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SMS
Συναδέλφισσες,
συνάδελφοι
Τα τελευταία κρούσματα
ωμής βίας εναντίον
αστυνομικών δυνάμεων
με κυρίαρχη την
απόπειρα δολοφονίας
συναδέλφων μας έξω
από τα γραφεία
πολιτικού κόμματος,
αποτελούν πρόκληση
πρώτου μεγέθους για
όλους μας.
Επειδή δεν είναι η
πρώτη φορά και επειδή
έχουν προηγηθεί άλλες
χειρότερες, με νεκρούς
και τραυματίες,
πιστεύουμε ακράδαντα
ότι αυτή τη φορά
οφείλουμε να μην
προσπεράσουμε την
πρόκληση αυτή με τις
συνήθεις ενέργειές μας.
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Ομοσπονδία μας συμμετέχει στο τριήμερο πένθος για την ανείπωτη τραγωδία στη Δυτική Αττική. Η Ελληνική Σημαία, μεσίστια,
στον ιστό, έξω από τα γραφεία μας στη Λεωφόρο Μεσογείων, η
σκέψη μας στις οικογένειες των θυμάτων και στις τοπικές κοινωνίες
που βρέθηκαν στο έλεος της καταστροφής. Η Ελληνική Αστυνομία, από
την πρώτη στιγμή στις πληγείσες περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό σημειώνουμε την πρωτοβουλία του προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής, κ. Γιώργου Σταματάκη, που εκφράζει
απόλυτα τα αισθήματα συμπάθειας και συμπαράστασης όλων μας. Σε
μία προσπάθεια οι συνάδελφοί μας να σταθούν στο πλευρό των κατοίκων που δοκιμάζονται από την πρωτόγνωρη πλημμύρα, δήλωσε: «Θέλω
να συλλυπηθώ τις οικογένειες των θυμάτων στην ανείπωτη αυτή τραγωδία. Είναι μια ημέρα πένθους για τη Δυτική Αττική χωρίς προηγούμενο. Οι αστυνομικοί της Δυτικής Αττικής βρίσκονται επί ποδός πολέμου
και είμαστε δίπλα στους πολίτες. Προσπαθούμε και εμείς από το δικό
μας μετερίζι να συνδράμουμε έτσι ώστε οι πολίτες να αισθανθούν
ασφάλεια. Είμαστε στο πλευρό τους. Οι αστυνομικοί της Δυτικής Αττικής
που διατίθενται στα μέτρα των εορτασμών του Πολυτεχνείου πρέπει να
αποδεσμευθούν άμεσα και να διατεθούν στη Δυτική Αττική που δοκιμάζεται στο πλευρό του πολίτη».

κδηλώσεις για τον εορτασμό της
«Ημέρας της Αστυνομίας» και του
Προστάτη του Σώματος Αγίου Αρτεμίου πραγματοποιήθηκαν στις 20
Οκτωβρίου 2017 σε όλη τη χώρα. Την
κεντρική εκδήλωση στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τίμησε
με την παρουσία του η Α.Ε. ο Πρόεδρος
της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος απένειμε
σε εννέα αστυνομικούς το μετάλλιο
«Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας». Η
«Ημέρα της Αστυνομίας» θεσπίστηκε
από την Πολιτεία για να τιμήσει το έργο
και την προσφορά της Ελληνικής Αστυνομίας στην κοινωνία και το «παρών»
σε αυτή έδωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρης Γερακαράκος,
επικεφαλής πολυμελούς αντιπροσωπείας καθώς και πρόεδροι και μέλη των ΔΣ
πολλών Ενώσεων της Π.Ο.ΑΣ.Υ. Νωρίτερα το πρωί, είχε προηγηθεί η δοξολογία στον Ιερό Ναό των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος
απένειμε μετάλλια «Αστυνομικού Αριστείου Ανδραγαθίας» σε εννέα αστυνομικούς, που διακρίθηκαν για έξοχες
πράξεις:

Ε

• Σε πέντε αστυνομικούς διότι τον
Φεβρουάριο 2011, υπηρετώντας σε
Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Φθιώτιδας και Βοιωτίας, ήρθαν σε
ένοπλη συμπλοκή με πέντε δράστες ληστειών τραπεζών, με αποτέλεσμα τη
σύλληψη τεσσάρων και το θανάσιμο
τραυματισμό ενός από αυτούς.
• Σε τέσσερις αστυνομικούς, διότι τον
Νοέμβριο 2013, υπηρετώντας στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και στο Αστυνομικό Τμήμα Καστοριάς, συμμετέχοντας σε αστυνομική επιχείρηση σε ορεινή
περιοχή του Γράμμου, κατάφεραν να
εντοπίσουν τρεις υπηκόους Αλβανίας,
επικίνδυνους δραπέτες από φυλακές
της Αλβανίας, καθώς προσπαθούσαν να
εισέλθουν στη χώρα και να συλλάβουν
τον έναν από αυτούς, ο οποίος αποπειράθηκε να πυροβολήσει εναντίον τους
με πολεμικό τυφέκιο.
Προηγουμένως, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ως συμβολική
έκφραση αναγνώρισης της διαχρονικής
προσφοράς των Στρατιωτικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων στο προσωπικό της
Ελληνικής Αστυνομίας, επέδωσε τιμητικές πλακέτες στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγειονομικού Γενικού Επιτελείου Στρατού, Υποστράτηγο (ΥΙ) Κων-

σταντίνο Φιλιππάκη, στον Διευθυντή
του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Υποστράτηγο (ΥΙ) Παναγιώτη Κοτιλέα, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Μετοχικού Ταμείου Στρατού και 417 Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., Ταξίαρχο (ε.α.) Χρήστο Κουτσογιαννόπουλο
και στον Διευθυντή του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., Ταξίαρχο (Υ.Ι.) Γεώργιο Γιαννάκο.

Η ατζέντα του μήνα
05-10-17

Μετά τη διεξαγωγή του 27ου Πανελλαδικού
Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου και την
εκλογή του νέου 27μελούς Διοικητικού
Συμβουλίου, συγκροτήθηκε αυτό σε Σώμα.

09-10-17

Οι Ομοσπονδίες των αστυνομικών, των πυροσβεστών και των λιμενικών εκφράζουν την
αντίθεσή τους στην νομοθετική οριοθέτηση
της οργάνωσης του συνδικαλισμού των
στρατιωτικών, μέσω του άρθρου 27 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

09-10-17

Ενημερώνονται οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις για την προβολή του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας κατά την διεξαγωγή του
Κλασσικού Μαραθώνιου Δρόμου (42,195
μ.) στις 12 Νοεμβρίου 2017, στην Αθήνα.

Τι αποφάσισε η Επιτροπή
Νέα προσφυγή στο
Οικονομικών Θεμάτων Συμβούλιο της Επικρατείας
υνεδρίασε στις 15 Νοεμβρίου 2017 η Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων
της Π.Ο.ΑΣ.Υ., αποτελούμενη από τον Πρόεδρο αυτής ΙΜΒΡΟ Νικόλαο
(Ε.Α.Υ. Καβάλας), τον Γραμματέα ΛΙΑΚΟ Ζήση (Ε.Α.Υ. Κοζάνης) και τα
μέλη ΠΙΚΡΑΚΗ Γεώργιο (Ε.Α.Υ. Ηρακλείου) και ΜΠΑΝΤΟΛΑ Στέργιο (Ε.Α.Υ.
Κοζάνης), σύμφωνα με τις αποφάσεις του πρόσφατου 27ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών
της Ομοσπονδίας, κ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Βασίλειος, ο οποίος, αφού συνεχάρη τα μέλη
για την εκλογή τους, ευχήθηκε το καλύτερο δυνατό στις διεργασίες της εν
λόγω Επιτροπής και τόνισε τη βαρύτητα του έργου της, τόσο για το παρόν, όσο
και για το μέλλον των συναδέλφων μας.
Αποφασίστηκε ως πρώτος τομέας δράσης της Επιτροπής η ενασχόλησή της
με το μισθολόγιο, σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις επιταγές του Συμβουλίου
της Επικρατείας.
Επιπλέον, αντικείμενο δράσης της Επιτροπής θα αποτελούν οι λειτουργικές
δαπάνες του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και η ανάληψη δράσεων σε
συνεργασία με τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις για την αντιμετώπιση παραλείψεων
της Διοίκησης.

Σ

13-10-17

Έγγραφο προς τον Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ και τον
Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ για τις μετακινήσεις Αστυνομικού Προσωπικού με τα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

17-10-17

Για άλλη μια φορά δοκιμάζεται η αξιοπρέπειά τους

19-10-17

Ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας που αφορούσε την επαναφορά της δυνατότητας πρόσληψης σε κενή
οργανική θέση πολιτικού υπαλλήλου, κ.λπ.

ετά από καταγγελίες των πρωτοβαθμίων οργανώσεων (Αθηνών,
Β/Α Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά), αναφορικά με την καταβολή της μισθοδοσίας των πεντακοσίων δύο (502) νεοεξερχομένων Αστυφυλάκων στο βαθμό του Δόκιμου Αστυφύλακα για τους μήνες
Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, έτους 2017, η Ομοσπονδία ανακοίνωσε
ότι με παρέμβασή της, στις αρμόδιες Διευθύνσεις Πληροφορικής και Οικονομικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, εξασφάλισε, την 27 Νοεμβρίου 2017, να τους χορηγηθεί μισθοδοσία με το βαθμό του Αστυφύλακα
για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, προκειμένου να αποφευχθούν δυσχερείς οικονομικές συνθήκες. Επίσης, ότι, η αποζημίωση για
τα πενθήμερα και νυχτερινά των μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου των παραπάνω συναδέλφων, θα πραγματοποιηθεί την 27 Δεκεμβρίου 2017.
«Τις τελευταίες ημέρες γίναμε δέκτες παραπόνων-καταγγελιών από μέλη
μας νεοεξερχομένους Αστυφύλακες, σχετικά με την καταβολή της μισθοδοσίας των προαναφερόμενων συναδέλφων μας. Είθισται τα τελευταία πέντε
(5) τουλάχιστον έτη, οι συνάδελφοι που ονομάζονται Αστυφύλακες, να αμείβονται με αποδοχές δόκιμου Αστυφύλακα για διάστημα 4 μηνών περίπου,
παρότι είναι Αστυφύλακες και εργάζονται κανονικά. Όπως εύλογα γίνεται
αντιληπτό από οιονδήποτε νοήμονα, είναι φύση αδύνατον να επιβιώσουν
εργαζόμενοι με μισθούς πείνας κάτω των 300 Ευρώ, την στιγμή μάλιστα
που η συντριπτική πλειοψηφία των εν λόγω συναδέλφων μας, προέρχεται
από την επαρχία και φτωχά λαϊκά στρώματα.

26-10-17

Η Ένωση Πειραιά

23-10-17

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. εκφράζει για πολλοστή φορά
την αμέριστη συμπαράστασή της και την
έμπρακτη στήριξη στον δίκαιο αγώνα του
Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α.

25-10-17

Ομοσπονδία και Ενώσεις καταδικάζουν την
εγκληματική, εμπρηστική επίθεση στο Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης.

“

O δρόμος του κακού
και η πορεία του παρανόμου
θα εξολοθρευτούν
όταν ξεσπάσει
η οργή του Θεού.

”

Παλαιά Διαθήκη –
Παροιμοίαι ΚΕ’ 16

Παρεμβάσεις για τα δικαιώματα
των δοκίμων αστυφυλάκων

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. καταγγέλλει τη συνεδρίαση –
φάρσα για τις μεταθέσεις καθώς με απόφαση της Διοίκησης συνεχίζεται ο εγκλωβισμός αστυνομικών, μακριά από τις οικογένειές τους, στο όνομα της δήθεν κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών.

Συνεδρίασε εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας, ύστερα από
αίτημα μελών του, με θέμα «Συμπληρωματικές μεταθέσεις έτους 2017.

Ε

Ο κίνδυνος της
τρομοκρατίας επανήλθε
δριμύτερος στη χώρα μας
και οι κάνες των
δολοφόνων σημαδεύουν
ευθέως σώματα
αστυνομικών. Τι άλλο
πρέπει να πούμε και να
κάνουμε για να
αποτρέψουμε τις
προαναγγελθείσες
δολοφονίες; Ως πότε η
ανθρώπινη ζωή θα
απαξιώνεται και θα
αντιμετωπίζεται ελαφρά
τη καρδία;

Η Ομοσπονδία μας εκφράζει τις ευχές της
για ταχεία ανάρρωση στον Διοικητή του Α’
Τμήματος Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας,
Αστυνομικό Υποδιευθυντή κ. Βασίλειο Ριζάκο και τη συνάδελφο, Αρχιφύλακα της
ίδιας Υπηρεσίας, που τραυματίστηκαν σε
τροχαίο ατύχημα στην Νέα Εθνικό Οδό
Αθηνών - Θεσσαλονίκης.

19-10-17

κ νέου προσέφυγαν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας οι Ομοσπονδίες Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Π.Ο.ΑΞΙ.Α., εκπροσωπούσες το σύνολο των εν
ενεργεία στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας της Χώρας, κατά της Εγκυκλίου των αρμόδιων Υπουργών αναφορικά με τις μισθολογικές ρυθμίσεις των
στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως καθορίσθηκαν με το νέο μισθολόγιο
του ν.4472/2017. Με την κοινή αίτηση ακύρωσης που κατέθεσαν στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας οι νομικοί σύμβουλοι των Ομοσπονδιών, Χαρ. Μπουκουβάλας και Ρ. Μπαρμπούρης, προβάλλεται η αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του νέου μισθολογίου, λόγω παραβίασης συνταγματικών και κοινοτικών αρχών δικαίου και δη της αρχής της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και του προσδιορισμού των αποδοχών τους σε μη συνταγματικώς ανεκτά επίπεδα.
Με την εδραία κοινή πεποίθηση ότι οι Ομοσπονδίες υπηρετούν τα συμφέροντα των Ελλήνων αστυνομικών και τελικά του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας, πιστές στις δεσμεύσεις τους απέναντι στα μέλη τους, εκκινούν και αυτόν τον δικαστικό αγώνα, «γιατί οι μόνες χαμένες μάχες είναι αυτές που δεν
δόθηκαν».

Χιούμορ... του Κώστα Μητρόπουλου

10-10-17

Αίτημα για συνάντηση με τον Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού Ταξίαρχο ε.α. κ. Χρήστο
Κουτσογιαννόπουλο.
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Μ

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά καταγγέλλει πάντως ότι δόθηκε διαταγή σε δόκιμους αστυφύλακες που πραγματοποιούν την πρακτική
τους εκπαίδευση σε Τμήματα Τροχαίας του Πειραιά, αλλά και εν γένει του

Νομού Αττικής, να εργαστούν αμισθί για τον Μαραθώνιο της Αθήνας.
«Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά, θεωρούμε, το λιγότερο, απαράδεκτο το γεγονός να χρησιμοποιηθούν εκπαιδευόμενοι σε εργασία την Κυριακή, ενώ, άπαντες γνωρίζουν ότι, η εν λόγω εργασία μπορεί να είναι μόνον
αμισθί. Αφού, με τη ψήφιση του ν.4472/2017, στους μαθητές των Σωμάτων
ασφαλείας, ΔΕΝ καταβάλλεται το επίδομα για πέραν των πέντε ημερών της
εβδομάδας εργασία και στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε η υπ’ αριθ.
1728/17/1076435 από 29-05-2017 διαταγή του κ. Αρχηγού, με την οποία
οι δόκιμοι διατίθενται για υπηρεσία αυστηρά και μόνο από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 06:00 έως 22:00. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να γνωρίζει ότι, αύριο, 12 Νοεμβρίου 2017, οι ανωτέρω εκδηλώσεις θα φυλάσσονται
από αστυνομικούς που βρίσκονται υπό δοκιμασία και η Ελληνική πολιτεία δε
θα τους καταβάλλει κανένα αντίτιμο για την προαναφερόμενη εργασία τους.
Ερωτούμε: 1. Υπάρχει τροποποίηση των προαναφερθέντων, ψηφισμένου νόμου ή της διαταγής του Αρχηγού του Σώματος και διατέθηκαν οι δόκιμοι σε
εργασία την Κυριακή; 2. Αν υπάρχει τροποποίηση της διαταγής του κ. Αρχηγού
με ποιο σκεπτικό έγινε, θέλουμε εργαζόμενους αμισθί; Σε ποια Χώρα συμβαίνει
αυτό; 3. Ποιος δεν λαμβάνει υπόψη τους νόμους του Κράτους και εκδίδει
διαταγές κατά το δοκούν και προς το συμφέρον του; 4. Ο Πρωθυπουργός
και οι αρμόδιοι Υπουργοί γνωρίζουν για αυτές τις ενέργειες;»
Το σωματείο ζητά την άμεση απόσυρση της κατάπτυστης, προφανώς παράνομης και ανήθικης διαταγής της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, καλώντας
ταυτόχρονα την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων
(Π.Ο.ΑΣ.Υ.), όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, δια του Νομικού
της Συμβούλου και όχι μόνο, έτσι ώστε, αυτοί που δεν σέβονται το μέλλον
της Κοινωνίας και τους εκπαιδευόμενους Δόκιμους Αστυφύλακες, να λογοδοτήσουν ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου και πάσης αρχής.
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Διεκδικούμε ουσιαστικό ρόλο
για την εμπέδωση όρων υγιεινής και ασφάλειας
Παρούσα δηλώνει η Π.Ο.ΑΣ.Υ. στην εφαρμογή των νέων σχεδίων
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ημαντική παρέμβαση της ΠΟΑΣΥ
για την εφαρμογή του Εθνικού
Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας
στους χώρους εργασίας, που ανακοίνωσε πρόσφατα η Υπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης κα Έφη Αχτσιόγλου.
Επιβεβαιώνοντας τα άμεσα αντανακλαστικά που διαθέτουμε, ως Ομοσπονδία, απευθυνθήκαμε (30 Οκτωβρίου
2017) αμέσως στην αρμόδια Υπουργό
και κοινοποιήσαμε το σχετικό έγγραφο
στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών
κ. Νικόλαο Τόσκα, προκειμένου να λάβουν υπόψη τους τα αιτήματά μας. Παράλληλα για το ίδιο θέμα συνεδρίασε
για πρώτη φορά η αρμόδια Επιτροπή Διοικητικών θεμάτων της ΠΟΑΣΥ προκειμένου να καθορίσει και να προτείνει τις
περαιτέρω ενέργειες της Ομοσπονδίας.
Ειδικότερα, στο έγγραφό μας σημειώνουμε ότι με την Υπ. Αριθ. Οικ.
48416/2564 «Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια στην
Εργασία για τα έτη 2016-2020» ΦΕΚ
Β' 3757/25.10.2017, επιχειρείται η
ενεργοποίηση των αρμοδίων φορέων
της πολιτείας για την ουσιαστική λήψη
μέτρων πρόληψης και προστασίας των
εργαζομένων από τις επαγγελματικές
ασθένειες και τους κινδύνους στο χώρο

Σ

εργασίας, τόσο του ιδιωτικού όσο και
του δημοσίου τομέα. Μάλιστα, στην ως
άνω Υπουργική Απόφαση, αναφέρεται
με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι:
«Στον Δημόσιο Τομέα, αν εξαιρεθούν
οι περισσότεροι Δήμοι και οι παλιές ΔΕΚΟ, η Νομοθεσία για την Υγεία και
Ασφάλεια της εργασίας αγνοείται. Το
ίδιο το Υπουργείο Εργασίας, όπως και το
σύνολο σχεδόν των Υπουργείων δεν
διαθέτουν καμία υποδομή για την παροχή υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας της
Εργασίας στους/στις εργαζομένους/ες
τους. Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο
είναι κατακερματισμένο, ανεπαρκές, με
υποστελεχωμένες τις ελάχιστες δομές
του, ουσιαστικά ανύπαρκτο».
Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, προτείνεται η ενεργοποίηση
ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΣυστΥΑΕ) που θα λειτουργεί
πάνω σε τρείς βασικούς πυλώνες: α)
παραγωγή πολιτικών, νομοθεσίας και
κανόνων λειτουργίας, β) δημιουργία
υποστηρικτικών δομών και γ) ελεγκτικοί μηχανισμοί. Λαμβάνοντας σοβαρά
υπόψη την παραδοχή σας ότι στα αρμόδια Υπουργεία Εργασίας, Υγείας,
Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Παιδείας,
αλλά και στην πλειοψηφία των οργα-

νισμών και φορέων του ευρύτερου
δημόσιου τομέα, δεν υπάρχουν οι
αναγκαίες υποστηρικτικές δομές για
την εφαρμογή των προβλεπομένων
τόσο από την ευρωπαϊκή νομοθεσία
όσο και από την ελληνική για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιούς
περιβάλλοντος στο χώρο εργασίας των
εργαζομένων, ως εκπρόσωποι της αντιπροσωπευτικότερης δευτεροβάθμιας
συνδικαλιστικής οργάνωσης των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ το άμεσο ενδιαφέρον μας
και ΔΙΑΤΡΑΝΩΝΟΥΜΕ τη βούλησή μας
για στενή συμμετοχή και συνεισφορά
στην εφαρμογή των νέων κατευθύνσεων του Εθνικού Συστήματος Υγείας
και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΣυστΥΑΕ), ειδικά για το χώρο της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου ως γνωστόν
εκκρεμεί όχι μόνο η ουσιαστική εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος
45/2008 «Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας ένστολου προσωπικού της Ελληνικής
Αστυνομίας
(ΦΕΚ
A
73/30.4.2008), αλλά και αυτή καθ'
αυτή η θεσμοθέτηση της επικινδυνότητας της εργασίας του αστυνομικού,
λόγω των υψηλών επαγγελματικών
κινδύνων και λοιπών δυσμενών παραγόντων εργασίας.

Κονδύλια
Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη την εκπεφρασμένη σας απόφαση ότι προτίθεσθε να συνεργασθείτε και με τους συνδικαλιστικούς φορείς για να τύχει υλοποίησης η πολιτική σας, αιτούμαστε
άμεσης ενημέρωσης για τις δράσεις που
σχεδιάζετε ειδικότερα για τον πολύπαθο
χώρο της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου
το έλλειμμα όσον αφορά την πρόληψη
των παντοειδών κινδύνων που απειλούν
τη ζωή των συναδέλφων μας, είναι
κραυγαλέα αδιαμφισβήτητο.
Με την ελπίδα, ότι οι τελευταίες εξαγ-

γελίες σας σηματοδοτούν πραγματικά
μια περίοδο λήψης μέτρων ουσιαστικής
θωράκισης των εργαζομένων, διεκδικούμε την αυτονόητη παρέμβασή σας
για τα καθ’ ημάς, αφενός με την έκδοση
κατευθυντήριων οδηγιών και εγκυκλίων
αφετέρου δε με την υποστήριξη του
όλου εγχειρήματος με τους αναγκαίους
χρηματοδοτικούς πόρους, από το εύρος
των οποίων θα κριθεί εν πολλοίς και η
αποτελεσματικότητα της όποιας προσπάθειας όλων μας για τη μείωση –αν
όχι για την εξάλειψη – των θυμάτων εν
ώρα υπηρεσίας και ένεκα ταύτης».

Παρεμβατική δράση με επίκεντρο
την καθημερινότητα του αστυνομικού
Τι συζητήθηκε στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Διοικητικών Θεμάτων της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
υνεδρίασε την 1η Νοεμβρίου
2017, η Επιτροπή Διοικητικών Θεμάτων της Π.Ο.ΑΣ.Υ. παρόντων των
μελών αυτής κ.κ. Παπαδέλη Απόστολου,
Νάκου Βασιλείου, Παπαγεωργίου Ηλία
και Γαλάνη Αλέξανδρου και με τη συμμετοχή του αρμοδίου Αντιπροέδρου Διοικητικών Θεμάτων κ. Νταβούρα Αθανασίου, ο οποίος περιέγραψε το πλαίσιο
εργασίας και το έργο που έχει να επιτελέσει κατά τη διάρκεια της θητείας της η
Επιτροπή αυτή, με τη νέα της σύνθεση,
όπως αυτή εξελέγη για πρώτη φορά στο
27ο συνέδριό μας φέτος το Σεπτέμβριο.
Η Ομοσπονδία, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα
στην αποτελεσματική λειτουργία της Επιτροπής Διοικητικών Θεμάτων, δεδομένου
ότι το πεδίο των θεμάτων που θα την
απασχολήσει είναι ευρύτατο λόγω των
οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας σε όλη τη χώρα
και οι οποίοι απευθύνονται στο οργανωμένο συνδικαλιστικό μας κίνημα για να
ασκηθεί η δέουσα πίεση σε όλους εκείνους που τα δημιουργούν και ευθύνονται
για την επίλυσή τους.

Σ

Κατά τη συνεδρίαση κατατέθηκε προβληματισμός για σειρά ανοικτών θεμάτων που απασχολούν το ΔΣ της Ομοσπονδίας και δόθηκε έμφαση στην παρεμβατική μας δράση αναφορικά με την
καθημερινότητα του αστυνομικού και τα
προβλήματα που αυτός αντιμετωπίζει
ώστε να τύχουν λύσης εκ μέρους της
φυσικής και της πολιτικής ηγεσίας της
Ελληνικής Αστυνομίας και όποιου άλλου
κρατικού ή κυβερνητικού φορέα συμβαίνει να έχει την κύρια ευθύνη.

Το μεταναστευτικό
Στην πρώτη αυτή συνεδρίαση της Επιτροπής, τονίστηκαν τα προβλήματα που
δημιουργεί η εμπλοκή της αστυνομίας
στη διαχείριση του μεταναστευτικού –
προσφυγικού ζητήματος και αποφασίστηκε να συγκεντρωθούν αυτά ιδίως
από τη νησιωτική χώρα και τις Διευθύνσεις Αστυνομίας του Βορείου Αιγαίου.
Προς τούτο όλες οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις καλούνται όπως αποστείλουν έως
τις 20/11/2017 τυχόν προβλήματα
που προκύπτουν από τις μεταναστευτι-

κές ροές και τις προτεινόμενες λύσεις
επί των προβλημάτων αυτών ώστε στη
συνέχεια να προβούμε στις δέουσες
ενέργειες, στο πλαίσιο πάντα του θεσμικού μας ρόλου και των δεδομένων
ορίων της παρεμβατικής μας δράσης.
Επίσης, η Επιτροπή ενημερώθηκε για
την Υπ. Αριθ. Οικ. 48416/2564 Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη θεσμοθέτηση του
«Εθνικού Συστήματος για την Υγεία και
Ασφάλεια στην Εργασία», ένα θέμα που
άπτεται άμεσα και της μη εφαρμογής
του Προεδρικού Διατάγματος 45/2008
«Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας όσο και του πάγιου αιτήματός
μας για την αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας του αστυνομικού
(σχετικό έγγραφό μας Αρ. Πρωτ.:
100/1/11 από 30 Οκτωβρίου 2017).
Αποφασίστηκε δε να μελετηθεί το πολυσέλιδο κείμενο της Απόφασης και να
αποτελέσει αντικείμενο νέας συνεδρίασης έτσι ώστε να ακολουθήσουν τεκμη-

ριωμένες παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας για όλο το φάσμα των προβλημάτων υγιεινής και ασφάλειας που σχετίζονται με την επαγγελματική λειτουργία
της Ελληνικής Αστυνομίας, τη δημιουργία θέσεων Ιατρού Εργασίας, το επίπεδο
εκπαίδευσης, την επάρκεια του τεχνολογικού εξοπλισμού και της υλικοτεχνικής υποδομής, την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και ασθενειών
κλπ.

Καθημερινότητα
Ο συνάδελφος πρέπει να γνωρίζει ότι
με την έναρξη της νέας συνδικαλιστικής

περιόδου η διοίκηση της Ομοσπονδίας
δίνει ιδιαίτερη σημασία στην άμεση ανταπόκρισή της σε κάθε καταγγελία που
αφορά εργασιακά – υπηρεσιακά θέματα
χωρίς διακρίσεις και ανεξάρτητα από
υπηρεσίες ή γεωγραφικές περιοχές.
Λειτουργεί ενωτικά και πορεύεται με
γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων όλων των αστυνομικών σε όλη
την ελληνική επικράτεια. Προς τούτο, τα
όργανα της Ομοσπονδίας και οι αρμόδιες Επιτροπές αυτής, θα αντιμετωπίζουν με ευήκοα ώτα όλες τις προτάσεις,
προσβλέποντας στην προαγωγή του
συνδικαλιστικού λόγου και έργου.

5

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οκτώβριος 2017 ΝέαΑστυνομία

Απογοήτευση και αποφασιστικότητα για νέους αγώνες
Να καταργηθεί ο απάνθρωπος νόμος για τις συντάξεις χηρείας, τονίζει η Π.Ο.ΑΣ.Υ.
α καταργηθεί ο απάνθρωπος
νόμος για τις συντάξεις χηρείας,
διατρανώσαμε για ακόμα μια
φορά στις 23 Οκτωβρίου 2017 με
αφορμή την «πενθήμερη προειδοποιητική κινητοποίηση» του Συλλόγου
«ΑΞ.Ι.Α.» για τις συντάξεις χηρείας, έξω
από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Η Π.Ο.ΑΣ.Υ., με ανακοίνωσή της, αλλά και με την δια ζώσης παρουσία του
προεδρείου, εξέφρασε την αμέριστη
συμπαράστασή της και την έμπρακτη
στήριξη στον δίκαιο αγώνα του Συλλόγου.
Η ανατροπή των απάνθρωπων διατάξεων του άρθρου 12 του ν.
4387/2016 και ιδιαίτερα η άρση των
ηλικιακών κριτηρίων που καθορίστηκαν,
με αποτέλεσμα την κατάργηση της σύνταξης σε όσες/ους την ημέρα θανάτου
του συζύγου τους έχουν ηλικία μικρότερη των 55 ετών, αποτελεί προτεραιότητα, τόσο του συνδικαλιστικού μας
κινήματος, όσο και ολόκληρης της Ελληνικής Κοινωνίας, αναφέρεται στη
σχετική ανακοίνωση.
Το παρών έδωσαν ο αντιπρόεδρος
Οικονομικών θεμάτων της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ.
Βασίλειος Πανταζής, ο γενικός γραμματέας κ. Γιώργος Παπατσίμπας, ο Ταμίας κ. Γιώργος Κουλιάκης, τα μέλη της
Εκτελεστικής Γραμματείας κ.κ. Αθανάσιος Νταβούρας, Θεόφιλος Παπαδάκης και Σταύρος Φέτκος.
Μετά την πενθήμερη προειδοποιητική
κινητοποίηση και τη συνάντηση
(27/10/17) των εκπροσώπων του

Ν

Συλλόγου με την Υπουργό Εργασίας κα
Έφη Αχτσιόγλου, τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο και τη Γενική Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης κα Στέλλα Βρακά,
ο Σύλλογος ανακοίνωσε ότι τέθηκαν
μετ’ επιτάσεως τα δύο βασικά και αδιαπραγμάτευτα αιτήματα του Συλλόγου,
που είναι:
-ΠΡΩΤΟΝ: Η άρση των ηλικιακών
κριτηρίων κατάργησης των Συντάξεων
Χηρείας της παραγράφου 1Α που καθορίσθηκαν με το άρθρο 12 του
ν.4387/2016, ως αντισυνταγματικά
αφού χωρίζουν τους πολίτες σε κατηγορίες με μόνο κριτήριο την ηλικία.
-ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Η επαναφορά του 70%
της σύνταξης του εκλιπόντος αντί του
50% που καθορίσθηκε με το ίδιο άρθρο, επειδή αφενός μειώνουν τη σύνταξη σε μη ανεκτά όρια διαβίωσης και
αφετέρου χωρίζει τους πολίτες σε κατηγορίες παραβιάζοντας σαφώς σχετικές
διατάξεις του Συντάγματος. Επιπλέον
δεν είναι κατανοητό γιατί οι εν ζωή δικαιούμενοι σύνταξης χηρείας πρέπει να
τιμωρηθούν τρεις φορές.
Μία από τον επαναϋπολογισμό της
σύνταξης των εκλιπόντων που οδηγεί σε
νέες μειώσεις, μία από τη μείωση του
ποσοστού χορήγησης από το 70 στο
50% και μία από την άμεση εφαρμογή
του επαναϋπολογισμού (13.5.2016),
ενώ στους λοιπούς (παλαιούς) συνταξιούχους από 1.1.2019. Είναι τόσο δύσκολο να κατανοηθεί ότι πίσω από τα
νούμερα βρίσκονται ψυχές και μάλιστα
πονεμένες; Πόσο ανάλγητη μπορεί να

γίνει μια κυβέρνηση;
Η απάντηση από πλευράς του Υπουργείου Εργασίας ότι «είναι μνημονιακή
υποχρέωση. Θα μπορέσουμε ν’ ασχοληθούμε με τα αιτήματά σας, μετά τον
Αύγουστο του 2018 που θα βγούμε από
τα μνημόνια.
Μας έβαλαν το μαχαίρι στο λαιμό»
γέμισε με απογοήτευση και οργή τους
εκπροσώπους του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α.,
που αποχώρησαν από τη συνάντηση,
αφού ενημερώθηκαν για τις επόμενες
ενέργειες της κυβέρνησης, δυσαρεστημένοι αλλά και αποφασισμένοι για συνέχιση του αγώνα. Επίσης, ο Σύλλογος
τονίζει:
«Διαβάζοντας την ανακοίνωση του
Υπουργείου Εργασίας, που παρατίθεται
στο τέλος, δε μπορούμε να μην σχολιά-

Δικαίωση ορφανικών
οικογενειών συναδέλφων μας
ια μνημονιακή αδικία έρχεται να
διορθωθεί με την τροπολογία που
ψηφίστηκε στη Βουλή με το σχέδιο
νόμου «Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και
εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας
και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, ειδικές ρυθμίσεις κ.λπ».
Όπως ενημέρωσε, στις 25 Οκτωβρίου
2017, η Ομοσπονδία τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις, «ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα
που αφορούσε την επαναφορά της δυνατότητας πρόσληψης σε κενή οργανική θέση πολιτικού υπαλλήλου ή σε συνιστώμενη για έκαστη περίπτωση, προσωποπαγή θέση, μελών
οικογένειας αστυνομικού που έχασε τη ζωή
του ή κρίθηκε ανίκανος προς εργασία, σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.
Το αίτημα αυτό είχε τύχει επεξεργασίας από
την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας και αναγνωριστεί από
όλους τους διατελέσαντες υπουργούς Προστασίας του Πολίτη από τριετίας, αλλά προσέκρουε στο οικονομικό επιτελείο, λόγω των
μνημονιακών δεσμεύσεων, που έρχονται τώρα με την παρούσα τροπολογία να ευθυγραμμιστούν με την προϋπάρχουσα νομοθεσία και
να δικαιωθούν οι ορφανικές οικογένειες των
συναδέλφων μας. Με βάση την εισηγητική έκ-
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θεση, με την προαναφερόμενη τροπολογία
διορθώνονται οι δυσμενείς μνημονιακές ρυθμίσεις έτσι ώστε να τυγχάνει εφαρμογής η
υποχρέωση της πολιτείας για την ηθική ενδυνάμωση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, λόγω των ειδικών συνθηκών και των αυξημένων
κινδύνων που αυτό διατρέχει κατά την άσκηση
των καθηκόντων του».
Επίσης, στην εισηγητική έκθεση τονίζεται
ότι η προώθηση της νέας αυτής ρύθμισης κρίνεται αναγκαία, καθώς αφορά την επαναφορά
σε ισχύ των ευνοϊκών διατάξεων διορισμών,
οι οποίες είχαν θεσπιστεί στο πλαίσιο έμπρακτης εκδήλωσης της ηθικής υποχρέωσης και
της κοινωνικής ευαισθησίας της Ελληνικής
Πολιτείας. Ειδικότερα, αφορά εκείνες τις οικογένειες αστυνομικών ή πυροσβεστικών
υπαλλήλων που έχουν υποστεί πλήγμα λόγω
θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού των ως
άνω υπαλλήλων κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, υπερασπιζόμενοι το δημόσιο αγαθό
της ασφάλειας και της προστασίας του πολίτη
και τους πολίτες που τραυματίστηκαν και κατέστησαν ανάπηροι σε ποσοστό τουλάχιστον
50% από ενέργειες του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

σουμε ότι έγινε προσπάθεια εξωραϊσμού
της κατάστασης και αποσιώπησης της
στάσης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α.,
που φαίνεται ότι παραβρέθηκε στην
υπόψη συνάντηση μόνο και μόνο για να
ενημερωθεί για τις κινήσεις της κυβέρνησης και όχι για να καταθέσει τις δικές
του απόψεις και να απαιτήσει την επίλυση των πραγματικών προβλημάτων που
δημιούργησε ο νόμος Κατρούγκαλου.
Για το κυριότερο θέμα της ανακοίνωσης που αφορά στο ελάχιστο ποσό
σύνταξης χηρείας έχουμε να πούμε ότι
οι τόσο μικρές συντάξεις, κάτω των 200
ευρώ, που ανακάλυψε η κυβέρνηση 15
μήνες μετά την ψήφιση, ήταν απόρροια
του νόμου Κατρούγκαλου (επαναϋπολογισμός, μικρά ποσοστά αναπλήρω-

σης, μείωση ποσοστού στο 50%) γεγονός που πρέπει να προβληματίσει άπαντες για το τι πρόκειται να συμβεί στο
σύνολο των συντάξεων.
Το ότι το καλύτερο που μπορούσαν
να επιτύχουν είναι τα 360 ευρώ καθαρά
το μήνα και ότι αυτό μπορεί να θεωρηθεί «μια καλή συμφωνία με τους δανειστές», μας ξεπερνά. Ας δοκιμάσουν οι
συμφωνούντες να ζήσουν με 360 ευρώ
το μήνα ακόμα κι αν δεν έχουν ενοίκιο
ή στεγαστικό δάνειο κι ας έρθουν να
μας το περιγράψουν.
Χάθηκε μια μάχη, αλλά όχι ο πόλεμος. Μόνον ο αγώνας που δε δίνεται,
πάει χαμένος. Δεν σταματάμε αν δε δικαιωθούμε».

Δεσμεύτηκε ενώπιον
της Γραμματείας Γυναικών
ε τον Υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο,
συναντήθηκε στις 26 Οκτωβρίου
2017 η Γραμματεία Γυναικών της ΠOAΣY, παρουσία και του Αντιπροέδρου Οικονομικών
της Π.Ο.ΑΣ.Υ., κ. Βασίλη Πανταζή.
Η Γραμματέας Γυναικών, κα Μαρία Γιαννακοπούλου, ενημέρωσε τον Υφυπουργό για
τις δράσεις της Γραμματείας που αφορούν
συγκεκριμένα εκκρεμή αιτήματα, δίνοντας έμφαση στη νομοθέτηση της αναγνώρισης πλασματικού χρόνου τέκνων, βάσει σχετικής τροπολογίας – πρότασής μας.
Συγκεκριμένα προτάθηκε η ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης, ως ακολούθως:
«Προστίθεται εδάφιο Δ' στην παρ. 4 του
άρθρου 20 του ν. 3865/2010 ως εξής: Δ.
προαιρετικά και μόνο κατόπιν αναγνώρισης με τις
εκάστοτε διατάξεις, ο
χρόνος πλασματικής ασφάλισης του άρθρου
141 του ν.3655/2008»
Στην ως άνω περίπτωση, αναφέρθηκε ότι θα
έχουν αναλογική εφαρμογή οι διατάξεις του άρ-
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θρου 34 του ν.4387/2016, σχετικά με το
κόστος και τη διαδικασία εξαγοράς των πλασματικών ετών του παρόντος.
Από πλευράς του, ο κ. Υφυπουργός, εξέφρασε την κατανόησή του και συμμερίστηκε
το δίκαιο του αιτήματος της Γραμματείας Γυναικών, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα
για ισονομία και κοινωνική δικαιοσύνη, τόσο
μεταξύ των υπαλλήλων του ελληνικού δημοσίου, όσο και μεταξύ του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Επίσης, μας γνώρισε ότι, το προσεχές διάστημα, θα εξετάσει τον τρόπο αντιμετώπισης
του αιτήματος από κοινού με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κ. Νίκο Τόσκα, αλλά και με τους λοιπούς εμπλεκόμενους
Υπουργούς.
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Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. καταγγέλλει
τη συνεδρίαση - φάρσα για τις μεταθέσεις
Αστυνομία δεν είναι μόνο τα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά όλη η ελληνική επικράτεια,
τονίζει η Ομοσπονδία για τις συμπληρωματικές μεταθέσεις
α πενιχρά αποτελέσματα της συνεδρίασης του Συμβουλίου Μεταθέσεων που έγινε στις 17 Οκτωβρίου 2017 στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, στο οποίο εκπροσωπηθήκαμε δια του εκπροσώπου μας,
προκειμένου να υποστηρίξουμε τα αιτήματα μετάθεσης συναδέλφων μας, μάς
υποχρεώνουν να καταγγείλουμε δημοσίως την απαράδεκτη απόφαση της Διοίκησης για το συνεχιζόμενο εγκλωβισμό αστυνομικών, μακριά από τις οικογένειές τους, στο όνομα της δήθεν κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών.
Αυτό τονίζει με ανακοίνωσή της η
ΠΟΑΣΥ, σημειώνοντας ότι ο εκπρόσωπός μας, κατά την ψηφοφορία που έλαβε χώρα μειοψήφησε και κατέθεσε σχετικό Υπόμνημα καταγγελίας της όλης
διαδικασίας.
Δυστυχώς, ο Κώδικας Μεταθέσεων,
τον οποίο με αγώνες κατακτήσαμε, παραμένει κενός περιεχομένου, με αποτέλεσμα τα καθημερινά δράματα συναδέλφων μας που παραμένουν στην Αττική
και σε άλλες περιοχές, αφού το μείζον
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ζήτημα της λειψανδρίας εξακολουθεί να
υφίσταται, εξουδετερώνοντας τα μόρια
και τα λοιπά αντικειμενικά κριτήρια.
Για άλλη μια φορά, διαπιστώνουμε ως
Ομοσπονδία, ότι, οι καλές προθέσεις
της Ηγεσίας εξανεμίζονται εις βάρος
των συναδέλφων μας, αδιαφορώντας
για τις συνέπειες των πράξεών της σε
μια εποχή όπου πρώτιστο μέλημα όλων
θα έπρεπε να είναι η ικανοποίηση και
των πιο απλών αιτημάτων του αστυνομικού προσωπικού ώστε αυτό απερίσπαστα να είναι σε θέση να επιτελεί το
καθήκον του.
Αντί αυτών το Συμβούλιο αποφάσισε
ελάχιστες μεταθέσεις, μικρότερες σε
αριθμό από κάθε άλλη φορά, ενώ υποτίθεται ότι και με την αναδιάρθρωση των
υπηρεσιών θα είχαν εξασφαλισθεί επιπλέον θέσεις.
Τα χρόνια προβλήματα της Ελληνικής
Αστυνομίας, όπως είναι ο μη εξορθολογισμός των υπηρεσιακών αναγκών, τα
πάρεργα, η κατάργηση των 6.700 οργανικών θέσεων, ο δραστικός περιορισμός των προσλήψεων και άλλα, εξα-

κολουθούν να λειτουργούν εις βάρος
της κοινωνίας και του Έλληνα Αστυνομικού σε πείσμα όσων υποστηρίζουν ότι
ενδιαφέρονται για την αποτελεσματικότητα της αστυνομίας.
Η Π.Ο.ΑΣ.Υ., με τον αγώνα της, θα
ανοίξει «παράθυρο» και πάλι, για να
σταματήσει αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο, ωσάν αστυνομία να είναι μόνο τα
μεγάλα αστικά κέντρα και όχι όλη η ελληνική επικράτεια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Το θέμα απασχόλησε εκτάκτως και το
ΔΣ της ΠΟΣΥ στις 19 Οκτωβρίου 2017,
ύστερα από αίτημα μελών του.
Κατά την πολύωρη συνεδρίαση, όπου
τοποθετήθηκαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αναλύθηκε εκτενώς
η διαμορφωθείσα απαράδεκτη κατάσταση, για την οποία, σε καμία περίπτωση,
δεν ευθύνεται η Ομοσπονδία μας και
κατέληξε ομόφωνα στα εξής:
1. Να καταγγείλει για άλλη μια φορά
τον μικρό αριθμό των μεταθέσεων, εμμένοντας σε όσα αναφέρονται στην

ανακοίνωση που εκδόθηκε την ημέρα
συνεδρίασης του Συμβουλίου Μεταθέσεων (17-10-2017), κατά την οποία ο
εκπρόσωπός μας διαχώρισε τη θέση του
και υπέβαλε καταγγελτικό υπόμνημα.
2. Το θέμα των μεταθέσεων να αποτελέσει αντικείμενο ευρείας συζήτησης
στο επόμενο Γενικό Συμβούλιο των
Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων, με στόχο
τη ριζική ανατροπή της φιλοσοφίας που
διέπει τις αποφάσεις της Ηγεσίας επ’
αυτού, έτσι ώστε, ως πρωταρχική διεκδίκησή μας, να είναι η ουσιαστική βελτίωση των αιτημάτων των συναδέλφων
μας για μετάθεση κοντά στις οικογένειές τους, ιδίως σήμερα που η οικονομική
κρίση έχει πλήξει σημαντικά την οικονομική θέση όλων μας.
3. Η επίτευξη του ως άνω στόχου
προϋποθέτει την ορθολογική αξιοποίηση του υπάρχοντος αστυνομικού προσωπικού, αποδέσμευση από πάρεργα,
τροποποίηση του οργανογράμματος της
Ελληνικής Αστυνομίας με την επαναφορά των 6.700 οργανικών θέσεων και
άρση του περιορισμού των προσλήψεων

που καθιερώθηκαν με τα Μνημόνια
(συσχέτιση προσλήψεων με τους αποχωρήσαντες από την Υπηρεσία κ.λπ.).
4. Η Π.Ο.ΑΣ.Υ., η οποία μετά από
πολλές προσπάθειες αποκατέστησε την
αξιοκρατία με τον τροποποιημένο Κώδικα Μεταθέσεων (π.δ.75/2016) και
έδωσε τέρμα στα νοσηρά φαινόμενα
των μεταθέσεων από το «παράθυρο»,
θα πρωτοστατήσει και πάλι για να μην
επαναληφθεί η φετινή απαράδεκτη κατάσταση.
5. Το συνδικαλιστικό μας κίνημα δε
θα δεχθεί καμία παραβίαση και αυθαιρεσία της διοίκησης που βλάπτει τα
συμφέροντα των συναδέλφων μας.
Καλούμε, τέλος, την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία, να αφουγκραστεί την
αγωνία μας και να εξετάσει σοβαρά τις
προτάσεις μας, αντί να σπρώχνει το
πρόβλημα κάτω από το χαλί, πιστεύοντας, ενδεχομένως, ότι η σημερινή μας
διαμαρτυρία γίνεται για το θεαθήναι. Θα
διαψευστούν σύντομα! Αξιοκρατία Διαφάνεια - Νομιμότητα

Παράσταση διαμαρτυρίας στη Μυτιλήνη
και αλληλεγγύη στους συναδέλφους
ε τη στήριξη της Ομοσπονδίας
πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου έξω από το hot spot
της Μόριας, η παράσταση διαμαρτυρίας
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Λέσβου, η οποία ανέδειξε με τον τρόπο
αυτό τα υπαρκτά προβλήματα των συναδέλφων και απαίτησε να ληφθούν
ουσιαστικές αποφάσεις για την αντιμετώπισή τους.
Την Ομοσπονδία εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος Θεμάτων Μελετών Επιμόρφωσης και Ειδικός Γραμματέας κ. Σταύρος Μπαλάσκας, και ο Γραμματέας του
ΔΣ της ΠΟΑΣΥ κ. Χρήστος Συνδρεβέλης, οι οποίοι κατήγγειλαν τις αντίξοες
συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελούν
τα καθήκοντά τους οι συνάδελφοι μας
ενώ την ίδια ώρα η πολιτεία κωφεύει.
Η απόφαση για την διοργάνωση της
κινητοποίησης αυτής, ελήφθη από την
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λέσβου ως «απάντηση» στα τελευταία γεγονότα στο ΠΡΟΚΕΚΑ Μόριας, όπου
βρέθηκαν κατηγορούμενοι συνάδελφοί
μας ως εξιλαστήρια θύματα.
Αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τους
συναδέλφους που ήταν υπηρεσία εντός
του hot spot και στη συνέχεια ακολούθησε συνάντηση με τον Γενικό Περιφερειακό Διευθυντή Αστυνομίας Βορείου
Αιγαίου Υποστράτηγο κ. Νικόλαο Ζησιμόπουλο. Τόσο οι εκπρόσωποι της
Ομοσπονδίας όσο και σύσσωμο το ΔΣ
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της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Λέσβου, μετέφεραν στον Υποστράτηγο
την αγανάκτηση των συναδέλφων διότι
νιώθουν διαρκώς την εγκατάλειψη της
πολιτείας αν και αυτοί εργάζονται φιλότιμα και με το παραπάνω. Του μετέφεραν επίσης τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αστυνομία της περιοχής, όπως
η λειψανδρία, ο ελλιπής τεχνολογικός
εξοπλισμός, η έλλειψη καυσίμων για τα
οχήματα ενώ δόθηκε βαρύτητα στις εγγυήσεις που πρέπει να δοθούν στους
συναδέλφους που υπηρετούν στο hot
spot και γενικά για την αντιμετώπιση
του μεταναστευτικού ώστε να αισθάνονται ασφαλείς και να μη θίγεται η
αξιοπρέπειά τους.
Από την πλευρά του, ο κ. Γενικός δεσμεύτηκε ενώπιον των συνδικαλιστών
ότι θα βρει άμεσα λύσεις στο πλαίσιο
των δυνατοτήτων του και ότι θα δώσει

σχετικές εντολές στους υφισταμένους
του. Τέλος, για τους συναδέλφους που
κλήθηκαν να ελεγχθούν πειθαρχικά λόγω των αποδράσεων που σημειώθηκαν
πριν από λίγο καιρό, τόνισε ότι η διαδικασία θα λήξει σύντομα αφού οι αποδράσαντες έχουν συλληφθεί.
Στη διαμαρτυρία το «παρών» έδωσαν
συνάδελφοι από τις τοπικές ενώσεις του
Λιμενικού Σώματος, του Πυροσβεστικού
Σώματος καθώς και από το ΕΚΑΒ. Οι
Aστυνομικοί δεν είναι εξιλαστήρια θύματα της ανεπάρκειας της Διοίκησης.

Καταγγέλλουμε τη διοίκηση
Να σημειώσουμε ότι η Ομοσπονδία,
στις 9 Νοεμβρίου 2017, παρενέβη με
ανακοίνωσή της τονίζοντας ότι προκάλεσε αλγεινή εντύπωση και έντονη αγα-

νάκτηση σε όλους μας η παραπομπή
στο Αυτόφωρο, τεσσάρων χαμηλόβαθμων συναδέλφων μας της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Λέσβου, που κατηγορούνται
για την απόδραση δύο αλλοδαπών από
το ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. της Μόριας. Καταγγέλλουμε τη διαδικασία της παραπομπής
των συναδέλφων μας διότι συνιστά
κραυγαλέα δίωξη ανθρώπων που δεν
ευθύνονται αλλά πληρώνουν ως εξιλαστήρια θύματα τις προχειρότητες με τις
οποίες στήθηκε και λειτουργεί το συγκεκριμένο ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α..
Η Ομοσπονδία μας από την αρχή της
προσφυγικής – μεταναστευτικής κρίσης,
το 2015, είχε επισημάνει την ανεπάρκεια των εγκαταστάσεων και τις επισφάλειες που εγκυμονούσαν συγκεκριμένους κινδύνους τόσο για τους αλλο-

δαπούς κρατούμενους όσο και για το
απασχολούμενο σε μέτρα ασφαλείας
αστυνομικό προσωπικό.
Δυστυχώς, η Ηγεσία, υποταγμένη σε
άνωθεν εντολές και σκοπιμότητες,
αγνόησε αυτούς τους κινδύνους και
άφησε απροστάτευτους τους συναδέλφους μας οι οποίοι καλούνται τώρα να
πληρώσουν τις «αμαρτίες» άλλων.
Απαιτούμε, τέλος, να σταματήσει κάθε
δίωξη εις βάρος των συναδέλφων μας
και να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα επίλυσης του προβλήματος που σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί
από τις αστυνομικές αρχές και μόνον.
Όσο η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται
την κρισιμότητα των καταστάσεων που
έχουν διαμορφωθεί εντός αυτών των
Κέντρων κράτησης, άλλο τόσο το πρόβλημα θα διογκώνεται, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των αλλοδαπών, των αστυνομικών και γενικότερα για την κοινωνική και οικονομική
ζωή των τοπικών κοινωνιών.
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Κύριε Πρωθυπουργέ, σας καλούμε
να αναθεωρήσετε τις αποφάσεις σας

Ανοιχτή επιστολή των Ομοσπονδιών στον Αλέξη Τσίπρα μετά τον προκλητικό αποκλεισμό των ενστόλων από τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος
νοικτή επιστολή σον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα δημοσιοποίησαν οι έξι Ομοσπονδίες
και Ενώσεις των αστυνομικών, των πυροσβεστών και των λιμενικών ενόψει
της συζήτησης του τακτικού κρατικού
προϋπολογισμού και με αφορμή τις
ανακοινώσεις του στις 13/11/17 για
τη διανομή κοινωνικού μερίσματος 1,4
δισ. ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνονται
στους δικαιούχους οι ένστολοι. Οι Ομοσπονδίες, επίσης, απέστειλαν προσκλήσεις στα πολιτικά κόμματα, ζητώντας
άμεσα ενημερωτικές συναντήσεις. Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή προς τον
Πρωθυπουργό της χώρας:
Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Κυβέρνησης,
Σας ακούσαμε, χθες, να εξαγγέλλετε τις
αποφάσεις σας για τη διανομή του κοι-

Α

νωνικού μερίσματος, ύψους 1,4 δισ. ευρώ, στους πολίτες που το έχουν περισσότερο ανάγκη, θεωρώντας μάλιστα ότι είναι
δίκαιο να στηριχθεί ο λαϊκός κόσμος, ο
κόσμος που αγωνίζεται για αξιοπρέπεια
και προκοπή, όπως σεις ο ίδιος είπατε.
Επιτρέψτε μας, ωστόσο, χωρίς να θέλουμε να αντιδικήσουμε μαζί σας, διαχωρίζοντας το «λαϊκό κόσμο» και τις
ανάγκες του σε κατηγορίες, να σας
υπενθυμίσουμε ότι εδώ και δυόμισι χρόνια, η Κυβέρνησή σας αρνείται πεισματικά να ανταποκριθεί στο δίκαιο αίτημα
των ενστόλων για την αποκατάσταση των
αδικιών που έχουν υποστεί με τα Μνημόνια, παρά το γεγονός ότι το ίδιο το
Συμβούλιο της Επικρατείας, δυο φορές
έχει αποφανθεί τελεσιδίκως περί τούτου.
Όχι μόνο δηλαδή το αρμόδιο υπουργείο
Οικονομικών δεν έχει συμμορφωθεί

πλήρως προς τις αποφάσεις του ΣτΕ για
την επαναφορά του ειδικού μισθολογίου
των ενστόλων στα επίπεδα του 2012,
αλλά με τις νέες μισθολογικές διατάξεις
που ψηφίστηκαν δήθεν για τον εξορθολογισμό των ειδικών μισθολογίων, προωθείται νέα σφαγή μισθών και συντάξεων. Και πώς είναι δε δυνατόν οι δικαστικές αποφάσεις να εκτελούνται αλλά καρτ
από την Κυβέρνησή σας και να μην περιλαμβάνονται στις εξαγγελίες σας, ούτε

καν η επιστροφή του υπολοίπου 50% για
τα έτη 2012-2016, όπως επιτάσσει το
Συμβούλιο της Επικρατείας; Από την
πλευρά μας αναδείξαμε τις στρεβλώσεις,
τις οποίες αναγνώρισαν άμεσα και οι συνεργάτες σας υπουργοί, πλην όμως έως
και σήμερα, ουδέν έπραξαν για την διόρθωση της συντελούμενης αδικίας με
αποτέλεσμα να εγείρονται πελώρια ερωτηματικά για την ακολουθητέα πολιτική
και κυρίως για τις προθέσεις σας έναντι
των ενστόλων. Διότι είναι οξύμωρο από
τη μια να εισπράττουμε εμπαιγμό και
απαξία κι από την άλλη να ακούγονται
«διθύραμβοι» όποτε υπάρχουν υπηρεσιακές επιτυχίες και μάλιστα υπό επικίνδυνες συνθήκες εργασίας από ανθρώπους που εργάζονται με αυταπάρνηση,
έτοιμοι να θυσιαστούν για την πατρίδα
και την κοινωνία.

Δυστυχώς, με τις χθεσινές σας ανακοινώσεις επιβεβαιώσατε ότι μας θυμάστε μόνο όταν εσείς το θεωρείτε σκόπιμο, αν και η μεγάλη οικογένεια των
ενστόλων εξακολουθεί να μένει με την
πικρία που προκαλεί η ασυνέπειά σας.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Σας καλούμε να αναθεωρήσετε τις
αποφάσεις σας, λαμβάνοντας αφενός
υπόψη τις αποφάσεις του ΣτΕ για τη
διόρθωση των αδικιών που έχουν υποστεί όλοι οι ένστολοι, αφετέρου δε το
γεγονός ότι και οι ένστολοι προέρχονται
από τα λαϊκά στρώματα και όχι από την
«ελίτ». Θέλουν κι αυτοί να ζουν και να
υπηρετούν το καθήκον με αξιοπρέπεια
και υπερηφάνεια και όχι να υφίστανται
ταπεινωτικές αδικίες είτε να κατασυκοφαντούνται ωσάν να ήταν οι ...προνομιούχοι του συστήματος.

Τι αποφάσισαν οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών
Η μετακίνηση με τα ΜΜΕ, τα οδοιπορικά, τα δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

το πλαίσιο της ανάληψης πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων που απασχολούν
τους ένστολους το τελευταίο διάστημα,
οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών και
Ενώσεων των αστυνομικών, των πυροσβεστών και των λιμενικών, εξέτασαν
κατά τη συνάντησή τους στις
17/10/17, τρόπους απάντησης στην
ολιγωρία που επιδεικνύεται από την κυβέρνηση και η οποία σχετίζεται με την
μη προώθηση συγκεκριμένων νομοθετικών ρυθμίσεων.
Ειδικότερα, ενώ τελούν σε εκκρεμότητα όλα τα μεγάλα θέματα που είχαν
τεθεί και στο Ψήφισμα της πανελλαδικής κινητοποίησης της 8/9/2017 στην
82η ΔΕΘ, ανακύπτουν νέα ζητήματα, τα
οποία έρχονται να επιτείνουν την αγωνία των ενστόλων, ζητώντας επιτακτικά
άμεση αντιμετώπισή τους.
Καταρχάς, είναι η εκκρεμότητα των

Σ

μετακινήσεων με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς όπου με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι ουδεμία πρωτοβουλία έχει ληφθεί καίτοι έχει τεθεί σε εφαρμογή το
νέο σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου.
Θέση και αίτημά μας είναι η άμεση λήψη
απόφασης εκ μέρους των αρμοδίων
υπουργών για την ελεύθερη μετακίνηση
όλων των ενστόλων στα ΜΜΕ εντός του
Λεκανοπεδίου Αττικής. Επ' αυτού πρέπει
να υπάρξει άμεσα ενημέρωσή μας από
τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών.
Το δεύτερο θέμα που ανέκυψε το τελευταίο διάστημα αφορά τη μη καταβολή
των δεδουλευμένων 5νθημέρων και νυχτερινής αποζημίωσης των δοκίμων
εξαιτίας της στάσης που τηρεί το Υπουργείο Οικονομικών, με αποτέλεσμα να
έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση που
δεν τιμά κανέναν αφού έτσι έχουν δημιουργηθεί εκπαιδευόμενοι – σκληρά

εργαζόμενοι σε συνθήκες «πείνας»! Θα
αναμέναμε ότι θα είχε εξευρεθεί λύση
λόγω της δέσμευσης της πολιτικής ηγεσίας, αλλά με λύπη διαπιστώνουμε ότι
εξακολουθεί να είναι κενή περιεχομένου.
Τρίτο κατά σειράν θέμα που συζητήθηκε ήταν η συνεχιζόμενη κοροϊδία του
οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης
που πεισματικά και παρά τις δεσμεύσεις,
δεν έχει προωθήσει τις εγκυκλίους για
τα οδοιπορικά και τα ειδικά επιδόματα
ώστε να καλυφθούν τα προβλεπόμενα
κονδύλια και να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι τις προϋποθέσεις της αποζημίωσης και τα ποσά που δικαιούνται κατά τις μετακινήσεις τους.
Τέλος, τέθηκε το εξίσου σοβαρό θέμα
των δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για όσους έχουν λάβει
επισκευαστικά δάνεια και τα οποία το
Ταμείο εξαιρεί από την κατηγορία των
εξυπηρετούμενων δανείων με αποτέλε-

σμα να μην δικαιούνται επιστροφής
χρημάτων, όπως γίνεται με την κατηγορία των στεγαστικών δανείων. Το ίδιο
πρόβλημα αντιμετωπίζουν και όσοι
έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο, που ενώ
είναι εξυπηρετούμενο, έχει πωληθεί σε
ξένα funds, εν αγνοία των δανειοληπτών.
Υπενθυμίζουμε ότι με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, σε συνάρτηση με την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, θεσμοθετήθηκε η διαδικασία επιβράβευσης
των συνεπών δανειοληπτών του στεγαστικού κυρίως τομέα, με την επιστροφή
μέρους των ήδη καταβληθέντων τόκων,
στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης ενυπόθηκων δανείων και στα πλαίσια της πολιτικής που εφαρμόζει πάντοτε το ταμείο
προς τους συναλλασσόμενους με αυτό.
Από τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις μας,

μέλη των οποίων τυγχάνουν χιλιάδες
αστυνομικοί, κατατίθεται πρόταση επέκτασης των ευεργετικών αυτών αποφάσεων και για τους δανειολήπτες που
έλαβαν δάνειο όχι αμιγώς στεγαστικό
όπως για την αγορά ή ανέγερση πρώτης
κατοικίας, αλλά και για επισκευές της
ήδη υπάρχουσας. Μια άλλη ασφαλώς
κατηγορία δανειοληπτών, η οποία όμως
δεν διαφοροποιείται από την βασική
ανάγκη των συμβαλλόντων με το ταμείο
για το όνειρο του κάθε εργαζομένου,
που δεν είναι άλλο από αυτό της ιδιοκατοίκησης, για τους οποίους ζητούμε
να υπάρξει ανάλογη μέριμνα, με το κριτήριο πάντοτε της συνέπειας και εξυπηρέτησης του δανείου.
Κατόπιν αυτών, οι Ομοσπονδίες θα
ζητήσουν συναντήσεις με όλους τους
αρμόδιους Υπουργούς, προκειμένου να
έχουμε υπεύθυνες απαντήσεις γι’ αυτά
τα θέματα.

Η ΠΟΑΣΥ συμβάλλει στην προβολή της Ελληνικής Αστυνομίας
ΠΟΑΣΥ αγκάλιασε την πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για την
προβολή του Σώματος κατά την διεξαγωγή
του Κλασικού Μαραθώνιου Δρόμου (42.195 μ.)
που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 12 Νοεμβρίου με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων δρομέων, μεταξύ αυτών και αστυνομικών, μελών του
συνδικαλιστικού μας κινήματος.
Αυτή τη φορά, πέραν των εκατοντάδων συναδέλφων μας, που συμμετείχαν ως «άγρυπνοι
φρουροί» σε μέτρα τάξης και ασφάλειας, στελέχη
της Αστυνομίας με αθλητική περιβολή, με τα σήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και των Ομοσπονδιών μας (ΠΟΑΣΥ - ΠΟΑΞΙΑ), έτρεξαν στην κλασική
διαδρομή από το Μαραθώνα ως το Παναθηναϊκό
Στάδιο, αποσπώντας τα χειροκροτήματα του κόσμου, αναδεικνύοντας έτσι τον κοινωνικό ρόλο

Η

όλων των αστυνομικών υπαλλήλων.
Στο «Hellenic Police Running Team» συμμετείχαν ειδικότερα ενενήντα συνάδελφοί μας όλων των
βαθμών της ιεραρχίας του Σώματος της Ελληνικής
Αστυνομίας, ενώ η Ομοσπονδία μας, η οποία και
στήριξε οικονομικά την όλη συμμετοχή, εκπροσωπήθηκε από τον Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου

Χρήστο Συνδρεβέλη και το μέλος του ΔΣ Νικόλαο
Ρήγα. Να σημειώσουμε τέλος ότι στη 2η θέση,
στους Έλληνες, τερμάτισε ο συνάδελφός μας Χρι-

στόφορος Μερούσης με χρόνο 2:28:19 μια επίδοση που τον έφερε στην 10η θέση συνολικά στο
αγώνισμα.
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Αποθρασύνθηκαν Επιδεικτική σιω
οι τρομοκράτες
Έκκληση προς κάθε αρμόδιο
- κυβέρνηση, πολιτικά κόμματα, δικαστική
εξουσία, θεσμοποιημένους φορείς
και μέσα μαζικής επικοινωνίας
Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών
Υπαλλήλων εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για την εγκληματική, εμπρηστική
επίθεση στο Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης (26 Οκτωβρίου 2017), κατά την οποία τέθηκε σε θανάσιμο
κίνδυνο η ζωή αστυνομικών και κρατουμένων, ενώ
αμαυρώθηκε το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας
και υπονομεύθηκε η έννομη τάξη καθώς και η
ασφάλεια των πολιτών.
Το γνωστό «θέατρο του παραλόγου» με τις σχεδόν καθημερινές προκλήσεις και τρομοκρατικές
επιθέσεις εναντίον αστυνομικών και άλλων «στόχων» στο κέντρο της Αθήνας, μεταφέρθηκε τη νύχτα
στα προάστια, με μια κλιμάκωση της τυφλής βίας, η
οποία όσο μένει αναπάντητη, θα αποθρασύνει τους
δράστες και θα αυξάνει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν παντού αστυνομικοί και πολίτες.
Προξενεί δε ανησυχία το γεγονός ότι, λίγες
ώρες μετά, ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών κ. Νικόλαος ΤΟΣΚΑΣ, απαντώντας
από το βήμα της Βουλής στο ερώτημα του βουλευτή του ΚΚΕ κ. Χρήστου ΚΑΤΣΙΩΤΗ, γιατί δεν θεσμοθετείται η επικινδυνότητα του επαγγέλματος,
δεν έκανε καμία αναφορά στην επικινδυνότητα της
εργασίας του αστυνομικού.
Ας γνωρίζουν όλοι, ότι ο αγώνας του συνδικαλιστικού μας κινήματος - αστυνομικών, πυροσβεστών και λιμενικών - για την αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας, όπως ρητά έχει αποφανθεί και το Συμβούλιο της Επικρατείας, είναι σταθερός και ενιαίος. Καμιά τρομοκρατική πράξη δεν
πρόκειται να κάμψει την αποφασιστικότητά μας για
την διεκδίκηση και επίλυση των δίκαιων αιτημάτων
και τη θωράκιση του λειτουργήματός μας.
Αυτή είναι η δική μας απάντηση σε όσους εξακολουθούν να προκαλούν την αστυνομία και το δημόσιο αίσθημα με τις εγκληματικές τους πράξεις.
Τέλος στην ανομία, θωρακίστε τώρα την Αστυνομία!

Η

Η Ένωση
«Τα δύο περιστατικά, τα οποία έρχονται να προστεθούν σε μία σειρά άλλων, ήτοι αυτό του Ευαγγελισμού, και προπάντων αυτό της επίθεσης στο
Α.Τ. Πεύκης με μολότοφ «λαδιού» αποτελούν
ισχυρούς ενδείκτες ότι η Ελληνική Πολιτεία διανύει
εποχές «συντεταγμένης απορρύθμισης» και είναι
θέμα χρόνου πλέον να διαβεί τον «Ρουβίκωνα» (!)»
Αυτό τονίζει με ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Βορειοανατολικής Αττικής με αφορμή τα
νέα κρούσματα επιθέσεων εναντίον αστυνομικών
«στόχων» και συνεχίζει: «Τότε βεβαίως μπορεί και
να ληφθούν επιτέλους νομοθετικές πρωτοβουλίες,
μπορεί επίσης οι αρμόδιες δικαστικές αρχές να εκδώσουν σχετικές γνωμοδοτήσεις ή και Αποφάσεις
προς τη σωστή κατεύθυνση της Πολιτείας δικαίου,
πλην όμως, έως τότε, θα έχει συντελεσθεί το εξής:
θα έχουν πολλαπλασιασθεί και «θεσμοθετηθεί» οι
επιθέσεις τέτοιου είδους, και το κυριότερο, ένα σημαντικό μερίδιο της κοινής γνώμης θα τις επιδοκιμάζει, έστω και δια της αδιαφορίας.

μεση ήταν η αντίδραση του συνδικαλιστικού
μας κινήματος μετά τη δολοφονική επίθεση
κατά διμοιρίας (Υ.Α.Τ.) φύλαξης των γραφείων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο κέντρο της Αθήνας με όπλο
βαρέως τύπου. Με κοινή τους ανακοίνωση, οι Ενώσεις Αθηνών, Πειραιά, Δυτικής Αττικής και Βορειοανατολικής Αττικής κατήγγειλαν ότι «ήταν χρονικό
προαναγγελθέντος γεγονότος και ευτυχώς όχι «θανάτου».
Είναι γνωστό ότι η τρομοκρατία για να έχει την
όποια κοινωνική απήχηση έχει ανάγκη από ολοένα
«θεαματικότερες» τρομοκρατικές ενέργειες βεβαίως
με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε κόστος, ιδίως ανθρώπινων ζωών. Το θέμα όμως δεν είναι τί κάνουν οι
τρομοκράτες «ιδιότυποι ακτιβιστές», «πολιτικά ανυπάκουοι» ή όπως αλλιώς αρέσκονται να αποκαλούνται. Το θέμα είναι πώς αντιδρά, πώς απαντά η
συντεταγμένη ευνομούμενη ελληνική πολιτεία.
Είχαμε επισημάνει πριν λίγες μέρες με αφορμή τα
γεγονότα της επίθεσης στο Α.Τ. Πεύκης και του
Ευαγγελισμού ότι όλοι οι θεσμοποιημένοι φορείς
πρέπει να πάρουν επιτέλους σχετικές πρωτοβουλίες
και να δώσουν σαφή δείγματα γραφής για το πώς
προτίθενται να αντιμετωπίσουν τα σχετικά φαινόμενα, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται γεωμετρικά
θυμίζοντας πλέον «οργανωμένο αντάρτικο πόλης».
Τώρα απευθύνουμε έκκληση στον Πρωθυπουργό
κ. Τσίπρα, τον Αρχηγό της αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Μητσοτάκη, τα Πολιτικά Κόμματα, την Ελληνική Δικαιοσύνη ιδίως να πάρουν τις απαραίτητες
θέσεις πριν είναι αργά.
Το αστυνομικό συνδικαλιστικό κίνημα οφείλει να
προστατέψει τη ζωή των πολιτών και των εργαζόμενων συναδέλφων και θα ληφθούν όλες οι σχετικές
πρωτοβουλίες. Από εδώ και πέρα επιδεικτική σιωπή
ή ανοχή, σημαίνει συνενοχή και αυτό η Ελληνική
δημοκρατική κοινωνία δεν το ανέχεται. Δεν είναι
δυνατόν ισχνότατες, δυναμικές περιθωριακές μειοψηφίες, εν έτει 2017, στην κοιτίδα της Δημοκρατίας να έχουν επιβάλλει καθεστώς τρόμου. Θέλουμε
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Απευθύνουμε έκκληση προς κάθε αρμόδιο (κυβέρνηση, πολιτικά κόμματα, δικαστική εξουσία, θεσμοποιημένοι φορείς και μέσα μαζικής επικοινωνίας) να πάρουν θέση πλέον απέναντι στο τεράστιο
αυτό πρόβλημα και να εκτεθούν στους πολίτες, δημοσιοποιώντας τη θέση τους αυτή, πριν να είναι
αργά, πριν θρηνήσουμε θύματα, πριν ευτελισθεί κι
άλλο το κράτος δικαίου, και βεβαίως, πριν ριζώσουν για καλά οι πρακτικές αυτές του τύπου «δικάζουμε – καταδικάζουμε – τιμωρούμε».
Το οργανωμένο αστυνομικό συνδικαλιστικό κίνημα θα είναι αρωγός τέτοιων πρωτοβουλιών, διότι
έχουμε εκπεφρασμένη άποψη ότι η κοινωνική ειρήνη, η δικαιοσύνη και η ασφάλεια των πολιτών
είναι μεγέθη ευαίσθητα και συνάμα αδιαπραγμάτευτα στην δημοκρατική τάξη».

Ταχεία ανάρρωση
Η Ομοσπονδία μας εκφράζει τις ευχές της για ταχεία ανάρρωση στον Διοικητή του Α’ Τμήματος Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας, Αστυνομικό Υποδιευθυντή κ. Βασίλειο Ριζάκο και τη συνάδελφο, Αρχιφύλακα της ίδιας Υπηρεσίας, που τραυματίστηκαν
στις 9 Οκτωβρίου 2017 σε τροχαίο ατύχημα στην
Νέα Εθνικό Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης.
Οι συνάδελφοί μας, διερχόμενοι με υπηρεσιακό
όχημα από το σημείο που είχε ακινητοποιηθεί ένα
ΙΧ αυτοκίνητο, επιχείρησαν να βοηθήσουν τον
οδηγό του με αποτέλεσμα ένα άλλο διερχόμενο ΙΧ
να προσκρούσει στο περιπολικό και να προκαλέσει
τον βαρύτατο τραυματισμό του κ. Διοικητού και τον
ελαφρύτερο της συναδέλφου.
Η απροσδόκητη αυτή εξέλιξη, δεν πιστοποιεί για
άλλη μια φορά μόνον την επικινδυνότητα του λειτουργήματός μας. Αναδεικνύει τις δυσκολίες και
τη συναίσθηση καθήκοντος του αστυνομικού κατά την καθημερινή άσκηση των καθηκόντων του,
όσο «ανώδυνα» κι αν αυτά εμφανίζονται στα μάτια τρίτων.
Καλούμε την ελληνική πολιτεία, να πράξει το
χρέος της αναγνωρίζοντας με τη λήψη θεσμικών
και οικονομικών μέτρων την επικινδυνότητα του
αστυνομικού λειτουργήματος, όπως επιτάσσουν
και οι γνωστές τελεσίδικες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αποκατάσταση
των μισθολογικών αδικιών του 2012 και τη θωράκισή μας από τους παντοειδείς κινδύνους που
απειλούν καθημερινά τη ζωή και τη σωματική
ακεραιότητά μας.

ακόμη να πιστεύουμε ότι η δημοκρατία μας δεν είναι
τόσο αδύνατη όσο φαίνεται ή όπως ορισμένοι την
θέλουν να φαίνεται».

Οι αστυνομικοί στο απόσπασμα
Ακολούθησε νέα ανακοίνωση – αναγγελία συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στην έδρα της ΥΑΤ στο
Γουδί, στις 9-11-17 το βράδυ, όπου προσήλθαν
εκατοντάδες συνάδελφοι για να εκφράσουν την έντονη αγανάκτησή τους για την αδιαφορία της πολιτείας. Οι συγκεντρωθέντες πορεύτηκαν ως την πύλη
του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη μέσω της
οδού Κατεχάκη και παρέμειναν εκεί, κρατώντας
αναμμένα κεριά, καθ’ όλη τη διάρκεια της συνάντησης της αντιπροσωπείας των Ενώσεων και της Ομοσπονδίας με τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα.
Στη συνάντηση συμμετείχαν και συνάδελφοι από
τη διμοιρία που δέχτηκε τα δολοφονικά πυρά έξω
από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Το βασικό αίτημα όλων
ήταν η αναθεώρηση των μέτρων ασφαλείας στους
διάφορους στόχους, ώστε να μην είναι στόχος οι ίδιοι οι αστυνομικοί. Η ηγεσία έδειξε την κατανόησή της
και παρέπεμψε την αντιπροσωπεία σε νέα συνάντηση
αυτή τη φορά με τον ίδιο τον αναπληρωτή υπουργό
Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο Τόσκα.
Το παρών στη συγκέντρωση έδωσε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Άδωνις Γεωργιάδης
και η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Ιωάννα
Γκελεστάθη.
Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρης Γερακαράκος δήλωσε ότι «είναι μια εκδήλωση κατά της τρομοκρατίας. Φυσικά ο αστυνομικός είναι αυτός που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και στοχοποιείται. Περίμενα
να δω εδώ σ’ αυτήν την εκδήλωση όλο το πολιτικό
σύστημα της χώρας. Μέχρι σήμερα στη χώρα μας
έχουν γίνει πολύ λίγες εκδηλώσεις ενάντια στην
τρομοκρατία. Σ’ αυτές τις εκδηλώσεις, δεν χωράνε
προσκλήσεις. Έρχεσαι μόνος σου».

Οκτώβριος 2017 ΝέαΑστυνομία
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πή ή ανοχή, σημαίνει συνενοχή
Κοινή εκδήλωση διαμαρτυρίας για την τρομοκρατική ενέργεια στα Εξάρχεια από τις Ενώσεις Αθηνών, Πειραιά,
Δυτικής Αττικής και Βορειοανατολικής Αττικής με κεντρικό σύνθημα «Οι αστυνομικοί στο απόσπασμα»

Ερωτηματικά
για την διαιώνιση
Από θαύμα δεν θρηνήσαμε της τρομοκρατίας

νεκρό Αστυνομικό!

νέα άνανδρη δολοφονική επίθεση εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στην
Χαριλάου Τρικούπη (6-11-17), δεν προκαλεί απλώς
το κοινό περί δικαίου αίσθημα και τη λειτουργία των θεσμών,
αλλά έρχεται με τον πλέον κραυγαλέο τρόπο να επιβεβαιώσει
την ορθότητα της πρωτοβουλίας μας, τον περασμένο Ιούνιο,
όταν αποφασίσαμε να διοργανώσουμε μια ανοικτή εκδήλωση διαλόγου στα Εξάρχεια, με αντικείμενο
την αντιμετώπιση του φαινομένου
της βίας, που εδώ και σαράντα χρόνια δυστυχώς δεν έχει τύχει μιας
αποτελεσματικής διαχείρισης - αν-
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τιμετώπισης. Ως Ομοσπονδία -πέρα από την αυτονόητη καταδίκη της τρομοκρατικής επίθεσης και την έκφραση αλληλεγγύης στους συναδέλφους που είδαν το χάρο με τα μάτια τουςκαταγγέλλουμε όσους «χύνουν κροκοδείλια δάκρυα» για ακόμη μια φορά, για την ασφάλεια του τόπου ενώ την ίδια ώρα
δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, πολλώ δε μάλλον, συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τον Έλληνα Αστυνομικό ως εν δυνάμει θύμα των όποιων εγκληματικών στοιχείων και επίδοξων
δολοφόνων του. Χρόνια τώρα παρακολουθούμε ατέρμονες
πολιτικές αντιδικίες και αντιπαραθέσεις που συνήθως καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα: στη συνέχιση μιας εγκληματικής
συμπεριφοράς που στρέφεται όχι μόνο κατά της αστυνομίας,
αλλά εναντίον ολόκληρης της κοινωνίας και της ίδιας της δημοκρατίας.
Καλούμε τους δημοκρατικούς θεσμούς της χώρας να συμφωνήσουν κατόπιν δημοκρατικού διαλόγου και σε επίπεδο θεσμικής εκπροσώπησης εντός της Ελληνικής Βουλής, στην
εφαρμογή μιας συγκεκριμένης πολιτικής που δραστηριοποιεί
όλο το πλέγμα των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών και που θα
εξοπλίζει ειδικότερα την Ελληνική Αστυνομία με τα απαραίτητα
μέσα και τις απαιτούμενες εγγυήσεις για την αντιμετώπιση των
φαινομένων της συγκεκριμένης βίας, ανεξάρτητα από το ποιο
πολιτικό κόμμα έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου.
Για την δημοκρατία που έχυσε ο ελληνικός λαός το αίμα
του, κάποιοι δεν δίνουν δεκάρα τσακιστή.

Του Γρηγόρη Γερακαράκου

άνανδρη δολοφονική επίθεση που στόχο
είχε μόνο τους συναδέλφους της ΥΑΤ και
κανέναν άλλον, καταδεικνύει περίτρανα για
ακόμη μία φορά ότι οι πιστοί φίλοι και υπηρέτες του
πολιτικού συστήματος συνεχίζουν να το εξυπηρετούν αγόγγυστα.
Δυστυχώς, κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει πώς
είναι δυνατόν σε μία ευρωπαϊκή χώρα να συνεχίζουν εδώ και 40 χρόνια φαινόμενα ανομίας, τρομοκρατίας και εγκληματικότητας σε μία «αυτόνομη
περιοχή» της πρωτεύουσας του Ελληνικού κράτους και η πολιτική εξουσία να
προσποιείται ότι δεν καταλαβαίνει με αποτέλεσμα να μην έχει δοθεί ένα τέλος
άπαξ και δια παντός.
Κανείς μα κανείς όμως. Να θυμηθούμε τους δεξιούς που θα έβγαζαν τις κουκούλες; Να θυμηθούμε τους αριστερούς με τα κροκοδείλια δάκρυα για την δημοκρατία και για την δήθεν υπεράσπιση της; Πρέπει τελικά να τους θυμίσουμε
για ακόμη μία φορά τους αδικοχαμένους πολίτες και αστυνομικούς που έχασαν
την ζωή τους εξαιτίας της δικής τους αδιαφορίας;
Γνωρίζουν άπαντες ότι η Αστυνομία έχει την θέληση και την ικανότητα από
τον πρώτον στην τάξη μέχρι τον τελευταίο αστυνομικό να δώσει τέλος στην καρκινογόνα αυτή κατάσταση, της λείπει όμως η υποστήριξη και φυσικά η ουσιαστική
θέληση όλων των κομμάτων τα οποία καθημερινά με βαρύγδουπες ανακοινώσεις
τους πιστεύουν ότι κοιμίζουν τον ελληνικό λαό. Έτσι είναι αν έτσι νομίζουν. Τους
υπενθυμίζουμε απλά ότι κύριο συστατικό της Δημοκρατίας είναι η προστασία της
ζωής και τις περιουσίας όλων των πολιτών ένα ερώτημα τίθεται προς όλους αυτούς: Προστατεύεται η ζωή και η περιουσία στο κέντρο των Αθηνών;

Η

10

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΝέαΑστυνομία Οκτώβριος 2017

Πλήρης ενημέρωση της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
για τα τεκταινόμενα στο ΜΤΣ
Εφ’ όλης της ύλης συζήτηση με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΣ-ΝΙΜΤΣ. Οι απαντήσεις στα καίρια ερωτήματα της ΠΟΑΣΥ
ντιπροσωπεία του Προεδρείου της Ομοσπονδίας μας, αποτελούμενη από τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών, Βασίλη ΠΑΝΤΑΖΗ
και τον Γενικό Γραμματέα, Γεώργιο ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ,
συναντήθηκε, την 01/11/17, στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ), μετά από αίτημά μας, με τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΣ-ΝΙΜΤΣ,
Ταξίαρχο ε.α. κ. Χρήστο ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ,
τον Γενικό Διευθυντή, Ταξίαρχο κ. Αθανάσιο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ και τον Διευθυντή Παροχών του Ταμείου, κ. Γεώργιο ΣΚΟΥΡΑ, προκειμένου να ενημερωθούμε για την οικονομική πορεία και τα εκκρεμή ζητήματα αυτού, καθώς και να ανταλλάξουμε
απόψεις - προτάσεις επί του υφιστάμενου πλαισίου
λειτουργίας του.
Από πλευράς μας, αφού συγχαρήκαμε τον κ.
Πρόεδρο για τα νέα του καθήκοντα και του ευχηθήκαμε να έχει μια επιτυχημένη, για το κοινό καλό,
πορεία, ζητήσαμε ενημέρωση για θέματα που αφορούν: α) τη βιωσιμότητα του ΜΤΣ, σε συνδυασμό
με τις τρέχουσες και μελλοντικές επενδύσεις του,
β) τις κρατήσεις υπέρ του Ταμείου, σε συνδυασμό
με το νέο μισθολόγιο (ν.4472/2017), γ) την καταβολή του Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ), τόσο κατά το τρέχον έτος, όσο και μελλοντικά, σε συσχέτιση με τις
αλλαγές στους Βασικούς Μισθούς των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις και δ) στη χορήγηση εφάπαξ βοηθημάτων
λόγω θανάτου, καθώς και χαμηλότοκων Δανείων
ειδικών αναγκών.
Επίσης, αναδείξαμε το αναγκαίο και χρόνιο αίτημά μας για εκπροσώπηση των εργαζομένων της
Ελληνικής Αστυνομίας στο Διοικητικό Συμβούλιο
του ΜΤΣ, την ύπαρξη δόσεων σε όσους έχουν υποχρέωση καταβολής ενός βασικού μισθού για την
τέλεση του γάμου τους, αλλά και στην ποσοστιαία
μείωση της εν λόγω υποχρέωσης, αντίστοιχη με
αυτήν της απορρόφησης των επιδομάτων από το
νέο βασικό μισθό.
Τέλος, ζητήθηκε για το θέμα της επιβεβλημένης
αναμόρφωσης των ΒΟΕΑ, λόγω του νέου μισθολογίου, να δοθεί η δέουσα προσοχή από τα εμπλεκόμενα στην εν λόγω διαδικασία στελέχη του Ταμείου, ώστε να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις που
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προέκυψαν εις βάρος των Σωμάτων Ασφαλείας με
την ψήφιση του νέου μισθολογικού πλαισίου, θέτοντας στη διάθεσή του τις παρατηρήσεις μας για
το νέο μισθολόγιο, οι οποίες από την πρώτη στιγμή, έγκαιρα και έγκυρα είχαν τεθεί υπόψη της Κυβέρνησης.
Ο κ. Πρόεδρος, από πλευράς του, αφού μας ευχαρίστησε για το δυναμικό ενδιαφέρον που δείχνουμε, ιδίως τα τελευταία δύο (2) έτη, για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων, τόσο των εν ενεργεία,
όσο και των εν αποστρατεία συναδέλφων, μας
γνώρισε ότι το Ταμείο, όπως και όλοι οι Οργανισμοί του Δημοσίου, έχει υποστεί κι αυτό επιπτώσεις
από την οικονομική κρίση, αλλά με την προσπάθεια
των εργαζομένων, τη στρατηγική της διοίκησης και
τη βοήθεια του εποπτεύοντος Υπουργείου, μπορεί
και στέκεται όρθιο, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις προκλήσεις. Προς τούτο, μας ενημέρωσε
για τη πρόσφατη δικαστική διαμάχη (10/2017), η
οποία αφορούσε την ενοικίαση του οικοδομικού
τετραγώνου στο κέντρο της Αθήνας, έκτασης περίπου 65.000 τ.μ. και είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί το ετήσιο ενοίκιο κατά 20 εκατ. ευρώ περίπου. Επίσης, μας γνώρισε ότι, επί της προαναφερόμενης δικαστικής απόφασης έχει ήδη ασκηθεί
σχετική αίτηση ακύρωσης και θα εκδικαστεί το
πρώτο τετράμηνο του ερχόμενου έτους. Παράλληλα, μας ανέπτυξε όλα όσα δρομολογούνται σε επίπεδο νομοθετικών πρωτοβουλιών, που στόχο
έχουν τη βιωσιμότητα του Ταμείου και την κάλυψη,
τόσο της απώλειας των προαναφερόμενων εσόδων, όσο και των μερισματούχων - μετόχων, ιδίως
δε των ορφανικών οικογενειών αυτών, αναπτύσσοντας μια νομοθετική ρύθμιση για τις τελευταίες,
ώστε να συνεχίζεται η καταβολή του μερίσματος σε
περιπτώσεις αναστολών συντάξεων από τον Φορέα
της κύριας σύνταξης. Σε αυτό το μήκος κύματος,
ζητήθηκαν από την Ομοσπονδία μας, προτάσεις για
την ενίσχυση της λειτουργίας του Ταμείου και της
ευημερίας των μερισματούχων - μετόχων. Τέλος,
μας ενημέρωσε για τα αποτελέσματα της τελευταίας
αναλογιστικής μελέτης που έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2015 και μας γνώρισε ότι άμεσα θα επικαιροποιηθούν αυτά, μέσα από ενέργειες που
έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Νέες μηνιαίες κρατήσεις
Από την πλευρά του, ο κ. Γενικός Διευθυντής,
μας γνώρισε επίσης τις νέες μηνιαίες κρατήσεις
που θα υπάρξουν με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου, όπως αυτές προέκυψαν από τις διευρυμένες συσκέψεις της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης του ΥΠΕΘΑ
με την αποδοχή αυτών από το ΜΤΣ, οι οποίες ποσοστιαία θα μειωθούν από 5% σε 4,40% και από
2% σε 1,75%, μέσω της εξουσιοδοτικής νομοθετικής ρύθμισης, η οποία θα προκύψει λίαν συντόμως και θα τακτοποιεί τα εν λόγω ζητήματα με
Υπουργικές Αποφάσεις.
Παράλληλα, μας ενημέρωσε για τη νομοθετική
πρωτοβουλία που σχετίζεται με τις έκτακτες κρατήσεις λόγω προαγωγής, ώστε να μειωθούν αυτές
από τρείς (3) σε δύο (2) μήνες. Επίσης, αναφέρθηκε στην επικείμενη νομοθετική ρύθμιση που θα
λάβει χώρα επί του άρθρου 47 του ν.4387/2016,
αναφορικά με τις προμήθειες επί των δαπανών και
στην προσπάθεια που έλαβε χώρα από την πλευρά
μας για την έκδοση της ΚΥΑ, η οποία θα γεννούσε
νέα έσοδα στο Ταμείο από τις τροχονομικές παραβάσεις, υπογραμμίζοντας την εμπλοκή αυτής από
το Υπουργείο Εργασίας και την εκ νέου συνδρομή
μας για την απεμπλοκή της από αυτό.
Ενώ, ο κ. Διευθυντής Παροχών, μας γνώρισε ότι
οι παροχές του Ταμείου καταβάλλονται κανονικά,

όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις τελευταίες νομοθετικές παρεμβάσεις, μας ενημέρωσε για τις
πρωτοβουλίες που είναι εν εξελίξει και αφορούν το
νέο τρόπο υπολογισμού του ΒΟΕΑ, επισημαίνοντας
ότι σήμερα τα Βοηθήματα καταβάλλονται σε ποσοστό 75% περίπου από αυτά που ίσχυαν την 3112-2016, βρισκόμαστε στην πληρωμή του δεύτερου τριμήνου του τρέχοντος έτους αυτών και στόχος είναι, μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου ερχόμενου
έτους, να ολοκληρωθούν όλα τα αιτήματα του
2017.

Διευκολύνσεις
Η Ομοσπονδία μας, συνεπής στις υποχρεώσεις
της, απέναντι στα χιλιάδες μέλη που εκπροσωπεί,
αλλά και στις οικογένειες αυτών, όπως καθημερινά, στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου, προσπαθεί και επιτυγχάνει ένα ευρύ φάσμα διευκολύνσεων
στους θεματοφύλακες της τάξης και της ασφάλειας
της χώρας, έτσι και στο επίπεδο του ΜΤΣ, θα δρομολογήσει ενέργειες για τη λύση των παραπάνω
ζητημάτων. Ειδικότερα, συμφωνήθηκε να υποβληθούν προτάσεις προς τον Πρόεδρο του ΔΣ του Ταμείου και από κοινού, αφήνοντας πίσω τα κακώς
κείμενα του παρελθόντος, να συνδράμουμε για ένα
υγιές Μετοχικό Ταμείο Στρατού, επ' ωφελεία τόσο
των σημερινών όσο και των μελλοντικών μερισματούχων – μετόχων συναδέλφων μας.

Δυο θέματα στην πρώτη συνεδρίαση
της Επιτροπής Θεμάτων Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης
υνεδρίασε στις 6-11-2017 στα γραφεία της
Ομοσπονδίας, η Επιτροπή Θεμάτων Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Π.Ο.ΑΣ.Υ., παρουσία του αρμόδιου Αντιπροέδρου Θεμάτων Μελετών - Επιμόρφωσης Αστυνομικών και Ειδικού
Γραμματέα Σταύρου Μπαλάσκα, του προέδρου
Πλούταρχου Ελευθεριάδη, της Γραμματέως Μαρίας Ξενικάκη και των μελών Δημητρίου Κόλλια
και Γεωργίου Κουρτίδη, σύμφωνα και με τις αποφάσεις του πρόσφατου 27ου εκλογοαπολογιστικού
συνεδρίου, κατά το οποίο η σύνθεση της Επιτροπής
προέκυψε μετά από αρχαιρεσίες.
Ως γνωστόν, η Ομοσπονδία, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αποτελεσματική λειτουργία όλων των
Επιτροπών που έχουν συσταθεί το τελευταίο διάστημα, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να

Σ

διεκδικεί λύσεις στα ανακύπτοντα προβλήματα βάσει αιτιολογημένων κάθε φορά προτάσεων.
Κατά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής κυριάρχησαν δυο ζητήματα:
α) Η επαναφορά των υπηρεσιακών αδειών οδήγησης μέσα από ειδική εκπαίδευση του προσωπικού.
β) Η δυνατότητα λειτουργίας οργανωμένων
σκοπευτηρίων σε κάθε έδρα Διεύθυνσης Αστυνομίας (επίπεδο νομού) με στόχο την κατάλληλη εκπαίδευση των αστυνομικών της χώρας.
Να υπενθυμίσουμε ότι η Π.Ο.ΑΣ.Υ., από τις 3
Αυγούστου 2017 είχε ζητήσει από τον Υπουργό
Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη και
τους συναρμόδιους υπουργούς τη μετατροπή των
υπηρεσιακών αδειών ικανότητας οδήγησης σε πολιτικές. Η δυνατότητα αυτή έχει ρυθμιστεί με το άρ-

θρο 16 παρ.2 του ν. 3710/2008 (Φ.Ε.Κ.216 Α΄)
και ειδικότερα προβλέπεται χωρίς θεωρητική και
πρακτική εξέταση, εφόσον εκείνες είχαν εκδοθεί
υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του π.δ.
19/1995 (Φ.Ε.Κ. 15 Α΄). Παρά ταύτα, μεταγενέστερα εκδόθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία νέες
υπηρεσιακές άδειες ικανότητας οδήγησης, οι οποίες όμως δεν μετατρέπονται πλέον σε πολιτικές,
διότι τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις που ρυθμίζονται με το π.δ. 51/2012.
Με την παρέμβασή μας επιδιώκουμε την έκδοση
σχετικής εγκυκλίου, προκειμένου να εξομαλυνθεί το
ανακύπτον πρόβλημα για την μετατροπή των αδειών
ικανότητας οδήγησης, δίχως την υποχρέωση των
θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων, καθότι το ζήτημα είναι καθαρά τυπικό, με δεδομένο αυτού της

μεγάλης οδηγικής εμπειρίας που έχουν αναπτύξει οι
αστυνομικοί, με την παράλληλη και κατάλληλη εκπαίδευση που έχουν υποστεί, καθόσον εμπίπτουν
όλοι οι οδηγοί-αστυνομικοί στην κατηγορία της μάχιμης και εξειδικευμένης αστυνόμευσης.
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ΑΘΗΝΑ

Εκδικάστηκε η έφεση στο ΣτΕ για τους Ανθυπαστυνόμους
κδικάστηκε η έφεση στο ΣτΕ για τους Ανθυπαστυνόμους που διεκδικούν την προαγωγή
τους στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και σε συνέχεια της υπ’
αριθμ. 026 από 7-4-2017 ανακοίνωσής της σας
η έφεση εκδικάστηκε στις 2/11/2017, ενώπιον
της Επταμελούς Σύνθεσης του Γ΄ Τμήματος του ΣτΕ
δια του Δικηγορικού Γραφείου του Νομικού της
Συμβούλου, κ. Βάιου Σκαμπαρδώνη. Η εκδίκαση
των προσφυγών 21 συνάδελφων μας έλαβε χώρα
κατόπιν της υπ’ αρ. 1528/2017 Απόφασης της
Πενταμελούς Σύνθεσης του Γ΄ Τμήματος του ΣτΕ,
με την οποία είχε παραπεμφθεί να δικαστεί (αρχικά
την 5/10/2017 και κατόπιν σύντομης αναβολής)

Ε

στην Επταμελή Σύνθεση του οικείου Τμήματος του
ΣτΕ. Η παραπομπή αυτή έγινε διότι κρίθηκε από το
ΣτΕ ότι η υπόθεση είναι υψίστης σημασίας και ότι
με τη δίκη αυτή θα κριθεί διά παντός το μεγάλο αυτό ζήτημα της συνταγματικότητας ή μη της διάταξης
του αρ. 7 παρ. 7 του Ν. 3686/2008.
«Τώρα πλέον αναμένουμε τους προσεχείς μήνες
την έκδοση απόφασης η οποία θα κρίνει το ζήτημα
ευθέως και επί της ουσίας για τους 21 εκκαλούντες
συναδέλφους, αλλά ταυτόχρονα θα αποτελέσει και
το «μπούσουλα» για όλες τις επόμενες δίκες με το
ίδιο περιεχόμενο, που θα συμμετάσχει η Ένωσή
μας δια του Νομικού της Συμβούλου, είτε ενώπιον
του ΣτΕ, είτε ενώπιον των Διοικητικών Εφετείων.
Κατόπιν των ανωτέρω, συνιστούμε στους ενδιαφε-

ρόμενους Ανθυπαστυνόμους να αναμένουν την
απόφαση της εν λόγω έφεσης προτού προβούν σε
οποιαδήποτε νέα δικαστική διεκδίκηση» σημειώνει
το σωματείο.
Το σωματείο με άλλο έγγραφό του προς τον
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ ζητά την
πρόσληψη Ογκολόγου – Παθολόγου στο Κεντρικό
Ιατρείο Αθηνών.
Στα πλαίσια της βελτίωσης και διεύρυνσης των
παρεχομένων υπηρεσιών του Κεντρικού Ιατρείου
Αθηνών σας αποστέλλουμε πρόταση της Ε.Α.Υ.
Αθηνών που αφορά την πρόσληψη Ογκολόγου –
Παθολόγου, γεγονός που θα ανακουφίσει σε με-

γάλο βαθμό τους πάσχοντες από την επάρατο νόσο
συναδέλφους. Επειδή όλοι επιθυμούμε τον διαρκή
εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών, ώστε να παρέχει αποτελεσματική
φροντίδα υγείας στους συναδέλφους και γνωρίζουμε την ευαισθησία που σας διακρίνει για τα θέματα αυτά, παρακαλούμε να αντιμετωπίσετε θετικά
το ζήτημα αυτό.
Τέλος, το σωματείο ανακοίνωσε ότι αντιπροσωπεία του προεδρείου, παρευρέθη την Τρίτη 31
Οκτωβρίου 2017 στη θεατρική παράσταση «Εικόνες και μνήμες του ‘40», που έλαβε χώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελισσίων, την οποία ετοίμασαν
και παρουσιάζουν συνάδελφοι που υπηρετούν σε
διάφορες Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α.

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Η ασφάλεια των πολιτών δεν έχει χρώμα
υνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής
Αττικής με την Περιφερειάρχη Αττικής κα Ρένα Δούρου, στην οποία παρευρέθηκαν ο Ταξίαρχος
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής κ. Ψωμάς Γεώργιος και ο Υποδιευθυντής της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας της Δυτικής Αττικής, Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. Λυκούργος Μπιτσακάκης.
Ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Σταματάκης Γεώργιος, ενημέρωσε διεξοδικά την κυρία Περιφερειάρχη
για τα ζητήματα ασφαλείας στην πολύπαθη Δυτική
Αττική και ειδικότερα αναφέρθηκε στην έλλειψη
αστυνομικού προσωπικού, στον ελλιπή και μη λειτουργικό μηχανολογικό εξοπλισμό, στην έλλειψη
αξιόπιστων εφοδίων αυτοπροστασίας των αστυνομικών, στην κατασπατάληση δυνάμεων με διάθεση
τους προς ενίσχυση άλλων Αστυνομικών Διευθύνσεων για την φύλαξη «ευπαθών στόχων» γεγονός
που έχει ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση των
Υπηρεσιών μας, την στέγαση αστυνομικών υπηρεσιών σε ακατάλληλα και μη ελεγμένα για την στατικότητα τους κτίρια με ότι κινδύνους αυτό εγκυμονεί
για τους πολίτες και τους αστυνομικούς, καθώς και

Σ

κ. Θεοχαρόπουλο για τα θέματα που αφορούν την
ασφάλεια των πολιτών της Δυτικής Αττικής καθώς
και για τα προβλήματα που αφορούν τους εργαζόμενους αστυνομικούς και τέλος για όλες τις δράσεις
και τις πρωτοβουλίες τις Ένωσης μας» σημειώνει
το σωματείο στην ανακοίνωση που εξέδωσε. Ο
πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ αντελήφθη πλήρως τι ακριβώς συμβαίνει και συμμερίστηκε τις ανησυχίες και
τους προβληματισμούς μας όχι μόνο για τις υπό μετεγκατάσταση υπηρεσίες, και όπως μας δήλωσε θα
σταθεί αρωγός σε κάθε δίκαιο αίτημα είτε αφορά
τους αστυνομικούς είτε αφορά την ασφάλεια των
πολιτών καθώς, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η
ασφάλεια των πολιτών δεν έχει χρώμα.

Με τη ΔΗΜΑΡ
Στις 9/11/2017 στα γραφεία της Δημοκρατικής
Αριστεράς συναντήθηκαν με τον πρόεδρό της κ.
Θεοχαρόπουλο Θανάση και το μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του κόμματος κ. Δαρσινό Τάσο,
ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Σταματάκης Γιώργος,
ο Γενικός Γραμματέας κ. Ναστούλης Χρήστος και
ο αντιπρόσωπος του σωματείου στην ΠΟΑΣΥ κ.
Κρικέτος Σπήλιος. «Ενημερώσαμε διεξοδικά τον

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΧΑΝΙΑ

Να δοθούν κίνητρα παραμονής

Παρεμβάσεις
της Ένωσης Χανίων

ην Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017,
το Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Ιωαννίνων συναντήθηκε με τον Διευθυντή Αστυνομίας
Ιωαννίνων, Αστυνομικό Διευθυντή κ.
ΒΑΣΙΛΑΚΟ Ιωάννη στα πλαίσια της
οποίας συζητήθηκαν ζητήματα που
αφορούν τους συναδέλφους, κυρίως δε
το ωράριο εργασίας των περιφερειακών
υπηρεσιών καθώς και η περιβολή της
στολής του αστυνομικού προσωπικού.
Κατά την συνάντηση η οποία διεξήχθη
σε θετικό κλίμα παρουσία και διοικητών
περιφερειακών υπηρεσιών, αναφορικά
με το ωράριο εργασίας, όπως ανακοίνωσε το σωματείο, μεταφέρθηκε από
πλευράς μας η δυσαρέσκεια των συναδέλφων που υπηρετούν στις ανωτέρω
υπηρεσίες για τον τρόπο αντιμετώπισης
τους καθώς οι όποιες αλλαγές έχουν
πραγματοποιηθεί κατ’ ουσία δεν εξυπηρετούν ούτε τους συναδέλφους μας αλ-
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για τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων τα
οποία καταστρατηγούνται.
Επίσης, η Περιφερειάρχης ενημερώθηκε εκτενώς
για τους τεράστιους κινδύνους που εγκυμονεί η μετεγκατάσταση της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής στην περιοχή του Ζεφυρίου. Στην συνέχεια τον λόγο πήραν οι παριστάμενοι υπηρεσιακοί
παράγοντες, οι οποίοι ενημέρωσαν την κυρία Περιφερειάρχη για τις δράσεις και τα αποτελέσματα τα
οποία το τελευταίο διάστημα παρουσιάζουν σαφή
βελτίωση στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας.
Η Περιφερειάρχης κυρία Δούρου μας ενημέρωσε
ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει διαθέσει το ποσό των
5.000.000 ευρώ για την αγορά υπηρεσιακών οχημάτων και όσον αφορά τα υπόλοιπα προβλήματα τα

οποία τέθηκαν στην συνάντηση θα υπάρξει παρέμβασή της προς το Υπουργείο προκειμένου να υπάρξουν πρωτοβουλίες και λύσεις που στόχο έχουν την
ασφάλεια των πολιτών και των αστυνομικών στην
Δυτική Αττική. Η Ένωση μας διαβεβαίωσε την κυρία
Περιφερειάρχη ταυτόχρονα και τους συναδέλφους
ότι θα κάνει οτιδήποτε χρειαστεί στα πλαίσια της
νομιμότητας προκειμένου να εξασφαλισθεί στον
απόλυτο βαθμό το αγαθό της ασφάλειας τόσο για
τους πολίτες όσο και για τους αστυνομικούς της
Δυτικής Αττικής, ωστόσο για τα κονδύλια που ανέφερε, εκφράστηκε στη συνέχεια το εύλογο ερώτημα
πού έχουν αυτά διατεθεί;

λά ούτε και την ίδια την υπηρεσία.
Μεταφέρθηκε δε στην Διοίκηση η πάγια θέση της Ένωσης ότι στους υπηρετούντες στις περιφερειακές υπηρεσίες
συναδέλφους, λόγω των ιδιαιτεροτήτων
(μεγάλη χιλιομετρική απόσταση από την
έδρα, υπηρεσίες δυσμενούς διαβίωσης,
γειτνίαση με την Αλβανία, κ.λπ.), θα πρέπει να δοθούν κίνητρα παραμονής προκειμένου να συνεχίσουν να εργάζονται
στις υπηρεσίες αυτές χωρίς να νιώθουν
ότι βρίσκονται εκεί εκτοπισμένοι και τιμωρούνται. Κι αυτό μπορεί να επιτευχθεί
αποκλειστικά και μόνο με τον σωστό εργασιακό προγραμματισμό, την τήρηση
της εβδομαδιαίας υπηρεσίας και με ανθρώπινα ωράρια, λαμβάνοντας σοβαρά
υπόψη τον χρόνο μετάβασης από και
προς την υπηρεσία. Σε διαφορετική περίπτωση στις ήδη αποδυναμωμένες αυτές υπηρεσίες θα δοθεί η χαριστική βολή
που θα τις οδηγήσει σε πλήρη διάλυση.

Αναφορικά δε με το ζήτημα της στολής τονίστηκε από πλευράς μας η αναγκαιότητα χρήσης της στολής εκστρατείας τόσο από άποψη πρακτικότητας
όσο και από οικονομικής πλευράς, καθώς θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη πως τις στολές πλέον τις αγοράζουν
οι ίδιοι οι συνάδελφοι από την τσέπη
τους, ενώ η υπηρεσία έχει να χορηγήσει
ύφασμα πάνω από 10 έτη.
Τέλος, η Ένωση με αφορμή την εγγραφή των νέων σπουδαστών στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
της χώρας μας, συνεχάρη τους επιτυχόντες και τις οικογένειές τους, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχει δυνατότητα σίτισης (εκτός των εν ενεργεία
και συνταξιούχων Αστυνομικών), στα
μέλη των οικογενειών τους καθώς και
στα τέκνα αυτών που σπουδάζουν στην
πόλη μας στη Λέσχη Αξιωματικών
Φρουράς Ιωαννίνων.

ην ικανοποίησή της εκφράζει
η
Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Χανίων για την
επίλυση του σοβαρού προβλήματος
που απασχολούσε τους συναδέλφους του Α.Τ. Πλατανιά, καθώς
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο ο διαγωνισμός για την μετασκευή του κτιρίου που θα το στεγάσει.
Με έγγραφό της εκφράζει ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο της
ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρη Γερακαράκο,
στον Προϊστάμενο Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ Καραμαλάκη
καθώς και σε όλους τους συναδέλφους της Διεύθυνσης Τεχνικών του
Αρχηγείου. Η Ένωση επίσης, με έγ-

Τ

γραφό της, αναφέρεται στα προβλήματα λειτουργίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων
Προβλήματα, που εστιάζονται στη
έλλειψη αστυνομικού προσωπικού
που ανέκυψε με την δημιουργία νέων υπηρεσιών, στην εκκρεμούσα
υλοποίηση της δημιουργίας παιδικού σταθμού κλπ.
Τέλος με έγγραφό της προς τον
Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων κ.
Γεώργιο Λυμπινάκη, αναδεικνύει τη
νομοθεσία για την παροχή υπηρεσιών και μέσων με καταβολή ανταλλάγματος και ζητά την τήρησή της
προκειμένου να μην υπάρχει απώλεια εσόδων για τα ασφαλιστικά μας
ταμεία.
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ΛΑΡΙΣΑ

Δυναμικές παρεμβάσεις για το συνάδελφο
κτακτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, στις 2 Νοεμβρίου 2017, μετά από αίτημα της
Διοίκησης της Ένωσης Αστυνομικών
Λάρισας με τον ΓΕ.Π.Α.Δ.Θ. Υποστράτηγο κ. ΚΟΤΣΙΑΦΤΗ Δημήτριο και τον Δ.Α.
Λάρισας Ταξίαρχο κ. ΑΓΑΚΟ Γεώργιο,
παρουσία και του Προέδρου της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ Γρηγόριου.
Τα προβλήματα που τέθηκαν αφορούσαν ζητήματα μη χρηστής διοίκησης,
με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην ομαλή
λειτουργία της Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε το σωματείο:
«α) Τέθηκε με απόλυτα δυναμικό
τρόπο η άδικη μετακίνηση από το εστιατόριο της Λέσχης Δ.Α. Λάρισας στο Τ.Τ.
Λάρισας, συναδέλφου του οποίου η σύζυγος -μητέρα δύο ανηλίκων παιδιώνπάσχει από βαρύτατη ασθένεια, ενώ τεράστια προβλήματα υγείας αντιμετωπίζουν και μέλη της οικογένειάς του. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ο ίδιος να
μεγαλώνει σχεδόν μόνος τα δύο του

Ε

παιδιά. Μετά τις παρεμβάσεις μας στον
κ. Αρχηγό έγινε επιτέλους το αυτονόητο
και ο συνάδελφος θα επιστρέψει στην
προηγούμενη θέση του, για την οποία
σημειωτέον είναι και ο μοναδικός που
διαθέτει σχετικό πτυχίο.
β) Μετά από παράπονα μελών μας,
απαιτήθηκε να υπάρχει δικαιοσύνη όσον
αφορά τις αποσπάσεις και γενικά τις
μετακινήσεις οι οποίες αμείβονται με
Δημόσιο χρήμα. Δυστυχώς σε παραδείγματα τα οποία αναφέραμε, δε λάβαμε απαντήσεις και η Διοίκηση αρκέστηκε
στην υπόσχεση ότι θα τηρείται σειρά
προτεραιότητας, από την οποία εννοείται ότι θα εξαιρούνται συνάδελφοι μόνο
με σοβαρά προβλήματα υγείας.
γ) Τέθηκε το ζήτημα συνδικαλιστών
διώξεων με τη μορφή άδικου πειθαρχικού
ελέγχου κατά του Προέδρου και Αντιπροέδρου της Ένωσής μας, η συνέχεια του
οποίου θα δοθεί στα αρμόδια δικαστήρια.
δ) Τέλος, από τον Πρόεδρο της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ Γρηγόρη τονί-

στηκε ιδιαίτερα ότι, τα Σωματεία είναι
συνταγματικά κατοχυρωμένος θεσμός
και πρωταρχική τους προτεραιότητα εννοείται ότι είναι ο έλεγχος της διοίκησης
η οποία οφείλει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα του Προσωπικού και την ομαλή
λειτουργία των υφισταμένων Υπηρεσιών
της και επ’ ουδενί δεν πρέπει να εμπλέκεται σε μικροσυνδικαλιστικά τερτίπια.
Ελπίζουμε τα ανωτέρω να έγιναν κατανοητά. Το Σωματείο θα εξακολουθήσει να λειτουργεί προς όφελος των συναδέλφων και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου και δεν πρόκειται να
απεμπολήσει κανένα δικαίωμα έστω και
αν χρειαστεί να επέλθει ρήξη και σύγκρουση για να το καταφέρει».

Με διανυκτέρευση οι έκτακτες
μεταγωγές
Το σωματείο ανακοίνωσε επίσης ότι
μετά από πολλούς αγώνες πέτυχε οι
έκτακτες μεταγωγές να γίνονται πλέον
με διανυκτέρευση των συνοδών αστυ-

νομικών. Η λύση επετεύχθη λίγο πριν το
σωματείο προβεί στην υποβολή μηνυτήριας αναφοράς. Για τις μεταγωγές
εξάλλου, το σωματείο ενημέρωσε τη διοίκηση για την κατάσταση των οχημάτων, τις βλάβες που παρουσιάζονται και
τους κινδύνους που απειλούν τους συναδέλφους, συνιστώντας να μην εκτελούν μεταγωγές ποινικών με περιπολικό
όχημα, ενημερώνοντας άμεσα το Σωματείο, εάν αυτό συμβεί. Επίσης, ζήτησε να
προμηθευτεί η Υπηρεσία κατάλληλο μεταγωγικό όχημα εννέα θέσεων.
Με άλλο έγγραφό του, το σωματείο
καυτηρίασε την ολιγωρία της διοίκησης
αναφορικά με την επιδιόρθωση μιας μι-

κρού κόστους βλάβης στο ηλεκτρονικό
σύστημα ασφαλείας (monitor - control
room). Τονίζει επίσης ότι αν ληφθεί δε
υπόψη, ότι γενικά τα συστήματα ασφαλείας που ελέγχονται από το control room είναι λόγω παλαιότητας και συνεχόμενης χρήσης, στα όρια κατάρρευσης
και ο συνάδελφος που εκτελεί εκεί υπηρεσία δεν είναι δυνατόν να μπορεί να
ελέγχει τα πάντα ανά πάσα στιγμή, τότε
γίνεται αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος. Η μόνιμη δικαιολογία ότι
«δεν υπάρχουν χρήματα», δε μπορεί να
σταθεί. Το κόστος επισκευής και των
δύο monitor ανέρχεται στο ποσό των
50 ευρώ! Αν γίνει όμως «η στραβή», τότε σε μηδέν χρόνο βρίσκονται και το
χαρτί και το μελάνι για να έρθουν στους
σκοπούς-συναδέλφους οι κλήσεις προς
απολογία… Υπόψη ότι στο κτίριο λειτουργεί κερδοφόρα λέσχη, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται, αρκεί από την Υπηρεσία να
υπάρχει η ανάλογη «ευλυγισία», πράγμα
που δυστυχώς δεν βλέπουμε…

ΜΑΓΝΗΣΙΑ

ΛΑΚΩΝΙΑ

Αναπάντητα ερωτήματα
για τα ρεπό

Να ασκήσετε τον προβλεπόμενο
πειθαρχικό έλεγχο

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας με έγγραφό
της προς το επιτελείο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας τονίζει
ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται το φαινόμενο των άσκοπων
και άνευ ουσίας μετακινήσεων-αποσπάσεων προσωπικού, από περιφερειακά Αστυνομικά Τμήματα, με το πρόσχημα της ενίσχυσης του ενιαίου πλέον
Α.Τ. Βόλου, που εδώ και τρεις μήνες
προσφέρει υπηρεσίες στους πολίτες
χωρίς να έχει ανακύψει κάποιο θέμα ως
προς την απρόσκοπτη λειτουργία του
και κυρίως, χωρίς κανένα ψεγάδι διαμαρτυρίας ή ίχνος προβληματισμού από
τους εκεί υπηρετούντες συναδέλφους,
που λαμβάνουν κανονικά τις από καιρό
συσσωρεμένες ημερήσιες αναπαύσεις.
Εντούτοις όμως, η έκδοση διαταγών
από την Δ.Α. Μαγνησίας περί επάνδρωσης διπλών εποχούμενων περιπολιών
ανά 8ωρο, καθώς και κάποιων «υπό
δημιουργία» που αφορούν την φρούρη-
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ση των κρατητηρίων, μιας και το Α.Τ.
Βόλου λειτουργεί και ως Τμήμα Μεταγωγών, δυσχεραίνουν την απρόσκοπτη
λειτουργία αυτού, διευκολύνοντας παράλληλα την απομάκρυνση, χωρίς προφανείς λόγους συναδέλφων από περιφερειακά Αστυνομικά Τμήματα στο
πλαίσιο της ενίσχυσης για την εκτέλεση
των ήδη υπαρχουσών αλλά και των
επερχόμενων διαταγών της Δ.Α. Μαγνησίας.
Το σωματείο θέτει ερωτήματα και ζητά απαντήσεις για τις οφειλόμενες ημερήσιες αναπαύσεις του προσωπικού του
Α.Τ. Βόλου (προ της ενοποίησης ήταν
162), ποιός ή ποιοι ευθύνονται για την
συσσώρευση όλων αυτών των ημερησίων αναπαύσεων, πότε θα χορηγηθούν
στους συναδέλφους και για ποιους λόγους και με ποιο κριτήριο μετακινούνται
παρά τη θέλησή τους συγκεκριμένοι
συνάδελφοι από της Υπηρεσίες τους
ενώ το θέμα της ενίσχυσης είχε τεθεί
προ της ενοποίησης;

ΣΑΜΟΣ

Κορεσμός χώρων κράτησης
έες καταγγελίες για τους χώρους κράτησης στην Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου και στο Κ.Υ.Τ. Σάμου. Η ΠΟΑΣΥ τονίζει σε έγγραφά της προς την Ηγεσία
ότι τα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας του αστυνομικού προσωπικού, είναι
για την Ομοσπονδία μας υψίστης προτεραιότητας και από τα κυριότερα που μας
απασχολούν. Επειδή είμαστε ως Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο απολύτως
πεπεισμένοι ότι, αυτή η λογική της διασφάλισης της υγιεινής των αστυνομικών αποτελεί και για την φυσική μας ηγεσία πρώτιστη αναγκαιότητα, παρακαλούμε όπως,
ελέγξετε τα διαλαμβανόμενα και καταγγελλόμενα στο υπ’ αριθμ. 315/2/7 από
23/10/2017 επισυναπτόμενο έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Σάμου σχετικά με τους χώρους κράτησης της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας και
τις επικρατούσες συνθήκες σε αυτούς, ώστε να εξευρεθεί άμεση λύση προς πρόληψη
και αποφυγή έκνομων ενεργειών, συνθήκες για τις οποίες η Χώρα μας έχει καταδικαστεί από τα αρμόδια Ευρωπαϊκά Όργανα και τα Διεθνή Δικαστήρια».

Ν

ον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ.
Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ ενημέρωσε η Ομοσπονδία με
βάση τις καταγγελίες της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λακωνίας για τις μετακινήσεις Αστυνομικού Προσωπικού σε όμορη Διεύθυνση Αστυνομίας.
«Παρακαλούμε να ελέγξετε ενδελεχώς τα καταγγελλόμενα
και σε θετική περίπτωση να ασκήσετε τον προβλεπόμενο πειθαρχικό έλεγχο, ώστε να παύσουν οι αυθαιρεσίες της Διοίκησης εις βάρος των συναδέλφων μας. Η κείμενη νομοθεσία
αναφορικά με το θέμα (ν. 2685/99 άρθρο 8) θα πρέπει να
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τηρείται ευλαβικά από όλους, ώστε να παύσει η αλόγιστη καταπόνηση του Αστυνομικού Προσωπικού που δυνητικά θα
μπορούσε να επιφέρει και την πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων, μετά μάλιστα από νυχτερινή διάθεση σε υπηρεσία, σε μεγάλη χιλιομετρική απόσταση και άμεση επιστροφή στην έδρα
του μετακινουμένου αστυνομικού. Εκτίμησή μας είναι, πως η
παρέμβασή σας θα είναι καταλυτική με γνώμονα πάντοτε την
προάσπιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων μας και την
διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του οργανισμού της
Ελληνικής Αστυνομίας, του οποίου έχετε την τιμή να ηγείστε».

ΡΕΘΥΜΝΟ

Σε άλλες χώρες εφαρμόζουν
όχι εβδομαδιαία αλλά μηνιαία υπηρεσία
εφαρμογή του Π.Δ 173/2013 και η μη ανακοίνωση
και εφαρμογή της εβδομαδιαίας υπηρεσίας, κυριαρχούν στο αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρεθύμνης, που κοινοποιήθηκε από την ΠΟΑΣΥ στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.
Όπως τονίζει, παρότι παρήλθαν τέσσερα έτη από την θέσπιση
του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, πολλές Διευθύνσεις
Αστυνομίας ανά την επικράτεια αρνούνται ή αδυνατούν να το
εφαρμόσουν με πρόσχημα τις υπηρεσιακές ανάγκες και την
κατ' επίφαση επίκληση έκτακτων γεγονότων. Κύριο μέλημα της
πολιτείας και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας είναι,
η προάσπιση των δικαιωμάτων των στελεχών της και ασφαλώς
αυτού της προστασίας των πολιτών, θέτοντας ως προτεραιότητα την δημόσια τάξη και ασφάλεια στην Χώρα.
Δυστυχώς και παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του Αρχηγείου και την έκδοση σχετικών διαταγών, με την αξίωση μάλιστα της πιστής εφαρμογής των κειμένων διατάξεων και εν
προκειμένω του π.δ 173/2013 σήμερα, όλα αυτά παραπέμπονται στις καλένδες και την παθογένεια του παρελθόντος που
ακολουθεί τις διοικήσεις των κ.κ Αξιωματικών είτε από αδυναμία είτε από ευθυνοφοβία. Τηρούν βεβαίως και με πιστή μάλιστα
εφαρμογή την διάθεση αστυνομικών δυνάμεων στην λήψη μέ-
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τρων για εκδηλώσεις ποικίλες, εφαρμόζοντας διαταγές πανομοιότυπες παρελθόντων ετών, δίχως την απαιτούμενη ευελιξία
και εναρμόνιση με τις παρούσες κάθε φορά συνθήκες.
Ασφαλώς και ως Ομοσπονδία δεν θα μας απασχολούσε ιδιαιτέρως το ζήτημα, εφόσον αρχή μας είναι η μη παρέμβαση
σε επιχειρησιακά θέματα, εάν δεν υπήρχε η ωμή καταστρατήγηση του προεδρικού διατάγματος για εκδηλώσεις προγραμματισμένες και δίχως λόγοι ανωτέρας βίας να το επιβάλλουν
με την διάθεση αλόγιστης δύναμης που ανατρέπει κάθε υπηρεσιακό και οικογενειακό εβδομαδιαίο προγραμματισμό.
Κύριε Αρχηγέ, παρακαλούμε όπως, εξετάσετε τα διαλαμβανόμενα στο επισυναπτόμενο υπ' αριθμ. 13 από 10/11/2017
έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρεθύμνης και
στο επίμαχο προεδρικό διάταγμα απαλειφθεί ο αναχρονιστικός
όρος "οποτεδήποτε" που ερμηνεύεται κατά το δοκούν, όταν
Αστυνομίες άλλων χωρών στον αιώνα που διανύουμε τόσο
στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και εκτός αυτής ευρισκόμενες
σε συνθήκες πολέμου και τρομοκρατίας να εφαρμόζουν όχι
εβδομαδιαία αλλά μηνιαία υπηρεσία χωρίς αποκλίσεις, όπως
ενημερωνόμαστε στα συνέδρια της EUROCOP στα οποία
έχουμε την τιμή να μετέχουμε και μάλιστα με την εκλογή εκπροσώπου μας στην εκτελεστική επιτροπή.
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Διεξοδική ενημέρωση της Ηγεσίας
ντιπροσωπεία της Συνδικαλιστικής Ένωσης
Αστυνομικών Ορεστιάδας συναντήθηκε παρουσία του Προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ Γρηγορίου και του Προέδρου του Δ.Σ
της Π.Ο.ΑΣ.Υ κ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ Χρήστου, με τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. ΤΟΣΚΑ Νικόλαο, τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑ Κωνσταντίνο και την Επιθεωρήτρια Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων
κα. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Ζαχαρούλα.
Στη συνάντηση που διήρκησε μία ώρα περίπου
συζητήθηκαν θέματα-προβλήματα που απασχολούν την Δ.Α. Ορεστιάδας, τα σημαντικότερα από
τα οποία ήταν: Η μεγάλη έλλειψη προσωπικού (60
κενές οργανικές θέσεις) και ζητήθηκε η άμεση ενί-
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σχυσή του με αποσπάσεις είτε με δαπάνες είτε χωρίς δαπάνες δημοσίου και κάλυψη μέρους των κενών οργανικών θέσεων κατά τις τακτικές μεταθέσεις.
Επίσης συζητήθηκαν τα προβλήματα που υπάρχουν στο ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. και στο Κ.Υ.Τ. Ορεστιάδας
και ζητήθηκε να ανατεθεί η φύλαξη και η διαχείριση
του Κ.Υ.Τ. σε εταιρία υπηρεσιών ασφαλείας (security), όπως ίσχυε και στο παρελθόν ώστε να αποφορτιστούν οι υπηρεσίες που ενισχύουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.
Αναφορά έγινε για την ενίσχυση των υπηρεσιών
με οχήματα, καθώς και για τα οχήματα ειδικού τύπου, για τα οποία δεσμεύτηκαν ότι θα δοθούν άμεσα στις υπηρεσίες. Τέλος ειδική αναφορά έγινε για

τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό των υπηρεσιών, τις
επισκευές οχημάτων, τις θερμικές κάμερες καθώς
και για τις κάμερες κατά μήκος του αποτρεπτικού
εμποδίου (φράχτης).
Η πολιτική και φυσική ηγεσία συμμερίστηκε τους
προβληματισμούς που τέθηκαν από την Ένωσή

μας, γνωρίζοντας μέρος των προβλημάτων και δεσμεύτηκαν στα ζητήματα που είναι τεχνικά εφικτό
να δοθεί άμεσα λύση ενώ στα θέματα που απαιτούν
περαιτέρω γραφειοκρατικές διαδικασίες θα γίνουν
οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να επέλθει νομοθετική ρύθμιση.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ο τραυματισμός, ράπισμα στην υποκρισία
και στα κροκοδείλια δάκρυα πολιτικών προσώπων
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου εκφράζει την
αγανάκτησή της μετά από έναν
ακόμη τραυματισμό αστυνομικού εν ώρα
Υπηρεσίας. Ξημερώματα της Πέμπτης
11-10-2017 παράνομος οδηγός μοτοσικλέτας, προκειμένου να αποφύγει τον
έλεγχο, εμβόλισε αστυνομικό της Αμέσου
Δράσεως Ηρακλείου με αποτέλεσμα τον
τραυματισμό του συναδέλφου μας. Το
περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί
στα χιλιάδες περιστατικά τραυματισμού

Η

αστυνομικών εν ώρα υπηρεσίας και αποτελεί ένα ακόμα ράπισμα στην υποκρισία
και στα κροκοδείλια δάκρυα, πολιτικών
προσώπων, κάθε φορά που συμμετέχουν
σε εκδηλώσεις μνήμης των Ηρώων του
Σώματος ή το χειρότερο, στα μνημόσυνα
και στις κηδείες των πεσόντων στο βωμό
του καθήκοντος, την ώρα που προκλητικά αναβάλλουν, την κατά τα λεγόμενά
τους δίκαιη, νομοθετική διάταξη για την
αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας μας στη Βουλή, προκειμένου Κυ-

βέρνηση και Πολιτικά Κόμματα να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Πραγματικός
εμπαιγμός σε ένα σώμα με 127 νεκρούς
εν ώρα καθήκοντος από το 1984. Η
Ένωσή μας από τις πρώτες ώρες στάθηκε στο πλευρό του συναδέλφου και της
οικογένειάς του, του μεταφέραμε τις ευχές όλων για ταχεία ανάρρωση και ότι θα
σταθούμε δίπλα του στηρίζοντάς τον ηθικά, οικονομικά και νομικά, καταλήγει η
ανακοίνωση του σωματείου.
Το σωματείο επίσης εξέφρασε δημό-

Δώστε λύση
για τα οδοιπορικά

Τ

φό της, η Ένωση εξειδικεύει την ως άνω
δυσλειτουργία και αναλύει την μη ορθή
ερμηνεία του σχετικού με το θέμα
ν.2685/1999, άρθρο 9 παρ. 2, με τις
διατάξεις του οποίου, καθορίζεται το
ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης των
μετακινούμενων υπαλλήλων και την κάλυψη των δαπανών, ιδίως αυτών που
αναφέρονται σε μετακινήσεις εκπαιδευομένων. Φυσικό επακόλουθο όλων
αυτών είναι, να δημιουργείται σύγχυση
στο μετακινούμενο αστυνομικό προσωπικό, από το οποίο προσωπικό ζητείται,
η επιστροφή χρημάτων που είχαν λάβει
προκαταβολικά για λόγους εκπαιδευτικής μετακίνησης.

Κινηματική πρωτοβουλία
για τους πλειστηριασμούς
Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αχαΐας συναντήθηκε με εκπροσώπους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το θέμα των
πλειστηριασμών και με ανακοίνωσή της τονίζει ότι ως Ένωση
στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις την πρωτοβουλία της
Περιφέρειας, και σύμφωνα και
με τις επιταγές της Ομοσπονδίας μας,
αντιτασσόμαστε στην νομοθετική λαίλαπα που προωθεί η κυβέρνηση, δέ-

Η

Να αναζητηθούν ευθύνες

Πάρκο πεσόντων Αστυνομικών

Η

σμια των μνημονιακών της συμφωνιών με τους δανειστές της χώρας και
κατά παράβαση των όσων είχε δε-

σμευτεί προεκλογικά, η οποία
δίνει την έγκριση για εφαρμογή και αυτών των άδικων και
παράλογων μέτρων καταλήστευσης της περιουσίας των
συμπολιτών μας που βρέθηκαν στη δυσχερή θέση της
αδυναμίας αποπληρωμής των
χρεών τους, ενώ παράλληλα
καλούμε όλα μας τα μέλη καθώς και τα μέλη των οικογενειών
τους να προσυπογράψουν την πρωτοβουλία αυτή.

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καστοριάς, ευχαριστεί θερμά το Δημοτικό Συμβούλιο της Καστοριάς και το δήμαρχο κ. Ανέστη Αγγελή
γιατί αποφάσισαν να μετονομαστεί το πάρκο της πόλης σε «Πάρκο πεσόντων Αστυνομικών». Πρόκειται για το πάρκο στη συμβολή των οδών Γράμμου και Καποδιστρίου απέναντι από το κτίριο της Αστυνομίας όπου θα τοποθετηθεί αναθηματική στήλη με τα ονόματα των αστυνομικών της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Καστοριάς που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας, ως ελάχιστος φόρος τιμής προς αυτούς.

Ένωσης Ηρακλείου κατά την οποία έγινε ανασύσταση αυτού με παράτυπες
διαδικασίες, τονίζουν ότι τέτοιες διαδικασίες είναι καταδικαστέες από το σύνολο των συναδέλφων και αν μη τι άλλο
αμαυρώνουν την εικόνα του θεσμού του
συνδικαλισμού και υποδαυλίζουν την
καχυποψία και τη δυσπιστία μερικών
αναφορικά με τις ευεργετικές δράσεις
του συνδικάτου με συνέπεια την απομάκρυνση των μελών ή τη μη εγγραφή
νέων συναδέλφων.

ΠΑΤΡΑ

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

ον Προϊστάμενο του Κλάδου Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης
και Πληροφορικής Υποστράτηγο
κ. Γεώργιο Κωτσάκη ενημέρωσε η
Ομοσπονδία για τις καταγγελίες της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας αναφορικά με τις μετακινήσεις
συναδέλφων και τη μη κάλυψη των
οδοιπορικών εξόδων που τείνει να καταλήξει σε άλυτο μαθηματικό πρόβλημα
εξαιτίας της δυνητικής ερμηνείας της
κείμενης νομοθεσίας και των σχετικών
με το θέμα διαταγών της αρμόδιας Διεύθυνσης του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας. Με το υπ’ αριθμ.
503/4/73 από 12/10/2017 έγγρα-

σια τα συγχαρητήριά του σε όσους εργάστηκαν για τη σύλληψη των απαγωγέων του Μιχάλη Λεμπιδάκη, ενώ σε
συνάντηση με εκπροσώπους των εργαζομένων στην επιχείρησή του τονίστηκε
η ευγνωμοσύνη τους προς την αστυνομική οικογένεια της Κρήτης για τη μεγάλη αυτή επιτυχία της αστυνομίας.
Να σημειώσουμε τέλος, ότι οι Ενώσεις Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου,
με αφορμή τις αρνητικές εξελίξεις κατά
την τακτική συνεδρίαση του ΔΣ της

ον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Νότιου Ελλάδας Αντιστράτηγο κ. Αντώνιο Μπάκα ενημέρωσε η ΠΟΑΣΥ για τις
καταγγελίες της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Φθιώτιδας αναφορικά με τις συνθήκες κράτησης στους χώρους
της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας. Απόρροια των τραγικών
συνθηκών και της πλημμελούς έως ανύπαρκτης απολύμανσης
των συγκεκριμένων χώρων, είναι η ανάπτυξη επικίνδυνων μεταδοτικών και μολυσματικών ασθενειών που έχουν εκδηλωθεί
σε κρατούμενους, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους άμεσα απα-

Τ

σχολούμενους και εργαζόμενους σε αυτούς τους χώρους. «Οι
όποιες αιτιάσεις για περιστολή των δαπανών, ασφαλώς και δεν
εμπίπτουν σε αυτές τις ευαίσθητες περιπτώσεις και επιπροσθέτως να εξετάσετε εάν υπάρχει ολιγωρία των καθ’ ύλη υπηρεσιακών παραγόντων και σε θετική περίπτωση να αναζητηθούν
ευθύνες μέσω και της πειθαρχικής διαδικασίας, διότι υπηρετούμε έναν οργανισμό που είναι εκ΄ της αποστολής του επιφορτισμένος για την τήρηση των νόμων και δεν επιτρέπεται ο
ίδιος να αυθαιρετεί» σημειώνει στο έγγραφό της η ΠΟΑΣΥ.
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Η ΕΛ.ΑΣ. παραπέμπει σε δρόμο με μπαλώματα
χειρότερο κι από χωματόδρομο
Ο χαιρετισμός του Προέδρου της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρη Γερακαράκου στο 28o συνέδριο της ΠΟΑΞΙΑ
πευθύνοντας χαιρετισμό στο 28ο
συνέδριο της ΠΟΑΞΙΑ, στην Καλαμάτα, έχοντας απέναντί του
την Ηγεσία, ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ.
Γρηγόρης Γερακαράκος έθεσε ερωτήματα προς την κυβέρνηση, τονίζοντας
ότι ο αστυνομικός νιώθει αποπαίδι ενώ
είναι δημόσιος λειτουργός που έχει ιερή
υποχρέωση να υπηρετεί το καθήκον και
να τηρεί τον όρκο του.
Και η κυβέρνηση, συνέχισε ο ίδιος,
ορκίζεται να τηρεί το σύνταγμα αλλά για
άλλη μια φορά διαπιστώνουμε ότι αυτά
που λένε τα κόμματα ως αντιπολίτευση,
δεν τα εφαρμόζουν μετά. Κι αυτό δεν
ισχύει μόνο για τη σημερινή, αλλά και
για τις προηγούμενες. Αναφέρθηκε δε
συγκριμένα στις αποφάσεις του ΣτΕ που
δεν εφαρμόζονται, αλλά και στο προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που
δεν έχει επίσης εφαρμοστεί. Τόνισε ότι
δεν υπάρχει αίσθημα δικαίου τόσο στην
αστυνομία όσο και στο λαό ευρύτερα
και κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει
στο ερώτημα αν θέλει αστυνομικούς
διεφθαρμένους, διότι το δικαίωμα του
αστυνομικού να μεγαλώσει το παιδί του

Α

εισιτήρια, την απασχόληση των δοκίμων
και την εκπαίδευση, τα επιδόματα αναπηρίας και τις συντάξεις χηρείας, ενώ
τόνισε ότι ακόμα και θεσμικά ζητήματα
χωρίς οικονομικό κόστος παραμένουν
στα αζήτητα.
Τέλος, ανέδειξε το μείζον θέμα της
λειψανδρίας τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει μεγάλες ευθύνες επειδή δεν γίνονται προσλήψεις αστυνομικών ενώ
προειδοποίησε ότι τα κενά θα αυξηθούν
λόγω και των συνταξιοδοτήσεων.
Η εικόνα που παρουσιάζει η αστυνο-

μία παραπέμπει σε δρόμο με μπαλώματα
χειρότερο κι από χωματόδρομο, τόνισε
προτού κατέλθει του βήματος, καλώντας
την ηγεσία να απαντήσει γιατί δεν έχουν
ικανοποιηθεί δίκαια αιτήματά μας.
Οι εκκρεμότητες είναι γνωστές και
αφορούν: Την έκδοση των διευκρινιστικών εγκυκλίων για το νέο μισθολόγιο
και το π.δ. για τα οδοιπορικά-υπομνήματα, την προώθηση της ανωτατοποίησης των Σχολών, την αλλαγή του βαθμολογίου, το ηλεκτρονικό εισιτήριο, την
εκπροσώπησή μας στο Δ.Σ. του Μετο-

χικού Ταμείου Στρατού, την αποδέσμευση από πάρεργα και γήπεδα, την αναβάθμιση του θεσμού του Συνηγόρου
Αστυνομικού, τη βελτίωση του Πειθαρχικού Δικαίου και του πλαισίου κρίσεων
και προαγωγών, την κοστολόγηση των
μετακινήσεων, την κατάργηση των ειδικών εκλογικών καταλόγων και πολλά
άλλα, που αναφέρονται στο Ψήφισμά
μας, όπως αυτό εγκρίθηκε από το πρόσφατο 27ο συνέδριό μας που έγινε
στην Αθήνα, παρουσία 500 και πλέον
αντιπροσώπων.

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Όχι στις μικροπολιτικές σκοπιμότητες

Στερεύει το φιλότιμο
των συναδέλφων

ε ανώτατο επίπεδο διαμαρτυρήθηκε η Ομοσπονδία και ειδικότερα στην πολιτική και φυσική ηγεσία με αφορμή έγγραφο της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Χαλκιδικής
με αντικείμενο τις ερωτήσεις που υποβάλλονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο
για υπηρεσιακές δράσεις Αστυνομικών
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής.
Στο έγγραφο που εστάλη στον αναπληρωτή υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκο Τόσκα, τονίζεται ότι το ενδιαφέρον του κοινοβουλευτικού ελέγχου
εστιάζεται στα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην πολύπαθη περιοχή των Σκουριών, όπου όλοι οι Έλληνες έγιναν μάρτυρες απίστευτων σκηνών που προσομοίαζαν με αυτές εμπόλεμων περιοχών.

Σ

δεν μπορεί να του το στερήσει καμία
κυβέρνηση. Επέρριψε δε την ευθύνη
στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για την ανευθυνότητά του και καυτηρίασε το γεγονός ότι ενώ ο πολίτης
καλείται να είναι συνεπής όταν καλείται
να πληρώσει τους φόρους, αντιθέτως το
κράτος δείχνει διαρκώς την ασυνέπειά
του.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά
στα εκκρεμή ζητήματα αναφορικά με το
μισθολόγιο και το συνταξιοδοτικό, τις
ΚΥΑ που δεν εκδίδονται, τα ηλεκτρονικά

Ένα ζήτημα το οποίο από αμιγώς πολιτικό μετακυλίστηκε εντέχνως σε αστυνομικό, προκειμένου οι εκάστοτε κυβερνήσεις να αποφύγουν τις πολιτικές
ευθύνες που ούτως ή άλλως τους αναλογούσαν.
Σήμερα, δημιουργείται μια ψευδαίσθηση αλλά και μια εικονική πραγματικότητα, πως για όλα υπαίτιοι είναι οι ένστολοι λειτουργοί, με το πρόσχημα ότι
ασκούν σε ανάλογες καταστάσεις βίας
και όχλου υπέρμετρη βία και από την
πλευρά τους.
Η Πρωτοβάθμια Οργάνωσή μας δεν
αποποιείται τον έλεγχο και τις όποιες
καταγγελίες, πλην όμως ζητά και η ίδια
την σωστή αξιολόγηση των δεδομένων
και όχι τις βεβιασμένες δημόσιες τοπο-

θετήσεις που πολλάκις γίνονται εν βρασμώ και κάτω από την πίεση των γεγονότων.
Οι αστυνομικοί σε ανάλογες περιπτώσεις βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία, εκτελούν σαφώς άνωθεν εντολές
και ουδέποτε ενεργούν κατά μόνας.
Κύριε Υπουργέ, από εσάς, με την
ιδιότητα του πολιτικού μας προϊσταμένου, ζητούμε την θεσμική μας θωράκιση, προκειμένου να παύσει να σπιλώνεται συλλήβδην το αστυνομικό σώμα
αναίτια και απρόκλητα από κακόβουλα
δημοσιεύματα και μικροπολιτικές σκοπιμότητες, την στιγμή μάλιστα που ως
θεσμός η Ελληνική Αστυνομία αναγνωρίζεται και κατατάσσεται στις πρώτες
θέσεις από τους Έλληνες πολίτες».

α λειτουργικά προβλήματα στο
ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. Κορίνθου υπενθυμίζει η ΠΟΑΣΥ στην Ηγεσία
με αφορμή την επίσκεψή της εκεί.
Σε έγγραφό της προς τον υπουργό, με βάση τις καταγγελίες της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Κορινθίας, τονίζεται ότι η πρόσφατη
επίσκεψή σας στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. Κορίνθου, ασφαλώς και εντάσσεται στα
θετικά της παρουσίας της πολιτικής
ηγεσίας στα κατά τόπους προβλήματα που υφίστανται και ιδίως αυτών
που άπτονται των ευαίσθητων ζητη-

Τ

μάτων της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης.
Η δια ζώσης παρουσία σας, εκτιμούμε πως θα συμβάλλει τα μέγιστα,
ούτως ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες λειτουργίας της εν λόγω υπηρεσίας, προκειμένου να αποφευχθούν λάθη και παραλείψεις του πρόσφατου παρελθόντος και όπως αυτές
στοιχειοθετούνται και τεκμηριώνονται με το επισυναπτόμενο υπ’ αρθμ.
301/5/12 από 12/10/2017 έγγραφο της οικείας Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κορινθίας.

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Πιστή εφαρμογή των διατάξεων περί μεταγωγών
ον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα και την
πολιτική ηγεσία ενημέρωσε η Ομοσπονδία με
βάση τις καταγγελίες της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Μεσσηνίας για τις μεταγωγές ψυχικά
πασχόντων ατόμων και τη συνδρομή της Ελληνικής
Αστυνομίας.
Η Ένωση θέτει εκ’ νέου το θέμα τονίζοντας ότι
αφενός καταστρατηγείται κάθε έννοια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αφετέρου δε ο ασθενής-μεταγόμενος χαρακτηρίζεται και μετάγεται ως κρατούμενος, έστω και με τις προϋποθέσεις της προστατευτικής φύλαξης μέχρι οριστικής παραδόσεώς του
στις μονάδες ψυχικής υγείας. Η εκτέλεση των ει-
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σαγγελικών παραγγελιών σε ακούσιους εγκλεισμούς, λόγω της ιδιαιτερότητας των συμβάντων και
σε συνδυασμό με την ένστολη παρουσία αστυνομικών, θα πρέπει να συνοδεύεται και από κρατικούς λειτουργούς εξειδικευμένους με το αντικείμενο, προκειμένου να αποφεύγονται ενέργειες που
εκθέτουν το σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και
εν γένει τους συναδέλφους μας, οι οποίοι δεν
έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και τις γνώσεις
σε ένα θέμα αμιγώς ιατρικό-επιστημονικό.
Παρότι ο ν.2071/1992 ορίζει ρητά τις συνθήκες υπό τις οποίες θα πρέπει να διενεργούνται αυτές οι μεταγωγές, συνδυαστικά με την έκδοση εισαγγελικών διατάξεων (Εισαγγελία Πρωτοδικείου

Πατρών) και την σχετική με το θέμα ενημέρωση
των αρμόδιων υπηρεσιών του Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας, συνεχίζεται μια άνευ προηγουμένου
παρερμηνεία της κείμενης νομοθεσίας.
Η Ένωση επίσης, με έγγραφό της αναφέρεται
στις αποσπάσεις αστυνομικού προσωπικού για την
διαχείριση μεταναστευτικών ροών και προειδοποιεί
με ενδεχόμενη άρνηση αναχώρησης πριν την καταβολή της σχετικής πίστωσης. Λαμβάνοντας αυτά
υπόψιν η Ομοσπονδία μας, απευθύνθηκε στον
Προϊστάμενο Κλάδου Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης & Πληροφορικής/Α.Ε.Α. Υποστράτηγο κ. Γεώργιο Κωτσάκη, τονίζοντας ότι ενώ η Ευρωπαϊκή
Ένωση έχει εκταμιεύσει χρήματα κυρίως μέσω του

Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων, που επιτρέπει την
απρόσκοπτη μετακίνηση των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, εμείς ως συνδικαλιστικό όργανο
διαβλέπουμε και γινόμαστε αποδέκτες έντονων παραπόνων των Πρωτοβάθμιων Οργανώσεών μας
ότι, οι συνάδελφοί μας δεν λαμβάνουν τα απαιτούμενα ποσά από τις κεντρικές διαχειρίσεις και μάλιστα μέσω της πάγιας προκαταβολής, με το πρόσχημα πως δεν υπάρχουν τα ανάλογα ποσά και τα
όποια διαθέσιμα κεφάλαια καταβάλλονται για άλλες
δαπάνες σύμφωνα με τους κωδικούς που έχουν
καταχωρηθεί. Η ΠΟΑΣΥ, τέλος, ζητά την άμεση παρέμβασή του για την εξεύρεση οριστικής λύσης στο
μείζον αυτό θέμα.
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Κανείς δεν θα μας περιμένει στο αύριο
αν στο αύριο δεν πάμε πρώτα εμείς
όγω της κοινωνικής εξαθλίωσης
πρέπει να υπάρξει οργανωμένη αντίδραση κατά των επικείμενων μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση. Απαιτούμε κοινωνική ισορροπία, σεβασμό των
εργασιακών δικαιωμάτων και ενεργό
συνδικαλισμό.
Πιο αναλυτικά, για τα επιμέρους θέματα
ξεκινώ με την κατάσταση των οχημάτων
που είναι οχήματα νεκροφόρες, ακατάλληλα για μεταφορά προσωπικού, με
φθαρμένα ελαστικά και σφήνες για να
συγκρατούν τα παράθυρα, με χαλασμένα
καλοριφέρ και κλιματισμό και κοντέρ με
εκατοντάδες χιλιόμετρα στο ενεργητικό
τους, αλλά οι συνάδελφοι καλούνται να
κάνουν την δουλειά τους. Είναι απαραίτητη και πρέπει να γίνει άμεσα η ανανέωση του στόλου των οχημάτων, τεχνικός
έλεγχος για το σύνολο του στόλου και
απλούστευση των διαδικασιών της έγκρισης δαπανών για service.
Όσον άφορα τις σκοπιές ευπαθών στόχων και τα πάρεργα, παρατηρείται συνάδελφοι να χρησιμοποιούνται ως ανθρώπινη ασπίδα και ως σάκος του μποξ και
να εκτελούν χρέη σκοπιάς σε υπηρεσιακά
και ιδιωτικής χρήσης οχήματα ή ακόμα
και πεζοί εκτεθειμένοι σε κάθε είδους επικίνδυνες καταστάσεις. Χρειάζεται απεμπλοκή των αστυνομικών από κείμενες
διαταγές που μας εκθέτουν σε κίνδυνο,
επανασχεδιασμός αναγκαιότητας φύλα-
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Του
Χρήστου Παργινού

Αντιπροσώπου
της ΕΑΥ Ιωαννίνων

ξης τέτοιων στόχων, και τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας σε σταθερές σκοπιές για να μην κάνουμε πάλι διαπιστώσεις όταν κάποιος συνάδελφος πέσει πάλι νεκρός.
Συνεχίζοντας στο θέμα του μεταναστευτικού και των πυλών εισόδου στη χώρα,
τεράστιο βάρος σηκώνουν οι συνάδελφοι
στις δομές φιλοξενίας υπό άθλιες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, ευρισκόμενοι
πολλές φορές εκτεθειμένοι στις επιθετικές
διαθέσεις των φιλοξενούμενων.
Πρέπει να προχωρήσουμε σε άμεση ενίσχυση των δόμων με το απαραίτητο προσωπικό, με διαφάνεια στα κριτήρια επιλογής για τις αποσπάσεις και αναλογικότητα
αποσπασμένων βάσει των οργανικών θέσεων κάθε Αστυνομικής Διεύθυνσης. Να
ληφθούν τα απαραίτητα μετρά ασφάλειας
στις δομές και άσκηση καθαρά αστυνομικών καθηκόντων. Στην περίπτωση των πυλών εισόδου στην χώρα να ενισχυθούν οι
υπηρεσίες με αστυνομικό προσωπικό και
να υπάρξει αναβάθμιση του εξοπλισμού για
ταχύτερη διεκπεραίωση των ελέγχων.
Στην περιοχή των Ιωαννίνων που εκπροσωπώ παρατηρείται αθρόα εισροή λαθρομεταναστών, κλοπές από εκκλησίες
και μοναστήρια ,επιθέσεις σε ηλικιωμένους και κλοπές σπιτιών λίγα μέτρα από
τη συνοριακή γραμμή καθώς και συλλήψεις για μεταφορά ναρκωτικών ουσιών
σε καθημερινή σχεδόν βάση.

Η αποδυνάμωση των τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης και Αστυνομικών Τμημάτων είχε ως αποτέλεσμα ένα αίσθημα
ανασφάλειας να διακατέχει τους ακρίτες
συμπολίτες μας. Κρίνεται επιτακτική η
ενίσχυση των παραπάνω τμημάτων με
αξιόμαχο προσωπικό και υλικοτεχνικό
εξοπλισμό για κάλυψη των αυξημένων
αναγκών. Περνώντας στο μισθολογικό,
λέμε όχι στην κατηγοριοποίηση των συνάδελφων και σε Αστυνομία δυο και
τριών ταχυτήτων και ζητάμε να εφαρμοστεί απαρέγκλιτα η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο άλλωστε
στηρίζεται στο ότι ο Αστυνομικός πρέπει
να έχει αξιοπρεπή διαβίωση λόγω και της
ιδιαιτερότητας του επαγγέλματός του.
Πρώτη πρότασή μου είναι η έναρξη διερευνητικών συζητήσεων για ενοποίηση
των Ταμείων Πόλεων και Χωροφυλακής
και να τεθούν οι βάσεις για να πάμε σε
ένα νέο αυτοτελές υπερταμείο ανεξάρτητο
του οποίου οι πόροι και η διαχείριση θα
διασφαλίζουν πολλαπλά οφέλη για τον
αστυνομικό.
Στην συνέχεια, δεύτερη πρότασή μου
είναι η κατάρτιση ερωτηματολογίου σχεδιασμένου από ειδικούς επιστήμονες
ώστε να διερευνηθούν τα πραγματικά
προβλήματα των συνάδελφων που άλλωστε ποικίλουν αναλόγως των καθηκόντων
που ασκεί ο καθένας. Να δοθεί ο λόγος
στο συνάδελφο για να οδηγηθούμε σε

ένα ασφαλές συμπέρασμα για τα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο μας.
Τρίτη πρόταση στην σειρά, είναι η δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής νομικής
υποστήριξης για εργασιακά θέματα (μεταθέσεις –αποσπάσεις κ.λπ.).
Τέλος, θέσπιση σχολικών υποτροφιών
σε αριστεύσαντες μαθητές/τριες τέκνα Ελλήνων Αστυνομικών στις Πανελλήνιες εξετάσεις και ονοματοδοσία αυτών προς τιμήν
πεσόντων στο καθήκον αστυνομικών.
Κλείνοντας θέλω να επισημάνω ότι η
Ελληνική Αστυνομία και ο αστυνομικός
συνδικαλισμός, όπως κάθε οικογένεια έχει
αντιθέσεις, διαφωνίες και προστριβές, αντιμετωπίζει κι αυτή τέτοια φαινόμενα, αλλά
παραμένει πάντα μια οικογένεια.
Ας αναλογιστούμε λοιπόν πως ο διπλανός μας στο περιπολικό, στο γραφείο, σε
εκτέλεση κοινής υπηρεσίας είναι
συν"αδελφός".
Ο εγκληματίας δεν θα ρωτήσει κανέναν
από πού προέρχεσαι και πώς εισήχθης
στο σώμα, αν είσαι πρώην συνοριακός
φύλακας, ειδικός φρουρός ή πρώην της
Δημοτικής Αστυνομίας ούτε τι βαθμό φέρεις όταν βρεθεί απέναντί μας. Ομοιογένεια και ομοψυχία για να βρεθούμε στο
αύριο ενωμένοι και δυνατοί απέναντι στις
προκλήσεις των καιρών.
(Απόσπασμα ομιλίας στο 27ο
Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

Καλύτερη η πρόληψη από τη θεραπεία
Συμμετοχή της Γραμματείας Γυναικών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας στην εκδήλωση
της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας σχετικά με την πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού
Γραμματεία Γυναικών της Ε.Α.Υ.Α.
συμμετείχε στην Εκδήλωση της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας
σχετικά με την πρόληψη του Καρκίνου
του Μαστού, η οποία πραγματοποιήθηκε
στην Πάτρα, την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου
2017. Την εκδήλωση στήριξαν με την
ενεργή συμμετοχή τους η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας – Γραμματεία
Γυναικών και ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος
Πάτρας.
Η επιστημονική εκδήλωση της Ελληνικής Αντικαρκινικής εταιρείας, με τίτλο
«Να σπάσει ο μύθος για τον καρκίνο του
μαστού», έλαβε χώρα με μεγάλη επιτυχία
και υπήρξε συμμετοχή τόσο από αστυνομικούς και απλούς πολίτες, αλλά και από
Εξειδικευμένους επιστήμονες, οι οποίοι
μίλησαν για την σημασία της έγκαιρης
διάγνωσης και της γονιδιακής ανάλυσης,
στην πρόληψη και στην θεραπεία του
καρκίνου του μαστού, καθώς επίσης και
το πώς επιδρά η διατροφή στην πρόγνωση. Το παρών στην εκδήλωση επίσης
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Της
Αργυρώς Χαϊκάλη
Αντιπροσώπου ΕΑΥ
Αχαΐας

έδωσε και η Πρόεδρος της Γραμματείας
Γυναικών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Αστυνομικών Υπαλλήλων κ. Γιαννακοπούλου Μαρία.
Ο ρόλος της γυναίκας στην σημερινή
εποχή είναι πολλαπλός, καθόσον καλείται να ανταποκριθεί σε πολλά επίπεδα
της κοινωνικής, εργασιακής και προσωπικής ζωής.
Η γυναίκα αστυνομικός είναι μια από
αυτές τις γυναίκες, η οποία στην προσπάθειά της να ανταποκριθεί σε όλα αυτά και
να είναι «σωστή», όπως προστάζει η εργασία της αλλά και η κοινωνία, συχνά
πιέζεται, αγχώνεται και εξαντλείται. Η
ανάγκη που προβάλλεται, είναι η γυναίκα
να κρατήσει τις λεπτές ισορροπίες που
απαιτούνται ανάμεσα στις υποχρεώσεις
της ως μητέρας και νοικοκυράς, από τη
μία και ως εργαζόμενης, από την άλλη.
Παράλληλα όμως, δε θα πρέπει ποτέ να
ξεχνάει και το ρόλο της ως γυναίκα. Θα
πρέπει να φροντίζει τον εαυτό της και την
υγεία της.

Η Γραμματεία Γυναικών της Ε.Α.Υ.Α.,
προσπάθησε μέσα από την ενημέρωση να
δείξει σε όλες τις γυναίκες ότι η πρόληψη
είναι η καλύτερη θεραπεία.
Λίγος χρόνος από την καθημερινότητά
της, μπορεί να της εξασφαλίσει μια ομαλή
και υγιή επαγγελματική και κοινωνική
ζωή. Αυτό επετεύχθη στην εν λόγω εκδήλωση, δείχνοντας στην γυναίκα σωστούς
τρόπους προφύλαξης.
Επίσης, δυναμική παρουσία είχε η
Γραμματεία Γυναικών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας στις εκδηλώσεις κατά του καρκίνου του μαστού

και υπέρ της πρόληψης, που διοργάνωσε
ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με
Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ ΠΑΤΡΑΣ», την Κυριακή 22 Οκτωβρίου
2017, λαμβάνοντας συμμετοχή στον
συμβολικό περίπατο 1,5 χλμ. ενάντια
στον καρκίνο του μαστού, συμβολίζοντας τα βήματα από το σκοτάδι, την κατάθλιψη και την αρρώστια στη ΖΩΗ, την
ΕΛΠΙΔΑ και το ΦΩΣ .
Η Αρχ/κας ΧΑΪΚΑΛΗ Αργυρώ είναι Αντιπρόσωπος στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας και Μέλος της Γραμματείας Γυναικών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας.
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εκΚΕΝΤΡΙκός
Μεγάλη απήχηση είχε η ανοικτή επιστολή
των Ομοσπονδιών των αστυνομικών, των
πυροσβεστών και των λιμενικών προς τον πρωθυπουργό της χώρας. Οι εξαγγελίες του για το κοινωνικό μέρισμα ήταν φυσικό να ξεσηκώσουν τους
ένστολους αφού ο πρωθυπουργός τους θυμάται
μόνο στα δύσκολα ή όταν σημειώνουν επιτυχίες…
Από τη μια η εγκληματικότητα κι από την
άλλη τα καιρικά φαινόμενα και τα λογής
ατυχήματα για να επιβεβαιώνουν σταθερά την αναγκαιότητα της ουσιαστικής αναβάθμισης των Σωμάτων Ασφαλείας. Αστυνομικοί, πυροσβέστες και
λιμενικοί, συνθέτουν έναν πολυσήμαντο μηχανισμό
ο οποίος δίνει μάχες καθημερινά υπό αντίξοες και
επικίνδυνες συνθήκες. Τι άλλο πρέπει να συμβεί
για να αποφασίσει η πολιτεία τα αυτονόητα;
Η εκ νέου προσφυγή των Ομοσπονδιών
Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Π.Ο.ΑΞΙ.Α., στο Συμβούλιο
της Επικρατείας κατά της Εγκυκλίου των αρμόδιων
Υπουργών αναφορικά με τις μισθολογικές ρυθμίσεις των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας,
όπως καθορίσθηκαν με το νέο μισθολόγιο του
ν.4472/2017, αποτελεί μονόδρομο και δεν πρέπει
ουδείς να αμφισβητεί τη σημασία της. Το επισημαίνουμε γιατί ακούγονται κατά καιρούς διάφορα
περί άσκοπων δικαστικών διεκδικήσεων.
Η συζήτηση στη Βουλή για την εγκληματικότητα με πρωτοβουλία της Νέας
Δημοκρατίας ήταν χρήσιμη για την εξαγωγή
πολλών συμπερασμάτων. Το κυριότερο; Τόσο οι
συγκυβερνώντες όσο και οι αντιπολιτευόμενοι
εξακολουθούν να αντιπαρατίθενται αποποιούμενοι των ευθυνών τους, οι οποίες είναι διαχρονικές και αφορούν τους πάντες. Απόδειξη τα
υπαρκτά προβλήματα, παλιά και νέα. Αλήθεια,
πότε επιτέλους θα συσταθεί αυτή η διαβόητη
διακομματική επιτροπή για την αστυνομία; Ήταν
ένα πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας που εύρισκε
κατά καιρούς θιασώτες παντού, ανάλογα βεβαίως με τη θέση που είχαν στην κυβέρνηση ή
στην αντιπολίτευση…

Η χηρεία
δεν κάνει διακρίσεις
Το φυλλάδιο που κυκλοφόρησε ο Σύλλογος Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α.
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας για το άρθρο 12 του
ν.4387/2016. Προερχόμαστε από όλες τις κοινωνικές ομάδες. Σύζυγοι
ναυτικών, ιατρών, εργατών, στρατιωτικών, αστυνομικών, οικοδόμων, βιοτεχνών, ιδιωτικών υπαλλήλων και δημοσίων υπαλλήλων και άλλων, σημειώνουν σ’ αυτό. Η χηρεία δεν κάνει διακρίσεις, μην περιμένεις την αδικία
να συμβεί σε εσένα! ήταν το μήνυμα του Συλλόγου που για ακόμα μια
φορά εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια του, αφού δεν έγινε καν προσπάθεια επίλυσης των βασικών και αδιαπραγμάτευτων αιτημάτων του που δεν
είναι άλλα από την άρση των ηλικιακών κριτηρίων κατάργησης των Συντάξεων Χηρείας και την
επαναφορά του 70% του ποσοστού χορήγησης της σύνταξης του εκλιπόντος. Η κυβέρνηση, δυστυχώς, συνεχίζει να συμπεριφέρεται στις χήρες και τα ορφανά με υποτιμητικό και αναξιοπρεπή τρόπο.
Η νέα αυτή τροποποίηση του νόμου Κατρούγκαλου, η 18η μέχρι σήμερα, δίνει την αίσθηση ότι το
τεράστιο κοινωνικό και ηθικό πρόβλημα που δημιούργησε σε μια αδύναμη και χτυπημένη από τη
μοίρα κοινωνική ομάδα, αντιμετωπίζεται με μπαλώματα και προσωρινές λύσεις.

Η κοροϊδία με τους δόκιμους συνεχίζεται,
σε διάφορα επίπεδα… Οι δεσμεύσεις δεν
υλοποιούνται, η σπέκουλα πάει κι έρχεται ενώ η
απασχόλησή τους συνεχίζεται σκανδαλωδώς
ωσάν να μην τρέχει τίποτε. Θα τιμωρηθούν επιτέλους όσοι αυθαιρετούν;
Αυτό κι αν είναι είδηση.. Στη σύλληψη,
λέει, πολιτικού υπαλλήλου των υπηρεσιών ασύλου της ΕΛ.ΑΣ. που είχε ντυθεί
...αστυνομικός στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου προχώρησαν οι αρχές ασφαλεία! Ο ιδιώτης που είχε ντυθεί αστυνομικό, έβγαζε διαρκώς... σέλφι με το κινητό του στην διάρκεια
της παρέλασης.
Είπε ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Βαγγέλης Μεϊμαράκης: «Κάποιοι
νομίζουν ότι πολιτική κάνουν επειδή ασχολούνται
με τα μικρά, με τα κουτσομπολιά, ενώ ο πολιτικός
πρέπει να ασχολείται με τα μεγάλα, με τα σοβαρά.
Σήμερα με την τεχνολογία, το Facebook και τα
λοιπά νομίζουμε ότι μπορούμε να έχουμε ουσιαστικές πολιτικές παρεμβάσεις. Ε, δεν έχουμε.

Έχουμε, πράγματι, πολιτικάντικες παρεμβάσεις,
έχουμε παρεμβάσεις οι οποίες μπορεί να είναι
προσωπικές, παραπολιτικές και εντέλει κάποιοι
επωφελούνται από την κρίση και ακούγονται οι
λαϊκίστικες και οι ακραίες φωνές και οι συνετές
φωνές δεν ακούγονται». Μήπως ισχύει και για
ορισμένους συνδικαλιστές αυτό;
Αισθήματα ντροπής και θλίψης προκαλεί η τραγωδία στη Δυτική Αττική με
τα δεκάδες θύματα των πλημμυρικών φαινομένων. Πραγματικά αυτά που συμβαίνουν στη
χώρα μας είναι απερίγραπτα. Οι ανευθυνοϋπεύθυνοι περισσεύουν. Τα κροκοδείλια δάκρυα,
επίσης. Η Ελληνική Αστυνομία έπραξε το χρέος
της, ενισχύοντας τη δύναμή της στην περιοχή
για να αποτραπούν δυσάρεστες καταστάσεις,
όπως επισημάνθηκε και από το τοπικό σωματείο. Η Ομοσπονδία, σε ένδειξη πένθους υπέστειλε μεσίστια τη σημαία μας. Εμείς όλοι ευχόμαστε να μην υπάρξουν ποτέ και πουθενά
άλλα θύματα, αλλά δυστυχώς οι ευχές δεν αρκούν. Όσο δεν λογοδοτούν οι υπαίτιοι, το έγκλημα θα συνεχίζεται.

Μιλώντας αυθαίρετα και χωρίς
καμία συναίσθηση της
πραγματικότητας για γενικευμένη
ανομία και χάος στη χώρα,
δεν πλήττετε την Κυβέρνηση και
τον ΣΥΡΙΖΑ. Βάζετε στο
στόχαστρο την ίδια την Ελληνική
Αστυνομία, την ηγεσία
της Ελληνικής Αστυνομίας,
τους άντρες και τις γυναίκες
της Ελληνικής Αστυνομίας,
που επιτελούν το έργο τους
καθημερινά και πολλές φορές
με κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή.

Αλέξης Τσίπρας
Πρωθυπουργός

«Η Ελληνική Αστυνομία αξίζει
συγχαρητήρια, ακριβώς γιατί
προσπαθεί να ανταποκριθεί όπως
πρέπει σε μία κατάσταση βίας και
παρανομίας, μία άγρια και
επικίνδυνη κατάσταση, που είναι
αποτέλεσμα παραλείψεων και
πράξεων της δικιάς σας πολιτικής,
κύριε Τσίπρα. Γιατί η Αστυνομία
ξέρει, μπορεί και έχει ικανότατα
στελέχη, με άρτια εκπαίδευση και
αίσθηση καθήκοντος. Το
πρόβλημα δημιουργείται όταν η
Κυβέρνησή σας δεν την αφήνει
να κάνει τη δουλειά της ή όταν
προωθείτε πολιτικές που της
δένουν τα χέρια».

Κυριάκος Μητσοτάκης
Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας

ΑΤ-ΑΞΙΕΣ
Μετακινήσεις με ΜΜΕ: Η ασφάλεια πληρώνεται
ι ελεύθερες μετακινήσεις του αστυνομικού προσωπικού με
τα μέσα μαζικής μεταφοράς αποτελούσαν ανέκαθεν ένα δικαίωμα με συνταγματικές αιτιολογίες ακριβώς λόγω των
υπηρεσιακών ιδιαιτεροτήτων του λειτουργήματος που επιτελούν.
Δυστυχώς, όμως, με την εφαρμογή των μνημονίων, το δικαίωμα
αυτό μπήκε στη ζυγαριά της τρόικας και ενώ αυτό ήταν γνωστό σε
όλους, την τελευταία στιγμή αναζητείται λύση. Η Ομοσπονδία, έγκαιρα είχε επισημάνει το πρόβλημα και είχε θέσει κάθε αρμόδιο
ενώπιον των ευθυνών του. Τελευταία παρέμβαση αυτή προς τον
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα και τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα, στους οποίους επισημάνθηκε με κάθε λεπτομέρεια ότι:
1. Το ζήτημα των δικαιούχων ελεύθερης μετακίνησης στα συγκοινωνιακά μέσα, μας απασχόλησε έντονα τα τελευταία μνημονιακά έτη και ειδικότερα μετά τη ψήφιση των διατάξεων της υπο-
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παραγράφου Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α128) και της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν.4337/2015 (Α-129).
2. Αποτέλεσμα των ενεργειών της Ομοσπονδίας ήταν να αφουγκραστούμε τις επίσημες θέσεις και απόψεις των εμπλεκομένων φορέων οι οποίες στην πλειοψηφία τους ήταν θετικές και προς την
κατεύθυνση παραμονής την εν λόγω παροχής στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, αφού αναγνωρίζουν όλοι το έργο και τη συνδρομή του ανθρώπινου δυναμικού του Σώματος, στους οργανισμούς μεταφορών. Επίσης, στο ίδιο μήκος κύματος, εκδόθηκε η
υπ' αριθ. Α-59909/4404 από 18-01-2016 Κ.Υ.Α. (Β-126), η
οποία προέβλεπε, πέραν όλων των άλλων, και την ελεύθερη μετακίνηση των αστυνομικών, με την προϋπόθεση σύναψης σύμβασης
και καταβολής του σχετικού αντιτίμου από πλευράς Υπουργείου.
3. Πρόσφατα και ενώ η ελληνική πολιτεία ήταν ένα βήμα πριν
την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του ηλεκτρονικού εισιτηρίου,

η Κυβέρνηση, κατέθεσε και ψήφισε στη Βουλή τις διατάξεις του
άρθρου 43 του ν.4484/2017 (Α-110), με τις οποίες επικαιροποιούνται οι αντίστοιχες διατάξεις αναφορικώς με «μη μισθολογικές παροχές» του ν.4336/2015 (Α-128), χωρίς όμως να διαπιστώνεται επί της ουσίας καμία μεταβολή στο πνεύμα του νομοθέτη, αφού η κατάργηση των μειωμένων εισιτηρίων, δωρεάν καρτών διαδρομών κ.λπ., διατηρείται.
Είναι φανερό ότι τα εμπλεκόμενα Υπουργεία οφείλουν να προβούν στην εξασφάλιση των απαιτούμενων κονδυλίων στον προϋπολογισμό του Σώματος για την ανεμπόδιστη διαπραγμάτευση και
υλοποίηση συμβάσεων με τους εν λόγω οργανισμούς, προκειμένου
να διασφαλιστεί η πλήρης μετακίνηση του Αστυνομικού Προσωπικού και εν γένει η λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας. Δεν μπορεί
να αποτελεί μέρος των δανειακών συμβάσεων της εκάστοτε Κυβέρνησης η προστασία του πολίτη! Η ασφάλεια πληρώνεται!

