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ΑΘΗΝΑ 16 Νοεµβρίου 2012  
 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ  
  
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, στις 12 Νοεµβρίου 2012 δηµοσιεύτηκε ο νόµος 4093 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 222) µε τίτλο 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 
2013−2016».  
Τα κυριότερα σηµεία που αφορούν τους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώµατος και εµπεριέχονται 
στο άρθρο πρώτο, είναι τα παρακάτω: 
§ Αυξάνεται από 1–1–2013 από το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τους υπαχθέντες στην 

ασφάλιση µέχρι 31–12–1992  και εξοµοιώνεται µε το όριο των ασφαλισµένων από 1–1–1993 . Επέρχεται 
δηλαδή περαιτέρω µείωση αποδοχών των υπαλλήλων που υπάγονται στη συγκεκριµένη κατηγορία, εξαιτίας 
της επέκτασης των ασφαλιστικών κρατήσεων (κράτηση για σύνταξη, για υγειονοµική περίθαλψη, για 
επικουρικά ταµεία), στο σύνολο των επιδοµάτων των αποδοχών τους, πλην της αποζηµίωσης 
πενθηµέρου. (Παράγραφος ΙΑ – Υποπαράγραφος ΙΑ.6 – Περίπτωση 1) 

§ Καταργείται από 1–1–2013 η προβλεπόµενη από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 
3528/2007 (∆ηµοσιοϋπαλληλικός Κώδικας) προσαύξηση αποδοχών, σε όσους χορηγείται άδεια 
υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο εσωτερικό. Στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για µετεκπαίδευση ή 
µεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εξωτερικό, για τον υπολογισµό της προσαύξησης λαµβάνεται υπόψη µόνο ο 
βασικός µισθός. (Παράγραφος Γ – Υποπαράγραφος  Γ.1 – Περίπτωση 11) 

§ Μειώνονται µε αναδροµική ισχύ από 1–8–2012 οι συντελεστές προσδιορισµού των βασικών µισθών 
ως εξής: 
Αντιστράτηγος Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώµατος         1,94 
Αντιστράτηγος Υπαρχηγός                                                1,69 
Υποστράτηγος                                                                     1,60 
Αρχιπύραρχος                                                                     1,50 
Πύραρχος                                                                             1,31 
Αντιπύραρχος                                                                      1,18 
Επιπυραγός                                                                         1,11 
Πυραγός                                                                               1,06 
Υποπυραγός                                                                       1,04 
Ανθυποπυραγός                                                                 1,00 
Πυρονόµος                                                                           0,94 
Αρχιπυροσβέστης                                                               0,91 
Υπαρχιπυροσβέστης                                                          0,88 
Πυροσβέστης                                                                       0,82 
∆όκιµος Πυροσβέστης                                                        0,32 
Για τη διαµόρφωση των βασικών µισθών ο µηνιαίος βασικός µισθός του Ανθυποπυραγού ορίζεται 
σε οκτακόσια εβδοµήντα πέντε ευρώ (875€). 

      Επιπλέον επέρχεται αναδροµικά από 1–8–2012 νέα µείωση των επιδοµάτων που διαµορφώνονται   
ως εξής: 
Επίδοµα Εξοµάλυνσης µισθολογικών διαφορών, στο ποσό των εκατό ευρώ (100€) για όλους τους 
υπαλλήλους του Π.Σ. Για τους έγγαµους χωρίς τέκνα, που αναγνωρίζονται ως προστατευόµενα µέλη της 
οικογένειας για τον προσδιορισµό του φόρου εισοδήµατος, το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε εκατόν πενήντα 
ευρώ (150€). Για έγγαµους ή διαζευγµένους ή σε διάσταση ή σε χηρεία ή άγαµους οι οποίοι έχουν 
τέκνα, που αναγνωρίζονται ως προστατευόµενα µέλη της οικογένειας για τον προσδιορισµό του φόρου 
εισοδήµατος, το ποσό του επιδόµατος αυτού ορίζεται σε διακόσια ευρώ (200€). Σε περίπτωση συζύγων 
που αµείβονται και οι δύο µε τις διατάξεις του παρόντος, τα προστατευόµενα µέλη οικογένειας (τέκνα) 
λαµβάνονται υπόψη µόνο για τον έναν εξ αυτών. 
Επίδοµα Ειδικής απασχόλησης για την Εθνική Άµυνα, ∆ηµόσια Τάξη και Ασφάλεια, για ανώτατους 
αξιωµατικούς σε διακόσια είκοσι πέντε ευρώ (225€), για λοιπούς αξιωµατικούς και πυρονόµους σε 
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εκατόν πενήντα πέντε ευρώ (155€) και για αρχιπυροσβέστες και πυροσβέστες σε εκατόν δέκα πέντε 
ευρώ (115€). Από τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόµατος εξαιρούνται οι τελούντες σε κατάσταση πολεµικής, 
ή µόνιµης διαθεσιµότητας. 
Επίδοµα Θέσης υψηλής ή αυξηµένης ευθύνης, οριζόµενο κατά βαθµό ως εξής: 
Για τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώµατος σε τριακόσια πενήντα ευρώ (350€). 
Για τους Αντιστράτηγους σε διακόσια ογδόντα πέντε ευρώ (285€). 
Για τους Υποστράτηγους σε διακόσια δέκα ευρώ (210€). 
Για τους Αρχιπυράρχους σε εκατόν τριάντα τρία ευρώ (133€). 
Για τους Πυράρχους µε εξαίρεση τους προαγόµενους µισθολογικά στο βαθµό, σε ενενήντα πέντε ευρώ 
(95€). 
Για τους Αντιπυράρχους και Επιπυραγούς µε εξαίρεση τους µισθολογικά προαγόµενους στους βαθµούς 
αυτούς, σε σαράντα τρία ευρώ (43€). 
Για τους κατώτερους αξιωµατικούς (Πυραγούς, Υποπυραγούς και Ανθυποπυραγούς) µε εξαίρεση τους 
µισθολογικά προαγόµενους στους βαθµούς αυτούς, σε τριάντα δύο ευρώ (32€). 
Για τους Πυρονόµους, Αρχιπυροσβέστες, Πυροσβέστες, σε είκοσι έξι ευρώ (26€). 
Έξοδα παράστασης για τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώµατος, σε διακόσια δέκα πέντε ευρώ (215€). 
Επίδοµα Ευθύνης ∆ιοίκησης ∆ιεύθυνσης ως εξής: 
Για τους ανώτατους αξιωµατικούς µε εξαίρεση τους προαγόµενους µισθολογικά, σε ενενήντα πέντε ευρώ 
(95€). 
Για τους Πυράρχους µε εξαίρεση τους προαγόµενους µισθολογικά στο βαθµό, σε εβδοµήντα έξι ευρώ (76€). 
Για τους Αντιπυράρχους και Επιπυραγούς µε εξαίρεση τους προαγόµενους µισθολογικά στους βαθµούς 
αυτούς, σε πενήντα επτά ευρώ (57€). 
Για κατώτερους αξιωµατικούς (Πυραγούς, Υποπυραγούς και Ανθυποπυραγούς) µε εξαίρεση τους 
µισθολογικά προαγόµενους στους βαθµούς αυτούς, σε τριάντα οκτώ ευρώ (38€). 
Για Πυρονόµους, Αρχιπυροσβέστες, Πυροσβέστες σε είκοσι οκτώ ευρώ (28€). 
Το επίδοµα ειδικών συνθηκών µειώνεται στο ποσό των εξήντα πέντε ευρώ (65€).  
Το ποσό της ωριαίας αποζηµίωσης για κάθε ώρα νυχτερινής απασχόλησης, που χορηγείται µε το 
επίδοµα της αυξηµένης επιχειρησιακής ετοιµότητας, διαµορφώνεται από 1–8–2012, στο ποσό των δύο 
ευρώ και εξήντα λεπτά (2,60€), από το ποσό των δυο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €). 
(Παράγραφος Γ – Υποπαράγραφος  Γ.1 – Περιπτώσεις 31 έως 33) 

§ Καταργούνται από 1–1–2013 τα δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδοµα αδείας, που 
προβλέπονται για τους εν ενεργεία και συνταξιούχους υπαλλήλους του Π.Σ. Εξαιρούνται τα αντίστοιχα 
επιδόµατα της ισχύουσας νοµοθεσίας των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας, που διέπονται από ειδικές 
διατάξεις. (Παράγραφος Γ – Υποπαράγραφος  Γ.1 – Περίπτωση 1 και Παράγραφος ΙΑ – 
Υποπαράγραφος ΙΑ.6 – Περίπτωση 3) 

§ Από 1–1–2013 οι υπάλληλοι του Π.Σ. που έχουν ασφαλισθεί για κύρια σύνταξη, σε οποιονδήποτε 
ασφαλιστικό οργανισµό πριν την 1.1.1993, δικαιούνται σύνταξη από το ∆ηµόσιο κατά παρέκκλιση των 
διατάξεων των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων), 
εφόσον αποχωρούν µε αίτησή τους και έχουν συµπληρώσει 15ετή πλήρη πραγµατική συντάξιµη 
υπηρεσία και το 67ο έτος της ηλικίας τους. Η συµπλήρωση της ανωτέρω 15ετούς συντάξιµης 
υπηρεσίας δεν συνιστά θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, όπως αυτό ορίζεται από τις 
τροποιητικές διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Στις περιπτώσεις που η σύνταξη, ανεξαρτήτως του 
χρόνου θεµελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, καταβάλλεται µε τη συµπλήρωση του 65ου έτους της 
ηλικίας, το όριο ηλικίας αυτό αυξάνεται στο 67ο έτος, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που το σχετικό δικαίωµα 
έχει αναγνωρισθεί µε πράξη της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Συντάξεων. (Παράγραφος Β – Υποπαράγραφος 
Β.2 – Περιπτώσεις η και θ) 

§ Από 1–1–2013 για τη συνταξιοδότηση και των υπαλλήλων του Π.Σ., εφαρµόζονται οι προϋποθέσεις του 
ν. 3863/2010 (Α΄115), όπως ισχύει, ως προς τα όρια ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης, όπως αυτά 
διαµορφώνονται µε την ισχύ των διατάξεων του ν. 4093/2012 από 1–1–2015. 
Από 1–1–2013, όλα τα ισχύοντα την 31–12–2012 όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των υπαλλήλων όπου 
αυτά προβλέπονται, αυξάνονται κατά δύο (2) έτη (δηλαδή σύµφωνα µε τις ήδη ισχύουσες διατάξεις, 
ανέρχονται στα 42 έτη ασφάλισης ή στο 62ο έτος της ηλικίας). 
Από την ανωτέρω αύξηση ορίων ηλικίας και χρόνου ασφάλισης εξαιρούνται οι ασφαλισµένες που 
θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης σύµφωνα µε τις ισχύουσες γενικές, ειδικές ή καταστατικές 



διατάξεις ως µητέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων, καθώς και οι χήροι πατέρες 
ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.  
Θεµελιωµένα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα µέχρι 31–12–2012, λόγω συµπλήρωσης των προϋποθέσεων 
του απαιτούµενου χρόνου ασφάλισης και ορίων ηλικίας, όπου αυτά προβλέπονται, δεν θίγονται και 
δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε. 
Οι υπάλληλοι οι οποίοι µέχρι 31–12–2012 έχουν κατοχυρώσει ή κατοχυρώνουν τις κατ’ έτος 
προβλεπόµενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, όπως αυτές καθορίζονται µε το άρθρο 10 του ν. 
3863/2010 (σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία απαιτούταν για τους πυροσβέστες 24 ½ έτη 
συνολικής ασφάλισης), ή θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης από προγενέστερες γενικές, ή άλλες διατάξεις, 
δύνανται να συνταξιοδοτηθούν µε τις προϋποθέσεις που κατά περίπτωση κατοχυρώνουν. 
(Παράγραφος ΙΑ – Υποπαράγραφος ΙΑ.4 – Περιπτώσεις 1έως 5) 

§ Από 1–1–2013 τα ποσά των µηνιαίων συντάξεων ή το άθροισµα των µηνιαίων συντάξεων άνω των 
1.000,00 ευρώ από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία, µειώνονται ποσοστιαία στο σύνολο του 
ποσού ως εξής: 
Άνω των 1.000,01 ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ κατά 5% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναποµένει 
δεν µπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ. 
Από 1.500,01 ευρώ έως 2.000,00 ευρώ κατά 10% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναποµένει δεν 
µπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ. 
Από 2.000,01 ευρώ έως 3.000,00 ευρώ κατά 15% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναποµένει δεν 
µπορεί να υπολείπεται των 1.800,01 ευρώ. 
Από 3.000,00 ευρώ και άνω µειώνεται κατά 20% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναποµένει δεν 
µπορεί να υπολείπεται των 2.550,01 ευρώ. 
Στο ως άνω άθροισµα λαµβάνονται υπόψη τα µερίσµατα, καθώς και κάθε είδους προσαυξήσεις. Επί 
του αθροίσµατος αυτού το ποσό της µείωσης επιµερίζεται αναλογικά σε κάθε φορέα ή τοµέα και αποτελεί 
έσοδο του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή τοµέα. Για τον υπολογισµό του ποσοστού της µείωσης λαµβάνεται 
υπόψη το καταβλητέο ποσό συντάξεως ή του ως άνω αθροίσµατος την 31–12–2012, µετά τις µειώσεις και 
τις παρακρατήσεις της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Από τις ανωτέρω µειώσεις 
εξαιρούνται οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας που λαµβάνουν τα αντίστοιχα επιδόµατα της ισχύουσας 
νοµοθεσίας, ή είναι θύµατα τροµοκρατικών ενεργειών. (Παράγραφος ΙΑ – Υποπαράγραφος ΙΑ.5 – 
Περίπτωση 1)  

§ Από 1–1–2013 η µηνιαία σύνταξη ή το άθροισµα των µηνιαίων συντάξεων και µερισµάτων, άνω των 
1.000 ευρώ, που καταβάλλονται από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία, µειώνεται ποσοστιαία 
στο σύνολο του ποσού ως εξής: 
Άνω των 1.000,00 ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ, κατά 5% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναποµένει, 
δεν µπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ. 
Από 1.500,01 ευρώ έως και 2.000,00 ευρώ, κατά 10% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναποµένει, δεν 
µπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ. 
Από 2.000,01 ευρώ και άνω, κατά 15% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναποµένει, δεν µπορεί να 
υπολείπεται των 1.800,01 ευρώ. 
Για τον προσδιορισµό του ποσοστού µείωσης λαµβάνεται υπόψη το ποσό της µηνιαίας βασικής 
σύνταξης ή των µηνιαίων βασικών συντάξεων όπως αυτά θα έχουν διαµορφωθεί την 31–12–2012 µετά 
την τυχόν παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και των τυχόν επιπλέον εισφορών 
και µειώσεων που επιβλήθηκαν µε διατάξεις προγενέστερων νόµων αρχής γεννωµένης από το 2010 
(βλέπε τα αντίστοιχα ενηµερωτικά σηµειώµατα της Ε.Α.Κ.Π. στην ενότητα «∆είτε όλες τις 
Ανακοινώσεις» στην αρχική σελίδα του site της παράταξης). Εξαιρούνται των ανωτέρω µειώσεων οι 
συνταξιούχοι που είναι ανίκανοι για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλµατος κατά ποσοστό 
80% και άνω, καθώς και όσοι λαµβάνουν µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας επίδοµα 
ανικανότητας, ή πολεµική σύνταξη, ή σύνταξη ως παθόντες στην υπηρεσία ένεκα ταύτης. 
(Παράγραφος Β – Υποπαράγραφος Β.3 – Περιπτώσεις α β και δ) 

§ Στους ασφαλισµένους µέχρι 31–12–1992 που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν της υπηρεσίας από 
1–8–2010 και µετά, στους οποίους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ 
βοηθήµατος, το ποσό του εφάπαξ βοηθήµατος µειώνεται ποσοστιαία για τον Τοµέα Πρόνοιας ∆ηµοσίων 
Υπαλλήλων του Τ.Π.∆.Υ. κατά 22,67%.  
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας µετά από τεκµηριωµένη 
εισήγηση του ∆.Σ. των οριζόµενων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης του συγκεκριµένου νόµου, πλην του 



Τοµέα Πρόνοιας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων του Τ.Π.∆.Υ. µπορεί να αυξοµειώνεται το ανωτέρω οριζόµενο 
ποσοστό µείωσης µέχρι 35% (αφορά και τους τοµείς των επικουρικών ταµείων των πυροσβεστών στο 
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.). 
Οι ανωτέρω µειώσεις στους ασφαλισµένους του Τοµέα Πρόνοιας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων του Τ.Π.∆.Υ. 
διενεργούνται µετά την εφαρµογή των µειώσεων που προβλέπονται µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 
του ν. 4024/2011 (µειώσεις στο εφάπαξ 15% έως 20% βλέπε στο αντίστοιχο ενηµερωτικό σηµείωµα 
της Ε.Α.Κ.Π.). 
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκδίδεται µέχρι 
31.12.2012, µετά από σύµφωνη γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθορίζεται η νέα τεχνική βάση 
για τις εφάπαξ παροχές των φορέων – τοµέων πρόνοιας, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την 
υλοποίησή της. Από 1.1.2014 το εφάπαξ βοήθηµα που χορηγείται σε όλους τους ασφαλισµένους των 
φορέων – τοµέων πρόνοιας, υπολογίζεται σύµφωνα µε τη νέα τεχνική βάση για τις εφάπαξ παροχές. 
(Παράγραφος ΙΑ – Υποπαράγραφος ΙΑ.5 – Περιπτώσεις 2,3,6 και 7)  

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
Με τα νέα αντεργατικά, αντιλαϊκά και αντιδραστικά µέτρα, εντείνεται η άγρια ταξική επίθεση από την 
τρικοµµατική κυβέρνηση υλοποιώντας τις εντολές και της κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε 
βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργαζοµένων και των λαϊκών στρωµάτων της χώρας. Επιβάλλουν 
µεταξύ άλλων, τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, την κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων 
εργασίας, το ολοκληρωτικό τσάκισµα των µισθών και των αποδοχών, την περαιτέρω µείωση της 
αποζηµίωσης απόλυσης, την πλήρη διευθέτηση του ωραρίου εργασίας και την επιβολή 13ωρης ηµερήσιας 
εργασίας (εφαρµογή της Οδηγίας Serkas), την διευθέτηση των αδειών µε κατάτµηση του χρόνου (εφαρµογή 
της Οδηγίας Kroes), την επιπλέον υποβάθµιση της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, την κατάργηση 
θέσεων στο δηµόσιο τοµέα που σηµαίνει διαθεσιµότητα και απολύσεις για χιλιάδες εργαζόµενους, την 
τροποποίηση του πειθαρχικού δικαίου των πολιτικών δηµοσίων υπαλλήλων σε αντιδραστικότερη 
κατεύθυνση και το πάγωµα προσλήψεων µόνιµων και συµβασιούχων για τα επόµενα έτη. Επιπλέον 
επέρχεται στο αµέσως επόµενο διάστηµα νέα αφαίµαξη στα εισοδήµατά µας, µε την εφαρµογή του νέου 
φορολογικού συστήµατος και την επιβολή µεγαλύτερων χαρατσιών στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας.  
Αντίθετα πέραν των ανωτέρω θεσµοθετούνται και νέα µέτρα προς όφελος της τάξης των βιοµηχάνων, 
εφοπλιστών, µεγαλεµπόρων, κατοχυρώνοντας νέες εργοδοτικές εισφοροαπαλλαγές, ενώ συνεχίζεται η 
παράδοση των αξιοποιήσιµων περιουσιακών στοιχείων του κράτους, στο µεγάλο κεφάλαιο. 
Για το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη προβλέπονται νέες περικοπές στους 
προϋπολογισµούς των επόµενων ετών, σηµαντικό µέρος των οποίων θα επιβληθεί µε την εφαρµογή του 
νέου µισθολογίου ενστόλων για το 2013 που επιφέρει περαιτέρω µείωση των αποδοχών, καθώς και από την 
αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της Αστυνοµίας, όπου σύµφωνα µε την τοποθέτηση του Υπουργού 
∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στη Βουλή κατά την συζήτηση του Προϋπολογισµού του 2013, θα 
επέλθει µείωση κατά 7.000 οργανικών θέσεων το αµέσως επόµενο διάστηµα, ενώ στους προσεχείς µήνες θα 
περιοριστούν περίπου στο µισό οι 1.440 οργανικές αστυνοµικές µονάδες, δηλαδή θα αποµείνουν περίπου 750.  
Ανάλογη αναδιάρθρωση θα γίνει και στο Πυροσβεστικό Σώµα το οποίο θεωρείτε υπεράριθµο από την 
Πολιτική Ηγεσία, σε συνδυασµό µε την περαιτέρω σύνδεση του µε την Τοπική ∆ιοίκηση και την ισοπέδωση 
των εργασιακών σχέσεων µονίµων και συµβασιούχων. 
Επίσης προβάλλεται η ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών των Σωµάτων Ασφαλείας, προκειµένου να 
υπάρξει η ελάχιστη άµβλυνση στις µειώσεις αποδοχών των εργαζοµένων, µε αύξηση του επιδόµατος 
ειδικών συνθηκών, µε πόρους προερχόµενους από τα διάφορα χαράτσια που θα πληρώνει ο λαός στις 
αρµόδιες υπηρεσίες των Σωµάτων Ασφαλείας, που θα επιβληθούν µε τη µορφή παράβολων, προστίµων, 
παραστατικών παροχής υπηρεσιών. Επίσης προωθείται η αξιολόγηση του προσωπικού, καθώς και η 
σύνδεση του µισθού µε την αποδοτικότητα του προσωπικού. 
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι ως ένστολοι όπως και τα προηγούµενα χρόνια, δεν εξαιρεθήκαµε ούτε 
από το συγκεκριµένο αντεργατικό και αντιασφαλιστικό νοµοθέτηµα και διαψεύστηκαν για πολλοστή φορά 
οι προσδοκίες των συνδικαλιστικών ηγεσιών των Οµοσπονδιών των Σωµάτων Ασφαλείας, που 
παραπλάνησαν και αποπροσανατόλιζαν τους συναδέλφους, καλλιεργώντας αυταπάτες για δήθεν 
ευνοϊκότερη µεταχείριση των ενστόλων σε σχέση µε τους υπόλοιπους εργαζόµενους.  
Οι συγκεκριµένες εξελίξεις δικαιώνουν απόλυτα τις εκτιµήσεις και τις θέσεις της Ενωτικής Αγωνιστικής 
Κίνησης Πυροσβεστών, που προτάσσουν ως αδήριτη ανάγκη, τη µαζική και δυναµική συµµετοχή των 
ενστόλων και όλων των εργαζοµένων και των λαϊκών στρωµάτων, στους αγώνες του ταξικού 



συνδικαλιστικού κινήµατος, για την ανατροπή της εξουσίας των µονοπωλίων και των εκµεταλλευτών της 
πλουτοκρατίας. 

Για την  Ε.Α.Κ.Π. Η Εκτελεστική Γραµµατεία 
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