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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Στις 12-5-2016 δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Α΄ 85 ο νόμος 4387 (βλέπε στην ιστοσελίδα της
Ε.Α.Κ.Π.). Είναι ο περιβόητος «νόμος λαιμητόμος» της κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - ΑΝ.ΕΛ., που
ψηφίστηκε ως συνέχεια της αντιασφαλιστικής πολιτικής των κυβερνήσεων Ν.Δ. - ΠΑ.ΣΟ.Κ., που
στοχεύει στη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης, της πρόνοιας και της υγειονομικής περίθαλψης
και στην επιβολή νέων φόρων και χαρατσιών στις πλάτες όλων των εργαζομένων και του λαού.
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών με ενημερωτικό σημείωμα που έχει αναρτήσει στην
ιστοσελίδα της (www.eakp.gr), επισημαίνει με εκτενή ανάλυση κατά άρθρο τα κυριότερα σημεία
του νόμου – εκτρώματος για το ασφαλιστικό, που αφορούν εμάς τους πυροσβέστες.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Κυβέρνηση και Ν.Δ. καβγαδίζουν για την αναλογία των μέτρων στο μείγμα της αντιλαϊκής
διαχείρισης, θεωρώντας δεδομένο ότι ο λαός θα πρέπει να πληρώσει το μάρμαρο της καπιταλιστικής
ανάκαμψης, είτε με τον έναν, είτε με τον άλλο τρόπο. Από αυτήν τη σκοπιά, το «φόροι ή περικοπές
κρατικών δαπανών» είναι ψευτοδίλημμα για τους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα.
Σύμφωνα λοιπόν και με τον παραπάνω νόμο, το κράτος προκειμένου να εξοικονομήσει 8
και πλέον δισ. ευρώ, με βάση τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για τα δημοσιονομικά,
συνταξιούχοι και ασφαλισμένοι θα χάσουν την επόμενη τετραετία (2016 - 2019) 6 δισ.
ευρώ από περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και άλλες παροχές, ενώ θα πληρώσουν
επιπλέον 2 δισ. ευρώ από την αύξηση των φόρων και των εισφορών τους.
Όλα αυτά θα ισχύσουν με την προϋπόθεση, ότι θα επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι που έχει
υπογράψει η κυβέρνηση για πλεονάσματα στην ελληνική οικονομία. Σε διαφορετική περίπτωση θα
ενεργοποιείται ο «αυτόματος κόφτης» που θα μειώνει δαπάνες από διάφορους κωδικούς, μεταξύ
των οποίων συμπεριλαμβάνονται και οι κωδικοί μισθών και συντάξεων.
Σε ότι αφορά τις εξελίξεις σχετικά με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. και τη στάση της κυβέρνησης,
απαιτούμαι να εφαρμοστούν στην ολότητά τους οι συγκεκριμένες αποφάσεις του. Η αντιλαϊκή
κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. όπως και η προηγούμενη της ΝΔ και του ΠΑ.ΣΟ.Κ., δεν είναι
διατεθειμένη να τις εφαρμόσει και προωθεί νέες μεγάλες μειώσεις στους μισθούς μας.
Διεκδικούμε να επανέλθουν οι μισθοί και οι συντάξεις στα επίπεδα του 2009, να επανέλθει ο 13 ος
και 14ος μισθός και σύνταξη.
Οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας, προσπαθούν να καλλιεργήσουν και να διατηρήσουν τις
αυταπάτες ανάμεσα στους εργαζόμενους, αναμασώντας τα περί ιδιαίτερης μισθολογικής
μεταχείρισης και τα περί εξαίρεσης των ειδικών μισθολογίων.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΛΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΠΟΤΕ!!!
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΔΙΣΟΥΜΕ – ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών συνεχίζει χωρίς αυταπάτες τον αταλάντευτο,
ανυποχώριτο αγώνα της και μετά την ψήφιση του νόμου – λαιμητόμου για το ασφαλιστικό, μαζί με
το υπόλοιπο εργατικό – λαϊκό κίνημα, για να μην εφαρμοστεί και να μείνει στα χαρτιά.

ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΟΥΜΕ – ΔΕΝ ΥΠΟΤΑΣΣΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΠΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ
Η ΕΛΠΙΔΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΑΓΩΝΑ
Για την Ε.Α.Κ.Π.
Η Εκτελεστική Γραμματεία

