
Κάνηε ππάξη ηιρ δεζμεύζειρ ζαρ!! 

Μιζθολόγιο, βαθμολόγιο, επικινδςνόηηηα επαγγέλμαηορ. 

 

 

 

 



 

 

Αζήλα, 09 επηεκβξίνπ 2019 
                                                                                                                                                                   Αξ. Πξση.: 201/1/47δ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 Με ηζρπξό ζπκβνιηζκό, ηα αλακκέλα θεξηά ζηε κλήκε ησλ Πεζόλησλ, ελ ώξα θαζήθνληνο, ζπλαδέιθσλ καο, νινθιεξώζεθε θέηνο 
ε θνηλή έλζηνιε ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο ησλ Οκνζπνλδηώλ ησλ Αζηπλνκηθώλ, ησλ Ππξνζβεζηώλ, ησλ Ληκεληθώλ θαη ησλ 
ηξαηησηηθώλ, ζηηο 6 επηεκβξίνπ 2019, ζην Λεπθό Πύξγν, κε αθνξκή ηα εγθαίληα ηεο 84εο Γηεζλνύο Έθζεζεο Θεζζαινλίθεο από 
ηνλ Πξσζππνπξγό ηεο Υώξαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σόζν κε ηηο νκηιίεο ησλ πξνέδξσλ ησλ Οκνζπνλδηώλ όζν θαη κε ην δπλακηζκό ησλ ζπγθεληξσζέλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
πνξείαο πνπ αθνινύζεζε κέρξη ην Τθππνπξγείν Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, ην ζπλδηθαιηζηηθό καο θίλεκα έζηεηιε θαη πάιη ερεξά 
κελύκαηα πξνο ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Πνιηηηθά Κόκκαηα, εζηηάδνληαο θπξίσο ζηελ αλαγλώξηζε ηεο επηθηλδπλόηεηαο ηεο εξγαζίαο 
θαη ζε άιια αηηήκαηα πνπ, παξά ηηο θαηά θαηξνύο δεζκεύζεηο ηνπ πνιηηηθνύ θόζκνπ, δελ έρνπλ επηιπζεί. «Κάληε πξάμε ηηο 
δεζκεύζεηο ζαο. Μηζζνιόγην, βαζκνιόγην, επηθηλδπλόηεηα επαγγέικαηνο», ήηαλ ην θεληξηθό ζύλζεκα θαη εμαθνινπζεί λα απνηειεί 
θαη ηνλ βαζηθό καο δηεθδηθεηηθό ζηόρν. 

 

ηα αηηήκαηά καο αλαθέξζεθαλ αλαιπηηθόηεξα, ν Πξόεδξνο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Δλώζεσλ ηξαηησηηθώλ θ. Γεκήηξηνο 
ΡΧΣΑ, ν Πξόεδξνο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Δλώζεσλ Τπαιιήισλ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο θ. Γεκήηξηνο 
ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ, ν Πξόεδξνο ηεο Έλσζεο Αμησκαηηθώλ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο θ. Γηώξγνο ΒΗΝΣΕΖΛΑΗΟ, ην κέινο ηνπ Γ ηεο 
Παλειιήληαο Έλσζεο Αμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο θ. Γεκήηξεο ΚΤΡΗΑΚΟΤΛΟΠΟΤΛΟ, ν Πξόεδξνο ηεο Παλειιήληαο 
Οκνζπνλδίαο Δλώζεσλ Πξνζσπηθνύ Ληκεληθνύ ώκαηνο θ. Παλαγηώηεο ΣΗΑΝΟ, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Παλειιήληαο 
Οκνζπνλδίαο Αμησκαηηθώλ Αζηπλνκίαο θ. Αλδξέαο ΒΔΛΛΗΟ θαη ν Πξόεδξνο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Αζηπλνκηθώλ 
Τπαιιήισλ θ. Γξεγόξηνο ΓΔΡΑΚΑΡΑΚΟ, ν νπνίνο θιείλνληαο ηνλ θύθιν ησλ νκηιεηώλ, ππελζύκηζε όηη νη έλζηνινη βξέζεθαλ γηα 



πξώηε θνξά όινη καδί ζηε Θεζζαινλίθε, δηεθδηθώληαο ηε ζεζκνζέηεζε ηεο επηθηλδπλόηεηαο ηεο εξγαζίαο ην 2003, επεηδή ε ηόηε 
θπβέξλεζε είρε αζεηήζεη ηηο δεζκεύζεηο ηεο. 

 

ύληνκν ραηξεηηζκό ζηνπο ζπγθεληξσζέληεο απεύζπλαλ, ν Γήκαξρνο Θεζζαινλίθεο θ. Κσλζηαληίλνο ΕΔΡΒΑ, ε επηθεθαιήο 
αληηπξνζσπείαο ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α. θα Καηεξίλα ΝΟΣΟΠΟΤΛΟΤ, ν ππνςήθηνο βνπιεπηήο ηνπ ΚΗΝ.ΑΛ. θ. Γηώξγνο ΦΔΣΔΡΗΓΖ, ν 
Πξόεδξνο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Απνζηξάησλ σκάησλ Αζθαιείαο θ. Δπάγγεινο ΥΡΗΣΑΚΟΠΟΤΛΟ, ελώ παξέζηε ν 
Πεξηθεξεηάξρεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θ. Απόζηνινο ΣΕΗΣΕΗΚΧΣΑ θαη άιινη. 

Μεηά ηηο νκηιίεο αθνινύζεζε δπλακηθή πνξεία κέζσ ησλ θεληξηθώλ νδώλ ηεο πόιεσο πξνο ην Τθππνπξγείν Μαθεδνλίαο –Θξάθεο, 
όπνπ ε δηεπζύληξηα ηνπ Τθππνπξγνύ θ. Θεόδσξνπ ΚΑΡΑΟΓΛΟΤ, παξέιαβε ην Φήθηζκα κε ηα θνηλά αηηήκαηά καο, ην νπνίν θαη 
επηζπλάπηεηαη. 
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ΦΗΦΙΜΑ 

ΕΝΣΟΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΤΓΚΕΝΣΡΧΗ ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ 

(06-09-2019, 84
Η

 ΔΕΘ) 

Εκείο, νη έλζηνινη ιεηηνπξγνί ησλ Σσκάησλ Αζθαιείαο θαη ησλ Ελόπισλ Δπλάκεσλ, πνπ ζπγθεληξσζήθακε ζήκεξα ζην Λεπθό Πύξγν, ελόςεη ησλ 

εγθαηλίσλ ηεο 84
εο

 Δηεζλνύο Έθζεζεο Θεζζαινλίθεο από ηνλ Πξσζππνπξγό ηεο Φώξαο, δηακαξηπξόκαζηε θαη θέηνο δηόηη, δηαρξνληθά, ην 

πνιηηηθό ζύζηεκα, δε ζηάζεθε ζην ύςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη δελ έζεζε ζηηο πξνηεξαηόηεηέο ηνπ ην δηαξθή εθζπγρξνληζκό θαη ηε ζσξάθηζε 

ησλ θξαηηθώλ ππεξεζηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο αληηκεηώπηζεο ησλ απεηιώλ ηεο παηξίδαο καο. 

Εκείο, νη Υπεξεηνύληεο ζηα Σώκαηα Αζθαιείαο θαη ζηηο Έλνπιεο Δπλάκεηο, γλσξίδνπκε πνιύ θαιά όηη -κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο ζην παξειζόλ- 

πάληα γηα ηνπο θξαηνύληεο ήκαζηαλ  πνιίηεο β’ θαηεγνξίαο, θαη γη’ απηό, άιισζηε, δεκηνπξγήζακε ην δηθό καο θνηλό αγσληζηηθό κέησπν. 

Αζηπλνκηθνί, Ππξνζβέζηεο θαη Ληκεληθνί ζηελ αξρή, ηξαηησηηθνί θαη Απόζηξαηνη ζηε ζπλέρεηα, όινη καδί, δηεθδηθώληαο ηα απηνλόεηα 

δηθαηώκαηά καο. Με έλα θνηλό ζηόρν - ην αμηόκαρν ησλ Σσκάησλ Αζθαιείαο θαη ησλ Ελόπισλ Δπλάκεσλ, ηελ αζθάιεηα ηνπ πνιίηε θαη ηεο 

παηξίδαο καο, ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ελ ώξα ππεξεζίαο, ηελ αμηνπξεπή καο δηαβίσζε θαη ηελ θαηαμίσζή καο ζηελ θνηλσλία, όρη σο 

πεηζήλησλ νξγάλσλ ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο, αιιά σο ελζπλείδεησλ ιεηηνπξγώλ ζε έλα θξάηνο δηθαίνπ, θνηλσληθά αιιειέγγπνπ θαη όρη 

αλάιγεηνπ απέλαληη ζηνπο αζζελέζηεξνπο θαη ηνπο θαηαηξεγκέλνπο, όπνπ Γεο. 

Δπζηπρώο, ε ηειεπηαία δεθαεηία ζηηγκαηίζηεθε από ηε γεληθεπκέλε θξίζε αξρώλ θαη αμηώλ, θαη ελ ηέιεη, από ηελ νηθνλνκηθή ρξενθνπία, πνπ καο 

νδήγεζαλ ζπλδπαζηηθά ζηα Μλεκόληα ηεο αλειέεηεο ιηηόηεηαο θαη ησλ απάλζξσπσλ πεξηθνπώλ ησλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ, ησλ κηζζώλ θαη ησλ 

ζπληάμεσλ. Παξά ηηο πξνεηδνπνηήζεηο καο όηη ηα κέηξα απηά ζα νδεγνύζαλ ζηε δηάιπζε ησλ Τπεξεζηώλ θαη ζηε γεληθή απαμίσζε ησλ 

ελζηόισλ, δελ εηζαθνπζζήθακε. Έηζη, ε θαηάζηαζε ζηνλ ηνκέα ηεο εζσηεξηθήο αζθαιείαο είλαη ρεηξόηεξε από πξηλ, ελώ θαη νη εμσηεξηθνί 

θίλδπλνη δελ έρνπλ απαιεηθζεί. Η δηεζλήο θαηάζηαζε θαη νη εζληθέο εθθξεκόηεηεο πξνθαινύλ έληνλε αλεζπρία, ελώ ην κεηαλαζηεπηηθό πξόβιεκα 

επαλήιζε δξηκύηεξν. Τα ζύκαηα ελ ώξα ππεξεζίαο, νη Ήξσέο καο, αδηάςεπζηνο κάξηπξαο ηεο νηθηξήο πξαγκαηηθόηεηαο πνπ βηώλνπκε θαη πνπ 

θαινύκαζηε όινη καο θαη πάιη λα αληηζηξέςνπκε.  



Σε απηήλ ηελ θξίζηκε γηα ηελ παηξίδα καο πεξίνδν, όπνπ κηα λέα Κπβέξλεζε αλέιαβε λα ζεξαπεύζεη ηηο πιεγέο, ηηο παζνγέλεηεο θαη ηα ιάζε 

ηνπ παξειζόληνο, δίλνληαο πξνεθινγηθά πνιιέο ππνζρέζεηο θαη δεζκεύζεηο, εκείο από ηελ πιεπξά καο νθείινπκε λα δειώζνπκε δπλακηθά 

παξόληεο: Παξόληεο ζηνλ αγώλα γηα λα κελ δηαςεπζηνύλ μαλά νη ειπίδεο καο, παξόληεο ζηνλ αγώλα  γηα λα κελ απνηειέζνπλ μαλά ηα όλεηξά καο 

πεδίν άγνλσλ πνιηηηθώλ αληηπαξαζέζεσλ θαη μεπεξαζκέλσλ επηθνηλσληαθώλ παηγληδηώλ.  

Γη’ απηό θαινύκε ηνλ Πξσζππνπξγό ηεο Υώξαο λα αθνπγθξαζηεί ηηο αγσλίεο καο θαη αύξην θηόιαο λα απαληήζεη ζεηηθά ζε ζεηξά θαίξησλ 

δεηεκάησλ πνπ καο απαζρνινύλ θαη βξίζθνληαη δηαρξνληθά ζην επίθεληξν ηνπ αγώλα καο. 

-Να γίλνπλ, επηηέινπο, πξάμε νη δεζκεύζεηο! 

-Κακηά κέξα λα κελ πάεη ρακέλε! 

-Καλείο θαη θακηά λα κε δήζεη μαλά ηελ θνξντδία! 

Καηόπηλ ηνύησλ, απαηηνύκε από ηε λέα Κπβέξλεζε θαη ηνπο αξκόδηνπο Υπνπξγνύο ηεο, κε παξεθθιίλνληαο από ηε δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία ηνπ 

δηαιόγνπ θαη ηεο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο, λα πξνβνύλ ζηελ επίιπζε ησλ θάησζη δίθαησλ αηηεκάησλ καο: 

- Πιήξε ζπκκόξθσζε ηεο Κπβέξλεζεο κε όιεο ηηο απνθάζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ κηζζνινγηθώλ καο 

αδηθηώλ, ήηνη ηελ επαλαθνξά ησλ απνδνρώλ καο ζηα επίπεδα ηνπ Ινπιίνπ ηνπ 2012 θαη ηε ρνξήγεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ αληίζηνηρσλ αλαδξνκηθώλ. 

- Ελίζρπζε ηνπ αμηόκαρνπ ησλ Σσκάησλ Αζθαιείαο θαη ησλ Ελόπισλ Δπλάκεσλ κε λέεο πξνζιήςεηο αζηπλνκηθώλ, ππξνζβεζηώλ θαη ιηκεληθώλ, 

κε ηνλ εθζπγρξνληζκό ππνδνκώλ θαη κέζσλ, απνδεηθλύνληαο εκπξάθησο ηελ πνιηηηθή ηνπο βνύιεζε γηα αιιαγέο. 

- Τελ αλαγλώξηζε ηνπ επαγγέικαηνο πνπ επηηεινύκε σο επηθίλδπλνπ θαη αλζπγηεηλνύ θαη ηελ θαζηέξσζε ηαηξνύ εξγαζίαο, ζύκθσλα κε ηελ εξγαηηθή 

λνκνζεζία. 

- Τελ παύζε ηεο αληηζπληαγκαηηθήο θαη άληζεο κεηαρείξηζεο κεηαμύ ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγώλ -ελζηόισλ θαη κε- ζηελ απνδεκίσζε ησλ 

νδνηπνξηθώλ εμόδσλ θαη ηελ άκεζε έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ Πξνεδξηθνύ Δηαηάγκαηνο πνπ νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 4336/2015. 

- Τελ απνδέζκεπζε θνλδπιίσλ γηα ηηο άκεζεο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ Σσκάησλ θαη ηελ απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο δαπαλώλ. 

- Τε δηακόξθσζε λένπ βαζκνινγίνπ γηα ηα Σώκαηα Αζθαιείαο. 

- Τελ απνθαηάζηαζε ησλ νξγαληθώλ ζέζεσλ ΛΣ - ΕΛΑΚΤ ζην πιαίζην πνπ νξίδεη ν Νόκνο 4150/2013. 

- Τελ άκεζε θαηαβνιή απνδεκίσζεο ησλ λπρηεξηλώλ ππεξεζηώλ ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ Ελόπισλ Δπλάκεσλ. 



- Τελ θαηάξγεζε ηνπ ΕΝΦΙΑ θαη ηελ παύζε ηεο θνξνινγηθήο αθαίκαμεο ησλ κηθξώλ θαη κεζαίσλ εηζνδεκάησλ. 

- Τε δηαζθάιηζε ηεο θαηαβνιήο θύξησλ θαη επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ ζε αλεθηά επίπεδα δηαβίσζεο θαη όρη ππό ηε κνξθή θηινδσξήκαηνο.  

- Τελ αλαβάζκηζε ηνπ θνηλσληθνύ θξάηνπο θαη ησλ παξερόκελσλ αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Πξόλνηαο, ηεο Υγείαο θαη ηεο Παηδείαο. 

Τέινο, εθθξάδνπκε ηελ αιιειεγγύε καο ζηνλ αγώλα όζσλ έρνπλ ζηγεί από ηηο κλεκνληαθέο πνιηηηθέο θαη δηαδειώλνπλ κε εηξεληθό ηξόπν γηα 

λα αλαθηήζνπλ ρακέλεο θαηαθηήζεηο θαη εξγαζηαθά δηθαηώκαηα. Ωο έλζηνινη ιεηηνπξγνί ηεο πνιηηείαο, αξλνύκαζηε ην ξόιν ηνπ θαηαζηνιέα θαη 

θαινύκε ηνπο θπβεξλώληεο λα κελ καο ρξεζηκνπνηνύλ. Σε κηα δεκνθξαηηθή πνιηηεία πξνέρεη ν δηάινγνο θαη ε πεηζώ θαη όρη ην δίθαην ηνπ ηζρπξνύ! 

Θεζζαινλίθε, 06 Σεπηεκβξίνπ 2019 


