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Σημαντική πρωτοβουλία της ΠΟΑΣΥ για την προώθηση τροπολογίας με στόχο τη θεσμοθέτηση της επικινδυνότητας της εργασίας μας.
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SMS
Συναδέλφισσες,
συνάδελφοι
Το λειτούργημα του
αστυνομικού είναι
επικίνδυνο και
ανθυγιεινό. Όποιος
το αρνείται θα
πληρώνει βαρύ
το τίμημα ιδίως
τώρα που το
συνδικαλιστικό μας
κίνημα έχει και
στο οπλοστάσιό του
τις βαρυσήμαντες
αποφάσεις του
Συμβουλίου της
Επικρατείας.
Ας το λάβουν αυτό
σοβαρά υπόψη τους
οι κυβερνώντες.

www.poasy.gr

XIONIA

«Σιβηρία» θύμιζαν πολλές περιοχές της χώρας μας ελέω καιρού. Ο χιονιάς έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα ακόμα και νησιωτικές περιοχές και η
Ελληνική Αστυνομία με όλες της τις δυνάμεις βρέθηκε στις επάλξεις του καθήκοντος. Πολλοί συνάδελφοι κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τις ακραίες
καιρικές συνθήκες ωσάν να ήταν μέλη αστυνομιών συνηθισμένων σε τέτοια φαινόμενα.

Στοιχείο δημοκρατίας ο διάλογος
Φλέγοντα ζητήματα ζητά η Ομοσπονδία μας
να συζητηθούν απ’ ευθείας με τους αρμόδιους υπουργούς

Μηνιαία έκδοση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων
(Αστυνομικού προσωπικού κάθε βαθμίδας)

Έκδοση της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Αστυνομικών
Υπαλλήλων που έχει
στις τάξεις της 58 πρωτοβάθμιες
οργανώσεις και 40.000 μέλη
www.poasy.gr
poasy@otenet.gr
neaastynomia@poasy.gr
Αθήνα, Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27
τηλ.: 210.7770.685
fax: 210.7770.682
Εκδότης
Γρηγόρης Γερακαράκος
Υπεύθυνος έκδοσης
Χρήστος Συνδρεβέλης
Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων
Συντακτική Ομάδα
Νικόλαος Καραπάνος
Αθανάσιος Αθανασόπουλος
Σχεδιασμός - Σελιδοποίηση
www.2plus1.gr
Εκτύπωση
Diamond Print s.a.
Τα ενυπόγραφα άρθρα
δεν εκφράζουν υποχρεωτικά
τις θέσεις της ιδιοκτησίας
ή της σύνταξης
της «Νέας Αστυνομίας».

Σ

ε μια ακόμα προσπάθεια συνέχισης
του διαλόγου με τους αρμόδιους
υπουργούς για τα εκκρεμή μας ζητήματα, οι Ομοσπονδίες των ενστόλων
ζήτησαν συνάντηση κατ’ αρχάς με τον
Υφυπουργό Εργασίας για θέματα κοινωνικών ασφαλίσεων κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο.
«Αν και έχουν παρέλθει έξι μήνες από
την ψήφιση του «ασφαλιστικού» και παρά το γεγονός ότι οι Ομοσπονδίες μας
σας έχουν εγκαίρως αποστείλει σχετικές
προτάσεις, που αφορούν την εξειδίκευση
των επιμέρους διατάξεων του νέου νόμου, εντούτοις δεν έχουν ακόμα εκδοθεί
οι σχετικές διευκρινιστικές εγκύκλιοι από
τις Υπηρεσίες του Υπουργείου σας. Αποτέλεσμα είναι να έχει προκληθεί εύλογη
ανησυχία σε χιλιάδες ασφαλισμένους
συναδέλφους μας οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν το β' εξάμηνο του 2016 είτε θα
συνταξιοδοτηθούν φέτος», σημειώνεται
στο σχετικό έγγραφο.
Ανάλογο αίτημα υποβλήθηκε εκ νέου
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Χουλιαράκη, μετά τις τελευταίες δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Αμύνης κ. Πάνου Καμμένου ότι επίκειται η ψήφιση του νέου ειδικού μισθολογίου Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων
Δυνάμεων, το οποίο καταρτίζεται εν απουσία και εν αγνοία των άμεσα ενδιαφερομένων. «Σας καλούμε επιτέλους να ορίσετε ημερομηνία συνάντησής μας εντός
της επόμενης εβδομάδας, προκειμένου να μας ενημερώσετε για τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης και τις αποφάσεις σας για το μείζον αυτό ζήτημα που απασχολεί όλο το ένστολο δυναμικό της χώρας, καθώς επίσης και τις οικογένειές

του. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι σκοπός σας δεν είναι να μας
φέρετε προ τετελεσμένων, αλλά να συμμερισθείτε τις αγωνίες
και το δίκαιο των αιτημάτων μας ούτως ώστε να μη νομοθετήσετε εκ νέου περικοπές που θα βάλουν ταφόπλακα στον
ένστολο και οριστικό λουκέτο στα Σώματα Ασφαλείας» καταλήγει το έγγραφο.
Η Ομοσπονδία μας έχει ζητήσει να συναντηθεί με τον Διοικητή του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, κ. Αθανάσιο Καποτά με αφορμή την ανάληψη
των καθηκόντων του στην θέση του Διοικητή του νεοσύστατου Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. «Στα πλαίσια της θεσμικής σας ιδιότητας
επιθυμούμε συνάντηση μαζί σας εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος, προκειμένου να συνεκτιμήσουμε τα δεδομένα
του υπό ένταξη (Τ.Π.Δ.Υ) Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, του οποίου μέτοχοι είναι οι
πρώην ασφαλισμένοι στα ταμεία της τέως Αστυνομίας Πόλεων, καθώς και αυτοί που εισήχθησαν στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας μετά το έτος 1993 και
υπάγονται ασφαλιστικά στα ταμεία της
τέως Ελληνικής Χωροφυλακής, πολλοί
εκ των οποίων υπάχθηκαν σε αυτό είτε
αυτοβούλως είτε με πρωτοβουλία των
αρμοδίων υπηρεσιών».
Τέλος, επιστολή με αίτημα συνάντησης έχει σταλεί και σον Υφυπουργό
Αθλητισμού κ. Γεώργιο Βασιλειάδη με
αφορμή τη δημόσια διαβούλευση του
νέου αθλητικού νόμου, σημεία του οποίου αφορούν την παρουσία της αστυνομίας
στους αθλητικούς χώρους, τη συμβολή της στην ομαλή διεξαγωγή των αθλητικών
εκδηλώσεων καθώς και την αποσόβηση των φαινομένων βίας και επεισοδίων
κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων, θέματα τα οποία χειρίζεται και η Διαρκής
Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) με τους συναρμόδιους φορείς, επιτροπή
στην οποία συμμετέχει μόνιμα τακτικό μέλος της Ομοσπονδίας μας.
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Η ατζέντα του μήνα
09-01-17
Μετά από τα εύλογα παράπονα των συναδέλφων ότι
δεν δύνανται να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τις δηλώσεις πόθεν έσχες, οι Ομοσπονδίες απέστειλαν σχετικό έγγραφο αίτημα προς τους αρμόδιους υπουργούς
προκειμένου να δοθεί παράταση. Το αίτημα έγινε
αποδεκτό για το σύνολο των ενδιαφερομένων του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

10-01-17
Σε συνέχεια των αγωνιστικών μας δράσεων και με
την απαρχή του νέου έτους συνεδρίασαν τα προεδρεία των Ομοσπονδιών, προκειμένου να καθορίσουμε και να συναποφασίσουμε το διεκδικητικό
πλαίσιο για ζητήματα τα οποία εκκρεμούν και ταλανίζουν τον εργασιακό μας χώρο και όπως αυτά διατυπώνονται με τα ψηφίσματα των συνεδρίων μας.

10-01-17
Η ένοπλη και με ανθρωποκτόνο πρόθεση, νέα επίθεση σε διάστημα λίγων εβδομάδων, εναντίον συναδέλφων μας, αυτή τη φορά στα Εξάρχεια, έρχεται
ως «φυσική» συνέχεια των πολύμορφων τρομοκρατικών προκλήσεων που λαμβάνουν χώρα καθημερινά στην ευρύτερη περιοχή και που μερικοί αδυνατούν είτε δεν θέλουν να κατανοήσουν, την αναγκαιότητα λήψης δραστικών μέτρων για την οριστική
εξάλειψή τους.

Τ
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Θα κάνουμε και τις καθαρίστριες;

ο μείζον ζήτημα της καθαριότητας αναδεικνύει η Ομοσπονδία
με έγγραφη παρέμβασή της προς τον Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ, τονίζοντας τη μη τήρηση του
Π.Δ 45/2008 «Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας ένστολου προσωπικού
της Ελληνικής Αστυνομίας».
Αφορμή οι καταγγελίες της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, αλλά και άλλων Ενώσεων, που μίλησαν για το θέμα στο πρόσφατο Γενικό Συμβούλιο.
Η ΠΟΑΣΥ σημειώνει στο έγγραφό της προς τον κ. Υπουργό, ότι
«παρήλθε ένας περίπου μήνας από την ιστορική επίσκεψη στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας σύσσωμης της Πολιτικής και Φυσικής
Ηγεσίας κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, όπου
εκτενώς συζητήθηκε το θέμα της καθαριότητας των αστυνομικών
υπηρεσιών που ταλανίζει το σύνολο της Ελληνικής Αστυνομίας.
Δια ζώσης μάλιστα, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριος ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ απάντησε σε σχετική αναφορά του Προέδρου της Ομοσπονδίας λέγοντας, ότι, έως ολοκλήρωσης του μεγάλου διαγωνισμού που είναι σε εξέλιξη υπάρχει η δυνατότητα της διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών και επ΄ αυτού έχουν

αποσταλεί σχετικές εγκύκλιοι προς της Διευθύνσεις Αστυνομίας της
Χώρας.
Είναι απορίας άξιον, γιατί το θέμα της καθαριότητας υφίσταται και
μάλιστα διογκώνεται σε πολλές Διευθύνσεις Αστυνομίας όπως και
αυτής της Ζακύνθου, σύμφωνα και με τις καταγγελίες του επισυναπτόμενου εγγράφου (υπ΄ αρίθμ. 203-α/2017 από 26/01/2017)
της οικείας Πρωτοβάθμιας Ένωσης που περιγράφει την ζοφερή πραγματικότητα και αποτυπώνει το ανάγλυφο των συνθηκών στις υπηρεσίες του νησιού, συνθήκες και εικόνες που εκθέτουν ανεπανόρθωτα
το σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την
δημόσια υγεία των αστυνομικών, των πολιτών αλλά και των κρατουμένων.
Κύριε Υπουργέ, παρακαλούμε, για την άμεση θεσμική σας παρέμβαση και την διαβίβαση των εντολών προς την Φυσική Ηγεσία, για
την εξακρίβωση των καταγγελλομένων της Ε.Α.Υ. Ζακύνθου και την
απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις ολιγωρίας ή αδράνειας επί των
σχετικών εγκυκλίων και διαταγών, καθώς επίσης και για την αποστροφή που εμφανώς επιδεικνύουν πολλές Διοικήσεις ως προς την
τήρηση του π.δ. 45/20008.

“

Χιούμορ...

Απαγορεύεται
να σκοτώνεις.
Γι’ αυτό, όλοι οι δολοφόνοι
τιμωρούνται,
εκτός αν σκοτώνουν
σε μεγάλους αριθμούς
και υπό τον ήχο
σαλπίγγων.

Του ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ (Καθημερινή)

11-01-17
Παρέμβαση της ομοσπονδίας προς τον Αρχηγό της
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο
Τσουβάλα με αφορμή τις καταγγελίες της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Κορινθίας για τη λειτουργία
του ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. Κορίνθου.

11-01-17
Αίτημα συνάντησης με τον Διοικητή του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών,
κ. Αθανάσιο Καποτά με στόχο την ενημέρωσή μας
για την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου και ασφαλώς της προάσπισης και διαφύλαξης των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και παροχών, στους τομείς της
επικουρικότητας και των εφάπαξ παροχών.

12-01-17
Αιτήματα συναντήσεων με τον Υφυπουργό Εργασίας
για θέματα κοινωνικών ασφαλίσεων κ. Αναστάσιο
Πετρόπουλο και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Χουλιαράκη.

13-01-17
Παρέμβαση της Ομοσπονδίας προς τον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα με αφορμή
τις καταγγελίες της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Θεσσαλονίκης για τη λειτουργία και στελέχωση του
Κεντρικού Ιατρείου Θεσσαλονίκης.

16-01-17
Μόνο ως «κεραυνός εν αιθρία» δεν ακούστηκαν οι
δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ.
Νικολάου Τόσκα, αναφορικά με τα ειδικά μισθολόγια.
Με τον πλέον αδιάψευστο τρόπο, ο κ. Υπουργός, ομολόγησε δημοσίως αυτά που εμείς ως Ομοσπονδία διαβλέπαμε και προειδοποιούσαμε εδώ και μήνες!

17-01-17
Η αναγνώριση της επικινδυνότητας του αστυνομικού
επαγγέλματος επανήλθε στο προσκήνιο ως αίτημα
με αφορμή τα επεισόδια που σημειώθηκαν στη Βέροια και τις καταγγελίες των Πρωτοβαθμίων Ενώσεών μας.

Η ποικιλόμορφη παραβατικότητα στα Εξάρχεια απασχολεί την Ελληνική Αστυνομία
από τη μεταπολίτευση και εντεύθεν. Όλο αυτό το διάστημα και ανάλογα με το ποιος είναι
στην Κυβέρνηση, τα ΜΜΕ στρέφουν τα πυρά τους άλλοτε κατά της αστυνομίας,
άλλοτε κατά της πολιτικής ηγεσίας και άλλοτε εναντίον όλων.

Βολταίρος

”

Ζητείται συναίνεση για την Ελληνική Αστυνομία

Η

ΠΟΑΣΥ, συνεχίζοντας την αγωνιστική της πορεία και το 2017,
ανεξάρτητα από το ποιο πολιτικό κόμμα είναι στην κυβέρνηση,
απαιτεί από όλους σεβασμό στο ρόλο και το έργο των συναδέλφων μας. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η Ελληνική Αστυνομία,
ως βασικός βραχίονας της εκτελεστικής εξουσίας και μηχανισμός διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής πρέπει να λάβει την υψηλή θέση
που της αντιστοιχεί στη σειρά προτεραιοτήτων και της σημερινής κυβέρνησης, και τούτο εμπράκτως και όχι στα λόγια. Δεν νοείται ασφαλής χώρα χωρίς δυνατό σύστημα ασφάλειας, χωρίς τη δυνατότητα
εφαρμογής των νόμων.
Είναι γνωστό ότι το καθεστώς ανομίας που διαμορφώθηκε στη χώρα μας επί σειρά ετών, εξέθρεψε τη διαφθορά και τη σήψη του ίδιου
του πολιτικού μας συστήματος, υπονόμευσε τα θεμέλια της κοινωνίας,
τις αρχές του κράτους δικαίου και την κοινωνική δικαιοσύνη. Η κοινωνία γνωρίζει η ίδια τι προκάλεσε τα σημερινά δεινά και επιζητεί την
προστασία της από τους συνταγματικά προβλεπόμενους θεσμούς.
Όσο λοιπόν οι κυβερνώντες δεν συμβάλλουν αποτελεσματικά στην
θωράκιση της Ελληνικής Αστυνομίας και του Έλληνα Αστυνομικού ώστε
απερίσπαστα να επιτελέσουν τον θεσμικό τους ρόλο, θα εισπράττουν
τη δυσαρέσκεια όλων -και των αστυνομικών, συμπεριλαμβανομένωνδεδομένου ότι η κοινωνική αποδοχή της Αστυνομίας διαχρονικά είναι
σε περίοπτη θέση έναντι άλλων θεσμών και κρατικών υπηρεσιών.
Γι' αυτό η ΠΟΑΣΥ απαιτεί με έμφαση από τη σημερινή Κυβέρνηση

να αντιμετωπίσει σοβαρά τις προτάσεις της απαντώντας, επιτέλους,
στο καίριο ερώτημα «τι αστυνομία θέλουμε και για τι τη θέλουμε».
Όσο αποφεύγει, συνολικά, το πολιτικό σύστημα να δώσει καθαρές
απαντήσεις, άλλο τόσο θα διαιωνίζονται αρνητικά φαινόμενα και θα
συντηρείται το χάσμα μεταξύ αστυνομίας και κοινωνίας, με αποτέλεσμα να μην απελευθερώνονται οι δυνάμεις εκείνες, που υπάρχουν και
θέλουν, ενώ δεν μπορούν σήμερα, να στηρίξουν, πραγματικά, το κοινωνικό μας έργο επ' ωφελεία της ελληνικής κοινωνίας.
Όσο η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει την πολιτική στον τομέα δημόσιας
τάξης και ασφάλειας με δογματισμούς και οικονομικές περικοπές και
όχι ως μια εθνική υπόθεση, κάθε προσπάθειά μας αναπόφευκτα θα
υπονομεύεται προς «τέρψιν» όσων επιβουλεύονται τη δημόσια τάξη και
ασφάλεια, αυτήν την ίδια την ανάκαμψη και την ευημερία της χώρας.
Ας αφήσουν επιτέλους τα πολιτικά κόμματα τις ανέξοδες αντιπαραθέσεις στον τομέα της δημόσιας τάξης και ας αναλάβουν τις ευθύνες
τους για όσα δεν έχουν πράξει επί τόσα χρόνια, παρουσιάζοντας σοβαρές προτάσεις για την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων μας αντί
να διασκεδάζουν τις αγωνίες μας με επικοινωνιακά τρικ και άλλα γνωστά κόλπα, καταδικασμένα στη συνείδησή μας.
Ας επιδείξουν τη συναίνεση που ευαγγελίζονται στην πολιτική τους
για την Ελληνική Αστυνομία και θα διαπιστώσουν γρήγορα ότι το όφελος θα είναι πολλαπλό για όλους. Κανείς δεν κέρδισε με τις άναρθρες
κραυγές πόσο μάλλον με φτηνά «πυροτεχνήματα».
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Το ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. Κορίνθου να λειτουργεί
υποδειγματικά και με ασφάλεια

Σ

τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα απευθύνθηκε η ΠΟΑΣΥ με αφορμή τις καταγγελίες
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κορινθίας
για τη λειτουργία του ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. Κορίνθου.
Όπως επισημαίνεται στο σχετικό έγγραφο της
Ομοσπονδίας, «έχουν παρέλθει τέσσερα (4) συναπτά έτη από την λειτουργία του ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ.
Κορίνθου και σύμφωνα με το επισυναπτόμενο
υπ΄αρίθμ. 301/5/12-κγ από 17/12/2016 έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κορίνθου, οι συνθήκες λειτουργίας του εν λόγω
κέντρου παραμένουν ανεπαρκείς, ιδίως ως προς
την διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των
συναδέλφων, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με
την φρούρηση των αλλοδαπών κρατουμένων-μεταναστών.
Η αιτία δεν είναι άλλη από αυτή της παθογένειας
που διακατέχει το σύνολο του κρατικού μηχανισμού, ο οποίος αδυνατεί σε πολλές των περιπτώσεων να υλοποιήσει και να διαχειριστεί τα αυτονόητα σε ένα ζήτημα που κρίνεται ως εθνικής σημασίας αλλά επαφίεται στο να το αντιμετωπίζει επιδερμικά και με εγκληματική προχειρότητα.
Η εμπεριστατωμένη καταγραφή των βίαιων συμβάντων που γλαφυρά αποτυπώνονται στο επισυ-

ναπτόμενο έγγραφο, καταδεικνύουν του λόγου το
αληθές και συνάμα δημιουργούν προβληματισμό
και αγανάκτηση στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας για τις εικόνες απαξίωσης και ευτελισμού
που υφίσταται το Κράτος Δικαίου και οι λειτουργοί
αυτού.
Κύριε Αρχηγέ, προστατεύστε αυτούς που προστατεύουν την Ελληνική Κοινωνία, θωρακίστε τους
Έλληνες Αστυνομικούς και τους λειτουργούς της
έννομης τάξης, ενισχύσετε με υλικοτεχνικά μέσα
και ανθρώπινο δυναμικό την Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας και στηρίξτε ενεργά τις εύλογες

προτάσεις της οικείας Πρωτοβάθμιας Οργάνωσής
μας, προκειμένου το ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. Κορίνθου να
λειτουργεί υποδειγματικά και με ασφάλεια ως μια
από τις πολλές δομές που υφίστανται για την αντιμετώπιση της προσφυγικής-μεταναστευτικής
κρίσης».
Το σωματείο τονίζει από την πλευρά του ότι στις
εγκαταστάσεις του ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Κορίνθου δυναμικότητας 1.536 ατόμων, κρατούνται περισσότεροι
από επτακόσοι (700) αλλοδαποί, σε τέσσερα (4)
κτίρια, για διαχείριση, επανεισδοχή και επαναπατρισμό στις χώρες τους και η φύλαξη και λειτουρ-

Επείγοντα μέτρα για την
ενίσχυση του Κεντρικού
Ιατρείου Θεσσαλονίκης
Π
αρέμβαση της Ομοσπονδίας προς τον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα με αφορμή τις καταγγελίες της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης για τη λειτουργία και στελέχωση του Κεντρικού Ιατρείου Θεσσαλονίκης.
Όπως αναφέρει στο έγγραφό της η ΠΟΑΣΥ, πρόβλημα
αποτελεί η υποστελέχωση του Κεντρικού Ιατρείου Θεσσαλονίκης σε ανθρώπινο δυναμικό και ιδιαίτερα σε ιατρούς με ειδικότητες οι οποίες είναι απολύτως αναγκαίες
για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής.
Η ΠΟΑΣΥ τονίζει επίσης ότι «είναι αναγκαίο και επιβεβλημένο, μια από τις πλέον νευραλγικές υπηρεσίες της
Βορείου Ελλάδος σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία,
να τύχει της ανάλογης και έμπρακτης υποστήριξης από
την πολιτεία, σε περιόδους μάλιστα ιδιαίτερα επισφαλείς
για την υγεία των αστυνομικών, λόγω των συνθηκών εργασίας, αλλά και του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος που βιώνουν με την υποβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών υγείας.
Κύριε Υπουργέ, η προάσπιση της υγείας και της ασφάλειας των Αστυνομικών είναι από τα θεμελιώδη δικαιώματα αυτών τα οποία η Ομοσπονδία μας προασπίζει με
κάθε πρόσφορο μέσω, ενώ η θέσπιση του π.δ 45/2008
αποτελεί την κορωνίδα του συνδικαλιστικού μας αγώνα
και παρακαλούμε, για την θεσμική σας παρέμβαση, προκειμένου στο μέτρο του εφικτού να τύχουν θετικής κατάληξης οι προτάσεις της Πρωτοβάθμιας Οργάνωσής μας,
τόσο για την στελέχωση όσο και για την κτηριολογική

υποδομή του Κ.Ι.Θ.».
Από την πλευρά της, η Ένωση τονίζει μεταξύ άλλων: «Η
υγεία είναι ένα από τα ύψιστα αγαθά και η προστασία της
δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Η Ένωσή μας και οι χιλιάδες
συνάδελφοι που εκπροσωπούμε, αναμένουμε από την αρμόδια Διεύθυνση Υγειονομικού Α.Ε.Α., ως Προϊστάμενη
Υγειονομική Υπηρεσία, να εξετάσει τις τεράστιες ελλείψεις
σε ιατρικό προσωπικό του Κεντρικού Ιατρείου Θεσσαλονίκης και να αμβλύνει τις λειτουργικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει σε πολλά επίπεδα. Επισημαίνουμε ότι το ΚΙΘ
καλύπτει τις ανάγκες όχι μόνο των συναδέλφων της ΓΑΔΘ
αλλά και των Υπηρεσιών όλης της Βόρειας Ελλάδας.
Τέλος, αναγνωρίζοντας τα πρακτικά προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας που εργάζονται στο
ΚΙΘ, προτείνουμε να εξεταστεί η δυνατότητα εξεύρεσης
κτιριακού χώρου, μέσω της αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να στεγαστεί το
Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις που θα διευκολύνουν την εξέταση των συναδέλφων.
Έτσι, οι ιατροί θα επιτελούν αναπόσπαστοι το έργο τους
και το ΚΙΘ θα εντυπωθεί στη συνείδησή μας για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον τομέα της διάγνωσης και θεραπείας.
Καθώς, στην εποχή μας πολλά βασικά αγαθά αποτελούν «πολυτέλεια», είναι υποχρέωση όλων μας να αγωνιστούμε, ο καθένας από το δικό του μετερίζι, με μοναδικό
στόχο ο Έλληνας Αστυνομικός να λαμβάνει όσα εκ του
Νόμου δικαιούται και να μην αντιμετωπίζεται ως παρίας».

γία πραγματοποιείται αποκλειστικά από Αστυνομικό
Προσωπικό.
Στο χρονικό διάστημα της λειτουργίας του, λόγω
δύστροπων κρατουμένων, ψυχασθενών, που στην
πλειοψηφία τους κρατούνται, προερχόμενοι κυρίως
από άλλες υπηρεσίες όπου δημιουργούσαν προβλήματα, έχει γίνει μια ομαδική απόδραση, αρκετές
απόπειρες αποδράσεων, εμπρησμών, αυτοτραυματισμών επιθέσεων σε Αστυνομικούς κλπ.
Επιπλέον των ανωτέρω σχεδόν σε καθημερινή
βάση οι υπηρετούντες Αστυνομικοί αντιμετωπίζουν
συμπεριφορές όπως λεκτικές επιθέσεις, έργω εξυβρίσεις, μικροεπεισόδια και γενικότερα καταστάσεις οι οποίες εντείνουν τόσο τη σωματική όσο και
την ψυχολογική κατάσταση και φέρουν στα όρια
τις αντοχές των συναδέλφων. Το σωματείο ζητά να
ενισχυθεί το ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. με προσωπικό, την παρουσία μονίμου ιατρικού προσωπικού σε καθημερινή βάση, ώστε να μην απασχολείται αστυνομικό
προσωπικό για την μεταφορά κρατουμένων στα
νοσηλευτικά ιδρύματα, την χορήγηση οχημάτων,
την άμεση εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας, την άμεση απομάκρυνση των κινητών τηλεφώνων από τους αλλοδαπούς, την τοποθέτηση ηλεκτρομαγνητικών κλειδαριών για το άμεσο άνοιγμα
των θυρών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης κλπ.

Υπάρχει έλλειμμα στον
τομέα της αστυνομικής
πρακτικής
Σ
τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα απευθύνθηκε η Ομοσπονδία μας για όσα τραγελαφικά σημειώθηκαν στη
Βέροια με αφορμή εγκαίνια γραφείων πολιτικού κόμματος και τις
αστυνομικές δυνάμεις για άλλη μια φορά να κατηγορούνται για τα ληφθέντα μέτρα.
Οι συνεχείς τραυματισμοί των αστυνομικών δυνάμεων αποκατάστασης της Τάξης και των Διμοιριών Υποστήριξης, θα πρέπει να απασχολήσουν έντονα την πολιτική και φυσική ηγεσία, προκειμένου στο μέτρο
του δυνατού να εκλείψουν αυτά τα φαινόμενα που δημιουργούν συνθήκες ανασφάλειας και προβληματισμού στο αστυνομικό προσωπικό»
σημειώνεται στο σχετικό έγγραφο της ΠΟΑΣΥ.
«Οι προβληματισμοί αυτοί πηγάζουν κυρίως από το εύρος των διαταγών, αλλά και την κακή εκτίμηση των πραγματικών συνθηκών και
διαχείρισης των δημόσιων συναθροίσεων, στις περιπτώσεις που αυτές
έχουν την τάση να εκδηλώνονται με επιθετικότητα και βία.
Διαφαίνεται, λοιπόν σύμφωνα με τις συνεχείς καταγγελίες των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεών μας (επισυνάπτεται το υπ΄ αρίθμ. 1/2017 από
16/01/2017 έγγραφο της Ε.Α.Υ. Χαλκιδικής) ότι υπάρχει έλλειμμα
στον τομέα της αστυνομικής πρακτικής που άπτεται της αποκατάστασης
της τάξης και παρακαλούμε, για την παρέμβασή σας προς την φυσική
ηγεσία για την διασφάλιση των συνθηκών εργασίας των αστυνομικών
που υπηρετούν σε αυτές τις δυνάμεις και την ανάληψη νομοθετικών
πρωτοβουλιών για την αναγνώριση του επαγγέλματός μας ως επικινδύνου, θυμίζοντάς σας παράλληλα, ότι αυτό αποτελούσε την κύρια δέσμευση της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης και σημερινού Κυβερνώντος κόμματος, όπερ και εγένετο με την λαϊκή βούληση».
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Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να γίνει
τροχοπέδη στην βελτίωση της εκπαίδευσης
και στην πιστοποίηση των σπουδών μας
Μ

ιλώντας στο 26ο πανελλαδικό συνέδριο, ο
Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων της ΠΟΑΣΥ κ. Χρήστος Συνδρεβέλης αναφέρθηκε
στις δραστηριότητες που ανέπτυξε το προεδρείο
της Ομοσπονδίας από την ανάληψη των καθηκόντων του πριν από ένα χρόνο έως και σήμερα, τονίζοντας ότι αυτό έδρασε με ιδιαίτερη μαχητικότητα
και με στόχο την προάσπιση των συμφερόντων
όλων των συναδέλφων.
Στη συνέχεια έκανε ιδιαίτερη μνεία στην Ομάδα
εργασίας της οποίας ήταν πρόεδρος και αφορούσε
την αναβάθμιση -«ανωτατοποίηση» της εκπαίδευσης των Αστυνομικών Σχολών, ένα ζήτημα που
όπως τόνισε, όλα τα προηγούμενα χρόνια είχε βαλτώσει στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, αδικώντας ουσιαστικά τους αστυνομικούς που είχαν
κοπιάσει αφενός για να ενταχθούν στο Σώμα με το
σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων, αφετέρου δε,
κατά τη διάρκεια των σπουδών για να έχουν ευδόκιμη φοίτηση, χωρίς όμως τελικά να εφοδιάζονται
με πτυχία ανωτάτου επιπέδου και ισάξια άλλων
αστυνομικών σχολών του εξωτερικού.
Από βήματος, ευχαρίστησε ο ίδιος, τόσο τον τέως Πρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου, καθηγητή κ. Γρηγόριο Τσάλτα όσο και την ειδική επιστήμονα θεμάτων ασφαλείας κ. Ντόρα Γιαννάκη
καθώς και τον πρόεδρο της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρη
Γερακαράκο για τη βοήθεια που προσέφεραν στην

Ομάδα εργασίας, η οποία αποτελούνταν από τους
συναδέλφους κ. Θεόδωρο Χαντζόπουλο (Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής), κ. Σπυρίδωνα Λιότσο (Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Πειραιά), κ. Δημήτριο Καραγιάννη
(Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κέρκυρας) και κ.
Αναστάσιο Καμπούρη (Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκη).
Ο κ. Συνδρεβέλης ανέδειξε στο συνέδριο διεξο-

δικά όλες τις πρωτοβουλίες που έλαβε η Ομάδα
Εργασίας καθώς και το πόρισμα στο οποίο κατέληξε αυτή, το οποίο υπό τη μορφή υπομνήματος
κατατέθηκε με το τέλος των εργασιών της στη Φυσική Ηγεσία προκειμένου να λάβουν σάρκα και
οστά όσα διακηρύττονται περί αναβάθμισης των
Σχολών και ιδίως να αποκτήσει την υπόσταση που
της αξίζει, η Σχολή Αστυφυλάκων, στο πλαίσιο λειτουργίας της Αστυνομικής Ακαδημίας. Για να επι-

τευχθεί αυτό, απαιτείται ευθυγράμμιση του εκπαιδευτικού προγράμματος με όσα ορίζονται στη συνθήκη της Μπολόνιας, δηλαδή αναδιαμόρφωση του
προγράμματος σπουδών, εφαρμογή πιστωτικών
μονάδων και αύξηση των εξαμήνων φοίτησης.
Τέλος, όπως σημείωσε ο Γραμματέας Δημοσίων
Σχέσεων, το πόρισμα της Ομάδας εργασίας ήταν
για πρώτη φορά αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας προβληματισμού, ανταλλαγής απόψεων και
συνεργασίας με διακεκριμένους επιστήμονες που
οδήγησε τελικά και το Αρχηγείο, με εντολή του κ.
υπουργού, στο να συσταθεί Υπηρεσιακή επιτροπή
και να κινηθεί αυτή με βάση τις δικές μας προτάσεις, απαλλαγμένη από απαρχαιωμένες αντιλήψεις
και αγκυλώσεις που βραχυκύκλωναν τα προηγούμενα χρόνια τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης.
Μάλιστα, η υπηρεσιακή επιτροπή κατέληξε και αυτή
στη σύνταξη σχεδίου προεδρικού διατάγματος υιοθετώντας τον βασικό κορμό των προτάσεών μας
και το οποίο όμως επιδέχεται περαιτέρω βελτιώσεων. Το πόρισμα έχει υποβληθεί στην Πολιτική Ηγεσία και είναι θέμα χρόνου να ενημερωθούμε για τις
αποφάσεις της.
Εμείς από την πλευρά μας, δηλώνουμε ετοιμότητα και όπως είπε ο κ. Συνδρεβέλης, δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να γίνει τροχοπέδη στην
βελτίωση της εκπαίδευσης και στην πιστοποίηση
των σπουδών.

Αν δεν ελπίζεις το ανέλπιστο, δε θα το βρεις

Ο

Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΠΟΑΣΥ και επικεφαλής της Ομάδας εργασίας για την αναδιάρθρωση κ. Νικόλαος
Καραπάνος, μιλώντας στο 26ο συνέδριο, χαιρέτισε
τις εργασίες του συνεδρίου και όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτό. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που
ξαναβρίσκομαι ανάμεσα σε παλιούς και νέους φίλους, τόνισε.
Θα ξεκινήσω κοινότοπα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Η χώρα μας εξακολουθεί να τελεί υπό
την κηδεμονία των πιστωτών της. Δύσκολες οι μέρες που πέρασαν και δυσκολότερες αυτές που έρχονται… Και ακόμα μεγαλύτερη η ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε, ότι ο συνδικαλισμός της ουσιαστικής παρέμβασης του οργάνου μας, στα ζητήματα
και θέματα της διοίκησης του χώρου μας, δημιουργεί τους απαραίτητους μηχανισμούς αλληλοελέγχου των πράξεων όλων μας: προϊσταμένων και
υφισταμένων.
Αυτές τις μέρες, η αμφισβήτηση για την αστυνομία είναι ισχυρή. Όμως, εμείς είμαστε εδώ και με
τις πράξεις και τη στάση μας τείνουμε στη δημιουργία σύμπνοιας, αγάπης, αλληλεγγύης και αλληλοσεβασμού μεταξύ μας και μεταξύ ημών και της
κοινωνίας.
Τα προβλήματά μας, συνάδελφοι, παραμένουν
πολλά επί σειρά ετών και χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων και λύσεων. Αγωνιούμε και μαχόμαστε για
την μισθολογική και συνταξιοδοτική μας επιβίωση.
Παλέψαμε για ένα δικαιότερο και εντιμότερο Κώδικα μεταθέσεων. Είμαστε σε διαβούλευση για την

ουσιαστική αναγνώριση των Σχολών μας σε πανεπιστημιακού επίπεδου και έχουν γίνει πολλές
επιμέρους παρεμβάσεις βελτίωσης της σκληρής
αστυνομικής καθημερινότητας.
Θα ήθελα, όμως, να σταθώ ιδιαίτερα στην αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας μιας και είχα την τιμή να είμαι ο επικεφαλής
της Επιτροπής. Βίωσα ξανά και ένιωσα την αγωνία
σας μέσα απ’ τις προτάσεις των Ενώσεών μας, για
μια αξιοκρατική αναδιάρθρωση με γνώμονα την
απτή και σκληρή πραγματικότητα και τις ιδιαιτερότητες που διέπουν τις υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνομίας. Προσδοκούμε σε ένα σύγχρονο αστυ-

νομικό σύστημα που θα συνδυάζει τον υψηλό
επαγγελματισμό με την κοινωνική ένταξη και δράση και εν μέσω βαθιάς οικονομικής κρίσης που
«προστάζει» την περικοπή των δαπανών της.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων παρουσίασε τις προτάσεις της για την αναδιάρθρωση με κύριο μέλημα το συμφέρον της κοινωνίας, προασπιζόμενη τα δικαιώματα των μελών
της για μια σύγχρονη, δημοκρατική και αποτελεσματική Ελληνική Αστυνομία, στην υπηρεσία του
λαού και του έθνους.
Αφουγκραζόμενη πάντα τις ανησυχίες των κατά
τόπους Ενώσεών της, ζήτησε, αξιολόγησε και ακο-

λούθως κατέθεσε τις προτάσεις της, με τρόπο ορθολογικό και εμπεριστατωμένο, προκειμένου αυτές
να τύχουν της αποδοχής του Υπουργείου μας, με
γνώμονα πάντοτε το εύρυθμο της λειτουργίας των
Αστυνομικών Υπηρεσιών και του αξιόμαχου αυτών.
Διαπιστώσαμε όμως, ότι το εγχείρημα ήταν πρόχειρο και επιφανειακό, σε κλειστά κέντρα αποφάσεων, με μοναδικό στόχο την εξοικονόμηση πόρων
και τον έλεγχο των δημοσιονομικών δαπανών.
Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. έστω και την ύστατη στιγμή, ζητάει
την επανεξέταση των θέσεων του Αρχηγείου για
την αναδιάρθρωση και την επίλυση-διόρθωση των
όποιων αστοχιών. Όλα αυτά είναι αποτυπωμένα
στο εγχειρίδιο που σας έχει διανεμηθεί.
Θέλω ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, και φυσικά όλες τις
Ενώσεις που μας βοήθησαν με τις πλήρεις και τεκμηριωμένες προτάσεις τους.
Υπάρχει προοπτική; Υπάρχει ελπίδα; Είναι τα
ερωτήματα που μας απασχολούν. Και βέβαια υπάρχει. Αν δεν ελπίζεις το ανέλπιστο, δε θα το βρεις
έχει πει ο Ηράκλειτος. Προσωπικά, δεν είμαι απαισιόδοξος, το αντίθετο, ευελπιστώ και θα αγωνιστώ
μαζί σας για το καλύτερο. Σας καλώ όλους, και
πρώτα την πολιτική και φυσική ηγεσία μας, να
αφουγκραστούμε τις αγωνίες των συναδέλφων,
και με μπροστάρη την Ομοσπονδία μας να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα.
Τελειώνοντας, εύχομαι το σύνθημα του 26ου
Συνεδρίου να μας γίνει βίωμα: ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ.
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Από θαύμα δεν θρηνήσαμε συναδέλφους
Αποθρασύνθηκαν οι τρομοκράτες στα Εξάρχεια και στο κέντρο της Αθήνας

Σ

ύσσωμες οι Ομοσπονδίες και οι
Ενώσεις της Αττικής καταδίκασαν
την τρομοκρατική ενέργεια που
σημειώθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2017
εναντίον των συναδέλφων μας έξω από
τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ και ζήτησαν την
άμεση λήψη μέτρων για να μη θρηνήσουμε θύματα.
Στην ανακοίνωσή τους, ΠΟΑΣΥ και
ΠΟΑΞΙΑ τονίζουν ότι «η ένοπλη και με
ανθρωποκτόνο πρόθεση, νέα επίθεση σε
διάστημα λίγων εβδομάδων, εναντίον
συναδέλφων μας, αυτή τη φορά στα
Εξάρχεια, έρχεται ως «φυσική» συνέχεια
των πολύμορφων τρομοκρατικών προκλήσεων που λαμβάνουν χώρα καθημερινά στην ευρύτερη περιοχή και που μερικοί αδυνατούν είτε δεν θέλουν να κατανοήσουν, την αναγκαιότητα λήψης
δραστικών μέτρων για την οριστική εξάλειψή τους. Η συνεχιζόμενη αδιαφορία
τους και η καθημερινή έκθεση των συναδέλφων που αποστέλλονται ως «πρόβατα επί σφαγή» σε μια περιοχή που έχει
καταστεί γκέτο, γεννά πολλά ερωτηματικά για τις αποφάσεις που λαμβάνονται
και τις εντολές που δίνονται.
Είναι προφανές ότι οι δολοφονικές
επιθέσεις αποσκοπούν στην απαξίωση
του αστυνομικού θεσμού, στην υπονόμευση της έννομης τάξης και της κοινωνικής συνοχής, έχοντας ως απώτερο
στόχο την ίδια τη Δημοκρατία, σε μια
περίοδο κατά την οποία το αγαθό της
ασφάλειας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έξοδο από την κρίση και
την επιστροφή σε μια τροχιά ανάπτυξης
και ευημερίας.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα δεν θα
αρκεστεί αυτή τη φορά στο να καταδικάσει απερίφραστα αυτές τις νοσηρές

ενέργειες, εκφράζοντας τη στήριξή του
στον τραυματισμένο συνάδελφό μας ή
διαβεβαιώνοντας την ελληνική κοινωνία
ότι τέτοιες ενέργειες προφανώς και δεν
πτοούν τον Έλληνα Αστυνομικό, αλλά
θα θέσει προ των ευθυνών τους όλους
τους ιθύνοντες σε υψηλό επίπεδο για τη
συνέχιση αυτής της επικίνδυνης κατάστασης.
Δεν είναι δυνατόν η ζωή των συναδέλφων μας να είναι το τελευταίο πράγμα που απασχολεί τη συντεταγμένη πολιτεία διότι δεν εξηγείται αλλιώς η εγκληματική αδιαφορία με την οποία «αντιμετωπίζονται» οι τραυματισμοί συναδέλφων μας, οι εμπρησμοί περιουσιών
και υλικών αγαθών, η κοινωνική αναστάτωση και η παράλυση της οικονομικής δραστηριότητας στη συγκεκριμένη
περιοχή.
Οι καταδρομικές αυτές επιθέσεις, που
από θαύμα δεν αφήνουν νεκρούς συναδέλφους μας, πρέπει επιτέλους να αφυπνίσουν τους κυβερνώντες και το πολιτικό σύστημα γενικότερα και να μην περιορίζονται σε βαρύγδουπες δηλώσεις
και κροκοδείλια δάκρυα, αναλωνόμενοι
σε ωραία λόγια για το ρόλο και την προσφορά της Ελληνικής Αστυνομίας.
Άραγε, τι άλλο πρέπει να συμβεί για
να αντιληφθούν οι αρμόδιοι ότι όσο συνεχίζεται το «χάιδεμα» των «γνωστών
αγνώστων» γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη η εγκληματική τους δράση;
Άραγε, τι άλλο πρέπει να συμβεί για να
αναγνωρίσουν επιτέλους την επικινδυνότητα της εργασίας του Αστυνομικού;
Άραγε, τι άλλο πρέπει να συμβεί για
να κατανοήσουν την ανάγκη ενίσχυσης,
με ανθρώπινο δυναμικό, της Ελληνικής
Αστυνομίας;

Το γεγονός ότι ειδικά η σημερινή επίθεση ήρθε λίγες μόλις ώρες μετά την
επιτυχία της Ελληνικής Αστυνομίας με
τη σύλληψη - την οποία και χαιρετίζουμε - της γνωστής καταζητούμενης για
συμμετοχή σε τρομοκρατικές και άλλες
εγκληματικές ενέργειες, πρέπει όχι
απλώς να προβληματίσει αλλά πρωτίστως να θέσει ηχηρά και αυταπόδεικτα
σε πλήρη συναγερμό και δράση όλους
τους αρμοδίους.
Όχι μόνο για να αποτραπούν τα χειρότερα, αλλά για να δρομολογηθούν
άμεσα διαδικασίες εκσυγχρονισμού
αστυνομικών δομών και υπηρεσιών,
αφήνοντας οριστικά στο παρελθόν ατελέσφορες έως και επικίνδυνες πρακτικές φύλαξης «στόχων», όπως εν προκειμένω συμβαίνει στην περιοχή των
Εξαρχείων και δη στο συγκεκριμένο
«στόχο».
Καλούμε την πολιτεία και τα πολιτικά
κόμματα να αναλάβουν πρωτοβουλίες
για την ουσιαστική ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας και την προστασία του
ανθρώπινου δυναμικού της από τους
οξυμένους κινδύνους που το απειλούν.
Καλούμε, τέλος, την ελληνική κοινωνία να απομονώσει τους αυτόκλητους
«επαναστάτες» εκφράζοντας παντοιοτρόπως την υποστήριξή της στον αστυνομικό θεσμό και στον Έλληνα Αστυνομικό που τον υπηρετεί ανελλιπώς με πενιχρά μέσα, θέτοντας διαρκώς και εν
γνώσει του σε κίνδυνο την ίδια την
ύπαρξή του. Από την πλευρά μας, συνεχίζουμε ακατάπαυστα να αγωνιζόμαστε
για τη θωράκιση της Ελληνικής Αστυνομίας, τονίζοντας για άλλη μια φορά ότι
κάθε επίθεση εναντίον αστυνομικού είναι επίθεση εναντίον της κοινωνίας».

Πρωτοβουλία
της ΠΟΑΣΥ για τη
θεσμοθέτηση της
επικινδυνότητας

Τ

ο Προεδρείο της Ομοσπονδίας, συναντήθηκε
στις 23 Ιανουαρίου 2017
με τον Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ
και του υπέβαλε το διαχρονικό
αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος για τη θεσμοθέτηση
της επικινδυνότητας της εργασίας του Έλληνα Αστυνομικού,
τονίζοντας στον ίδιο να αναλάβει σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.
Ευνόητο είναι ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερη επιχειρηματολογία για την ικανοποίηση του
αιτήματός μας, δεδομένων των
θυμάτων εν ώρα υπηρεσίας και
ένεκα ταύτης, των κοινώς παραδεδεγμένων αντίξοων συνθηκών εργασίας, του συνεπαγόμενου στρες και των επαγγελματικών ασθενειών που
πλήττουν το αστυνομικό προσωπικό.

Μηνυτήριες αναφορές για τη φύλαξη ευπαθών
στόχων από τις Ενώσεις Αθηνών και Πειραιά

Ο

ι Ενώσεις της Αττικής με κοινή ανακοίνωσή τους εξέφρασαν τον αποτροπιασμό τους για την άνανδρη επίθεση στη διμοιρία των ΜΑΤ ενώ οι
Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και Πειραιά προχώρησαν ένα
βήμα παραπέρα, υποβάλλοντας μηνυτήριες αναφορές για τα μέτρα που λαμβάνονται στη φύλαξη ευπαθών στόχων, τονίζοντας ότι πολλές φορές στο παρελθόν έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την ανεξέλεγκτη διάθεση
αστυνομικών δυνάμεων στη φύλαξη ευπαθών στόχων.
Όπως τονίζει η ΕΑΥ Αθηνών, «έχουμε αντιδράσει κατά καιρούς με ανακοινώσεις και με παραστάσεις διαμαρτυρίας, ενώ έχουμε μεταφέρει την αγωνία
μας τονίζοντας τους κινδύνους που διατρέχουν οι συνάδελφοι που εκτελούν
απροστάτευτοι τις παραπάνω φυλάξεις, σε όλες μας τις επαφές με την εκάστοτε
Φυσική και Πολιτική Ηγεσία. Η παραπάνω αγωνία μας μεταφέρθηκε πολλές φορές και στο δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό μας όργανο, την Π.Ο.ΑΣ.Υ. καθώς
και στα Γενικά Συμβούλια».
Και αφού σημειώνει ότι «το πρόσφατο περιστατικό της τρομοκρατικής επίθεσης σε βάρος της διμοιρίας αποκατάστασης τάξης που είχε διατεθεί προς φύλαξη των γραφείων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην οδό Χαριλάου Τρικούπη ήταν αυτή που
ξεχείλισε το ποτήρι, διότι όλως παρανόμως διατέθηκε διμοιρία για σταθερή φύ-

λαξη κατά παρέκκλιση της Υ.Α. 7001/1994 και μάλιστα στην επίμαχη περιοχή
των Εξαρχείων», καταλήγει: «Για αυτούς τους λόγους η Ένωσή μας προχώρησε
στην υλοποίηση της προειδοποίησης που είχε θέσει κατά καιρούς και κατέθεσε
μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών ζητώντας να διερευνηθούν
οι τυχόν ποινικές ευθύνες των υπευθύνων για το έγκλημα της έκθεσης (άρθρο
306 του Π.Κ.) και για οποιοδήποτε άλλο ποινικό αδίκημα προκύψει».
Επίσης, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά στην αναφορά της προς
την Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά τονίζει μεταξύ άλλων:
«Με μελανά γράμματα είναι γραμμένη η ιστορία της ΕΛ.ΑΣ., είτε από λάθη,
είτε από παραλήψεις, είτε από λάθος χειρισμούς. Όποια και αν είναι η αιτία
όμως, είναι καθήκον όσων μένουν πίσω, να μαθαίνουν από το παρελθόν και
να φροντίζουν για το μέλλον.
Δυστυχώς οι αιτιάσεις του Σωματείου προς τους αρμόδιους υπηρεσιακούς
παράγοντες δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα και το Διοικητικό Συμβούλιο πλέον
δεν είχε άλλη επιλογή ή εναλλακτική δυνατότητα. Οι συνάδελφοι που διατίθενται
σε φύλαξη όχι απλώς έχουν δίκαιο αλλά οι διαμαρτυρίες τους είναι διαμαρτυρίες
στοιχειώδους διαφύλαξης της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας τόσο αυτών
όσο και των στόχων».

Τ

ο πρώτο Διοικητικό & Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας κατά το
νέο έτος πραγματοποιήθηκε στην
Αθήνα, στις 30 και 31 Ιανουαρίου
2017, με στόχο, αφενός την ενημέρωση των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων
για τις ενέργειες της Εκτελεστικής
Γραμματείας και την πορεία των εκκρεμών ζητημάτων που απασχολούν τον
κλάδο μας, αφετέρου δε, για να δοθούν
απαντήσεις τόσο εκ μέρους της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας της Ελληνικής
Αστυνομίας όσο και των παρισταμένων
εκπροσώπων των Πολιτικών Κομμάτων,
δεδομένου ότι αυτήν την περίοδο δίνουμε έμφαση στην αναγνώριση της
επικινδυνότητας της εργασίας και στην
αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών, όπως επιτακτικά επιζητούμε, εξοπλισμένοι και με τις αποφάσεις του ΣτΕ,
τις οποίες η Κυβέρνηση επιχειρεί να
«προσπεράσει», προωθώντας εν κρυπτώ ένα νέο ειδικό μισθολόγιο περικοπών και υποβάθμισης της ζωής μας.
Ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Γραμματείας κ. Γρηγόρης Γερακαράκος
ενημέρωσε αναλυτικά το Γενικό Συμ-

O

ι επίσημοι προσκεκλημένοι της
Ομοσπονδίας εκφράζοντας τη
συμπαράστασή τους στα δίκαια
αιτήματά μας τοποθετήθηκαν ειδικότερα, ως εξής:
Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης μιλώντας για την νομοθετική διάταξη που
θα καταθέσουμε είπε ότι θα πρέπει να
αξιολογήσουμε και τις οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει η αναγνώριση της
επικινδυνότητας της εργασίας. Υπάρχει
όμως η δέσμευση του κ. Τόσκα ότι θα
εξετάσει το αίτημα με τη διαβεβαίωση
ότι δεν θα υπάρχει αυτή η οικονομική
επιβάρυνση. Κατ' αρχήν να αναγνωρισθεί και μετά βλέπουμε.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση στον
τομέα της δημόσιας τάξης (όχι σκληρή
καταστολή, αλλά συμμετοχική διαδικασία στην πρόληψη με την κοινωνία,
ΚΑΜ, κοινοτική αστυνόμευση κλπ) και
σε ό,τι αφορά στην αναδιοργάνωση των
Υπηρεσιών είπε ότι ολοκληρώνεται και
τυπικά η δημοσίευση του Π.Δ. με υπογραφή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και επίκειται η έκδοση της κανονιστικής απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας για άμεση υλοποίηση. Απαντώντας στη δυσφορία που
υπάρχει για τα ζητήματα καθαριότητας
και υλικοτεχνικής υποδομής εξέφρασε
τη δυσαρέσκειά του προς ορισμένους
διοικούντες τονίζοντας ότι δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν ποσό ύψους
50.000.000 ευρώ το οποίο επεστράφη
στο ΓΛΚ( !) όταν το 89% ως 91% από τα
1,5 δις του προϋπολογισμού διατίθενται
για τη μισθοδοσία και θα έπρεπε το υπόλοιπο 100% να διατίθενται για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και μέσων.
Επίσης, αναφορικά με το θέμα της
εκπαίδευσης είπε ότι στόχος είναι η
εναρμόνιση με τη συνθήκη της Μπολόνιας και επ' αυτού θα υπάρξουν σύντομα ανακοινώσεις.
Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων
κ. Βασίλειος Λεβέντης είπε από την
πλευρά του ότι και οι αστυνομικοί υποφέρουν λόγω της κρίσης, αναγνώρισε
τις οικονομικές αδικίες που έχουμε
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Τέρμα τα κροκοδείλια δάκρυα

βούλιο για τη σημαντική πρωτοβουλία
της Ομοσπονδίας να συντάξει λίαν
προσεχώς νομοθετική διάταξη για την
αναγνώριση της επικινδυνότητας της
εργασίας και να την προωθήσει στη
Βουλή προκειμένου Κυβέρνηση και
Πολιτικά Κόμματα να αναλάβουν τις

ευθύνες τους, βάζοντας τέρμα στην
υποκρισία και στα κροκοδείλια δάκρυα,
κάθε φορά που συμμετέχουν σε εκδηλώσεις μνήμης των Ηρώων του Σώματος ή το χειρότερο, στα μνημόσυνα και
στις κηδείες των πεσόντων στο βωμό
του καθήκοντος. Ζήτησε δε από τους

παρισταμένους να
τοποθετηθούν με
παρρησία επί του
θέματος, τονίζοντας ότι η Ομοσπονδία σε συνεργασία με τις άλλες
Ομοσπονδίες και
Ενώσεις των Σωμάτων Ασφαλείας
όταν η νομοθετική
διάταξη έρθει στη
Βουλή θα είναι εκεί
διαδηλώνοντας για
την υπερψήφιση του δίκαιου αυτού αιτήματος. Διευκρίνισε δε, ότι ο αγώνας
μας δεν είναι αντιπολιτευτικός αλλά
υπαγορεύεται από τα άλυτα προβλήματα των συναδέλφων και της αστυνομίας
στο σύνολό της και γι' αυτό θα συνεχίζεται όσο αυτά δεν επιλύονται ανεξάρ-

τητα από το ποιο κόμμα κυβερνά.
Επίσης, επέστησε την προσοχή των
Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων να είναι
«στο κόκκινο» ενόψει του ενδεχομένου,
η Κυβέρνηση να αιφνιδιάσει τα συνδικάτα, με την κατάθεση στη Βουλή, συνολικού σχεδίου νόμου για τα ειδικά μισθολόγια, τονίζοντας ότι προέχει η ενημέρωση και η επαγρύπνηση όλων των
συναδέλφων στο κρίσιμο αυτό διάστημα
των συζητήσεων της Κυβέρνησης με το
«κουαρτέτο» για την β΄ αξιολόγηση,
ώστε όταν χρειαστεί, να ξεδιπλώσουμε
τις αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις,
έχοντας εμπιστοσύνη στα συνδικαλιστικά μας όργανα.
Ο Πρόεδρος της Ε.Γ., με αφορμή το
θόρυβο που προκλήθηκε γύρω από το
αν υπάρχει περίπτωση επιστροφής εισφορών σε ασφαλισμένους του
Τ.Π.Δ.Υ., ενημέρωσε το Σώμα, ότι υπήρ-

ξε συνάντηση με τον Διοικητή του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. κ. Αθανάσιο Καποτά, στο
οποίο αυτό υπερταμείο υπάγεται πλέον
το Τ.Π.Δ.Υ., όπου τέθηκαν συγκεκριμένα
ερωτήματα τις απαντήσεις των οποίων
δεσμεύτηκε να μας αποστείλει άμεσα.
Το τρίτο ζήτημα που θίχθηκε εισηγητικά από τον Πρόεδρο της Ε.Γ. αφορούσε στο ασφαλιστικό και ειδικότερα στην
αναμενόμενη εγκύκλιο του Υπουργείου
Εργασίας για την εφαρμογή του νέου
ασφαλιστικού νόμου ως προς τις καταβαλλόμενες εισφορές (μάχιμη 5ετία,
αναγνώριση στρατιωτικής θητείας, αναγνώριση χρόνου σπουδών κλπ), τονίζοντας ότι προσδοκούμε άμεση ενημέρωση που ευελπιστούμε ότι θα δοθεί στα
πλαίσια της συνάντησης που έχουμε ζητήσει με τον αρμόδιο Υφυπουργό Εργασίας για θέματα κοινωνικών ασφαλίσεων κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο.

Τι απάντησαν οι προσκεκλημένοι μας

υποστεί ωστόσο στη συνέχεια άσκησε
κριτική στο Συμβούλιο της Επικρατείας,
λέγοντας ότι αυτό δεν μπορεί να βγάζει
αποφάσεις οικονομικού χαρακτήρα.
Απαιτείται, συμπλήρωσε, ωρίμανση των
αιτημάτων μας και όταν το επιτρέψουν
οι συνθήκες θα υποστηρίξει να ικανοποιηθούν πρώτοι οι αστυνομικοί.
Ο Αναπληρωτής Τομεάρχης Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος
Χαρακόπουλος, βουλευτής Ν. Λαρίσης,
αφού ανάφερε ότι για το κόμμα του είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα τα θέματα
δημόσιας τάξης σε ό,τι αφορά την αναγνώριση του επαγγέλματος ως επικινδύνου είπε ότι, η νομοθετική διάταξη
πρέπει να κατατεθεί με κυβερνητική
πρωτοβουλία διότι μόνο έτσι θα συνοδεύεται από έκθεση του ΓΛΚ. Σε διαφορετική περίπτωση κανείς δεν θα γνωρίζει το κόστος. Επίσης, επανάλαβε την
θέση του κόμματός του ότι ως Κυβέρνηση θα αποδώσει το υπόλοιπο 50%
των παρακρατηθέντων ποσών, ώστε να
υπάρξει πλήρης συμμόρφωση στις αποφάσεις του ΣτΕ.
Ο βουλευτής Αχαΐας ΠΑ.ΣΟ.Κ. - Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ. Θεόδωρος
Παπαθεοδώρου υπενθύμισε ότι εκ μέρους του υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη δεν υπάρχει καμία νομοθετική
ρύθμιση και άρα είναι ευκαιρία να αναλάβει τη δέσμευση για την αναγνώριση

της επικινδυνότητας της εργασίας ώστε
να είναι κοστολογημένη με ευθύνη της
Κυβέρνησης. Για το μισθολόγιο εκτίμησε ότι επίκειται νέα συρρίκνωση ενώ
άσκησε κριτική στο υπουργείο για
απουσία ουσιαστικής αντεγκληματικής
πολιτικής.
Ο βουλευτής Β' Αθήνας του ΚΚΕ κ.
Χρήστος Κατσιώτης τόνισε ότι το κόμμα του στηρίζει διαχρονικά τα δίκαια αιτήματα των ενστόλων και άρα και την
αναγνώριση της επικινδυνότητας της
εργασίας, τάχθηκε υπέρ του δημόσιου
χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης
και συνέστησε συνέχιση του αγώνα για
το ΤΕΑΠΑΣΑ.
Ο εκπρόσωπος του ΠΟΤΑΜΙΟΥ,
υπεύθυνος Τομέα Ασφάλειας, κ. Γεώργιος Τσιτσιλιάνος εξέφρασε την άποψη
ότι την αναγνώριση της επικινδυνότητας
της εργασίας θα έπρεπε να την προβάλει

όχι μόνο το συνδικαλιστικό μας κίνημα
αλλά και ο Αρχηγός της Ελληνικής
Αστυνομίας και ότι για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων απαιτείται συνολικά
ένα σχέδιο ανασυγκρότησης και ιεράρχηση προτεραιοτήτων όπου το κόμμα το
οποίο εκπροσωπεί θα σταθεί αρωγός σε
κάθε δίκαιο αίτημά μας.
Χαιρετισμό στο Γενικό Συμβούλιο
απηύθυναν στη συνέχεια, ο Αρχηγός της
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ.
Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ο Πρόεδρος
της ΠΟΑΞΙΑ κ. Ιωάννης Κατσιαμάκας, ο
Πρόεδρος της ΕΑΠΣ κ. Ιωάννης Σταμούλης, ο Πρόεδρος της ΠΟΕΠΛΣ κ.
Κωνσταντίνος Κυράνης, ο Αντιπρόεδρος της ΠΕΑΛΣ κ. Γεώργιος Μαραγκός, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΕΥΠΣ
κ. Νικόλαος Λαβράνος, ο Πρόεδρος της
ΠΟΑΑΣΑ κ. Ευάγγελος Χριστακόπουλος
και ο Πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος

της ΙΡΑ κ. Ιωάννης Καραπατάκης ενώ
μας τίμησε με την παρουσία της και η
Πρόεδρος του ΤΕΑΠΑΣΑ Ταξίαρχος κα
Παναγιώτα Χαρώνη.
Ο νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας κ. Χάρης Μπουκουβάλας παρουσιάζοντας στο Γ.Σ. τα «νομικά νέα»
αναφέρθηκε στην νομοθετική διάταξη
για την επικινδυνότητα, σημειώνοντας
ότι θα πρόκειται για πρωτόγνωρη για τα
ελληνικά δεδομένα διάταξη, καθώς θα
διαχωρίζει τη θεσμική αναγνώριση της
επικινδυνότητας του επαγγέλματος από
οποιαδήποτε οικονομική απαίτηση.
Επίσης ενημέρωσε για την αίτηση ακύρωσης της Ομοσπονδίας αναφορικά με
την απόφαση του ΔΣ του ΤΕΑΠΣΑ για τα
συμπληρωματικά εφάπαξ των συνταξιοδοτηθέντων συναδέλφων τα έτη 2012
έως 2014 η οποία θα συζητηθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε χρόνο ρεκόρ,
και συγκεκριμένα, στις 12 Ιουνίου 2017.
Στη συνέχεια ανέπτυξε εκτενώς τις διατάξεις του νόμου και των εγκυκλίων για
το Πόθεν Έσχες, σημειώνοντας ότι υπάρχει διάκριση – εγγύηση για τη διαδικασία
πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα και
επομένως δεν τίθεται ζήτημα προσφυγής.
Σε ό,τι αφορά τις αγωγές για τις μισθολογικές διαφορές των ετών 2015 και
2016 αυτές έχουν όλες επιδοθεί.
Τέλος, σε ό,τι αφορά το ειδικό μισθολόγιο, εξήγησε το θεσμό της «προσωπικής διαφοράς» που μπορεί να εξελιχθεί σε προετοιμασία για ενεργοποίηση
του «κόφτη» εφόσον δεν επιτυγχάνεται
ο στόχος για τα πλεονάσματα.
Κατά τη διάρκεια των διήμερων εργασιών οι εκπρόσωποι των Πρωτοβαθμίων
Οργανώσεων παρουσίασαν συνοπτικά
θέματα τοπικού ενδιαφέροντος δίνοντας
έμφαση στο οξύ ζήτημα της καθαριότητας, στην ενημέρωση για το θέμα που
προέκυψε με το Τ.Π.Δ.Υ., πάγωμα μισθολογικών προαγωγών, στη στελέχωση
και στις άσκοπες μετακινήσεις των διμοι-

ριών, στην αναθεώρηση των σχεδίων
φρούρησης στόχων, στα πεπαλαιωμένα
οχήματα (έλεγχος από ΚΤΕΟ), στη ψυχική κόπωση που υφίστανται οι συνάδελφοι όταν δεν γνωρίζουν τι μέλλει γενέσθαι στην υπηρεσία τους, στα νυχτερινά,
στις μεταγωγές, στα πάρεργα, στην αποδέσμευση από τα Κέντρα φιλοξενίας
προσφύγων, στην ενίσχυση του ΠΡΟΚΕΚΑ Κορίνθου, στην έκδοση καθηκοντολογίου για τα Κέντρα προσφύγων κλπ.
Επιβράβευση αγώνων
Ακολούθησε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας με τις ευλογίες του Πανοσιολογιώτατου Αρχιμανδρίτη κ. Νεκτάριου Κιούλου και η επιβράβευση
των τεσσάρων μελών της προσωρινής
διοίκησης της Ομοσπονδίας, το έτος
2009, για την αγωνιστική τους δράση
και προσφορά στο συνδικαλιστικό κίνημα και σημερινών αποστράτων - συναδέλφων κ.κ. Ιωάννη Κατσαρού, Παναγιώτη Μόσχου, Δημητρίου Χρυσουλά, Σωκράτη Σκλιά ενώ παρευρέθησαν
και τα έτερα μέλη της τότε προσωρινής
διοίκησης κ.κ. Γεώργιος Κουλιάκης
(Ταμίας ΠΟΑΣΥ), Αλέξανδρος Καλευράς
(Γεν. Γραμ. Ε.Α.Υ. Θεσσαλονίκης) και
Βασίλειος Καψάλης (Αντιπρόσωπος
ΠΟΑΣΥ Ε.Α.Υ. Ν. Δωδεκανήσου).
Η νέα συνδικαλιστική χρονιά, ας αποτελέσει μια νέα αφετηρία επίμονων και
επίμοχθων αγώνων για την πραγμάτωση
των οραμάτων και την ικανοποίηση
όλων των δίκαιων αιτημάτων που λεπτομερώς παρατίθενται στο Ψήφισμα του
26ου πανελλαδικού μας συνεδρίου και
αποτελούν τον γνώμονα της καθημερινής μας πορείας. Για μια ΠΟΑΣΥ αντάξια
των προσδοκιών μας και για μια Ελληνική Αστυνομία, σύγχρονη και αποτελεσματική, όπως ακριβώς αρμόζει σε δημοκρατικούς φορείς που δικαιούνται το
σεβασμό όλων μας.
Αγώνας καθολικός, καθοριστικός
σταθμός για το μέλλον μας!
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Αποφάσεις Ομοσπονδιών ενόψει
Η σύγκρουση θα είναι αμείλικτη διότι και η υπομονή έχει τα όριά της. Αφού υπάρχουν
πλεονάσματα, όπως υποστηρίζει η Κυβέρνηση, οφείλει να εφαρμόσει τις αποφάσεις
του ΣτΕ, όπως υποστήριζε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός

Ε

νόψει της νέας συνδικαλιστικής χρονιάς, συνεδρίασαν στις 10/1/2017, τα προεδρεία
των Ομοσπονδιών μας, προκειμένου να θέσουν τις προτεραιότητες του αγώνα μας και να
προβούν στις δέουσες συνδικαλιστικές παρεμβάσεις προς την Κυβέρνηση και γενικότερα προς τους
αρμόδιους υπουργούς και κρατικούς λειτουργούς.

Ειδικότερα, εξετάστηκαν τόσο τα κοινά αιτήματα που απασχολούν τις Ομοσπονδίες όσο
και επί μέρους θέματα που άπτονται της λειτουργίας των Σωμάτων και των συναδέλφων
μας αστυνομικών, πυροσβεστών και λιμενικών.
Όσον αφορά τα κοινά προβλήματα, μετά και
τις τελευταίες δηλώσεις και ανακοινώσεις εκ
μέρους στελεχών του ΥΕΘΑ ότι επίκειται η

ψήφιση νέου μισθολογίου τους πρώτους μήνες του νέου έτους, το συνδικαλιστικό μας κίνημα παραμένει σε επαγρύπνηση και ετοιμότητα προκειμένου η κυβέρνηση να εφαρμόσει
πλήρως τις αποφάσεις του Συμβουλίου της
Επικρατείας. Αναφορικά με το ασφαλιστικό,
εκφράστηκε η ανησυχία μας για τη μην έκδοση μέχρι σήμερα από το αρμόδιο υπουργείο
Εργασίας των διευκρινιστικών εγκυκλίων που
θα εξειδικεύουν την εφαρμογή των διατάξεων
του ασφαλιστικού νόμου για τους ένστολους.
Προς τούτο, αποφασίστηκε να ζητήσουμε
συναντήσεις με τον αρμόδιο αναπληρωτή
υπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Χουλιαράκη
και τον αρμόδιο υφυπουργό Εργασίας για θέ-

ματα κοινωνικών ασφαλίσεων κ. Αναστάσιο
Πετρόπουλο.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν και τα
προβλήματα που προέκυψαν από την αλλαγή
του τρόπου υποβολής του Πόθεν Έσχες (ηλεκτρονικά), πέραν των δυσκολιών κατά τη συγκέντρωση των στοιχείων που απαιτούνται και
προς τούτο αποφασίστηκε να εξετασθεί από
τους νομικούς συμβούλους των Ομοσπονδιών, η δυνατότητα προσβολής του νέου τρόπου στο Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω του
κινδύνου διαρροής προσωπικών δεδομένων.
Σε ό,τι αφορά τα επιμέρους θέματα των Σωμάτων, τέθηκε από την πλευρά των Ομοσπονδιών του Πυροσβεστικού Σώματος, το ζήτημα

που έχει προκύψει με την υποχρεωτική στελέχωση των περιφερειακών αεροδρομίων με
προσωπικό από την υπάρχουσα δύναμη, τροποποιώντας στην ουσία την υφιστάμενη νομοθεσία για τις μετακινήσεις και χωρίς να
προβλέπεται η προκήρυξη νέων προσλήψεων
για την κάλυψη νέων αναγκών.
Οι Ομοσπονδίες εκφράζουν την αλληλεγγύη
τους και απαιτούν από το αρμόδιο υπουργείο
να επανεξετάσει τη διαδικασία δεδομένου ότι
υπάρχουν τρομερές ελλείψεις σε ανθρώπινο
δυναμικό και τα κενά που θα προκύψουν από
τις μετακινήσεις αυτές, θα αποβούν εις βάρος
του αξιόμαχου του Πυροσβεστικού Σώματος.
Φλέγοντα όμως εξακολουθούν να είναι για

Ηχηρό «παρών» στη συγκέντρωση
διαμαρτυρίας των Πυροσβεστών

Να μην αποτολμήσουν να σχεδιάσουν αντίστοιχες πρακτικές και στα άλλα Σώματα,
ανατρέποντας το υφιστάμενο αντικειμενικό σύστημα μεταθέσεών μας,
προειδοποίησε ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρης Γερακαράκος

Τ

ην έμπρακτη αλληλεγγύη στον αγώνα των
πυροσβεστών εκφράσαμε με τη συμμετοχή
μας στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία προς τη Βουλή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος,
στις 20 Ιανουαρίου 2017.
Τονίζουμε κι εμείς από την πλευρά μας, συμμεριζόμενοι τον προβληματισμό τους, ότι το Πυροσβεστικό Σώμα έχει ανάγκη από προσλήψεις, έχει
ανάγκη από ομογενοποίηση του προσωπικού του,
έχει ανάγκη από αναβάθμιση των υπαλλήλων του
με την εφαρμογή ενός σύγχρονου Βαθμολογίου
κατωτέρων και όχι από οποιαδήποτε προσπάθεια

κατάργησης του κανονισμού μεταθέσεων με απώτερο σκοπό την προσπάθεια νομιμοποίησης της
αυθαιρεσίας και δη με μετακινήσεις πυροσβεστών
προς τα αεροδρόμια που εξαγόρασε μια ιδιωτική
εταιρία (Fraport).
Καλούμε τους αρμοδίους να εγκύψουν στα
πραγματικά προβλήματα των συναδέλφων μας,
λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι κι αυτοί άνθρωποι
οικογενειάρχες με ανάγκες και υποχρεώσεις και
όχι απρόσωπα όντα ενός μηχανισμού –δυνάστη
των μελών του.
Τόσο με τις δηλώσεις του στα ΜΜΕ όσο και από
το βήμα της συγκέντρωσης, ο πρόεδρος της ΠΟΑ-

ΣΥ κ. Γρηγόρης Γερακαράκος, αναφέρθηκε στα
σχέδια ξεσπιτώματος εκατοντάδων συναδέλφων
μας προκειμένου να στελεχωθούν υπηρεσίες πυρασφάλειας στα ιδιωτικά αεροδρόμια της Fraport
και προειδοποίησε να μην αποτολμήσουν να σχεδιάσουν αντίστοιχες πρακτικές και στα άλλα Σώματα, ανατρέποντας το υφιστάμενο αντικειμενικό
σύστημα μεταθέσεών μας.
«Όπως πάντα, όλοι μαζί ενωμένοι θα παλέψουμε
για να μην περάσει το σχέδιο των μεταθέσεων που
ισοδυναμεί με ανατροπή του εργασιακού μας στάτους, γνωρίζοντας ότι όταν πιάνει φωτιά το σπίτι
του γείτονα, κινδυνεύει και το δικό σου.

Δεν μπορεί οι αποικιοκρατικού τύπου συμφωνίες
που υπογράφουν ανεξαίρετα όλες οι μνημονιακές
κυβερνήσεις από το 2010 και μετά, να καταργούν
νόμους και διατάγματα που είχαν θεσμοθετηθεί με
αίμα και αγώνες για την προστασία των εργασιακών μας δικαιωμάτων.
Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, καλώντας την κυβέρνηση να προβεί σε νέες προσλήψεις ενισχύοντας με νέο αίμα την Πυροσβεστική και την Αστυνομία αντί να μηχανεύεται τεχνάσματα για να καλύψει
τα κενά που μοιραία θα μειώνουν το επίπεδο ασφαλείας στη χώρα μας», κατέληγε η κοινή ανακοίνωση
της ΠΟΑΣΥ και της ΠΟΑΞΙΑ για το ίδιο θέμα.

Δεκέμβριος 2016 - Ιανουάριος 2017 ΝέαΑστυνομία

9
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της νέας συνδικαλιστικής χρονιάς
όλα τα Σώματα, τα προβλήματα της καθημερινότητας που προκαλεί η υποστελέχωση των
Υπηρεσιών, όπου επιβαρύνει τους συναδέλφους μας με πρόσθετες ώρες απλήρωτης εργασίας, χωρίς ωράρια και Ημερήσιες Αναπαύσεις. Επίσης, τα πενιχρά και απαρχαιωμένα
μέσα επιτείνουν τους κινδύνους και την ανασφάλεια χωρίς η κυβέρνηση να προβαίνει
στην αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας.
Επικινδυνότητα
Τέλος, την ανησυχία όλων προκάλεσε η τελευταία τρομοκρατική επίθεση στη Διμοιρία
της ΔΑΕΑ έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ
στην Αθήνα, εκφράστηκε δε έντονος προβληματισμός για τις συνεχιζόμενες δολοφονικές
επιθέσεις και την απάθεια με την οποία αντιμετωπίζονται από την Πολιτεία, παρά τις επισταμένες προσπάθειές μας να προειδοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε τους ιθύνοντες προκειμένου να αναθεωρήσουν παρωχημένους τρόπους αστυνόμευσης και σχέδια
ασφαλείας σταθερών στόχων, που μετατρέπουν τους συναδέλφους μας σε θύματα του
κάθε διεστραμμένου προσώπου που αναγορεύεται σε «επαναστάτη».
Οι Ομοσπονδίες επίσης, εξέφρασαν την αλ-

ληλεγγύη στον συνάδελφο που τραυματίστηκε
και ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση και γρήγορη
επιστροφή στην Υπηρεσία, ενώ αποφασίστηκε
να εξεταστεί η πραγματοποίηση δράσεων με
σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας,
μαζικών φορέων και προσωπικοτήτων σε ένα
κίνημα κατά της τρομοκρατίας και υπέρ της
θωράκισης των Σωμάτων Ασφαλείας.
Τα πλεονάσματα
Δημόσια παρέμβαση με αφορμή τις ανακοινώσεις του υπουργείου Οικονομικών για τα
πλεονάσματα έκανε η ΠΟΑΣΥ, απαιτώντας από
την Κυβέρνηση για άλλη μια φορά να σεβαστεί τις αποφάσεις του ΣτΕ. Ολόκληρη η ανακοίνωση που θέτει προ των ευθυνών τους
τους αρμόδιους υπουργούς, έχει ως εξής:
Με εύλογη ανησυχία πληροφορούμαστε τις
νέες δημόσιες δηλώσεις των στελεχών της
κυβέρνησης για τα ειδικά μισθολόγια χωρίς
ωστόσο να τυγχάνουμε υπεύθυνης ενημέρωσης αφού έως και σήμερα δεν έχουν ανταποκριθεί στο αίτημά μας για ενημέρωση και διάλογο, όπως επιτάσσουν το Σύνταγμα και οι
νόμοι του Κράτους.
Μετά και τις τελευταίες παραδοχές του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Νικολάου
Τόσκα, ότι το υπουργείο Οικονομικών προ-

ωθεί νέο μισθολόγιο με προτάσεις που προκαλούν και τις δικές του αντιρρήσεις (!!!), εκφράζουμε την έντονη αγανάκτησή μας και
καλούμε για ακόμα μια φορά τον Πρωθυπουργό της Χώρας να βάλει τέλος στις ανησυχίες μας, δίνοντας σαφή εντολή στο οικονομικό του επιτελείο, να σταματήσει να παίζει
με τις ζωές των ενστόλων.
Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός άλλωστε ήταν
εκείνος που αναγνώριζε τις αδικίες και δεσμευόταν από το βήμα της Βουλής ότι δεν θα
πρέπει να επηρεαστούν οι αμοιβές τους.
Όπως πληροφορούμαστε εξάλλου από τις
ανακοινώσεις του ίδιου του Υπουργείου Οικονομικών τα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2016, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, δείχνουν ότι «το πρωτογενές αποτέλεσμα
διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 4.392
εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2.270 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το
2015 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα
1.983 εκατ. ευρώ».
Εφόσον η Κυβέρνηση υποστηρίζει ότι αποδίδει καρπούς η οικονομική της πολιτική,
οφείλει άμεσα να συμμορφωθεί με τις Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως

ακριβώς έκανε και στην περίπτωση της αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών, και να
δώσει τέλος στην αδικία των περικοπών που
υπέστησαν όλοι οι ένστολοι με τα προηγούμενα μνημόνια, επαναφέροντας τους μισθούς
στα επίπεδα του 2012.
Η ελληνική κοινωνία αναγνωρίζει το δίκαιο
του αιτήματός μας διότι αυτό δεν είναι συντεχνιακό. Είναι η αναγνώριση και ο οφειλόμενος σεβασμός σε αυτούς που χειμώνα καλοκαίρι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για
την κατοχύρωση του αγαθού της ασφάλειας
στη χώρα μας, όταν μάλιστα η ελληνική πολιτεία πεισματικά αρνείται να αναγνωρίσει το
λειτούργημα του ένστολου ως επικίνδυνο και
ανθυγιεινό.
Χωρίς καμία διάθεση στείρας αντιπαράθεσης με τα κυβερνητικά όργανα, αναμένουμε
να πράξουν το χρέος τους, προειδοποιώντας
ωστόσο ότι τυχόν προσπάθεια αιφνιδιασμού
μας με την προώθηση και ψήφιση στη Βουλή,
υπό τη μορφή του «κατεπείγοντος», επιζήμιων
για τους ένστολους νομοθετικών διατάξεων,
θα πέσει στο κενό.
Είμαστε ενωμένοι όσο ποτέ.
Η σύγκρουση θα είναι αμείλικτη διότι και ο
διάλογος δι' αλληλογραφίας έχει τα όριά του.

Κρίσιμα ερωτήματα ζητούν απαντήσεις από το «Υπερταμείο»
Μ
ε τον Διοικητή του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. κ. Αθανάσιο Καποτά, στο
οποίο υπάγεται το Τ.Π.Δ.Υ., συναντήθηκε το Προεδρείο της
Ομοσπονδίας, στις 30 Ιανουαρίου 2017 και του έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα με βάση τις απορίες και τον προβληματισμό
που προκλήθηκε το τελευταίο διάστημα μεταξύ των ασφαλισμένων
σε αυτό αστυνομικών, λόγω της διαμορφωθείσης νέας κατάστασης
στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας και της οικτρής θέσης στην
οποία έχουν περιέλθει και οι ένστολοι ασφαλισμένοι.
Ειδικότερα, στον κ. Διοικητή, εγχειρήσαμε Υπόμνημα ερωτημάτων
μέσα από τα οποία αναδύεται η αγωνία των συναδέλφων μας, παλαιών και νέων, συνταξιούχων και εν ενεργεία και ζητήσαμε να δοθούν το ταχύτερο δυνατόν ξεκάθαρες απαντήσεις με την έκδοση σχετικής εγκυκλίου, ούτως ώστε να διαλυθεί το θολό τοπίο και να σταματήσει η όποια καπηλεία του πραγματικού ενδιαφέροντος τόσο του
συνδικαλιστικού μας κινήματος όσο και των ίδιων των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας.
Ο κ. Διοικητής του νέου αυτού Υπερταμείου, μας διαβεβαίωσε ότι
έχει υποβάλλει στο αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας σχετικά ερωτήματα
ιδίως δε αν οι προσληφθέντες αστυνομικοί τα έτη 1999 έως το 2007
δύνανται να αποχωρήσουν με αίτησή τους από αυτό.
Η Ομοσπονδία, με τη λήψη των απαντήσεων που επιζητούμε, θα ενημερώσει τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις άμεσα. Ακολουθεί το Υπόμνημα με

τα ερωτήματα που καλείται το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. να μας απαντήσει άμεσα:
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ
1. Πόσες είναι σήμερα οι εκκρεμείς αιτήσεις της επικουρικής σύνταξης που προέρχεται από το ΤΕΑΠΑΣΑ και ποια έτη αφορούν;
2. Πόση είναι η μέση επικουρική σύνταξη μετά το νέο ασφαλιστικό;
3. Τι επενδύσεις έχουν γίνει γενικότερα και ειδικότερα με την περιουσία του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ;
4. Υπάρχουν αποθεματικά στον Κλάδο επικουρικής ασφάλισης του
νέου υπερταμείου και ποιο το μέλλον για τους νέους συναδέλφους;
5. Ποιος είναι ο μέσος χρόνος απονομής της επικουρικής σύνταξης;
ΠΡΟΝΟΙΑ
6. Τι γίνεται με τα εφάπαξ του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων, υπάρχουν εκκρεμότητες και πόσες, τόσο σε ποσότητα όσο
και στα έτη που εκκρεμούν (δηλαδή εκκρεμούν 1.000 εφάπαξ, 400
του 2015 και 600 του 2016);
7. Το εφάπαξ μετά τις δύο μνημονιακές μειώσεις, έχει υποστεί μείωση κατά 38% περίπου. Τώρα, μετά και την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού, υπάρχουν μειώσεις;
8. Ποιες είναι οι απώλειες (μακροπρόθεσμα – βραχυπρόθεσμα) στο
εφάπαξ;
9. Ο Κλάδος Προνοίας, μετά τη συγχώνευση και τη δημιουργία του
νέου υπερταμείου, έχει μέλλον; Υπάρχουν εγγυήσεις όταν η ανεργία

Σεβασμός στους ένστολους
Η

εκπομπή Αστυνομία & Κοινωνία θα μεταδίδεται στο εξής κάθε Τετάρτη στις 19:00
ΖΩΝΤΑΝΑ από την συχνότητα του τηλεοπτικού σταθμού BlueSky.
Στην παρθενική εκπομπή από το νέο τηλεοπτικό
σταθμό, στις 18 Ιανουαρίου 2017, έλαβαν μέρος οι
πρόεδροι των Ομοσπονδιών, κ.κ. Γρηγόρης Γερακαράκος (ΠΟΑΣΥ), Ιωάννης Κατσιαμάκας (ΠΟΑΞΙΑ),

Δημήτρης Σταθόπουλος (ΠΟΕΥΠΣ) και Ιωάννης Σταμούλης (ΕΑΠΣ). Κυρίαρχο θέμα, το ειδικό μισθολόγιο
που προωθείται ερήμην των Ομοσπονδιών, η επικινδυνότητα της εργασίας και η μη συμμόρφωση της
Κυβέρνησης προς τις αποφάσεις του ΣτΕ. Επίσης, οι
συνθήκες εργασίας και οι ελλείψεις σε ανθρώπινο
δυναμικό και τεχνικά μέσα, αλλά και το επίκαιρο θέμα
της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας των Πυροσβεστών.

ανεβαίνει και αυτοί που είναι σήμερα στην αγορά εργασίας θα συνταξιοδοτηθούν κάποια στιγμή υποχρεωτικά;
10. Ποιος είναι ο μέσος χρόνος απονομής των εφάπαξ;
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ
Εμείς, ως αστυνομικοί και ειδικότερα οι ασφαλισμένοι στα ταμεία
της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής, με βάση τη νομοθεσία, προαιρετικά και μετά από αίτηση, ασφαλίζονται στο Ταμείο Προνοίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Στις σειρές αστυνομικών από το 1999 έως το
2007 περίπου, δεν υπήρχε αίτημα από πλευράς των ασφαλισμένων,
αλλά η διοίκηση τους διενεργούσε κρατήσεις υπέρ του εν λόγω ταμείου. Τώρα, πολλοί εξ αυτών των συναδέλφων, κάνουν αίτηση για
να τους επιστραφούν οι κρατήσεις και να διαγραφούν από το Ταμείο,
καθόσον δεν υπάρχει αίτημα δικό τους.
Πείτε μας τι γίνεται με τη διαγραφή; Μπορεί να γίνει; Επιστρέφονται
οι κρατήσεις όλες ή συγκεκριμένων ετών;
Θα θέλαμε, να εκδοθεί εγκύκλιος από μέρους σας, η οποία θα διαλαμβάνεται του όλου θέματος ώστε να μην υπάρχει παραπληροφόρηση και εκμετάλλευση από διάφορα γραφεία νομικών. Παράλληλα,
θα θέλαμε να μας πείτε και τη γνώμη σας επί του θέματος, δηλαδή
αν πράγματι έχει γίνει παράνομα η εγγραφή στο Ταμείο και επιστραφεί ένα μέρος των κρατήσεων, θα πρέπει να συνεχίσουν την ασφάλιση σε αυτό ή να διαγραφούν;
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ΑΘΗΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΣΕΡΡΕΣ

Το χαμόγελο των παιδιών,
το καλύτερο δώρο

Ενημερώθηκε
ο Επιθεωρητής

Μ

ε
μεγάλη
επιτυχία
στέφθηκε
η
Xριστουγεννιάτικη παιδική θεατρική παράσταση στο θέατρο «ΑΛΙΚΗ» με πρωτοβουλία των
Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και Πειραιά, έχοντας ως μοναδικό στόχο να δώσουν την ευκαιρία στα παιδιά μας, αλλά και στους γονείς συναδέλφους, να χαρούν και να περάσουν όμορφες στιγμές τις γιορτινές μέρες, σε μια περίοδο που η αστυνομική οικογένεια βιώνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει
η χώρα μας.

Η υπέροχη παράσταση «Μόνο αν το πιστέψεις…»
της Κέλλυς ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗ με το σενάριό της, τα μηνύματά της και τις ερμηνείες των ηθοποιών της, κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των μικρών μας φίλων,
οι οποίοι αποχώρησαν από το θέατρο με το χαμόγελο
ζωγραφισμένο στο πρόσωπό τους.

Το καλωσόρισμα ανέλαβαν ο Πρόεδρος της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά κ. ΛΙΟΤΣΟΣ Σπυρίδων και ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών κ. ΡΗΓΑΣ Νικόλαος, οι οποίοι
ευχαρίστησαν θερμά τους γονείς συναδέλφους και τα
παιδιά τους, που αγκάλιασαν για ακόμα μια φορά μια
δράση των Ενώσεών μας. Ευχαρίστησαν ιδιαίτερα επίσης την εταιρία Allou Fun Park για την προσφορά καρτών δωρεάν παιχνιδιών, καθώς και την προσφορά παιδικών χυμών Αmita Fun, Amita Motion και νερών Αύρα
από την εταιρία Coca-Cola 3E, τα οποία μοιράστηκαν
με τη λήξη της παράστασης σε όλα τα παιδιά.
Σε διαρκή κινητικότητα
Ωστόσο, η πεζή καθημερινότητα αναγκάζει το σωματείο και σε συνεχείς παρεμβάσεις. Παρ’ όλο που τις

Άγιες μέρες θα έπρεπε όλους να μας διακατέχει το εύφορο κλίμα των ημερών, δυστυχώς οι εργαζόμενοι
αστυνομικοί βιώνουν τριτοκοσμικές καταστάσεις...
Το ζήτημα με τις διαθέσεις αστυνομικών στα νησιά
αποτελεί μια μεγάλη πληγή που όχι μόνο δεν κλείνει,
αλλά μεγαλώνει. Γι’ αυτό και η Ένωση Αστυνομικών
Αθήνας εξέδωσε ανακοίνωση τονίζοντας ότι το 1/3
και πλέον των διμοιριών της Υ.Α.Τ. βρίσκεται μόνιμα
σε μετακίνηση και διάθεση στα νησιά με αποτέλεσμα
οι αστυνομικοί, με διαταγή της υπηρεσίας, να λείπουν
συνολικά γύρω στους 3 μήνες το χρόνο από την υπηρεσία τους.
Εκτός από την επιβάρυνση αυτή, οι εναπομείναντες
διμοιρίες προσπαθούν, αν και με μειωμένο αριθμό, να
ανταπεξέλθουν στις ανάγκες που θα έπρεπε να αντιμετωπίσει όλη η υπηρεσία σε πλήρη παράταξη. Κατά
συνέπεια, η εξόφληση των εβδομαδιαίων ημερησίων
αναπαύσεων να αποτελεί άθλο, ο οποίος επιτυγχάνεται
αρκετές φορές μετά από αλχημείες.
Επίσης, αναδείχθηκε για άλλη μια φορά το το πρόβλημα με τις επικοινωνίες στην Αστυνομία και ιδιαίτερα
στις μεγάλες κεντρικές υπηρεσίες που δέχονται καθημερινά το μεγαλύτερο βάρος στην αντιμετώπιση της
εγκληματικότητας. Δυστυχώς το 2016 κι ενώ οι μέθοδοι των κακοποιών στοιχείων καλπάζουν κι εκσυγχρονίζονται καθημερινά, η ΕΛ.ΑΣ. έχει επιστρέψει σε
πεπαλαιωμένα συστήματα ενδοεπικοινωνίας, σημειώνει
το σωματείο στο έγγραφό του.

Μ

ε τον Γενικό Επιθεωρητή
Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγο κ.
Μιχαήλ Καραμαλάκη, συναντήθηκε στη Θεσσαλονίκη η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών.
Είχε προηγηθεί συνάντηση με
τον Διευθυντή Αστυνομίας Σερρών Α/Δ κ. Αθανάσιο Ματσαρόκο για τα προβλήματα που
απασχολούν τους συναδέλφους
και ειδικότερα ο τρόπος λειτουργίας της Ανοιχτής δομής φιλοξενίας προσφύγων, η έλλειψη οχημάτων, η υπεραπασχόληση και
μετακίνηση σε διάφορες εκδηλώσεις, η αναδιάρθρωση κ.λπ.
Από την πλευρά της διοίκησης
υπήρξε δέσμευση για τοποθέτηση χημικής τουαλέτας και οικίσκου στην είσοδο της Ανοιχτής
δομής φιλοξενίας προσφύγων.
Τέλος, το σωματείο με αφορμή την Ημέρα εορτασμού του
Αγίου Αρτεμίου, διοργάνωσε αιμοδοσία για τη νεοσύστατη Τράπεζα αίματος.

ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

ΡΕΘΥΜΝΟ

Παραδείγματα επιμονής και αυτοθυσίας

Ζητούμενο η χρηματοδότηση του έργου

Η

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας
πραγματοποίησε με επιτυχία τον ετήσιο χορό των
Αστυνομικών. Στο κάλεσμα της Ένωσης ανταποκρίθηκαν δεκάδες συνάδελφοι μας με τις οικογένειές
τους, καθώς και πολλοί φίλοι της Ελληνικής Αστυνομίας,
ενώ την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γεώργιος Παπαναστασίου, η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κα. Χριστίνα Σταρακά, πλήθος αντιδημάρχων, δημοτικών σύμβουλων, εκπρόσωποι Μ.Μ.Ε. καθώς και σύσσωμη η Διοίκηση της
Δ.Α. Ακαρνανίας.

Η Ε.Α.Υ. Ακαρνανίας τίμησε δύο συναδέλφους μας που
ξεχώρισαν τα έτη 2014 και 2016 και συγκεκριμένα τον
έναν για την θέλησή του και τον δεύτερο για την αυτοθυσία
του, πράξεις οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο πανελλήνιας προβολής και θαυμασμού, τις οποίες προβάλλαμε από
τον τηλεοπτικό σταθμό «Star chanel» μέσω αφιερώματος
από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».
Πρώτος που τιμήθηκε από την Ένωση είναι ο συνάδελφος Γεράσιμος Κορδάτος, ο οποίος έχει γίνει παρά-

δειγμα προς μίμηση, αφού συμμετείχε την 13 Νοεμβρίου
2016 στον αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας των 42.195
μ. όπου κατάφερε να τερματίσει και να κατέχει πλέον το
Παγκόσμιο ρεκόρ που αφορά τον τερματισμό αθλητή στον
προβλεπόμενο χρόνο, με την χρήση τεχνητού προσθετικού μέλους, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο την δύναμη της ανθρώπινης θέλησης.
Τον Γεράσιμο Κορδάτο βράβευσε ο Δήμαρχος Αγρινίου
κ. Γεώργιος Παπαναστασίου.
Δεύτερος τιμήθηκε ο συνάδελφος Σπυρίδων Κοντός,
που υπηρετεί στο Α.Τ. Βόνιτσας, καθότι, την 13 Ιουλίου
του 2014 έσωσε από βέβαιο πνιγμό 75χρονο λουόμενο
από την παραλία της Βόνιτσας. Τον συνάδελφο μας Σπυρίδων Κοντό, βράβευσε ο Αστυνομικός Διευθυντής Ακαρνανίας κ. Δημήτριος Παπαευθυμίου.
Η Ε.Α.Υ. Ακαρνανίας αισθάνεται υπερηφάνεια για τους
δύο ανωτέρω συναδέλφους και τους εύχεται υγεία, προκοπή και πάντα επιτυχίες πρωτίστως για τους ιδίους, και
εν γένει για την Ελληνική Αστυνομία καθώς και την κοινωνία μας.

Σ

υνεπής στη δέσμευση που έδωσε ο δήμαρχος Ρεθύμνου κ. Γιώργος Μαρινάκης για ουσιαστική συνδρομή του Δήμου στην ανέγερση νέου Αστυνομικού Μεγάρου, συνεχίζει να διαθέτει τον μοναδικό άνθρωπο των υπηρεσιών του για αρχιτεκτονικές μελέτες, τον κ. Μάνο Τσάκωνα, για την εκπόνηση μελετών του έργου. Ωστόσο το μεγάλο ζητούμενο είναι η εξασφάλιση
της χρηματοδότησής του. Ερωτηθείς από τα Ρεθεμνιώτικα Νέα, ο δήμαρχος
κ. Γιώργος Μαρινάκης, είπε πως θα μπορούσε να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου αυτού ή και άλλων απαραίτητων δημόσιων κτιρίων, όπως
είναι τα σχολεία, μέσω δανεισμού από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Και αυτό με
δεδομένο ότι το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα - ΕΣΠΑ δεν διαθέτει
πόρους για έργα πόλεων και οι αυτοδιοικητικοί πόροι είναι ανύπαρκτοι για τέτοια κοστοβόρα έργα. Εξάλλου, το υπουργείο Υγείας ανταποκρίθηκε στο αίτημα
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρεθύμνου να υποβληθούν σε ειδικές
εξετάσεις αστυνομικοί, οι οποίοι εργαζόταν στον χώρο του κτιρίου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ρεθύμνου, όπου τον περασμένο Φεβρουάριο διαπιστώθηκε ότι στους τοίχους του υπήρχε αμίαντος και άρα ήταν εκτεθειμένοι στο
καρκινογόνο υλικό. Το αίτημα του σωματείου για την ανέγερση Μεγάρου, τέθηκε υπόψη των αρμοδίων υπουργών από τον βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, ο οποίος ζήτησε να πληροφορηθεί τι ενέργειες
έκαναν για την ικανοποίησή του.
Στις 26/01/2017 ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρεθύμνου κ. ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ Νικόλαος και ο κ. ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ Μανούσος, μέλος του ΔΣ της ΠΟΑΣΥ, θέλοντας να μεταφέρουν το κλίμα των ανωτέρω
εξελίξεων στην πολιτική & φυσική μας ηγεσία, πραγματοποίησαν νέο κύκλο
συναντήσεων με υπηρεσιακούς παράγοντες, αρμόδιους για την κτιριακή υποδομή των αστυνομικών υπηρεσιών, καθώς επίσης και με τον Γ.Γ. Δημόσιας
Τάξης κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ Δημήτριο. Ζητήθηκε από τον Γ.Γ. η ουσιαστική παρέμβασή του για να συντονιστεί το όλο εγχείρημα, αλλά και για να εξευρεθούν
πόροι για την υλοποίησή του. Ο ίδιος δήλωσε ότι θα προσπαθήσει το αμέσως
επόμενο χρονικό διάστημα να εξασφαλίσει ικανό χρηματικό ποσό, αποδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο την βούλησή του να προωθήσει το έργο άμεσα.
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ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Προσοχή στη μεθόριο

Ζητάμε τα αυτονόητα

Η

διατήρηση των Αστυνομικών Υπηρεσιών στην
ευαίσθητη περιοχή της Ελληνοαλβανικής μεθορίου, αποτελεί θέμα υψίστης εθνικής σημασίας, τονίζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ιωαννίνων σε
έγγραφό της, με αφορμή την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ το ίδιο θέμα τέθηκε
και κατά τη συνάντηση που είχε με τον ΓΕΑ Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ Καραμαλάκη.

Όπως, τονίζει, κατά την δημόσια διαβούλευση είχαμε τοποθετηθεί, εκφράζοντας τις επιφυλάξεις μας, διότι αιφνιδιαστικά και κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή αλλάζει και
με προσθαφαίρεση υπηρεσιών, τίθεται πλέον θέμα κατάργησης του Β Τ.Σ.Φ. Δελβινακίου (Καστάνιανης) μέσω της
υπαγωγής του στο αντίστοιχο Α Τ.Σ.Φ. Δελβινακίου!!! Κατανοώντας και συνταυτιζόμενοι με το ομόθυμο και κατηγορηματικό συναίσθημα των κατοίκων της ακριτικής
περιοχής του Πωγωνίου, οφείλουμε να καταστήσουμε
σαφές ότι η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα αρνητική, διότι πρόκειται να οξύνει τα ήδη μεγάλα και ασύμμετρα προβλήματα ασφαλείας, υπονομεύοντας παράλληλα

λόγω συνόρων κατά τρόπο συνολικό την εθνική μας ασφάλεια, αφού οι ακρίτες μας κατ’ ουσία εποπτεύουν μέσω του
τομέα αρμοδιότητάς τους τα βόρεια σύνορα της χώρας
μας», σημειώνει το σωματείο στο έγγραφό του, το οποίο
διαβιβάστηκε στο Αρχηγείο από την ΠΟΑΣΥ με την επισήμανση ότι «οι Ακρίτες της Ελληνοαλβανικής μεθορίου, αυτοί
που φυλλάτουν Θερμοπύλες, αυτοί που καθημερινά βιώνουν την εγκατάλειψη της Πολιτείας, αυτοί που δέχθηκαν
και δέχονται τον ορυμαγδό και την άκρατη βία από εγκληματικά και παραβατικά στοιχεία της Γείτονος Χώρας σήμερα
και με τον πλέον επίσημο τρόπο δέχονται ένα ακόμη ισχυρό
πλήγμα προς επίρρωση αυτής της εγκατάλειψης.
Τέλος, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων,
πραγματοποίησε ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν
έσχες)». Στόχος της Ημερίδας ήταν η πληρέστερη ενημέρωση των συναδέλφων προκειμένου να αποφευχθούν
τυχόν παρερμηνείες και λάθη αναφορικά με την ορθή
συμπλήρωση των δηλώσεων.

Τ

ην ευαρέσκειά της προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αργολίδας με αφορμή την περιοδεία του στη Διεύθυνση
Αστυνομίας Αργολίδας.
«Έχοντας πλήρη γνώση των προβλημάτων τα οποία απορρέουν από την
δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, δεν είμαστε αυτοί που απαιτούμε την
διευθέτηση όλων των ζητημάτων που μας απασχολούν ούτε την ικανοποίηση
αιτημάτων που σε άλλους καιρούς ίσως να μην υφίσταντο. Αντιθέτως είμαστε
αυτοί που ουκ ολίγες φορές με χρήματα που στερήσαμε από τις οικογένειες
μας εξασφαλίσαμε τα απαραίτητα όπως γραφική ύλη, είδη καθαρισμού, είδη
υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και διάφορα εφόδια για την ομαλή λειτουργία των Αστυνομικών Υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση του πολίτη.
Κύριε Αρχηγέ, επιτρέψτε μας με την ευκαιρία της επίσκεψης σας και της
εδώ παρουσίας σας να θέσουμε υπ’ όψιν σας επιγραμματικά τα παρακάτω
θέματα που μας απασχολούν τα οποία ως Ένωση τα έχουμε αναπτύξει σε έγγραφά μας στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και του Υπουργείου μας»,
σημειώνει μεταξύ άλλων το σωματείο.
Στο μακροσκελές υπόμνημα αναφέρεται στην αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών και στη μεταστέγαση του Α.Τ. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ, στην υλικοτεχνική υποδομή,
στην εκπαίδευση σε θέματα αυτοπροστασίας, αυτοάμυνας, οπλοτεχνικής και
σκοποβολής, στη μακρόχρονη παραμονή αλλοδαπών στα αστυνομικά κρατητήρια, στη μη ύπαρξη συνεργείων καθαριότητας για μεγάλο χρονικό διάστημα και στην έλλειψη ειδών ένδυσης και υπόδησης.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Προβληματισμός για τη λειτουργία
της Ένωσης Αξιωματικών

Εθελοντική Αιμοδοσία

Η

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων B. Δωδεκανήσου με ανακοίνωσή της
εξέφρασε τον προβληματισμό της για τη λειτουργία της Ένωσης Αξιωματικών του Νοτίου Αιγαίου, σημειώνοντας ότι στην προσπάθειά της να
προβληθεί διαπράττει συνεχώς ολισθήματα, όπως είναι οι εκβιασμοί για την εγγραφή συναδέλφων, αλλά κυρίως η ανάδειξη προβλήματος με τους μετανάστες,
όταν αυτό είναι σε ύφεση. Την καλεί δε να ασχοληθεί περισσότερο με τα προβλήματα των μελών της, την κακοδιοίκηση που προκαλεί προβλήματα και στο
χαμηλόβαθμο προσωπικό καθώς επίσης και να συμμετέχει οικονομικά στη διοργάνωση των εορταστικών εκδηλώσεων για τα παιδιά των αστυνομικών.

Η

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χαλκιδικής πραγματοποίησε διήμερη Εθελοντική Αιμοδοσία για λογαριασμό της Τράπεζας Αίματος της Ένωσης, σε
συνεργασία με το Νοσοκομείο Πολυγύρου.

ΒΟΙΩΤΙΑ

Όλα επαφίενται στον
ανθρωπισμό των συναδέλφων

Τ

ον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο
ΤΣΟΥΒΑΛΑ και τον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας
Αντιστράτηγο κ. Αντώνιο ΜΠΑΚΑ ενημέρωσε η Ομοσπονδία μας για
τις καταγγελίες της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βοιωτίας όσον αφορά στη φιλοξενία ασυνόδευτου ανηλίκου στο Α.Τ Θήβας: Όπως τονίζει, «είναι απαράδεκτο, να φιλοξενείται επί μέρες ασυνόδευτος ανήλικος αλλοδαπός σε αστυνομικό κατάστημα, δίχως οι καθ΄ύλην αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να έχουν προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες και όλα να επαφίενται στον ανθρωπισμό των συναδέλφων του Α.Τ Θήβας, όπου αυτός ο ανθρωπισμός έρχεται να καλύψει τα κενά και την αναλγησία του Κράτους
Πρόνοιας που δείχνει εγκλωβισμένο στα άδυτα της γραφειοκρατίας».

Με την ολοκλήρωση της αιμοδοσίας και λόγω της υψηλής συμμετοχής αιμοδοτών, συγκεντρώθηκε σημαντικός
αριθμός μονάδων αίματος για την ενίσχυση της Τράπεζας
μας, κάτι που αποδεικνύει το υψηλό αίσθημα ευθύνης και
αλληλεγγύης των συναδέλφων, σε άμεση συνάρτηση με τα
πολύ θετικά βήματα στην προσπάθεια μας, να αναπτυχθούν
μεταξύ των μελών μας ισχυρότατοι δεσμοί φιλίας κάτι που
σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε είναι
πιο απαραίτητο από ποτέ.
Παράλληλα, η ύπαρξη των συγκεκριμένων αποθεμάτων
είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς προορίζεται για την κάλυψη των αναγκών σε αίμα, τόσο των μελών μας όσο και
των συγγενών τους, ένα πολύτιμο αγαθό που είναι σε έλλειψη, τονίζει μεταξύ άλλων το σωματείο ευχαριστώντας
όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της αιμοδοσίας.
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ΛΑΡΙΣΑ

ΕΥΒΟΙΑ

Αναδείξατε την αξία
της αποστολής της αστυνομίας

Συνεχίζει
την κοινωνική
προσφορά

Ν

έοι φοιτητές αλλά και παλιοί αστυνομικοί
συνδικαλιστές τιμήθηκαν σε εκδήλωση επετειακού χαρακτήρα που διοργάνωσε η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας παρουσία του Ταμία της
Ομοσπονδίας μας και προέδρου της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ευβοίας κ. Γιώργου
Κουλιάκη.
Τους νέους φοιτητές συνεχάρη ο πρόεδρος της
ΕΑΛ κ. Αθ. Νταβούρας, καθώς επίσης, ο εκπρόσωπός μας, ο εκπρόσωπος της Μητρόπολης Λάρισας π. Βαρθολομαίος, οι βουλευτές της ΝΔ κ.
Μάξιμος Χαρακόπουλος και κ. Χρ. Κέλλας, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κων. Αγοραστός, ο
προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών κ. Ι.

Μαγκούτας και, ο ΓΕΠΑΔ Θεσσαλίας της ΕΛ.ΑΣ.
Υποστράτηγος κ. Δ. Κοτσιάφτης.
Η εκδήλωση έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση
25 ετών συνδικαλιστικής δράσης των αστυνομικών της Λάρισας, γεγονός που επισημάνθηκε και
από τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας ο
οποίος, είπε μεταξύ άλλων τα εξής:
«Με αφορμή την συμπλήρωση 25 χρόνων συνδικαλιστικής σας δράσης επιτρέψτε μου και με τη
θεσμική μου ιδιότητα του αναπληρωτή Τομεάρχη
Εσωτερικών της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αρμόδιου για τα θέματα της Δημόσιας Τάξης και της Προστασίας του Πολίτη να σας συγχαρώ για τη δράση
σας που συνέβαλε στην επίλυση προβλημάτων της

οικογένειας των αστυνομικών. Κυρίως, όμως, διότι
αναδείξατε την αξία της αποστολής της αστυνομίας
στην ελληνική κοινωνία, την αξία του υπέρτατου
αγαθού της ασφάλειας του πολίτη με την οποία είναι
επιφορτισμένοι οι άνδρες και οι γυναίκες της αστυνομίας, που έχουν ταχθεί να προασπίζονται τη ζωή,
την τιμή και την περιουσία των πολιτών. Η ασφάλεια
του πολίτη είναι η βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όταν ο πολίτης φοβάται να κυκλοφορήσει στο
δρόμο για ποια ελευθερία μπορούμε να μιλάμε; Όταν
φοβάται να πάει σε μια πολιτική εκδήλωση ή ακόμη
και παρουσίαση βιβλίου, γιατί κάποιοι μπαχαλάκηδες
μπορεί να τον προπηλακίσουν ή να τον υβρίσουν,
για ποια δημοκρατία και ελεύθερη διακίνηση ιδεών
μπορούμε να μιλάμε; Χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει
κανένα ανθρώπινο δικαίωμα. Με τη νέα μου θεσμική
ιδιότητα προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας για
την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν την
οικογένεια της αστυνομίας».

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ευβοίας,
στην
συνεδρίαση
του,
την
25/11/2016, αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ, παρά την οικονομική κρίση που μαστίζει ολόκληρη την Ελληνική Κοινωνία και κατ΄ επέκταση και τον Έλληνα Αστυνομικό, να συνεχίσει τους καθιερωμένους εδώ και χρόνια
θεσμούς κοινωνικής προσφοράς.
Συγκεκριμένα στο πλαίσιο των εορτών
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς:
1) παρέδωσε σε δέκα (10) τέκνα Αστυνομικών μελών της που εισήχθησαν σε Α.Ε.Ι. και
Τ.Ε.Ι. το έτος 2016, έπαινο και το χρηματικό
ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150€) στο
καθένα,
2) απέστειλε στους συναδέλφους που
αποστρατεύτηκαν το προηγούμενο έτος Τιμητικό Δίπλωμα για την πολυετή προσφορά
τους στην Ελληνική Αστυνομία και στην Ελληνική κοινωνία γενικότερα και
3) αντί αποστολής ευχετήριων καρτών και
ημερολογίων ενίσχυσε με το χρηματικό
ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ κοινωφελές ίδρυμα του νομού.

ΡΟΔΟΠΗ

Σε απέραντο παιδότοπο μετατράπηκε η Σχολή

Σ

ε έναν απέραντο παιδότοπο μετατράπηκε για λίγες ώρες το εστιατόριο της Σχολής Αστυφυλάκων
στην Κομοτηνή για να υποδεχτεί τα περίπου 300 παιδιά των Αστυνομικών του
Νομού.
Εκεί διοργανώθηκε η παιδική γιορτή
που εδώ και έξι χρόνια διοργανώνει η
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης για όλα τα παιδιά των αστυνομικών
που φοιτούν στο νηπιαγωγείο και το
δημοτικό (μέχρι την ΣΤ’ τάξη).
Όπως ανακοινώθηκε από το σωματείο

και έγραψε και ο τοπικός τύπος, το
εστιατόριο της Σχολής δεν είχε σε τίποτα
να ζηλέψει έναν οργανωμένο παιδότοπο,
αφού τα είχε όλα: φουσκωτά παιχνίδια,
γλυκά, ξωτικά, μαλλί της γριάς, σοκοφρέτες… αλλά κυρίως πολύ – πολύ κέφι.
«Βλέποντας τα χαμόγελα των παιδιών
δεν λυπόμαστε καθόλου τον κόπο μας»,
δήλωσε στο xronos.gr η πρόεδρος της
Ένωσης κ. Σταυρούλα Τζατζανά, η οποία
ευχαριστεί όλους τους συναδέλφους της
για την προσωπική εργασία που προσέφεραν ώστε να διοργανωθεί η γιορτή.

«Χωρίς την εργασία των συναδέλφων,
δεν θα γινόταν η γιορτή» λέει και τονίζει
ότι στόχος της Ένωσης είναι πρωτίστως
τα παιδιά να χαρούν και να περάσουν
ποιοτικό χρόνο με τους γονείς τους, τους
οποίους στερούνται κατά τη διάρκεια της
χρονιάς λόγω του βεβαρημένου προγράμματος που έχει κάθε αστυνομικός.
Εξάλλου, τα ΔΣ της ΕΑΥΝ Ροδόπης
και της Τοπικής Διοίκησης της ΙΡΑ, βράβευσαν έξι παιδιά συναδέλφων-μελών
των Ενώσεων τα οποία πέτυχαν να εισαχθούν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ το 2016.

ΑΡΤΑ

ΦΛΩΡΙΝΑ

Ημερίδα για την αόρατη πλευρά της βίας

Προσφορά αγάπης και αλληλεγγύης

ε ιδιαίτερη επιτυχία οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε στην Άρτα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
για την Εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών ημερίδα με θέμα: «Η Αόρατη πλευρά της βίας. Βγες από
τον κύκλο». Τη συνδιοργάνωσε το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του
Δήμου Αρταίων σε συνεργασία με την Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας και την Γραμματεία Γυναικών της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας. Οι θεματικές ενότητες της ημερίδας αφορούσαν τη βία κατά των γυναικών στην
Άρτα, την ενδοοικογενειακή βία και σωματεμπορία (trafficking) - ο ρόλος της αστυνομίας» και τη θυματοποίηση
της γυναίκας στη βίαιη σχέση.
Συνάντηση με τον ΓΕΑ Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ Καραμαλάκη είχε το σωματείο παρουσία του
Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Ταξίαρχο κ. Κων/νου Σκούμα και του Αστυνομικόυ Διευθυντή
κ. Πάρι Νίκου. Στη συνάντηση τέθηκαν τα προβλήματα των συναδέλφων, η ανάγκη αύξησης των οργανικών
θέσεων, η αντικατάσταση του παλιού εξοπλισμού και η εκπαίδευση του προσωπικού. Τέλος, το σωματείο πραγματοποίησε με απόλυτη επιτυχία τη χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή, προσφέροντας δώρα στα παιδιά.

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Φλώρινας στηρίζει τη δράση «Προσφορά
αγάπης και αλληλεγγύης» που διοργανώνει η Δημοτική Κοινότητα Φλώρινας,
συγκεντρώνοντας τρόφιμα μακράς διαρκείας για να διατεθούν σε συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.
Η πρωτοβουλία που αναλαμβάνει η Δημοτική Κοινότητα Φλώρινας είναι αξιέπαινη
και αξιόλογη για να αποδείξουμε όλοι μας, σε αυτή τη δύσκολη εποχή που ζούμε,
ότι το ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο δεν έχει εκλείψει, σημειώνει το σωματείο σε
ανακοίνωσή του. Για το σκοπό αυτό καλούμε όλα τα μέλη μας να ευαισθητοποιηθούν
και να συγκεντρώσουν τρόφιμα που μπορούν να διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό
διάστημα απαραίτητα για την καθημερινότητα, προκειμένου να διατεθούν από τους
διοργανωτές σε συμπολίτες μας που τα έχουν πραγματικά ανάγκη.

Μ

H
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ΑΤΤΙΚΗ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Παιδική θεατρική παράσταση

Επέδειξε κατανόηση
στα θέματα που τέθηκαν

Η Ένωση Νοτιοανατολικής ευχαριστεί τον κ. Αθανάσιο
Μαρτίνο και η Ένωση Βορειοανατολικής ευχαριστεί την
αλυσίδα καταστημάτων ΠΛΑΙΣΙΟ για τις δωροεπιταγές
που μοιράστηκαν σε όλα τα παιδιά.
Οι Πρόεδροι των Ενώσεων εκ μέρους των Διοικητικών
Συμβουλίων ευχαρίστησαν όλους τους παρισταμένους
αλλά και τους δύο εκπροσώπους τους που επιμελήθηκαν
την όλη διοργάνωση τους κ.κ. Αθανάσιο Πασπαλάρη και
Γιώργο Τσαπάρα.

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η παιδική
θεατρική παράσταση που διοργάνωσαν οι Ενώσεις Βορειοανατολικής και Νοτιοανατολικής

Αττικής.
Η Αλίκη ταξίδεψε στην χώρα των θαυμάτων τους μικρούς
μας φίλους των δύο Ενώσεων, σκορπίζοντας απλόχερα
την χαρά και την ευτυχία στα παιδικά πρόσωπα. Ο Άγιος
Βασίλης μοίρασε δώρα σε όλα τα παιδιά και φωτογραφήθηκε μαζί τους.

H

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Προβλήματα και απαξιωτική συμπεριφορά

M

ετά από εντονότατα παράπονα των μελών της, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου καταγγέλλει ότι
παραβιάζεται συνεχώς το Π.Δ. 394/2001 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 173/2013, «Χρόνος εργασίας
προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας». Συγκεκριμένα έχει διαπιστωθεί από το προεδρείο:
- μη ανακοίνωση εβδομαδιαίας υπηρεσίας, ούτε καν από Παρασκευή έως Δευτέρα, αλλά και όταν ανακοινώνεται αυτή,
αλλάζει παράτυπα και χωρίς να προκύπτουν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες σε ημέρες αργίας-Σάββατο βράδυ κ.λπ.
- μη ανακοίνωση μέτρων τάξεων- τροχαίας- ασφάλειας σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις από το Επιτελείο της Δ/νσης
Αστυνομίας Ζακύνθου εγκαίρως, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στις υφιστάμενες Υπηρεσίες να ανακοινώνουν την διάταξη
υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα,
- διάθεση σε υπηρεσία πριν την παρέλευση του ελάχιστου χρόνου ανάπαυσης, καθώς και η διάθεση του προσωπικού σε
διπλές νυχτερινές βάρδιες χωρίς αυτό να είναι αναγκαίο αφού την ίδια ημέρα δίνονται ημερήσιες αναπαύσεις στις υπηρεσίες
που διαθέτουν συναδέλφους σε διπλή νυχτερινή βάρδια, χωρίς να προκύπτουν και πάλι έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες,
- μη προσμέτρηση του χρόνου εργασίας στον εβδομαδιαίο χρόνο απασχόλησης,
- μη χορήγηση των ημερήσιων αναπαύσεων, καθώς και η μη ανακοίνωση στον πίνακα διάταξης υπηρεσίας των οφειλομένων ημερήσιων αναπαύσεων για την ενημέρωση των συναδέλφων.
Εξάλλου, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου (Ε.Α.Υ.Ζ.) και η Τοπική Διοίκηση Ζακύνθου της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών (I.P.A.), εκφράζουν τα παράπονά τους και την έντονη δυσαρέσκειά τους στη φυσική ηγεσία της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Ζακύνθου, για το πρωτοφανές φαινόμενο να μην παρευρεθεί ούτε αυτή ούτε εκπρόσωπός της στην Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά των Αστυνομικών την οποία διοργανώνει η Διεύθυνση Αστυνομίας Ζακύνθου, σύμφωνα
με διαταγή Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, και στην οποία οι ανωτέρω Ενώσεις συμμετέχουν οικονομικά για την καλύτερη
διοργάνωση της εκδήλωσης. Τέτοιου είδους ενέργειες θεωρούμε ότι επιβάλλεται να μην επαναληφθούν διότι είναι ευθεία
προσβολή σε εμάς και ιδίως στα παιδιά μας, καταλήγει η ανακοίνωση του σωματείου.

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πρέβεζας ενημέρωσε για τα προβλήματα των συναδέλφων τον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου
Ελλάδος Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ και τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Δ/ντή Ηπείρου Ταξίαρχο κ. ΣΚΟΥΜΑ Κων/νο παρουσία του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πρέβεζας Ταξίαρχου κ.
ΒΟΓΛΗ Ευάγγελου.
Ειδικότερα, η Ένωση ζήτησε να ενημερωθεί για το θέμα της αναδιάρθρωσης
των υπηρεσιών, για τις τεράστιες ελλείψεις υλικοτεχνικού εξοπλισμού. «Ζητήσαμε να δοθεί άμεση λύση όσον αφορά τον απαρχαιωμένο στόλο οχημάτων
της Διεύθυνσής μας καθώς και την αντικατάσταση του λεωφορείου μεταφοράς
προσωπικού που χρησιμοποιεί η διμοιρία, με επιχειρησιακό λεωφορείο που να
τηρεί τις προδιαγραφές, ώστε να μπορούν οι συνάδερφοι να μετακινούνται και
να εκτελούν με ασφάλεια την υπηρεσία τους. Ακόμη τέθηκε το ζήτημα των αποσπάσεων του προσωπικού μας, ζητώντας να αποσπώνται μόνο οι εθελοντές
τόσο στην Ορεστιάδα όσο και στα νησιά του Αιγαίου», σημειώνει το σωματείο.
Ο Επιθεωρητής Αντιστράτηγος κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ Μιχαήλ έδειξε κατανόηση
στα θέματα που του τέθηκαν και δήλωσε ότι θα καταβάλει από την πλευρά του
κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυσή τους. Επιπρόσθετα ανέφερε ότι γίνονται μεγάλες προσπάθειες να ενταχθεί η Ήπειρος στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ
προς αντικατάσταση του στόλου των οχημάτων, καθώς επίσης και στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό.
Για το θέμα των αποσπάσεων σύμφωνα και με την διαβεβαίωσή του κ. Γενικού Επιθεωρητή Ηπείρου Ταξιάρχου κ. Σκούμα Κωνσταντίνου θα τεθεί σε νέα
βάση και θα γίνει προσπάθεια να μετακινούνται μόνο οι εθελοντές. Τέλος μας
γνώρισε ότι η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών θα υλοποιηθεί τον πρώτο μήνα
του νέου έτους. Τόσο ο Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ Μιχαήλ όσο και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Δ/ντής Ηπείρου Ταξίαρχος
κ. ΣΚΟΥΜΑΣ Κων/νος συνεχάρη όλο το προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πρέβεζας, για τον επαγγελματισμό την ευσυνειδησία και την εργατικότητα
του. Ως ευχαριστήριο της επισκέψεως και της συνεργασίας με την Ένωσή μας
του δόθηκε αναμνηστικό δώρο», καταλήγει η ανακοίνωση του σωματείου.

ΑΧΑΪΑ

Η

Ζητάμε ρύθμιση για τις μεταγωγές

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, επανέρχεται στο
μείζον θέμα της μεταγωγής κρατουμένων από το Κατάστημα Κράτησης Πάτρας προς τα νοσηλευτικά Ιδρύματα, ζητώντας να περιοριστούν αυτές, ειδικά νυχτερινές ώρες, να ενεργοποιηθεί η εξωτερική φρουρά και να είναι δυνατή η παραλαβή
κρατουμένων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.
Υπενθυμίζουμε, πως σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 18/2006
(άρθρα 8 και 23) Κανονιστική Διαταγή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, προβλέπεται η εξαίρεση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας από την απαλλαγή αυτού του έργου, που ταλανίζει
καθημερινώς την οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας και επιφέρει πολλαπλά προβλήματα συντονισμού στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες

που καλούνται να συνδράμουν σε αυτή την παροχή έργου.
Όπως έχει τονίσει η ΠΟΑΣΥ με το έγγραφό της προς το Αρχηγείο, η Πρωτοβάθμια Οργάνωσή μας, εξειδικεύει αυτές τις παραμέτρους και ενόψει της λήξης της σχετικής Υπουργικής Απόφασης,
παρακαλούμε και σε συνδυασμό με την επικείμενη αναδιάταξηαναδιοργάνωση των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως,
υπάρξουν τόσο από την δική σας πλευρά όσο και από αυτήν του
συναρμόδιου Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι άμεσες παρεμβάσεις με τη έκδοση σχετικής Κοινής
Υπουργικής Απόφασης, που θα εξαιρεί την Διεύθυνση Αστυνομίας
Αχαΐας αλλά και αυτές των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων
Αττικής και Θεσσαλονίκης από τις πάσης φύσεως μεταγωγές κρα-

τουμένων και σύμφωνα με την χρονολογικά υφιστάμενη νομοθεσία ήτοι Ν. 2791/99, π.δ 265/99, Ν. 3904/10 και Ν. 4139/13
άρθρο 89.
Η καθαριότητα
Η Ένωση, επίσης, εξέφρασε τη διαμαρτυρία της για τις συνθήκες καθαριότητας στις εγκαταστάσεις και τα οχήματα, τονίζοντας
ότι πρόκειται για ζήτημα υγείας και γι’ αυτό με ομόφωνη απόφαση
του ΔΣ προέβη με δαπάνη της στην χορήγηση εκατό γενικών καθαρισμών οχημάτων.
Έργο των συνδικαλιστικών ενώσεων δεν είναι όμως η επιχορήγηση της πολιτείας για τις δικές της υποχρεώσεις.
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ΦΘΙΩΤΙΔΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ενημερώθηκαν
πολιτικοί παράγοντες

Πεισμώνουν ακόμα περισσότερο
τον Έλληνα αστυνομικό

Τ

ο προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας
συνεχίζοντας την πρωτοβουλία
που έχει αναπτύξει για ενημέρωση
όλων των βουλευτών του Νομού
Φθιώτιδας σχετικά με τα ζητήματα που
απασχολούν τον κλάδο μας τόσο σε
κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο,
πραγματοποίησε συναντήσεις με τον
βουλευτή Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας και τέως Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, καθώς και με τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ κ. Απόστολο Καραναστάση, κ.
Αθανάσιο Μιχελή και κ. Ιωάννη Σαρακιώτη κατά την διάρκεια των οποίων τους παραδόθηκε υπόμνημα. Επίσης αναπτύχθηκαν διεξοδικά τα σημαντικότερα από αυτά, ήτοι:
Η αναγκαιότητα άρσης των μισθολογικών μας περικοπών και η πλήρη
συμμόρφωση της Κυβέρνησης σε
όλες τις αποφάσεις του Συμβουλίου
της Επικρατείας.
Η διασφάλιση των ασφαλιστικών
μας Ταμείων και η διατήρηση της
αυτοτέλειας αυτών.
Η ενίσχυση του αξιόμαχου των
Σωμάτων Ασφαλείας με νέες προσλήψεις, με εκσυγχρονισμό υποδομών και μέσων, αλλά και με καθολική και έμπρακτη αναγνώριση του έργου μας από τους Κυβερνώντες.

Η αναγνώριση του επαγγέλματος
που επιτελούμε ως επικίνδυνου και
ανθυγιεινού και η καθιέρωση ιατρού
εργασίας, σύμφωνα με την εργατική
νομοθεσία.
Η διασφάλιση της καταβολής κύριων και επικουρικών συντάξεων σε
ανεκτά επίπεδα διαβίωσης και όχι
υπό τη μορφή φιλοδωρήματος.
Η αναζήτηση λύσεων στο μεταναστευτικό ζήτημα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η μη αναγωγή
του ως ζήτημα αστυνομικού περιεχομένου.
Η ανάγκη υλοποίησης της αναδιάρθρωσης των αστυνομικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Φθιώτιδας και της οργανικής υπόστασης αυτών, σύμφωνα με την πρόταση της Ένωσής μας.
Η μεταστέγαση όλων των αστυνομικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Φθιώτιδας, σε σύγχρονα
κτήρια που θα πληρούν τους όρους
υγιεινής και ασφαλείας.
Το σωματείο εξάλλου, με έγγραφό του προς τον Διευθυντή Αστυνομίας Φθιώτιδας επισημαίνει αναλυτικά τις ελλείψεις σε ανθρώπινο
δυναμικό, οχήματα και τεχνικά μέσα
και τον καλεί να μεριμνήσει για την
ομαλή λειτουργία της Διμοιρίας
Υποστήριξης.

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Νέες στολές υψηλών
προδιαγραφών

Η

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης παρέδωσε
νέες στολές υψηλών προδιαγραφών σε ασφάλεια και ποιότητα, σε
όλους τους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κεφαλονιάς, προσφέροντάς τους πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την
οδήγηση των μοτοσικλετών.
Η ομάδα αυτή είναι μία από τις πιο μάχιμες υπηρεσίες και σε καθημερινή
βάση με τις μοτοσικλέτες είναι άμεσα παρούσα σε όλη την πόλη του Αργοστολίου, αναφέρει το σωματείο στην ανακοίνωσή του.
Εξάλλου, η Ένωση επισκέφθηκε τον σεβασμιότατο μητροπολίτη Κεφαλληνίας κ.κ. Δημήτριο και του παρέδωσε τρόφιμα για τριάντα οικογένειες ενώ
ανάλογη προσφορά έκανε και σε δέκα άλλες οικογένειες του νησιού, δείχνοντας εμπράκτως το πνεύμα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας κατά την
εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.

Η

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου καταδίκασε την άνανδρη επίθεση που δέχτηκε στην
περιοχή της Μεσαράς συνάδελφός μας που υπηρετεί σε μάχιμη υπηρεσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, ενώ ευρίσκετο εκτός διατεταγμένης υπηρεσίας.
Η επίθεση έγινε από ομάδα ημεδαπών νεαρών εγκληματιών της περιοχής, που έχουν απασχολήσει και άλλες
φορές στο παρελθόν τη δικαιοσύνη και στράφηκαν εναντίον του με αποκλειστική αιτία την ιδιότητα του ως αστυνομικού. «Τέτοιες ενέργειες συνεχίζουν να δυσφημίζουν
το όνομα της Κρήτης και αποτελούν πλήγμα στο αίσθημα
ασφάλειας των πολιτών. Ενέργειες όμως που πεισμώνουν
ακόμα περισσότερο τον Έλληνα αστυνομικό στη μάχη
ενάντια τέτοιου είδους εγκληματιών και μένοντας πιστός
στον όρκο που έδωσε αλλά και στο Σύνταγμα και τους νόμους τους οποίους προασπίζεται δεν θα σταματήσει να μάχεται μέρα και νύχτα εναντίον τους μέχρι να αποκατασταθεί
το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Η Ένωση θα ασκήσει
όλα τα νόμιμα ένδικα μέσα προκειμένου αυτοί οι κοινοί
εγκληματίες, που διασύρουν το όνομα του τόπου μας, να
τιμωρηθούν παραδειγματικά για τις πράξεις τους ενάντια
του σώματός μας αλλά και της Δημοκρατίας.
Καλούμε τη φυσική ηγεσία της Κρήτης η οποία είναι
γνωστή για την ευαισθησία της σε τέτοιου είδους περι-

στατικά, να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για τη σύλληψη των
δραστών εντός των ορίων του αυτοφώρου, αλλά και
όλους τους συντοπίτες μας να καταδικάσουν τέτοιες
ενέργειες που έχουν μοναδικό στόχο να βλάψουν την
κοινωνία μέσα στην οποία όλοι μας ζούμε», καταλήγει η
ανακοίνωση.
Εξάλλου, με κοινή ανακοίνωσή τους η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου, η Παγκρήτια Ένωση
Αξιωματικών Αστυνομίας και το τοπικό τμήμα της ΙΡΑ ευχαρίστησαν τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη για την στήριξη που παρέχει στην προσπάθειά τους
να κατασκευαστεί λέσχη σίτισης στο Αστυνομικό Μέγαρο
Ηρακλείου. Επίσης, ευχαρίστησε όσους συνάβαλαν στη
διεξαγωγή του φιλικού αγώνα καλαθοσφαίρισης με στόχο
τη συγκέντρωση τροφίμων τα οποία διανεμήθηκαν σε άπορες οικογένειες. Τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας κ. Ελευθέριο Αυγενάκη ενημέρωσε το προεδρείο της Ένωσης κατά την επίσκεψή του στα γραφεία
του. Το σωματείο εξέφρασε την ανησυχία του για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται οι συνάδελφοι, ενώ
τέθηκε και το θέμα των αποφάσεων του ΣτΕ, για το οποίο
δόθηκε η διαβεβαίωση ότι όταν θα αναλάβει τη διακυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία θα εκτελεστεί πλήρως η δικαστική
απόφαση που εκκρεμεί ακόμα.

ΚΟΖΑΝΗ

ΧΑΝΙΑ

Ανακαίνιση του Αστυνομικού καταστήματος
μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Ναι στον Παιδικό Σταθμό

Η

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κοζάνης βρίσκεται στην ευχάριστη
θέση να ανακοινώσει ότι εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων 2016, έργου συνολικού κόστους 333.000 ευρώ, για την
ανακαίνιση-συντήρηση του Αστυνομικού καταστήματος Πτολεμαΐδας.
«Η ανωτέρω απόφαση αποτελεί δικαίωση των συνεχών πιέσεων και ενεργειών του Σωματείου μας.Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, και ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη κ. Θεόδωρο Καρυπίδη,
στον οποίο αφού αναδείξαμε, σε προγενέστερες συναντήσεις μας, το χρόνιο
κτηριακό πρόβλημα του Αστυνομικού καταστήματος Πτολεμαΐδας, λειτούργησε με άμεσα αντανακλαστικά και με καταλυτική παρέμβαση στο Υπουργείο
Οικονομίας και Ανάπτυξης. Επίσης να ευχαριστήσουμε τις ηγεσίες της
ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Μακεδονίας, της Δ.Α. Κοζάνης καθώς και τους υπηρεσιακούς παράγοντες που συνέφεραν για την επίτευξη του σκοπού» τονίζει το
σωματείο με ανακοίνωσή του.

Σ

την αναγκαιότητα ίδρυσης
και λειτουργίας Παιδικού
Σταθμού αναφέρεται η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων, τονίζοντας ότι σε περίπτωση
που εφαρμοστεί η σχεδιαζόμενη
αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών, το
κτίριο που στεγάζεται το ΑΤ Νέας
Κυδωνίας στο Γαλατά, παραμένει
κενό και με λίγες μετατροπές θα
μπορούσε να φιλοξενήσει τον παιδικό σταθμό. Ένα τέτοιο έργο, σίγουρα θα βοηθήσει τους συναδέλφους στο να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις δυσκολίες, ιδιαίτερα αυτοί που έχουν μικρά παιδιά.

ΒΟΙΩΤΙΑ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Κατέρρευσε η σκευωρία

Χρονίζουν τα προβλήματα

Σ

χεδόν ένα έτος μετά, κατέρρευσε η σκευωρία σε βάρος
του Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Βοιωτίας, η οποία είχε ως απώτερο στόχο την ίδια
την Ένωση. Με την απόφαση της Ε.Δ.Ε., να τεθεί η υπόθεση
στο αρχείο, απεδείχθη περίτρανα ότι επρόκειτο για ξεκάθαρη
συνδικαλιστική δίωξη γεγονός που καταδεικνύεται από τις παλινδρομήσεις και τις γενικότερες παρατυπίες της ποινικής διαδικασίας στην οποία οι σκευωροί επιχείρησαν μάταια να προσδώσουν πολιτική χροιά.
Στην υπόθεση αυτή είχαν πάρει θέσει οι Ενώσεις Βοιωτίας,
Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας με επίσημη ανακοίνωσή τους στις 17/2/2016. Η Ε.Α.Υ.Βοιωτίας θα συνεχίσει
με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο το έργο της. Οι σκευωροί θα κριθούν από την ελληνική δικαιοσύνη. Ευχαριστούμε όλους τους
συναδέλφους και τις συνδικαλιστικές Ενώσεις που στάθηκαν
στο πλευρό της ΕΑΥ Βοιωτίας, καταλήγει η ανακοίνωση.

Σ

το πλαίσιο της επίσκεψης του Γενικού
Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγου κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ
Μιχαήλ στο νομό Καρδίτσας, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καρδίτσας πραγματοποίησε συνάντηση μαζί του, στην οποία συζητήθηκαν όλα τα εκκρεμή θέματα που απασχολούν τους Αστυνομικούς του νομού.
Ειδικότερα, έμφαση δόθηκε στη μεταστέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας στη
Σχολή Αστυφυλάκων, στην τοποθέτηση Διοικητή στο Α.Τ. Σοφάδων, στη περικοπή εγκρίσεων δαπανών λειτουργικών αναγκών, στην
ανανέωση του στόλου των οχημάτων, στην
αντικατάσταση των στολών δικυκλιστών της
ΔΙ.ΑΣ., καθώς και στην ενίσχυση όλων των
Υπηρεσιών του νομού με έμψυχο δυναμικό.
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ΑΠΟΨΕΙΣ

Η Κυβέρνηση δεν έχει κανένα λόγο
να μην συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του ΣτΕ

Σ

Του
Κωνσταντίνου
Μαλλικόπουλου
Γενικού Γραμματέα
της ΠΟΑΣΥ

υμπληρώθηκαν δυο χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τους κυβερνητικούς εταίρους ΣΥΡΖΑ–ΑΝΕΛ και καλό
είναι να κάνουμε τον απολογισμό τους σε
ό,τι μας αφορά.
Αν εξαιρέσουμε τις θεσμικές αλλαγές που
επέφερε το υπουργείο μας, με τον Κώδικα
Μεταθέσεων, τις άδειες αστυνομικού προσωπικού, την πρόληψη στον τομέα της ψυχικής υγείας, τις προωθούμενες αλλαγές
στην εκπαίδευση και κάποια άλλα ήσσονος
σημασίας ζητήματα, στο μεγάλο θέμα που
καίει όλους τους συναδέλφους και είναι οι
οικονομικές τους απολαβές, δεν υπάρχει
πρόοδος. Απεναντίας, εισπράττουμε την κοροϊδία άλλοτε με τα ισοδύναμα άλλοτε με τις
μισθολογικές προαγωγές και άλλοτε με τη

θέσπιση ενός νέου μισθολογίου που θα είναι υποτίθεται πιο δίκαιο, όπως ήταν ανέκαθεν και το αίτημα της Ομοσπονδίας μας.
Έτσι φτάσαμε, σήμερα, δύο χρόνια μετά,
να μην γνωρίζουμε ακόμα τι μελετά ή μάλλον σε τι έχει καταλήξει το υπουργείο Οικονομικών. Στις επίμονες πιέσεις της Ομοσπονδίας μας για διάλογο με τον αρμόδιο
υπουργό κ. Χουλιαράκη συναντήσαμε κλειστές πόρτες στην αρχή ενώ όταν διαμαρτυρηθήκαμε έξω από το Γραφείο του, λάβαμε
την υπόσχεση ότι θα μας έβλεπε σε εύθετο
χρόνο. Άλλη μια αθέτηση του λόγου του,
αφού χρειάστηκε να του υπενθυμίσουμε ξανά το αίτημά μας, όταν πια ο ίδιος ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Τόσκας, δήλωσε δημόσια ότι στο

υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζουν νομοσχέδιο με περικοπές! Για τις αποφάσεις του
ΣτΕ, -παλιές και νέες- κανένας τους ούτε
λέξη.
Από την πλευρά μου τονίζω για άλλη μια
φορά ότι η κυβέρνηση οφείλει να λάβει
υπόψη της τις αποφάσεις αυτές, που μας
έχουν δικαιώσει κρίνοντας δίκαιο το αίτημά
μας για επάνοδο των αποδοχών μας στα μισθολογικά επίπεδα του 2012. Οποιαδήποτε
αλχημεία που θα γίνεται στο όνομα του
εξορθολογισμού των ειδικών μισθολογίων,
αλλά που θα στοχεύει στο να μην υπάρξει
πλήρης αποκατάσταση των μισθολογικών
μας αποδοχών, θα συναντήσει τη σφοδρή
αντίδρασή μας.
Το αίτημά μας τυγχάνει της καθολικής

αποδοχής της κοινωνίας, μιας κοινωνίας
που θέλει αστυνομικούς καλοπληρωμένους
και άρτια εξοπλισμένους, για να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Ας το λάβουν αυτό υπόψη τους οι κυβερνώντες και ας μην υπεκφεύγουν. Άλλωστε, τα στοιχεία του Κρατικού Προϋπολογισμού επιβεβαιώνουν, όπως
ανακοινώθηκε, ότι το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώνεται σε τροποποιημένη ταμειακή βάση στα 4,39 δισ ευρώ. Υπερκαλύπτεται κατά πολύ ο στόχος του 1,98 δισ
ευρώ και άρα η Κυβέρνηση δεν έχει κανένα
λόγο να μην συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του ΣτΕ.
Όσο επομένως επιμένουν στην άρνηση,
εμείς με τον αγώνα μας θα τους θυμίζουμε
τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις.

Μήπως τελικά τα πάρεργα τα «θέλουμε»;

Α

Του
Αλέξανδρου
Σφελινιώτη
Αντιπροέδρου
του ΔΣ της ΠΟΑΣΥ

πό κατάταξής μου στην Αστυνομία,
ακούω συνεχώς για απαλλαγή του
Σώματός μας από τα αποκαλούμενα
πάρεργα. Δυστυχώς παρ’ όλες τις κατ’ επανάληψη εξαγγελίες τόσο από τη φυσική
όσο και από την πολιτική ηγεσία, αυτά ζουν
και βασιλεύουν. Έλεγχοι καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος, παρεμπόριο,
επιδόσεις κλητεύσεων, στρατολογικών και
δικαστικών εγγράφων, παροχή φύλαξης σε
εύπορους πολίτες, συνοδείες αθλητικών
αποστολών ακόμα και για λήψη φαγητού,
συνοδείες ακόμα και σε βανάκια που μεταφέρουν τον ιματισμό των αθλητικών ομάδων -ναι κύριοι καλά διαβάζετε- συνο-

δεύουμε ακόμα και τα άπλυτα ρούχα των
ομάδων ποδοσφαίρου!
Για ποιον λόγο μέχρι και σήμερα δεν
απαλλαγήκαμε από όλα τα παραπάνω;
Μήπως επειδή πολλοί συνάδελφοι επαναπαύονται απασχολούμενοι σε αυτά;
Μήπως κάποιοι αξιωματικοί βασιζόμενοι
σε αυτά, χτίζουν την μετά την αποστρατεία
καριέρα τους, εξαργυρώνοντας την υποταγή
τους στα εκάστοτε θέλω των αθλητικών και
πολιτικών παραγόντων, όταν βρίσκονται
στην ενέργεια;
Μήπως η εκάστοτε πολιτική μας ηγεσία
είναι πολύ ‘’λίγη’’, σε σχέση με τις αντίστοιχες των λοιπών υπουργείων και αδυνατεί ή

δεν θέλει να έρθει σε σύγκρουση με αυτές;
Μία αξιόλογη προσπάθεια που έγινε με
την ίδρυση της Δημοτικής Αστυνομίας πριν
από πολλά χρόνια, χάθηκε ξαφνικά και χωρίς να ερωτηθούμε, με τη διάλυσή της το
2013 από τους υποστηρικτές των περικοπών στο δημόσιο.
Η λειψανδρία που μαστίζει το Σώμα, σε
συνδυασμό με την ίδρυση νέων Αστυνομικών Υπηρεσιών προτάσσει την δίχως άλλη
χρονοτριβή, απαλλαγή μας από τα πάρεργα
και χρησιμοποίηση του προσωπικού που
ασχολείται σε αυτά στην πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος όσο και στη διαφύλαξη της έννομης τάξης εις όφελος του πολίτη.

Οι επικαλούμενες κάθε φορά δικαιολογίες από πλευράς των παραγόντων των άλλων υπουργείων τις αρμοδιότητες των οποίων ασκούμε, πως δεν έχουν το ανάλογο
προσωπικό δεν ευσταθούν διότι το ίδιο
ισχύει πλέον και για εμάς.
Η πολιτική μας ηγεσία επιβάλλεται να
προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομοθετικές
ρυθμίσεις για να απαλλαγούμε ΑΜΕΣΑ, εντός του 2017, από τα πάρεργα. Εμείς σαν
συνδικαλιστικό κίνημα επιδιώκουμε με τον
αγώνα μας να την ωθήσουμε προς αυτήν
την κατεύθυνση.
Οψόμεθα…

Ορθολογική αντιμετώπιση του φαινομένου της τρομοκρατίας

Π
Του
Άγγελου Τσιγκρή

ρέπει, επιτέλους, η χώρα μας να
αντιμετωπίσει ορθολογικά το φαινόμενο της τρομοκρατίας. Η τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα
αποτελούν σήμερα δύο από τις σοβαρότερες απειλές για τη διεθνή κοινότητα, αλλά
πρώτα και κύρια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξελίσσονται σε πολυδιάστατες και δύσκολα ελεγχόμενες απειλές. Απειλές πάνω
και πέρα από εθνικές κυβερνήσεις και
εθνικά σύνορα.
Ως αναφορά τη χώρα μας, θα πρέπει να
αναθεωρήσουμε άμεσα το νομοθετικό μας
πλαίσιο για την πρόληψη και την καταστολή
των εγκλημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Με
τον τρόπο αυτό θα γίνουμε περισσότερο
αποτελεσματικοί στους τομείς της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, της
αντιμετώπισης των φαινομένων νομιμοποίησης μαύρου χρήματος και της διακοπής
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός του
νομοθετικού μας πλαισίου αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορέσει η
χώρα μας να ανταποκριθεί στις διαρκώς
μεταλλασσόμενες μεθόδους του οργανωμένου εγκλήματος και της χρηματοδότησής

του μέσω της νομιμοποίησης εσόδων από
τις παράνομες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, το μέγεθος του ξεπλύματος
μαύρου χρήματος κυμαίνεται διεθνώς από
2 έως και 5% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Από
την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατυπώνοντας την πρόθεσή της να αντιμετωπίσει το εν λόγω φαινόμενο- δήλωσε
πρόσφατα ότι: «…το ξέπλυμα του βρώμικου
χρήματος αποτελεί τον πυρήνα του οργανωμένου εγκλήματος και πρέπει να εκριζώνεται όπου και αν βρίσκεται».
Πρόκειται για ένα παγκόσμιο φαινόμενο.
Ωστόσο, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος γίνεται εντονότερο σε χώρες που υπάρχει μικρότερος κίνδυνος ανίχνευσης λόγω της
ανυπαρξίας αποτελεσματικών μηχανισμών
καταπολέμησης του φαινομένου.
Ενόψει του κινδύνου αυτού, τα κράτημέλη της ΕΕ -και φυσικά η χώρα μας- θα
πρέπει άμεσα να προχωρήσουν στη βελτίωση και την εναρμόνιση του κοινοτικού νομοθετικού πλαισίου, προκειμένου να απομακρυνθεί ο κίνδυνος να αποτελέσει η ΕΕ
πόλο έλξης τέτοιων φαινομένων μεγάλης
κλίμακας.
Πρέπει να αποδείξουμε στην πράξη την
αταλάντευτη βούλησή μας να καταπολεμή-

σουμε το οργανωμένο έγκλημα και την
τρομοκρατία.
Αυτό, όμως, δεν θα συμβεί με ευχολόγια, εξαγγελίες προθέσεων και αόριστες
γενικευτικές καταδίκες του φαινομένου.
Θα συμβεί μόνο με το κόψιμο του ομφάλιου λώρου της χρηματοδότησης του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας από τη νομιμοποίηση των εσόδων
τους από εγκληματικές δραστηριότητες.
Δεν αρκούν οι λεκτικές καταδίκες για την
αντιμετώπιση του φαινομένου της τρομοκρατίας, αλλά ούτε η κατασταλτικοί μηχανισμοί από μόνοι τους.
Πρέπει ταυτόχρονα να καταδικασθούν
και οι παράγοντες που το γεννούν, πρέπει
δηλαδή να εφαρμοσθεί και μια πολιτική
κοινωνικής πρόληψης του φαινομένου της
βίας, που ευδοκιμεί όσο ποτέ στη σύγχρονη
Ελληνική κοινωνία.
Στους παραπάνω παράγοντες πρέπει να
συμπεριληφθούν και όλες οι κοινωνικές
παθογένειες που γέννησε η οικονομική
κρίση των τελευταίων ετών, που οι Έλληνες
τις βιώνουν δραματικά στην καθημερινότητά τους.
Για τον αποτελεσματικό έλεγχο της τρομοκρατίας απαιτείται πρώτα και κύρια μια
πολιτική κοινωνικής πρόληψης του φαινο-

μένου, σε συνδυασμό με μια ορθολογική
πολιτική δημόσιας ασφάλειας. Για μια ορθολογική πολιτική δημόσιας ασφάλειας
απαιτείται επαναπροσδιορισμός του ρόλου
και της αποστολής της Αστυνομίας ως κατεξοχήν φορέα παροχής ασφάλειας, μεταρρύθμιση στην οργάνωση και τη λειτουργία
της, αποκατάσταση των σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους πολίτες και
σαφής καταγραφή της πραγματικών διαστάσεων του φαινομένου που θέλουμε να
αντιμετωπίσουμε, καθώς και των παραγόντων που το τροφοδοτούν.
Από την άλλη μεριά, στον τομέα της κοινωνικής πρόληψης θα πρέπει να καταβληθεί συντονισμένη προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η διαφθορά, να εμπεδωθεί η αξιοκρατία, να παταχθεί η αδιαφάνεια και φυσικά να μειωθούν οι δείκτες κοινωνικής
παθογένειας (ανεργία, φτώχεια, ανισότητες,
έλλειψη ευκαιριών, κλπ) που κλιμακώνονται
τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και καλλιεργούν συνθήκες μιας ιδιότυπης νομιμοποίησης του φαινομένου σε ένα μέρος έστω μικρό- της κοινής γνώμης. Με άλλα
λόγια, πρέπει να δημιουργήσουμε μια ανοιχτή κοινωνία συνοχής και αλληλεγγύης που
θα δίνει ευκαιρίες σε όλους.
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*

Η δολοφονική επίθεση εναντίον των
συναδέλφων μας στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ τείνει να λησμονηθεί, όπως συμβαίνει
πάντα σε ανάλογες επιθέσεις, δυστυχώς. Ακόμα και όταν είχαμε νεκρούς, το θέμα έφευγε
από την επικαιρότητα και όλα συνεχίζονταν
κανονικά, ωσάν να μην είχε συμβεί το τραγικό
συμβάν. Αυτή τη φορά ευτυχώς δεν είχαμε νεκρό. Καταγγείλαμε τις αιτίες και ζητήσαμε να
ληφθούν μέτρα αποτροπής του μοιραίου, αλλά
μάλλον δεν ιδρώνει το αφτί κανενός.

Η επικινδυνότητα της τρομοκρατίας
Μεγάλη επιτυχία η σύλληψη της Πόλας Ρούπα, παρά το γεγονός ότι οι τρομοκράτες «απάντησαν»
με την επίθεσή τους στη διμοιρία της ΔΑΕΑ στην οδό Χαριλάου Τρικούπη. Βέβαια, ο κ. υπουργός
είχε δηλώσει πριν από την επίθεση αυτή, ότι «ήταν μία δύσκολη επιχείρηση που ολοκληρώθηκε
με επιτυχία και «ξεδόντιασε τις ουρές της τρομοκρατίας που έχουν μείνει στη χώρα». Τον διέψευσαν τα γεγονότα, καταδεικνύοντας ότι η πάταξη της τρομοκρατίας δεν προσφέρεται ούτε για
πανηγυρισμούς ούτε για ανέξοδες πολιτικές αντιπαραθέσεις. Απεναντίας είναι η καλύτερη απόδειξη
του ότι επιτέλους πρέπει να θεσμοθετηθεί η επικινδυνότητα του αστυνομικού λειτουργήματος.

*

Η επίθεση εναντίον του
αστυνομικού αφορά όλους μας.
Οι δολοφόνοι έδρασαν και
αποχώρησαν ανενόχλητοι,
εκμεταλλευόμενοι το άβατο
των Εξαρχείων, που
επιδεινώνεται με την
ανοχή της κυβέρνησης.

Σταματημό δεν έχουν τα ξεσπιτώματα.
Σειρά είχε τώρα ο νομός Ρεθύμνης απ’
όπου συνάδελφοί μας διατάχθηκαν να μεταβούν στη Λέρο λόγω μεταναστευτικού. Την
προηγούμενη φορά, ήταν για τις ανάγκες του
Συνόδου υπουργών, όπου πολλοί αστυνομικοί
από το νησί «μετακόμισαν» για μέρες στη Ρόδο αφήνοντας πίσω τις οικογένειές τους.
Παρατείνεται έως τις 13 Απριλίου 2017 η
υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης μετά την ψήφιση από την Ολομέλεια της
σχετικής τροπολογίας. Έπρεπε και γι’ αυτό το θέμα
να υπάρξει παρέμβαση της Ομοσπονδίας προκειμένου να δοθεί λύση. Αν και ηλεκτρονική η υποβολή της δήλωσης, η διαδικασία προκάλεσε τέτοιο
αλαλούμ και καθυστερήσεις που η κυβέρνηση δεν
είχε άλλη επιλογή. Κάθε αρχή και δύσκολη…

Eχει καθαρά ιδεολογική αφετηρία
η επιλογή της κυβέρνησης
να μην παρεμβαίνει στα Εξάρχεια.
Οι αποκαλούμενοι αντιεξουσιαστές
είναι οι τρομοκράτες
της επόμενης γενιάς.

Κυριάκος Μητσοτάκης
Πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας

Η είδηση είναι σοκαριστική: οκτώ άνθρωποι κατέχουν περιουσία 426 δισ. δολαρίων, δηλαδή ακριβώς όσο και το φτωχότερο 50%
του παγκόσμιου πληθυσμού. Το πλουσιότερο 1%
του πληθυσμού στον πλανήτη έχει στην κατοχή
του το 50,8% του συνολικού πλούτου και μάλιστα
κατέχει περισσότερα από ό,τι το 99% των ανθρώπων. Τι κι αν όλα αυτά καταδεικνύουν το μέγεθος
των ανισοτήτων και της αδικίας που υπονομεύουν
την κοινωνική συνοχή παγκοσμίως και τροφοδοτούν το λαϊκισμό και την τρομοκρατία;

*
*

είπαν &
έγραψαν

Φώφη Γεννηματά
Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ

*

Ετήσιες κρίσεις αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. Για δεύτερη φορά επί αριστερής κυβέρνησης οι κρίσεις γίνονται χωρίς να έχει αλλάξει επί το δημοκρατικότερον το θεσμικό
πλαίσιο. Το επισημαίνουμε απλώς γιατί δεν μας προξενεί καμία εντύπωση πλέον. Κάποιοι προφανώς
βολεύονται ενώ υπόσχονταν …ξεβολέματα. Οσο για τη θέσπιση άλλης μιας θέσης Αντιστρατήγου,
αυτό μόνο ως πρωτοχρονιάτικο ανέκδοτο το εκλαμβάνουμε… Αντί να γίνει σοβαρή συζήτηση για
το βαθμολόγιο και την κλίμακα της ιεραρχίας, πάλι η εύκολη λύση της βαθμοθηρίας…

*

Χειμώνας με τα όλα του. Πολλή
βροχή και χιόνια, αλλά και
πολλή γκρίνια γιατί για άλλη μια φορά
πολλές υπηρεσίες θυμίζουν κατάψυξη.
Πώς να ζεσταθείς χωρίς πετρέλαιο;

ΑΤ-ΑΞΙΕΣ

Y

Όχι άλλα λόγια

ποτιμούν την νοημοσύνη μας; Δεν τους ενδιαφέρει η ζωή μας; Δεν υπολογίζουν ούτε το πολιτικό κόστος; Τόσο παντοδύναμοι νιώθουν; Πολλά ερωτήματα μπορούμε να παραθέσουμε με
αφορμή την πρόσφατη δολοφονική επίθεση εναντίον των συναδέλφων μας στα Εξάρχεια,
όπου από θαύμα δεν θρηνήσαμε νεκρό αστυνομικό. Τα ερωτήματα είναι καίρια και έχουν βεβαίως
αποδέκτες σε όλα τα πολιτικά κόμματα τα οποία περιορίζονται στην έκδοση ανακοινώσεων καταδίκης
του φαινομένου, χωρίς να επιμένουν στις θέσεις και τις απόψεις τους, ώστε να υπάρξει ένα πρακτικό
αποτέλεσμα.
Γιατί, τι νόημα έχουν οι καταδίκες αν ω μη γένοιτο, οι θρασείς εγκληματίες επαναλάβουν με θανατηφόρα κατάληξη τα σχέδιά τους;
Τι νόημα έχουν οι δηλώσεις των πολιτικών που αλληλοκατηγορούνται όταν όλοι γνωρίζουμε ότι
το φαινόμενο είναι παλιό και η πείρα έχει δείξει ότι δεν αρκούν για την αντιμετώπισή του οι καλές
προθέσεις;
Να θυμίσουμε, γιατί έχει την αξία του, ότι η σημερινή αντιπολίτευση έβαλε στο κάδρο των ευθυνών
τον ίδιο τον πρωθυπουργό χρεώνοντάς του αριστερές ιδεοληψίες και την αδράνεια που παρουσιάζει
κατά την άποψή της η αστυνομία, όταν δεν παρεμβαίνει δυναμικά στη συγκεκριμένη περιοχή. Μά-

λιστα, διατυμπανίζει ότι όταν γίνει κυβέρνηση «θα καθαρίσουν τα Εξάρχεια».
Τόσο απλά, δηλαδή, λες και δεν γνωρίζουμε ότι η όποια δράση θα φέρει αντίδραση, η όποια
αστυνομική επέμβαση θα φέρει χειρότερα «αντίποινα».
Εκτός κι αν επιτέλους εννοούν ότι θα υπάρξουν ουσιαστικά αστυνομικά σχέδια δράσης που σημαίνει εμπλοκή πολύ περισσότερων και διαφορετικών υπηρεσιών και δυνάμεων σε βάθος χρόνου
και με γνώμονα την ασφάλεια των ίδιων των αστυνομικών που θα εμπλακούν σε μια άκρως επικίνδυνη επιχείρηση εκκαθάρισης του «ναρκοπεδίου».
Αλλά ακόμα κι αν αυτός είναι πράγματι ο στόχος, γεννάται ένα άλλο ερώτημα. Γιατί ένα τέτοιο
σχέδιο δεν είχε εφαρμοστεί έως τώρα;
Μήπως «δεξιοί», «κεντρώοι» και «αριστεροί» πουλάνε απλώς «ασφάλεια», ανάλογα με τις ιδεοληψίες τους γιατί όλους τους βολεύει, αφενός, τα Εξάρχεια να αποτελούν πεδίο «εκτόνωσης», αφετέρου δε, η αστυνομία, σάκο του μποξ με θύμα πάντα τον εύκολα βαλλόμενο, ανασφαλή και ανυπεράσπιστο Έλληνα Αστυνομικό;
Μήπως εξάλλου το ίδιο «έργο» δεν το έχουμε δει πολλές φορές να παίζεται στα ελληνικά γήπεδα
με άλλες ή και τις ίδιες κάποιες φορές αποχρώσεις;

