, από τότε που εκδηλώθηκε η οικονομική κρίση, οι δαπάνες παραμένουν 

καθηλωμένες σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα. Και φέτος υφίσταται διαφορά 120 εκατομμυρίων ευρώ 

περίπου, από τους ήδη πετσοκομμένους προϋπολογισμούς των ετών προ κρίσης. Θυμίζουμε ότι στα χρόνια 

της κρίσης οι μειώσεις έφτασαν μέχρι το ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Για το 2017 

παρουσιάζεται μια συνολική αύξηση κατά 8,4 εκατομμύρια Ευρώ περίπου που, όμως, σχετίζεται με  τη 

λειτουργία του νέου υπερταμείου του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και δεν οφείλεται 

στην αλλαγή της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, για πραγματική αύξηση των 

δαπανών για το Πυροσβεστικό Σώμα. Από το 2017 η κυβέρνηση οφείλει να καταβάλει τις ασφαλιστικές 

εισφορές προς τον ΕΦΚΑ, για το προσωπικό της Πυροσβεστικής, μόνιμους και πολιτικούς υπαλλήλους. 

Αυτές ανέρχονται περίπου στο ύψος των 8.400.000 ευρώ.  

Μάλιστα, σύμφωνα με υπουργική απόφαση, οι εισφορές που θα καταβάλει το κράτος στον ΕΦΚΑ για τον 

ασφαλισμένο υπάλληλο, θα ανέρχονται μηνιαίως σε ποσοστό επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών των 

υπαλλήλων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και διαμορφώνονται κατά έτος ως εξής: Για το 2017 σε 

3,33%, το 2018 σε 6,67%, το 2019 σε 10% και από το 2020 και τα επόμενα έτη σε 13,33%. 

ΚΑΕ  2017 

454 ΕΡΓΟΔΟΤ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΝΣΤΟΛΩΝ ΕΦΚΑ    6.592.068 € 

294 ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΛ. ΥΠΑΛ. ΕΦΚΑ    1.845.891 € 

     8.437.959 € 

Σταχυολογούμε από τον προϋπολογισμό 2017 τις μειώσεις δαπανών για τους πυροσβέστες στις οποίες 

αναφερόμαστε παραπάνω: 

- Μείωση της δαπάνης για τη μισθοδοσία των πενταετών και των εποχικών κατά 1.571.000 €. Η μείωση 

τίποτε καλό δεν προοιωνίζει για τους συναδέλφους πενταετείς και εποχικούς. Η κυβέρνηση, με βάση τα 

στοιχεία του προϋπολογισμού, φαίνεται ότι αναιρεί τις υποσχέσεις της για εξασφάλιση μόνιμης και 

σταθερής εργασίας για τους πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστες, έτσι ώστε να καλυφθούν το 
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τεράστια οργανικά κενά που προκύπτουν. Επίσης και από τη μη χρηματοδότηση του απαιτούμενου 

χρόνου εργασίας τους κατά την αντιπυρική, κυρίως, περίοδο αλλά και σε περιόδους αυξημένων 

επιχειρησιακών αναγκών. Βέβαια ούτε λόγος για προσλήψεις που είναι αναγκαίες για τη στελέχωση και 

νέων αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνονται  (αεροδρόμια, νέοι οδικοί άξονες).  

Τα οξυμμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες εξακολουθούν να υφίστανται, με ότι 

αυτό συνεπάγεται ως προς την προστασία της Υγείας και της Ασφάλειάς τους αλλά και ως προς την 

προστασία των λαϊκών στρωμάτων, από τους σοβαρούς κινδύνους που προκύπτουν από πυρκαγιές και 

άλλα συμβάντα της αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος. 

ΚΑΕ  2017 2016 ΔΙΑΦΟΡΑ 

342 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ 51.831.100 € 53.402.120 € -1.571.000 € 

- Συρρίκνωση δαπανών για υπερωρίες, νυχτερινή υπηρεσία, εργασία αργιών και εξαιρέσιμων ημερών, 

για πενταετείς  και εποχικούς υπαλλήλους. 

ΚΑΕ  2017 2016 ΔΙΑΦΟΡΑ 

511 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΕΡΓ.    500.000,00€    550.000,00€   -50.000,00€ 

512 ΑΜΟΙΒ. ΕΞΑΙΡΕΣ.ΗΜΕΡ.ΝΥΧΤ.  1.930.000,00€ 2.347.000,00€ -417.000,00€ 

- Η μείωση των εισφορών υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ  κατά 1.311.294,00€ σε σχέση με τον κουτσουρεμένο 

προϋπολογισμό του 2016, τίποτε καλό δεν προμηνύει για το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος 

και ακολουθεί το γενικότερο κανόνα της συρρίκνωσης των δαπανών για την κοινωνική ασφάλιση και 

την προστασία της υγείας του λαού μας. 

ΚΑΕ  2017 2016 ΔΙΑΦΟΡΑ 

453 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 

ΥΠΕΡ Ε.Ο.Π.Υ.Υ  (παρ. 1β, 

άρθρου 19,  Ν. 3918/2011)  

 

8.888.706,00€ 

 

10.200.000,00€ 

 

-1.311.294,00€ 

- Μείωση των δαπανών για προμήθεια ειδών συντήρησης, ιματισμού, υπόδησης, ελαστικών αλλά  και 

τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά. 

ΚΑΕ  2017 2016 ΔΙΑΦΟΡΑ 

1321 ΠΡΟΜ. ΣΥΝΤ. ΕΠΙΣΚ. ΟΧΗΜΑΤ. 2.651.000,00€ 5.042.850,00€ -2.391.000,00€ 

1421 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.691.250,00€ 3.108.750,00€ -1.417.500,00€ 

1423 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔ. ΥΠΟΔΗΣΗΣ    350.000,00€    498.000,00€   -148.000,00€ 

1424 ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤ.    390.000,00€ 1.371.300,00€   -981.000,00€ 

1924 ΠΡΟΜΗΘ. ΤΗΛΕΠΙΚ. ΜΕΣΩΝ    300.000,00€ 1.500.000,00€ -1.200.000,00€ 

- Μείωση των δαπανών για τη μίσθωση και συντήρηση κτηρίων. Είναι γνωστά τα προβλήματα που 

υπάρχουν σε αρκετές υπηρεσίες όπως στο αεροδρόμιο της Ρόδου, στο Βόλο, το Αίγιο κ.α.  

ΚΑΕ  2017 2016 ΔΙΑΦΟΡΑ 

813 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΗΡΙΩΝ 1.800.000,00€ 1.900.000,00€ -100.000,00 € 

851 ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΗΡ. ΚΤΗΡΙΩΝ    160.000,00€    200.000,00€   -40.000,00 € 



3 

 

- Καθήλωση του ύψους των περισσότερων επιδομάτων στις αποδοχές του μόνιμου προσωπικού στα ίδια 

σχεδόν επίπεδα με πέρυσι, όπως επίδομα εξομάλυνσης, επίδομα ειδικής απασχόλησης, νυχτερινά, 

αποζημίωση πενθημέρου, επίδομα ειδικών συνθηκών. Και να σκεφτεί κανείς ότι υποχρεώσεις για 

πληρωμή  του 2016 έχουν μεταφερθεί για το 2017!!! 

ΚΑΕ  2017 2016 ΔΙΑΦΟΡΑ 

424 ΕΠΙΔ ΕΞΟΜΑΛ ΔΙΑΦ ΜΙΣΘΟΛ. 19.050.000,00€ 19.050.000,00€ 0 

432 ΕΠΙΔΟΜ ΑΥΞ ΕΠΙΧΕΙΡ ΕΤΟΙΜ. 17.018.880,00€ 17.018.880,00€ 0 

433 ΕΠΙΔΟΜ ΕΙΔΙΚ ΑΠΑΣΧΟΛ. 16.800.000,00€ 16.700.000,00€  +100.000 

437 ΕΠΙΔΟΜ ΕΙΔΙΚ ΣΥΝΘΗΚΩΝ   7.200.000,00€   7.300.000,00€ -100.000,00€ 

411 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚ      34.300.000      34.000.000   +300.000 

414 ΒΑΣΙΚ ΜΙΣΘ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΘΕΛ   65.238.417 64.160.000,00€ +1.078.417 

513 ΕΙΔ.ΑΠΟΖ. ΠΕΡΑΝ ΠΕΝΘΗΜ. 21.250.300,00€ 21.250.300,00€ 0 

Συναδέλφισες και συνάδελφοι πυροσβέστες. 

Τίποτε καλό δεν φέρνει και ο νέος Κρατικός Προϋπολογισμός του 2017 για το Π.Σ ως προς την αλλαγή 

της ρότας μειώσεων των πιστώσεων.  

Δεν διασφαλίζει τη μονιμοποίηση των υπαλλήλων 5ετούς θητείας που έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση και 

συνεχίζει να υφίσταται η τριχοτόμηση του προσωπικού, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ετοιμότητα και 

στελέχωση του σώματος για την αντιμετώπιση κρίσιμων και μαζικών συμβάντων. 

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν άμεσα μεταθέσεις και μετακινήσεις προσωπικού, για την ανάληψη νέων 

υποχρεώσεων από το Πυροσβεστικό Σώμα (πυρασφάλεια εθνικών οδών και περιφερειακών αεροδρομίων 

που εκχωρήθηκαν στη FRAPORT). Θα ακολουθήσουν νέες μεταθέσεις και μετακινήσεις, για υποτυπώδη 

κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών σε όλη τη χώρα. Η κυβέρνηση χωρίς να κάνει τις απαιτούμενες 

προσλήψεις προσωπικού και να μονιμοποιήσει τους συναδέλφους 5ετούς θητείας, μειώνει σε επικίνδυνο 

βαθμό, ακόμα περισσότερο, το προσωπικό που υπηρετεί σε αρκετές Π.Υ. και Π.Κ. Είναι αυτονόητο ότι 

θα επέλθει άμεσα κατάργηση ή και αναστολή λειτουργίας αρκετών πυροσβεστικών κλιμακίων, αλλά 

και πυροσβεστικών υπηρεσιών στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης που προωθεί και η σημερινή 

κυβέρνηση.   

Χρειάζεται γενικός ξεσηκωμός απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και τα νέα μέτρα που 

θα φέρει, όπως, η μείωση των δαπανών, η μεγαλύτερη συρρίκνωση του προσωπικού, καθώς και τα σοβαρά 

προβλήματα που αντιμετωπίζει ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση, ενίσχυσε 

πρόσφατα την ανταποδοτική λειτουργία του Π.Σ με ψήφιση νόμου, εκχωρεί αρμοδιότητες  πυρόσβεσης 

στην Τοπική Διοίκηση (Δήμους), με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την προστασία των λαϊκών στρωμάτων 

αλλά και την πρόσθετη φορολογία – χαράτσια για τη λειτουργία τους. 

Σε αυτή την προσπάθεια  η κυβέρνηση έχει συμπαραστάτες τους κάθε λογής κυβερνητικούς 

συνδικαλιστές. Ολοένα και περισσότερο πυκνώνουν οι προσπάθειές τους να υποκαταστήσουν τις 

υποχρεώσεις που έχει το κράτος σχετικά με τον εξοπλισμό των υπηρεσιών. Σύνθημά τους «Όταν το 

κράτος δεν μπορεί (δεν θέλει λέει η ΕΑΚΠ) οι πυροσβέστες παίρνουν την υπόθεση στα χέρια τους». 

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι από χρήματα των πυροσβεστών οι ενώσεις θα αγοράσουν μελάνια, χαρτί, 

υπολογιστές, θα επισκευάσουν τουαλέτες, θα αγοράσουν συσκευή για τον έλεγχο αναπνευστικών 

συσκευών. Αυτή είναι μία ακόμη άμεση φορολογία, ένα ακόμη χαράτσι στην τσέπη του πυροσβέστη. 

Αυτή τη φορά, όχι όμως από την κυβέρνηση, αλλά από συνδικαλιστικούς παράγοντες, τους εκπροσώπους 

του κυβερνητικού συνδικαλισμού. 
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Συναδέλφισες – Συνάδελφοι 

Το συμπέρασμα που βγαίνει από την ανάγνωση και αυτού του προϋπολογισμού είναι ότι και για φέτος, οι 

πραγματικές ανάγκες των πυροσβεστών και οι ανάγκες για την λειτουργία του Π.Σ. δεν καλύπτονται στο 

σύνολό τους. 

Δεν ενδιαφέρει συνάδελφοι και αυτήν την κυβέρνηση, ούτε η ανάγκη διασφάλισης των όρων για την 

υγεία και την ασφάλεια στην εργασία μας, ούτε οι συνθήκες διαβίωσης μας στις υπηρεσίες, ούτε ο 

εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού μας κ.α. 

Όμως συνάδελφοι για αυτήν τη δύσκολη κατάσταση, που αντιμετωπίζουμε όλοι, έχουμε και εμείς 

ευθύνη. Έχουμε ευθύνη γιατί στεκόμαστε αμέτοχοι στην εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής της 

κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, χωρίς να παίρνουμε θέση και να διεκδικούμε λύσεις για τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουμε στην υπηρεσία μας. Δεν συμμετέχουμε ενεργά στα σωματεία μας ώστε να 

γνωρίζουμε από πρώτο χέρι, για την στάση και τις ευθύνες που έχουν οι συνδικαλιστικές μας ηγεσίες για 

την αποδοχή της αντιλαϊκής πολιτικής.      

- Απομονώστε αυτές τις αντιλαϊκές - αντισυναδελφικές πρακτικές που μόνο σε νέα αδιέξοδα και 

μοιρολατρία οδηγούν. 

- Πάρτε την υπόθεση στα χέρια σας. Οργανώστε τον αγώνα σας για την ανατροπή της αντιλαϊκής 

πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, Ε.Ε, Δ.Ν.Τ.  

 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία 

 

 

 


