
   
 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ  - ΕΝΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 

ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, στη Θεσσαλονίκη, 
ενόψει της 82ης Δ.Ε.Θ.  

 

 Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των Ομοσπονδιών μας, 
συγκεντρωθήκαμε, εδώ σήμερα, 8/9/2017, προκειμένου να εκφράσουμε την 
έντονη διαμαρτυρία και αγανάκτησή μας για τη συνεχιζόμενη αδιαφορία των 
κυβερνώντων και την απαράδεκτη άρνησή τους να αποδεχθούν τα υπερώριμα 
αιτήματα που τους έχουμε κοινοποιήσει προς επίλυση εδώ και αρκετό καιρό. 

 Εμείς οι Αστυνομικοί, οι Πυροσβέστες και οι Λιμενικοί, που αγωνιούμε 
για το μέλλον των Σωμάτων Ασφαλείας στη χώρα μας, αλλά και για την ίδια 
την προσωπική και οικογενειακή μας προοπτική, στέλνουμε ξεκάθαρο 
αγωνιστικό μήνυμα στους Κυβερνώντες και συνολικά στο πολιτικό σύστημα της 
Χώρας.  

 Ο αγώνας μας είναι καθαρά συνδικαλιστικός και αναφέρεται στην 
αγωνία και στην ανασφάλεια όλων ανεξαιρέτως των συναδέλφων μας είτε 
αυτοί είναι μάχιμοι στα περιπολικά, στις πόλεις και στα χωριά, στα λιμάνια και 
στις ανοικτές θάλασσες, στην ύπαιθρο χώρα και στα δάση της πατρίδας μας είτε 
ενισχύουν τις διοικητικές υπηρεσίες και τη διοίκηση των τριών Σωμάτων, ως 
αναγκαίος κρίκος μιας συμπαγούς «αλυσίδας» για την αποτελεσματική τους 
λειτουργία. 

 Ένα κοινό μέτωπο, σκληρά εργαζομένων υπό αντίξοες, επικίνδυνες και 
ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας, έχει διαμορφωθεί για να κάμψει την 
αδιαλλαξία των κυβερνώντων, οι οποίοι, όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε, 
άλλα έλεγαν πριν από τις εκλογές, συμμεριζόμενοι τα αιτήματά μας και άλλα 
πράττουν σήμερα ως κυβέρνηση.  

 Μαζί μας βρίσκονται και στηρίζουν τον αγώνα μας, για άλλη μια φορά, 
συνάδελφοί μας στην ενέργεια και στην αποστρατεία από τα Σώματα 
Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις.  

 Ο αγώνας είναι κοινός γιατί κοινά είναι τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε στις υπηρεσίες και στα «χαρακώματα» της ζωής. Κοινή είναι η 
αγωνία για το μέλλον των Σωμάτων, κοινή και για το μέλλον της πατρίδας μας. 
Τους ευχαριστούμε για τη σταθερή συμμετοχή και στήριξη του αγώνα μας. 



 Ως ένστολα στελέχη του ελληνικού κράτους, ορκιστήκαμε να φυλάττουμε, 
και φυλάττουμε, Θερμοπύλες, έχοντας κατακτήσει τον υψηλό βαθμό εκτίμησης 
των συμπολιτών μας, αφήνοντας πίσω μας τους ανυπόληπτους πολιτικούς, τους 
σαλτιμπάγκους της ανέξοδης αντιπαράθεσης. Την ίδια ώρα, απαιτούμε από 
όλους τους θεσμικούς εκπροσώπους της ελληνικής πολιτείας, να σεβαστούν τον 
δίκαιο αγώνα που δίνουμε καθημερινά για να αισθάνεται ασφαλής ο 
συνάδελφός μας, και κυρίως να συμβάλλουν στην επίλυση των αιτημάτων μας 
για να αισθάνεται ασφαλής και ο πολίτης. 

 Η αξιοπρέπειά μας είναι αδιαπραγμάτευτη αξία και ουδείς δικαιούται να 
τη θυσιάζει στο όνομα δήθεν της σωτηρίας της χώρας, συνεχίζοντας την 
υποχρηματοδότηση της λειτουργίας των Υπηρεσιών, την ανελέητη οικονομική 
μας αφαίμαξη και την υποτίμηση της ζωής μας. 

 Τους καλούμε λοιπόν, να βάλουν τέλος στα ψέματα και στα μνημόνια της 
εξαθλίωσης.  

 Όσο δεν γίνεται αυτό, ο δικός μας δρόμος του αγώνα και της ελπίδας, θα 
είναι μονόδρομος ως την τελική δικαίωση:  

 

 Διεκδικούμε και απαιτούμε: 

 

 Πλήρη συμμόρφωση της Κυβέρνησης με όλες τις αποφάσεις του 
Συμβουλίου της Επικρατείας για την αποκατάσταση των μισθολογικών 
μας αδικιών.  

 Διασφάλιση των ασφαλιστικών μας Ταμείων και διατήρηση της 
αυτοτέλειας αυτών. 

 Ενίσχυση του αξιόμαχου των Σωμάτων Ασφαλείας με νέες προσλήψεις, με 
τον εκσυγχρονισμό υποδομών και μέσων, αλλά και με την καθολική και 
έμπρακτη αναγνώριση του έργου μας από τους Κυβερνώντες. 

 Tην αναγνώριση του επαγγέλματος που επιτελούμε ως επικίνδυνου και 
ανθυγιεινού και την καθιέρωση ιατρού εργασίας, σύμφωνα με την 
εργατική νομοθεσία. 

 Την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και την παύση της φορολογικής αφαίμαξης 
των μικρών και μεσαίων εισοδημάτων. 

 Τη διασφάλιση της καταβολής κύριων και επικουρικών συντάξεων σε 
ανεκτά επίπεδα διαβίωσης και όχι υπό τη μορφή φιλοδωρήματος. 

 Την αναβάθμιση του κοινωνικού κράτους και των παρεχόμενων αγαθών  
και υπηρεσιών στον τομέα της Πρόνοιας, της Υγείας και της Παιδείας. 

 Την άμεση επίλυση της τριχοτόμησης του πυροσβεστικού προσωπικού και 
του σεβασμού του κανονισμού μεταθέσεων. 



 Τέλος, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους ενεργούς συμπολίτες μας 
και χαιρετίζουμε τις ειρηνικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας τους. Ως πολίτες αυτής 
της Χώρας βιώνουμε τα ίδια προβλήματα και έχουμε τις ίδιες αγωνίες για το 
μέλλον. Γι' αυτό επιζητούμε έναν άλλο ρόλο, του κοινωνικά χρήσιμου ένστολου 
συνειδητοποιημένου πολίτη, που υποφέρει από τις συνέπειες της κρίσης το ίδιο 
όπως και οι συμπολίτες μας. 

 Τα Σώματα Ασφαλείας αποτελούν και πρέπει να αποτελούν παράγοντα 
ομαλότητας στο πλαίσιο των δημοκρατικών λειτουργιών του πολιτεύματος.  

 Ως θεσμικοί φορείς, καλούμε την ελληνική Κυβέρνηση να μη φέρνει 
αντιμέτωπη την κοινωνία με τις δυνάμεις των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά να 
υπηρετεί το κράτος δικαίου που πρεσβεύεται και όχι λογικές, καταδικασμένες 
στη συνείδηση ακόμα και των πολιτών που την στήριξαν με τη ψήφο τους. 

ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΕΣΕΙΣ, ΑΓΩΝΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ΕΜΕΙΣ! 

 

Θεσσαλονίκη, 08 Σεπτεμβρίου 2017 
 


