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Αρ. Πρωτ.: 500/1/28

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για άλλη μια φορά, οι Ομοσπονδίες μας, όχι μόνο δικαιώνονται από τις εξελίξεις αλλά έρχονται και πάλι να
προασπίσουν τα δικαιώματα των συναδέλφων και να απαιτήσουν το σωστό.

Ειδικότερα, χθες, 19 Ιουνίου 2017, με Κατεπείγον έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας – Γενική Διεύθυνση
Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης, πληροφορήθηκαν τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής τη συγκρότηση Υπηρεσιακής Επιτροπής (Μισθολογικές Ρυθμίσεις Στελεχών Ε.Δ. και Σ.Α.),
έργο της οποίας είναι «η εξέταση-αποσαφήνιση ή και τυχόν περαιτέρω προώθηση διαφόρων νομοθετικών
ρυθμίσεων, επί θεμάτων που άπτονται του ν.4472/2017 και αφορούν στο νέο Μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων
και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και στις διάφορες κρατήσεις – παροχές των Μ.Τ. και Ε.Λ.». Η Επιτροπή, στην
οποία συμμετέχουν μόνο υπηρεσιακοί παράγοντες, καλείται να περαιώσει το έργο της εντός δέκα (10) ημερών, ήτοι
έως 30-6-2017!

Είναι σαφές, ότι το ΥΕΘΑ έρχεται «κατόπιν εορτής» να αναλάβει πρωτοβουλία για τη σύσταση της αναγκαίας αυτής
Επιτροπής, όπως είχαμε όμως ζητήσει να γίνει πολύ πριν από τη ψήφιση του ν.4472/2017, ώστε να δοθεί η
δυνατότητα σε όλους να έχουν υποβάλλει τις προτάσεις τους και να αποφευχθεί η ψήφιση των γνωστών
εκτρωματικών διατάξεων του νέου μισθολογίου.

Καλούμε έστω και τώρα τον κάθε αρμόδιο Υπουργό της κυβέρνησης, να αναλάβει τις ευθύνες του και εφόσον
ενδιαφέρεται πραγματικά για τη βελτίωση των ισχυουσών διατάξεων, να δώσει εντολή για την άμεση συμμετοχή
στην εν λόγω Επιτροπή και στελεχών του συνδικαλιστικού μας κινήματος. Επιπλέον, δε, να δοθεί ο απαιτούμενος
χρόνος ώστε η Επιτροπή να καταλήξει σε προτάσεις επ’ ωφελεία των μισθοδοτούμενων και όχι με γνώμονα τις
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επιταγές των Μνημονίων.
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