Συνάδελφοι - συναδέλφισσες αστυνομικοί,
ειδικοί φρουροί, συνοριοφύλακες

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ
Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Εμείς που υπογράφουμε το κάλεσμα, εκφράζοντας και άλλους
συναδέλφους, επιδιώκουμε να δυναμώσει η συσπείρωση των
αστυνομικών τις πρωτοβάθμιες και στις δευτεροβάθμιες ενώσεις,
για μια μαζική αγωνιστική παρέμβαση για τα δικαιώματά μας. Επιδιώκουμε να δημιουργηθεί ένα δυνατό μαχητικό ρεύμα μέσα στις
ενώσεις, στα Δ.Σ και την ομοσπονδία που θα φέρει αποτέλεσμα
στους αγώνες μας.
Σ΄ αυτό το μαχητικό ρεύμα της πρωτοβουλίας αστυνομικών
μπορεί να συμμετάσχει κάθε συνάδελφος που δεν ανέχεται τα
αντιλαϊκά μέτρα όλων των κυβερνήσεων που διαδέχονται η μία
την άλλη προσθέτοντας συνεχώς βάσανα στη ζωή μας. Το συνδικαλιστικό μας κίνημα να αντιπαλεύει τις κυβερνήσεις όπως και
κάθε μέτρο που δυσκολεύει τα δικαιώματά μας.
Σ΄ αυτό το μαχητικό ρεύμα της πρωτοβουλίας αστυνομικών
μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι συνάδελφοι ανεξάρτητα από πολιτικές απόψεις, αρκεί να απορρίπτουν όμως τις αντιδραστικές θεωρίες που υποστηρίζουν ότι η αστυνομία πρέπει να είναι δύναμη
που χτυπά το λαό και ο αστυνομικός τυφλό όργανό καταστολής
και όχι άνθρωπος. Απορρίπτουν επίσης τις ναζιστικές θεωρίες και
την εγκληματική δράση της Χ.Α. η οποία πρωτοστατεί η αστυνομία
να γίνει εκφραστής και το αιματοβαμένο χέρι των ναζιστικών θεωριών όπως του Χίτλερ, της χούντας και άλλων φασιστών.

Συνάδελφοι - συναδέλφισσες
αστυνομικοί, ειδικοί φρουροί,
συνοριοφύλακες

Στην πρωτοβουλία αστυνομικών καλούμε
να συμμετέχουν μαζικά οι συνάδελφοι για
να δυναμώσει:
Το δικαίωμα στον αγώνα και την απεργία
και να ορθώσουμε τοίχο ενάντια σε κάθε προσπάθεια να στρέφεται η αστυνομία ενάντια στο
λαό.
Να δώσουμε το δικό μας αγωνιστικό μήνυμα καταδίκης και ανατροπής της βάρβαρης
αντιλαϊκής πολιτικής που υπηρετούν, με και
χωρίς μνημόνια, όλες οι κυβερνήσεις, σήμερα
των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και ΝΔ - ΠΑΣΟΚ προηγούμενα.

Όλοι βιώνουμε στην καθημερινότητά μας, το
σφαγιασμό των μισθολογικών, ασφαλιστικών,
συνταξιοδοτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων
μας.
Έχουμε υποστεί την εφαρμογή των άδικων
οικονομικών μέτρων που έχουν συρρικνώσει
τους μισθούς, τα επιδόματα και τις συντάξεις
μας. Το ειδικό μισθολόγιο που μας υποσχέθηκαν, αποδείχτηκε φτωχολόγιο.
Ζήσαμε τη ληστεία των ασφαλιστικών ταμείΓΙΑ ΕΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ
ων μας με το χρηματιστήριο και το PSI και την
ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ
ένταξή τους στη χοάνη του ΕΦΚΑ, με μοναδικό
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ
στόχο τη νέα υφαρπαγή των κεφαλαίων που
απέμειναν, την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και την περικοπή του εφάπαξ και των
Είμαστε κίνηση που συσπειρώνει αστυνοεπικουρικών συντάξεων.
μικούς, ειδικούς φρουρούς, συνοριοφύλακες,
στο πλαίσιο του συνδικαλιστικού κινήματος
Διαπιστώνουμε ότι οι συνθήκες στην της αστυνομίας και αγωνιζόμαστε να φέρουαστυνομία χειροτερεύουν, με τη μη τήρηση με πάλι στο προσκήνιο τις αρχές και αξίες του
του ωραρίου, τις ακανόνιστες αλλαγές και αγωνιστικού συνδικαλισμού.
την έλλειψη προγραμματισμού, τη στέρηΠροωθούμε, και από την πλευρά μας, την
ση του ρεπό, την πλήρη περιφρόνηση των κοινή δράση με τα λαϊκά στρώματα από τα
κανονισμών και των νόμων που -υποτίθε- οποία προερχόμαστε και πλήττονται μαζί μας
ται- ρυθμίζουν τα παραπάνω.
από την εφαρμογή των αντιλαϊκών πολιτικών.
Νιώθουμε την αβεβαιότητα. Για το αν θα
Η πρωτοβουλία μας στηρίζεται στη μαζική
επιστρέψουμε γεροί και υγιής στο σπίτι διεκδικητική και αγωνιστική δράση και όχι από
μας, πάνω στη μοτοσικλέτα και στα περι- τα κούφια λόγια περί της εξαίρεσής από τα μέπολικά με τα φθαρμένα λάστιχα, στις περι- τρα και τις περικοπές.
πολίες με τα ληγμένα αλεξίσφαιρα, στους
βρώμικους και ακατάλληλους χώρους κράΕίμαστε κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι,
τησης.
αντιστεκόμαστε στην αδράνεια, το συμβιβασμό, την υποταγή, την απαξίωση και την παΒιώνουμε, όπως όλοι οι εργαζόμενοι και τα θητική μας ταύτιση με τις βάρβαρες κατασταλλαϊκά στρώματα, την πλήρη υποβάθμιση των τικές πρακτικές σε βάρος του αγωνιζόμενου
δωρεάν δημόσιων υπηρεσιών στον τομέα της λαού.
υγείας, της πρόνοιας, της προσχολικής αγωγής και της παιδείας.
Σας καλούμε να πάρετε την υπόθεση στα
Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε με το χέρια σας, να βγάλετε τα απαραίτητα συμπεκουτσουρεμένο εισόδημα στη φοροεπιδρομή, ράσματα από τη διαχρονική δράση όλων αυστον ΕΝΦΙΑ και στα αλλεπάλληλα χαράτσια, τών των λεγόμενων «ανεξάρτητων» εκπροσώστις υπέρογκες δαπάνες για την ιατροφαρμα- πων των συνδικαλιστικών μας οργάνων, που
κευτική περίθαλψη.
υπηρέτησαν με περίσσια σπουδή από όλα τα
Ανησυχούμε για την απειλή του πολέμου «πόστα» τις αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόπου απλώνεται γύρω μας, ως αποτέλεσμα της ζουν σε βάρος μας και σε μεγάλο βαθμό άμεσυμμετοχής της χώρας μας στους πολεμικούς σα ή έμμεσα στηρίζουν τον κατασταλτικό χασχεδιασμούς στην περιοχή μας.
ρακτήρα της αστυνομίας.

▶

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ

● Να οργανωθεί ο αγώνας των αστυνομικών μέσα από τις ενώσεις και να αναλάβουμε οι ίδιοι την ευθύνη υπεράσπισης των
δικαιωμάτων μας.
● Να διασφαλιστούν και να διευρυνθούν
τα υπηρεσιακά, οικονομικά, ασφαλιστικά και
συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα, να αναχαιτιστεί η διαρκής επίθεση που δεχόμαστε, να
σταματήσει η κατρακύλα μισθών και συντάξεων, να δοθούν αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές παροχές με βάση τις
ανάγκες μας.
● Για ένα συνδικαλιστικό κίνημα αγωνιστικό, διεκδικητικό που να ανταποκρίνεται στις
σημερινές δύσκολες συνθήκες και τις προσδοκίες των αστυνομικών και θα φέρει κοντά
μας όλους τους νέους συναδέλφους που σήμερα αποστρέφονται τη συμμετοχή τους στις
ενώσεις.

● Να ενισχυθεί η αλληλεγγύη των αστυνομικών με τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους φτωχούς αγρότες και μικρούς
εμπόρους και επαγγελματίες και γενικά τους
συνανθρώπους μας που αγωνίζονται.
● Να απομονωθεί και να καταδικαστεί ο
ναζισμός και ο φασισμός, ο ρατσισμός και η
ξενοφοβία και οι πολιτικοί και κοινωνικοί του
εκφραστές, όπως της ΧΑ, που ύπουλα, με
το δήθεν ενδιαφέρον τους για τα προβλήματά μας αποπροσανατολίζουν τους αστυνομικούς, ενώ ουσιαστικά είναι εχθροί των συνδικαλιστικών μας αγώνων.
● Να δημιουργηθεί μια νέα δυναμική στους
αστυνομικούς, παιδιά -στην πλειοψηφία- εργατών, αγροτών και μικρομεσαίων λαϊκών
στρωμάτων, που συνειδητά θα εργαστούμε
για το όραμα μιας κοινωνίας προόδου και ευημερίας για το λαό μας.

▶

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

● Την εφαρμογή ενός σύγχρονου ειδικού
μισθολογίου που θα ανταποκρίνεται στο σημερινό κόστος ζωής, θα περιλαμβάνει την
πλήρη εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων
του ΣτΕ και την αποκατάσταση των μισθών με
στόχο αυξήσεις για την κάλυψη των αναγκών
μας και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
● Την αναπλήρωση από το κράτος των
απωλειών - ουσιαστικά της ληστείας - των
αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων
μας και την εγγύηση της λειτουργίας τους από
το κράτος.
Όχι στη λειτουργία επαγγελματικών ταμείων αστυνομικών που θα αποτελέσουν ένα
ακόμη τζογάρισμα των οικονομιών τους, δηλαδή δικών μας χρημάτων, στο χρηματιστήριο και θα γίνουν βορρά στο ιδιωτικό επιχειρηματικό κεφάλαιο.
● Τον πάγιο προγραμματισμό του χρόνου
εργασίας στην πράξη, με διασφάλιση του

ωραρίου και του ρεπό, καθώς και των αδειών
με βάση τις ουσιαστικές ανάγκες των αστυνομικών, χωρίς καταστρατηγήσεις, καθώς και
την προστασία της μητρότητας και των ιδιαιτεροτήτων των γυναικών αστυνομικών.
● Την κατοχύρωση του δικαιώματος απεργίας στα Σώματα Ασφαλείας, με συγκεκριμένες διασφαλίσεις της ουσιαστικής του άσκησης, με όρους αντίστοιχους των δημοσίων
υπαλλήλων και χωρίς τη δημιουργία απεργοσπαστικών και ειδικών κατασταλτικών μηχανισμών.
● Την ολοκληρωμένη εφαρμογή σύγχρονου κανονισμού ασφάλειας και υγιεινής, με
φροντίδα για διαρκή πρόσβαση των αστυνομικών στο σύστημα υγείας και την τακτική ψυχοσωματική τους εξέταση, καθώς και με εξασφάλιση των κανόνων καθαριότητας, υγιεινής
και ασφάλειας στους χώρους απασχόλησης
και στις αστυνομικές εγκαταστάσεις.

▶

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

● Την κατάργηση όλων των νόμων που καταστρατηγούν και αφαιρούν τα
υπηρεσιακά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα, καθώς και την αποκατάσταση των συντάξεων.
● Τη λειτουργία καθολικού, αποκλειστικά δημόσιου δωρεάν συστήματος
υγείας και πρόνοιας, που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες στον
τομέα της πρόληψης, της θεραπείας και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
● Την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και των άλλων φορολογικών χαρατσιών.
Ζητούμε τη θέσπιση αφορολόγητου ορίου που δεν θα γδέρνει τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους.
● Την κατάργηση των φόρων στο πετρέλαιο θέρμανσης και το φυσικό αέριο. Καμιά κατάσχεση και πλειστηριασμός λαϊκής κατοικίας. Καμιά διακοπή
ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και σταθερού τηλεφώνου. Όχι στη χρησιμοποίηση των αστυνομικών για την πραγματοποίηση κατασχέσεων.
● Την καθολική δωρεάν προσχολική αγωγή, σε δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς, χωρίς κριτήρια και προϋποθέσεις, για τα παιδιά όλων των
αστυνομικών, καθώς και την αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία.
Θέλουμε ειρήνη για εμάς και τα παιδιά μας. Στηρίζουμε την απαίτηση του
λαού μας ενώνουμε τη φωνή μας στον αγώνα ενάντια στους σχεδιασμούς
και τους πολέμους σε βάρος των λαών. Καμιά αλλαγή των συνόρων στην
περιοχή μας.
Καταδικάζουμε κάθε φωνή, που υποστηρίζει ότι οι αστυνομικοί πρέπει να
χτυπούν και να ρίχνουν χημικά στους εργαζόμενους και σε όσους αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους ή ενάντια στον πόλεμο. Είμαστε ριζικά αντίθετοι
στα μέτρα καταστολής για την εφαρμογή των αντιλαϊκών πολιτικών.
Θα είμαστε πάντα μαζί με το λαό, ποτέ εναντίον του.
Σηκώνουμε ψηλά τη σημαία των αναγκών μας και αγωνιζόμαστε
μαζί με το λαό, για ένα καλύτερο αύριο, για εμάς τους ίδιους, τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας και τους εν ενεργεία και συνταξιούχους
συναδέλφους μας!
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