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SMS
Συναδέλφισσες,
συνάδελφοι
Η Ομοσπονδία μας
ακολουθεί μια αγωνιστική
πορεία η οποία την έχει
κατατάξει στις πρώτες
θέσεις των φορέων
που με υπευθυνότητα και
σοβαρότητα πολέμησαν
τα μνημόνια και τους
εφαρμοστικούς τους νόμους
από την πρώτη στιγμή,
το 2010, όταν οι τότε
κυβερνήσεις υπέκυψαν στις
απαιτήσεις των δανειστών
για να βγει η χώρα
από τη χρεοκοπία. Με τις
προσφυγές στο Συμβούλιο
της Επικρατείας καταφέραμε
και ανατρέψαμε
μνημονιακούς νόμους,
κάτι που δεν πέτυχε κανένας
άλλος. Τώρα ξανά, είμαστε
από τους πρώτους που
ξεκινήσαμε τη διεκδίκηση
των αναδρομικών δώρων
εορτών και αδείας. Ας το
λάβουν όλοι υπόψη τους.

ΝέαΑστυνομία Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2018

ΤΟΥΡΚΙΑ

Συγκλονίστηκε η διεθνής
κοινή γνώμη από την
παραδοχή ότι ο
Σαουδάραβας
δημοσιογράφος Τζαμάλ
Κασόγκι, δολοφονήθηκε
με τον πιο φρικιαστικό
τρόπο μέσα στο
προξενείο της χώρας
του, στην
Κωνσταντινούπολη, από
ομάδα εκτελεστών που
προέρχονταν από
επίλεκτες δυνάμεις του
καθεστώτος. Η
πρωτοφανής αυτή
δολοφονική ενέργεια
έχει προκαλέσει
σφοδρές αντιδράσεις
μεταξύ των ισχυρών της
γης, αναδεικνύοντας
ωστόσο τη δύναμη της
πραγματικής
δημοσιογραφίας που για
την αντιμετώπισή της,
επιστρατεύτηκαν μέθοδοι
της μεσαιωνικής
βαρβαρότητας.

www.poasy.gr
poasy@otenet.gr
neaastynomia@poasy.gr

Μνημόνιο συνεργασίας
μεταξύ της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Αθήνα, Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27
τηλ.: 210.7770.685
fax: 210.7770.682

Να αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις σε κάθε εμπόδιο της ζωής και της υπηρεσίας,
τόνισε ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος

Έκδοση της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Αστυνομικών
Υπαλλήλων που έχει
στις τάξεις της 58 πρωτοβάθμιες
οργανώσεις και 40.000 μέλη

Εκδότης
Γρηγόρης Γερακαράκος
Υπεύθυνος έκδοσης
Σταύρος Φέτκος
Γραμματέας Δημοσίων &
Διεθνών Σχέσεων
Συντακτική Ομάδα
Σπύρος Λιότσος
Αθανάσιος Αθανασόπουλος
Σχεδιασμός - Σελιδοποίηση
www.2plus1.gr
Τα ενυπόγραφα άρθρα
δεν εκφράζουν υποχρεωτικά
τις θέσεις της ιδιοκτησίας
ή της σύνταξης
της «Νέας Αστυνομίας».

Μ

ε τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και
Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, συναντήθηκε
στις 21 Σεπτεμβρίου 2018, στα γραφεία της
Αρχιεπισκοπής, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, ο Αντιπρόεδρος Μελετών Επιμόρφωσης Αστυνομικών και Ειδικός Γραμματέας κ.
Σταύρος ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ, ο Πρόεδρος της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας κ. Ανάργυρος
ΔΙΧΤΑΣ, ο Γενικός Γραμματέας κ. Κωνσταντίνος ΕΥΘΥΜΙΟΥ και η Ταμίας – Ειδική Γραμματέας του Σωματείου κα Ευαγγελία ΒΟΥΤΣΕΛΑ.
Στον Αρχιεπίσκοπο, κατά τη διάρκεια της εγκάρδιας
συνομιλίας μας, αναφέραμε ειδικότερα τις πρωτοβουλίες συνδικαλιστικού περιεχομένου που αναπτύσσει η
Ομοσπονδία μας και σταθήκαμε ιδιαίτερα στο γεγονός
ότι πολλές φορές είμαστε αρωγός και στα προσωπικά
- οικογενειακά προβλήματα των συναδέλφων μας. Στο
πλαίσιο αυτό, και με τον προσήκοντα σεβασμό, απευθυνόμαστε στον Ηγέτη της Ελληνικής Εκκλησίας για
να μοιραστούμε μαζί του τον προβληματισμό και τις
ανησυχίες μας όσον αφορά στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, τόσο στο θεσμό της Ελληνικής Αστυνομίας, όσο και στην αστυνομική οικογένεια, γενικό-

τερα. Θεωρώντας δε ανεκτίμητη τη συμβολή της Εκκλησίας στη στήριξη των συμπολιτών μας, ιδίως όσων
έχουν πληγεί απ’ την κρίση, θέσαμε υπόψη του και τις
δικές μας πρωτοβουλίες και ζητήσαμε να υπάρξει συνεργασία προς αυτήν την κατεύθυνση, εξετάζοντας ζητήματα όπως η φιλοξενία τέκνων αστυνομικών στις
δομές της Ελληνικής Εκκλησίας (παιδικοί σταθμοί, κατασκηνώσεις κ.λπ.). Επίσης, τον παρακαλέσαμε να χοροστατήσει σε ειδική λειτουργία που θα προγραμματίσουμε προσεχώς υπέρ των Πεσόντων στο Καθήκον
Αστυνομικών, πρόταση που αποδέχθηκε με μεγάλη ευχαρίστηση.
Ο Αρχιεπίσκοπος, από την πλευρά του, μας ευχαρίστησε για την άοκνη προσπάθεια που καταβάλλουν
όλοι οι αστυνομικοί, ώστε, στην κρίσιμη περίοδο που
διανύει η Πατρίδα μας, να αγωνίζονται με όλες τις δυνάμεις τους σε κάθε εμπόδιο της ζωής και της υπηρεσίας, βοηθώντας ποικιλοτρόπως από τη μία στην προάσπιση και την προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων
τους και από την άλλη στη διαφύλαξη του αγαθού της
ασφάλειας του πολίτη ως δημόσιου και κοινωνικού
αγαθού.

Επίσης, για την υλοποίηση των προαναφερόμενων
δράσεων, ο Πρόεδρος και τα λοιπά στελέχη της Ομοσπονδίας, κατόπιν προτάσεως του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου, συμφώνησαν από κοινού σε σύντομο
χρονικό διάστημα να υλοποιηθεί σε πρώτη φάση ένα
Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για κοινές κοινωνικές
δράσεις με την παροχή κάθε δυνατής ηθικής και υλικής βοήθειας προς τις λιγότερo ευνοημένες κοινωνικές ομάδες που εξακολουθούν να βιώνουν την κρίση
στη χώρα μας.
Ο Αρχιεπίσκοπος ευχήθηκε κάθε επαγγελματική και
προσωπική επιτυχία στον καθένα ξεχωριστά, ενώ από
την πλευρά μας, αφού τον ευχαριστήσαμε για την συνάντησή μας, του προσφέραμε αναμνηστική πλακέτα.

Σε εξέλιξη η πρωτοβουλία
μας για το Λύρειο Ίδρυμα

Η ατζέντα του μήνα
11-09-18

Ανακοίνωση του προεδρείου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού της Χώρας στην 83η ΔΕΘ.

17-09-18

Με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του «Λυρείου Ιδρύματος Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κηφισίας,
Αμαρουσίου και Ωρωπού κ.κ. ΚΥΡΙΛΛΟ, συναντήθηκαν
οι Αντιπρόεδρος Οικονομικών και Οργανωτικός Γραμματέας – Αναπληρωτής Ταμίας της Ομοσπονδίας μας, κ.κ.
Βασίλειος ΠΑΝΤΑΖΗΣ και Θεόδωρος ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ.

19-09-18

Έγγραφο προς την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κα
Όλγα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ και την Υφυπουργό Προστασίας του
Πολίτη κα Κατερίνα ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ για τις εκκρεμότητες
και το αίτημά μας για συνάντηση μαζί τους.

20-09-18

Με τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, συναντήθηκε στα γραφεία της Αρχιεπισκοπής ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, ο Αντιπρόεδρος Μελετών - Επιμόρφωσης
Αστυνομικών και Ειδικός Γραμματέας κ. Σταύρος ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας κ. Ανάργυρος ΔΙΧΤΑΣ, ο Γενικός Γραμματέας κ. Κωνσταντίνος ΕΥΘΥΜΙΟΥ και η Ταμίας – Ειδική
Γραμματέας του Σωματείου κα Ευαγγελία ΒΟΥΤΣΕΛΑ.

3

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2018 ΝέαΑστυνομία

Μ

ε τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του «Λτρείου Ιδρύματος Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κηφισίας, Αμαρουσίου και
Ωρωπού κ.κ. ΚΥΡΙΛΛΟ, συναντήθηκαν οι Αντιπρόεδρος Οικονομικών και Οργανωτικός Γραμματέας – Αναπληρωτής Ταμίας της Ομοσπονδίας μας, κ.κ. Βασίλειος ΠΑΝΤΑΖΗΣ και Θεόδωρος ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ,
αντίστοιχα, προκειμένου να θέσουν υπόψη του την πρωτοβουλία που
έχουμε λάβει για την συμμετοχή μας στην αποκατάσταση της λειτουργίας
του Ιδρύματος, μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018.
Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, αφού ευχαρίστησε την Ομοσπονδία
μας για την συγκινητική απόφαση που έχουμε λάβει, να συνδράμουμε
οικονομικά στην επαναλειτουργία της φιλόξενης αυτής στέγης, μας ενημέρωσε ότι έχει εκδηλωθεί τεράστιο ενδιαφέρον από επώνυμους και μη
παράγοντες της οικονομικοπολιτικής ζωής του τόπου, ωστόσο, η Ομοσπονδία μας θα μπορούσε να καλύψει μέρος του κόστους της εκπόνησης
της αναγκαίας «μελέτης πυρασφάλειας και πυροπροστασίας» των νέων,
πλέον, εγκαταστάσεων του Ιδρύματος.

Χιούμορ... του Κώστα Μητρόπουλου (ΤΑ ΝΕΑ)
Μετατροπή της εφημερίδας
από έντυπη σε ηλεκτρονική έκδοση

28-09-18

Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας συναντήθηκε με τον
Πρόεδρο του Δ.Σ. του Μετοχικού Ταμείου Στρατού
(Μ.Τ.Σ.) & του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μ.Τ.Σ., κ. Χρήστο
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ καθώς και τον Γενικό Διευθυντή
του Ταμείου, Ταξίαρχο κ. Αθανάσιο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ, προκειμένου να συζητηθούν τα εκκρεμή ασφαλιστικά θέματα
των εν ενεργεία και εν αποστρατεία συναδέλφων μας.

4-10-18

Αίτημα στον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μιχαήλ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ να
τροποποιηθεί η ρύθμιση για το πόθεν έσχες ώστε να
αποφευχθεί η ταλαιπωρία μέσω της επανυποβολής των
αναγκαίων δικαιολογητικών.

11-10-18

Συνεδρίασε το συντονιστικό των Προέδρων των Ομοσπονδιών μας προκειμένου να τεθεί η περαιτέρω αγωνιστική δράση μας.

15 -10-18

Η τρομοκρατική ενέργεια κατά της Ελληνικής Αστυνομίας και των συναδέλφων μας που βρέθηκαν αυτή τη
φορά στο στόχαστρο των «γνωστών αγνώστων» με τις
κουκούλες και τις μολότοφ, στο ΑΤ Ομόνοιας συνιστά
μείζονα πρόκληση για την ελληνική κοινωνία και τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας, τα οποία εμφανίζονται
και πάλι ανήμπορα να ανακόψουν τη δράση τους.

16-10-18

Ομιλία Προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. Γρηγόρη Γερακαράκου
στη Διαρκή Επιτροπή της Βουλής για το «Πόθεν Έσχες».

20-10-18

Επίσκεψη του Προέδρου της Ομοσπονδίας στη Ρόδο και
στη Λέρο με αφορμή ενημερωτική συνάντηση της Γραμματείας Γυναικών και τη θεατρική παράσταση «Η κόμισσα της φάμπρικας», που δόθηκε με την οικονομική υποστήριξη της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

24-10-18

Συνεδρίαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας.

Τέλος, συμφωνήθηκε να ακολουθήσει νέα συνάντηση κατά την οποία
θα οριστικοποιηθεί το ύψος της οικονομικής συμμετοχής της Ομοσπονδίας, σύμφωνα και με τις αποφάσεις των συνδικαλιστικών μας οργάνων.

Οι συνεχιζόμενες προκλητικές επιθέσεις του Ρουβίκωνα δεν έχουν
καμία δικαιολογία από τη στιγμή που ξεφεύγουν της νομιμότητας.
Επόμενο είναι η κοινή γνώμη να μην αντιλαμβάνεται τις
«ακτιβιστικές» του προθέσεις και να απαιτεί από την ηγεσία του
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τις αναγκαίες παρεμβάσεις.

“
Σ

Η χρήση βίας μπορεί
να φαίνεται καμιά φορά ότι κάνει καλό,
το καλό αυτό όμως είναι προσωρινό,
ενώ το κακό που προξενεί είναι μόνιμο.

Μαχάτμα Γκάντι

”

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Νέα Αστυνομία παύει
να κυκλοφορεί σε έντυπη μορφή και στο εξής θα τη βρίσκετε στην
ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας, στο www.poasy.gr
Στόχος μας είναι η αναβάθμιση της επικοινωνίας με τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις και τα μέλη τους. Είναι γνωστό ότι τα τελευταία
χρόνια ο αριθμός των ηλεκτρονικών εφημερίδων βρίσκεται σε σταδιακή αύξηση, μεταμορφώνοντας ριζικά τον κλάδο των ειδήσεων.
Αναλαμβανόμενοι ότι οι ανάγκες των αναγνωστών αλλάζουν, αλλάζει και ο τρόπος ανάγνωσης μίας εφημερίδας. Η γρήγορη μετάδοση ειδήσεων σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος της ηλεκτρονικής εφημερίδας, αποδεικνύονται πολύ ισχυρά εφόδια για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις και όσο αναπτύσσονται οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι έντυπες μορφές θα τείνουν να εκλείπουν. Με την πάροδο
του χρόνου, θα είμαστε σε θέση να ξεδιπλώσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε, έτσι ώστε να είναι πιο άμεση η παρουσίαση
των δραστηριοτήτων της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και των μελών της.
Συνεπώς αντιλαμβανόμαστε πως η εξέλιξη της τεχνολογίας και
στον τομέα των ηλεκτρονικών εφημερίδων, προσφέρει σημαντικές
υπηρεσίες. Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. εξελίσσεται με γνώμονα την προσφορά σε
όλους ποιοτικής, αντικειμενικής και άμεσης πληροφόρησης.
Ο υπεύθυνος έκδοσης
Φέτκος Σταύρος
Γραμματέας Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

Συντονισμός για νέες αγωνιστικές
κινητοποιήσεις

υνεδρίασε στις 11 Οκτωβρίου 2018 το
συντονιστικό των Προέδρων των Ομοσπονδιών μας προκειμένου να τεθεί η
περαιτέρω αγωνιστική δράση μας, μετά την
πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας
στην 83η ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη και τις αλλαγές που επήλθαν στις ηγεσίες των υπουργείων, στο πλαίσιο του τελευταίου ανασχηματισμού της κυβέρνησης.
Αφού έγινε διεξοδική συζήτηση των κοινών προβλημάτων και αιτημάτων, ομόφωνα
αποφασίστηκε να τεθούν προς άμεση διεκδίκηση δυο διαχρονικά αιτήματά μας, αυτό
της αναγνώρισης της επικινδυνότητας του
επαγγέλματός μας αφενός και αφετέρου, της
επέκτασης της μάχιμης 5ετίας σε όλο το

προσωπικό, ανεξαρτήτως της Υπηρεσίας που
υπηρετεί αυτό και με παράλληλη αύξηση των
αναγνωρίσιμων ως μάχιμων ετών, από πέντε
σε επτά.
Κοινή διαπίστωση όλων ήταν ότι προ πολλού έχει υπερωριμάσει η συζήτηση και η συνακόλουθη υποσχεσιολογία των πολιτικών
κομμάτων και άρα ουδεμία άλλη προθεσμία
είναι επιτρεπτή από την πλευρά μας για ατέρμονες συζητήσεις και διευκρινιστικές συναντήσεις με τους αρμοδίους.
Ωστόσο, για τελευταία φορά και δεδομένου ότι έχει προστεθεί στο κοινό μας αγωνιστικό μέτωπο και η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ), θα προβούμε το αμέσως προσεχές διάστημα σε σει-

ρά καθοριστικών συναντήσεων έτσι ώστε να
ενημερώσουμε αλλά και να λάβουμε τις αναγκαίες απαντήσεις με βάση τις οριστικοποιημένες θέσεις μας – προτάσεις νομοθετικών
ρυθμίσεων.
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Διεκδικούμε επαναφορά
των αποδοχών στα επίπεδα
του Ιουλίου του 2012

ι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού της
Χώρας στην 83η ΔΕΘ, αλλά και η δημιουργία από την Κυβέρνηση «κλίματος», ύστερα από την από καιρό, προγραμματισμένη και πολυδιαφημισμένη έξοδο της Χώρας από τα Μνημόνια, έχουν δημιουργήσει στα
στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας την εδραία
πεποίθηση ότι προσεχώς επίκειται επιστροφή
των χρημάτων από όλες τις περικοπές των μισθών τους.
Κάθε πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για οικονομική ενίσχυση του κλάδου των ενστόλων
και επαναφορά του μισθού τους σε αξιοπρεπή
επίπεδα, κινείται βεβαίως προς τη σωστή κατεύθυνση και πρέπει να κρίνεται θετικά. Καθώς,
μάλιστα, έχουμε όλοι και το μέτρο σύγκρισης
της επιστροφής αναδρομικών από Κυβερνήσεις
του παρελθόντος, μπορούμε να κάνουμε τις
αναγωγές και τις αξιολογήσεις μας, αποδίδοντας με δίκαιη κρίση και ιστορική ακρίβεια τα του
Καίσαρος τω Καίσαρι.
Πλην, όμως, η Π.Ο.ΑΣ.Υ. είναι υποχρεωμένη
να υπενθυμίσει προς όλους, ενστόλους και μη,
ότι δεν μας δίδεται τίποτα περισσότερο από

Π
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αυτά που δικαιούμαστε, δηλαδή από το αληθινό και δίκαιο αντίτιμο της υπηρεσίας μας!
Πιο συγκεκριμένα και ξεκάθαρα: Η Κυβέρνηση, όταν νομοθετηθούν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, θα χορηγήσει μέρος και όχι το σύνολο αυτών που είναι υποχρεωμένη από το
Σύνταγμα και τις αμετάκλητες αποφάσεις των
Δικαστηρίων να επιστρέψει ως παρανόμως παρακρατηθέντα, υπό το βάρος μάλιστα απειλής
επιβολής κυρώσεων από την Ειδική Επιτροπή
Συμμόρφωσης του ΣτΕ!
Καμία χάρη και κανένα «δωράκι» επομένως
δεν έλαβαν, ούτε ποτέ ζήτησαν τα στελέχη της
Ελληνικής Αστυνομίας! Ο μισθός είναι ανάλογος του κοινωνικού μας έργου και σύμφωνος
πάντα με τις Συνταγματικές και Ευρωπαϊκές
Αρχές της αξιοπρεπούς διαβίωσης και της ειδικής μισθολογικής μεταχείρισης των ενστόλων. Αυτό και μόνο απαιτούμε, αυτό οφείλει να
πράξει κάθε πολιτική ηγεσία που σέβεται το
κράτος δικαίου και που δεν αντιμετωπίζει τους
πολίτες του κατά το δοκούν.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους με αξιοπρέπεια, περηφάνια, συνέπεια και διάθεση κοι-

νωνικής προσφοράς να συνεχίσουν να εκπληρώνουν ανεπηρέαστοι τα καθήκοντά τους,
προσφέροντας στον Έλληνα πολίτη και το κοινωνικό σύνολο αυτά που αναμένουν από αυτούς. Επίσης, να κλείσουν τα αφτιά τους στις
«σειρήνες» και να στηρίξουν και σε αυτήν την
κρίσιμη μάχη το συνδικαλιστικό μας αγώνα.
Τίποτα και ποτέ δεν μας χαρίστηκε και για τίποτα δεν ζητούμε ελεημοσύνη. Δηλώνουμε
προς κάθε κατεύθυνση ότι ως Έλληνες αστυνομικοί και ως συνδικαλιστικοί τους εκπρόσωποι δεν είμαστε δεδομένοι κανενός. Προσφέρουμε ακόμα και τη ζωή μας και η πολιτεία
οφείλει να πράξει το χρέος της.
Επίσης, καλούμε τον Πρωθυπουργό της Χώρας και τη νέα Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη, να εναρμονιστούν
πλήρως με τις αμετάκλητες αποφάσεις του ΣτΕ
και να επαναφέρουν τις αποδοχές μας στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012, καθώς και να χορηγήσουν «εφάπαξ» τα αντίστοιχα αναδρομικά
μας!!
Είναι δίκαια και πρέπει να γίνουν πράξη! Έως
τότε θα μας βρίσκουν διαρκώς απέναντί τους.

Τελικά, την κόλαση
τη φέρνουν οι ...άνθρωποι!

αράσταση διαμαρτυρίας στον Γενικό
Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης,
Υποστράτηγο κ. Νικόλαο ΜΕΝEΞΙΔΗ, στην
έδρα της ΓΕ.Π.Α.Δ.Α.Μ.Θ. στην Κομοτηνή,
πραγματοποίησε, στις 27/10/2018, η Ομοσπονδία μας, σε συνεργασία, και μετά από
σχετική πρόσκληση του Σωματείου Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Δράμας, της Συνδικαλιστικής Κίνησης Αστυνομικών Ξάνθης και
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού
Ροδόπης.
Μετά από τις έγγραφες και προφορικές καταγγελίες των τοπικών Ενώσεων προς την
Ομοσπονδία μας, ο Πρόεδρος κ. Γρηγόρης
Γερακαράκος, συνοδευόμενος από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ κ. Θεόφιλο ΠΑΠΑΔΑΚΗ, τον
ταμία της Ομοσπονδίας κ. Γεώργιο ΚΟΥΛΙΑΚΗ
και τους προέδρους των Ενώσεων, Σωματείου
Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Δράμας Απόστολο ΠΙΤΣΙΚΟΓΛΟΥ, Συνδικαλιστικής Κίνησης Αστυνομικών Ξάνθης Νικολάου ΓΟΥΝΑΡΙΔΗ και Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ροδόπης Βασιλείου ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ, μετέφερε
στον Υποστράτηγο τα εύλογα ερωτήματα που

προκαλούν στους συναδέλφους μας οι συνεχείς διαταγές για μέτρα αστυνόμευσης χωρίς
να λαμβάνονται υπόψη οι ανακλήσεις των
αποσπασμένων συναδέλφων και η τρομερή
έλλειψη προσωπικού, η καταστρατήγηση του
ωραρίου εργασίας και η εκτέλεση υπηρεσίας
επί 10ωρα, η απουσία μέτρων υγιεινής και
ασφάλειας στα κέντρα κράτησης αλλοδαπών
(ελλιπής φύλαξη του ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Ξάνθης), η
εφαρμογή της πρόσφατης διαταγής για την
αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, σε
συνάρτηση με αυτή του σχεδίου αστυνόμευσης
«ΠΕΡΣΕΑΣ», η ανασφάλεια που βιώνουν γενικά
οι συνάδελφοί μας, καθώς και άλλα γνωστά
στη διοίκηση προβλήματα.
Το οξυμένο πρόβλημα του μεταναστευτικού
λειτουργεί επίσης επιβαρυντικά εξαιτίας της
διάθεσης δυνάμεων στα νησιά αλλά και σε άλλους νομούς όπως, στην Μουσθένη Νομού
Καβάλας, όπου καλούνται να επιχειρήσουν
αστυνομικοί από τη Δράμα, χωρίς κανένα μέτρο υγιεινής και διοικητικής μέριμνας, με κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητά τους κατά
τους ελέγχους υπόπτων, που καλούνται να
πραγματοποιούν κατά μήκος του οδικού δικτύου και όχι μόνο.
Ο κ. Γενικός δήλωσε από την πλευρά του ότι
λαμβάνει υπόψη του τις παρατηρήσεις και τα
παράπονα των συναδέλφων, οι οποίοι πράγματι εκφράζουν την αγωνία και την ανησυχία
τους. Δεσμεύτηκε μάλιστα ότι θα προβεί σε
επανασχεδιασμό του αριθμού των διατιθεμένων δυνάμεων και θα διασφαλίσει την τήρηση
των κανονισμών εργασίας όσων μετακινούνται
στο πλαίσιο των νέων διαταγών για την αστυνόμευση της ευρύτερης περιοχής.
Νωρίτερα, είχε προηγηθεί επιτόπια επίσκεψη
στις πρόχειρες εγκαταστάσεις αλλοδαπών του

Ιάσμου, όπου διαπιστώθηκαν οι άθλιες συνθήκες κράτησης εκατοντάδων ανθρώπων σε
ένα χώρο που μετά βίας δέχεται 20-30 άτομα.
Επίσης, καταγράφηκαν οι επισφαλείς συνθήκες
εργασίας των συναδέλφων μας, καθώς και η
οξύτητα των μεταναστευτικών πιέσεων στην
ευρύτερη περιοχή.
Η Ομοσπονδία μας, χωρίς να υπεισέρχεται
σε εσωτερικά ζητήματα της διοίκησης και των
επιχειρησιακών σχεδιασμών, αφουγκράζεται
την αγωνία των συναδέλφων μας και τους διαβεβαιώνει με τη σειρά της ότι θα επανέλθει
προκειμένου να τους προστατεύσει από τις αυθαιρεσίες της διοίκησης και τις παράλογες διαταγές που εκδίδονται, όταν παραμένει διάφορο
αν αυτές δύνανται να υλοποιηθούν εν τοις
πράγμασι. Τελικά, την κόλαση τη φέρνουν οι
…άνθρωποι!

Δικαστική διεκδίκηση
επιδομάτων εορτών
Χριστουγέννων Πάσχα και αδείας
Ενημερώθηκαν
οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
για τις αποφάσεις
της Εκτελεστικής Γραμματείας

Α

ναφορικά με τη δικαστική διεκδίκηση της αναδρομικής καταβολής των επιδομάτων εορτών
Χριστουγέννων - Πάσχα και επιδόματος αδείας, η Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ., στη συνεδρίαση της 29ης Οκτωβρίου 2018, υλοποιεί την
ομόφωνη απόφαση του από 24/10/2018 Διοικητικού Συμβουλίου της. Ειδικότερα, θέτει υπό την αιγίδα
της Ομοσπονδίας την εν λόγω δικαστική διεκδίκηση,
προτείνοντας στις πρωτοβάθμιες ενώσεις την πρόσφορα του νομικού της συμβούλου κου Χαράλαμπου
Μπουκουβάλα, δικηγόρου Αθηνών.
Η προσφορά του κ. Μπουκουβάλα, προβλέπει για
κάθε συμμετέχοντα καταβολή ποσού έως 20 ευρώ και
εργολαβική αμοιβή 3% επί του καθαρού καταβαλλομένου ποσού, ύστερα από την αφαίρεση των εξόδων.
Η υπόδειξη της εν λόγω προσφοράς κρίθηκε ομόφωνα από την Εκτελεστική Γραμματεία, βάσει των συνολικών κριτηρίων ως η πλέον κατάλληλη για τα μέλη
της, δεδομένου μάλιστα της πανθομολογούμενης νομικής του επιτυχίας στις δικαστικές διεκδικήσεις ενώπιον του ΣτΕ για την κήρυξη ως αντισυνταγματικών
των ειδικών μισθολογίων που ψηφίστηκαν για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας από το 2012 μέχρι και
σήμερα.
Υπενθυμίζεται ότι θα διεκδικηθούν, με Αγωγές που
θα κατατεθούν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων ετών 2016,
2017 και 2018, εορτών Πάσχα ετών 2017, 2018 και
αδείας ετών 2017, 2018, συνολικού ποσού ύψους
2.500 ευρώ (500€ x 3, 250€ x 2 και 250€ x 2 αντίστοιχα).
Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της συγκέντρωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών έως
20/11/2018, ώστε να μην παραγραφεί το επίδομα
Χριστουγέννων του 2016, η Ομοσπονδία, σε συνεργασία με τις A' Bάθμιες Ενώσεις, θα χορηγήσει
στους ενδιαφερόμενους τα απαραίτητα για τη συμμετοχή τους έγγραφα, έτοιμα προς υπογραφή, θα
παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή στη διαχείριση και
διαβίβαση των εγγράφων και θα παρακρατήσει το
ποσό εκάστου (20 €), από τη μισθοδοσία του, βάσει
της λίστας συμμετεχόντων που κάθε A' Bάθια Ένωση της παραδώσει.
Τα προς υπογραφή έγγραφα είναι: τα πλήρη Στοιχεία Ενάγοντος • η Εξουσιοδότηση με το γνήσιο της
υπογραφής και • η σύμβαση δικηγορικής εντολής (σε
δύο πρωτότυπα αντίτυπα).
Τέλος, επισημαίνεται ότι τυχόν περεταίρω διευκρινήσεις ή απορίες θα δοθούν στο Γενικό Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα
στις 1 και 2 Νοεμβρίου 2018, πλην όμως η συγκέντρωση των δικαιολογητικών μπορεί να αρχίσει.
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Oμαδικές αγωγές
υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας

Οι εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου στις 24-10-2018, όπου συζητήθηκαν όλα τα τρέχοντα θέματα,
με κυρίαρχα τα οικονομικά αιτήματα και οι συνεχιζόμενες εγκληματικές επιθέσεις κατά της αστυνομίας

Σ

υνεδρίασε στις 24 Οκτωβρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας με θέματα Ημερήσιας Διάταξης την ενημέρωσή του
για τις ενέργειες – πρωτοβουλίες της Εκτελεστικής
Γραμματείας και τη συζήτηση θεμάτων που είχαν
τεθεί εκ μέρους μελών του.
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, ξεκίνησε την ενημέρωση καταγγέλλοντας την άνανδρη επίθεση στο Α.Τ. Ομονοίας και
σε όχημα της Δ.Α.Ε.Α. από ομάδες με ακραία και
αντιδημοκρατική συμπεριφορά, καταγγέλλοντας
παράλληλα όσους στοχοποιούν την Ελληνική
Αστυνομία με διάφορα προσχήματα. Στη συνέχεια
αναφέρθηκε εκτενώς στην πρόσφατη συνάντηση
της Ομοσπονδίας και των τεσσάρων πρωτοβάθμιων σωματείων μας με τον Αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ για το μεταναστευτικό, τονίζοντάς του με
αφορμή και την έκδοση της σχετικής διαταγής για
την αστυνόμευση, ότι είναι αδύνατον να ανταποκριθούν πλέον στα καθήκοντά τους οι συνάδελφοί
μας, εξαιτίας της τρομερής έλλειψης προσωπικού,
σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες, αλλά και
την καταστρατήγηση των συνθηκών εργασίας και
των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Ζητήσαμε δε,
από τον κ. Αρχηγό, να εκδώσει άμεσα ανάλογη
διαταγή με την οποία να καλεί τους διοικούντες να
σέβονται τα εργασιακά δικαιώματα των υφισταμένων τους και σε αντίθετη περίπτωση να ελέγχονται
για τα παραπτώματά τους. Διαρκές αίτημά μας είναι
άλλωστε η αστυνομία να υπηρετεί τον πολίτη και
να βρίσκεται δίπλα του όταν τον χρειάζεται.
Επίσης, έκανε γνωστό στο ΔΣ ότι, το Υπουργείο
προωθεί προεδρικό διάταγμα για την τροποποίηση
των διατάξεων περί κρίσεων - προαγωγών Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. Προώθηση για την
οποία το συνδικαλιστικό μας κίνημα ενημερώθηκε
μέσω του τύπου, ενώ, μετά από ιδία έρευνα, εντοπίσθηκαν οι επίμαχες διατάξεις αυτού, οι οποίες,
σε κάθε περίπτωση, μας βρίσκουν απέναντι, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι ποτέ αυτές δεν μπήκαν σε διάλογο με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Τέτοιου είδους τακτικές και πρακτικές,
δήλωσε ο Πρόεδρος, δεν περιποιούν τιμή για τον
οργανισμό της Ελληνικής Αστυνομίας και μας γυ-

ρίζουν, δυστυχώς, πολλά χρόνια πίσω, σε εποχές
που κανείς μας δε θέλει να θυμάται.
Για τα τρέχοντα οικονομικά θέματα ακολούθησε
ενημέρωση από το Νομικό Σύμβουλο της Ομοσπονδίας κ. Χάρη ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ και τον Αντιπρόεδρο
Οικονομικών κ. Βασίλειο ΠΑΝΤΑΖΗ, εφιστώντας
την προσοχή όλων ειδικά στο θέμα της διεκδίκησης
των περικοπών που είχαν ψηφιστεί μετά το πρώτο
Μνημόνιο για τα δώρα και το επίδομα αδείας, τονίζοντας ότι η Ομοσπονδία πρέπει να λάβει ομόφωνη απόφαση για την περαιτέρω ενωτική δράση της.
Ο Νομικός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας κ. Χάρης ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ αναφέρθηκε εκτενώς στη
συνεδρίαση της Επιτροπής Συμμόρφωσης του ΣτΕ,
που είχε εκδικάσει την προηγούμενη ημέρα, 2310-2018, τη γνωστή αίτηση της Ομοσπονδίας μας
λόγω της παρέλευσης της οκτάμηνης προθεσμίας
που είχε δώσει στο ελληνικό δημόσιο για την πλήρη αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών των
ενστόλων. Το ελληνικό δημόσιο δεν ζήτησε αναβολή, ούτε παραστάθηκε, αντιθέτως κατέθεσε έγγραφο, υποστηρίζοντας ότι στο κατατεθέν προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού υπάρχει Κωδικός με
εγγραφή 800.000.000 ευρώ και ότι αυτό θεωρείται έναρξη εκτέλεσης της επίδικης απόφασης και
άρα έχει συμμορφωθεί. Τελούντες εν αναμονή της
απόφασης της Επιτροπής Συμμόρφωσης, θέση της
Ομοσπονδίας, ωστόσο, εξακολουθεί να είναι ότι
επισήμως δεν υπάρχει κανένα σχέδιο νόμου ούτε
υπουργική απόφαση βάσει των οποίων να προκύπτει η αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών
και μάλιστα στα επίπεδα του 2012, γι’ αυτό άλλωστε συνεχίζουμε το δικαστικό μας αγώνα στο Συμβούλιο της Επικρατείας και με τις ήδη κατατεθείσες
άλλες προσφυγές μας για το νέο μισθολόγιο κλπ.
Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε στη συνέχεια για το θέμα των ημερών –διεκδίκηση και εξασφάλιση της
μη παραγραφής των περικοπών των δώρων και
του επιδόματος αδείας- τονίζοντας ότι η Ομοσπονδία, πρώτη και σε ανύποπτο χρόνο είχε ξεκινήσει
τη διαδικασία διεκδίκησης συγκεκριμένων ποσών,
της περιόδου από το 2016 και εντεύθεν, και μάλιστα με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, επιλέγοντας
συγκεκριμένη τακτική και σε συνεργασία με ορισμένα ΔΣ πρωτοβάθμιων σωματείων – μελών μας,

με κύριο γνώμονα τη διασφάλιση των δικαιωμάτων
όλων των αστυνομικών, όπως έχει τονιστεί έκτοτε
και σε άλλες συνεδριάσεις, τόσο του ΔΣ της Ομοσπονδίας, όσο και των Γενικών Συμβουλίων αυτής.
Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο παραγραφής, τονίστηκε επίσης ότι η τελευταία εξέλιξη δεν αποτελεί
αιφνιδιασμό για εμάς, διότι υπάρχουν τα χρονικά
περιθώρια διεκδίκησης και διασφάλισης του μείζονος αποτελέσματος, έως τέλη Δεκεμβρίου 2018,
αρκεί να υποβληθούν εγκαίρως οι απαιτούμενες
αγωγές.
Για τον καλύτερο χειρισμό της υπόθεσης και με
στόχο την κατοχύρωση των συμφερόντων όλων
των συναδέλφων μας, όπως έγινε και με τις προσφυγές στο ΣτΕ για τα μισθολογικά, το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να προβεί σε ομαδικές αγωγές υπό
την αιγίδα της Ομοσπονδίας μας, επισημαίνοντας
τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε περίπτωση μεμονωμένων διεκδικήσεων.
Ακολούθησε ενημέρωση από τον Αντιπρόεδρο
Οικονομικών κ. Βασίλειο ΠΑΝΤΑΖΗ για τη συνάντηση που είχε στις 28 Σεπτεμβρίου 2018, αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας με τον Πρόεδρο του
Δ.Σ. του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ.) & του
Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μ.Τ.Σ., κ. Χρήστο ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ καθώς και τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου, Ταξίαρχο κ. Αθανάσιο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ, προκειμένου να συζητηθούν τα εκκρεμή ασφαλιστικά θέματα των εν ενεργεία και εν αποστρατεία
συναδέλφων μας. Από τις συναντήσεις αυτές προέκυψε - επιβεβαιώνοντας την ορθότητα των καταγγελιών και των επιχειρημάτων μας - ότι η κυβέρνηση επιχείρησε τους θερινούς μήνες και σε δυο
φάσεις να θεσμοθετήσει περικοπές των μερισμάτων
του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, και μάλιστα επικαλούμενη ψευδώς στη σχετική Αιτιολογική Έκθεση
ότι δεν υπάρχουν μειώσεις, ενώ ο συγκυβερνήτης
και Υπουργός Εθνικής Αμύνης δήλωνε στη Βουλή
των Ελλήνων ότι φωνάζουν οι συνδικαλιστές για
ένα δυο ευρώ μειώσεις μόνο στο βαθμό του Ταξιάρχου. Για την κατατοπιστική συζήτηση που έγινε
στο ΜΤΣ όσον αφορά τη χορήγηση του ΒΟΕΑ και
τα άλλα αιτήματά μας (εκπροσώπηση στο ΔΣ, νοσηλεία στο ΝΙΜΤΣ, επιβίωση του ΜΤΣ, κλπ.) έχουμε
εκδώσει λεπτομερή ανακοίνωση από τις 2 Οκτω-

βρίου 2018, Αρ. Πρωτ.: 505/1/28α).
Σε ό,τι αφορά το αίτημά μας για τη μη ηλεκτρονική
επανυποβολή των δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης των προηγουμένων ετών στην τασσόμενη
προθεσμία του Σχεδίου Νόμου του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που είχε εισαχθεί προς ψήφιση στην Βουλή, ο
Αντιπρόεδρος Οικονομικών είπε ότι ο ίδιος ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας εξήγησε ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής τους λόγους για τους
οποίους δεν έπρεπε να υποστεί το αστυνομικό προσωπικό την περιττή αυτή διαδικασία. Επαναλαμβάνοντας ότι, η Ομοσπονδία μας, διαχρονικά, επιδιώκει τη διαφάνεια, απαιτεί την εντιμότητα και περιθωριοποιεί τυχόν φαινόμενα διαφθοράς στο χώρο μας.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τα θέματα που τέθηκαν εκ
μέρους μελών της ΕΓ και του ΔΣ, τονίστηκε ότι
«κρούουν ανοικτές θύρες», διότι η Ομοσπονδία
απαιτεί σε όλους τους τόνους όχι μόνο νέες προσλήψεις αλλά και επαναφορά των καταργηθέντων
6.700 κενών οργανικών θέσεων. Επίσης, είναι
γνωστές και ξεκάθαρες οι θέσεις μας για το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό, πρόσφατα δε έχουν
υπερψηφιστεί και με το Ψήφισμα του πανελλαδικού
μας συνεδρίου.
Αλλά και για το μεταναστευτικό και τα μείζονα
προβλήματα που έχουν ανακύψει τα τελευταία τρία
χρόνια, από την αρχή, θέση του προεδρείου ήταν
και είναι η άμεση αγωνιστική παρέμβασή του, όπως
έγινε και γίνεται συστηματικά τόσο εντός της χώρας (βλέπε παρεμβάσεις στην Ειδομένη, Ρόδο, Κω,
Σάμο, Χίο, Λέσβο κ.λπ.) όσο και στο εξωτερικό σε
συνεργασία με τη EuroCop (ευρωπαϊκά κονδύλια
– ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας, διασφάλιση
εργασιακών συνθηκών, διάθεση ατομικού εξοπλισμού, οχημάτων κ.λπ.).

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη δικαστική
διεκδίκηση των επιδομάτων εορτών και αδείας

Μ

ε αφορμή το θόρυβο, αλλά και την ιδιαίτερη διάσταση που έχει λάβει τον τελευταίο
καιρό το θέμα της δικαστικής διεκδίκησης
των επιδομάτων εορτών και αδείας, η Ομοσπονδία
μας επικαιροποιεί την ενημέρωσή σας, αναφορικά
με τις πρωτοβουλίες που έχει ήδη λάβει και τις
ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί:
1. Όπως είναι γνωστό, μεταξύ των πρώτων μέτρων
που λήφθηκαν με το Μνημόνιο Ι (ν. 3845/2010)
ήταν η μείωση των επιδομάτων εορτών στα ποσά των
500 € για δώρο Χριστουγέννων, 250 € για δώρο
Πάσχα και 250 € για επίδομα άδειας, για όλους όσοι
μισθοδοτούνται από το Δημόσιο (δημοσίου δικαίου
και ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους). Τα επιδόματα
αυτά είχαν διατηρηθεί σε αυτό το εφάπαξ ποσό (500

+ 250 + 250) και με το μισθολόγιο του
Ν.4024/2011. Στη συνέχεια όμως, με το
Ν.4093/2012 υποπαρ. Γ.1, εφαρμοστικό του Μνημονίου ΙΙ, καταργήθηκαν ολοσχερώς τα επιδόματα
εορτών και αδείας για όλους τους μισθοδοτούμενους
από το Δημόσιο υπαλλήλους, δημοσίου και ιδιωτικού
δικαίου χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει κρίση
του Συμβουλίου της Επικρατείας ως προς την αντισυνταγματικότητα ή μη της ολοσχερούς κατάργησης
των δώρων και επιδομάτων αδείας.
2. Προκειμένου να διερευνηθεί η τάση των αρμόδιων Δικαστηρίων για τα Στελέχη της Ελληνικής
Αστυνομίας και να μην προκληθεί άκαιρα αναστάτωση και υπερβολικές προσδοκίες σε χιλιάδες
Αστυνομικούς, κατατέθηκαν ήδη από το Μάρτιο

του 2017 αγωγές από την Ομοσπονδία μας σε
διάφορα επαρχιακά Διοικητικά Πρωτοδικεία της
Χώρας (Αρκαδίας, Βόρεια Δωδεκάνησα, Νότια Δωδεκάνησα, Πειραιά). Όσες αποφάσεις επ’ αυτών
έχουν δημοσιευθεί περιλαμβάνουν θετικό καταρχήν σκεπτικό, πλην όμως αναστέλλουν την πρόοδο
της δίκης και την έκδοση οριστικής απόφασης, εωσότου δημοσιευθεί η απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας επί παρεμφερούς υποθέσεως που εισήχθη στην Επταμελή Σύνθεση του ΣΤ’ Τμήματος
του ΣτΕ με προδικαστικό ερώτημα και συζητήθηκε
στη δικάσιμο της 04-06-2018, χωρίς μέχρι και
σήμερα να έχει εκδοθεί απόφαση.
3. Η Ομοσπονδία μας, με το νομικό της σύμβουλο, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, έχει ήδη

ενεργήσει προς το συμφέρον των μελών της με τον
πλέον ενδεδειγμένο και επιστημονικά δόκιμο τρόπο, προκειμένου και αυτή η διεκδίκηση να φέρει τα
ίδια θετικά αποτελέσματα με τις μισθολογικές διεκδικήσεις, που επανειλημμένως κερδήθηκαν στο
ΣτΕ, καταργώντας μνημονιακές διατάξεις, αποκαθιστώντας εν μέρει τις απολαβές μας και καταβάλλοντας το 50% της διαφοράς των αποδοχών μας.
4. Καλεί τα Σωματεία να βρίσκονται σε ετοιμότητα, συσπείρωση και προσοχή, ώστε να στηρίξουν
τις δικαστικές και συνδικαλιστικές πρωτοβουλίες
που θα αναλάβει η Ομοσπονδία μας και τα όργανά
της το αμέσως προσεχές διάστημα, με σεβασμό και
στο τελευταίο ευρώ των συναδέλφων – μελών στα
πρωτοβάθμια σωματεία της χώρας.

6

Τ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΝΑΙ στη διαφάνεια –
ΟΧΙ στην ταλαιπωρία της επανυποβολής

ην έντονη αντίδραση της Ομοσπονδίας μας
προκάλεσε η τροπολογία της κυβέρνησης για
την επανυποβολή των δηλώσεων πόθεν
έσχες.
Εγκαίρως, με έγγραφό μας καλέσαμε τους αρμόδιους υπουργός να την πάρουν πίσω και να δώσουν διευκρινίσεις. Καλέσαμε ειδικότερα τον
Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ,
τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μιχαήλ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ και
τον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Δημήτριο ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ, ενώ το σχετικό έγγραφο κοινοποιήθηκε και στην φυσική και πολιτική ηγεσία της
Ελληνικής Αστυνομίας με τίτλο «ΝΑΙ στη διαφάνεια
– ΟΧΙ στην ταλαιπωρία της επανυποβολής».
Εξάλλου, και ο πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρης Γερακαράκος, μιλώντας στη Διαρκή Επιτροπή της Βουλής για το «Πόθεν Έσχες» την 16-102018, ήταν ξεκάθαρος όταν εξήγησε στους βουλευτές την εναντίωσή μας στην προαναφερόμενη
τροπολογία, με το σκεπτικό ότι «τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, έχουν την εξής ιδιαιτερότητα:

Τ
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τους αφορά, στο σύνολό τους, ανεξαρτήτως θέσης
και βαθμού, η υποχρεωτική κατάθεση Δήλωσης
Περιουσιακής Κατάστασης!
Αυτή η καθολική υποχρέωση ενέχει μία καχυποψία και έναν σαφή υπαινιγμό, εντελώς απαξιωτικό
για τα Στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, τον
οποίο ασφαλώς αποκρούω, ως Εκπρόσωπός τους,
με σθένος, ότι δηλαδή όλοι οι άντρες και οι γυναίκες που υπηρετούν στο Σώμα είναι ύποπτοι διάπραξης οικονομικών αδικημάτων! Και όμως! Εμείς
που υφιστάμεθα αυτή την προσβολή, εμείς οι ίδιοι
δεν είμαστε αντίθετοι στην ρύθμιση. Γιατί και είμαστε και θέλουμε να φαινόμαστε τίμιοι. Και όποιος
δεν είναι, δεν έχει θέση στο Σώμα και στην Αστυνομική μας Οικογένεια.
Όμως, δεν μπορούμε να ανεχθούμε την αδικαιολόγητη και άχρηστη ταλαιπωρία της εκ νέου υποβολής με ηλεκτρονικό τρόπο Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης για προηγούμενα έτη, 2016 και
2017, που έχουμε ήδη υποβάλλει, όπως η διατύπωση των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 10
και της παραγράφου 14 του άρθρου 1 σε συνδυασμό με την Αιτιολογική Έκθεση του συγκεκριμένου

άρθρου υπονοεί. Ούτε ασφαλώς μπορούμε να
ανεχθούμε διοικητικό πρόστιμο για όποιον συνάδελφο από αμέλεια, ή άγνοια ή για οποιονδήποτε
άλλο λόγο δεν θα υποβάλει εκ νέου Δήλωση. Δεν
καταλαβαίνετε ότι το μόνο που έχουμε να «κρύψουμε» ως Έλληνες Αστυνομικοί, είναι η φτώχεια
μας και η διαβίωση μας στα όρια της ανέχειας και
της αναξιοπρέπειας;
Άλλωστε, τα αιτία της προαναφερόμενης ταλαιπωρίας, δεν εντοπίζονται στους συναδέλφους μου
αστυνομικούς ανά την Ελλάδα, που έγκυρα και έγκαιρα υπέβαλαν τις Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης για τα έτη 2016 και 2017, αλλά στο κυβερνητικό έργο, το οποίο, προφανώς, στη δεδομένη περίπτωση είναι ελαττωματικό, αφού οι υπ’
αριθ. 2649/2017 και 3212/2017 αποφάσεις του
ΣτΕ ακύρωσαν τις υπ’ αριθ. 1846 από 13-102016 και 1069 από 19-10-2017 κοινές υπουργικές αποφάσεις. Συνεπώς, τόσο στην περίπτωση
που σήμερα εξετάζετε, όσο και σε κάθε άλλη, δεν
είναι δίκαιο και ηθικά ανεκτό, η αδυναμία και η
αστοχία της διοίκησης να μετακυλίεται στους
σκληρά εργαζόμενους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Όλη η αλήθεια για το Μ.Τ.Σ.

α ψέματα έχουν «κοντά ποδάρια»! Βαριά
εκτεθειμένοι όσοι επιχείρησαν να παραπλανήσουν την Ομοσπονδία μας και τους μερισματούχους του ΜΤΣ για τις προσχεδιασμένες περικοπές.
Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο αυτής, κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ και τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών, κ.
Βασίλη ΠΑΝΤΑΖΗ, συναντήθηκε (28 Σεπτεμβρίου
2018) ύστερα από αίτημά μας, με τον Πρόεδρο του
Δ.Σ. του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ.) & του
Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μ.Τ.Σ., κ. Χρήστο ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ καθώς και τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου, Ταξίαρχο κ. Αθανάσιο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ, προκειμένου να συζητηθούν τα εκκρεμή
ασφαλιστικά θέματα των εν ενεργεία και εν αποστρατεία συναδέλφων μας.
Ειδικότερα, από την πλευρά μας ζητήσαμε ενημέρωση για την εξέλιξη της πρότασης - τροπολογίας του Ταμείου αναφορικά με τα μερίσματα των
συναδέλφων βάσει του νέου μισθολογίου, τονίζοντας ότι η επίμαχη τροπολογίααπεσύρθη δύο (2)
φορές από τη Βουλή των Ελλήνων, μετά από παρεμβάσεις του Προεδρείου της Π.Ο.ΑΣ.Υ., ώστε να
βελτιωθεί και να αρθούν οι εμφανέστατες αδικίες
εις βάρος των μερισματούχων με την εισαγωγή των
βαθμών του Ταξιάρχου και Αρχιλοχία (αποστρατεία
μέχρι την 31/12/2016), αλλά και με την κατάταξη
των στελεχών σε μισθολογικές κατηγορίες – μισθολογικά κλιμάκια (αποστρατεία από την
01/01/2017 και εντεύθεν). Επίσης, ζητήσαμε
ενημέρωση για την καταβολή του Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας
(Β.Ο.Ε.Α.), τόσο κατά το τρέχον έτος, όσο και μελλοντικά, σε σχέση με τις προαναφερόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις.
Παράλληλα, θέσαμε υπόψη του Ταμείου τα οικονομικά προβλήματα που δημιουργούνται στα
στελέχη με την εφάπαξ κράτηση τελών γάμου,
ύψους ενός βασικού μισθού, μετά την ενσωμάτωση των επιδομάτων στο βασικό μισθό (ν.
4472/2017), ενώ προτείναμε να εξεταστούν ευέλικτες και δίκαιες λύσεις στο εν λόγω ζήτημα, αίτημα που βαλτώνει στο Ταμείο τα τελευταία δεκαέξι
(16) έτη(!), φέρνοντας παραδείγματα λύσεων αντίστοιχων προβλημάτων που ήδη αντιμετωπίσθηκαν
από το Υπουργείο Εργασίας. Στη συνέχεια, ζητήσαμε ενημέρωση για τη βιωσιμότητα του Ταμείουσε
συνδυασμό με τις τρέχουσες και μελλοντικές επεν-

δύσεις του, ενώ αναφερθήκαμε και στην επιβεβλημένη, μετά τα τελευταία γεγονότα, διεύρυνση του
ΔΣ του ΜΤΣ με εκπροσώπους των εργαζομένων της
Ελληνικής Αστυνομίαςκαι αναλογική στελέχωση
του Ταμείου με προσωπικό που είναι ασφαλισμένα
στα Ταμεία της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής (π.χ.
Αναπλ. Γενικός Διευθυντής κ.α.).
Τέλος, συζητήθηκε το πλαίσιο νοσηλείας των
αστυνομικών - εν ενεργεία και εν αποστρατεία στο ΝΙΜΤΣ, αλλά και των μελών αυτών, εστιάζοντας στην ίση αντιμετώπιση των στελεχών που προέρχονται από την Ελληνική Αστυνομία και το Στρατό Ξηράς.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΜΤΣ – ΝΙΜΤΣ, κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, τόσο στις αναλογιστικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί από το 2003
και εντεύθεν, όσο και στα σοβαρά ζητήματα που
απασχόλησαν το Ταμείο όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ανέπτυξε το στρατηγικό και επιχειρησιακό
σχεδιασμό του για το Μετοχικό Ταμείο Στρατού. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στο όραμά του για τον εκσυγχρονισμό του Ταμείου προς διασφάλιση της
μακροχρόνιας χρηματοοικονομικής βιωσιμότητάς
του, για την αντιμετώπιση των αυξημένων απαιτήσεων – προκλήσεων του μέλλοντος, τη συνεχή
επεξεργασία προτάσεων αύξησης εσόδων και περιστολής εξόδων, καθώς και για τη συνεχή παροχή
αξιοπρεπούς μηνιαίου μερίσματος, χωρίς καμία
μείωση. Για το επίμαχο θέμα της τροπολογίας που
περιέχει μειώσεις σε μηνιαία μερίσματα όσων
έχουν αποστρατευτεί μέχρι την 31-12-2016, αλλά
και αυτών που θα τους απονεμηθεί μέρισμα με τα
δεδομένα του νέου μισθολογίου, τόσο ο Πρόεδρος
του Ταμείου, όσο και ο Γενικός Διευθυντής αυτού,
μας γνώρισαν ότι δεν υπάρχει καμία αλληλεπίδραση από την πλευρά της Ελληνικής Αστυνομίας και
συνεπώς ουδεμία βελτίωση στο πλαίσιο υπολογισμού των μερισμάτων, ζητώντας παράλληλα κι από
εμάς προτάσεις επί του θέματος.
Ο Γενικός Διευθυντής, μετά από ερώτησή μας,

μας επιβεβαίωσε ότι με την τροπολογία που αποσύρθηκε δύο (2) φορές από τη Βουλή προκαλούνται μειώσεις σε μερισματούχους που έχουν αποστρατευτεί μέχρι την 31-12-2016, αλλά και στους
νεότερους ανάλογα με το κλιμάκιο, την κατηγορία
και το βαθμό, καθώς μειώσεις προκαλούνται και
στα Β.Ο.Ε.Α, με παράλληλη εξοικονόμηση κάποιων
εκατομμυρίων ευρώ σε ετήσια βάση στον προϋπολογισμό του Ταμείου. Αναφορικά με την εφάπαξ
κράτηση τελών γάμου, μας γνώρισε ότι επεξεργάζονται κάποια σενάρια, παρότι δημιουργούνται ζητήματα με όσους έχουν ήδη καταβάλει τον βασικό
μισθό, τα οποία ελπίζει ότι θα ξεπεραστούν, ενώ για
το Β.Ο.Ε.Α μας γνώρισε ότι από το τέλος του καλοκαιριού έχουμε την έναρξη χορήγησης μέρους
του Β.Ο.Ε.Α(έτους 2018) στα δικαιούμενα τέκνα
των μετόχων και μερισματούχων του, με αμετάβλητη τιμή μεριδίου.
Η Ομοσπονδία μας, ως η πολυπληθέστερη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, καταγγέλλει
την Κυβέρνηση, βάσει της παραπάνω έγκυρης
υπηρεσιακής ενημέρωσης, για τη στάση και τη θέση στο θέμα των περικοπών των μερισμάτων του
Μετοχικού Ταμείου Στρατού, αφού οι αιτιολογικές
εκθέσεις των δύο (2) τροπολογιών που κατέβηκαν
στη Βουλή των Ελλήνων από το ΥΠΕΘΑ και αποσύρθηκαν, αναφέρουν ότι διατηρείται το καταβαλλόμενο μέρισμα στο ύψος που ανέρχεται για τους
μερισματούχους που αποστρατεύτηκαν πριν την
01-01-2017 με τον ίδιο βαθμό και τα ίδια έτη
υπηρεσίας, ενώ οι υπηρεσιακοί παράγοντες του
Ταμείου επιβεβαιώνουν αυτό που η Π.Ο.ΑΣ.Υ. ανέδειξε από την πρώτη στιγμή, ήτοι περικοπές σε μερίσματα παλαιών και νέων συνταξιούχων, εντός
του τρέχοντος έτους. Παράλληλα, καλεί τις Ηγεσίες
όλων των εμπλεκομένων μερών (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και
Μετοχικό Ταμείο Στρατού) να συνεργαστούν αρμονικά και από κοινού ναεντοπίσουν τις δίκαιες
λύσεις για τα στελέχη τους, έτσι ώστε να αποφεύγονται περαιτέρω περικοπές τόσο στα μερίσματα
των συνταξιούχων αστυνομικών – στρατιωτικών
όσο και στα βοηθήματα των τέκνων μας. Το συνδικαλιστικό μας κίνημα θα παρακολουθεί στενά την
εξέλιξη του θέματος, θα συνεχίσει τις συναντήσεις
του για τη ανάδειξη του προβλήματος και - εφόσον
του ζητηθεί - θα είναι «παρών» με τις προτάσεις
του στις συναντήσεις που πρέπει να λάβουν χώρα
μεταξύ των προαναφερόμενων μερών.

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές. Αντί να σπαταλάτε
πολύτιμο κοινοβουλευτικό χρόνο με τέτοιου είδους
ρυθμίσεις για δεκάδες χιλιάδες Αστυνομικούς θα
σας συνιστούσαμε να αφιερώσετε λίγο περισσότερο χρόνο και σοβαρότητα στη νομοθέτηση επιτέλους ενός συνταγματικά ανεκτού μισθολογίου, κατά τις επιταγές των αποφάσεων της Ολομέλειας του
Συμβουλίου της Επικρατείας, για τις οποίες πολύ
πρόσφατα δεσμεύτηκε δημόσια ο Έλληνας Πρωθυπουργός καθώς και του επικίνδυνου και ανθυγιεινού, αίτημα επίκαιρο καθημερινά. Φυσικά, περιμένουμε να καταδικάσει σύσσωμος ο πολιτικός
κόσμος και ξεκάθαρα την χθεσινοβραδινή επίθεση
κατά αστυνομικών στο Α.Τ. Ομονοίας. Ευχαριστώ».

Ενημερώσαμε
τον Αρχηγό
της Ελληνικής
Αστυνομίας για
το μεταναστευτικό

Μ

ε τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ, συναντήθηκε στις
23/10/2018, το προεδρείο της Ομοσπονδίας
και οι πρόεδροι τεσσάρων Πρωτοβαθμίων Ενώσεων, προκειμένου να του θέσουν υπόψη του
τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
Υπηρεσίες και οι συνάδελφοί μας, εξαιτίας της
συνεχιζόμενης εμπλοκής της Ελληνικής Αστυνομίας στη διαχείριση του μεταναστευτικού –
προσφυγικού. Ειδικότερα, στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, ο Πρόεδρος του ΔΣ κ.
Χρήστος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ, το Μέλος της Ε.Γ. κα
Σταυρούλα ΤΖΑΤΖΑΝΑ, και οι Πρόεδροι των
Ενώσεων, Αθήνας κ. Δημοσθένης ΠΑΚΟΣ,
Θεσσαλονίκης κ. Θεόδωρος ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ, Ορεστιάδας κ. Ηλίας ΑΚΙΔΗΣ και Ροδόπης κ. Βασίλειος ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ.
Στον κ. Αρχηγό, τέθηκαν ειδικότερα τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί από τις Ενώσεις
και την Ομοσπονδία μας όσον αφορά τη μη τήρηση των προβλεπομένων από την ισχύουσα
νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια των
αστυνομικών, καθώς και για την καταστρατήγηση του χρόνου εργασίας τους. Τονίστηκε δε
με έμφαση ότι, πέρα από τις διαταγές που εκδίδονται για θέματα αστυνόμευσης κλπ, πρέπει
να εκδοθεί και μια διαταγή του Αρχηγείου που
θα εξασφαλίζει την απαρέγκλιτη τήρηση των
διατάξεων για τα εργασιακά δικαιώματα των
συναδέλφων μας, αλλά και τον πειθαρχικό
έλεγχο των διοικητών εκείνων που δεν συμμορφώνονται με αυτές.
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Νέα δυναμική αφετηρία συνδικαλιστικών
αποφάσεων και πρακτικών
Καταγγέλλουμε την ηγεσία για ολιγωρία και αναβλητικότητα στη λήψη πολιτικών αποφάσεων

Σ

υγκλονισμένοι από την τραγική περίοδο του
θέρους, με τις φονικές πυρκαγιές και την
παράλυση που επέφεραν αυτές, σε κυβερνητικές λειτουργίες στον τομέα της Δημόσιας Τάξης
και Ασφάλειας, αναμέναμε ότι η νέα Πολιτική και
Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, θα
απαντούσε άμεσα και αποτελεσματικά στα μεγάλα
ελλείμματα που προκάλεσε η κυβερνητική ολιγωρία
- αναβλητικότητα, σε όλα σχεδόν τα μικρά και τα
μεγάλα προβλήματα, τα οποία, όλο αυτό το διάστημα, η Ομοσπονδία μας δεν σταμάτησε ούτε μια
ημέρα να αναδεικνύει, απαιτώντας τη λήψη των ενδεδειγμένων αποφάσεων για την επίλυσή τους.
- Με την εγκληματικότητα και την ανομία στο κόκκινο, με το «Ρουβίκωνα» να προκαλεί σκανδαλωδώς
το κράτος δικαίου και να τροφοδοτεί τα αισθήματα
ανασφάλειας τόσο της κοινωνίας όσο και των αστυνομικών, η Πολιτική και Φυσική μας Ηγεσία αδιαφορεί προκλητικά για την καθημερινότητα του αστυνο-

μικού, μετακυλίοντας σε αυτόν τα ασήκωτα βάρη, που
έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια στις πλάτες
του, λόγω των μνημονιακών περικοπών και της αδυναμίας της πολιτείας να του καλύψει τα στοιχειώδη
μέσα και εφόδια για να είναι ωφέλιμος στο κοινωνικό
σύνολο και να προάγει το λειτούργημά του.
- Η στοχοποίηση και η αποδυνάμωση νευραλγικών και μάχιμων αστυνομικών υπηρεσιών, ο
αποδεκατισμός των διμοιριών, οι μετακινήσεις για
έκτακτα μέτρα και άλλα προβλήματα που αναδύονται μέσα από την αλληλογραφία που λαμβάνουμε
από τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις μας και προωθούμε
προς ενημέρωση και λήψη αποφάσεων εκ μέρους
των αρμοδίων, είναι ζητήματα για τα οποία εμείς
δεν ανεχόμαστε πλέον καμία δικαιολογία.
- Ακόμα και στο πιο απλό ζήτημα, στη διασφάλιση των ελεύθερων μετακινήσεων του αστυνομικού με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, -διαδικασία
αναπόσπαστη της αστυνομικής υπηρεσίας- συνε-

χίζει την κοροϊδία, μετατρέποντας τον αστυνομικό
σε «ακροβάτη», όταν πρέπει π.χ. να μετακινηθεί με
το ΜΕΤΡΟ της Αθήνας.
- Στην κατασπατάληση των αστυνομικών δυνάμεων στη Λευκίμμη, επίσης συνεχίζει την κοροϊδία,
αδιαφορώντας για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν όλοι όσοι μετακινούνται για την αστυνόμευση ενός έργου που είναι στον «αέρα», αλλά και για
το τεράστιο κόστος που έχει η άλογη αυτή εμπλοκή
της Ελληνικής Αστυνομίας.
- Στην αποζημίωσή του για τις υπηρεσιακές μετακινήσεις και για τόσα άλλα θέματα, επίσης, δεν
έχουν εκδοθεί τα απαιτούμενα προεδρικά διατάγματα, μεγεθύνοντας την εγκατάλειψη και την αγωνία που έχει κυριεύσει το σύνολο του αστυνομικού
προσωπικού. Ούτε η πρόσθετη επιβάρυνση με τη
νέα κράτηση που υφίσταται ως «φόρος διαμονής»
και μειώνει τον ήδη ισχνό οικογενειακό του προϋπολογισμό, «συγκινεί» τους κυβερνώντες.

Για όλα αυτά, αλλά και για τόσα άλλα, γνωστά
αιτήματά μας, που έχουν τεθεί εγκαίρως μέσω παρεμβάσεών μας τόσο στην Πολιτική και Φυσική
Ηγεσία, όσο και σε συναρμόδια υπουργεία, το
συνδικαλιστικό μας κίνημα διεκδικεί με αγωνιστικές δράσεις, συντονισμένα, τοπικά και πανελλαδικά, να ληφθούν επιτέλους οι δέουσες κυβερνητικές
αποφάσεις.
Ως Ομοσπονδία σε κεντρικό επίπεδο, και ως
Πρωτοβάθμιες Ενώσεις σε περιφερειακό επίπεδο,
είμαστε πλέον αναγκασμένοι να εκδηλώσουμε την
έντονη διαμαρτυρία μας με κάθε μορφή αγώνα και
τρόπο που κρίνεται σκόπιμος και επιβεβλημένος
στην παρούσα φάση μιας νέας δυναμικής αφετηρίας συνδικαλιστικών αποφάσεων και πρακτικών.
Να φτάσει παντού η κραυγή αγωνίας των συναδέλφων μας!
Να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους!
Με τις αποφάσεις μας, καθορίζουμε το μέλλον μας!

Αυτές είναι οι εκκρεμότητες
που δεν αντιμετωπίζονται από την ηγεσία

Η Ομοσπονδία με επιστολή της καλεί τη νέα ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να διαβεί το Ρουβίκωνα…

Η

Ομοσπονδία μας, ως ο πλέον αντιπροσωπευτικός συνδικαλιστικός φορέας των Ελλήνων Αστυνομικών, στις 19 Σεπτεμβρίου
2018 απέστειλε στην νέα υπουργό Προστασίας του
Πολίτη κα Όλγα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ και την Υφυπουργό
Προστασίας του Πολίτη κα Κατερίνα ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
την κάτωθι επιστολή στην οποία εμφαίνονται όλες
οι εκκρεμότητες και τα αιτήματα που πρέπει να
απαντηθούν από την πλευρά τους, όπως έχουμε
αποφασίσει στο τελευταίο πανελλαδικό μας συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους στην Ερέτρια με τη συμμετοχή 500
αντιπροσώπων από πενήντα οκτώ (58) Πρωτοβάθμιες Ενώσεις.
Το συνέδριο διαμόρφωσε το διεκδικητικό πλαίσιο, όπως αναλυτικά περιλαμβάνεται αυτό στο Ψήφισμα του συνεδρίου και με βάση αυτό, εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο ιεράρχησε τα αιτήματα, τα έθεσε υπόψη της Πολιτικής και Φυσικής
Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και σε
κυβερνητικά όργανα και συναρμόδια Υπουργεία.
Με αίσθημα ευθύνης δε, προσπάθησε να πείσει την
Κυβέρνηση για το δίκαιο των αιτημάτων μας, με
αποτέλεσμα ορισμένα εξ αυτών να έχουν ήδη ικανοποιηθεί, άλλα όμως, είτε να έχουν δρομολογηθεί
είτε να έχουν οδηγηθεί στις ελληνικές Καλένδες.
Α) Στο οικονομικό πεδίο, κυρίαρχα ζητήματα που
απασχολούν το σύνολο του συνδικαλιστικού μας
κινήματος, είναι:
i) Η απόσυρση του μισθολογίου (ν.4472/17) και
η έναρξη συζήτησης από μηδενική βάση, με σεβασμό στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για πλήρη συμμόρφωση της Κυβέρνησης σε αυτές. Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα
με τις αμετάκλητες αποφάσεις του ΣτΕ, το
Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να θεσμοθετήσει
την επαναφορά των αποδοχών μας στα επίπεδα
του Ιουλίου του 2012 και την καταβολή του συνόλου των προκυπτουσών αναδρομικών, ζήτημα
στο οποίο αναφέρθηκε πρόσφατα και ο κ. Πρω-

θυπουργός από τη Θεσσαλονίκη.
ii) Η άμεση έκδοση του οριζόμενου στις διατάξεις
του ν.4336/15 προεδρικού διατάγματος για
τον καθορισμό της διαδικασίας υπολογισμού
των δαπανών μετακίνησης και της αποζημίωσης
εκπαίδευσης των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων. Η έκδοση του εν
λόγω π.δ. εκκρεμεί τρία (3) σχεδόν έτη με αποτέλεσμα τα προαναφερόμενα στελέχη να αντιμετωπίζονται άνισα και ενδεχομένως αντισυνταγματικά, σε σύγκριση με τους λοιπούς υπαλλήλους του δημοσίου τομέα όπου εφαρμόζονται
από 01/01/2016 οι σχετικές διατάξεις.
iii) Νομοθετική ρύθμιση για την αποκατάσταση της
αδικίας που επήλθε και αναγνωρίστηκε και στη
Βουλή, κατά τη σχετική συζήτηση, όταν Αστυνομικοί, Πυροσβέστες και Λιμενικοί εξαιρέθηκαν σκανδαλωδώς από την επέκταση του επιδόματος παραμεθορίου και τη δυνατότητα συνυπηρέτησης με συζύγους - στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι τροποποιήσεις, ειδικότερα,
αφορούν το ν.4472/2017 (Α' 74) & το
ν.2946/2001 (Α' 224).
iv) Αποκατάσταση της αδικίας που συντελέστηκε
εις βάρος όσων υπηρετούν σε ειδικές υπηρεσίες
της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΚΑΜ κλπ) με την
επαναφορά των επιδομάτων τους στα επίπεδα
που λάμβαναν πριν τη δημοσίευση της υπ’ αριθ.
8002/1/520-γ΄ από 15-03-2018 ΚΥΑ.
Β) Σε ό,τι αφορά τα θεσμικά μας αιτήματα, προέχουν:
i) Ανωτατοποίηση της Σχολής Αστυφυλάκων, σύμφωνα με την πρότασή μας, που αποδέχθηκε ο
προκάτοχός σας Υπουργός κ. Νίκος ΤΟΣΚΑΣ και
έχει αποσπάσει και τη σύμφωνη γνώμη του
Υπουργού Παιδείας κ. Κώστα ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ.
Δρομολόγηση νέων προσλήψεων Δοκίμων
Αστυφυλάκων για τη Σχολή Αστυφυλάκων της
Ελληνικής Αστυνομίας.
ii) Θεσμοθέτηση νέου βαθμολογίου.

iii) Διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΣ
με εισαγωγή εκπροσώπων εργαζομένων εν
ενεργεία αστυνομικών.
iv) Ουσιαστικός διάλογος για την αποδέσμευση
αστυνομικών από «πάρεργα» στο χώρο της δικαιοσύνης και όχι θεσμοθέτηση Δικαστικής
Αστυνομίας, όπως επιχειρήθηκε από τον απερχόμενο υπουργό Δικαιοσύνης κ. Σταύρο ΚΟΝΤΟΝΗ.
v) Τροποποίηση διάταξης του π.δ. περί μεταθέσεων
έτσι ώστε οι νεοεξερχόμενοι από τις Αστυνομικές Σχολές, νέοι αστυνομικοί, να τοποθετούνται
και στη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής, καθώς και στη Διεύθυνση Αστυνομικών
Επιχειρήσεων Αττικής.
vi) Η ρύθμιση επιτέλους, της ελεύθερης μετακίνησης του αστυνομικού προσωπικού με τα ΜΜΜ.
vii) Απεμπλοκή της αστυνομίας από τα γήπεδα,
όπως έχει ήδη εξαγγελθεί από τον Υφυπουργό
Αθλητισμού κ. Γιώργο ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ.
viii) Ολοκλήρωση των σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων που έχουν συνταχθεί από την προηγούμενη Ηγεσία του Υπουργείου και είχαν
συζητηθεί με τους συνδικαλιστικούς Φορείς,
όπως: • Ρυθμίσεις διοικητικών θεμάτων προσωπικού. • Θέματα εκπαίδευσης. • Θέματα
φυσικής αγωγής (ΥΦΑΑ).
ix) Νομοθέτηση διατάξεων που έχουν καταρτιστεί
από την προηγούμενη Ηγεσία του Υπουργείου
και είχαν συζητηθεί με τους συνδικαλιστικούς
Φορείς, όπως: • Παραχώρηση κτιρίου Ιουλιανού
33 από ΤΕΑΠΑΣΑ για χρήση από Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας. • Διάθεση ποσοστού των
ετήσιων κερδών των Λεσχών της Ελληνικής
Αστυνομίας για επισκευές - μικρής έκτασης –
των κτιρίων που στεγάζονται αυτές. • Διεύρυνση
του πλαισίου για την κάλυψη ποσών από τις Λέσχες της Ελληνικής Αστυνομίας που αφορούν
δαπάνες αποκατάστασης υγείας των αστυνομικών που τραυματίζονται κατά την εκτέλεση του

καθήκοντος. • Επανεξέταση της δυνατότητας
απόσπασης 5 + 5 έτη στο εξωτερικό (αποξένωση από την υπηρεσιακή πραγματικότητα), καθώς και θεμάτων που αφορούν αποσπάσεις
προσωπικού στο εξωτερικό (Οργανισμούς και
Φορείς).
Γ) Από τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά αιτήματα, προέχουν:
i) Επέκταση του Κλάδου Υγείας του Ταμείου μας
(ΤΕΑΠΑΣΑ) στους ασφαλισμένους που ανήκουν
στα Ταμεία της τέως Ε.Χ. και εισαγωγή στον Ειδικό Λογαριασμό του Κλάδου Προνοίας του
προαναφερόμενου Ταμείου των ασφαλισμένων
που ανήκουν στα Ταμεία της τέως Α.Π., με παράλληλη επαναπλαισίωση των παροχών αυτών.
ii) Διαμόρφωση των μερισμάτων του Μετοχικού
Ταμείου Στρατού, στο οποίο είναι μέτοχοι τα 2/3
του πληθυσμού των στελεχών της Ελληνικής
Αστυνομίας, σε συνάρτηση με το νέο μισθολόγιο
(ν.4472/17).
iii) Κατάργηση του άρθρου 12 του ν.4387/16 για
τις συντάξεις χηρείας.
Κυρία Υπουργέ,
Ευελπιστούμε στη συνεργασία σας για την άμεση
δρομολόγηση λύσεων σε όλα τα προαναφερθέντα
χρονίζοντα αιτήματα του Κλάδου μας. Έτσι, θα
αποδείξετε εμπράκτως το ενδιαφέρον σας για την
επίλυση καυτών προβλημάτων που μας απασχολούν.
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Π.Ο.ΑΣ.Υ.: H επίθεση κατά αστυνομικού
συνιστά ιδιώνυμο αδίκημα
και πρέπει να τιμωρείται!
Η

τρομοκρατική ενέργεια κατά της Ελληνικής
Αστυνομίας και των συναδέλφων μας που
βρέθηκαν αυτή τη φορά στο στόχαστρο των
«γνωστών αγνώστων» με τις κουκούλες και τις μολότοφ, συνιστά μείζονα πρόκληση για την ελληνική
κοινωνία και τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας,
τα οποία εμφανίζονται και πάλι ανήμπορα να ανακόψουν τη δράση τους. Την ημέρα που το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εγκαινιάζει «μεγαλοπρεπώς» το νέο σχέδιο αστυνόμευσης
«Π.Ε.Ρ.Σ.Ε.ΑΣ.», με επίσημη ενημέρωση δια της Πολιτικής του Ηγεσίας του ιδίου του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ,
οι τρομοκράτες επέλεξαν να χτυπήσουν το Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας και ένα όχημα περιπολιών,
επιδιώκοντας θανάσιμους τραυματισμούς συναδέλφων μας και θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή ανυποψίαστων διερχομένων από το σημείο πολιτών.
Μόλις πριν από τέσσερις μήνες, στις 19 Ιουνίου
2018, με αφορμή ανάλογες επιθέσεις, σε σύσκεψη
στα γραφεία μας, παρουσία της Φυσικής και Πολιτικής Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας και εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων, είχαμε αναλυτικά παρουσιάσει τις θέσεις μας (βλέπε σχετικό
υπόμνημα εδώ: 201/10/1-ζ), εστιάζοντας ειδικότερα στη αναγκαιότητα της συναινετικής πολιτικής
αντιμετώπισης των εγκληματικών επιθέσεων εναντίον αστυνομικών, με τη λήψη τόσο νομοθετικών
όσο και επιχειρησιακών πρωτοβουλιών και μέτρων.
Δυστυχώς, οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τη συνεχι-

Η

Ένωση Αθηνών στο πλαίσιο επισκέψεων
σε Υπηρεσίες, μετέβη στο Α.Τ. Συντάγματος και ενημερώθηκε για τις επικρατούσες
υπηρεσιακές συνθήκες των συναδέλφων στις πεζές περιπολίες, μια υπηρεσία που στεγάζεται στο
ανωτέρω Αστυνομικό Τμήμα. Είναι άλλωστε σε
εξέλιξη η διαδικασία ίδρυσης νέας αυτόνομης
υπηρεσίας, σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης, με στελέχη τους ήδη απεσπασμένους συναδέλφους που
υπηρετούν εκεί.
Η Ένωση μας από την αρχή της λειτουργίας
των πεζών περιπολιών είχε εκφράσει την αντίθεσή της, διότι πιστεύει ακράδαντα ότι είναι ένα μέτρο παρωχημένο, δεν εξασφαλίζει την ασφάλεια
των συναδέλφων, ενώ δεν δίνεται κανένα κίνητρο σε αυτούς που θέλουν να υπηρετήσουν εκεί.
Για τον τελευταίο λόγο είχαμε προτείνει σε όλα τα
επίπεδα της Φυσικής Ηγεσίας, η υπηρεσία αυτή
να ανήκει στην Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, διατηρώντας όμως την αυτοτέλειά της και τον σκοπό της ίδρυσης της. Μας τονίστηκε επίσης ότι στην συγκεκριμένη υπηρεσία
δυστυχώς δεν έχουν διανεμηθεί απαραίτητα εφόδια στους συναδέλφους (αστυνομικά τζάκετ κτλ.)
δυσχεραίνοντας έτσι την εκτέλεση της αποστολής

ζόμενη αδιαφορία της πολιτείας και το ερώτημα είναι έως πότε; Έως πότε θα μετράμε νεκρούς και
τραυματίες και έως πότε θα εισπράττουμε λόγια
παρηγοριάς και συμπάθειας;
Καλούμε για άλλη μια φορά όλους τους αρμόδιους φορείς, Κυβέρνηση, Ελληνική Βουλή, Πολιτικά Κόμματα, Κοινωνικούς Φορείς και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις να θωρακίσουν την Ελληνική
Αστυνομία από τις εγκληματικές επιθέσεις που δέχεται με διάφορα προσχήματα και αιτιάσεις, καθιστώντας σαφές σε κάθε επίδοξο δολοφόνο ότι η
επίθεση κατά αστυνομικού συνιστά ιδιώνυμο αδίκημα και θα πρέπει να τιμωρείται!
Απαιτούμε η δημόσια τάξη και ασφάλεια να αποτελέσουν πεδίο ουσιαστικής πολιτικής και να σταματήσει η επικίνδυνη πλέον κομματική αντιπαράθεση και η εκ του ασφαλούς κριτική των επιχειρησιακών ενεργειών της αστυνομίας όταν είναι γνωστοί ποιοι ευθύνονται για την απαράδεκτη εικόνα
που παρουσιάζει το σύνολο των αστυνομικών Υπηρεσιών της χώρας. Τέλος, εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους τραυματισμένους συναδέλφους μας διαβεβαιώνοντάς τους ότι θα είμαστε στο
πλευρό τους για ό,τι χρειαστούν με την ελπίδα να
συλληφθούν το συντομότερο δυνατόν οι δράστες
και να οδηγηθούν ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης όπου θα παραστούμε όπως έχουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα να πράξουμε ως πολιτικοί ενάγοντες, προασπίζοντας τα συμφέροντα του συνόλου
των Ελλήνων Αστυνομικών.

Επισκέψεις σε Υπηρεσίες
τους, ιδιαίτερα τώρα που οι κλιματολογικές συνθήκες χειροτερεύουν. Η διαδικασία προμήθειας
τέτοιων υλικών έχει καθυστερήσει από το 2016!!!
Ταυτόχρονα, η Ένωση μετέβηκε και στο Α.Τ.
και Τ.Α. Συντάγματος όπου άκουσε τα προβλήματα των συναδέλφων, με κυριότερο την υπερπληθώρα πάρεργων, τα οποία εκτελούν και τα
πολλά και συνεχώς αυξανόμενα μέτρα που διατάσσονται να φέρουν εις πέρας. Μια μικρή ανακούφιση ευελπιστούμε να δοθεί από τους νέους
Αστυφύλακες που μόλις παρουσιάστηκαν στο
Α.Τ. Συντάγματος.
Τέλος, μας δόθηκε η ευκαιρία να δηλώσουμε
την υποστήριξη μας, σε όλα τα επίπεδα, στους
συναδέλφους της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που βρίσκονταν
στο τομέα και τους δηλώσαμε απερίφραστα ότι
θα είμαστε διπλά τους όσο διαπιστώνουμε ότι
υπάρχει τελευταία μια συστηματική προσπάθεια
αποδόμησης της παραπάνω υπηρεσίας, που τόσα
έχει προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο.
Εξάλλου, σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ένωσης Αθηνών, την Τρίτη 9 Οκτωβρίου, καλωσόρισε τους 191 νέους Αστυφύλακες που παρουσιάστηκαν στην Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών. Μετά το χαιρετισμό του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, Ταξιάρχου κ.
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Δημητρίου, οι νέοι συνάδελφοι
είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε μια πρώτη ουσιαστική επαφή με το σωματείο μας. Διατύπωσαν
τις απορίες και τα ερωτήματά τους, τα οποία και
απαντήθηκαν από τη μεριά μας, σε ένα ειλικρινή
διάλογο.

Καταστήσαμε σαφές ότι θα είμαστε δίπλα
στους συναδέλφους, από την πρώτη στιγμή, σε
τυχόν παρατυπίες εκ μέρους της Διοίκησης, που
θα παρατηρηθούν στις δύσκολες Υπηρεσίες που
τοποθετήθηκαν καθώς όλοι οι συνάδελφοι θα
στελεχώσουν τα κεντρικά Αστυνομικά Τμήματα
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, στα οποία
όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα υποστελέχωσης
που υπάρχουν. Γι’ αυτό το λόγο από την Ένωσή
μας τους διανεμήθηκε έντυπο με τα δικαιώματά
τους και πληροφορίες σχετικά με το εργασιακό
Προεδρικό Διάταγμα.

Το μεταναστευτικό

Η Ένωση με μακροσκελή της ανακοίνωση, τέλος, για το μεταναστευτικό, τονίζει μεταξύ άλλων
ότι η επίσημη πολιτεία μετέτρεψε το μεταναστευτικό πρόβλημα σε αστυνομικό πρόβλημα… στην
εύκολη λύση δηλαδή! «Η Ένωση Αθηνών από την
πρώτη στιγμή κατήγγειλε αυτή τη λογική η οποία
δεν είχε στρατηγικό αποτέλεσμα και έφερε τους
συναδέλφους και την υπηρεσία σε αδιέξοδο, συνυπολογίζοντας ότι το μεταναστευτικό αφορούσε
σε μέγιστο βαθμό και την Αθήνα, αφού το κέντρο
της αποτελεί ουσιαστικά τον τερματικό σταθμό
των μεταναστών.
Η Ένωση Αθηνών πάντα θεσμικά και σε συνεργασία με την Π.Ο.ΑΣ.Υ αλλά και με άλλες
πρωτοβάθμιες ενώσεις έθεσε το πρόβλημα των
μετακινήσεων των συναδέλφων, της συχνής έλλειψης διοικητικής μέριμνας, των συνθηκών διαβίωσης και διαμονής των συναδέλφων εκεί, των

εργασιακών συνθηκών, των καθυστερημένων
αναδρομικών αποζημιώσεων και των συνεχώς
αυξανόμενων μετακινήσεων δυνάμεων πέραν
των αποσπασμένων, σε όλα τα επίπεδα». Και
αφού απαριθμεί τις πρωτοβουλίες – ανακοινώσεις της τονίζει ότι «θα συνεχίσουμε να δρούμε
με θεσμικότητα πιέζοντας προς την κατεύθυνση
να μετατραπεί το μεταναστευτικό ξανά σε κοινωνικό πρόβλημα. Δεν πορευόμαστε με γνώμονα το
εκλογικό συμφέρον των συνδυασμών, δεν χωρίζουμε με συντεχνιακό τρόπο την Ελλάδα σε
πρωτοβάθμιες ενώσεις που έχουν πρόβλημα και
σε αυτές που δεν έχουν, σε βόρειους και νότιους,
σε ημέτερους και σε αποπαίδια. Το πρόβλημα
ακουμπά όλους μας και όλοι μαζί οφείλουμε να
το αντιμετωπίσουμε.
Εμείς αναδείξαμε τις στρεβλώσεις από τις πρώτες μεταναστευτικές ροές. Κρίνουμε ως θετικό ότι
και άλλοι ανακαλύπτουν το 2018 το μεταναστευτικό ζήτημα και θέλουν να συμβάλουν σε λύσεις
στο μέρος που τους αναλογεί. Καλοπροαίρετες
όλες οι τοποθετήσεις…. όμως η Αμερική έχει ήδη
ανακαλυφθεί το 1492 από τον Χριστόφορο Κολόμβο!»
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Αν δεν μπορείτε... διατάξτε ΕΔΕ στους εαυτούς σας!
Οι παρεμβάσεις της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών

Ω

ς Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών
πιστεύαμε ότι δεν θα χρειαζόταν ποτέ ξανά
να ξεδιπλώσουμε σε διαμαρτυρία το πανό
«ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ», μετά τις επιθέσεις κατά αστυνομικών με όπλο καλάσνικοφ το
2017 στη Χαριλάου Τρικούπη. Όμως τα γεγονότα
μας διέψευσαν αφού οι δολοφονικές επιθέσεις κατά
αστυνομικών δεν έχουν τελειωμό.
Αυτό τονίζει η Ένωση με ανακοίνωσή της μετά την
επίθεση στο Α.Τ. Ομονοίας, η οποία «απέδειξε ότι
κάποιοι παρακρατικοί κύκλοι επιζητούν την κοινωνική αποσταθεροποίηση μέσω νεκρού αστυνομικού.
Οι λόγοι που η κατάσταση έχει φτάσει σε αυτό το
σημείο είναι σε όλους γνωστοί και τους έχουμε παραθέσει με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο. Όλοι όμως
οι λόγοι μπορούν να ενσωματωθούν σε μια φράση… ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ… Μια έλλειψη που έχει αποθρασύνει τους «γνωστούς και φίλους», οι οποίοι εκτελούν με επιτυχία την αποστολή
τους για αποσταθεροποίηση, διάλυση του κοινωνικού ιστού, απαξίωση των αρχών, εξευτελισμό των
θεσμών, καταβαράθρωση των αξιών, φορώντας μάλιστα το ιδεολογοπολιτικό μανδύα των τάχα αναρχικών ριζοσπαστών. Άξιος ο μισθός αυτών των νοσηρών υποκειμένων!!!
Οι ευθύνες είναι διαχρονικές, όμως υποτίθεται ότι
με το πέρασμα των χρόνων θα έπρεπε να υπήρχε
ομαλοποίηση και όχι όξυνση των φαινομένων βίας
στο κέντρο της Αθήνας, ούτε αύξηση των άβατων,
καταλήψεις δημόσιων κτηρίων, λεηλατήσεις πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, τα οποία αποτελούν ορμητήρια και χώρους προπαρασκευής κακουργηματικών πράξεων.
Δυστυχώς στην έλλειψη πολιτικής βούλησης έρχεται να προστεθεί και η αδυναμία αντιμετώπισης
της παραπάνω παθογένειας από την Φυσική ηγεσία,
η οποία αναλώνεται στις διαταγές αφειδώς Ένορκων
Διοικητικών Εξετάσεων, αναζητώντας τις πιθανές
ευθύνες των συναδέλφων, ικανοποιώντας ακούσια
έτσι άλλα κέντρα που θέλουν τους εργαζόμενους
αστυνομικούς, μόνιμους φταίχτες. Άραγε πόσες ΕΔΕ
έχουν διαταχθεί για ευθύνες των υψηλών κλιμακίων
του Αρχηγείου μας; Οι αποστρατείες αποτελούν κολυμβήθρα του Σιλωάμ; Εμείς το μόνο που έχουμε είναι η φωνή και η παρουσία μας δίπλα στους συναδέλφους μέλη μας. Όπως ήμασταν από την πρώτη
στιγμή στο 401 Γ.Σ.Ν.Α. όταν τραυματίστηκαν αστυνομικοί μετά τη δολοφονική επίθεση.
Η δυναμική και αυθόρμητη παρουσία συναδέλφων έξω από Α.Τ. Ομονοίας μετά το κάλεσμα της
Ένωσης μας σε διαμαρτυρία, υποδηλώνει ότι είμαστε όλοι μαζί μια γροθιά στην αντιμετώπιση των
προκλήσεων που δέχεται ο κλάδος μας. Η παρουσία
του Προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γερακαράκου, μελών του ΔΣ της Ομοσπονδίας καθώς και των προεδρείων των άλλων ενώσεων της Αττικής απέδειξε
ότι είμαστε συντεταγμένοι σε ένα αρραγές μέτωπο
απέναντι στη βία, από όπου κι αν προέρχεται.
Η επίσκεψη της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
κ. Γεροβασίλη, του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Μητσοτάκη, της τομεάρχη Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη του ΚΙΝ.ΑΛ. Βουλευτή κ. Χριστοφιλοπούλου, καθώς και εκπρόσω-

πων άλλων κομμάτων, αποτελεί για εμάς θετικό γεγονός. Άλλωστε, τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου είναι πυλώνες της δημοκρατίας, υπεύθυνοι για
τη λύση του προβλήματος πλην όμως και υπεύθυνοι
για τη δημιουργία του, με την ανοχή τους. Για όσους
ενοχλήθηκαν από την παρουσία τους, μάλλον
στρουθοκαμηλίζουν αφού στα δημοκρατικά καθεστώτα τα κοινοβουλευτικά κόμματα είναι αυτά που
νομοθετούν. Το κάλεσμά μας άλλωστε ήταν ανοιχτό
για όλους χωρίς αποκλεισμούς. Εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε μια Αστυνομία κλεισμένη στο καβούκι
της, γιατί ο απομονωτισμός εξυπηρετεί μόνο αυτούς
που μας θέλουν στη γωνία, παρίες της κοινωνίας
Θέλουμε τα ζητήματά μας να αποτελούν και ζητήματα όλης της κοινωνίας και όχι μόνο θέματα για εσωτερική κατανάλωση.
Μας δημιουργείται όμως εύλογα η απορία. Θα
παρέλαζε άραγε σύσσωμο το πολιτικό σύστημα έξω
από το Α.Τ. Ομονοίας αν δεν είχαμε κινητοποιήσει
τόσους συναδέλφους και δεν προκαλούνταν τόσο
έντονο ενδιαφέρον από τα ΜΜΕ; Πόσες φορές στο
παρελθόν έχουν επισκεφθεί τα αστυνομικά τμήματα
πολιτικοί για να διαπιστώσουν τα προβλήματα τους;
Το πρόβλημα εσωτερικής ασφαλείας της χώρας
είναι ένα σοβαρό ζήτημα, το οποίο ζητά διακομματική συναίνεση και συνεννόηση και επ’ ουδενί δεν
μπορεί να είναι πεδίο άγονων πολιτικών αντιπαραθέσεων.
Για εμάς η ασφάλεια των συναδέλφων και κατ’ επέκταση η ασφάλεια των πολιτών είναι πρωταρχικό μέλημα και σκοπός. Για κάποιους δυστυχώς η ζωή του
αστυνομικού δεν έχει μεγάλη αξία. Επειδή ακόμα πιστεύουμε ότι ζούμε στην Αθήνα, την πρωτεύουσα της
χώρας που γέννησε την Δημοκρατία, διάνθησε τα δημοκρατικά ιδεώδη και όχι στην εμπόλεμη ζώνη της
Βαγδάτης και της Συρίας, καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς έστω και την ύστατη ώρα σε ένα ειλικρινές διάλογο για ένα μεσομακροπρόθεσμο σχεδιασμό ώστε να εκλείψουν τα φαινόμενα τυφλής βίας.
Σε μια κομβική στροφή για την χώρα μας η ανομία
έχει και δυσμενείς αναπτυξιακές συνέπειες αφού
ενισχύει την οικονομική ύφεση και δεν ελκύει τις
επενδύσεις που θα φέρουν την πολυπόθητη ανάπτυξη.
Τέλος καλούμε τους συναδέλφους μας σε επαγρύπνηση και προσοχή γιατί οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν είναι τεράστιοι και πολυποίκιλοι, ενώ τα μέσα
που τους παρέχει η πολιτεία για την προστασία τους
είναι αντιστρόφως ανάλογα.
Η Ένωση Αθηνών θα είναι αρωγός στους συναδέλφους μας χωρίς να υποστείλει στιγμή τη σημαία
του αγώνα και των διεκδικήσεων ενός ασφαλούς
και σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, είτε
απευθυνόμενη στη δικαιοσύνη και στους θεσμούς
που έχουν την ευθύνη για αυτές τις συνθήκες, είτε
στις υπηρεσίες, δίπλα στην εκτέλεση βάρδιας του
καθενός μας. Επιτελούς πράξτε τα αυτονόητα!!! Αν
δεν μπορείτε…. διατάξτε ΕΔΕ στους εαυτούς σας!»

Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής και Επικεφαλής
της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ. Γεννηματά
Φώφη. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη 50 καλέσαμε να
παραστεί και η Π.Ο.ΑΣ.Υ, έτσι ώστε να τεθούν τα
ζητήματα που μας απασχολούν στο υψηλότερο επίπεδο εκπροσώπησης.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης η Υπεύθυνη
του Τομέα Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη
του ΚΙΝ.ΑΛ. Βουλευτής κ. Χριστοφιλοπούλου Έυη
και το μέλος της γραμματείας του Τομέα Προστασίας του Πολίτη, πρώην Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
και της Ε.ΑΣ.Υ.Α. κ. Γόγολος Δημοσθένης. Εκ μέρους της Ομοσπονδίας παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος
της κ. Γερακαράκος Γρηγόρης και ο Πρόεδρος του
Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Πρόεδρος της Ένωσης
Ακαρνανίας κ. Μαυραγάνης Χρήστος. Την Ένωση
Αθηνών εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος της κ. Πάκος
Δημοσθένης, ο Γενικός Γραμματέας της κ. Ρήγας
Νικόλαος και ο Αναπλ. Γενικός Γραμματέας κ. Ρίζος
Κωνσταντίνος.
Στην Πρόεδρο, αναπτύχθηκαν οι θέσεις μας και
ζητήθηκε σε επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου, η
«συνέχιση της καλής έως τώρα συνεργασίας μας
έτσι ώστε τα αιτήματα μας να βρίσκουν περισσότερα
ευήκοα ώτα. Από την μεριά της η κ. Γεννηματά μας
ευχαρίστησε για την άμεση ανταπόκριση μας και μας
διεμήνυσε ότι ο πολιτικός χώρος που ηγείται, στήριζε
πάντα και στηρίζει τα δίκαια αιτήματά μας, έχοντας
στο παρελθόν θεσμοθετήσει αποφάσεις-τομές που
αφορούσαν τις εργασιακές συνθήκες μας και νομοθετήματα που έσπαγαν συντηρητικές αγκυλώσεις
πολλών δεκαετιών. Επίσης καθιερώθηκαν πλαίσια
λειτουργίας που συνάδουν στη δημιουργία μιας
σύγχρονης Αστυνομίας με απαραίτητα μέσα αλλά και
σεβασμό στην υπόσταση του κάθε εργαζόμενου
αστυνομικού. Για τα φαινόμενα βίας στο κέντρο της
πόλης, μας ξεκαθάρισε ότι είναι δίπλα μας στον “πόλεμο που έχουμε με αυτά τα κέντρα που προκαλούν
επεισόδια, φθορές και επιδιώκουν αστυνομικά θύματα. Άλλωστε τα γραφεία του κόμματος του
Συνάντηση με την πρόεδρο του ΚΙΝ.ΑΛ.
Την Τρίτη 16/10/2018 μετά την παράσταση ΠΑ.ΣΟ.Κ. επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη καθώς
διαμαρτυρίας έξω από το Α.Τ. Ομονοίας η Ένωση και οι συνάδελφοι που φυλάσσουν εκεί, είναι ο συΑθηνών δέχθηκε επείγουσα πρόσκληση από την χνότερος στόχος των αναρχικών στοιχείων.
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Ο πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στα Δωδεκάνησα

Σ

υναντήσεις στις Διευθύνσεις
Αστυνομίας Νοτίου και Βορείου
Δωδεκανήσου είχε ο πρόεδρος
της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρης Γερακαράκος στο πλαίσιο της εκδήλωσης που
πραγματοποίησε στη Ρόδο, ανήμερα της
Ημέρας της Αστυνομίας, στις 20 Οκτωβρίου 2018, η Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου, με
αντικείμενο «Προβλήματα της Ελληνίδας αστυνομικού».
Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην αίθουσα συγκεντρώσεων της Α΄ Διεύθυνσης
Αστυνομίας Δωδεκανήσου, όπου είχε
προσκληθεί και η Γραμματεία Γυναικών
της Π.Ο.ΑΣ.Υ., η οποία ενημέρωσε το
γυναικείο αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό για τις δράσεις της και άκουσε

τους προβληματισμούς και τις προτάσεις των συναδελφισσών μας.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων κ. Γερακαράκος Γρηγόριος, ο Πρόεδρος της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτίων Δωδεκανήσων κ. Ανδρουλάκης
Εμμανουήλ, ο Πρόεδρος της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Λέσβου κ.
Ροδόπουλος Βασίλειος, ο Πρόεδρος
της Ένωσης Αξιωματικών Νοτίου Αιγαίου κ. Καλαμάτας Ευθύμιος και από το
συμβούλιο της Γραμματείας Γυναικών
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων οι κυρίες Γιαννακοπούλου Μαρία, Γκιουζέλη Ελένη, Κουρέτα Αναστασία και Μπούκα Βασιλική.

Στο περιθώριο της ημερίδας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, παρουσία του Προέδρου της ΠΟΑΣΥ, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Διευθυντή
της Α΄ Διεύθυνσης Αστυνομίας
Δωδ/νησου κ. Καληωράκη Μιχαήλ, με
τον οποίο συζητήθηκαν τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν το αστυνομικό
προσωπικό.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας επισκέφθηκε στη συνέχεια και τη Λέρο,
όπου η Θεατρική ομάδα της Αστυνομίας
παρουσίασε το θεατρικό έργο «Η κόμισσα της φάμπρικας», με την οικονομική υποστήριξη της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Με αφορμή την πρωτοβουλία αυτή, ο
πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ., συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Ένωσης

Αστυνομικών Βορείου Δωδεκανήσου κ.
Αντώνη Κυδωνάκη, συναντήθηκε και με
τον Αστυνομικό Διευθυντή της Β' Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου, κ.
Κωνσταντίνο Κοκορόσκο, με τον οποίο
συζητήθηκαν θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος (μεταναστευτικό – προσφυγικό, συνθήκες εργασίας αστυνομικού προσωπικού).

ΧΙΟΣ

Σ

Σεβασμός στα ισχύοντα για το χρόνο εργασίας μας

τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Χίου απευθύνθηκε η Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Χίου απαιτώντας σεβασμό στα
ισχύοντα για το χρόνο εργασίας και τα δικαιώματα
του εργαζόμενου αστυνομικού.
Το σωματείο τονίζει ότι το προεδρείο «μετά από
επανειλημμένα παράπονα των μελών μας, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Α.Τ. Χίου, προκειμένου
να ενημερωθεί για την λειτουργία του. Όπως δια-

πιστώσαμε, μετά την αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ, το Α.Τ. Χίου δεν έχει καταφέρει
ακόμα να βρει υπηρεσιακή ισορροπία. Οι πολυάριθμες αρμοδιότητες, καθώς και οι πολλές αποσπάσεις- μετακινήσεις τις οποίες έχετε πραγματοποιήσει ή διατηρείτε σε ισχύ, έχουν οδηγήσει σε
ποικίλα προβλήματα, τα οποία έχουν αντίκτυπο και
στις υπόλοιπες υπηρεσίες της Διεύθυνσης μας.
Η ανωτέρω κατάσταση σε συνδυασμό με την

παντελή έλλειψη σχεδιασμού έχει ως αποτέλεσμα η
συγκεκριμένη Υπηρεσία να ζητά συνεχώς ενίσχυση
την τελευταία στιγμή, από άλλες υπηρεσίες της Δ.Α.
Χίου. Όλα τα παραπάνω έχουν αναστατώσει το
αστυνομικό προσωπικό που τις περισσότερες φόρες
καλείται να θυσιάσει την ημερήσια ανάπαυσή του,
διαταράσσοντας τον οικογενειακό προγραμματισμό,
αφού πληροφορείται την αλλαγή της υπηρεσίας του
ακόμα και απογευματινές ώρες της προηγούμενης

Καθυστερεί κι άλλο η ΚΥΑ για τις
ελεύθερες μετακινήσεις

Σ

το πλαίσιο των παρεμβάσεων της Ομοσπονδίας και Πρωτοβαθμίων Ενώσεων για
την επίλυση της χρονίζουσας εκκρεμότητας,
αναφορικά με τη δωρεάν μετακίνηση στα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς, έχουν κατατεθεί Ερωτήσεις
– Επίκαιρες ερωτήσεις προς τα αρμόδια υπουργεία, στο πλαίσιο Κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις που δίδονται, «έχει συνταχθεί σχέδιο κοινής απόφασης
με θέμα «Κάρτες μετακίνησης στα μέσα μαζικής
μεταφοράς του ένστολου προσωπικού του
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη», σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν.
4530/2018, το οποίο ήδη έχει υπογραφεί από
τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη, την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κυρία Όλγα Γεροβασίλη και έχει αποσταλεί
για συνυπογραφή στον Υπουργό Οικονομικών».
Να σημειωθεί ότι από την απάντηση που δίνει
εξάλλου, ο οργανισμός Συγκοινωνίες Αθηνών, με
βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, «ο ΟΑΣΑ
αναλαμβάνει να παρέχει ελεύθερη μετακίνηση στο
ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας

Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για την εκτέλεση της υπηρεσίας του και η Ελληνική Αστυνομία
αναλαμβάνει σε αντάλλαγμα, να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών
φύλαξης χώρων πραγματοποίησης συγκοινωνιακού έργου των φορέων ΣΤΑΣΥ ΑΕ και ΟΣΥ ΑΕ.
Ενδεικτικά αναφέρονται η φύλαξη σταθμών της
ΣΤΑΣΥ ΑΕ, η ασφάλεια ιδιαίτερων σημείων του
συγκοινωνιακού δικτύου, η αστυνόμευση
λεωφορειολωρίδων και η υποστήριξη της
λειτουργίας των γερανοφόρων οχημάτων
του ΟΑΣΑ».
Κατόπιν των ανωτέρω, η Ομοσπονδία
τελεί εν αναμονή και της υπογραφής της
σχετικής απόφασης από τον αρμόδιο
Υπουργό Οικονομικών, προκειμένου να
λάβει τέλος μια εκκρεμότητα που πέραν
του ότι εκθέτει ανεπανόρθωτα την Κυβέρνηση, δυσχεραίνει και την άσκηση του
αστυνομικού έργου, καθώς όπως έχουμε
τονίσει επανειλημμένως τα ανακύπτοντα
προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται με άλλο τρόπο.

ημέρας. Το χιλιοειπωμένο πρόσχημα των Υπηρεσιακών Αναγκών, δεν μπορεί πλέον να αποτελεί άλλοθι
για κανένα που αποψιλώνει μια Υπηρεσία, μετακινώντας ή αποσπώντας αστυνομικούς. Ενώ την ίδια
στιγμή δεν φροντίζει (ως οφείλει) για την ομαλή της
λειτουργία, με αποτέλεσμα να υπάρχει προχειρότητα
ακόμα και σε σοβαρές υπηρεσιακές ενέργειες όπως
είναι οι μεταγωγές που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή
και προσεκτικό σχεδιασμό».

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Εκπαίδευση
ειδικών ομάδων

Μ

ε πρωτοβουλία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ημαθίας διοργανώθηκε από το Αρχηγείο της Ελληνικής
Αστυνομίας εκπαίδευση των Ειδικών ομάδων
Ο.Π.Κ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα από 29/08 έως και 05/09, από
τον Ελληνικής καταγωγής ιδρυτή της εταιρείας
FOENIX Security με έδρα την Μελβούρνη της
Αυστραλίας και Μέλος της Εταιρείας ΚΑΡΑΡ ACADEMY Άγγελο ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΟ, ο οποίος δραστηριοποιείται κυρίως στην Αυστραλία σε θέματα εκπαίδευσης στελεχών σωμάτων ασφαλείας έχοντας στο ενεργητικό του πλήθος αναγνωρισμένων τίτλων εκπαίδευσης.
«Η Ένωσή μας πάντοτε υπέρμαχος του εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης του Σώματος
της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και πρωτοπόρος ως χορηγός υλικοτεχνικού εξοπλισμού στα
μέλη μας, δηλώνουμε πως θα δράττουμε κάθε
ευκαιρία με την οποία θα μπορούμε να παρέχουμε κάθε εφόδιο και μέσο προς την επίτευξη
του σκοπού μας που είναι η κατάρτιση ενός άρτια εκπαιδευμένου Αστυνομικού», σημειώνει
μεταξύ άλλων το σωματείο σε ανακοίνωσή του.
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Την ακύρωση ακούσιας μετάθεσης πέτυχε η Ένωση Πειραιά

Τ

η δικαστική δικαίωση συναδέλφου που είχε
προσφύγει κατά της διοίκησης για την ακύρωση ακούσιας μετάθεσής του, πέτυχε η
Ένωση Πειραιά. Όπως ανακοίνωσε η Ένωση, «το
ΣΤ’ Τμήμα του Ακυρωτικού Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών, με απόφασή του που δημοσιεύθηκε προ
ολίγων ημερών (Α 2146/2018), ακύρωσε την
ακούσια μετάθεση αστυνομικού – μέλους μας, κρίνοντας ότι η μετάθεση αυτή σε καμία περίπτωση
δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, και ότι η
Υπηρεσία θα πρέπει να αιτιολογεί εμπεριστατωμένα
και συγκεκριμένα τις μεταθέσεις που αποφασίζονται από τα Συμβούλια Μεταθέσεων χωρίς τη συναίνεση των μετατιθέμενων.
Η απόφαση αυτή, η οποία ακυρώνει οριστικά την
επίμαχη μετάθεση, είναι μεγάλης σημασίας, καθώς,
εκτός από την πλήρη δικαίωση του συγκεκριμένου
συναδέλφου, δημιουργεί νομολογιακό προηγούμενο για παρόμοιες περιπτώσεις στο μέλλον.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΑΣ.Υ.Π. καλεί
όλους τους συναδέλφους να πυκνώσουν τις
«γραμμές μάχης» που δίνονται καθημερινά, να
ενημερώνουν το Δ.Σ. για όλες τις Αποφάσεις της
Διοίκησης που στερούνται χρηστής, εμπεριστατωμένης και νόμιμης αιτιολογίας, ώστε η Ένωσή μας
να είναι ενήμερη και να εκπληρώνει όσο το δυνατόν αρτιότερα το θεσμικό της ρόλο, στεκόμενη στο
πλευρό των συναδέλφων και καταδικάζοντας όλες
τις ενέργειες που μας γυρίζουν χρόνια πίσω.
Θέλει επίσης να ευχαριστήσει το Δικηγορικό
Γραφείο του Νομικού Συμβούλου μας κου Σκαμ-

παρδώνη Βάιου, και τους συνεργάτες του κ.κ. Λιβανίδη Βλάση, Γάκη Γεωργία, Χορού Άννα και
Σκαμπαρδώνη Φωτεινή για τον άκρως επιτυχή
τρόπο που χειρίσθηκαν την υπόθεση αυτή, από την
πρώτη στιγμή που ανέκυψε, τον Αύγουστο του
2017, έως σήμερα.

Παρέμβαση στο Τ.Α. Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη

Το σωματείο, εξάλλου στις 22 Οκτωβρίου 2018,
μετά από πρόσκληση μελών του, αντιπροσωπεία
του Δ.Σ. επισκέφθηκε το Τ.Α. Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη. «Κατά την επίσκεψή μας ενημερωθήκαμε για τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκεί υπηρετούντες συνάδελφοι - μέλη μας. Το εν λόγω Τ.Α.
αστυνομεύει σε θέματα αρμοδιότητάς του μια από
τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αττικής με
πληθυσμό λίγο πάνω από 150 χιλιάδες κατοίκους,
με πλήθος από μεγάλες και μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως τα γήπεδα και προπονητήρια
στον Αγ. Ι. Ρέντη, του Ιωνικού και γεωγραφικά η
αρμοδιότητα αστυνόμευσης εκτείνεται από το Κατράκειο Θέατρο μέχρι την Σχολή Καλών Τεχνών.
Με το έγγραφό μας θέλουμε να μεταφέρουμε την
κραυγή αγωνίας των υπηρετούντων συναδέλφων
μας εκεί, αφού διαπιστώθηκε ότι, η υπάρχουσα δύναμη μαζί με τον Διοικητή της Υπηρεσίας δε ξεπερνάει τους 21 Αστυνομικούς, εκ των οποίων ως μάχιμοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο 14 καθημερινά, ενώ η οργανική δύναμη του τμήματος προβλέπει 46 Αστυνομικούς. Πώς είναι δυνατόν να λειτουργήσει μια Υπηρεσία, προς όφελος του πολίτη

για το έννομο αγαθό της ασφαλείας τόσο του ιδίου
αλλά και της περιουσίας του, όταν δεν μπορεί να
ανταπεξέλθει στις ανελαστικές καθημερινές υποχρεώσεις; Πώς είναι ανθρωπίνως δυνατό ο Διοικητής
και οι συνάδελφοι υπηρετούντες εκεί να εργαστούν
και να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους με δύναμη 14 ατόμων, όταν καθημερινά κατά μέσο όρο
χρειάζονται τουλάχιστον 15 με 18 Αστυνομικοί;
Πώς θα ανταπεξέλθουν στον αυξημένο όγκο εργασιών και να φέρουν εις πέρας τις εκκρεμείς, καταδικαστικές αποφάσεις (περίπου 1.500 - 1.700),
δικογραφίες, εισαγγελικές παραγγελίες κ.α.;
Γιατί να καταστρατηγείται, υπό αυτές τις απάνθρωπες εργασιακές συνθήκες, το ωράριο εργασίας
και τα κατοχυρωμένα με Π.Δ. εργασιακά δικαιώματα των μελών μας;
Προς εξακρίβωση της σοβαρότητας της κατάστασης, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για τις υποχρεώσεις του Τμήματος Ασφαλείας Νίκαιας - Αγ. Ι.
Ρέντη ως προς το ανθρώπινο δυναμικό, με τα πάρεργα, τις διαθέσεις και τα μέτρα τάξης σε άλλες
Υπηρεσίες, τις οποίες ο Διοικητής και οι συνάδελφοί μας επιβάλλεται να ανταπεξέλθουν χρειάζεται
τουλάχιστον 16 έως 19 Αστυνομικούς ( Αξιωματικός Υπηρεσίας, Ταυτότητες, περιπολίες, μεταγωγές,
μέτρα τάξης, φυλάξεις κλπ.). Χωρίς να υπολογίσουμε στα ανωτέρω, προανακρίσεις, εισαγγελικές
παραγγελίες, καταδικαστικές αποφάσεις κ.ά.
Ο κάθε υγιής και κοινός λογικός νους καταλαβαίνει ότι είναι ανθρωπίνως αδύνατον να ανταπεξέλθει η εν λόγω Υπηρεσία σε όλα τα ανωτέρω και

ταυτόχρονα να χορηγείται στους συναδέλφους μέλη μας, η εβδομαδιαία Η/Α, οι άδειες και να τηρείται το ωράριο εργασίας και τα κατοχυρωμένα
εργασιακά τους δικαιώματα. Για να γίνει ένα από
όλα τα ανωτέρω κάποιο άλλο θα πρέπει να αφεθεί
με ό,τι κίνδυνο αυτό συνεπάγεται.
Με την παρούσα επιστολή, ζητάμε άμεσα και
σθεναρά, την αποδέσμευση - απαλλαγή του εν λόγω Τ.Α. από Μέτρα Τάξης, Φυλάξεις Στόχων, μεταγωγές κρατουμένων, την ανάκληση Διαταγών
που διαθέτουν το προσωπικό σε άλλες Υπηρεσίες
και ταυτόχρονα την άμεση ενίσχυσή του με προσωπικό που επιθυμεί να αποσπασθεί - μετακινηθεί
στο εν λόγω Τ.Α. Νίκαιας -Αγ. Ι. Ρέντη.
Τέλος, στις 10 Οκτωβρίου 2018, το προεδρείο
είχε ενημερωτική συνάντηση με τους 60 νεοεξερχόμενους αστυφύλακες οι οποίοι τοποθετήθηκαν
σε Αστυνομικά Τμήματα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά. Αφού τους καλωσόρισε, τους ενημέρωσε τόσο για τα δικαιώματά τους όσο και για τη
λειτουργία και τη δομή του συνδικαλιστικού μας
κινήματος.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Μ

Ενημερωτική ημερίδα με τη συμμετοχή της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

ε ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή
κόσμου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της
ενημερωτικής ημερίδας που διοργάνωσε η
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καστοριάς το
Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018 στη συνεδριακή αίθουσα του ενυδρείου – ΚΠΕ Καστοριάς.
Κύριοι ομιλητές της ημερίδας ήταν ο Πρόεδρος
της ΠΟΑΣΥ κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόρης, ο Αντιπρόεδρος οικονομικών Θεμάτων κ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Βασίλης, η Πρόεδρος του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., Ταξίαρχος κ. ΧΑΡΩΝΗ Παναγιώτα και ο Εκπρόσωπος της
ΠΟΑΣΥ στο ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας»
κ. ΜΗΤΣΙΚΟΣ Λάμπρος, οι οποίοι παρείχαν πληροφορίες για όλα τα τρέχοντα ζητήματα του κλάδου
μας, για τις εξελίξεις στα οικονομικά και συνταξιοδοτικά θέματα, στο ΜΤΣ, στο καθεστώς χορήγησης

Β.Ο.Ε.Α.(Βοήθημα Οικογενειακής & Επαγγελματικής Αυτοτέλειας), για τα ασφαλιστικά ζητήματα που
μας απασχολούν, όπως επίσης για τους λόγους και
τις προϋποθέσεις χορήγησης δανείων και οικονομικών ενισχύσεων από τον ειδικό λογαριασμό του
Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης & Πρόνοιας στα
Σώματα Ασφαλείας και τέλος για την δυνατότητα
οικονομικής ενίσχυσης για διάφορους λόγους
(ασθένειας – τραυματισμού – θανάτου κλπ) από
τον Ειδικό Λογαριασμό Αρωγής του Ιδρύματος
«ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ».
Μετά το πέρας των ομιλιών, δόθηκε η ευκαιρία
στο ακροατήριο να εκθέσει τις απορίες και τους
προβληματισμούς του πάνω στα τρέχοντα ζητήματα
ενώ αρκετές ήταν και οι πληροφορίες που αποκόμισαν οι συνάδελφοι και από τον αντιπρόεδρο Δι-

οικητικών Θεμάτων της ΠΟΑΣΥ και Πρόεδρο της
Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας κ. ΝΤΑΒΟΥΡΑ
Αθανάσιο, ο οποίος παρέστη με το επιτελείο του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΑΣΥ, τιμώντας για
μία ακόμα φορά την Ένωση Καστοριάς.
«Εκ μέρους όλων των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου, εκφράζουμε θερμά τις ευχαριστίες μας
σε όλους τους εκλεκτούς προσκεκλημένους τόσο
για την παρουσία τους όσο και για την θετική τους
ανταπόκριση στην προσπάθειά μας. Ευχαριστούμε
επίσης το ΚΠΕ Καστοριάς για την παραχώρηση της
συνεδριακής αίθουσας, καθώς και όλους τους συναδέλφους που προσήλθαν στην ημερίδα. Δηλώνουμε ότι ανάλογες πρωτοβουλίες θα πραγματοποιηθούν από την Ε.Α.Υ. Καστοριάς και στο μέλλον», καταλήγει το Δελτίο Τύπου του σωματείου.
Από τις υπόλοιπες δραστηριότητες του σωματείου ξεχωρίζουμε τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με την υφυπουργό αγροτικής ανάπτυξης και
τροφίμων κα Ολυμπία Τελιγιορίδου, την οποία ενημέρωσαν για τα επιμέρους ζητήματα που απασχολούν τους αστυνομικούς σε τοπικό επίπεδο. Επίσης, η Ένωση πραγματοποίησε αιμοδοσία με σύνθημα «Δώσε αίμα, χάρισε ζωή», σε συνεργασία με
την κινητή μονάδα αιμοληψίας του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς. Θετικός ήταν ο απολογισμός
και της δράσης «δωρεάν σπιρομέτρηση ελέγχου»
που διενεργήθηκε με πρωτοβουλία της Ένωσης
στις 22/ 9/2018.
Τέλος, η Ένωση έθεσε υπόψη του διευθυντή της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς τα πρώτα προβλήματα που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή του
νέου σχεδίου αστυνόμευσης. Ειδικότερα, λόγω συνεχών μετακινήσεων της διμοιρίας υποστήριξης και
των ανδρών της ΟΠΚΕ, σε συνδυασμό με τις αποσπάσεις του προσωπικού εκτός νόμου, λόγω του
μεταναστευτικού ζητήματος, υπάρχει έλλειψη έμ-

ψυχου δυναμικού προσωπικού στις ήδη αποδεκατισμένος υπηρεσίες. Επισημάνθηκε επίσης ο κίνδυνος που ενέχει η συμμετοχή αστυνομικών στις
εξορμήσεις με αισθητή παρουσία, καθόσον είναι
επιφορτισμένοι με αρμοδιότητες διαχείρισης πληροφοριακών δικτύων, κρατικής ασφάλειας κλπ.

ΠΕΛΛΑ

Νέος θεσμός
επιβράβευσης
ενεργειών
αστυνομικών

Η

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Νομού Πέλλας ενημερώνει τα μέλη
της ότι καθιερώνεται ένας νέος θεσμός επιβράβευσης ενεργειών αστυνομικών
μελών της, καθώς και μελών των οικογενειών τους. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στην Αριδαία όπου βραβεύτηκαν ο αστυνόμος Α κ. Ευάγγελος Γάκης για
την πολυετή του προσφορά και την αρμονική
συνεργασία με τους υφιστάμενους και προϊσταμένους του, καθώς και οι αρχιφύλακας
κ. Γεώργιος Μιχαηλίδης και αρχιφύλακας κ.
Γεώργιος Αθανασιάδης για την πολυετή
διάθεσή τους στη στελέχωση της ΔΥ Δ.Α.
Πέλλας και την προσφορά τους σε αυτή, επιδεικνύοντας προθυμία και ζήλο κατά την
άσκηση των ιδιαίτερων καθηκόντων τους.
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ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Α

Συγκρότηση Διμοιρίας Υποστήριξης σε μόνιμη βάση

ποδέκτες παραπόνων αναφορικά με τα προβλήματα που ανακύπτουν από τη συχνή συγκρότηση της Διμοιρίας Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας έγιναν η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας και η Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως τονίζουν σε έγγραφό τους
προς τον Διευθυντή Αστυνομίας Ακαρνανίας.
«Συμμεριζόμενες πλήρως τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες που ανακύπτουν καθημερινά και
οι οποίες απαιτούν την παρουσία συγκροτημένης
οργανωμένης αστυνομικής δύναμης που θα διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και την ικανότητα
να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά στο ενδεχόμενο
πρόκλησης επεισοδίων και λαμβάνοντας υπόψη
την όλο και πιο συχνή ανάγκη συγκρότησης της
διμοιρίας προς ενίσχυση άλλων Διευθύνσεων
Αστυνομίας όμορων και μη, οι Ενώσεις μας προ-

τείνουν τη συγκρότηση μόνιμης διμοιρίας στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας με ικανό αριθμό
αστυνομικών που θα μπορεί να ανταπεξέλθει στις
ανωτέρω αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες.
Από τον μέχρι σήμερα τρόπο λειτουργίας της διμοιρίας υποστήριξης στη Διεύθυνση Αστυνομίας
Ακαρνανίας, ανακύπτουν πλείστα προβλήματα τα
οποία κυρίως οφείλονται στο γεγονός, ότι η διμοιρία υποστήριξης συγκροτείται αιφνιδιαστικά προς
κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, μη δυνάμενων η διοίκηση να τα προβλέψει τις περισσότερες φορές. Έτσι λοιπόν παρατηρείται συχνά, αλλαγή στον πίνακα διάταξης υπηρεσίας όλων των
Υπηρεσιών που διαθέτουν αστυνομικούς στη Διμοιρία Υποστήριξης, αλλαγή που επηρεάζει, όχι μόνο το αστυνομικό προσωπικό που συγκροτεί αυτήν,
αλλά το σύνολο σχεδόν του αστυνομικού προσωπικού. Αποτέλεσμα αυτού είναι να καταπονείται το

αστυνομικό προσωπικό και οι Διοικητές Αξιωματικοί των Υπηρεσιών να αδυνατούν να προγραμματίσουν τις δράσεις τους και να παράξουν υπηρεσίες
αυξημένης αστυνόμευσης στην περιοχή τους.
Με δεδομένο λοιπόν, σύμφωνα και με τα στοιχεία
του τρέχοντος έτους, ότι η υπηρεσία στην οποία
ανήκει οργανικά ένας αστυνομικός που διατίθεται
για την συγκρότηση της Διμοιρίας Υποστήριξης, χάνει αυτό το 80% των ημερών (το νούμερο αυτό
προέκυψε από το άθροισμα των ημερών συγκρότησης της Διμοιρίας Υποστήριξής καθώς και λήψης
ημερησίων αναπαύσεων και λοιπών αδειών του
προσωπικού), κρίνουμε ορθολογικότερη την παρουσία μόνιμης Διμοιρίας Υποστήριξης. Η συγκρότηση μόνιμης Διμοιρίας Υποστήριξης θα συμβάλει
στην αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας και
αποτελεσματικότητας αυτής, καθώς το προσωπικό
της θα επιλεγεί με αυστηρά κριτήρια, θα εκπαιδευτεί

ΚΟΖΑΝΗ

ΛΑΡΙΣΑ

Με αγώνα θα σταματήσουμε
τη μεταβίβαση του Αστυνομικού
Μεγάρου Λάρισας

Να ανακαλέσετε
την καταγγελία σας

Η

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κοζάνης, με ανακοίνωσή της εκφράζει την έκπληξή της για καταγγελία της Τομεακής
Επιτροπής Κοζάνης του Κ.Κ.Ε. αναφορικά με έλεγχο που διενεργήθηκε σε άτομα που όπως αργότερα
αποδείχθηκε, ήταν μέλη του. «Η έκπληξή μας συνίσταται κυρίως στο γεγονός ότι δεν καταγγέλλεται
οποιαδήποτε απρεπής συμπεριφορά εκ μέρους των
αστυνομικών (η οποία παρεμπιπτόντως ήταν άψογη), αλλά η ενέργεια του ελέγχου καθ’ εαυτή, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τον έλεγχο “απρόκλητο”. Με
λίγα λόγια, το γεγονός και μόνο ότι οι αστυνομικοί
έκαναν αυτό που οφείλουν εκ της αποστολής τους
να κάνουν, αποτελεί κάτι το επιλήψιμο. Εκπροσωπώντας συνδικαλιστικά τους αστυνομικούς της
Δ.Α. Κοζάνης καθιστούμε σαφή τα παρακάτω:
1. Οι αστυνομικοί της Κοζάνης διενεργούν καθημερινά εκατοντάδες προληπτικούς ελέγχους (απρόκλητους κατά τον συντάκτη της καταγγελίας), με
γνώμονα την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας
και την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, για το
λόγο αυτό και η περιοχή μας έχει έναν από τους πιο
χαμηλούς δείκτες εγκληματικότητας στην Ελλάδα.
2. Ουδέποτε πραγματοποιείται έλεγχος εξαιτίας των
πολιτικών πεποιθήσεων του ελεγχόμενου. Ο σεβα-

καλύτερα και θα επιτευχθεί κλίμα ομοψυχίας και
ομοιογένειας, μεγαλύτερο από το σημερινό. Επιπρόσθετα η δυνατότητα άμεσης και ταχείας επέμβασης όπου αυτό απαιτηθεί, θα συμβάλει στη βελτίωση του προσφερόμενου αστυνομικού έργου παροχής ασφάλειας στην κοινωνία και τους πολίτες.
Τέλος, αυτονόητο είναι πως το προσωπικό που
θα στελεχώνει τη μόνιμη διμοιρία υποστήριξης, κατά τις ημέρες που δεν παρίσταται ανάγκη ανάθεσης
σε αυτήν, αποστολής συναφή προς τον σκοπό
συγκρότησής της, θα μπορεί να ενισχύει άλλες
υπηρεσίες στο έργο τους (συνδρομή σε μέτρα τάξης σε δικαστήρια, πραγματοποίηση μεταγωγών
κρατουμένων ή ψυχασθενών, συγκρότηση συνεργείων ελέγχου, φύλαξη στόχων, διενέργεια περιπολιών σε περιοχές που παρουσιάζεται αυξημένη
εγκληματικότητα, κ.α.), ώστε να υποβοηθηθεί το
έργο των Διοικητών των Υπηρεσιών αυτών».

σμός προς όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως πολιτικών απόψεων-πεποιθήσεων αποτελεί κάτι δεδομένο
εδώ και πολλά χρόνια. Οι περί του αντιθέτου απόψεις,
οφειλόμενες σε ιδεοληψίες και παρωχημένες αντιλήψεις, αποτελούν φαντάσματα του παρελθόντος.
3. Το μήνυμα που φαίνεται να θέλει να περάσει
ο συντάκτης της καταγγελίας, είναι ότι τα μέλη της
συγκεκριμένης πολιτικής παράταξης, δεν επιτρέπεται να ελέγχονται. Η Αστυνομία θα συνεχίσει να
υπηρετεί τη νομιμότητα μέσω των νομίμων και
προβλεπόμενων από τους κανονισμούς της δράσεων. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου, κανείς
δεν απολαμβάνει ασυλίας και κανείς δεν έχει εν τέλει το δικαίωμα να βάζει το έργο της Αστυνομίας
στην κλίνη του Προκρούστη, ανάλογα με τις πολιτικές πεποιθήσεις του.
Αγαπητοί κύριοι της Τομεακής Επιτροπής Κοζάνης του Κ.Κ.Ε., με όλο το δεδομένο σεβασμό προς
το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο πολλάκις έχει σταθεί αρωγός στην προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των Αστυνομικών, παρακαλούμε να ανακαλέσετε την από 8/10/2018 καταγγελία σας, η οποία αφενός είναι ανυπόστατη,
αφετέρου προσβάλλει την δημοκρατική μας συνείδηση και την επαγγελματική μας υπόληψη».

Κ

οινή ανακοίνωση εξέδωσε η Ένωση
Αστυνομικών Λάρισας με την Ένωση
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
Περιφέρειας Θεσσαλίας, με αντικείμενο τη μεταβίβαση του Αστυνομικού Μεγάρου Λάρισας
στην Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.
«Με έκπληξη και τεράστιο προβληματισμό
πληροφορηθήκαμε από τοπικά Μ.Μ.Ε. ότι ανάμεσα στα Ακίνητα ενδιαφέροντος του Δήμου
Λαρισαίων, που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που συνοδεύει την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ
0004586 ΕΞ 20018 / ΦΕΚ2320 / 19-062018 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,
τα οποία και μεταβιβάζονται στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ Α.Ε.) είναι και το
Αστυνομικό Μέγαρο Λάρισας», σημειώνουν οι
Ενώσεις και διευκρινίζουν ότι «το Αστυνομικό
Μέγαρο, στο οποίο στεγάζονται αποκλειστικά
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, είναι κτίριο με κοινωφελή χαρακτήρα. Για την κατασκευή του, υπήρξαν μακροχρόνιοι αγώνες, με
το συνδικαλιστικό κίνημα να πρωτοστατεί. Ως
Αστυνομικοί και ως συνδικαλιστές, μα πάνω

από όλα ως Λαρισαίοι πολίτες, απαιτούμε το
σεβασμό στις αποφάσεις του ΣτΕ, σύμφωνα με
τις οποίες δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν
στον εν λόγω κατάλογο του Υπουργείου Οικονομικών, ακίνητα που είναι χαρακτηρισμένα
από το Σχέδιο Πόλεως, ως «κοινόχρηστα». Συνεπώς, ακίνητο το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως
«κοινόχρηστο» και έχει χαρακτήρα κοινωφελή,
πολύ δε περισσότερο στην περίπτωση που έχει
ήδη κατασκευαστεί κοινωφελές κτίριο, όπως το
Αστυνομικό Μέγαρο, ΔΕΝ μπορεί να μεταβιβαστεί στην ΕΤΑΔ Α.Ε.
Οι Ενώσεις μας, ταυτίζονται πλήρως με τη
θέση του Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με την
οποία δεν μπορεί να περιέχονται σε οποιοδήποτε κατάλογο ακινήτων προς αξιοποίηση, χώροι και ακίνητα με κοινωφελή χαρακτήρα,
όπως το Αστυνομικό Μέγαρο. Σε καμία περίπτωση δε μπορούμε να δεχθούμε τη μεταβίβαση του Αστυνομικού Μεγάρου Λάρισας και θα
αγωνιστούμε με όλες τις δυνάμεις μας, για την
επικράτηση του ΔΙΚΑΙΟΥ (Αποφάσεις του
Σ.τ.Ε.)»

ΛΕΣΒΟΣ

Έντονη διαμαρτυρία για προσβλητικές διακρίσεις του προσωπικού

Τ

ην έντονη διαμαρτυρία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λέσβου προκάλεσε η αναφορά σε συγκέντρωση Αξιωματικών του ΓΠΔ Βορείου Αιγαίου κ. Ελευθερίου
Ντουρουντού και χωρίς να έχει κληθεί η Ένωση σε
αυτήν, ότι το δυσβάστακτο βάρος του προσφυγικού – μεταναστευτικού το σήκωσαν στις πλάτες
τους οι αποσπασμένοι αστυνομικοί που ήρθαν στη
Λέσβο. «Απόψεις και εκφράσεις τέτοιου είδους,
μάλιστα από ανώτατα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., δεν είναι
ανεκτή όταν μάλιστα αποτελούν και αναληθή γεγονότα» σημειώνει το σωματείο, τονίζοντας ότι το
αστυνομικό προσωπικό της ΔΑ Λέσβου αποδεικνύει
καθημερινά ειδικά τα πέντε τελευταία χρόνια ότι
σηκώνει στις πλάτες του το δυσβάστακτο αυτό
φορτίο. Καθημερινά αποδεικνύει το αστείρευτο φιλότιμο και τον επαγγελματισμό του ότι δεν πτοείται

από τις συνεχώς αυξανόμενες υπηρεσιακές ανάγκες, ούτε από την πίεση των σοβαρών ελλείψεων
τόσο σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό.
Το αστυνομικό προσωπικό της Δ.Α Λέσβου είναι
αυτό που είναι πανταχού παρών όποτε παραστεί
ανάγκη και όχι οι αποσπασμένες δυνάμεις.
Μάλλον ξεχνάτε πόσες φορές κλήθηκε εκτάκτως
να στελεχώσει τις Διμοιρίες Υποστήριξης σε έκτακτα γεγονότα πέραν του καθημερινού φόρτου και
της καταστρατήγησης του ωραρίου εργασίας. Ξεχνάτε ότι ακόμη και πρόσφατα στην επέλαση του
καιρικού φαινομένου «Ζορμπάς» ποιους καλέσατε
μέσα στις 03.00 τα ξημερώματα να προσέλθουν
στις Υπηρεσίες τους. Ξεχνάτε κάθε μέρα στα επεισόδια, στις συρράξεις στο ΚΥΤ της Μόριας, στα
μαχαιρώματα μεταξύ αλλοδαπών ποιοι καλούνται

να καταστείλουν και να προβούν σε συλλήψεις.
Εμείς όμως κε. Γενικέ τόσο σαν Σωματείο όσο
και ως αστυνομικοί υπηρετούντες στη Δ.Α. Λέσβου,
δεν ξεχνάμε. Και δεν ξεχνάμε γιατί τα τελευταία
χρόνια που επιδεινώθηκε η κατάσταση με το προσφυγικό εμείς αποτελούμε την αιχμή του δόρατος
σε ό,τι και αν κληθούμε ως Σώμα να αντιμετωπίσουμε. Εμείς είμαστε αυτοί που χάνουμε τη θαλπωρή των οικογενειών μας, των παιδιών μας, τις
προσωπικές μας στιγμές, τις ημερήσιες αναπαύσεις
μας που σπανίζουν πλέον στις υπηρεσίες, τις κοινωνικές μας στιγμές, τον ελεύθερο χρόνο μας»
κλπ. «Και προπαντός ξεχνάτε και τη βασικότερη
διαφορά μεταξύ των αποσπασμένων και των τοπικών δυνάμεων, ξεχνάτε ότι η πλειοψηφία των αποσπασμένων έρχεται στο νησί γνωρίζοντας την κατάσταση που επικρατεί, προκειμένου να επωφελη-

θεί οικονομικά από τα κονδύλια της frontex, σε
αντίθεση με τους ντόπιους αστυνομικούς που δεν
λαμβάνουν την παραμικρή οικονομική βοήθεια
μπροστά σε όσα έχουν προσφέρει και συνεχίζουν
να προσφέρουν στη Λέσβο και στους πολίτες της,
έχοντας ως αυτοσκοπό την αξιοπρεπή εκτέλεση
των καθηκόντων τους και το φιλότιμο, ιδανικά τα
οποία τα τελευταία χρόνια έχουν πολλάκις κατατσακιστεί.
Λυπούμαστε που ακούγονται τέτοια λόγια από
τους διοικούντες μας κυρίως από εσάς κύριε Γενικέ, που γνωρίζουν όπως κανένας άλλος τα καθημερινά προβλήματα που ανακύπτουν και τις μάχες
που δίνει το αστυνομικό προσωπικό της Δ.Α. Λέσβου. Δε θα ανεχτούμε σε καμιά περίπτωση από
δω και στο εξής να προσβάλλουν την αξιοπρέπεια
των συναδέλφων μας».
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ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΣ

ΕΝΩΣΕΙΣ

Οι Ενώσεις προτείνουν τον επανασχεδιασμό των μέτρων

Η

λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των οργανωμένων κυκλωμάτων διακίνησης μη νόμιμων μεταναστών αποτέλεσε αντικείμενο
του Σωματείου Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Δράμας, της Συνδικαλιστικής Κίνησης Αστυνομικών
Ν. Ξάνθης και της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής
Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
Με αφορμή τη διαταγή για ανά 8ωρη βάρδια
αστυνόμευση από ομάδες ελέγχων οχημάτων
(μπλόκα) στην εδαφική περιφέρεια της Δ.Α. Καβάλας
και Δ.Α. Ροδόπης, αντίστοιχα, σε απόσταση πολλών
χιλιομέτρων από την έδρα της Υπηρεσίας τους, σημειώνουν ότι η συγκεκριμένη διαταγή έρχεται τη δεδομένη στιγμή να προσθέσει μία επιπλέον αποστολή
στις ήδη βεβαρυμμένες Υπηρεσίες, συνδυαστικά με
τα τελευταία διαταχθέντα συνεργεία εντός των Διευθύνσεων Αστυνομίας Χώρας για την ενίσχυση του
πλέγματος της εμφανούς αστυνόμευσης.
Ως Πρωτοβάθμιες Ενώσεις και εργασιακοί εκπρόσωποι των συναδέλφων μας που καλούνται
καθημερινά ΑΦΕΝΟΣ να μετακινηθούν ΕΚΤΟΣ

έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας (χωρίς μάλιστα να
είναι γνωστός ο χρονικός ορίζοντας αυτής της επιχειρησιακής δράσης), ΑΦΕΤΕΡΟΥ να ασκήσουν
καθήκοντα ΕΚΤΟΣ υπηρεσιακού και γνωστικού
τους αντικειμένου, αφού στην πλειοψηφία τους
προέρχονται από αλλότριες Υπηρεσίες [Τάξης,
Τροχαίας, Ασφάλειας, Α.Τ. Υπαίθρου, ακόμη και
από Υπηρεσία Φύλαξης Κρατουμένων, όπως το
ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. Ξάνθης], διαμαρτυρόμαστε έντονα για
αυτή την εξέλιξη για τους προαναφερόμενους λόγους και επιπροσθέτως διότι:
Οι Δ.Α Δράμας και Δ.Α. Ξάνθης «χάνουν» τα τελευταία χρόνια σε τακτική βάση αστυνομικούς, που
αποσπώνται σε διάφορα νησιά του Αιγαίου, προκειμένου να στελεχώσουν Υπηρεσίες Διαχείρισης
μη νόμιμης μετανάστευσης.
Η μετακίνηση από και προς τα καθορισμένα σταθερά σημεία ελέγχου, σημαίνει αυτομάτως μείωση
της αστυνόμευσης της περιοχής προέλευσης, καθόσον εύλογα η ενισχυτική δύναμη που προστίθεται στην αστυνόμευση στους Νομούς Καβάλας και

Ροδόπης, αφαιρείται εξολοκλήρου από τη προστασία των πολιτών των Νομών Δράμας και Ξάνθης.
Παρέλκει δε να αναφερθούμε στη συστηματική
καταπόνηση των υπηρεσιακών οχημάτων, τη στιγμή που ήδη παρουσιάζονται προβλήματα και καθυστερήσεις εγκρίσεως δαπάνης προς συντήρηση ή
αποκατάσταση βλαβών τους, με αποτέλεσμα πολλά
οχήματα να μένουν ακινητοποιημένα για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
Ο χρόνος εργασίας του προσωπικού-μελών μας
έχει διαπιστωθεί ότι υπερβαίνει κατά πολύ τον προβλεπόμενο, αφού το εργασιακό 8ωρο της βάρδιας,
μετατράπηκε σε καθημερινό 10ωρο, λόγω του
αναγκαίου χρόνου μετάβασης και επιστροφής από
τα σημεία των ελέγχων (αλλαγή στο σημείο). Ο
χρόνος αυτός νομοθετικά λογίζεται ως χρόνος εργασίας, δημιουργώντας έτσι υπερωριακές διαθέσεις προσωπικού και επακόλουθη δυσκολία στη
Διοίκηση για αφαίρεση του πλεονασματικού χρόνου εργασίας και χορήγηση των χρωστούμενων
ημερήσιων αναπαύσεων.

ΜΑΓΝΗΣΙΑ

ΣΕΡΡΕΣ

Με απόλυτη επιτυχία
η εθελοντική αιμοδοσία

Ε

ξήντα φιάλες αίματος συγκεντρώθηκαν στην
Τράπεζα Αίματος της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Σερρών κατά ην αιμοδοσία που
έγινε πρόσφατα.
Όπως έχει αποδειχθεί, η λειτουργία της Τράπεζας Αίματος είναι εξόχως σημαντική, βοηθώντας
και καλύπτοντας στο μέτρο του δυνατού ανακύψασες ανάγκες αίματος συναδέλφων μας καθώς
και συγγενών τους, σημειώνει η Ένωση σε σχετική
ανακοίνωση. «Εκφράζουμε τις εγκάρδιες ευχαριστίες μας στους συναδέλφους και συγγενείς τους
που προσήλθαν στην αιμοδοσία και στήριξαν την
υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος με τα πολύ θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε επίσης τη Διεύθυνση Αστυνομίας Σερρών και τον Αστυνομικό Διευθυντή κ. Γεώργιο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ για την πα-

ραχώρηση της αίθουσας, καθώς επίσης τους Διοικητές και Προϊσταμένους όλων των Υπηρεσιών της
Δ.Α. Σερρών για τη διευκόλυνση των μελών μας
που επιθυμούσαν να αιμοδοτήσουν. Τέλος, ευχαριστούμε τη γιατρό κ. Αικατερίνη ΤΖΙΟΥΡΑ και το
νοσηλευτικό προσωπικό του Τμήματος Αιμοδοσίας
του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών για την άψογη
και απρόσκοπτη διοργάνωση της αιμοδοσίας».

Η

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας, με αφορμή τα μέτρα τάξης για
τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με
έγγραφό της σημειώνει: «στο ίδιο έργο θεατές
και φέτος αλλά ως πρωταγωνιστές πλέον». Το
σωματείο διαμαρτύρεται για τα μέτρα που ελήφθησαν με αφορμή τη διεξαγωγή φιλικού ποδοσφαιρικού αγώνα στο Βόλο, δεδομένου του
αμαρτωλού παρελθόντος των δυο ομάδων.
Τονίζει δε μεταξύ άλλων: «Δεν θα ανεχτούμε
καταστρατήγηση υπουργικών αποφάσεων για
οποιαδήποτε εμπλοκή της ομάδας ΔΙΑΣ σε πο-

δοσφαιρικό αγώνα ιδιωτικών επιχειρήσεων».
Μεταξύ άλλων, τονίζουν επίσης: «Εύλογα δε
θέτουμε το ερώτημα: Γιατί δεν φροντίσατε ως
αρμόδιοι να προβείτε στην αναβολή του συγκεκριμένου φιλικού, δεδομένων και των ελλείψεων αστυνομικών δυνάμεων οι οποίες και θα
λάβουν μέτρα στη ΔΕΘ και κυρίως πού θα
βρεθούν τα χρήματα αν και εφόσον μετακινηθούν αστυνομικοί από όμορες Αστυνομικές
Διευθύνσεις καθώς όπως υποστηρίζετε δεν
υπάρχουν ούτε για τα εκτός έδρας των συναδέλφων μας;»

Αίτημα απαλλαγής λόγω ελλείψεων

Τίμησαν με αιμοδοσία
τη μνήμη του Αγίου Αρτεμίου

Μ

Πού θα βρείτε τα χρήματα;

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ε εθελοντική αιμοδοσία αποφάσισε να τιμήσει τη μνήμη του Αγίου Αρτεμίου, προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας, η Ένωση
Αστυνομικών Ρεθύμνου.
«Η Ένωσή μας, θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους
τους συναδέλφους, καθέναν ξεχωριστά, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και συμμετείχαν
ενεργά, στην προγραμματισμένη εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20
Οκτωβρίου 2018, στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Η ανταπόκρισή τους για άλλη μια φόρα ήταν
άμεση, μαζική, ενισχύοντας έτσι την τράπεζα αίματος της ΕΛ.ΑΣ., αποδεικνύοντας και πάλι την αλληλεγγύη, τη συναδελφικότητα και τη διάθεση
προσφοράς προς τους συνανθρώπους μας. Τέλος
νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε το σύλλογο εθελοντών αιμοδοτών Ρεθύμνου «Δότες
Ζωής», που ήταν δίπλα μας από την πρώτη στιγμή
αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της αιμοληψίας,

Υπενθυμίζουμε ότι τόσο στην περιοχή της Δράμας όπου λειτουργεί Προαναχωρησιακό Κέντρο
Κράτησης στο Παρανέστι, Ανοιχτή Δομή φιλοξενίας
προσφύγων στη ΒΙ.ΠΕ. Δράμας, καθώς και Σημείο
Διαβατηριακού Ελέγχου στην Εξοχή Κ. Νευροκοπίου Δράμας, όσο και στη Δ.Α. Ξάνθης όπου λειτουργεί Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης,
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης και Σημείο Διαβατηριακού Ελέγχου στον Αγ. Κωνσταντίνο, διατίθεται
καθημερινά μεγάλος αριθμός αστυνομικών συμβάλλοντας τα μέγιστα στο τομέα της αντιμετώπισης
του μεταναστευτικού προβλήματος».
Οι Ενώσεις προτείνουν τέλος τον επανασχεδιασμό των μέτρων, όπως οι αλλαγές των βαρδιών των
ενισχυτικών δυνάμεων των Δ.Α. Δράμας και Δ.Α.
Ξάνθης να πραγματοποιούνται στην έδρα τους και
όχι στα σημεία ελέγχου, ώστε να περιοριστεί η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού. Άλλωστε,
σε αυτό το μεσοδιάστημα τα σημεία ελέγχου θα συνεχίσουν να ελέγχονται από τις δυνάμεις έδρας,
χωρίς να προκληθεί κάποιο κενό αστυνόμευσης.

ενημερώνοντας τους υποψήφιους αιμοδότες για τα
πολλαπλά οφέλη της εθελοντικής αιμοδοσίας».
Εξάλλου, το σωματείο είχε συνάντηση στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. με τον Προϊστάμενο του Κλάδου
Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής κ. Παναγιώτη Ντζιοβάρα, για το γνωστό αίτημα
της ανέγερσης νέου αστυνομικού μεγάρου, που θα
καλύπτει τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Ρεθύμνου και θα διευκολύνει την καθημερινότητα
των αστυνομικών, όπως πολλές φορές έχει επισημανθεί εκ μέρους όλων.

Τ

ην απαλλαγή της Δ.Α. Ορεστιάδας από το σχέδιο εμφανούς αστυνόμευσης «Π.Ε.Ρ.Σ.Ε.ΑΣ.»
ζητά η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Ορεστιάδας, παραθέτοντας συγκεκριμένα παραδείγματα δυσλειτουργιών.
«Η Ένωσή μας από την πλευρά της σε καμία
περίπτωση δεν εναντιώνεται στο πνεύμα και την
φιλοσοφία του εν λόγω σχεδίου, ότι δηλαδή η
αστυνόμευση θα πρέπει να είναι το πρώτιστο αγαθό που παρέχεται από την Αστυνομία στον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη προς εμπέδωση του
αισθήματος ασφάλειας και τάξης, καθώς χρόνια
ολόκληρα υπήρξε ένα από τα πάγια αιτήματα του
συνδικαλιστικού κινήματος. Όμως όταν εκδίδεται
μια διαταγή, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και
άλλες παράμετροι, πριν απαιτηθεί η εκτέλεσή της.
Στην προκείμενη περίπτωση θα έπρεπε να ελεγχθεί πρώτα αν υπάρχουν τα μέσα, δηλαδή το προσωπικό και υλικοτεχνικός εξοπλισμός για την
υλοποίηση της!» Το σωματείο, απευθυνόμενο
στην πολιτική και φυσική ηγεσία αναφέρεται ειδικότερα στα Αστυνομικά Τμήματα της Δ.Α. Ορεστιάδας που καλούνται να εφαρμόσουν την διαταγή του Αρχηγείου (Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου
και Τριγώνου), τονίζει ότι καθένα διαθέτει από ένα
λειτουργικό όχημα το οποίο είναι ταλαιπωρημένο
από χιλιόμετρα και επισκευές.

Με αυτό το όχημα μέχρι στιγμής πέραν της
αστυνόμευσης γίνονται επιδόσεις, μεταγωγές και
η εξυπηρέτηση των λοιπών υπηρεσιακών αναγκών
και όλα αυτά με προσεκτική χρήση του οχήματος
γιατί είναι ένα, για όλο το 24ωρο. Να σημειωθεί
ότι, τα τμήματα αυτά αδυνατούν να διαθέσουν
προσωπικό για να επανδρώσουν δεύτερο περιπολικό όχημα λόγω της υποστελέχωσής τους, αλλά
ούτε και η οργανική δύναμη, που έχει προβλεφθεί
να έχουν σύμφωνα με την τελευταία αναδιάρθρωση, το επιτρέπει». Στη συνέχει τίθενται συγκεκριμένα ερωτήματα για την προμήθεια νέων οχημάτων
και την ενίσχυση της Δ.Α. Ορεστιάδας και τονίζεται
ότι «αν υπήρχε δυνατότητα τα Αστυνομικά Τμήματα
της Δ.Α Ορεστιάδας να διαθέσουν για την εφαρμογή του σχεδίου ΠΕΡΣΕΑΣ δεύτερο όχημα και όχι
αυτό της τάξης που επιβάλλεται να βρίσκεται και να
αστυνομεύει την περιοχή που εδρεύει το τμήμα, θα
ήμασταν οι πρώτοι που θα εκθειάζαμε την πρωτοβουλία σας, η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική, καθώς δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που λύνει.
Κατόπιν των ανωτέρω η Ένωσή μας αιτείται την
τροποποίηση της διαταγή σας, με πρόβλεψη απαλλαγής επί της νέας, των αστυνομικών τμημάτων
που δεν μπορούν να διαθέσουν πρόσθετο περιπολικό από αυτό της τάξης».
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ΦΩΚΙΔΑ

Ανησυχία προκαλούν οι διαταγές του Αρχηγείου

Η

Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης με ανακοίνωσή
της τονίζει ότι «το μεταναστευτικό αποτελεί
μέγιστο πρόβλημα στην περιοχή μας και στη χώρα
μας τις τελευταίες δεκαετίες. Τον τελευταίο χρόνο
αντιμετωπίζουμε μεγάλη αύξηση των μεταναστευτικών ροών στην περιοχή μας. Οι υπηρεσίες της Δ.Α.
Αλεξανδρούπολης δίνοντας το μέγιστο των δυνατοτήτων τους και εξαντλώντας τα αποθέματα του
φιλότιμού τους, προσπαθούν να ανταπεξέλθουν
στην αντιμετώπιση του φαινομένου.
Προ τεσσάρων μηνών ζητήσαμε από το Αρχηγείο, για ακόμα μία φορά, την ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης για τις υπηρεσίες της Δ.Α. Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια της επιχείρησης “ΑΣΠΙΔΑ”. Όλα αυτά τα χρόνια από το 2012 και μετά ζητάμε συνεχώς την αναπλήρωση όλων των απαραίτητων υλικών (οχήματα, θερμικές κάμερες, είδη
ιματισμού, πλωτών μέσων, κλπ.) για την επίτευξη
του έργου μας. Όταν όμως δεν υπάρχει η απαραίτητη πολιτειακή και υπηρεσιακή αρωγή, τα περιθώρια στενεύουν. Η υλικοτεχνική υποδομή αποτελεί
πλέον όνειρο θερινής νυκτός. Από την έναρξη της

ΑΣΠΙΔΑΣ το 2012 και μετέπειτα ο αριθμός των συναδέλφων που συμμετέχουν στην επιχείρηση, συνεχώς μειώνεται, με αποτέλεσμα την οριακή επάρκεια προς το έργο που επιτελούν.
Σήμερα έρχεται μία νέα διαταγή από το Αρχηγείο
της Ελληνικής Αστυνομίας να αφαιρέσει έντεκα
συναδέλφους από τη δύναμη της ΑΣΠΙΔΑΣ για να
επιστρέψουν στην Αττική, χωρίς αναπλήρωσή τους.
Ως Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης αυτή η διαταγή μας βρίσκει
κάθετα αντίθετους. Όχι μόνο ως προς τη νέα μείωση της δύναμης αλλά και ως προς τα πρόσωπα.
Αυτοί οι συνάδελφοι βρίσκονται εδώ από τον
Οκτώβριο του 2012 αδαπάνως για το Δημόσιο και
αποτελούν πλέον ένα αξιόμαχο και εκπαιδευμένο
προσωπικό. Για την οριστική επίλυση του ζητήματος προτείνουμε για ακόμη μία φορά την δημιουργία νέων οργανικών θέσεων ανάλογες με τον
αριθμό των αποσπασμένων στη Δ.Α Αλεξανδρούπολης. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η μείωση του
προσωπικού και κατά ενός συναδέλφου, έχει άμεση επίπτωση επιβίωσης των υπηρεσιών φύλαξης
των συνόρων, γι’ αυτό και αποστείλαμε έγγραφο

προς τον Αρχηγό, ζητώντας του να επανεξετάσει τη
διαταγή αυτή». Τέλος, με αφορμή ερωτήματα συναδέλφων για περιστατικά άρνησης χορήγησης του
αντιγριπικού εποχιακού εμβολίου δωρεάν στους
Αστυνομικούς με το πρόσχημα ότι δεν περιλαμβάνονται στην ομάδα υψηλού κινδύνου, το σωματείο
απέστειλε σχετικό αίτημα στη Γενική Διεύθυνση
Δημόσιας Υγείας, ζητώντας να πληροφορηθεί «αν
στη νέα εγκύκλιός σας προτίθεστε να μας κατατάξετε εντός της ομάδας αυτής. Σε αντίθετη περίπτωση θα θέλαμε να σας κάνουμε γνωστό ότι οι συνάδελφοί μας εδώ στην Δ.Α. Αλεξανδρούπολης ερχόμενοι σε επαφή με εκατοντάδες πολίτες και μετανάστες σε κλειστούς χώρους (κρατητήρια, χώροι
εξυπηρέτησης πολιτών, κλπ) καθημερινά ανησυχούν. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε, προκειμένου να μην έχουμε αθρόα περιστατικά εποχικής γρίπης σε συνδυασμό με τις
ασθένειες που πιθανόν να μεταφέρουν οι εν λόγο
μετανάστες δημιουργήσουν ένα εκρηκτικό μίγμα
και έξαρση της ασθένειας, και μας συμπεριλάβετε
εντός της ομάδας υψηλού κινδύνου. «Κάλλιον το
προλαμβάνειν, παρά το θεραπεύειν».

ΑΧΑΪΑ

Βάλτε τέλος στο πάρεργο των μεταγωγών

Ν

α τροποποιηθεί το άρθρο 38 παρ. 1 του Ν.
4509/2017 – ΦΕΚ 201/Α/22-12-2017,
σύμφωνα με το οποίο παρατάθηκε ως το
τέλος του έτους 2019 η παροχή υπηρεσιών από
την Ελληνική Αστυνομία προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τις μεταγωγές κρατουμένων
ζητά η Ομοσπονδία με βάση σχετικό έγγραφο της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας.
Με το συγκεκριμένο άρθρο, συνεχίζεται ένα
ακόμη πάρεργο για την Ελληνική Αστυνομία, ξένο
προς την αποστολή και τα καθήκοντά της, παρότι
με τον Ν. 2721/1999 άρθρο 48 παρ. 1 η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάστηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στο προσωπικό που προσλήφθηκε ειδικά
για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων. Ειδικότερα, η Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης, έχει ως σκοπό και αποστολή την
εξωτερική φρούρηση των καταστημάτων αυτών,

την φρούρηση των νοσηλευομένων σε οποιοδήποτε θεραπευτήριο καταδίκων και υποδίκων, συνοδεία αυτών προς ανάκριση, εμφάνιση σε Δικαστήριο, ιατρική εξέταση, εκτέλεση έκτακτης άδειας
ή άλλου έργου. Έκτοτε, μία σειρά από συνεχείς παρατάσεις, διαιώνισαν το πρόβλημα έως και σήμερα,
δίχως εξεύρεση λύσης, που αφενός θα απαλλάσσει
την Ελληνική Αστυνομία από αυτά τα καθήκοντα,
αφετέρου θα συμβάλλει τα μέγιστα ως προς τη διάθεση αυτών των αστυνομικών δυνάμεων, προς
εκτέλεση έργου αμιγώς αστυνομικής φύσεως».
Η Ομοσπονδία ζητά από την πολιτική ηγεσία τη
θεσμικής της παρέμβαση, υπογράφοντας την απαιτούμενη Κ.Υ.Α. με τον συναρμόδιο Υπουργό, εντάσσοντας σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία την
Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας καθώς και αυτών των
Γενικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης στο
υφιστάμενο καθεστώς που ισχύει για όλες τις Διευθύνσεις Αστυνομίας ανά την επικράτεια».

Εξάλλου, με αφορμή την εγκληματική επίθεση με
βόμβες μολότοφ που σημειώθηκε από αγνώστους
στο Αστυνομικό Μέγαρο Πατρών στις 5-10-18,
το σωματείο με ανακοίνωσή του καταδίκασε τις
πολιτικές και τις ιδεοληψίες που έφεραν σε αυτήν
την πραγματικότητα τη χώρα δίνοντας ασυλία σε
ομάδες ατόμων που αναπτύσσουν βίαιες και επικίνδυνες συμπεριφορές.
Με άλλο έγγραφό του, το σωματείο ανέδειξε το
έλλειμμα εξοπλισμού ασφαλείας των δικυκλιστών
Υπηρεσιών Ασφαλείας, ζητώντας από τον Διευθυντή Αστυνομίας Αχαΐας Ταξίαρχο κ. Νικόλαο Κοτρωνιά να ελέγξει άμεσα για πιο λόγο δεν έχουν
χορηγηθεί κράνη ενώ τους καλούν να εκτελέσουν
υπηρεσία. Τέλος, το σωματείο κάλεσε τα μέλη του
να συμμετάσχουν στον αγώνα δρόμου Run Greece
Patra 2018, προωθώντας το κοινωνικό μήνυμα
για τον αγώνα κατά των ναρκωτικών στο πλαίσιο
ανάλογων εκδηλώσεων.

ΚΡΗΤΗ

Ανεφάρμοστη η διαταγή για την αστυνόμευση

Τ

ην έντονη αντίδραση των Ενώσεων της Κρήτης προκάλεσε η διαταγή του Αρχηγείου για
το νέο σχέδιο αστυνόμευσης.
Όπως επισημαίνουν, «μόλις πριν από ένα χρόνο
εφαρμόστηκε από το Υπουργείο η πολυαναμενόμενη αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.,
παρά τις έντονες ενστάσεις και επιφυλάξεις μας, η
οποία προέβλεπε την κατάργηση υπηρεσιών και
δημιουργία νέων, πλήρως στελεχωμένων (με τουλάχιστον 26 άτομα προσωπικό), όπως επίσης και
την αποδέσμευση των αστυνομικών από «πάρεργα», προκειμένου να αυξηθεί το πλέγμα εμφανούς
αστυνόμευσης.
Πριν ακόμη τελειώσουν οι φιέστες της περιβόητης αναδιάρθρωσης, την 31/08/2018 εκδίδεται
η υπ’ αρίθμ. 1244/18/1724815 διαταγή του κ.
Αρχηγού, προκειμένου να εκπονηθούν σχέδια
24ωρης αστυνόμευσης, σε όλες τις περιοχές. Απο-

δεικνύεται περίτρανα λοιπόν, ότι η αναδιάρθρωση
απέτυχε του στόχου της, καθώς τα σχέδια αυτά θα
κληθούν να επωμιστούν και να υλοποιήσουν τα
ήδη υποστελεχωμένα Αστυνομικά Τμήματα με προσωπικό 12-14 ατόμων και όχι των 26 ατόμων ως
κατ’ ελάχιστο που προέβλεπε η αναδιάρθρωση. Η
κατάργηση έξι χιλιάδων επτακοσίων (6.700) κενών
οργανικών θέσεων, όπως επίσης και οι ελάχιστες
προσλήψεις που γίνονται ανά έτος, σε συνδυασμό
με τις πολλές συνταξιοδοτήσεις, μειώνουν ακόμα
το προσωπικό που στελεχώνει τα Αστυνομικά Τμήματα.
Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει αντικειμενική
αδυναμία από τις Υπηρεσίες να εφαρμόσουν την
ανωτέρω διαταγή, ακόμα και εάν «ενισχυθούν με
προσωπικό από όμορες ή προϊστάμενες Υπηρεσίες,
ανεξάρτητα από τα καθήκοντα που αυτό κατά κανόνα εκτελεί», όπως ρητά αναφέρεται σε αυτή. Αρ-

κετοί συνάδελφοι είναι επιφορτισμένοι με ιδιαίτερα
καθήκοντα και η απομάκρυνσή τους από αυτά, θα
οδηγήσει στην αδυναμία σωστού χειρισμού τους,
με αποτέλεσμα να προκληθούν δυσμενή σχόλια για
την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών. Ζητάμε:
- Την τροποποίηση της ανωτέρω διαταγής του κ.
Αρχηγού, με βάση την υπάρχουσα δύναμη εκάστοτε νομού.
- Την επαναφορά των έξι χιλιάδων επτακοσίων
(6.700) κενών οργανικών θέσεων.
- Την αύξηση των κατ’ έτος προσλήψεων, έως
ότου καλυφθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις.
- Την αποδέσμευση των αστυνομικών από «πάρεργα».
Η υλοποίηση των ανωτέρω θα ενισχύσει το πλέγμα της εμφανούς αστυνόμευσης και θα συμβάλει τα
μέγιστα στην εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας
των πολιτών, πάγιο αίτημα των ενώσεών μας».

Απεμπλοκή
από τα
καταστήματα
κράτησης

Σ

υνάντηση εργασίας είχε η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Φωκίδας με
την Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής
Φρουράς Κ.Κ. Άμφισσας. Ειδικότερα, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία σε θέματα όπως η από
κοινού προσπάθεια για την επίτευξη της σταδιακής απεμπλοκής της ΕΛ.ΑΣ. από τα Καταστήματα Κράτησης, ώστε το αστυνομικό
προσωπικό να διατεθεί εξ ολοκλήρου για τις
ανάγκες της αστυνόμευσης, παράλληλα με
την διακαή επιθυμία της υπηρεσίας Εξωτερικής φρούρησης για διεύρυνση των αρμοδιοτήτων και ανάληψη όλων των καθηκόντων
όπως αυτά προβλέπονται με τον Ν.2721/99
και το Π.Δ.215/06 και ιδιαίτερα τις μεταγωγές που αφορούν κρατουμένους του Καταστήματος Κράτησης και πρέπει να μεταχθούν εκτός νομού, είτε για ιατρικούς είτε για
άλλους λόγους, με παράλληλη όμως διάθεση
των κατάλληλων μέσων αλλά και της ανάλογης υλικοτεχνικής υποδομής. Όπως ανακοινώθηκε, συζητήθηκε επίσης το θέμα των
κενών οργανικών θέσεων, ένα ζήτημα το
οποίο δυστυχώς λόγω της αδυναμίας από
πλευράς πολιτικών ηγεσιών να επιλυθεί, μετακυλά και δημιουργεί προβλήματα στην
άσκηση των επιμέρους καθηκόντων και παρόλα τα αιτήματα και των δύο Ενώσεων, δυστυχώς οι υπηρεσίες δεν έχουν ενισχυθεί με
ικανό αριθμό έμψυχου δυναμικού. Τονίστηκε δε, η αναγκαιότητα της επαναφοράς και
της αύξησης των καταργηθέντων κενών οργανικών θέσεων και της ρεαλιστικής πλέον
προσέγγισης του θέματος των προσλήψεων.
Τέλος, συζητήθηκε η πρόθεση του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη δημιουργία Δικαστικής Αστυνομίας, το θέμα της βαθμολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων της Εξωτερικής
Φρουράς κλπ.

ΚΙΛΚΙΣ

Αποζημίωση και
για την ενοικίαση
οχημάτων

Τ

ην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ.
Όλγα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ κάλεσε η Ομοσπονδία με αφορμή καταγγελίες της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Κιλκίς σχετικά με
την εκτός έδρας αποζημίωση στο εξωτερικό.
«Είναι αδιανόητο, προβλεπόμενες παροχές
και αποζημιώσεις αστυνομικών που αποσπώνται στα πλαίσια της FRONTEX σε χώρες της Ευρώπης, να μην καταβάλλονται, από την στιγμή
μάλιστα που δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, δημιουργώντας επιπροσθέτως δυσμενή σχόλια για την έξωθεν καλή μαρτυρία
του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας» σημειώνει η Π.Ο.ΑΣ.Υ. στο έγγραφό της.
Το σωματείο, ειδικότερα, προτείνει να συμπεριληφθεί στα εκτός έδρας και η ενοικίαση
οχημάτων για τη μεταφορά των αποσπασθέντων στο εξωτερικό, όπως ισχύει και για τους
συναδέλφους από άλλες χώρες.
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Φτώχεια, ανεργία και ανισότητες,
αυξάνουν επικίνδυνα το έγκλημα στην Ελλάδα…

Σ
Του
Άγγελου Τσιγκρή
Δικηγόρου,
Καθηγητή
Εγκληματολογίας

οκάρουν τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινωνική κατάσταση στην Ευρώπη, που αφορούν στη φτώχεια, στην ανεργία και
στην έλλειψη στέγης στα κράτη-μέλη της ΕΕ. Η Επιτροπή
περιγράφει με μελανά χρώματα τις κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες στη χώρα μας. Χαρακτηριστικό είναι ότι
πλέον, σύμφωνα με τη μελέτη, το 68% των Ελλήνων ζει
κάτω από το όριο της φτώχειας και περισσότεροι από
ένα εκατομμύριο Έλληνες δεν έχουν δουλεία.
Το μέλλον περιγράφεται ζοφερό, καθώς η χώρα μας
συγκαταλέγεται στην ομάδα εκείνων που αναμένεται
επιδείνωση της απασχόλησης στον τομέα των υπηρεσιών και των κατασκευών. Όσον αφορά το ζήτημα της
έλλειψης στέγης, οι άστεγοι στη χώρα μας σε περίπου
50.000!
Η χώρα βιώνει μια πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση
με δραματικές κοινωνικές επιπτώσεις. Μια από τις επιπτώσεις αυτές είναι ότι το έγκλημα αυξάνει με δραματικούς ρυθμούς.

Η Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία ετήσια αύξηση των δεικτών της εγκληματικότητας στην ΕΕ. Κάθε χρόνο διπλασιάζονται οι
ένοπλες ληστείες και όλες οι άλλες μορφές ληστρικής
εγκληματικότητας, ενώ πρωτοφανή αύξηση καταγράφουν και όλοι οι υπόλοιποι ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες του εγκλήματος.
Οι πολίτες αισθάνονται απροστάτευτοι. Η χώρα μας
βρίσκεται στο έλεος ληστρικών επιθέσεων αδίσταχτων
συμμοριών. Η ανασφάλεια των Ελλήνων έχει φτάσει σε
ανησυχητικούς δείκτες. Η Ελλάδα φαντάζει ανοχύρωτη
χώρα. Η κάθε κοινωνική οργάνωση έχει την εγκληματικότητα που της αναλογεί. Οι δείκτες διακύμανσης της
εγκληματικότητας που παρουσιάζει μια κοινωνία στο χώρο και το χρόνο, αποτελούν την πλέον αξιόπιστη μονάδα
μέτρησης των φαινομένων κοινωνικής παθογένειας.
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η εγκληματικότητα στη χώρα μας θα πρέπει -μεταξύ των άλλων- να μειωθεί η ανεργία, να αυξηθεί το βιοτικό και το

εκπαιδευτικό επίπεδο των πολιτών, να αναβαθμισθεί το
κοινωνικό κράτος, να δοθούν ευκαιρίες στους νέους
ανθρώπους και να διασφαλισθούν τα μέσα για την επίτευξή τους, να επαναπροσδιορισθούν οι στόχοι της νέας
γενιάς, να μειωθεί το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ πλουσίων και φτωχών, να ενσωματωθούν οι μειονοτικές
ομάδες του πληθυσμού, να στηριχθούν οι θεσμοί της οικογένειας και του σχολείου. Με λίγα λόγια θα πρέπει να
οικοδομηθεί μια κοινωνία συνοχής και αλληλεγγύης, με
ίσες ευκαιρίες για όλους.
Υπάρχουν λύσεις για την αντιμετώπιση της διαρκώς
αυξανόμενης εγκληματικότητας στη χώρα μας. Απαιτείται, όμως, πρώτα και κύρια μια πολιτική κοινωνικής
πρόληψης του φαινομένου και η απομάκρυνσή μας από
το απόλυτα κατασταλτικό μοντέλο, το οποίο έχει αποτύχει διεθνώς. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν διαθέτει μια ορθολογική πολιτική πρόληψης της εγκληματικότητας, αλλά ούτε και πολιτική καταστολής της. Με λίγα λόγια, η
χώρα μας στερείται αντεγκληματικής πολιτικής.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΑΜΙΜΗΤΑ
Η Νέα Αστυνομία εγκαινιάζει μια νέα
στήλη, τα ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΑΜΙΜΗΤΑ,
αναδημοσιεύοντας πικάντικες
αστυνομικές ειδήσεις, από τα περιοδικά
που εξέδιδε κατά καιρούς είτε η
Αστυνομία Πόλεων, είτε η Ελληνική
Χωροφυλακή. Αυτή τη φορά αλιεύσαμε
από τα Αστυνομικά Χρονικά της
Αστυνομίας Πόλεων (τελευταίο τεύχος
1984) δυο ιστοριούλες, δείγμα της
αστυνομικής πραγματικότητας στην
Αθήνα, αρχές του 19ου αιώνα.

Ο μικρός
λωποδύτης…

Ο

σοι ανέγνωσαν και εθαύμασαν τα διάφορα κατορθώματα των περίφημων πικ-πόκετ του Λονδίνου, θα παραξενευθούν,
όταν μάθουν ότι αι Αθήναι περικλείουν ένα μικρόν λωποδύτην μεγάλου μέλλοντος - αν υποτεθή ότι μπορεί να πη κανείς για ένα λωποδύτην
ότι έχει μέλλον! Ο λωποδυτάκος αυτός είναι μόλις δωδεκαετής και όμως μπορεί να βάλη τα
γυαλιά σε πολλούς από τους διασημότερους συναδέλφους του του Λονδίνου.
Είχε συλληφθή δια μίαν μικροκλοπήν και
εκρατείτο εις την αστυνομίαν αφινόμενος να
εξέρχεται κάπου-κάπου έξω. Μίαν ημέραν ο διευθυντής της αστυνομίας ο οποίος τον συνήντησε του είπε:
- Αι, ησύχασες τώρα ή εξακολουθείς ακόμη
την παλιά σου τέχνη;
- Σου ορκίζομαι, κύριε Διευθυντά, πως από
την ημέραν που μ’ επιάσατε δεν άπλωσα το χέρι
μου να πάρω ούτε ένα ξερό φύλλο, που λέει ο

λόγος.
- Δεν παίρνεις γιατί σε φυλάμε, και δεν μπορείς, αλλέως...
- Αν ήθελα, κύριε διευθυντά έκλεβα και σας
τον ίδιον, αλλά δεν θέλω.
- Έτσι λες; Κλέψε με λοιπόν όταν μπορέσης!
είπεν ο διευθυντής γελών δια το τουπέ του μικρού, και νομίζων ότι ήτο αδύνατον να εκτελέση
τα καυχησιολογήματά του.
- Στα χέρια σας με έχετε το ξέρω! είπεν ο μικρός ανατείνων τας δύο χείρας προς τον διευθυντήν, αλλά θα προσπαθήσω να σας πάρω το
ρωλόγι σας καμμιά ώρα. Πού το έχετε;
- Εδώ στην αριστερή τσέπη! είπεν ο διευθυντής.
- Σ αυτήν; είπεν ο μικρός ακουμβήσας τον
δάκτυλόν του εις την τσέπην εντός της οποίας
ήτο το ωρολόγιον.
- Μάλιστα.
- Πολύ καλά.
Ο διευθυντής ανεχώρησε και μετέβη εις την
οικίαν του. Όταν όμως ηθέλησε να κοιτάξει την
ώραν παρετήρησεν ότι το ωρολόγιον του, του
έλειπε! Αμέσως επέστρεψεν εις την αστυνομίαν
και το πρώτον πρόσωπον όπερ συνήντησεν ήτο
ο μικρός λωποδύτης, όστις του είπε:
- Πάρτε το ρωλόγι σας κύριε διευθυντά!
Και του το απέδωκε. Το είχε πάρει την ώραν
καθ’ ήν εδείκνυε την τσέπην!

Ο ιερεύς
Μίαν άλλην ημέραν μετέβη εις την αστυνομίαν
εις ιερεύς, όστις εζήτησεν από τον διευθυντήν
χρηματικήν βοήθειαν δια να επιστρέψη εις την
πατρίδα του, λέγων ότι δεν είχεν ούτε ένα λεπτόν. Κατά σύμπτωσιν ο διευθυντής εγνώριζεν
ότι εις αυτόν τον ιερέα ο κ. Δραγούμης είχε δώσει ως βοήθημα 100 δραχμάς.
- Ώστε δεν έχεις λεπτά; τον ηρώτησε. Δεν σου
έδωκε κανείς τίποτε; Ο ιερεύς εβεβαίωσε με όρκους και σταυρούς ότι δεν έχει πεντάρα.
- Πολύ καλά! του είπε ο διευθυντής. Πέρασε
το απόγευμα να σου δώσω βοήθημα.
Ο ιερεύς ανεχώρησε, συγχρόνως όμως ο διευθυντής εκάλεσε τον λωποδυτάκον και του είπε:
- Βλέπεις αυτόν τον παπά, που φεύγει τώρα;

- Μάλιστα.
- Έχει επάνω του ένα εκατοστάρικο, να του
το κλέψης και να μου το φέρης.
- Που το εχει;
- Δεν ξέρω! Αυτό είναι δική σου δουλειά. Πήγαινε γρήγορα.
Ο μικρός ανεχώρησε τρέχων, αφού έλαβε μερικά χρωματιστά χαρτιά.
Εξ αποστάσεως τον συνώδευον δύο αστυφύλακες, οι οποίοι εστάλησαν από τον διευθυντήν
δια να τον προσέξουν μήπως κλεψη τα χρήματα
και δεν τα δώσει λέγων ότι δεν ηδυνήθη να τα
πάρη.
Ο λωποδυτάκος κατέφθασε τον ιερέα έξω της
Εθνικής Τραπέζης, τον επροσπέρασε και άφηκε
επίτηδες να του πέσουν τα χρωματιστά χαρτιά τα
οποία είχε τυλίξει εις δέμα μικρόν. Ο ιερεύς ιδών
τα χαρτιά τα σήκωσε τα ήνοιξε και τα εκύτταξε. Ο
μικρός άμα αντελήφθη τούτο, εγύρισεν οπίσω με
ύφος απελπισμένου, επλησίασε τον ιερέα και είπε
με ύφος ανθρώπου αναλαμβάνοντος ελπίδας.
- Α! δόξα τω Θεώ! Συ δέσποτα βρήκες τα λεπτά μου. Δόσε μου τα, σε παρακαλώ...
- Δεν ευρήκα λεπτά παιδί μου, μόνον αυτά τα
χαρτιά.
- Μπα, είχα μέσα δυο δίφραγκα! Τι έγιναν
παππά μου;
- Μα τι νομίζεις πως τα πήρα; Ψάξε με αν δεν
πιστεύης, είπεν ο ιερευς διανοίγων τα ράσα του.
Ο μικρός έτεινε τας χείρας ικετευτικώς προς
τον ιερέα και ανέκραξε κλαυθμηρίζων.
- Αφού το λέτε σεις δέσποτά μου σας πιστεύω,
αλλά πού να παίσαν τα λεπτά μου; Θα είναι κάτω
στα πόδια ίσως!
Συγχρόνως σπρώξας τον ιερέα προσεποιήθη
ότι έψαχνε. Ο ιερεύς απεμακρύνθη και ο μικρός
επέστρεψε τρέχων εις την αστυνομίαν όπου
έδωκε το εκατόφραγκον εις τον Διευθυντήν λέγων:
- Νατό! Του το επήρα κ. Διευθυντά!
Μετά ημίσειαν ώραν επέστρεψεν ο ιερεύς εις
την αστυνομίαν λέγων ότι του έκλεψαν 100
φράγκα.
- Μα καλά πού τα βρήκες; Συ μας έλεγες πως
δεν έχεις πεντάρα!...
- Το είπα αυτό, γιατί... αυτά τα χρωστάω
εψέλλισεν ο ιερεύς.

Ο διευθυντής του έδωκε το εκατόφραγκον λεγων εις αυτόν:
- Πάρε τα λεπτά σου, και μάθε να μη λες ψέμματα άλλοτε!

(
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εκΚΕΝΤΡΙκός
Οι επιθέσεις εναντίον αστυνομικών, που
είχαμε αναδείξει και σε προηγούμενα τεύχη
της Νέας Αστυνομίας συνεχίζονται δυστυχώς με
κλιμακούμενη ένταση. Στην Αθήνα, η Ένωση Αθηνών, στη Θεσσαλονίκη η Ένωση Θεσσαλονίκης είχαν προβεί σε σχετικές διαμαρτυρίες, η Ομοσπονδία ανέδειξε επίσης το πρόβλημα τόσο με τη σύσκεψη πολιτικών κομμάτων στα γραφεία μας το
καλοκαίρι, όσο και με τη στήριξη των πρωτοβουλιών των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων. Προέβη σε
διαβήματα προς την ηγεσία, κάλεσε τα κόμματα να
δουν το πρόβλημα κατάματα και να μη στρουθοκαμηλίζουν. Παρά ταύτα η αποθράσυνση των φασιστοειδών που επιτίθενται στους αστυνομικούς
καλυμμένοι με κουκούλες, δεν έχει όρια. Οι κίνδυνοι είναι υπαρκτοί και τα μέτρα αυτοπροστασίας
και εγρήγορσης των αστυνομικών δυνάμεων, περισσότερο από ποτέ, αναγκαία.
Η είδηση για τη διεκδίκηση των περικοπών των δώρων και του επιδόματος
αδείας που είχαν ψηφιστεί το 2010, ξάφνιασε
όσους δεν παρακολουθούν τα συνδικαλιστικά
δρώμενα. Η Ομοσπονδία από πέρυσι είχε ξεκινήσει τη διαδικασία ακολουθώντας συγκεκριμένη
τακτική. Στόχος η εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής απόφασης και όχι η αλίευση εντυπώσεων.
Η βία στα γήπεδα ήταν το θέμα της εκπομπής της Ομοσπονδίας μας, Αστυνομία και
Κοινωνία, στις 22 Οκτωβρίου 2018, στον τηλεοπτικό σταθμό Blue sky. Καλεσμένοι ο βετεράνος
ποδοσφαιριστής Αντώνης Αντωνιάδης, ο δικηγόρος Παναγιώτης Νέλλας, ο εκπρόσωπος της ΠΟΑΣΥ στη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Αθλητικής Βίας Αθανάσιος Αθανασόπουλος και ο δημοσιογράφος Μανώλης Σταυρακάκης. Κοινή διαπίστωση ότι το φαινόμενο της αθλητικής βίας παρουσιάζει κάμψη το τελευταίο διάστημα εξαιτίας
της αυστηρότητας που τηρεί η πολιτεία απέναντι σε
όσους έχουν επιλέξει το χώρο των γηπέδων για την
άσκηση πιέσεων και σκοπιμοτήτων. Το ζητούμενο
είναι βεβαίως η απεμπλοκή της αστυνομίας από τα

Δήλωσαν μαζικά άρρωστοι!
Λίγους μήνες μετά το τραγικό συμβάν στο κέντρο της Λιέγης, όπου άνδρας πυροβόλησε
και σκότωσε δύο αστυνομικούς, αφού πήρε όμηρο μια γυναίκα, στο Βέλγιο, σύμφωνα με
τα μέσα ενημέρωσης, περίπου
1.500 αστυνομικοί δήλωσαν μαζικά άρρωστοι προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το ωράριο εργασίας τους. Συγκεκριμένα, η διαμαρτυρία εκδηλώθηκε στη Βαλλωνία του Βελγίου με βασικό αίτημα
να μην εργάζονται περισσότερες
ώρες από το προβλεπόμενο ωράριό
τους. Από την πλευρά του, ο βέλγος υπουργός Εσωτερικών δεν
απέκλεισε την πιθανότητα να
υπήρξε ακόμη και συνεννόηση μεταξύ των αστυνομικών και των ιατρών που υπέγραψαν τις γνωματεύσεις.
γήπεδα, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις των αρμοδίων υπουργών προς την Ομοσπονδία μας. Για
την ιστορία να πούμε ότι την περίοδο 20102011 πραγματοποιήθηκαν 3.995 εκδηλώσεις
στις οποίες απασχολήθηκαν 132.015 και συνελήφθησαν 394 άτομα. Το 2015-2016 σε 5.810
αθλητικές εκδηλώσεις απασχολήθηκαν 134.570
και συνελήφθησαν 280 άτομα, ενώ την περίοδο
2016-2017 σε 5.636 αθλητικές εκδηλώσεις
απασχολήθηκαν 107.578) αστυνομικοί και συνελήφθησαν 132 άτομα.
Η νέα πολιτική και φυσική ηγεσία της
Ελληνικής Αστυνομίας παρέλαβαν όλες
τις καυτές πατάτες από τους προκατόχους
τους. «Βουνό» τα προβλήματα, «βουνό» και οι
εκκρεμότητες που παραμένουν στα υπουργικά
συρτάρια. Οι μήνες φεύγουν ο ένας μετά τον
άλλο, χωρίς να έχουμε δει ούτε ένα σοβαρό
νομοθέτημα. Ούτε καν τα αναγκαία προεδρικά
διατάγματα για την επίλυση κάποιων προβλη-

«Οι Έλληνες πολίτες σήμερα
αισθάνονται απροστάτευτοι. Τι
περιμένουν πραγματικά κάποιοι,
να καούν αστυνομικοί από
μολότοφ για να
ευαισθητοποιηθούν επιτέλους;»

Κυριάκος Μητσοτάκης
πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας

μάτων που είχαν συζητηθεί στα Διοικητικά και
τα Γενικά Συμβούλιά μας, παρουσία της προηγούμενης ηγεσίας, η οποία έσπευδε να τα
υιοθετεί και να δίνει υποσχέσεις. Ο κόμπος
έφτασε στο χτένι και όπως όλα δείχνουν, οι
αντοχές του εξαντλήθηκαν…
Οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά τη
μεγάλη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, λίγο
πριν από τα εγκαίνια της ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό, συντονίζουν εκ νέου τον αγώνα τους.
Τα αιτήματα είναι κοινά και μας οδηγούν σε νέους αγώνες διότι οι αρμόδιοι υπουργοί αποδείχθηκαν κατώτεροι των περιστάσεων. Όσοι νόμιζαν
ότι η επιστροφή του υπολοίπου 50% των αναδρομικών για τις παλιές περικοπές των μισθολογίων, θα ήταν ικανή να ανακόψει τη δυναμική
του αγώνα μας, θα διαψευστούν από τις εξελίξεις. Χάρη δεν μας κάνει κανείς, τα χρήματα που
μας πετσόκοψαν είναι.

«Η δουλειά της αστυνομίας
είναι να αυτοπροστατευθεί.
Το κάθε ΑΤ είναι υποχρεωμένο
να αυτοσχεδιάζει και να υλοποιεί
κάποιο σχέδιο άμυνας.
Υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός,
αλλά κάθε τμήμα έχει
ιδιαιτερότητες…».

Όλγα Γεροβασίλη
υπουργός Προστασίας του Πολίτη

ΑΤ-ΑΞΙΕΣ

Τ

Σταματήστε τις αταξίες, δικαιωθήκαμε

ο Ακυρωτικό Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών,
αποφάσισε στις 10/09/2018, με δύο Προσωρινές Διαταγές του Γ’ Τμήματος Διακοπών, να βάλει φρένο σε αυθαίρετες μεταθέσεις και κατ’ ουσίαν διώξεις Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι υπηρετούσαν στη Δ.Α.Ε.Α./ΥΜΕΤ και Δ/νση
Ασφάλειας Αττικής/ Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας και
διατάχθηκαν με το Τακτικό Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτέρων
Α.Ε.Α. του καλοκαιριού. Οι μεταθέσεις αυτές είχαν προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς δεν είχαν καμία νομική δικαιολογητική βάση και
αιτιολογία και ήταν ξεκάθαρο ότι κινούνταν στο χώρο των διώξεων, χωρίς να «υπηρετούν» κατ’ ελάχιστο το δημόσιο συμφέρον.
Οι εν λόγω δικαστικές αποφάσεις θεωρούνται κομβικής σημασίας, καθώς αίρουν συντελεσθείσες αδικίες, ενώ παράλληλα θεωρούνται και «ανάχωμα» για παρόμοιες περιπτώσεις στο μέλλον.

Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, η Ε.ΑΣ.Υ.Α., με πρωτοβουλία
του Προέδρου της κ. Πάκου Δημοσθένη και του Αντιπροέδρου
της και εκπροσώπου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στο Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων/Α.Ε.Α., κ. Χύτα Κωνσταντίνου, ο οποίος μειοψήφισε
και αντέδρασε έντονα στην απόφαση του Συμβουλίου και ακολούθως με τη νομική διαχείριση των υποθέσεων και την εισαγωγή
τους στα αρμόδια Ακυρωτικά Διοικητικά Εφετεία, δικαιώθηκε με
την αναστολή εκτέλεσης των διαταχθείσων μεταθέσεων.
Η Ένωση Αθηνών συνεπικουρούμενη από την Ομοσπονδία μας
ακόμα αναμένει απάντηση στο ερώτημα που έθεσε προς τη Φυσική
μας Ηγεσία για το ποιος καθορίζει την τύχη των συναδέλφων μας
στα συμβούλια μεταθέσεων. Η Υπηρεσία ή παράκεντρα εξουσίας
και διάφορες κομματικές συνιστώσες;
Τέλος, συγχαίρουμε τους νομικούς συμβούλους της Ένωσης
Αθηνών κ.κ. Σκαμπαρδώνη Βάιο και Λιβανίδη Βλάση, καθώς και

τις συνεργάτιδες του δικηγορικού γραφείου για την επιμέλεια που
επέδειξαν, την έγκαιρη αντιμετώπιση και θετική έκβαση των υποθέσεων αυτών».
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα όπως προκύπτει και από αυτήν
την πρωτοβουλία του σωματείου της Αθήνας, για άλλη μια φορά
στάθηκε δίπλα στους αδικηθέντες συναδέλφους και πέτυχε αυτά
που μπορούσε να πετύχει. Ο λόγος πλέον ανήκει στην πολιτική και
φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, που πρέπει επιτέλους
να διασφαλίσουν το θεσμικό ρόλο των συμβουλίων. Το συνδικαλιστικό μας κίνημα αγωνίστηκε επί σειρά ετών για να πετύχει την
εκπροσώπησή του στα συμβούλια αλλά συνεχίζει να διεκδικεί τον
ουσιαστικό του ρόλο σε αυτά. Δεν έχουμε διακοσμητικό ρόλο ούτε
πρόκειται να δεχθούμε ποτέ παιγνίδια στις πλάτες κανενός. Επιτέλους ας σταματήσουν τις αταξίες εις βάρος των συναδέλφων
μας και εις βάρος του θεσμού που εκπροσωπούμε.

