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 Αθήνα 2  Μαρτίου  2012 

    
    Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, στις 29-2-2012 δηµοσιεύτηκε ο νόµος 4051 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 40) µε τίτλο 
«Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου 
Συνεννόησης του ν. 4046/2012». 
   Τα κυριότερα σηµεία που αφορούν τους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώµατος είναι τα παρακάτω: 
 

• Με το άρθρο 1 του Κεφαλαίου Α΄ επέρχεται νέα µείωση στις κύριες συντάξεις από  1.1.2012 σε 
ποσοστό 12% για το ποσό της µηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ. 
    Για τον προσδιορισµό του ποσού της σύνταξης, λαµβάνεται υπόψη το µηνιαίο ποσό της κύριας σύνταξης, 
όπως αυτό είχε διαµορφωθεί κατά την 31.12.2011. Τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρµογή και για όσους 
συνταξιοδοτούνται µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία. 
Η συγκεκριµένη µείωση θα αρχίσει από τη σύνταξη µηνός Μαΐου 2012, τα δε οφειλόµενα ποσά για το χρονικό 
διάστηµα από 1.1.2012 µέχρι 30.4.2012, θα παρακρατηθούν σε 8 ισόποσες µηνιαίες δόσεις, αρχής γενοµένης 
από τη σύνταξη µηνός Μαΐου 2012. 
    Εξαιρούνται της µείωσης όσοι λαµβάνουν µε τη σύνταξή τους επίδοµα ανικανότητας του άρθρου 54 του 
Π.∆.169/2007 (Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων), ή των άρθρων 100 έως και 104 του Π.∆. 
168/2007 (Κώδικας Πολεµικών Συντάξεων), ή συνταξιοδοτούνται µε βάση τις διατάξεις των νόµων 1897/1990 και 
1977/1991, καθώς και οι συνταξιούχοι που έχουν ανάπηρο σύζυγο ή ανάπηρο τέκνο σε ποσοστό 80% και άνω. 
    Επίσης εξαιρούνται της ανωτέρω µείωσης, όπως και της µείωσης κατά 40% της κύριας σύνταξης που 
υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ και επιβλήθηκε µε το άρθρο 1 του νόµου 4024/2011 σε συνταξιούχους που δεν έχουν 
συµπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας, όσοι είναι ανίκανοι για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλµατος 
κατά ποσοστό 80% και άνω. (βλέπε στο αντίστοιχο ενηµερωτικό σηµείωµα της Ε.Α.Κ.Π. την 1-11-2011) . 
 

• Με το άρθρο 2 του Κεφαλαίου Β΄ µειώνονται κατά 15% οι πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού 
για το 2012 που αφορούν πιστώσεις προϋπολογισµών όλων των Υπουργείων, πλην του Υπουργείου Εθνικής 
Άµυνας, των Περι/κών Υπηρεσιών των Υπουργείων και των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων. 
 Για το Π.Σ. οι  Κ.Α.Ε. που προβλέπεται µείωση έχουν ως εξής                            Οι Πιστώσεις  των  Κ.Α.Ε.    – 15% 

- Κ.Α.Ε.0700 που αφορά πληρωµές για µετακινήσεις (εκτός έδρας, µεταθέσεις κ.λ.π) 7.500.000 µείον 1.125.000              
- Κ.Α.Ε.0800 δαπάνες για λειτουργικές δαπάνες προµήθειες αγαθών.                    31.456.400    «    4.718.460 
- Κ.Α.Ε.1000 δαπάνες για προµήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισµού.        21.579.400     «   3.236.910 
  Κ.Α.Ε. 5120 έως 5190  διάφορες σύνθετες δαπάνες που δεν εντάσσονται σε  άλλες κατηγορίες.  

• Επιπλέον σε ότι αφορά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, οι κατά φορέα πιστώσεις του 
προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων για την υλοποίηση προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων, αποκλειστικά 
από εθνικούς πόρους, µειώνονται κατά 4.000.000 ευρώ. 

• Επίσης µειώνονται κατά 500.000.000 ευρώ οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου 
Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, για επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(Κ.Α.Ε. 2365).  

• Με το άρθρο 3 του κεφαλαίου Β΄ καταργείται η χορήγηση του εκλογικού επιδόµατος. Συγκεκριµένα 
καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 9 του άρθρου 20 του νόµου 2386/1996 (Φ.Ε.Κ. Α΄43), που 
αποτελεί την πιο πρόσφατη θεσµοθέτηση της χορήγησης εκλογικού επιδόµατος σε αστυνοµικούς, λιµενικούς, 
πυροσβεστικούς υπαλλήλους και πολιτικό προσωπικό. Επίσης καταργείται και οποιαδήποτε άλλη γενική ή 
ειδική διάταξη ρυθµίζει διαφορετικά το θέµα. 
 

   Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών είχε προειδοποιήσει ότι δεν θα 
υπάρξει καµιά εξαίρεση από κανένα αντεργατικό και αντιλαϊκό µέτρο, κόντρα στις αυταπάτες που καλλιεργούν 
οι παρατάξεις του κυβερνητικού συνδικαλισµού στο Πυροσβεστικό Σώµα σε πλήρη σύµπνοια µε τις ηγεσίες των 
υπόλοιπων Οµοσπονδιών των Σωµάτων Ασφαλείας. 
   Μοναδική διέξοδο αποτελεί η συστράτευση µε το ταξικό συνδικαλιστικό κίνηµα, που πληρεί όλες τις 
προϋποθέσεις ώστε να επέλθει η απαιτούµενη αγωνιστική απάντηση, που θα επιφέρει τη συνολική ρήξη και 
ανατροπή του βάρβαρου εκµεταλλευτικού κοινωνικοοικονοµικού συστήµατος. 

                                                                         Για την  ΕΑΚΠ  
                                                 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ   
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