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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Αριθμ. Πρωτ. 21/2017

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Αθήνα, 15 Μαΐου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 83

Η νέα συμφωνία κυβέρνησης και δανειστών φέρνει νέες περικοπές μισθών και
συντάξεων μέσω της κατάργησης της προσωπικής διαφοράς, αλλά και νέα δυσβάσταχτα
φορολογικά μέτρα, κυρίως με την νέα μείωση του αφορολόγητου, για τη μεγαλύτερη μερίδα
του Ελληνικού Λαού. Η ανεργία εξακολουθεί να είναι σε υψηλά επίπεδα, 500.000 νέοι
άνθρωποι έφυγαν

στο εξωτερικό, οι επενδύσεις είναι σε «δίωξη», άρθρα του Συντάγματος καταπατώνται,
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συμβουλίου ΔΕΝ
εφαρμόζονται, η οικονομία σε ακόμα μεγαλύτερο αδιέξοδο και η χώρα μας χωρίς εθνική
κυριαρχία, να ψάχνει τον προσανατολισμό της, χαμένη σε πολιτικές λιτότητας,
τουλάχιστον για 10 ακόμη χρόνια.

Με αφορμή το σχέδιο νόμου που κατέθεσε η κυβέρνηση με τίτλο: «Συνταξιοδοτικές
διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 κλπ», τα προεδρεία των Ομοσπονδιών των
Σωμάτων Ασφαλείας αποφάσισαν πανελλαδική, ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στην
Αθήνα, Πλατεία Κολοκοτρώνη (Παλιά Βουλή), στις 17 Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη
ώρα
17.00
,
καλώντας και τους αποστράτους σε συμπαράσταση.
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Κατόπιν αυτών το ΔΣ της ΠΟΣ απεφάσισε :
- Να συμμετάσχει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στην υπόψη
συγκέντρωση διαμαρτυρίας, σε ένδειξη συμπαράστασης και συμπαράταξης με τα
Σ.Α.
- Να προτρέψει τα Μέλη της Ομοσπονδίας μας αλλά και όλους τους
αποστράτους να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση, διότι είναι κοινές οι
διεκδικήσεις και τα επώδυνα μέτρα που λαμβάνονται αλλεπάλληλα κατά των ε.ε.
και ε.α. Στελεχών των Ε.Δ. και Σ.Α.

Η Ομοσπονδία πιστεύει ότι, πέραν των οικονομικών περικοπών, η απόλυτη ηθική και
ψυχολογική ισοπέδωση που επιδιώκεται από τους κυβερνώντες, εξελίσσεται πλέον σε
εμφανή εμπαιγμό και ταπείνωση. Ο καθένας έχει την ωριμότητα να αποφασίσει τι θα κάνει.
Είναι μια ευκαιρία να δείξουμε
ότι υπάρχουμε, ότι αντιδρούμε, ότι εξακολουθούμε και είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό που
είμαστε!
Είμαστε ενωμένοι και δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να καταστρέψει το μέλλον
αυτής της χώρας
και το αύριο των παιδιών μας

ΟΛΟΙ στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, για να υποστηρίξουμε δυναμικά τα
δικαιώματά μας.

ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ!!
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«Η ΜΟΝΗ ΧΑΜΕΝΗ ΜΑΧΗ, ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΔΩΣΕΣ ΠΟΤΕ»

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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