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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ 
 

Συναδέλφισσες –συνάδελφοι, η <<Τρόικα εσωτερικού>> (τρικομματική 

κυβέρνηση Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ-Δ.Η.Μ.Α.Ρ) σε αγαστή συνεργασία με την 

<<Τρόικα εξωτερικού>> (Ε.Ε.-Ε.Κ.Τ.-Δ.Ν.Τ.),  λίγες ημέρες μετά τις 

γεμάτες με υποσχεσιολογία, τρομοκρατία και ψευτοδιλλήματα εθνικές  

εκλογές, εντείνουν τον ανελέητο πόλεμο που έχουν εξαπολύσει στις λαϊκές 

οικογένειες καταργώντας εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, μειώσεις 

μισθών συντάξεων και κάθε έννοιας κοινωνικού κράτους , οδηγώντας έτσι 

τα λαϊκά στρώματα στην εξαθλίωση. 

  Οι επανειλημμένες δεσμεύσεις πολιτικών παραγόντων της κυβέρνησης , 

προεξάρχοντος του κ. πρωθυπουργού  (Ζάππειο 1, Ζάππειο 2, προεκλογικές  

του δεσμεύσεις για τους ένστολους ) εξελίσσονται σε «έπεα πτερόεντα» 

φθάνοντας στα όρια της «πολιτικής εξαπάτησης» σε σχέση με ότι εξήγγειλε 

και δευσμεύονταν προεκλογικά ο κ. Σαμαράς.  Η ασυνέπεια λόγων και 

πράξεων βρίσκεται πάλι στο προσκήνιο και σε όλο το μεγαλείο της .’Ολο και 

περισσότερο μας πείθουν ότι τα μέτρα είναι απολύτως άδικα και ταξικά. 

Από τους έχοντες και κατέχοντες  δεν ζητείται καμία συμμετοχή. Τα βάρη  

και η οικονομική αφαίμαξη αφορούν αποκλειστικά τους ένστολους και τα 

φτωχοποιημένα λαϊκά στρώματα.  

   Οι δήθεν καλές προθέσεις και τα επικοινωνιακά παιχνίδια της 

τρικομματικής κυβέρνησης  Ν.Δ.,ΠΑΣΟΚ,Δ.Η.Μ.Α.Ρ. και των υπουργών 

της που κάνουν χρέη συνδικαλιστών , είναι υποκριτική, δεν πείθουν κανένα, 

γιατί έχουν ήδη καθοριστεί και δρομολογηθεί οι νέες βάρβαρες περικοπές 

στους μισθούς και τις συντάξεις. 

      Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι  

Από το 2009 , μέχρι και σήμερα, οι περικοπές των ετήσιων αποδοχών μας  

που μας έπληξαν άμεσα και έμμεσα, αδιακρίτως και οριζόντια ανέρχονται 

από 28,74% έως 45,42% ανάλογα με τον βαθμό και τα χρόνια υπηρεσίας. 

Μόνο η μείωση του αφορολογήτου στα 5.000 ευρώ και η εισφορά 

αλληλλεγγύης επέφεραν κατά Μ.Ο. μείωση της τάξης του 17,53%. Το 51% 

των συναδέλφων αμείβεται με αποδοχές έως 1.000 ευρώ και το 85% 

συνολικά με αποδοχές μέχρι 1.300 ευρώ.  

Και σε αυτά δεν έχουν υπολογιστεί οι απώλειες από το «πάγωμα» από τον 

Ιούλιο του 2011 των μισθολογικών ωριμάνσεων , του επιδόματος χρόνου 

υπηρεσίας , και των μισθολογικών προαγωγών, την μοναδική προσδοκία 

μέσα στο επιδοματικού χαρακτήρα μισθολόγιο- φτωχολόγιο μας.  

  Όλα αυτά συνεχίζονται με αμείωτη ένταση προκειμένου  την κρίση την 

οποία δημιούργησαν οι <<έχοντες και κατέχοντες >> (τραπεζικό κεφάλαιο, 

μονοπωλιακές πολυεθνικές επιχειρήσεις , εφοπλιστικό κεφάλαιο) και το 

παρασιτικό σύστημά τους ,να την πληρώσει πάλι ο λαός. 



  Συγκεκριμένα προβλέπονται περικοπές-σφαγείο ως εξής : 

 1. Συντάξεις 4,6 δις ευρώ 

 2.Υγεία 1,4 δις ευρώ 

 3.Μισθολογική δαπάνη 1,3 δις 

4.Προνοιακά επιδόματα 940 εκ. ευρώ 

5.Αναδιάρθρωση Δημόσιας Διοίκησης 1,3 δις  

 6.Παιδεία 389 εκ. ευρώ 

7. Φορολογικά (μόνο για την ώρα ) 405 εκ.ευρώ κ.λ.π. 

  Για τους εν  ενεργεία ένστολους προβλέπονται 

Περικοπές ειδικών μισθολογίων : μεσοσταθμικά θα φτάσουν στο 12 % για 

<<εξοικονομήσεις>> 360 εκ.ευρώ 

Κατάργηση δώρων (13
ος

- 14
ος

 μισθός) 339 εκ.ευρώ 

Κατάργηση αυτόματων μισθολογικών προαγωγών σε ένστολους: 165 

εκ.ευρώ 

Για τους συνταξιούχους συναδέλφους προβλέπονται : 

Συντάξεις : Κατάργηση από ό,τι είχε απομείνει από το φιλοδώρημα που 

δίνονταν σαν δώρο 

Κλιμακωτές μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις από 2 % -10% 

για ποσά από 1000 ευρώ και άνω 

Καρατόμηση του εφάπαξ : μειώσεις από 23 %-40% 

Συναδέλφισες –Συνάδελφοι 

Τα μέτρα αυτά δεν είναι προσωρινά ούτε και τα τελευταία 

Μπροστά στην λαίλαπα δίχως τέλος δύο είναι οι δρόμοι : 

Ή υποταγή και εξαθλίωση ή αγώνας και επιβίωση 

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Αστυνομικών (Ε.Α.Κ.Α) της Ένωσης 

Αστυνομικών Υπαλλήλων Καστοριάς σε καλεί σε αντίσταση και αγώνα 

απέναντι στην νέα αντιλαϊκή καταιγίδα. 

Α)Ενόψει της επικείμενης κινητοποίησης στην Αθήνα την Πέμπτη 06-09-

2012 παρακαλούνται οι συνάδελφοι όπως δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο 

μέχρι την Τετάρτη 05-09-2012 στο τηλέφωνο 6974146699 (Νικολόπουλος 

Γεώργιος)  

Η αξιοπρέπειά μας δεν περικόπτεται – η ζωή μας δεν διαπραγματεύεται –

οφείλουμε να προστατέψουμε το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας 

Η παρουσία όλων μας κρίνεται επιβεβλημένη 

Β)Καλούμε κάθε συναδέλφισσα-λφο την Τετάρτη 05-09-2012 και ώρα 13.30’ 

να παρεβρεθεί στην λέσχη της Α.Δ.Καστοριάς και να συμμετάσχει ενεργά 

στην πρωτοβουλία της παράταξής μας, για διεξαγωγή μιας εφ’όλης της ύλης 

συζήτησης για τα προβλήματα που μας απασχολούν ,καθώς και τον τρόπο  

που θα πρέπει να οργανώσουμε και ισχυροποιήσουμε την πάλη και την 

συμμετοχή μας στις κινητοποιήσεις του κλάδου μας , σε συνεργασία με 

άλλους κλάδους εργαζομένων και αγωνιστικά συνδικάτα. 

 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΝ ΧΤΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΛΑΜΗ ΠΟΥ ΖΗΤΙΑΝΕΥΕΙ 

ΑΛΛΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΣΦΙΓΓΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ 
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