
 
 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 
 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΠΣ σας συγχαίρει για την ανάληψη των καθηκόντων 

σας στο Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικών Υποθέσεων, σας 

ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας και είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθείτε 

επάξια στα καθήκοντα σας, επ’ ωφελεία όλων των εργαζομένων και των συνταξιούχων. 

2. Αφού σας διαβεβαιώσουμε, ότι η Ένωσή μας θα είναι δίπλα σας,  και δύναται να 

συνδράμει στις όποιες προσπάθειες σας για τα θέματα που απασχολούν το Υπουργείο σας 

και τους συνταξιούχους και όχι μόνον, σας ευχόμεθα καλή τύχη με υγεία και ευόδωση των 

στόχων σας, και θα θέλαμε και εσείς να συνεχίσετε να είστε μαζί μας, όπως το αποδείξατε 

και κατά το παρελθόν, ύστερα από την τελευταία συνάντησή που είχαμε στο γραφείο σας 

στη Βουλή των Ελλήνων, όπου ενσκήψατε στα τότε προβλήματα μας.  

3. Σας αποστέλλουμε  υπόμνημα αιτημάτων και θέσεων που απασχολούν τα μέλη μας 

και ενόψει την επικείμενης αλλαγής του ν. 4387/2016, σας εκφράζουμε την επιθυμία να 

συναντηθούμε μαζί σας, για να σας εκθέσουμε και προφορικά τις απόψεις μας για τα 

ζητήματα που έχουν προκύψει και θα ήταν ιδιαίτερη τιμή για εμάς η συνάντηση αυτή, όσο 

και για τους Απόστρατους Αξιωματικούς τους οποίους εκπροσωπούμε, και σε χρόνο που θα 

ορίσετε εσείς. 

 

 

                                                           Για το Δ.Σ. της ΕΑΑΠΣ 

 

             Ο Πρόεδρος                                                                            Ο Γενικός Γραμματέας  

 

        Παναγιώτης Βελής                                                                              Ιωάννης Ζαχίλας    

Αντιστράτηγος – Υπαρχηγός Π.Σ. ε.α.                                               Αντιστράτηγος Π.Σ. ε.α.    
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Αθήνα 16/10/019 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

Αιτημάτων-Θέσεων 

της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος 

Προς 

Τον κ. Υπουργό  Υπουργείου Εργασίας  και Κοινωνικών Υποθέσεων 

κ. Γιάννη Βρούτση 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Η Ένωση έχει ιδρυθεί από Απόστρατους Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος με 

τον τίτλο ‘‘ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΕΑΑΠΣ)’’, που 

σκοπό έχει την σύσφιξη των υφιστάμενων δεσμών και συναδελφότητας μεταξύ των μελών 

της, την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των μελών της, την βελτίωση των ηθικών 

και υλικών συνθηκών αυτών και των οικογενειών τους, την διατήρηση των καλών σχέσεων 

με τους εν ενεργεία συνάδελφους και επίσης την προβολή του κοινωνικού έργου του 

Πυροσβεστικού Σώματος.  

Σας υποβάλλουμε υπόμνημα αιτημάτων και θέσεων που απασχολούν τα μέλη μας και 

παρακαλούμε όπως τα εξετάσετε διότι άπτονται της αρμοδιότητάς σας: 

1. Για λόγους ίσης μεταχείρισης παρακαλούμε  να τροποποιηθεί η παρ. 5 του άρθρου 

19 του ν. 4387/2016 και να ορισθεί ότι «για τα πρόσωπα που προσλήφθηκαν για 

πρώτη φορά  στο δημόσιο πριν την 01.01.1983 και έχουν πραγματοποιήσει χρόνο 

ασφάλισης σε περισσότερους από έναν από τους ενταχθέντες στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς 

ασφάλισης, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, 

ανεξάρτητα εάν η αίτηση συνταξιοδότησης υποβλήθηκε πριν ή μετά την εφαρμογή 

του ν. 4387/2016.» (Να μην καταβάλλεται συμπληρωματική εισφορά στο δημόσιο 

κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 1 έως 6 του ν. 1405/1983, ότι δηλαδή εφαρμόζεται για 

τους συνταξιοδοτηθέντες μετά την εφαρμογή του Ν. 4387/2016). 

2. Επειδή στο Πυροσβεστικό Σώμα υπηρέτησαν Αξιωματικοί Γενικών Καθηκόντων, 

διπλωματούχοι μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων (το πτυχίο τους ήταν προσόν 

πρόσληψης), οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν πριν από έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016  

και είχαν παράλληλο χρόνο ασφάλισης στο Δημόσιο και στο πρώην ΕΤΑΑ/Κλάδος 

Κύριας Ασφάλισης/ΤΣΜΕΔΕ, παρακαλούμε να εξετάσετε την δυνατότητα να μπορεί 

να προσμετρηθεί ο παράλληλος αυτός χρόνος, στην προσαύξηση της ανταποδοτικής 

σύνταξης που τους αντιστοιχεί από το Δημόσιο,  όπως έχει ακριβώς προβλεφθεί για 

τους αντίστοιχους μηχανικούς του Δημοσίου που συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 

έναρξη ισχύος του ν. 4387/16.  



 
 

Αυτή την στιγμή για την περίπτωση των εν λόγω μηχανικών υπάρχει η δυνατότητα 

λήψης ανταποδοτικής σύνταξης ανάλογης του χρόνου ασφάλισης, στο πρώην 

ΕΤΑΑ/Κλάδος Κύριας Ασφάλισης/ΤΣΜΕΔΕ, στο εκάστοτε όριο ηλικίας, γεγονός το 

οποίο δημιουργεί διαφοροποίηση, όσον αφορά την αντιμετώπισή τους, από τους 

αντίστοιχους συναδέλφους που συνταξιοδοτήθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του 

ανωτέρω Νόμου.  

3. Οι παλαιοί συνταξιούχοι που βγήκαν στη σύνταξη πριν από τον ν. 4387/2016, των 

οποίων οι συντάξεις επανυπολογίστηκαν, αφαιρώντας από το αρχικό ποσό τις 

περικοπές που εφαρμόστηκαν στις συντάξεις το 2012 με τους ν. 4093/12 και 

4051/2012 ( οι οποίοι έχουν κριθεί αντισυνταγματικοί) και θα πρέπει να γίνει εκ νέου 

υπολογισμός αυτών χωρίς να αφαιρούνται οι περικοπές των ανωτέρω νόμων. 

4. Επίσης, στα εκκαθαριστικά σημειώματα (μηνός Ιανουαρίου 2019) που αναρτήθηκαν 

στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, αναφέρεται ο συντάξιμος μισθός της 12/5/2016 χωρίς να 

γνωρίζουμε πως έγινε ο νέος επανυπολογισμός.  

Ο επανυπολογισμός, όπως και ο αρχικός υπολογισμός, που διενεργείται από τον 

ΕΦΚΑ αποτελεί ατομική διοικητική πράξη, τροποποιητική - διαπλαστική τής αρχικής 

απόφασης συνταξιοδότησης και ως εκ τούτου πρέπει να χορηγηθούν τροποποιητικές 

πράξεις σύνταξης καθώς το ενημερωτικό σημείωμα δεν έχει την ισχύ συνταξιοδοτικής 

απόφασης. 

5. Να υπολογιστεί και το άλλο 50% (δικαίωση – αναδρομικά) στην σύνταξη που δεν μας 

χορηγήθηκε με τον ν. 4575/2018, και δεν επανήλθαν οι συντάξεις μας στα επίπεδα 

της 01/08/2012. 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Παρακαλούμε όπως σας συναντήσουμε το συντομότερο δυνατόν για να σας εκθέσουμε και 

προφορικά τις απόψεις μας και επειδή πάντα άμεσα αντιμετωπίζετε και δίνετε λύσεις στα 

διάφορα ζητήματα, αναμένουμε με εκτίμηση τις ενέργειές σας.  

 

 

 

                                                           Για το Δ.Σ. της ΕΑΑΠΣ 

 

               Ο Πρόεδρος                                                                             Ο Γενικός Γραμματέας  

 

 

        Παναγιώτης Βελής                                                                              Ιωάννης Ζαχίλας    

Αντιστράτηγος – Υπαρχηγός Π.Σ. ε.α.                                               Αντιστράτηγος Π.Σ. ε.α.    

 


