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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Το κοινό διεκδικητικό πλαίσιο των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων
συζητήθηκε εκτενώς σήμερα, 17 Ιουλίου 2020, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της
Π.Ο.ΑΣ.Υ., με τη συμμετοχή των εκπροσώπων τους, ενόψει των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας του
συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας κατά τα εγκαίνια της 85  Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από
τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν τα οξυμένα προβλήματα του ανθρώπινου δυναμικού των
Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων στις συνθήκες της πρωτόγνωρης υγειονομικής
κρίσης, η οποία, σύμφωνα και με τα τελευταία δεδομένα, ενδέχεται να επιστρέψει δριμύτερη, με ό,τι
αυτό συνεπάγεται για τη χώρα και ολόκληρη την κοινωνία. Τονίστηκε, δε, η επίδειξη της μέγιστης
υπευθυνότητας και εγρήγορσης τόσο από τους αρμόδιους φορείς όσο και από τους συμπολίτες μας
ώστε να αποφευχθεί ένα νέο κύμα πανδημίας, που αναπόφευκτα θα λειτουργήσει επιβραδυντικά και για
τις δικές μας επιδιώξεις.

Σε κάθε περίπτωση, το συνδικαλιστικό μας κίνημα συνεχίζει να διεκδικεί αναλλοίωτα τα αιτήματα που
έχουν τεθεί και από τις προηγούμενες συναντήσεις μας, στην Κυβέρνηση και στα συναρμόδια
Υπουργεία, απαιτώντας την επίλυσή τους, δεδομένου ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια αντοχής
και υπομονής μας.

Οι ένστολοι λειτουργοί των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, απαιτούν συγκεκριμένες
απαντήσεις δικαίωσης του πολύχρονου αγώνα για ένα δίκαιο και αξιοπρεπές μισθολόγιο, σύμφωνα με
τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για επιστροφή μισθών στα επίπεδα του 2012,
αναγνώριση της εργασίας ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής, θεσμικές αλλαγές για εμπέδωση της
επαγγελματικής λειτουργίας των Υπηρεσιών, για αξιοκρατική εξέλιξη των στελεχών, για διασφάλιση των
συνθηκών εργασίας, για υπηρεσιακή αξιοπρέπεια - κοινωνική καταξίωση κ.λπ.

Αφουγκραζόμενοι τις αγωνίες των συναδέλφων μας, οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών, τόνισαν κατά
τη σύσκεψη, ότι είναι μονόδρομος και φέτος η δυναμική μας συμμετοχή στην εκδήλωση διαμαρτυρίας
που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 4 Σεπτεμβρίου 2020, λαμβάνοντας υπόψη έως τότε και
την εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης.

Οι άνθρωποι που βρίσκονται παντί τω τρόπω στην πρώτη γραμμή και σε όλα τα μέτωπα, αξίζουν
έμπρακτης αναγνώρισης, πρώτα και κύρια από την Κυβέρνηση, με την εκπλήρωση των
εκπεφρασμένων, πολυπλεύρως, δεσμεύσεών της, για όλα τα προαναφερθέντα θέματα.
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