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Αθήνα 16 Νοεμβρίου 2011
Αριθ. Πρωτ.:500/12/7

  

Έχετε ιστορική υποχρέωση να σώσετε
και την ΕΛ.ΑΣ. και την ΕΛΛΑΔΑ!

  

Κάτω τα χέρια από το νυχτοκάμματο...

  

  Με αφορμή τις περικοπές της πληρωμής των δεδουλευμένων νυχτερινών του μηνός
Οκτωβρίου 2011 κατά 12% και την αναμενόμενη (;;;;) εξόφλησή τους με τη μισθοδοσία μηνός
Ιανουαρίου 2012 (ζήσε Μάη μου...), όπως έγινε γνωστό από το Αρχηγείο της Ελληνικής
Αστυνομίας (!), είμαστε υποχρεωμένοι να εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία και
αγανάκτησή μας για την απάνθρωπη, αιφνιδιαστική και χωρίς καμία ενημέρωσή μας,
μεταχείριση των συναδέλφων μας, εξέλιξη για την οποία έγκαιρα είχαμε κρούσει τον
κώδωνα του κινδύνου.

  

  Σε μια κρίσιμη περίοδο, κατά την οποία, όπως έχουμε επισημάνει πολλές φορές τους
τελευταίους μήνες, το σύνολο των συναδέλφων στενάζει οικονομικά ακόμα περισσότερο,
από τις συνεχιζόμενες περικοπές των μισθών και την αναδρομική εφαρμογή των
οικονομικών μέτρων, με τη συντριπτική πλειοψηφία να έχει αποδοχές της τάξεως των 600
ευρώ το μήνα, μη συνυπολογίζοντας τα έκτακτα χαράτσια με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ,
τις εισφορές υπέρ τρίτων, τη μείωση του αφορολογήτου εισοδήματος από 8.000 σε 5.000
ευρώ κλπ, είναι ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΟ η Υπηρεσία να προβαίνει σε πρόσθετη ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ (!!!!!!)
των αστυνομικών, μη αποδίδοντάς τους τα ελάχιστα δυνατά χρήματα που έχει υποχρέωση
να καταβάλει έγκαιρα και στο ακέραιο για το ΝΥΧΤΟΚΑΜΑΤΟ του τρόμου !!!!!!
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  Με αυτά τα αρνητικά σημάδια να συσσωρεύονται επικίνδυνα στις πλάτες των μη
θωρακισμένων στο έγκλημα και στην ανομία συναδέλφων μας, ενόψει της κατάρτισης
και ψήφισης του σχεδίου του Προϋπολογισμού έτους 2012 της Ελληνικής
Αστυνομίας βροντοφωνάζουμε και πάλι προς κάθε κατεύθυνση εντός κι εκτός
Ελλάδας, ότι στο αγαθό της ασφάλειας του πολίτη δεν χωρούν εκπτώσεις και
περικοπές!

  

  ΚΑΛΟΥΜΕ τα πολιτικά κόμματα που συμμετέχουν και στηρίζουν τη νέα Κυβέρνηση, να
κάνουν πράξη τις δεσμεύσεις τους κατά τις συναντήσεις μας με τους εκπροσώπους τους
και να αποδείξουν εμπράκτως με την ψήφιση του προϋπολογισμού στη Βουλή ότι δεν θα
αφήσουν τον ένστολο να λιμοκτονήσει ή να γίνει βορά ποικιλώνυμων συμφερόντων.

  

Στο επικίνδυνο έργο που επιτελεί ο ένστολος για να αισθάνεται ασφαλής ο πολίτης –και το
δημοκρατικό μας πολιτικό σύστημα - μην τον αφήνετε μόνο του!

  

Έχετε ιστορική υποχρέωση να σώσετε και την ΕΛ.ΑΣ. και την ΕΛΛΑΔΑ!

  

Οι Ομοσπονδίες μας σε κάθε περίπτωση θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν γιατί τα «αυτονόητα»
των κυβερνώντων, δεν είναι καθόλου δικά μας αυτονόητα.

  

Είναι θέματα τιμής και αξιοπρέπειας
και όσοι δεν το αντιλαμβάνονται πολύ σύντομα
θα ξαναχτυπήσει γι' αυτούς η καμπάνα....
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