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1) Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Έφη Αχτσιόγλου 

(Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ) 

2) Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ 

Νικόλαο Τόσκα (Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ) 

3) Δ.Σ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων 

(Μέσω ΠΟΑΣΥ) 

2) Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων  

     Π.Ο.ΑΣ.Υ 

4) Όλες τις Υπηρεσίες Πειραιά 

 
 Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι εργαζόμενοι και οι ασφαλισμένοι επί επτά 

συνεχή έτη, έχουν υποστεί, στο βωμό των μνημονίων, αλλεπάλληλες και 

βάναυσες μειώσεις στους μισθούς και τις συντάξεις τους, ενώ και η 

εφαρμοζόμενη σήμερα πολιτική δεν αναστρέφει αυτή την πορεία, ειδικότερα δε 

για τους ενστόλους (Αστυνομικούς & Πυροσβέστες) και προς απόδειξη αυτών, 

σας παραθέτουμε τα παρακάτω. 

 
Με τη ψήφιση του Ν.4488/2017, τροποποιήθηκε το άρθρο 26 του 

Π.Δ.422/1981 και ταυτόχρονα με την έκδοση της από 03-10-2017 ερμηνευτικής 

εγκυκλίου του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), διαπιστώνεται 

αναδρομική (από 01-01-2017) ωμή παρέμβαση στις κρατήσεις της μηνιαίας πάγιας 

κράτησης των συντάξιμων αποδοχών υπέρ του ΜΤΠΥ και για τα ειδικά μισθολόγια 

(Ν.4472/2017), ήτοι επιπλέον μειώσεις για τους συναδέλφους μας που ανήκουν στα 

ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πόλεων, μέσω της αύξησης του ποσοστού κράτησης 

από 4% σε 4,5%. 

 

Παράλληλα, στην αιτιολογική έκθεση, ενώ αναφέρουν ότι δε θα υπάρχουν 

περαιτέρω επιβαρύνσεις στους υπαλλήλους από την προωθούμενη ρύθμιση, λόγω της 

μειωμένης βάσης υπολογισμού, πράγμα το οποίο ισχύει μόνο για τους δημοσίους 

πολιτικούς υπαλλήλους, αφού καταργείται η κράτηση των άρθρων 2 και 6 του 

Ν.3513/2006 από 01-01-2017, διαπιστώνουμε, με την παραπάνω εγκύκλιο ότι η εν 

λόγω αύξηση ισχύει και για τους δημοσίους στρατιωτικούς υπαλλήλους 

(Αστυνομικούς & Πυροσβέστες), χωρίς όμως να γίνεται αναφορά για τη μη 

μείωση της βάσης υπολογισμού και συνεπώς των επιπλέων επιβαρύνσεων που θα 

υποστεί ειδικά και μόνο η εν λόγω κατηγορία των δημοσίων λειτουργών.     

 

Επίσης, αδικαιολόγητη αιτιολόγηση, από τη σημερινή Κυβέρνηση, για την 

παραπάνω αύξηση στις κρατήσεις, είναι η κατάργηση της κράτησης ύψους 3% επί 

των προμηθειών του Δημοσίου από την 01-01-2015, με μοναδικό αποτέλεσμα την 

αύξηση στα κέρδη μεγάλων επιχειρήσεων κατά το προαναφερόμενο ποσοστό, αφού 

δεν υπήρξε καμία μείωση των τιμών. Δεν υπερασπίστηκε λοιπόν ούτε την κοινή 

λογική γιατί η κράτηση του 3% δεν ήταν φόρος υπέρ τρίτων αλλά ένας κατ’ εξοχή 

αναδιανεμητικός πόρος προς το ταμείο και από έναν περιορισμένο αριθμό 

προμηθευτών διανέμονταν αυτό το κοινωνικό μέρισμα. Μία Κυβέρνηση που 
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σθεναρά, προεκλογικά τουλάχιστον, διακήρυττε την ενίσχυση των ασθενών 

οικονομικά κοινωνικών στρωμάτων, έρχεται σήμερα, μέσω της εγκυκλίου του 

ΜΤΠΥ, να μειώσει το εισόδημα των σκληρά εργαζόμενων στα Σώματα 

Ασφαλείας, εκτός αν αυταπατόμαστε και θεωρούμε τους ένστολους της χώρας 

υψηλά αμειβόμενους που ανήκουν σε αντίστοιχα κοινωνικά στρώματα. 

 

Ως νόμιμο πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό σωματείο, εκπροσωπώντας όσο το 

δυνατόν καλύτερα τους συναδέλφους μας, αναδεικνύουμε τον εν λόγω ζήτημα, καίτοι 

αφορά ένα ποσοστό μόνο από αυτούς, προτρέποντας τη νέα διοίκηση της 

Ομοσπονδίας μας, να κατατάξει ψηλά στην ατζέντα της την προαναφερόμενη 

επιλεκτική και έμμεση μείωση στους μισθούς των συναδέλφων, ζητώντας την 

κατάργηση της εν λόγω αύξησης στις κρατήσεις υπέρ του ΜΤΠΥ, θέτοντας  

επιτακτικά τα παρακάτω ερωτήματα. 

 

1) Ήταν σύμφωνο το Δ.Σ του ΜΤΠΥ, υπήρξε σχετική απόφαση αυτού; 

2) Εκπονήθηκαν αναλογιστικές μελέτες και ποια τα πορίσματα αυτών; 

3) Με ποια κριτήρια έγινε η εν λόγω αύξηση στις κρατήσεις σε ένα 

πληθυσμό εργαζομένων, χωρίς κανένα αντιστάθμισμα όπως σε λοιπές 

περιπτώσεις εργαζομένων πολιτικών υπαλλήλων στο δημόσιο; 

4) Γνώριζε η αρμόδια Υπουργός ότι το αντιστάθμισμα δεν αφορά τους 

στρατιωτικούς υπαλλήλους του δημοσίου και αν ναι, γιατί δεν αποτύπωσε 

την αληθινή εικόνα στη σχετική αιτιολογική έκθεση;  

5) Η ερμηνεία της επίμαχης διάταξης από την εγκύκλιο του ΜΤΠΥ έχει ως 

στόχο να επιβαρύνει αποκλειστικά τον αστυνομικό και τον πυροσβέστη;    

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

 

 

 


