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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. 29 /2014

Αθήνα, 2 Αυγ. 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 42
Το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης ουδεμία πρόθεση συμμόρφωσης με την
απόφαση του Σ.τ.Ε. έχει

επιδείξει μέχρι σήμερα, ενώ παράλληλα στο πολυνομοσχέδιο του Υπ. Οικονομικών που
κατατέθηκε στη Βουλή περιλαμβάνονται επώδυνες διατάξεις για τα ασφαλιστικά ταμεία
των ΕΔ και ΣΑ.
Για το λόγο αυτό τα προεδρεία των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας
αποφάσισαν την πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στην Αθήνα, την προσεχή
Τετάρτη 6 Αυγούστου 2014 και ώρα 11.00 στην πλατεία
Κολοκοτρώνη,
καλώντας και τους αποστράτους σε συμπαράσταση.

Κατόπιν αυτών το ΔΣ της ΠΟΣ απεφάσισε ομόφωνα:
- Να συμμετάσχει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στην υπόψη
συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τα Σ.Α.
- Να προτρέψει τα Μέλη της Ομοσπονδίας μας 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.
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Η Ομοσπονδία πιστεύει ότι, πέραν των οικονομικών περικοπών, η απόλυτη ηθική και
ψυχολογική ισοπέδωση που επιδιώκεται από τους κυβερνώντες προς εκείνους που
τάχθηκαν να υπερασπίζονται την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της Χώρας και να
εξασφαλίζουν την εσωτερική της ασφάλεια, εξελίσσεται πλέον σε εμφανή εμπαιγμό και
ταπείνωση. Ο καθένας έχει την ωριμότητα να αποφασίσει τι θα κάνει. Είναι μια ευκαιρία
την Τετάρτη να δείξουμε ότι υπάρχουμε, ότι αντιδρούμε, ότι εξακολουθούμε και είμαστε
υπερήφανοι γι' αυτό που είμαστε! Ας κάνουμε μια διακοπή στις διακοπές μας. Κάποιοι δεν
κάνουν διακοπές, αλλά καταθέτουν νομοσχέδια. Και αν είμαστε μακριά ας ενημερώσουμε
το φίλο ή τον συνάδελφο να δώσει το παρόν του.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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