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Η ελπίδα και η προοπτική, κατοικούν
στο ίδιο μας το σπίτι, στην ΠΟΑΣΥ!

Τι πρέπει να γνωρίζετε
για τα δάνεια από το
4
Παρακαταθηκών

Οι εργασίες του 26ου Πανελλαδικού Συνεδρίου, στέρεα βάση για νέους
αγώνες. Τιμήθηκε ο αείμνηστος Παύλος Μπακογιάννης, επιβεβαιώθηκε
το πνεύμα ενότητας και συνεργασίας εντός κι εκτός Ομοσπονδίας.
Το ελληνικό
συνταγματικό
δίκαιο είναι
ισχυρότερο
 15
των μνημονίων
Ζητούμενο
είναι να
συναντηθεί
 16
με την αλήθεια
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Η Κυβέρνηση να εφαρμόσει τις αποφάσεις του ΣτΕ
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Τα προβλήματα
δεν θα μας λυγίσουν
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SMS
Συναδέλφισσες,
συνάδελφοι
Με το δυναμισμό
που επιδεικνύουμε
και με τους ενωτικούς
μας αγώνες,
ευελπιστούμε ότι η
ελπίδα δεν θα χαθεί.
Υπάρχει ελπίδα και
προοπτική στους
αγώνες μας, στην
ίδια μας την ύπαρξη,
στην Ομοσπονδία και
στις Πρωτοβάθμιες
Ενώσεις μας, τις
οποίες οφείλουμε να
διαφυλάξουμε όλοι
ως κόρη οφθαλμού.

www.poasy.gr

ΜΗΝΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ

Τις Άγιες μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, η σκέψη όλων μας είναι στο συνάνθρωπο που ασφυκτιά λόγω της αμφισβήτησης χριστιανικών αρετών και αξιών, χάριν της εμπορευματοποίησης των πάντων. Ως αστυνομικοί οφείλουμε να μην επηρεαζόμαστε αρνητικά αλλά να εκπέμπουμε το μήνυμα της αγάπης και της αλληλεγγύης. Καλές γιορτές και καλή Πρωτοχρονιά.
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Έκδοση της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Αστυνομικών
Υπαλλήλων που έχει
στις τάξεις της 58 πρωτοβάθμιες
οργανώσεις και 40.000 μέλη
www.poasy.gr
poasy@otenet.gr
neaastynomia@poasy.gr
Αθήνα, Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27
τηλ.: 210.7770.685
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νταποκρινόμενος στο αίτημά μας, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας
κ. Προκόπης Παυλόπουλος, δέχθηκε τις Ομοσπονδίες των Σωμάτων
Ασφαλείας στο Προεδρικό Μέγαρο και ενημερώθηκε με ιδιαίτερη προσοχή
για την εύλογη ανησυχία που μας προκαλεί η συνεχιζόμενη απαξίωση των Σωμάτων Ασφαλείας.
Τονίσαμε ότι ως εργαζόμενοι στον ευαίσθητο τομέα της ασφάλειας της χώρας, δικαιούμαστε τον έμπρακτο σεβασμό των κυβερνώντων και την αναγνώριση του έργου που επιτελούν οι συνάδελφοί μας, φυλάττοντες Θερμοπύλες
σε μια κρίσιμη για την πατρίδα μας περίοδο. Όσο δε αντιμετωπίζονται τα Σώματα Ασφαλείας με τη λογική των περικοπών και της υποχρηματοδότησης της

A

λειτουργίας τους, το συνδικαλιστικό μας κίνημα είναι αναγκασμένο να βρίσκεται στις επάλξεις του αγώνα, διεκδικώντας τη διασφάλιση του αξιομάχου,
την αναγνώριση του λειτουργήματός μας ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού,
αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις (αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών,
όπως έχει αποφανθεί και το Συμβούλιο της Επικρατείας), την αναβάθμιση του
κοινωνικού κράτους και των παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών στους τομείς
της Πρόνοιας, της Υγείας και της Παιδείας κ.λπ. Παράλληλα, στον κ. Πρόεδρο
επιδώσαμε σχετικό Υπόμνημα και ζητήσαμε την εκ του θεσμικού του ρόλου
πηγάζουσα παρέμβαση για την ευόδωση του αγώνα μας για την ικανοποίηση
των δίκαιων αιτημάτων μας.

Εκδότης
Γρηγόρης Γερακαράκος
Υπεύθυνος έκδοσης
Χρήστος Συνδρεβέλης
Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων
Συντακτική Ομάδα
Νικόλαος Καραπάνος
Αθανάσιος Αθανασόπουλος
Σχεδιασμός - Σελιδοποίηση
www.2plus1.gr
Εκτύπωση
Diamond Print s.a.
Τα ενυπόγραφα άρθρα
δεν εκφράζουν υποχρεωτικά
τις θέσεις της ιδιοκτησίας
ή της σύνταξης
της «Νέας Αστυνομίας».

H Κυβέρνηση να εφαρμόσει τις αποφάσεις του ΣτΕ
ε τον Αναπληρωτή Τομεάρχη
Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, αρμόδιο για θέματα
Προστασίας του Πολίτη, Βουλευτή Λαρίσης, κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο και τον
πρώην Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη συναντήθηκε
αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας με
επικεφαλής τον πρόεδρο αυτής κ. Γρηγόρη Γερακαράκο, στο πλαίσιο των συναντήσεών μας με τα πολιτικά κόμματα.
Τους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας ενημερώσαμε για τις εργασίες
του 26ου πανελλαδικού μας συνεδρίου και ειδικότερα για τα θέματα αιχμής που
μας απασχολούν αυτήν την περίοδο, όπως είναι η πλήρης εφαρμογή των απο-

Μ

φάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας
αναφορικά με την αποκατάσταση
των μισθολογικών αδικιών που υπέστησαν με τα μνημόνια οι ένστολοι
το 2012.
Κατηγορηματική θέση της Νέας
Δημοκρατίας, όπως αυτή διατυπώθηκε δια των εκπροσώπων της είναι
ότι η Κυβέρνηση οφείλει να εφαρμόσει πλήρως τις αποφάσεις του
Συμβουλίου της Επικρατείας και
οποιαδήποτε θεσμοθέτηση νέου ειδικού μισθολογίου πρέπει να είναι
σύμφωνη με τα διαλαμβανόμενα στις τελεσίδικες αποφάσεις του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου της χώρας μας.

Η ατζέντα του μήνα
03-11-16
Παρουσία του προέδρου της Ομοσπονδίας μας κ.
Γρηγόρη Γερακαράκου, έγιναν τα αποκαλυπτήρια
του Μνημείου Πεσόντων Αστυνομικών, στο παρεκκλήσι του Αγίου Αρτεμίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, στο Βόλο.

04-11-16
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Τρία χρόνια από τη μοιραία περιπολία
τις 8 Δεκεμβρίου 2013, ο Υπαρχιφύλακας Κωστένης Ηλίας πέφτει νεκρός εν ώρα καθήκοντος, από τα πύρα Αλβανών κακοποιών στην ορεινή περιοχή του Βροντερού Πρεσπών.
8 Δεκεμβρίου 2016, τρία χρόνια μετά τον θανάσιμο τραυματισμό
του, η Διεύθυνση Αστυνομίας Φλώρινας, από κοινού με την Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Φλώρινας τιμώντας τη μνήμη του, τέλεσαν

Σ

επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο που τοποθέτησε στη Μικρολίμνη ο
δήμος Πρεσπών, παρουσία της οικογένειάς του.
Στη λιτή αυτή τελετή, την Ομοσπονδία εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος
του Δ.Σ. Αλέξανδρος Σφελινιώτης. Επίσης παρευρέθησαν συγχωριανοί,
φίλοι, συνάδελφοι και μέλη των Δ.Σ. των Ενώσεων Αστυνομικών
Υπαλλήλων Καστοριάς, Ιωαννίνων και Κοζάνης.

Συνεδρίασε η Ομάδα Αθλητισμού και Πολιτιστικών
Θεμάτων της Ομοσπονδίας μας, με αντικείμενο τη
μελέτη των διατάξεων του νομοσχεδίου του υφυπουργείου Αθλητισμού.

10-11-16
Συνάντηση ζήτησε η Ομοσπονδία μας από τον Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Γεώργιο Βασιλειάδη.

16-11-16
Την Υπουργό Εργασίας κάλεσε η Ομοσπονδία μας
να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την έκτακτη
κράτηση προαγωγής ασφαλισμένων αστυνομικών
στα Ταμεία της τέως Αστυνομίας Πόλεων.

16-11-16
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κατέθεσε τις προτάσεις μας για τον: «Εθνικό Μηχανισμό Διερεύνησης
Περιστατικών Αυθαιρεσίας».

“

Χιούμορ...

17-11-16

του Κ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ

Με αφορμή τα απαράδεκτα γεγονότα έξω και μέσα
από το Πολυτεχνείο, καλέσαμε την ηγεσία να αναθεωρήσει την τακτική που ακολουθεί στα μέτρα τάξης
και ασφάλειας.

Τη μέρα που
η δύναμη της αγάπης
θα υπερνικήσει
την αγάπη της δύναμης,
ο κόσμος θα γνωρίσει
την ειρήνη.

21-11-16
Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.

22-11-16
Η Ομοσπονδία ενημέρωσε τον Αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνομίας για τα παράπονα που δέχτηκε από οικογένειες Δοκίμων Αστυφυλάκων.

22-11-16
Άμεσα και υπεύθυνα το Προεδρείο της Ομοσπονδίας
μας παρενέβη ενώπιον των αρμοδίων πολιτικών και
υπηρεσιακών παραγόντων, όπου μας ενημέρωσαν
ότι τα δεδουλευμένα της νυχτερινής εργασίας έχουν
διασφαλισθεί και θα καταβληθούν όλα με την μισθοδοσία του μηνός Ιανουαρίου έτους 2017.

25-11-16
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της Ηγεσίας στην
έδρα της ΔΑΕ Αττικής, υπήρξε άμεση παρέμβαση του
Προέδρου της Ομοσπονδίας μας κ. Γρηγόρη Γερακαράκου και της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αθηνών.

28-11-16
O Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, δέχθηκε τις Ομοσπονδίες στο
Προεδρικό Μέγαρο.

29-11-16
Άρχισαν στο Καρπενήσι οι τριήμερες εργασίες του
26ου πανελλαδικού μας συνεδρίου.

09-12-16
Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της Χώρας κ. Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις εξαγγελίες του για οικονομική ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων.

21-12-16
Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΑΣΥ με
τη συμμετοχή της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας.

Μαχάτμα Γκάντι

Τα συνήθη επεισόδια συνόδευσαν και φέτος την επέτειο του Πολυτεχνείου
με μόνιμη επωδό τους κινδύνους που διατρέχουν οι αστυνομικοί χάριν της ασφάλειας
των επετειακών εκδηλώσεων και όσων συμμετέχουν σε αυτές.

Κανονικά, τελικά, η πληρωμή
των 5νθημέρων
πρεπε να ‘ρθουν τα πάνω κάτω για άλλη μια φορά για να πληρωθούν τα 5νθήμερα στην ώρα τους. Παρά το γεγονός ότι είχαμε εγκαίρως επισημάνει το οικονομικό έλλειμμα, ενημερωθήκαμε από το Αρχηγείο ότι τα σχετικά κονδύλια θα καταβληθούν τα μεν
για τα 5νθήμερα του Νοεμβρίου την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου
του 2017, τα δε για τα 5νθήμερα του Δεκεμβρίου κανονικά, τον ίδιο
μήνα (μισθοδοσία μηνός Φεβρουαρίου).
Αμέσως σήμανε συναγερμός στην Ομοσπονδία και σύσσωμο το
προεδρείο προέβη σε νέα παράσταση διαμαρτυρίας στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ ο οποίος μας διαβεβαίωσε
ότι η πληρωμή των 5νθημέρων θα γίνει άμεσα, καθόσον το θέμα που
είχε προκύψει τις τελευταίες ημέρες, αντιμετωπίστηκε μετά την ψήφιση
(19-12-16) της σχετικής ρύθμισης και τη υπογραφή της απαραίτητης
απόφασης εκ μέρους του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ. Στη συνέχεια, μεσημβρινές ώρες, μας
ενημέρωσε ότι το πρόβλημα έληξε και τα χρήματα ήδη πιστώνονται
στους λογαριασμούς των δικαιούχων αστυνομικών. Η Ομοσπονδία μας
από την πρώτη στιγμή επέδειξε τα απαραίτητα αντανακλαστικά, αφουγκραζόμενη τις εύλογες ανησυχίες και τα δίκαια παράπονα των συναδέλφων μας. Συνεχίζουμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα της αστυνομικής οικογένειας.

Ε

”

STOP στην
εκμετάλλευση
των δοκίμων

ον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ.
Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ ενημέρωσε η Ομοσπονδία
ως αποδέκτης εντόνων παραπόνων εκ μέρους οικογενειών Δοκίμων Αστυφυλάκων, καθόσον όλοι οι Δόκιμοι,
κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης απασχολούνται ακατάπαυστα και πέραν των προβλεπομένων, σε μέτρα τάξης και ασφάλειας.
Δυστυχώς, η Υπηρεσία, εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι οι
Δόκιμοι Αστυφύλακες τελούν υπό ιδιότυπο υπηρεσιακό καθεστώς, και τους αναθέτει ευρείας κλίμακας αστυνομικά καθήκοντα, ωσάν να έχουν αποφοιτήσει από τη Σχολή Αστυφυλάκων, χωρίς όμως να τους ανταμείβει ανάλογα ή έστω
να τους παρέχει τις προβλεπόμενες ημερήσιες αναπαύσεις.
Επειδή η Υπηρεσία είναι ανεπίτρεπτο να καταστρατηγεί τους
Κανονισμούς και να εισαγάγει διακρίσεις στην άσκηση των
αστυνομικών καθηκόντων, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε
για την αυστηρή εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων περί
εκπαίδευσης των Δοκίμων Αστυφυλάκων με σεβασμό στα
δικαιώματά τους.

T
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Ανοίγουν κερκόπορτα
στην εισαγωγή στην ΕΛ.ΑΣ.
ην έντονη αντίδραση της Ομοσπονδίας προκάλεσε το
ζήτημα της αστυφυλακοποίησης 400 περίπου πρώην
δημοτικών αστυνομικών και το συνακόλουθο πρόβλημα της δημιουργίας "παράλληλης αστυνομίας" και καταστρατήγησης του συστήματος εισαγωγής στο Σώμα, ύστερα από Πανελλήνιες Εξετάσεις ή από προκήρυξη διαγωνισμών.
Με επιστολή μας προς την πολιτική και φυσική Ηγεσία,
θέσαμε υπόψη τους τα ισχύοντα και προειδοποιήσαμε για
τους κινδύνους που δυναμιτίζουν την ομαλή λειτουργία του
Σώματος: Πιο συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία μας υποστηρίζει
το δικαίωμα στην εργασία και αγωνιά, μαζί με χιλιάδες νέους, για την εργασιακή τους αποκατάσταση. Πλην όμως,
δεν θα συνηγορήσει και δε θα επιτρέψει σε κανέναν να καταργεί αξιοκρατικούς και διαφανείς θεσμούς και κυριολεκτικά να βάζει “από το παράθυρο”, με οποιαδήποτε ονομασία, αστυνομικό προσωπικό. Με αυτόν τον τρόπο καταρρακώνονται οι θεσμοί, καταργείται η αξιοκρατία και η διαφάνεια, φαλκιδεύεται το διαφανές και δίκαιο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και διαγωνισμών, και ουσιαστικά εμπαίζονται και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.
Τα «ψηφαλάκια»
Αλήθεια, τόσο γρήγορα λησμονήσατε τις προεκλογικές
σας δεσμεύσεις, όταν λέγατε ότι θα κλείσετε τις πληγές του
παρελθόντος με τον τερματισμό του φαινομένου των αστυνομικών πολλών ταχυτήτων ή μήπως τις θυσιάζετε κι αυτές
στο βωμό των μικροκομματικών συμφερόντων, ανοίγοντας
το δρόμο για προσλήψεις από το παράθυρο, προσδοκώντας
σε κομματικά οφέλη από τη δημιουργία ενός νέου πελατειακού συστήματος προσλήψεων και μάλιστα τη στιγμή που
κάνατε μετά από έντονες πιέσεις μας, αγώνα δρόμου για την
εξεύρεση κονδυλίων και την πληρωμή των «νυχτερινών».
Μάλλον για τα «ψηφαλάκια» γίνονται όλα αυτά και όχι
για το καλό της αστυνομίας. Διότι αν σας ενδιέφερε πραγματικά ο εκσυγχρονισμός των αστυνομικών υπηρεσιών και

Τ

η αναβάθμιση του εργασιακού στάτους των συναδέλφων
μας, θα είχατε υλοποιήσει μια άλλη προεκλογική δέσμευσή
σας, αυτή για την σύσταση διακομματικής επιτροπής για την
αστυνομία, ώστε να πάψει μια για πάντα ο αστυνομικός θεσμός να αντιμετωπίζεται κατά το δοκούν είτε από τον εκάστοτε υπουργό είτε από τον εκάστοτε κυβερνητικό σχηματισμό.
Καταγγέλλουμε, τέλος τις πιο πάνω πρακτικές και δηλώνουμε ότι θα είμαστε ριζικά αντίθετοι σε κάθε τέτοια λαϊκίστικη μεθόδευση που δεν προάγει το δημόσιο συμφέρον, το
συμφέρον του Σώματος, των υπηρετούντων σε αυτό και τελικά της ίδιας της κοινωνίας.
Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Αρχηγέ,
Την ύστατη αυτή ώρα, σας καλούμε να επανεξετάσετε τυχόν ειλημμένη απόφασή σας και να αφήσετε τους Δημοτικούς Αστυνομικούς να υπηρετήσουν το φυσικό χώρο για
τον οποίο προσελήφθησαν. Σας καλούμε να μην επαναλάβετε τα λάθη με άλλα μέσα των προηγούμενων κυβερνήσεων, όταν εν μια νυκτί καταργούσαν το θεσμό της Δημοτικής
Αστυνομίας.
Αποδείξτε εμπράκτως ότι είστε ευθυγραμμισμένος με το
καλό της αστυνομίας και όχι με αποτυχημένα αποσπασματικά μέτρα, που το μόνο που πετυχαίνουν, είναι να ανατροφοδοτούν τη μιζέρια και το διχασμό σε ένα Σώμα, που αυτήν
ειδικά την περίοδο χρειάζεται την ομοψυχία, την κοινή οραματική δράση και την κοινή προσπάθεια για να ανταποκριθεί
κατά τον καλύτερο τρόπο στις προσδοκίες και τις απαιτήσεις
του Ελληνικού Λαού.
Αν τελικά, απορρίψετε το αίτημά μας για τα «ψηφαλάκια»,
σας ενημερώνουμε ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα ένδικα μέσα
για την προστασία του αστυνομικού θεσμού, προσφεύγοντας στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αφού το όλο εγχείρημα
με τις προωθούμενες ρυθμίσεις είναι καταφανώς αντισυνταγματικό και άρα παράνομο.
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Τι πρέπει
να γνωρίζετε
για τα δάνεια από
το Παρακαταθηκών
ε συνέχεια της συνάντησης του
προεδρείου της Ομοσπονδίας την
15 Ιανουαρίου 2016, με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ), κ. Κωνσταντίνο ΒΑΡΛΑΜΙΤΗ, ο Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, με την συμμετοχή και του Αντιπροέδρου Επιμόρφωσης Μελετών –
ΙΝΑΜΕΤΕ κ. Σταύρου ΜΠΑΛΑΣΚΑ, ζήτησε (8-12-16) να ενημερωθεί για τις
τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με το
νέο πλαίσιο ρύθμισης των στεγαστικών
δανείων, σχετικά με τα αιτήματα που είχαν εξ αρχής τεθεί εκ μέρους της Ομοσπονδίας μας, με βάση ερωτήματα –
προτάσεις συναδέλφων μας δανειοληπτών. Όπως ενημερωθήκαμε:
• Ποσοστό 1% θα αφαιρεθεί από αυτούς που αποπληρώνουν εδώ και
χρόνια το δάνειό τους χωρίς προβλήματα, αυτό θα προκύψει τον Ιανουάριο του 2017 με αναδρομική ισχύ από
τον Ιούνιο του 2016.
• Αίτηση για να μπουν στις νέες ρυθμίσεις
πρέπει να κάνουν όλοι πλην των καλοπληρωτών της περίπτωσης του 1%.
• Στην υποβολή της αίτησης δεν θα
συμπληρώνεται από τον δανειολήπτη
η ένταξη στις επί μέρους κατηγορίες
αλλά αυτό θα γίνεται από το Ταμείο
και με βάση τα αντικειμενικά και εισοδηματικά κριτήρια του δανειολήπτη.
• Κούρεμα των δανείων αποκλείστηκε
κατηγορηματικά.
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• Αιτήσεις για νέα δάνεια δεν γίνονται
δεκτές.
• Καταβάλλεται προσπάθεια το Ταμείο
να μπορεί να ενημερώσει και να σταματήσει έγκαιρα την παρακράτηση της
δόσης του δανειολήπτη μετά το πέρας
της αποπληρωμής του δανείου.
• Οι μειώσεις που θα επέλθουν αφορούν το επιτόκιο των τόκων και όχι
του κεφαλαίου.
• Για τα λοιπά θέματα που είχαμε θέσει
στην προηγούμενη συνάντησή μας,
συμφωνήθηκε να υπάρξει εκ νέου
συνάντηση τον Ιανουάριο του 2017,
με τη συμμετοχή και εκπροσώπου της
Φυσικής Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να εξεταστούν
εξειδικευμένες περιπτώσεις δανειοληπτών.
Για πληρέστερη ενημέρωση των συναδέλφων, έχουν δημοσιευθεί στην
ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας μας:
• Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση,
• Νέο πλαίσιο πολιτικής ρυθμίσεων δανείων,
• Σχετικοί όροι
Η προσπάθειά μας συνεχίζεται, αναγνωρίζοντας τα δίκαια αιτήματα και τα
παράπονα των συναδέλφων δανειοληπτών, δεδομένης της δυσχερούς τους
θέσεως στην οποία έχουν βρεθεί εξαιτίας των καταστροφικών αποφάσεων
που λήφθηκαν εις βάρος των Ταμείων
το προηγούμενο διάστημα.

Δείχνετε το μένος σας κατά της αστυνομίας
Σ

τη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης,
Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, κατέθεσε (16 Νοεμβρίου 2016) τις
προτάσεις μας ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ.
Γρηγόριος Γερακαράκος, στο πλαίσιο ακρόασης
των Φορέων για τον «Εθνικό Μηχανισμό Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας». Μια ρύθμιση
που αφορά αμιγώς τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης.
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, «ως
Ομοσπονδία αδυνατούμε πραγματικά να αντιληφθούμε το παρατεταμένο μένος των κυβερνώντων, οι οποίοι συνεχώς και απρόκλητα σπιλώνουν και απαξιώνουν το έργο του εργαζόμενου
αστυνομικού, με πρόσχημα την ευαισθησία στα
Δημοκρατικά ιδεώδη και πιστεύω. Δεν αρκούν τα
υφιστάμενα όργανα ελέγχου των Αστυνομικών
που πρέπει να προστεθεί ένα ακόμη;
Επιχειρείται πραγματικά και ουσιαστικά η
υποβάθμιση των πειθαρχικών οργάνων του Σώματος; Ποια είναι η επίσημη θέση της Πολιτικής
και Φυσικής Ηγεσίας;
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Όσοι μηχανισμοί και δικλίδες ελέγχου εάν
εφαρμοσθούν δεν θα επιφέρουν το επιδιωκόμενο
αποτέλεσμα για τον απλούστατο λόγo ότι είμαστε
Ένστολοι Δημοκράτες με πίστη και αφοσίωση στις
Αρχές του Δικαίου και του Συντάγματος!!

Απολαμβάνουμε
της εμπιστοσύνης
και της στήριξης της
Κοινωνίας των Πολιτών ως Θεσμός
της Πολιτείας και ας
αναλογιστούν άλλοι
για τις ευθύνες που
έχουν ως προς τις
Συνταγματικές τους
εκτροπές από το
έτος 2010 και εντεύθεν. ΑΞΙΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΟΥ ΜΑΣ
ΑΝΗΚΕΙ!!!»
Μιλώντας ενώπιον των βουλευτών της Επιτροπής, ο κ. Γερακαράκος τόνισε ότι οι άνδρες και
οι γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας δεν έχουν
έλλειμμα Δημοκρατίας , δεν εκδηλώνουν ακραίες
και φασίζουσες συμπεριφορές, δεν βασανίζουν,
δεν καταπιέζουν. Η συντριπτική τους πλειοψηφία
είναι παιδιά δημοκρατικά , μορφωμένα, φίλεργα
με σεβασμό στις αρχές, τους νόμους και τους
εκπροσώπους αυτών.
Με αυτή την παραδοχή το παρόν υπό ψήφιση
νομοσχέδιο δεν παρουσιάζει για εμάς ιδιαίτερο ενδιαφέρον ούτε προκαλεί κάποια ανησυχία. Και πριν
προχωρήσω θα πρέπει να σας καταστήσω με αυτήν
μια παραδοχή. Η τροποποίηση του σχετικά πρόσφατου νόμου 3938/2011 με το παρόν νομο-

σχέδιο δεν γίνεται
λόγω ύπαρξης ανάγκης για στενότερο
και
αυστηρότερο
έλεγχο των στελεχών
της Ελληνικής Αστυνομίας και των Σωφρονιστικών Υπαλλήλων ή γιατί τάχα
έχει ξεσπάσει κάποια
κοινωνική αναταραχή για αυτό το θέμα
αλλά γίνεται λόγω της αδράνειας της Κυβέρνησης
– της κάθε Κυβέρνησης από το έτος 2011 έως και
σήμερα να εφαρμόσει και να ενεργοποιήσει τους
θεσμούς που προέβλεπε το άρθρο 1 του νόμου
3938/2011. Αυτή την αδράνεια της Κυβέρνησης
έρχεται να θεραπεύσει ο παρών νόμος και σε καμία
περίπτωση αποκλίνουσες συμπεριφορές Αστυνομικών. Για να είμαστε ξεκάθαροι.
Κάθε έλεγχος, όταν τηρεί τα εχέγγυα της διαφάνειας, του σεβασμού, της αξιοπρέπειας και το
τεκμήριο της αθωότητας του ελεγχομένου με σαφή ιεραρχικά δομημένες και αποτελεσματικές
διαδικασίες είναι καλοδεχούμενες από εμάς. Δεν
το φοβόμαστε. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα της
Ελληνικής Αστυνομίας και ας μην ψάχνει η Κυβέρνηση – η όποια Κυβέρνηση, άλλοθι, στην ενσωμάτωση τάχα κοινοτικών οδηγιών ή νομολο-

γιών των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων για να καλύψει τα δικά της ελλείμματα και τις δικές της αστοχίες στον τρόπο που χειρίζεται πολύ ευαίσθητα
θέματα της δημόσιας τάξης και της εσωτερικής
ειρήνης των Αστυνομικών που τα υπηρετούν.
Στη συνέχεια, ο κ. Γερακαράκος αναφέρθηκε
στις επιμέρους διατάξεις και στις νέες αρμοδιότητες που αποκτά ο Συνήγορος του Πολίτη (θέματα χρήσης πυροβόλων όπλων, παράταση της
τρίμηνης προθεσμίας για την εξέταση των καταγγελιών, υποχρεωτική αναστολή της έκδοσης
απόφασης του πειθαρχικών οργάνων έως την
έκδοση πορίσματος του Συνηγόρου του Πολίτη,
μόνιμη καχυποψία για την πειθαρχική διαδικασία
και ομηρία των καταγγελθέντων, χορήγηση ιατρικών εγγράφων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη
το ιατρικό απόρρητο κ.λπ.)
«Έχουμε κυριολεκτικά την αίσθηση ότι είμαστε
πολίτες δεύτερης ή και χειρότερης κατηγορίας.
Για εμάς τους μάχιμους αστυνομικούς του πεζοδρομίου, τους ανθρώπους του μόχθου είναι ένα
ακόμα όργανο ελέγχου – το πέμπτο ή το έκτο
κατά σειρά και παράλληλα δεν αλλάζει στην καθημερινότητά μας, δεν μας φοβίζει βέβαια, αλλά
δεν μας ενθαρρύνει κιόλας. Η πάταξη του εγκλήματος, η πάλη με το κακό και στην προσπάθεια
επιβολής της τάξης και εμπέδωσης της ασφάλειας αισθανόμαστε και πάλι μόνοι», τόνισε ο κ. Γερακαράκος.
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Σταματήστε τη φυγή, μην αποποιείστε των ευθυνών σας
ε αφορμή τα απαράδεκτα γεγονότα (8 Νοεμβρίου 2016) έξω
και μέσα από το Πολυτεχνείο,
τα οποία δυστυχώς εδώ και αρκετό καιρό έχουν προσλάβει μόνιμο χαρακτήρα,
οφείλουμε να επισημάνουμε ότι θα ήταν
για μας μια ακόμα «καλοστημένη παράσταση» αν δεν υπήρχε ο κίνδυνος να
θρηνήσουμε θύματα. Και επειδή δεν θέλουμε να είμαστε «θεατές» στο ίδιο επικίνδυνο και καταστροφικό «έργο», ως
Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών
Υπαλλήλων εκφράζουμε την έκπληξη
και την απογοήτευσή μας γιατί η κοινωνία βλέπει τους μπαχαλάκηδες να καταστρέφουν, να καίνε και να προκαλούν
καίγοντας ακόμα και ελληνικές σημαίες,
χωρίς να υψώνει φωνή διαμαρτυρίας.
Καλούμε την ηγεσία να αναθεωρήσει
την τακτική που ακολουθεί διαπράττοντας ένα διαρκές λάθος: Οι συνάδελφοί
μας δεν είναι σάκοι του μποξ και η
αστυνομία δεν είναι απορροφητήρας είτε της λαϊκής δυσαρέσκειας είτε των
όποιων εγκληματικών σχεδίων και πολιτικών σκοπιμοτήτων.
Είναι για να προστατεύει τη ζωή και
την περιουσία των συμπολιτών μας, να
εξασφαλίζει την τάξη και την ασφάλεια
στην πόλη και φυσικά να μην επιτρέπει
σε κανέναν να προσβάλει τα ιερά μας
σύμβολα. Οι απίστευτες εικόνες με την
ελληνική σημαία να φλέγεται στα χέρια
βανδάλων και μάλιστα ως σόου για τις
τηλεοπτικές ανάγκες, δεν πρέπει να
επαναληφθούν. Γι' αυτή τη σημαία, άλλοι έχουν δώσει ακόμα και τη ζωή τους.
Καλούμε τέλος την Κυβέρνηση, αντί
να απαξιώνει τον αστυνομικό θεσμό και
την αστυνομία, να την αφήσει να κάνει
τη δουλειά της απερίσπαστα, έτσι ώστε
να συλλάβει και να οδηγήσει ενώπιον
της Δικαιοσύνης αυτούς που έχουν
αναγάγει σε καθημερινή πλέον βάση
την μπαχαλοποίηση της ύπαρξής τους,
λειτουργώντας εμπρηστικά και αποστα-
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θεροποιητικά με επικίνδυνες επιθέσεις
εναντίον των αστυνομικών, με καταστροφές και άλλες πράξεις βίας, βασιζόμενοι στην κυβερνητική απραξία και
στην ιδιότυπη ασυλία που κατά καιρούς
απολαμβάνουν.
Στη ΔΑΕΑ
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του
Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ.
Δημητρίου Αναγνωστάκη και του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου κ. Κωνσταντίνου Τσουβάλα συνοδευόμενων από τα υπόλοιπα μέλη της
ηγεσίας, στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, υπήρξε
άμεση παρέμβαση του Προέδρου της
Ομοσπονδίας μας κ. Γρηγόρη Γερακαράκου και της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, με αιχμή στα συσσωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
συνάδελφοί μας, τόσο σ' αυτά τα ενδοϋπηρεσιακά όσο και σ' αυτά που προκαλούνται από τους χειρισμούς της Διοίκησης και έχουν κοινωνικό αντίκτυπο.
Ειδικότερα αφού εκφράσαμε την έντονη ανησυχία μας για τον τρόπο που
λειτουργεί η ΔΑΕΑ, χωρίς δηλαδή να τηρούνται απαρέγκλιτα οι ισχύουσες διατάξεις, ζητήσαμε αφενός να μην συγχέονται οι διακριτοί ρόλοι των Υποδιευθύνσεων Αποκατάστασης Τάξης και
Μέτρων Τάξης αφετέρου δε να υπάρξει
μέριμνα για την άμεση στελέχωσή τους,
δεδομένου ότι υπάρχει τάση φυγής από
τις υπηρεσίες αυτές, χωρίς να αναπληρώνονται τα κενά που προκύπτουν.
Μείζον επίσης πρόβλημα συνιστά η
ασάφεια των εντολών που διαβιβάζονται
μέσω ασυρμάτου και εκ του μακρόθεν,
από ανώτατους αξιωματικούς σε περίπτωση επεμβάσεων και συλλήψεων, με
αποτέλεσμα στη συνέχεια να αναζητούνται οι τυχόν ευθύνες στα κατώτερα
κλιμάκια ή και να στέλνονται στα δικαστήρια ως μάρτυρες απλοί αστυφύλακες
αν και ενεργούν με εντολές άλλων. Ση-

μαντική ήταν και η αναφορά μας στους
οξυμένους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι διμοιρίες και όσοι απασχολούνται ειδικότερα στα hot spots της νησιωτικής χώρας, όπου πέραν των άλλων
προβλημάτων έχει ανακύψει και η μη
έγκαιρη καταβολή των νυχτερινών.
Τέλος, καλέσαμε την Ηγεσία να σκύψει πραγματικά στα προβλήματα των
συναδέλφων μας διότι εμείς από την
πλευρά μας δεν είμαστε διατεθειμένοι να
ανεχθούμε ουδεμία περαιτέρω ολιγωρία.
Η Ένωση Αθήνας
Εξάλλου, η Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αθήνας, με ανακοίνωσή της
για το ίδιο θέμα, τονίζει μεταξύ άλλων
ότι έμφαση, επίσης, δόθηκε στην έλλειψη προσωπικού που παρατηρείται,
έχοντας σαν αποτέλεσμα την υποστελέχωση των διμοιριών, πολλές εκ των
οποίων αποστέλλονται στα νησιά για
την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού
προβλήματος. Τονίστηκε δε ότι πρέπει
να βρεθούν τεχνικοί τρόποι ώστε να
υπάρξει αύξηση προσωπικού ενώ αναφέρθηκε και το οξύμωρο γεγονός ότι
από υπηρεσίες που θεωρητικά είναι δύσκολο να φύγει κανείς, είναι πολύ εύκολη η μετακίνηση αν ο προορισμός είναι μία ειδική θέση φύλαξης επισήμου.
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίας Τάξης
κ. Αναγνωστάκης Δημήτριος εξήρε από
τη μεριά του την εργατικότητα των αστυνομικών δυνάμεων δείχνοντας τον θαυμασμό του, αναλύοντας όμως και αυτός
από την μεριά του την αδυναμία της Πολιτικής Ηγεσίας να λύσει τα προβλήματα
της Αστυνομίας λόγω της δύσκολης δημοσιονομικής κατάστασης που επικρατεί
στη Χώρα. Ο κ. Αρχηγός τέλος, ως ελάχιστη ανταπόδοση για την επαγγελματική
στάση των αστυνομικών το επίμαχο διάστημα του Νοεμβρίου ανακοίνωσε δια
ζώσης τη διαταγή του, η οποία χορηγεί
επιπλέον ημερήσιες αναπαύσεις για το
αστυνομικό προσωπικό.

Προληπτικά μέτρα
για την ψυχική υγεία
την παρουσίαση των Ψυχομετρικών τεστ και της
Γραμμής Συμβουλευτικής Ψυχολογικής Υποστήριξης, που έγινε (24 Νοεμβρίου 2016) στο Αρχηγείο
της Ελληνικής Αστυνομίας παρουσία του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρη Αναγνωστάκη, της
Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, των εκπροσώπων του
ΚΕΜΕΑ, της Διεύθυνσης Υγειονομικού και άλλων Διευθύνσεων του Αρχηγείου, προσκλήθηκαν και εκπροσωπή-
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θηκαν δια των προέδρων τους οι Ομοσπονδίες μας.
Από την πλευρά μας χαιρετήσαμε την απόφαση της
Ηγεσίας και τονίσαμε ότι πρόκειται για θετικά μέτρα τα
οποία έπρεπε να έχουν προ πολλού εφαρμοστεί στον τομέα της πρόληψης, διότι η ψυχική υγεία πρέπει να αντιμετωπίζεται εξίσου σοβαρά όπως και η σωματική, δεδομένου ότι το αστυνομικό επάγγελμα είναι από τα πλέον
στρεσογόνα (πρώτο με δεύτερο αυτό των εκπαιδευτικών,
όπως έχουν δείξει σχετικές
έρευνες) και το αστυνομικό
προσωπικό δικαιούται να τυγχάνει προστασίας και υποστήριξης, διότι το στρες μπορεί να
έχει δυσάρεστες συνέπειες όχι
μόνο για κάποιον αστυνομικό ή
την οικογένειά του, αλλά και για
τους πολίτες.

Μη μας αγνοείτε
κύριε Πρωθυπουργέ
τον Πρωθυπουργό της Χώρας κ. Αλέξη Τσίπρα απευθύνθηκαν (9-12-16) για άλλη μια
φορά οι Ομοσπονδίες με αφορμή τις εξαγγελίες του για την ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων.
Του υπενθύμισαν τις κατά καιρούς δηλώσεις του
ιδίου στην Ολομέλεια της Βουλής αναφορικά με την
ενίσχυση των Σωμάτων Ασφαλείας για τον πρόσθετο
λόγο ότι αντιμετωπίζουν επιτυχώς το μεταναστευτικό
– προσφυγικό πρόβλημα και συγκεκριμένα αυτά που
είπε για τα 700 εκατομμύρια πλεόνασμα και την βούλησή του ότι θα υπάρξει ανταπόδοση «διότι γνωρίζουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, σήμερα, δίνουν με το παραπάνω για να κρατιέται
όρθια η χώρα και θα τους το ανταποδώσουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι».
«Παρά την ξεκάθαρη αυτή τοποθέτησή σας, διαπιστώνουμε ότι δεν κάνατε
χθες καμία αναφορά στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις,
εκτός κι αν συμφωνείτε με την τακτική του υπουργείου Οικονομικών να προωθεί και μάλιστα ερήμην μας, ένα νέο σχέδιο νόμου για το ειδικό μισθολόγιο
Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας που θα προβλέπει νέες μειώσεις
μισθών και συντάξεων» σημειώνουν στην επιστολή με την οποία τον κάλεσαν
να ανταποκριθεί έστω αυτή τη φορά στο αίτημά μας και να μας δεχθεί στο
Γραφείο του προκειμένου να του εκθέσουμε αναλυτικά τους λόγους για τους
οποίους επιβάλλεται η άμεση ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και
της υλικοτεχνικής υποδομής των Σωμάτων Ασφαλείας.

Σ

Καταβολή τροφείων
αστυνομικών σκύλων

ετά από παράπονα συναδέλφων, ότι δεν καταβάλλονται έγκαιρα τα
τροφεία στους συνοδούς αστυνομικών σκύλων, ο Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων κ. Χρήστος Συνδρεβέλης και ο αντιπρόσωπος κ.
Στέφανος Πανδής, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ.
Γρηγόρη Γερακαράκο, μετέβησαν στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και στη Διεύθυνση Οικονομικών (6ο
Τμήμα) του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να δοθεί λύση στο χρονίζον αυτό πρόβλημα.
Μετά από ενημέρωση της Διευθύντριας της ΥΔΕ κας Σταματίνας Μουρελάτου, η ίδια δεσμεύτηκε ότι ο έλεγχος των παραστατικών θα γίνεται κατά
προτεραιότητα λόγω της ιδιαιτερότητας της χορήγησης των αναγκαίων για
τη σίτιση και υγειονομική περίθαλψη των αστυνομικών σκύλων. Σε ό,τι αφορά τα χρωστούμενα, ενημερωθήκαμε ότι σήμερα καταβλήθηκαν στους συναδέλφους της Αττικής τα ποσά μηνός Οκτωβρίου, ενώ για τον Νοέμβριο
ξεκίνησε ο έλεγχος της διαδικασίας και σύντομα θα καταβληθούν και αυτά
σε όλη σχεδόν την περιφέρεια. Τα δε υπόλοιπα κονδύλια, που αφορούν αιτήματα από άλλες Διευθύνσεις Αστυνομίας, μας τονίστηκε ότι εφόσον παραλαμβάνονται έγκαιρα τα σχετικά παραστατικά, θα προωθούνται άμεσα για
την εκταμίευση των αιτηθέντων χρημάτων.
Εν συνεχεία, ακολούθησε συνάντηση με την Τμηματάρχη του 6ου Τμήματος Οικονομικών κα Κωνσταντίνα Καραγιάννη, η οποία όχι μόνο έδειξε
το ενδιαφέρον της αλλά μας διαβεβαίωσε επιπροσθέτως ότι προσπαθεί να
μην υπάρχει πρόβλημα στη διεκπεραίωση των εγγράφων, κατανοώντας πλήρως τα προβλήματα των συναδέλφων, γεγονός που το επισημάναμε κι εμείς
με τον πλέον επίσημο τρόπο.

Μ
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ΝέαΑστυνομία Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2016

«Υπάρχει προοπτική, υπάρχει ελπίδα;
Ενωμένοι διαμορφώνουμε το μέλλον μας»
Οι εργασίες του 26ου Πανελλαδικού Συνεδρίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ., στέρεα βάση για νέους αγώνες

λοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι εργασίες του
26ου Πανελλαδικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας
μας που πραγματοποιήθηκε στο Καρπενήσι
(29/11-1/12 2016), φέροντας τη σφραγίδα αφενός
της συμμετοχής 450 και πλέον αντιπροσώπων από τις
58 Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις μας, αφετέρου δε της μεγάλης και ουσιαστικής ανταπόκρισης των εκλεκτών προσκεκλημένων μας, οι οποίοι παραβρέθηκαν και τίμησαν
την Ομοσπονδία, αναγνωρίζοντας τόσο τη δική μας θετική συμβολή στην ανάδειξη και επίλυση προβλημάτων
όσο και του συνόλου των Ελλήνων Αστυνομικών στην
αποτελεσματική λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας.
Μετά από γόνιμο διάλογο - εποικοδομητική κριτική - υποβολή
προτάσεων και με τη σκέψη όλων στο καίριο ερώτημα «Υπάρχει προοπτική, υπάρχει ελπίδα; Ενωμένοι διαμορφώνουμε το μέλλον μας»,
οι σύνεδροι ενέκριναν κατά πλειοψηφία τον Διοικητικό Απολογισμό
που παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας κ. Κωνσταντίνος Μαλλικόπουλος, τον Οικονομικό Απολογισμό και τον
Προϋπολογισμό έτους 2017 που παρουσίασε ο Ταμίας της Ομοσπονδίας κ. Γεώργιος Κουλιάκης, τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τροποποίηση σειράς άρθρων του Καταστατικού της Ομοσπονδίας με στόχο την ενίσχυση της δημοκρατικής της λειτουργίας,
ενώ το προτεινόμενο Ψήφισμα, εγκρίθηκε ομόφωνα, σύμφωνα και
με τις προτάσεις που κατατέθηκαν από τους συνέδρους για τον εμπλουτισμό και την ενσωμάτωση σε αυτό και άλλων αιτημάτων.
Αναφορικά με τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, αφού έγινε η
σχετική εισήγηση από τον Πρόεδρο της Ε.Γ. κ. Γρηγόρη Γερακαράκο
και αντηλλάγησαν απόψεις επ' αυτών, αποφασίστηκε να γίνεται στο
εξής η σύγκληση του Πανελλαδικού συνεδρίου αντί του τελευταίου
τριμήνου εκάστου έτους, το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, προκειμένου να υπάρχει ευθυγράμμιση των εσόδων – εξόδων της Ομοσπονδίας με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.
Επίσης, αποφασίστηκε η εκλογή και στελέχωση των βασικών 5μελών Ομάδων Εργασίας (ασφαλιστικά – οικονομικά θέματα, διοικητικά
και θέματα εκπαίδευσης -επιμόρφωσης) να γίνεται από το συνέδριο
με το σύστημα της απλής αναλογικής και να προβλέπεται η τακτική
μηνιαία συνεδρίασή τους, ενώ η Γραμματεία Γυναικών να εκλέγεται
επίσης παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου από τις συναδέλφισσες

Ο

αντιπροσώπους των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων, ομοίως με το σύστημα της απλής αναλογικής εναρμονίζοντας έτσι το Καταστατικό της
με τον συνδικαλιστικό νόμο, αλλά και αναβαθμίζοντας το ρόλο και
τη λειτουργία της πράγμα που ήταν και πρωταρχικός μας στόχος.
Οι άλλες αλλαγές αφορούν το δικαίωμα των αντιπροσώπων των
Πρωτοβαθμίων Ενώσεων, να εκλέγουν στο εξής - πέραν των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου - και τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας για την υπό ίδρυση Συνομοσπονδία Σωμάτων Ασφαλείας με τους
φορείς στα άλλα Σώματα. Επίσης, αποφασίστηκε η επέκταση του τίτλου
του Αντιπροέδρου ΙΝ.Α.Μ.Ε.ΤΕ σε Αντιπρόεδρο Εκπαιδευτικών και Επιμορφωτικών Θεμάτων – ΙΝ.Α.Μ.Ε.ΤΕ., καθώς επίσης και να ιδρυθεί
Συνδικαλιστικό Ταμείο Αλληλεγγύης Αστυνομικών, σύμφωνα με την
πρόταση που κατατέθηκε από την Ένωση Βορειοανατολικής Αττικής.
Οι εργασίες του φετινού συνεδρίου, ξεχώρισαν ιδιαίτερα χάριν της
ουσιαστικής ομιλίας - παρέμβασης του Επίτιμου Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Σωτηρίου Ρίζου, ο οποίος ενέταξε τις
αποφάσεις που μας αφορούν, στις μεγάλες αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, πιστοποιώντας ότι το Ελληνικό Δίκαιο είναι ισχυρότερο των Μνημονίων ενώ ο ίδιος υπενθύμισε στους
συνέδρους ότι μόνο αγωνιζόμενοι θα βρουν το δίκιο τους.
Επίσης, το συνέδριο ξεχώρισε χάριν του χαιρετισμού που απηύθυνε
ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κώστας Μπακογιάννης, στο
πλαίσιο του οποίου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή προς τιμήν του αείμνηστου πατέρα του Παύλου Μπακογιάννη. Ο κ. Περιφερειάρχης
στάθηκε στην εξαιρετική σημασία της διοργάνωσης του συνεδρίου
στο Καρπενήσι και βαθιά συγκινημένος είπε ότι όλη η οικογένειά του

Υψηλές παρουσίες
Τις εργασίες τίμησαν επίσης με τη συμμετοχή και τις
μεστές τους ομιλίες ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλης Λεβέντης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Ιωάννης Σαρακιώτης, ο Αναπληρωτής Τομεάρχης Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, αρμόδιος για θέματα Προστασίας του Πολίτη, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο επίσης
βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ν. Ευρυτανίας κ. Κωνσταντίνος Κοντογιώργος, ο βουλευτής της ΔημοκρατικήςΣυμπαράταξης (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) κ. Γιώργος Αρβανιτίδης,
ο βουλευτής του ΚΚΕ κ. Αθανάσιος Παφίλης, ο Αναπληρωτής Γραμματέας Ασφάλειας και Προστασίας του Πολίτη
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνος Μπακόλας, ο
Αντιπερειφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τάσιος,
ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Νικόλαος Σουλιώτης, ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπάμπαλης, ο εκπρόσωπος
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπενησίου κ. Γεωργίου, πατήρ Νήφων, ο πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ. κ. Ιωάννης Κα-
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τσιαμάκας, ο πρόεδρος της ΕΑΠΣ κ. Ιωάννης Σταμούλης,
ο πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ κ. Δημήτρης Σταθόπουλος, ο
πρόεδρος της ΠΕΑΛΣ κ. Δημήτρτης Σαϊτάκης, οι εκπρόσωποι των τομέων Σωμάτων Ασφαλείας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ. Νικόλαος Παυλίδης και Κωνσταντίνος Μπουμπούρης, ο πολιτευτής Ευρυτανίας του ιδίου κόμματος κ. Κωνσταντίνος
Μπίκας, του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Απόστολος Ψωμάς.
Επίσης, τίμησαν με την παρουσία τους τις εργασίες του
Συνεδρίου μας ο Γενικός Περιφερειακός Διευθυντής Αστυνομίας Στερεάς Ελλάδας Υποστράτηγος κ. Ανδρέας Αποστολόπουλος, ο Διευθυντής Αστυνομίας Ευρυτανίας Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. Ιωάννης Νικοπολίδης, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ευρυτανίας Επιπυραγός κ. Σταύρος Φακίτσας καθώς και οι Νομικοί Σύμβουλοι
της Ομοσπονδίας κ. Χάρης Μπουκουβάλας και της Ε.Α.Υ.
Αθηνών κ. Βάιος Σκαμπαρδώνης και Βλάσσης Λιβανίδης.

οφείλει ευγνωμοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία για τη
σύλληψη των δολοφόνων του πατέρα του. Έκλεισε δε το
χαιρετισμό του κάνοντας έκκληση να μη γίνεται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης το έργο των αστυνομικών,
να υπάρξει συνεννόηση και παραδοχή ότι είναι αξιοθαύμαστη η προσφορά των αστυνομικών και ότι πρέπει αυτή
να αναγνωρίζεται εμπράκτως διότι και η κοινωνία έχει την
απόλυτη στήριξη και αποδοχή του έργου αυτού.
Σημαντική ήταν και η ενημέρωση των συνέδρων εκ μέρους του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδα» της Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών με ομιλητή τον Αναπληρωτή
Καθηγητή της Παιδιατρικής Αιματολογίας, Επιστημονικού
Διευθυντή κ. Στέλιου Γραφάκου που κάλεσε τους συνέδρους και μέσω
αυτών όλους τους αστυνομικούς να εγγραφούν στον κατάλογο δωρητών, ακολουθώντας το παράδειγμα της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Βέροιας.
Ως προστιθέμενη αξία εκλαμβάνεται και η εκδήλωση - παράθεση
δείπνου, που συνοδεύτηκε από πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα, προς τιμήν των επίσημων προσκεκλημένων όσο και των συνέδρων που έφτασαν στο Καρπενήσι υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες,
χάρη στην ετοιμότητα και συνδρομή των συναδέλφων και συναδελφισσών από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Ευρυτανίας και Φθιώτιδας
που είχαν διατεθεί σε μέτρα τάξης και ασφάλειας, και στους οποίους
ανήκουν θερμές ευχαριστίες, όπως τονίστηκε και από το βήμα του
συνεδρίου τόσο από τον πρόεδρό μας, όσο και από τον πρόεδρο της
φιλοξενούσας Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ευρυτανίας, κ. Κοσμά Τσιαμάκη. Τις ευχαριστίες μας έχει επίσης η Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας, που στήριξε οικονομικά τη διοργάνωση του συνεδρίου.
Με την έκδοση του Ψηφίσματος, η Ομοσπονδία συνεχίζει την επίμοχθη προσπάθεια για την ανακούφιση των μελών μας από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και τη δημιουργία πιο στέρεων βάσεων για να μπορεί η Ελληνική Αστυνομία να είναι πιο αποτελεσματική και άρα και ο δικός μας αγώνας να βρίσκει μεγαλύτερη απήχηση
και υποστήριξη μέσα στην κοινωνία.
Με το δυναμισμό που επιδεικνύουμε και με τους ενωτικούς μας
αγώνες, ευελπιστούμε ότι η ελπίδα δεν θα χαθεί. Υπάρχει ελπίδα και
προοπτική στους αγώνες μας, στην ίδια μας την ύπαρξη, στην Ομοσπονδία και στις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις μας.
Το συνέδριο συνεχίζεται! Εμπρός για νέους αγώνες!

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
«Σας οφείλουμε ευγνωμοσύνη
όλοι στην οικογένειά μας»
αιρετίζοντας τις εργασίες του συνεδρίου, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος κ. Κώστας Μπακογιάννης, τόνισε ότι έχει εξαιρετική σημασία το συνέδριο γιατί γίνεται σε μια μικρή Ένωση, που έχει όμως
μεγάλη καρδιά και πλούσια συμμετοχή στα κοινά. Από
το βήμα του συνεδρίου, απηύθυνε στη συνέχεια ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ελληνική Αστυνομία, τονίζοντας
ότι οι δολοφόνοι του πατέρα του είναι στη φυλακή χάριν
των Ελλήνων αστυνομικών. «Σας οφείλουμε ευγνωμοσύνη όλοι στην οικογένειά μας», είπε. Μιλώντας στη συνέχεια για το ρόλο της
Ελληνικής Αστυνομίας στην ελληνική κοινωνία, ζήτησε να συμφωνήσουμε σε κάποια αυτονόητα πράγματα. Να μη γίνεται η αστυνομία προϊόν πολιτικής εκμετάλλευσης και το έργο μας να μην παραδίδεται βορά στις μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Να ομονοήσουμε με πνεύμα συνεργασίας και συνεννόησης με την παραδοχή ότι, ό,τι κάνουμε ως αστυνομικοί είναι αξιοθαύμαστο.
Αναφερόμενος στη συνέχεια στα αιτήματά μας τόνισε ότι είναι αδιανόητο οι
βουλευτές να περικόπτουν τη μισθοδοσία και την ίδια ώρα να περιφρουρούν τη
Βουλή και κάλεσε τον πολιτικό κόσμο να αναγνωρίσει την συμβολή και την προσφορά της αστυνομίας πέρα από ιδεολογίες. Η αστυνομία, τόνισε, έχει την αποδοχή της κοινωνίας γιατί είναι σάρκα από τη σάρκα της. «Εσείς είστε ο λαός με
το λαό για το λαό. Είναι μύθος ότι υπάρχει απόσταση. Αυτό αποδεικνύεται και με
τις δημοσκοπήσεις και με τις μεγάλες επιτυχίες των αστυνομικών υπηρεσιών».
Τέλος εξήρε τη συνεργασία της αστυνομίας με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
αναφέρθηκε στους συναδέλφους που επιτελούν το έργο τους υπό αντίξοες συνθήκες και κάλεσε τους συνέδρους να γίνουν πρεσβευτές του τόπου του.

Χ
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Η ελπίδα και η προοπτική, κατοικούν
στο ίδιο μας το σπίτι, στην ΠΟΑΣΥ!
«Αν είναι να μας πουν τα ίδια, όπως και πέρυσι, με ένα τυπικό χαιρετισμό,
καλό είναι να το αποφύγουν», τόνισε από το βήμα του συνεδρίου ο κ. Γρηγόρης
Γερακαράκος απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων

Οι απαντήσεις
της Ηγεσίας
Σ
νοίγοντας τις εργασίες του 26ου συνεδρίου, ο πρόεδρος της
Εκτελεστικής Γραμματείας κ. Γρηγόρης Γερακαράκος ευχαρίστησε τους συναδέλφους για το διαρκές τους ενδιαφέρον και
την αδιάλειπτη στήριξή τους προς την Ομοσπονδία, τονίζοντας ότι
κάνουμε πράξη όσα είχαν αποφασιστεί στο 25ο συνέδριο για τη συνέχιση της ενωτικής πορείας μας, μέσω της αποκέντρωσης της λειτουργίας των οργάνων μας, της στήριξης των μικρών Ενώσεων, όπως
εν προκειμένω έγινε και με τη διοργάνωση του συνεδρίου στο Καρπενήσι και της ανοικτής γραμμής επικοινωνίας με τη βάση της Ομοσπονδίας, ώστε όπου υπάρχουν λάθη, να γίνονται διορθώσεις χωρίς
αγκυλώσεις, αλλά και μέσω της τηλεοπτικής εκπομπής «Κοινωνία και
Αστυνομία» στην οποία συμμετέχουν όλοι χωρίς διακρίσεις κλπ.
Κάλεσε δε, όσους ασκούν κριτική εκ του πονηρού, να έχουν το
θάρρος να διατυπώνουν τις απόψεις τους με παρρησία και να υποβάλλουν προτάσεις αντί να αναλίσκονται σε στείρα αντιπαράθεση από
διάφορα site ή facebook, απαξιώνοντας είτε τον εαυτό τους τον ίδιο
είτε τους συναδέλφους που εκπροσωπούν, οι οποίοι όμως εμπιστεύονται την Ομοσπονδία και αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι από πέρυσι έχουμε πανελλαδικά, σε Πρωτοβάθμιες Ενώσεις,
2.500 νέες εγγραφές. Η διεύρυνση της συμμετοχής και η απαιτητική
εκπροσώπηση απαιτούν όμως τη διενέργεια συνδικαλιστικών σεμιναρίων, λαμβάνοντας υπόψη και τον απαιτητικό μας στόχο για την
ίδρυση Συνομοσπονδίας Σωμάτων Ασφαλείας.
Αναφερόμενος στο συνδικαλιστικό μας έργο, που αναλυτικά περιγράφεται στην πολυσέλιδη έκδοση (408 σελίδων) του Διοικητικού
Απολογισμού, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρης Γερακαράκος ενημέρωσε τους συνέδρους για τις νικηφόρες μάχες που δώσαμε
(αποφάσεις ΣτΕ, ασφαλιστικό κλπ), τονίζοντας ότι δεν είμαστε πολιτικοί αλλά συνδικαλιστές. Για μας, κόμμα μας είναι η Ομοσπονδία και
δεν πρέπει να μας θεωρείτε δεδομένους κανενός, τόνισε. Έθεσε δε
και κατά την επίσημη τοποθέτησή του τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου, ενώπιον της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας, αμείλικτα ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την ανακολουθία των λόγων και των
πράξεών της, αλλά και προς την αντιπολίτευση την οποία κάλεσε ειδικότερα να ξεκαθαρίσει αν θα πάρει πίσω το νόμο Κατρούγκαλου,
όταν βρεθεί στην κυβέρνηση.
Μιλώντας τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου ενώπιον των επίσημων
προσκεκλημένων, στάθηκε ιδιαίτερα στην απόφαση για τη διεξαγωγή
του συνεδρίου στο πανέμορφο Καρπενήσι, σε μια περιοχή που πέρα
από τη φυσική ομορφιά και τη συμβολή της στην ανάπτυξη του τόπου
μας έχει παίξει σημαντικό ρόλο σε όλες τις περιόδους της ελληνικής
ιστορίας. Από την αρχαία Οιχαλία μέχρι την Ελληνική Επανάσταση και
από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι την Εθνική Αντίσταση. Καλωσορίζοντας δε ειδικά τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος, τον κ. Κώστα
Μπακογιάννη, κάλεσε τους συνέδρους να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή
στη μνήμη του αείμνηστου πατέρα του Παύλου Μπακογιάννη τον
οποίο δολοφόνησαν άνανδρα οι τρομοκράτες της «17 Νοέμβρη».

Α

Ξεδιπλώνοντας, στη συνέχεια, τις σκέψεις του για τη συνδικαλιστική μας πορεία, ο κ. Γερακαράκος αναφέρθηκε στην απογοήτευση
που προκαλούν στους εργαζόμενους τα συνδικάτα. «Δεν υπάρχει
προοπτική, δεν υπάρχει ελπίδα, λένε… Αλλά το φαινόμενο αν το γενικεύσουμε, είναι ευρύτερο. Όλοι παρακολουθούμε τον προβληματισμό που αναπτύσσεται διεθνώς, με αφορμή το Brexit, την εκλογή
Tramp και άλλα, διεθνούς εμβέλειας γεγονότα. Τι επιπτώσεις έχει η
παγκοσμιοποίηση; Γιατί επικρατούν ακραίες πολιτικές θέσεις και
απόψεις, στη χώρα μας και αλλού; Γιατί δεν υπάρχει κοινή λογική
ούτε στα αυτονόητα, αλλά τείνει να επικρατήσει παντού ένας αυτοκαταστροφικός παραλογισμός; Αυτά είναι ερωτήματα Κυρίες και Κύριοι, που απασχολούν το συνδικαλιστικό μας κίνημα καθημερινά, μαζί
με τα μικρά και μεγάλα εσωτερικά προβλήματα τόσο του αστυνομικού
οργανισμού όσο και των συναδέλφων μας.
Σαν συνδικάτο, είναι λάθος να αγωνιζόμαστε, σαν να είμαστε κλεισμένοι σε μια γυάλα και να αδιαφορούμε για τους γύρω μας, για τα
αδέρφια μας, για τους γονείς μας, για τα παιδιά των γειτόνων μας,
για την κοινωνία στο σύνολό της.
Η απάντηση στο ερώτημα που προβάλει, ως κεντρικό σύνθημα στο
συνέδριό μας, προφανώς δεν είναι εύκολη. Και δεν είναι εύκολη,
διότι δεν τελειώνουμε με ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ. Είναι το περιεχόμενο,
που πρέπει να τη συνοδεύει, όποια κι αν είναι αυτή.
Αλλά σε κάθε περίπτωση, εκείνο που έχει σημασία, είναι ότι εμείς,
ως συνδικάτο, πρέπει να είμαστε ενωμένοι και δυνατοί, για να διαμορφώνουμε το μέλλον μας, μέσα από τις παρεμβάσεις, τις συμμαχίες
μας με την κοινωνία, με τους άλλους κλάδους των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας. Για μας, η ελπίδα
και η προοπτική, κατοικούν κατ’ αρχήν στο ίδιο μας το σπίτι, στην
ΠΟΑΣΥ. Αυτή είναι ο τροφοδότης της ζωής και της δύναμης που μας
χρειάζεται για να εκπροσωπήσουμε τα μέλη μας και να διεκδικήσουμε
το μέλλον που μας έχουν στερήσει τα τελευταία χρόνια
-αυτοί που προκάλεσαν τη χρεοκοπία της χώρας,
-αυτοί που ρήμαξαν τους μισθούς και τις συντάξεις,
-αυτοί που λήστεψαν τα αποθεματικά του ταμείου και
-αυτοί που μας υποσχέθηκαν ότι είχαν έτοιμες τις λύσεις, αλλά
που δυστυχώς, χρειάστηκαν μόνο λίγοι μήνες, για να ανακρούσουν
κι αυτοί πρύμνη, όπως και οι προηγούμενοι, και άρα, να εκτεθούν
ανεπανόρθωτα».
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ,μιλώντας ενώπιον των επίσημων προσκεκλημένων, στο μεγάλο θέμα των οικονομικών μας απολαβών και
στη μη συμμόρφωση της κυβέρνησης στις αποφάσεις του Συμβουλίου
της Επικρατείας. «Γνωρίζετε ότι δίνουμε έναν άνισο αγώνα. Όμως, η
νέα απόφαση - «βόμβα» του Συμβουλίου της Επικρατείας που δημοσιεύθηκε φέτος το Μάιο, κρίνοντας ως αντισυνταγματικές και τις
διατάξεις του νόμου, βάσει του οποίου έχει γίνει η κατά το ήμισυ μισθολογική μας αποκατάσταση, αποτελεί μια ακόμα σημαντικότατη
κατάκτηση του συνδικαλιστικού μας κινήματος.
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τα ερωτήματα που τέθηκαν από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, πρώτος κλήθηκε να απαντήσει ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Τόσκας.
Ειδικότερα, κλήθηκε να απαντήσει αν η κυβέρνηση θα
ακολουθήσει το μοναχικό δρόμο της μη εφαρμογής των
αποφάσεων του ΣτΕ, τι θα γίνει με το μισθολόγιο και το πάγωμα των μισθολογικών προαγωγών, γιατί καθυστερεί το
επίδομα εξομάλυνσης και άλλα κρίσιμα θέματα.
Λαμβάνοντας το λόγο, ζήτησε να μην επηρεαζόμαστε από
προβοκατόρικα δημοσιεύματα, σημειώνοντας ότι στον προϋπολογισμό της αστυνομίας για το 2017 δεν υπάρχει
διαφοροποίηση για το μισθολόγιο, ενώ ο υπουργός Οικονομικών υπέγραψε ήδη την απόφαση για τα νυχτερινά
(2,5 εκατομμύρια ευρώ). Παραδέχθηκε δε ότι δεν υπάρχει
πρόοδος για το επίδομα εξομάλυνσης, καίτοι είχε δεσμευτεί
κατά τη σχετική συζήτηση στη Βουλή, ενώ τόνισε ότι δεν αρκούν ούτε οι εκσυγχρονισμοί που ήδη έχουν γίνει και στους
οποίους αναφέρθηκε αναλυτικά στη συνέχεια ο Γενικός
Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης,
όπως και ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας κ. Τζανέτος
Φιλιππάκος (νέο δόγμα ασφαλείας, αναδιοργάνωση, Κώδικας Μεταθέσεων, αξιοποίηση των ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκά προγράμματα για το μεταναστευτικό, πάρεργα (επίδοση δικογράφων), εκπαίδευση- ανωτατοποίηση σχολών, διαγωνισμοί
για νέα οχήματα, συστήματα επικοινωνιών – επιτήρησης συνόρων, Κινητές αστυνομικές μονάδες, Τοπικός Αστυνόμος,
Ηλεκτρονικό Αστυνομικό Τμήμα, Ψυχολογική υποστήριξη,
αποδέσμευση αστυνομικών από τα «επίσημα», Εργαστήρια
πληροφορικής στις σχολές, αλλαγή διαδικασίας κρίσεων προαγωγών κ.ά.).
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ.
Κωνσταντίνος Τσουβάλας, απευθυνόμενος στους συνέδρους, τους διαβεβαίωσε ότι η ηγεσία του Σώματος γνωρίζει
πολύ καλά την ψυχολογική πίεση, τη συναισθηματική φόρτιση, τον σωματικό κάματο και τις συνθήκες υπό τις οποίες
οι συνάδελφοι καλούνται να εκπληρώσουν την αποστολή
τους με γλίσχρους μισθούς και κάποιοι μακριά από τον τόπο
τους. Τόνισε δε ότι παρά την οικονομική κρίση, η Ελληνική
Αστυνομία στέκεται στο ύψος των περιστάσεων χωρίς να
έχει διαταραχθεί η κοινωνική συνοχή.
Όσο για τα δίκαια αιτήματά μας, απάντησε ότι «δεν μπορούν να γίνουν όλα όσα καθένας από εμάς ή και όλοι μαζί
θα επιθυμούσαμε. Ξέρετε, όμως, πως γίνονται αρκετά, όπως
η θέσπιση, επιπλέον των ήδη δικαιούμενων, αδειών για την
αντιμετώπιση ιδιαίτερων ατομικών και οικογενειακών ζητημάτων, οι ρυθμίσεις που διορθώνουν τον Κώδικα Μεταθέσεων, οι πρωτοβουλίες που αμβλύνουν τις επιπτώσεις των
συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων με τον εξορθολογισμό και την
προσαρμογή των προβλεπόμενων χρονικών ορίων προαγωγής-παραμονής του προσωπικού στο νέο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό περιβάλλον, η εναρμόνιση της διάρκειας της
αιμοδοτικής αδείας που χορηγείται στο προσωπικό, ο σαφής
και πάγιος καθορισμός της διαδικασίας απονομής και επίδοσης των ηθικών αμοιβών κ.λπ.
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Μπορεί να μην συνειδητοποιείται μέσα στη βαριά καθημερινότητα και υπό την πίεση των νέων επαχθών μνημονιακών μέτρων η σημασία της, είναι αλήθεια όμως ότι παράγει πολλά αποτελέσματα - χρήσιμα στον αγώνα μας. Το
λειτούργημα του αστυνομικού είναι επικίνδυνο λειτούργημα
και όποιος το αρνείται στο εξής, θα πληρώνει το τίμημα, που
με άλλα λόγια, σημαίνει ότι, όποια κυβέρνηση ξεφεύγει από
τη «δαγκάνα» του ΣτΕ, θα επιδεινώνει τη θέση της.
Διότι τα παιγνίδια τελείωσαν. Πέρασε η εποχή που οι κυβερνήσεις κορόιδευαν τον αστυνομικό, άλλοτε χαρακτηρίζοντάς τον «στρατιωτικό» και άλλοτε «δημόσιο υπάλληλο».
Τεράστιες ευθύνες
Κύριοι της Κυβέρνησης, Κύριοι της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Κύριοι όλων των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Έχετε τεράστιες ευθύνες διότι την αγάπη σας για τον ένστολο δεν την συνοδεύετε με ανάλογες αποφάσεις. Η επικινδυνότητα του λειτουργήματός μας δεν έχει ακόμα θεσμοθετηθεί με δική σας ευθύνη. Τελικά πείτε μας, ποιος είναι ο αριθμός των νεκρών που θα σας κάνει επιτέλους να
θεσμοθετήσετε την επικινδυνότητα του λειτουργήματός μας;
Τα είπαμε και τα ξαναείπαμε, αλλά κανείς σας δεν έκανε
«σημαία» του, αυτό το δίκαιο αίτημά μας. Τι να τα κάνουμε
τα ωραία λόγια, τι να τα κάνουν τα λόγια παρηγοριάς οι χαροκαμένες μάνες και τα ορφανά, όταν σας ακούνε στις κηδείες και στα μνημόσυνα αφού από σας εξαρτάται τελικά η
καθημερινότητά μας, η ζωή όλων μας;
Και μη μας πείτε ότι ο αγώνας μας είναι συντεχνιακός
γιατί η κοινωνία συμμερίζεται το αίτημά μας. Γνωρίζει ότι
ασφαλής αστυνομικός σημαίνει και ασφαλής πολίτης. Επομένως, η μάχη που δίνουμε για να διασφαλίσουμε αξιοπρεπείς μισθούς, είναι δίκαιη και έχει τη στήριξη της κοινωνίας.
Να μην κρύβεται, λοιπόν, ο αρμόδιος υπουργός, ο κ.
Χουλιαράκης, από τον οποίο ζητάμε ευθέως να ξεκαθαρίσει
το τοπίο με τα ειδικά μισθολόγια, όχι ακολουθώντας την
πεπατημένη των προκατόχων του -που μας έλεγαν ότι θα
μας δικαιώσουν, όταν και όποτε το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές συνθήκες- αλλά άμεσα, διότι αυτό επιβάλλεται από
τα πράγματα. Επιβάλλεται, δηλαδή, από τις ανάγκες των
αστυνομικών και των αστυνομικών υπηρεσιών, από τις
ανάγκες των πολιτών, να είναι και να νιώθουν ασφαλείς,
από την αδήριτη ανάγκη μιας χώρας που θέλει να ευημερήσει σε ένα ασφαλές και όχι ανασφαλές περιβάλλον.
Η νέα κυβέρνηση, η οποία εξελέγη με τη σημαία της σύγκρουσης με το παλιό, της κάθαρσης και της ανατροπής των
Μνημονίων, σε ό,τι μας αφορά, δεν επιβεβαιώνει τις προσδοκίες μας. Και δεν έχει καμία δικαιολογία να μας παρουσιάσει σήμερα. Μπορεί στον τομέα των θεσμικών αλλαγών
να υπάρχουν θετικά δείγματα γραφής και να έχουμε αποσπάσει δεσμεύσεις για σημαντικές αλλαγές, στο κρίσιμο κεφάλαιο, όμως, της διασφάλισης του εργασιακού μας στάτους, των οικονομικών απολαβών και των κονδυλίων για
τον εξοπλισμό, την εκπαίδευση, τις εγκαταστάσεις και άλλα
λειτουργικά έξοδα, βιώνουμε την ίδια αρνητική πολιτική.
Γι’ αυτό επαναστατούμε. Και θα παρακαλέσω τους εκπροσώπους των δυο συγκυβερνώντων κομμάτων, να μην ενοχλούνται όταν διαδηλώνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ ή στο ΥΕΘΑ. Πήγαμε παλιότερα και στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δημοκρατίας. Και θα το ξανακάνουμε, όταν εμείς το επιλέξουμε, ως μέτρο πίεσης και ανάδειξης των αιτημάτων μας.
Διότι οι περικοπές δαπανών μόνο αρνητικές επιπτώσεις
προκαλούν στη λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας. Αποτελεί δε οξύμωρο σχήμα, από τη μια να λες ότι ενδιαφέρεσαι
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για την ασφάλεια του πολίτη ή ότι διάκεισαι φιλικά προς την
αστυνομία, και από την άλλη να ψηφίζεις τις περικοπές, και
να μην ενδιαφέρεσαι για την αποκατάσταση των απωλειών
του παρελθόντος. Για όσους δεν το είχαν προσέξει, υπενθυμίζω ότι όταν αναλάβαμε τα ηνία της ΠΟΑΣΥ πέρυσι το
καλοκαίρι, τονίσαμε από την πρώτη στιγμή ότι θα βάλουμε
τέλος στην κοροϊδία. Άλλα να μας λένε πριν από τις εκλογές, και άλλα να κάνουν στη συνέχεια. Από τότε ξεσκεπάζουμε διαρκώς τα ψέματά τους και απαιτούμε να μας αντιμετωπίσουν, όπως επιτάσσει ο θεσμικός μας ρόλος.
Δεν μπορεί να μας χαϊδεύουν τα αφτιά κάθε φορά που
καλείται η αστυνομία να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά
και ύστερα να σφυρίζουν αδιάφορα. Ας το καταλάβουν επομένως, ότι δεν είμαστε δεδομένοι κανενός και ότι ο αγώνας
μας είναι καθαρά συνδικαλιστικός. Συνδικαλιστές είμαστε
και όχι πολιτικοί.
Για μας, υπάρχει μείζον ζήτημα ηθικής τάξης όταν εισπράττουμε την ανακολουθία λόγων και έργων των κυβερνώντων. Ως Ομοσπονδία, έχουμε ξεκαθαρίσει το ρόλο μας
και γι’ αυτό η αγωνιστική μας πορεία θα συνεχιστεί με όλα
τα διαθέσιμα μέσα. Θα αποκαλύπτουμε τα ψέματα και θα
απαιτούμε το δίκιο μας εντός κι εκτός Ελλάδας.
Έχουμε αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με τη EuroCOP και
το προσεχές διάστημα θα υπάρξουν κοινές ενέργειες διότι
πρέπει κι εμείς ως συνδικάτο να αντιμετωπίσουμε από κοινού
τα κοινά ευρωπαϊκά μας αστυνομικά προβλήματα. Έχουν ευθύνες και στην Ευρώπη φυσικά, για ό,τι μας συμβαίνει εδώ,
από τη στιγμή που έχουν καταργηθεί τα εσωτερικά σύνορα
και αυτό είναι μια παράμετρος που δεν έχει αναδειχθεί.
Φυλάττουν Θερμοπύλες
Μας κατηγορούν με μεγάλη ευκολία, αν κάτι δεν πάει καλά στα κοινά εξωτερικά μας σύνορα, αλλά λησμονούν τη
γεωγραφική ιδιαιτερότητα της χώρας μας, και το γεγονός
ότι, επί δεκαετίες ολόκληρες, είχε αφεθεί μόνη της να αντιμετωπίζει το όποιο πρόβλημα.
Από το δική μας πλευρά πάντως, δράττοντας και τη σημερινή ευκαιρία, θέλω από αυτό εδώ το βήμα, να συγχαρώ
δημοσίως, όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσές
μας, όλους εκείνους που φυλάττουν Θερμοπύλες, διακινδυνεύοντας καθημερινά τη ζωή τους. Να συγχαρώ ακόμα,
όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες και όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσές μας, που έχουν εργαστεί το
τελευταίο διάστημα για την εξάρθρωση σημαντικών συμμοριών είτε στα Εξάρχεια, είτε στην Πελοπόννησο είτε στη
Βόρειο Ελλάδα. Είναι η απόδειξη ότι η Ελληνική Αστυνομία
έχει αστείρευτες δυνάμεις και επαγγελματίες αστυνομικούς
που αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις όποιες προκλήσεις.
Όλους εκείνους που πρόταξαν τα στήθη τους στους εγκληματίες, αψηφώντας το θάνατο, αλλά κι εκείνους που
έχασαν άδικα τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος ή ένεκα της
υπηρεσίας, διότι υπάρχει δυστυχώς και μια άλλη πλευρά,
ανεξερεύνητη προς ώρας, που αφορά τις επαγγελματικές
ασθένειες, τις αυτοκτονίες και άλλους πρόωρους θανάτους
που αποφεύγουμε να συζητάμε.
Και με αυτές τις λίγες σκέψεις, κατέρχομαι από το βήμα,
για να δοθεί αμέσως ο λόγος στους προσκεκλημένους μας,
τους οποίους καλώ να μας μιλήσουν με ειλικρίνεια και να
δεσμευτούν από αυτό εδώ το συνέδριο ότι θα κάνουν την
τομή που χρειαζόμαστε.
Αν είναι να μας πουν τα ίδια, όπως και πέρυσι, με ένα
τυπικό χαιρετισμό, καλό είναι να το αποφύγουν. Έχουμε
ξαναπεί ότι ο εχθρός είναι εκτός των τειχών. Κοινός μας
εχθρός είναι τα προβλήματα και όσοι τα δημιουργούν κι εκεί
στρέφουμε την προσοχή μας. Καλή δύναμη σε όλους και
καλή επιτυχία στο συνέδριό μας».

Προτάσεις και ιδέες
Σ
το συνέδριο τοποθετήθηκαν ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών κ. Βασίλειος Πανταζής, αναφορικά με τις μάχες που δώσαμε
για το ασφαλιστικό, το ΤΕΑΠΑΣΑ και τα μισθολογικά, ο πρόεδρος του ΔΣ κ. Χρήστος Μαυραγάνης για τις σημαντικές αλλαγές που επήλθαν
στον Κώδικα Μεταθέσεων, ο γραμματέας του ΔΣ
κ. Νίκος Καραπάνος για το π.δ. περί αναδιάρθρωσης αστυνομικών υπηρεσιών, ο Γραμματέας

Δημοσίων Σχέσεων κ. Χρήστος Συνδρεβέλης
για το πόρισμα της Ομάδας Εργασίας αναφορικά
με την ανωτατοποίηση της εκπαίδευσης, ο Οργανωτικός Γραμματέας κ. Γιώργος Καλλιακμάνης ο οποίος πρότεινε ένα νέο βαθμολόγιο με
μείωση των βαθμών από δεκατρείς σε επτά και
καθιέρωση μισθολογικών κλιμακίων και μισθολογικών προαγωγών, το μέλος του ΔΣ κ. Αθανάσιος Νταβούρας για την εκπροσώπηση της
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Το διεκδ
την επικαιροποίηση του Ψηφίσματος προχώρησε το 26ο συνέδριο λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια των εργασιών του.
Η Νέα Αστυνομία παραθέτει μικρή περίληψη των βασικών αιτημάτων, λόγω
περιορισμένου χώρου. Ολόκληρο το Ψήφισμα μπορείτε να το διαβάσετε στο σάιτ
μας (poasy.gr).

Σ

Στα θεσμικά ξεχωρίζουμε το αίτημα για το δικαίωμα της απεργίας, την
αναγνώριση της επικινδυνότητας του επαγγέλματος, την απαρέγκλιτη εφαρμογή του Π.Δ. 45/2008 περί Υγιεινής και Ασφάλειας , τις προσλήψεις νέων

αστυνομικών, την μεταρρύθμιση της Ελληνικής Αστυνομίας, το νέο οργανόγραμμα σε όλες τις Δ.Α. της χώρας, την άμεση κατάργηση των αστυνομικών σκοπών και αντικατάστασή τους με σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα, την άμεση αποχώρηση των αστυνομικών από τη φύλαξη Σωφρονιστικών Καταστημάτων και την επιτήρηση των Κέντρων φιλοξενίας μεταναστών, την άμεση αποχώρηση από τους εσωτερικούς χώρους των γηπέδων,
το πάγιο αίτημά μας για Αναβάθμιση – Επανακαθορισμό του συστήματος
εκπαίδευσης – μετεκπαίδευσης, εξειδίκευσης και δια βίου εκπαίδευσης (διακήρυξη της Μπολόνια) – ανωτατοποίηση της εκπαίδευσης, την αναθεώρηση
του ισχύοντος συστήματος κρίσεων-προαγωγών, τον επαναπροσδιορισμό
του ρόλου της Ελληνικής Αστυνομίας και απαλλαγή αυτής από τα ξένα προς
την αποστολή της έργα, τη θέσπιση νέου πειθαρχικού δικαίου και τροποποίηση της διαδικασίας διενέργειας των ΕΔΕ και της συγκρότησης των Πειθαρχικών Συμβουλίων (να μην θεωρείται παράβαση η παροχή εργασίας σε
οικογενειακές επιχειρήσεις (αγροτικές εργασίες, καταστήματα λιανικού εμπορίου, λαϊκές αγορές και άλλες περιπτώσεις) και άλλα.
Ειδική μνεία γίνεται για τη θέσπιση μετά από μελέτη, ενός σύγχρονου
βαθμολογίου για το αστυνομικό προσωπικό:
- Οι Αρχιφύλακες Β’ να προάγονται σε Ανθυπαστυνόμους στα 25 χρόνια
και με αίτησή τους να επιλέγουν εάν θέλουν να γίνονται ανακριτικοί ή μη
υπάλληλοι.
- Άμεση ρύθμιση της αδικίας που υφίστανται Ανθυπαστυνόμοι με προαγωγές νεοτέρων τους στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β’, ώστε να σταματήσει
η ταλαιπωρία και η επιβάρυνσή τους, επιδιώκοντας τη δικαίωση μέσω δικαστικών προσφυγών.
Ψήφιση νόμου που να ορίζει ότι
α) Οι Ανθυπαστυνόμοι να προάγονται μετά από εννέα (9) έτη υπηρεσίας
στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄ ύστερα από αίτησή τους η οποία θα υποβάλλεται μόνο μία φορά, το μήνα Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, αυτού εντός του οποίου συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο
εφόσον έχουν εγγραφεί σε πίνακα διατηρητέων.

Ομοσπονδίας στην ΔΕΑΒ, καθώς και άλλα στελέχη του ΔΣ. Αξιόλογες προτάσεις κατατέθηκαν
και από συνέδρους που ψηφίστηκαν και εντάχθηκαν στο Ψήφισμα, όπως αυτή του προέδρου
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά
κ. Σπύρου Λιότσου για την βαθμολογική εξέλιξη
των ανθυπαστυνόμων – Αρχ. (ΜΠΣ).
Ο Νομικός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας κ.
Χάρης Μπουκουβάλας ενημέρωσε το σώμα για
το δικαστικό μας αγώνα, τονίζοντας ότι τις προσεχείς ημέρες εκδικάζονται οι αγωγές για τα
αναδρομικά εξαιτίας της μη συμμόρφωσης της
κυβέρνησης προς τις αρχικές αποφάσεις του
ΣτΕ, ενώ μετά τη νέα δικαίωσή μας από το ΣτΕ,

όπου μεταξύ άλλων σημαντικών παρατηρήσεων,
γίνεται λόγος για την αναγκαιότητα αξιοπρεπούς
διαβίωσης των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων για συγκεκριμένους λόγους που άπτονται της λειτουργίας
του κράτους και της ασφάλειας του τόπου,
έχουμε υποβάλλει νέες αγωγές. Επίσης ανέφερε
σχετικά με το «κούρεμα» των αποθεματικών του
Ειδικού Λογαριασμού, ότι έχει γίνει νέα προσφυγή στο ΣτΕ και εν συνεχεία στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο όπου η υπόθεσή μας έλαβε αριθμό
φακέλου (3612/2016) λόγω της σπουδαιότητάς της και πλέον αναμένουμε την περαιτέρω
διαδικασία για την ουσιαστική της εξέταση.
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Ο.ΑΣ.Υ.

ικητικό μας πλαίσιο

Παραθέτουμε τα βασικά θεσμικά, οικονομικά και ασφαλιστικά μας αιτήματα,
όπως εγκρίθηκαν από το 26ο πανελλαδικό συνέδριο. Ολόκληρο το Ψήφισμα
μπορείτε να το διαβάσετε στο www.poasy.gr

β) Οι ανωτέρω Υπαστυνόμοι Β΄ εξελίσσονται
βαθμολογικά στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄
και Αστυνόμου Β΄ με καταληκτικό (αποστρατείας) το βαθμό του Αστυνόμου Α΄, σε τρία
(3), τέσσερα (4) και πέντε (5) έτη αντίστοιχα
χωρίς να δικαιούνται περαιτέρω προαγωγής
όπως ορίζουν σχετικά οι διατάξεις του π.δ.
24/97.
Επίσης, προστέθηαν τα αίτήματα για αύξηση
των ημερών φοιτητικών αδειών που χορηγούνται σε αστυνομικούς – σπουδαστές, άμεση κατάργηση του άρθ. 4 παρ. 6 του Ν.
2713/99 που προβλέπει την κατ’ εξαίρεση
μετάθεση αστυνομικών υπηρετούντων στην
Διεύθυνση Εσωτερικών υποθέσεων, στον τόπο επιθυμίας τους και άμεση συνεργασία της
Αστυνομίας με τους ΟΤΑ για την ανάδειξη του
κοινωνικού ρόλου των αστυνομικών.

Τα οικονομικά αιτήματα
Απαιτούμε άμεση και πλήρη συμμόρφωση
της Κυβέρνησης στις αμετάκλητες δικαστικές
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας
και οραματιζόμαστε ένα νέο μισθολόγιο δίκαιο, χωρίς ανισότητες που θα οδηγεί στην
οικονομική αναβάθμιση των Αστυνομικών και
ειδικότερα των νέων χαμηλόβαθμων συναδέλφων μας.
Επίσης, αξιοποίηση των προγραμμάτων
ΕΣΠΑ και των κοινοτικών κονδυλίων, προσαρμογή του τακτικού προϋπολογισμού του
Υπουργείου μας στις πραγματικές ανάγκες
των Υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού τους.
-Αναπροσαρμογή από 1-1-2014 στα
20.000€ από τα 12.000€ του ετήσιου εισοδήματος που ισχύει σήμερα, βάσει του οποίου

παρακρατείται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης,
για την καταπολέμηση της ανεργίας που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του άρθρο 35 του
Ν.3986/2011, κατά ποσοστό 1% υπέρ
Ο.Α.Ε.Δ.
-Χορήγηση βαθμολογικών και μισθολογικών προαγωγών και στους Αστυνομικούς
εκείνους που πέτυχαν στη Σχολή Αστυφυλάκων της σειράς του έτους 1995, οι οποίοι για
λόγους ανωτέρας βίας -σεισμού στην ευρύτερη περιοχή Γρεβενών - Κοζάνης- εισήχθησαν προς φοίτηση στην Σχολή Αστυφυλάκων
Τ.Δ.Α. Γρεβενών μετά την 19-6-1995, μέσω
της αναδρομικής τους κατάταξης, σε ημερομηνία όμοια με αυτή των λοιπών συμμετεχόντων στον ίδιο διαγωνισμό που εισήχθησαν
στα άλλα Τ.Δ.Α. της χώρας μέχρι την 19-61995.
- Περικοπή – Μείωση του κεφαλαίου των
στεγαστικών δανείων, κατά 25% σε συνδυασμό με παράταση του χρόνου εξοφλήσεως και
τη μείωση του επιτοκίου, για τις συμβάσεις
των στεγαστικών δανείων αγοράς πρώτης
κατοικίας με τις εμπορικές τράπεζες και το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστικό λέμε
όχι στην μνημονιακή σύνδεση του ασφαλιστικού των ενστόλων με το προσδόκιμο ζωής.
Κατάργηση του άρθρου 4 του ν.4387/2016
περί υπαγωγής στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης των στρατιωτικών και διατήρηση
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ως του
αποκλειστικού Φορέα που θα χορηγεί συντά-

ξεις στους υπαλλήλους – λειτουργούς του δημοσίου τομέα.
Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων, κατάργηση του άρθρου 12 του
ν.4387/2016 περί συντάξεων λόγω θανάτου, άμεση κατάργηση των διατάξεων που εντάσσουν τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης
του ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ (ΕΤΕΑΕΠ από 1-12017).
Δυνατότητα διαχείρισης της περιουσίας του
εν λόγω Κλάδου από τους ασφαλισμένους.
Κατάργηση των διατάξεων των άρθρων 96
και 97 του ν.4387/2016 περί παροχών του
Ε.Τ.Ε.Α. – αναπροσαρμογής καταβαλλόμενων
συντάξεων και αύξησης των εισφορών επικουρικής ασφάλισης.
Κατάργηση του υποχρεωτικού ελάχιστου
χρόνου απόδοσης του εφάπαξ βοηθήματος
από τους Τομείς του Κλάδου Προνοίας του
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. όπου υφίσταται – Χορήγηση
παροχής με τη συνταξιοδότηση ενός εκάστου.
Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 2
του ν.3865/2010 για τους στρατιωτικούς
που κατατάσσονται από 1-1-2011 και θεσμοθέτηση όμοιων προϋποθέσεων χορήγησης σύνταξης με τους αντίστοιχους που θεμελιώνουν μέχρι την 31-12-2010. Διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος αναγνώρισης των μονών και διπλών πραγματικών συντάξιμων ετών (μάχιμα, ΕΚΑΜ, ΤΕΕΜ, στρατός,
έτη σπουδών) κ.λπ.

Ενότητα στην πράξη και όχι για το θεαθήναι
Η ομιλία του Γενικού Γραμματέα της ΠΟΑΣΥ κ. Κωνσταντίνου Μαλλικόπουλου

υναδέλφισσες, συνάδελφοι. Στο διοικητικό
απολογισμό καταγράψαμε με κάθε λεπτομέρεια τα πεπραγμένα της διοίκησής μας.
Πιστεύω ότι δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό για
να αναδείξουμε προβλήματα και να διεκδικήσουμε λύσεις για μεγάλα και μικρά προβλήματα που
ταλανίζουν τους συναδέλφους μας.
Από τι κινδυνεύουμε όμως;
Κινδυνεύουμε να εγκλωβιστούμε στην εσωστρέφεια, πρώτα γιατί κινδυνεύουμε να εγκλωβιστούμε σε νοοτροπίες συντεχνίας αλλά και σε
νοοτροπίες εσωστρέφειας με πρόσχημα μια επίπλαστη ενότητα. Την ενότητα συνάδελφοι δεν
την γράφουμε αλλά την εννοούμε.
Η κριτική για ενδεχόμενα κακώς κείμενα πρέπει να γίνεται πρώτα στα όργανα και όχι στα social media και σε άλλα δημόσια μέσα. Οι κραυγές
δεν παράγουν συνδικαλισμό και κυρίως οι άναρθρες κραυγές μας ρίχνουν στα μάτια των συναδέλφων μας και της κοινωνίας. Νομίζουμε ότι με
αναρτήσεις στο facebook και στα διάφορα σάιτ

Σ

αστυνομικού
ενδιαφέροντος
έχουμε εξαντλήσει τα περιθώρια
ενημέρωσης των συναδέλφων
και της κοινωνίας.
Πρωταρχικός στόχος της διοίκησης ήταν η αναβάθμιση των
μέσων που διαθέτουμε, σάιτ και
εφημερίδα. Γιατί; Γιατί χρειάζονται και τα δυο. Καθώς καθένα
από αυτά εξυπηρετεί συγκεκριμένο σκοπό. Δεν μπορέσαμε μήπως να επικοινωνήσουμε σωστά
τις επιτυχίες αυτής της διοίκησης; Ή μήπως κάποιοι δεν θέλουν να τις καταλάβουν; Άραγε ο
Κώδικας μεταθέσεων δεν ήταν μια επιτυχία της
Ομοσπονδίας που ήταν διαχρονικά αίτημα;
Μήπως η ανωτατοποίηση των σχολών δεν
ήταν διαχρονικό μας αίτημα επίσης; Ή μήπως το
ότι είμαστε ο μοναδικός εργασιακός χώρος που
κρατήσαμε τα όρια ηλικίας χαμηλότερα από τις
άλλες εργασιακές ομάδες; Μήπως η συμμετοχή

μας στις υπηρεσιακές επιτροπές
δεν ήταν επιτυχία; Η αναβάθμιση
της Γραμματείας Γυναικών και η
διοργάνωση ημερίδας ανήμερα
της Ημέρας της Γυναίκας δεν
ήταν θετική ενέργεια;
Ναι, μπορούμε να κάνουμε
πολλά ακόμα. Να κάνουμε ημερίδες, να συνεχίσουμε να διεκδικούμε το δικαίωμα της απεργίας.
Επίσης την αναγνώριση της επικινδυνότητας του επαγγέλματος
δεν πρέπει να την ξεχάσουμε. Θα πρέπει να θυμόμαστε όλοι ότι στο προηγούμενο συνέδριο ο τότε
γραμματέας στο Υπουργείο Εργασίας, ο κύριος
Ρωμανιάς μας είπε ότι τότε αναμορφωνόταν ο κώδικας των επικινδύνων επαγγελμάτων και ότι είναι
ευκαιρία να το βάλουμε μέσα.
Ακούω από πολλούς ότι έχουμε δώσει πολύ
βάρος στις αποφάσεις του ΣτΕ, όπως και ότι δεν
υπάρχει δεύτερο πλάνο και τι προτείνουμε για το

μισθολόγιο. Ρωτώ, όταν συνάδελφοι έχουμε μια
τέτοια απόφαση στα χέρια μας θα πρέπει να
μπούμε σε διάλογο με την κυβέρνηση; Αφήνω
την απάντηση στον καθένα από εσάς. Για τα ταμεία μας, θα επαναλάβω αυτό που είχα καταθέσει
πέρυσι.
Τα 640 εκατομμύρια που είχε το ΤΕΑΠΑΣΑ με
το PSI έγιναν 280. Έβαλαν χέρι ακόμα και στον
λογαριασμό αλληλοβοήθειας. Πάγιο αίτημά μας
ήταν η διεκδίκηση αυτών των χρημάτων. Τόνισα
και τονίζω λοιπόν, απορώ γιατί δεν εφαρμόζουν
μια ανάλογη με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών διαδικασία για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στη ρίζα του.
Όπως διασώθηκαν οι τράπεζες να βρουν χρήματα να τα δώσουν πίσω στα ταμεία από τα οποία
τα πήραν για να σώσουν τις τράπεζες.
Κλείνω με την εξής ευχή: ενότητα στην πράξη
και όχι για το θεαθήναι.

ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ
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Ο Οικονομικός Απολογισμός

Πετύχαμε μια καλή διαχείριση, το ταμειακό υπόλοιπο παρουσιάζει αύξηση,
τόνισε ο Ταμίας της Ομοσπονδίας κ. Γιώργος Κουλιάκης
ον Οικονομικό Απολογισμό παρουσίασε ο ταμίας της
Ομοσπονδίας και
πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Εύβοιας
κ. Γιώργος Κουλιάκης:
Κλείνοντας 17
μήνες ως διοίκηση
της Ομοσπονδίας,
σήμερα εδώ, όπως το καταστατικό ορίζει, έχω την
τιμή να σας παρουσιάσω, με την ιδιότητα του Ταμία
της Εκτελεστικής Γραμματείας, τον Οικονομικό
Απολογισμό από 10-6-2015 έως 01-11-2016,
την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού που
ψηφίσατε στο προηγούμενο εκλογοαπολογιστικό
Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας και τον Προϋπολογισμό της χρήσης από 02-11-2016 έως 3112-2016, καθώς και τον Προϋπολογισμό του
έτους 2017, ο οποίος θα είναι για πρώτη φορά
πλήρης, αφού θα περιλαμβάνει όλες τις δράσεις
του οικονομικού έτους, ήτοι Συνέδριο, κινητοποιήσεις κ.λπ.

Τ

Ξεκινώντας, λοιπόν, τον Οικονομικό Απολογισμό, όπως βλέπετε τόσο στην οθόνη όσο και στα
έντυπα που σας έχουν δοθεί, η πρώτη στήλη περιλαμβάνει τα έσοδα και τα έξοδα για το χρονικό
διάστημα από 10-06-2015 έως 30-06-2015.
Εδώ παρατηρούμε, στο τόσο μικρό χρονικό διάστημα αυξημένα έξοδα, τα οποία δεν αφορούν την
παρούσα διοίκηση και ανέρχονται συνολικά στο
ποσό των 164.453,54 €. Στη δεύτερη κατά σειρά
στήλη βλέπετε τα έσοδα και τα έξοδα που αφορούν
το χρονικό διάστημα από 1-7-2015 έως 31-122015, έσοδα και έξοδα που διενεργήθηκαν από
την παρούσα διοίκηση, πλην όμως αφορούν και
εξόφληση δαπανών της προηγούμενης διοίκησης.
Εδώ, όπως θα διαπιστώσετε, το καθαρό ποσό που
παραλάβαμε για να χρησιμοποιήσουμε στη λειτουργία της Ομοσπονδίας μας, ως νέα διοίκηση
την 01-07-2015, χωρίς να υπολογίσουμε τα ανεξόφλητα τιμολόγια της παλαιάς διοίκησης, ανέρχεται στο ύψος των 868.509,96 €. Το υπόλοιπο
που μεταφέρεται για την επόμενη οικονομική χρονιά, όπως φαίνεται, ανέρχεται στο ποσό του
1.009.377,46 €. Άρα, ήδη, όπως διαπιστώνετε,
πετύχαμε μια καλή διαχείριση, αφού το ταμειακό
υπόλοιπο παρουσιάζει αύξηση κατά 141.000,00 €
περίπου.

Στο σημείο αυτό και πριν μπούμε στο έτος 2016,
οφείλω να σας γνωρίσω το καθεστώς κατά το
οποίο κλήθηκε η νέα διοίκηση να διαχειριστεί τις
πραγματικές της ανάγκες. Α) Είχε εισαχθεί ο περιορισμός στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls) και αναγκαστήκαμε να προσαρμόσουμε τις
υποχρεώσεις μας σε αυτό που επίτασσε η νομοθεσία, μια διαδικασία επίπονη, αφού όλοι είχαν συνηθίσει τις συναλλαγές τοις μετρητοίς και η Ομοσπονδία δεν είχε καν web banking. Β) Διενεργήθηκαν συμβάσεις τόσο με τους υφιστάμενους συνεργάτες όσο και με τους καινούργιους που εισήχθησαν, όπως αυτή του λογιστή που ενημερώνει και
συνδράμει την Ομοσπονδία σε μηνιαία βάση. Γ)
Πάρθηκε απόφαση από το Δ.Σ. μετά από μελέτη και
με βάση τον ψηφισμένο προϋπολογισμό για τη μετακίνηση των οργάνων της Ομοσπονδίας, προσαρμοσμένη στην κείμενη νομοθεσία, έτσι ώστε να
διορθωθούν στρεβλώσεις που παρελθόντος κ.λπ.
Στην τρίτη στήλη, βλέπουμε τα έσοδα και τα έξοδα
για το χρονικό διάστημα από 01-01-2016 έως 0111- 2016 και το υπόλοιπο της επόμενης χρήσης
που για πρώτη φορά, μετά από πληθώρα δράσεων,
συνεδριάσεις ΔΣ εκτός έδρας της Ομοσπονδίας, πανελλαδικών και λοιπών κινητοποιήσεων ανά την Ελλάδα, ανέρχεται στο ποσό του 1.307.320,63 €, πα-

ρουσιάζοντας αύξηση του ταμειακού υπολοίπου της
τάξεως των 300.000 € περίπου.
Στον επόμενο πίνακα που ακολουθεί, βλέπουμε την
πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού που είχε ψηφίσει το προηγούμενο Συνέδριο και όπως διαπιστώνεται, παρότι έγιναν πολλές δράσεις και θα μου επιτρέψετε να πω και περισσότερες από αυτές που λάμβαναν χώρα τα τελευταία έτη, έχουμε πλεόνασμα στο
Ταμειακό υπόλοιπο που ανέρχεται την 9-6-2016 στο
ύψος του 1.123.758,82 €, αυξημένο κατά 40.000
€ περίπου έναντι του προϋπολογισθέντος.
Στον τελευταίο πίνακα, βλέπουμε τον προϋπολογισμό της χρήσης από 02-11-2016 έως 3112- 2016, καθώς και τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017, όπου συμπεριλαμβάνει
δράσεις, κινητοποιήσεις, αλλά και για πρώτη φορά
το επόμενο συνέδριο (27°), όπου διαπιστώνετε και
εδώ ένα ταμειακό υπόλοιπο της τάξεως του
1.082.260,63 €, με αυξημένες τις δαπάνες που
αφορούν τις κινητοποίησης του Συνδικαλιστικού
Κινήματος, διότι εδώ δεν είμαστε για να δημιουργούμε αποθεματικά, αλλά να διαχειριζόμαστε ορθά
και στη σωστή βάση τα χρήματα των συναδέλφων,
τα οποία θα πρέπει να τους επιστρέφονται με αποτελέσματα - λύσεις στα καθημερινά εργασιακά
τους προβλήματα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΑΣΥ 2015-2016 (ΑΠΟ 10-06-2015 ΕΩΣ 01-11-2016)
Α/Α
1
2
3
4
5
6

1
2

3

4

5
6

7
8
9

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

από 10/6/2015
έως 30/06/2015

από 1/7/2015
έως 31/12/2015

από 1/1/2016έως 1/11/2016

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΡΞΕΩΣ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ EUROCOP
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ & Α ΒΑΘΜΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΜΕΛΩΝ,
ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΓΡΑΦΙΚΑ, ΧΑΡΤΙΚΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ & ΠΑΓΙΑ
ΔΑΠΑΝΕΣ & ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ, ΜΕΛΩΝ ΕΓ,
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ, ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ Κ.ΛΠ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΕΣ,
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΑΠΟΔΟΣΗ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Α' ΒΑΘΜΙΩΝ
ΕΝΩΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ Α' ΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
ΛΟΓΩ ΔΡΑΣΕΩΝ - ΓΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ EUROCOP & ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΑΣΥ & Α' ΒΑΘΜΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ,
ΕΚΤΥΠΩΣΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΑΣΥ,
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ Κ.Λ.Π.
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - ΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΑΣΥ
& Α' ΒΑΘΜΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ, ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ & ΔΩΡΕΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ-ΠΛΗΡΩΜΩΝ

1.030.969,31
0,00
1.994,19
0,00
0,00

868.509,96
1.053.520,56
863,09
1.074,00
5.345,00

1.009.377,46
2.004.864,11
4.853,60
0,00
8.000,00

1.030.969,31
3.058.384,67
7.710,88
1.074,00
13.345,00

0,00
1.032.963,50

51.900,00
1.981.212,61

2.461,01
3.029.556,18

54.361,01
4.165.844,87

1.137,29

15.654,72

15.447,36

32.239,37

9.760,00

113.581,09

226.714,75

350.055,84

22.062,18

40.829,80

51.044,98

113.936,96

5.645,00

672.037,26

1.217.286,33

1.894.968,59

616,81

19.026,42

33.490,83

53.134,06

670,16

37.523,12

109.186,90

147.380,18

123.780,02

59.336,07

48.795,70

231.911,79

73,80
708,28
164.453,54

5.493,20
8.353,47
971.835,15

7.886,43
12.382,27
1.722.235,55

13.453,43
21.444,02
2.858.524,24

868.509,96

1.009.377,46

1.307.320,63

1.307.320,63

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΗΞΕΩΣ

11

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2016 ΝέαΑστυνομία

Τα προβλήματα δεν θα μας λυγίσουν

Για πρώτη φορά παρούσα η Ηγεσία στις Εργασίες του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου το 2016
ίγες ημέρες πριν την εκπνοή μιας
δύσκολης χρονιάς, ιδιαίτερα πυκνής και παραγωγικής σε συνδικαλιστικούς αγώνες, συνεδρίασε στις
21 Δεκεμβρίου 2016 το ΔΣ της Ομοσπονδίας, έχοντας την τιμή για πρώτη
φορά μέσα σε αυτήν την συγκυρία, να
καλέσει την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία, προκειμένου να της διατυπωθεί η
δημόσια ικανοποίησή μας για τη συνεργασία και τα όποια θετικά αποτελέσματα
αυτής, αλλά και για να απαντήσει σε εκκρεμή και φλέγοντα ζητήματα που θα
μας απασχολήσουν επιτακτικά και το
νέο έτος.
Ειδικότερα, μετά την αρχική τοποθέτηση του προέδρου της Ομοσπονδίας κ.
Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ, προσήλθαν ο
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ.
Νικόλαος ΤΟΣΚΑΣ, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριος
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ.
Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ και ο σύμβουλος του κ. υπουργού κ. Παύλος
ΑΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ, στους οποίους με την
ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ευχηθήκαμε
ό,τι καλύτερο σε προσωπικό και υπηρεσιακό επίπεδο, γνωρίζοντας ότι τη νέα
χρονιά, μας αναμένουν σκληροί αγώνες
που πρέπει όμως να έχουν αίσια κατάληξη, επ’ ωφελεία όλων.
Τα βασικά σημεία στα οποία εστίασε
η Ομοσπονδία μας ενώπιον της Ηγεσίας, όπως αυτά αναδείχθηκαν και κατά
τη διάρκεια της προηγηθείσης συνεδρίασης, ήταν:
Α) Η λειτουργία των hot spot ανοικτού
τύπου και η απασχόληση εντός αυτών ολιγάριθμης αστυνομικής δύναμης χωρίς να διασφαλίζεται η ασφάλεια των συναδέλφων.
Β) Ειδικό μισθολόγιο-αποφάσεις ΣτΕ,
πάγωμα μισθολογικών προαγωγών
από 1/1/2017.
Γ) Μεταγωγές μέσω ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.
Δ) Καθαριότητα αστυνομικών υπηρεσιών.
Ε) Θέσπιση ηλεκτρονικού εισιτηρίου μετακίνηση αστυνομικών με τα ΜΜΜ.
ΣΤ) Ανανέωση στόλου οχημάτων και
υλικοτεχνικής υποδομής.
Ζ) Σύστημα ενδοεπικοινωνίας TETRA.

Λ

Η) Αναδιοργάνωση αστυνομικών υπηρεσιών.
Θ) Αναβάθμιση εκπαίδευσης.
Λαμβάνοντας το λόγο, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ευχαρίστησε
για τη συνεργασία την Ομοσπονδία και
αναγνώρισε τη συμβολή της στην επίλυση των προβλημάτων, τονίζοντας ότι
είναι καλοδεχούμενη η πίεση που
ασκείται εκ μέρους μας διότι αυτό χαρακτηρίζει τη λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος, δρώντας με αμοιβαία
ειλικρίνεια και υπευθυνότητα.
Αναφερόμενος στην επιβάρυνση που
δέχεται η Ελληνική Αστυνομία, αλλά και
η κοινωνία, λόγω του μεταναστευτικού,
είπε ότι υπήρξε αντιπαράθεση μέσα στο
πλαίσιο του αλληλοσεβασμού και της
αμφίπλευρης πειθαρχίας, χωρίς ωστόσο
να υπονομεύεται ο στόχος της διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής και της
διατήρησης του επιπέδου ασφαλείας
στη χώρα μας. Για το λόγο αυτό η διαχείριση μέσω των κέντρων φιλοξενίας
θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεχτική
με την παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας ώστε να αποφύγουμε εξάρσεις
και συγκρούσεις που βλέπουμε να εκδηλώνονται ακόμα και σε προηγμένες
ευρωπαϊκές χώρες.
Όσον αφορά στο σύστημα ενδοεπικοινωνίας ΤΕΤRA, η παραλαβή του
βρίσκεται στο τελικό στάδιο της αξιολόγησης. Για το μισθολόγιο και τα άλλα οικονομικής φύσεως θέματα είπε ότι
δεν έχει απαντήσεις επειδή είναι αρμοδιότητας του υπουργείου Οικονομικών.
Το πάγωμα των μισθολογικών προαγωγών συσχετίζεται προφανώς με το
μισθολόγιο αλλά επίσης δεν είναι έτοιμος να απαντήσει.
Για τις ακτοπλοϊκές μεταγωγές, αναγνώρισε ότι είναι προβληματικές και ότι
θα εξετάσει τη δυνατότητα χρησιμοποί-

ησης καμπίνων για την κατάκλιση των
συνοδών αστυνομικών. Υπό εξέταση τελούν επίσης τα θέματα της καθαριότητας, του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, ενώ
για την παραλαβή οχημάτων, μοτοσυκλετών και υλικοτεχνικών μέσων, είπε
ότι εντάσσεται στο πλαίσιο του επαναπροσδιορισμού των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, παράλληλα δε ένας μικρός
αριθμός οχημάτων μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω του ΟΔΔΥ και των κατασχεθέντων από παράνομες πράξεις, κατά
προτεραιότητα υπέρ της αστυνομίας.
Εξωστρεφής δράση
Ο Γενικός Γραμματέας στάθηκε στην
εξωστρεφή δράση της αστυνομίας και
στο ότι η πολιτεία πρέπει να αποδίδει τα
οφειλόμενα στους ενστόλους, τόσο σε
θεσμικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.
Για το σύστημα TETRA υπενθύμισε ότι η
σύμβαση έχει λήξει από το 2010 και
τώρα πλέον εξετάζονται τα ποιοτικά και
ποσοτικά στοιχεία για την παραλαβή
του, βρίσκεται δε στο τελευταίο στάδιο
υλοποίησης. Είναι σημαντικό όμως το
ότι δεν πρέπει να παραληφθεί ένα σύστημα αν θα θέτει σε κίνδυνο τη ζωή
έστω και ενός αστυνομικού.
Για το μείζον ζήτημα της αναβάθμισης
της εκπαίδευσης στις αστυνομικές σχολές, δόθηκε η δυνατότητα υποβολής τελικών προτάσεων εντός 20ημέρου αν
και ως Ομοσπονδία έχουμε καταθέσει
το τελικό πόρισμα της αρμόδιας Ομάδας
εργασίας.
Ο κ. Γενικός αναφέρθηκε με έμφαση
στη δυνατότητα συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις Περιφέρειες
για το μείζον θέμα της προμήθειας οχημάτων και άλλων μέσων, ενώ για το θέμα της μετακίνησης με τα ΜΜΕ είπε ότι
θα συναντηθεί με τον αρμόδιο υπουργό
Μεταφορών και Υποδομών κ. Χρήστο

ΣΠΙΡΤΖΗ προκειμένου να χορηγηθούν
περίπου 24.000 ειδικές κάρτες.
Για το θέμα της καθαριότητας, είπε ότι
ο μεγάλος διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη
αλλά μέχρι να ολοκληρωθεί αυτός,
υπάρχει η δυνατότητα της διενέργειας
πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών
και επ’ αυτού έχουν αποσταλεί σχετικές
εγκύκλιοι.
Ο κ. Αρχηγός αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της περιοδείας του στις Διευθύνσεις Αστυνομίας της ηπειρωτικής χώρας και συνεχάρη το προσωπικό για τις
ποικίλες επιτυχίες του. Ζήτησε ανθρωποκεντρική και εξατομικευμένη χρηστή διοίκηση, ανθρωπιά και ευαισθησία προκειμένου να αποφευχθούν κρούσματα
αυτοχειρίας που παρουσιάζουν έξαρση
τα δυο τελευταία χρόνια και τόνισε ότι
πρέπει ως αστυνομικοί να είμαστε δεκτικοί στην κοινωνία διότι είμαστε ψηλά
στην αποδοχή του έργου μας και μπορούμε ακόμα περισσότερο να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών.
Σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών, είπε ότι προσωπικά
οφείλει πολλά στο Σώμα προσπαθώντας
να το ανταποδώσει με την καλυτέρευση
των συνθηκών εργασίας μέσα από το
θεσμικό του ρόλο. Τρανή απόδειξη, τα
προεδρικά διατάγματα για τον Κώδικα
Μεταθέσεων, τις άδειες και κάθε άλλο
θεσμικό νέο μέτρο.
Για τις μεταγωγές, ειδικότερα, είπε ότι
στα νησιά υπήρξαν λάθη από υφισταμένους του, την ευθύνη των οποίων ανέλαβε ο ίδιος, και ότι τις προσεχείς ημέρες θα γίνει τηλεδιάσκεψη, ειδικά για
αυτές της Θεσσαλίας. Όσο για την
εφαρμογή της αναδιάρθρωσης και τις
οργανικές θέσεις, είπε ότι τίθεται αυτή
σε εφαρμογή αρχές του νέου έτους,
ενώ η ανακατανομή των οργανικών θέσεων θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο των

τακτικών μεταθέσεων το καλοκαίρι. Τέλος, ότι θα ρυθμιστεί και το θέμα της
εντοπιότητας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο απασχόλησαν επίσης θέματα όπως, η καταβολή
5νθημέρων και νυχτερινών με την τρέχουσα μισθοδοσία, θέμα που κορυφώθηκε χθες και είχε θετική κατάληξη χάριν των παρεμβάσεών μας, η ουσιαστική
συνεργασία όλων των μελών του ΔΣ με
κατάθεση προτάσεων και ειδικότερα επί
του νέου ψηφίσματος του 26ου συνεδρίου μας, η χθεσινή συνάντηση με τον
Υπουργό Εσωτερικών κ. Πάνο ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ, η συνταξιοδοτική διαδικασία για
τον εκλιπόντα συνάδελφο Κυριακούλη
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟ, η υπαγωγή τελικά μικρού
αριθμού δημοτικών αστυνομικών στην
κατηγορία των ειδικών φρουρών, η μη
οπλοφορία αστυνομικών σε τελωνείο
της Βουλγαρίας, η συγχώνευση αστυνομικών υπηρεσιών και άλλα.
Ο νομικός σύμβουλος κ. Χάρης
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ενημέρωσε το ΔΣ ότι
από δικαστικής πλευράς είχαμε μια καλή
χρονιά. Μεγάλη επιτυχία απετέλεσαν οι
νομοθετικές ρυθμίσεις για την καταβολή
των νυχτερινών και των 5νθημέρων
έως 31/12/2016 (σχετική δημοσίευση
σε ΦΕΚ), ενώ οι πρώτες αγωγές αναφορικά με τις αποφάσεις του ΣτΕ για την
καταβολή των αναδρομικών, εκδικάστηκαν ήδη στο Πρωτοδικείο Τριπόλεως
και αποτελούν σημαντική εξέλιξη.
Κλείνοντας τις εργασίες του ΔΣ, ο
πρόεδρος της Ομοσπονδίας ευχαρίστησε όλα τα στελέχη του συνδικαλιστικού
μας κινήματος για την εμπιστοσύνη που
επιδεικνύουν στα συνδικαλιστικά μας
όργανα και ευχήθηκε σε όλους καλή
δύναμη και δημιουργική νέα χρονιά.
Τα προβλήματα δεν θα μας λυγίσουν.
Με ενότητα και αποφασιστικότητα θα
πορευτούμε όλοι μαζί και το 2017.

Ενημερώθηκε και ο Υπουργός Εσωτερικών
Μ
ε τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ
συναντήθηκε (20-12-16) το προεδρείο της Ομοσπονδίας και είχε μαζί του μια εφ' όλης της ύλης συζήτηση για
τα θέματα που απασχολούν το συνδικαλιστικό κίνημα των αστυνομικών όλης της χώρας. Στον Υπουργό Εσωτερικών, είχαμε υποβάλλει αίτημα συνάντησης ευθύς αμέσως μετά τον ανασχηματισμό
της Κυβέρνησης, με αφορμή τις εθιμοτυπικές ευχές που του είχαμε
αποστείλει, και σήμερα, μας δόθηκε η δυνατότητα να τον ενημερώσουμε αναλυτικά για τα αιτήματά μας, όπως αυτά αναδείχθηκαν
στο 26ο συνέδριό μας και τα οποία περιλαμβάνονται στο ψήφισμα
που του επιδώσαμε. Από την πλευρά μας σταθήκαμε ιδιαίτερα τόσο
στη δύσκολη περίοδο που διανύει η Ελληνική Αστυνομία όσο και
στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας λόγω των
οικονομικών περικοπών που έχουν συντελεστεί στις λειτουργικές
δαπάνες, με αποτέλεσμα το ανθρώπινο δυναμικό να υφίσταται

επώδυνες καταστάσεις, συμβάλλοντας πολλές φορές και από το
υστέρημά του στην αγορά βασικών ειδών λειτουργίας των υπηρεσιών. Τονίσαμε δε την αδυναμία της Πολιτείας να προβεί σε
άμεσες παρεμβάσεις αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό της υλικοτεχνικής υποδομής, της εκπαίδευσης και του ατομικού εξοπλισμού των συναδέλφων ενώ ζητήσαμε τα αυτονόητα όσον αφορά

την αναγνώριση της επικινδυνότητας του λειτουργήματος, όσο και
την πλήρη συμμόρφωση του υπουργείου Οικονομικών στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Σε ό,τι αφορά την αποτελεσματική λειτουργία της Ελληνικής
Αστυνομίας, που είναι σκοπός όλων μας, τονίσαμε ότι η ελληνική
κοινωνία συμμερίζεται και στηρίζει την ικανοποίηση των δίκαιων
αιτημάτων μας διότι αναγνωρίζει το ρόλο και το έργο των αστυνομικών, ιδίως δε την κοινωνική τους διάσταση η οποία επιδέχεται
περαιτέρω βελτίωσης ώστε να παγιώνονται και να αναδεικνύονται
διαρκώς οι καλές σχέσεις μεταξύ αστυνομίας και κοινωνίας.
Εκ μέρους του κ. Υπουργού δηλώθηκε η πλήρης κατανόηση
του προβληματισμού και των αιτημάτων που του εκθέσαμε, και
μας ζήτησε αμέσως μετά τις γιορτές να υπάρξει νέα συνάντηση
κατά την οποία θα εξειδικευτούν οι προτάσεις μας για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αιτημάτων.
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ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αδικούνται
Όχι στην ανισομερή
συνάδελφοι λόγω μεταχείριση των Αστυνομικών
άνισων κρατήσεων
ην Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Έφη ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ όσο και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ ενημέρωσε η ΠΟΑΣΥ με βάση τις καταγγελίες της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά αναφορικά με την κράτηση
λόγω προαγωγής νέων αστυνομικών ασφαλισμένων στα ταμεία της τέως Α.Π.
Ειδικότερα, η Ομοσπονδία τονίζει σε συνέχεια του υπ' αριθμ. 506/1/46
από 16/11/2016 εγγράφου της ότι οι ασφαλισμένοι στα ταμεία της πρώην
Αστυνομίας Πόλεων υφίστανται μία άνιση μεταχείριση ως προς τον αριθμό
της καταβολής των δόσεων λόγω προαγωγής, σε σχέση με τους ασφαλισμένους στα ταμεία της πρώην Ελληνικής Χωροφυλακής. Ως Ομοσπονδία, ζητούμε, την άμεση θεσμική τους παρέμβαση, προκειμένου να υπάρξει
εξορθολογισμός των κρατήσεων αυτών, σε περιόδους μάλιστα ιδιαίτερα δυσχερείς ως προς την οικονομική δυνατότητα των νέων συναδέλφων και παράλληλα να υπάρξει ο κατάλληλος συντονισμός των αρμοδίων υπηρεσιών
ούτως ώστε αυτό να καταστεί εφικτό.
Ενδεικτικό της παντελούς έλλειψης συντονισμού των υπηρεσιών αυτών
είναι, ότι, έως και σήμερα τα παρακρατηθέντα αυτά ποσά για τα οποία δεν
έχουμε σαφή εικόνα αποδίδονται στο Ε.Τ.Ε.Α (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής
Ασφάλισης) όπως εμφαίνεται στο αναλυτικό σημείωμα αποδοχών (κρατήσεις-στήλη Τ.Ε.Α.Ε.Χ/Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π) μέσω του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης,
αντί του Κλάδου Πρόνοιας (ΤΕΑΠΑΣΑ) στον οποίο θα έπρεπε να καταβάλλονται, δημιουργώντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο ανισοκατανομή στα ταμειακά
διαθέσιμα των Ταμείων, τα οποία πασχίζουν να αποσβέσουν τα ταμειακά τους
ελλείμματα επ’ ωφελεία των μερισματούχων-μετόχων. Εξάλλου, η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά εκφράζει την έκδηλη ανησυχία της και για
την ενασχόληση της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ Πειραιά, με ξένα καθήκοντα, καθήκοντα
που της έχουν ανατεθεί με διαταγές οι οποίες απέχουν παρασάγγας από την
σύσταση και τον σκοπό της λειτουργίας της. Μετά από παράπονα συναδέλφων, επίσης, έκανε αυτοψία σε οχήματα που διατίθενται στη φύλαξη στόχων
και διαπίστωσε ότι ένα όχημα με 300.000 και πλέον χλμ, κυκλοφορεί με
σπασμένο ταμπλό και καθίσματα στηριγμένα με ξύλινα κιβώτια...
Τέλος, το σωματείο εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή την επέτειο της 28ης
Οκτωβρίου 1940. «Κάθε χρόνο τέτοια μέρα όλοι οι Έλληνες τιμάμε το ηρωικό
ΟΧΙ του Μεταξά που δόθηκε ως απάντηση στο τελεσίγραφο που απέστειλε η
Ιταλική κυβέρνηση, απαιτώντας την ελεύθερη διέλευση του ιταλικού στρατού
από την ελληνοαλβανική μεθόριο προκειμένου στη συνέχεια να καταλάβει
στρατηγικά σημεία της Ελλάδας», σημειώνει μεταξύ άλλων το σωματείο στην
ανακοίνωσή του.

Τ

ΕΥΒΟΙΑ

Συνάντηση με την Ηγεσία

τις 10 Νοεμβρίου 2016, με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης
κ. Δημήτριου ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ, ύστερα
από παράπονα που μετέφεραν οι Ενώσεις Β/Α και Ν/Α Αττικής, στην τελευταία συνάντηση που είχαν μαζί του, εκπρόσωποι των Ενώσεων Αστυνομικών
Υπαλλήλων της Αττικής και συγκεκριμένα ο πρόεδρος της Βορειοανατολικής
Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ, ο πρόεδρος της Νοτιοανατολικής Γεώργιος
ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ, ο αντιπρόεδρος της
ΕΑΥ Αθηνών Δημοσθένης ΠΑΚΟΣ, ο
αντιπρόεδρος της ΕΑΥ Δυτικής Αττικής
Χρήστος ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ και ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της ΕΑΥ Πειραιά Ευάγγελος ΑΥΓΕΡΗΣ, συναντήθηκαν με τον Διευθυντή του 401 ΓΣΝΑ
Υποστράτηγο Κωνσταντίνο ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ και την Διοίκηση του Νοσοκομείου.
Στην συνάντηση αυτή τέθηκαν μείζονα ζητήματα που απασχολούν τον συνάδερφο Αστυνομικό και δόθηκαν
απαντήσεις:
Για τις περιπτώσεις που οι συνάδερφοι Αστυνομικοί μεταβαίνουν στο νοσοκομείο για κάποιο έκτακτο περιστατικό είτε μετά από επεισόδια είτε κατά
τις ώρες που δεν λειτουργούν τα εξωτερικά ιατρεία, ο Υποστράτηγος είπε ότι
η αντιμετώπιση είναι ισάξια και ισομερή
με τους στρατιωτικούς και ότι όπως και
στα δημόσια νοσοκομεία, βάσει της κρισιμότητας του περιστατικού αντιμετωπί-

Σ

ζεται κατά προτεραιότητα. Αν το περιστατικό χρίζει νοσηλείας, αρμόδιος είναι
ο εφημερεύον ιατρός. Απαντώντας για
το θέμα των παραπόνων που έφτασαν
στις Ενώσεις από μέλη μας, εξήγησε
τους λόγους που δεν παρείχε το νοσοκομείο τις απαραίτητες εξετάσεις ανά
περίπτωση. Επικαλέστηκε επίσης συγκεκριμένες ημερομηνίες, κατά τις οποίες
όντως το νοσοκομείο υπολειτουργούσε.
Επιπροσθέτως τόνισε, ότι στις εφημερίες του νοσοκομείου δεν βρίσκονται
ιατροί όλων των ειδικοτήτων και για το
λόγο αυτό αν ένα περιστατικό δεν κριθεί
επείγον από τον εφημερεύοντα ιατρό,
μπορεί ο ασθενής να παραπεμφθεί στα
πρωινά εξωτερικά ιατρεία, για την αντιμετώπιση του προβλήματος όταν θα
υπάρχει ιατρός ειδικότητος για την συγκεκριμένη πάθηση.
Για τον μεγάλο χρόνο αναμονής για
τις επεμβάσεις (εκτός των περιπτώσεων
των επειγόντων περιστατικών) κατανόησε πλήρως το πρόβλημα και μας
ενημέρωσε ότι οφείλεται στον μεγάλο
αριθμό των Αστυνομικών, που επιλέγουν το συγκεκριμένο νοσοκομείο και
στο ότι οι στρατιωτικοί και συγγενείς
αυτών έχουν προτεραιότητα σε σχέση
με αυτούς, επειδή οι πρώτοι δεν έχουν
δικαίωμα εξέτασης, νοσηλείας ή χειρουργείου σε άλλο δημόσιο νοσοκομείο. Επισήμανε ότι, για την αντιμετώπιση του προβλήματος ήδη εξετάζονται
ενέργειες από το Υπουργείου Εθνικής

Άμυνας σε συνεργασία με το Υπουργείο
Δημόσιας Τάξης.
Τέλος, όσον αφορά την νοσηλεία-περίθαλψη μελών οικογενειών συναδέρφων μας, επισήμανε ότι παρέχεται το δικαίωμα της εξωνοσοκομειακής και νοσοκομειακής περίθαλψης στο εν ενεργεία ή εν αποστρατεία Ένστολο Προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς
και στα προστατευόμενα μέλη της οικογενείας, (ο-η σύζυγος και τα ανήλικα
άγαμα τέκνα ή ενήλικα άγαμα τέκνα μέχρι το 25ο έτος), εφόσον σπουδάζουν
σε αναγνωρισμένες σχολές εσωτερικού
ή εξωτερικού (άρθρα 1 και 2 του υπ’
αριθμόν 1357/01-09-2010 Φ.Ε.Κ).
Σε περίπτωση που ο Αστυνομικός επιθυμεί νοσηλεία για κάποιο άλλο μέλος
της οικογενείας (γονείς-αδέρφια) κάνει
το αίτημα προς την Διοίκηση του 401
ΓΣΝΑ, κατόπιν εξέτασης του συγγενή
και παραπεμπτικού από τον εξετάζοντα
στρατιωτικό ιατρό των εξωτερικών ιατρείων του ανωτέρω νοσοκομείου. Αρμόδιος για την έγκριση ή μη της νοσηλείας είναι η Α.Σ.Δ.Υ.Σ. (Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού).
Ο Υποστράτηγος κ. Κωνσταντίνος
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ, μας διαβεβαίωσε ότι θα
δοθούν εκ νέου εντολές στο προσωπικό
και τους ιατρούς του νοσοκομείου, για
μη ανισομερή μεταχείριση των Αστυνομικών σε σχέση με τους στρατιωτικούς
και σε περίπτωση παραπόνων Αστυνομικών, η Διοίκηση επιθυμεί να είναι
ενήμερη. Σε τέτοια περίπτωση, επιθυμεί
οι συνάδελφοι Αστυνομικοί να απευθύνονται απευθείας στον ίδιο ή σε κάποιο
άλλο μέλος της Διοίκησης του νοσοκομείου, προκειμένου να επιλυθεί οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί.
Μετά το πέρας της συνάντησης τα
μελή των προεδρείων των Ενώσεων,
επισκέφτηκαν τον συνάδελφο που είχε
τραυματιστεί από το τρομοκρατικό χτύπημα στην Γαλλική Πρεσβεία, καθώς και
άλλους συναδέλφους που νοσηλεύονταν στο 401 ΓΣΝΑ.

ΡΕΘΥΜΝΟ

Υπομνήματα στην Ηγεσία
ο προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ευβοίας συναντήθηκε με τον κ. Αρχηγό και τον κ. Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας,
κ.κ. Κ. Τσουβάλα και Ι. Διαμαντόπουλο και τους ενημέρωσε εκτενώς
για τα προβλήματα του προσωπικού. Το σωματείο απέσπασε τη δημόσια δέσμευσή τους για γενναία αύξηση των οργανικών θέσεων, σε τριψήφιο αριθμό (!), στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης-αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών
που θα πραγματοποιηθεί εντός του Ιανουαρίου 2017.
Συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα και να υπηρετούμε τα συμφέροντα των συναδέλφων μας, τονίζει ο πρόεδρος του σωματείου κ. Γιώργος Κουλιάκης.
Ευχαριστίες
Το εκκλησιαστικό συμβούλιο της Πολιούχου Χαλκίδος Αγίας Παρασκευής,
εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την Ένωση για την ευγενική της πράξη
να εξασφαλίσει φαγητό σε πιστούς που συμμετείχαν στην ιερά αγρυπνία
προς τιμήν του Αγίου Αρτεμίου του Μεγαλομάρτυρος.

Τ

πομνήματα με τα προβλήματα που την απασχολούν,
επέδωσε η Ένωση Αστυνομικών Ρεθύμνου στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Αναγνωστάκη
Δημήτριο, στον Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο κ. Τσουβάλα
Κωνσταντίνο, στον Υπουργό Υγείας και Βουλευτή Ρεθύμνου Ανδρέα Ξανθό καθώς και τον Βουλευτή Ρεθύμνου
Ιωάννη Κεφαλογιάννη, στο πλαίσιο των διαδοχικών συναντήσεων που είχε μαζί τους.
Πέρα από τα μείζονος σημασίας εργασιακά θέματα, τα
θέματα εξοπλισμού, λειτουργίας της σχολής κλπ, συζητήθηκε η ανάγκη συμμόρφωσης της Κυβέρνησης με τις αποφάσεις του ΣτΕ, η άμεση εφαρμογή του σχεδίου της
αναδιάταξης των Αστυνομικών Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ και η
έμπρακτη και ουσιαστική βοήθεια ώστε να δρομολογηθούν
οι διαδικασίες για την οριστική επίλυση του κτηριακού
προβλήματος των κεντρικών Αστυνομικών υπηρεσιών της

Υ

πόλης του Ρεθύμνου. Απαιτείται η κατασκευή ενός νέου &
σύγχρονου Αστυνομικού κτηρίου, σε ελεύθερο χώρο του
Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου, το οποίο θα
πληρεί τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την εύρυθμη
λειτουργία των αστυνομικών Υπηρεσιών της πόλης, τονίζει
το σωματείο στην ανακοίνωσή του.
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ΑΘΗΝΑ

Στην υγεία και την ασφάλεια
δεν μπαίνουν κόφτες!
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών
ανέδειξε με ανακοίνωσή της το συνεχιζόμενο φαινόμενο της έλλειψης συνεργείων καθαρισμού στους εργασιακούς χώρους των αστυνομικών υπηρεσιών και καταστημάτων, με αποτέλεσμα να θυμίζουν «τρώγλες», οι οποίες δεν συνθέτουν εικόνα πολιτισμένης χώρας ενώ θέτουν σε
κίνδυνο την υγεία αστυνομικών και πολιτών, αλλά
και των κρατουμένων στη βραχύβια παραμονή τους
στους αστυνομικούς χώρους κράτησης.
Αυτή η βασική έλλειψη έρχεται να προστεθεί και
στην ήδη υπάρχουσα έλλειψη μέσων καθαρισμού
και αντισηψίας τα οποία αποτελούν είδη πολυτέλειας και όταν αυτά υπάρχουν είναι συνήθως αποτέλεσμα από το εισοδηματικό υστέρημα των
συναδέλφων μας.
Με λύπη μας όμως διαπιστώνουμε ότι ενώ το
πρόβλημα αυτό έχει τεθεί επανειλημμένως στους
υπευθύνους με κάθε μορφή, με ανακοινώσεις,
αναφορές ακόμα και με συμβολικές παραστάσεις
– διαμαρτυρίες δεν έχει γίνει τίποτα. Είτε κάποιοι
δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους και βολεύονται
χωρίς να τους ενοχλεί η εικόνα αστυνομικών ανδρών και γυναικών να μαζεύουν σκουπίδια είτε σε
κεντρικό επίπεδο υπάρχει αδιαφορία που φτάνει
στα όρια σχεδίου ώστε να εξοικονομηθούν λίγα
«ψιχία» στο βωμό εξεύρεσης ισοδύναμων για να
ικανοποιηθούν οι «θεσμοί».

ώστε να λυθεί το πρόβλημα και να αποδοθούν οι
ευθύνες σε αυτούς που τους αναλογούν.

Η

Δίνω αίμα σημαίνει δίνω ΖΩΗ

Το ψέμα όμως
και η υποκρισία έχει
και ένα τέλος. Γι’
αυτό η Ένωση Αθηνών πλέον θα προβεί σε όλες εκείνες
τις ενέργειες που
απαιτούνται για να
μπει ένα τέλος στην
επιλεκτική υγιεινή. Θέσαμε το πρόβλημα στην Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντολογικής Υγιεινής/Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού
Τομέα Αθηνών και στάλθηκαν από το Τμήμα Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου επόπτες
υγιεινής οι οποίοι παρουσία του Γενικού Γραμματέα

ΡΗΓΑ Νικολάου, των Αντιπροέδρων ΧΡΥΣΑΦΗ Γρηγορίου,
ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ Παναγιώτη και
του Ταμία ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ Φώτη,
ξεναγήθηκαν στους χώρους
του κτιρίου της
Γ.Α.Δ.Α. και κατέγραψαν τις συνθήκες υγιεινής που

Τέλος, η Ένωση ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε μια ακόμα επιτυχή εθελοντική αιμοδοσία στη
Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής.
Οι συνάδελφοι απέδειξαν την κοινωνική ευαισθησία που όλα αυτά τα χρόνια τους διακρίνει. Άλλωστε, η τράπεζα αίματος της Ένωσης εδώ και
χρόνια λειτουργεί άψογα χάρη σ’ αυτούς. Υπενθυμίζουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 1005/16/1013162
από 25/5/2016 Διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, κάθε συνάδελφος που προσφέρει αίμα για την Τράπεζα Αίματος της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών δικαιούται χορήγησης 4ήμερης αιμοδοτικής αδείας.

επικρατούν εκεί.
Η Ένωση Αθηνών αναμένει με ενδιαφέρον την έκθεση που θα συνταχθεί από
τους ελεγκτές υγείας για να καθορίσει τις
περαιτέρω ενέργειές της και τις κινήσεις
οι οποίες θα περιλαμβάνουν κάθε μέσο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δεν ξεχνάμε, τιμάμε του ήρωές μας
λλος ένας φιλανθρωπικός αγώνας καλαθοσφαίρισης πραγματοποιήθηκε
από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, αυτή τη φορά
στην μνήμη των συναδέλφων μας ΒΟΥΛΓΑΡΗ Ευάγγελου, ΕΡΜΕΙΔΗ Ανέστη, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ Λεωνίδα, ΜΑΡΤΙΝΗ Κωνσταντίνου, και ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Χαράλαμπο.
Εκατοντάδες Αστυνομικοί και συμπολίτες μας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα
της Ένωσης και συγκεντρώθηκαν στο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΜΕΛΑΘΡΟΝ για τον αγώνα
μεταξύ των Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών, υπό την καθοδήγηση του προπονητή
και Περιφερειακού Συμβούλου Κεντρικής Μακεδονίας κ. Γιάννη Ιωαννίδη, και
της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Βορείου Ελλάδος.

Α

Τον αγώνα παρακολούθησε μεταξύ πολλών άλλων, ο Αναπληρωτής Υπουργός
Προστασίας του Πολίτη κ. ΤΟΣΚΑΣ Νικόλαος, ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων κ. Κωνσταντίνος ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εκ μέρους της Ομοσπονδίας, ο κ. Μαλλικόπουλος συνεχάρη την Ένωση Θεσσαλονίκης γιατί έχει καθιερώσει αυτή την αθλητική διοργάνωση και όπως είπε,
για δεύτερη χρονιά φέτος είμαστε εδώ να τιμήσουμε πέντε αδικοχαμένους συναδέλφους μας. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για τους ανθρώπους που άφησαν πίσω τους, αλλά και για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά
μας, που σήμερα δυστυχώς έχει χαθεί.
Σε μια κοινωνία που χτυπήθηκε αλύπητα από την κρίση, έννοιες όπως ο ανθρωπισμός, η αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια βρίσκουν την πραγματική τους
σημασία στο λειτούργημα του Αστυνομικού και σε τέτοιες εκδηλώσεις.
Εμείς ως συνδικαλιστές δεν λησμονούμε το χρέος μας. Αγωνιζόμαστε διαρκώς
για να είναι ασφαλής ο συνάδελφός μας ,
να μην έχει το άγχος αν θα γυρίσει σώος
και αβλαβής στο σπίτι του ή αν θα προσβληθεί από κάποια επαγγελματική νόσο.
Επειδή όμως ο χώρος δεν προσφέρεται
για πολλά λόγια, κλείνω το χαιρετισμό μου
με το κάλεσμα – έκκλησή μου προς την Πολιτεία να πράξει κι εκείνη το χρέος της απέναντι στην Ελληνική Αστυνομία και απέναντι
στους συναδέλφους μας.
Η Ένωση, επίσης, σε συνεργασία με τη
Λέσχη Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, διοργάνωσε στις 14/11/2016 ημερίδα με
θέμα Προικισμένα μωρά-εμπνευσμένοι γονείς με βασικό ομιλητή τον παιδίατρο κ.
Στέλιο Παπαβεντσή.

ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Επικίνδυνη
η δημοσιοποίηση
των μετακινήσεων
ατά τη συνεδρίαση του ΔΣ
της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Ακαρνανίας
συζητήθηκαν τα θέματα εργασίας
αστυνομικού προσωπικού – επιφυλακή και έγινε ανάλυση του
ΠΔ 394/2001, με αφορμή καταγγελίες που δέχθηκε το σωματείο.
Δόθηκε δε έμφαση στη δημοσιοποίηση των μετακινήσεων
των συναδέλφων που συμμετέχουν στην ΚΑΜ, καθώς η πράξη
αυτή φέρει πολλαπλούς κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητά τους. Αποφάσισε δε να
προβεί στις ενδεικνυόμενες ενέργειες προς την φυσική ηγεσία, καλώντας παράλληλα τα
μέλη της να είναι συνεχώς παρόντα στις εκδηλώσεις της. «Μη
χτυπάτε το φιλότιμο, λειτουργεί
ως μπούμερανγκ» καταλήγει η
ανακοίνωση της Ένωσης που
απευθύνεται και στην Ηγεσία της
Ελληνικής Αστυνομίας.

Κ
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ΑΙΤΩΛΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Ο αγώνας φέρνει θετικά αποτελέσματα

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Δ.Α. Αιτωλίας πραγματοποίησε
συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της υποβάθμισης του Αστυνομικού
Τμήματος Αιτωλικού. Το βασικό αίτημα ήταν η περεταίρω στελέχωση
και αναβάθμιση του Α.Τ., το οποίο αστυνομεύει μια μεγάλη περιοχή με υψηλή
παραβατικότητα, η μεταστέγασή του, η κατάργηση των μεικτών περιπολιών,
η αύξηση των οργανικών θέσεων και η αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων
οχημάτων. Να σημειώσουμε ότι από το καλοκαίρι, η Ένωση είχε καταγγείλει
τις αποσπάσεις στα νησιά, την καταστρατήγηση των διατάξεων του ΠΔ
100/2003 ως προς τις προθεσμίες αναχώρησης, την αναστάτωση στον οικογενειακό προγραμματισμό κ.λπ. Προβλήματα που τέθηκαν και στον κ. αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. κατά την επίσκεψή του, στην Δ.Α. Αιτωλίας. Μια επίσκεψη
που τιμά ιδιαίτερα το σωματείο, αφού πέρα από τη θεσμική του ιδιότητα μας
δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουμε τον άνθρωπο αρχηγό και να ανταλλάξουμε
απόψεις και προβληματισμούς μαζί του, όπως επισημάνθηκε.

H

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής,
ενημέρωσε τα μέλη της ότι διατάχθηκε έρευνα από τον
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών σχετικά με την φύλαξη από Αστυνομικούς του χώρου υγειονομικής ταφής
απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Φυλής.
Η έρευνα διατάχτηκε μετά την αποστολή έγγραφου της
προς την Περιφερειάρχη Αττικής κ. Δούρου Ρένα, το οποίο
και κοινοποίησε προς τον κ. Προϊστάμενο της Εισαγγελίας
Αθηνών και προς το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.
Στα πλαίσια της έρευνας καλείται ο Πρόεδρος της Ένωσης
Σταματάκης Γεώργιος προκειμένου να καταθέσει σχετικά και
να παραδώσει στον κ. Εισαγγελέα όλα τα έγγραφα που η
Ένωση έχει στην διάθεσή της. Εξάλλου, με την τοποθέτηση δύο

Η

ηλεκτρικών ψυγείων, χορηγία της Ένωσης
προς τους συναδέλφους, επισφραγίστηκαν οι
προσπάθειες του Προεδρείου για την τοποθέτηση και τον εξοπλισμό οικίσκων για τους συναδέλφους που εκτελούν υπηρεσία στα κέντρα
φιλοξενίας στο ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ και την Ελευσίνα.
Οι προσπάθειες οι οποίες ξεκίνησαν λίγο
μετά την έναρξη της λειτουργίας των εν λόγω
κέντρων, παρά τις μεγάλες δυσκολίες αλλά και
τα εμπόδια που κάποιες φορές αντιμετωπίσαμε, επιτέλους τελεσφόρησαν. Η Ένωσή μας
εκφράζει τις ευχαριστίες της σε όλους όσους συνέβαλαν και
βοήθησαν για την επίτευξη αυτού του στόχου και ιδιαίτερα
θέλει να ευχαριστήσει για την πολύτιμη βοήθειά της και σε
αυτήν μας την προσπάθεια την Επιτελάρχη Αντιστράτηγο κα
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Ζαχαρούλα που χωρίς την δική της παρέμβαση
και ενέργειες δεν θα είχε επιτευχθεί το εν λόγω εγχείρημα.
Η Ένωσή μας θα συνεχίσει να προσπαθεί για την βελτίωση
της καθημερινότητας αλλά και των συνθηκών εργασίας των
συναδέλφων μας και ευχόμαστε σε αυτήν μας την προσπάθεια
να βρίσκουμε και από άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες βοήθεια και υποστήριξη ούτως ώστε αν μη τι άλλο να μπορούμε
να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα, τονίζει το σωματείο.

ΛΑΡΙΣΑ

Βάλε κόσμο να ‘χουμε...
ην έντονη αντίδραση της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας
προκάλεσε η συνεχιζόμενη κατασπατάληση αστυνομικών δυνάμεων με αφορμή τους ποδοσφαιρικούς αγώνες του Πρωταθλήματος. Με έγγραφό της, που διαβιβάστηκε από την ΠΟΑΣΥ
στο Αρχηγείο και συγκεκριμένα στον κ. Αρχηγό, Αντιστράτηγο
Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ, τονίζει: «Για ακόμη μια φορά παρατηρούμε με θλίψη ότι ο πρωταρχικός παράγοντας στον υπηρεσιακό
σχεδιασμό είναι το γνωστό δόγμα του «βάλε κόσμο να ’χουμε….».
Πιο συγκεκριμένα: Tο τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρούμε
μια σχεδόν συνεχόμενη συγκρότηση, πολλές φορές και των δύο,
διμοιριών της Διευθύνσεώς μας. Μας προξενεί προβληματισμό ότι
αυξάνονται οι περιπτώσεις όπου και οι δύο διμοιρίες συγκροτούνται για εκδηλώσεις εκτός νομού Λάρισας! Μήπως έχουμε υπηρεσία
Αστυνομικών Επιχειρήσεων και δε το ξέρουμε; Για γεγονότα τα
οποία είναι εμφανώς πολύ χαμηλής επικινδυνότητας, χρησιμοποιούνται χωρίς φειδώ οι διμοιρίες».
Η υπόθεση, όπως επισημαίνει η ΠΟΑΣΥ από την πλευρά της τείνει
να εξελιχθεί σε «ιλαροτραγωδία» διότι οι μετακινήσεις των Διμοι-

Τ

ριών Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, θα μπορούσαν να φέρουν τον τίτλο «περιπλανώμενες στο άγνωστο». Αυτά
τα «άσκοπα ταξίδια αναψυχής», προκαλούν σοβαρές δαπάνες στον
προϋπολογισμό του δημοσίου και αυτό οφείλεται κυρίως στην
ανασφάλεια των Διοικούντων, οι οποίοι δεν αξιολογούν και δεν
συνεκτιμούν σωστά το πληροφοριακό δίκτυο, με αποτέλεσμα να
καταφεύγουν στην «πεπατημένη» και στην θεώρηση «βάλε να
έχουμε».
Τα επακόλουθα και οι επιπτώσεις είναι γνωστά και στα ζητήματα
της ελλιπούς αστυνόμευσης για την ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας όπως εξειδικεύονται με γλαφυρό και
παραστατικό τρόπο αναφέρονται στο έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας, που καταλήγει ως εξής: «Ευθύνη και φόβος. Λέξεις που κάποιοι προσπαθούν να κρύψουν σε πολυσέλιδες
διαταγές, στις πλάτες δεκάδων αστυνομικών. Για γεγονότα γνωστά
από καιρό… Κάπως έτσι προκύπτει η λέξη ευθυνοφοβία!».
Συνάντηση με τον κ. Αρχηγό
Στις 9-12-2016, αντιπροσωπεία της Ένωσης με επικεφαλής το

Πρόεδρό της κ. ΝΤΑΒΟΥΡΑ Αθανάσιο, συναντήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Λάρισας με τον Αρχηγό του Σώματος Αντιστράτηγο
κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑ Κωνσταντίνο, παρουσία και του Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας Αντιστράτηγου κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ.
Κατά τη συνάντηση τα κυριότερα θέματα που τέθηκαν , ήταν μεταξύ
άλλων η μη μείωση των υφιστάμενων οργανικών θέσεων της ΔΑ
Λάρισας, η σύσταση μόνιμης διμοιρίας, η αναδιάρθρωση αστυνομικών Υπηρεσιών, το ποσοστό από τα έσοδα της Λέσχης για συντήρηση κτιρίων, η χρήση στολής 8δ από τους τροχονόμους, ειδικά
αυτών των Τ.Τ. Αυτοκ/μων και η εξωτερική-περιμετρική φρούρηση
Φυλακών.

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Επισκέψεις στις Υπηρεσίες
υνάντηση του προεδρείου της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής με
τους Συναδέλφους και τους Διοικητές
του Α.Τ. και Τ.Α. Βουλιαγμένης. Όπως
ανακοίνωσε το σωματείο, η κατάσταση και σε αυτό το Αστυνομικό Τμήμα
είναι απαράδεκτη λόγω της έλλειψης
προσωπικού. Η δύναμη έχει αποψιλωθεί εντελώς διότι είναι μεγάλος ο
αριθμός Συναδέλφων που Υπηρετούν
εκεί και αποσπάστηκαν σε «διάφορες
προνομιούχες Υπηρεσίες» και ειδικότερα στην φύλαξη ευπαθών στόχων.
Στους Συναδέλφους οφείλονται κατά
μέσο όρο πάνω από επτά (7) ημερή-

Σ

σιες αναπαύσεις τις οποίες προσπαθεί
ο Διοικητής του Τμήματος να ξεχρεώσει με δική του ευθύνη κάνοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες.
Στη συνέχεια αναφέρεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις προστασίας επισήμων προσώπων (υπουργών) τονίζοντας:
«Ας αποδείξουν επιτέλους ότι πρωταρχικό μέλημά τους είναι η ασφάλεια του
πολίτη μετά από την προσωπική του
ασφάλεια. Στο Τ.Α. Βουλιαγμένης το μεγάλο πρόβλημα είναι ομοίως η έλλειψη
προσωπικού μιας και είναι η παρούσα
δύναμη μαζί με τον Διοικητή επτά (7)
άτομα. Εδώ να τονίσουμε ότι είναι μια
Υπηρεσία με πολύ σοβαρούς οικονομι-

κούς και πολιτικούς στόχους. Παρόλα
αυτά και σε αυτό το Τ.Α. η χρηστή διοίκηση λειτουργεί προς όφελος των Συναδέλφων που Υπηρετούν εκεί. Τεράστιο
πρόβλημα και σε αυτές τις Υπηρεσίες της
Νοτιοανατολικής τα αυξημένα μέτρα στο
Εφετείο και στην Διεύθυνση Αθηνών. Οι
συναντήσεις θα συνεχιστούν». Η Ένωση
ανακοίνωσε επίσης, ότι μετά από ενημέρωση που είχε από τον Αντιπρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΑΣΥ κ.
Αλέξανδρο Σφελινιώτη, ο Β’ Αντιπρόεδρός της κ. Ηλίας Βρέντας, επισκέφτηκε το κτίριο όπου στεγάζεται το
Τμήμα Τάξης και το Τμήμα Ασφαλείας
του Κορωπίου προκειμένου να διαπι-

στώσει αν οι συνθήκες κάτω από τις
οποίες διαβιούν οι Δόκιμοι Αστυφύλακες
είναι κατάλληλες. Από την αυτοψία, διαπιστώθηκαν πράγματι συγκεκριμένα
προβλήματα τα οποία έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Όμοια προβλήματα εντοπίστηκαν και από τον πρόεδρο της
Ένωσης κ. Γιώργο Καλλιακμάνη στο
κτίριο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής. Ακολούθησαν
παρεμβάσεις για την επίλυσή τους.
Τέλος, το προεδρείο επισκέφθηκε και το

Τμήμα «φάντασμα» της ΔΑΝ/ΑΑ, το Β’
ΑΤ Γλυφάδας, όπου υπάρχει σοβαρότατη έλλειψη δύναμης, δεν υπάρχει σκοπός κρατητηρίων, δεν υφίσταται γραφείο
Αστυνόμευσης, οφείλονται στους Συναδέλφους πάνω από 10 ημερήσιες αναπαύσεις κατά μέσο όρο και το
προηγούμενο της επίσκεψής τους, Σαββατοκύριακο, υπεβλήθησαν τέσσερις
αναφορές για χρήση αυτοδίκαιων ημερήσιων αναπαύσεων σύμφωνα με το
σχετικό Π.Δ. για τον χρόνο εργασίας.
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Το ελληνικό συνταγματικό δίκαιο είναι ισχυρότερο των μνημονίων
παρουσία, και δη η ενεργή παρουσία
ενός δικαστού και περισσότερο ενός
πρώην δικαστού σε μεγάλη συνάθροιση αστυνομικών είναι ένα παράδοξο.
Φαντάζομαι ότι η πρόσκληση της Ομοσπονδίας σας, οφείλεται σε ένα τυχαίο γεγονός.
Σε μια τυχαία συνάντηση με την Ελληνική
Αστυνομία επί δικαστηρίου. Τυχαία αλλά και
σπουδαία. Διότι η προσφυγή στο Συμβούλιο
της Επικρατείας των αστυνομικών και των
στρατιωτικών συνέβη σε χαλεπούς καιρούς
και οδήγησε σε μερικές όχι τυχαίες δίκες,
που κατέληξαν σε μερικές δίκαιες αποφάσεις. Υπό την έννοια ότι ουδείς εξ ημών ούτε
οι διάδικοι, οι ενώσεις και οι απαρτίζοντες
τις διοικήσεις τους, οι δικηγόροι τους, οι νομικοί σύμβουλοι του Κράτους, ούτε εμείς οι
δικαστές γνωρίζαμε που θα καταλήξει η περιπέτεια αναζητήσεως του δικαίου. Διότι, κυρίες και κύριοι, η αναζήτηση του δικαίου από
τους πολίτες αλλά και από τον δικαστή αποτελεί μια μεγάλη περιπέτεια. Παντού δε, ακόμη και στα πλέον προηγμένα Κράτη Δικαίου.
Πολύ περισσότερο στα ελλειμματικά Κράτη
Δικαίου, ακόμη περισσότερο όταν αυτά διολισθαίνουν σε πολιτικοοικονομικές κρίσεις
διαρκείας. Παντού, η δίκη αποτελεί περιπέτεια, με άδηλη έκβαση. Η οποία, όμως, πρέπει να επιχειρείται. Ο «Αγών διά το Δίκαιον»
είναι ένα κλασσικό έργο μεγάλου γερμανού
νομικού του 19ου αιώνος, του Rudolf
Jehring, ο οποίος στην πρώτη σελίδα του βιβλίου του έχει ως motto τα εξής: «Μόνον
αγωνιζόμενος θα εύρεις το δίκαιό σου» .
Θεωρώ μία από τις ευτυχείς στιγμές της
προεδρίας μου στο Συμβούλιο της Επικρατείας την έκδοση των αποφάσεων, που
υπαινίχθηκα αμέσως προηγουμένως, διότι
πιστεύω ότι γενικώς εντάσσονται στις μεγάλες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και ειδικότερα διότι έδειξαν προς
τα έξω, προς τους συμπολίτες μας, ότι το ελληνικό συνταγματικό δίκαιο είναι ισχυρότερο
των μνημονίων και ότι οι πολίτες μπορούν
να βρούν ακόμη το δίκαιό τους.
Πώς ακριβώς σκεφτήκαμε και πώς διατυπώσαμε τις σκέψεις μας, πώς με άλλα λόγια
αποφασίσαμε. Αποφασίσαμε με εύνοια προς
το σώμα της Αστυνομίας και τα σώματα του
Στρατού; Ή αποφασίσαμε με άλλα πιο σταθερά, πιο μόνιμα κριτήρια; Από τις ίδιες τις
αποφάσεις προκύπτει πασίδηλα το δεύτερο.
Οι αποφάσεις αυτές είναι οι πρώτες που
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κατά τρόπο συνθετικό αναλύουν την αποστολή των σωμάτων αυτών στο σύγχρονο
συνταγματικό κράτος, τις συνέπειες της
αποστολής γι’ αυτούς στους οποίους ανατίθεται η αποστολή αυτή και τέλος συνάγουν
και τις υποχρεώσεις του κράτους έναντι των
αστυνομικών και στρατιωτικών υπαλλήλων.
Σε τι συνίσταται δε η αποστολή της αστυνομίας, κατά νομική ακριβολογία; Κατά τον
πάγιο ορισμό της νομικής επιστήμης, όπως
ιδιαιτέρως αναπτύχθηκε στη Γερμανία, η ουσία της αστυνομικής λειτουργίας συνίσταται
στην αποτροπή, στην άμυνα κατά των κινδύνων και δη κατά των κινδύνων που προέρχονται από τους ανθρώπους για τους συνανθρώπους τους, χωρίς τούτο να σημαίνει
ότι στην αστυνομία δεν ανατίθενται και αρμοδιότητες σχετικές με την αποτροπή κινδύνων από φυσικά γεγονότα .
Είναι μία αποστολή του Κράτους, η οποία
ουδέποτε αμφισβητήθηκε ότι ανήκει στον
πυρήνα του Κράτους, ουδέποτε υποστηρίχθηκε ότι μπορεί να αποσυνδεθεί από το κράτος. Παρεπόμενο αυτής της ουσίας της
Αστυνομίας, αποτροπή κινδύνων, είναι ότι τα
όργανά της εργάζονται εν κινδύνω. Ο αγών
για τη διαφύλαξη της ασφαλείας των πολιτών κατά των απειλουμένων κινδύνων εκ
μέρους του εγκληματίου ανθρώπου συνεπάγεται αναγκαίως και την διακινδύνευση των
οργάνων της αστυνομίας. Αυτή είναι η βάση
των συνταγματικών αναφορών των αποφάσεων υπέρ των αστυνομικών υπαλλήλων,
που δικαιολογεί την υποχρέωση του Κράτους για ιδιαίτερη μέριμνα υπέρ αυτών, μέρος της οποίας είναι η ιδιαίτερη μισθολογική
μεταχείριση. Η βάση αυτή είναι απολύτως
αντικειμενική και απρόσβλητη, διατυπούμενη
στα πλαίσια ενός Κράτους Δικαίου, όπως
οργανώνεται από το Σύνταγμα της Χώρας.
Υπηρετεί δε εν τέλει κυρίως τους αποδέκτες
των υπηρεσιών της αστυνομίας, που είναι οι
πολίτες και ιδιαίτερα οι αδύναμοι πολίτες.
Διαβάζω από το κείμενο των αποφάσεων:
«…η εθνική άμυνα, η δημόσια τάξη και η
κρατική ασφάλεια, ειδικότερες εκφάνσεις
των οποίων αποτελεί η πρόληψη και η καταστολή του εγκλήματος, ως κατεξοχήν δημόσιες εξουσίες και εκφράσεις κυριαρχίας,
αποτελούν αρμοδιότητες αναπόσπαστες από
τον πυρήνα της κρατικής εξουσίας. Για το λόγο αυτό, η άσκηση των επιμέρους αρμοδιοτήτων που συγκροτούν την αποστολή των

σωμάτων αυτών, μη δυνάμενη, κατ’ αρχήν,
να παραχωρηθεί σε ιδιώτες ασκείται, μέσω
των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων
ασφαλείας, μόνον από το κράτος (πρβλ.ΣτΕ
1934/1998 Ολ. και ΣτΕ1879/2012,
3946/2002). Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις συνάγεται περαιτέρω, ότι για την εκπλήρωση της συνταγματικής τους αποστολής, τόσο οι ένοπλες δυνάμεις όσο και τα
σώματα ασφαλείας αποτελούν στρατιωτικώς
οργανωμένα σώματα, με αυστηρή ιεραρχική
δομή και λειτουργία, βασισμένη στην απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων της πειθαρχίας και της υπακοής των κατωτέρων προς
τους ανωτέρους τους, οι δε υπηρετούντες σ΄
αυτά δεν αποτελούν πολιτικούς, αλλά στρατιωτικούς υπαλλήλους επί των οποίων δεν
εφαρμόζονται οι περί μονιμότητας διατάξεις
του άρθρου 103 παρ.4 του Συντάγματος (βλ.
ΣτΕ
2649-2654/1987
Ολ.,
ΣτΕ
1132/1988, 3604/1998 κ.ά). Λόγω, εξάλλου, της ιδιαίτερα επικίνδυνης αποστολής
των σωμάτων αυτών, συνεπαγόμενης εμπλοκή σε γυμνάσια και ασκήσεις, ενδεχομένως
και σε πολεμικές επιχειρήσεις (στρατιωτικοί
ενόπλων δυνάμεων) ή σύγκρουση με το έγκλημα (αστυνομικοί, λιμενικοί), αλλά και του
χαρακτήρα των σωμάτων αυτών, ως στρατιωτικώς οργανωμένων, οι υπηρετούντες στις
ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας
τελούν υπό ιδιαίτερο εξουσιαστικό καθεστώς.
… Ειδικότερα, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, κατά
την άσκηση των ατομικών τους δικαιωμάτων,
υπόκεινται, πέραν των γενικών περιορισμών
που επιβάλλει ο νόμος, και σε ειδικότερους
πρόσθετους περιορισμούς που δικαιολογούνται από τη φύση της σχέσης τους με το
κράτος και τις απορρέουσες από τη σχέση
αυτή υποχρεώσεις, εφόσον, βεβαίως, δεν
οδηγούν σε κατ’ ουσία αναίρεση του αντιστοίχου δικαιώματος (βλ. ΣτΕ 1571/2010,
1680/2007, 1560/2005, 573/2005,
251/2001, 1802/1986 κ.ά.). …. Τέλος,
στοιχεία της υπηρεσιακής καταστάσεως των
στρατιωτικών των ενόπλων δυνάμεων και
των σωμάτων ασφαλείας είναι, μεταξύ άλλων, και η διαρκής ετοιμότητα και η αυξημένη επιφυλακή, η κατ΄ αρχήν αποκλειστική
απασχόλησή τους και η συνακόλουθη απαγόρευση ασκήσεως άλλου επαγγέλματος ή
παροχή επ΄ αμοιβή ιδιωτικού έργου, όπως
επίσης και οι συχνές μεταθέσεις τους. …..

Αντιστάθμισμα των ανωτέρω απαγορεύσεων
και περιορισμών και των ειδικών συνθηκών
εργασίας των στρατιωτικών και των σωμάτων
ασφαλείας, οι οποίες συνεπάγονται αυξημένους κινδύνους για τη ζωή και τη σωματική
τους ακεραιότητα, αλλά και αναγνώριση της
σημασίας της αποστολής που επιτελούν,
αποτελεί η ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση
τους, την οποία διαχρονικώς τους επιφύλαξε
ο κοινός νομοθέτης…. Η ευνοϊκή αυτή μεταχείρισή τους απορρέει εμμέσως εκ της ιδιαίτερης σημασίας της εκ του Συντάγματος
αποστολής τους που δικαιολογεί, εξάλλου,
και τις συνταγματικές απαγορεύσεις και τους
ειδικούς περιορισμούς των ατομικών δικαιωμάτων τους….»
Ευνοϊκά αποτελέσματα
Ο πρώτος κύκλος αποφάσεων έκλεισε τον
Ιούνιο του 2014, αφού κρίθηκε ότι οι μειώσεις αποδοχών που αποφασίσθηκαν τον
Αύγουστο του 2012 προσέβαλαν τις ως άνω
συνταγματικές αρχές. Λόγω όμως της μερικής εφαρμογής τους με τον νόμο του Νοεμβρίου 2014, άνοιξε δεύτερος κύκλος δικών, ο οποίος έκλεισε τον Απρίλιο του 2016
με τα ίδια ευνοϊκά αποτελέσματα για τα ένοπλα σώματα. Έκτατε, καθόσον γνωρίζω, οι
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας
παραμένουν ανεκτέλεστες.
Άρχισα με αναφορά στον αγώνα διά το
δίκαιον. Όχι ασκόπως αλλά για να καταδείξω
ότι ο αγώνας αυτός είναι μέσα στη φύση του
δικαίου και ότι κορωνίδα του δικαίου είναι η
δικαστική απόφαση. Μέσω αυτής, ως τελικής
πράξεως, και όχι μέσω του νόμου κερδίζουμε το δίκαιό μας. Υπό την έννοια αυτή, η
σταθερή επιδίωξη εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων αποτελεί δικαίωμα και καθήκον των διαδίκων.
Περαίνων, θα ήθελα να σας ευχηθώ, παρά
τις εγγενείς δυσκολίες στη ζωή σας ως
αστυνομικών, παρά το ελληνικό παράδοξο ο
αστυνομικός όχι μόνον να μην ενισχύεται
από την πολιτική εξουσία αλλά πολύ τακτικά
να εμποδίζεται στην αποτελεσματική άσκηση
του έργου του και να λοιδορείται από τους
πάσης φύσεως και κατηγορίας εγκληματούντες, παρόλα αυτά, να πορεύεσθε με
σταθερότητα και πίστη στο ακατάλυτο δίδυμο του Κράτους Δικαίου και της Δημοκρατίας: δικαίωμα + υποχρέωση.
*(Ομιλία του τέως προέδρου του ΣτΕ στο
26ο πανελλαδικό συνέδριο της ΠΟΑΣΥ)

Εγκώμιο σε έναν αποδιοπομπαίο τράγο
ριν από κάποια χρόνια, παρακολουθώντας παράλληλα δύο ποδοσφαιρικούς αγώνες, όπου ως συνήθως σημειώθηκαν έκτροπα, άκουσα τον περιγράφοντα δημοσιογράφο να χαρακτηρίζει με
πάθος την αστυνομία ως μέγα υπαίτιο: στην
μία περίπτωση επειδή δεν επενέβη εγκαίρως
και άφησε τους χουλιγκάνους να τα κάνουν
γυαλιά καρφιά, στην άλλη επειδή επενέβη
και έτσι ερέθισε τους χουλιγκάνους. Δηλαδή,
όπως και αν συμπεριφερθεί η αστυνομία, είτε δρώντας είτε ανεχόμενη, είναι η υπαίτια
των εκτρόπων. Βλέπετε, η νόμιμη βία, ακόμα
και αν δεν εκτρέπεται, όπως συμβαίνει ενίοτε, ενοχλεί επειδή δεν μας αφήνει να κάνουμε ό,τι μας γουστάρει (περιορίζει τις ελευθερίες μας, κατά κάποιους). Από την άλλη,
υπερτερεί ο ανθρώπινος οίκτος προς τον
διωκόμενο απέναντι στην καταστολή από τις
δυνάμεις της τάξεως. Είμαστε με τον κλέφτη
που καταδιώκει ο αστυνόμος. Συμπαριστά-

Π
Του
Γιάννη Μαρίνου

μεθα στα παιδιά που σπάνε και καίνε και
εναντίον της αστυνομίας, που προσπαθεί να
τα εμποδίσει. Ποτέ κανένας δεν αποδοκίμασε τα πανό και τις ντουντούκες που ενοχοποιούν συνεχώς τους «μπάτσους, γουρούνια, δολοφόνους».
Μέσα σε μια τέτοια διεστραμμένη αντίληψη περί νομιμότητας και δημοκρατικών
ελευθεριών, που δικαιολογούν να κάνουμε
ατιμωρητί ό,τι μας γουστάρει και όπου νόμος
είναι το δίκιο το δικό μας, καλείται η Ελληνική Αστυνομία να διεκπεραιώνει με αφάνταστη δυσκολία και χωρίς δυστυχώς πάντα
την αναγκαία ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα το δυσχερέστατο και τόσο αναγκαίο
έργο της.
Και μπορεί να ξεχάστηκαν πολύ γρήγορα
οι υποσχέσεις του σήμερα κυβερνώντος
κόμματος για αστυνομικούς χωρίς όπλα, κατάργηση κάγκελων, χωρίς παρουσία της
αστυνομίας στη Βουλή και στο Μαξίμου.

Όμως μόλις οι αστυνομικοί δέχονται επίθεση
από μαγκουροφόρους διαδηλωτές και
αναγκάζονται, προκειμένου να επιτελέσουν
το καθήκον τους, να κάνουν χρήση χημικών,
εκδηλώνεται αμέσως η ευαισθησία ακόμα
και εκείνων τους οποίους προσπαθούν να
προστατέψουν, με κίνδυνο σωματικής ακεραιότητας ή και ζωής, όπως πρόσφατα συνέβη στην προσπάθεια συνταξιούχων του
ΠΑΜΕ να σπάσουν το τείχος άμυνας των ενστόλων. Μα, αν δεν γίνεται χρήση χημικών,
θα πρέπει να καταφύγουν στα πιο επικίνδυνα
κλομπς ή να πουν στους επιτιθέμενους: περάστε και κάντε ό,τι σας γουστάρει.
Και να σκεφθεί κανείς ότι αυτοί οι αποδιοπομπαίοι τράγοι της ελληνικής κοινωνίας
προέρχονται από λαϊκές οικογένειες, έχουν
να θρέψουν παιδιά και, επιτέλους, επαγγελματική υποχρέωσή τους είναι να προστατεύουν τους πολίτες και τη δημοκρατική νομιμότητα. Πόση ψυχική αντοχή πρέπει να

διαθέτουν ώστε να πράττουν ευσυνείδητα το
καθήκον τους υβριζόμενοι και καταγγελλόμενοι; Και πόση οργή όταν, για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας, εντέλλονται να κάνουν
ότι δεν βλέπουν και να αφήνουν τα παιδιά
με τις κουκούλες να καίνε τρόλεϊ, να σπάνε
βιτρίνες, να κάνουν καταλήψεις και να καταστρέφουν ό,τι βρουν μπροστά τους χωρίς
ποτέ να τιμωρούνται; Ή να βλέπουν να κυκλοφορούν ελεύθερα δολοφόνους, ληστές,
εμπόρους ναρκωτικών που εκείνοι συλλαμβάνουν αλλά τους αφήνουν ελεύθερους η
πολιτεία και η δικαιοσύνη;
Δυστυχώς αυτή η νοσηρή κατάσταση καλλιεργήθηκε, ή έστω έγινε ανεκτή, μετά τη μεταπολίτευση από όλα τα κόμματα και τους
εκάστοτε κυβερνώντες. Και δεν απομένει
παρά να ψηφισθεί και ένας νόμος που να
προβλέπει φυλάκιση για όποιον εμποδίζει τη
δημόσια αταξία και ανασφάλεια.
(Αναδημ. από το Βήμα, 23/10/2016)
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είπαν &
έγραψαν

εκΚΕΝΤΡΙκός
Έπρεπε να πάμε Καρπενήσι για να
δούμε άσπρη μέρα… Το παρατήρησαν
πολλοί σύνεδροι από το βήμα του 26ου συνεδρίου μας, το επαναλαμβάνουμε κι εμείς γιατί
το ζήσαμε…
Από τις κορυφαίες στιγμές του συνεδρίου, η συγκινητική ομιλία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κώστα Μπακογιάννη
όσο και του επίτιμου προέδρου του Συμβουλίου
της Επικρατείας κ. Σωτηρίου Ρίζου. Ήταν δυο ξεχωριστές παρουσίες που μας έδωσαν από διαφορετικές οπτικές γωνίες να καταλάβουμε τη βαρύτητα του ρόλου της Ελληνικής Αστυνομίας, ως
φορέα δημοκρατικής λειτουργίας της ίδιας της
κοινωνίας μας. Αναγκαίος θεσμός σε μια εποχή
που οι κίνδυνοι μετατροπής της κοινωνίας και των
ανθρώπινων σχέσεων σε «ζούγκλα», είναι οφθαλμοφανείς πλέον.

Έκθεση ζωγραφικής
Στον εκθεσιακό χώρο των Ελλήνων μαθητών του Leonardo Cremonini, στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, βρέθηκε η Ομοσπονδία, ανταποκρινόμενη σε πρόσκληση του ζωγράφου Κωνσταντίνου Νταούλα. Με δηλώσεις του, στο περιθώριο των εγκαινίων της Έκθεσης, ευχαρίστησε
τους συνδικαλιστές που τίμησαν με την παρουσία τους τον
ίδιο και τους λοιπούς συναδέλφους του-εκθέτες, ευχόμενος
να βρει μιμητές το εικαστικό τους ενδιαφέρον και αισιοδοξώντας ότι η τέχνη και τα μηνύματά της θα πιάσουν τόπο στις
δύσκολες μέρες που διανύουμε. Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή έως τις 11/02/2017 (Πατησίων 47, Αθήνα).

Μάξιμος Χαρακόπουλος
Αναπληρωτής Τομεάρχης
Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας

Το συνέδριο συνεχίζεται! Μπορεί το
σλόγκαν να προέκυψε, χορεύοντας,
μετά τη λήξη των εργασιών στο πλαίσιο του
δείπνου που παρατέθηκε προς τιμήν των επισήμων προσκεκλημένων, αλλά και για να δοθεί
μια άλλη νότα στην όλη διοργάνωση, αυτό δεν
σημαίνει φυσικά ότι χορεύουμε ακόμα. Μεταφορικά, βέβαια, κάποιοι θέλουν να «χορεύουμε» στο δικό τους ρυθμό αλλά τη χάρη δεν θα
τους την κάνουμε.
Η πραγματικότητα επιτάσσει συνέχιση της
αγωνιστικής μας πορείας. Το διεκδικητικό πλαίσιο διανθίστηκε με νέα αιτήματα και προτάσεις που κατατέθηκαν από τους συνέδρους.
Υπάρχουν ανοικτά μέτωπα και εμείς είμαστε εδώ
για να ασκούμε τη μέγιστη δυνατή πίεση προς την
κυβέρνηση και τους υπουργούς της, αλλά και
προς την αντιπολίτευση από την οποία αναμένουμε ουσιαστικές απαντήσεις και όχι γενικόλογες
υποσχέσεις.

Το άβατο του «Εξαρχιστάν»,
διασπείρεται σαν καρκίνωμα,
με νησίδες ανομίας και
παραβατικότητας, όπου κάθε
είδους κακοποιοί βρίσκουν
ευνοϊκό περιβάλλον να κάνουν
τις δουλειές τους. Έχουμε φθάσει
στο σημείο νόμος να είναι
το «δίκιο» του μπαχαλάκη.

Σε μια εποχή που ο συνδικαλισμός έχει πιάσει πάτο ελέω εργατοπατέρων, το γεγονός
ότι αυξήθηκαν οι εγγραφές μελών στις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις της ΠΟΑΣΥ περίπου
κατά 2.500 άτομα, είναι πολύ ενθαρρυντικό. Η ΠΟΑΣΥ μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική κι
αυτό θα γίνει πράξη με την κινητοποίηση πολύ περισσότερων στελεχών της. Η αναγκαιότητα
των συνδικαλιστικών σεμιναρίων προβάλλει σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, όπως επισήμανε στο συνέδριο κι ο ίδιος ο πρόεδρος, ο κ. Γρηγόρης Γερακαράκος.

Για να μπορούν οι πολίτες
σήμερα, παρά τα προβλήματα που
προκάλεσε η οικονομική
δυσπραγία, να διατηρούν την
ελπίδα και να ονειρεύονται το
μέλλον τους, για να μπορεί η
Ελλάδα να υπερηφανεύεται ότι
παραμένει μια ασφαλής χώρα,
έπρεπε και πρέπει η Ελληνική
Αστυνομία να αποτελέσει και να
συνεχίσει να αποτελεί το σταθερό
ανάχωμα, το θεμέλιο επάνω στο
οποίο στηρίχθηκε και στηρίζεται η
πολιτεία και η κοινωνία.

Αντιστράτηγος
Κωνσταντίνος Τσουβάλας
Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας

ΑΤ-ΑΞΙΕΣ

Ζητούμενο είναι να συναντηθεί με την αλήθεια
ναμέναμε με ενδιαφέρον
τη συζήτηση στη Βουλή
για τον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2017, προκειμένου να καταγράψουμε τις
επίσημες θέσεις της κυβέρνησης για τα ειδικά μισθολόγια,
τη συμμόρφωση προς τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας κ.λπ.
Για μεγάλη μας έκπληξη, δεν γίναμε σοφότεροι. Απόλυτη σιωπή
για το φλέγον αυτό ζήτημα. Ακόμα και ο μέχρι πρότινος λαλίστατος
υπουργός Εθνικής Αμύνης, αυτή τη φορά δεν είπε τίποτε δεσμευτικό στη Βουλή. Αντιθέτως, επέλεξε να πει πολλά μέσω αποκλειστικής του συνέντευξης στο Onalert.gr αλλά και πάλι όχι για να
μας διαφωτίσει επαρκώς για τις προθέσεις της κυβέρνησης. «Άναψε τα αίματα η επίθεση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου

Α

Καμμένου στους συνδικαλιστές της Αστυνομίας», έγραψε για τις
δηλώσεις του το ίδιο το Onalert.gr. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
κατηγόρησε συνδικαλιστές της Αστυνομίας ότι μέσω του συνδικαλισμού επιδιώκουν πολιτική καριέρα…
Ο κ. Καμμένος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τις Αποφάσεις του ΣτΕ, επανέλαβε ότι το υπουργείο του είναι έτοιμο, σε
αντίθεση με τα άλλα υπουργεία. Αναγνώρισε ότι οι ένστολοι των
Σωμάτων Ασφαλείας δεν πληρώνονται καλά και ότι είναι σε δύσκολη θέση, αλλά πρόσθεσε στη συνέχεια: «Εγώ βέβαια απογοητεύτηκα και διέκοψα κάθε σχέση με τα σωματεία τους διότι είπαν
ψέματα. Ήρθαν, με βρήκαν, μιλήσαμε μαζί, τους μίλησα πολύ ειλικρινά και βγήκαν και κάνανε ανακοινώσεις όπου είπαν ψέματα
για τη συνάντηση. Δε θα τους ξανασυναντήσω όσο συνεχίζουν
να χρησιμοποιούν τέτοια στελέχη τα οποία κάνουν πολιτική καριέρα και όχι πράγματι εξυπηρέτηση του κλάδου τους. Πάντα,
ήμουν ο εισηγητής του νομοσχεδίου του ‘94 για τον συνδικαλι-

σμό στην Αστυνομία. Λυπάμαι αυτή τη στιγμή γιατί κάποιοι λειτουργούν σαν κομματάρχες του κυρίου Μητσοτάκη».
Όπως ήταν αναμενόμενο, η απάντηση του προέδρου της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρη Γερακαράκου, ήταν άμεση.
"Η εύκολη δουλειά, είναι ο χαρακτηρισμός κάποιου και η τοποθέτηση ταμπέλας σε όποιον έχει διαφορετική άποψη. Η δύσκολη δουλειά είναι να είσαι συνεπής με τα λόγια και τις πράξεις σου.
Τώρα, εάν συναντηθεί μαζί μας ή όχι, είναι μικρό το κακό. Ζητούμενο είναι να συναντηθεί με την αλήθεια. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας και χωρίς τις ανέξοδες υποσχέσεις του, που
πρέπει να παραδεχθούμε ότι στην τελευταία του ομιλία στη Βουλή
για τον προϋπολογισμό ήταν κατά πολύ φειδωλός. Ούτε λέξη για
το νέο μισθολόγιο και τις αποφάσεις του ΣτΕ.
Υ.Γ. Τα ισοδύναμα προκειμένου να ξεπαγώσουν οι μισθολογικές
προαγωγές ακόμα τα αναζητά;;; Είπαμε: συνέπεια λόγων και πράξεων".

