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Οι πιστώσεις δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των αστυνομικών υπηρεσιών.
Άλλη μια χρονιά αγώνων επιβίωσης για την Ελληνική Αστυνομία και το προσωπικό της.
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ΗΠΑ

Αίσθηση έχει προκαλέσει
τo βίντεο που δόθηκε στη
δημοσιότητα στο πλαίσιο
διαδικτυακής καμπάνιας
της Αστυνομίας στη
Φλόριντα, για την
αστυνόμευση.
Ο Νίτρο, ένας καλά
εκπαιδευμένος
Ολλανδικός ποιμενικός,
ακολουθεί …κατά πόδας
τις κάμψεις των
αστυνομικών,
προκαλώντας το
θαυμασμό μας!

Συναδέλφισσες,
συνάδελφοι
Οδεύουμε προς το τέλος
του 2017 και ενόψει της
νέας χρονιάς δεν έχουμε
παρά να αισιοδοξούμε
για καλύτερες μέρες.
Πελώρια για την
επιβίωσή μας θέματα,
όπως είναι η εφαρμογή
του νέου μισθολογίου
και η λειτουργία της
αστυνομίας με τον
καθηλωμένο στα ίδια
επίπεδα, μνημονιακό
προϋπολογισμό, θα μας
απασχολήσουν και τη
νέα χρονιά. Από αυτά
εξαρτάται όχι μόνο η
καλύτερη απόδοση της
Ελληνικής Αστυνομίας
αλλά και η ίδια η εικόνα
που εκπέμπουμε όλοι
μας στην ελληνική
κοινωνία.
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Συνέδριο EUROCOP:

Η εγκληματικότητα δρα χωρίς σύνορα
ενώ η Αστυνομία δρα
με γεωγραφικούς περιορισμούς
ιεξήχθη πριν λίγες μέρες στο Μπιλμπάο της
Ισπανίας, το Συνέδριο της Eurocop, της πιο σημαντικής εκ των τριών Συνδικαλιστικών Ενώσεων Αστυνομικών της Ευρώπης.
Στο συνέδριο παρέστησαν εκτός του προεδρείου της
Eurocop, μέλος του οποίου είναι και ο κ. Σταματάκης
Γεώργιος, πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής, οι αντιπρόσωποι των χωρώνμελών των συνδικαλιστικών Ενώσεων της Ευρώπης, ο
πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Γερακαράκος Γρηγόριος, οι
πρόεδροι των έτερων ευρωπαϊκών συνδικαλιστικών
ενώσεων της Ευρώπης και συγκεκριμένα ο πρόεδρος
της E.P.U., κ. Gerrit van de Kamp καθώς και ο πρόεδρος της C.E.S.P. κ. Ανδρέας Συμεού, καθώς και
πλήθος ειδικών προσκεκλημένων ομιλητών με γνώσεις
σε θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος, εργασιακών
δικαιωμάτων, εκπαίδευσης και τρομοκρατίας.
Η πρώτη ημέρα του συνεδρίου ξεκίνησε με χαιρετισμό του Υπoυργού Ασφάλειας της Βασκικής κυβέρνησης κ. Josu Zubiaga, και στην συνέχεια ακολούθησαν
τρία θεματικά πάνελ όπου το λόγo πήραν και μίλησαν
οι ειδικοί προσκεκλημένοι του συνεδρίου.
Στο πρώτο πάνελ εισηγήσεις για τις αυξημένες περιπτώσεις βίαιων επιθέσεων εναντίον αστυνομικών σε
όλη την Ευρώπη, έγιναν από αστυνομικούς που υπηρετούν στην Β. Ιρλανδία, στην Σουηδία καθώς και από
τον Εισαγγελέα δίωξης του Βελγίου, ο οποίος ανέλυσε
τη νομική αντιμετώπιση των δραστών αυτών των επιθέσεων. Ιδιαίτερη μνεία έγινε από τον κ. James Roberts, αστυνομικό που υπηρετούσε αρχικά στην Αγγλική Αστυνομία και τώρα υπηρετεί στην Σουηδική
αστυνομία, ο οποίος ανέλυσε την διαχείριση των άβατων περιοχών της Σουηδίας (no-go areas) και τον
τρόπο αντιμετώπισης των επιθέσεων εναντίων των
αστυνομικών σε αυτές τις περιοχές.
Στο δεύτερο πάνελ προσκεκλημένοι ήταν ειδικοί επιστήμονες, σύμβουλοι και αστυνομικοί στα θέματα της
τρομοκρατίας και του τρόπου αντιμετώπισής της στα
ευρωπαϊκά κράτη. Αναλύθηκαν οι αλλαγές που προκάλεσε το κύμα βίας από τρομοκρατικά χτυπήματα στις
αστυνομικές δυνάμεις και η ανάγκη γρήγορης προσαρμοστικότητας που πρέπει να αναπτύξουν οι αστυνομικές δυνάμεις της Ευρώπης ώστε να αντιμετωπί-
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σουν αυτού του είδους τις επιθέσεις. Ιδιαίτερη μνεία
έγινε και στην ανάγκη κοινής πολιτικής και αστυνομικής αντιμετώπισης των τρομοκρατών με την ανταλλαγή
και διαρκή ροή πληροφοριών. Επίσης επισημάνθηκε η
έντονη ανησυχία για το ποιο θα είναι το νέο είδος επίθεσης που μπορεί να συμβεί, π.χ. επίθεση με drones,
γεγονός που οδηγεί πολλές Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες
Ασφαλείας στην οργάνωση ομάδων think tank για να
μπορέσουν να προσαρμοστούν και προβλέψουν ή να
διαχειριστούν με αποτελεσματικότητα οποιαδήποτε επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος.
Στο τρίτο και τελευταίο πάνελ της πρώτης ημέρας με
θέμα την εκπαίδευση των αστυνομικών σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο, τον λόγο πήρε η επικεφαλής της CEPOL, κα
Aija Kalnaja η οποία τόνισε την τεράστια έλλειψη συχνής και επίκαιρης εκπαίδευσης σε όλες τις χώρες της
Ένωσης σε όλους τους τομείς (φυσική κατάσταση, αυτοάμυνα, νομική γνώση κτλ), καθώς και την προσπάθεια της CEPOL να καλύψει εν μέρει αυτό το πρόβλημα, διοργανώνοντας συχνά web seminars για όλους
τους Ευρωπαίους αστυνομικούς σε διάφορα αστυνομικά θέματα. Μνεία έγινε επίσης στην επιτακτική ανάγκη όλοι οι αστυνομικοί της Ευρώπης να λαμβάνουν
κοινή εκπαίδευση.

Τα οργανωτικά
Η δεύτερη μέρα του συνεδρίου αφορούσε τα οργανωτικά θέματα της Eurocop σε πρώτο χρόνο καθώς
και το μέλλον του οργανισμού. Στην συνέχεια εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση για τα γεγονότα στην Καταλονία σε σχέση με τα εργασιακά δικαιώματα των αστυνομικών και την θολότητα των διαταγών που κλήθηκαν
να εκτελέσουν.

Επίσης, εκπρόσωπος της AXON (εταιρεία κατασκευής συσκευών Taser) παρουσίασε το πλεονεκτήματα της χρήσης
συσκευών ηλεκτρικής
εκκένωσης
(Tazer)
καθώς και την τεράστια μείωση τραυματισμών αστυνομικών
και δραστών που παρέχει η χρήση της. Επιπρόσθετα
παρουσίασε και την νέα κάμερα που ήδη παράγει και
χρησιμοποιείται σε πολλές Υπηρεσίες ασφαλείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ήδη τα πλεονεκτήματα που προσφέρει και στις αστυνομικές αλλά και δικαστικές αρχές
είναι εντυπωσιακά, όπως ειπώθηκε. Μεγάλο μέρος της
δεύτερης μέρας απασχόλησε το φιλόδοξο project της
κεντρικής επιτροπής της Eurocop, η οποία θέλει να
σχεδιάσει και να οργανώσει το μελλοντικό προφίλ της
Ένωσης των αστυνομικών της Ευρώπης. Απώτερος
σκοπός είναι η από κοινού αντιπροσώπευση και των
τριών ενώσεων (eurocop,epu,cesp) στην Ευρωπαϊκή
επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τέλος, έγιναν προτάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Eurocop
για υιοθέτηση κοινής εκπαίδευσης, δικαιωμάτων, αστυνόμευσης και μέσων (στολή, οπλισμός, οχήματα κτλ)
σε όλους τους υπηρετούντες αστυνομικούς στην Ευρώπη, γεγονός που θα οδηγήσει σε καλύτερη μελλοντική συνεργασία των αστυνομικών δυνάμεων. Η εγκληματικότητα δρα πλέον χωρίς να γνωρίζει σύνορα και
κράτη ενώ η Αστυνομία δρα με γεωγραφικούς περιορισμούς, ήταν το κοινό συμπέρασμα του συνεδρίου.

Η ατζέντα του μήνα

Άμεση αντίδραση και λύση
για το 401 Γ.Σ.Ν.Α.

01-11-17

Συνεδρίασε η Επιτροπή Διοικητικών Θεμάτων με τη συμμετοχή του αρμοδίου Αντιπροέδρου Διοικητικών Θεμάτων κ. Νταβούρα Αθανασίου.

01-11-17

Συνάντηση 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.

02-11-17

Παρέμβαση της Ομοσπονδίας για την αποζημίωση των Δοκίμων Αστυφυλάκων.

06-11-17

Συνεδρίασε η Επιτροπή Θεμάτων Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της
ΠΟΑΣΥ, παρουσία του αρμόδιου Αντιπροέδρου Θεμάτων Μελετών - Επιμόρφωσης Αστυνομικών και Ειδικού Γραμματέα Σταύρου Μπαλάσκα.

07-11-17

Καταδίκη και κατακραυγή της νέας άνανδρης δολοφονικής επίθεσης
εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ.

09-11-17

Καταγγελία της διαδικασίας παραπομπής στο αυτόφωρο συναδέλφων
με αφορμή απόδραση από το ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Μόριας και παράσταση διαμαρτυρίας στις 14/11/17.
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μεση ήταν η αντίδραση της Ομοσπονδίας μας στις μεθοδεύσεις για τον αποκλεισμό του αστυνομικού προσωπικού από το 401 ΓΣΝΑ.
Με αφορμή τον τραυματισμό τεσσάρων αστυνομικών της
Ομάδας ΔΙΑΣ τους οποίους δεν δέχθηκε για νοσηλεία το νοσοκομείο, η Ομοσπονδία προέβη σε παράσταση διαμαρτυρίας
στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα και
ζητήθηκαν εξηγήσεις με αποτέλεσμα να ανακληθεί η κατάπτυστη διαταγή. Με τον κ. υπουργό συναντήθηκε ο πρόεδρος του
ΔΣ της ΠΟΑΣΥ κ. Χρήστος Μαυραγάνης και ο γραμματέας Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων κ. Σταύρος Φέτκος.
Επίσης, το θέμα έφτασε στη Βουλή από τους Βουλευτές της
Νέας Δημοκρατίας κ.κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο, Δημήτρη Κυριαζίδη και Αναστάσιο Δημοσχάκη, με βάση το έγγραφό
μας, τονίζοντας ότι «η απαράδεκτη αυτή απόφαση, αποκλείει
τους Έλληνες αστυνομικούς από την παροχή υψηλών υπηρεσιών υγείας, την ώρα που η πολιτεία τους έχει αναθέσει το
δύσκολο έργο της αντιμετώπισης της ολοένα και αυξανόμενης εγκληματικότητας, το οποίο φέρουν σε πέρας ευσυνείδητα, συχνά με κίνδυνο της ζωής τους. Η απόφαση είναι προκλητική καθώς στις 23 Νοεμβρίου 2017 υπήρξε απόφαση

Α

(Αριθ. Φ.700/634/77778/8/Σ. 18726 ΦΕΚ 4092), του
αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτρη Βίτσα,
σύμφωνα με την οποία παρέχεται ετησίως το δικαίωμα της
νοσοκομειακής περίθαλψης στα στρατιωτικά νοσοκομεία σε
σαράντα (40) εν ενεργεία υπαλλήλους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:
Για ποιο λόγο δεν έγιναν δεχτοί για νοσηλεία οι τραυματισμένοι εν ώρα καθήκοντος τέσσερεις (4) αστυνομικοί της
ομάδας ΔΙΑΣ; Η απόφαση για τον αποκλεισμό των αστυνομικών από το 401 ΓΣΝΑ, ελήφθη με πρωτοβουλία αποκλειστικά
της Διοίκησης του Νοσοκομείου;
Υπάρχει περίπτωση να επαναληφθεί το συμβάν με την απαγόρευση νοσηλείας στο 401 ΓΣΝΑ σε έκτακτα περιστατικά με
αστυνομικούς; Πώς θα αποτρέψετε ένα τέτοιο ενδεχόμενο;
Προτίθεσθε να δημιουργήσετε γραφείο υποδοχής αστυνομικών εντός του 401 ΓΣΝΑ, όπως προτείνει η ΠΟΑΣΥ, προκειμένου να δέχεται τα επείγοντα περιστατικά των στελεχών
της ΕΛΑΣ, αλλά και να λειτουργεί ως σύνδεσμος που θα αξιολογεί – ταξινομεί τους τραυματισθέντες, καθώς και τους χρήζοντες τακτική ή έκτακτη νοσηλεία;

“

Χιούμορ... του Ηλία Μακρή

14-11-17

Ανοικτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την
εξαίρεση των αστυνομικών κατά τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος.

Εάν κάποιος πιστεύει
ότι η αγάπη και η ειρήνη
είναι κλισέ, που τα αφήσαμε
πίσω στη δεκαετία του '60,
αυτό είναι πρόβλημά του.
Αγάπη και Ειρήνη είναι
αιώνιες αξίες.

15-11-17

Ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας προσέφυγαν εκ νέου οι Ομοσπονδίες Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Π.Ο.ΑΞΙ.Α., κατά της Εγκυκλίου για τις μισθολογικές ρυθμίσεις (ν.4472/2017).

15-11-17

Συνεδρίασε η Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων της ΠΟΑΣΥ παρουσία του
Αντιπροέδρου Οικονομικών κ. Β. ΠΑΝΤΑΖΗ.

17-11-17

Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας συναντήθηκε στο Μετοχικό Ταμείο
Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ηλία ΜΠΑΡΔΑ.

Συνάντηση με την Ηγεσία για να υπάρξει μέριμνα προς τους συναδέλφους που βρέθηκαν στη δίνη των πρόσφατων ακραίων καιρικών φαινομένων στην Δυτική Αττική.

22-11-17

Παρέμβαση της ΠΟΑΣΥ στην 2η Πολυθεματική Επιστημονική Ημερίδα
για την υγιεινή και την ασφάλεια και τη δολοφονική ενέργεια εναντίον
συναδέλφων μας στη Γλυφάδα.

23-11-17

Συνάντηση με τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών,
Αντιεισαγγελέα Εφετών κ. Ηλία ΖΑΓΟΡΑΙΟΥ.

23-11-17

Συνάντηση με τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Ομίλου Εταιρειών ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ κ. Άγγελο Μπενόπουλο.

23-11-17

Συνάντηση των Ομοσπονδιών με εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ.

28-11-17

Συνεδρίασε το ΔΣ προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση εκ μέρους της
Εκτελεστικής Γραμματείας και κυρίως εκ μέρους της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας που είχαν προσκληθεί να παραστούν και να δώσουν τις
δέουσες απαντήσεις ενώπιον όλων των μελών του.

29-11-17

Συνάντηση με τον Διοικητή και Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΤΕΑΕΠ, κ. Αθανάσιο ΚΑΠΟΤΑ.

29 11 17

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η μη νοσηλεία τραυματισθέντων αστυνομικών στο 401 Γ.Σ.Ν.Α.

”

Τζον Λένον

21-11-17

Οι δολοφονικές επιθέσεις κατά των αστυνομικών δεν είναι καινούργιο φαινόμενο,
αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα πολιτικά κόμματα πρέπει να διαιωνίζουν τις
αντιπαραθέσεις τους αδιαφορώντας για τις ζωές των αστυνομικών που

Νομοθετική ρύθμιση για
την απαλλαγή από τα διόδια
του σταθμού Ευζώνων - Κιλκίς
πέτρεψαν τη λειτουργία του σταθμού διοδίων Ευζώνων
– Κιλκίς χωρίς να προβλέψουν την ελεύθερη διέλευση
των αστυνομικών που εκτελούν υπηρεσία!
Αυτό καταγγέλλει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κιλκίς
(υπ’ αριθμ. 305/3/3 από 06/12/2017 έγγραφό της) και η
Ομοσπονδία με επιστολή της προς τους αρμόδιους υπουργούς,
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ, Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ και Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κ. Χρήστο ΣΠΙΡΤΖΗ, τονίζει ότι το πρόβλημα ανέκυψε με την εφαρμογή της Κ.Υ.Α. 4156/29-112017 (Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ των κκ. Υπουργών Οικονομικών &
Υποδομών και Μεταφορών) σύμφωνα με την οποία τέθηκε σε
λειτουργία ο σταθμός διοδίων Ευζώνων-Κιλκίς, με την παράλληλη απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του ειδικού τέλους διέλευσης των οχημάτων κατηγορίας πολιτών της ευρύτερης περιοχής και δικαίως μάλιστα.

Ε

Δυστυχώς, από αυτή την απόφαση δεν εξαιρούνται οι εργαζόμενοι-μετακινούμενοι αστυνομικοί στο Τμήμα Διαβατηριακού
Ελέγχου Ευζώνων και το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Παιονίας,
οι οποίοι ελλείψει υπηρεσιακών οχημάτων κινούνται με ιδία μέσα επιβαρύνοντας σε καθημερινή βάση τον ήδη επιβαρυμένο
οικογενειακό τους προϋπολογισμό, ελέω μνημονιακών υποχρεώσεων του Ελληνικού Κράτους και κατ΄ επέκταση των πολιτών αυτού.
Η ΠΟΑΣΥ επισημαίνει τέλος: εκτιμούμε ότι η μη πρόβλεψη
για την εξαίρεση και των αστυνομικών από αυτή την υποχρέωση, δεν αποτελεί διάκριση κατά των ενστόλων κρατικών λειτουργών, αλλά μη έγκαιρη πρόβλεψη για την οποία η Ομοσπονδία μας είναι πεπεισμένη ότι, θα υπάρξει άμεση νομοθετική
ρύθμιση από τα συναρμόδια Υπουργεία ώστε να αποκατασταθεί
αυτή η αδικία εις βάρος των σκληρά εργαζομένων Ελλήνων
Αστυνομικών.
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Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και
Εφάπαξ Παροχών θα είναι πλεονασματικό
Πλήρης ενημέρωση από τον Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ κατά τη συνάντηση με την αντιπροσωπεία της ΠΟΑΣΥ
ντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας
μας, αποτελούμενη από τους Αντιπρόεδρο Οικονομικών, κ. Βασίλη ΠΑΝΤΑΖΗ και Γενικό Γραμματέα, κ.
Γεώργιο ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ, συναντήθηκε
στις 29 Νοεμβρίου 2017, στο Ενιαίο
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και
Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), μετά από
αίτημά μας, με τον Διοικητή και Πρόεδρο
του Δ.Σ. του ΕΤΕΑΕΠ, κ. Αθανάσιο ΚΑΠΟΤΑ, προκειμένου να ενημερωθούμε
για την οικονομική κατάσταση του Ταμείου και να ανταλλάξουμε απόψεις σε
θέματα που αφορούν τους ασφαλισμένους-συνταξιούχους συναδέλφους μας.
Από την πλευρά μας, αναπτύξαμε τα
θέματα που απασχολούν σήμερα τον
εργασιακό μας κλάδο και σχετίζονται με
τον παραπάνω ασφαλιστικό Φορέα, τόσο στην επικούρηση, όσο και στις εφάπαξ παροχές. Ειδικότερα, εστιάσαμε στη
βιωσιμότητα του Ταμείου, στις επενδύσεις του, στα καταβαλλόμενα εφάπαξ
βοηθήματα, τόσο στο παρόν όσο και
στο μέλλον, στις επικουρικές συντάξεις,
μετά και την αποσαφήνιση του νέου
τρόπου υπολογισμού αυτών από την
01-01-2015, καθώς και στις τακτικές
και έκτακτες κρατήσεις που θα λάβουν
χώρα, τόσο πριν όσο και μετά την
εφαρμογή (αναδρομική) του νέου μισθολογίου μας (ν.4472/2017). Εκτενής αναφορά έγινε επίσης στο πρόβλη-

Α

μα με τις παράνομες ασφαλίσεις - εγγραφές, κατά το παρελθόν (προ του
έτους 2008), συγκεκριμένων συναδέλφων μας (νέοι ασφαλισμένοι στα Ταμεία
της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής) στο
πρώην Ταμείο Προνοίας Δημοσίων
Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) και προτείναμε συγκεκριμένες δράσεις για την από εδώ και
πέρα αντιμετώπιση του ζητήματος.
Ο Διοικητής και Πρόεδρος του Δ.Σ.
του ΕΤΕΑΕΠ, από την πλευρά του, μας
γνώρισε ότι, μετά την ένταξη όλων των
Ταμείων επικουρικής ασφάλισης και
εφάπαξ παροχών στο νέο Φορέα, τον
περιορισμό των συνταξιοδοτήσεων και
την προσωρινή αλλαγή της μηνιαίας εισφοράς του εργαζομένου και εργοδότη
στο 3,5% (μέχρι τον 5/2019) και στο
3,25% (από τον 6/2019 έως 5/2022)
στην επικούρηση, φέτος, αλλά και το
επόμενο χρονικό διάστημα το Ταμείο θα
είναι πλεονασματικό. Τούτο, θα έχει ως
αποτέλεσμα, στο άμεσο μέλλον, να αυξηθούν οι επικουρικές συντάξεις, έστω

και ελάχιστα, ενώ, μας
ενημέρωσε ότι, σήμερα,
η επικουρική σύνταξη
που χορηγεί ο αρμόδιος
κλάδος στους εν αποστρατεία αστυνομικούς
κυμαίνεται στα 90,00 €
κατά μέσο όρο. Αναφορικά με τις κρατήσεις,
συμφώνησε με την άποψή μας για την
κατάργηση των έκτακτων κρατήσεων
που προέβλεπαν τα καταστατικά των
πρώην Ταμείων μας και τη δημιουργία
ενός ενιαίου πλαισίου, με τη δυνατότητα
όμως διατήρησης αυτών εάν το επιθυμεί
ο ασφαλισμένος, γνωρίζοντάς μας ότι
σύντομα το ζήτημα θα επιλυθεί μέσω
του ενιαίου κανονισμού ασφάλισης και
παροχών του ΕΤΕΑΕΠ, στη διαμόρφωση
του οποίου θα καταθέσουμε κι εμείς
σχετικές προτάσεις. Παράλληλα, μας
έκανε γνωστές τις εκκρεμότητες του
κλάδου επικούρησης, οι οποίες ανέρχονται στις 120.000 αιτήσεις, εκ των
οποίων οι 80.000 αφορούν αιτήματα
μετά την 01-01-2015 που είχαν ζήτημα με τον υπολογισμό τους και 40.000
αιτήματα που προέρχονται από έτη πριν
την 01-01-2015, δηλαδή εκκρεμότητες που παρέλαβε το πρώην ΕΤΕΑ και
νυν ΕΤΕΑΕΠ από τους ενταχθέντες Φορείς. Πλέον, αφού ο νέος τρόπος υπολογισμού αποσαφηνίστηκε, μας ενημέ-

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. στη Γενική
Συνέλευση της Κοζάνης
ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση της Ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Κοζάνης την 12/12/2017 στην αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων του Αστυνομικού Μεγάρου Κοζάνης.
Τις εργασίες της συνέλευσης παρακολούθησαν οι εκπρόσωποι της ΠΟΑΣΥ, Αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΠΟΑΣΥ κ.
Θεόφιλος Παπαδάκης και ο Υπεύθυνος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων της ΠΟΑΣΥ, κ. Σταύρος Φέτκος οι οποίοι
απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις των συναδέλφων της
Κοζάνης και ενημέρωσαν για τις βασικές πρωτοβουλίες
μας το τελευταίο διάστημα, με αιχμή το μισθολόγιο, τις

Μ

συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, τις ελλείψεις προσωπικού, τα οχήματα κ.λπ.
Επί της διαδικασίας, ψηφίστηκαν ομόφωνα ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός ενώ κατά απόλυτη πλειοψηφία, τροποποιήθηκαν άρθρα του καταστατικού του Ταμείου Αλληλοβοήθειας.
Μετά το πέρας της συνέλευσης οι εκπρόσωποι της ομοσπονδίας ενημέρωσαν το Σώμα για τα τρέχοντα ζητήματα
που απασχολούν τους συναδέλφους και τις δράσεις της
ΠΟΑΣΥ και απάντησαν σε όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν
κατά την συζήτηση.

Στιγμιότυπα από τη Γενική Συνέλευση. Οι εκπρόσωποι της ΠΟΑΣΥ μαζί με το προεδρείο της Ένωσης Κοζάνης, Πρόεδρο
Ζήση ΛΙΑΚΟ και Γενικό Γραμματέα Παναγιώτη ΒΑΖΟΥΡΑ.

ρωσε ότι, μέχρι τέλος του τρέχοντος
έτους θα έχουμε τις πρώτες πράξεις και
σύντομα, αφού ο φάκελος της πλειοψηφίας έχει ήδη συμπληρωθεί, θα περιοριστούν κατά πολύ οι εκκρεμότητες
στην επικουρική σύνταξη.

Αξιοποίηση περιουσιακών
στοιχείων
Σχετικά με τα ακίνητα, μας γνώρισε
ότι, υπάρχουν πλάνα επωφελούς χρησιμοποίησης αυτών, παρατηρείται δε μια
έντονη κινητικότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα στο ιστορικό κέντρο της
πόλης και αυτό μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε αναλόγως την περιουσία του
Ταμείου. Ενώ, σε ό,τι αφορά τον κλάδο
του εφάπαξ βοηθήματος, μας ενημέρωσε ότι στόχος του Ταμείου είναι, σε
χρόνο πενήντα (50) ημερών από την
έκδοση της κύριας συνταξιοδοτικής
πράξης, να καταβάλλεται και το εφάπαξ
βοήθημα. Παράλληλα, μας γνώρισε ότι,
οι σημερινές εκκρεμότητες του προαναφερόμενου κλάδου είναι 56.000 εφάπαξ βοηθήματα σε αναμονή, εκ των
οποίων 12.000 αφορούν συνολικά το
πρώην ΤΠΔΥ, όπου είναι ασφαλισμένο
και ένα μεγάλο ποσοστό αστυνομικών.
Όσο για το θέμα των παράνομων
ασφαλίσεων - εγγραφών, μας ενημέρωσε ότι είναι ένα πρόβλημα που κληρονόμησε το ΕΤΕΑΕΠ από το πρώην

ΤΠΔΥ, το οποίο δυστυχώς δεν αντιμετώπισε το ζήτημα καθολικά και ενιαία εν
τη γενέσει του, με αποτέλεσμα σήμερα
να έχουμε δικαιολογημένες αντιδράσεις
από τους εν λόγω ασφαλισμένους. Το
προαναφερόμενο πρόβλημα απασχόλησε από την πρώτη ημέρα λειτουργίας
του νέου υπέρ-Ταμείου και το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού, έπειτα και από τις
σχετικές εισηγήσεις των αρμοδίων Διευθυντών, υπέβαλε τον σχετικό φάκελο
στο εποπτεύον Υπουργείο και αναμένεται η σχετική απάντηση για την οριστική
επίλυσή του.
Στις δράσεις που προτείναμε για την
από εδώ και πέρα αντιμετώπιση του ζητήματος, ο κ. Διοικητής, μας είπε ότι θα
πρέπει να αναμένουμε πρώτα την απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου και
έπειτα ευχαρίστως να συζητήσει, καθώς
και να συμμετάσχει στη διαμόρφωση
αυτών.
Η Ομοσπονδία μας, λειτουργώντας
και ενεργώντας με γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων χιλιάδων εν
ενεργεία συναδέλφων που υπηρετούν
στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας,
αλλά και των εν αποστρατεία που τυγχάνουν σήμερα συνταξιούχοι, θα συνεχίσει την αγωνιστική της δράση για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, ανάδειξη
και επίλυση του συνόλου των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πανελλαδικά.

Καταγγελίες
για αποσπάσεις...
«ρουσφέτια»
Ομοσπονδία μας, μετά
από καταγγελίες που
περιήλθαν σε αυτήν
από συναδέλφους – μέλη
πρωτοβάθμιων Ενώσεών μας,
είναι υποχρεωμένη να καταγγείλει δημοσίως ότι, η διοίκηση της Ελληνικής Αστυνομίας,
σε επίπεδο Γενικών Διευθύνσεων & Διευθύνσεων Χώρας,
προβαίνει σε αποσπάσεις
αστυνομικών για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, με μη διαφανή
κριτήρια. Οι εν λόγω αποσπάσεις, με
βάση τις σχετικές διαταγές του Αρχηγείου, ορίζουν, ως αρμόδιους για την
επιλογή του προσωπικού τους εκάστοτε
Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές Χώρας, με αποτέλεσμα, αφού δεν υπάρχει
ένα επαρκώς οριοθετημένο, διαφανές
και αντικειμενικό πλαίσιο επιλογής, να
παρατηρείται το φαινόμενο αποσπάσεων από διάφορους Νομούς, όλως συμπτωματικώς, των ίδιων και των ίδιων.
Η τακτική αυτή, η οποία μπορεί μεν να
εξυπηρετεί «ημετέρους» ή άλλες σκοπι-

Η

μότητες, σε καμία περίπτωση, ωστόσο,
δε συνάδει με την καλώς εννοούμενη
συναδελφική αλληλεγγύη, πόσο μάλλον
με τους κανόνες της χρηστής διοίκησης
και της επί ίσοις όροις διαχείρισης του
αστυνομικού προσωπικού.
Οι ανάγκες των υπηρεσιακών μετακινήσεων για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών πρέπει να καλύπτονται
με τρόπο ορθολογικό και όχι σκανδαλωδώς, ανάλογα με τα συμφέροντα κάποιων.
Ως Ομοσπονδία, προειδοποιούμε για
τελευταία φορά, ότι εφόσον γίνουμε δέκτες νέων καταγγελιών, θα επανέλθουμε
με διευθύνσεις και ονόματα...
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Συνεχίζεται το «νοικοκύρεμα»
και στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων
Αναλυτική ενημέρωση κατά τη συνάντηση με την αντιπροσωπεία μας
ις πρωινές ώρες της 17ης Νοεμβρίου 2017,
αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής
Γραμματείας, κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, συναντήθηκε στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων
(ΜΤΠΥ), μετά από αίτημά μας, με τον Πρόεδρο του
Δ.Σ. του ΜΤΠΥ, κ. Ηλία ΜΠΑΡΔΑ, προκειμένου να
ενημερωθούμε για την οικονομική κατάσταση του
Ταμείου και να ανταλλάξουμε απόψεις σε θέματα
που αφορούν τους μετόχους – μερισματούχους
συναδέλφους μας.
Από την πλευρά μας, αφού ευχαριστήσαμε τον
Πρόεδρο του Ταμείου για την άμεση ανταπόκρισή
του στο αίτημά μας, του ζητήσαμε να μας γνωρίσει
αναλυτικά την πορεία εσόδων και εξόδων του Φορέα, τις τρέχουσες, αλλά και μελλοντικές επενδύσεις του, καθώς και το ύψος που κυμαίνεται σήμερα το μέρισμα. Επίσης, εκφράσαμε την αντίθεσή
μας στην κατάργηση (από 01-01-2015) της κράτησης του 3% επί των προμηθειών του Δημοσίου
υπέρ του ΜΤΠΥ, αφού τα ποσά αυτά δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως και εν γένει το Ταμείο, διότι τα έσοδά του είναι από τις εισφορές μόνο των μετόχων και τις αποδόσεις των
επενδύσεων. Τέλος, του ζητήσαμε να μας ενημερώσει για τις νέες κρατήσεις των μετόχων που θα
λάβουν χώρα αναδρομικά από την 01-01-2017,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4488/2017 και
εξ αφορμής αυτού, υποβάλαμε το αίτημα να υπάρ-

Τ

Προσφορά
στολών
από τον Όμιλο
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρη Γερακαράκο και τον
Γραμματέα του ΔΣ της ΠΟΑΣΥ κ. Χρήστο
Συνδρεβέλη, συναντήθηκε, στις 23 Νοεμβρίου 2017, με τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Ομίλου Εταιρειών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κ.
Άγγελο Μπενόπουλο.
Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η
πρόθεση του Ομίλου να προβεί σε δωρεά
υλικοτεχνικού εξοπλισμού (στολές) στο
αστυνομικό προσωπικό Δίκυκλης Αστυνόμευσης της Περιφέρειας Αττικής, αναγνωρίζοντας το δύσκολο έργο και την προσφορά
τους στο κοινωνικό σύνολο, γεγονός που
έρχεται να λύσει πρακτικά ζητήματα και να
τονώσει το ηθικό των συναδέλφων μας σε
μια δύσκολη γι’ αυτούς περίοδο.
Η Ομοσπονδία μας χαιρετίζει τέτοιου είδους χορηγίες, εκφράζει δημοσίως την ικανοποίησή της και ευχαριστεί τον Όμιλο Εταιρειών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την προσφορά του.
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, η
Ομοσπονδία θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ολοκληρωθεί με επιτυχία η παραπάνω πρωτοβουλία, που αναμφίβολα αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της
συμβολής της Ελληνικής Αστυνομίας στην
κατοχύρωση του αγαθού της ασφάλειας και
στην δημιουργία ασφαλούς επενδυτικού
κλίματος στη χώρα μας.

A

χουν αρκετές δόσεις ώστε να εξυπηρετηθούν οι
συνάδελφοί μας, αλλά και να θεσμοθετηθεί η εκπροσώπησή μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, προκειμένου ως εργαζόμενοι αστυνομικοί,
να υπερασπιζόμαστε άμεσα και δημοκρατικά, τα
συμφέροντά μας.
Ο Πρόεδρος του Ταμείου, από την πλευρά του,
ανέπτυξε ποια είναι σήμερα η κατάσταση του Φορέα, κάνοντας εκτενή αναφορά στα οικονομικά δεδομένα για το χρονικό διάστημα που αφορά τη θητεία του και τονίζοντας ότι αυτό, μετά από τις αλληλεπιδράσεις που είχε η οικονομική κρίση στο
ΜΤΠΥ, σήμερα, είναι βιώσιμο και πλεονασματικό.
Βέβαια, για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, άλλαξε
άρδην, το τελευταίο χρονικό διάστημα, η πολιτική
και το πλαίσιο λειτουργίας του Ταμείου.
Ειδικότερα, αναβαθμίστηκε ηλεκτρονικά το πληροφοριακό σύστημά του, με αποτέλεσμα να εξεταστούν οι εκκρεμείς αιτήσεις, να δοθούν στους δικαιούχους μερίσματα συνολικού ύψους 85 εκατ.
ευρώ περίπου και να χορηγούνται αυτά, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου, χωρίς καθυστερήσεις. Επίσης, αναζητήθηκαν ανείσπρακτα έσοδα
από την κράτηση του 3% επί των εργολαβικών έργων που έλαβαν χώρα από τις Περιφέρειες το χρονικό διάστημα από 2002 έως 2014, ύψους 46
εκατ. ευρώ περίπου. Η εν λόγω υπόθεση βρίσκεται
στη δικαιοσύνη και αναμένεται να εκδικαστεί το
επόμενο έτος. Επίσης, αναζητήθηκαν οφειλές μέσω

των ΔΟΥ, ύψους 25 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ στα
τέλη του προηγούμενου μήνα, υπεγράφη απόφαση
από τον Υπουργό Οικονομικών για τη σύσταση
επιτροπής που έχει ως αντικείμενο την επαλήθευση
ή μη του εν λόγω ποσού, με απώτερο σκοπό την
είσπραξη αυτού από το Ταμείο μας.
Στο θέμα των κρατήσεων, μας ενημέρωσε ότι, η
απόφαση της αύξησης κατά 0,5% από 01-012017, είναι αποτέλεσμα ενεργειών της Πολιτείας
και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΠΥ έλαβε απόφαση για δύο (2) δόσεις στα αναδρομικά. Αναφορικά με την ακίνητη περιουσία του Ταμείου, μας
γνώρισε ότι τα περισσότερα ακίνητα είναι νοικιασμένα και στόχος εντός του επόμενου έτους είναι
να μη μείνει αναξιοποίητο κανένα ακίνητο. Το τρέχον μηνιαίο καταβαλλόμενο μέρισμα, μας ενημέρωσε ότι ανέρχεται πλέον στα 100,00 € κατά μέσο
όρο και ότι θα παραμείνει το ίδιο και το επόμενο
έτος, λέγοντας ότι επιθυμία του είναι να αυξηθεί
στο μέλλον, παράλληλα δε, να δημιουργηθεί αποθεματικό για τις επόμενες γενιές.
Τέλος, μας γνώρισε ότι ρυθμίζονται τα προβλήματα που ανέκυψαν με παλαιότερα δάνεια και από
το επόμενο έτος, αρχικώς πιλοτικά, μέσω της νέας
μηχανογράφησης και ενός νέου πλαισίου, να επαναχορηγούνται αυτά αμεσότερα, προκειμένου να
εξυπηρετηθούν οι μέτοχοί του. Σχετικά δε με τα αιτήματά μας για την επαναφορά της κράτησης του
3%, όσο και για την εκπροσώπησή μας στο Διοι-

κητικό Συμβούλιο, τάχθηκε υπέρ, αλλά η υλοποίηση
αυτών εξαρτάται, όπως μας τόνισε, από το αρμόδιο
Υπουργείο.
Η Ομοσπονδία μας έχοντας ολοκληρωμένη εικόνα για τα δεδομένα και αυτού του Ταμείου, λαμβάνει υπόψη της τις δεσμεύσεις της διοίκησής του
και συνεχίζει να παρακολουθεί την πορεία σταθεροποίησής του, καθόσον οι παροχές δεν αποτελούν «δωρεές» αλλά είναι καταστατικές – συμβατικές του υποχρεώσεις.
Διαβεβαιώνουμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες ότι τα χρήματα που παρακρατούνται
υπέρ του Ταμείου αυτού, δεν θα επιτρέψουμε να
κατασπαταληθούν στο βωμό οποιονδήποτε σκοπιμοτήτων. Με ενημέρωση, αγωνιστική διάθεση και
καλή προαίρεση, υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα
του Έλληνα Αστυνομικού όταν και όπου αυτά διακυβεύονται.

Άμεση επίσκεψη στη Σάμο
για την ανάδειξη του προβλήματος
ε τη συμμετοχή του Προέδρου της ΠΟΑΣΥ
κ. Γρηγόρη Γερακαράκου και του μέλους
του ΔΣ αυτής και Πρόεδρου της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Δωδεκανήσου κ. Μανώλη Ανδρουλάκη πραγματοποιήθηκε το Διευρυμένο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σάμου, την 29 Νοεμβρίου
2017 στα γραφεία της Ένωσης, παρουσία δεκάδων μελών της λόγω των οξυμένων προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν το τελευταίο διάστημα.
Ειδικότερα, εκ μέρους της Ομοσπονδίας ενημερώθηκαν οι συνάδελφοι για τις τελευταίες εξελίξεις
όσον αφορά την εφαρμογή του νέου μισθολογίου,
τις κρατήσεις και άλλες διαδικαστικές λεπτομέρειες
αναφορικά με τα Ταμεία, καθώς επίσης και για εργασιακά θέματα.
Οι συνάδελφοι ανάδειξαν τα οξυμένα προβλήματα που προκύπτουν από τις συνεχιζόμενες μεταναστευτικές πιέσεις και το συσσωρευμένο πλη-
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θυσμό τόσο στο hot spot όσο και στα κρατητήρια
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου, όπου η κατάσταση είναι απερίγραπτη.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής μας στο νησί, ακολούθησε συνάντηση με τον Αστυνομικό Διευθυντή
κ. Λάζαρο Ελευθεριάδη, στον οποίο έγινε προσπάθεια να εκτεθούν αναλυτικά τα προβλήματα αρμοδιότητός του όπως μας τα παρουσίασαν οι συνάδελφοι, ήτοι, η φρούρηση των κρατητηρίων και των
εγκαταστάσεων συνολικά, η χορήγηση των Ημερησίων Αναπαύσεων, η καταπόνηση του αστυνομικού προσωπικού, τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και τονίστηκε ότι στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης οφείλει να επιλύει προβλήματα με διάλογο,
γεγονός που αποτελεί πάγια θέση της Ομοσπονδίας μας.
Πλην όμως, όπως εξ αρχής φάνηκε δεν ήταν
στις προθέσεις του κ. Διευθυντού η ουσιαστική συζήτηση καθόσον με εριστικό και υποτιμητικό ύφος

δεν δέχθηκε καν να ακούσει τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των συναδέλφων μας.
Καταγγέλλουμε τη στάση του και θεωρούμε ότι
ήταν μεθόδευση για να μην αναδειχθούν τα προβλήματα που αποδεικνύουν το έλλειμμα και την
αδυναμία της Διοίκησης να τα αντιμετωπίσει. Όποιος θεωρεί ότι με τέτοιες ενέργειες θα πτοηθεί η
Ομοσπονδία και δεν θα βρίσκεται δίπλα στο συνάδελφο, πλανάται πλάνην οικτράν. Τέτοιες ενέργειες
μας πεισμώνουν να συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερο πάθος τον αγώνα μας. Το δίκαιο θα κυριαρχήσει.
Να σημειώσουμε τέλος, ότι οι Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Λέσβου και Σάμου με ανακοινώσει τους κατήγγειλαν τη διαδικασία του αυτοφώρου που ακολουθήθηκε για τους τέσσερις
αστυνομικούς που κρίθηκαν «ένοχοι» για την απόδραση δυο αλλοδαπών από το ΠΡΟΚΕΚΑ Μόριας
αρχές Νοεμβρίου.
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Οι Ομοσπονδίες συντονίζουν τις δυνάμεις τους
Νέα συνάντηση των προέδρων των Ομοσπονδιών των αστυνομικών, των πυροσβεστών και των λιμενικών
ι Πρόεδροι των Ομοσπονδιών, συναντήθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου 2017 προκειμένου
να εξετάσουν τις παρενέργειες του νέου μισθολογίου ενόψει της εφαρμογής του το προσεχές
χρονικό διάστημα, καθώς και την υφιστάμενη κατάσταση στις κρατήσεις των ασφαλισμένων και
τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών.
Με κοινή ανακοίνωσή τους επισημαίνουν ότι
«είναι πλέον γεγονός ότι, όσα είχαν καταγγελθεί,
έγκυρα και έγκαιρα, από πλευράς μας στην Κυβέρνηση, αναφορικά με τις επιπτώσεις και εν γένει την
προχειρότητα του νέου μισθολογίου, έρχονται σήμερα να επαληθευτούν με το χειρότερο δυνατό
τρόπο. Ενώ δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση
όλο αυτό το χρονικό διάστημα από τους αρμόδιους
φορείς διαπιστώνουμε μια σειρά από νομοσχέδια
και τροπολογίες (πολύ μεταγενέστερα της ψήφισης
του νέου μισθολογίου) που ρυθμίζουν θέματα κρατήσεων και παροχών, εκ των οποίων κάποια ψηφίστηκαν και άλλα εκκρεμούν ακόμη, καθώς και
κοινές υπουργικές αποφάσεις που αναμένονται να

Ο

εκδοθούν πάλι με το ίδιο αντικείμενο.
Επίσης, συζητήθηκε η πρόσφατη συνεδρίαση της
Συμβουλευτικής Επιτροπής Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας του ΕΦΚΑ, όπου προτάθηκε από
πλευράς εκπροσώπου εργαζομένων Ελληνικής
Αστυνομίας η εισαγωγή δώδεκα (12) δόσεων για
τις όποιες προκύπτουσες επιπλέον κρατήσεις υπέρ
κύριας σύνταξης από την αναδρομική εφαρμογή
του νέου μισθολογίου αλλά δυστυχώς το θέμα
σκανδαλωδώς αναβλήθηκε για να εξεταστεί μεταγενέστερα... Οι Ομοσπονδίες, εξετάζοντας όλες τις
παραμέτρους, αποφάσισαν ομόφωνα την εισαγωγή
εκ νέου του εν λόγω θέματος, διευρυμένου πλέον,
έτσι ώστε να αφορά όλα τα Σώματα Ασφαλείας,
ήτοι Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα και
Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή. Άλλωστε,
την καταγγελία και απόσυρση του νέου μισθολογίου «εκτρώματος», καθώς και τον διάλογο της
Κυβέρνησης με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, εμείς ήμασταν που τα ζητούσαμε επιμόνως,
μέσα και έξω από τη Βουλή, εν αντιθέσει με άλλους

«εκπροσώπους» που έδιναν συγχαρητήρια στους
εμπνευστές του.
Παράλληλα, τόσο το ως άνω θέμα όσο και μια
σειρά από άλλα ζητήματα που αφορούν τον ΕΦΚΑ
(εύρυθμη λειτουργία επιτροπής, εγκυκλίους αναγνώρισης πραγματικών και διπλών χρόνων, συνταξιοδοτικές πράξεις κ.λπ.), αποφασίστηκε, το συντομότερο δυνατό, να τεθούν υπόψη της αρμόδιας
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και να συζητηθούν άμεσοι τρόποι αντιμετώπισής των.
Αναφορά έγινε και στην ΚΥΑ των κρατήσεων και
παροχών που αφορά το ΤΕΑΠΑΣΑ, με την επισήμανση ότι το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, πρέπει να επιταχύνει τις διαδικασίες για την έγκαιρη έκδοσή της,
προκειμένου να μην υπάρχουν ζητήματα με τα
προαναφερόμενα θέματα. Συζητήθηκε, επίσης, η
πρόσφατη τροπολογία του ΥΠΕΘΑ που ψηφίστηκε
και ρυθμίζει ζητήματα των Μετοχικών Ταμείων μας
(εξουσιοδότηση για την έκδοση ΚΥΑ) και η εκκρε-

μής ακόμα νομοθετική ρύθμιση που τροποποιεί το
πλαίσιο κρατήσεων και παροχών του ΤΑΛΣ, χαρακτηρίζοντας την εν λόγω εκκρεμότητα ως απαράδεκτη.
Οι Ομοσπονδίες μας, τέλος, αποφάσισαν, στις
αρχές του επόμενου έτους, τη διευρυμένη συνεδρίαση των Διοικητικών τους Συμβουλίων, παρουσία και της Ομοσπονδίας των Ενόπλων Δυνάμεων
(ΠΟΜΕΝΣ), προκειμένου να συζητηθούν όλα τα
φλέγοντα θέματα του Κλάδου μας και να παρθούν
οι δέουσες αποφάσεις.
Ο αγώνας μας είναι συνεχής και το ηθικό μας
άκαμπτο!!

Ξεμπλοκάραμε τη διαδικασία χορήγησης
των βοηθημάτων του Ειδικού Λογαριασμού
Τι δικαιολογητικά απαιτούνται και σε ποιες περιπτώσεις δικαιούνται οι ενδιαφερόμενοι το βοήθημα αυτό

ετά από πολλούς αγώνες της
Ομοσπονδίας που διήρκεσαν
τουλάχιστον δυο έτη, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 187 από 5-12-17) και το
π.δ. 145/2017, «Καθορισμός των δικαιολογητικών περί χορήγησης εφάπαξ
οικονομικής ενίσχυσης του Ειδικού Λογαριασμού του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας
(Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.).
Η Ομοσπονδία μας, έχοντας ήδη επιτύχει την τροποποίηση της προωθούμενης ρύθμισης για την κατάργηση του παραπάνω Λογαριασμού και εν τέλει την
ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων,
τροπολογίας νόμου του Υπουργείου
Εσωτερικών, για τη διατήρηση του αρχικού χαρακτήρα αυτού, σήμερα ολοκληρώνεται όλο το φάσμα των αλλαγών και
πλέον οι συνάδελφοι – δικαιούχοι, θα
λαμβάνουν το σχετικό ερανικό επίδομα.
Επισημαίνεται ότι, ο Ειδικός αυτός Λογαριασμός
θεσπίστηκε
με
το
ν.826/1978 και εκσυγχρονίστηκε στη
συνέχεια, και πλέον το Ταμείο θα συνεχίσει να προσφέρει οικονομική βοήθεια
σε πάσχοντες από ασθένειες, σε οικογένειες θανόντων – τραυματισθέντες εν
ώρα υπηρεσίας, θεομηνίες, ατυχήματα
κ.λπ., κατόπιν αιτιολογημένων αιτημάτων.
Η έναρξη χορήγησης των βοηθημάτων στους αιτούντες θα γίνει κατά προτεραιότητα, αρχής γενομένης με τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί από το
2015 έως σήμερα και αφορούν σοβαρούς λόγους υγείας, ενώ τα υπόλοιπα
θα εξεταστούν όλα στο αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα.
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Τα δικαιολογητικά
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη
χορήγηση της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης του Ειδικού Λογαριασμού του
Τ.Π.ΑΣ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., είναι τα εξής:
1) Αίτηση.
2) Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (Α' Μέρος-Στρατολογικές Μεταβολές).
3) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
4) Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης ή
Εκκαθαριστικού της Δ.Ο.Υ.
5) Αναλυτικό Σημείωμα Αποδοχών.
6) Γνωμάτευση της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας ή άλλου Κρατικού Νοσοκομείου με ιστορικό της ασθένειας ή
εγκριτική απόφαση του Υπουργείου
Υγείας για μετάβαση στην αλλοδαπή
(αφορά μόνο στις περιπτώσεις μετάβασης στην αλλοδαπή).
7) Αιτιολογημένη γνωμάτευση της πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκη-

σης ή της ΑΣΥΕ, από την οποία να
προκύπτει το ποσοστό ανικανότητας
του μετόχου.
8) Ιατρική βεβαίωση Κρατικού Νοσοκομείου ή Ειδικού Νοσηλευτικού
Ιδρύματος ή ιδιώτη ιατρού, από την
οποία να προκύπτει με ακρίβεια η
πάθηση του δικαιούχου ή μέλους
της οικογένειάς του.
9) Αποδεικτικά έγγραφα πρόσθετων
δαπανών και υπεύθυνη δήλωση του
αιτούντος ότι αυτά δεν καλύφθηκαν
από άλλους ασφαλιστικούς φορείς.
Τα δικαιολογητικά αυτά δεν απαιτούνται σε περιπτώσεις σοβαρής
ασθένειας (δυσίατα νοσήματα), ιδίου
ασφαλισμένου ή μελών της οικογένειάς του, σύμφωνα με την υπ' αριθ.
Υ1/Γ.Π./οικ. 16884 απόφαση του
Υπουργού Υγείας (Β' 1386).
10) Εμπεριστατωμένη έκθεση υποβαλλόμενη από την αρμόδια Διεύθυνση
Αστυνομίας, από την οποία να προκύπτει με κάθε λεπτομέρεια η θεο-

μηνία ή άλλο σοβαρό ατύχημα που
έχει ως αποτέλεσμα την περιέλευση
του μετόχου σε δυσχερή οικονομική θέση, τα πρόσωπα που επλήγησαν και αν αυτά έχουν ανάγκη την
εφάπαξ οικονομική ενίσχυση.
11) Ληξιαρχική Πράξη θανάτου, όταν
συντρέχει περίπτωση.
12) Αντίγραφο Πορίσματος Ε.Δ.Ε. ή
Π.Δ.Ε. ή βεβαίωση της Υπηρεσίας,
από την οποία να προκύπτει, ότι ο
τραυματισμός ή ο θάνατος αντίστοιχα, επήλθε σε διατεταγμένη
υπηρεσία.
13) Οποιοδήποτε δικαιολογητικό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία από
το οποίο να αποδεικνύεται η δυσχερής θέση στην οποία έχει περιέλθει ο
αιτών. Τα δικαιολογητικά του άρθρου
1 για τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης του Ειδικού Λογαριασμού
του
Τ.Π.Α.Σ.
του
ΤΕ.Α.Π.Α.Σ.Α. καταλαμβάνουν και τις
περιπτώσεις των εκκρεμών αιτήσεων.
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λογητικά αυτά δεν απαιτούνται σε περιπτώσεις σοβαρής
ασθένειας (δυσίατα νοσήματα), ιδίου ασφαλισμένου ή
μελών της οικογένειάς του, σύμφωνα με την υπ' αριθ.
Υ1/Γ.Π./οικ. 16884 απόφαση του Υπουργού Υγείας
(Β' 1386).
10) Εμπεριστατωμένη έκθεση υποβαλλόμενη από
την αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας, από την οποία να
προκύπτει με κάθε λεπτομέρεια η θεομηνία ή άλλο σοβαρό ατύχημα που έχει ως αποτέλεσμα την περιέλευση
του μετόχου σε δυσχερή οικονομική θέση, τα πρόσωπα
που επλήγησαν και αν αυτά έχουν ανάγκη την εφάπαξ
οικονομική ενίσχυση.
11) Ληξιαρχική Πράξη θανάτου, όταν συντρέχει περίπτωση.
12) Αντίγραφο Πορίσματος Ε.Δ.Ε. ή Π.Δ.Ε. ή βεβαίωση της Υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει, ότι ο
τραυματισμός ή ο θάνατος αντίστοιχα, επήλθε σε διατεταγμένη υπηρεσία.
13) Οποιοδήποτε δικαιολογητικό σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία από το οποίο να αποδεικνύεται η
δυσχερής θέση στην οποία έχει περιέλθει ο αιτών.

Άρθρο 2
Μεταβατική διάταξη
Τα δικαιολογητικά του άρθρου 1 για τη χορήγηση
εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης του Ειδικού Λογαριασμού του Τ.Π.Α.Σ. του ΤΕ.Α.Π.Α.Σ.Α. καταλαμβάνουν και
τις περιπτώσεις των εκκρεμών αιτήσεων.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

Ρυθμίσεις επισκευαστικών δανείων
την πολιτική επιβράβευσης των μη ενυπόθηκων δανείων μικροεπισκευών
– μικροβελτιώσεων έχουν ενταχθεί οι συνεπείς δανειολήπτες του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με την απάντηση που έδωσε το
ίδιο στην Ομοσπονδία μας απαντώντας σε σχετικό έγγραφό μας.
Στην πολιτική αυτή εντάσσονται οι συνεπείς δανειολήπτες, για τους οποίους
το Ταμείο προχωρά σε μείωση του επιτοκίου 1% μεσοσταθμικά επί του άληκτου
κεφαλαίου των δανείων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στην επιβράβευση
καθορίστηκαν και εξειδικεύθηκαν με τον Κανονισμό περί επιβράβευσης των
συνεπών δανειοληπτών για τα ενυπόθηκα δάνεια.
Επιπρόσθετα, το Δ.Σ. Ταμείου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι πολλοί
δανειολήπτες με μη ενυπόθηκα δάνεια μικροεπισκευών - μικροβελτιώσεων είναι

Σ

συνεπείς σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους και προκειμένου να διασφαλίσει
όρους ίσης μεταχείρισης γιο όλους τους δανειολήπτες, ενέκρινε με την από
26-10-2016 απόφασή του την ένταξή τους στην πολιτική της επιβράβευσης
και αυτής της κατηγορίας δανειοληπτών.
Η πρώτη εφαρμογή του μέτρου αυτού θα αφορά επιστροφή των τόκων που
κατεβλήθησαν κατά το α’ εξάμηνο του 2017, ποσό που αντιστοιχεί σε μεσοσταθμική μείωση του επιτοκίου κατά 1%.
Προκειμένου να επισπευσθεί η διαδικασία πίστωσης των αναλογούντων ποσών στους δικαιούχους οι ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες θα πρέπει να ανατρέξουν στην ηλεκτρονική σελίδα του Ταμείου www.tpd.gr και μέσω της πύλης
e-services να καταχωρήσουν τους ΙΒΑΝ των τραπεζικών τους λογαριασμών.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ:

Είχαν άγιο
οι συνάδελφοι
ο αιματηρό συμβάν σε κεντρικότατο σημείο της Γλυφάδας με τον παρ’ ολίγον θανάσιμο τραυματισμό συναδέλφου μας, που μάλιστα ήταν εκτός υπηρεσίας
(21-11-17), καταδεικνύει για άλλη μια φορά αφενός την
επικινδυνότητα του λειτουργήματος του αστυνομικού αφετέρου δε την ανεκπλήρωτη υποχρέωση της πολιτείας για
την αναγνώρισή του ως τέτοιο.
Η Ομοσπονδία μας εύχεται ταχεία ανάρρωση στο συνάδελφό μας ο οποίος χωρίς δεύτερη σκέψη τίμησε τον όρκο
του ως αστυνομικός και έσπευσε να εφαρμόσει το νόμο, με
αποτέλεσμα να δεχθεί επίθεση με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα που λίγο έλειψε να του στοιχίσει τη ζωή. Ο δράστης επιτέθηκε επίσης και σε δεύτερο συνάδελφο ο οποίος στάθηκε
πιο τυχερός αφού τον έσωσε το αλεξίσφαιρο γιλέκο του.
Τέλος, επισημαίνεται, ότι τέτοια συμβάντα δεν προσφέρονται για μικροσυνδικαλιστική εκμετάλλευση από κανέναν
δεδομένου ότι προέχουν η σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων μας και η σοβαρότητα που πρέπει να διακρίνει
όλους σε ανάλογες περιπτώσεις.
Ο Γραμματέας του ΔΣ της ΠΟΑΣΥ κ. Χρήστος Συνδρεβέλης μετέβη αμέσως στην έδρα του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Γλυφάδας και ενημερώθηκε για τις συνθήκες του
τραυματισμού του συναδέλφου μας και μίλησε τόσο με το
διοικητή Αστυνομικό Υποδιευθυντή κ. Άγγελο Παπαγγελή
όσο και με τους συναδέλφους. Ο αντιπρόσωπος της ΠΟΑΣΥ
κ. Ιωάννης Παρασκευόπουλος που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα ανέδειξε ειδικότερα το έλλειμμα της κοινοτικής αστυνόμευσης και της αρωγής που πρέπει να τυγχάνουν εκ μέρους των αρμοδίων κοινωνικών δομών μη δυνάμενα άτομα, τοξικομανείς ή άλλες κατηγορίες πολιτών που χρήζουν
προστασίας και παρακολούθησης.
Από την πλευρά του, ο Γραμματέας του ΔΣ απαντώντας
σε ερωτήματα δημοσιογράφων, τόνισε ότι η αυτονόητη επικινδυνότητα του επαγγέλματός μας αναδεικνύεται ακόμα
και από τα πιο απλά αστυνομικά συμβάντα όταν δεν υπάρχει η κατάλληλη δομή και η πολιτεία οφείλει να αναγνωρίσει
το επικίνδυνο του επαγγέλματός μας εμπράκτως.

Θα απαιτήσουμε να εκδοθούν νέες
κατευθυντήριες οδηγίες αλλά και
χρηματοδοτικοί πόροι
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Παρέμβαση της ΠΟΑΣΥ στην 2η Πολυθεματική Επιστημονική Ημερίδα για την υγιεινή και την ασφάλεια
ντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας με επικεφαλής τον πρόεδρο της Εκτελεστικής
Γραμματείας κ. Γρηγόρη Γερακαράκο
συμμετείχε στη 2η Πολυθεματική Επιστημονική Ημερίδα που διοργανώθηκε από τα Κεντρικά Ιατρεία Αθηνών της Ελληνικής Αστυνομίας με πολύπλευρη θεματολογία για την υγιεινή και ασφάλεια, τις επιπτώσεις από τη μη
τήρηση των Κανονισμών και τα μέτρα που
πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπισή τους,
ώστε ο Έλληνας Αστυνομικός να είναι ασφαλής κατά την άσκηση της δύσκολης και επικίνδυνης αποστολής του.
Η διοργάνωση, υποστηρίχθηκε από τις
Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών,
Δυτικής Αττικής, Πειραιά και Βορειοανατολικής Αττικής και την παρακολούθησαν εκπρόσωποί τους, ενώ εκ μέρους της Ομοσπονδίας
συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας κ.
Γιώργος Παπατσίμπας, ο Γραμματέας Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων κ. Σταύρος Φέτκος
και ο πρόεδρος του ΔΣ κ. Χρήστος Μαυραγάνης.
Ο πρόεδρος, απευθύνοντας χαιρετισμό παρουσία της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της
Ελληνικής Αστυνομίας, ευχαρίστησε τους
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διοργανωτές για την πρόσκληση και υπογράμμισε ότι όλα τα θέματα – εισηγήσεις που
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα είναι καυτά
για τον Έλληνα Αστυνομικό. Ειδικότερα, τόνισε ότι:
«Οι νέες μορφές τρομοκρατίας που ήδη
φέρνουν αιματοκυλίσματα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η γάγγραινα των δήθεν αναρχικών
και των κουκουλοφόρων που έχουν δείξει τις
δολοφονικές τους επιδιώξεις στα Εξάρχεια και
όχι μόνο, τα τροχαία ατυχήματα, οι αυτοκτονίες, το μετατραυματικό στρες που απειλεί και
τον αστυνομικό, λόγω της επικινδυνότητας
του επαγγέλματος, όλα αυτά είναι θέματα και
της δικής μας ατζέντας.
Όλο το διεκδικητικό πλαίσιο της Ομοσπονδίας αναφέρεται σε αυτά τα θέματα που είναι
θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Θέματα που
αφορούν τη ζωή των συναδέλφων μας, τη ζωή
των συμπολιτών μας, την απόδοση γενικά της
Ελληνικής Αστυνομίας και την εικόνα που
βγάζει προς τα έξω.
Δυστυχώς, κι εδώ είναι το μεγάλο μας παράπονο, γνωρίζουμε όλοι μας πόσο απέχει η
θεωρία από την πράξη. Καλά είναι τα σχέδια
επί χάρτου για την πρόληψη, αν και ακόμα και
αυτά, είναι ελλιπή. Δεν έχει αναγνωριστεί η
επικινδυνότητα του επαγγέλματος, δεν έχουν
καταγραφεί και πιστοποιηθεί οι επαγγελματικές μας ασθένειες, δεν γίνεται αναλυτική καταγραφή και ουσιαστική διερεύνηση των αιτίων που προκαλούν τραυματισμούς και θανάτους εν ώρα υπηρεσίας, δεν υπάρχουν ιατροί εργασίας και οι αναγκαίες υποδομές για
να προλάβουμε τα χειρότερα κλπ. κλπ.
Να σας ενημερώσω, ότι τις προηγούμενες
ημέρες πήραμε μια ακόμα πρωτοβουλία εκ-

Ενημερώθηκε ο Προϊστάμενος
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών
υνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ, που συνοδευόταν από τον νομικό σύμβουλο της Ομοσπονδίας κ. Χαράλαμπο ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ, και του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αντιεισαγγελέα Εφετών κ. Ηλία ΖΑΓΟΡΑΙΟΥ πραγματοποιήθηκε στις 23-11-2017.
Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας έθεσαν υπόψη του Προϊσταμένου της
Εισαγγελίας τα οξύτερα από τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι
Αστυνομικοί, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους και άπτονται των αρμοδιοτήτων της Εισαγγελικής Αρχής. Δεν λησμόνησαν επίσης, να αναφέ-
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ρουν τις διακρίσεις που παρατηρούνται συχνά σε βάρος και των Δοκίμων
Αστυνομικών. Ο κ. Προϊστάμενος της Εισαγγελίας από τη μεριά του επέδειξε
εξαιρετικό ενδιαφέρον για τα προβλήματα των Αστυνομικών, είτε αυτά έχουν
ποινικές προεκτάσεις είτε όχι. Δήλωσε αλληλέγγυος στους Έλληνες Αστυνομικούς και εκδήλωσε το πρόδηλο ενδιαφέρον του και τη συμπαράστασή
του. Μεταξύ των παρευρισκομένων στη συνάντηση, που διεξήχθη σε άριστο
κλίμα αμοιβαίας κατανόησης, εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας, εκφράστηκε η
κοινή επιθυμία και δέσμευση για πυκνότερη επικοινωνία και ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων για τα ζητήματα του Αστυνομικού Προσωπικού.

φράζοντας την αγωνία μας γιατί γνωρίζουμε
ότι η ανασφάλεια που βιώνουν οι συνάδελφοί
μας ιδίως των μάχιμων υπηρεσιών, αντί να
μειώνεται, διογκώνεται.
Εκτός από τις ανοικτές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και τις παραστάσεις στους αρμόδιους υπουργούς, παρακολουθούμε τις πρόσφατες εξαγγελίες του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την Εθνική Στρατηγική που πρέπει
να ακολουθήσει η χώρα στον τομέα της Υγείας
και Ασφάλειας στην Εργασία τα επόμενα έτη
έως το 2020.
Εκεί διαπιστώνουμε ότι το υπουργείο παραδέχεται ότι υπάρχουν παντού προβλήματα και
ότι πρέπει να ενεργοποιηθούν όλοι οι αρμόδιοι
φορείς. Το ίδιο το Υπουργείο Εργασίας, λέει
ότι «το σύνολο σχεδόν των Υπουργείων δεν
διαθέτουν καμία υποδομή για την παροχή
υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στους εργαζομένους».
«Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο είναι κατακερματισμένο, ανεπαρκές, με υποστελεχωμένες τις ελάχιστες δομές του, ουσιαστικά
ανύπαρκτο», σημειώνει.
Εμείς αυτά τα ξέρουμε και τα φωνάζουμε
χρόνια τώρα. Ειδικά για το χώρο μας, από το
2008 που δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα 45/2008 «Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας ένστολου προσωπικού της Ελληνικής
Αστυνομίας», τι έχει γίνει; Η απάντηση είναι
γνωστή. Το επιβεβαιώνουν οι θάνατοι και οι
τραυματισμοί των συναδέλφων μας. Δεν
έχουν τύχει θετικής ανταπόκρισης ούτε τα αιτήματά μας για την αναβάθμιση της νοσοκομειακής περίθαλψης, για να μην υπάρχουν
αδικίες στα στρατιωτικά νοσοκομεία, για να
δούμε αν επιτέλους μπορεί να λειτουργήσει
αυτόνομο νοσοκομείο για μας τους αστυνομικούς.
Εμείς, επομένως, θα διεκδικήσουμε να συμμετάσχουμε σε όποια επιτροπή συσταθεί στο
Υπουργείο μας για να δούμε από κοντά πώς
θα εφαρμοστεί η νέα στρατηγική που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας. Θα απαιτήσουμε
να εκδοθούν νέες κατευθυντήριες οδηγίες και
εγκύκλιοι αλλά και χρηματοδοτικοί πόροι, 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».
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Δόθηκαν απαντήσεις από την
Αναλυτική ενημέρωση κατά τις εργασίες
του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
υνεδρίασε, την 28 Νοεμβρίου
2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας μας, προκειμένου να
υπάρξει ενημέρωση εκ μέρους της Εκτελεστικής Γραμματείας και κυρίως εκ μέρους της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας
που είχαν προσκληθεί να παραστούν και
να δώσουν τις δέουσες απαντήσεις ενώπιον όλων των μελών του.
Κατά την έναρξη των εργασιών της
συνεδρίασης και προτού τεθούν τα προς
συζήτηση θέματα από τον πρόεδρο της
Εκτελεστικής Γραμματείας, κ. Γρηγόρη
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, τηρήθηκε ενός λεπτού
σιγή στη μνήμη των θυμάτων της θεομηνίας που έπληξε τη Δυτική Αττική, με
την επισήμανση ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξε μέριμνα για τους πληγέντες
συναδέλφους μας – κατοίκους της περιοχής αυτής, ζητώντας τη στήριξη της
Ηγεσίας για τις από εδώ και πέρα δράσεις που θα αναλάβει η Ομοσπονδία σε
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συνεργασία με την τοπική Ένωση.
Εν συνεχεία, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, κάλεσε τον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών, κ. Νίκο ΤΟΣΚΑ,
να ενημερώσει το Σώμα για τα εκκρεμή
ζητήματα, όπως είναι οι μισθολογικές
στρεβλώσεις και η μη συμμόρφωση της
κυβέρνησης στις αποφάσεις του ΣτΕ, η
παράταση που δόθηκε αναφορικά με την
έκδοση του π.δ. για τα οδοιπορικά, οι
ελεύθερες μετακινήσεις με τα ΜΜΜ, οι
προσλήψεις νέων αστυνομικών, το π.δ.
για την απογραφή των αστυνομικών, η
Κ.Υ.Α. των δοκίμων, το π.δ. του καθορισμού των δικαιολογητικών του ΤΕΑΠΑΣΑ για την καταβολή του βοηθήματος
του ν.826/1978 και η Κ.Υ.Α. των επιδομάτων αναπηρίας και κινδύνου, ενώ
απευθυνόμενος και προς τον παριστάμενο Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας,
Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ, ανέφερε ενδεικτικά ορισμένα από τα

Δύσκολο να μεταβληθούν τα δεδομένα
του προϋπολογισμού, λένε στο ΣΥΡΙΖΑ
Οι πιστώσεις των Αρχηγείων μας δεν είναι αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των Υπηρεσιών, τονίσαμε στο ΣΥΡΙΖΑ
τα Γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, στις 23 Νοεμβρίου
2017, πραγματοποιήθηκε συνάντηση, μετά
από αίτημά μας, μεταξύ των Ομοσπονδιών
Σωμάτων Ασφαλείας και των εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ, Βουλευτού κας Γιώτας ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ, κ. Νίκου ΣΚΟΡΙΝΗ, μέλους της Πολιτικής Γραμματείας
και κας Πόπης ΡΑΝΤΖΟΥ, εκπροσώπου του Τμήματος Σωμάτων Ασφαλείας, προκειμένου να εκφράσουμε τη διαμαρτυρία μας για τις μειωμένες
πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των Σωμάτων,
αλλά και να κατατεθούν προτάσεις, οι οποίες θα
τύχουν άμεσης επεξεργασίας, τόσο από το προαναφερόμενο πολιτικό κόμμα, όσο και από την Κυβέρνηση, η οποία στην πλειοψηφία της στελεχώνεται από το προαναφερόμενο κόμμα.
Από την πλευρά μας, με βάση τις πιστώσεις των
Φορέων και την κάθε μία κατηγορία δαπάνης, κάναμε γνωστό στους παρευρισκόμενους ότι, για άλλη μια χρονιά, δυστυχώς, οι πιστώσεις των Αρχηγείων μας δεν είναι αυτές που ανταποκρίνονται
στις ανάγκες των Υπηρεσιών, αλλά ούτε και στις
απαιτήσεις της κοινωνίας για το σημαντικό κοινωνικό έργο που προσφέρουν στους πολίτες αυτής
της χώρας. Παράλληλα, τονίσαμε, τη μη ύπαρξη
κονδυλίων στους προϋπολογισμούς μας, τόσο για
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την πλήρη υλοποίηση των αποφάσεων του ΣτΕ, όσο
και για τη χορήγηση του υπόλοιπου 50% των αναδρομικών που δικαιούνται όλοι οι ένστολοι. Τονίσαμε το δύσκολο έργο των εμπλεκόμενων Σωμάτων στο μεταναστευτικό – προσφυγικό ζήτημα σε
συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη ελλιπή χρηματοδότηση είτε από τα συναρμόδια Υπουργεία διαχείρισης του προβλήματος, είτε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται περαιτέρω οι προϋπολογισμοί των Αρχηγείων εις βάρος
άλλων λειτουργικών δαπανών τους.
Επίσης, επισημάναμε την έλλειψη πιστώσεων για
την εκπαίδευση των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, δεδομένου ότι το εν λόγω κονδύλι δεν αποτελεί δαπάνη όπως οι συνηθισμένες, αλλά επένδυση που αφορά το μέλλον της κοινωνίας μας. Κάναμε δε εκτενή αναφορά στη συσσώρευση δαπανών από προηγούμενα έτη και στη μετακύλιση αυτών υποχρεωτικά στο νέο προϋπολογισμό των Αρχηγείων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υλοποίηση του πολύτιμου έργου τους. Τέλος, αναφερθήκαμε στην επιτακτική ανάγκη αναβάθμισης των μέσων προστασίας των στελεχών μας, προμήθειας
ανταλλακτικών και συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης των οχημάτων, αλλά και του σύγχρονου εξο-

πλισμού συνολικά των Σωμάτων. Τέλος, αναφορά
έγινε και σε άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι συνάδελφοί μας, κυρίως διοικητικής και λειτουργικής φύσεως.
Οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά
τους, αφού αναγνώρισαν τα προβλήματα που
υπάρχουν στις πιστώσεις των Σωμάτων μας, αλλά
και το σημαντικό – αποτελεσματικό έργο που επιτελούν τα στελέχη αυτών, μας γνώρισαν ότι, δεδομένου του πλαισίου που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η χώρα, του 3ετούς προγράμματος που είναι εν
εξελίξει και του γεγονότος της έγκρισης «απ' έξω»
των οικονομικών στοιχείων, σήμερα είναι δύσκολο
να μεταβληθούν τα δεδομένα του προϋπολογισμού,
αλλά, παρ' όλα αυτά, θα υπάρξει μια παρέμβαση
εξομάλυνσης από πλευράς τους, όπου και αν αυτό
είναι εφικτό. Αναφορικά με τα αναδρομικά, μας
ενημέρωσαν ότι υπήρξε πρόσφατα συνάντηση των
εμπλεκομένων Υπουργείων για την εξέταση χορήγησης αυτών, αλλά, επειδή το κόστος χορήγησής
τους ξεπερνάει το 1 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών, δεν ήταν εφικτό να χορηγηθούν και συνεπώς δεν υφίστανται για το επόμενο οικονομικό έτος τέτοιου είδους πιστώσεις στους
προϋπολογισμούς των Σωμάτων.

Επίσης, τονίστηκε ότι σέβονται τις αποφάσεις
του ΣτΕ και τους ενστόλους, αφού, παρότι η χώρα
βρίσκονταν το 2015 υπό καθεστώς πτώχευσης, η
Κυβέρνηση δεν υπαναχώρησε, όπως σε άλλες περιπτώσεις και χορήγησε κανονικά τα αναδρομικά
που ψήφισε η προηγούμενη Κυβέρνηση. Τέλος, σε
ό,τι αφορά τον εξοπλισμό των Σωμάτων, μας γνωρίστηκε ότι οι προϋπολογισμοί των Φορέων μπορεί
να μη διαθέτουν τα επαρκή κονδύλια, αλλά υπάρχει
σχεδιασμός εξασφάλισης μέρους αυτών, μέσω
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
Οι Ομοσπονδίες μας θα συνεχίσουν τις επόμενες
ημέρες τις ενημερωτικές συναντήσεις τους με τα
πολιτικά κόμματα, τονίζοντας την αδήριτη ανάγκη
της άμεσης διάθεσης κονδυλίων για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και της λειτουργίας των
Σωμάτων Ασφαλείας. Η ενίσχυσή τους τυγχάνει της
καθολικής υποστήριξης της κοινωνίας καθόσον
ουδείς μπορεί να θεωρήσει επιλεκτική ή προνομιακή μια τέτοια εξέλιξη.
Η διασφάλιση της νομιμότητας, η προστασία του
περιβάλλοντος και η πολιτική προστασία 24 ώρες
το 24ωρο σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια
κατοχυρώνονται με γενναίες πιστώσεις και όχι με
προϋπολογισμούς περικοπών και ανέχειας.

Νοέμβριος 2017 ΝέαΑστυνομία
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Ηγεσία εφ’ όλης της ύλης
προβλήματα που δημιουργεί η ίδια η διοίκηση, όπως π.χ. οι επιλεκτικές μετακινήσεις για το μεταναστευτικό, η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των διαγωνισμών για την προμήθεια υλικοτεχνικού
εξοπλισμού και μέσων, η αδυναμία αντιμετώπισης του θέματος της καθαριότητας και της θέρμανσης των κτιρίων,
ιδίως στις ορεινές περιοχές κλπ.

Ο κ. Υπουργός
Ο Υπουργός, αφού ευχήθηκε καλή
δύναμη στο νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο και ζήτησε την εποικοδομητική
συνεργασία με βάση τον θεσμικό μας
ρόλο, δήλωσε ότι το «κλίμα» στη χώρα
μας βελτιώνεται σταδιακά αν και οι τεράστιες μισθολογικές απώλειες που
υπέστησαν οι μισθωτοί, δεν αναστρέφεται με μια απλή υπογραφή. Αναφέρθηκε δε στα θεσμικά θέματα που δρομολογήθηκαν μέχρι σήμερα και είπε ότι
οριστικοποιήθηκε το π.δ. που λύνει σημαντικά θέματα, τα οποία απασχολούν
το προσωπικό για πολλές δεκαετίες,
συμπεριλαμβανομένων και των δικαιολογητικών του ν.826/1978 και την
επόμενη εβδομάδα μάλλον θα λάβει
ΦΕΚ. Επίσης, μας γνώρισε ότι η Κ.Υ.Α.
για τα επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου είναι ήδη στο γραφείο του και θα
τύχει σχετικής επεξεργασίας, ενώ η επίλυση του θέματος των μετακινήσεων με
τα ΜΜΜ στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε καλό δρόμο. Τέλος,
για το ζήτημα της αποζημίωσης των δοκίμων αστυνομικών, είπε ότι η ΚΥΑ βρίσκεται στο Υπουργείο Οικονομικών, αλλά δεν ανακοινώνει κάτι, προτού οριστικοποιηθεί η επίλυσή τoυ.

Ο κ. Αρχηγός
Λαμβάνοντας στη συνέχεια το λόγο, ο
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας ευχήθηκε με τη σειρά του σε όλους γόνιμη
θητεία, τονίζοντας ότι ως Ηγεσία, όχι μόνο έχει δώσει θετικά δείγματα γραφής,
αλλά δηλώνει και αλληλέγγυος σε θέματα συνδικαλιστικών διεκδικήσεών μας,
αναφορικά με τα μισθολογικά – συνταξιοδοτικά και άλλα ζητήματα. Παραδέχθηκε ότι το οικονομικό κόστος του π.δ.
των οδοιπορικών είναι αρκετό, συγκριμένα «δυσβάστακτο» και ευελπιστεί να
υλοποιηθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αναφορικά με τις μεταθέσεις και την
κριτική που ασκήθηκε σε αυτές, δήλωσε
ότι με τη δημοσίευση του π.δ. 75/2016
έχει αλλάξει το πλαίσιο του σχετικού κώδικα, κάνοντας βελτιωτικές επεμβάσεις
επί αυτού, με γνώμονα την εξυπηρέτηση
του υπηρεσιακού και του εργασιακού
συμφέροντος, ισοπόσως. Επίσης, μας
γνώρισε ότι καταγράφονται οι θεσμικές
ανάγκες του λειτουργικού πλαισίου, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι κάθε
χρόνο κρίνεται σκόπιμη η έκδοση ενός
π.δ. που θα βελτιώνει ζητήματα που δεν
προκαλούν οικονομικό κόστος. Τέλος,
ζήτησε να επανεξεταστεί ο τρόπος έκφρασης της επιβεβλημένης και θεσμικά
απαραίτητης κριτικής, δίνοντας έμφαση
στην «ευπρέπεια λόγου».
Διευκρινήσεις δόθηκαν, επίσης, εκ
μέρους των Προϊσταμένων του Επιτελείου του Αρχηγείου, Αντιστρατήγου κ.

Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ και του Κλάδου
Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης &
Πληροφορικής / Α.Ε.Α., Υποστρατήγου
κ. Γεωργίου ΚΩΤΣΑΚΗ, καθώς και της
Προέδρου του ΤΕΑΠΑΣΑ, Ταξιάρχου κας
Παναγιώτας ΧΑΡΩΝΗ.
Ειδικότερα, τέθηκαν με έμφαση τα
μεγάλα ελλείμματα στον τομέα των
υποδομών και τεχνικών μέσων με αποτέλεσμα να μην τηρούνται στοιχειώδεις
συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας και να
κινδυνεύουν άμεσα οι συνάδελφοι των
μαχίμων υπηρεσιών (νωπές οι επιθέσεις
στο ΑΤ Πεύκης και στη διμοιρία στα
γραφεία του ΠΑΣΟΚ), για τα οποία τα
στελέχη του Αρχηγείου επικαλέστηκαν
το πλαίσιο της διαδικασίας των διαγωνισμών και δαπανών, παρότι από την
πλευρά τους γίνεται προσπάθεια να δοθούν λύσεις ακόμα και εκεί που δεν
υπάρχουν. Τόνισαν ότι, με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση βελτιώνεται η
προαναφερθείσα διαδικασία των δαπανών και είναι ήδη σε εξέλιξη διαγωνισμοί για την προμήθεια συνολικά εννιακοσίων τριάντα ενός (931) οχημάτων
διαφόρων τύπων, μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και ΕΣΠΑ, καθώς και διαγωνισμοί για όλα τα είδη
από τη νεοσυσταθείσα Διεύθυνση Προμηθειών μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Παραδέχθηκαν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα στην εκκαθάριση υπομνημάτων και καταβολής
οδοιπορικών εξόδων, ενώ όταν ανακύπτουν θέματα με τις προκαταβολές αυτών στις παγίες των Υπηρεσιών και
υποβάλλονται αιτήματα ενίσχυσης, τότε
από την πλευρά του Αρχηγείου γίνονται
οι σχετικές ενέργειες ώστε να μην
υπάρχουν προβλήματα και από εκεί και

πέρα είναι θέμα των δευτερευόντων
διατακτών.
Παράλληλα, στο θέμα της καθαριότητας, μετά και τη θετική γνώμη του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτιμούν ότι σε
δεκαπέντε (15) ημέρες θα υπογραφούν
συμβάσεις που θα καλύπτουν όλο το
επόμενο έτος, ενώ άμεσα υπογράφεται
και η σύμβαση για την προμήθεια χαρτιού (έτους 2018) σε όλη την Ελλάδα.
Αναφορικά με την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, μας γνώρισαν ότι και
εδώ υπάρχουν διαδικαστικά ζητήματα,
όπως είναι η ημερομηνία καθορισμού
της τιμής αυτού κ.λπ., με αποτέλεσμα να
απαγορεύονται οι προπαρασκευαστικές
ενέργειες για την έγκαιρη αντιμετώπιση
του χειμώνα, αλλά, γνωρίζοντας τις αντικειμενικές δυσκολίες, ενισχύουν, όταν
τους ζητηθεί, απομακρυσμένες κυρίως
Υπηρεσίες για να γίνουν ενέργειες σε
τοπικό επίπεδο, οι οποίες, αν εν τέλει δε
γίνονται, οφείλονται στον κακό προγραμματισμό των δευτερευόντων διατακτών. Από την πλευρά μας, αναδείχθηκε το έλλειμμα στον τομέα της εκπαίδευσης των διαχειριστών, καθώς επίσης
και η μη έκδοση αναγκαίας προς τούτο
εγκυκλίου με οδηγίες για τις διαδικασίες διαχείρισης δαπανών.
Για το μείζον ζήτημα της εφαρμογής
του νέου μισθολογίου, τονίστηκε, από
την πλευρά της Ηγεσίας, ότι είναι όλα
έτοιμα, γίνονται αυτή τη στιγμή έλεγχοι
για πιθανά λάθη και η εφαρμογή του
εκτιμάται ότι θα αρχίσει από τον Ιανουάριο του 2018. Στις δε κρατήσεις,
μας γνώρισαν ότι, δεν υπάρχει πρόβλημα και θα κινηθούν στο ίδιο πλαίσιο.
Όσο για την έκδοση της Κ.Υ.Α. σχετικά με τις κρατήσεις και παροχές του

Ταμείου, η Πρόεδρός του κα Χαρώνη,
αναφέρθηκε, τόσο στα σημαντικά ζητήματα που επιλύει αυτή, όσο και στην
πρόταση του ΔΣ αυτού, για πρόβλεψη
δόσεων σε περίπτωση μη έγκαιρης δημοσίευσης αυτής, καθώς επίσης και στη
βιωσιμότητα των Τομέων και στα αναλογιστικά πλεονάσματα. Επίσης, ανα-

φέρθηκε στον εκσυγχρονισμό του Ταμείου, στις πρωτοβουλίες αναφορικά με
τα δάνεια, στα βοηθήματα του ειδικού
λογαριασμού, στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων και στην επέκταση του Κλάδου Υγείας στους ασφαλισμένους στα Ταμεία της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής.

Τα νέα δεδομένα δεν
προκαλούν μειώσεις
στις παροχές και
αυξήσεις στις εισφορές
αντιπρόεδρος Οικονομικών, κ.
Βασίλης ΠΑΝΤΑΖΗΣ, με την
ιδιότητα και του συμμετέχοντος, τόσο στο ΔΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ, όσο
και στη Συμβουλευτική Επιτροπή του
ΕΦΚΑ, παρουσίασε το σχέδιο της ως
άνω ΚΥΑ, τις αναλογιστικές μελέτες
του εν λόγω Ταμείου, τα αποτελέσματα αυτών καθώς και αναλυτικά
παραδείγματα υπολογισμού εισφορών και παροχών με τα νέα δεδομένα
που θα προκύψουν από τη δημοσίευση της προαναφερόμενης ΚΥΑ, τα
οποία, σε καμία περίπτωση, δεν προκαλούν μειώσεις στις παροχές και
αυξήσεις στις εισφορές του προσωπικού, πλην ελαχίστων περιπτώσεων,
στις οποίες προκαλούνται αυξήσεις
στις εισφορές, ύψους περίπου 5,00
€, με ανάλογη όμως αύξηση των παροχών αυτών.
Σχετικά με την εφαρμογή του νέου
μισθολογίου από 1-1-2018 υπήρξε
επιφυλακτικός, διότι το πλαίσιο των
εισφορών δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει, δεδομένων και των νομοθετικών
εκκρεμοτήτων, τονίζοντας ότι όλες
αυτές οι ενέργειες θα έπρεπε να είχαν
λάβει χώρα πριν από τη ψήφιση του
νέου μισθολογίου και σε κάθε περίπτωση μετά τη διαβούλευση με τους
εκπροσώπους των εργαζομένων. Τέ-

Ο

λος, αναφέρθηκε στις επαφές της
Ομοσπονδίας μας με όλους τους
Προέδρους των Ταμείων που τυγχάνουν ασφαλισμένοι οι αστυνομικοί,
αλλά και στις προτάσεις που έλαβαν
χώρα από μέρους μας.
Για τις δικαστικές διεκδικήσεις της
Ομοσπονδίας, αναφορικά με τις μισθολογικές αδικίες, ενημέρωση έγινε
από τον νομικό σύμβουλο, κ. Χάρη
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ αφενός για την αίτηση συμμόρφωσης που έχουμε καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή του
ΣτΕ, αφετέρου δε για την αίτηση ακύρωσης της εγκυκλίου που έχει εκδοθεί για την εφαρμογή του νέου μισθολογίου.
Για τη μην πρώτη αίτηση, που έχει
συζητηθεί ήδη από τις 31-10-2017
αισιοδοξεί ότι θα ληφθεί απόφαση το
επόμενο δίμηνο και αυτή θα είναι εκ
νέου επιβολή προστίμου στο υπουργείο Οικονομικών, ενώ για την δεύτερη αίτηση, που κατατέθηκε επίσης
στο ΣτΕ, από κοινού με την ΠΟΑΞΙΑ,
στις 14-11-2017, τόνισε ότι θα δοθεί μια δύσκολη μάχη με πολλές δικονομικές και ουσιαστικές λεπτομέρειες.
Τέλος, στο ΔΣ τέθηκαν και συζητήθηκαν θέματα οργανωτικής φύσεως
της Ομοσπονδίας μας.
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Η αστυνομία δίπλα και όχι
Παρέμβαση της ΠΟΑΣΥ για τους πλειστηριασμούς
αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο που συνήλθε στην Αθήνα στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2017

Τέλος στις αλχημείες
και στα λογιστικά τρικ!
Διάλογος από μηδενική βάση για το μισθολόγιό μας!
Για άλλη μια φορά δικαιωνόμαστε από τις εξελίξεις,
τονίζουν οι έξι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας
πό την πίεση των αντιδράσεών
μας και υπό το βάρος των
επαχθών συνεπειών του νέου
μισθολογίου, το Υπουργείο Εθνικής
Αμύνης, ζήτησε από το Υπουργείο Οικονομικών, όπως προκύπτει από τα
έγγραφα που έχουν δει μέχρι σήμερα
το φως της δημοσιότητας, η αναδρομικότητα των διατάξεων του ειδικού
μισθολογίου Ενόπλων Δυνάμεων και
Σωμάτων Ασφαλείας (ν.4472/2017)
να μην ισχύσει όπως ορίζει το σχετικό
άρθρο από 01-01-2017, αλλά από
01-01-2018!
Οι Ομοσπονδίες μας, από την
πρώτη στιγμή, είχαν επισημάνει, όχι
μόνο τις κατάφορες αδικίες, αλλά και
το ανεφάρμοστο του νομοσχεδίου,
αφού θα έπρεπε να είχαν γίνει, ταυτόχρονα ή αμέσως μετά τη ψήφισή
του, μια σειρά από επιμέρους αλλαγές σε διατάξεις που σχετίζονται με το
εν λόγω νέο μισθολόγιο. Ενώ ο χρόνος περνούσε και οι προαναφερόμενες αλλαγές γίνονταν με «βήματα χελώνας», ο όγκος των κρατήσεων από
το βάθος της αναδρομικότητας μεγάλωνε. Τούτο, είχε ως αποτέλεσμα, τα
στελέχη να βρίσκονται αντιμέτωπα με

Υ

μία νέα έμμεση οικονομική αφαίμαξη,
με ό,τι αυτό συνεπάγονταν για την
εύρυθμη λειτουργία των Σωμάτων
Ασφαλείας, όταν, μάλιστα, η Κυβέρνηση, εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται με τις τελεσίδικες αποφάσεις
του Συμβουλίου της Επικρατείας για
την επιστροφή των μισθών στα επίπεδα του 2012.
Καλούμε την Κυβέρνηση, έστω και
τώρα, σε έναν ουσιαστικό διάλογο, με
βασικό μέλημα τη μη εφαρμογή του
μισθολογίου που ορίζεται στις διατάξεις του ν.4472/2017, πρωτίστως,
όμως, την εκπόνηση ενός μισθολογίου που θα ανταποκρίνεται στο πνεύμα
και το γράμμα των αποφάσεων του
Συμβουλίου της Επικρατείας. Όλα τα
άλλα είναι αλχημείες και λογιστικά
τρικ που οδηγούν σε νέα αδιέξοδα,
αναστατώνοντας το σύνολο των ενστόλων, που με εύγλωττη ανησυχία
και αγωνία αναμένουν ενόψει και του
νέου έτους, την απαρχή μιας δίκαιης
μισθολογικής αντιμετώπισης.
Πείτε ΝΑΙ στο διάλογο και στις δημοκρατικές διαδικασίες!!
Βάλτε φρένο στην αποδόμηση της
κοινωνίας και των θεσμών!!!

ο πρώτο, μετά το 27ο εκλογοαπολογιστικό συνέδριο, Γενικό
Συμβούλιο των Πρωτοβαθμίων
Οργανώσεων, πραγματοποιήθηκε στις
13 και 14 Δεκεμβρίου 2017 στην Αθήνα, δίνοντας άμεσα τη δυνατότητα
στους εκπροσώπους τους να ενημερωθούν για τα τρέχοντα ζητήματα αλλά και
για να αναδείξουν τα τοπικά προβλήματα των συναδέλφων, να διατυπώσουν
προτάσεις και απόψεις και να συμβάλλουν έτσι στην καλύτερη διαχείριση αντιμετώπισή τους.
Τόσο από τον πρόεδρο της Εκτελεστικής Γραμματείας, κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ όσο και από το Γενικό Γραμματέα αυτής, κ. Γιώργο ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ,
έγινε παρουσίαση των κεντρικότερων
δράσεων και παρεμβάσεων της νέας διοίκησης της Ομοσπονδίας τους τελευταίους μήνες, δίνοντας έμφαση στα αι-

Τ

τήματα που αφορούν στα μισθολογικά,
στις μεταθέσεις-αποσπάσεις, την παραβατικότητα της διοίκησης, στο 401 ΣΝΑ
-θέμα που θα συζητηθεί στη Βουλή μετά
από επερώτηση βουλευτών της Νέας
Δημοκρατίας- στις επιθέσεις που δέχονται διαρκώς οι αστυνομικές δυνάμεις (συμπτωματικά κατά τη διάρκεια
του Γενικού Συμβουλίου είχε δεχθεί επίθεση το Αστυνομικό Τμήμα Άνω Λιοσίων), στην απόφασή μας να παριστάμεθα ως πολιτική αγωγή σε ανάλογες
δίκες για την προάσπιση των συμφερόντων των αστυνομικών εφόσον το
κράτος είναι «απών», στην εμπλοκή της
αστυνομίας στη διαδικασία των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και σε
άλλα σοβαρά θέματα που ανέκυψαν είτε
μας απασχολούν από παλιά.
Για τις αποσπάσεις ειδικότερα, επισημάνθηκε ότι καταγγείλαμε τη ρουσφετολογική τους χροιά και αναδείξαμε την
αναγκαιότητα να υπάρξει και γι' αυτές
αντικειμενικό πλαίσιο ώστε να σταματήσει η όποια παρέμβαση - σπέκουλα με
κρατικό χρήμα.
Ενημέρωση έγινε επίσης για τις συναντήσεις που υπήρξαν, είτε με την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία είτε με τους διοικητές των διαφόρων Ασφαλιστικών
Ταμείων, με στόχο την προώθηση των
αιτημάτων μας, τονίζοντας, ωστόσο, ότι,
την ευθύνη για όσα συμβαίνουν και μας
απασχολούν καθημερινά, δεν την έχει το
συνδικαλιστικό μας κίνημα αλλά την
έχουν αποκλειστικά οι κυβερνώντες και
γι' αυτό δεν πρέπει να παρασυρόμαστε
ως συνδικαλιστές αναλαμβάνοντας ευθύνες της διοίκησης είτε καλλιεργώντας
άθελά μας στα μάτια των συναδέλφων,
μια θολή εικόνα περί δήθεν αναποτελεσματικής συνδικαλιστικής δράσης και
μάλιστα χρησιμοποιώντας στρεβλά και
άναρχα το διαδίκτυο. Το νέο προεδρείο
ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα των
Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων, παρεμβαίνει και δίνει λύσεις όπου μπορεί, ενώ
παράλληλα ανταποκρίνεται και στον κοινωνικό ρόλο του συνδικαλιστικού μας
κινήματος στηρίζοντας π.χ. τον αγώνα

του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α. για τις συντάξεις
χηρείας αλλά και εκφράζοντας εμπράκτως την αρωγή του στους πλημμυροπαθείς συναδέλφους και συμπολίτες μας
στη Δυτική Αττική, σε συνεργασία και με
την τοπική Ένωση, συμμετέχοντας στον
«μαραθώνιο αγάπης».
Ενημέρωση για τις δικαστικές διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας παρείχε ο νομικός σύμβουλος, κ. Χάρης ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ, ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στη νέα αίτηση συμμόρφωσης που
έχουμε καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή του ΣτΕ και η οποία συζητήθηκε στις
31-10-2017 με ευνοϊκούς όρους και
προϋποθέσεις και γι' αυτό ευελπιστούμε
ότι θα έχει αίσιο τέλος, ήτοι εύλογη
προθεσμία συμμόρφωσης και σε αρνητική περίπτωση, επιβολή νέου προστίμου προς το υπουργείο Οικονομικών.
Ακολούθως, αναφέρθηκε στην αίτηση
που έχουμε καταθέσει από κοινού με
την ΠΟΑΞΙΑ από τις 14-11-2017, με
αίτημα την ακύρωση της εγκυκλίου που
έχει εκδοθεί για την εφαρμογή του νέου
μισθολογίου (ν.4472/17), τονίζοντας
όμως ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα επί
τα χείρω και γι' αυτό, λαμβάνοντας
υπόψη διάφορους παράγοντες, απαιτούνται ειδικοί χειρισμοί. Επίσης, αναφέρθηκε στην ελπιδοφόρα συνάντηση
του προεδρείου με τον Προϊστάμενο της
Εισαγγελίας Πρωτοδικών στον οποίο
τέθηκαν διάφορα ζητήματα που μας
απασχολούν, καθώς και στην ορθή
στάση της Ομοσπονδίας αναφορικά με
τους πλειστηριασμούς και τον αποκλεισμό των αστυνομικών από το 401 ΣΝΑ.

Οικονομικά θέματα
Εν συνεχεία, ο αντιπρόεδρος Οικονομικών, κ. Βασίλης ΠΑΝΤΑΖΗΣ, προέβη
σε λεπτομερή ενημέρωση του Γενικού
Συμβουλίου και απάντησε σε ερωτήσεις
συναδέλφων για τις ραγδαίες εξελίξεις
αναφορικά με την επικείμενη εφαρμογή
του νέου ειδικού μισθολογίου, τονίζοντας ότι εν τέλει, αποτελεί πανηγυρική δικαίωσή μας, το έγγραφο - αίτημα που
υποβλήθηκε τελικά τις τελευταίες ημέρες
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απέναντι στους συμπολίτες μας!
από το ΥΕΘΑ προς το Υπουργείο Οικονομικών, ζητώντας την αναστολή της
αναδρομικότητας των κρατήσεων που
προβλέπονται από 1/1/2017 υπέρ των
διαφόρων Ταμείων, όταν άλλοι χαρακτήριζαν από το βήμα της Βουλής το νομοθέτημα ως ένα από τα καλύτερα μισθολόγια που έχουν ψηφιστεί για τους
ένστολους. Σε κάθε περίπτωση, η Ομοσπονδία σε συνεργασία με τις άλλες
Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας
έχει ήδη διατυπώσει δημοσίως τη θέση
της εκδίδοντας σχετική κοινή ανακοίνωση
(Αρ.
Πρωτ.:
200/4/26213/12/17), με την οποία υπενθυμίζεται
η προχειρότητα που συντάχθηκε το μισθολόγιο, το γεγονός ότι δεν υπήρξε
διαβούλευση και ότι τελικά μετά από
επτά (7) μήνες παραδέχονται ότι αυτό
δεν μπορεί να εφαρμοστεί ως έχει, επιτείνοντας όμως την αγωνία και την ανησυχία όλων των ενστόλων. Γι' αυτό ζητάμε ουσιαστικό διάλογο, με βασικό μέλημα τη μη εφαρμογή του μισθολογίου,
όπως ορίζεται με τις διατάξεις του
ν.4472/2017, πρωτίστως, όμως, την
εκπόνηση ενός μισθολογίου που θα ανταποκρίνεται στο πνεύμα και το γράμμα
των αποφάσεων του Συμβουλίου της
Επικρατείας, καθώς και στις ιδιαιτερότητες (βαθμολογικές κ.λπ.) των Σωμάτων.
Στη συνέχεια ενημέρωσε για τις επισκέψεις που έγιναν σε όλα τα Ταμεία
(ΜΤΣ, ΕΤΕΑΕΠ και ΜΤΠΥ), σε κάποια
μάλιστα και για πρώτη φορά (έχουν εκδοθεί σχετικές αναλυτικές ανακοινώσεις) ενώ αναφέρθηκε και στη νέα Απόφαση του ΤΕΑΠΑΣΑ, όπου οι κρατήσεις
εξορθολογίζονται από μηδενική βάση,
επ' ωφελεία του Ταμείου που παραμένει
πλεονασματικό, αλλά κυρίως των
ασφαλισμένων, καθότι δεν αυξάνονται
για την πλειοψηφία οι ασφαλιστικές εισφορές και επιπλέον, τα εφάπαξ παρα-

μένουν σταθερά.
Ειδική μνεία έγινε στη σημαντική μας
επιτυχία, να διατηρηθεί εν ζωή και ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΑΠΑΣΑ
(ν.826/1978), ενώ ήταν υπό κατάργηση και τελικά μετά από δυο (2) χρόνια
θα αρχίσει μόλις τώρα να χορηγεί εκ
νέου τα προβλεπόμενα βοηθήματα
στους αναξιοπαθούντες συναδέλφους
μας. Επίσης, αναφέρθηκε στα εκκρεμή
ζητήματα για τα οποία υπάρχει καθημερινό ενδιαφέρον της Ομοσπονδίας,
όπως είναι η επέκταση της χορήγησης

φαρμάκων μέσω συμβάσεων με τους
Φαρμακευτικούς Συλλόγους σε όλη τη
χώρα (ηλεκτρονικό σφραγιδάκι –
ΚΥΥΑΠ - ΤΕΑΠΑΣΑ), η ΚΥΑ για τα επιδόματα αναπηρίας, επικινδυνότητα
κ.λπ., οι κρατήσεις υπέρ του ΕΦΚΑ για
την κύρια σύνταξη, οι διαγωνισμοί για
την προμήθεια 931 οχημάτων μέσω
προγραμμάτων ΕΣΠΑ, τα προβλήματα
των Διαχειριστών και η ανάγκη έκδοσης
εγκυκλίων με οδηγίες – εκπαίδευση εκ
μέρους του Αρχηγείου, η πληρωμή των
πενθημέρων και άλλα θέματα για τα

οποία είτε έχουν εκδοθεί αναλυτικές
ανακοινώσεις είτε έχουν αποτελέσει αντικείμενο εγγράφων προς τις αρμόδιες
Υπηρεσίες του Αρχηγείου και των συναρμόδιων Υπουργείων.

Οι πλειστηριασμοί
Οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις εξουσιοδότησαν την Εκτελεστική Γραμματεία
να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ήτοι κινητοποιήσεις, παρεμβάσεις,
ένδικα μέσα κλπ, προκειμένου να δοθούν λύσεις στα προαναφερόμενα προ-

βλήματα και ιδίως να διασφαλισθεί το
κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας με
αφορμή τις αντιδράσεις που προκαλεί η
εμπλοκή των αστυνομικών δυνάμεων
στους πλειστηριασμούς.
Ειδικότερα, ήδη, η Εκτελεστική Γραμματεία έδωσε εντολή στο νομικό τμήμα
να εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα, βάσει
των συνταγματικών διατάξεων και νομοθετημάτων ούτως ώστε να προασπισθούμε το ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας και να μην διαταραχθούν περαιτέρω
οι σχέσεις με την ελληνική κοινωνία.

Με δραματικούς τόνους
αναδείχθηκαν τα οξυμένα προβλήματα
ι πρόεδροι των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων πέραν των ανωτέρω, αναφέρθηκαν
επιπλέον με δραματικούς τόνους και περιγραφές στα προβλήματα που συνθέτουν τη συνεχιζόμενη ζοφερή πραγματικότητα των αστυνομικών υπηρεσιών τα χρόνια των Μνημονίων και
ειδικότερα ανέδειξαν ζητήματα όπως το υπηρεσιακό έλλειμμα νομικής υποστήριξης, η έλλειψη
καθηκοντολογίου και ανανεωμένου οργανογράμματος των θέσεων εργασίας παρά την αναδιοργάνωση, τα νέα πάρεργα, η έκθεση σε κίνδυνο συναδέλφων στατικών και άλλων δυνάμεων
σε «στόχους», σε κέντρα κράτησης προσφύγων,
στα κρατητήρια ή κατά τη μεταφορά ψυχικά νοσούντων προσώπων, η προβληματική καταβολή
των εκτός έδρας και η μη ισομερής χρηματική
ενίσχυση της παγίας προκαταβολής, η μη χορήγηση υφασμάτων για στολές, η εξασφάλιση της
θέρμανσης για την οποία ήδη διατίθενται κάποια
κονδύλια και ο εφοδιασμός των οχημάτων με
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καύσιμα που σημειώνεται πρόοδος μετά τις παρεμβάσεις μας, η αξιοποίηση των κατασχεθέντων
οχημάτων, ο έλεγχος της διαδικασίας είσπραξης
των τηλεοπτικών δικαιωμάτων από τους ποδοσφαιρικούς κλπ αγώνες, η αναβάθμιση του site
της Ομοσπονδίας και η αμεσότερη ενημέρωση
μακριά από τον «πειρασμό» του facebook και των
διαφόρων sites, η επαναφορά των 6.700 οργανικών θέσεων και το ξεπάγωμα των προσλήψεων
καθόσον έχει καταργηθεί στην πράξη ο Κώδικας
Μεταθέσεων, το νέο βαθμολόγιο – προαγωγή των
ανθυπαστυνόμων, η ουσιαστική αναδιάρθρωση
και στελέχωση Υπηρεσιών με βάση τα πραγματικά
εγκληματολογικά και άλλα δεδομένα, ο νέος
ΚΟΚ, ο φιλοζωικός νόμος, η αγορά υλικοτεχνικών μέσων από τα σωματεία για την κάλυψη
υπηρεσιακών αναγκών - διαδικασία που δεν συνάδει με το ρόλο του συνδικαλιστικού μας κινήματος και δημιουργεί παρενέργειες (σύγχυση ρόλων – συνδιοίκηση, αποπροσανατολισμό από τα

αγωνιστικά μας καθήκοντα), η επέκταση του επιδόματος παραμεθορίου, η κατ’ εξαίρεση μετάθεση
των τριτέκνων, η χορήγηση μεταλλίων ευδοκίμου
υπηρεσίας, η ανάρτηση πινάκων με τα οφειλόμενα ρεπό, όπως προβλέπεται παγίως και δεν τηρείται, η απώλεια μορίων σε περιπτώσεις αποσπασμένων σε ορισμένους νομούς κ.λπ.

Ενότητα στην πράξη
Τέλος, κατά τις διήμερες εργασίες του Γενικού
Συμβουλίου, τονίστηκε η αναγκαιότητα της διασφάλισης της ενωτικής δράσης Ομοσπονδίας και
Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων και της αποτροπής
αρνητικών φαινομένων του παρελθόντος με την
πιστή τήρηση των Καταστατικών και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, με σεβασμό στο
αυτοδιοίκητο των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων,
με διαφάνεια και τήρηση της νομιμότητας σε
όλες τις συνδικαλιστικές μας δράσεις, με συνδικαλιστικά σεμινάρια, με τη βελτίωση της επικοι-

νωνίας και την παγίωση σχέσεων συναδελφικής
–συνδικαλιστικής αλληλεγγύης, ανεπηρέαστα
από παραταξιακές - κομματικές και άλλες επιδράσεις.
Η Ομοσπονδία, εξέρχεται από το 27ο συνέδριο
περισσότερο ισχυρή από ποτέ άλλοτε, παρά τα
γενικότερα προβλήματα του συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας και λαμβάνοντας υπόψη της
τον προβληματισμό που αναπτύχθηκε στο Γενικό
Συμβούλιο, το προσεχές διάστημα θα αγωνισθεί
σθεναρά, έτσι ώστε έως το επόμενο συνέδριο,
που σύμφωνα με το νέο καταστατικό θα γίνει το
πρώτο τρίμηνο του 2018, να έχει καταδείξει τη
δυναμική της απέναντι σε μια κυβέρνηση που δεν
τηρεί τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, δεν σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και κυρίως
δεν έχει στις προτεραιότητές της την ενίσχυση
του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών, πόσω
μάλλον των αστυνομικών που αφήνει διαρκώς
εκτεθειμένους στα καλάζνικοφ και στις μολότοφ.
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Τεράστια ερωτηματικά για τους επιχειρησιακούς χειρισμούς
έες επιθέσεις εναντίον αστυνομικών στο κέντρο της Αθήνας
ήρθαν να προκαλέσουν τις έντονες διαμαρτυρίες της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών. Αποκορύφωμα τα όσα συνέβησαν έξω από το
Υπουργείο Εργασίας και τη Βουλή, όπου
οι συνάδελφοι οδηγήθηκαν «ως πρόβατα επί σφαγή» για να εκτονώνεται
συστηματικά η τεράστια κοινωνική κρίση και η οργή που πολλές φορές τη συνοδεύει. Όπως τονίζει το σωματείο, σήμερα 05/12/2017 υπήρξαν κατά σύμπτωση μόνο επτά (7) τραυματίες από
τους εννιά (9), είναι θέμα χρόνου όμως,
για τα χειρότερα αν συνεχιστεί αυτή η
απαράδεκτη, αναχρονιστική και εγκληματική έκθεση σε κίνδυνο ζωής.
Προκύπτουν, αυτονόητα, τεράστια
ερωτήματα σχετικά με το ποιος «ευφυής
νους» διέταξε και τοποθέτησε μισή διμοιρία της ΥΜΕΤ απέναντι σε 400 (!!!)
τουλάχιστον μαινόμενους διαδηλωτές

Ν

και βεβαίως προκαλούν αντίστοιχα μεγάλο θυμό οι απαιτήσεις των ιθυνόντων
να αντιμετωπιστούν δήθεν ειρηνικά !!!
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών σε
σημερινή συνεδρίασή του εκφράζει τον
αποτροπιασμό για ό,τι απίστευτο έχει
συμβεί ΚΑΙ σήμερα και διαβεβαιώνει
τους τραυματίες συναδέλφους ότι θα
έχουν αμέριστη ηθική και νομική συμπαράσταση για να κινηθούν κατά παντός υπευθύνου. Την ίδια απόφαση έλαβε και για τους τραυματισθέντες συναδέλφους στα απαράδεκτα γεγονότα της
Τετάρτης 29 Νοεμβρίου 2017 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών.

Στο Ειρηνοδικείο
Για ακόμα μία φορά γίναμε στο ίδιο
έργο θεατές. Όπως εδώ και δεκαετίες, η
Ελληνική Αστυνομία κλήθηκε να επωμισθεί μια κυβερνητική επιλογή, την
ασφαλή διεξαγωγή των πλειστηριασμών,

καθώς δεκάδες συνάδελφοι διατάχθηκαν να λάβουν μέτρα τάξης στο Ειρηνοδικείο ώστε να προστατεύσουν τη διαδικασία. Με τι εντολές; Επί 35 λεπτά τα
συγκεντρωμένα άτομα εκδήλωναν επιθέσεις εναντίον των συναδέλφων με
κάθε λογής αντικείμενο και με πρωτοφανές μένος. Ο απολογισμός είναι έξι
τραυματίες αστυνομικοί της Υ.ΜΕ.Τ. και
ένας αξιωματικός με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο, αφού εισέπνευσε σκόνη από πυροσβεστήρα που
επί ώρα τους έριχναν οι συγκεντρωμένοι. Καμία αναφορά σε αυτό, αντίθετα
επί 48 ώρες, παρακολουθούμε με τερά-

στια έκπληξη απίστευτες επικοινωνιακές
επιθέσεις εναντίον των αστυνομικών, ότι
«δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους» ή ότι
«έδειραν τον κόσμο», για να γίνουν οι
πλειστηριασμοί. Θέλουμε να δηλώσουμε
απερίφραστα ότι δεν θα επιτρέψουμε οι
συνάδελφοί μας να είναι μόνιμα ή «κερατάδες» ή «δαρμένοι». Κύριοι, δεν κάνουν οι αστυνομικοί τους πλειστηριασμούς και δεν είναι επιλογή τους η παρουσία τους εκεί. Είναι διαταγή της οργανωμένης και ευνομούμενης Πολιτείας.
Να σημειώσουμε τέλος, ότι η Ομοσπονδία παρενέβη εγγράφως στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο

ΤΟΣΚΑ, με αφορμή τις καταγγελίες της
Ένωσης Αθηνών για τις συνθήκες στους
χώρους κράτησης των αστυνομικών
Υπηρεσιών και τα όσα διαλαμβάνονται
στην υπ’ αριθμ. 2000/17/2219690
από 03/11/ 2017 διαταγή της ΓΑΔΑ.
«Από την παρούσα διαταγή συμπεραίνεται ότι, προφανώς ή επιμελώς δεν γνώριζε η Γ.Α.Δ.Α το μέγεθος του προβλήματος ή μετατοπίζει τεχνηέντως το πρόβλημα ιεραρχικά προς τα κάτω ασκώντας έμμεσες πιέσεις και αποποίηση τυχών πειθαρχικών ή ποινικών ευθυνών
δικών της» σημειώνει μεταξύ άλλων η
ΠΟΑΣΥ στο έγγραφό της.

ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΑ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτενής ενημέρωση της Εισαγγελέως του Α.Π.
κτενής προγραμματισμένη συνάντηση των
Δ.Σ. των Ενώσεων Αθηνών, Πειραιά, Δυτικής Αττικής και Βορειοανατολικής Αττικής
έγινε με την προϊσταμένη της Εισαγγελίας του
Αρείου Πάγου κ. Ξένη Δημητρίου. Η συνάντηση
αφορούσε κυρίως τις συνεχείς παράνομες και απαράδεκτες παραβιάσεις εκ μέρους της Διοίκησης
των μέτρων φύλαξης προσώπων - «στόχων» την
τεράστια έλλειψη υλικοτεχνικής υποστήριξης και
συνεπακόλουθα την ευθεία καταστρατήγηση των

Ε

Όπως ανακοίνωσαν τα σωματεία, «η Εισαγγελέας
του Α.Π. ευχαρίστησε τα Προεδρεία για την διεξοδική ενημέρωση και για τον σχετικό φάκελο που
της παραδόθηκε και αναγνωρίζοντας πλήρως και
απερίφραστα το δίκαιο των θέσεών μας, διαβεβαίωσε ότι θα πάρει όλες τις νόμιμες πρωτοβουλίες για
να εποπτεύονται αποτελεσματικότερα οι συνθήκες
κάτω από τις οποίες καλούμαστε να προστατεύσουμε τους στοχοποιημένους πολίτες, καθώς και για
την τήρηση των διατάξεων του Π.Δ. 141/1991 για

όλες τις αστυνομικές δυνάμεις. Η συνάντηση έκλεισε με τις ευχαριστίες και την αναγνώριση εκ μέρους
της Εισαγγελίας του Α.Π. της τεράστιας κοινωνικής
προσφοράς των εργαζομένων αστυνομικών στις
σημερινές αντίξοες συνθήκες.
Εμείς με τη σειρά μας αισθανόμαστε την ανάγκη
να την ευχαριστήσουμε και δημόσια για την κατανόηση και το ζωηρό ενδιαφέρον που έδειξε για τα
θέματά μας και βεβαίως αναμένουμε τις σχετικές
παρεμβάσεις της για το τεράστιο αυτό θέμα».

ΕΥΒΟΙΑ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Δραματική περιγραφή των επιπτώσεων
της έλλειψης κονδυλίων

Αναφορά στη
Βουλή για τις
ασφαλιστικές
εισφορές

ον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο
ΤΣΟΥΒΑΛΑ ενημέρωσε η Ομοσπονδία για τα προβλήματα οικονομικής διαχείρισης στην Διεύθυνση Αστυνομίας Εύβοιας, με βάση τις καταγγελίες της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ευβοίας.
«Παρότι δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις στην πρόσφατη συνεδρίαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας την 28/11/2017 από την
Φυσική μας Ηγεσία η οποία παρέστη
σύσσωμη, καθώς και από την Πολιτική
Ηγεσία, διάχυτη είναι η εντύπωση πως
δεν θα υπάρξουν απτά αποτελέσματα με
φυσικό επακόλουθο η παθογενής αυτή
αιτία να υφίσταται εις βάρος του κύρους
του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας
και της ευθείας προσβολής πολλών εκ
των στελεχών του, που είναι αναγκασμένα να επαιτούν και να εκλιπαρούν
για μέσα και προμήθειες πάσης φύσεως, τα οποία όφειλε το Ελληνικό Κράτος
να παρέχει απλόχερα, διότι αναφερόμαστε σε έναν οργανισμό νευραλγικό επιφορτισμένο με το αγαθό της ασφάλειας
όπου δεν χωρούν εκπτώσεις σε αυτό»

Τ

σχετικών διατάξεων, του Π.Δ. 141/91.
Επίσης, ενημερώθηκε και για τις εκκρεμείς σχετικές, από τον Γενάρη και τον Μάιο του 2017,
μηνυτήριες αναφορές των Ενώσεων, οι οποίες
τους μήνες που ακολούθησαν αποδείχθηκαν
«προφητικές», περιγράφοντας τις υπηρεσιακές
πλημμέλειες, (γεγονότα στο Α.Τ. Πεύκης και τη
Χαρ. Τρικούπη, το μεγάλο θέμα των στατικών δυνάμεων της Δ.Α.Ε.Α. και της ασφάλειας των συναδέλφων κ.λπ.).

σημειώνει μεταξύ άλλων η ΠΟΑΣΥ.
Η Ένωση από την πλευρά της αναφέρεται στην μη ομαλή λειτουργία των
επιτελικών αλλά και επιχειρησιακών μονάδων. «Οι ελλείψεις που βιώνουμε
αποτυπώνουν μια πραγματικότητα που
παραπέμπει σε άλλες εποχές. Οι οικονομικές περικοπές που έχουν συντελεστεί στις λειτουργικές δαπάνες έχουν
ως αποτέλεσμα το ανθρώπινο δυναμικό
να υφίσταται επώδυνες καταστάσεις
συμβάλλοντας πολλές φορές από το
υστέρημά του ή προσφεύγοντας στους
λιγοστούς πλέον χορηγούς προκειμένου
αγοραστούν βασικά είδη λειτουργίας
των Υπηρεσιών. Στη Διεύθυνσή μας τα
χρέη προς τους ιδιώτες προμηθευτές
ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
Προμηθευόμαστε καύσιμα με το Δελτίο
και σύμφωνα με την ενημέρωση που
έχουμε από τους πρατηριούχους σε λίγες μέρες θα σταματήσουν εντελώς την
χορήγηση καυσίμων. Ίδια ακριβώς κατάσταση επικρατεί και με όσους ιδιώτες
έχουν σύμβαση για την τεχνική υποστήριξη του γερασμένου στόλου οχημάτων,
την σίτιση κρατουμένων την καθαριό-

τητα κ.λπ. Είναι οξύμωρο την στιγμή
που η Ελληνική Κυβέρνηση έχει πλεόνασμα δισεκατομμυρίων ευρώ, οι Συνάδελφοι να τείνουν χείρα ελεημοσύνης
ακόμη και για γραφική ύλη, μελάνια,
γάντια κτλ.
Η τραγική αυτή κατάσταση παρά τις
φιλότιμες προσπάθειές μας, μοιραία αντανακλάται και στις προσφερόμενες
υπηρεσίες αστυνόμευσης, προστασίας
και εξυπηρέτησης των πολιτών. Παράλληλα οι Συνάδελφοί μας που μετακινούνται στις ανατολικές νησιωτικές περιοχές, άλλα και στα βόρεια σύνορά μας
για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών δεν λαμβάνουν τις προβλεπόμενες προκαταβολές εξόδων για τις
αποσπάσεις τους. Δεν είναι λίγες οι φορές που ούτε καν χορηγούνται τα έξοδα
εισιτηρίων-ναύλων για την μετάβασή
τους. Κατά συνέπεια από τις πρώτες
κιόλας ημέρες των μετακινήσεών τους
περιέρχονται σε οικονομική δυσχέρεια,
αδυνατώντας να καλύψουν τις ανάγκες
σίτισης και αποπληρωμής του καταλύματός τους. Η κατάσταση αυτή γίνεται
τραγικότερη αν αναλογιστεί κανείς ότι

οι περισσότεροι εξ’ αυτών είναι οικογενειάρχες με υπέρογκα έξοδα στον τόπο
κατοικίας τους (ενοίκια, δάνεια, τέκνα
που σπουδάζουν κ.λπ.), αλλά και φορολογικές υποχρεώσεις στις οποίες προσπαθούν να είναι συνεπείς. Αντίθετα
όμως, από τους Συναδέλφους που μέσα
σε αντίξοες συνθήκες επιτελούν με
επαγγελματισμό το δύσκολο έργο διαχείρισης του μεταναστευτικού-προσφυγικού προβλήματος, το επίσημο κράτος
χαρακτηρίζεται από ασυνέπεια. ΚΩΦΕΥΕΙ στις φωνές απόγνωσης των Συναδέλφων , αλλά και στις επανειλημμένες παρεμβάσεις- προτάσεις των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων και της Ομοσπονδίας μας για την επίλυση αυτού του σοβαρού ζητήματος.
Η Διοίκηση είναι υποχρεωμένη να
εφαρμόζει την σχετική νομοθεσία που
διέπει τα οδοιπορικά έξοδα μετακινήσεων-αποσπάσεων. Αν οι διαχειρίσεις των
Διευθύνσεων Αστυνομίας επικαλούνται
έλλειψη χρημάτων, τότε να μην εκδίδονται διαταγές μετακίνησης των Συναδέλφων. Αυτή η απαράδεκτη κατάσταση
δεν μπορεί να διαιωνίζεται».

ναφορά στους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Εσωτερικών, κατέθεσε ο Βουλευτής
Αχαΐας και πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος Ελλάδος κ. Νίκος
Νικολόπουλος, επικαλούμενος την υπ’
αριθμ. 060/04-10-2017 ανακοίνωση
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Πειραιά για την αναδρομική αύξηση των
ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων και τη μηνιαία πάγια κράτηση των
συντάξιμων αποδοχών υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. Ο
κ. βουλευτής ανάδειξε τις καταγγελίες
του σωματείου για τις επιπλέον επιβαρύνσεις που προκύπτουν από την ερμηνευτική εγκύκλιο του Μετοχικού Ταμείου
Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), δηλαδή
επιπλέον μειώσεις στους μισθούς Αστυνομικών και Πυροσβεστών. Στην αναφορά του ο Βουλευτής καλεί τους αρμόδιους υπουργούς να απαντήσουν στις καταγγελίες αυτές προκειμένου να ενημερώσει στη συνέχεια τον πρόεδρο του
σωματείου κ. Λιότσο Σπυρίδωνα.

Α
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ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Συνάντηση με τον Επιτελάρχη για τα προβλήματα των Υπηρεσιών
τα πλαίσια ενημέρωσης της φυσικής ηγεσίας
του Σώματος, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σε τοπικό επίπεδο η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας, στις 30-11-2017,
το προεδρείο της Ένωσης συναντήθηκε παρουσία
του Προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ
Γρηγορίου, με τον Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο
κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ.
«Στη συζήτηση που ακολούθησε, τέθηκαν τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, όπως η
μη επισκευή των υπηρεσιακών οχημάτων από αρχές Οκτωβρίου έτους 2017, η μη χορήγηση της
προβλεπόμενης προκαταβολής έναντι οδοιπορικών
εξόδων, στο αστυνομικό προσωπικό που αποσπάτε
για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών,
η ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή και η ανάγκη άμεσης αντικατάστασης του στόλου των υπηρεσιακών
οχημάτων, η ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών
για την αγορά υλικοτεχνικού εξοπλισμού, δια των
κονδυλίων που έχουν εξασφαλιστεί μέσω του
Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 και η μη χορήγηση διανυκτέρευσης στους υπηρετούντες στο
Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων Λαμίας, για μεταγωγές προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κακαβιά,
καίτοι σε λοιπές Διευθύνσεις Αστυνομίας χορηγείται για αντίστοιχες αποστάσεις, ενώ αναπτύχθηκαν
διεξοδικά και οι προτάσεις της Ένωσης μας για καθένα από αυτά.

Σ

Ο κ. Επιτελάρχης εξέφρασε τις ευχαριστίες του
στο αστυνομικό προσωπικό για την προσπάθεια
που καταβάλει υπό δύσκολες και αντίξοες συνθήκες, ενώ δεσμεύτηκε να σταθεί αρωγός στη προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων που του αναπτύχθηκαν. Συγκεκριμένα τοποθετήθηκε επί των
θεμάτων, ως ακολούθως:
Α) Μη επισκευή των υπηρεσιακών οχημάτων από
αρχές Οκτωβρίου έτους 2017 και μη χορήγηση της
προβλεπόμενης προκαταβολής έναντι οδοιπορικών
εξόδων, στο αστυνομικό προσωπικό που αποσπάτε
για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών:
Το τελευταίο διάστημα πραγματοποιήθηκαν διορθωτικές κινήσεις στην διαδικασία ελέγχου και ενταλματοποίησης των δαπανών, οι οποίες αναμένεται να επιφέρουν άμεσα αποτελέσματα (ενταλματοποίηση δαπανών ύψους 1.000.000 ευρώ εντός
της επόμενης εβδομάδας).
Β) Ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή και ανάγκη
άμεσης αντικατάστασης του στόλου των υπηρεσιακών οχημάτων, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι ακατάλληλα: Η δυσμενής δημοσιονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα, έχει οδηγήσει όλες τις Υπηρεσίες ανά την Επικράτεια σε ελλείψεις υλικοτεχνικού εξοπλισμού και οχημάτων,
οι οποίες αναμένεται να καλυφθούν από τα κονδύλια που έχουν εξασφαλιστεί για την Ελληνική
Αστυνομία μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
Γ) Ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών για την

αγορά υλικοτεχνικού εξοπλισμού, δια των κονδυλίων που έχουν εξασφαλιστεί μέσω του Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, αλλά και των λοιπών
αξόνων του Π.Ε.Π. 2014-2020: Η όλη διαδικασία
βρίσκεται στο τελικό στάδιο και αναμένεται στο
προσεχές μέλλον η προκήρυξη ανοιχτών διαγωνισμών για την προμήθεια οχημάτων και υλικοτεχνικού εξοπλισμού.
Δ) Μη χορήγηση διανυκτέρευσης στους υπηρετούντες στο Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων Λαμίας, για μεταγωγές προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη και
Κακαβιά, καίτοι σε λοιπές Διευθύνσεις Αστυνομίας
χορηγείται για αντίστοιχες αποστάσεις: Δεσμεύτηκε
να εξετάσει το ζήτημα και δήλωσε υπέρμαχος της
τήρησης της νομιμότητας και της ισονομίας.

Πολύτιμη η συνδρομή της Περιφέρειας
Το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποίησε επίσης
συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας κ. Ευθύμιο ΚΑΡΑΪΣΚΟ, κατά την διάρκεια της
οποίας τον ευχαρίστησε για την πολύτιμη αρωγή και
την ουσιαστική συμβολή της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στη δύσκολη αποστολή που καλούνται να
επιτελέσουν καθημερινά οι συνάδελφοί μας, με τη
δέσμευση χρηματικού ποσού ύψους 2.011.500
ευρώ, για την προμήθεια αστυνομικού εξοπλισμού,
προς ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής της Ελληνικής Αστυνομίας στη Στερεά Ελλάδα δια του
Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 και στη συ-

νέχεια αναπτύχθηκαν διεξοδικά τα κάτωθι:
Ο κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ διαβεβαίωσε ότι θα προωθήσει
για αξιολόγηση στην αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας, την πρόταση της Ελληνικής Αστυνομίας
για προμήθεια αστυνομικού εξοπλισμού, στους
άξονες «Προστασία, αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000» και «Προστασία
και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία της
φύσης και πράσινη υποδομή» του Π.Ε.Π. Στερεάς
Ελλάδας 2014-2020.

ΛΑΡΙΣΑ

O Ανθρωπισμός και η Αλληλεγγύη δεν είναι ένα απλό Υπηρεσιακό καθήκον
ημαντικές πρωτοβουλίες αναπτύχθηκαν από την Ένωση Αστυνομικών Λάρισας το Νοέμβριο.
Γνωρίζοντας τις δυσκολίες που η Ομάδα
ΔΙ.ΑΣ. αντιμετωπίζει εδώ και καιρό,
όσον αφορά τη παλαιότητα των δικύκλων δεδομένης και της οικονομικής
δυσπραγίας της υπηρεσίας, ήρθε σε
επαφή με την Ισραηλίτικη Κοινότητα

Σ

ΛΑΚΩΝΙΑ

Χορήγηση ή
σπατάλη
καυσίμων;
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λακωνίας ζήτησε να
εκλείψει το λυπηρό φαινόμενο του εφοδιασμού των υπηρεσιακών οχημάτων με καύσιμα της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας Λακωνίας από την όμορη Διεύθυνση
Αστυνομίας Αρκαδίας.
Όπως τονίζει η ΠΟΑΣΥ προς το
Αρχηγείο, «αποτελεί παγκόσμια
πρωτοτυπία, τα οχήματα αυτά να
διανύουν απόσταση 120 χιλιομέτρων και ενώ φέρουν πλήρες φορτίο
καυσίμων με την επιστροφή τους
στην έδρα να έχουν καταναλώσει
σημαντικό αριθμό λίτρων από αυτό
που επιφέρει παραλλήλως υπέρμετρο
κόστος για το δημόσιο τόσο σε εργατοώρες όσο και σε καταπόνηση
των οχημάτων».

Η

Λάρισας και η Κοινότητα διέθεσε ένα
αρκετά σημαντικό ποσό με το οποίο
αγοράσθηκε μια ελαφρώς μεταχειρισμένη δίκυκλη μοτοσυκλέτα, η οποία
παραδόθηκε από αντιπροσωπεία της
κοινότητας Λάρισας στην ΕΛ.ΑΣ.
«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όσους
συνέβαλαν σε αυτή την δωρεά και ιδιαίτερα το Δ.Σ. της Ισραηλίτικης κοινότητας
Λάρισας για την δωρεά της μοτοσυκλέτας» σημειώνει το σωματείο, το οποίο
στηρίζει έμπρακτα όλους τους συναδέλφους και ειδικά αυτούς που βρίσκονται
σε υπηρεσίες πρώτης γραμμής.
Επίσης, το νεοσύστατο Α.Τ. Τεμπών
επισκέφθηκε ο Πρόεδρος της ΕΑΛ κ.
Αθανάσιος Νταβούρας συνοδευόμενος
από τον Ταμία αυτής κ. Αναγνώστου
Ηλία. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η επίβλεψη εργασιών τοποθέτησης καμερών
ασφαλείας και καταγραφικού που αποσκοπούν στην ασφάλεια των συναδέλφων οι οποίοι εκτελούν Υπηρεσία στο
απομακρυσμένο και απομονωμένο αυτό
Τμήμα. Είχε προηγηθεί επικοινωνία του
Διοικητή του Τμήματος Αστυνόμο Α’ κ.
ΧΑΡΙΣΜΑΝΙΔΗ Πρόδρομο με μέλος του
Προεδρείου, όπου ενημέρωσε για τον
προβληματισμό του πάνω στο θέμα της
ασφάλειας των εκτελούντων υπηρεσία
συναδέλφων, καθώς και για διάφορα
άλλα ζητήματα που αφορούν την καλή
λειτουργία της Υπηρεσίας. Άμεσα από
την Ένωση αναζητήθηκε και βρέθηκε λύση στο θέμα της εγκατάστασης κλειστού
κυκλώματος ασφαλείας. Η Ένωση συνεχίζει την προσπάθεια στήριξης των περιφερειακών υπηρεσιών, ανακοινώνοντας
ότι θα παραδοθεί στο ΑΤ Τεμπών και πε-

ριπολικό τύπου 4χ4. Εξάλλου, στις
14/11/2017, από τον Αντιπρόεδρο και
τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου παραδόθηκαν στο κοινωνικό παντοπωλείο
του Δήμου Λαρισαίων τα τρόφιμα που
συλλέχθηκαν στην θεατρική παράσταση
που πραγματοποιήθηκε στην Δημοτική
πινακοθήκη Λάρισας. «Για μια ακόμη
φορά αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όσους συνέβαλαν στην
άρτια οργάνωση αυτής της εκδήλωσης
καθώς και όλους όσους προσέφεραν
τρόφιμα βοηθώντας έτσι τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.
Το Σωματείο μας θα συνεχίσει τις εκδηλώσεις προσφοράς και αλληλεγγύης
για τους δοκιμαζόμενους πολίτες της
πόλης μας προβάλλοντας μέσα από αυτές το κοινωνικό πρόσωπο του Έλληνα
Αστυνομικού».

Τα προσφυγόπουλα
Αυτό καταδείχθηκε περίτρανα λίγες
ημέρες μετά, ότι διαπιστώθηκε ότι στην
είσοδο της Δομής Φιλοξενίας Προσφύγων στο Κουτσόχερο Λάρισας, υπήρχαν
δύο κατάκοπες οικογένειες προσφύγων
με δύο και τέσσερα ανήλικα τέκνα αντίστοιχα, ηλικίας από δύο (2) έως δέκα
(10) ετών.
«Ζητάνε απεγνωσμένοι από τους συναδέλφους που εκτελούν υπηρεσία στο
σημείο ένα ζεστό μέρος για να φιλοξενηθούν, καθώς και λίγο φαγητό. Άμεσα
κινητοποιείται ο επικεφαλής Υ/Α’. Βολεύει όπως όπως τα ανήλικα εντός του
μικρού οικίσκου της Αστυνομικής
Φρουράς για να ζεσταθούν και αρχίζει
τη προσπάθεια να βρει κάποιον υπεύ-

θυνο, ώστε να τελειώσει η ταλαιπωρία
των ανθρώπων αυτών. Συνομιλώντας
με τον υπεύθυνο της Δομής, εκπρόσωπο ΜΚΟ, λαμβάνει την απίθανη απάντηση: «βάλε τα ανήλικα στον Αστυνομικό οικίσκο και άσε τους γονείς έξω να
περιμένουν»! Αφού του κατέστη σαφές
από τον συνάδελφο ότι ο 10τμ οικίσκος
ίσα που βολεύει τους τρείς εν υπηρεσία
Αστυνομικούς και ότι επ’ ουδενί δεν
προβλέπεται εκεί στέγαση προσφύγων
για πολλούς και διάφορους λόγους,
έλαβε αποσβολωμένος την απάντηση
στην ερώτηση αν αύριο έρθει κάποιος
για να δώσει λύση « Από Δευτέρα….
Εγώ εργάζομαι πενθήμερο κύριε»… Ευτυχώς όμως ο Αστυνομικός και το φιλότιμό του δεν γνωρίζουν από πενθήμερο και αργίες. Ο επικεφαλής Υπαστυνόμος με δική του και μόνο πρωτοβουλία, έψαξε και βρήκε ζεστό κατάλυμα,
ενώ ταυτόχρονα ενημέρωσε το Σωματείο και σε λίγα λεπτά έφτασε στη Δομή
ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών
Λάρισας, με φαγητό, νερά και γλυκίσματα για τα παιδάκια…
Αλήθεια τι θα γινόταν αν και ο Υπαστυνόμος περιοριζόταν απόλυτα στα
προβλεπόμενα καθήκοντά του; Πώς θα
ξημέρωναν οι δυο οικογένειες; Έχουν
σκοπό οι υπεύθυνοι να εκπονήσουν κάποιο σχέδιο ώστε να αντιμετωπιστούν
παρόμοιες περιπτώσεις η τα αφήνουν
όλα στην καλή πρόθεση των Αστυνομικών; Η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας
συγχαίρει δημόσια όλους τους Συναδέλφους της συγκεκριμένης βάρδιας που
εκτελούσαν υπηρεσία στη Δομή, και ειδικά τον επικεφαλής της βάρδιας Υ/Α’

ΝΤΑΦΟΥΛΗ Δημήτριο, για τη πρωτοβουλία του και την πραγματική αλληλεγγύη και ανθρωπιά του. O Ανθρωπισμός
και η Αλληλεγγύη δεν είναι ένα απλό
Υπηρεσιακό καθήκον και δεν έχουν
ωράριο ….είναι ηθική υποχρέωση», τονίζει η Ενωση Αστυνομικών Λάρισας.
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ΡΕΘΥΜΝΟ

ΧΑΝΙΑ

Αλλού εφαρμόζουν όχι εβδομαδιαία,
αλλά μηνιαία υπηρεσία

Παροχή υπηρεσιών
με το αζημίωτο

ον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο
ΤΣΟΥΒΑΛΑ «επιστράτευσε» η
Ομοσπονδία με αφορμή τις καταγγελίες
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Ρεθύμνης για την καταστρατήγηση του
Π.Δ. 173/2013 «Ανακοίνωση και
εφαρμογή εβδομαδιαίας υπηρεσίας».
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, σημειώνει η ΠΟΑΣΥ, επισημαίνοντας ότι: «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.

Τ

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 λόγω της παθογένειας 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 μέτρων 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 προ-

γραμματισμένες 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, 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».

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Παρανόμως οι μεταγωγές
κρατουμένων
έα παρέμβαση της Ομοσπονδίας
προς τον Αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ με βάση έγγραφες
καταγγελίες της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Β. Δωδεκανήσου για τις μεταγωγές κρατουμένων από Διευθύνσεις
Αστυνομίας της νησιωτικής Ελλάδας.
Η Ομοσπονδία μας, επανέρχεται στο
πρόβλημα των μεταγωγών από την νησιωτική χώρα προς τον Πειραιά και την
συνεχιζόμενη δυστυχώς ταλαιπωρία που
υφίστανται οι συνάδελφοί μας, οι οποίοι
είναι αναγκασμένοι με την άφιξή τους
στο λιμάνι να προωθούν οι ίδιοι τους
μεταχθέντες προς τα κέντρα-καταστήματα κράτησης είτε της Αμυγδαλέζας είτε
του Κορυδαλλού. Όλα αυτά, αντιβαίνουν
σαφώς τις διατάξεις του π.δ. 141/91

Ν

καθώς και της κανονιστικής διαταγής
18/2006 του Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας, όπου ρητώς οι κρατούμενοι
παραδίδονται και παραλαμβάνονται από
την Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων
Αττικής για τις οποίες διατάξεις απαιτούμε την πιστή εφαρμογή τους, ούτως
ώστε να εκλείψει αυτό το νοσηρό φαινόμενο που επιβαρύνει σωματικά και
ψυχικά τους συναδέλφους μας που μετακινούνται για πολλές ώρες κάτω από
αντίξοες μάλιστα συνθήκες, όπως σημειώνεται στο σχετικό έγγραφο της
Ομοσπονδίας.
H Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Βόρειας Δωδεκανήσου, καταγγέλλει τον
τρόπο που εκτελούνται οι μεταγωγές
από τα νησιά προς την ηπειρωτική χώρα, που έχει ως αποτέλεσμα την πολύω-

ρη ταλαιπωρία και καταπόνηση που
υφίστανται οι συνάδελφοι που τις εκτελούν. Συγκεκριμένα διατάσσονται παρανόμως μετά το πολύωρο ταξίδι να
συνεχίσουν τη μεταγωγή, παραδίδοντας
τους κρατούμενους στο κέντρο κράτησης στην Αμυγδαλέζα, ενώ την περασμένη εβδομάδα μεταγωγή από Κω
προς Πειραιά, διατάχθηκε να συνεχίσει
τη μεταγωγή παραδίδοντας τους κρατούμενους στις φυλακές Κορυδαλλού,
κατά παράβαση του Π.Δ. 141/91 και
της υπ’ αριθμ. 18/2006 (αρθ. 14) κανονιστικής διαταγής, που προβλέπουν
ρητά ότι οι μεταγωγές από τα νησιά παραδίδονται κατά την άφιξή τους στον
Πειραιά στο τμήμα Μεταγωγών, το
οποίο είναι υπεύθυνο για την παραπέρα
προώθησή τους».

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Καμιά μπογιά δεν σβήνει τη μνήμη
των Ηρώων μας
ο Δ.Σ της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων
κατήγγειλε τη θρασύδειλη ενέργεια βανδάλων, οι οποίοι
για δεύτερη συνεχή φορά βεβήλωσαν το μνημείο πεσόντων εν ώρα υπηρεσίας Αστυνομικών στην Τρυγόνα Τρικάλων, ανακοίνωσε δε ότι προέβη στην άμεση αποκατάσταση
των ζημιών που προκλήθηκαν με την αμέριστη συμπαράσταση
της Ε.Α.Υ. Τρικάλων και την σημαντική συνδρομή του Δήμου
Καλαμπάκας.
«Το μνημείο αυτό που κατασκευάστηκε με δαπάνες της
Ένωσής μας και προσωπική εργασία μελών της εις μνήμη των
δύο συναδέλφων μας Δημήτρη Κώτση και Κώστα Βλαχοπάνου, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους την 30 Δεκεμβρίου 2005
κατά τη διάρκεια μεταγωγής επικίνδυνου κακοποιού, συμβολίζει τον ηρωισμό και την αυτοθυσία τους για την προάσπιση
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του εννόμου αγαθού της ασφάλειας του πολίτη. Είναι οι δικοί
μας ήρωες, οι οποίοι ενώ έπραξαν το ύψιστο χρέος προς την
πατρίδα, δίνοντας την ίδια τους τη ζωή, δυστυχώς από τέτοιου
είδους απαράδεκτες ενέργειες δεν μπορούν να αναπαύονται
ήσυχοι.
Τους Ήρωές μας αυτούς, οι οποίοι θα ήθελαν η θυσία τους
να μην πάει χαμένη, τιμούμε εμείς οι συνάδελφοί τους, οι δεκάδες συγγενείς, οι εκατοντάδες φίλοι, αλλά και χιλιάδες
απλοί πολίτες, οι οποίοι περνώντας από τον τόπο αυτό που
ποτίστηκε με το αίμα τους, ανάβουν το καντηλάκι προς ένδειξη
σεβασμού και ευγνωμοσύνης, αναγνωρίζοντας το μέγεθος της
θυσίας τους. Οι δεσμοί αυτοί, είναι και θα παραμείνουν ισχυροί και δεν μπορεί καμία μπογιά να τους σβήσει», τονίζει στην
ανακοίνωσή της η Ένωση Ιωαννίνων.

ον Προϊστάμενο Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ ενημέρωσε η Ομοσπονδία μας για το
αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων να μπει μια τάξη
στην παροχή υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας προς τρίτους.
Όπως επισημαίνει, «με το παρόν έγγραφό μας, επανερχόμαστε στο μείζον
ζήτημα της διάθεσης και απασχόλησης των αστυνομικών δυνάμεων σε υπηρεσίες, οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ τα συνήθη μέτρα αστυνόμευσης και
προστασίας των πολιτών.
Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων (41/2017 από 02/11/2017) που αναφέρεται στη διάθεση
Αστυνομικών σε συνοδείες ταχυδρομικών διανομέων της ευρύτερης Περιφερειακής Ενότητας, τίθεται το εύλογο ερώτημα ποια η σκοπιμότητα αυτής της
αστυνομικής εμπλοκής όταν, κατά βάση, οι εν λόγω διανομείς δεν φέρουν
πλέον μαζί τους μεγάλα χρηματικά ποσά ενώ σε πολλές των περιπτώσεων
αυτά είναι σχεδόν μηδαμινά, καθώς αφορούν πληρωμές συντάξεων και επιδομάτων, ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές όπου θεωρείται πλέον δεδομένη η απευθείας αυτόματη καταβολή – πίστωση των όποιων ποσών στους
τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
Παρακαλούμε με την ευκαιρία, όπως επανεξετάσετε το πλαίσιο εφαρμογής της
υπ' αριθ. 8004/21-03/2012 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ Β-888), η οποία εκδόθηκε κατ'
εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 22 του ν.3938/2011 για παροχή
υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας προς τρίτους με την καταβολή ανταλλάγματος, δίχως ασφαλώς να γίνεται συσχετισμός με το προαναφερόμενο θέμα του
παρόντος εγγράφου. Τα ως άνω ζητήματα, τίθενται από την Ομοσπονδία κυρίως
διότι γινόμαστε αποδέκτες αντίστοιχων ερωτημάτων από πολλές Πρωτοβάθμιες
Οργανώσεις μας και ως εκ τούτου, ενδιαφερόμαστε τόσο για την ορθή διάθεση
των αστυνομικών δυνάμεων όσο και για την αποφυγή καταχρηστικής ερμηνείας
των κείμενων διατάξεων από τα στελέχη του Σώματος.
Η ασφάλεια του Πολίτη, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί και δεν πρέπει να
συσχετισθεί με τις δημόσιες σχέσεις ή την προσωπική προβολή ενός εκάστου
παράγοντα ή στελέχους που διατάσσει τις δυνάμεις αναλόγως των σκοπιμοτήτων που τυχόν εξυπηρετεί».

Τ

ΑΙΤΩΛΙΑ - ΚΑΒΑΛΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τροχοπέδη η διαχείριση
ον Προϊστάμενο του Κλάδου Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης
και Πληροφορικής / Α.Ε.Α. Υποστράτηγο κ. Γεώργιο ΚΩΤΣΑΚΗ ενημέρωσε η Ομοσπονδία μας για τις διαμαρτυρίες των Ενώσεων Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αιτωλίας, Καβάλας και
Ιωαννίνων αναφορικά με τα προβλήματα οικονομικής διαχείρισης και δυσλειτουργίας των Διευθύνσεων Αστυνομίας.
«Προβλήματα μάλιστα αυτού του μεγέθους που σε πολλές των περιπτώσεων
φαντάζουν ως ανυπέρβλητα και δυσθε-
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ώρητα, αφού λειτουργούν ως τροχοπέδη στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία
των αστυνομικών υπηρεσιών και εν γένει των συναδέλφων μας, που είτε είναι
αποσπασμένοι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου προς αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, είτε αντιμετωπίζουν το δριμύ ψύχος της Βορείου Ελλάδας δίχως θέρμανση, προβλήματα
που δυστυχώς εκθέτουν ανεπανόρθωτα
και για πολλοστή φορά το κύρος της
Ελληνικής Αστυνομίας», σημειώνει μεταξύ άλλων η ΠΟΑΣΥ στο έγγραφό της.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Αιτήματα στη Διεύθυνση
Εγκληματολογικών Ερευνών
ντιπροσωπεία της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Ορεστιάδας
συναντήθηκε παρουσία του Γραμματέα του Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ κ. ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗ Χρήστου, με την Διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Υποστράτηγο κα. ΜΗΝΙΑΤΗ Πηνελόπη. Στη συνάντηση η
οποία διήρκησε δύο ώρες περίπου, συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν το
Γ.Ε.Ε. Ορεστιάδας ενώ έγινε αναλυτική ενημέρωση του έργου που προσφέρει
η Δ.Ε.Ε. στην κοινωνία, καθώς και για τα τεράστια οφέλη τα οποία θα αποφέρει η ψηφιοποίηση.
«Η Ένωσή μας ευχαριστεί την κα. Υποστράτηγο για την εποικοδομητική συζήτηση και την άμεση επίλυση μέρους των προβλημάτων που τέθηκαν, ενώ η
ίδια δεσμεύτηκε για την επίλυση και των υπολοίπων προβλημάτων στο άμεσο
μέλλον, καθώς πρέπει να ξεπεραστούν κάποια εμπόδια τα οποία δεν άπτονται
της δικής της αρμοδιότητας», ανακοίνωσε το σωματείο μας.

Α
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ΑΠΟΨΕΙΣ

Η νόμιμη άσκηση βίας και οι υπερεξουσίες
της δημόσιας αστυνομικής αρχής
ο 2014, με αφορμή την ψήφιση ενός
ισπανικού νομοθετήματος που έδινε
υπερεξουσίες στην Ισπανική Αστυνομία (Νέα Αστυνομία, Τεύχος 89, Δεκέμβριος
2014) είχαμε επισημάνει τον προβληματισμό μας όσον αφορά την πιθανή χρησιμοποίηση και στη χώρα μας, των αστυνομικών
δυνάμεων για την πραγματοποίηση πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, με όλα τα αρνητικά επακόλουθα τόσο για την αστυνομία
όσο και για την κοινωνία. Προβλέπαμε αυτό
που έρχονταν και για εμάς τους αστυνομικούς και απευχόμασταν την όποια αρνητική
εξέλιξη, δηλώνοντας πολέμιοι ανάλογων τακτικισμών.
Στην Ισπανία, με το λεγόμενο νόμο lye
mordazza, προβλέπεται απαγόρευση συγκεντρώσεων έξω από κυβερνητικά κτίρια,
ποινικοποίηση της χρήσης κουκούλας κατά
την διάρκεια διαδηλώσεων, αλλά και πρόστιμα από 600 έως 30.000 ευρώ σε όσους
διαδηλώνουν χωρίς έγκριση από τις αρχές
ή φωτογραφίζουν αστυνομικούς κατά την
δράση τους στις διαδηλώσεις. Αυτό φυσικά
μπορεί να σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να
δεχθεί πρόστιμο επειδή αποθανάτισε μια
στιγμή βίας ή αυθαιρεσίας. Απαγορεύονται
επίσης οι καταλήψεις τραπεζών, η παρεμπόδιση ή διακοπή έξωσης τιμωρείται με
πρόστιμο 600 έως 30.000 ευρώ, ενώ προβλέπονται πρόστιμα για όσους ανεβαίνουν
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Θανάση
Αθανασόπουλου
Ειδικού Συνεργάτη
της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

σε κτίρια και μνημεία χωρίς άδεια.
Ακτιβιστές και υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επικρίνουν τον νέο νόμο που δίνει συντριπτική δύναμη στην
Αστυνομία, θυμίζοντας επιστροφή στην
εποχή της δικτατορίας του Φράνκο.
Με μια προσεκτική ανάλυση, προκύπτει
απερίφραστα η περιστολή της δημόσιας έκφρασης, το δικαίωμα στις συναθροίσεις, το
δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου και ο
περιορισμός στην ελευθερία του ανθρώπου,
με πρόσχημα πάντα την δημόσια τάξη και
ασφάλεια. Πρακτικά αποδίδει στην Αστυνομία υπερεξουσία, η οποία όμως είναι εντελώς υποκειμενική, διότι στην ουσία, δημιουργεί επιπλέον προβλήματα στις δυνάμεις
ασφαλείας και στοχοποιεί αυτές όταν καλούνται να αντιμετωπίσουν ακόμα και ειρηνικές διαδηλώσεις και να απαγορεύσουν τις
συναθροίσεις σε ζώνες ζωτικής υποδομής.
Εάν τύγχανε ανάλογης εφαρμογής ένας
τέτοιος Νόμος και στην χώρα μας, θα μας
έθετε απέναντι σε συνανθρώπους μας, αλλά
και απέναντι σε ολόκληρη την κοινωνία διότι το πρόβλημα δεν είναι ατομικό αλλά αφορά όλο το κοινωνικό σύνολο.
Ήδη δραστηριοποιούνται κινήματα πολιτών τα οποία αντιδρούν και διαμαρτύρονται
κάθε Τετάρτη στις δικαστικές αίθουσες όταν
εκδικάζονται υποθέσεις πλειστηριασμών
από Τράπεζες ακόμα και για την πρώτη κα-

τοικία και οι συνάδελφοι μας καλούνται να
προβούν σε αθρόες προσαγωγές πολιτών.
Η κυβέρνηση επιχειρεί να πείσει ότι η εφαρμογή του νόμου αφορά τους κακοπληρωτές
μεγαλοοφειλέτες και όχι τη λαϊκή κατοικία
αλλά η ουσία είναι ότι με την εμπλοκή της
αστυνομίας σε αυτή τη διαδικασία, ο αστυνομικός θεσμός μένει έκθετος, πέρα από το
γεγονός ότι η οργή των αγανακτισμένων
ελλοχεύει πλείστους όσους κινδύνους (διακύβευμα τραυματισμών κλπ).
Η αστυνομία, βεβαίως, καλείται να ασκήσει τη νόμιμη βία, ως ο μόνος δημόσιος και
κρατικός φορέας άσκησης νόμιμης βίας.
Αυτό δεν είναι ψιλά γράμματα, για να το
αποσιωπούν τεχνηέντως οι διαμορφωτές
της κοινής γνώμης ή να ανασύρουν μεμονωμένα περιστατικά και να τα προβάλλουν
κατά το δοκούν εκθέτοντας και στοχοποιώντας άλλοτε την αστυνομία και τους αστυνομικούς και άλλοτε τους διαμαρτυρόμενους και τα αιτήματά τους. Η συζήτηση για
την άσκηση της νόμιμης βίας μας αφορά
όλους διότι έτσι θα είναι ξεκάθαροι οι κανόνες της αστυνομικής εμπλοκής. Τόσο η
αστυνομία όσο και η κοινωνία θα γνωρίζει
πού αρχίζουν και πού σταματούν τα όρια της
κάθε πλευράς. Σήμερα, τείνει να κυριαρχήσει η μπαχαλοποίηση των διαμαρτυριών και
πάλι με κίνδυνο να θρηνήσουμε θύματα.
Νωπές είναι οι εικόνες με τους τραυματι-

σμένους συναδέλφους μας.
Συμπερασματικά, από ανάλογους νόμους
προκύπτει έκδηλα η διάθεση της εξουσίας,
όταν αισθάνεται την απειλή, να νομοθετεί
κατά το δοκούν, μη διστάζοντας ακόμα και
στην κατάργηση των βασικών αρχών της
ελευθερίας του ατόμου και των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και να χρησιμοποιεί τις δυνάμεις ασφαλείας ως μέσω πίεσης προς τον
λαό. Ως εργαζόμενοι Αστυνομικοί, ως Συνδικαλιστές και ως Ενεργοί Πολίτες θα πρέπει
να επαγρυπνούμε για τέτοιες μεθοδεύσεις
και να αποτρέπουμε με τον αγώνα μας αυτές τις πρακτικές, διότι όπως η Ισπανία έτσι
και η Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, πιθανόν να βρεθούν ενώπιον ανάλογων νομοθετημάτων, με πρόσχημα την οικονομία όπου ο Μητροπολιτικός Βορράς θέλει να επιβάλλει την βάναυση
επιρροή του στις χώρες της Μεσογείου.
Από την πλευρά μας, κάθε συζήτηση για
τη λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας, είναι ευπρόσδεκτη, αρκεί να μην γίνεται για
το θεαθήναι αλλά για τον εκσυγχρονισμό
των υπηρεσιών, για την βελτίωση της εκπαίδευσης και εν τέλει, για την αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη παροχή υπηρεσιών
προς τους συμπολίτες μας και προς την ελληνική κοινωνία συνολικά.

Η απονομή της ποινικής δικαιοσύνης
έχει και προληπτική διάσταση
Τ
Του
Άγγελου Τσιγκρή
Δικηγόρου,
Καθηγητή
Εγκληματολογίας

ο ποινικό μας σύστημα έχει κλείσει
τον κύκλο του. Είναι πλέον απαραίτητη η αλλαγή προσανατολισμού της
όλης φιλοσοφίας της ποινικής καταστολής.
Συγκεκριμένα, πρέπει σταδιακά να αρχίσουμε να ξεπερνάμε τη μέχρι σήμερα καθαρά τιμωρητική λειτουργιά του Ποινικού Δικαίου και να στραφούμε σε ένα περισσότερο
ή κατά το δυνατόν Ποινικό Δίκαιο επανόρθωσης ή αποκατάσταση της βλάβης που
υπέστη το θύμα, με άμεση αποκατάσταση
των βλαβών που μπορούν να επανορθωθούν (π.χ. φθορές ιδιοκτησίας, κλπ).
Σε μια τέτοια μεταρρυθμιστική προσπάθεια που στοχεύει στον πυρήνα της φιλοσοφίας της ποινικής καταστολής, πέρα από τη
μεταρρύθμιση των βασικών ποινικών νομοθετικών κειμένων (Ποινικός Κώδικας - Κώδικας Ποινικής Δικονομίας – Σωφρονιστικός
Κώδικας), είναι απαραίτητη και η άμεση
αποζημίωση θυμάτων που βρίσκονται σε
άμεση ανάγκη.
Για τις βλάβες που μπορούν να αποκατασταθούν, η τιμωρία θα πρέπει να περιλαμβάνει εναλλακτικές ποινές (π.χ. κοινωφελή
εργασία, επιτήρηση με “ηλεκτρονικό βραχιόλι”, καταστήματα ημιελεύθερης διαβίωσης κρατουμένων, τμηματική έκτιση της

ποινής, κλπ), οι οποίες θα εκτίονται σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη αποκατάσταση
της βλάβης που υπέστη το θύμα.
Στην ίδια μεταρρυθμιστική προσπάθεια θα
πρέπει να προβλεφθεί και μια γενναία αποποινικοποίηση συμπεριφορών, όπως των
πταισμάτων και επιλεγμένων “ελαφρών”
πλημμελημάτων (αρμοδιότητας Μονομελούς
Πλημμελειοδικείου), με σκοπό την αποσυμφόρηση του ποινικού μας συστήματος (δικαστηρίων και φυλακών) και την επιτάχυνση
στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης.
Φυσικά, ο δράστης τέτοιων συμπροφορών δεν θα παραμένει ατιμώρητος, αλλά θα
έχει αστικές ή διοικητικές ευθύνες, σε συνδυασμό με την ευρεία εφαρμογή του θεσμού της δικαστικής (εξωποινικής) διαμεσολάβησης.
Ο πολίτης θα πρέπει να πάψει να απογοητεύεται από την αργόσυρτη και αναποτελεσματική ποινική διαδικασία. Η εκδίκαση των
ποινικών υποθέσεων θα πρέπει να είναι
χρονικά άμεσα συνδεδεμένη με το έγκλημα,
ώστε να μη διαιωνίζεται η εντύπωση της ατιμωρησίας.
Αναφορικά με τους δράστες κακουργημάτων, αλλά και άλλων εγκλημάτων που η
βλάβη δεν μπορεί να αποκατασταθεί, θα

πρέπει να διατηρηθεί η στερητική της ελευθερίας ποινή σε κλειστό κατάστημα κράτησης, σε συνδυασμό με την πρόβλεψη επιβολής παρεπόμενης ποινής χρηματικής
αποζημίωσης για κάθε ημέρα κράτησης, το
ποσό της οποίας θα διασφαλίζεται για το
Δημόσιο με την προσωπική περιουσία του
κρατούμενου ή εναλλακτικά με παροχή εργασίας (εντός ή εκτός της φυλακής, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης).
Ας πάρουμε, λοιπόν, ως παράδειγμα,
έναν υποτιθέμενο δημόσιο υπάλληλο, νυμφευμένο, με τρία ανήλικα τέκνα, ο οποίος
πέφτει θύμα ανθρωποκτονίας με σκοπό τη
ληστεία. Στο καλύτερο σενάριο, ο δράστης
συλλαμβάνεται, οδηγείται στη Δικαιοσύνη,
καταδικάζεται και του επιβάλλεται η ποινή
της ισόβιας κάθειρξης.
Ας δούμε τώρα τι “αγνοεί” το ποινικό μας
σύστημα: Το θύμα της ανθρωποκτονίας
αφήνει πίσω τη σύζυγό του με τρία ανήλικα
παιδιά, που διαμένουν σε ενοικιαζόμενο
διαμέρισμα. Μόλις η σύζυγος πληροφορείται το περιστατικό υφίσταται σοβαρή βλάβη
της υγείας της που την καθιστά ανίκανη
προς παροχή εργασίας.

Ερωτήματα:
Πώς θα επιβιώσει αυτή η οικογένεια, που

το έγκλημα άλλαξε δραματικά τη ζωή της; Η
απάντηση είναι ότι ΔΕΝ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΝΕΝΑΣ. Μήπως αυξάνουν οι πιθανότητες, η
μεγαλύτερη ανήλικη κόρη της οικογένειας
να ακολουθήσει μια παρεκκλίνουσα συμπεριφορά (π.χ. να αρχίσει να εκδίδεται παράνομα, για την εξασφάλιση της επιβίωσης
των υπόλοιπων μελών); Η απάντηση είναι
ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ ΝΑΙ.
Μήπως αυξάνονται οι πιθανότητες τα μικρότερα αδέλφια να μπουν στο χώρο της
παραβατικότητας και της παρανομίας (π.χ.
χρήση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών);
Η απάντηση είναι ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ ΝΑΙ.
Ο παραπάνω κατάλογος είναι ανεξάντλητος και δίνει ανάγλυφα την εικόνα της κοινωνικής παθογένειας που γεννά η εγκληματικότητα και τη διαρκώς αυξανόμενη
ανακύκλωσή της.
Για να σπάσει ο παραπάνω φαύλος κύκλος της εγκληματικότητας θα πρέπει να θεσμοθετηθεί -πέρα από την ποινική καταστολή- και η εγκληματοπροληπτική διάσταση
στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης,
που θα αφορά πρώτα και κύρια στην αποκατάσταση του θύματος και στην παροχή
κοινωνικής προστασίας στα θύματα εγκληματικών πράξεων.

(
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είπαν &
έγραψαν

εκΚΕΝΤΡΙκός
Ο αγώνας για τα μισθολογικά συνεχίζεται
αμείωτος σε όλα τα μέτωπα. Με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου εμπράκτως θα αποδειχθεί το εύρος των αλλαγών και των αναγκαίων
διορθωτικών κινήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις του ΣτΕ είναι που καθορίζουν τα επίπεδα
των μισθών κι αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Αισιοδοξούμε ότι το 2018 θα φέρει τη δικαίωση που
επιθυμούμε αφού οι Ομοσπονδίες συνεχίζουν τις
προσφυγές στο ΣτΕ για την πλήρη συμμόρφωση
της Κυβέρνησης και την πλήρη εξόφληση των
οφειλομένων (υπόλοιπο 50%).
Μέτρα για το Πολυτεχνείο, μέτρα για την
6η Δεκεμβρίου, μέτρα για τον Τούρκο
Πρόεδρο, μέτρα και για την …κουτσή Μαρία. Για
το φόβο των Ιουδαίων… πάντα. Να δούμε όμως
πότε θα υπάρξει μια άρτια επιχειρησιακά κατανομή
του αστυνομικού προσωπικού αφενός για να μην
υπάρχει κατασπατάληση δυνάμεων, αφετέρου δε
για να αποφεύγονται οι τραυματισμοί και οι επικίνδυνες καταστάσεις που είναι και το ζητούμενο.
Για άλλη μια φορά με αφορμή την επέτειο
της εξέγερσης των φοιτητών το Νοέμβριο
του 1973 στο Πολυτεχνείο, οι συνήθεις μπαχαλάκηδες επιχείρησαν να αμαυρώσουν τις εκδηλώσεις
μνήμης. Επιθέσεις με βόμβες μολότοφ, καταστροφές, τραυματισμοί. Στη Θεσσαλονίκη ένας συνάδελφός μας τραυματίστηκε στο λαιμό από εκτόξευση
φωτοβολίδας, πολλοί άλλοι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, διέτρεξαν από τις μολότοφ σοβαρό κίνδυνο.
Επανέρχεται στην επικαιρότητα η συζήτηση για το άβατο των Εξαρχείων, ιδίως
μετά τον τραυματισμό από φωτοβολίδα της γνωστής δικηγόρου -καθηγήτριας Αναστασίας
Τσουκαλά. Τα ερωτήματα που είχαν τεθεί από
την Ομοσπονδία μας το καλοκαίρι με αφορμή
την πρωτοβουλία της να γίνει συζήτηση στα
Εξάρχεια, παραμένουν.

Πολύ σωστά επισημάνθηκε από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρη Γερακαράκο ότι κακώς το ελληνικό δημόσιο δεν παρίσταται ως πολιτική αγωγή στις δίκες των συλληφθέντων για τα επεισόδια που οδηγούν σε
τραυματισμούς και καταστροφές. Όπως είπε,
«ενώ το κράτος σε ό,τι διεκδικεί κάθε πολίτης εμφανίζεται ως πολιτικός ενάγων, αυτό δεν συμβαίνει στις περιπτώσεις των μπαχαλάκηδων και
είναι σαν να τους στηρίζει». Η Ομοσπονδία κι
εδώ θα πάρει σχετική πρωτοβουλία.
Σημαντικές επιτυχίες της Ελληνικής
Αστυνομίας μονοπώλησαν και πάλι το
ενδιαφέρον των ΜΜΕ. Κατασχέσεις μεγάλων
ποσοτήτων ναρκωτικών, συλλήψεις υπόπτων
και τρομοκρατική δράση, κατασχέσεις επικίνδυνου οπλισμού των μπαχαλάκηδων, εξαρθρώσεις δικτύων οργανωμένου εγκλήματος κλπ.
Όπου υπάρχει συντονισμός και συστηματική
εργασία, υπάρχουν και τα αναμενόμενα θετικά
αποτελέσματα. Συγχαρητήρια κι από μας.
Συνολικά 1.000 πρόσφυγες και μετανάστες διαφόρων εθνικοτήτων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, προγραμματίζεται να
αναχωρήσουν από Μυτιλήνη, Χίο και Σάμο για
την ενδοχώρα, σε μια προσπάθεια αποσυμφόρησης των κέντρων κράτησης. Σύμφωνα με
στοιχεία του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής αρχές Δεκεμβρίου ζούσαν 8.322 πρόσφυγες και μετανάστες στη Λέσβο, 2.704 στη
Χίο και 2.289 στη Σάμο. Συνολικά δηλαδή και
στα τρία νησιά ζούσαν 13.315 άτομα. Με την
επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στην Αθήνα,
η ελληνική κυβέρνηση επιδίωξε την τήρηση της
συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής
Ένωσης για το μεταναστευτικό, αλλά τα αποτελέσματα ήταν μάλλον πενιχρά αφού δεν ανακοινώθηκε απολύτως τίποτε.

Ξέρουμε και περνάμε τα μηνύματα με
χειρουργικές επεμβάσεις εκεί που
πρέπει, χωρίς να δημιουργούμε γενικότερες ταραχές αλλά μειώνοντας
τις δράσεις τους, και μειώνοντας τις
εντάσεις με χειρουργικό τρόπο. Να
υπενθυμίσω βέβαια την γενικότερη
αντιμετώπιση των τρομοκρατών από
τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, να πω
για Ρούπα, να πω για 29χρονο κ.λπ.

Καλές γιορτές
Δεν έχει προηγούμενο η απόφαση της
διοίκησης του 401 ΓΣΝΑ να μην δεχθεί τους τραυματισθέντες αστυνομικούς της
ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Αποκαλύφθηκε έτσι ότι υπήρχε
προ πολλού ολόκληρη διαταγή για τον εξωστρακισμό των αστυνομικών και των οικογενειών τους από το νοσοκομείο δήθεν για λόγους πληρότητας ενώ την ίδια ώρα αποφασιζόταν η νοσηλεία άλλων δημοσίων υπαλλήλων,
που δεν έχουν καμία σχέση με το χώρο.
Η απάτη πάει σύννεφο. Στο Μαρκόπουλο Αττικής, συνέλαβαν 53χρονη, η
οποία παρίστανε την …αστυνομικό και προσπαθούσε να εξαπατήσει διάφορους παθόντες - παραβάτες της νομοθεσίας περί καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το θέμα δεν είναι
ότι επιχείρησε να εξαπατήσει, αλλά ότι στην αρχή
την πίστεψαν και ενέδωσαν στις χρηματικές της
απαιτήσεις… Η κατηγορούμενη κατά το παρελθόν είχε συλληφθεί για διάπραξη όμοιων αδικημάτων, προσποιούμενη ιδιότητες Δημόσιων Λειτουργών (Εισαγγελέα, Στρατιωτικού Δικαστή) και
είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης!

Νίκος Τόσκας
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών

Το τι συμβαίνει, το διαπιστώσαμε ήδη
με όσα λαμβάνουν στα γερμανικά
αεροδρόμια, όπου οι Έλληνες που
ταξιδεύουν υφίστανται, ως ευρωπαίοι
πολίτες δεύτερης κατηγορίας, διαδικασία ελέγχου ταξιδιωτικών εγγράφων, τα
αεροπλάνα από την Ελλάδα σταθμεύουν
σε ειδικούς χώρους και οι επιβάτες
transit κινδυνεύουν να χάσουν τις πτήσεις τους. Δυστυχώς δεν μπορούμε, παρά να στηλιτεύσουμε την Κυβέρνηση,
διότι όπως καταγγέλλεται, ενώ γνώριζε
ότι η γερμανική Κυβέρνηση είχε πάρει
τέτοιες αποφάσεις, «εποίησε την νήσσαν» και επιχείρησε να υποβαθμίσει το
γεγονός, κρατώντας το μυστικό, μέχρι
που αποκαλύφθηκε στον Τύπο.

Μάξιμος Χαρακόπουλος
Αναπληρωτής Τομεάρχης Εσωτερικών
της Νέας Δημοκρατίας

ΑΤ-ΑΞΙΕΣ
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: Αναβολή πήρε η Κ.Υ.Α. για τα επιδόματα
αναπηρίας - κινδύνου και νυχτερινής αποζημίωσης
εν έχει προηγούμενο η κοροϊδία που παρατηρείται στην
αναμενόμενη από καιρό έκδοση της κοινής υπουργικής
απόφασης που θα καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος αναπηρίας – κινδύνου και νυχτερινής αποζημίωσης. Την ώρα που οι Ομοσπονδίες ζητούσαν επίμονα από την Κυβέρνηση να προβεί στην έκδοση της ΚΥΑ, οι αρμόδιοι υπουργοί κατέθεσαν στη Βουλή τροπολογία σύμφωνα με
την οποία «παρατείνονται μέχρι 30 Μαρτίου 2018 οι αποκλειστικές
προθεσμίες διαρκείας ενός έτους που προβλέπονται στις παρ. ΣΤ
και Ι του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 και λήγουν την 31η Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους (2017)».
Ειδικότερα, οι προϋποθέσεις αφορούν στην έκδοση κοινών
υπουργικών αποφάσεων για τον καθορισμό του ύψους των όρων
και των προϋποθέσεων καταβολής των επιδομάτων αναπηρίας και
κινδύνου των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας,

Δ

καθώς και για τον καθορισμό της αποζημίωσης του διδακτικού
προσωπικού των στρατιωτικών σχολών και των κέντρων εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας αντίστοιχα. Η διάταξη κρίνεται απαραίτητη καθώς δεν επαρκεί το
χρονικό διάστημα που προβλέπεται σήμερα για την έκδοση των
σχετικών υπουργικών αποφάσεων!
Όπως εύκολα αντιλαμβάνεται και ο πλέον μη μυημένος, η επίκληση της έλλειψης χρόνου δεν πείθει κανέναν διότι η Κυβέρνηση
είχε όλο το χρόνο στη διάθεσή της να ικανοποιήσει ένα δίκαιο αίτημα. Να σημειώσουμε δε ότι οι Ομοσπονδίες είχαν πολύ έγκαιρα
επισημάνει στους αρμόδιους υπουργούς την αναγκαιότητα της έκδοσης της ΚΥΑ για να μην υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις. Μάλιστα
είχαν προτείνει ως θεσμικοί εκπρόσωποι του συνόλου των εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία και στο Πυροσβεστικό Σώμα, να
διενεργηθεί συνάντηση – σύσκεψη, παρουσία των αρχηγών των

δύο Σωμάτων, αλλά και του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και
Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου μας, προκειμένου να ενημερωθούμε επίσημα για τις προθέσεις της Κυβέρνησης επί των προαναφερόμενων ζητημάτων και κατατεθούν σχετικές προτάσεις μας.
Τελευταία προσπάθειά τους, ήταν η υποβολή αιτήματος για συνάντηση και με τον ίδιο τον αρμόδιο υπουργό, κ. Νικόλαο Τόσκα,
στον οποίο ανέφεραν αναλυτικά το ιστορικό της υπόθεσης και ποιους αφορούν τα επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσεως αλεξιπτωτιστών, καταδυτικό, υποβρύχιων καταστροφέων,
δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, Ε.Κ.Α.Μ., Ε.Μ.Α.Κ., Μ.Α.Τ.,
ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών,
συνοδών σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων, ειδική αποζημίωση πυροτεχνουργών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία).

