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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στις 21 – 22 Μαΐου η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. εξαπέλυσε νέα επίθεση στο λαϊκό εισόδημα, στο
ασφαλιστικό, στους μισθούς. Ψήφισε νέο νόμο που αφορά την επιβολή νέων έμμεσων φόρων στη συντριπτική
πλειοψηφία του εργαζόμενου λαού που στενάζει, ιδιωτικοποιήσεις, «απελευθέρωση» των «κόκκινων» δανείων, νέες
φοροαπαλλαγές για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, θέσπισε τον κόφτη από δαπάνες για μισθούς και
συντάξεις όταν διαπιστώνονται ελλείμματα.
Την ίδια στιγμή που συνεχίζεται και εντείνεται η επίθεση της συγκυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. στα εισοδήματα
των λαϊκών οικογενειών, μαζί και οι οικογένειές των πυροσβεστών, οι οποίες βιώνουν την φτώχια και την εξαθλίωση,
συνδικαλιστικές ενώσεις των Σωμάτων Ασφαλείας, με περιτύλιγμα το ψευδεπίγραφο επιχείρημα της ενημέρωσης,
στήνουν σε διάφορα σημεία της χώρας (Πάτρα, Θεσσαλονίκη), Ημερίδες - Εσπερίδες - Γενικές Συνελεύσεις με ομιλητές
οικονομολόγους – εργατολόγους, για ανάλυση των επιπτώσεων από το πρόσφατο νομοθετικό έκτρωμα για το
ασφαλιστικό, για το φορολογικό, το μισθολογικό κ.ο.κ.
Περιπλέκουν και συσκοτίζουν ολοένα και περισσότερο τους συναδέλφους για το υπόλοιπο 50% για το μισθολόγιο
των ένστολων, διατηρώντας τις αυταπάτες περί της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης, αναμασώντας τα περί της
εξαίρεσης των ειδικών μισθολογίων.
Όλα αυτά όταν στην πρόσφατη τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών στο σχέδιο νόμου με θέμα
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», «προβλέπεται, από 01/01/2017 και μέχρι 31/12/2018,
η αναστολή κάθε μισθολογικής ωρίμανσης και προαγωγής των λειτουργών και υπαλλήλων που αμείβονται με ειδικά
μισθολόγια…». Όταν κυβερνητικά στελέχη έχουν κάνει ξεκάθαρο ότι το θέμα των ειδικών μισθολογίων θα
επανεξεταστεί από μηδενική βάση με περικοπές που προσδιορίζονται μέχρι στιγμής γύρω στο 12%, με εφαρμογή
από την 1η Ιουλίου 2016.
Περιορίζονται στην καταγραφή απλά και μόνο των επιπτώσεων από τα νέα σαρωτικά μέτρα για, να απαλύνουν
τις όποιες αντιδράσεις των εργαζομένων κατά των αντιλαϊκών πολιτικών των προηγούμενων κυβερνήσεων (Ν.Δ. ΠΑ.ΣΟ.Κ.), που συνεχίζουν να εφαρμόζονται και να εντείνονται και από την σημερινή (ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. - ΑΝ.Ε.Λ.).
Είναι γνωστός ο ρόλος των συνδικαλιστικών ηγεσιών των ένστολων. Κάνουν τα αδύνατα δυνατά να κρατήσουν
τους ένστολους ξεχωριστά από όλους αυτούς που πλήττονται ενιαία από την αντεργατική – αντιλαϊκή πολιτική. Για
να μην δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ρήξης και ανατροπής, με τις πολιτικές που στοχεύουν να
καταργήσουν εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα.
Σ’ αυτή τη βάση κινούνται και οι διασπαστικές ενέργειες των προεδρείων των Ομοσπονδιών και Ενώσεων,
μας που εκφραστήκαν με την εξαγγελία για τη δημιουργία τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης
(συνομοσπονδίας) Σωμάτων Ασφάλειες και Ενόπλων Δυνάμεων. Η Ε.Α.Κ.Π. είχε καταγγείλει τις ενέργειές τους
τονίζοντας ότι θα μας απομονώσουν πλήρως, από το εργατικό – λαϊκό κίνημα και θα υπονομεύσουν τη συμμαχία
και τους κοινούς αγώνες μας, με τους φορείς άλλων εργαζομένων. Ότι έχουν ως στόχο την οριστική απομάκρυνση
των ένστολων από την τριτοβάθμια οργάνωση που κάλυπτε όλους τους δημοσίους υπάλληλους (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.)
στην οποία εκπροσωπούνται εδώ και χρόνια οι πυροσβέστες και εκεί πρέπει να ενταχτούν όλοι οι ένστολοι υπάλληλοι.
Πως ανάλογη κίνηση είχε επιχειρηθεί ξανά το 2003 και ότι με τον τρόπο αυτό, επιχειρούν να εντάξουν όλα τα
σωματεία και τις Ομοσπονδίες, στους περιορισμούς που θέτει η νομοθεσία για το συνδικαλισμό των ένστολων
( π.χ. το άρθρο 30α του νόμου 1264/1982, που ισχύει για την ΕΛ.ΑΣ.). Δηλαδή μας ζητάνε να καρατομήσουμε από
μόνοι μας τα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα.
Οι Πυροσβέστες όπως και οι υπόλοιποι υπάλληλοι στα Σ.Α. δεν πρέπει να μπαίνουν στην διαδικασία αν θα
ταχτούν με την πλευρά της Σκύλλας ή της Χάρυβδης, αλλά πως θα απαλλαγούν απ’ αυτές. Να βγουν μπροστά, να
καταδικάσουν τη λογική καταμέτρησης των απωλειών και διαχείρισης της φτωχοποίησης τους. Όσο το δυνατόν
συντομότερα, να απορρίψουν τις ηγεσίες που όλο το προηγούμενο διάστημα κράτησαν καθηλωμένο
αποπροσανατολισμένο, περιχαρακωμένο και ανενεργό ένα μεγάλο μέρος ένστολων υπαλλήλων.

Έχουν βαρύτατες ευθύνες όλοι αυτοί που χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για την σφαγή των δικαιωμάτων μας (όταν κατά
το παρελθόν πήραν μέρος σε κοινωνικούς διαλόγους που πετσόκοψαν δικαιώματα και καταχτήσεις) άφησαν και
συνεχίζουν να αφήνουν, ανεμπόδιστη την ψήφιση και νέων αντιλαϊκών μέτρων που στοχεύουν στη διάλυση του
κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης, της πρόνοιας και της υγειονομικής περίθαλψης, νομιμοποιώντας όλες τις
προηγούμενες ανατροπές.
Οι συνάδελφοι Αστυνομικοί - Πυροσβέστες - Λιμενικοί, να κάνουν και δική τους υπόθεση τον αγώνα όσων
πλήττοντα από τα βάρβαρα μέτρα. Να μην πέσουν στις παγίδες που στήνονται με κύριο στόχο των εξωραϊσμό των
αντεργατικών – αντιλαϊκών μέτρων και κατευθύνσεων (που θα ενταθούν το επόμενο διάστημα.)
Γνωρίζοντας ότι ο αγώνας που έχουμε μπροστά μας είναι μακρύς και απαιτητικός, συνεχίζουμε ανυποχώρητα, μαζί
με το υπόλοιπο εργατικό - λαϊκό κίνημα. Είναι ο μόνος δρόμος που θα οδηγήσει στην ικανοποίηση των σύγχρονων
πραγματικών αναγκών μας, μέσω του οποίου θα διεκδικήσουμε και ο αντιασφαλιστικός νομός - λαιμητόμος και όλοι
οι αντιλαϊκοί νόμοι που θα επακολουθήσουν σε βάρος του εισοδήματος και των δικαιωμάτων μας, να μην
εφαρμοστούν και να μείνουν στα χαρτιά.
Διεκδικούμε να επανέλθουν οι μισθοί και οι συντάξεις στα επίπεδα του 2009, να επανέλθει ο 13ος και 14ος μισθός
και σύνταξη.
Αγωνιζόμαστε για το δικαίωμα μας στη δημόσια - καθολική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, πρόνοια και
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Για την Ε.Α.Κ.Π.
Η Εκτελεστική Γραμματεία

