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Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, 

 

∆ιανύουµε µια περίοδο όπου όλοι οι εργαζόμενοι της χώρας δέχονται ολομέτωπη επίθεση στο σύνολο 

των εργασιακών τους δικαιωμάτων, µε αποτέλεσµα τη συνεχή υποβάθμιση του βιοτικού τους επιπέδου 

και την πλήρη διάλυση των εργασιακών και κοινωνικών σχέσεων, προς όφελος της εχόντων και 

κατεχόντων. 

 

Η αντεργατική και αντιλαϊκή πολιτική των εκάστοτε κυβερνήσεων, με κορύφωση τα δυόμιση τελευταία 

χρόνια της λαίλαπας των μνημονιακών μέτρων, σε συνδυασµό µε τη στάση και την ανοχή των δυνάμεων 

του κυβερνητικού συνδικαλισμού, σε κορυφαίο επίπεδο (ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ), επιβάλλουν την αναγκαιότητα της 

αγωνιστικής ανασύνταξης του συνδικαλιστικού κινήματος και σε αυτήν την κατεύθυνση θέλουµε και εµείς 

να συμβάλουμε µε όλες µας τις δυνάµεις. 

 

Οι κορυφαίες τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ) αλλά και μια κρίσιμη μάζα 

συνδικαλιστικής εκπροσώπησης συναδέλφων αστυνομικών σε επίπεδο ομοσπονδιών αλλά και 

πρωτοβάθμιων σωματίων των σωμάτων ασφαλείας, µε την αδράνεια και τη συναίνεση που επέδειξαν όλα 

αυτά τα χρόνια, επιχειρούν να οδηγήσουν  τους εργαζόμενους στην απαξίωση και τη μοιρολατρία. 

 

 Έχουν λοιπόν ένα  μεγάλο μερίδιο ευθύνης για το τέλµα που έχει οδηγηθεί συνδικαλιστικά ο κλάδος 

και την σοβαρή εκτροπή των εργασιακών µας δικαιωμάτων. Οι συνέπειες των επιλογών αυτών είναι οι 

συνεχόμενες αρνητικές εξελίξεις για τους υπαλλήλους του Αστυνομικού Σώματος, µη εξαιρουμένων και 

των εργαζόμενων στο Νομό µας, που προκύπτουν: 

• Από την εφαρμογή  αντεργατικών ωραρίων µε αλλεπάλληλες συνεχόμενες καταστρατηγήσεις 

και πρόσθετες υπηρεσίες, ιδίως στις κεντρικές Υπηρεσίες Αθήνας, Θεσσαλονίκης και των μεγάλων 

αστικών κέντρων της περιφέρειας (υπερεργασία στα γεγονότα της Κερατέας, στις εκατοντάδες 

εκδηλώσεις διαμαρτυρίας με πορείες – απεργίες, ιδίως τα τελευταία δυόμιση χρόνια, την 

υπεραπασχόληση στα γήπεδα) µε ανταμοιβή εκατοντάδες χρωστούμενα ρεπό, που συσσωρεύονται 

αδιάθετα. Άλλωστε κι εµείς οι εργαζόμενοι του Νομού Καστοριάς, θα κληθούμε να πληρώσουμε βαρύ 

το τίμημα σε επίπεδο υπερεργασίας και αντεργατικών ωραρίων, σε αντιστοίχιση με την οργανική μας 

δύναμη, εάν υλοποιηθεί τελικά η απόφαση της Κυβέρνησης για δημιουργία κλειστού χώρου φύλαξης 

μεταναστών στο Στρατόπεδο «Πόρτη» της Νεάπολης – Κοζάνης ή όπως φημολογείται στο Στρατόπεδο 

Κωσταραζίου στο Νομό μας, παρά την άρνηση των τοπικών κοινωνιών.  

• Από την συστηµατική παραβίαση των αρμοδιοτήτων µας, µε ανάθεση καθηκόντων ξένα προς την 

αποστολή του Α.Σ.. 

• Τον σχεδιασµό για πιθανή κατάργηση αστυνομικών υπηρεσιών µέσω της μελλοντικής 

αναδιάρθρωσης που προωθεί η κυβέρνηση στο πρότυπο του «Καλλικράτη». 

• Τη ραγδαία μείωση του εισοδήματος µας και την ανατροπή των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων. 

•  Την έλλειψη ουσιαστικής παρέµβασης για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων που 

υπάρχουν στο Α.Σ. και την πρόβλεψη στο μηνμόνιο 2 για περικοπή στις προσλήψεις νέου 

αστυνομικού προσωπικού. 

• Την έλλειψη εφαρμογής της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και τις δυσμενείς 

συνθήκες εργασίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ακατάλληλο και ανεπαρκές κτίριο που στεγάζεται 

η Α.Δ. Καστοριάς και το γεγονός ότι η έναρξη εργασιών για το νέο Αστυνομικό Μέγαρο στο 

Στρατόπεδο «Μαθιουδάκη» έχει γίνει μακρινό όνειρο και «Γιοφύρι της Άρτας». 



Επίσης σύµφωνα µε τις προαναγγελθείσες εξαγγελίες επίκειται η λήψη άµεσα ακόµη σκληρότερων 

μέτρων σε βάρος των εργαζομένων (περικοπές στους μισθούς, στις επικουρικές συντάξεις, στις 

φοροαπαλλαγές, υποβάθμιση παροχών στην υγεία, στην παιδεία κ.λ.π.). 

 

Επιπλέον ο μηχανολογικός εξοπλισµός παραµένει σε μεγάλο βαθµό  πεπαλαιωμένος, µε ότι κινδύνους 

εγκυμονεί αυτή η κατάσταση για την ασφάλεια των εργαζομένων, των πολιτών, αλλά και του 

επιχειρησιακού έργου. 

Το Αστυνομικό Σώµα παρά τον τεράστιο αγώνα των υπαλλήλων του, ταλανίζεται από τα προβλήματα 

που έχουν δημιουργήσει οι εκάστοτε πολιτικές και φαντάζει αδύναµο να ανταποκριθεί στις προσδοκίες 

του Ελληνικού Λαού.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους όπως αναλύθηκαν, καθώς και για όσους επιπλέον απασχολούν τους 

εργαζόμενους, αποφασίσαµε να ιδρύσουµε και στο Νομό μας στα πλαίσια της σχετικής τροποποίησης της 

Συνδικαλιστικής μας Νομοθεσίας την: 

   

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (Ε.Α.Κ.Α.) 

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 

µε στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού συνδικαλιστικού αγωνιστικού πόλου, που θα: 

• Αγωνίζεται µε συνέπεια σταθερά και αταλάντευτα για την επίλυση των προβλημάτων των 

εργαζομένων και την αναβάθμιση του Αστυνομικού Σώµατος.  

• Ενημερώνει σε σταθερή βάση και µε κάθε τρόπο τους εργαζόμενους για τις εξελίξεις των 

εργασιακών θεµάτων, για την απόκρουση όλων των δυσμενών εξελίξεων σε εργασιακά 

δικαιώματα(οικονομικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά), έτσι όπως τα βιώνουµε µε τον πιο τραγικό 

τρόπο στις μέρες µας, αλλά και για όσα αρνητικά ετοιμάζονται για το κοντινό μέλλον.    

• Παρεμβαίνει προς κάθε κατεύθυνση και δίνει λύσεις για κάθε εργασιακό πρόβληµα που απασχολεί 

τους εργαζόμενους.  

• Συσπειρώνει στις τάξεις της συναδέλφους που έχουν ως κοινό τους χαρακτηριστικό την στάση τους 

απέναντι στα προβλήµατά µας και όχι την πολιτική τους τοποθέτηση.  

 

 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, 

 

Γνωρίζοντας τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε αλλά και τις δυσκολίες που θα προκύψουν,  

δηλώνουμε ότι είµαστε αποφασισμένοι να παλέψουµε αταλάντευτα για τα εργασιακά µας δικαιώµατα και 

στη βάση αυτή ΑΠΕΥΘΥΝΟΥΜΕ ΚΑΛΕΣΜΑ προς όλους τους συναδέλφους του Νομού Καστοριάς να 

στηρίξουν την προσπάθειά µας τόσο µε την ουσιαστική συμμετοχή τους στην Ε.Α.Κ.Α. όσο και µε τη 

συμμετοχή στο υπό διαμόρφωση ψηφοδέλτιο της, από όποιον συνάδελφο το επιθυμεί, όσο και με την 

στήριξη τις εκλογές των οργάνων της Ένωσής µας, προκειμένου να συγκροτήσουμε ΕΝΑ ΜΑΖΙΚΟ, 

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ, ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ. 

 

Για  την  Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Αστυνομικών (Ε.Α.Κ.Α.) 

της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Καστοριάς 

 

 

Τα ιδρυτικά µέλη 

 

1. Αναστασιάδης Χρήστος (τηλ. 6937868598) 

2. Κοσκινιώτης Σωτήριος (τηλ. 6976162003) 

3. Νικολόπουλος Γεώργιος (τηλ. 6974146699) 

 

 


