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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

 Σε συνέχεια της συνεδρίασης των Ομοσπονδιών μας, στις 17 Ιουλίου 2020 

και της απόφασής μας για την πραγματοποίηση κοινής εκδήλωσης διαμαρτυρίας στη 

Θεσσαλονίκη, λαμβάνοντας υπόψη και την εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης, κατά τη 

σημερινή νέα συνεδρίασή μας, αφού συνεκτιμήσαμε την ακύρωση της 85ης Διεθνούς 

Έκθεσης Θεσσαλονίκης και την τροποποίηση του προγράμματος του Πρωθυπουργού, 

αποφασίσαμε το συνδικαλιστικό μας κίνημα να μην προβεί στην καθιερωμένη 

συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Ομοσπονδιών και αντί αυτής, να προβεί στην έκδοση 

κοινού Ψηφίσματος με τις θέσεις και τα αιτήματά μας, το οποίο θα επιδοθεί στον 

Πρωθυπουργό της Χώρας κ. Κυριάκο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ. 

 Όπως όλοι γνωρίζουμε, η πανδημία του φονικού ιού Covid-19 μετά την 

πρόσκαιρη υποχώρησή της, φαίνεται ότι επιστρέφει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους 

ένστολους, που από την πρώτη στιγμή βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του μετώπου 

για την αντιμετώπισή της. Τα θετικά κρούσματα συναδέλφων μας αποτελούν σήμα 

κινδύνου που μας καλεί σε πλήρη εγρήγορση και δράση για τη θωράκιση του 

ένστολου δυναμικού της πατρίδας μας. Με τις παρεμβάσεις μας, από την πρώτη 

στιγμή έχουμε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, απαιτώντας από την πολιτεία τη 

διάθεση όλων των αναγκαίων μέσων για την εκπλήρωση της αποστολής μας κατά τον 

καλύτερο τρόπο και χωρίς οι ίδιοι να κινδυνεύουμε από τον φονικό ιό. 

 Η αντιμετώπιση της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης ανέδειξε τα χρόνια 

προβλήματα των κρατικών υπηρεσιών και επιβεβαίωσε το δίκαιο του αγώνα μας και 

το αληθές των αιτημάτων που καταγράφονται διαρκώς στα διεκδικητικά μας πλαίσια 

και στα ψηφίσματα των συνδικαλιστικών μας οργάνων. 

 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.  

 Επαναλαμβάνουμε, επομένως, ότι 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. 

 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. 

 Το γεγονός ότι δεν θα δώσουμε φέτος το δυναμικό μας παρών στη 

Θεσσαλονίκη, ας μην εκληφθεί από κανέναν ως αδυναμία, αλλά ως εκδήλωση 

υπευθυνότητας και αίσθησης του καθήκοντος έναντι των συναδελφισσών και των 

συναδέλφων μας και βεβαίως έναντι του δημοσίου συμφέροντος το οποίο υπηρετούμε 

ευόρκως και με βάση αυτό καθορίζουμε κάθε φορά την πορεία μας. 

 Τέλος, καλούμε τα μέλη μας, να συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους στο πλευρό 

των συναδελφισσών και των συναδέλφων μας για την αντιμετώπιση της υγειονομικής 

κρίσης, γνωρίζοντας ότι όλοι κρινόμαστε και από αυτήν την δοκιμασία. Η έκβασή της 

είναι καθοριστική και θα σημαδέψει και τον δικό μας συνδικαλιστικό αγώνα, 

απαιτώντας πάντα από τους κυβερνώντες την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων 

μας. 

 

 
 
 

 


