
 

Αθήνα, 23  Μάρτη 2014 

 ΝΝαα  χχοορρηηγγηηθθεείί  ττοο  εεππίίδδοομμαα  ""ααλλλληηλλεεγγγγύύηηςς""  κκααιι  σσττοουυςς  χχααμμηηλλόόμμιισσθθοουυςς  ννεεοοδδιιόόρριισσττοουυςς  κκααιι  

ααννααππλληηρρωωττέέςς  σσυυννααδδέέλλφφοουυςς  μμααςς 

 Σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνησης στις 9 Μαΐου ( 10 ημέρες πριν τις εκλογές )  θα καταβληθεί 

σε 64.000 ένστολους το εφάπαξ επίδομα αλληλεγγύης που προκύπτει απο το "πρωτογενές πλεόνασμα". 

Αφορά 26.500 αστυνομικούς, 2.000 λιμενικούς, 1.480 πυροσβέστες και 33.745 γυναίκες και άνδρες που 

υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις. Ως μισθολογικό όριο καθορίζονται τα 1.500 ευρώ  στον ακαθάριστο 

μισθό, χωρίς νυχτερινά και πενθήμερα. Το επίδομα θα δοθεί, εφάπαξ χωρίς κρατήσεις και φόρους, με 

βάση το μηνιαίο εισόδημα που είχαν τον Ιανουάριο του 2014. Ακόμη από το "πλεόνασμα" θα διατεθούν 

60 εκατ. ευρώ για τους δικαστικούς!!! 

 Σε καμιά περίπτωση δεν ενεργοποιούμε τις άμυνες του κοινωνικού αυτοματισμού ή κανιβαλισμού 

καλύτερα για να στραφούμε κατά των "ένστολων". Σίγουρα το ποσό αυτό είναι ψίχουλα,  αποτελεί 

εμπαιγμό, εντάσσεται μέσα στα προεκλογικά τεχνάσματα της κυβέρνησης και σε καμιά περίπτωση δεν 

μπορεί να αναπληρώσει τις απώλειες  που είχαν και οι "ένστολοι" λόγω των μνημονιακών περικοπών,  

όπως άλλωστε και όλοι οι εργαζόμενοι.   

 Η  προεκλογική απόφαση της κυβέρνησης δείχνει καθαρά τις προτεραιότητές της και τον 

προσανατολισμό της. H κυβέρνηση  χαράσσει τις διαχωριστικές γραμμές . Δείχνει ξεκάθαρα ποιους θέλει 

μαζί της και ποιους θέτει  απέναντι. Στέλνει μήνυμα και ενισχύει προεκλογικά,  οικονομικά,  τον «σκληρό 

πυρήνα» του κράτους,  όπως η ίδια χαρακτηρίζει τους  ένστολους , την ίδια στιγμή που για τους ανέργους , 

τους  υπόλοιπους εργαζόμενους στο δημόσιο και τις εκατοντάδες  χιλιάδες συνταξιούχους δεν λαμβάνει 

καμιά μέριμνα. Άλλωστε και το ΣτΕ στην τελευταία απόφασή του, για να επιστραφούν   αναδρομικά οι 

μνημονιακές κρατήσεις στους ένστολους , ανέφερε στο  σκεπτικό του  ότι  οι Ένοπλες Δυνάμεις και τα 

Σώματα Ασφαλείας ανήκουν στον «σκληρό πυρήνα» του κράτους και ως εκ τούτου μπορούν να τύχουν 

ειδικής προστασίας και μεταχείρισης σε σχέση με άλλους εργαζομένους στον δημόσιο τομέα. Όλα αυτά 

συμβαίνουν  την ίδια στιγμή  που οι υπόλοιποι  εργαζόμενοι έχουν  ν’ αντιμετωπίσουν επιπλέον, εκτός 

από την οικονομική εξαθλίωσή τους,   τις διαθεσιμότητες, τις  απολύσεις , τα πειθαρχικά και τις 

αξιολογήσεις.. 

 Άραγε πως είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται  χαμηλόμισθος  μόνο ο  ένστολος όταν λαμβάνει 

1.500 ευρώ  μικτά,  ενώ ο  εκπαιδευτικός των  670  (μικτά 1097) να μην  θεωρείται χαμηλόμισθος,  ώστε 

να λάβει  κι  αυτός το  επίδομα αλληλεγγύης, αφού κι αυτός ζει μακριά από το σπίτι του και την οικογένειά 

του  στις άκρες της Ελλάδας,  αποτέλεσμα της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας ( των 

ελάχιστων προσλήψεων , μεταθέσεων και αποσπάσεων),  χωρίς μάλιστα να έχει τις παροχές  που έχουν οι 

ένστολοι; 

Η  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ , ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ,  το "επίδομα αλληλεγγύης" σε  όλους 
τους νέους συναδέλφους μας   (νεοδιόριστους και αναπληρωτές)  που είναι χαμηλόμισθοι και αμείβονται 

με μισθούς πείνας.  
 

ΑΠΟ ΤΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  


