
Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Αστυνομικών 

Της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Καστοριάς. 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 09/04/2012 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 

Κατόπιν ενημέρωσης που λάβαμε την 09/04/2012 από δημοσιεύματα του 

ηλεκτρονικού τύπου καθώς και από την ανάλογη διασταύρωση της σχετικής 

πληροφορίας ,  προκύπτει ότι η συγκυβέρνηση κατέθεσε σήμερα 09/04/2012 

σχετικές τροπολογίες << τελευταίας στιγμής >> 

Α) σε νομοσχέδιο για τον κανονισμό  Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , μεταβατική ρύθμιση 

που προβλέπει , κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων , την πληρωμή 37 

εκατομμυρίων ευρώ για δαπάνες μετακίνησης και εκπαίδευσης του προσωπικού της 

ΕΛΑΣ , του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής που 

πραγματοποιήθηκαν έως την 31/12/2011 << καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων 

πιστώσεων η χωρίς την πιστή τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας  στο Π.Δ 

113/2010 οι δαπάνες αυτές προβλέπεται να μπορούν να πληρωθούν μέχρι τις 

31/12/2012. 

Β) Με σχετική προσθήκη σε άρθρο του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών 

για τη Τοπική αυτοδιοίκηση, προβλέπεται ότι 10 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται 

για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη , ως εκλογικό επίδομα.   

Συναδέλφισσες –Συνάδελφοι 

Σε αναμονή της ψήφισης σήμερα στην Βουλή των δύο τροπολογιών και της 

δημοσίευσης τους στο ΦΕΚ, και προκειμένου να αξιολογήσουμε τι ποσά 

αντιστοιχούν τελικά στην Ελληνική Αστυνομία σε σχέση με τις δαπάνες μετακίνησης 

καθώς και το ύψος του Εκλογικού Επιδόματος για το προσωπικό του Υπουργείου 

μας  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 

Της Ένστολης  Διαμαρτυρίας στην οποία σας κάλεσε η ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΑΚΑ) για τις 10/04/2012 και ώρα 12,00 στο κτίριο της ΑΔ 

Καστοριάς, για την διεκδίκηση του Εκλογικού Επιδόματος. 

ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΤΑΛΑΝΤΕΥΤΑ ΟΤΙ 

Έχοντας απολέσει ήδη πέντε  (5) μηνιαίους μισθούς από το πενιχρό μας εισόδημα , 

εξ αιτίας της αντιλαϊκής και βάρβαρης  εισοδηματικής πολιτικής  της 

συγκυβέρνησης , σε συνδυασμό με την αφαίμαξη που έχουμε υποστεί από τα 



φορολογικά <<χαράτσια >> και από την τρελή κούρσα ανόδου των τιμών σε 

καύσιμα , τρόφιμα κλπ , φαντάζουν σε εμάς τους εργαζόμενους Αστυνομικούς ως 

<< χάνδρες σε ιθαγενείς >> , εν όψει μάλιστα εκλογών , οι οποίες επιδοματικές 

μικροπαροχές  ( 150 – 200  εκλογικό επίδομα ) και για τον λόγο αυτό: 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΥ 

Εντάσσουμε την μισθολογική μας αναβάθμιση σε ένα συνολικό Διεκδικητικό 

πλαίσιο δράσης ΘΕΣΜΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ , το οποίο σας 

καταθέτουμε επίσημα σήμερα για διαβούλευση , μακριά από επιδοματικές λογικές 

<< πτωχοκομείου >> 

ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

 


