
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 - 6934865812,  fax: 2674022211,  web site: www.eakp.gr,  e-mail: info@eakp.gr

Αθήνα  4 Ιουλίου 2018

                                                         Προς: Κο Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Τόσκα Νικόλαο

                                                    Κοιν/ση: Κο Υπουργό Εσωτερικών Σκουρλέτη Παναγιώτη
                                                                    Κο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 
                                                                          Καπάκη Ιωάννη
                                                                    Ko Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος 
                                                                          Τερζούδη Σωτήριο
                                                                    Κο Διευθυντή Οικονομικών Α.Π.Σ. Αρχ/ρχο
                                                                          Αγγελόπουλο Επαμεινώνδα 
                                                                    Κο Διαχειριστή Χρηματικού Α.Π.Σ. Επ/γο
                                                                          Τετώρο Μιχαήλ
                                                                    Πολιτικά Κόμματα - Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. - M.M.E.
                                                                    Πρωτοβάθμιες Ενώσεις - Εργαζόμενους στο Π.Σ.

Θέμα: « Αδικαιολόγητες προσαυξήσεις ασφαλιστικής εισφοράς και μείωση στους μισθούς των
πυροσβεστών - Λοιπές περιπτώσεις επιβολής κρατήσεων στις αποδοχές των μηνιαίων μισθών »

Κύριε Υπουργέ

Στη μισθοδοσία των μόνιμων πυροσβεστικών υπαλλήλων που καταβλήθηκε στις  26  Ιουνίου και
αφορά τις αποδοχές του μηνός Ιουλίου, έχει παρατηρηθεί αύξηση ( γύρω στα 30 ευρώ περίπου σε
αρκετές περιπτώσεις ) στις τακτικές ασφαλιστικές κρατήσεις και συγκεκριμένα στην εισφορά για
το  Μετοχικό  Ταμείο  Πολιτικών  Υπαλλήλων  (  Μ.Τ.Π.Υ.  ).  Η  αύξηση  των  κρατήσεων  αυτών,
σημαίνει και αντίστοιχη μείωση στον μισθό των συναδέλφων.

Από  σχετικό  ενημερωτικό  σημείωμα  στην  εφαρμογή  psnet του  Πυροσβεστικού
Σώματος, ενημερωθήκαμε  ότι  η  μείωση  στις  αποδοχές  μας  προέρχεται  από  την  αύξηση  του
ποσοστού  κράτησης  υπέρ  Μ.Τ.Π.Υ.  από  1% σε  2% επί  της  αποζημίωσης  για  τη  νυχτερινή
απασχόληση  και  μάλιστα  αναδρομικά  από  1-1-2017.  Το  δε  ποσό  της  κράτησης, (  μαζί  με  τα
αναδρομικά ), περιλαμβάνεται στη στήλη των τακτικών και όχι των αναδρομικών κρατήσεων.

Πέραν αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 19 του νόμου 4488 που δημοσιεύτηκε στις  13 Σεπτεμβρίου
2017 και τροποποίησε το άρθρο 26 του Π.Δ. 422/1981, ορίζεται ότι: η πάγια μηνιαία κράτηση των
ασφαλισμένων του M.T.Π.Υ.  αυξάνεται από 1-1-2017, σε ποσοστό 4,5% (  από  1% έως  4% που
ίσχυε προγενέστερα ),  επί των ασφαλιστέων - συντάξιμων αποδοχών τους ( βασικός μισθός και
επιδόματα ). Δηλαδή η κράτηση ανέρχεται σε ποσοστό 4,5% επί του συνόλου των αποδοχών, μη συ-
μπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για την 6η ημέρα εργασίας ( πενθήμερα ) και της αποζημίωσης
για τη νυχτερινή απασχόληση. 

Πουθενά δεν αναφέρεται στην ισχύουσα νομοθεσία ότι αυξάνεται η κράτηση επί της αποζημί-
ωσης για τη νυχτερινή απασχόληση από 1% σε 2%.

Επιπρόσθετα, έχει παρατηρηθεί ότι στη μισθοδοσία αρκετών συναδέλφων μας  περιλαμβάνονται
και διάφορες κρατήσεις με αναδρομική κυρίως ισχύ ( όπως για παράδειγμα οι αχρεωστήτως κατα-
βληθείσες ), χωρίς να διευκρινίζεται προς τους υπαλλήλους από πού προκύπτουν και σε τι αφο-
ρούν  οι κρατήσεις αυτές.

Κύριε Υπουργέ

Συνοψίζοντας και με δεδομένο όλα τα προαναφερόμενα, εκφράζουμε την δικαιολογημένη αγα-
νάκτηση των συναδέλφων μας τονίζοντας ότι: 
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 Η κυβέρνηση σας ψήφισε ένα άκρως αντιδραστικό μισθολόγιο, το οποίο έχει ως βάση  τον
φέροντα βαθμό και τίποτε περισσότερο, προκαλώντας έτσι με αυτόν τον τρόπο μία κατάφωρη
αδικία σε βάρος των χαμηλόβαθμων κυρίως πυροσβεστών. 

 Δεν προβλέψατε καμία αμοιβή για τις βασικές παραμέτρους που χαρακτηρίζουν στις σημερινές
συνθήκες το επάγγελμα του μάχιμου πυροσβέστη, όπως η επικινδυνότητα και η υπερεργασία.

 Επιβάλλατε τις μεγαλύτερες και τις περισσότερες αυξήσεις στις εισφορές των εργαζομένων για
τα δικά τους ταμεία, κάτι το οποίο δεν έπραξαν προγενέστερες κυβερνήσεις, οι οποίες κατά την
κυβέρνηση σας κινούνταν σε πιο συντηρητική κατεύθυνση σε σχέση πάντα με την δική σας. 

Εμείς όμως οι εργαζόμενοι του Π.Σ. διαπιστώνουμε ότι όσο προχωρά η διαδικασία της πλήρους
εφαρμογής του νέου μισθολογίου, μέσω των επαναλαμβανόμενων « λαθών » που παρατηρούνται
στην μισθοδοσία μας, μάλλον πρέπει να προετοιμαζόμαστε και για άλλες μειώσεις δια της συγκα-
λυμμένης τακτικής της αύξησης των εισφορών. 

 Αυτό άλλωστε αν δεν κάνουμε λάθος προτείνει και ο αξιόπιστος συνομιλητής της κυβέρνησης, ο
Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, σε γενικότερη όμως βάση για όλους τους εργαζόμενους, με πα-
ράλληλη μείωση των εισφορών των εργοδοτών, προκειμένου να περισσέψουν περισσότερα δις για τα
επενδυτικά τους σχέδια. Δεν μας διαφεύγει επίσης το γεγονός ότι η πρόταση τους αυτή αποτελεί
ρητή δέσμευση και προγραμματική εξαγγελία και του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. 

Ως Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε με τον αγώνα και
τη δράση μας στο συνδικαλιστικό κίνημα, την κατάργηση όλων των μισθολογικών και ασφαλιστικών
απωλειών που έχουμε υποστεί την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Την κατάργηση του μισθολογί-
ου που θέσπισε η κυβέρνηση σας και τη δημιουργία ενός νέου μισθολογίου που θα καλύπτει
όλες τις σύγχρονες ανάγκες των ένστολων, θα αποκαθιστά τις απώλειες των περασμένων ετών
και θα λαμβάνει υπόψη όλα εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του επαγγέλματος μας. 

Με δεδομένο όμως ότι, δεν έχουμε διαπιστώσει να έχει επέλθει νομοθετική ρύθμιση που να δι-
καιολογεί  περεταίρω αύξηση των εισφορών, ζητάμε άμεσα να:

 Να δοθούν άμεσες και σαφής εξηγήσεις για την αύξηση των συγκεκριμένων ασφαλιστικών
εισφορών που παρακρατούνται από τη μισθοδοσία των πυροσβεστών για το M.T.Π.Υ., με απο-
τέλεσμα την περαιτέρω οικονομική τους επιβάρυνση και να αποδοθούν με την επόμενη μι-
σθοδοσία, τα επιπλέον ποσά που παρακρατήθηκαν.

 Να ενημερωθούν επίσημα όλοι οι συνάδελφοί μας στους οποίους επιβάλλονται διαφόρων
ειδών κρατήσεις και δεν διευκρινίζονται στη μισθοδοσία τους.

Για την Ε.Α.Κ.Π.
Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Βλάχος Δημήτρης


