
   111   

Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η  Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η  Κ Ι Ν Η Σ Η  Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν   
.      Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος      . 
Τηλ. 6978520351-6974499891-6976860551, fax: 2631026623, web site: www.eakp.gr, e mail: info@eakp.gr 

                                                                                                                                                  

    ΑΘΗΝΑ 21 Μαρτίου 2014 
                                                       

                                         Προς: Κο Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Δένδια Νικόλαο                                  
                                    

                                       Κοιν/ση: Κο Υπουργό Οικονομικών Στουρνάρα Ιωάννη 
                                                       Κο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Γεωργιάδη Πάτροκλο 
                                                       Κο Αρχηγό Π.Σ. Παπαγεωργίου Βασίλειο 
                                                       Κο Υπαρχηγό Π.Σ. Καβέτσο Δημοσθένη                                                                                    
                                                       Πολιτικούς Φορείς - Α.Δ.Ε.Δ.Υ. - Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. - Π.Ο.Α.Σ.Υ. - Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. - 

                                                            Πρωτ/μιες Ενώσεις - Μ.Μ.Ε. και όλους τους εργαζόμενους του Π.Σ.                                                                                          
 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ 
ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

 

Κύριε Υπουργέ  
  Στις 20 - 2 - 2014 δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Β΄ 411 η υπ. αριθμ. 50298/2013 Απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικών, για την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών υπαλλήλων, που 
έχουν διατεθεί για την προσωπική ασφάλεια του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. 
 

Με αφορμή την έκδοση της συγκεκριμένης απόφασης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής: 
 

 Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών από τον Μάρτιο του 2009, με αλλεπάλληλες παρεμβάσεις 
της προς την εκάστοτε Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου μας, καθώς και προς όλους τους αρμόδιους 
φορείς, απαιτεί τη χορήγηση αμοιβής για υπερωριακή εργασία στους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού 
Σώματος και στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας γενικότερα, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει 
για όλους τους πολιτικούς υπαλλήλους του δημόσιου τομέα. 

 

 Αφορμή για να απαιτηθεί η χορήγηση της συγκεκριμένης αμοιβής με τις ανωτέρω προϋποθέσεις 
αποτέλεσε η έκδοση σωρείας Υπουργικών Αποφάσεων, που καθιέρωσαν την επιλεκτική αμοιβή για 
υπερωριακή εργασία σύμφωνα με τη νομοθεσία που εφαρμόζεται για τους πολιτικούς δημοσίους 
υπαλλήλους, σε αστυνομικούς και πυροσβέστες που υπηρετούσαν στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), όπως και σε αστυνομικούς 
υπαλλήλους που είχαν αποσπαστεί σε διάφορα Υπουργεία συμπεριλαμβανομένου και του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και στην προσωπική ασφάλεια 
Δημάρχων της χώρας. 

 

 Οι διατάξεις αυτές όπως γνωρίζεται, έρχονται σε αντίθεση με ότι ισχύει για την πλειοψηφία των 
ένστολων εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας, όπου για την υπερεργασία τους προβλέπεται η 
χορήγηση αποκλειστικά και μόνο αντίστοιχων ημερήσιων αναπαύσεων (ρεπό), που και αυτές είναι 
αδύνατο να χορηγηθούν, εξαιτίας της τεράστιας έλλειψης προσωπικού. 

 

 Στις παρεμβάσεις της παράταξής μας, λήφθηκε απάντηση μόνο από την 22η Διεύθυνση Μισθολογίου 
της Γενικής Διεύθυνσης Μισθών και Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με την οποία 
απορρίφθηκε το αίτημα μας αναφέροντας ως δικαιολογία το γεγονός ότι οι ένστολοι υπάλληλοι δεν 
εντάσσονται στο καθεστώς αμοιβής των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων, λόγω της ύπαρξης ενιαίου 
μισθολογίου στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας και δεν δικαιούνται την καταβολή 
υπερωριακής αποζημίωσης.  
Σχετικά όμως με την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων που χορήγησαν υπερωρίες σε 
ένστολους εργαζόμενους, η απάντηση ήταν ότι αυτές δεν έχουν περιέλθει σε γνώση της συγκεκριμένης 
υπηρεσίας, καθόσον για την έκδοσή τους δεν απαιτούταν η σύμπραξη του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών. 
Με αυτόν τον τρόπο επιχειρήθηκε η αποποίηση των διαχρονικών ευθυνών όλων των κυβερνήσεων, 
για τη συνεχόμενη υπερεκμετάλλευση των ενστόλων εργαζομένων.  
  

  Επιπρόσθετα κύριε Υπουργέ, σας υπενθυμίζουμε ότι στις 22 - 3 - 2012 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4058, 
όπου με το άρθρο 16 καθιερώθηκε η χορήγηση αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία σε στελέχη του 
Λιμενικού Σώματος και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις που αφορούν τους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους. 
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  Επιπλέον θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ανάλογη αντιμετώπιση ειδικά για τους πυροσβέστες, 
υπήρξε κατά το έτος 2009 και για την καταβολή της εφάπαξ ενίσχυσης των 300 και 500 ευρώ της 
εισοδηματικής πολιτικής, όπου με ευθύνη της τότε κυβέρνησης δεν χορηγήθηκαν τα συγκεκριμένα ποσά 
σε έναν σημαντικό αριθμό πυροσβεστικών υπαλλήλων. 
  Η άδικη και ανισότιμη εφαρμογή για τους πυροσβέστες, προήλθε από την προσμέτρηση στο σύνολο 
των τακτικών αποδοχών για τον υπολογισμό της εφάπαξ έκτακτης οικονομικής παροχής, των 
αποζημιώσεων που δινόταν ως νυχτερινή αποζημίωση και αποζημίωση για την πέραν του πενθημέρου 
εργασία, σε αντίθεση με ότι ίσχυσε για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων της χώρας 
συμπεριλαμβανομένων και των αστυνομικών και των λιμενικών. 
   

  Και για τα δύο προαναφερόμενα, συγκεκριμένα και δίκαια αιτήματα, έχουν κατατεθεί αντίστοιχες 
ερωτήσεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από Βουλευτές του Κ.Κ.Ε. στις 19 - 3 - 2009 και 26 - 10 - 2009 
ζητώντας την άρση της άνισης μεταχείρισης του ένστολου προσωπικού και την απόδοση της εφάπαξ 
ενίσχυσης στο πυροσβεστικό προσωπικό, οι οποίες ουδέποτε απαντήθηκαν από τους εκάστοτε 
αρμόδιους Υπουργούς.  
  

  Κύριε Υπουργέ, τα προαναφερθέντα στοιχεία καταδεικνύουν περίτρανα την άδικη μεταχείριση που 
υφίσταται η συντριπτική πλειοψηφία των ενστόλων, από τις διαχρονικές πολιτικές επιλογές, που 
ευθύνονται και για τη σημερινή δραματική κατάσταση που βιώνουν οι υπάλληλοι στις υπηρεσίες των 
Σωμάτων Ασφαλείας.    
 

  Χωρίς να παρεκκλίνουμε από τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας, στη βάση του πλαισίου των 
προτάσεων που σας έχουν κατατεθεί και που διεκδικούν τις αξιοπρεπείς και απαιτούμενες αμοιβές για 
όλους τους εργαζόμενους, ζητάμε:  
 

 Την άμεση και χωρίς όρους και προϋποθέσεις εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, για τη 
χορήγηση της αποζημίωσης της υπερωριακής εργασίας στο σύνολο του ένστολου προσωπικού, 
όπως εφαρμόζεται στους υπόλοιπους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους, στα πλαίσια της 
ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης όλων των εργαζομένων.  

 

 Την απόδοση των πραγματικών και διαχρονικών οφειλών στους πυροσβέστες και σε όλους 
τους ένστολους συναδέλφους μας και όχι τα ψίχουλα της εισοδηματικής πολιτικής, που ακόμη 
και αυτά τα στερείται από την πλειοψηφία τους. 

 

  Παράλληλα συνεχίζουμε να παλεύουμε και να διεκδικούμε την επιστροφή όλων των οικονομικών 
απωλειών που επιβλήθηκαν τα τελευταία χρόνια, καθώς και την κατάκτηση των απαιτούμενων 
οικονομικών και υλικών απολαβών, που δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι της χώρας.   
 

Για την Ε.Α.Κ.Π.  
Τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

Βλάχος Δημήτριος – Ζαμπάτης Σπυρίδων – Καραγκούνης Δημήτριος 

 
Σημείωση: Σας επισυνάπτουμε σε ηλεκτρονική μορφή προς ενημέρωσή σας, όλη την προαναφερόμενη 
σχετική αλληλογραφία που αφορά τα συγκεκριμένα θέματα.    


	Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η  Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η  Κ Ι Ν Η Σ Η  Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν
	.      Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος      .

