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                                                  ΠΡΟΣ : Τους υπαλλήλους του 

                                                                 Πυροσβεστικού Σώματος 

                                                                 (μέσω Ενώσεών τους). 

 

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την πορεία εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων.   

 

 

Σε σχέση με τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις που χειρίζομαι κατ’ 

ανάθεση από τους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος, σας 

ενημερώνω :  

 

1. Διεκδίκηση διαφοράς επιδόματος ειδικής απασχόλησης.  

Για το θέμα αυτό έχουν ασκηθεί αγωγές με αίτημα την επιδίκαση 58,69 

Ευρώ ανά μήνα για το χρονικό διάστημα από 1.1.2000 έως και 31.12.2003, 

ήτοι για 4 έτη. Οι αγωγές αυτές, σύνολο 58, εκδικάστηκαν ενώπιον του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και μέχρι σήμερα στον πρώτο βαθμό οι 

αποφάσεις που έχουν εκδοθεί είναι απορριπτικές. Κατά των αποφάσεων 

αυτών και για όσες από αυτές προβλεπόταν, μετά τις τροποποιήσεις του 

Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, το ανέκκλητο (οι 23 αγωγές είναι 

αμετάκλητα απορριπτικές λόγω ανεκκλήτου), ασκήσαμε εφέσεις (συνολικά 

35), εκ των οποίων η συζήτηση των 19  εκκρεμεί ενώπιον του Τριμελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Στις υπόλοιπες 16 εφέσεις που 

συζητήθηκαν οι 11 είναι απορριπτικές και έχουμε ασκήσει αναίρεση 

ενώπιον του ΣτΕ και οι 5 είναι θετικές και σε βάρος τους έχει  ασκηθεί 

αναίρεση από το Δημόσιο που εκκρεμεί ενώπιον του ΣτΕ.  Το σκεπτικό των 

απορριπτικών αποφάσεων στηρίζεται στην αιτιολογική έκθεση του Ν. 

2448/1996 στην οποία αναφέρεται ότι η διαφοροποίηση του παραπάνω 

επιδόματος μεταξύ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των 

Σωμάτων Ασφαλείας δικαιολογείται εκ του γεγονότος ότι στο προσωπικό 

των Σωμάτων Ασφαλείας χορηγείται αποζημίωση για την απασχόληση 

πέραν του πενθημέρου την οποία δεν λαμβάνει το προσωπικό των Ενόπλων 

Δυνάμεων κι έτσι καλύπτεται η όποια ανισότητα προκύπτει.  

 

2. Διεκδίκηση διαφοράς αμοιβής για νυκτερινή εργασία.  

Για το θέμα αυτό έχουν ασκηθεί αγωγές (συνολικά 55) με αίτημα την 

επιδίκαση της διαφοράς που προκύπτει από την παροχή νυκτερινής 

εργασίας πέραν των 48 ωρών ανά μήνα για το διάστημα από 1.7.2003 έως 

και τον Φεβρουάριο του έτους 2005 και στη συνέχεια  για το διάστημα από 

1.3.2005 έως και 31.8.2007  (δεδομένου ότι από 1
ης

 Σεπτεμβρίου 2007 

αυξήθηκαν οι ώρες αμειβόμενης νυκτερινής εργασίας από 48 σε 64 

μηνιαίως). Οι αγωγές που αφορούν το διάστημα από 1.7.2003 έως και 

28.2.2005, συζητήθηκαν εντός του έτους 2011 και κάποιες εντός του 2012 
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και επ’ αυτών οι αποφάσεις που έχουν μέχρι σήμερα εκδοθεί και μας έχουν 

κοινοποιηθεί είναι απορριπτικές, παραπεμπτικές προς τα κατά τόπο 

Δικαστήρια που υπηρετούν οι ενάγοντες υπάλληλοι, θετικές και 

αναβλητικές. Κατά των απορριπτικών αποφάσεων, λόγω ποσού, δεν 

μπορούν να ασκηθούν ένδικα μέσα, οπότε αυτές θεωρούνται αμετάκλητες.  

Το σκεπτικό των απορριπτικών αποφάσεων στηρίζεται στο ότι η παροχή 

αυτή αποτελεί επίδομα που προσαυξάνει τις μηνιαίες αποδοχές των 

υπαλλήλων για την παρεχόμενη κύρια εργασία εντός του νομίμου ωραρίου, 

όταν το ωράριο αυτό περιλαμβάνει ώρες νυκτερινής απασχόλησης και δεν 

αποτελεί αμοιβή ή αποζημίωση των υπαλλήλων για υπερωριακή ή 

πρόσθετη εργασία.  

 

3. Διεκδίκηση διαφοράς αμοιβής 176 Ευρώ.  

Έχουν ασκηθεί αγωγές με τις οποίες ζητάμε τη διαφορά αυτή από 

1.1.2002 έως και 30.6.2007 καθώς και οι αγωγές με τις οποίες ζητάμε την 

διαφορά αυτή από 1.7.2007 έως και 31.12.2009. Μέχρι και σήμερα οι 

αγωγές αυτές δεν έχουν προσδιορισθεί.  

 

4. Επίδομα παραμεθορίων/προβληματικών περιοχών.  

Έχουν ασκηθεί οι αγωγές οι οποίες συζητήθηκαν εντός του 2011 και 

2012 και μέχρι σήμερα οι αποφάσεις που εκδόθηκαν είναι κυρίως 

παραπεμπτικές και όσες συζητήθηκαν στην ουσία τους απορριπτικές.Το 

σκεπτικό των απορριπτικών αποφάσεων στηρίζεται στο ότι οι υπάλληλοι 

του Πυροσβεστικού Σώματος διέπονται από ειδικό νομοθετικό καθεστώς 

όσον αφορά την υπηρεσιακή και τη μισθολογική τους κατάσταση, έναντι 

των λοιπών δημοσίων υπαλλήλων, στους οποίους εφαρμόζεται το 

μισθολόγιο που θέσπισε ο Ν. 2470/1997 και από 1.1.2004 ο Ν. 3205/2003. 

 

5. Οικογενειακό επίδομα.  

Για τη διαφορά αυτή οι αγωγές έχουν συζητηθεί και έχουν εκδοθεί 

θετικές αποφάσεις με τις οποίες το επίδικο επίδομα επιδικάζεται για την 

περίοδο από 1.3.2001 έως και 30.6.2002. Το Δημόσιο έχει ασκήσει εφέσεις, 

που μέχρι σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων έχουν συζητηθεί 

και έχουν απορριφθεί οι εφέσεις του Δημοσίου.  

 

6.  Διεκδίκηση για το επίδομα κινδύνου.  

Έχουν ασκηθεί οι αγωγές και αναμένεται ο προσδιορισμός για τη 

συζήτησή τους, ο οποίος θα καθυστερήσει λόγω του φόρτου των 

υποθέσεων στα Διοικητικά Δικαστήρια σε συνδυασμό με την αποχή των 

διοικητικών δικαστών από τα καθήκοντά τους. .  

 

                                                                           Με εκτίμηση, 

 

                                                               Κωνσταντίνος Δ. Πενταγιώτης 

                                                                Δικηγόρος Παρ’Αρείω Πάγω 

                                                            Νομικός Σύμβουλος Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 


