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SMS
Συναδέλφισσες,
συνάδελφοι
Η πρωτοβουλία μας για την
διοργάνωση εκδήλωσης
διαλόγου στα Εξάρχεια,
μπορεί να αιφνιδίασε
πολλούς, δεν ήταν όμως
κεραυνός εν αιθρία... Από
την πρώτη στιγμή που
αναλάβαμε τη διοίκηση της
Ομοσπονδίας, τονίσαμε με
τον πιο σαφή τρόπο ότι
δεσμευτήκαμε να τα
αλλάξουμε όλα. Ο τρόπος
λειτουργίας του
συνδικαλιστικού μας
κινήματος αν συνέχιζε την
πεπατημένη, θα οδηγούσε
την Ομοσπονδία στον
μαρασμό και θα την
απαξίωνε οριστικά και
αμετάκλητα. Υπάρχουν πολλά
παραδείγματα γύρω μας.
Επομένως, με τη δυναμική
των πρωτοβουλιών μας,
κρατάμε ζωντανή την ελπίδα
του αγώνα μέσα μας και δεν
επηρεαζόμαστε από τις
σειρήνες.

www.poasy.gr

ΟΥΑΛΙΑ

Ο μεγάλος τελικός του Champions League μεταξύ της Γιουβέντους και της Ρεάλ Μαδρίτης στο Millennium του Κάρντιφ, αποτέλεσε μεγάλη πρόκληση
για τις αρχές ασφαλείας. Η πρωτεύουσα της Ουαλίας είχε βάλει ήδη τα γιορτινά της, αλλά η «καρδιά» του συστήματος ασφαλείας δεν συμμεριζόταν
την ίδια χαρά. Τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντεια εξαιτίας της τρομοκρατικής επίθεσης στην "Manchester Arena" πριν από τη διεξαγωγή του τελικού,
αλλά και τις άλλες τρομοκρατικές ενέργειες σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες…

Ζητούμενο οι αποφάσεις
εθνικής εμβέλειας
για την Ελληνική Αστυνομία

Μηνιαία έκδοση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων
(Αστυνομικού προσωπικού κάθε βαθμίδας)
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Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων με αφορμή τον τραγικό θάνατο του
11χρονου μαθητή του 6ου Δημοτικού Σχολείου
Αχαρνών, εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην
οικογένειά του, συναισθανόμενη συγχρόνως την υποχρέωση να τοποθετηθεί δημοσίως για το αποτρόπαιο
έγκλημα και γενικότερα για τις συνθήκες τάξης και
ασφάλειας που επικρατούν στη χώρα μας.
Δυστυχώς, όσοι παρακολουθούν το δημόσιο λόγο
της ΠΟΑΣΥ και συμμετέχουν στη διαμόρφωση μιας
αποτελεσματικής αντεγκληματικής πολιτικής, χωρίς εγκλωβισμούς σε ιδεοληψίες, προκαταλήψεις και αρνητικά για την αστυνομία στερεότυπα, γνωρίζουν ότι το
τραγικό αυτό συμβάν, δεν ήταν «κεραυνός εν αιθρία».
Ήταν το θλιβερό αποτέλεσμα μιας παρατεταμένης
κρίσης του συστήματος αστυνόμευσης τόσο στη Δυτική Αττική όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπου
η παρουσία της αστυνομίας είναι είτε τυπική είτε ανύπαρκτη. Δεν «κομίζουμε δε Γλαύκα ες Αθήνας», αν
υπενθυμίσουμε ότι η αποδιοργάνωση των αστυνομικών υπηρεσιών είχε επισημανθεί εκ μέρους μας πολύ
πριν ξεσπάσει η οικονομική κρίση, η οποία ήρθε τελικά
για να δώσει τη χαριστική βολή στις ήδη διαλυμένες
υπηρεσίες.
Χρόνιο ήταν το αίτημα της Ομοσπονδίας για ουσια-

Η

στική μεταρρύθμιση των αστυνομικών υπηρεσιών με
ριζικές συγχωνεύσεις και ορθολογική κατανομή των
οργανικών θέσεων, βάσει επιστημονικής μελέτης. Αντ’
αυτών, είδαμε εν μια νυκτί την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας και 6.700 οργανικών θέσεων της
Ελληνικής Αστυνομίας, πάγωμα των προσλήψεων,
δραστική μείωση των δαπανών λειτουργίας και όλα
αυτά τα αντιαστυνομικά μέτρα, που αναδείξαμε με
αγωνιστική διάθεση, στοχεύοντας στην διατήρηση
ενός στοιχειώδους ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας
για τους συναδέλφους μας και βεβαίως στο να μην
καταρρεύσουν εντελώς οι αστυνομικές δομές.
Η σημερινή κυβέρνηση, ακολουθώντας την πεπατημένη των Μνημονίων, αντί να σταματήσει την κατρακύλα, επιχείρησε με μια αμφιλεγόμενη αναδιάταξη των
υπηρεσιών, να βελτιώσει την κατάσταση. Η οικτρή
πραγματικότητα, όμως, την διαψεύδει παταγωδώς,
όπως προκύπτει και από το πρόσφατο τραγικό συμβάν
και τα όσα επακολούθησαν στο Μενίδι.
Με αίσθημα ευθύνης, καλούμε για άλλη μια φορά
την ελληνική πολιτεία στο σύνολό της, να αντιμετωπίσει
την ασφάλεια του πολίτη ως αγαθό και όχι ως αντικείμενο μικροπολιτικών και μικροκομματικών αντιπαραθέσεων. Η Ελληνική Αστυνομία χρήζει μιας διακομματικής αντιμετώπισης που θα της επιτρέπει την απαλλα-

γή από περικοπές δαπανών και θα της διασφαλίζει μια
ανεπηρέαστη από εξωγενείς παράγοντες λειτουργία.
Όσο δεν λαμβάνονται τέτοιες αποφάσεις, εθνικής εμβέλειας, τα θλιβερά γεγονότα θα επαναλαμβάνονται,
προσβάλλοντας όχι μόνο τη μνήμη των θυμάτων και των
οικογενειών τους, αλλά και την κοινή λογική όλων μας.

Η ατζέντα του μήνα
02-06-17

Συνάντηση με την Γενική Επιθεωρήτρια Αλλοδαπών και
Προστασίας Συνόρων Αντιστράτηγο κα Ζαχαρούλα Τσιριγώτη με αντικείμενο τη λειτουργία των Τμημάτων Διαχείρισης Μετανάστευσης και των Τμημάτων των Προαναχωρησιακών Κέντρων που βρίσκονται στα νησιά του
Ανατολικού Αιγαίου.

11-06-17

Στις εορταστικές εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα σε όλη
την Ελλάδα κατά τον εορτασμό της «Ημέρας προς τιμήν
των Αποστράτων» έδωσε το «παρών» και φέτος η Ομοσπονδία μας.

12-06-17

Κατατέθηκε ενώπιον της Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής
Συμμόρφωσης του ΣτΕ κοινή Αίτηση των Ομοσπονδιών
Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Π.Ο.ΑΞΙ.Α., προκειμένου να διαπιστωθεί εάν
η Διοίκηση έχει πλήρως και προσηκόντως συμμορφωθεί
με τις αποφάσεις του Ανωτάτου Ακυρωτικού και ειδικότερα με την υπ’ αρ.1127/2016 της Ολομέλειάς του.

13-06-17

Με τον Αρχηγό του Σώματος Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα συναντήθηκε αντιπροσωπεία του Προεδρείου της Ομοσπονδίας μας, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Γραμματείας κ. Γρηγόριο Γερακαράκο, προκειμένου να ενημερωθεί για το πλαίσιο των
ενεργειών της Διοίκησης αναφορικά με το θέμα της μη
χορήγησης επιδομάτων κατά την πρακτική εκπαίδευση
των Δοκίμων Αστυφυλάκων.

3

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ιούνιος-Ιούλιος 2017 ΝέαΑστυνομία

Παράτυπες μεταθέσεις αποφάσισε
το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων Α.Ε.Α.
Την έντονη αντίδραση της Ομοσπονδίας μας προκάλεσε η διαδικασία συνεδρίασης
του συμβουλίου μεταθέσεων αξιωματικών.
ΠΟΑΣΥ, με ανακοίνωσή της μετά τη λήξη της συνεδρίασης (306-17) τονίζει: Συνεδρίασε, σήμερα, όπως ήταν προγραμματισμένο, το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων Α.Ε.Α. για να εξετάσει τις Τακτικές Μεταθέσεις του τρέχοντος έτους και τα συναφή θέματα. Κατά τη συνεδρίαση, διαπιστώσαμε την προσπάθεια της Διοίκησης, που αποτελεί στο Συμβούλιο την πλειοψηφία, να μεταθέσει –
τοποθετήσει αστυνομικούς με κριτήρια, τα οποία μόνο αξιοκρατικά δεν
είναι, αλλά γυρίζουν τον Οργανισμό της Ελληνικής Αστυνομίας πολλές
δεκαετίες πίσω, που κανείς από εμάς δεν θέλει να θυμάται!
Παρά τις προσπάθειες του εκπροσώπου μας, η Διοίκηση διέταξε
τοποθετήσεις – μεταθέσεις που μας βρήκαν κάθετα αντίθετους, καθώς μετέθεσε εκδικητικά αξιωματικούς μόνο και μόνο γιατί εκτέλεσαν
τις διαταγές των ανωτέρων τους και που προφανώς δεν ικανοποιούσαν την ενεστώσα Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας

Η

του Πολίτη. Η Ομοσπονδία μας καταγγέλλει αυτές τις πρακτικές που
μοναδικό στόχο έχουν να φοβίσουν τον Έλληνα Αστυνομικό. Όμως
ματαιοπονούν.
Επισημαίνεται ότι, το συνδικαλιστικό κίνημα πάλεψε και συνεχίζει
να παλεύει ώστε οι μεταθέσεις – τοποθετήσεις των αστυνομικών όλων
των βαθμίδων να γίνονται σύμφωνα με το Νόμο και το Δίκαιο. Παράλληλα, δεν θα πρέπει να λησμονούμε, ότι το ως άνω Συμβούλιο θεσπίστηκε για να κάνει πράξη τα όσα με πάλη κατακτήθηκαν και μνημονεύτηκαν προηγουμένως, αλλά και για να συμμετάσχουν οι αιρετοί
– εκπρόσωποι των αστυνομικών στα εν λόγω συμβούλια.
Έχουμε μάθει να αγωνιζόμαστε για το δίκιο μας, για την Αστυνομία
και την Κοινωνία. Εμείς θα είμαστε πάντα Αστυνομικοί και ας το σκεφτούν αυτοί, όταν «ξεκαβαλήσουν από το άλογο», αν θα μπορούν να
μας κοιτούν στα μάτια. Δεν τους φοβόμαστε!!»

“

Χιούμορ... του Ανδρέα Πετρουλάκη (Καθημερινή)

Όταν αποφασίσαμε
να κάμωμε την Επανάσταση,
δεν εσυλλογισθήκαμε
ούτε πόσοι είμεθα,
ούτε πως δεν έχομε άρματα,
ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν
τα κάστρα και τας πόλεις,
ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε
«πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με
σιταροκάραβα βατσέλα».

14-06-17

Η ΠΟΑΣΥ ανακοινώνει ότι διοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση στα Εξάρχεια με θέμα «Ανοιχτές και Ελεύθερες
Πόλεις» και καλεί τα πολιτικά κόμματα, φορείς, ενώσεις
πολιτών να αναδειχθούν οι πτυχές του προβλήματος και
να κατατεθούν ρεαλιστικές προτάσεις.

14-06-17

Συνάντηση με τον Προϊστάμενο του Κλάδου Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης & Πληροφορικής Υποστράτηγο κ.
Γεώργιο ΚΩΤΣΑΚΗ, προκειμένου να μας δοθούν διευκρινήσεις για το φλέγον ζήτημα των μετακινήσεων του Αστυνομικού Προσωπικού με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

17-06-17

Παρουσία της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας τελέστηκε το τρισάγιο στη μνήμη των
αδικοχαμένων συναδέλφων μας Νεκτάριου ΣΑΒΒΑ και
Γεωργίου ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ.

Το «άβατο» των Εξαρχείων και η ιδιότυπη διαχείριση των προβλημάτων
του εκ μέρους της εκάστοτε εξουσίας των κυβερνώντων,
δίνει τροφή σε ποικίλους σχολιασμούς.
Αυτή τη φορά τροφοδότησε δεόντως και τον οίστρο των σκιτσογράφων…

Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης

”

21-06-17

Της σύνταξης

23-06-17

Η ΠΟΑΣΥ τόλμησε το «αδιανόητο»

Αποκαλυπτήρια Μνημείου Πεσόντων Αστυνομικών στη
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.

Συνάντηση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και
Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκου
Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρη Γερακαράκο, που συνοδευόταν από τον Αντιπρόεδρο Θεμάτων Μελετών και Επιμόρφωσης κ. Σταύρο Μπαλάσκα, τον Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων κ. Χρήστο Συνδρεβέλη και τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αθηνών κ. Δημοσθένη Πάκο.

26-06-17

Η ΠΟΑΣΥ ενημερώνει τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα ότι έχουν περάσει 26 ημέρες
χωρίς να έχει επιλυθεί το πρόβλημα της μη χορήγησης
επιδομάτων κατά την πρακτική εκπαίδευση των Δοκίμων.

28-06-17

Η Ομοσπονδία ανακοινώνει ότι «εμείς οι Έλληνες Αστυνομικοί που έχουμε ορκιστεί πίστη στο Σύνταγμα και
υπακοή στους νόμους του Κράτους, ασφαλώς θα υπακούσουμε. Ας έχουν οι διοικούντες ολόκληρη την ευθύνη της δικής τους δειλίας».

«Όπως το σώμα, όταν στερηθεί της ψυχής πεθαίνει, έτσι και η πόλη, όταν δεν υπάρχουν νόμοι, καταλύεται», είχε πει σοφά ο μεγάλος
φιλόσοφος Αριστοτέλης. Πόσο ποιο καθαρό και περιεκτικό, για να
γίνει σαφές το μήνυμα που ήθελε να εκπέμψει η Ομοσπονδίας μας
με τη διοργάνωση της εκδήλωσης διαλόγου στα Εξάρχεια για ένα θέμα που ταλανίζει το πολιτικό σύστημα της χώρας πάνω από 43 χρόνια;
Πολλοί είδαν σκοπιμότητες και προβοκάτσιες, άλλοι δεν κατάλαβαν
γιατί δεν ήθελαν να καταλάβουν και άλλοι πάλι δεν κατάλαβαν γιατί
δεν μπόρεσαν να δουν τι γίνεται πέρα από το μικρόκοσμό τους.
Άποψή μας είναι βέβαια ότι η όλη πρωτοβουλία συνιστά ούτως ή
άλλως νίκη του συνδικαλιστικού μας κινήματος. Και θα τολμούσαμε
να πούμε ότι θα ήταν μια μικρή νίκη και για τη Δημοκρατία μας την
ίδια, αν τελικά δεν είχε απαγορευτεί με τον γνωστό τρόπο αυτή η εκδήλωση.
Είναι νίκη, λοιπόν για μας, διότι η εκδήλωση με θέμα «Ανοιχτές και
Ελεύθερες Πόλεις», ακόμα και με την απαγόρευσή της, πέτυχε το
σκοπό της.
Η ουσία είναι μία. Η ΠΟΑΣΥ έκανε το μεγάλο βήμα. Τόλμησε το
«αδιανόητο». Τώρα, αυτοί που ακολουθούσαν την πεπατημένη, αυτοί

που άλλοτε έσπρωχναν το πρόβλημα κάτω από το χαλί και αυτοί που
έριχναν την μπάλα στην εξέδρα, τώρα πρέπει να πάρουν θέση. Η επιλογή των Εξαρχείων και το ίδιο το θέμα της εκδήλωσης, έχουν ισχυρό
συμβολισμό. Χρόνια τώρα παρακολουθούμε ατέρμονες πολιτικές αντιδικίες και αντιπαραθέσεις που συνήθως καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα: στη συνέχιση μιας εγκληματικής συμπεριφοράς που στρέφεται εναντίον της κοινωνίας. Πρωταγωνιστές είναι από τη μια τα εγκληματικά στοιχεία και από την άλλη δυστυχώς, εμείς οι αστυνομικοί
που εμπλεκόμαστε στα επεισόδια για να τους συλλάβουμε.
Όλως παραδόξως όμως, «αόρατα χέρια» επεμβαίνουν κάθε φορά
και το φαινόμενο διαιωνίζεται. ΓΙΑΤΙ; Θα μας απαντήσει κανείς στα
σοβαρά; Φταίει η έλλειψη πολιτικής βούλησης; Φταίει η ανεπάρκεια
της αστυνομίας; Είναι τόσο επικίνδυνοι και ακαταμάχητοι οι ταραξίες
ώστε μια οργανωμένη πολιτεία να μην μπορεί να τους απομονώσει;
Είναι ένα πρόβλημα σε μια συγκεκριμένη περιοχή που δεν αφορά
ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και άρα δεν πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα; Ή μήπως όλο αυτό το «κατασκεύασμα» στα Εξάρχεια
και όπου αλλού εκκολάπτεται η βία, η ανομία και η παρανομία, τελικά
εξυπηρετούν; Και ποιους εξυπηρετούν;
Αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα πρέπει επιτέλους να απαντηθούν.
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Τιμούμε τους Ήρωες της Ελληνικής Αστυνομίας
Ακόμα να γίνει η μετονομασία της οδού Λάμπρου Πορφύρα σε οδό Νεκτάριου Σάββα

αρουσία της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας της Ελληνικής
Αστυνομίας τελέστηκε το τρισάγιο στη μνήμη των αδικοχαμένων συναδέλφων μας Νεκτάριου ΣΑΒΒΑ και
Γεωργίου ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, οι οποίοι δολοφονήθηκαν άνανδρα, ο πρώτος
στις 17 Ιουνίου 2009, από αδίστακτους
τρομοκράτες, στην οδό Λάμπρου Πορφύρα στα Πατήσια και ο δεύτερος, στις
17 Ιουνίου 2013, στο Δίστομο Βοιωτίας, σε επιχείρηση σύλληψης αδίστακτων δραπετών.
Ειδικότερα, στον τόπο της θυσίας του
Νεκτάριου Σάββα, στην οδό Λάμπρου
Πορφύρα, όπου έχει τοποθετηθεί από
τις Ομοσπονδίες μας μια μαρμάρινη
στήλη για να διατηρείται άσβεστη η
μνήμη του, το τρισάγιο τελέστηκε από
τον τέως Προϊστάμενο της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας Ταξίαρχο ε.α. Αρχιμανδρίτη Νεκτάριο Κιούλο και τον εφημέριο της
ενορίας Πατέρα Γεώργιο.
Στη συνέχεια, σύντομες αναφορές
στην μνήμη των Πεσόντων αστυνομικών
έγιναν από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων κ. Γρηγόρη Γερακαράκο, τον
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ.
Νίκο Τόσκα, τον Αναπληρωτή Γενικό
Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών κ.

Π

Τζανέτο Φιλιππάκο, τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ.
Κωνσταντίνο Τσουβάλα και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Θεόδωρο
Φορτσάκη, οι οποίοι στάθηκαν ιδιαίτερα
στο διαρκές χρέος της πολιτείας για τη
θωράκιση του λειτουργήματος του Αστυνομικού, έτσι ώστε να υπηρετεί αυτός το
καθήκον όσο το δυνατόν πιο αναίμακτα.
Οφείλουμε όλοι μας να τιμούμε τη μνήμη
των Ηρώων του Αστυνομικού Σώματος,
να μη λησμονούμε την προσφορά τους
στην κοινωνία και να στεκόμαστε αρωγοί
στις οικογένειές τους. Από τον πρόεδρό
μας, τονίστηκε ιδιαίτερα το γεγονός ότι
ο αείμνηστος Νεκτάριος Σάββας, ήταν
υπηρεσία σε μέτρα φρουρούμενου στόχου. Το είχαν όμως βάλει σε μια παγίδα
θανάτου, όπως δείχνουν τα γεγονότα.
Άραγε, πόσες τέτοιες παγίδες θανάτου
υπάρχουν ακόμα στο Λεκανοπέδιο, αλλά και σε άλλες πόλεις; Εμείς το τελευταίο διάστημα που γίνεται πολλή συζήτηση για την αποδέσμευση δυνάμεων
από τους στόχους, έχουμε αναδείξει το
θέμα αυτό και έχουμε ζητήσει εξορθολογισμό του όλου συστήματος. Προς
θεού, να μη θρηνήσουμε άλλα θύματα.
Ο κίνδυνος είναι υπαρκτός.
Υπαρκτός είναι όμως και ο κίνδυνος
που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας
και έξω, στις περιπολίες, στις καταδιώ-

ξεις, στις αστυνομικές επιχειρήσεις,
στους ελέγχους ρουτίνας. Ο Γιώργος
Ανδριτσόπουλος ήταν ένας από αυτούς
τους συναδέλφους μας. Κλήθηκε την
τελευταία στιγμή να συμμετάσχει σε μια
επιχείρηση σύλληψης αδίστακτων δραπετών, στο Δίστομο Βοιωτίας, και είχαμε
αυτά τα δραματικά αποτελέσματα.
Έχουν περάσει οκτώ χρόνια από το
πρώτο βίαιο συμβάν και τέσσερα από το
δεύτερο. Σημαδιακά, την ίδια μέρα και τα
δυο. Σαν σήμερα, στις 17 Ιουνίου. Μια
μέρα καλοκαιρινή, που βύθισε στο πένθος την Ελληνική Αστυνομία και τους
Έλληνες αστυνομικούς και που πολύ
φοβάμαι όμως ότι άφησε ασυγκίνητη την
πολιτεία και γενικότερα την κοινωνία.
Φόρο τιμής στην μνήμη των δυο Πεσόντων αστυνομικών, έδωσαν με την
παρουσία τους επίσης, ο βουλευτής των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνος
Κατσίκης, ο εκπρόσωπος του Γενικού
Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, κ. Στέλιος Λάμπρου, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου
Ελλάδας Αντιστράτηγος κ. Αντώνιος
Μπάκας, η Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων κα Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, ο Διευθυντής του Κλάδου Ασφάλειας Υποστράτηγος κ. Εμμανουήλ Πλουμής, ο
Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττι-

κής Υποστράτηγος κ. Αλκιβιάδης Ασημακόπουλος, η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών
Υποστράτηγος κα Πηνελόπη Μηνιάτη,
στελέχη της ΔΑΕΕΒ όπου υπηρετούσε ο
εκλιπών συνάδελφός μας, Ανώτεροι
Αξιωματικοί των Κλάδων και Διευθύνσεων της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς
και Προεδρεία των Πρωτοβαθμίων
Ενώσεων Αττικής της ΠΟΑΣΥ και της

ΠΟΑΞΙΑ και τέλος, συγγενείς και φίλοι
των αδικοχαμένων συναδέλφων μας.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, με
αφορμή τη σεμνή αυτή τελετή, επαναφέρει το αίτημά μας για μετονομασία
της οδού Λάμπρου Πορφύρα σε οδό
Νεκτάριου Σάββα, το οποίο αν και έχει
γίνει αποδεκτό από το Δήμο Αθηναίων,
εντούτοις έως και σήμερα δεν έχει τύχει
υλοποίησης.

Είμαστε δημόσιοι λειτουργοί προσηλωμένοι στο καθήκον
το 21ο Συνέδριο της Ένωσης
Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος που πραγματοποιήθηκε στη
Φθιώτιδα στις 16 Ιουνίου 2017, ήταν
προσκεκλημένος και απηύθυνε αγωνιστικό χαιρετισμό, ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρης Γερακαράκος.
Στο πλαίσιο του 21ου Συνεδρίου της
ΕΑΠΣ, το πρώτο θεματικό αφιέρωμα, είχε τιμητική υπόμνηση στον εθελοντισμό
στο Πυροσβεστικό Σώμα. Αντιπροσωπευτικά τιμήθηκαν εθελοντές Πυροσβέστες, του ένστολου χώρου. Ο Εθελοντής
Πυρονόμος Ζέρβας Δημήτρης Διασώ-

Σ

στης ΕΚΑΒ, την πλακέτα στον οποίο
έδωσε ο επίτιμος πρόεδρος της ΕΑΠΣ κ.
Ν. Διαμαντής και ο Εθελοντής Πυρονόμος Αστυφύλακας Δημητριάδης Δημήτριος, την πλακέτα του οποίου παρέλαβε
ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Γερακαράκος
από το μέλος του Δ.Σ. κ. τ. πρόεδρο της
ΕΑΠΣκ. Φ. Παντελεάκο.
Ο κ. Γερακαράκος ευχαρίστησε το
προεδρείο για την πρόσκληση και την
τιμή που του έκανε και αναφέρθηκε
στους ισχυρούς δεσμούς που συνδέουν
τις δυο Ομοσπονδίες. Όπως τόνισε, τόσο εμείς όσο κι εσείς, είμαστε δημόσιοι

Αγωνιστικός χαιρετισμός
στο συνέδριο της ΙΡΑ
πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρης Γερακαράκος απευθύνοντας χαιρετισμό στο 33o συνέδριο του Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών που πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου 2017 στο Βραχάτι
Κορινθίας, αναφέρθηκε στους σταθερούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας
των αστυνομικών, εν ενεργεία και εν αποστρατεία και ανέδειξε τις προσπάθειές
μας για μια αποτελεσματική αστυνομία στην υπηρεσία της ελληνικής κοινωνίας.

Ο

λειτουργοί στον ευαίσθητο τομέα των
Σωμάτων Ασφαλείας και έχουμε ιερή
υποχρέωση να υπηρετούμε το ρόλο μας,
προσηλωμένοι στο καθήκον. Το συνδικαλιστικό και το υπηρεσιακό. Με τους
διακριτούς ρόλους που μας εξασφαλίζει
ο συνταγματικός χάρτης της χώρας μας,
σταθερή επιδίωξή μας είναι η ανιδιοτελής προσφορά στο συνάδελφο και στην
κοινωνία. Είμαστε δημόσιοι λειτουργοί
στο σκληρό πυρήνα του κράτους κι αυτό ο ρόλος καθημερινά πλέον, δεν γίνεται μόνο κατανοητός από όλους τους
πολίτες. Αναδεικνύεται ως βασικός
συντελεστής στην προσπάθεια για οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή,
μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον.
Αλλά το ερώτημα είναι, πόσο μπορούμε να αισθανόμαστε υπερήφανοι με
τη μεταχείριση που μας έχει επιφυλάξει
η πολιτεία. Και δεν αναφέρομαι μόνο
στη σημερινή κατάσταση. Πυροσβέστες
και αστυνομικοί έχουμε καταντήσει
παντός καιρού δημόσιοι υπάλληλοι.
Εσείς με τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες μέχρι τις αναζητήσεις εξαφανισμένων προσώπων κι εμάς από το έγκλημα
μέχρι τους καταυλισμούς των προσφύγων, τις επιδόσεις δικογράφων, τη φύλαξη των φυλακών και διάφορα άλλα
πάρεργα της δημοτικής αστυνομίας και
όχι μόνο. Οι μηχανισμοί ασφαλείας στη
χώρα μας έχουν δεχθεί καίρια πλήγματα
από τις μνημονιακές πολιτικές επί επτά
συναπτά έτη. Δυστυχώς ούτε οι προηγούμενοι αλλά ούτε και οι σημερινοί
κυβερνώντες δεν έχουν καταλάβει τη
σημασία της αξιόπιστης λειτουργίας των

μηχανισμών αυτών. Μπορεί στα λόγια
να λένε ότι μας αγαπάνε και ότι ενδιαφέρονται για την ασφάλειά μας, αλλά
δεν διαχώρισαν τη θέση τους. Κανείς
τους δεν έβαλε βέτο στις μειώσεις των
κονδυλίων για την αστυνομία και για
την πυροσβεστική. Και τώρα πληρώνουν και πληρώνουμε το τίμημα. Εμείς
έχουμε τον εφιάλτη της τρομοκρατίας,
εσείς τον εφιάλτη των πυρκαγιών τώρα
το καλοκαίρι. Και κάνουμε όλοι μαζί το
σταυρό μας, να μας φυλάξει ο Θεός από
τις κακοτοπιές. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην διεθνή τρομοκρατία και στην
εγκληματικότητα και άσκησε κριτική
στην κυβέρνηση για τις ανεκπλήρωτες
προεκλογικές της δεσμεύσεις.
«Για να μην σας κουράζω με περισσότερες αναφορές στους κοινούς μας
αγώνες και στα κοινά μας αιτήματα,

κλείνω το χαιρετισμό μου τονίζοντας ότι
αυτήν την περίοδο χρειαζόμαστε όσο
ποτέ άλλοτε την ενότητα και την δυναμική συνεργασία στο χώρο μας. Έχουμε
απέναντί μας μια κυβέρνηση που συνεχίζει να μας εμπαίζει και μια αντιπολίτευση που δεν έχει κάνει την αυτοκριτική
της για τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχουν ευθύνες και λάθη που δεν πρέπει
να επαναληφθούν. Οι κίνδυνοι είναι
παντού για αστυνομικούς και πυροσβέστες. Και όταν κινδυνεύουμε εμείς, δεν
μπορεί κανείς να έχει αυταπάτες για την
ασφάλεια των πολιτών και της χώρας».
Σε ανάλογο πνεύμα ήταν και ο χαιρετισμός του προέδρου στο 33o συνέδριο
του Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς
Ένωσης Αστυνομικών που πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου 2017, στο
Βραχάτι Κορινθίας.
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Χορηγείται το επίδομα Διμοιριών Υποστήριξης
ετά από παρεμβάσεις της ΠΟΑΣΥ στον ίδιο τον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα για το πρόβλημα
που προκαλεί η μη χορήγηση επιδόματος Διμοιριών Υποστήριξης, όπως κατήγγειλαν οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις, δρομολογείται
λύση. Ειδικότερα, στις 2 Ιουλίου 2017, η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας ανακοίνωσε αρχικά, ότι ο Αρχηγείο με σχετική διαταγή του,
αποφάσισε την απόσπαση (150) περίπου αστυνομικών από όλη σχεδόν τη χώρα, για συγκρότηση επιπλέον Διμοιριών Υποστήριξης (Δ.Υ.),
στις αναφερόμενες στο θέμα Διευθύνσεις Αστυνομίας (Δ.Α.). Δυστυχώς, δεν υπήρξε η πρόβλεψη και οι ανωτέρω συνάδελφοι δεν λάμβαναν ως θα έπρεπε το προβλεπόμενο επίδομα ΜΑΤ (75 ευρώ/μήνα).
Το Σωματείο μας έγκαιρα με το 800/10/12 από 27/4/2017 έγγραφό του και σε συνεργασία με την Ομοσπονδία, γνωστοποίησε το
πρόβλημα στο Αρχηγείο ζητώντας την άμεση επίλυσά του. Έτσι λοιπόν, κατόπιν σχετικής απόφασης του κ. Αρχηγού, τροποποιήθηκε εν

Μ

μέρει η σχετική διαταγή (6512/21/12β από 31/3/2002) και καθορίστηκε εκ νέου ο αριθμός των (Δ.Υ.) στις προαναφερόμενες Δ.Α.,
μέχρι νεωτέρας και για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται η ανάγκη
ενίσχυσης με (Δ.Υ.), ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την καταβολή του
σχετικού επιδόματος. Ένα ακόμη ζήτημα των συναδέλφων βρήκε τη
λύση του χάρη στις ενέργειες της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας και
της ΠΟΑΣΥ. Συνεχίζουμε να δίνουμε τη καθημερινή μας μάχη με ουσιαστικές παρεμβάσεις και καθημερινό αγώνα για το κοινό καλό.
Η Ένωση επανήλθε την ίδια ημέρα τονίζοντας ότι «με έκπληξη διαβάσαμε σε διάφορα site καθώς και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
ότι η λύση που δόθηκε στο πρόβλημα της καταβολής του επιδόματος
ΜΑΤ στις Διμοιρίες που συγκροτήθηκαν στις ΔΑ Σάμου, Λέσβου, Χίου
και Β’ Δωδεκανήσου, οφείλεται σε παρέμβαση της Ένωσης Αστυνομικών Ροδόπης με έγγραφο της την 25-6-2017. Προς αποκατάσταση της αλήθειας σας γνωρίζουμε ότι η Ένωσή μας έγκαιρα την 27-

Συνάντηση με την Γενική Επιθεωρήτρια
κα Ζαχαρούλα Τσιριγώτη
ε την Γενική Επιθεωρήτρια Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων Αντιστράτηγο κα Ζαχαρούλα Τσιριγώτη συναντήθηκαν ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ.
Γρηγόρης Γερακαράκος και το μέλος του ΔΣ
της ΠΟΑΣΥ κ. Εμμανουήλ Ανδρουλάκης
προκειμένου να την ενημερώσουν κατ' αρχήν για τις θέσεις μας όσον αφορά τη λειτουργία των Τμημάτων Διαχείρισης Μετανάστευσης και των
Τμημάτων των Προαναχωρησιακών Κέντρων που βρίσκονται
στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Από την πλευρά μας ζητήθηκε να στελεχωθούν με έκτακτες μεταθέσεις οι ανωτέρω Υπηρεσίες για να μπορέσουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά.
Επίσης, να εκδοθεί άμεσα διαταγή που να προβλέπει ξεκάθαρα
τις αρμοδιότητές τους, λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις

Μ

μας. Η κα Ζαχαρούλα Τσιριγώτη μας διαβεβαίωσε ότι θα εκδοθεί το συντομότερο
δυνατόν η προβλεπόμενη εγκύκλιος για τη
λειτουργία και τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών και είδε θετικά την πρότασή μας για
τις έκτακτες μεταθέσεις.
Τέλος, θέσαμε το μείζον ζήτημα της νησιωτικότητας και τα προβλήματα με τις μεταγωγές και μας ενημέρωσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο της
εκμίσθωσης πλοίου από ευρωπαϊκά κονδύλια με αποκλειστικό
στόχο την άμεση κάλυψη των μεταγωγών μεταξύ των νησιών
του Ανατολικού Αιγαίου. Τα ίδια θέματα τέθηκαν ακολούθως
στον Αστυνομικό Διευθυντή κ. Μάλλιο Δημήτριο και Αστυνομικό Διευθυντή κ. Καραΐσκο Γεώργιο του Κλάδου Αλλοδαπών
και Προστασίας Συνόρων.

Δώστε λύση για δωρεάν μετακινήσεις
ον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα κάλεσε η Ομοσπονδία μας να ασχοληθεί με την κατάργηση της δωρεάν μετακίνησης του Αστυνομικού
Προσωπικού στις Υπεραστικές Συγκοινωνίες. Το πρόβλημα
ανέκυψε με την εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 24
του Ν.4336/2015 (Α94), που προβλέπει ότι δεν είναι εφικτή
η έκδοση των προβλεπομένων, με προγενέστερες διατάξεις
Κ.Υ.Α., για καταβολή της σχετικής δαπάνης σε κάθε ΚΤΕΛ. Όλα
πλέον, επαφίενται στην άσκηση ιδιαίτερης πολιτικής κομίστρου,
σύμφωνα με την οικονομική δυνατότητα κάθε ΚΤΕΛ της Χώρας, και επιζητούμε, ως Ομοσπονδία, την επίσπευση των ενεργειών, προκειμένου να αποφευχθούν αντεγκλήσεις που δυνητικά θα μπορούσαν να πλήξουν το κύρος και την έξωθεν καλή
μαρτυρία του Σώματος. Επίσης, στις 14 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Προϊστάμενο του Κλάδου Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης & Πληροφορικής Υποστράτηγο
κ. Γεώργιο ΚΩΤΣΑΚΗ, προκειμένου να μας δοθούν διευκρι-
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νήσεις για το φλέγον ζήτημα των μετακινήσεων του Αστυνομικού Προσωπικού με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Στην συνάντηση παρευρέθηκαν οι Πρόεδροι της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
και Π.Ο.ΑΞΙ.Α. κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος και κ. ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης καθώς και ο Αντιπρόεδρος Θεμάτων Μελετών & Επιμόρφωσης κ. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Σταύρος, ο Γραμματέας
Δημοσίων Σχέσεων κ. ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ Χρήστος και ο Ειδικός
Γραμματέας κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Θεόφιλος.

Επιβράβευση της Ομοσπονδίας
για την αρωγή της στο Ίδρυμα Εξοχών
συμβολή της Ομοσπονδίας μας στη λειτουργία της κατασκήνωσης εντός των εγκαταστάσεων των Παιδικών
Εξοχών της Ελληνικής Αστυνομίας στον Άγιο Ανδρέα,
αναδείχθηκε με την επιβράβευση – απονομή τιμητικής πλακέτας στον Πρόεδρο αυτής κ. Γρηγόριο Γερακαράκο, στο πλαίσιο της Τελετής Αγιασμού για την έναρξη της κατασκηνωτικής
περιόδου τρέχοντος έτους, που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας παρουσία της
Ηγεσίας, πολιτικής και φυσικής, εκπροσώπων συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλων φορέων. Η Ηγεσία, αναγνώρισε
ότι η Ομοσπονδία μας όχι μόνο ζητούσε παγίως το άνοιγμα
των εγκαταστάσεων στις οικογένειες των αστυνομικών και
των παιδιών τους, αλλά βοήθησε και βοηθά οικονομικά το
Ίδρυμα για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Την τιμητική
πλακέτα επέδωσε στον πρόεδρό μας ο Διευθυντής του Ιδρύματος Εξοχών, Αστυνομικός Διευθυντής κ. Μπακαλάρος Γεώργιος. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν, επίσης, ο Γενικός
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Γραμματέας της ΠΟΑΣΥ κ. Κωνσταντίνος Μαλλικόπουλος, ο
Αντιπρόεδρος, αρμόδιος Θεμάτων Μελετών και Επιμόρφωσης
της ΠΟΑΣΥ κ. Σταύρος Μπαλάσκας, ο Γραμματέας Δημοσίων
Σχέσεων κ. Χρήστος Συνδρεβέλης, ο Πρόεδρος του ΔΣ της
ΠΟΑΣΥ και Πρόεδρος της ΕΑΥ Αθηνών κ. Χρήστος Μαυραγάνης, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΑΥ Αθηνών κ. Νίκος Ρήγας, ο Αντιπρόεδρος ΕΑΥ Αθηνών κ. Κωνσταντίνος Χύτας και
ο εκπρόσωπός μας - μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Εξοχές
Ελληνικής Αστυνομίας, κ. Λάμπρος Μητσικός.

4-2017 με το 800/10/12 έγγραφο της απευθύνθηκε, δια της ΠΟΑΣΥ, προς τον κ. Επιτελάρχη του ΑΕΑ, αφού προηγήθηκε τηλεφωνική
επικοινωνία μαζί του. Η Ομοσπονδία την 2-5-2017 με το
309/13/34α έγγραφό της προς το ΑΕΑ διαβίβασε το έγγραφό μας
και ζητά την άμεση λύση. H πρόεδρος της Ροδόπης και μέλος του ΔΣ
της ΠΟΑΣΥ δεν γνώριζε καν την ύπαρξη του εγγράφου της Ομοσπονδίας; Φτάσαμε έτσι στην απόφαση του κ. Αρχηγού όπως αυτή περιγράφεται στο 800/10/12α από 2-7-2017 έγγραφό μας, που ανοίγει το δρόμο για την καταβολή του επιδόματος. Υπόψη ότι όλο αυτό
το διάστημα υπήρχε επικοινωνία με το ΑΕΑ τόσο δια ζώσης όσο και
τηλεφωνικά. Γίνεται λοιπόν κατανοητή ποια είναι η πραγματική διάσταση στη λύση του προβλήματος. Συνδικαλισμός δεν είναι να μαθαίνεις ότι επίκειται η έκδοση μιας διαταγής, από προσπάθειες όμως
άλλων, και να βγάζεις ανακοίνωση μόνο και μόνο για να το καπηλευθείς. Αυτό λέγεται ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ...

Να αποσυρθούν οι Δόκιμοι
εφόσον δεν πληρώνονται
πό την πρώτη στιγμή που έγινε
γνωστό ότι με το νέο μισθολόγιο
σφαγιάζονται οι «αποδοχές» των
Δοκίμων Αστυφυλάκων, λαμβάνοντας
υπόψη και τις διαμαρτυρίες των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων, η Ομοσπονδία καυτηρίασε τη διαταγή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινων
Πόρων που «πριν την έκδοση της σχετικής ερμηνευτικής εγκυκλίου των διατάξεων του ν.4472/2017 που αφορούν τα ειδικά μισθολόγια, ενεργώντας ως ένα είδος «τρόικας εσωτερικού», διέταξε τη μη
χορήγηση των επιδομάτων για εργασία πέραν του πενθημέρου, κατά τις νυχτερινές
ώρες και παραμεθορίου στους εκπαιδευομένους – εργαζόμενους Δόκιμους Αστυφύλακες, παρότι άπαντες γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι εν λόγω συνάδελφοι παρέχουν
υπηρεσίες και καλύπτουν πάγιες ανάγκες των Αστυνομικών Υπηρεσιών».
Εν συνεχεία υπήρξε συνάντηση με τον Αρχηγό του Σώματος Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι η Διοίκηση και συγκεκριμένα το
Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, από την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσής μας
(31-05-2017), αφού πρωτίστως έλαβε σχετικές διαβεβαιώσεις από την Πολιτική Ηγεσία του Σώματος, η οποία επικοινώνησε κατευθείαν με το Υπουργείου Οικονομικών
και εισέπραξε τη θετική αντιμετώπιση του ζητήματος, κινήθηκε προς την κατεύθυνση
της άμεσης διοικητικής μέριμνας για τους εκπαιδευόμενους συναδέλφους, προκειμένου οι τελευταίοι να συνεχίσουν απρόσκοπτα την πρακτική τους εκπαίδευση.
Ειδικότερα, μας γνώρισε ότι, το αντιστάθμισμα του ποσού των επιδομάτων που
ελάμβαναν με τις προηγούμενες μισθολογικές διατάξεις και δεν προβλέπονται στις
αντίστοιχες νέες, θα προκύψει μέσω της αύξησης των ημερών που δικαιολογούν
εκτός έδρας αποζημίωση, το σχετικό σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης έχει
λάβει υπογραφές από την πλευρά του Υπουργείου μας και αναμένουμε το προσεχές
χρονικό διάστημα την ολοκλήρωση της διαδικασίας από το συναρμόδιο Υπουργείο
Οικονομικών.
Επίσης, για το θέμα του προσωπικού που ενισχύει τις Δ.Α. Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης, μας ενημέρωσε ότι θα επανεξετάσει τις ημέρες πορείας με βάση τα
οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.Επειδή, όμως ο χρόνος «έτρεχε» χωρίς να δοθεί
λύση, η ΠΟΑΣΥ απευθύνθηκε αυτή τη φορά στον ίδιο τον Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ, τονίζοντας ότι «σήμερα το απόγευμα, σε όλο το
αστυνομικό προσωπικό που υπηρετεί στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους οι τακτικές αποδοχές μηνός Ιουλίου
2017 και οι έκτακτες μηνός Μαΐου 2017, προκειμένου να καλύψουν τις ατομικές
– οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Εξαιρούνται όμως δυστυχώς οι συνάδελφοί μας
Δόκιμοι Αστυφύλακες, στους οποίους ναι μεν θα πιστωθούν οι εν λόγω τακτικές
αποδοχές, ύψους 150,00 € περίπου, αλλά όχι οι προαναφερόμενες έκτακτες, με
αποτέλεσμα να αδυνατούν να καλύψουν τις στοιχειώδεις ανάγκες τους, αφού πλέον,
όπως γνωρίζετε, δε διαμένουν ούτε σιτίζονται εντός της Σχολής τους, καθώς πραγματοποιούν την πρακτική τους εκπαίδευση στις Υπηρεσίες του Σώματος».
Και αφού του υπενθύμιζε τις παρεμβάσεις μας που είχαν προηγηθεί, κατέληγε στο
έγγραφό της η ΠΟΑΣΥ, ότι είκοσι έξι (26) ημέρες μετά από την ανάδειξη του εν
λόγω ζητήματος, δυστυχώς η υπόθεση εκκρεμεί στο Υπουργείο Οικονομικών, σε
ένα Υπουργείο δηλαδή, που αντί να δίνει λύσεις, διαιωνίζει τα προβλήματα των συναδέλφων. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να αποδεσμευτούν οι συνάδελφοι Δόκιμοι Αστυφύλακες από τις Υπηρεσίες που σήμερα πραγματοποιούν την πρακτική
τους εκπαίδευση και υπάρξει μέριμνα για συνέχιση αυτής, είτε σε Υπηρεσίες που είναι πλησίον της Σχολής τους είτε σε περιοχές που διαθέτουν οι ίδιοι ή οι οικογένειές
τους κατάλυμα με εξασφαλισμένη διατροφή, ώστε να μπορούν να επιβιώσουν.
Παράλληλα, να υπάρξει μέριμνα για ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό των Υπηρεσιών που τους απασχολούν σήμερα, αφού δε θα διαθέτουν πλέον το απαιτούμενο
αστυνομικό προσωπικό.
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Νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας
Μετά την ψήφιση του νέου μισθολογίου, οι Ομοσπονδίες προασπίζονται τα συμφέροντά μας με τα διαθέσιμα ένδικα μέσα

ίτηση στην Ειδική Τριμελή Επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την παράνομη
παράλειψη της Διοίκησης να συμμορφωθεί με
την υπ’ αριθ. 1127/2016 απόφαση της Ολομέλειας
του ΣτΕ, προχώρησε η ΠΟΑΣΥ με την ΠΟΑΞΙΑ.
Ειδικότερα, στις 12 Ιουνίου 2017, ανακοινώθηκε από τις Ομοσπονδίες ότι «κατατέθηκε σήμερα
ενώπιον της Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής Συμμόρφωσης του ΣτΕ, κοινή Αίτηση των Ομοσπονδιών
Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Π.Ο.ΑΞΙ.Α., προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η Διοίκηση έχει πλήρως και προσηκόντως συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του Ανωτάτου
Ακυρωτικού και ειδικότερα με την υπ’ αρ.
1127/2016 της Ολομέλειάς του. Η συμμόρφωση
αφορά τόσο στο παρελθόν χρονικό διάστημα 2012
έως και 2016, όσο και από 2017 και επέκεινα, με
την κατισχύη του ν.4472/2017.
Σε περίπτωση που η αρμόδια Επιτροπή διαπιστώσει πλημμελή συμμόρφωση, θα χορηγήσει εύλογη προθεσμία προς τούτο και, εάν και αυτή παρέλθει άπρακτη, θα επιβάλλει πρόστιμο, όπως ήδη
έχει πράξει κατά το πρόσφατο παρελθόν (βλ.
10/2014, 18/2015 πρακτικά του Τριμελούς
Συμβουλίου του ΣτΕ).
«Έχουμε πλέον πολλά νομικά όπλα στη φαρέτρα
μας, προκειμένου να συνεχίσουμε τον αγώνα μας
για αξιοπρεπή διαβίωση και στοιχειώδη ηθική και
υλική εξασφάλιση των Ελλήνων Αστυνομικών και
σκοπεύουμε να τα εξαντλήσουμε όλα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ και συμπλήρωσε: «Οι Έλληνες
Αστυνομικοί θυσιάζουν τη ζωή και τη σωματική
τους ακεραιότητα στον καθημερινό αγώνα της
προστασίας των πολιτών και της εσωτερικής τάξης
και ασφάλειας, αναμένοντας την ελάχιστη αναγνώριση και ανταπόδοση των υπηρεσιών τους. Δεν θα
σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε».
Από την πλευρά του ο Νομικός Σύμβουλος της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Χαράλαμπος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ που
για ακόμη μία φορά είχε την νομική ευθύνη και αυτού του ένδικου μέσου, δήλωσε μεταξύ άλλων: «H
ήδη κατατεθείσα Αίτηση Συμμόρφωσης είναι το
πρώτο μεταξύ άλλων ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, που έχουμε την εντολή να ασκήσουμε,
προκειμένου να διασφαλιστεί για τα στελέχη των
Σωμάτων Ασφαλείας η υπαγορευμένη από το Σύνταγμα αρχή της αξιοπρεπούς διαβίωσης και της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης τους, με την
ταυτόχρονη αναγνώριση της ιδιαίτερης επικινδυ-
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νότητας του λειτουργήματός τους. Οι αρχές αυτές
είναι απαράβατες και νομολογιακά πλέον αναγνωρισμένες με παγιωμένη νομολογία του ΣτΕ. Τόσο
για το παρελθόν όσο και για το μέλλον, ο κοινός
νομοθέτης και η εκτελεστική εξουσία δεν μπορούν
να θεσπίζουν διατάξεις που να αντιβαίνουν ή να
μην σέβονται πλήρως τις αρχές αυτές».
Το δικόγραφο της Αίτησης Συμμόρφωσης συνυπογράφεται και από τον Νομικό Σύμβουλο της
Π.Ο.ΑΞΙ.Α. κ. Ρήγα ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗ, γεγονός που
καταδεικνύει την συστράτευση όλων των Αστυνομικών -Αξιωματικών και Υπαξιωματικών- στην προάσπιση των κοινών συνταγματικών δεδομένων».
Να σημειωθεί, επίσης, ότι στις 19 Ιουνίου 2017,
με αφορμή το κατεπείγον έγγραφο του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας – Γενική Διεύθυνση Οικονομικού
Σχεδιασμού & Υποστήριξης, με το οποίο καλούνταν
τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής να συγκροτήσουν
Υπηρεσιακή Επιτροπή (Μισθολογικές Ρυθμίσεις
Στελεχών Ε.Δ. και Σ.Α.), με στόχο την «εξέτασηαποσαφήνιση ή και τυχόν περαιτέρω προώθηση
διαφόρων νομοθετικών ρυθμίσεων, επί θεμάτων
που άπτονται του ν.4472/2017 και αφορούν στο
νέο Μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων και των
Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και στις διάφορες
κρατήσεις – παροχές των Μ.Τ. και Ε.Λ.», οι Ομοσπονδίες καυτηρίασαν το γεγονός ότι στην εν λόγω Επιτροπή συμμετέχουν μόνο υπηρεσιακοί παράγοντες, ενώ αυτή καλείται να περαιώσει το έργο
της εντός δέκα (10) ημερών, ήτοι έως 30-6-2017!
«Είναι σαφές, ότι το ΥΕΘΑ έρχεται «κατόπιν
εορτής» να αναλάβει πρωτοβουλία για τη σύσταση
της αναγκαίας αυτής Επιτροπής, όπως είχαμε όμως
ζητήσει να γίνει πολύ πριν από τη ψήφιση του
ν.4472/2017, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε
όλους να έχουν υποβάλλει τις προτάσεις τους και
να αποφευχθεί η ψήφιση των γνωστών εκτρωματικών διατάξεων του νέου μισθολογίου.
Καλούμε έστω και τώρα τον κάθε αρμόδιο
Υπουργό της Κυβέρνησης, να αναλάβει τις ευθύνες
του και εφόσον ενδιαφέρεται πραγματικά για τη
βελτίωση των ισχυουσών διατάξεων, να δώσει εντολή για την άμεση συμμετοχή στην εν λόγω Επιτροπή και στελεχών του συνδικαλιστικού μας κινήματος. Επιπλέον, δε, να δοθεί ο απαιτούμενος
χρόνος ώστε η Επιτροπή να καταλήξει σε προτάσεις
επ’ ωφελεία των μισθοδοτούμενων και όχι με γνώμονα τις επιταγές των Μνημονίων» τόνιζαν στην

ανακοίνωσή τους οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων
Ασφαλείας. Εξάλλου, με άλλη πρωτοβουλία τους,
οι Ομοσπονδίες ζήτησαν, στις 19 Ιουνίου 2017,
ενημέρωση επί όλων των τρεχόντων εκκρεμοτήτων
από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού, τον Κλάδο Οικονομικοτεχνικής
Υποστήριξης & Πληροφορικής του ΑΕΑ και το Γραφείο Συντονιστή Υποστήριξης του ΑΠΣ.
Ειδικότερα, ζήτησαν κοινή συνάντηση με τους
επικεφαλής των, «προκειμένου στο πλαίσιο των
θεσμικών τους αρμοδιοτήτων να σας εκθέσουν τα
παρακάτω θέματα που αφορούν τις Υπηρεσίες, τόσο της Γ.Δ.Ο.Ε.Σ. όσο και των Σωμάτων μας, στις
οποίες προΐστασθε, όπως: α) τις διατάξεις του νέου
ειδικού μισθολογίου Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων (ν.4472/2017), β) την επανεξέταση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ των Ταμείων μας, γ) τον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ
βοηθήματος από το ΤΕΑΠΑΣΑ για το χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-2014, δ) τα προβλήματα που
παρατηρούνται με τις δαπάνες των Υπηρεσιών και
τα υπομνήματα του αστυνομικού & πυροσβεστικού
προσωπικού και ε) τη μη χορήγηση εφάπαξ οικονομικών ενισχύσεων στους αναξιοπαθούντες συναδέλφους από τον ειδικό λογαριασμό του
ν.826/1978.
Ειδικότερα, αυτή την περίοδο μας απασχολούν
οι στρεβλώσεις – αδικίες που προκαλούνται μέσα
από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου μας και
οι προτάσεις βελτίωσης αυτού, οι οποίες δε θα
πρέπει να αποκλίνουν από τις αποφάσεις του ΣτΕ
(μισθοί στα επίπεδα μέχρι την 31-07-2012, επιστροφή υπόλοιπων αναδρομικών κ.λπ.). Προτείνεται δε, η σύνταξη σχετικού υπομνήματος προς τους
αρμόδιους φορείς για ενημέρωση και περαιτέρω
νομοτεχνικές ρυθμίσεις».

Τι πετύχαμε και τι διεκδικούμε
Στο ίδιο έγγραφο, οι Ομοσπονδίες επισημαίνουν
ότι χάριν του αγώνα τους, επετεύχθη η άρση του
πλαφόν του πενθημέρου που εισήχθη αρχικά στο
σχέδιο νόμου και δε θα καλύπτονταν η περικοπή
από καμία προσωπική διαφορά, η δέσμευση της
προσμέτρησης του χρόνου της στρατιωτικής θητείας και των ετών σπουδών για την απόκτηση
πτυχίου στην κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια,
όταν αναγνωρίστηκε μέχρι την 31-12-2016, αλλά
και η χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίου
στους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας, σε

ένα σημαντικό δείγμα ενιαίας αντιμετώπισης όλων
των στελεχών που αμείβονται με το ίδιο ειδικό μισθολόγιο.
Παράλληλα, όμως, με την ανάλυση του μισθολογίου, προκύπτουν, σε κάποιες περιπτώσεις, προβλήματα στον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος μέχρι την 31-12-2014, αφού πλέον με τις
νέες μισθολογικές διατάξεις δεν υφίστανται τα παλαιά επιδόματα και ο νέος βασικός μισθός, είτε είναι
μεγαλύτερος από το σύνολο του παλαιού βασικού
συν του χρονοεπιδόματος, είτε είναι μικρότερος.
Ένα άλλο θέμα που ανακύπτει με την εφαρμογή
του νέου μισθολογίου, είναι αυτό των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ των Ταμείων μας (τακτικών &
έκτακτων κρατήσεων), δεδομένων και των αυξημένων ποσοστών κράτησης που έχουν εισαχθεί τα
τελευταία έτη σε σύγκριση με τους λοιπούς ασφαλισμένους, στο πλαίσιο των ενιαίων κανόνων του
πρόσφατου ασφαλιστικού νόμου.
Επίσης, θα πρέπει να συζητηθούν προβλήματα
που παρατηρούνται με τις δαπάνες των Υπηρεσιών
και την εξόφληση των υπομνημάτων των συναδέλφων, τα οποία οφείλονται, τόσο στο νέο πλαίσιο
που ορίζουν οι διατάξεις του ν.4412/2016, όσο
και στη γραφειοκρατία – έλλειψη ειδικευμένου
προσωπικού. Φρονούμε ότι για την αντιμετώπισή
τους θα πρέπει να σταλούν σχετικές οδηγίες εφαρμογής των νέων διατάξεων και να υπάρξουν σεμινάρια ενημέρωσης των εμπλεκομένων στελεχών.
Αντίστοιχα, θα πρέπει να μας ενημερώσετε επίσημα, τι μέλλει γενέσθαι με το νέο Προεδρικό Διάταγμα που αφορά τις δαπάνες μετακίνησης των
υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείς και στις Ένοπλες Δυνάμεις (ν.4336/2015), δεδομένης της νέας ημερομηνίας λήξεως (30-06-2017) που έχει
οριστεί από τις διατάξεις του ν.4430/2016 για την
έκδοσή του και της υποχρεωτικής εφαρμογής των
γενικών σχετικών διατάξεων στα Σώματά μας σε
περίπτωση μη έκδοσής του.
Τέλος, τονίζεται η μεγάλη καθυστέρηση της νομοτεχνικής ρύθμισης που αφορά τη μεταφορά του
Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/1978 στον Κλάδο Προνοίας του ΤΕΑΠΑΣΑ, η συσσώρευση στο
Ταμείο πολλών αιτήσεων για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε αναξιοπαθούντες συναδέλφους
και η αναγκαιότητα αδιάκοπης καταβολής του εν
λόγω βοηθήματος, δεδομένου ότι δεν βαρύνει τον
κρατικό προϋπολογισμό ενώ οι ανάγκες για οικονομικές ενισχύσεις αυξάνονται συνεχώς».

Ημερίδα της ΠΟΜΕΝΣ
με τη συμμετοχή όλων των πολιτικών κομμάτων
μερίδα με θέμα «Ασφαλιστικό,
Μισθολογικό, Συνταξιοδοτικό στις
Ένοπλες Δυνάμεις», πραγματοποιήθηκε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) την Παρασκευή, 16 Ιουνίου
2017, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου.
Η Ομοσπονδία μας ήταν προσκεκλημένη και εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών κ. Βασίλειο
Πανταζή, ο οποίος συμμετείχε και ως
βασικός ομιλητής μαζί με τον εργατολόγο και πρώην γραμματέα Κοινωνικής
Ασφάλισης κ. Γιώργο Ρωμανιά.
Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας,
μετέφερε τους χαιρετισμούς του προέδρου της Ε.Γ. της ΠΟΑΣΥ, του κ. Γερακαράκου, ο οποίος αδυνατούσε να παραστεί λόγω ειλημμένων υποχρεώσεων

Η

και ευχήθηκε η ημερίδα να αποτελέσει
την απαρχή μιας νέας σελίδας τόσο στα
χρονικά του συνδικαλισμού των στρατιωτικών όσο και στα χρονικά του δικού
μας συνδικαλιστικού κινήματος αφού με
την παρουσία και συμμετοχή μας σηματοδοτούμε ένα νέο ξεκίνημα στο πεδίο
όχι των άσκοπων αντιπαραθέσεων, αλλά
του γόνιμου διαλόγου και της ανταλλαγής επιχειρημάτων. Τα προβλήματα είναι
κοινά και απαιτούν κοινούς αγώνες.
Αναφερόμενος ειδικότερα στο νέο μισθολόγιο, στην κατηγοριοποίηση του
προσωπικού, στις «προσωπικές διαφορές» και στις συγχωνεύσεις επιδομάτων
εξήγησε γιατί αυτό θεσμοθετεί τη φτώχεια. Επίσης τόνισε ότι προκαλούνται
νέες αδικίες. Δυστυχώς, ο νομοθέτης
δεν έλαβε υπόψη του τις αποφάσεις του

ΣτΕ και οι στρεβλώσεις του παρελθόντος
έχουν λάβει πλέον νέα διάσταση, καθώς
καθιερώνονται νέες μισθολογικές απώλειες, ανάλογα με την κατηγορία στην
οποία υπάγονται οι συνάδελφοι.
Στην ημερίδα εκπροσωπήθηκαν και
χαιρέτισαν τις εργασίες όλα τα πολιτικά
κόμματα. Από τον ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής
και μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Άμυνας κ. Ιωάννης Δέδες, από τη Νέα Δημοκρατία ο αντιπρόεδρος και τομεάρχης
Άμυνας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, από
το ΚΚΕ το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και τέως Βουλευτής κ. Δήμος
Κουμπούρης, από τους Ανεξάρτητους
Έλληνες ο βουλευτής και μέλος της
Διαρκούς Επιτροπής Άμυνας κ. Κωνσταντίνος Κατσίκης, από την Ένωση
Κεντρώων ο βουλευτής και μέλος της

Διαρκούς Επιτροπής Άμυνας κ. Γιάννης
Σαρίδης, από το Ποτάμι ο υπεύθυνος
Τομέα Άμυνας Ταξίαρχος (ε.α.) Γιώργος Τσιτσιλιάνος και από τη Λαϊκή
Ενότητα ο πρώην Γενικός Γραμματέας

Πολιτικής Προστασίας κ. Τάσος Μαυρόπουλος. Τέλος, εκ μέρους της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, έδωσε το παρών η τέως υπουργός και βουλευτής κ.
Εύη Χριστοφιλοπούλου.
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Συνάντηση εφ’ όλης της ύλης με τη Φυσική Ηγεσία
ο Σάββατο, 08 Ιουλίου 2017, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συσκέψεων «Π. Μπακογιάννης» του Υπουργείου μας, πολύωρη συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείας της Διοίκησης της
Ομοσπονδίας μας, συνοδευόμενης από το Νομικό
Σύμβουλο, κ. Χάρη ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ που αποτελείτο από τον Πρόεδρο, κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ,
τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών, κ. Βασίλειο ΠΑΝΤΑΖΗ, τον Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων, κ. Χρήστο ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗ και αντίστοιχης του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας, αποτελούμενης από τον
Αρχηγό του Σώματος, Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ, τον Υπαρχηγό, Αντιστράτηγο κ.
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ Αριστείδη, τον Επιτελάρχη, Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ, καθώς και των
Γενικών Επιθεωρητών και Διευθυντών, Προϊσταμένων Κλάδων, Διευθύνσεων και Γραφείων του Επιτελείου, όπου συζητήθηκαν δια ζώσης και ανταλλάχτηκαν απόψεις για θεσμικά και οικονομικά θέματα που ταλανίζουν τον εργασιακό μας χώρο.
Από πλευράς μας, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, τόνισε ότι ο Οργανισμός της Ελληνικής Αστυνομίας πρέπει να αφήσει πίσω την εσωστρέφεια, εξ
αφορμής των πρόσφατων συνδικαλιστικών διώξεων κατά προσώπων - οργάνων και να γίνει περισσότερο εξωστρεφής, διότι η Κοινωνία απαιτεί την
άμεση επίλυση των ζητημάτων που αφορούν την
ασφάλεια και την προστασία του πολίτη. Παράλλη-

Τ

λα, αφού αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψή
του στη Λέσβο και στα προβλήματα που του μετέφεραν οι συνάδελφοί μας, προέβη σε αναλυτική
παράθεση των αιτημάτων μας. Ομοίως, ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, ο Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων και ο Νομικός μας Σύμβουλος, ανέπτυξαν
άλλα ζητήματα αρμοδιότητός τους, που αναφέρονται αναλυτικά στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

Οι δεσμεύσεις
Τόσο ο Αρχηγός του Σώματος όσο και τα παρευρισκόμενα υπηρεσιακά – επιτελικά στελέχη, τόνισαν ότι υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης θεσμικών
θεμάτων και ζήτησαν τις προτάσεις μας ενώ για τα
οικονομικά θέματα, μας γνώρισαν εξ' αρχής ότι οι
επεμβάσεις της Φυσικής Ηγεσίας, αλλά και της Πολιτικής είναι περιορισμένες, αφού τη διαχείριση των
εσόδων και εξόδων του Κράτους, την έχει αποκλειστικά το Υπουργείο Οικονομικών.
Ειδικότερα, μας ενημέρωσαν για την έκδοση του
νέου π.δ. για τις κρίσεις - προαγωγές, τη δυνατότητα μετάταξης συναδέλφων που έχουν πτυχία σε
αξιωματικούς ειδικών καθηκόντων όπου υπάρχουν
ανάγκες, τη μη ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων
σε πολλές περιφερειακές πόλεις της χώρας, την
επανεξέταση του θέματος των τριτέκνων κ.ά.
Επίσης, μας γνώρισαν ότι, παρά τα όποια προβλήματα του ν.4412/2016, σε σχέση με τους δια-

γωνισμούς για προμήθειες, γίνονται συνεχώς προτάσεις για τη βελτίωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου. Αναφορικά με τα καύσιμα, αναγνωρίστηκαν οι δυσκολίες που υπάρχουν, γνωρίζοντάς μας ότι υπάρχει στενή παρακολούθηση του
όλου ζητήματος, βρίσκονται λύσεις και παράλληλα
εισηγούνται προς την Πολιτική Ηγεσία τη δυνατότητα εξέτασης αλλαγών, τονίζοντας το μεγάλο έργο
που προσπαθούν να φέρουν εις πέρας οι Υπηρεσίες, δεδομένης και της παροχής καυσίμων σε επιπλέον είκοσι επτά (27) Φορείς και Υπουργεία του
Κράτους.
Τέλος, δεσμευτήκαν να εξετάσουν το θέμα της
αποζημίωσης στο εξωτερικό, αναγνωρίζοντας την
αδικία, αλλά και τη μη ύπαρξη πρόβλεψης στις γενικευμένες διατάξεις του σχετικού νόμου. Αναφορικά με τα οδοιπορικά έξοδα, μας γνώρισαν ότι το
κόστος του νέου προεδρικού διατάγματος προφα-

νώς και είναι μεγαλύτερο από το υφιστάμενο και
απαιτείται χρόνος περαιτέρω επεξεργασίας, στο
πλαίσιο του οποίου θα υπάρξει εκ νέου παράταση
και λίαν συντόμως σχετική νομοθετική ρύθμιση, αν
και έχουν γίνει οι αντίστοιχες ενέργειες από το επισπεύδον Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προς το
Υπουργείο Οικονομικών για την άμεση επίλυση του
ζητήματος.
Σε ό,τι αφορά το πόρισμα της Επιτροπής του
ΥΠΕΘΑ για το νέο μισθολόγιο και τις κρατήσεις
του ΜΤΣ, μας γνώρισαν ότι, μόλις λάβουν τα πρακτικά, θα υπάρξει ενδελεχής ενημέρωση. Σχετικά
με την ανάγκη εξέτασης των κρατήσεων του ΤΕΑΠΑΣΑ και των λοιπών Φορέων, μας γνώρισαν ότι
αναμένουν την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους, η οποία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί με
βάση την ενημέρωση που παρείχε η εν λόγω Υπηρεσία σε συγκεκριμένη Διεύθυνση του ΑΕΑ, προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω ανάλυση των επιπτώσεων του νέου μισθολογίου, άμεσα δε θα
προβούν στις προβλεπόμενες ενέργειες, αφού οι
εμπλεκόμενες Υπηρεσίες είναι σχεδόν έτοιμες, ενώ
μέχρι τότε εξετάζεται η δυνατότητα παραμονής των
κρατήσεων στα επίπεδα της 31ης Δεκεμβρίου
2016. Σε ό,τι αφορά τον Ειδικό λογαριασμό του
ν.826/1978, μας γνώρισαν ότι είναι έτοιμη η νομοθετική ρύθμιση (ολόκληρη η ανακοίνωση στο
www.poasy.gr).

Ολοκληρωμένη πρόταση της Ένωσης Καβάλας
για τα προβλήματα των Διαχειρίσεων
έα παρέμβαση της ΠΟΑΣΥ προς την Γενική
Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού με αφορμή έγγραφο της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Καβάλας για τα
προβλήματα Διαχειρίσεων ανά την Επικράτεια.
«Είναι εξωφρενικό, χρόνο με το χρόνο, να παρατηρείται μεγαλύτερη καθυστέρηση στην ενταλματοποίηση των δαπανών μέσω παγίας από την πρώην
ΥΔΕ και νυν ΓΔΟΕΣ, διότι η εμπειρία όλων αυτών των
ετών, αλλά ούτε και η τεχνολογία που βοηθά σε παρόμοιες περιπτώσεις άλλες δημόσιες – δημοτικές
Υπηρεσίες, δεν αξιοποιούνται προς το καλύτερο και
συγκεκριμένα προς την άμεση ενταλματοποίηση των
εν λόγω δαπανών», σημειώνει η ΠΟΑΣΥ με βάση τις
καταγγελίες του σωματείου που μεταφέρει τα προβλήματα και τις αγωνίες των υπόλογων διαχειριστών:
1. Χρόνο με το χρόνο παρατηρείται όλο και μεγαλύτερη καθυστέρηση στην ενταλματοποίηση δαπανών μέσω παγίας, από την Υ.Δ.Ε. παλαιότερα και
πλέον από τη Γ.Δ.Ο.Ε.Σ., με αποτέλεσμα το σύνολο
των διαχειρίσεων των Διευθύνσεων της Χώρας να
παρουσιάζει τεράστια έλλειψη ρευστότητας. Η καθυστέρηση αυτή αγγίζει μάλιστα τους 10 με 12 μήνες σε περιπτώσεις εκτός έδρας μετακίνησης των
συναδέλφων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα με κυριότερα α) την σίτιση των κρατουμένων στα ΠΡΟΚΕΚΑ και ΤΣΦ, β)
τον εφοδιασμό των υπηρεσιακών οχημάτων, με
υγρά καύσιμα κίνησης, από το ελεύθερο εμπόριο και
γ) τη χορήγηση της προβλεπόμενης προκαταβολής
στους συναδέλφους που μετακινούνται στα νησιά
για αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος.
Επιπλέον των ανωτέρω προβλημάτων, αυτή η μεγάλη καθυστέρηση έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση
των δαπανών που μεταφέρονται στον κωδικό 9000
και αφορά δαπάνες παρελθόντων ετών, αυξάνοντας
τη γραφειοκρατία αφού απαιτείται νέα εκτύπωση βεβαιώσεων και καθυστερώντας περαιτέρω την αποκατάσταση της παγίας.
2. Από την έναρξη του νόμου 4412/2016 (0808-2016) ισχύει το παρακάτω καθεστώς:
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«Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης των παρ. 1 και 2 του άρθρου
73 και του άρθρου 74 ισχύουν, ανεξαρτήτως της
επιλογής της διαδικασίας και ανεξαρτήτως αξίας,
συνεπώς πρέπει να ζητείται η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων για την απόδειξη
της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και
των στοιχείων της παρ. 7 ακόμα και στην περίπτωση
της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 328.
Παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό των
παρ. 1 και 2 είναι δυνατή μόνον στις αναφερόμενες
στην παρ. 3 περιπτώσεις και εφόσον αυτή προβλεφθεί από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
στα έγγραφα της σύμβασης.» Στο σύνολο σχεδόν
των δαπανών που υποβλήθηκαν από τις Διαχειρίσεις
ανά την επικράτεια, από 08-08-2016 μέχρι και περίπου το μήνα Μάρτιο 2017, δεν υφίστανται τα
προαναφερόμενα δικαιολογητικά απόδειξης της μη
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73
του ν.4412/2016 (φορολογική ενημερότητα,
ασφαλιστική ενημερότητα, αντίγραφο ποινικού μητρώου), κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης. Οι διαχειριστές, απευθύνθηκαν στις κατά τόπους ΔΟΥ αλλά και στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ και αντιμετώπισαν την εξής
«αλλοπρόσαλλη» κατάσταση: Άλλες ΔΟΥ εξέδωσαν
βεβαιώσεις για την φορολογική κατάσταση των δικαιούχων προμηθευτών κατά την ημερομηνία της
ανάθεσης και άλλες όχι, επικαλούμενες είτε ότι δεν
προβλέπεται η έκδοση βεβαίωσης για παρελθόντα
χρόνο, είτε το απόρρητο λόγω προσωπικών δεδομένων. Το ίδιο συνέβη και με τα κατά τόπου υποκαταστήματα ΙΚΑ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές
δαπάνες (όσες δεν μπόρεσαν να «θεραπευτούν»),
να παραμένουν στις διαχειρίσεις και α) να μην μπορεί να αποκατασταθεί η παγία (στην περίπτωση δαπανών παγίας), β) να παραμένουν απλήρωτοι οι
προμηθευτές (στην περίπτωση των δαπανών «επί πιστώσει»). Το ανωτέρω πρόβλημα δημιουργήθηκε
από την έλλειψη έκδοσης διαταγής-οδηγίας είτε από

το Α.Ε.Α. είτε από την Υ.Δ.Ε., διαταγή-οδηγία η
οποία έπρεπε να έχει εκδοθεί ΑΜΕΣΑ με την έναρξη
εφαρμογής του νόμου 4412/2016 από 08-082016. Η μη έγκαιρη έκδοση της εν λόγω διαταγήςοδηγίας πιστοποιείται και από το γεγονός ότι το σύνολο των Διαχειρίσεων των Διευθύνσεων αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Ίσως εδώ με κάποια νομοθετική ρύθμιση η οποία να δίνει ένα χρονικό διάστημα ως μεταβατικό στάδιο εφαρμογής του ν.
4412/2016, ώστε να θεωρούνται σύννομες αυτές
οι δαπάνες, θα μπορούσε να επιλύσει το πρόβλημα.
3. Οι δαπάνες προμήθειας καυσίμων κίνησης
από το ελεύθερο εμπόριο, μέχρι και τους πρώτους
μήνες του 2017 (διαφορετικά σε κάθε Δ.Α., ίσως
και μέχρι και το μήνα Μάρτιο 2017) συντάσσονταν
και υποβάλλονταν με τις “κρατήσεις να βαρύνουν
το Δημόσιο”. Από τότε και μετέπειτα, οι εν λόγω
δαπάνες, υποβάλλονται με τις “κρατήσεις να βαρύνουν τον προμηθευτή”.
Για τις δαπάνες που υποβάλλονταν με το αρχικό
καθεστώς (επί χρόνια και από το σύνολο των Δ.Α.),
υπάρχει πρόθεση από τη ΓΔΟΕΣ, να πληρωθούν με
περικοπή, γεγονός που σημαίνει ότι το σύνολο των
κρατήσεων θα καταλογισθεί στους διαχειριστές. Το
Αρχηγείο οφείλει και σε αυτή την περίπτωση με νομοθετική πρωτοβουλία να επιλύσει το πρόβλημα,
αλλιώς θα κληθούν να το κάνουν οι ίδιοι οι διαχειριστές. (Τα ποσά μπορεί να κυμαίνονται από μερικές εκατοντάδες, μέχρι και μερικές χιλιάδες ευρώ
ανά Δ.Α.). Και σε αυτή την περίπτωση το πρόβλημα
ξεκινάει από την έλλειψη έγκαιρης διαταγής-οδηγίας του Α.Ε.Α. και ευτυχώς το όλο θέμα ανακινήθηκε από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου με έγγραφο της στο
Α.Ε.Α./Δ/νση Οικονομικών/Τμ. Στέγασης & Υλικού, αλλιώς ακόμη και σήμερα το ΣΥΝΟΛΟ των
διαχειρίσεων θα συνέχιζαν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά το παλαιό καθεστώς.
4. Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας δεν
λειτουργούν με ωράρια δημοσίων Υπηρεσιών. Δεν
κλείνουν τις αργίες δεν κλειδώνουν τα γραφεία Πα-

ρασκευή μεσημέρι και επιστρέφουν Δευτέρα πρωί,
δουλεύουν (24) ώρες το 24ωρο και τα περιπολικά
αυτοκίνητα κινούνται συνεχώς. Οι διεθνείς διαγωνισμοί που «τρέχουν» για γραφική ύλη, αναλώσιμα
και ελαστικά μπορεί να ολοκληρωθούν μήνες αργότερα αν είμαστε τυχεροί και δεν υπάρχουν ενστάσεις και προσφυγές. Δεν νομίζουμε να υπάρχει
κανείς νοήμων άνθρωπος που να πιστεύει ότι από
01-01-2017 το σύνολο των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.
λειτουργεί χωρίς τα ανωτέρω είδη πρώτης ανάγκης,
αφού όσο τρέχουν οι διεθνείς διαγωνισμοί, καμία
δαπάνη δεν πρόκειται να εγκριθεί. Την λειτουργία
των Υπηρεσιών την έχουν αναλάβει σε αυτά τα είδη
με δωρεές, Δήμοι, Περιφέρειες και Επιμελητήρια.
Όμως και αυτοί πλέον σταματούν. Οφείλει το αρχηγείο σε συνεννόηση με τη Γ.Δ.Ο.Ε.Σ. να προβεί
σε νομοθετική ρύθμιση για να «ανοίξουν» αιτήματα
για συγκεκριμένους Κ.Α.Ε. που έχουν να κάνουν με
την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών και η
Γ.Δ.Ο.Ε.Σ. να εγκρίνει ΑΜΕΣΑ τα αιτήματα αυτά.
5. Να εκδοθεί το ταχύτερο δυνατό μία εγκύκλιος, είτε από το Α.Ε.Α., είτε από την ΓΔΟΕΣ, η
οποία να είναι πλήρης, (επεξήγηση των σταδίων
των διαγωνιστικών διαδικασιών, τι δικαιολογητικά
χρειάζονται ανά είδος δαπάνης, υποδείγματα εγγράφων π.χ. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, απόφαση
απευθείας ανάθεσης, κ.α., καθώς και οδηγίες για
την σύνταξη και υποβολή των υπομνημάτων οδοιπορικών εξόδων), ώστε και να υπάρχει μια ομοιομορφία στον τρόπο σύνταξης και υποβολής των
δαπανών και των υπομνημάτων αλλά και να έχουν
οι διαχειριστές κάποια βοήθεια. Για τον ίδιο σκοπό,
θα μπορούσε (σε συνεργασία ΓΔΟΕΣ και των
Δ/νσεων Οικονομικών, Πληροφορικής, Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης), να δημιουργηθεί
μια εφαρμογή POL, στην οποία να συμπεριλαμβάνονται τα παραπάνω και να ενημερώνεται συνεχώς
για τις αλλαγές στην νομοθεσία (ανάλογη εφαρμογή και μάλιστα συνδρομητική, έχουν οι δήμοι
http://www.dimosnet.gr).
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Ποιοι δεν θέλουν ανοιχτές
Όλο το χρονικό της ιστορικής πρωτοβουλίας της ΠΟΑΣΥ για ανοιχτή εκδήλωση διαλόγου
στην Πλατεία Εξαρχείων και η άνευ προηγουμένου απαγόρευσή της

ε μια πολυσήμαντη πρωτοβουλία – αναγγελία εκδήλωσης διαλόγου στα Εξάρχεια,
η Ομοσπονδία μας κατάφερε να αναδείξει σε πρώτο θέμα, ένα θέμα καυτό επί δεκαετίες
για το πολιτικό προσωπικό της χώρας αλλά και
για την ίδια τη χώρα. Το άβατο των Εξαρχείων,
προκαλεί και γι’ αυτό ζητάμε λύσεις. Αυτό είναι το
ζητούμενο και όχι η πρόκληση έντασης όπως κακώς ερμηνεύτηκε και παρερμηνεύτηκε από πολλούς η πρωτοβουλία της Π.Ο.ΑΣ.Υ. Ας δούμε
αναλυτικά το χρονικό των γεγονότων.
Η Ομοσπονδία, στις 14 Ιουνίου 2017, ανακοινώνει ότι ως «θεματοφύλακας αρχών και
αξιών της Δικαιοσύνης, της Ισότητας και της Δημοκρατίας και με θέσεις σταθερά απέναντι σε
κάθε μορφή βίας και αυταρχισμού, παρεμβαίνει
κάθε φορά υπέρ των δικαιωμάτων του Έλληνα
πολίτη. Τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται «τυφλά» φαινόμενα βίας, που στρέφονται κατά πολιτών αλλά και Αστυνομικών τα οποία τείνουν
να γίνουν «Θεσμοποιημένη πραγματικότητα» με
την ανοχή της επίσημης πολιτείας, που όμως η
κοινωνία ουδέποτε τα αποδέχθηκε παρά του αντιθέτου που ορισμένοι πίστευαν.
Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. κάνει την αρχή, αναλαμβάνει
πρωτοβουλία να αναδείξει το πρόβλημα και
διοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση με θέμα «Ανοιχτές και Ελεύθερες Πόλεις» που θα πραγματοποιηθεί την 29-06-2017 και ώρα 18:00 στην
Πλατεία Εξαρχείων και καλεί τα πολιτικά κόμματα, φορείς, ενώσεις πολιτών για να αναδειχθούν
οι πτυχές του προβλήματος και να κατατεθούν
ρεαλιστικές προτάσεις για την επίλυσή τους. Η
ευθύνη για την σημερινή πραγματικότητα είναι
τεράστια, αφού κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές
και επιτέλους ας σταματήσουμε να εθελοτυφλούμε και να θέσουμε τoν δάκτυλον επί των
τύπων των ήλων έστω και μετά από 43 χρόνια
από τη μεταπολίτευση, έστω και τώρα. Αν όχι
τώρα, πότε;».
Η είδηση, όπως ήταν αναμενόμενο, πήρε πλατιά δημοσιότητα προκαλώντας τις πρώτες αντιδράσεις από τον ίδιο τον αναπληρωτή υπουργό
Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα, ο οποίος μίλησε
για «τελείως επιπόλαια ενέργεια – διακήρυξη»
και προέτρεψε την Ομοσπονδία να την πάρει πίσω γιατί, όπως είπε, «δεν έχει ούτε καμία σκοπιμότητα σοβαρή, προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει». Επίσης, ο ίδιος ο πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας και αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, είπε ότι θα ζητήσει από τους συνδικαλιστές αστυνομικούς με τους οποίους θα συναντηθεί, να
μην προχωρήσουν σε αυτή την εκδήλωση. «Το
σκέφτηκα πολύ», είπε, «σίγουρα θα ταράξω τα
νερά αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν πρέπει
να γίνει μια τέτοια εκδήλωση στο χώρο των
Εξαρχείων αλλά αντιθέτως πρέπει να γίνει μια
αστυνομική επιχείρηση για να καθαρίσουν τα
Εξάρχεια, αλλά τέτοια εντολή δεν έχει δοθεί από
αυτούς που πρέπει να τη δώσουν», ανέφερε.

Μ

Η συνάντηση με τον πρόεδρο της Νέας
Δημοκρατίας
Η Ομοσπονδία, έχοντας ήδη λάβει από το Δήμο της Αθήνας την απαραίτητη άδεια για την
πραγματοποίηση της εκδήλωσης, κάλεσε στη
συνέχεια εγγράφως (22/06/2017) τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις να παραβρεθούν τόσο με
τη συμμετοχή των Διοικητικών τους Συμβουλίων
όσο και των Αντιπροσώπων τους προκειμένου
να αναδειχθούν οι πτυχές του προβλήματος και
να κατατεθούν ρεαλιστικές προτάσεις από κοινού με όλους τους κοινωνικούς φορείς για την
επίλυσή τους.
Στις 23 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκε κατόπιν προσκλήσεώς του, συνάντηση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Αρχηγού της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρη Γερακαράκο, συνοδευόμενο από τον Αντιπρόεδρο Θεμάτων Μελετών και Επιμόρφωσης
Αστυνομικών κ. Σταύρο Μπαλάσκα, τον Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων κ. Χρήστο Συνδρεβέλη και τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών κ. Δημοσθένη Πάκο.
Αφού ενημερώσαμε για τον ουσιαστικό σκοπό
για τον οποίο θα πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση και που δεν είναι άλλος από την έναρξη
ουσιαστικού διαλόγου μέσα από μια ειρηνική
δημόσια διαδικασία, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κατά τη διάρκεια της συνάντησης,
έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Πρόεδρε, χαιρόμαστε πάρα πολύ που για άλλη μια φορά, σε υποδεχόμαστε στα γραφεία της
Νέας Δημοκρατίας. Παρακολουθούμε με πολύ
μεγάλη ανησυχία τα τεκταινόμενα στο χώρο της
Δημόσιας Τάξης και της ασφάλειας. Θα ήθελα
να μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε τις
πρωτοβουλίες που έχετε αναλάβει και που θα
αναλάβετε, αφενός για να υπερασπιστείτε τον
κλάδο τον οποίον εκπροσωπείτε και αφετέρου
για να συμβάλλετε και εσείς ώστε να εμπεδωθεί
στην κοινωνία το αίσθημα της ασφάλειας το
οποίο φαίνεται ότι τελευταία απουσιάζει. Τουλάχιστον φθίνει.
Έχουμε πει πολλές φορές, ως Νέα Δημοκρατία, ότι για εμάς η ασφάλεια είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, προϋπόθεση ελευθερίας
και Δημοκρατίας. Θα στηρίξουμε, σε κάθε περίπτωση, όλες τις προσπάθειες οι οποίες κινούνται
σε αυτήν την κατεύθυνση».
Επίσης, από τη Νέα Δημοκρατία ανακοινώθηκε: «Στη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι για τη Νέα Δημοκρατία η
ασφάλεια των πολιτών είναι ύψιστη προτεραιότητα. Τόνισε, επίσης, τον καθοριστικό ρόλο της
αστυνομίας και την απόλυτη στήριξή του στους
άντρες και τις γυναίκες της ΕΛΑΣ στο πολύ σημαντικό έργο που εκτελούν. Αναγνώρισε τα μεγάλα προβλήματα σε σχέση με την ασφάλεια και
την σωματική ακεραιότητα των αστυνομικών
που έχουν οξυνθεί τα τελευταία χρόνια. Όσον
αφορά το θέμα της πρωτοβουλίας της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

για την εκδήλωση της 29ης Ιουνίου, ανέφερε
ότι η αυτονομία της Π.Ο.ΑΣ.Υ. είναι δεδομένη
και αυτονόητη, ενώ επανέλαβε τη θέση που δημόσια έχει ήδη εκφράσει για το θέμα, αναγνωρίζοντας όμως το δικαίωμα κάθε σωματείου να
οργανώνει σε νόμιμα πλαίσια οποιαδήποτε εκδήλωση ή συγκέντρωση.
Τέλος, με δεδομένο ότι η απόφαση της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. έχει ληφθεί και η εκδήλωση έχει λάβει
τη νόμιμη άδεια, σημείωσε ότι είναι αποκλειστική
ευθύνη της Κυβέρνησης να διαφυλάξει την τάξη
και την ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν».
Ποιοι κλήθηκαν στην εκδήλωση
Ακολούθησε μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση κυρίως μεταξύ του κυβερνώντος κόμματος
ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας γύρω από τις
δήθεν σκοπιμότητες της πρωτοβουλίας μας ενώ
στα ΜΜΕ κορυφώθηκε το ενδιαφέρον αν τελικά
η Π.Ο.ΑΣ.Υ. θα κάνει πίσω ενόψει της πιθανότητας να εκδοθεί απαγόρευση από τη ΓΑΔΑ.
Σε απάντηση αυτών, πέρα από τις κατηγορηματικές δηλώσεις στα ΜΜΕ του προέδρου της
Εκτελεστικής Γραμματείας και πολλών άλλων
στελεχών της Ομοσπονδίας, στις 26 Ιουνίου
2017 εκδόθηκε νέα ανακοίνωση για την προγραμματισμένη αυτή εκδήλωση που ως στόχο
είχε το να αναδειχθούν οι πτυχές του προβλήματος και να κατατεθούν ρεαλιστικές προτάσεις
από κοινού με όλους τους κοινωνικούς φορείς

για την επίλυσή τους, σας ενημερώνουμε ότι
προσκλήσεις έχουμε απευθύνει στους κάτωθι
πολιτικούς, συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς
εκπροσώπους – φορείς, πολλοί εκ των οποίων
έχουν ήδη δηλώσει τη συμμετοχή τους: Υπουργός Εσωτερικών κ. Πάνος ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ, Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Νικόλαος
ΤΟΣΚΑΣ, Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγος κ. Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ,
Περιφερειάρχης Αττικής κα Ρένα ΔΟΥΡΟΥ, Δήμαρχος Αθηναίων κ. Γεώργιος ΚΑΜΙΝΗΣ,
ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Νέα Δημοκρατία, Δημοκρατική Συμπαράταξη, Κ.Κ.Ε., Ποτάμι, Ανεξάρτητοι Έλληνες,
Ένωση Κεντρώων, Δημοκρατική Αριστερά, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, Π.Ο.ΑΞΙ.Α, Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ,
Ε.Α.Π.Σ., Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. και Π.Ε.Α.Λ.Σ.
Με την εκδήλωση αυτή, αναδεικνύουμε ένα
χρόνιο πρόβλημα και ζητούμε από την πολιτεία
να δώσει τέλος στο φαύλο κύκλο της βίας και
στις ατέρμονες συζητήσεις. Επιδίωξή μας είναι
να πέσει παντού φως. Να φωτιστούν τα αίτια
μιας επί μακρόν επαναλαμβανόμενης τραγωδίας
με θύματα αστυνομικούς και πολίτες και κυρίως
με θύματα την κοινωνική γαλήνη και την ίδια τη
Δημοκρατία.
Όλοι εμείς οι χιλιάδες που αποτελούμε την
Π.Ο.ΑΣ.Υ. και που νοιαζόμαστε για την αξιοπρεπή
της παρουσία στην ελληνική κοινωνία, οφείλουμε
τούτη την κρίσιμη ώρα της μάχης να φανούμε
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και ελεύθερες πόλεις;
αντάξιοι των περιστάσεων. Εμείς απλώσαμε το
χέρι. O δρόμος άνοιξε. Ο ιστορικός θα καταγράψει τους απόντες. Περνάμε από τη θεωρία στην
πράξη, ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ, κατέληγε η νέα ανακοίνωση της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Ακολούθως, στις 27 Ιουνίου 2017, έχοντας
ήδη ενημερώσει από τις 16/6/2017 τον Γενικό
Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής Υποστράτηγο κ.
Αλκιβιάδη ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ για την προγραμματισμένη ανοιχτή εκδήλωσή μας στην Πλατεία
Εξαρχείων, θέσαμε εκ νέου υπόψη του τις τεχνικές λεπτομέρειες – εργασίες που έπρεπε να
γίνουν για να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση (τοποθέτηση εξέδρας και ανάλογου ηχητικού εξοπλισμού, κ.λπ.).
Η απαγόρευση
Να σημειωθεί ότι στις 28 Ιουνίου 2017, συνεδρίασε και το ΔΣ της Ομοσπονδίας (βλέπε την
ανακοίνωση σε άλλες στήλες) εν μέσω φημών
ότι επίκειται έκδοση απαγόρευσης της εκδήλωσης. Η απαγόρευση πράγματι εκδόθηκε κατά τη
διάρκεια της εκπομπής «Αστυνομία και Κοινωνία» στον τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky, όπου
καλεσμένος της εκπομπής ήταν και ο πρόεδρος
της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρης Γερακαράκος ο οποίος άμεσα σχολίασε την απαράδεκτη αυτή ενέργεια της διοίκησης και δήλωσε ότι θα ακολουθήσει επίσκεψη στον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής προκειμένου να ενημερωθεί το ΔΣ
για πιο λόγο μας απαγορεύουν μια εκδήλωση
που αποσκοπεί στο διάλογο και μόνο στο διάλογο. Ιδού και η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας:
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 201/1/41η
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την ούτως ή άλλως προαναγγελθείσα απαγόρευση της ανοιχτής συγκέντρωσής μας, στην
Πλατεία Εξαρχείων, εμείς οι Έλληνες Αστυνομικοί που έχουμε ορκιστεί πίστη στο Σύνταγμα και

υπακοή στους νόμους
του Κράτους, ασφαλώς
θα υπακούσουμε. Ας
έχουν οι διοικούντες
ολόκληρη την ευθύνη
της δικής τους δειλίας.
Παράλληλα και προκειμένου να εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά μας,
αλλά και για να ενημερωθούμε κατ’ ιδίαν τους
λόγους της ως άνω
απαγόρευσης, αντιπροσωπία του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας, επισκέφτηκε πριν από λίγο τον
Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής, Υποστράτηγο κ. Αλκιβιάδη ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ, ο οποίος
επικαλέστηκε ακριβώς
τους ίδιους λόγους που
αναφέρονται στην υπ΄
αριθμ. 3017/1/33 από
28/06/2017 συνημμένη απόφασή του.
Η επιδίωξή μας να ξεκινήσει επιτέλους διάλογος για ένα θέμα που
όλοι γνωρίζουν και υποκρίνονται τον ανήξερο,
θα επιτευχθεί αν όχι αύριο, λίγο αργότερα. Δεν
θα έχουν οι διοικούντες για πολλές φορές το
σθένος να ακυρώνουν ή και να καταργούν τον
διάλογο. Είμαστε περήφανοι για την πρωτοβουλία μας, την οποία την υποστηρίζει η πλειονότητα
της Ελληνικής Κοινωνίας. Τα θέματα λύνονται
με διάλογο και δημοκρατικές διαδικασίες τις
οποίες πιστεύουμε και υπηρετούμε παντοτινά.
Θα επανέλθουμε...»
Στις 29/06/2017 ακολούθησε και το σχετικό

Δελτίο Τύπου:
Η προγραμματισθείσα από την Ομοσπονδία
μας ανοιχτή εκδήλωση, στην πλατεία Εξαρχείων,
με σκοπό τον διάλογο με όλους τους φορείς και
συλλογικότητες, με θέμα «Ανοιχτές και Ελεύθερες Πόλεις», απαγορεύθηκε με σχετική απόφαση
του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής.
Το «άβατο» των Εξαρχείων και άλλων περιοχών παραμένει άβατο.
Η ελεύθερη διακίνηση ιδεών και ανθρώπων
εμποδίζεται μέχρι την ανάληψη νέων πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων από κάθε αρμόδιο φορέα, από την Κυβέρνηση, τα Πολιτικά Κόμματα,
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ή όποιον άλλον θεσμικό παράγοντα.
Εμείς οι Έλληνες αστυνομικοί, έχοντας βαθιά
επίγνωση του ρόλου μας, αναγνωρίζουμε ότι
δεν είμαστε ούτε οι πλέον αρμόδιοι, ούτε οι πλέον ικανοί για να επιλύσουμε το μεγάλο και
εγνωσμένο πρόβλημα των αποκλεισμένων περιοχών στην Αθήνα και αλλού. Φανήκαμε όμως,
οι πλέον έντιμοι, οι πιο τολμηροί και αποτελεσματικοί.
Η πρωτοβουλία ξεκίνησε. Η συσπείρωσή μας,
η ανταπόκριση του απλού κόσμου και ο ενθουσιασμός όλων των φορέων κάνουν πλέον επιτακτική την υποχρέωση της Πολιτείας για ανάληψη περαιτέρω πρωτοβουλιών και επίλυση του
θέματος. Οι «κλειστές πόλεις» δεν έχουν θέση
στα ελεύθερα Κράτη, ούτε και είναι ανεκτές από
του ελεύθερους Πολίτες. Η Πολιτεία συνομολόγησε την ανικανότητά της. Όμως ο «σπόρος»

φυτεύτηκε και είναι πλέον ευθύνη όλων -κυρίως
των Πολιτικών Κομμάτων- να τον καλλιεργήσουν.
Εμείς οι Έλληνες αστυνομικοί, ανήκοντες
στον στενό πυρήνα του Κράτους, θα εξακολουθήσουμε να συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας και των
καταστατικών μας σκοπών, στην ανάδειξη των
αληθινών προβλημάτων που αφορούν στην
ασφάλεια των πολιτών και την εσωτερική ειρήνη
του Κράτους, χωρίς αποκλεισμούς και «άβατα».
Το φυσικό δικαίωμα της ελεύθερης σκέψης
και έκφρασης κτάται ήδη με τη γένεση και καμία
εξουσία δεν μπορεί να το καταργήσει, αντίθετα
οι διάφορες «απαγορεύσεις» δεν θα αποτελέσουν για πολύ άλλοθι στις ευθύνες των αρμοδίων».
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Μνημείο μνήμης
του αείμνηστου αρχιφύλακα
των ΕΚΑΜ Βασιλείου Λάππα
όρο τιμής στον αδικοχαμένο συνάδελφό μας, Αρχιφύλακα Βασίλειο Λάππα,
απέτισε αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας, αποτελούμενη από τον πρόεδρο
αυτής κ. Γρηγόρη Γερακαράκο και τον Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων κ.
Χρήστο Συνδρεβέλη, στο πλαίσιο της τελετής λήξης του Σχολείου Βασικής Εκπαίδευσης προσωπικού ΕΚΑΜ και των αποκαλυπτηρίων του Μνημείου Πεσόντων
(5/7/17), στις εγκαταστάσεις της έδρας της ΕΚΑΜ στο Μαρκόπουλο Αττικής. Ο αείμνηστος Βασίλειος Λάππας το 1997, έπεσε ηρωικά στο καθήκον, σε ηλικία μόλις 36
ετών, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επέμβασης στον Πύργο Ηλείας για τη σύλληψη
δραπέτη φυλακών. Με μια σεμνή τελετή, η Υπηρεσία τίμησε τον αδικοχαμένο μας
συνάδελφο, παρουσία της συζύγου και των παιδιών του, που παρέλαβαν τιμητικές
πλακέτες από τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρη Αναγνωστάκη, τον
Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών κ. Τζανέτο Φιλιππάκο και
τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα.
Η Ομοσπονδία μας, εκφράζει την εκτίμηση και το σεβασμό όλων μας σε
όσους συνέβαλαν στην ανέγερση του
Μνημείου Πεσόντων, αναγνωρίζοντας τη
θυσία του συναδέλφου μας αλλά και
υπενθυμίζοντας σε όλους το διαρκές
χρέος της Πολιτείας για τη θωράκιση του
αστυνομικού λειτουργήματος από τους
παντοειδείς κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, καθ’ όλο τον υπηρεσιακό τους βίο.

Φ

Αποκαλυπτήρια Μνημείου
Πεσόντων Αστυνομικών
στη Σχολή Αξιωματικών
Ελληνικής Αστυνομίας
ελετή αποκαλυπτηρίων Μνημείου Πεσόντων Αστυνομικών, πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου 2017, με πρωτοβουλία της Σχολής Αξιωματικών
Ελληνικής Αστυνομίας, στην έδρα της, στις αστυνομικές εγκαταστάσεις
της Αμυγδαλέζας Αττικής.
Την Ομοσπονδία εκπροσώπησαν ο Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων κ. Χρήστος Συνδρεβέλης και ο Αντιπρόσωπος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Νοτιοανατολικής Αττικής κ. Γιώργος Πλαφουντζής, καταθέτοντας στο νεότευκτο Μνημείο, στεφάνι, εκ μέρους του Προέδρου μας κ. Γρηγόρη Γερακαράκου. Η Ομοσπονδία μας στηρίζει και χαιρετίζει κάθε πρωτοβουλία που συμβάλει στην αναγνώριση της πολύτιμης προσφοράς της Ελληνικής Αστυνομίας
και του αστυνομικού προσωπικού στην διαμόρφωση πραγματικών συνθηκών
ασφαλείας – πολλές φορές δυστυχώς με τίμημα την ίδια τη ζωή των συναδέλφων μας. Ο οφειλόμενος φόρος τιμής στους Ήρωες της Ελληνικής Αστυνομίας
είναι αυτονόητος εκ μέρους όλων μας, προσλαμβάνει, ωστόσο, ιδιαίτερη αξία
και τυγχάνει καθολικής αποδοχής εφόσον συνοδεύεται από ουσιαστικά μέτρα
στήριξης του λειτουργήματός μας και δεν περιορίζεται σε συμβολικές τελετές
με ανέξοδους ύμνους και κροκοδείλια δάκρυα.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Οι εργασίες
του Διοικητικού Συμβουλίου
υνεδρίασε στις 28 Ιουνίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας παρουσία του νομικού συμβούλου κ. Χάρη ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ με βασικό θέμα
συζήτησης την εξαγγελθείσα για τις 29 Ιουνίου 2017 εκδήλωσης διαλόγου στην Πλατεία Εξαρχείων με θέμα «Ανοιχτές και ελεύθερες πόλεις», πριν αυτή απαγορευτεί με απόφαση του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής.
Εκ μέρους του προέδρου της Εκτελεστικής Γραμματείας
κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ το ΔΣ ενημερώθηκε για τους
λόγους που η πρωτοβουλία για την εκδήλωση είχε ληφθεί
από την Εκτελεστική Γραμματεία. Έγινε δε επικαιροποίηση
της απόφασης αυτής με ανοικτή ψηφοφορία από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία υπερψήφισαν
την αρχική απόφαση. Στο πλαίσιο της συζήτησης αναπτύχθηκε προβληματισμός αναφορικά με τη διαδικασία λήψης
της απόφασης αυτής και το σκοπό που εξυπηρετούσε, ενώ
τα ερωτήματα που τέθηκαν, απαντήθηκαν διεξοδικά τόσο
από τον πρόεδρο της ΕΓ όσο και από το νομικό σύμβουλο.
Μετά το τέλος της συζήτησης κι ενώ το ΔΣ ήταν σε διαρκή συνεδρίαση για την προετοιμασία της εκδήλωσης, ανακοινώθηκε η απαγόρευσή της με αποτέλεσμα το ΔΣ να μεταβεί στη ΓΑΔΑ και να πληροφορηθεί το σκεπτικό της από
τον ίδιο τον κ. ΓΑΔΑ Υποστράτηγο Αλκιβιάδη Ασημακόπουλο. Σύμφωνα δε με τις αιτιάσεις του, η απαγόρευση εκδόθηκε επειδή υπήρχε κίνδυνος επεισοδίων και ενδεχομένως
θυμάτων.
Άλλα θέματα που απασχόλησαν το Δ.Σ., σύμφωνα με την
Ημερήσια Διάταξη, ήταν η κατάθεση στην αρμόδια τριμελή
επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας, νέας αίτησης
συμμόρφωσης του Ελληνικού Δημοσίου επειδή με τη ψήφιση του νέου μισθολογίου (ν.4472/2017), το Υπουργείο
Οικονομικών δεν έλαβε υπόψη του τις ακυρωτικές αποφάσεις του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου και ειδικότερα
την υπ’ αρ.1127/2016 απόφαση της Ολομέλειάς του. Ειδική αναφορά έγινε στο γεγονός ότι, η Ομοσπονδία μας,
σε συνεργασία με την ΠΟΑΞΙΑ, κατέθεσαν την πρώτη και
μοναδική μέχρι στιγμής αίτηση συμμόρφωσης κατά των
νομίμων εκπροσώπων του Ελληνικού Δημοσίου μετά τη
ψήφιση του νέου μισθολογίου.
Επίσης, ο πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. για τις ενέργειες
της Ομοσπονδίας αναφορικά με το οικονομικό πρόβλημα
που αντιμετωπίζουν πλέον οι Δόκιμοι Αστυφύλακες, λόγω
των νέων διατάξεων του νέου μισθολογίου και την υπογραφή της ΚΥΑ που θα προβλέπει την αύξηση των απολα-

Σ

βών τους κατά την πρακτική εκπαίδευση, ένα θέμα που τέθηκε εξ αρχής στην Ηγεσία, απαιτήσαμε να δοθεί λύση άμεσα και παρακολουθούμε καθημερινά.

Τι πετύχαμε
Τέλος, ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών της Ομοσπονδίας
μας, Βασίλης ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ενημέρωσε το Σώμα για τις αλλαγές του μισθολογίου και τις διορθωτικές ενέργειες που
έγιναν την τελευταία στιγμή, χάριν των αγώνων του συνδικαλιστικού κινήματος. Οι ενέργειες αυτές αφορούν τη μη
περικοπή του πέμπτου πενθημέρου, τη προσμέτρηση του
χρόνου της στρατιωτικής θητείας και των σπουδών στα μισθολογικά κλιμάκια, για όσους μέχρι την 31-12-2016
αναγνώρισαν τους εν λόγω χρόνους, καθώς και τη χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίου, ύψους 100,00 €,
στους υπηρετούντες σε συγκεκριμένους νομούς της χώρας.
Επίσης, αναφέρθηκε στην ανάδειξη των στρεβλώσεων από
την πρώτη ημέρα και εν γένει στην άμεση αντίδραση της
Ομοσπονδίας, ενέργειες που κινητοποίησαν όλους τους συναδέλφους για να προσέλθουν στις δράσεις διαμαρτυρίας
μας, αλλά και που ανάγκασαν τον Υπουργό μας να τοποθετηθεί από το βήμα της Βουλής, λέγοντας δημόσια ότι οι
όποιες υπάρχουσες στρεβλώσεις του μισθολογίου θα αντιμετωπιστούν σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών.
Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην επιτροπή «παρωδία»
που συστάθηκε «κατόπιν εορτής» με απόφαση του ΥΠΕΘΑ,
αντικείμενο της οποίας είναι οι αλλαγές στο μόλις ενός μήνα
νέο μισθολόγιο και οι ασφαλιστικές κρατήσεις των Μετοχικών Ταμείων, καταγγέλλοντας, τόσο τη μη συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων στην εν λόγω επιτροπή, όσο
και τη μη σύσταση αντίστοιχης επιτροπής από πλευράς
Υπουργείου μας για το ΤΕΑΠΑΣΑ. Τόνισε ότι, όλες αυτές οι
ενέργειες της Κυβέρνησης, μαρτυρούν το πόσο γρήγορα και
απροετοίμαστα εισήγαγε στη Βουλή το νέο Μισθολόγιο, αλλά
και επαληθεύουν τις στρεβλώσεις που υπάρχουν και αναδείχθηκαν από τα Όργανα της Ομοσπονδίας μας, είτε πριν
τη ψήφισή του νομοσχεδίου είτε ελάχιστες μέρες μετά.
Γνώρισε, τέλος, ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες,
σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Ομοσπονδίες των Σωμάτων
Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, ανάλυσης, εξέτασης
και υποβολής προτάσεων τροποποίησης των πολύπλοκων
και διαφορετικών βαθμολογίων μας, αλλά και η κατάρτιση
πλήρους προτάσεως διαμόρφωσης του νέου ψηφισθέντος
μισθολογίου, ώστε να εφαρμόζονται οι αποφάσεις του ΣτΕ.

Παρεμβάσεις για τους συναδέλφους
της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής

Τ

α γίνει νομοθετική παρέμβαση από τον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ για την τροποποίηση του νόμου 4336/2015 με τον οποίο καθορίζονται οι ημερήσιες αποζημιώσεις των αστυνομικών που
μετακινούνται στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς λόγους, ζητά
η Ομοσπονδία μετά από πρόταση της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Πειραιά.
Όπως πολύ εμπεριστατωμένα, αναφέρει στο επισυναπτόμενο
έγγραφό της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά, με
αφορμή την ενημέρωση που είχε για τη διαδικασία μεταγωγών
αλλοδαπών στο εξωτερικό, είναι εξευτελιστικό το ποσό των 25
ευρώ, με το οποίο αποζημιώνονται σήμερα οι συνάδελφοί μας
οι οποίοι διατίθενται από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής για
να απελαύνουν, με ναυλωμένες πτήσεις προς τη χώρα του Πακιστάν, αλλοδαπούς υπηκόους. Μάλιστα, πτήσεις που διαρκούν
τουλάχιστον δεκαέξι (16) ώρες και αστυνομικούς με είκοσι
τέσσερεις (24) ώρες συνεχόμενης εργασίας και με ασφαλιστικό κίνδυνο - καλύψεις αμφιλεγόμενες, σε σχέση με τους Ευρωπαίους συναδέλφους μας, οι οποίοι μετέχουν στις ίδιες
αποστολές και με τα ίδια μέσα. Επίσης, το σωματείο ζητά από
τη Φυσική Ηγεσία τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των
συναδέλφων μας στην ανωτέρω Υπηρεσία, καθώς και τη μείωση της διάθεσης της δύναμης σε μέτρα τάξης, στο μέτρο πάντοτε του εφικτού ώστε να διασφαλίζεται το εύρυθμο της λειτουργίας των Υπηρεσιών του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Ν

Ειδικότερα, η Ένωση Πειραιά, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για συναντήσεις με Υπηρεσιακούς παράγοντες και
ανάδειξη - επίλυση ζητημάτων που απασχολούν το προσωπικό
και τις Υπηρεσίες του Πειραιά, συναντήθηκε στις 22-06-2017,
με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής Ταξίαρχο
κ. Κωνσταντίνο Λουζιώτη, ο οποίος τόνισε ότι αφουγκράζεται
το σύνολο των προβλημάτων του προσωπικού του και συμβάλει καθημερινά, με τις δυνάμεις που διαθέτει και στο χώρο που
δύναται εκ της θέσεώς του να κινηθεί, στην επίλυση των περισσοτέρων ζητημάτων. Επίσης, δεσμεύτηκε να κάνει ό,τι είναι
δυνατό για την ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό και τον περιορισμό στη εμπλοκή των μέτρων τάξης του προσωπικού των
προαναφερομένων Υπηρεσιών. Τέλος, μας ενημέρωσε ότι η
παραπάνω ημερήσια αποζημίωση του προσωπικού ορίζεται από
τις πρόσφατες ψηφισθείσες διατάξεις του ν.4336/2015 σε
αυτό το ύψος και για να αλλάξει, χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση, αναγνωρίζοντας και ο ίδιος την αδικία που συντελείται.
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Ιούνιος-Ιούλιος 2017 ΝέαΑστυνομία

ΑΘΗΝΑ

Παρεμβάσεις για τα καυτά προβλήματα
της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης
ε άμεση παρέμβαση προς τον Αρχηγό της
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα προχώρησε η ΠΟΑΣΥ με
αφορμή τις ενέργειες της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αθηνών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της Υποδιεύθυνσης
Αποκατάστασης Τάξης και ειδικότερα αυτό της καταβολής του ειδικού επιδόματος Μ.Α.Τ.-Ε.Κ.Α.Μ.
Η Ομοσπονδία υπενθυμίζει ειδικότερα, ότι στις
16-5-2017 μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης και αντιπρόσωποι στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. που υπηρετούν στην
Υ.Α.Τ., συναντήθηκαν στην έδρα της Υπηρεσίας με
τον Διοικητή, Αστ. Διευθυντή κ. ΤΣΙΡΟ Σπυρίδωνα,
έναν από τους Υποδιοικητές και τους τέσσερις
Τμηματάρχες της Υ.Α.Τ. Τα ζητήματα που τέθηκαν
από πλευράς τους, τα οποία και εδόθησαν σε μορφή υπομνήματος στους παρευρισκόμενους Αξιωματικούς είναι τα κατωτέρω:
• Υπηρεσιακά οχήματα. Η καταλληλότητα αυτών: Επικινδυνότητα σε μετακινήσεις μακρινών αποστάσεων.

Σ

• Υλικοτεχνική υποδομή. Παρατηρείται έλλειψη
ακόμα και των πιο αναγκαίων υλικών (κράνη,
ασπίδες) που καθημερινά χρησιμοποιούν οι διμοιρίες.
• Σταθερά σημεία και επικινδυνότητα αυτών. Μετά
το τρομοκρατικό χτύπημα στη διμοιρία που εκτελούσε υπηρεσία επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη
50 είναι επιβεβλημένη η τήρηση των όσων προβλέπονται για τη σταθερή φύλαξη (Π.Δ.
141/1991, Υπ. Απόφαση για τη Δ.Α.Ε.Α.) Ραγδαία
μείωση του προσωπικού. Με το νέο Π.Δ. των μεταθέσεων κανείς νεοεξερχόμενος δεν μπορεί να
υπηρετήσει οπουδήποτε αλλού πέραν των Αστυνομικών Τμημάτων. Γεγονός που επηρεάζει άμεσα τη
Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων.
• Ασάφεια επιχειρησιακών εντολών ακόμα και στις
πιο απλές εκδηλώσεις που μπορεί να αποβεί μοιραία για τη σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων είτε να τους οδηγήσει σε πειθαρχικές – ποινικές διώξεις. Ασάφεια που παρατηρείται κυρίως

από επικεφαλής μέτρων εκτός Δ.Α.Ε.Α. Μέτρα φύλαξης της έδρας της Υ.Α.Τ.
• Επικινδυνότητα των σημείων φύλαξης – εξοικονόμηση προσωπικού για τις καθημερινές υπηρεσιακές ανάγκες.
Όπως ανακοίνωσε, δε το σωματείο, «η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα καθώς από τη
μεριά της Διοίκησης υπήρξε απόλυτη κατανόηση
και επιθυμία εξεύρεσης λύσεων. Στο σημείο αυτό
οφείλουμε να τονίσουμε ότι αυτά αλλά και πολλά
άλλα αφορούν κυρίως Διαταγές Υπηρεσιών που
προΐστανται της Υ.Α.Τ. ή της Δ.Α.Ε.Α. Για το λόγο
αυτό αφήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα ώστε
να παρατηρήσουμε την πορεία των ζητημάτων και
όποιων άλλων προκύψουν. Η Ένωσή μας μέσα στο
επόμενο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιήσει
συναντήσεις - παρεμβάσεις ούτως ώστε να εξευρεθεί επιτέλους λύση σε προβλήματα που χρονίζουν όπως το ωράριο εργασίας, η υλικοτεχνική
υποδομή και τα σταθερά σημεία.

Ένα ακόμα σοβαρότερο θέμα είναι η μείωση του
προσωπικού, πρόβλημα το οποίο επιδεινώνεται με
τη διάταξη του νέου Π.Δ. των μεταθέσεων, η οποία
ουσιαστικά αποκλείει τη Δ.Α.Ε.Α. από την τοποθέτηση νεοξερχόμενων όλων των βαθμών την ώρα
που οι απαιτήσεις και οι υπηρεσιακές ανάγκες όλο
και αυξάνονται. Το ανωτέρω ζήτημα προκαλεί αναστάτωση στις τάξεις των υπηρετούντων στη Δ.Α.Ε.Α.
Αναστάτωση η οποία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για το μισθολόγιό
μας και το θέμα που έχει προκύψει με το ειδικό επίδομα Μ.Α.Τ.- Ε.Κ.Α.Μ. Ελπίζουμε ότι σε σύντομο
χρονικό διάστημα θα γίνει πράξη η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα ορίζει το συγκεκριμένο επίδομα ώστε να σταματήσει η παραφιλολογία. Η
Ένωσή μας όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια
θα είναι δίπλα στους συναδέλφους της πολύπαθης
αυτής Υπηρεσίας και θα αγωνίζεται με μόνο γνώμονα τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους»,
τόνιζε η Ένωση στην ανακοίνωσή της.

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Αναδεικνύουμε τα προβλήματα της αναδιοργάνωσης
Το ένα μετά το άλλο τα σωματεία, αναφέρουν προβλήματα και δυσλειτουργίες υπηρεσιών

έες καταγγελίες για τα προβλήματα που προκαλεί η αναδιάρθρωση – αναδιάταξη των υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας καταφτάνουν από τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις
στην Ομοσπονδία, η οποία με βάση αυτές αξιώνει από την Ηγεσία, πολιτική και
φυσική, τις απαραίτητες διορθώσεις.
«Η καινοτόμος απόφαση της Ελληνικής Πολιτείας, για την υλοποίηση της
αναδιάταξης-αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας,
δημιούργησε την σταθερή πεποίθηση
και προσδοκία κυρίως στην κοινωνία
των πολιτών, ότι το εγχείρημα αυτό γίνεται με όρους αμιγώς κοινωνικούς και
επ΄ ωφελεία αυτών ιδίως ως προς την
καθημερινότητά τους αλλά και την
ασφάλειά τους. Δυστυχώς, παρότι
υπήρξε δημόσια διαβούλευση με όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς και όλοι πίστευαν πως θα επικρατούσαν οι όροι
κοινωνίας, σήμερα οικτρά διαψεύδονται
άπαντες, πλην των συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίες πρώτες είχαν επισημάνει τις τεράστιες παραλείψεις αλλά
και την έλλειψη επιστημονικών-πληθυσμιακών και εγκληματολογικών δεδομένων ανά δημοτική ενότητα σε όλη την
Ελληνική Επικράτεια δεδομένα που θα
συνεισέφεραν τα μέγιστα σε αυτή την
προσπάθεια», σημειώνει από την πλευρά της η ΠΟΑΣΥ.
Ειδικότερα, η Συνδικαλιστική Κίνηση
Αστυνομικών Ξάνθης, προβάλλει το
εύλογο αίτημα για τη λειτουργική και
πλήρη επάρκεια σε όλους τους τομείς
του νεοσύστατου Αστυνομικού Τμήματος Τοπείρου.
Η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας αναδεικνύει τα προβλήματα του Α.Τ. Λάρισας
και προτείνει μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία του. Είχε δε επισημάνει από το

Ν

2016 ότι «ένας τεράστιος εδαφικά και
πληθυσμιακά Δήμος όπως αυτός της Λάρισας, δεν είναι δυνατόν να αστυνομευθεί από ένα και μόνο Α.Τ. το οποίο εκ’
των πραγμάτων θα καταστεί μία ακόμη
επιτελική Υπηρεσία που θα εξυπηρετεί
κατά βάση, γραφειοκρατικές ανάγκες. Η
ταυτόχρονη πρόταση για ίδρυση Τμ. Αμ.
Δράσης Λάρισας με την ίδια ακριβώς
εδαφική αρμοδιότητα, εκτός του ότι θα
επιφέρει τεράστιες ενδοϋπηρεσιακές δυσκολίες, δεν εξοικονομεί σε καμία περίπτωση προσωπικό, ενώ αντίθετα θα απογυμνώσει άλλες Υπηρεσίες με ότι αυτό
συνεπάγεται (…) Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι
τα υπάρχοντα Α’ και Β’ Α.Τ. Λάρισας, παράγουν πλήρη κύκλο εργασιών. Η Λάρισα δεν έχει ανάγκη από βαρύγδουπους
τίτλους Ειδικών Υπηρεσιών. Το μόνο που
χρειάζεται είναι ανακατανομή της εδαφικής αρμοδιότητας των δύο υφισταμένων
Αστυν. Τμημάτων...».
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Χανίων διατυπώνει σαφείς υπαινιγμούς
για έξωθεν θεσμικές παρεμβάσεις, σχετικά με την προσωρινή μετεγκατάσταση
αστυνομικών υπηρεσιών στην έδρα
συγκεκριμένου Δήμου της περιφερειακής ενότητας Χανίων, με αποτέλεσμα
οι συνάδελφοί μας να υφίστανται μια
άνευ προηγουμένου ταλαιπωρία, με
υπέρμετρες μετακινήσεις που τους επιφέρουν πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση καθώς είναι αναγκασμένοι να
εκτελούν υπηρεσία σε αστυνομικά καταστήματα και κτίρια τα οποία δεν πληρούν ούτε τις βασικές λειτουργικές
προϋποθέσεις.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αργολίδας επισκέφθηκε τον ΓΑΔ Περιφέρειας Πελοποννήσου Υποστράτηγο κ.
Δημήτριο Τριγώνη και του έθεσε το θέμα
της υγιεινής και ασφάλειας των κρατητη-

ρίων ΑΤ Ναυπλίου, λόγω μεταφοράς
κρατουμένων από το ΠΡΟΚΕΚΑ Κορίνθου, καθώς και την ανάγκη εφοδιασμού
της νεοϊδρυθείσης υπηρεσίας του ΑΤ Επιδαύρου με τα αναγκαία μέσα-υποδομές.
Τα θέματα αυτά τέθηκαν και στον Προϊστάμενο Επιτελείου της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστάτηγο κ. Μιχαήλ Καραμαλάκη, τονίζοντας
το πρόβλημα της στελέχωσης των νέων
υπηρεσιών από το υπάρχον προσωπικό.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Λασιθίου τονίζει ότι η Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου αντιμετωπίζει τεράστιο
πρόβλημα έλλειψης προσωπικού (30%
από την προβλεπόμενη οργανική της
δύναμη), ενώ με την μετονομασία του
Α.Σ. Κουτσουρά σε Α.Σ. Μακρύ Γιαλού
και τη Διοικητική υπαγωγή στο Α.Τ. Ιε-

ράπετρας, αλλά και την αλλαγή των
ορίων της εδαφικής αρμοδιότητας των
Υπηρεσιών στον νομό μας, η περιοχή
την οποία θα αστυνομεύει το Α.Τ. Σητείας, διευρύνεται και συνεπώς οι οργανικές του θέσεις, θα έπρεπε να αυξηθούν.
Περιοχές, όπως η Ανάληψη, οι Πεύκοι,
η Χρυσοπηγή και οι Λιθίνες, όπου λειτουργούν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, που μαζί με τα υπόλοιπα τουριστικά
καταλύματα των περιοχών αυτών, το
άθροισμα των επισκεπτών ξεπερνά τους
τρεις χιλιάδες κατά τους θερινούς μήνες,
αστυνομεύονταν από τον Α.Σ. Κουτσουρά υπό την εποπτεία του Α.Τ. Σητείας.
Πλέον, η αστυνόμευση στις εν λόγω περιοχές, λόγω της αναδιάρθρωσης, θα
γίνεται αποκλειστικά και μόνο από το

Α.Τ. Σητείας. Αντί λοιπόν της αύξησης
των οργανικών θέσεων, εξαιτίας των
αυξημένων απαιτήσεων που προκύπτουν, στο Α.Τ Σητείας, είδαμε μείωση.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Ηρακλείου ανέφερε ότι προϋπόθεση της
σωστής αναδιάρθρωσης θα ήταν η ριζική και εκ του μηδενός ανακατανομή των
οργανικών θέσεων πανελλαδικά και ο
επαναπροσδιορισμός των καθηκόντων
των αστυνομικών. Αναφέρει επίσης τα
προβλήματα που θα προκύψουν από τη
λειτουργία ενός μόνο Α.Τ. στο Ηράκλειο.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αχαΐας προτείνει την ίδρυση Τμήματος
Αστυνομικών Επιχειρήσεων στην Πάτρα
στα πρότυπα της ΔΑΕ Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Η Ομοσπονδία καταδικάζει την εσωστρέφεια
που προκαλεί η δίωξη του Προέδρου του ΣΕΦΕΑΑ
Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων
με αφορμή την Πειθαρχική Δίωξη του Προέδρου του
Σωματείου Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας
Αττικής κ. Βασιλείου Ντούμα, για δηλώσεις του στα ΜΜΕ
αναφορικά με την απαγορευμένη ανοιχτή εκδήλωση διαλόγου της Ομοσπονδίας μας στην Πλατεία Εξαρχείων, εκφράζει
την έκπληξή της για την πρωτοφανή αυτή ενέργεια - απόπειρα φίμωσης του συνδικαλιστικού κινήματος των ενστόλων. Επίσης, εκφράζει την αλληλεγγύη της στον διωκόμενο
συνάδελφο, καταδικάζει την πειθαρχική δίωξη και καλεί την
Ηγεσία να μην προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, που το
μόνο αποτέλεσμά τους θα είναι ένα ακόμα πλήγμα στο κύρος
των θεσμών. Είναι αδιανόητο, την ώρα που η κοινωνία αναμένει από όλους –πολιτεία, κυβέρνηση, συνδικάτα- σοβαρή
αντιμετώπιση των προβλημάτων της, εμείς να ασχολούμαστε
με πειθαρχικές διώξεις και μάλιστα για δημόσιο λόγο που εκ-

Η

φράστηκε στο πλαίσιο συνδικαλιστικής δράσης. Σε αυτούς
τους δύσκολους καιρούς, που η συνεργασία των θεσμών είναι επιβεβλημένη, πράξεις εσωστρέφειας, συμπεριφορών και
αποφάσεων της διοίκησης, συνιστούν ατόπημα που υπονομεύει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας ενός εκάστου. Ο ρόλος
της διοίκησης είναι να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία
των θεσμών και να επιλύει προβλήματα, στερώντας έτσι και
τους συνδικαλιστές από την ευχέρειά τους να αναφέρονται
σε αυτά και να προβαίνουν σε καταγγελίες.
Η ΠΟΑΣΥ από την πλευρά της, αφουγκράζεται τις αγωνίες
της κοινωνίας και σε ό,τι την αφορά, θα συνεχίσει να αναζητά και να προτείνει λύσεις, με πνεύμα ενότητας τόσο εντός του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας όσο και εκτός
αυτού, με όλες τις υγιείς κοινωνικές δυνάμεις που αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο σε μια ασφαλή και όχι τρομοκρατημένη κοινωνία.
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ΛΕΣΒΟΣ

Νέα επίσκεψη
της Ομοσπονδίας
στην πολύπαθη Λέσβο
έα επίσκεψη της Ομοσπονδίας
στην πολύπαθη Λέσβο, αυτή τη
φορά με αφορμή τον καταστροφικό σεισμό και τα συνεχιζόμενα προβλήματα λόγω του μεταναστευτικού –
προσφυγικού ζητήματος.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ συνοδευόμενος
από τον Ειδικό Γραμματέα κ. Θεόφιλο
ΠΑΠΑΔΑΚΗ, επισκέφθηκαν στις 6 Ιουλίου 2017 το νησί και βρέθηκαν κοντά
στους συναδέλφους μας, προκειμένου
να έχουν άμεση επικοινωνία μαζί τους
για τα προβλήματα που τους απασχολούν
στην Υπηρεσία και γενικότερα, ώστε να
μεταφερθούν αυτά στην Ηγεσία και να
απαιτηθούν οι ενδεδειγμένες λύσεις.
Η επίσκεψη ξεκίνησε από τα γραφεία
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Λέσβου, όπου έγινε αναλυτική ενημέρωση από τους συναδέλφους μας, οι
οποίοι εστίασαν το ενδιαφέρον τους τόσο στα προβλήματα που προκαλεί η
πρόχειρη λειτουργία του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών
Λέσβου στη Μόρια, όσο και στα γενικότερα υπηρεσιακά προβλήματα του αστυνομικού προσωπικού.
Κατά την «αυτοψία» που έγινε στον
καταυλισμό της Μόριας, πράγματι επιβεβαιώθηκαν οι καταγγελίες και τα παράπονα των συναδέλφων μας αφού το
ΠΡΟΚΕΚΑ είναι ουσιαστικά μη λειτουργικό (διαπιστώθηκε ότι οι κάμερες
ασφαλείας δεν λειτουργούν, δεν υπάρχουν θύρες διαφυγής σε περίπτωση
εκτάκτου ανάγκης ενώ οι τρύπες της
περίφραξης έχουν καλυφθεί προχείρως
με παλιά «κρεβάτια εκστρατείας»).
Στη συνέχεια, το κλιμάκιο της Ομοσπονδίας, με τους εκπροσώπους της
ΕΑΥ Λέσβου, μετέβησαν εκ νέου στα
γραφεία της Διεύθυνσης Αστυνομίας

Ν

Λέσβου, όπου επισκέφθηκαν τον Διευθυντή Αστυνομίας Λέσβου, Αστυνομικό
Διευθυντή κ. Ανδρέα Στεφάνου και τον
Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Υποστράτηγο κ.
Νικόλαο Ζησιμόπουλο και τους μετέφεραν όσα είχαν διαπιστώσει. Έδωσαν
δε έμφαση στα παράπονα των συναδέλφων για τις συνθήκες εργασίας και την
επικινδυνότητα που βιώνουν, ενώ η καταπόνησή τους είναι καθημερινή, ιδίως
όσων μετακινούνται στην περιοχή της
Βρίσας, που πλήγηκε από την πρόσφατη
σεισμική δόνηση. Μάλιστα τονίστηκε ότι
παρά τις διαβεβαιώσεις της ηγεσίας,
προβλήματα αναφορικά με τα οχήματα,
δεν έχουν ακόμα ξεπεραστεί.
Η Ομοσπονδία μας θα συνεχίσει τις
παρεμβάσεις της τόσο στο Αρχηγείο της
Ελληνικής Αστυνομίας όσο και σε επίπεδο
υπουργείων Εσωτερικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής προκειμένου να δοθεί λύση στα προαναφερόμενα χρονίζοντα προβλήματα, δεδομένου ότι δεν είναι
δυνατόν να ανεχόμαστε άλλο ένα νησί
που κέρδισε το θαυμασμό της Ευρώπης
για τη διαχείριση των μεταναστευτικών
ροών, να έχει προβληματικές αστυνομικές υπηρεσίες και αστυνομικό προσωπικό
καταπονημένο και αδικημένο.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Άμεση αποκατάσταση
της νομιμότητας
«Εργασιακός Μεσαίωνας στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ζακύνθου. Με αυτόν
τον επιεική χαρακτηρισμό, σας επισυνάπτουμε το υπ’ αρίθμ. 219/2017 από
23/06/2017 έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, που
αναφέρεται στις τριτοκοσμικές συνθήκες εργασίας του αστυνομικού προσωπικού στην οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας Ζακύνθου.
Αυτό τονίζει η ΠΟΑΣΥ στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο
Τόσκα παραθέτοντάς του τα όσα καταγγέλλει το σωματείο για σειρά θεμάτων
όπως τα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Ζακύνθου, όπου ο Αξ/κος Υπηρεσίας έχει και την πλήρη ευθύνη της φύλαξης των κρατουμένων ενώ διατάσσεται παράτυπα να απομακρυνθεί από την θέση του για να επιληφθεί σε περιστατικά - ελέγχους ηχομετρήσεων, μέτρα τάξης στα δικαστήρια, μεταγωγές κρατουμένων κ.ά. Επίσης για την αδυναμία περιπολιών, για τη μη ασφαλή μεταγωγή
κρατουμένων και ψυχασθενών σε νοσηλευτικά ιδρύματα εκτός νησιού, για την
τεράστια έλλειψη προσωπικού και την καταπάτηση του ωραρίου και των ρεπό
(δεν τηρείται η ανακοίνωση της εβδομαδιαίας υπηρεσίας), για τους Δόκιμους
που εκτελούν νυχτερινή βάρδια, κ.λπ. Ανάλογο έγγραφο εστάλη και στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα για
την άμεση παρέμβασή του ώστε να τηρηθεί απαρέγκλιτα η πιστή εφαρμογή των
Νόμων και των Κανονισμών του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας.
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ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Ενημερώθηκε ο αρμόδιος τομεάρχης της Ν.Δ.
ντιπροσωπεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Ακαρνανίας συναντήθηκε στο Αγρίνιο με τον πρώην
Υπουργό και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ.
Μάκη Βορίδη, τον οποίο ενημέρωσε για τα προβλήματα που
απασχολούν τους συναδέλφους μας όπως: α) ελλιπής στελέχωση υπηρεσιών και παλαιά υλικοτεχνική υποδομή που δεν
προσφέρει στο βαθμό που πρέπει την ανάλογη βοήθεια-προστασία, β) ατέλειες στο Τμήμα Μεταγωγών δικαστηρίων που
δεν εξασφαλίζουν τις ιδανικές συνθήκες για συναδέλφους και
κρατουμένους, γ) ελλιπές νομικό πλαίσιο σχετικά με την διακομιδή ψυχικά ασθενών στα διάφορα ψυχιατρικά νοσοκομεία
και οι κίνδυνοι που εγκυμονούν για τους συναδέλφους και τους
διακομισθέντες, δ) στέγαση υπηρεσιών σε άθλια κτίρια που είναι ντροπή για την αστυνομία (Α.Τ. Βόνιτσας) και αυτοκίνητα
χωρίς air conditioner (Α.Τ. Κατούνας), ε) ίδρυση Α.Τ. Αερολιμένα Ακτίου, στ) διαρκής απασχόληση συναδέλφων σε πάρεργα
όπως επιδόσεις-μεταγωγές-οικοδομικούς ελέγχους κ.ά.
Με τον κ. Βορίδη έγινε συζήτηση για τις θέσεις του κόμματός του σχετικά με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. που αφορούν τα
αναδρομικά προηγούμενων ετών και την επαναφορά των μισθών μας στα επίπεδα του 2012. Επίσης τέθηκε το πρόβλημα
που αποτελεί όνειδος για όλη την κοινωνία και αφορά το

Α

αρθ.12 ν.4387/
16 για τις συντάξεις χηρείας. Από
τον τέως Υπουργό
ζητήθηκε να πάρει
το κόμμα του ξεκάθαρη θέση για
όλα τα πιο πάνω ζητήματα χωρίς «εάν», «όταν μπορέσουμε»,
«έχετε δίκιο αλλά δεν μας το επιτρέπουν τα μνημόνια» και άλλα ευφυολογήματα. Απαντώντας ο κ. Βορίδης δήλωσε συμπαραστάτης στα προβλήματά μας αρκετά από τα οποία γνωρίζει,
θα προσπαθήσει να δώσει λύσεις με οχλήσεις προς την Κυβέρνηση και το κόμμα του θα σταθεί δίπλα μας, δίνοντας λύσεις
σε όσο το δυνατόν πιο πολλά προβλήματα, καταλήγει η ανακοίνωση του σωματείου. Τέλος, το σωματείο εξέδωσε ανακοίνωση-καταγγελία με αποδέκτη τον Διευθυντή της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Ακαρνανίας, καταγγέλλοντας το γεγονός ότι δυο
αστυνομικοί μεροληπτικά δεν διατέθηκαν σε νυχτερινή υπηρεσία επί ένα ολόκληρο μήνα. Σύμφωνα με τα παράπονά τους,
αυτό έγινε επειδή παραπονέθηκαν στον Διευθυντή της ΥΑ
Αγρινίου ότι δεν επιτρέπεται να εκτελέσουν υπηρεσία επόπτη
(π.δ. 99/2009) εφόσον φέρουν το βαθμό του Υ/Α’.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Δικαίωση των αστυνομικών

ε αφορμή την ομόφωνη απόφαση αθώωσης των δύο
συναδέλφων μας από το Β’ Τριμελές Πλημ/κείο Ηρακλείου, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου εκφράζει για ακόμα μία φορά την εμπιστοσύνη της στην
Ελληνική Δικαιοσύνη, η οποία μέσα σε ένα σκότος που πλέον
επικρατεί σε πολλούς τομείς της ζωής μας, λάμπει και αποδίδει
το δίκαιο σε πολίτες και θεσμούς αφού εξετάσει εμπεριστατωμένα πραγματικά περιστατικά και αποδεικτικά στοιχεία.
Όπως ανακοίνωσε το σωματείο, οι συνάδελφοί μας αρχές
του 2013, που έλαβε χώρα το συμβάν, αυθαίρετα δικάστηκαν
και καταδικάστηκαν από μερίδα του Τύπου, χωρίς να ληφθεί
υπόψιν το “τεκμήριο της αθωότητας” και χωρίς να έχει εκδοθεί

Μ

κάποια δικαστική απόφαση, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση στην υπηρεσιακή και προσωπική ζωή τους αλλά και
να καλλιεργηθεί αρνητικό κλίμα από μερίδα της τοπικής κοινωνίας σε βάρος του κύρους της Ελληνικής Αστυνομίας.
Παρόλα αυτά, η ανωτέρω απόφαση αποτελεί μία δικαίωση
τόσο των δύο συναδέλφων μας όσο και όλων μας αλλά και
της συντριπτικής πλειοψηφίας των συμπολιτών μας που στηρίζουν το έργο του Σώματός μας, με την διαβεβαίωση ότι η
τοπική Αστυνομία, με κλειστά τα αυτιά σε οτιδήποτε άλλο, συνέχιζε και συνεχίζει απρόσκοπτα το έργο της που δεν είναι άλλο από την προστασία της κοινωνίας από κάθε μορφής εγκληματία.

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Στο πλευρό των διωχθέντων συναδέλφων

ο Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αργολίδας συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
κ. Γρηγόρη Γερακαράκο επί παρουσία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας, στους οποίους
ετέθη το ζήτημα του πειθαρχικού ελέγχου συναδέλφων της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας, κατόπιν της στοχοποιήσεώς τους δια της αναρτήσεως εντύπου με υβριστικό γι' αυτούς
περιεχόμενο σε κεντρικά σημεία της πόλης του Ναυπλίου, από
άτομο που χρησιμοποίησε στοιχεία που άντλησε από μέσο
κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία και παρουσίασε δημοσίως.
Η Ένωσή μας, όπως ανακοίνωσε, «μετά από συζήτηση που είχε
με τους εμπλεκόμενους συναδέλφους, θεωρεί ότι ουδένα πειθαρχικό παράπτωμα διέπραξαν και αδίκως ελέγχονται, από το
Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. με Ε.Δ.Ε. Επιπλέον ενημερώσαμε τους συ-
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νομιλητές συναδέλφους μας, ότι ο δράστης της ως άνω άδικης
πράξης, με ενέργειες των ιδίων των παθόντων ανευρέθη εντός
ολίγων ημερών και εφαρμόστηκαν εις βάρος του τα νόμιμα. Ο
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, εξέφρασε την συμπαράστασή
του και ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη για την διευθέτηση του
θέματος».
Με ανακοίνωσή του το σωματείο εξέφρασε την αμέριστη
συμπαράστασή του στους εργαζόμενους του Γενικού νοσοκομείου Ναυπλίου για τον αγώνα που δίνουν ώστε αυτό να
διατηρήσει το χαρακτήρα της δευτεροβάθμιας νοσηλευτικής
μονάδας και να μην υποβαθμιστεί αυτή. Τέλος, το σωματείο,
εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην πρωτοβουλία πολιτών
για την επαναλειτουργία του τραίνου στην Αργολίδα, ώστε να
μπει ο νομός στο σιδηροδρομικό χάρτη της χώρας.

ΡΕΘΥΜΝΟ

Οι ελλείψεις αυξάνουν την επικινδυνότητα
ον Προϊστάμενο του Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ Καραμαλάκη ενημέρωσε η Ομοσπονδία μας για το αίτημα της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρεθύμνης που αφορά στην ανακατανομή του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Ρεθύμνου στο πλαίσιο της αναδιάταξης-αναδιοργάνωσης των αστυνομικών υπηρεσιών.
Οι χρηστικοί και αναβαθμισμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
θα πρέπει να παραμείνουν και να διατεθούν σε υπηρεσίες της
οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας και ουχί να κατανέμονται σε
άλλες υπηρεσίες, καθότι οι ανάγκες είναι πάγιες, ενώ στην
περίπτωση της Ρεθύμνης το φιλότιμο και η προσφορά με ίδια
υλικοτεχνικά μέσα των συναδέλφων μας, δεν επαρκεί από μό-

Τ

νη της για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους
πολίτες και μάλιστα με την δυνατότητα που θα έπρεπε να προσφέρει σήμερα η σύγχρονη μορφή τεχνολογίας όπως αυτή
του Police On Line, σημειώνει η ΠΟΑΣΥ.
Τέλος, το σωματείο, απευθύνθηκε στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου Ταξίαρχο κ. Αντώνιο Ρουτζάκη με στόχο την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στις εποχούμενες περιπολίες. Πρώτο
μέλημά σας πρέπει να είναι η κάλυψη των κενών οργανικών
θέσεων ώστε να διατίθενται τουλάχιστον δυο αστυνομικοί στις
περιπολίες, σημειώνεται στο σχετικό έγγραφο ενώ γίνεται
αναφορά και στο πρόσφατο συμβάν με τον τραυματισμό συναδέλφου, ο οποίος ήταν μόνος του στο περιπολικό.
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ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Στον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής η Ένωση Δυτικής Αττικής
ντιπροσωπεία του προεδρείου της Ένωσης
Αστυνομικών Δυτικής Αττικής αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ Γεώργιο, τον Γεν. Γραμματέα κ. ΝΑΣΤΟΥΛΗ Χρήστο,
τον Α΄ Αντιπρόεδρο κ. ΤΖΙΜΑ Νικόλαο και τον αντιπρόσωπο στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΤΣΙΡΩΝΗ Κωνσταντίνο, συναντήθηκε στις 24-06-2017 με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής Υποστράτηγο κ.
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ Αλκιβιάδη.
Όπως ανακοίνωσε το σωματείο, «τον ενημερώσαμε για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, ως οφείλαμε,
πλην όμως ο κ. Γενικός γνωρίζει και τα προβλήματα αλλά και τις ενέργειες που πρέπει να κάνει,
προκειμένου η Δυτική Αττική να σταματήσει να είναι το κέντρο παραβατικότητας του Λεκανοπεδίου.
Αναλυτικά θέσαμε το θέμα της τρομακτικής έλλειψης προσωπικού τόσο στις Υπηρεσίες Τάξης όσο
και στις Υπηρεσίες Ασφάλειας αλλά και Τροχαίας
της περιοχής μας, το οποίο σε συνδυασμό με την
καθημερινή αφαίμαξη προσωπικού για ενίσχυση

Α

άλλων Διευθύνσεων, επιτείνει το πρόβλημα σε τέτοιο βαθμό ώστε σε ορισμένες περιπτώσεις να μην
μπορούν ούτε στοιχειωδώς να λειτουργήσουν. Επίσης η τεράστια καταπόνηση των συναδέλφων, έχει
σαν αποτέλεσμα να μην μπορούν να προσφέρουν
τα αναμενόμενα αλλά και να μην καταφέρνουμε να
εμπεδώσουμε το κλίμα ασφάλειας στην Ελληνική
κοινωνία, στην οποία εν τέλει όλοι αναφερόμαστε.
• Επισημάναμε, επίσης, την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής σε ό,τι αφορά περιπολικά οχήματα,
μοτοσυκλέτες και απαρχαιωμένο ατομικό εξοπλισμό των συναδέλφων, στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για να φέρουν σε πέρας οι συνάδελφοι την
αποστολή τους. Θίξαμε το θέμα της ακαταλληλότητας των κτιρίων, όπου στεγάζονται ορισμένες
Υπηρεσίες, καθώς ελλοχεύουν άμεσοι κίνδυνοι για
την ασφάλεια τόσο των εργαζόμενων αστυνομικών
όσο και των πολιτών, που καθημερινά τις επισκέπτονται, επισημαίνοντας ότι καθίσταται επιτακτική
πλέον ανάγκη, ο κτιριακός έλεγχος των Υπηρεσίων, από την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου

της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να πιστοποιείται
η καταλληλότητα τους.
• Επισημάναμε την ιδιαιτερότητα και άλλων περιοχών της Δυτικής Αττικής, εκτός της περιοχής του
Μενιδίου, για τις οποίες εάν δεν ληφθεί εγκαίρως
μέριμνα, θα βρεθούμε σε δυσάρεστη θέση να επαναληφθούν ανάλογες τραγικές καταστάσεις».
Ο κ. Γενικός, από πλευράς του, γνώριζε τα παραπάνω και ανέφερε ότι η Δυτική Αττική αποτελεί άμεση
προτεραιότητα. Λόγω του ότι, από πλευράς μας, δεν
είμαστε διατεθειμένοι, μετά τα γνωστά σε όλους μας
συμβάντα στην Δυτική Αττική, αλλά και τον άδικο χαμό του μικρού μαθητή, να δεχθούμε υποσχέσεις οι

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΑΘΗΝΑ

Ένθερμος ο ζήλος
των Αστυνομικών,
απρόθυμη η πολιτεία
να τους στηρίξει
ο Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών
Υπάλληλων Ιωαννίνων εκφράζει
τα θερμά του συγχαρητήρια στους
συναδέλφους του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κόνιτσας οι οποίοι, όπως
ανακοίνωσε, έδωσαν ένα ακόμη δυνατό
χτύπημα στο καρτέλ που εισάγει μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών από την Αλβανία στην Ελλάδα.
Οι συνάδελφοι χάριν της παρατηρητικότητας αλλά και του επαγγελματισμού που τους διακρίνει, εντόπισαν
Ι.Χ.Ε. το οποίο έφερε πινακίδες κυκλοφορίας άλλου οχήματος.
Το αυτοκίνητο αλλά και τα 335 κιλά
ακατέργαστης κάνναβης τα οποία μετέφερε κατασχέθηκαν, αφού όμως προηγήθηκε περιπετειώδης καταδίωξη με
περιπολικό του οποίου τα ελαστικά θα
έπρεπε να αλλαχτούν από πρόπερσι !!!

Τ

οποίες ενδεχομένως να μην πραγματοποιηθούν, η
Ένωσή μας το αμέσως επόμενο διάστημα, θα αναλάβει πρωτοβουλίες έτσι ώστε τα προβλήματα της
Δυτικής Αττικής να επιλυθούν, και όχι όταν τα φώτα
της δημοσιότητας σβήσουν, αυτά να ξεχαστούν.
Συνάντηση είχε προηγηθεί στην Διεύθυνση
Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, και με τον Ταξίαρχο
κ. Γεώργιο Ψωμά. Συγκεκριμένα, παρόντες ήταν ο
πρόεδρος κ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γεώργιος, ο αντιπρόσωπος στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΚΡΙΚΕΤΟΣ Σπήλιος, η
βουλευτής Αττικής και Υπεύθυνη Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Υγείας της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ κα
Εύη Χριστοφιλοπούλου, ο Βουλευτής Αχαΐας και
Υπεύθυνος Δικαιοσύνης, Μεταναστευτικής Πολιτικής & Προστασίας του Πολίτη της Κ.Ο. κ. Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, το μέλος του Κεντρικού Συντονιστικού Συμβουλίου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ. Δημήτρης Χατζησωκράτης και τα στελέχη της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ.κ. Σπύρος
Βρεττός, Απόστολος Ψωμάς, Θανάσης Κατερινόπουλος και Ελένη Ζωντήρου.

Ο Γολγοθάς όμως των Αστυνομικών
δεν σταματά εκεί, καθώς μπροστά τους
είχαν να αντιμετωπίσουν ένα ακόμη εμπόδιο, τα χαλασμένα εδώ και τρείς μήνες ασανσέρ του Αστυνομικού Μεγάρου
με αποτέλεσμα την ανωτέρω ποσότητα
ναρκωτικών να κουβαλήσουν οι ίδιοι
στην πλάτη τους, με την βοήθεια συναδέλφων του Τ.Δ.Ν και του Α.Τ στον 5ο
όροφο του Μεγάρου Ιωαννίνων.
Μπορεί λοιπόν τέτοιου είδους επιτυχίες, που το τελευταίο διάστημα συνεχώς πληθαίνουν να εμπεδώνουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και να
ανεβάζουν το κύρος του σώματος της
Ελληνικής Αστυνομίας, παράλληλα
όμως καταδεικνύουν και την απροθυμία
της πολιτείας να στηρίξει τον Έλληνα
Αστυνομικό, την αποστολή του και το
έργο το οποίο παρέχει.

ΕΝΩΣΗ ΑΘΗΝΩΝ:

Καθαριότητα ... ώρα μηδέν

Συμβολική διαμαρτυρία για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στη ΓΑΔΑ

α μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών καθώς και αντιπρόσωποί της, στην Π.Ο.ΑΣ.Υ., προχώρησαν στις 5
Ιουλίου 2017 σε μια συμβολική δράση στη Γ.Α.Δ.Α. που
είχε σαν στόχο την ανάδειξη του προβλήματος καθαριότητας που ταλανίζει εδώ και ενάμιση χρόνο τις αστυνομικές υπηρεσίες ανά τη Χώρα.
Η κωλυσιεργία από την πλευρά της Πολιτικής Ηγεσίας
καθώς και η έλλειψη ευαισθησίας που έχει επιδειχτεί σε
ένα τόσο σοβαρό ζήτημα έχει καταστήσει πλέον τις υπηρεσίες της Αστυνομίας σε «υγειονομικές βόμβες» και θέτει
τις ζωές αστυνομικών, πολιτών και κρατουμένων σε σοβαρό κίνδυνο.
Σε ανακοίνωσή της η Ένωση σημειώνει επίσης ότι έχει
προχωρήσει κατά καιρούς και σε άλλες ενέργειες στην κατεύθυνση επίλυσης του ανωτέρω προβλήματος, προσκαλώντας αρκετές φορές τη Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντολογικής Υγιεινής της Περιφέρειας
Αττικής να προβεί σε έλεγχο και να αποτυπώσει τα ευρήματά της σε σχετική έκθεση. Τα πορίσματα του ανωτέρω
ελεγκτικού μηχανισμού αποτελούν πραγματικό κόλαφο για
τις συνθήκες που επικρατούν στις αστυνομικές υπηρεσίες.
Είναι αδιανόητο το 2017 σε ένα κράτος που θέλει να
λέγεται πολιτισμένο, να μην μπορεί να εξασφαλίζει ανθρώπινες συνθήκες υγιεινής σε εργαζόμενους και σε πολίτες.

T

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Αίτημα ίδρυσης και λειτουργίας Λέσχης Σίτισης
ο αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής για την
ίδρυση Λέσχης Σίτισης διαβιβάστηκε από την
Ομοσπονδία μας στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα, προκειμένου να το
στηρίξει ενεργά και να λάβει τούτο σάρκα και οστά,
σε υπηρεσιακό χώρο πρόσφορο και κατάλληλο,
όπως προτείνεται σχετικώς.
«Η ίδρυση αυτής της Λέσχης Σίτισης αποτελούσε
και αποτελεί πάγιο αίτημα της Πρωτοβάθμιας Οργάνωσής μας και η υλοποίησή του θα συμβάλλει τα
μέγιστα ως προς την ποιότητα ζωής των συναδέλφων ως προς την καθημερινότητά τους, σε περιόδους μάλιστα βαθιάς και παρατεταμένης οικονομι-
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κής ύφεσης με επιπτώσεις ιδιαίτερα δυσμενείς στο
εισόδημά τους», τονίζει σχετικώς η ΠΟΑΣΥ.
«Όπως προκύπτει με τις μέχρι τώρα μελέτες, για
την καλύτερη εξυπηρέτηση περισσότερων συναδέλφων, κρίνεται σκόπιμο και επωφελές ο χώρος που
θα στεγαστεί το εστιατόριο, να βρίσκεται εντός του
νέου κτιρίου της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής. Ένεκα της αναδιοργάνωσης
των υπηρεσιών και μετεγκατάστασης της ανωτέρω
υπηρεσίας παρακαλούμε, όπως τεθεί ως απαραίτητη
προϋπόθεση στον επικείμενο διαγωνισμό για την
εύρεση νέου κτιρίου, χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος ώστε να στεγαστεί το ανωτέρω εστιατόριο»,
σημειώνει από την πλευρά του το σωματείο μας.

Άλλες παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας με αφορμή
προτάσεις και αιτήματα του ίδιου σωματείου, αφορούν τις πρόσφατες τακτικές μεταθέσεις του αστυνομικού προσωπικού και ειδικότερα την κατηγορία
των τριτέκνων και όπως ορίζεται με το π.δ.
75/2016 άρθρο 7. Επίσης, το γεγονός ότι στο
πλαίσιο της αναδιάταξης – αναδιάρθρωσης των
αστυνομικών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας,
«στο πάρεργο πλέον των συναδέλφων μας, προστίθεται και αυτό των αχθοφόρων – μεταφορέων για
την μετεγκατάσταση που απαιτείται όλων των ειδών
μιας αστυνομικής υπηρεσίας όπως γραφειακή –
γραμματειακή ύλη, αρχείο καθώς και υλικοτεχνικός
εξοπλισμός». Η ΠΟΑΣΥ επισημαίνει ότι «με την συ-

νένωση των αστυνομικών υπηρεσιών και την εξοικονόμηση των μισθωμάτων κτιρίων, έπρεπε να είχε
συνυπολογισθεί και το κόστος μετεγκατάστασης και
μεταφοράς των πάσης φύσεως υπηρεσιακών υλικών
και όχι αυτό να γίνει με την συνδρομή και ενεργή
συμμετοχή των αστυνομικών. Εμείς κύριε Υπουργέ,
τιμούμε και αγαπάμε το λειτούργημα που επιτελούμε
περισσότερο από κάθε άλλον παράγοντα και βεβαίως είμαστε ταυτισμένοι και άρρηκτα δεμένοι με τους
χώρους εργασίας μας. Τα υπόλοιπα, επαφίονται όχι
μόνο στον πατριωτισμό των αστυνομικών που είναι
αναμφισβήτητος αλλά κυρίως, στην ευσυνειδησία
της πολιτικής μας ηγεσίας από την οποία αναμένουμε μια πράξη καλής θέλησης και αναγνώρισης».
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Γιατί όχι στην
εκδήλωση της ΠΟΑΣΥ
στα Εξάρχεια;
«(…) Τα τελευταία χρόνια, μια τάση αντίθετη στον κοινωνισμό του Αναρχισμού, ένας πολιτικός χουλιγκανισμός, μια ύβρις ενάντια στον Αναρχισμό,
ασκεί έναν κοινωνικό φασισμό πολιτικής μαφίας στην περιοχή, όπου με την
προσθήκη των τραμπούκων του υποκόσμου (εμπορία ναρκωτικών, γυναικών
κ.λπ.) έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα που συκοφαντεί την ιστορική εικόνα
της περιοχής και έχει προβληματίσει την καθημερινότητα των κατοίκων των
Εξαρχείων.
Το πολιτικό στίγμα της περιοχής κινδυνεύει να εξαφανισθεί από έναν διαβρωτικό μηχανισμό ανομίας και τραμπουκισμού (και μάλιστα πολλές φορές
με θύματα αναρχικούς και συντρόφους αγωνιστές) που κυριαρχεί στην «πιάτσα» της περιοχής από κάθε είδους αγύρτες και μηδενοφασίστες που στρώνουν το έδαφος για να υποστηρίζει ο νεοφιλελεύθερος λόγος «μαχητικές»
και «ριζικές λύσεις» για τα Εξάρχεια.
Για πρώτη φορά στα χρονικά μια πρωτοβουλία από την «άλλη όχθη», από
τους συνδικαλιστές της αστυνομίας, καλεί μέσα στην πλατεία Εξαρχείων συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους δημόσιους και πολιτικούς φορείς της
γειτονιάς των Εξαρχείων (και τους αναρχικούς). Είναι η δεύτερη θετική ενέργεια τής αστυνομίας (μετά τις συλλήψεις εμπόρων και διακινητών στα Εξάρχεια πέρυσι τον Ιούλιο) που ξεφεύγει, έστω για λίγο, μακριά από το κακό της
θεσμικό πρόσωπο.
Από μια βιαστική και πρόχειρη ματιά βασισμένη στην «παράδοση» της φυσικής και μακράς αντιπαλότητας και στο έντονο θυμικό που έχει συσσωρευθεί
με τα χρόνια από τη δράση ενός βίαιου θεσμού-πυλώνα της εξουσίας, θα
πουν οι περισσότεροι πως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συνδικαλιστών
αστυνομικών είναι προκλητική και «να μην πατήσουν το πόδι τους στα Εξάρχεια αλλιώς...».
Με μια δεύτερη, άλλη ματιά (που πιθανά να χρεωθεί ξανά ως «φιλί του
Ιούδα» ή το «σημάδι του Κάιν» αλλά θα τολμήσω «αιρετικά» να την καταθέσω...) είναι μια ευκαιρία να γράψει ιστορία και να λάμψει η διαλεκτική, όπου
οι αναρχικοί και οι πολιτικές ιδέες της περιοχής θα δείξουν το πρόσωπο του
πολιτικού πολιτισμού, της ευγένειας και της ανοχής, τη στιγμή μάλιστα που
όλοι περιμένουν να συμβεί το αντίθετο!
Ο αναρχικός χώρος έχει βιώσει στην πολιτική του διαδρομή, την ιδεολογία
της απαγόρευσης που έχει οδηγήσει την αλαζονεία τής εξουσίας στην ακρότητα και στον αυταρχισμό.
Ο νόμος της απαγόρευσης για μια νύχτα ας πάει στην άκρη. Δεν είναι πόλεμος, δεν είναι άσκηση καταστολής, κανείς δεν πρόκειται να αφομοιωθεί,
να ενσωματωθεί, να συνδιαλλαγεί ή να συμφιλιωθεί με την πλευρά της αστυνομίας.
Φιλοξενήστε τους, μην τους απαγορεύσετε (απαγορεύεται η απαγόρευση/Μάης 68) την «είσοδο», επιλέξτε πολιτικό τρόπο που θα νιώσουν ασφαλείς σε «ξένο έδαφος», δείξτε τους πώς στην πλατεία σύμβολο της Ελευθερίας
η μορφή τού Κτήνους δεν έχει γίνει κανόνας στην εποχή του Τρόμου και του
Εγώ!
Μην τους «δώσετε φιλικά το χέρι», αλλά δώστε τους την ελευθερία του
χώρου, αποδείξτε τους πώς εμείς από την εξουσία και τους φασίστες ο Αναρχισμός διαφέρει γιατί δεν τον καθοδηγεί το «εδώ μόνο εμείς», το μίσος, ο
φανατισμός και το δόγμα συλλογικής ευθύνης, προστατέψτε το δικαίωμά
τους να καταθέσουν την όποια άποψή τους, καλέστε τους να πάρουν θέση
,να καταδικάσουν τη δική τους βία, κερδίστε -ίσως- κάποιον από αυτούς,
κερδίστε τις συνειδήσεις του κόσμου...
Ακόμα και στη φρίκη του πολέμου, υπάρχει για μια στιγμή, ένα «διάλειμμα», μια αμφότερη «ανακωχή», την επόμενη μέρα όλοι (από κάθε πλευρά)
θα γυρίσουν στη γνωστή «κανονικότητα» των χαρακωμάτων, ο ένας απέναντι
και ενάντια στον άλλο. Είναι πολύ πιθανό στο τέλος αυτής τής εκδήλωσης
της ΠΟΑΣΥ να μη βγει κανείς κερδισμένος.
Τουλάχιστον ας μη βγει κερδισμένο το «δημοφιλές σπορ» της απαγόρευσης και της σωματικής σύγκρουσης που το θέαμα της βίας άλλη μια φορά
έχει στοιχηματίσει για το απόγευμα τής 29/6, σπρώχνοντας όλο και πιο πολύ
την περιοχή στο προσχεδιαζόμενο καθεστώς «επικίνδυνης ζώνης» και δικαιώνοντας τούς κάθε λογής «φύλακες της τάξης» για την ύπαρξη «γκέτο»
και «άβατο» στα Εξάρχεια.
Δώστε στους κατοίκους των Εξαρχείων την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε
μια δική τους νύχτα, σε μια νύχτα διαφορετική από εκείνες τις πολλές και
όμορφες που χάθηκαν από την εμμονική εκτόνωση των διαφόρων «τεχνικών
της βίας» φορώντας είτε κρατική στολή, είτε την προβιά του «κοινωνικού
αγωνιστή»!
(28/6/2017, του Παναγιώτη Παπαδόπουλου (Κάιν)
-Μεμονωμένο άτομο από το Ελευθεριακό κίνημα)

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΝέαΑστυνομία Ιούνιος-Ιούλιος 2017

Ανοιχτές πόλεις
λπίζω να μην ακούσουν τη συμβουλή του υπουργού κ. Τόσκα («να το ξανασκεφθούν») οι υπεύθυνοι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ) και να πράξουν αυτό που αποφάσισαν... Γιατί κάτι πρέπει
να γίνει με τα μικρά κράτη που δημιουργούνται εδώ και εκεί, που με την παρότρυνση του αχαρακτήριστου κ. Πολάκη οι οπλοφόροι τους πυροβολούν και δεν πειράζει αν από κάποια «στραβή» σκοτώνονται δεκάχρονα παιδιά, όπως
δεν πειράζει αν από πρόθεση τραυματίζονται αστυνομικοί και καίγονται λεωφορεία και τρόλεϊ, ιδιωτικά αυτοκίνητα και
καταστήματα και διαμερίσματα στα Εξάρχεια. Αλλά αν στο Ζεφύρι ή στο Μενίδι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα οι
πολίτες γιατί απαιτείται σχεδιασμένη επιχείρηση (αποκλειστικής αρμοδιότητας του κ. Τόσκα) σαν αυτή που έγινε πριν 10
χρόνια στα Ζωνιανά, δεν συμβαίνει το ίδιο με τα Εξάρχεια, όπου δεκάδες χιλιάδες κανονικοί άνθρωποι ζουν, εργάζονται,
κάνουν βόλτες, πάνε σινεμά, για ποτό, σε βιβλιοπωλεία, σε δισκοπωλεία, σε εστιατόρια - και απλώς υπάρχουν μερικές
εκατοντάδες βίαιοι που συγκεντρώνονται με αποκλειστικό στόχο να σπάσουν, να κάψουν, να λεηλατήσουν, μερικές
φορές και να δολοφονήσουν. Χρησιμοποιώντας σαν ορμητήριο τον χώρο του Πολυτεχνείου που τους τον έχουν παραχωρήσει πρόθυμες ακαδημαϊκές αρχές για να προωθηθεί η επιστήμη ή ίσως για να απολαμβάνουν σαν σύγχρονοι Νέρωνες τις φωτιές γύρω τους. Δεν είναι καινούργια φαινόμενα όλα αυτά, γιατί να τα λύσει ο κ. Τόσκας; Γιατί επί των ημερών
του η κατάσταση χειροτερεύει, τα όρια του «άβατου» επεκτάθηκαν: μετά τις επιθέσεις εναντίον τους, λεωφορεία και τρόλεϊ
δεν περνούν πια από την Μπουμπουλίνας και την Πατησίων τα βράδια της Παρασκευής και του Σαββάτου. Εδώ και 2 μήνες
στέκεται καμαρωτά το γνωστό κόκκινο κοντέινερ πάνω στην Πλατεία, ενώ η «Συνέλευση για την Επανοικειοποίηση των Εξαρχείων», που το έστησε, ανακοίνωσε ότι απαιτείται η «ανάπτυξη πολιτοφυλακών και δομών κοινωνικής και ταξικής αυτοοργάνωσης». Περιμένει να δημιουργηθούν οι «δομές» για να διαπραγματευθεί επισήμως μαζί τους ο κ. Τόσκας;
Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη απάντηση σε αυτά τα σχέδια από την ειρηνική κινητοποίηση του Δήμου και των ενδιαφερομένων κατοίκων και φορέων που καλεί η ΠΟΑΣΥ στην Πλατεία. Και δεν πρέπει αυτή να «ξανασκεφθεί» την απόφασή της, όπως απειλητικά την κάλεσε ο κ. Τόσκας, αλλά ο ίδιος να ξανασκεφθεί τα καθήκοντά του.
(Δημήτρης Κ. Ψυχογιός http://www.tanea.gr/opinions/all-opinions/article/5452867)
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«Δεν ωφελεί
το λαό»

«(…) Το ΚΚΕ θεωρεί ότι η συγκέντρωση αυτή της ΠΟΑΣΥ
δεν ωφελεί το λαό και τους κατοίκους της περιοχής. Δεν
λύνει κανένα πρόβλημα σχετικά με την αντιμετώπιση της
εγκληματικότητας και τα προβλήματα που αυτή δημιουργεί.
Γι’ αυτό το ΚΚΕ ξεκαθάρισε και στους διοργανωτές ότι δε
θα συμμετέχει. Ο τίτλος της εκδήλωσης «ανοιχτές και
ελεύθερες πόλεις» καμουφλάρει τον κατασταλτικό χαρακτήρα της αστυνομίας. Η πλειοψηφία της ΠΟΑΣΥ, επιδιώκει να νομιμοποιήσει στη συνείδηση του λαού την αστυνομική βία και καταστολή. Ακόμη, στην πρόσκλησή της η
ΠΟΑΣΥ αναφέρει: «Η ΠΟΑΣΥ θεματοφύλακας αρχών και
αξιών της Δικαιοσύνης, της Ισότητας και της Δημοκρατίας
και με θέσεις σταθερά απέναντι σε κάθε μορφή βίας και
αυταρχισμού παρεμβαίνει κάθε φορά υπέρ των δικαιωμάτων τους Ελληνα πολίτη». Είναι γνωστό και έχει αποδειχτεί
όλα αυτά τα χρόνια ότι με αυτή τη «θεωρία» νομιμοποιούν
τις επιθέσεις του κράτους, της αστυνομίας, των παρακρατικών μηχανισμών και προβοκατόρων σε βάρος του λαϊκού κινήματος και του ΚΚΕ (...).
(Από ανακοίνωση του ΚΚΕ, 27/06/2017)

«Η ΠΟΑΣΥ ήθελε
να εισβάλει στα
Εξάρχεια σαν στρατός
σε εχθρική χώρα»
«Ορθά απαγορεύτηκε η συγκέντρωση της ΠΟΑΣΥ από
το υπουργείο» υποστήριξε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κυρίτσης τονίζοντας ότι όταν λένε οι αστυνομικοί ότι
«“εμείς έχουμε ένα σχέδιο σε 10, 16, ή 24 ώρες να καθαρίσουμε τα Εξάρχεια”, αυτά είναι πολεμικά σχέδια για
εισβολή σε άλλες χώρες». «Τι εννοούν “να καθαρίσουμε”,
έχουν έτοιμα 500 εντάλματα συλλήψεων και 500 έρευνας
σε σπίτια και θα μπουν σε μια περιοχή με τανκς;» αναρωτήθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του στο
ΣΚΑΪ και υπενθύμισε ότι, όταν βγήκε η λίστα Λαγκάρντ και
οι μισές διευθύνσεις ήταν Κολωνάκι, δεν σκέφτηκε κανείς
να κάνει ντου η αστυνομία μαζί με τις οικονομικές υπηρεσίες. Αντίθετα δουλειά των αστυνομικών είναι όπου πιθανολογείται κοινωνική ένταση να το χειρίζεται και όχι να
ρίχνει λάδι στη φωτιά.
(Δημοσίευμα της Αυγής, 30-6-17)

«To κακόγουστο ανέκδοτο με τα Εξάρχεια»
«Για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής των Εξαρχείων –ένας από αυτούς είμαι και εγώ– η πρωτοβουλία των
αστυνομικών μοιάζει με κακόγουστο ανέκδοτο. Κυρίως επειδή η «τεράστια ευθύνη για τη σημερινή πραγματικότητα»,
την οποία και καταγγέλλουν, βαρύνει σε μεγάλο βαθμό το Σώμα τους. Ζω και κινούμαι στα Εξάρχεια όλη μου τη ζωή,
50 ολόκληρα χρόνια, μπορώ να γράψω κατεβατά για την παρακμή μιας συμπαθητικής και ενδιαφέρουσας γειτονιάς με
την σκανδαλώδη ανοχή της Αστυνομίας και των πολιτειακών παραγόντων που την ελέγχουν.
Μιας Αστυνομίας που παραδοσιακά, την ώρα που εκδηλωνόταν το πρόβλημα απείχε, περιπολώντας σε άλλες, πιο «εύκολες» περιοχές, ή στεκόταν και παρακολουθούσε όπως παρακολουθείς μια ταινία καταστροφής, χωρίς να παρεμβαίνει,
έστω πραγματοποιώντας σποραδικές δράσεις περισσότερο για τα μάτια του κόσμου παρά για να λύσει τα προβλήματα
που συσσωρεύονταν. Εκείνο που την απασχολούσε ήταν η φύλαξη, με την παρουσία δεκάδων αστυνομικών, των γραφείων
του ΠΑΣΟΚ στην Χαριλάου Τρικούπη. Από εκεί και κάτω, μια γειτονιά παραδομένη σε μπαχαλάκηδες, σε επαναστάτες του
γλυκού νερού, σε διακινητές ναρκωτικών, σε όλους εκείνους που κάτω από τη μύτη, μπροστά στα μάτια, αρκετές φορές
και με την ανοχή-συνενοχή της Αστυνομίας έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τη μετατρέψουν σε αυτό που έγινε σήμερα: σε
έναν απέραντο, ζέχνοντα και αφιλόξενο σκουπιδότοπο.
Τα «τυφλά φαινόμενα βίας» στα οποία αναφέρεται σήμερα η ΠΟΑΣΥ, δεν εμφανίζονται «τα τελευταία χρόνια», εμφανίζονται από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, και η Αστυνομία το γνωρίζει πολύ καλά. Γι’ αυτό και η εκδήλωσή της με
θέμα «Ανοιχτές και Ελεύθερες Πόλεις» (την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017, στις 18:00, στην πλατεία Εξαρχείων) μοιάζει περισσότερο με ένα αδέξιο επικοινωνιακό τρικ, με μια προσπάθεια να αποποιηθούν τις ευθύνες τους οι αρμόδιοι, παρά με
μία σοβαρή πρόσκληση σε διάλογο».
(Κοσμάς Βίδος, http://www.protagon.gr/apopseis/editorial)
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Ολική επαναφορά του κράτους!
Του Μάξιμου Χαρακόπουλου απληρωτής τομεάρχης Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας,
αρμόδιος για θέματα Προστασίας του Πολίτη, βουλευτής Λαρίσης
τραγικός θάνατος του ενδεκάχρονου Μάριου στο Μενίδι από «αδέσποτη» σφαίρα την
ώρα της σχολικής εορτής πάγωσε όλη τη
χώρα. Είναι από αυτά που δεν μπορεί να χωνέψει
του ανθρώπου νους -μας υπερβαίνει η τραγικότητά
του. Ωστόσο, η δολοφονία του άτυχου μαθητή δεν
ήταν κεραυνός εν αιθρία, δεν ήταν μια «στραβή»,
όπως αστόχαστα ειπώθηκε. Κάποια στιγμή, θα γινόταν το κακό. Γιατί για χρόνια η κατάσταση έχει
ξεφύγει από κάθε όριο, ο νόμος έχει ατονήσει και
επιβάλλεται η αυθαίρετη βούληση οργανωμένων
μαφιών. Αυτό το γνώριζαν οι κάτοικοι των δήμων
της Δυτικής Αττικής εδώ και χρόνια. Και τώρα το
έμαθε όλη η Ελλάδα. Και στην περίπτωση της Δυτικής Αττικής, όπως και σε μύριες άλλες περιπτώσεις,
επιβεβαιώθηκε ότι στη χώρα μας η συνήθης στάση
απέναντι στα προβλήματα είναι να τα κρύβουμε κάτω από το χαλί. Λες κι αυτά θα εξαφανιστούν δια
μαγείας. Αυτό φυσικά δεν συμβαίνει ποτέ. Αντιθέτως, θεριεύουν και γίνονται δυσεπίλυτα. Είναι κοινό
μυστικό ότι παραδοσιακές ενασχολήσεις των Ρομά,
όπως το εμπόριο χαλιών, έδωσαν τη θέση τους
στην εμπορεία και διακίνηση ναρκωτικών.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με άτακτη υποχώρηση
του κράτους, από άρνηση εφαρμογής των υποχρεώσεών του απέναντι στους πολίτες, για την επιβολή
του νόμου και της ευταξίας. Κι αυτή η λειτουργία το
κράτους είναι από τις πρωταρχικές και ουσιαστικές
του υποχρεώσεις. Όταν δεν τις εκπληρώνει αποδομείται πάραυτα, με ό,τι αυτό σημαίνει για την κοινωνική ειρήνη και ασφάλεια. Δυστυχώς, όμως, στην
Ελλάδα έχουν επικρατήσει παράδοξες έως παράλογες αντιλήψεις. Στο όνομα των δικαιωμάτων καταστρατηγείται το σημαντικότερο δικαίωμα που είναι
αυτό της ζωής και της ασφάλειας του πολίτη. Ωστόσο, αυτό το συνονθύλευμα ιδεοληψιών έγινε κυρίαρχο με την έλευση στην εξουσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο
σκληρός πυρήνας ενός περιθωριακού κόμματος του
3% βρέθηκε στο πηδάλιο της διακυβέρνησης και έχει
επιβάλει τις ανορθολογικές και καταστροφικές πολιτικές του στο τομέα της δημόσιας τάξης. Μια ματιά
στην καθημερινότητα φθάνει για να μας πείσει για
τις συνέπειες των αποφάσεών τους:
• Τα φαινόμενα βίας και ανομίας εξαπλώνονται,
όπως και τα διάφορα «άβατα», που πλέον έχουν
την βούλα ως τέτοια του καθ’ ύλην αρμόδιου
υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Τα Εξάρχεια είναι κράτος εν κράτει, οι κουκουλοφόροι καίνε,
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σπάνε τρόλεϊ, λεωφορεία, επικυρωτικά μηχανήματα
εισιτηρίων, δίχως τιμωρία, ενώ στήσανε και ΚΕΠ
για το συντονισμό της δράσης του στο κέντρο της
πλατείας Εξαρχείων.
• Στα πανεπιστήμια ορδές τραμπούκων προπηλακίζουν και εκφοβίζουν καθηγητές και φοιτητές, επιβάλλοντας τον νόμο της βίας. Και επιβραβεύονται
από τον υπουργό Παιδείας με την επιστροφή στην
απόλυτη ασυλία της δεκαετίας του ΄80.
• Εγκληματικά στοιχεία αφήνονται άρον-άρον από
τις φυλακές με τον «νόμο Παρασκευόπουλου», για να
συνεχίσουν ακάθεκτοι την προηγούμενη δράση τους.
Και όταν γίνεται προσπάθεια να αφυπνιστεί η κυβέρνηση από την ιδεοληπτική νάρκωση που έχει βυθιστεί, ακούμε από τα χείλη του πρωθυπουργού ότι
το θέμα της εγκληματικότητας δεν είναι επίκαιρο.
Είμαστε, λοιπόν, στο σημείο μηδέν. Δεν πάει παρακάτω ή μάλλον αν πάει παρακάτω τότε δεν θα
μπορέσουμε να βγούμε εύκολα ξανά στην επιφάνεια. Τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων και των
έργων. Όχι για επικοινωνιακούς λόγους, επειδή οι
κάμερες είναι ακόμη στραμμένες στο Μενίδι και οι
κάτοικοι στα κάγκελα. Απαιτείται, κατ’ αρχάς μια
άλλη φιλοσοφία απέναντι στην εγκληματικότητα και
την παραβατικότητα. Χρειάζεται ολική επαναφορά
του κράτους και άσκησης όλων των εξουσιών του.
Όχι ημίμετρα, και κινήσεις εντυπωσιασμού.
Άμεσα πρέπει να ενισχυθεί η αστυνόμευση, να
ενταθούν οι πεζές περιπολίες, καθώς και η παρουσία των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής της
Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) και της Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙΑΣ), ώστε να αποτραπεί το εμπόριο
ναρκωτικών και κάθε άλλου είδους παραβατική
δραστηριότητα. Η αστυνομία και γνωρίζει και μπορεί να δώσει τις λύσεις. Αρκεί να έχει ξεκάθαρη πολιτική εντολή και στήριξη.
Ταυτοχρόνως, η πολιτεία οφείλει να σκύψει με
ενδιαφέρον απέναντι στο πρόβλημα ομαλής κοινωνικοποίησης των παιδιών των Ρομά, που μόνο ευκαιριακά πηγαίνουν σχολείο. Αν θέλουμε πραγματικά να ενσωματώσουμε αυτούς τους ανθρώπους
στην κοινωνία μας, να αποτρέψουμε τις νέες γενιές
από το βούρκο της παρανομίας, πρέπει να επιμείνουμε στην εκπαίδευσή τους. Αυτή τη φορά δεν
έχουμε την πολυτέλεια να κρύψουμε το πρόβλημα
κάτω από το χαλί. Αν οι κάτοικοι δεν δουν βελτίωση
των συνθηκών της ζωής τους, πολύ φοβούμαι ότι
θα έχουμε έξαρση της αυτοδικίας και των αντεκδικήσεων. Κι αυτό νομίζω κανείς δεν το επιθυμεί.

Συνέντευξη του Αναπληρωτή
Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη κ. Νίκου Τόσκα
στην εφημερίδα «Αυγή»
(αποσπάσματα)

Είχαμε το βράδυ της Πέμπτης κάποια επεισόδια στα Εξάρχεια. Τα συνδέετε με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία της ΠΟΑΣΥ;
Αυτά τα μικρής κλίμακας επεισόδια που συνέβησαν γύρω από τα Εξάρχεια επιβεβαιώνουν
ακριβώς την ορθότητα της απόφασης της απαγόρευσης από τις αστυνομικές αρχές. Η προσπάθεια δημιουργίας συγκέντρωσης μέσα στα Εξάρχεια ήταν μια προσπάθεια εκ του πονηρού, όπως
κάθε Έλληνας πολίτης καταλαβαίνει, προκειμένου να δημιουργηθούν επεισόδια και όχι να επιλυθούν προβλήματα και γι' αυτό λέω ότι ήταν σε
προβοκατόρικη κατεύθυνση. Εμείς, τα αστυνομικά όργανα, είτε συνδικαλιστικά είτε οποιαδήποτε,
πρέπει να επιδιώκουμε την εξομάλυνση καταστάσεων, την επίλυση προβλημάτων και όχι συγκρούσεις. Η απόφαση φάνηκε ότι ήταν σωστή και
παρόμοιες αποφάσεις θα ληφθούν εφόσον χρειαστεί σε άλλες περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος
να δημιουργηθεί ένταση. Αναρωτιέμαι, εάν έβγαζαν το καπέλο του συνδικαλιστή. Η ΠΟΑΣΥ και
καλούνταν να αποφασίσουν σαν αστυνομικοί για
αυτή τη συγκέντρωση, τι απόφαση θα έπαιρναν;
Με αφορμή αυτά τα επεισόδια, η Ν.Δ. έσπευσε
να επιτεθεί ξανά και σε εσάς, και στην κυβέρνηση και να κάνει λόγο για παράδοση του κέντρου της Αθήνας στην αναρχία από την κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι οι συγκεντρώσεις
απαγορεύονται για όλους, όχι όμως για τους
μπαχαλάκηδες. Πώς θα το σχολιάζατε;
Εγώ θα καλούσα και τώρα τη Ν.Δ. να μας πει.
Στηρίζει τις συγκεντρώσεις αυτές προκειμένου να
επιλυθούν κοινωνικά προβλήματα; Εδώ πρόκειται
για καθαρή υποκρισία. Στήριξη σε μερικές περιπτώσεις, ενώ σε άλλες μάσαγε τα λόγια της η Ν.Δ. Έγινε
προκειμένου να αποσταθεροποιηθούν καταστάσεις.
Η προσπάθεια της Ν.Δ., και φαίνεται και από τις συνεντεύξεις του Κ. Μητσοτάκη στο εξωτερικό, είναι
να αποσταθεροποιηθεί η κυβέρνηση. Το ίδιο προσπαθεί σε συνεχή βάση και αναρωτιέμαι τι γινόταν

τα προηγούμενα χρόνια που δεν υπήρχε καμία σύλληψη για ναρκωτικά στα Εξάρχεια, καμία σύλληψη
μεγαλεμπόρων ναρκωτικών σε όλη τη χώρα, όταν
δεν υπήρχε καμία σύλληψη σπείρας που έκλεβε
χρυσαφικά σε όλη τη χώρα. Τώρα ας κάνουν κάποιοι μια απλή σύγκριση με απλά μαθηματικά. Είναι
σκέτη προπαγάνδα από την ηγεσία της Ν.Δ. και τους
κύκλους τους ακροδεξιούς, οι οποίοι έχουν πάρει το
πάνω χέρι σε αυτό το κόμμα και προσπαθούν να
συμπράξουν με ό,τι ακροδεξιό υπάρχει σε αυτή τη
χώρα. Και εδώ αναρωτιέμαι, οι φιλελεύθεροι της
Ν.Δ., οι απλοί πολίτες που έχουν συντηρητικές φιλελεύθερες απόψεις, συμφωνούν με αυτές τις επιλογές της ηγεσίας του κόμματός τους αυτή τη στιγμή; Οι ίδιοι οι βουλευτές της Ν.Δ. συμφωνούν με
αυτές τις επιλογές αποσταθεροποίησης της χώρας,
τις οποίες κάνει η ηγεσία συγκεκριμένων κύκλων,
του κύριου Γεωργιάδη, του κύριου Πλεύρη -έχουν
σημασία και τα ονόματα-, του κύριου Λαζαρίδη,
πρώην δημοσιογράφου της “Ελεύθερης Ώρας”;
Έχουν σημασία όλες αυτές οι λεπτομέρειες. Επιδιώκουν με πολλαπλές μεθοδεύσεις τον ίδιο σκοπό, την
κατάληψη της εξουσίας. Στα κοινοβουλευτικά, δημοκρατικά πολιτεύματα, η εξουσία δεν επιτυγχάνεται
με κατάληψη, αλλά με άλλους τρόπους, καθορισμένους από το σύνταγμα.
Για τις κατηγορίες για την ίδια την απαγόρευση
της συγκέντρωσης, τι απαντάτε;
-Το 2014, ο κύριος Σαμαράς απαγόρευσε τη
συγκέντρωση εργαζομένων στη ΔΕΘ προκειμένου
να μην του χαλάσουν τη φιέστα. Μιλάμε για απαγόρευση συγκέντρωσης με εργατικές διεκδικήσεις. Εδώ δεν ήταν εργατικές οι διεκδικήσεις των
αστυνομικών. Ήταν η επιβολή συγκεκριμένων
απόψεων και η τάχα επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. Με ποιο δικαίωμα αστυνομικοί επιδιώκουν
με αυτόνομο τρόπο να επιλύσουν κοινωνικά προβλήματα, αν υπάρχουν; Αυτοί είναι ρόλοι που δεν
έχει κανένα δικαίωμα να παίξει κανένα συνδικαλιστικό όργανο αστυνομικών, στρατιωτικών.

Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ:
Συνδικαλισμός με «Ανοιχτές» οδούς προς τα δεξιά
έχρι να υπαγορευθούν σενάρια νέων επεισοδίων αποσταθεροποίησης, παρακολουθούμε, λόγω θερινής περιόδου, χιλιοπαιγμένες, φτηνές επαναλήψεις του σίριαλ των «Εξαρχείων». Μιας φαρσοκωμωδίας, που, δυστυχώς,
όσοι, σε αγαστή συνέργεια, απεργάζονται, συμμετέχουν και υποκινούν προβοκατόρικες ενέργειες,
την καθιστούν επικίνδυνη. Το τελευταίο διάστημα
και με αφορμή την ανακοίνωση διοργάνωσης ανοιχτής εκδήλωσης στην Πλατεία Εξαρχείων με τίτλο
«Ανοιχτές πόλεις», παρατηρείται μια σειρά ανακοινώσεων από Ομοσπονδίες και Ενώσεις Αστυνομικών, που λειτουργούν περισσότερο ως γραφεία Τύπου ακραίων πτερύγων της Νέας Δημοκρατίας. Των
ίδιων που έσπευσαν να επικροτήσουν και να παρέχουν πολιτική κάλυψη πριν στεγνώσει το μελάνι των
αλλεπάλληλων εξαγγελιών της εκδήλωσης. Δεν λειτουργούν καθόλου ως υπερασπιστές των συμφερόντων των εργαζομένων που εκπροσωπούν.
Μόνος σκοπός τέτοιου είδους πρωτοβουλιών, οι
οποίες δεν έχουν ως αφετηρία την πραγματική βούληση επίλυσης προβλημάτων, είναι η δημιουργία
εντυπώσεών και η εξυπηρέτηση μικροκομματικών
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σκοπιμοτήτων, στην εκπλήρωση των οποίων παραγνωρίζονται πιθανές αρνητικές συνέπειες. Οι δημόσιες τοποθετήσεις, μάλιστα, ορισμένων εκπροσώπων, ξεπέρασαν κατά πολύ τα όρια της ευπρέπειας.
Με έκπληξη διαπιστώσαμε όμως και την παντελή
έλλειψη κριτικής ή προβληματισμού από προεδρεία
Ενώσεων και Ομοσπονδιών, σχετικά με τα όρια της
συνδικαλιστικής έκφρασης, σε σειρά ανακοινώσεων που ακολούθησαν. Επειδή τέτοιου είδους μέθοδοι και πρακτικές δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά αλλά χαρακτηρίζουν κατά κόρον τη συμπεριφορά του Προέδρου της ΠΟΑΣΥ, που παρασύρει σε επικίνδυνα μονοπάτια μεγάλη μερίδα της
Ομοσπονδίας του και άλλων Ομοσπονδιών (δηλώσεις περί πτώσης κυβέρνησης σύνδεσμος διοργάνωση πολιτικού χαρακτήρα εκδήλωσης στην Πλατεία Συντάγματος κ.ά.).
Επειδή έχουμε δει ότι αυτή η απόλυτη κομματικοποίηση του συνδικαλισμού κατά το παρελθόν
λειτούργησε αρνητικά στα δικαιώματα των εργαζομένων και απαξιωτικά ως προς αυτό καθαυτό το
συνδικαλιστικό κίνημα, για τους λόγους αυτούς,
καλούμε τους εκπροσώπους των αστυνομικών να

αναλογιστούν τη βαρύτητα του θεσμικού ρόλου
που υπηρετούν, και όχι να χρησιμοποιούν αυτόν
ως εφαλτήριο για την αναρρίχησή τους στην κεντρική πολιτική σκηνή.
Επιπλέον, εκφράζουμε την πεποίθησή μας ότι οι
υγιείς συνδικαλιστικές δυνάμεις και η πλειονότητα
των απλών εργαζομένων αντιλαμβάνονται τον ύποπτο ρόλο ορισμένων και θα προχωρήσουν οι ίδιοι
στην κατεύθυνση της εξυγίανσης του συνδικαλιστικού τους κινήματος.
Tα σχόλια στο Bloko
Παραθέτουμε ενδεικτικά τα σχόλια που αναρτήθηκαν στο bloko.gr:
- Αβολευτος αστυνομικός: Πείτε και τα ονόματα
σας εσείς που συνδηκαληζεστε με τον ΣΥΡΙΖΑ
- Χάχας: Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Το 2ο
πιο σύντομο ανέκδοτο!!!! χαχαχαχαχα
- Βαγγελης: Μια το ΔΕΚΑ - μια το κομμα ... Κατευθυνομενος κομματικος συνδικαλισμος. Μπορει να μην ημουν ποτε με τα συνδικατα ομως τωρα οφειλουμε να συστρατευτουμε πισω απο τον
Γερακαρακο ... Το οφειλουμε στους εαυτους μας

και στη στολη που φοραμε.
- Avatar: Χα χα Αυτα τωρα τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ; Σας
πονάει το εξαρχισταν !!!!!!!!! Σιγά σιγά ολα στον
καιρό τους
- Νικος: Τη μια μέρα η ΔΕΚΑ, σήμερα εσείς. Μαλλον έχετε βαλθεί να κάνετε το Γερακαρακο βουλευτή,ηρωοποιωντας τον, καθώς με το να στοχοποιούν κάποιον τα εξαπτέρυγα ενος κόμματος
που έχει διαλύσει την αστυνομία και που στα μάτια των συναδέλφων ειναι κόκκινο πανι, του δινουν συνεχώς πόντους στα μάτια ολων.Με τα
δεκάδες προβλήματα που έχετε δημιουργήσει θα
ασχοληθείτε καθόλου ή δε σας ενδιαφέρουν.
- Nemesis: Τουλάχιστον παρά τα όσα προβλήματα
στην υπηρεσία, έχουμε κι αυτές τις ανακοινώσεις
να διαβάζουμε και να γελάμε λιγάκι.
- Σούλης Μαρίτσας: Βρε βρε, σαν τα σαλιγκάρια
και οι ενστολοι ξεφτιλες του ξυριζα βγήκαν και
κάνουν ανακοινώσεις. τοσο καιρό εξαφανισμένοι με τα μισθολογικά και τις συντάξεις, τωρα
τους έπιασε ο πόνος.
- Χρηστος: Σούλης Μαρίτσας Κανεις λαθος. Αναρτουν σαν ΔΕΚΑ και πανε στα gay pride !

(
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είπαν &
έγραψαν

εκΚΕΝΤΡΙκός
Η πρωτοβουλία για την εκδήλωση διαλόγου στα Εξάρχεια, εξελίχθηκε αναμφίβολα σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες
ενέργειες της ΠΟΑΣΥ, από γενέσεώς της. Όχι,
φυσικά, με δική της ευθύνη. Αν δεν είχε απαγορευτεί θα ήταν μια φυσιολογική εξέλιξη μιας
καθ’ όλα νόμιμης πρωτοβουλίας, που θα προκαλούσε βεβαίως αρκετή συζήτηση, αλλά σε
κάθε περίπτωση, θα έθετε όλους ενώπιον των
ευθυνών τους. Τώρα, με την απαγόρευση, η
συζήτηση περιορίζεται στα... διαδικαστικά και
κάποιοι προφανώς τρίβουν τα χέρια τους. Ποιοι
είναι αυτοί; Μα οι συνήθεις μπαχαλάκηδες και
οι γνωστοί πολιτικοί χούλιγκανς της περιοχής
και όχι μόνο…
«Η φτώχεια, η εξαθλίωση, οι ανισότητες, η
ανεργία και η περιθωριοποίηση είναι ορισμένοι από τους παράγοντες που διευκολύνουν τη
δράση των εγκληματικών οργανώσεων διακίνησης
και εμπορίας ναρκωτικών ουσιών, καθώς «ωθούν»
ανθρώπους, που εντελώς εσφαλμένα θεωρούν τις
ναρκωτικές ουσίες ως μία διέξοδο διαφυγής από
την πίεση, το στρες και το άγχος που αντιμετωπίζουν καθημερινά, στη χρήση τους», αναφέρει μεταξύ άλλων στην Ημερήσια Διαταγή με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα κατά των ναρκωτικών, ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., Αντιστράτηγoς κ. Κωνσταντίνος
Τσουβάλας. Κοντολογίς, τα ναρκωτικά καταστέλλουν την επαναστατικότητα των μαζών…
Η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους (ΝΣΚ) αρνήθηκε να χορηγήσει Γνωμοδότηση για τη συμβατότητα του
Συντάγματος και των περικοπών του συμπληρωματικού Μνημονίου (ν. 4472/2017)! Όπως
προκύπτει από την σχετική ανακοίνωση-απάντηση του ΝΣΚ στο υπουργείο Εργασίας που είχε
ζητήσει τη Γνωμοδότηση, «ως προς τις θεσπιζόμενες, με το ν.4472/2017, περικοπές της
προσωπικής διαφοράς, της οικογενειακής παροχής και του επιδόματος συζύγου, από 1-12019, παρίσταται, ελλείψει των αναγκαίων

Ο Επιτελάρχης της ΕΛ.ΑΣ.
στην υπηρεσία συνoδών
αστυνoμικών σκύλων (Κ-9)
Με τον Διευθυντή Επιτελείου της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ, συναντήθηκε ο γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων της ΠΟΑΣΥ κ. Χρήστος Συνδρεβέλης.
Ο κ. Επιτελάρχης, ανταποκρίθηκε στο αίτημα
των συναδέλφων της Υπηρεσίας συνoδών
Αστυνoμικών σκύλων (Κ-9) και του Αντιπροσώπου της Ομοσπονδίας κ. ΠΑΝΔΗ Στεφάνου
(συνοδού αστυνομικού σκύλου). Η συνάντηση
πραγματοποιήθηκε στο χώρο που εδρεύει η
Υπηρεσία συνοδών Αστυνομικών σκύλων (Κ-9)
της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων, στο Μαρκόπουλο Αττικής και αφού επιθεώρησε τους χώρους συζήτησε με τους συναδέλφους για τα ανακύπτοντα υπηρεσιακά προβλήματα . Ζήτησε δε προτάσεις για την επίλυσή
τους. Θα ακολουθήσει νέα συνάντηση, προς
εξεύρεση λύσεων, στην έδρα του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη.

στοιχείων, αντικειμενικά αδύνατη η διατύπωση
ανεπιφύλακτης γνωμοδοτικής άποψης ως προς
την αντίθεση ή μη των σχετικών διατάξεων
προς κανόνες δικαίου υπέρτερης τυπικής
ισχύος». Τι σημαίνει αυτό θα έχει ενδιαφέρον
να το δούμε εμπράκτως…
Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για το
άρθρο 12 του ν.4387 (συντάξεις χηρείας) από
το προεδρείο του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων
ΑΞ.Ι.Α. (Αξιοπρέπεια – Ισότητα – Αλληλεγγύη) και
δήλωσε ότι έδωσε εντολή στους συνεργάτες του
να βρεθούν τα οικονομικά μεγέθη του μέτρου
αυτού. «Δυστυχώς αν και αυτά ζητήθηκαν επανειλημμένως, δεν μας έχουν δοθεί μέχρι σήμερα.

«Τι σας έχει μείνει, λοιπόν; Να επενδύετε σε μια τεχνητή πόλωση, στη
στοχοποίηση και στη λασπολογία
απέναντι σε κυβερνητικά στελέχη και
στη δημιουργία τεχνητών κοινωνικών
εντάσεων, πότε παίζοντας παιχνίδια με
τη δημόσια υγεία, προτρέποντας τους
συνδικαλιστές της ΔΑΚΕ στην καθαριότητα να αλλάξουν στάση, για να
συνεχισθεί η απεργία εν μέσω πρωτοφανούς καύσωνα και ενώ τα αιτήματά
τους είχαν ικανοποιηθεί, πότε προκαλώντας συγκέντρωση αστυνομικών
στην πλατεία Εξαρχείων και ευελπιστώντας να μετατραπεί μια περιοχή
της Αθήνας σε πεδίο μάχης και πότε
ξαναπαίζοντας το χιλιοπαιγμένο έργο
δήθεν κυβερνητικών παρεμβάσεων
στον χώρο της Δικαιοσύνης».

Αλέξης Τσίπρας
Πρωθυπουργός

Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Πρέπει να
γνωρίζω ακριβώς πριν σας ενημερώσω για τις
προθέσεις μας. Το άρθρο 12 είναι άδικο και δε
μπορεί να παραμείνει ως έχει». Ίδωμεν.
Η πειθαρχική δίωξη του προέδρου των
Ειδικών Φρουρών Αττικής κ. Βασιλείου
Ντούμα, ήταν κεραυνός εν αιθρία. Ουδείς
φανταζόταν ότι την σήμερον ημέραν θα αναβίωναν μνήμες του παρελθόντος, όταν η Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας σε αγαστή συνεργασία με την πολιτική, δρομολογούσαν
διώξεις συνδικαλιστών για τη συνδικαλιστική
τους δράση. Για κάποιους προφανώς όταν μιλούν για ελευθερία έκφρασης τα αυτονόητα
δεν είναι αυτονόητα.

«Σχετικά με την εκδήλωση της 29ης
Ιουνίου, έχω να πω ότι η αυτονομία
της ΠΟΑΣΥ είναι δεδομένη και αυτονόητη. Έχω εκφράσει δημόσια την
άποψή μου για το θέμα, αναγνωρίζοντας όμως το δικαίωμα κάθε σωματείου να οργανώνει σε νόμιμα
πλαίσια οποιαδήποτε εκδήλωση ή
συγκέντρωση. Με δεδομένο ότι η
απόφαση της ΠΟΑΣΥ έχει ληφθεί
και η εκδήλωση έχει λάβει τη νόμιμη άδεια, είναι αποκλειστική ευθύνη
της Κυβέρνησης να διαφυλάξει την
τάξη και την ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν».

Κυριάκος Μητσοτάκης
Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας

ΑΤ-ΑΞΙΕΣ

Ε, όχι και προβοκάτσια…
σημαντική πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας μας για έναρξη
ουσιαστικού διαλόγου πάνω σε ένα θέμα που ταλαιπωρεί
επί δεκαετίες τη χώρα και μάλιστα από το «σημείο μηδέν»,
την Πλατεία Εξαρχείων, ήταν αναμενόμενο ότι θα προκαλούσε
ποικίλες αντιδράσεις. Είναι, όμως, άλλο πράγμα αυτό και άλλο να
κατηγορείται η Ομοσπονδία ότι επιχείρησε να στήσει προβοκάτσια
για να προκληθούν επεισόδια. Αυτά, ούτως ή άλλως γίνονταν και
θα συνεχίσουν να γίνονται, όπως όλα δείχνουν.
Κανείς δεν είχε αυταπάτες ότι με μια συζήτηση θα βρίσκονταν
οι λύσεις που επί χρόνια είναι υπό αναζήτηση... Υπάρχουν, άλλωστε, αρμόδια θεσμικά όργανα, με κορυφαίο το θεσμό του Κοινοβουλίου όπου επιδιώκουμε σταθερά να αναδεικνύονται τα θέματα ασφάλειας αλλά και τα προβλήματα ημών των δημόσιων λει-

Η

τουργών και εργαζομένων στο σκληρό πυρήνα του κράτους, στην
Ελληνική Αστυνομία. Ελπίζουμε δε, όταν φτάσει η συζήτηση στην
αρμόδια επιτροπή της Βουλής, να κληθεί και η Ομοσπονδία να
καταθέσει τις θέσεις και τις απόψεις της.
Επειδή, όμως, έχουμε δει πολλές φορές μέχρι σήμερα να επαναλαμβάνεται το ίδιο σκηνικό και η ίδια ατέρμονη συζήτηση χωρίς
να καταλήγει στο δια ταύτα, επιδίωξή μας ήταν και είναι να πέσει
παντού φως. Να φωτιστούν τα αίτια μιας επί μακρόν επαναλαμβανόμενης τραγωδίας με θύματα αστυνομικούς και πολίτες και
κυρίως με θύματα την κοινωνική γαλήνη και την ίδια τη Δημοκρατία. Έχουμε πλήρη επίγνωση ότι το εγχείρημά μας δεν είναι
εύκολο. Όλοι, όμως, πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Η
κυβέρνηση και οι αρμόδιοι υπουργοί, τα πολιτικά κόμματα, τα

συνδικάτα, οι δήμοι, οι κρατικοί φορείς ασφαλείας συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Αστυνομίας και βέβαια η Ομοσπονδία
μας. Όλοι εμείς που την αποτελούμε και που νοιαζόμαστε για την
αξιοπρεπή της παρουσία στην ελληνική κοινωνία, οφείλουμε να
φανούμε αντάξιοι των περιστάσεων. Οφείλουμε να προχωρήσουμε ενωτικά, όλοι μαζί, γνωρίζοντας ότι και οι διαφωνίες και οι
επιφυλάξεις βοηθούν στο να γίνουμε καλύτεροι.
Η πρωτοβουλία για την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου θα έχει
συνέχεια, παρά την αψυχολόγητη απόφαση, με την οποία η ανοιχτή εκδήλωση απαγορεύτηκε την τελευταία στιγμή υπό την επίκληση κινδύνου επεισοδίων. Για να μην ξεχνιόμαστε δε, απαγορεύσεις συγκεντρώσεων της ΠΟΑΣΥ υπήρξαν και στο παρελθόν,
οπότε, «μαθημένα τα βουνά στα χιόνια…»

