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ΚΑΛΕΣΜΑ 
 

Συνάδελφε Πυροσβέστη όπως διαπιστώνεις και η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 

κινήθηκε στην ίδια ρότα με αυτή των προηγούμενων. Μετά από άπλετη υποσχεσιολογία και 

κάλπικα διλήμματα χρησιμοποίησε την ψήφο του ελληνικού λαού και την εξαργύρωσε με 

την υλοποίηση νέων αντιλαϊκών – αντεργατικών μέτρων.  

Για μια ακόμη φορά χτύπησαν αλύπητα τα δικαιώματά σου, μέσω σωρείας νέων μέτρων, 

τα οποία σε συνδυασμό με όλα τα προηγούμενα που είναι σε ισχύ, μας οδηγούν στη φτώχια 

και την εξαθλίωση, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα τα συμφέροντα μεγάλων επιχειρηματικών 

ομίλων.  

   Αυτοί που εμφανίζονταν ως τάχα αντιμνημονιακοί  εφάρμοσαν το τρίτο μνημόνιο που 

περιλαμβάνει διατάξεις που τσακίζουν τους ένστολους, όπως και όλους τους εργαζόμενους, 

τους αυτοαπασχολούμενους και τους φτωχούς αγρότες. 

Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται: 

 Αυξήσεις στους άμεσους και έμμεσους φόρους όπως και σε βασικά προϊόντα 

διαβίωσης. 

 Αυξήσεις στις ασφαλιστικές μας εισφορές και στις εισφορές για υγειονομική 

περίθαλψη. 

 Αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, που θα ανέλθουν στο 67ο και στο 62ο 

έτος, κατά την πρώτη εφαρμογή. 

 Μειώσεις μισθών, με τη δημιουργία νέων μισθολογίων για το Δημόσιο και για τους 

ένστολους, που στοχεύουν στην εναρμόνιση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, 

με αυτούς που ισχύουν σήμερα στον ιδιωτικό τομέα. 

 Μειώσεις των κύριων και επικουρικών συντάξεων, διάλυση της επικουρικής 

ασφάλισης και επαναπροώθηση του συστήματος των επαγγελματικών ταμείων του 

νόμου Ρέππα. 

 Ελαστικοποίηση της εργασίας, κατάργηση της μόνιμης και σταθερής δουλειάς με 

δικαιώματα και πλήρη απελευθέρωση των επαγγελμάτων. 

 Αξιολόγηση δημοσίων υπηρεσιών, με προοπτική την περαιτέρω συγχώνευση και 

κατάργηση αρκετών εξ αυτών. 

 Αξιολόγηση και κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων, με νέες απολύσεις 

προσωπικού και σωρεία μεταθέσεων. 

 Επιπλέον περιορισμός των δαπανών σε κοινωνικές υπηρεσίες (Υγεία, Παιδεία, 

Πρόνοια κλπ). 

 Το νέο μνημόνιο όμως, εμπεριέχει και διατάξεις που προβλέπουν νέα χρηματοδοτικά 

πακέτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους μεγάλους επιχειρηματικούς και τραπεζικούς 

ομίλους, όπως και νέες εκχωρήσεις τομέων της οικονομίας αλλά και κρατικών δομών με 

ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας (λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομικές και οδικές 

αρτηρίες, ενέργεια), επιταχύνοντας στο μέγιστο βαθμό τη συγκέντρωση του πλούτου σε λίγα 

χέρια.  

Συνάδελφε, έχεις σωρευμένη εμπειρία ικανή για να εντοπίσεις τις παγίδες που στήνουν και 

δεν πρέπει να την αφήσεις ανεκμετάλλευτη. Μπορείς να βγεις στο προσκήνιο. Πάρε την 

υπόθεση στα χέρια σου. Μπορούμε να καθορίσουμε οι ίδιοι τις τύχες μας. 
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 Οι ηγεσίες και οι υπόλοιπες παρατάξεις των συνδικαλιστικών οργάνων των Σωμάτων 

Ασφαλείας, επιχειρούν να σε κάνουν να πιστέψεις ότι  θα υπερασπιστούν τα συμφέροντά σου. 

Είναι αυτοί που ευθυγραμμίστηκαν και στήριξαν τις επιλογές των κυβερνήσεων που 

τσάκισαν τα δικαιώματα των εργαζομένων.  

  Εμείς, σε καλούμε σε κοινό αγώνα μαζί με εκείνες τις δυνάμεις που βάζουν εμπόδια 
στην επέλαση των νέων αντεργατικών – αντιλαϊκών μέτρων και παλεύουν να ανακτήσουμε το 

σύνολο των απωλειών που μας έχουν επιβληθεί την τελευταία πενταετία.  

Είναι σίγουρο  ότι το επόμενο διάστημα η επίθεση τους  θα ενταθεί και η επαγρύπνησή 

μας επιβάλλεται να είναι  διαρκής.   

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών σε καλεί στο συλλαλητήριο που 

διοργανώνουν οι δυνάμεις του Π.Α.ΜΕ. στη  Δ.Ε.Θ. το Σάββατο 05/09/2015 στις 6 μ.μ. 

στην πλατεία Αριστοτέλους.  

Επίσης, αντιπροσωπεία της Ε.Α.Κ.Π. θα περιοδεύσει σε πυροσβεστικές υπηρεσίες της 

Θεσσαλονίκης προκειμένου να βρεθεί κοντά στους συναδέλφους για εφ’ όλης της ύλης 

συζήτηση γύρω απ’ τα προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που θα προστεθούν στις πλάτες μας από την επέλαση των 

εξοντωτικών μέτρων που θα επέλθουν μέσω του τρίτου μνημονίου. 

 

   

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία 
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