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ΓΑΛΛΙΑ

Το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων» συμπλήρωσε την πρώτη επέτειο από την έναρξη της δράσης
του, με μαζικές συγκεντρώσεις σε όλη τη Γαλλία. Οι διαδηλώσεις στην Πόλη του Φωτός
εξελίχθηκαν σε βίαιες συγκρούσεις των διαδηλωτών με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση
δακρυγόνων, αλλά και κανονιών με νερό.

Στα ευρωπαϊκά ταμεία οι μετακινήσεις
για την αντιμετώπιση
των μεταναστευτικών - προσφυγικών ροών
Μεγάλη επιτυχία της Π.Ο.ΑΣ.Υ. η εξασφάλιση των μετακινήσεων των συναδέλφων μας
κοινή και συντονισμένη προσπάθεια της Ομοσπονδίας με τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
μας, με αποδέκτες την Πολιτική και Φυσική
Ηγεσία, επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα με φυσικό
επακόλουθο να δρέπουμε τους καρπούς των αγώνων
προς όφελος των συναδέλφων μας.
Ενδεικτική των καθημερινών μας παρεμβάσεων είναι
η έκδοση της υπ’ αριθμ. 1647/19/2349700 διαταγής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας με την
οποία οι μετακινήσεις των αστυνομικών δυνάμεων και
δη αυτών των Διμοιριών Υποστήριξης προς αντιμετώπιση των μεταναστευτικών & προσφυγικών ροών, εντάσσονται στο πρόγραμμα και τη χρηματοδότηση του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασφάλειας Εσωτερικών Συνόρων
και όχι στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Ο τεκμηριωμένος γραπτός και προφορικός λόγος
του συνδικαλιστικού μας κινήματος, σε συνδυασμό με
τις συνεχείς και δια ζώσης παρεμβάσεις, αποτελούν
τον θεμέλιο λίθο για την επίτευξη των στόχων μας και
την παροχή συνδικαλιστικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Με το υπ’ αριθμ. 503/2/8ε από 04/11/2019
έγγραφό μας, ως απόρροια των αντίστοιχων με το θέμα εγγράφων των συνδικαλιστικών μας Ενώσεων,
έτυχαν θετικής έκβασης, που αν μη τι άλλο καταδεικνύει γιατί η συνδικαλιστική δράση επιβάλλεται να αντιπαλεύει κρατούσες αντιλήψεις και συνθήκες, που δυνητικά δυσχεραίνουν την λειτουργία του Σώματος και
την εν γένει δομή των Υπηρεσιών του Κράτους σε
ευαίσθητα ζητήματα των ημερών, όπως και το προαναφερόμενο.

Η

Να σημειώσουμε ότι η Ομοσπονδία είχε απευθυνθεί
ειδικότερα, στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ και τους
Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ, Οικονομικών κ. Χρήστο ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ, Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Γεώργιο
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟ, Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Ελευθέριο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Θεόδωρο ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ, και Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ.
Όπως διαβάζουμε, «με τα επισυναπτόμενα έγγραφα
υπ’ αριθ. 300/5/20 από 31/10/2019 της Ένωσης
Αστυνομικών Λάρισας, 38/2009 από 01/11/2019

της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας και
503/7/2019 από 02/11/2019 της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσπρωτίας, αναδεικνύεται το
θέμα της διάθεσης και μετακίνησης των αστυνομικών
δυνάμεων προς αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προσφυγικών ροών, τόσο προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου όσο και σε διάφορα ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. της ενδοχώρας, χωρίς όμως να συνοδεύονται οι μετακινήσεις αυτές από την πρέπουσα ορθή διαχείριση του μη
επαρκούς δημοσίου χρήματος. Οι Ενώσεις, ειδικότερα,
αναφέρονται στις σχετικές διαταγές του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας και επισημαίνουν ότι τα έξοδα
μετακινήσεων επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό αντί των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δη του
“Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφαλείας Συνόρων”, με φυσικό επακόλουθο την επιβάρυνση των παγίων προκαταβολών των Διευθύνσεων Αστυνομίας,
επιφέροντας πλείστα άλλα προβλήματα στην εύρυθμη
λειτουργία των αστυνομικών Υπηρεσιών και των τρεχουσών αναγκών τους όσον αφορά στη χορήγηση των
οδοιπορικών και των εκτός έδρας αποζημιώσεων.
Παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας προς
τις αρμόδιες Υπηρεσίες, προκειμένου να διασφαλιστεί
η ορθή διάθεση του δημοσίου χρήματος και δη η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, βάζοντας τέλος
σε λάθη και παραλείψεις του πρόσφατου παρελθόντος,
που ως γνωστόν επέφεραν μεγάλη αναστάτωση και
αγωνία στο αστυνομικό προσωπικό και το οποίο ευλόγως αναμένει από εσάς τη δέουσα ενημέρωση για
την αντιμετώπιση του εν θέματι προβλήματος».

Διαβεβαιώσεις για θετική έκβαση
των αιτημάτων μας

Η ατζέντα του μήνα
04-11-19

Αίτημα της Ομοσπονδίας για τα Ευρωπαϊκά κονδύλια που διατίθενται για την αντιμετώπιση μεταναστευτικών & προσφυγικών
ροών.

04-11-19

Η ορισθείσα συζήτηση για την 01-11-2019, ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ για το μισθολόγιο, αναβλήθηκε για την δικάσιμο
της 10-01-2020.

04-11-19

Η Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, αντικείμενο έγγραφης
παρέμβασης της Ομοσπονδίας.

ραγματοποιήθηκε (05-11-19) στο Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη συνάντηση εργασίας μελών του Προεδρείου της
Ομοσπονδίας μας, με τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Ελευθέριο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, παρουσία του Γενικού Γραμματέα
Δημόσιας Τάξης κ. Κωνσταντίνου ΤΣΟΥΒΑΛΑ και του Αρχηγού της
Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ,
σε συνέχεια των συναντήσεών μας με την Ηγεσία του Υπουργείου
και άλλα κυβερνητικά στελέχη, όπου έχουμε εκθέσει αναλυτικά τις
προτάσεις μας για σειρά εκκρεμών ζητημάτων.
Ειδικότερα, θέσαμε υπόψη της Ηγεσίας τα θεσμικά αιτήματα του
Κλάδου μας, όπως αυτά εμπεριέχονται στο ψήφισμα του 29ου Πανελλαδικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας και τα αντίστοιχα ζη-
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05-11-19

Χιούμορ... του Κώστα Σκλαβενίτη

Συνάντηση εργασίας μελών του Προεδρείου της Ομοσπονδίας
μας, με τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Ελευθέριο
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
κ. Κωνσταντίνου ΤΣΟΥΒΑΛΑ και του Αρχηγού της Ελληνικής
Αστυνομίας, Αντιστράτηγου κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ.

06-11-19

Συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων με τον Υφυπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Νότη
ΜΗΤΑΡΑΚΗ, τη Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ.
Παυλίνα ΚΑΡΑΣΙΩΤΟΥ και τους συνεργάτες τους.

08-11-19

Έκδοση της υπ’ αριθμ. 1647/19/2349700 διαταγής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας με την οποία οι μετακινήσεις
των Διμοιριών Υποστήριξης προς αντιμετώπιση των μεταναστευτικών & προσφυγικών ροών, εντάσσονται στο πρόγραμμα και τη
χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασφάλειας Εσωτερικών
Συνόρων και όχι στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

11-11-19

Ευχαριστήρια Επιστολή της Γραμματείας Γυναικών προς τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις με αφορμή την θετική έκβαση της πρωτοβουλίας της για την ίδρυση των Υπηρεσιών Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας.

Τέρμα στη βία των μπαχαλάκηδων, διαρκής στόχος της
Ελληνικής Αστυνομίας. Γενική απαίτηση της κοινωνίας και των
αστυνομικών, παρά τις δυσκολίες.

Το σύνολο των Πρωτοβαθμίων Ενώσεών μας κατά τις διήμερες
εργασίες του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας ανέδειξε τα
αιτήματά μας ενώπιον της ηγεσίας.

Αντιπροσωπεία του Προεδρείου της Ομοσπονδίας μας, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ., κ. Γρηγόριο ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ και τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών, κ. Βασίλη ΠΑΝΤΑΖΗ,
πραγματοποίησε συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών με τον
Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ.

25-11-19

Ομιλία Προέδρου Π.Ο.ΑΣ.Υ. στο 30ο τακτικό συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας, στα Ιωάννινα.

27-11-19

Συνάντηση μεταξύ της Ομοσπονδίας και του Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων, κ. Βασίλη ΔΙΓΑΛΑΚΗ - αρμόδιου για
θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

28-11-19

Η Γραμματεία Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ., αποδεχόμενη πρόσκληση
του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ,
παραβρέθηκε στις 25/11/2019 σε εκδήλωση του Υπουργείου
με θέμα την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά
των γυναικών.

29-11-19

Στην τακτική ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου προέβη το
Προεδρείο της Ομοσπονδίας, ενώ συζητήθηκαν και ορισμένα θέματα που τέθηκαν εκ μέρους μελών του.

τήματα που προέκυψαν από τα νομοθετήματα - προεδρικά διατάγματα που εκδόθηκαν από την προηγούμενη Πολιτική και Φυσική
Ηγεσία, χωρίς διαβούλευση με το συνδικαλιστικό μας Κίνημα (επαναφορά μετάθεσης μέσω της Δ/νσης Εσωτερικών Υποθέσεων, προαγωγή Ανθ/μων, παραμονή στο Σώμα του αστυνομικού προσωπικού πέραν του ορίου ηλικίας, κ.ά.) και ζητήσαμε την άμεση θετική
ανταπόκρισή της. Επίσης, τέθηκαν υπόψη τους και θεσμικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το αστυνομικό προσωπικό, όπως
τα πρόστιμα με τα μη επικυρωμένα πόθεν έσχες παρελθόντων ετών,
οι αποσπάσεις των αστυνομικών που εκλέχθηκαν στους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανά την Επικράτεια, η αναμόρφωση της «Κανονιστικής Διαταγής Α.Ε.Α. περί μεταγωγών» κ.α.
Από την πλευρά του Υφυπουργού επεδείχθη κατανόηση και μας
δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, όπου
τούτο είναι εφικτό στην παρούσα φάση, θα υπάρξουν οι αναγκαίες
υπηρεσιακές ενέργειες για τη θετική έκβαση των αιτημάτων μας.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, έχοντας
πάντα ψηλά τα δίκαια αιτήματα των συναδέλφων, συνεχίζει αγόγγυστα, μέσω του θεσμικού της ρόλου, να διεκδικεί την υλοποίηση
αυτών και ως εκ τούτου την καλυτέρευση του εργασιακού και οικογενειακού βίου του αστυνομικού προσωπικού.

“

Όπου βία πάρεστι, ουδέν ισχύει νόμος.

Μένανδρος

4ος αιώνας π.Χ.

Συνεχίζεται
ο ακήρυκτος πόλεμος στα γήπεδα

20-11-19

25-11-19
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α όσα επικίνδυνα, αν και τραγελαφικά επεισόδια, έλαβαν χώρα χθες στον Πειραιά, στο πλαίσιο ποδοσφαιρικού αγώνα Α΄
Εθνικής Κατηγορίας «Super League», που είχαν ως αποτέλεσμα έναν ακόμα τραυματισμό συναδέλφου, μας καθιστούν για
άλλη μια φορά μάρτυρες της συνεχιζόμενης αδυναμίας της πολιτείας
να αντιμετωπίσει το μείζον ζήτημα της αθλητικής βίας, παρά τις περί
του αντιθέτου διακηρύξεις της. Δυστυχώς, οι ανησυχίες μας εξακολουθούν να υφίστανται, καθόσον η αναμενόμενη πρόοδος δεν προκύπτει σε κανένα επίπεδο. Ο «ακήρυχτος πόλεμος» συνεχίζεται και
οι καθ’ ύλιν αρμόδιοι παραμένουν σε ρόλο παρατηρητή, αφού οι
όποιες πρωτοβουλίες τους είναι κατώτερες των περιστάσεων και
αναλώνονται σε νομοθετικές ρυθμίσεις επί μέρους ζητημάτων.
Η Ομοσπονδία μας, σε αυτήν την κρίσιμη χρονική στιγμή, όπου
η Κυβέρνηση προβαίνει στην προώθηση νέου νομοσχεδίου για την

Τ

”

αντιμετώπιση της βίας των γηπέδων, με τη νέα δημόσια παρέμβασή
της επισημαίνει την αναγκαιότητα λήψης των δραστικών μέτρων
που έχουν προταθεί από το συνδικαλιστικό μας κίνημα τα προηγούμενα χρόνια, ως καταστάλαγμα μακράς υπηρεσιακής εμπειρίας και
ανταλλαγής επιχειρημάτων σε διάφορες συναντήσεις, φόρουμ αλλά
και ημερήδων που έχει πραγαματοποιήσει η Π.Ο.ΑΣ.Υ. και οι ενώσεις Αττικής κατά καιρούς.
Ευελπιστούμε, τέλος, η νέα αθλητική Πολιτική Ηγεσία να ανταποκριθεί στο αίτημά μας για άμεση συνάντηση εργασίας ώστε να
λάβουν σάρκα και οστά οι προεκλογικές δεσμεύσεις των κυβερνώντων. Δεν αρκούν οι διαπιστώσεις ούτε οι ανέξοδες υποσχέσεις
για γήπεδα χωρίς μπαχαλάκηδες. Απαιτείται ξεκάθαρη πολιτική με
την Ελληνική Αστυνομία στο πραγματικό της έργο και όχι εγκλωβισμένη σε ρόλους που δεν της ανήκουν.
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Φορέας ειδικού σκοπού για τη θεσμοθέτηση
της επικινδυνότητας της εργασίας

Ομόφωνα αποφασίστηκε από το ΔΣ η σύσταση φορέα ειδικού σκοπού για την οριστική επίλυση
του πάγιου και διαχρονικού αιτήματός μας
ην τακτική του συνεδρίαση είχε την 29-102019 το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας, το
οποίο ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και
τον Γενικό Γραμματέα της Εκτελεστικής Γραμματείας κ. Γρηγόριο ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ και κ. Γεώργιο ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ, για τις ενέργειες της Ομοσπονδίας στο
χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την τελευταία συνεδρίασή του, καθώς επίσης και για τις επικείμενες πρωτοβουλίες για τις οποίες και ζητήθηκε
η θέση όλων των μελών του.
Ειδικότερα, αναφέρθηκαν οι παρεμβάσεις μας
για την αντιμετώπιση της αθλητικής βίας και την
αποδέσμευση της αστυνομίας από τα γήπεδα, σε
σχέση και με όσα είχε δηλώσει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στο Γενικό μας Συμβούλιο τον
περασμένο Ιούλιο, για την ανάθεση της εφαρμογής
της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στην Ελληνική
Αστυνομία, για τις άθλιες συνθήκες και τους κινδύνους στους καταυλισμούς προσφύγων, για τα
δικαιώματα των αστυνομικών που εκλέχτηκαν σε
όργανα της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, για την απαλλαγή από το προβλεπόμενο
πρόστιμο των αστυνομικών που δεν υπέβαλαν εγκαίρως τα συμπληρωματικά Πόθεν Έσχες, για την
εφαρμογή του ωραρίου εργασίας, τις αποσπάσεις
και άλλα θέματα που αναδείχθηκαν από τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις, ενώ τελευταία σημαντικά γεγονότα, ήταν η φιλοξενία του συνεδρίου της EuroCOP στην Αθήνα, καθώς και η τιμητική επιβράβευση των αγώνων της Ομοσπονδίας μας από το
Σύλλογο ΑΞ.Ι.Α. για την κατάργηση του άρθρου 12
του ν.4387/2016 για τις συντάξεις χηρείας, πρωτοβουλίες που καλύψαμε αναλυτικά με σχετικά έγγραφα και ανακοινώσεις μας.
Κατά τη συνεδρίαση κατέστη σαφές ότι η Ομοσπονδία έχει ξεκινήσει έναν κύκλο συναντήσεων

Τ

εργασίας τόσο με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ και άλλους αξιωματούχους του
Υπουργείου, όσο και με συναρμόδιους
Υπουργούς, προκειμένου να λάβουν
νομοθετική μορφή προτάσεις μας που
έρχονται να επιλύσουν διαχρονικές
εκκρεμότητες. Οι συναντήσεις αυτές
γίνονται σε καλό κλίμα και υπάρχει αισιοδοξία ότι το προσεχές διάστημα θα
υπάρξουν θετικά αποτελέσματα. Ήδη
το ζήτημα της εξόφλησης υπομνημάτων παρελθόντων ετών & ληξιπρόθεσμων οφειλών, ύψους 42
εκατομμύρια ευρώ περίπου, πήρε σάρκα και οστά.
Για το μείζον ζήτημα της αποκατάστασης των μισθολογικών αδικιών, τελούμε σε αναμονή της οριστικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας,
που αναμένεται να συνεδριάσει εν Ολομελεία, ενώ
για τη θεσμοθέτηση της επικινδυνότητας της εργασίας, μετά από πρόταση του Προέδρου της Ομοσπονδίας κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ, το Δ.Σ. αποφάσισε
ομόφωνα τη σύσταση ενός φορέα ειδικού σκοπού,
με αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης – νομοθετικής ρύθμισης του όλου θέματος. Ο κ. Πρόεδρος,
επεσήμανε επίσης, ότι ως Ομοσπονδία, πρέπει να
απαντήσουμε αποτελεσματικά στη χρόνια καταστρατήγηση του ωραρίου εργασίας του αστυνομικού και στην αβεβαιότητα που διακρίνει την υπηρεσιακή του κατάσταση, εξαιτίας του γεγονότος ότι
η Υπηρεσία δεν του ανακοινώνει εγκαίρως, πού και
πότε εργάζεται. Κάλεσε δε όλα τα μέλη, να υποβάλλουν σχετικές προτάσεις έως την επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ., με στόχο να μπει ένα τέλος στις
παρανομίες της αστυνομικής διοίκησης.
Στις υπό εκκρεμότητα νομοθετικές ρυθμίσεις, για
τις οποίες έχουν δοθεί υποσχέσεις εκ μέρους των

αρμοδίων Υπουργών, συγκαταλέγονται, επίσης, η
επέκταση των δόσεων της κράτησης, υπέρ του
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., που αφορά την κατηγορία των νεοεξερχόμενων αστυφυλάκων και των υπαστυνόμων, η συμπλήρωση των ειδικών επιδομάτων που
καταργήθηκαν ή περιορίστηκαν με τις διατάξεις του
ν.4472/2017 και η συνυπηρέτηση των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και των συζύγων
τους που είναι εκπαιδευτικοί.
Άξια μνείας είναι και η συνάντηση του προεδρείου της Ομοσπονδίας με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, κατά την
οποία επιβεβαιώθηκε η συνεργασία μας για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων, καθώς και η
αμοιβαία στήριξη για την επίλυση αιτημάτων των
δυο Ομοσπονδιών (βλέπε υπ’ αριθ. 600/14/10
ανακοίνωσή μας).
Τέλος, σε ό,τι αφορά ζητήματα που τέθηκαν από
μέλη του ΔΣ και αφορούν τη μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής των προμηθειών από τους
Διευθυντές Αστυνομίας στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, την υποστελέχωση της Διεύθυνσης
Οικονομικών και τις διαφοροποιήσεις του επιδόματος ειδικών συνθηκών σε κάποιες κατηγορίες
συναδέλφων, απάντησε ο Αντιπρόεδρος Οικονο-

μικών κ. Βασίλειος ΠΑΝΤΑΖΗΣ, τονίζοντας ότι και για τα τρία αυτά θέματα
έχουν γίνει παρεμβάσεις και έχουν
ασκηθεί πιέσεις, τόσο από την Ομοσπονδία όσο και από Πρωτοβάθμιες
Ενώσεις, αλλά ως γνωστόν η νομοθέτηση είναι έργο της Κυβέρνησης, η
οποία έχει και την τελική ευθύνη για τις
πράξεις, πολλώ δε μάλλον για τις παραλείψεις της.
Τα δυο πρώτα ζητήματα είναι αλληλένδετα και σχετίζονται με τον αυστηρό έλεγχο
των δαπανών, οπότε απαιτείται ουσιαστική συζήτηση, ωριμότητα και στρατηγικός σχεδιασμός για
την επίλυση των υπαρκτών και γνώριμων πλέον
προβλημάτων, που έχουν προκληθεί με αποκλειστική ευθύνη των κυβερνήσεων και της αστυνομικής διοίκησης και τα οποία, δυστυχώς, αντανακλούν αρνητικά και στην καθημερινότητα του
αστυνομικού, ενώ το τρίτο θέμα που θίχθηκε έχει
να κάνει με τις στρεβλώσεις του μισθολογίου
μας, που και πάλι αγωνιζόμαστε να ξεπεράσουμε.
Πάγια θέση της Ομοσπονδίας είναι η αλλαγή της
φιλοσοφίας του ειδικού μισθολογίου - και το είχαμε θίξει από την αρχή του αγώνα - ώστε να
μην σχετίζονται τα προνοιακά επιδόματα και η οικογενειακή εξέλιξη με τις συνθήκες εργασίας και
το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας. Η επικινδυνότητα είναι αυτή που χαρακτηρίζει το επάγγελμά μας και με βάση αυτή θα πρέπει να αντιμετωπιζόμαστε μισθολογικά, φορολογικά και
ασφαλιστικά.
Για όλα αυτά τα προβλήματα, που ταλανίζουν το
αστυνομικό προσωπικό και για τα οποία η Ομοσπονδία μας απαιτεί από κάθε αρμόδιο παράγοντα
να επιταχύνει τη διαδικασία επίλυσής τους, θα

Αυστηρή προσήλωση στην προώθηση των αιτημάτων μας
Το προεδρείο της Ομοσπονδίας πιέζει τους αρμόδιους αξιωματούχους για την αντιμετώπιση όλων των εκκρεμοτήτων

την τακτική ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου προέβη το Προεδρείο της Ομοσπονδίας κατά τη
συνεδρίαση της 29ης Νοεμβρίου 2019,
ενώ συζητήθηκαν και ορισμένα θέματα
που τέθηκαν εκ μέρους μελών του.
Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ,
ανοίγοντας τις εργασίες της συνεδρίασης, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία των
ενημερωτικών συναντήσεων εργασίας
που έχει ξεκινήσει η Ομοσπονδία με
τους Υπουργούς της νέας Κυβέρνησης
για τα πολλά και σημαντικά ζητήματα
που παραμένουν σε εκκρεμότητα, ενώ
τόνισε ότι προσεχώς θα ακολουθήσουν
και συναντήσεις με τα πολιτικά κόμματα. Αναλυτικά για το περιεχόμενο των
συναντήσεων αυτών τοποθετήθηκαν ο
Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χρήστος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ, ο Γενικός Γραμματέας κ. Γεώργιος ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ, ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Βασίλης
ΠΑΝΤΑΖΗΣ και ο Γραμματέας Δ.Σ. κ.
Χρήστος ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ.
Ως γνωστόν, η Ομοσπονδία στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ., όπως
προκύπτει και από τις ανακοινώσεις μας

Σ

όλο αυτό το διάστημα, έθεσε υπόψη:
Του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ τα οικονομικά μας
αιτήματα, δίνοντας έμφαση στις αδικίες
του ισχύοντος μισθολογίου και στην
αναγνώριση της επικινδυνότητας της
εργασίας (σχετ. ανακοίνωση από 25
Νοεμβρίου
2019,
Αρ.
Πρωτ.:
605/13/82-α).
Του Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων, κ. Βασίλη ΔΙΓΑΛΑΚΗ την
αναβάθμιση – ανωτατοποίηση της
Αστυνομικής Ακαδημίας (σχετική ανακοίνωση από 27 Νοεμβρίου 2019, Αρ.
Πρωτ.: 314/7/19α).
Του Υφυπουργού Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Νότη ΜΗΤΑΡΑΚΗ και της Γενικής Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
κ. Παυλίνας ΚΑΡΑΣΙΩΤΟΥ τις αλλαγές
που θα επιφέρουν στο ασφαλιστικό σύστημα οι πρόσφατες αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας
καθώς και πολλά εκκρεμή ζητήματα του
Κλάδου μας (σχετική ανακοίνωση από 7
Νοεμβρίου
2019,
Αρ.
Πρωτ.:
605/13/83).
Του Υφυπουργού Προστασίας του
Πολίτη, κ. Ελευθέριου ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,
παρουσία του Γενικού Γραμματέα Δημό-

σιας Τάξης κ. Κωνσταντίνου ΤΣΟΥΒΑΛΑ και του Αρχηγού της Ελληνικής
Αστυνομίας, Αντιστράτηγου κ. Μιχαήλ
ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, όλα τα φλέγοντα αιτήματά μας για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων του αστυνομικού προσωπικού (σχετική ανακοίνωση από 6 Νοεμβρίου 2019, Αρ. Πρωτ.: 605/5/26),
ενώ έγινε ενημέρωση και για την αναμενόμενη συνάντηση με τον Υπουργό
Εθνικής Αμύνης κ. Νικόλαο ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ, στον οποίο θα τεθούν επίσης οι εκκρεμότητες αναφορικά με την
εκπροσώπησή μας στο ΜΤΣ κ.λπ.
Να σημειωθεί ότι όλα αυτά τα θέματα
συζητήθηκαν αναλυτικά και στο πλαίσιο
της συνεδρίασης του Γενικού μας Συμβουλίου, στις 20 και 21 Νοεμβρίου
2019, όπου τόσο η Πολιτική όσο και η
Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, κλήθηκαν από την Ομοσπονδία
μας, να δώσουν ουσιαστικές απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματά μας,
δεδομένου ότι «η περίοδος χάριτος»
προς την νέα Κυβέρνηση έχει λήξει και
το συνδικαλιστικό μας κίνημα απαιτεί
την υλοποίηση των προεκλογικών δεσμεύσεων και εξαγγελιών του κυβερνώντος κόμματος.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με τη
συζήτηση θεμάτων που τέθηκαν από τα
υπόλοιπα μέλη του ΔΣ και αφορούσαν
τυχόν επικείμενες αλλαγές στη λειτουργία του Σώματος, μέσω τροποποίησης
προεδρικών διαταγμάτων και του κανονισμού, χωρίς όμως να κατατεθούν
συγκεκριμένες προτάσεις από μέρους
τους, την πάγια θέση της Ομοσπονδίας
μας για τις προσλήψεις στην Ελληνική
Αστυνομία και το αίτημα του συνδικαλιστικού μας κινήματος για την τροποποίηση του Π.Δ. 584/1985 «Οργάνωση και λειτουργία Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας».
Υπενθυμίζεται ότι η Ομοσπονδία μας,
στη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου

2019, επιδίδεται σε έναν αγώνα δρόμου, προκειμένου να ενημερώσει όλους
τους αρμόδιους κυβερνητικούς αξιωματούχους για τις μεγάλες εκκρεμότητες
της προηγούμενης διακυβέρνησης σε
σχέση με τα αιτήματά μας, όπως αυτά
αποτυπώνονται και στις αποφάσεις των
συνεδρίων μας, χωρίς να παρεκκλίνει
από αυτές καθ’ οιονδήποτε τρόπο και
λόγο. Προς τούτο, έχει καλέσει σε αγωνιστική ετοιμότητα το σύνολο των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων, ώστε, εφόσον
τούτο απαιτηθεί, να δοθούν οι πρέπουσες απαντήσεις σε όσους τυχόν επιδιώξουν, με μικροπολιτικές τακτικές και χάριν σκοπιμοτήτων, να παίξουν με την
αξιοπρέπεια και την ασφάλεια των συναδέλφων μας.
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Οι παρεμβάσεις της Γραμματείας Γυναικών
ε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό
πληροφορηθήκαμε τη διαταγή του Α.Ε.Α.
για την έναρξη της λειτουργίας των Υπηρεσιών Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 37/2019.
Αυτό τονίζει με ανακοίνωσή της η Γραμματεία
Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ., υπενθυμίζοντας ότι ήταν
αυτή που πρώτη έβαλε τα θεμέλια για τη δημιουργία των εν λόγω Υπηρεσιών, αναπτύσσοντας μία
σειρά δράσεων που αφορούσαν τη βία κατά των
γυναικών και έχοντας σκοπό να συμβάλλει με το
βέλτιστο δυνατό τρόπο στην αντιμετώπιση των περιστατικών έκφυλης βίας σε βάρος των γυναικών
και κυρίως της ενδοοικογενειακής βίας από την
πλευρά της Ελληνικής Αστυνομίας.
Κυριότερα σημεία των προαναφερομένων δράσεων ήταν τα εξής:
- Πραγματοποίηση ευρείας σύσκεψης των συναρμόδιων φορέων που έλαβε χώρα στην Αίθουσα
"Παύλος Μπακογιάννης" του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη την 19-03-2018.
- Πραγματοποίηση της 3ης ευρείας συνδιάσκεψης
Γυναικών Αστυνομικών που έλαβε χώρα στην Αίθουσα "Παύλος Μπακογιάννης" του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη την 21-03-2018.
- Συμμετοχή σε διημερίδα με θέμα «Η Ζωή είναι
Γυναίκα» που συνδιοργάνωσαν στην Πάτρα, η
Ένωση Γυναικών Ελλάδας, παράρτημα Πάτρας,

Μ

ο Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών - Μαιευτών και
η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας την 23 και 24
Νοεμβρίου 2018.
- Παρουσίαση, σε ειδική εκδήλωση, επετειακής
αφίσας με κεντρικό θέμα «Λύσε τη σιωπή σου,
είμαστε δίπλα σου. Έχεις τη δύναμη, πες όχι στη
βία», που έλαβε χώρα την 25-11-2019, ανήμερα της Διεθνούς Ημέρας για την εξάλειψη της
βίας κατά των Γυναικών.
- Χαιρετισμός της ολοκλήρωσης του προγράμματος ARIADNE σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων την
26-11-2018.
- Συναντήσεις με τη Γενική Γραμματέα Ισότητας
των Φύλων, κα Φωτεινή ΚΟΥΒΕΛΑ και με την
Υφυπουργό Εσωτερικών, κα Μαρίνα ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ την 10-12-2018.
- Συνάντηση στην Αθήνα με τη βουλευτή του
ΚΙΝ.ΑΛ. κα Εύη ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ την 1112-2018.
- Συνάντηση με την Επικεφαλής του Τομέα Ισότητας των Φύλων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, κα Φωτεινή ΒΡΥΝΑ.
Παράλληλα με τις ανωτέρω δράσεις μας, πραγματοποιήσαμε επανειλημμένες συναντήσεις τόσο με
την πρώην Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων,
κα Φωτεινή ΚΟΥΒΕΛΑ όσο και με την υπεύθυνη του
Τομέα Ισότητας των Φύλων, κα Μαρία ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ,
οι οποίες απέβησαν καθοριστικές στο να δρομολογηθεί η ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας.
Βέβαια, υπάρχει από μέρους μας έντονος προβληματισμός σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των
εν λόγω Υπηρεσιών. Θεωρούμε ότι πρωτεύοντα
ρόλο στην αντιμετώπιση των περιστατικών αυτών
έχει η άρτια εκπαίδευση ορισμένου αστυνομικού
προσωπικού (κυρίως γυναικών) που θα βρίσκεται
στην πρώτη γραμμή και ευελπιστούμε πως η φυσική ηγεσία θα φροντίσει για υλοποίηση σχετικών
σεμιναρίων.

Τα αιτήματα
Εξάλλου, με επιστολή της προς την Γενική Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των
Φύλων κα ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ Μαρία, με αφορμή την ανάληψη των νέων της καθηκόντων, εύχεται καλή θητεία και τονίζει: «Από την πρώτη στιγμή σταθήκατε
δίπλα μας, αναγνωρίζοντας την αγωνία μας για την

Ευχαριστήρια Επιστολή
της Γραμματείας Γυναικών προς
τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
ε την παρούσα, η Γραμματεία Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ., αισθάνεται την
ανάγκη να συγχαρεί και να ευχαριστήσει τις Επιτροπές Γυναικών των Πρωτοβαθμίων
Οργανώσεων, αλλά και τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις που με δική τους πρωτοβουλία στάθηκαν συνεχιστές πρωτοβουλιών της Γραμματείας Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και διοργάνωσαν
ανάλογες δράσεις, τόσο μέσω Ημερίδων, όσο
και με τη διενέργεια προληπτικών εξετάσεων
κατά το μήνα Οκτώβριο, ο οποίος είναι αφιε-
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ρωμένος στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Ευελπιστούμε να επιδείξετε τον ίδιο ζήλο
και το μήνα Νοέμβριο, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην καταπολέμηση του καρκίνου του
προστάτη.
Η Γραμματεία Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ. θα
σταθεί αρωγός στην πραγματοποίηση τέτοιου
είδους εκδηλώσεων, καθώς προάγουν την
πρόληψη, την ευαισθητοποίηση, αλλά και την
ενημέρωση, τόσο του Αστυνομικού Προσωπικού, όσο και των οικογενειών τους.

εξασφάλιση θέσεων στους παιδικούς σταθμούς για
τα παιδιά μας, δίνοντας, μέσω του Υπουργείου Εργασίας, τα πολυπόθητα voucher. Στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων σας και ένεκα της συνεργασίας μας,
σας θέτουμε υπόψη τα κάτωθι θέματα που απασχολούν το αστυνομικό προσωπικό:
Ο τελευταίος εν ισχύι ασφαλιστικός Νόμος εγκλώβισε τους εισερχόμενους στου κόλπους της
Ελληνικής Αστυνομίας, γυναίκες και άνδρες αστυνομικούς κατά τα έτη 1991 και 1992 και τους αντιμετωπίζει πλέον ως νέους ασφαλισμένους. Όσοι
εξ’ αυτών είχαν προηγούμενη υπηρεσία σε δημόσιο
ή ιδιωτικό τομέα ή στρατιωτική θητεία, στάθηκαν
τυχεροί, αναγνώρισαν τα έτη αυτά και θεμελίωσαν
το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα. Οι υπόλοιποι,
όμως, ο αριθμός των οποίων εκτιμούμε ότι δεν είναι μεγάλος, αντιμετωπίζονται ως «νέοι ασφαλισμένοι». Προκειμένου επέλθει κοινωνική ισονομία

και ισότητα μεταξύ των εργαζομένων του Δημόσιου
Τομέα, σας αποστέλλουμε συνημμένη αιτιολογική
έκθεση και ευελπιστούμε για την παρέμβασή σας
προς την αποκατάσταση αυτής της κοινωνικής ανισότητας.
Μία ακόμα κοινωνική ανισότητα είναι η μη
εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 12 του Ν.
3865/2010, που αφορά την αναγνώριση τέκνων
ως πλασματικού χρόνου στο αστυνομικό προσωπικό. Επειδή στη μητρότητα δεν χωρούν διακρίσεις
και καμία εργαζόμενη μάνα δεν είναι λιγότερο ή
περισσότερο μάνα, λόγω της επαγγελματικής της
ιδιότητας, αιτούμαστε την πλήρη εξίσωση με τους
ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν στον
υπόλοιπο δημόσιο τομέα.
Ευελπιστούμε ότι θα σας βρούμε αρωγό και συνοδοιπόρο στην ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας».
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Το σκεπτικό της απόφαση του Στ’ Τμήματος του ΣτΕ
που έκρινε αντισυνταγματικό και το μισθολόγιο ΣΥΡΙΖΑ
Νέα Αστυνομία δημοσιεύει εκτενή αποσπάσματα της απόφασης 852/2019 του Στ΄
Τμήματος του ΣτΕ, στο οποίο είχαν προσφύγει οι Ομοσπονδίες Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Π.Ο.ΑΞΙ.Α.,
διεκδικώντας την ακύρωση του μισθολογίου που
ψηφίστηκε το 2017 από την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Στην απόφαση αναφέρεται για άλλη
μια φορά κατηγορηματικά η υποχρέωση του νομοθέτη να διαμορφώνει το μισθολόγιο των στρατιωτικών μετά από συνεκτίμηση κριτηρίων που, πέραν
του κλάδου, του βαθμού και των καθηκόντων τους,
ανάγονται στις ιδιαίτερες συνθήκες άσκησης της
επικινδυνότητας του επαγγέλματός τους, καθώς
και την επιβαλλόμενη αποκλειστική αφιέρωσή τους
στο επάγγελμα αυτό. Ο νομοθέτης πρέπει, περαιτέρω, να λαμβάνει μέριμνα, ώστε οι αποδοχές των
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας να είναι επαρκείς για αξιοπρεπή
διαβίωση και ανάλογες της σημασίας της αποστολής τους για το κράτος, προκειμένου να αποτρέπεται η εξωυπηρεσιακή απασχόλησή τους και να
μειώνονται οι συνδεόμενοι με την άσκηση των καθηκόντων τους αυξημένοι κίνδυνοι διαφθοράς.
Το Στ’ Τμήμα του ΣτΕ δέχεται ότι ο νομοθέτης,
εκτιμώντας τις εκάστοτε επικρατούσες οικονομικοκοινωνικές συνθήκες και λαμβάνοντας υπόψη τη
δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, δύναται,
κατ’ αρχήν, να προβαίνει σε αναμόρφωση του μισθολογίου των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, εισάγοντας νέες ρυθμίσεις, η συνταγματικότητα των οποίων υπόκειται σε οριακό μόνον δικαστικό έλεγχο. Και αφού αναφέρεται στις ισχύουσες
διατάξεις του νέου μισθολογίου, καταλήγει ότι «οι
αποδοχές των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας,
όπως διαμορφώνονται με το νέο μισθολόγιο που
θεσπίζεται με τις διατάξεις του ν. 4472/2017,
λαμβανομένης υπόψη και της προβλεπόμενης
προσωπικής διαφοράς, κυμαίνονται, τελικά, σε επίπεδα κατώτερα εκείνων που είχαν διαμορφωθεί με
τις διατάξεις του ν. 4093/2012, οι οποίες είχαν
κριθεί αντισυνταγματικές, ταυτίζονται δε με τις
αποδοχές τους όπως είχαν διαμορφωθεί με τις κριθείσες, επίσης, ως αντισυνταγματικές διατάξεις του
ν. 4307/2014 και μάλιστα υπό τον όρο της πλήρους καταβολής τους έως την 1.1.2020 και με
απορρόφηση κάθε μελλοντικής αύξησης από την
προσωπική διαφορά. Με τα δεδομένα αυτά, κατά
τη θέσπιση του νέου μισθολογίου (ν. 4472/2017),
το δημοσιονομικό κριτήριο δεν αποτέλεσε μεν το
αποκλειστικό κριτήριο για τη διαμόρφωση του
ύψους των αποδοχών των στελεχών των Σωμάτων
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Ασφαλείας, παρέμεινε, όμως, το βασικό κριτήριο,
εφόσον με το μισθολόγιο αυτό επήλθε μείωση των
αποδοχών των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας
σε επίπεδο κατώτερο εκείνων που αυτά δικαιούνταν την 31.12.2016 (βάσει των άρθρων 50 και 51
του ν. 3205/2003, όπως ίσχυαν πριν την κατάργησή τους με τις αντισυνταγματικές διατάξεις του
ν. 4307/2014), με κύριο σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων δημοσιονομικών στόχων. Και ναι μεν
ο νομοθέτης, κατά τα προεκτεθέντα, μπορεί να
προβεί σε αναμόρφωση του μισθολογίου των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και σε μειώσεις
των αποδοχών τους, με τη θέσπιση του νέου μισθολογίου, όμως, δεν πρέπει να παραβιάζεται η
αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των
στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, για την εφαρμογή της οποίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
κριτήρια που έχουν διαμορφωθεί με τις 21922196/2014 και 1125-1128/2016 αποφάσεις
της Ολομελείας του Δικαστηρίου. Πλην όμως, με
τις διατάξεις του Κεφαλαίου Στ΄ του ν.
4472/2017, το ύψος των αποδοχών των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας διαμορφώθηκε χωρίς να ληφθούν υπόψη τα κριτήρια που καθιερώθηκαν με τις προαναφερόμενες δικαστικές αποφάσεις, δεδομένου ότι ούτε από την αιτιολογική έκθεση του ν. 4472/2017 ούτε από τις λοιπές προπαρασκευαστικές εργασίες ψήφισής του προκύπτει
ότι, κατά τον προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας,
εκτιμήθηκαν τεκμηριωμένα η σπουδαιότητα της
αποστολής των Σωμάτων Ασφαλείας και οι ιδιαίτερες συνθήκες άσκησης των καθηκόντων τους, ενώ
δεν αρκεί η αόριστη αναφορά στη χορήγηση ενός
γενικού μηνιαίου επιδόματος «λόγω της ιδιαίτερης
φύσης των καθηκόντων των» και «της απασχόλησής τους χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν αυτού»,
καθώς και στη χορήγηση ορισμένων επιδομάτων
σε περιορισμένες ειδικές κατηγορίες στελεχών. Ειδικότερα, τα μεν προβλεπόμενα στο άρθρο 127
του ν. 4472/2017 επιδόματα συνδέονται με τις
επαγγελματικές ιδιαιτερότητες ορισμένων, μόνον,
στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας (επίδομα απασχόλησης σε εθνικώς ευαίσθητες περιοχές, μηνιαίο
επίδομα θέσης ευθύνης, ειδικό μηναίο επίδομα
αστυνομικού προσωπικού που υπηρετεί στην Κακαβιά και την Κρυσταλλοπηγή, ειδική μηνιαία αποζημίωση αστυνομικού προσωπικού που υπηρετεί
στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας), τα δε προβλεπόμενα ειδικά επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου αφορούν σε ειδι-

Τον Ιανουάριο
η Ολομέλεια του ΣτΕ
για το μισθολόγιο
ναβλήθηκε για την δικάσιμο της 10-01-2020 η αίτηση ακύρωσης της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και της
Π.Ο.ΑΞΙ.Α. κατά της εφαρμοστικής Υπουργικής Απόφασης του Νόμου 4472/2017, για το
εν ισχύι μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας. Η συζήτηση είχε προσδιοριστεί την 01-112019, ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ και η αναβολή δόθηκε οίκοθεν, δηλαδή με πρωτοβουλία
του Δικαστηρίου, χωρίς σχετικό αίτημα των διαδίκων.
«H οίκοθεν αναβολή είναι ενδεικτική της μείζονος σπουδαιότητας της υπόθεσης και της ιδιαίτερης
σημασίας που δίδουν τόσο η εισηγήτρια, Σύμβουλος ΣτΕ, όσο και οι διάδικοι. Σε κάθε περίπτωση
η υπόθεση χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και προετοιμασίας σε συνδυασμό με την πολύ θετική πρόσφατη απόφαση υπ’ αριθμ. 852/2019 του Στ’ Τμήματος, που έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις
και αυτού του μισθολογίου», τόνισαν οι νομικοί σύμβουλοι της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Χαρ. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ
και της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. κ. Ρήγας ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗΣ.
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κές κατηγορίες προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, τα οποία τελούν σε όλως ιδιάζουσες συνθήκες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους
(πχ. πτητικό επίδομα, επίδομα πτώσεως αλεξιπτωτιστών, καταδυτικό, υποβρύχιων καταστροφέων,
δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, Ε.Κ.Α.Μ.,
Ε.Μ.Α.Κ., Μ.Α.Τ., ανιχνευτών, εξουδετερωτών
βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, επίδομα γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος κατά
την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας). Δεν γίνεται όμως εκτίμηση της ιδιαίτερης επικινδυνότητας
της άσκησης των καθηκόντων του συνόλου των
στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία συνεπάγεται κίνδυνο για την ζωή και τη σωματική τους
ακεραιότητα, αλλ’ ούτε των ειδικών περιορισμών
των ατομικών τους δικαιωμάτων, της διαρκούς
ετοιμότητας και αυξημένης επιφυλακής στην οποία
τελούν και της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησής τους με τα καθήκοντά τους. Περαιτέρω, δεν
εκτιμήθηκε τεκμηριωμένα, εάν, με τις νέες αυτές
μειώσεις, οι αποδοχές των Σωμάτων Ασφαλείας
παραμένουν επαρκείς για την αντιμετώπιση του
κόστους αξιοπρεπούς διαβίωσης και ανάλογες της
αποστολής τους. Και ναι μεν το επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης δεν προσδιορίζεται βάσει των προηγούμενων αποδοχών της συγκεκριμένης κατηγορίας προσώπων, αλλά βάσει των εκάστοτε ισχυουσών οικονομικών συνθηκών και σε συνάρτηση με
το επίπεδο διαβίωσης των υπολοίπων δημοσίων
υπαλλήλων και λειτουργών και του εν γένει ενεργού πληθυσμού της χώρας (πρβλ. ΣτΕ 3177/2014
Ολ. σκ. 8, 668/2012 Ολ. σκ. 35, ΕΔΔΑ Κουφάκη
και ΑΔΕΔΥ κατά Ελλάδος σκ. 45 και 46), στην
προκείμενη περίπτωση, όμως, ουδεμία εκτίμηση, με
οποιαδήποτε κριτήρια, περιλαμβάνεται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου ή στις λοιπές προπαρασκευαστικές εργασίες ψήφισής του ως προς το
επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης. Τέτοια εκτίμηση,
άλλωστε, ικανή να καταστήσει ανεκτές τις επίμαχες
ρυθμίσεις, δεν αποτελούν αμιγώς συμπερασματικού χαρακτήρα διαπιστώσεις, πολλώ μάλλον εφόσον οι διατάξεις του νόμου αυτού έχουν ψηφισθεί,
μετά την πάροδο μακρού χρονικού διαστήματος
από τον πρώτο αιφνιδιασμό της οικονομικής κρίσης, στη διάρκεια του οποίου έχουν θεσπισθεί νόμοι (4093/2012 και 4307/2014), οι διατάξεις
των οποίων κρίθηκαν αντισυνταγματικές με τις
προαναφερόμενες δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες
και προσδιόρισαν ειδικώς τα κριτήρια που πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη για την τήρηση της αρχής
της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης. Επιπλέον
δε, ο νομοθέτης προέβη σε ανατροπή του ισχύοντος μισθολογικού καθεστώτος χωρίς την αναγκαία,
σύμφωνα με προαναφερθείσες δικαστικές αποφάσεις, επαρκή τεκμηρίωση σχετικά με την προσφορότητα και αναγκαιότητα της μεταβολής αυτής και
χωρίς προηγούμενη εκτίμηση ούτε του δημοσιονομικού οφέλους σε σχέση με τις επιπτώσεις της
εν λόγω μεταβολής στη λειτουργία των ενόπλων
αυτών σωμάτων ούτε της δυνατότητας να επιτευχθεί το δημοσιονομικό αυτό όφελος με άλλα μέτρα
ισοδυνάμου αποτελέσματος, με μικρότερο κόστος
για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των
Σωμάτων Ασφαλείας. Με τα δεδομένα αυτά, οι επίμαχες ρυθμίσεις του ν. 4472/2017, κατά το μέρος που με αυτές θεσπίζεται το νέο μισθολόγιο των
στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας αντίκεινται στην
αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των
στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας (άρθρα 45, 23
παρ. 2 και 29 παρ. 3 του Συντάγματος) και στην
αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παράγρ. 1 του
Συντάγματος).
(…) Εν προκειμένω, με τον ν. 4472/2017, που
δημοσιεύθηκε στις 19.5.2017, επιχειρήθηκε, με

γενικές διατάξεις, η ριζική αναμόρφωση του ειδικού μισθολογίου των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας με τη θέσπιση
νεότερων ειδικών ρυθμίσεων, οι οποίες εισήχθησαν αναδρομικώς από 1.1.2017 (άρθρο 162) και
οι οποίες, σύμφωνα με τα όσα έγιναν δεκτά στην
προηγούμενη σκέψη, αντίκεινται στην αρχή της
ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας (άρθρα 45, 23 παρ.
2 και 29 παρ. 3 του Συντάγματος) και στην αρχή
της αναλογικότητας (άρθρο 25 παράγρ. 1 του Συντάγματος). Κατά συνέπεια, οι διατάξεις του νόμου
αυτού (ν. 4472/2017) αντίκεινται στις ως άνω
συνταγματικές διατάξεις και είναι ανίσχυρες και
κατά το μέρος που αυτές ισχύουν αναδρομικά, για
το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 έως
19.5.2017, για το οποίο αναβιώνουν οι διατάξεις
των άρθρων 50 και 51 του ν. 3205/2003, όπως
αυτές ίσχυαν πριν την κατάργησή τους με τις αντισυνταγματικές διατάξεις του ν. 4472/2016 (άρθρο 160). Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι διατάξεις
του ν. 4472/2016, κατά το μέρος που ισχύουν
αναδρομικά (από 1.1.2017), καθιστούν ανενεργή
την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις 21922196/2014 και 1125-1128/2016 αποφάσεις
της Ολομελείας του Δικαστηρίου, χωρίς αυτό να δικαιολογείται από λόγους επιτακτικού δημοσίου
συμφέροντος. Για τον λόγο αυτό, η αναδρομική
ρύθμιση του νέου μισθολογίου, συνιστά παραβίαση
της υποχρέωσης συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις αυτές, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2017
μέχρι και τη δημοσίευση του νόμου την
19.5.2017, δεδομένου ότι με τη ρύθμιση αυτή
επέρχεται μερική μόνο συμμόρφωση προς τις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις, ενώ αποσβέννυνται
απαιτήσεις για τις οποίες ενδεχομένως έχουν εκδοθεί τελεσίδικες αποφάσεις δικαστηρίων ή υπάρχουν εκκρεμείς δίκες.
Επειδή, τέλος, δεν τίθεται ζήτημα παραβίασης
του δεδικασμένου ως προς το ύψος των αποδοχών
των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας με τον ν. 4472/2017, διότι, με
τις 1125-1128/2016 αποφάσεις της Ολομελείας
του Δικαστηρίου δεν καθορίστηκαν ορισμένα επίπεδα αξιοπρεπούς διαβίωσης, αλλά, στο πλαίσιο
της αρχής της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των
Σωμάτων Ασφαλείας τέθηκαν τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη διαμόρφωση του
ειδικού μισθολογίου αυτών, ήτοι η σημασία της
αποστολής τους και οι ιδιαίτερες συνθήκες άσκησης των καθηκόντων τους, καθώς και η τεκμηριωμένη εκτίμηση του αν, και μετά από νέες μειώσεις,
οι αποδοχές τους παραμένουν επαρκείς για την
αντιμετώπιση του κόστους της αξιοπρεπούς διαβίωσής τους και της αναγκαιότητας των νέων αυτών μειώσεων ή της δυνατότητας αναπλήρωσής
τους με άλλα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος.
Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, η κρινόμενη αίτηση ακύρωσης θα πρέπει να γίνει δεκτή, σύμφωνα
με τα προεκτεθέντα, και να ακυρωθεί ανάλογα η
προσβαλλόμενη απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. Λόγω, όμως, της μείζονος
σπουδαιότητας των ως άνω τιθεμένων γενικότερης
σημασίας ζητημάτων και της προβαλλόμενης αντισυνταγματικότητας των διατάξεων του Μέρους ΣΤ΄
του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), που προπαρατέθηκαν,
κρίνει ότι η υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί στην
Ολομέλεια, σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 2 εδ.
α΄ του π.δ/τος 18/1989 (Α΄ 8) και 100 παρ. 5
του Συντάγματος, το οποίο προσετέθη με το από
6.4.2001 Ψήφισμα της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής,
να ορισθεί δε ως εισηγητής ενώπιον της Ολομελείας η Σύμβουλος Ελένη Παπαδημητρίου.
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Ο «μήνας του μέλιτος» τελείωσε για την κυβέρνηση
τα Ιωάννινα πραγματοποιήθηκε φέτος το
30ο τακτικό συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας.
Χαιρετισμό στους συνέδρους απηύθυνε ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ,
παρουσία του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης,
τέως Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου κ. Κωνσταντίνου ΤΣΟΥΒΑΛΑ, του Αρχηγού
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, του Περιφερειάρχη Ηπείρου
κ. Αλέξανδρου ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ, του Δημάρχου Ιωαννίνων κ. Μωυσή ΕΛΙΣΑΦ, εκπροσώπων πολιτικών
κομμάτων και συνδικαλιστικών φορέων:
Κυρίες και κύριοι
Θέλω καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την
πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε, να
απευθυνθώ, από το βήμα του 30ου σας συνεδρίου,
στο σώμα των Αξιωματικών της αστυνομίας μας,
μέσω υμών, των αντιπροσώπων τους.
Το συνέδριο αυτό, όπως φανερώνει και το σύνθημά του, δίνει ιδιαίτερη σημασία στα 30 χρόνια της
συνδικαλιστικής σας δράσης, στους αγώνες σας, σ’
αυτά που πετύχατε και σε αυτά που διεκδικείτε ακόμα. Μας δίνει όμως και την ευκαιρία να αναστοχαστούμε, ως συνδικαλιστές, τόσο για τον συνδικαλιστικό, όσο και για τον αστυνομικό μας ρόλο.
Οι βίοι μας είναι παράλληλοι από τότε που τέθηκαν οι βάσεις του συνδικαλισμού.
Άλλες ήταν βεβαίως, τότε οι εποχές, και άλλες είναι σήμερα. Άλλες ήταν οι ανάγκες των αστυνομικών τότε, και άλλες είναι σήμερα. Σε κάποια σημεία,
όμως, βλέπουμε ότι το «χούι» δεν αλλάζει, όταν
πρόκειται για τη συμπεριφορά της εξουσίας. Η εκάστοτε κυβέρνηση, η εκάστοτε διοίκηση, μπορεί να
λένε ότι προσβλέπουν σε αγαστές σχέσεις και στη
συνεργασία με το συνδικαλιστικό μας κίνημα, στην
πράξη, όμως, συμβαίνουν άλλα πράγματα.
Αναφέρομαι στο μη σεβασμό των εργασιακών
δικαιωμάτων του αστυνομικού προσωπικού, αναφέρομαι στην προσπάθεια εσωστρέφειας που εντέχνως επιχειρούν να σπείρουν ανάμεσά μας. Αναφέρομαι στις συνδικαλιστικές άδειες, που κόπηκαν
από την προηγούμενη ηγεσία, αναφέρομαι σε κάποια καπρίτσια κάποιων, που ακόμα συνεχίζονται
και μας εκθέτουν.
Τα επισημαίνω όλα αυτά, διότι πολύ καλά γνωρίζετε ότι αν ένα συνδικαλιστικό κίνημα δεν είναι
ενωμένο και αποφασισμένο, δύσκολα θα πετύχει
τους στόχους του.
Με την Ομοσπονδία σας, βρεθήκαμε πολλές φορές στην ίδια όχθη του αγώνα. Αφού ξεπεράστηκαν
οι εχθρικές σχέσεις των πρώτων ετών της λειτουργίας του φορέα σας, πετύχαμε ένα επίπεδο στενής
συνεργασίας, το οποίο σε ό,τι μας αφορά, θέλουμε
να το διατηρήσουμε και να το ενδυναμώσουμε.
Ανέλαβα τα ηνία της Π.Ο.ΑΣ.Υ. το 2015 και βρήκα στη θέση του προέδρου τον σημερινό σας πρόεδρο, τον έως τότε γραμματέα της Ομοσπονδίας,
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τον Γιάννη τον Κατσιαμάκα, ένα στέλεχος με μακρά
θητεία στο συνδικαλισμό. Είχε ξεκινήσει τα πρώτα
του συνδικαλιστικά βήματα, πολύ πριν από το
2000, με το σωματείο των Αξιωματικών της Αττικής
και από τότε φαινόταν ο δυναμισμός του. Κατάφερε με το σπαθί του να προαχθεί στο βαθμό του ταξίαρχου και σήμερα να διοικεί μια νευραλγική υπηρεσία - καθρέπτη της ασφάλειας της χώρας μας.
Προσωπικά, του εύχομαι να δείξει και στην Υπηρεσία το δυναμισμό που εκπέμπει ως συνδικαλιστής, και να συγκρουστεί με τα προβλήματα, τα
υπαρκτά προβλήματα των συναδέλφων. Θέλουμε
και αξιώνουμε από τα συνδικαλιστικά στελέχη της
Π.Ο.ΑΞΙ.Α. που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης, να
δώσουν προτεραιότητα στην επίλυση των προβλημάτων μας. Θα ήταν άλλωστε παράδοξο και αντιφατικό να λέει κάποιος ότι είναι συνδικαλιστής και
από την άλλη να είναι αδιάφορος, πόσω μάλλον να
έχει απέναντί του κάποιο σωματείο μας.
Δεχθείτε καλόπιστα και καλοπροαίρετα τα λόγια μου
αυτά, όχι ως νουθεσία, αλλά ως έκφραση μιας αγωνίας που αποτυπώθηκε, πολλές φορές και με οξύτητα,
από τους συναδέλφους μου στο Γενικό μας συμβούλιο, που συνεδρίασε πριν λίγες ημέρες στην Αθήνα,
όπου τέθηκαν από μέρους τους διάφορα ζητήματα διοίκησης σε πολλές περιφερειακές υπηρεσίες.

Σε αγωνιστική ετοιμότητα
Αγαπητοί σύνεδροι, δεν θα αναφερθώ αναλυτικά
στα προβλήματα ούτε στα κοινά μας αιτήματα. Τα
γνωρίζετε πολύ καλά, τα γνωρίζουν και οι νέοι κυβερνώντες, τους οποίους εγώ τουλάχιστον έχω
προειδοποιήσει ότι δεν θα σταθώ στα επικοινωνιακά τρικ, αλλά στην ουσία. Θα θεωρήσω επιτυχία
τους την επίλυση των προβλημάτων των συναδέλφων μας. Θέλουμε να τηρήσουν τις δεσμεύσεις
τους, όπως μαζί απαιτήσαμε το Σεπτέμβριο στη
Θεσσαλονίκη: Για το μισθολόγιο, για το βαθμολόγιο, για το επικίνδυνο.
Το τονίζουμε και πάλι από δω, από τα Γιάννενα,
και θα το πούμε αν χρειαστεί και από την Αθήνα,
σύντομα. Από την πλευρά μου κάλεσα το σύνολο
των Πρωτοβαθμίων ενώσεων σε αγωνιστική ετοιμότητα. Δείξαμε μια εύλογη αναμονή, πέντε μηνών
από το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, ζυγίσαμε
διαθέσεις και προθέσεις, αλλά οι καλοί φίλοι κάνουν και τους καλούς λογαριασμούς. Τους είπαμε
πάνω από όλα η αξιοπρέπειά μας, πάνω από όλα η
αξιοπρέπεια του αστυνομικού. Δεν θα δεχθούμε
επομένως κανέναν εμπαιγμό.
Η εγκληματικότητα και το μεταναστευτικό απειλούν τη ζωή μας, απειλούν να τινάξουν στον αέρα
την ασφάλεια της χώρας και όλα αυτά καλούμαστε
να τα αντιμετωπίσουμε εμείς οι αστυνομικοί, «ξυπόλητοι στ’ αγκάθια».
Η αστυνομία έφτασε στο αμήν. Ο Υπουργός μιλά
για επανίδρυσή της. Εύχομαι να μην τα λέει όλα
αυτά για να κερδίζει χρόνο και κυρίως εύχομαι να

μην βρεθούμε προ εκπλήξεων, όπως συνέβη με την
αναδιάρθρωση. Μας είπαν, «εθνική ανάγκη» οι
προσλήψεις ειδικών φρουρών και συνοριακών
φυλάκων. Δεν μας είπαν ακόμα, πώς θα διασφαλίσουν τους συναδέλφους μας που μπήκαν στην
αστυνομία με τις πανελλήνιες εξετάσεις και έχουν
υψηλά στάνταρς επαγγελματισμού και όραμα για
την αστυνομία του 21ου αιώνα.
Αν η νέα κυβέρνηση, που υποσχέθηκε πολλά,
σπέρνει από τους πρώτους κιόλας μήνες τη διχόνοια και την ανασφάλεια ανάμεσά μας, τότε πώς
στ’ αλήθεια θέλει να παραχθεί αποτέλεσμα; Δεν
γνωρίζει ότι όταν ο αστυνομικός δεν αισθάνεται
πλήρως κατοχυρωμένος σε αυτό που κάνει, δεν θα
αποδίδει και θα είναι και ο ίδιος ευάλωτος στη μάχη με τους κακοποιούς ή ακόμα μπορεί να είναι και
επικίνδυνος για τους άλλους συναδέλφους του;
Σε μια εποχή επομένως που η χώρα γυρίζει σελίδα και προσπαθεί να μπει στην τροχιά της ανάπτυξης, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η κοινωνική
ηρεμία και η ασφάλεια του τόπου, αποτελούν εξίσου σοβαρά εργαλεία ανάπτυξης.
Γι’ αυτό, κλείνοντας, θέλω να επισημάνω την
αναγκαιότητα –πέρα από τις θεσμικές αλλαγές και
την επίλυση επιμέρους αιτημάτων μας, να αρθεί η

υποχρηματοδότηση της αστυνομίας.
Κάτι που δεν το βλέπουμε στον προϋπολογισμό
που θα ψηφιστεί το επόμενο διάστημα από τη Βουλή των Ελλήνων.
Μπορεί να ανακοινώνονται νέα επιχειρησιακά
σχέδια, μπορεί να λέμε ότι απαλλασσόμαστε από
υπηρεσιακές αγκυλώσεις και κομματικές ιδεοληψίες, αν δεν απαλλαγούμε όμως από τα πάρεργα
και αν δεν δοθούν πρόσθετα κονδύλια για τον εξοπλισμό των Υπηρεσιών, για προσλήψεις αστυνομικών, για τους μισθούς και την εκπαίδευση, τότε θα
συνεχίσουμε να τρώμε τις σάρκες μας και η ώρα
που οι πολίτες θα στραφούν και εναντίον μας, δεν
θα αργήσει να ‘ρθει.
Καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας
και καλή συνέχεια κύριε πρόεδρε, όποια κι αν είναι
η απόφαση που θα λάβετε για τα επόμενα βήματά
σας.
Ευχόμαστε στην Ομοσπονδία σας να βγει πιο
δυνατή από το συνέδριο διότι μας περιμένουν κοινοί αγώνες.
Εξάλλου, «ο μήνας του μέλιτος» τελείωσε για την
κυβέρνηση. Τώρα ξεκινά η πραγματικότητα του
«έγγαμου βίου»…
Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.
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Εποικοδομητική συνάντηση
με τον υπουργό Οικονομικών
ντιπροσωπεία του Προεδρείου
της Ομοσπονδίας μας, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της
Π.Ο.ΑΣ.Υ., κ. Γρηγόριο ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ
και τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών, κ.
Βασίλη ΠΑΝΤΑΖΗ, πραγματοποίησε
συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών με τον Υπουργό Οικονομικών, κ.
Χρήστο ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ, μετά από αίτημά
μας, προκειμένου να συζητήσουμε τα
εκκρεμή θέματα του Κλάδου μας.
Από την πλευρά μας, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία (25 Νοεμβρίου
2019), ευχαριστήσαμε τον κ. Υπουργό, τόσο για τη συνάντηση σε μια βεβαρυμμένη χρονική περίοδο, όσο και
για την έγκριση των πιστώσεων ύψους 42 εκατ. ευρώ περίπου - της
τροπολογίας που ψηφίστηκε στο ν.
4636/2019, με την οποία επιλύονται
συσσωρευμένα προβλήματα παρελθόντων ετών και κυρίως αποδίδονται
στους δικαιούχους συναδέλφους μας
τα οφειλόμενα ποσά. Εν συνεχεία,
αναπτύξαμε το περιεχόμενο της πρόσφατης απόφασης του Στ΄ Τμήματος
του ΣτΕ, η οποία έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις του ισχύοντος μισθολογίου (ν. 4472/2017) και παραπέμπει την υπόθεση στην Ολομέλειά
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του (10-01-2020) για αμετάκλητη
κρίση, λόγω μείζονος σπουδαιότητας
και αντισυνταγματικότητας. Παράλληλα, θέσαμε το διαχρονικό αίτημα του
Κλάδου μας για την επικινδυνότητα
του επαγγέλματός μας και της σύνδεσης αυτής, είτε με το μισθολόγιο είτε
με άλλες παροχές. Επίσης, αναφερθήκαμε στην έκδοση του εκκρεμούς από
το 2016 προεδρικού διατάγματος οριζόμενο από τις διατάξεις του ν.
4336/2015 - που ρυθμίζει τις δαπάνες μετακίνησης του προσωπικού των
Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, επισημαίνοντας ότι το προσωπικό σήμερα αντιμετωπίζεται άνισα,
σε σύγκριση με τους εργαζόμενους
του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, καθώς και ότι χρειάζονται καινοτόμες
ιδέες, αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας και απλοποίηση της διαδικασίας,
αφενός για την άμεση αποζημίωση
των μετακινούμενων συναδέλφων,
αφετέρου για την ταχύτερη επεξεργασία και έλεγχο (σε περίπτωση αυθαιρεσιών) της διοίκησης.
Τέλος, τέθηκαν τα ζητήματα που
αφορούν τα βεβαιωμένα πρόστιμα από
τις μη οριστικοποιημένες, αλλά υποβληθείσες δηλώσεις περιουσιακής κα-

τάστασης παρελθόντων ετών, ζητώντας συμψηφισμό με φορολογικές
υποχρεώσεις, την επιβράβευση των
συνεπών δανειοληπτών του Ταμείου
Παρακαταθηκών & Δανείων, αυξάνοντας το σχετικό επιτόκιο επιστροφής κατά μισή ή μία ποσοστιαία μονάδα και την ενίσχυση του προϋπολογισμού του Υπουργείου μας, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τις πιστώσεις της
Ελληνικής Αστυνομίας για την εύρυθμη λειτουργία του Σώματος, αλλά και
για την ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού της.
Ο κ. Υπουργός, από την πλευρά
του, μας γνώρισε ότι, τόσο ο ίδιος
προσωπικά, όσο και η παρούσα Κυβέρνηση, σέβεται την Ελληνίδα και τον
Έλληνα Αστυνομικό και αναγνωρίζει
τον ρόλο τους στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, καθώς και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας
των πολιτών. Αναφορικά με το μισθολόγιο, μας ενημέρωσε ότι οι αποφάσεις του ΣτΕ είναι σεβαστές και εάν
οδηγηθούμε σε αναμόρφωση - επεξεργασία του μισθολογίου, αυτή θα
λάβει χώρα και από το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, συνεκτιμώντας πάντα την εξέλιξη της πορείας του

κρατικού προϋπολογισμού. Επίσης,
για τα υπόλοιπα θέματα (επικινδυνότητα επαγγέλματος, πλαίσιο δαπανών
μετακίνησης συναδέλφων, επιτόκιο
επιστροφής τόκων Παρακαταθηκών &
Δανείων και δηλώσεις περιουσιακής
κατάστασης παρελθόντων ετών), στα
οποία εμπλέκονται τόσο άλλοι Υπουργοί, όσο και άλλα Υπουργεία, μας
γνώρισε ότι θα χρειαστεί επιμελής
προεργασία από τους εμπλεκόμενους
Φορείς και συζήτηση με τις Πολιτικές
Ηγεσίες των αρμόδιων Υπουργείων.
Τέλος, μας ενημέρωσε ότι, ανεξάρτητα
από την ως άνω ρύθμιση των 42 εκατ.
ευρώ που επιτρέπει την ενταλματοποί-

ηση και πληρωμή δαπανών, κυρίως
του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Προϋπολογισμός του
Υπουργείου μας, σε καμία περίπτωση,
δεν θα είναι μειωμένος, σε σχέση με
τον περσινό.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, με τις συνεχείς συναντήσεις της, προσπαθεί, στο πλαίσιο
του θεσμικού της ρόλου, αφενός να
επικοινωνήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα αιτήματα των μελών της,
αφετέρου να συμβάλει στη δρομολόγηση λύσεων, οι οποίες έχουν αντίκτυπο, τόσο στους συναδέλφους μας
όσο και στην κοινωνία.

Όλα τα καυτά θέματα συζητήθηκαν
με τον υφυπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων
Τ

ην 6 Νοεμβρίου 2019, αντιπροσωπεία του Προεδρείου της
Ομοσπονδίας μας, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ.
Γρηγόριο ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, πραγματοποίησε συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με
τον Υφυπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Νότη ΜΗΤΑΡΑΚΗ, τη Γενική
Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
κ. Παυλίνα ΚΑΡΑΣΙΩΤΟΥ και τους
συνεργάτες τους, μετά από αίτημά
μας, προκειμένου να συζητήσουμε τα
εκκρεμή ζητήματα του Κλάδου μας,
καθώς και τις αλλαγές που θα επιφέρουν στο ασφαλιστικό σύστημα οι
πρόσφατες αποφάσεις της Ολομέλειας
του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Συγκεκριμένα, από την πλευρά μας,
αναπτύξαμε στην Ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων τα εξής κοινά και εκκρεμή από
την προηγούμενη Κυβέρνηση θέματα
των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων: α) την κατάργηση
των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 2
του ν. 3865/2010, διότι διαχωρίζει

τα στελέχη σε δύο κατηγορίες με διαφορετικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, χρόνους αναγνώρισης κ.λπ., β)
την επέκταση των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 12 του ν. 3865/2010
«αναγνώριση πλασματικού χρόνου τέκνων» και στους στρατιωτικούς υπαλλήλους που ασφαλίζονται στον
Ε.Φ.Κ.Α., γ) την τροποποίηση του άρθρου 40 του π.δ. 169/2007, έτσι
ώστε να λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος, πραγματικής
συντάξιμης υπηρεσίας, ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε ή διανύεται σε
όλες τις οργανικές μονάδες και Υπηρεσίες των Σωμάτων Ασφαλείας &
Ενόπλων Δυνάμεων και δ) την έκδοση
των εγκυκλίων για την αναγνώριση
του χρόνου της στρατιωτικής θητείας,
τον ελάχιστο χρόνο σπουδών και τον
συντάξιμο χρόνο προσαύξησης που
ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 22
παρ. 4 του ν. 3865/2010. Επίσης,
ζητήσαμε ενημέρωση για τις αλλαγές
στις οποίες προτίθεται να προβεί η
Κυβέρνηση στο ασφαλιστικό καθεστώς της χώρας, με βάση τις αποφά-

σεις της Ολομέλειας του ΣτΕ και τονίσαμε ότι, σε κάθε καινούργια διαμόρφωση του εν λόγω καθεστώτος, θα
πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη
οι συνταγματικές επαυξημένες υποχρεώσεις και τα συνταγματικά περιορισμένα δικαιώματα των στελεχών των
Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, σε σύγκριση με οποιαδήποτε
άλλη κατηγορία εργαζομένων του
Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.
Από την πλευρά τους, τόσο ο κ.
Υφυπουργός, όσο και η κ. Γενική
Γραμματέας, μας γνώρισαν ότι μέρος
των προαναφερομένων ζητημάτων είναι γνωστά στην Πολιτική Ηγεσία του
Υπουργείου, θα επεξεργαστούν τις θέσεις του συνδικαλιστικού μας κινήματος επί όλων των θεμάτων, στο πλαίσιο
των διατάξεων που ορίζει η ασφαλιστική νομοθεσία, αναγνωρίζουν την ιδιαιτερότητα και επικινδυνότητα του λειτουργήματός μας, καθώς και την καθημερινή και αδιαμφισβήτητη προσφορά μας στο κοινωνικό σύνολο, ζήτησαν να υπάρχει ουσιαστική συνεργασία, ενώ αιτηθήκαμε και περαιτέρω

διευρυμένες συναντήσεις με τους εκπροσώπους των Σωμάτων Ασφαλείας,
αλλά και των Ενόπλων Δυνάμεων, παρουσία και στελεχών των Υπουργείων
μας. Αναφορικά δε με τις επικείμενες
αλλαγές, μας γνώρισαν ότι μέχρι στιγμής και με βάση τις δικαστικές αποφάσεις συνεχίζεται η υπαγωγή όλων των
ασφαλισμένων και συνταξιούχων στον
Ε.Φ.Κ.Α., στόχος του Υπουργείου είναι
να αυξήσει το ποσοστό αναπλήρωσης
της ανταποδοτικής σύνταξης, έτσι
ώστε οι εργαζόμενοι με πολλά έτη
ασφάλισης να λαμβάνουν υψηλότερες
συντάξεις, έχει ήδη ενισχυθεί με ανθρώπινο δυναμικό ο Ε.Φ.Κ.Α. για να

επιταχυνθεί η έκδοση νέων συντάξεων
και ως εκ τούτου και η χορήγηση επικουρικών συντάξεων – εφάπαξ βοηθημάτων από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ενώ
προς το θετικό κινούνται οι μεταρρυθμίσεις για τους συνταξιούχους που
επιθυμούν να εργάζονται παράλληλα
με τη σύνταξή τους.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, με
επιχειρήματα και ζήλο, συνεχίζει να
διεκδικεί και να προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία, αλλά και των αποστράτων μας, συμβάλλοντας με τον
τρόπο αυτό στην προσωπική και κοινωνική τους ευημερία.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ προς Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Θα προσληφθούν πολύ περισσότεροι αστυφύλακες,
θέλω βιώσιμη λύση για το “επικίνδυνο”
νώπιον της Πολιτικής και Φυσικής
Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας τέθηκε το σύνολο των οξυμένων προβλημάτων του αστυνομικού
προσωπικού και ζητήθηκε μετ’ επιτάσεως να δρομολογηθούν λύσεις, προκειμένου να αποφευχθούν δυσμενείς και
επικίνδυνες καταστάσεις, τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και συνολικά στον
τομέα της ασφάλειας της χώρας, όπως
αγωνιωδώς προβλήθηκε από το σύνολο
των Πρωτοβαθμίων Ενώσεών μας κατά
τις διήμερες εργασίες (20&21/11/
2019) του Γενικού Συμβουλίου της
Ομοσπονδίας μας, στο ξενοδοχείο
President στην Αθήνα.
Απεικονίζοντας τη δυναμική του αγώνα του συνδικαλιστικού μας κινήματος
και συμπυκνώνοντας το εύρος των εκκρεμών ζητημάτων, με αναφορές στις
καθημερινές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες μας, στο διάστημα που μεσολάβησε από το σχηματισμό της νέας Κυβέρνησης έως και σήμερα, ο Πρόεδρος
της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ επισήμανε στον παριστάμενο
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ ότι αναγνωρίζουμε
τις καλές προθέσεις της Κυβέρνησης για
την αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων στον τομέα της ασφάλειας,
αλλά την ίδια ώρα καταγγέλλουμε λάθη
και παραλείψεις που μας οδηγούν στην
οπισθοδρόμηση και σε άλλες εποχές.
Τον κάλεσε δε, εφόσον η Πολιτική Ηγεσία αποφάσισε να προβεί σε προσλήψεις
Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού – προσφυγικού και της εγκληματικότητας, τουλάχιστον για λόγους
ισότητας, δικαιοσύνης και αξιοκρατίας,
να διασφαλίσει ότι δεν θα θιγούν τα δικαιώματα μετάθεσης των εκ Πανελληνίων εισαχθέντων Αστυφυλάκων και να
τηρηθεί με ευλάβεια ο αντικειμενικός
Κώδικας μεταθέσεων, που είχε θεσπισθεί επί των ημερών του. Επίσης, τον
κάλεσε να δεσμευθεί ότι θα προσλάβει
τουλάχιστον 1.000 νέους Αστυφύλακες
από το επόμενο εκπαιδευτικό έτος και να
προωθήσει την αναβάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας, που αποτελεί πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας.

Ε

Διασφάλιση του αστυνομικού
Μείζον ζήτημα του συνδικαλιστικού
μας κινήματος αποτελεί η διασφάλιση του
αστυνομικού στην καθημερινή μάχη με
την εγκληματικότητα, τόσο με την τήρηση
του ωραρίου εργασίας και των κανόνων
υγιεινής και ασφάλειας, όσο και με τη
διάθεση σε αυτόν του κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των αναγκαίων
μέσων. Επιπλέον, δε, με την καταβολή
αξιοπρεπών αποδοχών, όπως ρητά έχει
αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας
για επιστροφή των μισθών στα επίπεδα
του 2012 και την αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας μας.

Και αφού εξέφρασε την δυσαρέσκειά
μας ότι για σειρά εμπεριστατωμένων
μας προτάσεων, δεν έχει υπάρξει μέχρι
τώρα η αναμενόμενη επεξεργασία και
ανταπόκριση από πλευράς Πολιτικής
Ηγεσίας, αλλά και Υπηρεσιών, τόνισε
ότι, η επιτυχία, τόσο του ιδίου, όσο και
της Κυβέρνησης, στον Τομέα της
Ασφάλειας, θα κριθεί και από το αν ικανοποιηθούν τα αιτήματα του αστυνομικού προσωπικού, της κινητήριας δύναμης, δηλαδή, του αστυνομικού μας οργανισμού, που φέρνει εις πέρας την
αποστολή του. Μάλιστα, έθεσε με τον
πλέον κατηγορηματικό τρόπο και την
εκκρεμότητα των συνδικαλιστικών αδειών, τονίζοντας ότι ο Υπουργός που ταύτισε την πολιτική του θητεία με θετικές
για την αστυνομία και τον συνδικαλισμό
αποφάσεις, δεν νοείται σήμερα να επιτρέπει τη συνέχιση της αδυναμίας συνεδρίασης των διοικητικών συμβουλίων, ειδικά των Πρωτοβαθμίων, για τα
προβλήματα των συναδέλφων μας.
Κλείνοντας την παρέμβασή του, κάλεσε το σύνολο του συνδικαλιστικού μας
κινήματος σε αγωνιστική ετοιμότητα, τονίζοντας ότι έχουμε ξεκινήσει ένα νέο
κύκλο δράσης που θα εμπλουτιστεί με
«λευκές νύχτες και μέρες», εφόσον διαψευστούν οι ελπίδες μας και όσα με
αγωνιστικό τρόπο διεκδικήσαμε και κατά
την ένστολη διαμαρτυρία μας στη Θεσσαλονίκη, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Οι εξαγγελίες του κ. υπουργού
Από την πλευρά του, ο κ. Μιχάλης
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ επανέλαβε τις θέσεις του
αναφορικά με τις προσλήψεις των Ειδικών Φρουρών και των Συνοριακών Φυλάκων, τονίζοντας ότι αποτελούν έκτακτες προσλήψεις, εξαιτίας των ειδικών
συνθηκών που επικρατούν σήμερα στη
Χώρα, της ανορθολογικής διαχείρισης
του αστυνομικού προσωπικού (τόσο
στην ΓΑΔΑ, όσο και στις Περιφερειακές
Διευθύνσεις, σε σχέση με τις απαιτήσεις
για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και της εγκληματικότητας), καθώς
και των παράνομων αποσπάσεων και δη
της έλλειψης κανόνων στις μετακινήσεις του προσωπικού. Συμφώνησε ότι

πρέπει να τηρείται το αντικειμενικό σύστημα μορίων στις μεταθέσεις και δεσμεύτηκε ότι θα προσληφθούν νέοι
αστυφύλακες, πολλοί περισσότεροι από
αυτούς που είχαν προσληφθεί πέρυσι,
διότι οι ανάγκες είναι πολλές και το ανθρώπινο δυναμικό δεν επαρκεί.
Στους παραλογισμούς της ορθής κατανομής του πληθυσμού – συγκριτικά
με τα ποσοστά εγκληματικότητας - που
όπως είπε, συνάντησε στη διαχείριση
του ανθρώπινου δυναμικού, απέδωσε
και την μη τήρηση του ωραρίου εργασίας, ενώ ανακοίνωσε ότι, στο προσεχές χρονικό διάστημα (έως τον Μάρτιο
του 2020) τα επόμενα εγχειρήματα της
Ηγεσίας είναι, πρώτον, η επανίδρυση
της Ελληνικής Αστυνομίας με ένα σύγχρονο οργανόγραμμα Υπηρεσιών και
καθηκόντων, απαλλαγμένων από τα
«πάρεργα», δεύτερον, η ψήφιση – έκδοση νόμων – προεδρικών διαταγμάτων που θα περιλαμβάνουν επίλυση αιτημάτων μας και τρίτον, η αναβάθμιση
των Αστυνομικών Σχολών.
Για τις ελλείψεις υλικοτεχνικών μέ-

σων, τόνισε ότι έχουν ξεμπλοκάρει δεκάδες βαλτωμένοι διαγωνισμοί και έως
την προσεχή άνοιξη θα διατεθούν αντίστοιχα, 450 οχήματα και 10.000 αλεξίσφαιρα γιλέκα, ενώ για το πάγιο αίτημα της αναγνώρισης της επικινδυνότητας της εργασίας, συμφώνησε, όπως το
έχει θέσει η Ομοσπονδία μας, με την
υποβολή εμπεριστατωμένης πρότασης,
ώστε να εξευρεθεί βιώσιμη λύση.
Στην δευτερολογία του, ο Πρόεδρος
της Ομοσπονδίας έθεσε τον κ. Υπουργό
προ των ευθυνών του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το όνομα ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
είναι ταυτισμένο με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το συνδικαλιστικό μας κίνημα και ως εκ τούτου, υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις προς αυτόν,
διότι συνεχίζοντας θα πρέπει να αφήσει
εκ νέου το στίγμα του με θετικό πρόσημο, όπως έκανε και στο παρελθόν.
Τις εργασίες του Γενικού Συμβουλίου
τίμησε με την παρουσία του ο Γενικός
Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, πρώην Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος ε.α. κ. Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ,

ενώ ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγος κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ μας ενημέρωσε ότι, λόγω της συμμετοχής του στην καθιερωμένη εκδήλωση
προς τιμήν των Ενόπλων Δυνάμεων, δεν
κατέστη δυνατόν να είναι παρών.
Σε ενημέρωση των Πρωτοβαθμίων
Ενώσεων για θέματα αρμοδιότητάς των,
προέβησαν, τέλος, ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Κωνσταντίνος ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ, ο Προϊστάμενος
Κλάδου Οικονομοτεχνικής Υποστήριξης
και Πληροφορικής, Υποστράτηγος κ.
Παναγιώτης ΝΤΖΙΟΒΑΡΑΣ, ο Προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης
και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α., Ταξίαρχος κ. Μιχαήλ ΛΑΔΟΜΕΝΟΣ, ο Πρόεδρος του ΤΕΑΠΑΣΑ Ταξίαρχος κ. Δημήτριος ΠΕΤΣΑΣ, ο Γενικός Γραμματέας της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γεώργιος ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ,
ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Βασίλειος ΠΑΝΤΑΖΗΣ και
ο νομικός σύμβουλος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ.
Χαράλαμπος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα για άλλη
μια φορά στέλνει ηχηρό μήνυμα στους
κυβερνώντες ότι δεν θα ανεχθεί τετελεσμένα, που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια του αστυνομικού και υποθηκεύουν
το μέλλον του. Τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται με επικοινωνιακά τρικ αλλά
με διάλογο και συνεργασία, όπως επιτάσσει και ο θεσμικός μας ρόλος!

10

ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΣ

ΝέαΑστυνομία Νοέμβριος 2019

ΑΘΗΝΑ

Τα καυτά προβλήματα της ΓΑΔΑ στον Αρχηγό του Σώματος
Εκτεταμένη ενημέρωση της αστυνομικής Ηγεσίας από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών
ε τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ
συναντήθηκε η Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αθηνών. Στη συνάντηση παρευρέθηκε
ο Προϊστάμενος του Επιτελείου Α.Ε.Α. Αντιστράτηγος κ. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος, καθώς επίσης και ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος, με τη συνδρομή του οποίου προγραμματίστηκε η συνάντηση. Στον κύριο Αρχηγό
κατατέθηκε Υπόμνημα για τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, τους αποσπασμένους σε Διευθύνσεις Περιφέρειας, το ωράριο εργασίας και τα ρεπό,
τις επιβαλλόμενες νομοθετικές αλλαγές για τη διασφάλιση των αστυνομικών, τον κώδικα μεταθέσεων, τα ανεξόφλητα υπομνήματα κ.λπ.
Να σημειώσουμε ότι τονίστηκε επίσης το αίτημα
για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί αποσπάσεων των αστυνομικών που εκλέχθηκαν στους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανά την Επικράτεια. Όπως τονίζεται στη σχετική αλληλογραφία
της Ομοσπονδίας με το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη, «παρατηρείται το λυπηρό φαινόμενο, να
μην λειτουργούν εύρυθμα οι φορείς των Ο.Τ.Α. και
να απουσιάζουν οι συνάδελφοί μας από τις κατά
τόπους συνεδριάσεις, δημιουργώντας μια αλγεινή
εντύπωση και κάκιστη εικόνα προς τα έξω, όταν για
άγνωστο λόγο έως σήμερα παραβιάζονται βασικές
διατάξεις του Συντάγματος και μάλιστα αυτές της
άσκησης των καθηκόντων που απορρέουν από αιρετά μέλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Ν.
3852/2010 και όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
4071/2012.
Η οιαδήποτε εμμονή και κωλυσιεργία επί του θέματος, παραπέμπει σε εποχές αλήστου μνήμης και

Μ

το συνδικαλιστικό μας κίνημα οφείλει όχι μόνο να
αναδείξει αλλά και να καταγγείλει αρμοδίως, εφόσον η Φυσική μας Ηγεσία αδυνατεί να αντιληφθεί
το παράνομο της πράξης της και ενοχλείται σφόδρα από την μεγάλη αυτή κατάκτηση του χώρου
μας, που ανοίγει διάπλατα την ενεργό συμμετοχή
μας στα κοινά και καταδεικνύει την εξωστρέφεια
του Κλάδου μας προς την Ελληνική Κοινωνία, την
οποία έχουμε την τιμή να υπηρετούμε και από αυτή
τη θέση, πόσο μάλλον όταν αποδέχεται τα στελέχη
μας αδιάβλητα και μάλιστα μέσα από τη βάσανο
της κάλπης και του εκλέγεσθαι».

Δυνατότητα παραμονής στο Σώμα

Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ καλεί η Ομοσπονδία μας να υιοθετήσει το αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών για την τροποποίηση του Π.Δ.
7/2019 αρθ. 3 (Ρυθμίσεις θεμάτων αστυνομικού
προσωπικού έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα παραμονής στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και
πλέον του 55ου έτους ηλικίας.
Σύμφωνα με το σωματείο, «καθημερινά γινόμαστε κοινωνοί της αυξανόμενης ανησυχίας και αναστάτωσης που έχει προκαλέσει στα μέλη μας, η
τροποποίηση του Π.Δ. 128/2010 με το άρθρο 3
Π.Δ. 7/2019, με αποτέλεσμα μια σοβαρή – κατά
την άποψή μας – αδικία, που τελείται εναντίον
τους. Συγκεκριμένα, όσοι Ανθυπαστυνόμοι και Αρχιφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν απουσιάσει από τα καθήκοντά τους πλέον του εξαμήνου
την τελευταία τριετία για λόγους υγείας και καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας, που προβλέπεται
από την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1481/1984
(Α΄ 152), στερούνται της δυνατότητας να παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία με αίτησή τους
ανά έτος, μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου
έτους της ηλικίας τους.
Η συντριπτική πλειοψηφία της παραπάνω
κατηγορίας αφορά ιδίως
συναδέλφους
που
απουσίασαν λόγω παθήσεων - τραυματισμών
εν ώρα υπηρεσίας, αλλά

όχι ένεκα αυτής και βεβαίως σε πάσχοντες για σοβαρότατους λόγους υγείας που το όλον υπηρεσιακό βιογραφικό τους τα προηγούμενα χρόνια, ήταν
ευσυνείδητο. Για τους παραπάνω λόγους, αλλά και
προς άρση των αδικιών που έχουν προκύψει, προτείνουμε την κατάργηση του 4ου εδαφίου της παρ.
2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 128/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2019 , με
εξαίρεση όσους έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα με
απόφαση ποινικού δικαστηρίου για κάποιο αδίκημα
εκ των αναφερομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1
του ν. 2713/1999 (Α΄89). Σε κάθε περίπτωση που
η Ηγεσία για δικούς της λόγους δεν επιθυμεί την
κατάργησή του, τότε για την ορθολογικότερη και
δικαιότερη εφαρμογή του νόμου προτείνουμε την
τροποποίηση του παραπάνω εδαφίου, φέροντας ως
παράδειγμα:
Αστυνομικός με 35 έτη υπηρεσίας ο οποίος ουδέποτε πήρε αναρρωτική άδεια επί 33 έτη αλλά την
τελευταία τριετία απουσίασε από τα καθήκοντά του
για λόγους υγείας πλέον του εξαμήνου, διαγράφεται ή αποστρατεύεται, ενώ ο αστυνομικός ο οποίος
απουσίαζε μέσο όρο 80 μέρες κάθε έτος στα πρώτα 32 χρόνια της σταδιοδρομίας του και την τελευταία τριετία δεν έλαβε αναρρωτική άδεια, μπορεί
να παραμείνει στην ενεργό υπηρεσία!»
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, καλωσόρισε,
στα Αμφιθέατρα του Α.Μ.Α., της Δ.Α.Ε.Α. και του
Μεταγωγών, καθώς και στην αίθουσα συγκεντρώσεων της Άμεσης Δράσης τους νέους Αστυφύλακες
έτους 2019, οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε Υπηρεσίες της Αθήνας. Ειδικότερα, έγινε ενημέρωση για
τα δικαιώματα που αυτοί οφείλουν να γνωρίζουν

στην έναρξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας στο Σώμα και για ποιους λόγους πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι ως μέλη, στο Σωματείο τους,
την Ένωση Αθηνών.

Όχι στην λογική των μειοψηφιών
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών με
την ευκαιρία της 46ης επετείου από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στη χώρα μας, τιμά τους
επώνυμους και ανώνυμους αγωνιστές της δημοκρατίας και της ελευθερίας και στέκεται με ευλάβεια στους αγώνες που έδωσαν για να απαλλαγεί
η χώρα μας από την τυραννία.
Εν όψει της φετινής επετείου της εξέγερσης του
Πολυτεχνείου, το σωματείο με ανακοίνωσή του σημείωσε: «Την ίδια ώρα που το προσωπικό της
ΕΛ.ΑΣ αγωνίζεται νυχθημερόν εκτελώντας τις εντολές πολιτικής και φυσικής ηγεσίας ώστε να απομονωθούν οι ακραίοι, να επιστραφούν οι γειτονιές
στους πολίτες, να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη επικίνδυνοι τρομοκράτες, να τελειώσουν επιτέλους τα
ορμητήρια βίας στα πανεπιστημιακά ιδρύματα έξω
από τα οποία δεκαετίες τραυματίζονται αστυνομικοί, ορισμένοι επιλέγουν να παίξουν το παρωχημένο έργο «αστυνομικής βίας» και των «κακών αντιδημοκρατών» αστυνομικών.
Προφανώς κάποιοι (λίγοι ευτυχώς) ονειρεύονται
την επιστροφή στις εποχές που οι εργαζόμενοι
αστυνομικοί καιγόντουσαν στην συμβολή των
οδών Πατησίων και Τοσίτσα, δεχόταν ριπές από
καλάσνικοφ και δεν τους επιτρεπόταν να περάσουν
την Χαριλάου Τρικούπη και γενικά είχαν καταστεί
είτε «σάκος του μποξ», είτε αποδιοπομπαίοι τράγοι,
ανάλογα με την περίσταση».

ΞΑΝΘΗ

Ναι στην παράλληλη αύξηση των οργανικών μας θέσεων
Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών
Ξάνθης, εκφράζει με το υπ’ αριθμ.
264/2019 από 27/11/2019 έγγραφό
της, τον έντονο προβληματισμό της αναφορικά
με τις εξαγγελθείσες προσλήψεις Συνοριακών
Φυλάκων για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών στην ευρύτερη
περιοχή του Έβρου.
Όπως τονίζει η Π.Ο.ΑΣ.Υ. με έγγραφό της
προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ.
Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ, «οι λόγοι του προβληματισμού είναι προφανείς, σε συνάρτηση με την
υποστελέχωση των υπηρεσιών της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας, καθώς και για το πάγιο
αίτημα του συνόλου του συνδικαλιστικού μας
κινήματος περί εισαγωγής στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω της διαδικασίας των

Η

Πανελληνίων Εξετάσεων. Επαφίεται λοιπόν τόσο
σε εσάς όσο και στις επιλογές της Κυβέρνησης,
να ενισχύσετε αλλά και να θωρακίσετε την Ελληνική Αστυνομία, με αύξηση του αριθμού των
εισακτέων αστυνομικών ως προβλέπεται, δίχως
στην παρούσα χρονική περίοδο να παραγνωρίζεται η αναγκαιότητα πρόσληψης αυτής της κατηγορίας, η οποία όμως σε καμία των περιπτώσεων δεν θα πρέπει να αποτελεί πανάκεια και
θέσφατο».
Ειδικότερα, το σωματείο τονίζει μεταξύ άλλων
ότι οι αστυνομικοί της Θράκης καταβάλλουν
υπεράνθρωπες προσπάθειες για την αντιμετώπιση του ζητήματος πλην όμως δεν επαρκούν. Η
λύση που προτείνεται από την κυβέρνηση δεν
μας βρίσκει σύμφωνους για λόγους που δεν είναι της παρούσης να αναφέρουμε. Άλλωστε έχει

τοποθετηθεί η Ομοσπονδία μας για το θέμα αυτό. Ωστόσο την παρούσα χρονική στιγμή που η
κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και η
αντιμετώπιση του μεταναστευτικού απαιτεί δραστικές αποφάσεις, η λύση αυτή, της πρόσληψης
προσωπικού, προκρίνεται ως πρώτη επιλογή. Το
προσωπικό θα τεθεί άμεσα στη μάχη για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών και τη
διαχείριση του ζητήματος. Πιστοί όμως στο συνδικαλιστικό μας καθήκον και αφουγκραζόμενοι
τις ανησυχίες εκατοντάδων συναδέλφων εκ των
πανελληνίων εξετάσεων εισαχθέντων στο σώμα,
οι οποίοι υπηρετούν στην Αθήνα, θεωρούμε πως
οποιαδήποτε ενίσχυση της Διεύθυνσής μας με
συνοριακούς φύλακες θα ήταν φρόνιμη με παράλληλη αύξηση των οργανικών μας θέσεων
ώστε για λόγους αξιοπρέπειας, ισότητας και δι-

καιοσύνης να μη θιγούν τα δικαιώματα μετάθεσης αυτών.
Για ακόμη μία φορά τονίζουμε ότι η Ξάνθη έχει
ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης με τακτικές και
έκτακτες μεταθέσεις, καθόσον η εγκληματικότητα στην περιοχή αυξάνεται και οι αστυνομικοί
διατίθενται όχι στην καταπολέμηση αυτής αλλά
στην αντιμετώπιση των αθρόων μεταναστευτικών ροών.
Τέλος, με ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρά
ακούσαμε στην πρόσφατη ομιλία σας κατά τις
εργασίες του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
με τις Πρωτοβάθμιες Ένωσεις πως οι εισακτέοι
στη Σχολή Αστυφυλάκων από πανελλαδικές
εξετάσεις θα αυξηθούν, που είναι άλλωστε πάγιο αίτημα τόσο δικό μας όσο και της Ομοσπονδίας μας.
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ΚΑΒΑΛΑ

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καβάλας
απευθύνεται στον Αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ και ζητά την αύξηση των οργανικών
θέσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας.
Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων «απευθυνόμαστε
σε σας γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι η συγκεκριμένη επιστολή μας θα τύχει τουλάχιστον του ενδιαφέροντός σας για μία διαχρονικά τεράστια αδικία
που υφίσταται η Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας
στο θέμα της κατανομής των οργανικών θέσεων. Η
μηδενική ενίσχυση σε προσωπικό δεν μας προκάλεσε καμία απορία διότι η Διεύθυνση Αστυνομίας
Καβάλας έχει στα χαρτιά ελάχιστη έλλειψη προσω-
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Αυξήστε τις οργανικές θέσεις
πικού και ως εκ τούτου δεν θα μπορούσε να ενισχυθεί με επιπλέον κατώτερο προσωπικό. Είναι
όμως πλήρης στην πραγματικότητα; Η ερώτηση σίγουρα είναι ρητορική γιατί όλοι το γνωρίζουν και
εσείς προσωπικά με την παρουσία σας ως Γενικού
Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδας ότι στην πραγματικότητα η διεύθυνση μας παρουσιάζει σημαντικά κενά
ιδιαίτερα σε κατώτερο προσωπικό που δυστυχώς
δεν αποτυπώνεται στο σημερινό οργανόγραμμά της.
Στη συνέχεια το σωματείο τονίζει ότι τα τελευταία
δύο χρόνια έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο λόγω
και της πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης που
βιώνουμε και οι αποστρατείες συναδέλφων. Από
αυτό συνεπάγεται ότι δεν πρόκειται σύντομα να

αλλάξει ο αριθμός των οργανικών θέσεων. Ως εκ
τούτου, 130 και πλέον συνάδελφοι που έχουν τόπο
συμφερόντων την Καβάλα, δεν θα μπορέσουν ποτέ
να έρθουν στον τόπο τους αφού τόσο στις τακτικές
όσο και στις έκτακτες μεταθέσεις των επόμενων
ετών οι θέσεις που θα ανοίγουν θα είναι μηδαμινές. Μία απόφαση σας όμως για αύξηση των οργανικών θέσεων του κατώτερου προσωπικού κατά
40 -αριθμός που ανταποκρίνεται πλήρως στην
πραγματικότητα - θα δώσει τόσο την ελπίδα στους
παραπάνω συναδέλφους ότι κάποια μέρα θα έρθει
και η σειρά τους να γυρίσουν στον τόπο τους όσο
και στην Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας τον αριθμό οργανικής δύναμης που θα ανταποκρίνεται στις

πραγματικές της ανάγκες.
Ήρθε η ώρα να δει το Αρχηγείο τη Διεύθυνσή
μας με βάση τα πραγματικά στοιχεία αστυνομικού
προσωπικού σε σχέση με τον πληθυσμό του νομού
και της εγκληματικότητας, τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της επικράτειας από τη Διεύθυνσή μας για το
προσφυγικό – μεταναστευτικό κλπ.
Η Ομοσπονδία από την πλευρά της απέστειλε το
ανωτέρω έγγραφο στο Αρχηγείο καλώντας το «στο
μέτρο του εφικτού και του εύρυθμου της λειτουργίας των αστυνομικών υπηρεσιών της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας, όπως υιοθετηθούν οι υποβαλλόμενες προτάσεις καθότι κινούνται στο πνεύμα της λογικής και του ευκταίου».

ΛΕΣΒΟΣ

Όχι προχειρότητες στη λειτουργία του 112

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λέσβου
καταγγέλλει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι που εργάζονται στο
Ρ/T Κέντρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το σωματείο, κατά την επίσκεψη στην υπηρεσία αυτή, οι συνάδελφοι μας ενημέρωσαν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους
καθώς επίσης μας εξέφρασαν και την έντονη ανησυχία τους για τη λειτουργία του ενιαίου ευρωπαϊ-
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κού αριθμού κλήσεων εκτάκτων αναγκών 112, ο
οποίος ήδη τέθηκε σε λειτουργία.
Κύριε διευθυντά, δεδομένης της κρισιμότητας
του όλου εγχειρήματος και των πολλών προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την πιλοτική του
χρήση θεωρείτε ότι έχετε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μπορέσουν να
ανταποκριθούν οι συνάδελφοι; Γνωρίζετε πόσοι
από τους συναδέλφους που υπηρετούν στο κέντρο
έχουν το απαιτούμενο πτυχίο αγγλικής γλωσσομά-

θειας; Γνωρίζετε τον αυξημένο φόρτο εργασίας που
καλούνται να αντιμετωπίσουν λόγω και του μεταναστευτικού; Αντιλαμβάνεστε ότι είναι αδύνατο να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις καθώς ταυτόχρονα
πρέπει να απαντούν στις τηλεφωνικές κλήσεις,
στον ασύρματο και αν χρειαστεί στο τηλέφωνο
112; Θεωρείτε ότι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για
να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
του όλου εγχειρήματος ή αρκούν δυο σελίδες με
οδηγίες;

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΑΙΤΩΛΙΑ

Καταπατώνται τα δικαιώματα
του προσωπικού
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αιτωλίας
καταγγέλλει τη μετακίνηση αστυνομικών
από την Τροχαία Ναυπακτίας στην Τροχαία
Μεσολογγίου με σκοπό την ενίσχυση της τελευταίας υπηρεσίας.
«Για τη μετακίνηση αυτή δεν ελήφθησαν υπόψη
ούτε υπηρεσιακά ούτε κοινωνικά κριτήρια, καθόσον δεν εκδόθηκε σχετική διαταγή, προκειμένου
εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την ενίσχυση της Τροχαίας Μεσολογγίου, ούτε λήφθηκε υπόψη η χιλιομετρική απόσταση μεταξύ των υπηρεσιών. Επίσης,
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ο αστυνομικός που μετακινήθηκε, προέρχεται από
την Τροχαία Ναυπακτίας, Υπηρεσία που ήδη έχει
αρκετές ελλείψεις, ενώ η μετακίνησή του πραγματοποιήθηκε χωρίς καν να ερωτηθεί ο ίδιος καίτοι
είναι ο πλέον αποδοτικός στην Υπηρεσία του, γεγονός που καταδεικνύει ύποπτες συμφωνίες ως
προς το σκοπό της μετακίνησής του.
Η Ένωσή μας καταγγέλλει τέτοιους μετακινήσεις
που οδηγούν σε μεθοδεύσεις προηγούμενων ετών
καταπατώντας τα δικαιώματα του προσωπικού της»
καταλήγει η ανακοίνωση του σωματείου.

ΛΑΚΩΝΙΑ

Να εκδοθεί νέα εγκύκλιος
για την υπηρεσία γραφείου
ον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ και τους
αρμόδιους Προϊσταμένους του Επιτελείου
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ.
Κωνσταντίνο ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ και Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού, Ταξίαρχο κ. Μιχαήλ ΛΑΔΟΜΕΝΟ, κάλεσε
η Ομοσπονδία μας να λάβουν σοβαρά υπόψη τους
τις καταγγελίες της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λακωνίας για το χρόνο εργασίας αστυνομικού προσωπικού το οποίο εκτελεί καθήκοντα
υπηρεσίας γραφείου.
«Σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. 302/9/81-α από
22/10/2019 εγγράφου μας, επανερχόμαστε στο
θέμα με αφορμή το ομοειδές ερώτημα που καταθέτει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λακωνίας,
με το οποίο επισημαίνεται ότι, παρότι έχει παρέλθει
χρονική διάρκεια πλέον των 6 μηνών από προγε-

Τ

νέστερο ερώτημά της, δεν υπήρξε η ανάλογη
απάντηση από την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Κρίνεται, λοιπόν, σκόπιμη και επιβεβλημένη η
θεσμική σας παρέμβαση ούτως ώστε, να εκδοθεί
μια νέα διαταγή ή εγκύκλιος με την επισήμανση
πως έχουν παρέλθει πολλά έτη από την θέσπιση
του Π.Δ 394/2001 και έχουν ομοίως επέλθει σημαντικές αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία αρθ.
41 Ν.3979/2011 (για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις), ενώ οι σχετικές εκδοθείσες διαταγές των προκατόχων σας κ.κ. Αρχηγών κατά τα έτη 2001 και 2011, θα πρέπει να εμπλουτιστούν και να εναρμονισθούν στο σήμερα.
Για τους λόγους αυτούς εμμένουμε ως Ομοσπονδία στην έκδοση νέας σχετικής διαταγής ώστε
να παύσει ή κατά το δοκούν ερμηνεία των διοικούντων υπηρεσιακών παραγόντων».

Επειδή εμείς αντιλαμβανόμαστε την κρισιμότητα
της κατάστασης αλλά και τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν, απαιτούμε να προβείτε σε
όλες εκείνες τις ενέργειες που πρέπει ώστε οι συνάδελφοί μας να μπορέσουν να ανταποκριθούν
στην καινούργια κατάσταση που διαμορφώνεται.
Σε διαφορετική περίπτωση αποκλειστικός υπεύθυνος και μόνο θα είστε εσείς. Η Ένωσή μας θα
προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια προκειμένου να
προασπίσει τα μέλη της.

Eξοικονομούνται πολύτιμοι
πόροι για το Κράτος
24η Οκτώβριου 2019 καταγράφεται ως
ιστορική μέρα για το Σωματείο μας αλλά
και για την Διεύθυνση Αστυνομίας του
Νομού, καθώς υπογράφηκε η σύμβαση έργου
για την ολοκλήρωση του Αστυνομικού Μεγάρου
Γρεβενών, αποδεικνύοντας σε όλους μας πως
όταν υπάρχει κοινή βούληση, ενωμένοι οι τοπικοί φορείς μπορούν να επιτύχουν τα πάντα.
Αισθανόμαστε δικαιωμένοι, καθώς η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Γρεβενών, ήταν αυτή
που μετά από πολυετής προσπάθειες κατάφερε να
αναδείξει το κτιριακό πρόβλημα και παράλληλα
πρότεινε την εν λόγω λύση ως την πιο ρεαλιστική
και συμφέρουσα για το ελληνικό δημόσιο. Η αγνωμοσύνη δεν είναι γνώρισμα του Έλληνα Αστυνομικού και για αυτό αισθανόμαστε την ανάγκη να
ευχαριστήσουμε δημόσια τον πρώην Βουλευτή

Η

Γρεβενών κ. Χρήστο Μπγιάλα, τον πρώην Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρο Καρυπίδη, τον πρώην Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών κ.
Ευάγγελο Σημανδράκο, τον Δήμαρχο Γρεβενών κ.
Γιώργο Δασταμάνη, τον προϊστάμενο οικονομικοτεχνικής υποστήριξης Υποστράτηγο Ντζιοβάρα Παναγιώτη και Γενικό Περιφ. Αστυνομικό Δ/ντη Ταξίαρχο Κεραμμά Θεόδωρο που αφουγκραστήκαν
το πρόβλημα και αμέριστα συμπαραστάθηκαν σε
ένα δίκαιο και αυτονόητο αίτημα δινοντας σημαντική βοηθεια για την ικανοποίηση του.
Με την πρόταση που δρομολογήθηκε, αξιοποιείται η δημόσια περιουσία, εξοικονομούνται
πολύτιμοι πόροι για το Κράτος, διασφαλίζεται το
απαιτούμενο επίπεδο των υπηρεσιών της δημόσιας ασφαλείας και εξασφαλίζεται η ασφαλή λειτουργία του Τμήματος Μεταγωγών Γρεβενών.

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

Σημαντικές συναντήσεις

τις 21-11-2019, αντιπροσωπεία της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ευρυτανίας συνοδευόμενη από τον Πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ.
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ Γρηγόριο πραγματοποίησε συνάντηση με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ.
Κατά την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο
Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας τέθηκαν από
μέρους μας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
Αστυνομικοί της Δ.Α. Ευρυτανίας με κυριότερα την
έλλειψη προσωπικού, την έλλειψη οχημάτων, το
προβληματικό υπηρεσιακό λεωφορείο της Δ.Α. Ευρυτανίας, καθώς και η αστυνόμευση του υπό κατασκευή αιολικού πάρκου στα Άγραφα - Ευρυτανίας. Ο κ. Αρχηγός αφού μας άκουσε με ιδιαίτερη

Σ

προσοχή και ενδιαφέρον, μας δήλωσε ότι είναι
κοντά μας, θα εξετάσει άμεσα τα προβλήματα και
θα εργαστεί για την όσο το δυνατόν καλύτερη λύση
τους. Τον ευχαριστούμε θερμά.
Επίσης, στις 28-10-2019 πραγματοποιήθηκε
συνάντηση στην Δ. Α. Ευρυτανίας με την Υφυπουργό Παιδείας κ. ΖΑΧΑΡΑΚΗ Σοφία. Στην κ.
Υφυπουργό τέθηκαν γενικότερα τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι Αστυνομικοί, καθώς και ειδικότερα τα προβλήματα των Αστυνομικών της Δ.
Α. Ευρυτανίας. Η κ. Υφυπουργός αφού μας άκουσε
προσεκτικά και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον δήλωσε ότι
θα προσπαθήσει από τη θέση της να βοηθήσει όσο
μπορεί και ότι θα είναι δίπλα στην Ένωσή μας, σημειώνει το σωματείο.
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ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Χρόνιο αίτημα η ίδρυση
Υπηρεσίας Αστυνομικού Σταθμού Αερολιμένα Ιωαννίνων
ίδρυση Υπηρεσίας Αστυνομικού Σταθμού
Αερολιμένα Ιωαννίνων αποτελεί διαχρονικό
αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων, όπως προκύπτει και από την επιστολή που απέστειλε στον Αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνομίας.
Η Ομοσπονδία μας έγινε αποδέκτης του υπ’
αριθμ. 65/2019 από 05-10-2019 σχετικού εγγράφου της Ένωσης τονίζοντας ότι η υποβληθείσα
πρόταση της Πρωτοβάθμιας Οργάνωσής μας χρονίζει από το 2013 πλην όμως δεν έγινε πράξη. Σήμερα έξι χρόνια αργότερα, η συνεχώς αυξανόμενη
κίνηση με πτήσεις από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αλλά και εκτός Σένγκεν, όπως το Ισραήλ
και η Κύπρος, καθιστούν την ίδρυση του ΑΣ αερολιμένα Ιωαννίνων μονόδρομο. Καλεί δε την ηγεσία,
να ενισχύσει τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωαννίνων
με το απαραίτητο έμψυχο δυναμικό και τη μεταφο-

Η

ρά τουλάχιστον 15 οργανικών θέσεων έτσι ώστε
να αποσβεστεί η ζημιά η οποία προκλήθηκε κατά
την πρόσφατη ίδρυση του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων και τη μεταφορά οργανικών θέσεων από την οικεία διεύθυνση σε όμορο νομό.
Το προεδρείο της Ένωσης, εξάλλου, συναντήθηκε με τον καθηγητή του εργατικού δικαίου & πανεπιστημιακό κ. Αλέξη Μητρόπουλο καθώς και τον
νομικό σύμβουλο της Π.Ο.ΑΣ.Υ., κ. Χαράλαμπο
Μπουκουβάλα.
Όπως τονίζει σε σχετική ανακοίνωση, «τόσο σε
θεσμικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, με την σταθερή και φερέγγυα νομική υποστήριξη του κ.
Μπουκουβάλα, καθώς και την συμπαράσταση της
Ομοσπονδίας μας, έχουν ήδη δρομολογηθεί τα δέοντα προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος μας, που
είναι η χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίου
και στους συναδέλφους μας που υπηρετούν στις

παραμεθόριες και ακριτικές περιοχές των νομών
που έχουν εξαιρεθεί.
Όμως δεν πρέπει να μας διαφεύγει πως το επίδομα παραμεθορίου σχετίζεται άμεσα με το νέο μισθολόγιο των ενστόλων το οποίο έχει ήδη κριθεί
αντισυνταγματικό από το 6ο τμήμα του Συμβουλίου
της Επικρατείας και αναμένεται εντός του Ιανουαρίου του 2020 η οριστική απόφαση από την ολομέλεια του ΣτΕ. Και αν ακόμη η συνδικαλιστική πίε-

ση και η πολιτική πειθώ εξαντληθούν, το δικαίωμα
της αναδρομικής διεκδίκησης μέσω της δικαστικής
οδού παραμένει ατόφιο. Προς το παρόν όμως, αυτό το οποίο συνιστούμε είναι ψυχραιμία και όχι
άσκοπες ενέργειες οι οποίες το μόνο που μπορούν
να επιτύχουν είναι η περαιτέρω οικονομική σας
επιβάρυνση. Για τις περεταίρω ενέργειές μας επί
του ανωτέρω ζητήματος θα σας κρατάμε ενήμερους».

ΛΑΣΙΘΙ

Ενημερώθηκε ο κ. Αρχηγός
για τις διεκδικήσεις του σωματείου
ε τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας,
Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ
συναντήθηκε (22/11/2019) ο πρόεδρος
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου
κ. ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ Γεώργιος και το μέλος του ΔΣ της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ Μανούσος.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του σωματείου, σε
πολύ καλό κλίμα συζητήθηκαν τα κάτωθι:
- Η απόφαση του ΣτΕ για την επαναλειτουργία του
Αστυνομικού Τμήματος της Νεάπολης, με την
οποία η στελέχωσή του θα γίνει από το υπάρχον
προσωπικό του Νόμου με την μείωση των οργανικών θέσεων των υπηρεσιών του Αγίου Νικολάου.
- Η υπαγωγή των Αστυνομικών υπηρεσιών του
Νόμου Λασιθίου στις υπηρεσίες «παραμεθορίου»
προκειμένου να αντιμετωπισθεί η απροθυμία
υπηρέτησης στο Νόμο μας και να δοθούν ειδικά
κίνητρα στους αστυνομικούς ώστε να πετύχουμε
μελλοντικά την κάλυψη των κενών οργανικών
θέσεων για να νιώθει ο πολίτης του Νομού, μεγαλύτερη ασφάλεια.

Μ

- Η ανέγερση Αστυνομικού Μεγάρου στον Άγιο
Νικόλαο αλλά και για την μεταστέγαση του Α.Τ.
Σητείας σε νέο σύγχρονο κτίριο, ώστε να καλύπτει τόσο τις ανάγκες των υπηρετούντων σε αυτό, όσο και των πολιτών που θα το επισκέπτονται. Σχετικά με το Αστυνομικό Μέγαρο Αγίου Νικολάου, ζητήθηκε η επίσπευση των διαδικασιών
για την αποδοχή δωρεάς του οικοπέδου προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της μελέτης
για την κατασκευή του.
- Οι ελλείψεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό των Υπηρεσιών του Νομού και πιο συγκεκριμένα η κακή
κατάσταση που βρίσκονται τα κράνη της Διμοιρίας Υποστήριξης του Νομού και η άμεση αντικατάστασή τους αλλά και η έλλειψη σε αλεξίσφαιρα γιλέκα.
- Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Αστυνομικοί
και οι Αστυνομικές Υπηρεσίες του νομού Λασιθίου, λόγω της μεγάλης έλλειψης σε προσωπικό.
Τονίσαμε ότι η κατάσταση γίνεται εντονότερη
τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω αφίξεων μεγάλου

ΤΡΙΚΑΛΑ

Η αξιοπρέπειά
μας είναι
αδιαπραγμάτευτη
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Τρικάλων, με αφορμή πράξεις βίας
κατά Αστυνομικών που έλαβαν χώρα
κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, τόσο
στην Ελληνική επικράτεια όσο και στο Νομό
Τρικάλων, δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση
ότι στέκεται αρωγός σε όλους τους συναδέλφους που δέχτηκαν αναίτιες επιθέσεις και θα
τους παράσχει κάθε απαραίτητη ηθική και
υλική υποστήριξη.
Κάνουμε επίσης σαφέστατο προς όλους
ότι, όποιος στρέφεται με παράνομες πράξεις
ενάντια Αστυνομικών, θα συλλαμβάνεται
άμεσα και θα οδηγείται ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Καμία ανοχή σε πράξεις
βίας εναντίον Αστυνομικών. Η αξιοπρέπειά
μας είναι αδιαπραγμάτευτη».

Η

αριθμού τουριστών. Γι’ αυτούς τους λόγους ζητήθηκε, η ενίσχυση του νομού μας στις τακτικές μεταθέσεις, η ενίσχυσή του τις καλοκαιρινές περιόδους κυρίως στους διαβατηριακούς ελέγχους στις
πύλες εισόδου Σένγκεν καθώς και η ανανέωση των
αποσπάσεων στο Β.Ο.Α.Κ. και την Τροχαία από
Αστυνομικούς εκτός Νόμου.
Ο Αρχηγός, με ενδιαφέρον άκουσε τα όσα ειπώθηκαν και εξέφρασε θετικά την διάθεσή του να
εξετάσει άμεσα τα αιτήματά μας και να δώσει λύσεις στα προβλήματα που του τέθηκαν.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Διευκολύνουμε τις ζωές των συμπολιτών
και των συναδέλφων μας
ι δράσεις και η προσφορά των Καρδιτσιωτών Αστυνομικών, μέσω της Ένωσης
που εκπροσωπούνται, παρέμειναν αδιάκοπες κατά την διάρκειά του καλοκαιριού, έως
και σήμερα. Οι δράσεις που σκοπό είχαν να συνεισφέρουν σε συναδέλφους μας, σε οικογένειες
και σε φορείς, με τρόπο που να τιμούν και να σέβονται, πρωτίστως την ανθρώπινη ύπαρξη, όπως
ανακοίνωσε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Καρδίτσας, είναι οι ακόλουθες:
- Από την αρχή του καλοκαιριού, το σωματείο
μας, βοήθησε οικονομικά, το Κοινωνικό Παντοπωλείο Καρδίτσας και χορήγησε τρόφιμα, μέσω
της υπηρεσίας βοήθεια στο σπίτι Μουζακίου, σε

Ο

οικογένειες που τα είχαν πραγματικά ανάγκη.
- Στηρίξαμε οικονομικά, σε συνεργασία με την
Ι.Ρ.Α. Καρδίτσας, ημερίδα για την ενημέρωση και
την πρόληψη της μάστιγας του Καρκίνου του μαστού.
- Εφοδιάσαμε με γάντια και μάσκες μιας χρήσης, όλες τις υπηρεσίες του Νομού μας, προσπαθώντας να επιτύχουμε τη μέγιστη προστασία των
συναδέλφων μας.
- Ικανοποιήσαμε αίτημα των συναδέλφων του
Α. Τ. Σοφάδων, για αντικατάσταση δύο (2) καμένων καμερών, βασικά εργαλεία για την επιτήρηση των κρατητηρίων και την ασφάλεια, τόσο
των υπηρετούντων συναδέλφων εκεί, όσο και

των πολιτών, που φιλοξενούνται σε αυτά. Η αντικατάστασή τους παρέμενε ανικανοποίητη, για
πάνω από δύο (2,5) χρόνια!
- Στηρίξαμε οικονομικά, συναδέλφους που
διαφημίζουν με τις επιδόσεις και τις συμμετοχές
τους, την Δ.Α. Καρδίτσας, τόσο σε Πανελλήνιους,
όσο και σε Πανευρωπαϊκούς αγώνες.
- Χορηγήσαμε, για πρώτη φορά, δωροεπιταγές
αξίας 30 ευρώ, σε τέκνα συναδέλφων που ξεκίνησαν φέτος στην Α΄ Δημοτικού και ανακοινώσαμε προσφορές εκπτώσεων από καταστήματα
της πόλης.
- Ξεκινήσαμε την αντικατάσταση, των σκληρών δίσκων, στους υπολογιστές των Αξιωματι-

κών Υπηρεσίας όλων των Υπηρεσιών, με ταχύτερους, νεότερης γενιάς, σκληρούς δίσκους,
προσδοκώντας, συντόμευση του χρόνου των
ενεργειών και την διευκόλυνση των συναδέλφων
μας που εργάζονται πάνω σ αυτούς.
Ως Διοικητικό Συμβούλιο, που προσπαθεί να
εκφράζει στο ακέραιο, σκληρά εργαζόμενους ανθρώπους, που προέρχονται από τα σπλάχνα της
Ελληνικής κοινωνίας, γνωρίζοντας τη σκληρή,
καθημερινή πραγματικότητα, προσπαθούμε να
δίνουμε λύσεις, όπου απαιτούνται και όπου αυτές
χρειάζονται, για να διευκολύνουμε τόσο τις ζωές,
των συμπολιτών μας, όσο και των συναδέλφων
μας!
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Οξυμένα προβλήματα ταλανίζουν
το σύνολο του Αστυνομικού Προσωπικού
θιμοτυπική συνάντηση με τον
Βουλευτή Ν.Δ. Α΄ Πειραιώς και
Νήσων κ. Κατσαφάδο Κώστα, είχε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Πειραιά, κατόπιν αιτήματός του, προκειμένου να ενημερωθεί για τα ζητήματα
που απασχολούν τους συναδέλφους
μας στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά
και τα οποία χρήζουν άμεσης επίλυσης.
Ως Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά, ευχαριστήσαμε τον Βουλευτή κ. Κατσαφάδο
για την διαχρονική στήριξή του στην Ελληνίδα και στον Έλληνα Αστυνομικό,
τόσο με παρεμβάσεις στην Φυσική και
Πολιτική ηγεσία του Σώματος, όσο και
με επερωτήσεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ένα από τα σπουδαιότερα προβλήματα που έτυχαν επίλυσης και συνέβαλε
με τις ενέργειές του, είναι αυτό της μεταστέγασης της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Πειραιά.
Στη συνέχεια, τον ενημερώσαμε για
τα οξυμένα προβλήματα που ταλανίζουν
το σύνολο του Αστυνομικού Προσωπικού του Πειραιά και των Νήσων, όπως
η τεράστια έλλειψη προσωπικού στις

Ε

Αστυνομικές Υπηρεσίες, οι απαράδεκτες
συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής, η μη
χορήγηση Ημερήσιων Αναπαύσεων, η
ακαταλληλότητα-επικινδυνότητα των
υπηρεσιακών οχημάτων, η ανάγκη
ύπαρξης κτηρίου που θα στεγάζει τις
Αστυνομικές Υπηρεσίες του Πειραιά και
θα προσφέρει στο ανθρώπινο δυναμικό
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, καθώς
και παροχές.
Τέλος, αναφερθήκαμε στο πάγιο αίτημα του συνδικαλιστικού μας κινήματος για την αναγνώριση του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνου. Ο Βουλευτής κ. Κατσαφάδος Κώστας, από την
πλευρά του, μας συνεχάρη για την καθημερινή προσπάθεια αλλά και το έργο
των Ελλήνων Αστυνομικών στον απλό
πολίτη.
Αναφορικά, με τα παραπάνω ζητήματα, μας τόνισε ότι πρόκειται για σημαντικά προβλήματα, τα οποία αφουγκράζεται και αναδεικνύει συνεχώς. Για το
κυρίαρχο και πάγιο αίτημα του Κλάδου
μας, σχετικά με την αναγνώριση του

επαγγέλματός μας ως επικίνδυνου, μας
γνώρισε ότι θα σταθεί αρωγός.
Η Ένωση, επίσης, απευθύνθηκε στα
μέλη της με αφορμή τη μη χορήγηση
ρεπό, και τα κάλεσε να κάνουν αυτοδικαίως χρήση των οφειλόμενων Ημερησίων Αναπαύσεων, τονίζοντας ότι είναι
ένα από τα πιο σημαντικά και κύρια εργασιακά μας δικαιώματα, που για την
κατάκτησή του δόθηκε, ως γνωστόν μεγάλος αγώνας από την Ομοσπονδία μας
και τις πρωτοβάθμιες Ενώσεις. «Παρόλα
αυτά, η Ένωσή μας, καθημερινά γίνεται
δέκτης έντονων παραπόνων από συναδέλφους μέλη της, για τον πολύ μεγάλο
αριθμό οφειλόμενων Ημερησίων Αναπαύσεων (ρεπό) και για τα μεγάλα χρονικά διαστήματα (για διαστήματα δύο
(2) ή τριών (3) εβδομάδων, πολλές φορές ακόμα και για διάστημα ενός μήνα),
στα οποία δεν χορηγείται η εβδομαδιαία
οφειλόμενη-προβλεπόμενη Ημερήσια
Ανάπαυση, είτε λόγω ελλείψεως προσωπικού, είτε εξαιτίας αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών ή ενδεχομένως της
μη χρηστής διοίκησης και της μη σω-

στής και ορθής κατανομής – διαχείρισης του αστυνομικού προσωπικού».
Χαρακτηριστικά είναι άλλωστε και τα
όσα συμβαίνουν με τη διάθεση αστυνομικού προσωπικού των ΤΑ και της Υ.Α.
Πειραιά για τις μεταγωγές κρατουμένων, θέμα για το οποίο υπήρξε παρέμβαση στον Διευθυντή της Διεύθυνσης
Ασφαλείας Αττικής Υποστράτηγο κ. Πέτρο Τζεφέρη.
Σημαντική ήταν επίσης η επιστολή της
Ένωσης προς τον Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη κ. Μιχαήλ Χρυσοχοϊδη και
τον Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Ελευθέριο Αυγενάκη, τους οποίους κάλεσε να
λάβουν μέτρα που να προσανατολίζονται όχι στην αύξηση των αστυνομικών

δυνάμεων στα γήπεδα, αλλά στο να κοπεί από τη ρίζα το πρόβλημα. Έθεσε δε
το ερώτημα αν θα εφαρμοστούν όσα είχε δηλώσει ο υπουργός στο Γενικό μας
Συμβούλιο για την αποχώρηση των
αστυνομικών δυνάμεων τουλάχιστον
από τις ερασιτεχνικές κατηγορίες. Με
αφορμή τα απαράδεκτα γεγονότα στο
γήπεδο του Αγ. Ιωάννη Ρέντη, η
Π.Ο.ΑΣ.Υ. κάλεσε για άλλη μια φορά
τους αρμόδιους σε συνεργασία ώστε να
υπάρξει άμεση συνάντηση μαζί τους.
Τέλος, η Ένωση με ανακοίνωσή της
εξέφρασε δημοσίως τα συγχαρητήριά
της στο προσωπικό της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
Πειραιά για τη σύλληψη δράστη ληστείας σε σούπερ μάρκετ.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Αγώνας για σύγχρονο εξοπλισμό
αρουσία του Αστυνομικού Διευθυντή Ηρακλείου Α/Δ’ κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ Νικολάου, ο
Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, κ. ΠΙΚΡΑΚΗΣ Γεώργιος και ο
Ταμίας κ. ΚΛΕΙΣΑΡΧΑΚΗΣ Θωμάς παρέδωσαν στην
Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας Ηρακλείου, οκτώ επιχειρησιακά αλεξίσφαιρα
κράνη με τους αντίστοιχους φακούς, εξοπλισμός
απαραίτητος για την προσωπική ασφάλεια των συναδέλφων μας που στελεχώνουν την ομάδα αυτή
πρώτης γραμμής, που έχει πετύχει καίρια χτυπήματα
στην εγκληματικότητα του Ηρακλείου.
Τα χρήματα προήλθαν από τη διοργάνωση του
ετήσιου χορού της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου.
Στο Ηράκλειο επίσης πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών

Π

Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου κ. ΠΙΚΡΑΚΗ Γεώργιου και του Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου κ. ΚΑΡΤΣΑΚΗ Γεώργιου, με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κ.
ΧΑΡΔΑΛΙΑ Νικόλαο.
Στην συζήτηση οι Πρόεδροι τόνισαν ότι μετά τις
φυσικές καταστροφές που έπληξαν τη Χώρα μας,
διαπιστώθηκε πόσο σημαντική είναι η σωστή οργάνωση των Υπηρεσιών που αποτελούν την Πολιτική Προστασία. Βασικό στοιχείο για την σωστή
οργάνωσή της είναι η επικοινωνία και ότι η Κρήτη
βασίζεται για την επικοινωνία – συντονισμό των
αστυνομικών δυνάμεων, σε ένα παρωχημένο
ασύρματο αναλογικό δίκτυο, το οποίο παρουσιάζει
πολλά προβλήματα τα οποία περιγράφονται σε
σχετικό υπόμνημα των Ενώσεων Αστυνομικών

Υπαλλήλων Ηρακλείου – Ρεθύμνου – Λασιθίου,
που του καταθέσανε.
Ζήτησαν για την εξάλειψη των δυσκολιών, την
άμεση αντικατάστασή του με ένα σύγχρονο ψηφιακό σύστημα επικοινωνίας, το οποίο θα καλύπτει
όλη τη γεωγραφική έκταση του Νησιού μας και θα
εξασφαλίζει τον καλύτερο και ασφαλέστερο συν-

τονισμό των δυνάμεων των Σωμάτων Ασφαλείας.
Ο κ. Γενικός άκουσε με προσοχή τα όσα του τέθηκαν και δήλωσε ότι είναι γνώστης ήδη της κατάστασης και θα κάνει την οποιαδήποτε ενέργεια
χρειαστεί, για την αναβάθμιση του συστήματος επικοινωνίας προκειμένου να αντιμετωπιστεί η οποιαδήποτε δυσκολία.

ΛΑΡΙΣΑ

Πρόταση με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων
ια σημαντική πρόταση με στόχο την πρόληψη
τροχαίων ατυχημάτων υπέβαλε η Ένωση
Αστυνομικών Λάρισας μέσω της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ, τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, τον Αρχηγό της
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ και τον Προϊστάμενο Κλάδου
Τάξης/Α.Ε.Α. Υποστράτηγο κ. Ελευθέριο ΓΚΑΡΙΛΑ.
Όπως σημειώνει η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας,
«ενόψει της επικείμενης Υπουργικής Απόφασης για το
2020 σχετικά με τα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας
φορτηγών αυτοκινήτων, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
1. Μετά το πέρας της κατασκευής του κλειστού
αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ, δεν υπάρχουν πλέον
επικίνδυνα τμήματα του εθνικού δικτύου, όπως η
κοιλάδα των Τεμπών ή το πέταλο του Μαλιακού.

Μ

2. Οι χώροι στάθμευσης των φορτηγών οχημάτων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή
του ως άνω μέτρου, είναι ακατάλληλοι ως προς
τούτο, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών του δρόμου αλλά και αστυνομικών.
3. Κατά την άρση του μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας, η ταυτόχρονη κίνηση των φορτηγών
από τους χώρους στάθμευσης, επιβαρύνει δυσανάλογα την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο,
ειδικά στα τμήματα των σηράγγων, και ενέχει σημαντικό κίνδυνο πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.
4. Στα μέτρα τροχαίας απαγορευτικού φορτηγών
απασχολούνται επιπλέον τουλάχιστον επτά (7) αστυνομικοί, έχοντας ως αποτέλεσμα την καταπόνηση,
τον κίνδυνο κατά την εκτέλεση του απαγορευτικού
και την παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων
του ήδη μειωμένου, λόγω αδειών προσωπικού.

Προτείνουμε η νέα Κ.Υ.Α. για το 2020, αν όχι
να το καταργήσει ως περιττό μέτρο, τουλάχιστον
να το εξορθολογήσει και να το εναρμονίσει με τα
νέα δεδομένα των σύγχρονων αυτοκινητόδρομων,
όπως γίνεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, απαγορεύοντας την κυκλοφορία των φορτηγών αυτοκινήτων σε όλο το μήκος των αυτοκινητοδρόμων
και όχι σε τμήματα αυτών, ενισχύοντας έτσι το
σκοπό της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων για πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
Η γνώμη και η κρίση των έμπειρων συναδέλφων
μας που υπηρετούν στο ΤΤ Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Λάρισας, οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα πως
οποιοδήποτε άλλο μέτρο σχετικά με τη κυκλοφορία
των φορτηγών, είναι άνευ ουσίας, πολλαπλασιάζει
τους κινδύνους πρόκλησης ατυχημάτων και για το
λόγο αυτό θέτουμε προ των ευθυνών τους, όλους

τους εμπλεκομένους». Από την πλευρά της, η Ομοσπονδία μας, καλεί μεταξύ άλλων τους παραλήπτες
του εγγράφου να αξιολογήσουν δεόντως τα διαλαμβανόμενα στο υπ’ αριθ. 400/8/8 από 16-112019 επισυναπτόμενο έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας. «Οι λόγοι που εξειδικεύονται στο
ανωτέρω έγγραφο κρίνονται επαρκείς και απολύτως τεκμηριωμένοι, με γνώμονα πάντοτε την οδική
ασφάλεια των χρηστών, καθώς και της επαρκούς
αστυνόμευσης με ικανό αριθμό δυνάμεων οι οποίες θα πρέπει να διατίθενται σε σημεία του οδικού
δικτύου όπου χρήζει αστυνόμευσης και όχι σε αυτά
όπου η παρουσία τους κρίνεται υπερβολική, διότι
δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι με την κατασκευή
και παραχώρηση των αυτοκινητοδρόμων προς
χρήση, όπως ισχύει άλλωστε και εφαρμόζεται στο
αντίστοιχο Ευρωπαϊκό δίκτυο».
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ΕΝΩΣΕΙΣ Β. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΛΕΣΒΟΥ, ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΧΙΟΥ

Εμπράκτως να αποδείξει το κράτος ότι δεν μας ξεχνά
ντονες αντιδράσεις προκαλούν οι εξελίξεις
στο μεταναστευτικό – προσφυγικό για άλλη
μια φορά. Τα σωματεία των περιοχών που
πλήττονται με αλλεπάλληλες ανακοινώσεις-έγγραφα επισημαίνουν τους κινδύνους και ζητούν ουσιαστικές απαντήσεις.
Ενδεικτική η ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σάμου μετά τα περιστατικά βίας
και την έκρηξη πυρκαγιάς στο ΚΥΤ. Η Ένωση
έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου αφού κανείς δεν
φαίνεται να ακούει τις εκκλήσεις των μελών της για
την έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί. Αναλυτικά
η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: «Μετά την Μόρια
της Λέσβου σειρά είχε η Σάμος, μόνο που στην περίπτωση αυτή ως εκ θαύματος δεν θρηνήσαμε κάποιο θύμα. Η κατάσταση που επικρατούσε στην πόλη της Σάμου θύμιζε εμπόλεμη ζώνη, με το ΚΥΤ Σάμου να φλέγεται. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι
φόβοι μας, τους οποίους συνεχώς, εγκαίρως και
με στοιχεία επισημαίνουμε επί σειρά ετών προς
τους αρμοδίους. Όμως φωνή βοώντος εν τη ερήμω! Ούτε ένας μήνας δεν πέρασε άλλωστε από τις
κραυγές αγωνίας μας, για την μη ενίσχυση της Δ.Α.
Σάμου με αστυνομικούς στις συμπληρωματικές μεταθέσεις. Σήμερα, μετά και από το χθεσινό σοβαρό
συμβάν και ενώ κάποιοι συνάδελφοι μας συνεχίζουν να εργάζονται συνεχόμενα άνω των 24 ωρών
εξαιτίας αυτού, η αγανάκτηση και ο φόβος για τα
χειρότερα, έχει κυριεύσει όλους μας, νιώθοντας

Ε

αφημένοι στην τύχη μας και ως “πρόβατα επί σφαγή”. Οι πολιτικές δεσμεύσεις, οι κατευνασμοί και οι
ελπίδες όλων μας, κάηκαν χθες βράδυ μαζί με τα
παραπήγματα του Κ.Υ.Τ. Σάμου…»
Με άλλη ανακοίνωσή του το σωματείο καταγγέλλει: «Προς μεγάλη μας έκπληξη πληροφορηθήκαμε πρωινές ώρες της σήμερον, ότι το αστυνομικό
προσωπικό των υπηρεσιών της νήσου Σάμου (μόνιμο και ενισχυτικό), έχει τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, με αποτέλεσμα πλήθος συναδέλφων μας
να διαταχθούν από την Διοίκηση να παρουσιασθούν εκτάκτως στις υπηρεσίες τους, είτε ανακαλώντας παρανόμως τις χορηγηθείσες ημερήσιες
αναπαύσεις αυτών, είτε επαναφέροντας τους για
εκτέλεση υπηρεσίας μετά από βραδινή βάρδια, είτε
αναγκάζοντάς τους να εργασθούν πρωί και απόγευμα σε σπαστό ωράριο και όλα αυτά χωρίς την
ύπαρξη ουδεμίας γραπτής διαταγής από την Διοίκηση, από την οποία θα προκύπτουν οι λόγοι, οι
ειδικές εντολές, οι παράμετροι και ασφαλώς οι διατάσσοντες της εν λόγω επιφυλακής».
Τα όσα συμβαίνουν στη Σάμο, αποτέλεσαν αντικείμενο ημερίδας στην οποία συμμετείχε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ ενώ κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν οι
Ενώσεις Β. Δωδεκανήσου, Ν. Δωδεκανήσου, Λέσβου, Σάμου και Χίου, σημειώνοντας μεταξύ άλλων:
Με ιδιαίτερη ανησυχία παρακολουθούμε τα όσα
συμβαίνουν στο Κέντρο υποδοχής και ταυτοποί-

ησης στη Σάμο. Δυστυχώς για άλλη μία φορά επιβεβαιωθήκαμε όταν κρούσαμε τον κώδωνα του
κινδύνου λόγω του κορεσμού πληθυσμιακά των
δομών στα νησιά μας. Χαρακτηριστικό είναι το
απόσπασμα με το οποίο εκφράστηκαν οι έντονες
ανησυχίες μας στην επιστολή που καταθέσαμε στην
πρόσφατη συνάντησή μας με τον Αναπληρωτή
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιο για τη
μεταναστευτική πολιτική κύριο Γεώργιο Κουμουτσάκο: «Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η κατάσταση
πλέον είναι εκτός ελέγχου και εγκυμονεί σοβαρούς
κινδύνους για τους αστυνομικούς για τους μετανάστες αλλά και για τις τοπικές κοινωνίες μεταξύ
των οποίων είναι και οι οικογένειές μας». Ωστόσο,
όπως φαίνεται, η αγωνία μας δεν συγκίνησε κανέναν αφού η πρότασή μας για άμεση αποσυμφόρηση των δομών δεν εισακούστηκε. Και με αυτά τα
δεδομένα γεννάται το εύλογο ερώτημα: πρώτα η
Μόρια τώρα η Σάμος, μετά ποιος;
Η τακτική να σπέρνουν ανέμους έχει ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα να θερίζουμε θύελλες. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουν οι αρμόδιοι ότι η διατήρηση των μεταναστών στις δομές των νησιών λειτουργεί ως ωρολογιακή βόμβα και η τακτική αυτή
είναι τουλάχιστον επικίνδυνη αν όχι εγκληματική .
Η τακτική να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις έχει
αποτύχει παταγωδώς όπως και η εκ των υστέρων
μετακίνηση δυνάμεων με στρατιωτικά αεροπλάνα
για να σώσουμε ό,τι σώζεται. Απαιτούμε λοιπόν να

αποσυμφορηθούν «χθες» οι δομές του ανατολικού
Αιγαίου και διαμηνύουμε προς πάσα κατεύθυνση
ότι δεν μας καλύπτουν οι μετακινήσεις των 30 και
40 ατόμων. Θέλουμε εμπράκτως να μας αποδείξει
το κεντρικό κράτος ότι δεν μας έχει εγκαταλείψει
στη μοίρα μας».
Εξάλλου, οι θέσεις της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Νομού Λέσβου, ύστερα από ομόφωνη απόφαση του ΔΣ ,όπως διατυπώθηκαν στη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης είναι:
- Καμία νέα δομή στο νησί της Λέσβου.
- Άμεση αποσυμφόρηση της Μόριας στην προβλεπόμενη χωρητικότητα μεταναστών (2.500) και
μετατροπή της σε δομή κλειστού τύπου, πληρώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις και τους απαιτούμενους κανόνες για ασφαλή φύλαξη.
- Ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο για τους μετανάστες που θα παραμένουν εντός της δομής, σχετικά με το αν θα φυλάσσονται ως κρατούμενοι
και στην περίπτωση αυτή διασφάλιση όλων των
σχετικών με κράτηση κρατουμένων, κανόνων
ασφαλείας κτιριακών υποδομών, αλλά και προβλεπόμενου αριθμού φυλάκων ανάλογου του
αριθμού κρατουμένων.
- Αναδιοργάνωση των Αστυνομικών Υπηρεσιών
της ΔΑ Λέσβου.
- Άμεση ενίσχυση των Υπηρεσιών με έμψυχο δυναμικό, οχήματα και υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

ΧΑΝΙΑ

Πρώτα ο συνάδελφος!
αρέμβαση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. προς τον
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, τον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Ανδρέα
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ και τον Προϊστάμενο Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ για αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων αναφορικά
με τις αποσπάσεις αστυνομικού προσωπικού-ενίσχυση υπηρεσιών.
«Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα αντιμετώπισης των προσφυγικών και
μεταναστευτικών ροών, σε συνδυασμό
με την εκπόνηση του νέου εθνικού σχεδίου από το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη περί κατανομής αυτών σε όλες
τις Περιφέρειες της Χώρας, μιας εξ αυτών και της Κρήτης, παρακαλούμε
όπως, αξιολογηθεί η πρόταση της Πρω-

Π

τοβάθμιας Οργάνωσής μας για τους λόγους που αναφέρονται στο από
04/11/2019 επισυναπτόμενο έγγραφό της, με το οποίο εκφράζεται η αγωνία της ότι η εκπόνηση αυτή θα λειτουργήσει εις βάρος της ασφάλειας των πολιτών και για να αποφευχθεί θα πρέπει
να υπάρξει η παράλληλη ενίσχυση της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων σε έμψυχο δυναμικό».
Η Ένωση αναφέρεται ειδικότερα στην
ενίσχυση των κέντρων υποδοχής και
ταυτοποίησης των νησιών του ανατολικού Αιγαίου με αποσπάσεις αστυνομικών από την ΟΠΚΕ Χανίων. «Η συγκεκριμένη αυτή ομάδα αποτελείται από
επτά μόνο συναδέλφους συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής αυτής. Με
τις διαταγές η εν λόγω ομάδα έμεινε
πλέον με πέντε μόνο συναδέλφους με
ό,τι αυτό συνεπάγεται για το αξιόμαχο

της ομάδας η οποία είναι πάντα παρούσα στο σύνολο των τακτικών και έκτακτων μέτρων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων. Ως εκ τούτου αλλά και
προς αποφυγή τυχόν κινδύνων που θα
προκύψουν στο μη επαρκές αριθμητικά
εναπομείναν προσωπικό της ΟΠΚΕ Χανίων, παρακαλούμε για την εξαίρεση της
ΟΠΚΕ από τις εν θέματι αποσπάσεις πέραν της 31-11- 2019».
Η Ένωση, επίσης, ζήτησε να υπάρξει
νομοθετική ρύθμιση ώστε να επέλθουν
τροποποιήσεις στις διατάξεις του Π.Δ.
51/2012 (άρθρο 18 παρ 2) που αφορούν στην μετατροπή της αδείας ικανότητος οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος
που έχει εκδοθεί από την Ελληνική
Αστυνομία ώστε να εκλείψουν αδικίες
και η διακριτή αντιμετώπιση των ένστολων λειτουργών του Σώματος.
Τέλος, με αφορμή την Ημέρα της πο-

λύτεκνης οικογένειας που εορτάζεται
την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου και
κατά την οποία τιμώνται οι προστάτες
των πολυτέκνων Άγιοι Τερέντιος, Νεονίλλη και τα επτά τέκνα τους, η Ένωση
σημειώνει με ανακοίνωσή της ότι αποφάσισε την ενίσχυση 12 οικογενειών
πολύτεκνων συναδέλφων μας με τέσσερα (4) τέκνα και άνω.
Παράλληλα, η Ένωσή μας, όπως
ανακοινώθηκε, έχει προβεί στις κάτωθι
ενέργειες, όσον αφορά τα δικαιώματα
των πολύτεκνων συναδέλφων μας:
Με την υπ’ αριθ. 129/2018 από 0311-2018 επιστολή μας προς την τότε
πολιτική ηγεσία ζητήσαμε διευκόλυνση
στην καθημερινή εκτέλεση της υπηρεσίας των πολυτέκνων συναδέλφων μας.
Για το εν λόγω ζήτημα εστάλη το υπ’
αρίθ. 568-α΄ από 07-11-2018 έγγραφο του γραφείου της τότε Υφυπουργού,

στο Α.Ε.Α., με το οποίο ζητούσε τις
απευθείας ενέργειες. Παράλληλα με το
υπ΄ αριθ. 43/2019 από 18-03-2019
έγγραφό μας προς την Π.Ο.ΑΣ.Υ. ζητήσαμε να ενημερωθούμε αν η αύξηση
των ημερών απουσίας για τρίτεκνους
και πολύτεκνους γονείς για τέκνα που
ασθενούν, η οποία ισχύει πλέον για το
ευρύτερο Δημόσιο, βρίσκει εφαρμογή
στο Σώμα μας. Πρόσφατα επ’ αυτού λάβαμε
γνώση
της
υπ’
αριθ.
1674/19/1006184 από 14-052019 Διαταγής Α.Ε.Α., σύμφωνα με την
οποία ευνοϊκές διατάξεις όσον αφορά
χρόνο απουσίας – άδειες του Δημόσιου
Τομέα βρίσκουν εφαρμογή στο Πολιτικό
Προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., όχι όμως και για
το ένστολο προσωπικό και διαμαρτυρηθήκαμε έντονα για τον εκ νέου διαχωρισμό των συναδέλφων μας. ΠΡΩΤΑ Ο
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ!»

ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Ενίσχυση του Α.Τ. Ακτίου - Βόνιτσας
α μην διαταραχθεί η εύρυθμη
λειτουργία του Α.Τ. Ακτίου-Βόνιτσας/Αερολιμένα Ακτίου -Βόνιτσας και να εμπεδωθεί το αίσθημα
ασφαλείας των πολιτών της περιοχής
ευθύνης του ζητά με επιστολή της προς
την Ηγεσία, μέσω της Π.Ο.ΑΣ.Υ., η
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Ακαρνανίας.
«Παρακαλούμε όπως, στο μέτρο των
δυνατοτήτων σας και του εύρυθμου της
λειτουργίας των αστυνομικών υπηρεσιών, το υποβαλλόμενο αίτημα της

Ν

Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Ακαρνανίας γίνει αποδεκτό, καθόσον
προτάσσεται και η εναλλακτική λύση,
αυτής δηλαδή που δεν επιφέρει πρόσθετες δαπάνες στο δημόσιο, ως επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. Οι
λόγοι είναι προφανείς και δεν είναι άλλοι από την εμπέδωση του αισθήματος
ασφάλειας των πολιτών της τοπικής
κοινωνίας και τις καθημερινές ανάγκες
αστυνόμευσης που πηγάζουν ιδίως από
τις μεγάλες γεωγραφικές-εδαφικές αρμοδιότητες της συγκεκριμένης υπηρε-

σίας», αναφέρει μεταξύ άλλων η Ομοσπονδία μας στο έγγραφο που απέστειλε στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ.
Αναλυτικά το αίτημα της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας
έχει ως εξής: «Με διαδοχικές διαταγές
του Α.Ε.Α. διακόπηκαν οι προσωρινές
μετακινήσεις αστυνομικών που ενίσχυαν το Α.Τ. Ακτίου – Βόνιτσας, για
την ασφάλεια του Αερολιμένα Ακτίου –
Βόνιτσας. Συγκεκριμένα, από τον Αύ-

γουστο έως και την τελευταία διαταγή
του Α.Ε.Α. διακόπηκε η προσωρινή μετακίνηση και των τελευταίων αποσπασμένων δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία του Α.Τ. Ακτίου – Βόνιτσας, το οποίο πέραν από την
ασφάλεια του Αερολιμένα Ακτίου είναι
Αστυνομικό Τμήμα μεικτής αρμοδιότητας (Ασφάλεια, Τάξη, Τροχαία) με μεγάλη εδαφική αρμοδιότητα.
Προτείνουμε, την ανανέωση των
προσωρινών μετακινήσεων αυτών και
αν αυτό δεν είναι εφικτό, λόγω υπηρε-

σιακών αναγκών των υπηρεσιών Αττική
που ανήκουν οργανικά, να ενισχυθεί το
Α.Τ. Ακτίου – Βόνιτσας από αστυνομικούς που επιθυμούν αδαπάνως για το
δημόσιο, από άλλες Διευθύνσεις Αστυνομίας εκτός Αττικής.
Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας, προκειμένου να μην διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία του Α.Τ. Ακτίου – Βόνιτσας / Αερολιμένα Ακτίου –
Βόνιτσας και να εμπεδωθεί το αίσθημα
ασφαλείας των πολιτών της περιοχής
ευθύνης του».
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Η αγάπη για το συνάνθρωπο,
ο καλύτερος τρόπος για την μείωση
της επιθετικής συμπεριφοράς των παιδιών
Γραμματεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας σε συνεργασία με τις ψυχολόγους
της Υπηρεσίας μας, Α/B’ ΤΣΑΚΩΝΑ Ιωάννα και
Α/B’ ΧΑΣΑΠΗ Θεοδώρα, διοργάνωσε ενημερωτική διάλεξη σχετικά με τη βία και την επιθετικότητα στο σχολικό
χώρο, εκδηλώσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς που
παρατηρούνται από την παιδική ακόμη ηλικία και συνιστούν ένα άξιο προσοχής κοινωνικό φαινόμενο, που
στις μέρες μας ταλανίζει τους σχολικούς χώρους, έχοντας ως μοναδικό σκοπό την ενημέρωση των γονέωναστυνομικών καθώς επίσης και την γνωστοποίηση σε
αυτούς των τρόπων αντιμετώπισής του.
Ειδικότερα, η βίαιη συμπεριφορά στο σχολικό χώρο
είναι ένα φαινόμενο που προκαλεί την ανησυχία γονέων
και εκπαιδευτικών και εκδηλώνεται από κάποιους μαθητές με αποδέκτες τους συμμαθητές τους, τους εκπαιδευτικούς ή τη σχολική περιουσία. Η επιθετική συμπεριφορά που εκδηλώνεται στο σχολικό χώρο έχει σχέση
με τις αλληλεπιδράσεις των παιδιών μεταξύ τους, με τις
πιέσεις, το άγχος και την αγωνία που μερικά παιδιά εισπράττουν από το πρόγραμμα και τον τρόπο λειτουργίας
του σχολείου. Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιθετικής συμπεριφοράς χαρακτηρίζονται από ανυπακοή, έλλειψη συνεργατικής διάθεσης, αρνητισμό ως
προς τις απαιτήσεις και τους κανόνες του σχολείου,
απάθεια, αντιδραστική και προκλητική συμπεριφορά
προς άτομα που κατέχουν εξουσία. Ακόμη τα επιθετικά
παιδιά αδυνατούν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους
και λένε συχνά ψέματα.
Μία μορφή που μπορεί να πάρει η σχολική επιθετικότητα είναι η αμφίδρομή επιθετική συμπεριφορά ανάμεσα στα ίδια τα παιδιά. Οι λόγοι που οδηγούν στη δημιουργία της είναι ποικίλοι και βρίσκονται στη μίμηση
διδασκαλικών και γονεϊκών προτύπων, στον ανταγωνισμό ανάμεσα στους μαθητές, στην περιθωριοποίηση
ορισμένων παιδιών ή στην κατηγοριοποίησή τους με
διάφορες αφορμές. Πιο συγκεκριμένα, η θυματοποίηση
ή ο εκφοβισμός αφορά βίαιες και επιθετικές πράξεις που
ασκούνται επανειλημμένα από ένα παιδί ή από μία ομάδα παιδιών εναντίον κάποιου άλλου παιδιού, με στόχο
να του προκαλέσουν σωματικό ή και ψυχικό πόνο. Ο
εκφοβισμός εκδηλώνεται είτε με άμεση επίθεση προς το
αδύναμο παιδί, είτε έμμεσα με την απομόνωση και τον
αποκλεισμό του. Μελέτες δείχνουν πως όσο καλύτερη
εικόνα έχει ένα παιδί για τον εαυτό του τόσο λιγότερες
είναι οι πιθανότητες να γίνει στόχος επιθετικών πράξεων. Οι αποδέκτες του εκφοβισμού είναι συνήθως αδύ-

Η
Θεοδοσοπούλου Μαρία

Ανθυπαστυνόμος
Οργανωτική Γραμματέας
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας,
Πτυχιούχος Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης,
Μέλος Γραμματείας
Γυναικών της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αχαΐας

ναμα παιδιά, που δυσκολεύονται να προστατεύσουν τον
εαυτό τους, νιώθουν ανασφάλεια και άγχος, έχουν ελάχιστους φίλους και, κατά κύριο λόγο, δεν είναι επιθετικά. Οι συναισθηματικές και συμπεριφορικές επιρροές
στα παιδιά – θύματα είναι πολύ σημαντικές. Η ανάπτυξη
χαμηλής αυτοεκτίμησης, η απομόνωση, τα συμπτώματα
κατάθλιψης, οι απουσίες και η δυσκολία στη συγκέντρωση είναι λίγα μόνο από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που δέχονται τον εκφοβισμό των
συμμαθητών τους.
Η βία και η εκδήλωση επιθετικότητας στο σχολικό
χώρο μπορεί ακόμη να προέρχεται από τους μαθητές με
αποδέκτη τον εκπαιδευτικό. Η επιθετικότητα των μαθητών προς τον δάσκαλο έχει τις ρίζες της στην εξουσία
του δασκάλου, στην αδυναμία ή και στην άρνηση του
μαθητή να πειθαρχήσει και να αποδεχτεί τη σχολική
κουλτούρα, στην αγνόηση της προσωπικότητας του παιδιού κατά την αξιολόγηση, στην απονομή στερεοτύπων
και ετικετών, στην διάψευση των προσδοκιών του παιδιού για τον δάσκαλο ή και στην ίδια την επιθετικότητα
του εκπαιδευτικού.
Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι τα ίδια τα επιθετικά
παιδιά αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της συμπεριφοράς τους, καθώς δεν έχουν τη δυνατότητα να μάθουν
κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για μία ομαλή μελλοντική ένταξη στο
κοινωνικό σύνολο. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού εδώ είναι
πολύτιμος καθώς εκείνος οφείλει να βοηθήσει το επιθετικό και βίαιο παιδί μέσω της ενσυναίσθησης. Η συνεργασία του εκπαιδευτικού με το επιθετικό παιδί είναι το
παν και η ικανότητα του πρώτου να δείχνει κατανόηση
για την προβληματική συμπεριφορά του δεύτερου αποτελεί την ουσία της συνεργασίας για τη λύση του προβλήματος. Αρχικά, ο εκπαιδευτικός μπορεί να παραμείνει
δίπλα στο παιδί όταν αυτό βιώνει θυμό και να το παρατηρήσει, έτσι ώστε να εντοπιστεί η έναρξη των αρνητικών
συναισθημάτων του. Μέσω της αποδοχής των συναισθημάτων του παιδιού ο εκπαιδευτικός θα μπορέσει να
χειριστεί τα ίδια τα συναισθήματα και να ηρεμήσει το παιδί. Με αυτό τον τρόπο θα τεθεί η βάση έτσι ώστε το παιδί
να μάθει να διαχειρίζεται μόνο του τα συναισθήματά του.

Βασικές τεχνικές
Κάποιες βασικές τεχνικές προκειμένου να καταφέρει
κάτι τέτοιο ο εκπαιδευτικός είναι οι εξής:
1) συντονισμός των συναισθημάτων του εκπαιδευτικού
με αυτά του παιδιού,

2) εστίαση της προσοχής στη γλώσσα του σώματος και
στις εκφράσεις του προσώπου του παιδιού,
3) όταν ο εκπαιδευτικός θέλει να μιλήσει στο παιδί κατεβαίνει στο επίπεδό του έτσι ώστε να βρίσκεται στο
ύψος του,
4) απόλυτη συγκέντρωση σε αυτά που λέει το παιδί και
σοβαρή αντιμετώπιση των προβλημάτων του,
5) χαρακτηρισμός της συμπεριφοράς και όχι του ίδιου
του παιδιού.
Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει το
παιδί να εκφράσει τα συναισθήματά του και να το μάθει
να χαλαρώνει. Τέλος, το πιο σημαντικό βήμα είναι να
βοηθήσει ο εκπαιδευτικός το παιδί να κατανοήσει το ίδιο
το συναίσθημα που κρύβεται πίσω από την επιθετική
συμπεριφορά και να του μάθει πως κάποιες συμπεριφορές απλώς δεν είναι αποδεκτές ενισχύοντας το παιδί
όταν εκδηλώνει αποδεκτές συμπεριφορές. Το παιδί πρέπει να κατανοήσει ότι το πρόβλημα δεν βρίσκεται στο
συναίσθημά του αλλά στον τρόπο που το εκφράζει. Στο
παιδί πρέπει να δοθούν επιλογές από τις οποίες θα επιλέξει μόνο του την κατάλληλη. Ακόμη, πρέπει να λαμβάνει την ειλικρίνεια και τον έπαινο από τον εκπαιδευτικό και όχι την απόρριψη, έτσι ώστε να ενισχυθεί να
θέσει ως στόχο την αλλαγή του τρόπου συμπεριφοράς
του και να κάνει βήματα προσπάθειας για να το επιτύχει.
Φυσικά πέραν όλων των παραπάνω ο εκπαιδευτικός
πρέπει πρώτα να παρατηρήσει τη δική του συμπεριφορά
και να καταλήξει στο εάν αυτή είναι η κατάλληλη. Επιπροσθέτως απαραίτητη κρίνεται η συνεργασία του εκπαιδευτικού με τους γονείς του επιθετικού παιδιού.
Το πιο ισχυρό μέτρο αντιμετώπισης της βίας και της
επιθετικότητας στο σχολείο είναι η πρόληψη, η οποία
επιτυγχάνεται μέσω της ενασχόλησης με τις ανάγκες και
τα συναισθήματα του παιδιού, με τη παρατήρηση και αλλαγή των προτύπων μίμησης που δίνουν στα παιδιά γονείς και εκπαιδευτικοί και την ενημέρωση των ενηλίκων
γύρω από το κοινωνικό αυτό φαινόμενο. Η πρόγνωση
του φαινομένου υποδεικνύει ότι τα επιθετικά παιδιά,
εφόσον δεν συντελεστεί αποτελεσματική αντιμετώπιση
και παρέμβαση στην συμπεριφορά τους, εξελίσσονται
σε παραβατικούς εφήβους και εγκληματικούς ενήλικες.
Η γονεϊκή και η εκπαιδευτική αγάπη και η κατανόηση
απέναντι στα παιδιά, καθώς και η καλλιέργεια, μέσα
στην οικογενειακή ζωή, του σεβασμού και της αγάπης
για τους συνανθρώπους μας, είναι ο καλύτερος τρόπος
για την μείωση της επιθετικής συμπεριφοράς των παιδιών και της ήρεμης συμβίωσης όλων μας!

Μεγάλη συμμετοχή στο φετινό
#pink_the_city στην Πάτρα
Δεμεσώρη Αικατερίνη

Ανθυπαστυνόμος
Γραμματέας Γυναικών
της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αχαΐας
Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής
της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αχαΐας

ια άλλη μια χρονιά η Γραμματεία Γυναικών της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, με
πλήθος συναδέλφων συμμετείχε στην μεγαλύτερη
και πολυπληθέστερη διοργάνωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στη Δυτική
Ελλάδα.
Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού, Άλμα
Ζωής Ν. Αχαΐας, απηύθυνε κάλεσμα για ένα συμβολικό
περίπατο στις γυναίκες που έχουν νοσήσει από καρκίνο
μαστού να βγουν στον ήλιο, στον αέρα και στο φως και
να διατρανώσουν την πίστη και την ελπίδα τους στην
ζωή και την δύναμή της, και στο γενικό πληθυσμό, να
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έλθει και να περπατήσει μαζί με τις γυναίκες που έχουν
βιώσει την εμπειρία του καρκίνου του μαστού, συμβολίζοντας τα βήματα από το σκοτάδι, την κατάθλιψη και
την αρρώστια, στη ζωή, την ελπίδα και το φως. Η Γραμματεία Γυναικών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αχαΐας ανταποκρίθηκε με μεγάλη επιτυχία σε αυτό το
κάλεσμα.
Ο περίπατος αυτός προωθεί την ιδέα της συμβολικής
διαδρομής της ασθένειας από την διάγνωση μέχρι την
ίαση, τη συλλογικότητα, τη συντροφικότητα απέναντι
στη γυναίκα που νοσεί ή έχει νοσήσει, την αλληλεγγύη
για κάθε άνθρωπο που θέλει να δώσει σε αυτό το πέ-

ρασμα τον δικό του συμβολισμό (σωματική ή ψυχική
υγεία, εξάρτηση κ.ά.), την αξία της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού, την ευαισθητοποίηση των νέων, και τον εθελοντισμό.
Σκοπός του είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
του πληθυσμού για τον καρκίνο του μαστού και η απομυθοποίηση της ασθένειας.
Η ομάδα των Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας έλαβε
την 1η θέση από τις ομάδες που συμμετείχαν, με περισσότερες από 100 συμμετοχές, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη της σε γυναίκες με καρκίνο του
μαστού.
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εκΚΕΝΤΡΙκός
Οι εξελίξεις στο μέτωπο της τρομοκρατίας
ήταν ραγδαίες και εξέπληξαν πολλούς
ευχάριστα. Η Ελληνική Αστυνομία απέδειξε για
άλλη μια φορά ότι όταν εργάζεται επαγγελματικά,
έχει αποτελέσματα. Οι συλλήψεις ενόπλων που
κατηγορούνται για τρομοκρατικές ενέργειες είναι
πράγματι ιδιαίτερες επιτυχίες των ειδικών υπηρεσιών της αστυνομίας. Εντυπωσιάζουν πάντα την
κοινή γνώμη αλλά πρέπει να λέμε τα πράγματα με
το όνομά τους. Η αστυνομία πρέπει να λειτουργεί
πάντα επαγγελματικά και ανεπηρέαστα από πολιτικές καταστάσεις. Οι επιτυχίες δεν πρέπει να
προκαλούν εφησυχασμό σε κανέναν. Οι κίνδυνοι
εξακολουθούν να είναι υπαρκτοί. Μπορεί να συνέλαβαν τους συγκεκριμένους, κανείς δεν είναι
σε θέση, όμως, να πει ότι τελειώσαμε με το φαινόμενο αυτό.
Η τρομοκρατία αναπαράγεται από εποχή σε εποχή και δεν αντιμετωπίζεται με
κατασταλτικά μέτρα μόνο. Στη χώρα μας υπάρχει πολύ αιματηρό παρελθόν με δράστες τρομοκράτες αλλά και μπαχαλάκηδες που χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο τα πανεπιστήμια. Οι
μπαχαλάκηδες βρήκαν ανοικτό πεδίο δράσης
μέσα στις σχολές. Υπάρχει όμως μια νέα αστυνομική προσέγγιση με την κατάργηση του
ασύλου και τις έρευνες εντός του πανεπιστημιακού χώρου. Ευχή όλων να εξαλειφθεί τελείως το φαινόμενο, που δεν αντιμετωπίζεται
βεβαίως μόνο δια της αστυνομίας.
Στο τελευταίο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, αναδείχθηκαν τα προβλήματα
που απασχολούν τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
μας σε όλη τη χώρα. Πηγαία εκφράστηκε η αγωνία των προεδρείων που πλέον θέτουν ευθέως το
μείζον ζήτημα της απρόσκοπτης συνδικαλιστικής
λειτουργίας. Το θέμα επισημάνθηκε με τον πιο
κατηγορηματικό τρόπο από τον ίδιο τον Πρόεδρο
της Ομοσπονδίας μας στον παριστάμενο Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη.

Νέα πολιτική
για τη θωράκιση των συνόρων
O υφυπουργός Άμυνας- Ειδικός Συντονιστής για το μεταναστευτικό κ. Αλκιβιάδης
Στεφανής, παρουσίασε
το πακέτο μέτρων για
την αντιμετώπιση του
μεταναστευτικού
–
προσφυγικού προβλήματος. Εκτός από τη
διεθνοποίηση του ζητήματος και τη διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής, το πακέτο περιλαμβάνει την ενίσχυση του ρόλου της Frontex, την αλλαγή του πλαισίου
του Δουβλίνου, τη διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου, τη δίκαιη
κατανομή των βαρών, την αποτελεσματικότερη φύλαξη των συνόρων με τη δημιουργία ενιαίου φορέα, την επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων
ασύλου, τις αυξημένες επιστροφές μεταναστών, τα κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα και τη μεταφορά 20.000 μεταναστών από τη νησιά στην ενδοχώρα.
Το ταξίδι του μέλιτος τελείωσε για τη
νέα κυβέρνηση. Οδεύουμε προς τις
γιορτές των Χριστουγέννων και αφήνουμε πίσω
μας ένα εξάμηνο νέας διακυβέρνησης. Η Ομοσπονδία επιδίδεται σε έναν αγώνα δρόμου για
να ενημερώσει όλους τους αξιωματούχος για τα
καυτά θέματα που μας απασχολούν. Κανείς δεν
θα μείνει ανενημέρωτος. Το κοντέρ άρχισε να
γράφει ήδη αντίστροφα. Όσοι αποφασίζουν θετικά για μας μέτρα, καλώς θα πράξουν.
Επειδή ανοίγει πάλι το ασφαλιστικό, καλό
είναι να γνωρίζουμε ότι το ΤΕΑΠΑΣΑ είναι
βιώσιμο για τα επόμενα 50 χρόνια. Το είπε με τον
πιο επίσημο τρόπο στο Γενικό μας Συμβούλιο ο

πρόεδρός του Ταξίαρχος Πέτσας Δημήτριος και
δεν έχουμε παρά να τον πιστέψουμε. Φανταστείτε
να μην μας είχαν αρπάξει και τα 300.000.000
ευρώ μέσω του PSI πόσο καλά θα ήταν τα πράγματα για το αστυνομικό προσωπικό.
Προφανώς και κανείς δεν θέλει να
βλέπει τους δείκτες της εγκληματικότητας να εκτοξεύονται στα ύψη. Το ερώτημα
είναι τι κάνει για να τους ρίξει σε ανεκτά επίπεδα. Όχι βεβαίως με στατιστικά μαγειρέματα
και άλλα κόλπα, αλλά με μια αντεγκληματική
πολιτική που θα επιστρατεύει όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Και δεν εννοούμε μόνο της
αστυνομίας.

«Η Επιτροπή μας εδώ και
πολλά χρόνια γνωρίζει ότι η
Ελλάδα, ως χώρα πρώτης
υποδοχής, έχει αναλάβει πολύ
μεγάλο μέρος και βάρος στη
διαχείριση του
μεταναστευτικού προβλήματος.
Επίσης, γνωρίζει ότι έχει δείξει
και έναν ανθρωπισμό, για τον
οποίο δεν υπάρχει κανένας
αντίλογος».

Ελίζα Βόζενμπεργκ
Eυρωβουλευτής της ΝΔ

«Η υποβάθμισή του, ή μάλλον
η υπαγωγή του Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής στο
Υπουργείο «Αστυνομίας»,
δείχνει πως για εσάς το θέμα
είναι μάλλον θέμα ασφάλειας,
χωρίς να λαμβάνετε υπόψιν
σας τα δικαιώματα αυτών των
ανθρώπων. Το πρόβλημα για
την κυβέρνησή σας είναι τελικά
μεταναστευτικό ή προσφυγικό;»

Κώστας Αρβανίτης
Eυρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

ΑΤ-ΑΞΙΕΣ
Να τελειώνουμε με τις αταξίες στο ΜΤΣ
ια αταξία πολλών ετών έχει τονίσει η Ομοσπονδία μας ότι
πρέπει άμεσα να λάβει τέλος. Αφορά τα όσα συμβαίνουν
στο ΜΤΣ και επανέρχονται στο προσκήνιο και πάλι αφού
με τη νέα διακυβέρνηση αναπτερώθηκαν οι ελπίδες μας ότι κάτι
μπορεί να γίνει αυτή τη φορά. Ενθαρρυντική σε συνέχεια των συναντήσεων της Ομοσπονδίας μας για το θέμα, και η πρόσφατη
συνάντηση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών με τον
Πρόεδρο του Μ.Τ.Σ. Ταξίαρχο ε.α. κ. Κουτσογιαννόπουλο Χρήστο. Τα θέματα που αναλύθηκαν ήταν τα εξής:
- H βιωσιμότητα του Μ.Τ.Σ., οι κρατήσεις υπέρ του Ταμείου, σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του.
- Η εναρμόνιση του Ταμείου με το νέο μισθολόγιο (ν.
4472/2017) και η ένταξη μετόχων και μερισματούχων στα αντίστοιχα ανά κατηγορία κλιμάκια, όπως προβλέπει ο νόμος.
- Η καταβολή του Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελματικής
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Αυτοτέλειας (Β.Ο.Ε.Α.) επιβάλλεται να συσχετίζεται με τις αλλαγές
στους Βασικούς Μισθούς των Υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις. Ιδιαίτερη βάση δόθηκε στην
άμεση ανάγκη εξεύρεσης λύσης αναφορικά με την νομοθετική
εκκρεμότητα που υπάρχει, ώστε να σταματήσει η προκαταβολή
του Β.Ο.Ε.Α. και να γίνει τάχιστα η εκκαθάριση όλων των ετών.
- Τέθηκε το θέμα της αναγνώρισης του γάμου (για γάμους που
έχουν τελεστεί πριν το έτος 2002 - ν.3036/2002 άρθρο 17).
- Εκπροσώπηση των εργαζομένων της Ελληνικής Αστυνομίας στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Μ.Τ.Σ, το οποίο αποτελεί πάγιο και
χρόνιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας. Σήμερα, η Αστυνομία εκπροσωπείται μόνο από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών,
ενώ ο Στρατός εκπροσωπείται και από εν ενεργεία. Για λόγους
χρηστής εκπροσώπησης, τονίσαμε την άμεση ανάγκη ύπαρξης
νομοθετικής ρύθμισης ώστε να αρθεί αυτή η κατάφορη αδικία.
Συζητήθηκε το θέμα του ΝΙΜΤΣ. Από την πλευρά μας τονίστηκε

εμφατικά η άμεση ανάγκη διεύρυνσης και για τους συναδέλφους
που κατέχουν βαθμό από Αρχιφύλακα και κάτω. Μεταφέραμε ότι είναι
απαράδεκτο να ζητείται βεβαίωση Αστυνομικού από την Υπηρεσία
του και να μην υπάρχει μία βάση δεδομένων, η οποία θα ενημερώνεται διαρκώς, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πληροφορικής Α.Ε.Α.
Επίσης, προτάθηκε όπως με την καταβολή ενός σχετικού χαμηλού
αντιτίμου να δίνεται η δυνατότητα επίσκεψης στο εν λόγω νοσοκομείο
και ασφαλισμένων στα Ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πόλεων.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Μ.Τ.Σ. παραδέχτηκε ότι
όσα έθεσε το σωματείο της Αθήνας ήταν δίκαια και ότι σε συνεργασία με την Π.Ο.ΑΣ.Υ., θα κινηθεί προς την κατεύθυνση επίλυσής
τους. Πρότεινε παράλληλα όπως ποσοστό 5% από τις κλήσεις του
Κ.Ο.Κ., να αποδίδεται και να περιέρχεται ως πόρος στο
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και στο Μ.Τ.Σ. Και τούτο μπορεί να επιτευχθεί με την
πρόταση έκδοσης σχετικής Κ.Υ.Α. από πλευράς των συναρμόδιων
Υπουργείων.

