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ΝέαΑστυνομία Οκτώβριος 2016

ΓΑΛΛΙΑ

Με την επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων η Γαλλική κυβέρνηση επιχείρησε να δώσει τέλος στη λεγόμενη «ζούγκλα του Καλαί»,
τον καταυλισμό που συγκέντρωνε κατά χιλιάδες μετανάστες. Μετά το κλείσιμό του, πολλοί εμφανίστηκαν με σκηνές μεταξύ των σταθμών
του μετρό Stalingrad και Jaures αλλά και σε άλλα σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας.

Η Ομοσπονδία μας
αγωνίζεται αταλάντευτα για
να μην νιώθετε
εγκαταλειμμένοι και
βυθισμένοι στα προβλήματα
της υπηρεσίας και της
κοινωνίας.
Η επίλυσή τους γνωρίζετε
ότι δεν εξαρτάται από το
συνδικάτο μας αλλά από τις
εκάστοτε κυβερνήσεις.
Ο δικός μας ρόλος είναι να
αναδεικνύουμε τα
προβλήματα και να
προτείνουμε λύσεις
με σοβαρότητα και
υπευθυνότητα, μαχητικά
και απαιτητικά όταν και
όποτε τούτο απαιτείται.
Και αυτό συνεχίζουμε να
κάνουμε γιατί αυτό μας
ζητάτε κι εσείς με πίστη,
αφοσίωση και σεβασμό
στο ρόλο όλων μας.

www.poasy.gr

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

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

Ειλικρινείς ευχές για δικαίωση του αγώνα σας
Επιστολή της ΠΟΑΣΥ στο γαλλικό συνδικάτο ALLIANCE POLICE NATIONALE

Τ

η συμπαράστασή της στο γαλλικό
συνδικάτο ALLIANCE POLICE
NATIONALE εξέφρασε η Ομοσπονδία μας για τους αγώνες που δίνουν οι Γάλλοι αστυνομικοί αυτήν την
περίοδο, με στόχο την ενίσχυση της
Γαλλικής Αστυνομίας και τη θωράκισή
τους από τους κινδύνους που τους
απειλούν.
Ειδικότερα, η Ομοσπονδία μας με
επιστολή της, στέκεται αλληλέγγυα
στους αγώνες των Γάλλων Αστυνομικών, τονίζοντας την αναγκαιότητα της
ενδυνάμωσης των μηχανισμών ασφαλείας, τόσο στη Γαλλία όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη, αφού το έγκλημα
δεν έχει σύνορα και η αντιμετώπισή του
επιβάλλει τη συνεργασία και την αποτελεσματική δράση των υπηρεσιών ασφαλείας παντού και αδικρίτως.
Σε ανάλογο πνεύμα κινήθηκαν και οι
δηλώσεις του προέδρου της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρη Γερακαράκου στη
γαλλική κρατική τηλεόραση FRANCE 2,
το ενδιαφέρον της οποίας υπήρξε άμεσο. Ως Ομοσπονδία, επισημάναμε επίσης τις δικές μας προσπάθειες για την
αποτροπή των περικοπών δαπανών και
την αναγκαιότητα διάθεσης κονδυλίων
τόσο για την ανανέωση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού των αστυνομικών όσο
και τη στήριξη των μισθολογικών τους
απολαβών, δεδομένου ότι το Ανώτατο

Διοικητικό Δικαστήριο της Χώρας, το
ΣτΕ, μας έχει δικαιώσει επανειλημμένα,
αποδεχόμενο τις προσφυγές που είχαμε
κάνει από το 2012, όταν καταγγείλαμε
τους μνημονιακούς νόμους ως αντισυνταγματικούς και ζητήσαμε την απαλοιφή
των περικοπών ως άδικων και επιζήμιων
για τη λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η επιστολή

Ακολουθεί η επιστολή συμπαράστασης προς το συνδικάτο των Γάλλων
αστυνομικών, ALLIANCE POLICE NATIONALE:
«Πληροφορηθέντες ότι τις τελευταίες
ημέρες έχει ξεσηκωθεί ένα κύμα διαμαρτυρίας των αστυνομικών της Γαλλίας για τις συνθήκες εργασίας και τις
ελλείψεις αστυνομικού εξοπλισμού, με
κίνδυνο της ζωής των συναδέλφων σας,
θέλουμε να σας εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας ευχές για δικαίωση του αγώνα
σας.
Θα γνωρίζετε ασφαλώς ότι κι εμείς
στην Ελλάδα, βρισκόμαστε σε διαρκή
αγωνιστική κινητοποίηση από το 2010,
όταν για πρώτη φορά επεβλήθηκαν
σκληροί όροι περαιτέρω δανειοδότησης
της χώρας μας, αποτέλεσμα των οποίων
ήταν οι δραστικές περικοπές τόσο των
λειτουργικών δαπανών των αστυνομικών υπηρεσιών όσο και των μισθών και

των συντάξεων. Η Ελληνική Αστυνομία
κινείται οριακά και ανταποκρίνεται στα
καθήκοντά της χάρη στο φιλότιμο και
τις υπερπροσπάθειες των συναδέλφων
μας, που πολλές φορές εργάζονται χωρίς ωράριο εργασίας, με απλήρωτες
ώρες υπερεργασίας και νυχτερινής εργασίας, χωρίς ρεπό, ενώ αναγκάζονται
να μετακινούνται χωρίς να προπληρώνονται τα έξοδα μετακίνησης ή πολλές
φορές να διαθέτουν δικά τους χρήματα
για να καλύπτουν υπηρεσιακές ανάγκες.
Ο αγώνας που δίνουμε είναι υπερκομματικός, προσπαθώντας να πείσουμε τα πολιτικά κόμματα ότι η εκδήλωση
συμπάθειας και στήριξης της Ελληνικής
Αστυνομίας πρέπει να συνοδεύεται από
αποφάσεις με πρακτικά αποτελέσματα
και όχι μόνο από λόγια αγάπης και ανέξοδης συμπάθειας.
Επειδή θέλουμε να πιστεύουμε ότι και

ο δικός σας αγώνας εκπορεύεται από
την αγάπη σας για τη γαλλική αστυνομία
και για την ασφάλεια του γαλλικού λαού, δεχθείτε τα αισθήματα αλληλεγγύης
στον αγώνα που δίνετε, με την ελπίδα
ότι οι κυβερνώντες στην χώρα σας θα
κατανοήσουν την αναγκαιότητα της ενδυνάμωσης των μηχανισμών ασφαλείας, τόσο σε σας όσο και σε ολόκληρη
την Ευρώπη.
Άλλωστε, η Ευρωπαϊκή μας Ένωση,
το κοινό μας σπίτι, χρήζει των ίδιων πολιτικών στον τομέα της ασφάλειας διότι
το αγαθό της ασφάλειας διέπεται από
ενιαίους όρους και προϋποθέσεις, ανεξαρτήτως εθνικών συνόρων, ιδεολογιών και πολιτικών.
Με την ελπίδα ότι σύντομα θα πληροφορηθούμε καλά νέα από τον αγώνα
σας, σας ευχόμαστε και πάλι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας».
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Η ατζέντα του μήνα
01-10-16
Ανακοίνωση με αφορμή την Ερώτηση των είκοσι ένα (21) κυβερνητικών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και την ανακοίνωση της
Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ για το ζήτημα προληπτικού αστυνομικού ελέγχου
μεταναστών στο Πολυτεχνείο.

05-10-16
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προεδρείου με τον Γενικό
Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρη ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ στο
πλαίσιο της συνεργασίας με την Πολιτική Ηγεσία για την επιτάχυνση της διαδικασίας αναβάθμισης των Αστυνομικών Σχολών.

06-10-16

Χορήγηση αδείας μειωμένου ωραρίου

Σ

τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ και στον Αρχηγό
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ.
Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ κατέφυγε η Ομοσπονδία για το μείζον ζήτημα της μη χορήγησης αδείας μειωμένου ωραρίου στους
δικαιούχους καίτοι προβλέπεται τούτο ρητώς από την κείμενη νομοθεσία.
«Με μεγάλη ικανοποίηση το σύνολο της
Αστυνομικής οικογένειας, δέχτηκε τις νέες
ρυθμίσεις και την προέκταση χορήγησης
των αδειών, ειδικότερα αυτής της ανατροφής τέκνου έως και την συμπλήρωση της

12-10-16

Η κυβέρνηση βρίσκεται
αντιμέτωπη με την
καθημερινότητα της
αστυνομικής πραγματικότητας
με αποτέλεσμα όσα έλεγε ως
αντιπολίτευση να μοιάζουν
αμείλικτα για την ίδια και για
όσους τα πίστεψαν.

Εκδόθηκε από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας η απόφαση
1728/16/1994648 με θέμα τη Συγκρότηση Επιτροπής για τη
μελέτη κατάρτισης νομικών ρυθμίσεων για την αναβάθμιση και
τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού και μετεκπαιδευτικού συστήματος της Αστυνομικής Ακαδημίας.

14-10-16

18-10-16
Συνεδρίασε το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στο πλαίσιο
της κλιμάκωσης του αγώνα μας, λόγω της συνεχιζόμενης μη
συμμόρφωσης της Κυβέρνησης στις αποφάσεις του ΣτΕ και της
εκπόνησης νέου μισθολογίου, χωρίς να έχουμε κληθεί σε διάλογο.

20-10-16
Την Ημέρα της Αστυνομίας και τον Προστάτη του Σώματος, Μεγαλομάρτυρα Άγιο Αρτέμιο τίμησε η Ομοσπονδία μας και το σύνολο των Πρωτοβαθμίων Ενώσεών μας, με συνέπεια στις πατροπαράδοτες παραδόσεις, τα έθιμα, τις αρχές και τις αξίες μας.

25-10-16
Τη συμπαράστασή της στο γαλλικό συνδικάτο ALLIANCE POLICE
NATIONALE εξέφρασε η Ομοσπονδία μας για τους αγώνες που
δίνουν οι Γάλλοι αστυνομικοί αυτήν την περίοδο με στόχο την
ενίσχυση της Γαλλικής Αστυνομίας και τη θωράκισή τους από
τους κινδύνους που τους απειλούν.

29-10-16
Οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις ενημερώνονται ότι συνεδρίασε το
Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και αποφάσισε ομόφωνα,
όπως το 26ο Tακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο έτους 2016 πραγματοποιηθεί 29, 30/11 και 01/12/2016, στο Καρπενήσι Ευρυτανίας.

3528/2007 (Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.).
Η Ομοσπονδία μας και όλες οι συνδικαλιστικές Ενώσεις, γνωρίζοντας την ευαισθησία που σας διακατέχει για την προάσπιση του θεσμού της οικογενείας και ειδικότερα της οικογενείας των αστυνομικών, ευελπιστούν στην θεσμική σας παρέμβαση, προκειμένου να εξομαλυνθούν οι
δύσκολες εργασιακές συνθήκες που βιώνουμε ως ένστολοι κρατικοί λειτουργοί με
την έκδοση σχετικής εγκυκλίου ή διευκρινιστικής διαταγής».

“

Ποτέ μην πιστεύεις
τίποτε στην πολιτική, μέχρι
να διαψευσθεί επίσημα.

”

Όττο Φον Μπίσμαρκ
1815-1898, Γερμανός καγκελάριος

Στο Καρπενήσι το 26ο Tακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, που συνεδρίασε
στις 29-10-2016, αποφάσισε ομόφωνα, το 26ο Tακτικό
Πανελλαδικό Συνέδριο έτους 2016 να πραγματοποιηθεί 29,
30/11 και 01/12/2016, στο Καρπενήσι Ευρυτανίας.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης του Συνεδρίου έχουν ως εξής:
Διοικητικός Απολογισμός, Οικονομικός Απολογισμός - Έκθεση
Εξελεγκτικής Επιτροπής – Προϋπολογισμός, Τροποποιήσεις Καταστατικού και λοιπά θέματα- Προτάσεις Συνέδρων.
«Οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις παρακαλούνται όπως ενημερώσουν σχετικά τους αντιπροσώπους τους στην Ομοσπονδία, επιδίδοντάς τους αντίγραφο του παρόντος, γνωστοποιώντας τους ταυ-

19-10-16
Συμβολικός αποκλεισμός του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
με στόχο την άσκηση πίεσης προς το οικονομικό επιτελείο της
Κυβέρνησης και στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ.
Γιώργο Χουλιαράκη, ο οποίος παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές μας να τον συναντήσουμε και να τον ενημερώσουμε για τα
αιτήματά μας, δήλωνε διαρκώς απασχολημένος.

ηλικίας του 6ου έτους με την θέσπιση του
π.δ 75/2016», σημειώνει η Ομοσπονδία
στο έγγραφό της.
Όπως επισημαίνει επίσης, «με το επισυναπτόμενο υπ’ αριθμ. 091 από
24/10/2016 η Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αθηνών, ζητά την χορήγηση
της αδείας μειωμένου ωραρίου στους δικαιούχους γονείς έως και την συμπλήρωση
της ηλικίας του έκτου έτους (6) του τέκνου,
με την προϋπόθεση, ότι δεν έχει γίνει χρήση της εννέα μηνών (9) άδειας ανατροφής
τέκνου με αποδοχές και σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του άρθρου 53 του ν.

Χιούμορ... του Τάσου Αναστασίου

Στον Υφυπουργό Αθλητισμού απευθύνθηκε η Ομοσπονδία και ζήτησε άμεση συνάντηση για την αστυνόμευση των εσωτερικών
χώρων των γηπέδων.

Τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς της Ομοσπονδίας μας μετέφερε
στο 27ο συνέδριο της ΠΟΑΞΙΑ στο Ηράκλειο Κρήτης, ο Πρόεδρος
κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ στέλνοντας παράλληλα πολλαπλά
μηνύματα στην Κυβέρνηση και στον παριστάμενο Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ.
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τόχρονα ότι θα ακολουθήσει και ονομαστική πρόσκληση προς τους
ιδίους, μετά την αποστολή εκ μέρους σας στην Ομοσπονδία, της
σχετικής κατάστασης αντιπροσώπων (τακτικών και αναπληρωματικών, που καλούνται εις αντικατάσταση των τακτικών), σύμφωνα
με το υπόδειγμα που σας έχει ήδη αποσταλεί με το υπ’ αριθμ.
701/8/16 από 14-9-2016 έγγραφό μας.
Σε περίπτωση μεταβολών-αντικατάστασης αντιπροσώπων παρακαλούμε, όπως συμπεριληφθούν στο σχετικό πίνακα οι αναπληρωματικοί αυτών, καταγράφοντας την αιτία αντικατάστασης και
επισυναφθούν επίσης, οι σχετικές παραιτήσεις- δηλώσεις των
εκλεγέντων τακτικών αντιπροσώπων».

Της σύνταξης

Θα κάνουμε τον απολογισμό μας

Ο

δεύοντας προς το 26ο τακτικό συνέδριό μας, δεν
έχουμε παρά να αναλογιστούμε ως Ομοσπονδία πώς
ξεκινήσαμε και πώς προχωρήσαμε εδώ και 18 μήνες.
Όπως θα αναλυθεί διεξοδικά κατά τη διάρκεια του συνεδρίου,
όλο αυτό το διάστημα το νέο προεδρείο της Ομοσπονδίας, σήκωσε τα μανίκια χωρίς αποκλεισμούς και με πνεύμα ενότητας
κάλεσε όλες τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις να στηρίξουν τις πρωτοβουλίες του για να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορική διαδρομή της
Ομοσπονδίας, υπήρξε μια διαρκής καθημερινή και φουλ τάιμ
ενασχόληση του προεδρείου με μικρά και μεγάλα ζητήματα,
χειμώνα - καλοκαίρι, καθημερινές και σχόλες. Όποιος ζούσε
από κοντά αυτήν την κατάσταση διαπίστωνε την αφοσίωση στο
καθήκον και τη συναίσθηση της ευθύνης που συνόδευε εκείνους που έχουν αναλάβει τις τύχες όλων μας.
Τίθεται βεβαίως το ερώτημα, το οποίο φυσιολογικά φτάνει
ως το συνέδριο όπου και δικαιούται κάθε καλοπροαίρετος κριτής όλων μας, να ζητά απαντήσεις. Είμαστε ευχαριστημένοι;
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα κάνει δικαιωματικά τον απολογισμό του και όλοι οι συνάδελφοι που πονούν και αγωνιούν
για το ομοσπονδιακό μας στερέωμα θα έχουν τη δυνατότητα
να μιλήσουν, να προβληματιστούν, να συμβάλουν με τις θέσεις
και τις προτάσεις τους για το καλύτερο. Διότι δεν λησμονούμε

ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και αυτό επιδιώκουμε
να καταγραφεί και στον επίλογο του συνεδρίου μας.
Όλοι γνωρίζουμε ότι με τη νέα διοίκηση της Ομοσπονδίας
έχουν τεθεί επιτακτικά στο τραπέζι του διαλόγου με την πολιτική και φυσική ηγεσία πολλά εκκρεμή ζητήματα, θεσμικά και
οικονομικά. Αποτελούν πεδίο συζήτησης με πνεύμα ειλικρινούς
διαλόγου και θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα πρώτα δείγματα
γραφής είναι θετικά και ελπιδοφόρα κι εμείς μπορούμε να
διεκδικήσουμε πολύ περισσότερα.
Στο μεγάλο θέμα των οικονομικών μας απολαβών, με βάση
τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, γνωρίζετε ότι
δίνουμε έναν άνισο αγώνα. Άλλη μια κυβέρνηση, είναι δέσμια
των Μνημονίων και ταμπουρώνεται πίσω από αυτά για να μη
συμμορφωθεί πλήρως με τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Ο
καθημερινός μας αγώνας για να διασφαλίσουμε αξιοπρεπείς
μισθούς είναι γνωστός σε όλους. Ποτέ στο παρελθόν δεν
υπάρχει τόση κινητικότητα από την πλευρά μας, τόσο στενό
μαρκάρισμα των αρμόδιων υπουργών, Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, ΥΕΘΑ, Ναυτιλίας και όποιου άλλου διαχειρίζεται το δικό μας μέλλον, ερήμην μας.
Όλοι βρισκόμαστε επομένως προ των ιστορικών μας ευθυνών και συνεχίζουμε τον αγώνα μας χωρίς ακροβασίες, με
στοχοπροσήλωση, ενότητα και αγωνιστικότητα!
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Τον ίδιο αέρα αναπνέει και ο αστυφύλακας
και ο αξιωματικός
Ο Πρωθυπουργός της Χώρας να συναντηθεί επιτέλους με τις Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας
για να τον ενημερώσουν απ’ ευθείας για τα εκκρεμή ζητήματα, ζήτησε ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ από το συνέδριο της ΠΟΑΞΙΑ

Τ

ους αγωνιστικούς χαιρετισμούς της Ομοσπονδίας μας μετέφερε στο 27ο συνέδριο
της ΠΟΑΞΙΑ που πραγματοποιήθηκε (14 &
15/10/2016) στο Ηράκλειο Κρήτης, ο Πρόεδρος
της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ στέλνοντας παράλληλα πολλαπλά μηνύματα στην Κυβέρνηση και στον παριστάμενο Υπουργό Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ.
Ειδικότερα ο κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ επισήμανε τα εκκρεμή ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο μας,
αναφέρθηκε στις διάφορες τοποθετήσεις των συναρμόδιων Υπουργών όσον αφορά τα μισθολογικά
και τον κάλεσε να πάρει πρωτοβουλία ώστε ο Πρωθυπουργός της Χώρας να συναντηθεί επιτέλους με
τις Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας για να
τον ενημερώσουν απ' ευθείας για τα εκκρεμή ζητήματα.
Παράλληλα αναφέρθηκε στο διαχρονικό μας αίτημα για την τροποποίηση του άρθρου 23 του Συντάγματος ώστε να αρθεί ο περιορισμός του δικαιώματος της απεργίας διότι στην περίπτωση που καταψηφιστεί αυτή η πρόταση είναι σαν να αναγνωρίζεται από την Κυβέρνηση ότι τα Σώματα Ασφαλείας δεν θα υπάγονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτης ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ είπε
στη συνέχεια λαμβάνοντας το λόγο, θα μεταφέρει
στον Πρωθυπουργό το αίτημά μας για συνάντηση
όλων των Ομοσπονδιών με τον Πρωθυπουργό της
Χώρας ένα αίτημα για το οποίο συνηγόρησε και ο
Γενικός Γραμματέας Δημοσίας Τάξης κ. Δημήτριος
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ.
Αφού ευχαρίστησε το προεδρείο της ΠΟΑΞΙΑ για
την πρόσκληση, και ευχήθηκε καλή επιτυχία στις
εργασίες του συνεδρίου, αναφέρθηκε στη συνδικαλιστική μας δράση.
Όπως είπε, ακούσαμε με προσοχή την ομιλία του
προέδρου της ΠΟΑΞΙΑ, του κ. Κατσιαμάκα, ο οποίος περιέγραψε την κατάσταση και έδωσε το στίγμα
της αγωνιστικής μας πορείας. Γνωρίζετε ότι ο αγώνας που δίνουμε είναι κοινός γιατί τα προβλήματα
που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι κοινά.
Ο χώρος που εργαζόμαστε είναι κοινός, τον ίδιο
αέρα αναπνέει και ο αστυφύλακας και ο αξιωματικός, τους ίδιους κινδύνους έχουμε όλοι απέναντί
μας. Και μέσα σε όλα αυτά, έχουμε να πολεμήσουμε μαζί όσες από τις αποφάσεις των κυβερνώντων
πιστεύουμε εμείς ότι δεν προάγουν τα συμφέροντά
μας, αλλά αντιθέτως τα υπονομεύουν.

Σ

Τις Ομοσπονδίες μας τις διακρίνουν ισχυροί δεσμοί συνεργασίας και κοινών αγώνων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των συναδέλφων
μας. Έχουμε δημιουργήσει ένα ισχυρό μέτωπο και
με τους συνδικαλιστικούς φορείς των πυροσβεστών και των λιμενικών, ενώ με τα αδέλφια μας
των Ενόπλων Δυνάμεων βρισκόμαστε επίσης σε
ανοικτή γραμμή. Εκεί υπάρχει το θέμα της εκπροσώπησής τους, αφού πέτυχαν μετά από πολλά
χρόνια τη θεσμική τους κατοχύρωση την οποία βεβαίως και χαιρετίζουμε, αλλά μένει να δούμε σε
ποια κατεύθυνση θα κινηθούν και πώς θα βρούμε
έναν κοινό βηματισμό.
Σώματα Ασφαλείας και Ένοπλες Δυνάμεις είμαστε στην ίδια όχθη του ποταμού και κανείς δεν
μπορεί να μας βάλει απέναντι. Και ο νοών νοείτο.
Όλοι μας είμαστε δημόσιοι λειτουργοί και έχουμε
ιερή υποχρέωση να υπηρετούμε το ρόλο μας, προσηλωμένοι στο καθήκον. Για να είμαστε όμως αποτελεσματικοί, η πολιτεία οφείλει να μας παρέχει τα
αναγκαία μέσα και τις εγγυήσεις εκείνες που θα
μας κάνουν χρήσιμους στην κοινωνία. Αλλιώς, θα
απαξιωνόμαστε και ως άτομα και ως θεσμός.
Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω για να
σας πω ότι η πολιτεία, μάς οφείλει πολλά. Μάς
όφειλε πριν από τα Μνημόνια και τώρα, μετά από
έξι χρόνια ανελέητων περικοπών, μάς οφείλει πολύ
περισσότερα.
Το 50% των μισθολογικών περικοπών, τους
αξιοπρεπείς μισθούς μας, τα 370.000.000 ευρώ
των ασφαλιστικών μας ταμείων, την τσαλακωμένη
εικόνα της αστυνομίας με τα περιπολικά - σαράβαλα, και τις υποδομές σε άθλια κατάσταση.
Μάς χρωστά τη χαμένη τιμή της ΕΛ.ΑΣ. όλα αυτά
τα χρόνια και σε τελική ανάλυση τη χαμένη περηφάνια μας και αναφέρομαι στην νοοτροπία και τις
απόψεις που κατά καιρούς έχουν πολλά στελέχη
της αριστεράς για μας τους αστυνομικούς.
Για να είμαι όμως ακριβοδίκαιος, δεν μπορώ να
μην παρατηρήσω ότι και από την άλλη πλευρά του
πολιτικού φάσματος, δεν αρκούν οι θωπείες και τα
καλά λόγια. Η αστυνομία είναι θεσμός και δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο κομματικών αντιπαραθέσεων.

Τι έγινε η Διακομματική;

Αλήθεια, τι έγινε εκείνη η προεκλογική θέση του
κυβερνώντος κόμματος για τη διακομματική επιτροπή και για μια σειρά άλλα ζητήματα που έχουν
να κάνουν με τις κρίσεις και την επιλογή αρχηγού
από τη Βουλή, τι γίνεται με το Συνήγορο του Αστυνομικού που θα τον προστατεύει από την αυθαιρε-

σία της διοίκησης αλλά και από τις κακοήθεις καταγγελίες, τι γίνεται με τα ΜΑΤ επιτέλους, που κάποιοι αφελείς έλεγαν ή νόμιζαν ότι θα καταργούνταν;
Για να μην μακρηγορώ με αναφορές σε γνωστά
σε όλους σας ζητήματα, και για να μην αδικώ και
την Ηγεσία με την οποία βρισκόμαστε σε καθημερινή επικοινωνία.
Σε συνεργασία με την ηγεσία τελειώσαμε τη γάγγραινα με τις παραβιάσεις του Κώδικα Μεταθέσεων
και αυτό το διάστημα δουλεύουμε το θέμα της αναβάθμισης της εκπαίδευσης. Θέλουμε κι άλλες θεσμικές αλλαγές, όπως είναι ο ιατρός εργασίας, οι
παιδικοί σταθμοί, οι λέσχες στις έδρες των Διευθύνσεων και το δικαίωμα της απεργίας και για το
οποίο θέλω να μιλήσω ειδικότερα σε σχέση και με
αυτό που είπα στην αρχή για τη συνδικαλιστική μας
δράση.
Είμαστε ή δεν είμαστε ένα ιδιαίτερο Σώμα δημοσίων λειτουργών που ακριβώς για αυτόν τον λόγο
τυγχάνουμε ειδικής συνταγματικής προστασίας;
Γιατί, τι άλλο είναι η απαγορευτική διάταξη του
Συντάγματος για τους ένστολους από το να σε σέβεται και να σε προστατεύει η πολιτεία επειδή ακριβώς δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις όλα τα συν-

δικαλιστικά εργαλεία και το κορυφαίο αυτών, την
απεργία, που έχουν οι άλλοι δημόσιοι λειτουργοί;
Ήρθε η ώρα η κυβέρνηση λοιπόν, και έχουμε
ήδη πάρει την υπόσχεση του υπουργού Εργασίας,
στην επικείμενη αναθεώρηση του Συντάγματος να
συμπεριλάβει το αίτημά μας για την απεργία. Ήρθε
η ώρα το συνδικαλιστικό μας κίνημα να επιδείξει
την ωριμότητά του και να κάνει το ποιοτικό άλμα
στη λειτουργία και στην αποτελεσματικότητά του.

Η Συνομοσπονδία

Τέλος, κλείνοντας, θέλω να σας υπενθυμίσω και
ένα άλλο μεγάλο στόχο που δεν έχουμε καταφέρει
να κατακτήσουμε ακόμα. Είναι η ίδρυση της Συνομοσπονδίας. Να ιδρύσουμε δηλαδή έναν κοινό
συνδικαλιστικό φορέα που θα έχει υπό τη σκέπη
του και τις έξι Ομοσπονδίες και Ενώσεις των αστυνομικών, των λιμενικών και των πυροσβεστών. Είναι ένα θέμα που το συζητάμε εδώ και χρόνια χωρίς ωστόσο να έχουμε καταφέρει να συμφωνήσουμε στο δια ταύτα, δηλαδή στη σύνταξη του Καταστατικού που θα διέπει τη λειτουργία της Συνομοσπονδίας.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας, Σας εύχομαι
καλή δύναμη και καλούς κοινούς αγώνες».

Εργασιακές συνθήκες μεσαίωνα
στην ανοικτή δομή φιλοξενίας προσφύγων

υνεχίζεται η ροή καταγγελιών για τις συνθήκες
εργασίας με αφορμή το προσφυγικό-μεταναστευτικό. Όπως επισημαίνει η ΠΟΑΣΥ με έγγραφό της προς την Ηγεσία, «η Ελληνική Αστυνομία
διαχειρίζεται από το έτος 2012 την προσφυγική και
μεταναστευτική κρίση με απόλυτη επιτυχία και σύνεση, παρότι δεν υπήρχε η απαραίτητη τεχνογνωσία
και ο προβλεπόμενος υλικοτεχνικός εξοπλισμό για
τον σκοπό αυτόν. Η Ομοσπονδία μας, ανέκαθεν είχε
την άποψη -άποψη την οποία υποστηρίζει με σθένος
έως και σήμερα-, ότι προβλήματα αυτού του μεγέθους με διεθνιστικά χαρακτηριστικά και αμιγώς γεωπολιτικές προεκτάσεις δεν επιλύονται μόνο με

αστυνομικά μέτρα και πρακτικές. Παρά ταύτα και
αυτό το έργο καλείται να το φέρει εις πέρας ο μοναδικός Οργανισμός που λειτουργεί αυτή την στιγμή
στην Χώρα με πλήρη επάρκεια και επαγγελματική
προσήλωση, δηλαδή η Ελληνική Αστυνομία.
Παρήλθαν τέσσερα (4) και πλέον έτη από το
σχέδιο «ΑΣΠΙΔΑ» και δυστυχώς βρισκόμαστε για
πολλοστή φορά στο σημείο μηδέν. Αδυνατεί επισήμως η συντεταγμένη πολιτεία και τα θεσμικά όργανα αυτής να επιλύσουν τρέχοντα προβλήματα
της καθημερινότητας, προβλήματα, που εάν επιλύονταν θα διευκόλυναν αφάνταστα τους εμπλεκομένους συναδέλφους στην φύλαξη αυτών των

δομών φιλοξενίας, για την ενάσκηση των καθηκόντων τους σε συνθήκες ευπρέπειας και ανθρωπισμού. Τα διαλαμβανόμενα στο υπ΄ αριθ.
215/2016 από 02/11/2016, επισυναπτόμενο
έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Σερρών και στο βαθμό που αυτά μάλιστα επιβεβαιώνονται, προκαλούν την αγανάκτηση και την οργή
των αστυνομικών προς το Κράτος Δικαίου το οποίο
καλούνται να υπηρετούν και υπηρετούν με αυταπάρνηση και πίστη.
Είναι λυπηρά και συνάμα απεχθή αυτά τα
φαινόμενα των συνθηκών εργασίας που επικρατούν στην ανοικτή δομή φιλοξενίας (Κ.Ε.Γ.Ε Δήμη-

τρα) της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και επιτακτικά ζητούμε, ως Ομοσπονδία την άμεση επίλυση των προβλημάτων στον συγκεκριμένο χώρο.
Δεν τιμά κανέναν η θεσμική εκτροπή που παρατηρείται δηλαδή της μη τήρησης του π.δ. 45/2008
και του άρθρου 16 Ν. 4375/2016 που συνειδητά
και επιμελώς αρνείται να εφαρμόσει η Ελληνική
Πολιτεία, εις βάρος της προστασίας της υγείας των
ένστολων εργαζομένων και ασφαλώς εις βάρος της
ασφάλειας των Ελλήνων Πολιτών, εφόσον η πλειονότητα των μαχόμενων αστυνομικών απασχολείται πλέον σε αλλότρια καθήκοντα όπως αυτά της
προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης».
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Εορταστικές εκδηλώσεις για την Ημέρα
της Αστυνομίας και τον Προστάτη του Σώματος
Να αναστοχαστούμε τις αστείρευτες πηγές έμπνευσης και δημιουργίας του λαού μας, τονίζει ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ

Τ

ην Ημέρα της Αστυνομίας και τον
Προστάτη του Σώματος, Μεγαλομάρτυρα Άγιο Αρτέμιο τίμησε και
φέτος η Ομοσπονδία μας όσο και το
σύνολο των Πρωτοβαθμίων Ενώσεών
μας, με συνέπεια στις πατροπαράδοτες
παραδόσεις, τα έθιμα, τις αρχές και τις
αξίες μας.
Στην Αθήνα, αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας
με επικεφαλής τον πρόεδρο της Ε.Γ. κ.
Γρηγόριο ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ παρακολούθησε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία,
στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών
στις εγκαταστάσεις της πρώην Σχολής
Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας,
στην οποία χοροστάτησε ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης – Υποστράτηγος ε.α. Νεκτάριος ΚΙΟΥΛΟΣ, παρουσία
της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας της
Ελληνικής Αστυνομίας, επίσημων προσκεκλημένων, τμημάτων των Δοκίμων
Αστυφυλάκων και Υπαστυνόμων, συναδέλφων εν ενεργεία και αποστρατεία,

καθώς και φίλων της Ελληνικής Αστυνομίας. Ανάλογες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις έδρες των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων και
Διευθύνσεων Αστυνομίας της Χώρας,
όπου παρέστησαν επίσης αντιπροσωπείες των Πρωτοβαθμίων Ενώσεών μας,
ενώ το βράδυ αντιπροσωπεία θα παραστεί και στην επίσημη εκδήλωση του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας,
στο Πολεμικό Μουσείο.

πατροπαράδοτες αρχές και αξίες. Το
συνδικαλιστικό μας κίνημα, τιμά και
εορτάζει τη μνήμη του Προστάτη Αγίου
Αρτεμίου, όπως μας αρμόζει, συμμετέχοντας με τη δέουσα σοβαρότητα στις
επίσημες εκδηλώσεις της Ελληνικής
Αστυνομίας και αποδεικνύοντας εμπράκτως ότι οι χριστιανικές αρχές όχι μόνο
παραμένουν αναλλοίωτες αλλά και μας
καθοδηγούν στον καθημερινό μας συνδικαλιστικό, υπηρεσιακό και προσωπικό
αγώνα για ένα καλύτερο αύριο».

Μήνυμα του Προέδρου
της Ε.Γ. της ΠΟΑΣΥ

«Η «Ημέρα της Αστυνομίας», καθιερώθηκε το 2002 μετά από πολλούς
αγώνες της Ομοσπονδίας μας και αποτελεί σημείο αναφοράς γιατί μας δίδεται
η ευκαιρία να αναδείξουμε το έργο της
αστυνομίας και των Ελλήνων Αστυνομικών, αλλά και να αναστοχαστούμε τις
αστείρευτες πηγές έμπνευσης και δημιουργίας του λαού μας σε μια περίοδο
κατά την οποία βάλλονται πανταχόθεν

Ξεκινά η δικαστική διεκδίκηση
της διαφοράς αποδοχών ετών 2015-2016

Ο

ι Ομοσπονδίες μας Π.Ο.ΑΣ.Υ. και
Π.Ο.ΑΞΙ.Α. με τους νομικούς τους συμβούλους κ.κ. Χαράλαμπο Μπουκουβάλα και
Ρήγα Μπαρμπούρη αντίστοιχα, διεκδίκησαν και
πέτυχαν δικαστικά την κήρυξη ως αντισυνταγματικού του νόμου 4307/2014, κατά το μέρος που
αφορά στις αποδοχές των στελεχών των Σωμάτων
Ασφαλείας.
Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε στους αρμόδιους
υπουργούς, όπως ανακοίνωσαν οι Ομοσπονδίες
μας. Μέχρι και σήμερα,
όμως, η Διοίκηση δεν έχει
συμμορφωθεί και δεν έχει
εφαρμόσει την απόφαση του
ΣτΕ και κατ’ επέκταση δεν
έχει αναπροσαρμόσει τα μισθολόγιά μας. Με την νέα
αυτή απόφαση προκύπτουν
και αναδρομικές διαφορές
στις αποδοχές μας για τα έτη
2015 και 2016, τις οποίες η
Διοίκηση δεν έχει ακόμα

Α

ρυθμίσει. Επειδή ελλοχεύει ο κίνδυνος της παραγραφής των αναδρομικών διαφορών πέραν της
διετίας, η προσφυγή στα Δικαστήρια αποτελεί μονόδρομο.
Μαζί με τη συλλογική συνδικαλιστική μας δράση
για άμεση προσαρμογή και αναπροσαρμογή των
μισθολογίων μας εφεξής, συνιστούμε σε κάθε
αστυνομικό, να διασφαλίσει τις αξιώσεις του και να
διεκδικήσει τις διαφορές αποδοχών του με αγωγή
μέσω των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων, οι οποίες θα
ενημερωθούν αναλυτικά.

Έντονη ανησυχία
για την επίθεση στον συνάδελφο

Α

νανδρη επίθεση με χειροβομβίδα δέχθηκε
συνάδελφος ενώ εκτελούσε υπηρεσία
σκοπού στις 10 Νοεμβρίου 2016 στη
γαλλική πρεσβεία στην Αθήνα με αποτέλεσμα να
τραυματιστεί από τα θραύσματά της.
Ο συνάδελφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση χωρίς
να έχει υποστεί ζωτικές βλάβες.
Οι Ομοσπονδίες ΠΟΑΣΥ και ΠΟΑΞΙΑ εξέδωσαν την ακόλουθη κοινή ανακοίνωση:
Με τις σκέψεις μας στο συνάδελφο και σε
όσους άλλους διέτρεξαν θανάσιμο κίνδυνο από
τη σημερινή εγκληματική ενέργεια έξω από την
Πρεσβεία της Γαλλικής Δημοκρατίας, στην οδό
Βασιλίσσης Σοφίας, εκφράζουμε την έντονη
ανησυχία μας για το συμβάν και καλούμε όλους
τους συναδέλφους να συνεχίσουν να επιτελούν
τα καθήκοντά τους με αυξημένη ετοιμότητα και
επαγρύπνηση. Τέτοιες ενέργειες δεν κάμπτουν
το ηθικό των Ελλήνων Αστυνομικών, απεναντίας
χαλυβδώνουν τη βούλησή τους να εργαστούν

με ακόμα μεγαλύτερη ένταση και αυταπάρνηση
για την προστασία της κοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Καλούμε
την Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τον αστυνομικό οργανισμό με την προσήκουσα σοβαρότητα
όχι απλά εξοπλίζοντας τους συναδέλφους με τα
απαραίτητα εφόδια αλλά και αναθεωρώντας
απαρχαιωμένες τακτικές ασφαλείας που το μόνο
που προσφέρουν είναι να θέτουν σε κίνδυνο
ανθρώπινες ζωές. Απ’ ό,τι φαίνεται, ουδείς έως
σήμερα έχει διδαχθεί από παρόμοιες επιθέσεις
εναντίον αστυνομικών στόχων. Ευχόμαστε στο
συνάδελφό μας ταχεία ανάρρωση και γρήγορη
επιστροφή στα καθήκοντά του.

Όχι στη θυματοποίηση των αστυνομικών

λλη μια καταγγελία για αναφερόμενες κατακριτέες συμπεριφορές
αστυνομικών ήρθε να αναδείξει
τις παθογένειες του πολιτικού συστήματος και δη του αριστερού του φάσματος.
Η σπουδή με την οποία υιοθετήθηκαν
καταγγελίες που κινούνταν στην λογική
«κακή πάντα η αστυνομία και καλά τα
θύματά της» προκάλεσε την αντίδραση
της Ομοσπονδίας μας η οποία με ανακοίνωσή της τόνισε ότι «η Ερώτηση των
είκοσι ενός (21) κυβερνητικών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η ανακοίνωση
της Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ για το ζήτημα προ-

ληπτικού αστυνομικού ελέγχου μεταναστών στο Πολυτεχνείο την 27-092016, προκάλεσαν εύλογα ερωτηματικά αφενός γιατί είναι σε ευθεία αντίθεση με την επίσημη ανακοίνωση του
Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής
Ανασυγκρότησης για το συμβάν και
αφετέρου γιατί διαφαίνεται ότι υιοθετούν θέσεις και απόψεις πριν υπάρξει
επίσημο Πόρισμα της συντεταγμένης
Πολιτείας που αυτοί πρωτίστως ως κυβερνητικοί βουλευτές και Π.Γ. εκπροσωπούν και στηρίζουν. Οι βασικές αυτές αντιφάσεις δημιουργούν ακόμη με-

γαλύτερη αίσθηση γιατί πριν ελεγχθούν
οι καταγγελίες, θέτουν και θέματα μιας
δήθεν προβληματικής λειτουργίας του
θεσμού της Αστυνομίας με τρόπο τουλάχιστον άκομψο. Φαίνεται ότι οι απόψεις του «Συντονιστικού Καταλήψεων
Στέγης Προσφύγων – Μεταναστών» και
των «εκπροσώπων» της Κατάληψης
Στέγης με την ονομασία «2ο Φιλοξενείο», όπως αναφέρονται στις ανακοινώσεις τους, είναι πέραν πάσης κριτικής και αμφιβολίας ενώ αντίθετα οι
επίσημες απόψεις του αρμόδιου Υπουργείου ελαχίστη αξία έχουν.

Το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων αστυνομικών εκφράζει τον μεγάλο και έντονο προβληματισμό του για
ότι, πρωτόγνωρα, συμβαίνει και θεωρεί
ότι δεν προάγεται ο εκδημοκρατισμός
της κοινωνίας και των θεσμών της, δεν
προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα με αυτόν τον τρόπο αλλά επί της
ουσίας υποσκάπτονται. Αν η επίσημη
Πολιτεία και τα όργανά της δεν είναι σε
θέση να το κάνουν είναι βέβαιο ότι δεν
μπορούν τα διάφορα «Συντονιστικά Καταλήψεων», τα «Φιλοξενεία» κλπ κυρίως
για έναν λόγο: γιατί όλα αυτά λειτουρ-

γούν και προσφέρουν στην ανέλιξη μιας
Πολιτείας πλησίον, δίπλα και σε αρμονική συνύπαρξη με το οργανωμένο
κράτος και όχι απέναντι.
Καλούμε όλα τα Κόμματα να πάρουν
θέση για το θέμα γιατί έχουμε την αίσθηση ότι κάποιοι ίσως για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης, «επαναστατικής γυμναστικής» και «πολιτικού μασάζ» θυματοποιούν άκριτα σκληρά εργαζόμενους
αστυνομικούς συναδέλφους μας και δημιουργούν επικίνδυνες λογικές οι οποίες
δεν συνάδουν με οργανωμένο ευρωπαϊκό
και δημοκρατικό κράτος εν έτει 2016».
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Πρόσκληση της ΠΟΑΣΥ στη EuroCop
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κατά τη διάρκεια των εργασιών της φθινοπωρινής τακτικής συνόδου
των Ομοσπονδιών - Μελών της EuroCop ζήτησε να συμμετέχουν με δικό τους μπλοκ στις κινητοποιήσεις μας

Μ

ε επιτυχία διεξήχθη στη Βαρκελώνη η φθινοπωρινή τακτική
Σύνοδος των Ομοσπονδιών Μελών της EuroCop στην οποία την
Ομοσπονδία μας εκπροσώπησε ο πρόεδρος της ΕΓ της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρης
Γερακαράκος και το μέλος της ΕΓ της
EuroCop και πρόεδρος της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής κ. Γιώργος Σταματάκης.
Οι διήμερες εργασίες της Συνόδου,
πραγματοποιήθηκαν σε μια ιδιαίτερα
φορτισμένη περίοδο από άποψη ασφαλείας στην ευρωπαϊκή Ήπειρο όπου τα
θέματα της αστυνόμευσης και της
ασφάλειας για την αντιμετώπιση των
κινδύνων της τρομοκρατίας και των
ανεξέλεγκτων μεταναστευτικών ροών
είναι ψηλά στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κρατών - μελών της.
Χαιρετισμό απηύθυνε κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, ο
υπουργός Εσωτερικών της Καταλονίας
κ. Jordi Jane.
Κατά την πρώτη ημέρα έλαβε χώρα
Ημερίδα με θέμα την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας, το οποίο αναπτύχθηκε σε
τρία θεματικά πάνελ.
Στο πρώτο πάνελ με κεντρικό θέμα
συζήτησης Τρομοκρατία, Εξτρεμισμός,
Φονταμενταλισμός, συμμετείχαν ο εγκληματολόγος με εξειδίκευση σε θέματα
ισλαμικής τρομοκρατίας κ. David Garriga, o διευθυντής της OCAM Βελγίου
(συντονιστικό όργανο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας) κ. Poul Van
Tigchelt, ο Γενικός Εισαγγελέας Ακροάσεων Ισπανίας κ. Javier Alberto Zaragoza. Ειδικότερα, συζητήθηκαν θέματα πρόληψης εγχώριας και διεθνούς
τρομοκρατίας ενώ μείζον ζήτημα ήταν
και η είσοδος τρομοκρατών στην ευρω-

παϊκή επικράτεια, εκμεταλλευόμενοι την
προσφυγική κρίση και χρησιμοποιώντας
ψευδώς την ιδιότητα του πρόσφυγαμετανάστη.
Στο σημείο αυτό ζήτησε και πήρε το
λόγο ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ.
Γρηγόρης Γερακαράκος, κάνοντας μια
επιτυχημένη παρέμβαση ως προς την
τρωτότητα των ελληνικών συνόρων που
οφείλεται στην έλλειψη κονδυλίων για
τη θωράκισή τους αν και είναι κοινά
σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επισήμανε δε ότι τα κρούσματα της τρομοκρατίας στην Ευρώπη σχετίζονται και με
το γεγονός ότι ορισμένες ευρωπαϊκές
χώρες εμπλέκονται σε πολεμικές συγκρούσεις.

Αποδεκτό το αίτημά μας

Πάντως, όπως τόνισε, η Ομοσπονδία
μας βρίσκεται σε διαρκή αγωνιστική κινητοποίηση τα τελευταία χρόνια ασκώντας πίεση στην κυβέρνηση για λήψη θεσμικών και οικονομικών μέτρων που θα
ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της
Ελληνικής Αστυνομίας. Ζήτησε μάλιστα
σε κεντρικό επίπεδο από την EuroCop
να συμμετάσχει με δικό της μπλοκ στις
κινητοποιήσεις μας πανελλαδικής εμβέλειας, αίτημα που έγινε αποδεκτό. Η τοποθέτηση του προέδρου της Ομοσπονδίας βρήκε την αποδοχή των συνέδρων
οι οποίοι συμφώνησαν ότι η χώρα μας
και ειδικότερα η Ελληνική Αστυνομία,
πρέπει να ενισχυθεί οικονομικά.
Στο δεύτερο πάνελ συμμετείχαν ο διευθυντής του ευρωπαϊκού κέντρου καταπολέμησης της τρομοκρατίας της Europol, κ. Manuel Navarrete Paniagua,
ο αξιωματικός - σύνδεσμος για θέματα
τρομοκρατίας, στη Γαλλική πρεσβεία της
Μαδρίτης κ. Pierr Filippe Labbe, ο επί-

τροπος της Ομοσπονδιακής αστυνομίας
του Βελγίου κ. Jean Pierre Devos και
ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας αστυνομικών της Β. Ιρλανδίας κ. Mark Lindsay. Θέμα συζήτησης, Τρομοκρατία:
προετοιμασία και αντίδραση- μεταβάλλοντας τις προτεραιότητες της αστυνομίας. Συζητήθηκαν ο τρόπος δράσης των
τρομοκρατών, τα σημεία επιλογής της
επίθεσης και οι τρόποι διαφυγής τους.
Κεντρικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσαν και τα ελληνικά hot spots. Ο κ.
Manuel Navarrete Paniagua αναφέρθηκε στη βοήθεια που προσφέρει η Europol σε αυτά, ενώ ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ παρενέβη για να τονίσει ότι η βοήθεια αυτή είναι ελλιπής και ότι θα πρέπει
να υπάρξει συντονισμένη προσπάθεια
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
ασφαλείας στα ελληνικά hot spots.
Στο τρίτο πάνελ, συμμετείχαν ο δικηγόρος και δρ Νομικής, συνήγορος θυμάτων τρομοκρατίας κ. Jose Maria Fuster-Fabra Torrellas, ο εισαγγελέας
για το οργανωμένο έγκλημα στη Νάπολη κ. Giovanni Conzo, η εισαγγελέας
για το οργανωμένο έγκλημα της Εισαγγελίας της περιφέρειας Βαρκελώνης κα
Αna Gil οι οποίοι ανέλυσαν τη σπουδαιότητα της νομοθεσίας σε κάθε χώρα,
όσον αφορά τα θέματα της τρομοκρατίας, αλλά και την αναγκαιότητα της
ύπαρξης ενός διεθνούς νομοθετικού
πλαισίου για την πάταξή της.
Τη δεύτερη ημέρα, συζητήθηκαν διεξοδικότερα οι αναφορές και τα αιτήματα
που θα κατατεθούν στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά τις προσεχείς συναντήσεις του προεδρείου της
EuroCop.
Επίσης, έγινε παρουσίαση των Κέντρων θεραπείας και αποκατάστασης

αστυνομικών που λειτουργούν στο
Ηνωμένο Βασίλειο με την επισήμανση
ότι έχουν τη δυνατότητα όλοι οι αστυνομικοί - τραυματίες να νοσηλεύονται
σε αυτά. Κατόπιν, έγινε παρουσίαση
από την εταιρεία Tazer των νέας τεχνολογίας προϊόντων της και πώς αυτά
μπορούν να βοηθήσουν το έργο της
αστυνομίας και να συμβάλλουν στην
αυτοπροστασία των αστυνομικών.
Άλλα θέματα που συζητήθηκαν ήταν
η βία που ασκείται στους αστυνομικούς
και πώς αυτή μπορεί να προληφθεί, ενώ
παρουσιάστηκαν και οι μαρτυρίες τριών
τραυματισθέντων αστυνομικών και πώς
οι επιθέσεις που δέχθηκαν, άλλαξαν τη
ζωή τους.
Στη συνέχεια το συνέδριο ενημερώθηκε για τα πορίσματα της συζήτησης
που είχε γίνει το Σεπτέμβριο στη Ρώμη

στο πλαίσιο συνεδρίου με αντικείμενο
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
Τέλος, εγκρίθηκαν τα θέματα που θα
παρουσιαστούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφορούν το συνταξιοδοτικό,
τα όρια συνταξιοδότησης, τα κριτήρια
εκπαίδευσης (CEPOL), θέματα υγείας
και ασφάλειας που αφορούν προστα-

τευτικό εξοπλισμό καθώς επίσης και θέματα ιδιωτικής ασφάλειας.
Με τη λήξη δε του συνεδρίου, επισημάνθηκαν τα θέματα που πρέπει να
αναδειχθούν στην επόμενη συνάντηση
ενώ οριστικοποιήθηκε και η πραγματοποίηση της εαρινής συνόδου της EuroCop, το Μάιο του 2017.

Σταματήστε τις παράνομες μετακινήσεις

Ν

έα παρέμβαση προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας,
Αντιστράτηγο κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑ
Κωνσταντίνο για τις δαπάνες μετακίνησης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις με
κοινό τους έγγραφο η ΠΟΑΣΥ και η
ΠΟΑΞΙΑ κάλεσαν (11 Οκτωβρίου
2016) την Ηγεσία να σταθεί στο ύψος
των περιστάσεων δεδομένου ότι «τις
τελευταίες δέκα (10) ημέρες, όπως μας
ενημέρωσαν οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις
μας, το πλαίσιο μετακίνησης των στελεχών του Σώματος εντός της επικράτειας τυγχάνει παράνομο, ως κατευθυνόμενο από τις προφορικές εντολές
των αρμόδιων Οικονομικών Υπηρεσιών του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας.

Ειδικότερα, οι διατάξεις του άρθρου
15 της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ.
9 του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α94) ορίζουν για τις εν θέματι δαπάνες
ότι: «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των
Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη) και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην Ναυτιλίας και Αιγαίου),
εντός αποκλειστικής προθεσμίας εννέα
(9) μηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, καθορίζονται το ύψος, οι
όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής
των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού
και η αποζημίωση εκπαίδευσης στα
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και
των Σωμάτων Ασφαλείας. Μέχρι την

έκδοση του προεδρικού διατάγματος
του προηγούμενου εδαφίου, εξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο
αποζημίωσης των μετακινήσεων των
ανωτέρω στελεχών. Στην περίπτωση μη
έκδοσης του ως άνω προεδρικού διατάγματος, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις
του παρόντος νόμου.». Το εν λόγω
προεδρικό διάταγμα όμως δεν εκδόθηκε ακόμα και οι διαχειριστές των
Υπηρεσιών έχουν λάβει προφορικές
διαταγές από τους ανωτέρους τους να
εφαρμόζουν τη νομοθεσία που ίσχυε
μέχρι την 30-09-2016 για τις μετακινήσεις των συναδέλφων μας (ύψος,
όροι και προϋποθέσεις καταβολής δαπανών), αφού ούτως ή άλλως οι ηλεκτρονικές εφαρμογές είναι ρυθμισμέ-

νες με τα παλαιά δεδομένα και σύντομα θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, με
αναδρομική ισχύ, των διατάξεων του
3ου Μνημονίου».
Οι Ομοσπονδίες τονίζουν στη συνέχεια ότι «επειδή, το συνδικαλιστικό μας
κίνημα δεν είναι δικαστής να ερευνά
ποιος ή ποιοι είναι πολιτικά υπεύθυνοι
για τη μη έγκαιρη εφαρμογή των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας.
Επειδή, ως επαγγελματίες αστυνομικοί και λειτουργοί αυτού του Κράτους
οφείλουμε να έχουμε, όχι μόνον υποχρεώσεις, αλλά και ένα σαφές και ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας.
Επειδή, η επικρατούσα ασάφεια για
τις δαπάνες μετακίνησης των συναδέλφων τροφοδοτεί την παραπληροφόρηση και τη σπέκουλα, ενσπείροντας την ανησυχία στις τάξεις του Σώ-

ματος.
Επειδή, σε τόσο μείζονος σημασίας
οικονομικά θέματα, δε χωρούν «προφορικές διαταγές», πόσο μάλλον όταν
απευθύνονται σε Σώμα ένστολο, ένοπλο και ιεραρχικά πειθαρχημένο.
Παρακαλούμε όπως, άμεσα και στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, δοθούν σαφείς οδηγίες – κατευθύνσεις
προς τους συνεργάτες σας, προκειμένου, τόσο οι διαχειριστές των Υπηρεσιών όσο και οι μετακινούμενοι συνάδελφοι, να γνωρίζουν εγγράφως το
καθεστώς μετακίνησής τους. Σε κάθε
άλλη περίπτωση και μέχρι να γίνουν οι
όποιες νομοθετικές ή τεχνικές παρεμβάσεις από τους αρμοδίους, να παύσουν όλες οι εντός της επικράτειας μετακινήσεις των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας».
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Οκτώβριος 2016 ΝέαΑστυνομία

Αποκαλυπτήρια Μνημείου Πεσόντων
«Εμείς δε θέλουμε ήρωες. Θέλουμε οι συνάδελφοί μας να πηγαίνουν στο σπίτι τους,
να μεγαλώνουν τα παιδιά και να φροντίζουν την οικογένειά τους», τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ

Π

αρουσία του προέδρου της Ομοσπονδίας
μας κ. Γρηγόρη Γερακαράκου, των στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών καθώς
και τοπικών παραγόντων έγιναν χθες τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Πεσόντων Αστυνομικών, στο
παρεκκλήσι του Αγίου Αρτεμίου της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Μαγνησίας, στο Βόλο.
Η πρωτοβουλία ανήκει στην τοπική Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας και στην Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας που θέλησαν με
αυτόν τον τρόπο να τιμήσουν τους συναδέλφους
που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον. Στο νομό
Μαγνησίας ο φόρος αίματος είναι βαρύς καθώς
πριν ένα χρόνο χάθηκε άδικα ο συνάδελφός μας
Αρχιφύλακας Γιώργος Καραπαναγιώτης που υπηρετούσε στην ΟΠΚΕ και έπεσε θύμα σε τροχαίο δυστύχημα, ενώ παλιότερα, το έτος 1977 η τοπική
αστυνομία είχε θρηνήσει και τον Αρχιφύλακα Ξαρχουλάκο Παναγιώτη. Συνολικά από την ενοποίηση
της Χωροφυλακής με την Ελληνική Αστυνομία το
1984, οι νεκροί αστυνομικοί ανέρχονται σε 129
Πανελλαδικά, τραγικό φαινόμενο που επισημάνθηκε με τις δηλώσεις τους προς τα ΜΜΕ τόσο από
τον Πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας κ. Ανάργυρο Διχτά όσο και από
τον Πρόεδρο της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόριο Γερακαράκο,
ο οποίος κάλεσε τόσο την Πολιτεία όσο και την
Κοινωνία και τους Πολίτες να είναι κοντά στην Ελληνική Αστυνομία και στον Έλληνα Αστυνομικό.
Όπως τόνισε, «Εμείς δε θέλουμε ήρωες. Θέλουμε
οι συνάδελφοί μας, να πηγαίνουν στο σπίτι τους

να μεγαλώνουν τα παιδιά και να φροντίζουν την
οικογένειά τους». Συμπλήρωσε δε τη δήλωσή του
στην ανακολουθία της κυβέρνησης σε σχέση με τις
προεκλογικές δεσμεύσεις και αναφέρθηκε στα
οξυμένα προβλήματα των αστυνομικών σε όλη τη
χώρα.
Από την πλευρά του, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας Ταξίαρχος κ. Ι. Τόλιας
αναφέρθηκε στο έργο των αστυνομικών κι όπως
είπε σε σχέση με την τελετή των αποκαλυπτηρίων,
«το μνημείο αυτό θα μας θυμίζει το δύσκολο έργο
που έχουμε να φέρουμε εις πέρας. Κανείς δεν
μπορεί να ζήσει είτε ως άτομο, είτε ως κοινωνία αν
δεν έχει τιμήσει τους νεκρούς του».

Τιμούμε τους Ήρωές μας

Ακολουθεί η ομιλία του Προέδρου της ΠΟΑΣΥ κ.
Γρηγόρη Γερακαράκου κατά την τελετή των αποκαλυπτηρίων του Μνημείου Πεσόντων Αστυνομικών στην Δ.Α. Μαγνησίας
«Τελούμε σήμερα τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Πεσόντων Αστυνομικών στο παρεκκλήσι του
Αγίου Αρτεμίου, εδώ στην έδρα της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Μαγνησίας, για να τιμήσουμε τη μνήμη
των συναδέλφων μας που έπεσαν ηρωικά στο καθήκον.
Με βαθιά αισθήματα συγκίνησης αλλά και περηφάνιας, θέλω να τονίσω ότι είναι ιερή μας υποχρέωση να θυμόμαστε τη θυσία των συναδέλφων μας,
χωρίς να περιοριζόμαστε στο τυπικό μιας σεμνής
τελετής.

Συναντήσεις της Γραμματείας
Γυναικών με την Πολιτική &
Φυσική Ηγεσία της Αστυνομίας

Η

Γραμματεία Γυναικών της ΠΟΑΣΥ στο
πλαίσιο των ενεργειών της για την επίλυση συγκεκριμένων αιτημάτων, συναντήθηκε το διήμερο 11 και 12 Οκτωβρίου 2016, με
τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ, με
τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριο ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο
ΤΣΟΥΒΑΛΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωσε που
εκδόθηκε από τη Γραμματεία Γυναικών, «από την
πλευρά μας επισημάναμε ότι είναι η πολλαπλή
φορά που μεταφέρουμε στην Ηγεσία διαχρονικά
την αναγκαιότητα άμεσης ανταπόκρισης στις
αγωνίες που βιώνει η αστυνομική οικογένεια λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης του αστυνομικού λειτουργήματος ιδίως σήμερα σε συνθήκες
ασφυκτικής οικονομικής κρίσης. Ειδικότερα,
αναπτύξαμε στην Ηγεσία το αίτημά μας για την
επέκταση του άρθρου 6 του ν. 3865/2010 που
αφορά την αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας σε
γονείς αστυνομικούς ανάλογα με τον αριθμό τέκνων όπως ισχύει στο λοιπό δημόσιο τομέα. Επίσης, υπενθυμίσαμε στην Ηγεσία ότι σε προηγούμενες συναντήσεις μας είχαμε θέσει μετ’ επιτάσεως το αίτημά μας για τη λειτουργία παιδικών
σταθμών στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνο-

μίας, το οποίο βρήκε τη θερμή υποστήριξή της
πλην όμως έως σήμερα δεν έχει σημειωθεί πρόοδος καίτοι υπήρξε ενδιαφέρον από Ενώσεις σε
συνεργασία με υπηρεσιακούς παράγοντες και
δημοτικές αρχές. Η ολιγωρία αυτή γεννά ευλόγως την αγανάκτηση πολλών συναδέλφων μας
που για μια ακόμα σχολική χρονιά αντιμετωπίζουν τα συνακόλουθα προβλήματα επιβαρύνοντας τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό, τις
συνθήκες ζωής, αλλά και την υπηρεσιακή απόδοσή τους. Έντονη αντίδραση δε προκάλεσε και
το γεγονός ότι πολλά τέκνα συναδέλφων εξαιρέθηκαν με οικονομικά κριτήρια ωσάν ο αστυνομικός να αμείβεται πλουσιοπάροχα. Το τρίτο
θέμα που θίξαμε αφορά την εξαίρεση από την
κατάσταση επιφυλακής των μητέρων ανηλίκων
και των μονογονέων, ζητώντας από τη φυσική
Ηγεσία να προβεί στην έκδοση σχετικής διαταγής
όπως είχε γίνει πέρυσι, διευκολύνοντας πολλές
οικογένειες στην καθημερινότητά τους».

Χρέος όλων μας είναι η διαρκής ανησυχία μας
για τη θωράκιση του λειτουργήματός μας με την
αναζήτηση των αιτίων που κρύβονται πίσω από τις
ανθρωποθυσίες των συναδέλφων μας.
Το Μνημείο αυτό, θα αποτελεί για μας σημείο
αναφοράς για τον καθημερινό αγώνα όλων των
συναδέλφων μας διότι το αγαθό της ασφάλειας
συνοδεύεται από καθημερινές μάχες. Οι ευθύνες
της Πολιτείας είναι διαχρονικά τεράστιες.
Η θυσία τους, επομένως, μας πεισμώνει να αγωνιστούμε ακόμα περισσότερο για την εφαρμογή
μιας αστυνομικής πολιτικής που θα εξασφαλίζει το
συνάδελφο στην καθημερινότητά του, στην υπηρεσία και στην προσωπική του ζωή.
Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω την Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας και την Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας γιατί υλοποίησαν
αυτήν την αξιέπαινη πρωτοβουλία. Εκφράζω ειλι-

κρινά σε όλους τα συγχαρητήριά μου γιατί απέδειξαν ότι δεν επαναπαύονται, αλλά ανησυχούν για το
αύριο, τιμώντας τους Ήρωές μας. Ήρωες αστυνομικούς, που πρέπει να μας εμπνέουν και να μας
φρονηματίζουν για μια καλύτερη Ελληνική Αστυνομία, αντάξια των προσδοκιών του λαού μας.

Συνεδρίασε η Ομάδα
Αθλητισμού και Πολιτιστικών
Θεμάτων

Σ

υνεδρίασε (4
Νοεμβρίου
2016),
η
Ομάδα Αθλητισμού
και Πολιτιστικών
Θεμάτων της Ομοσπονδίας μας, με
αντικείμενο τη μελέτη των διατάξεων του νομοσχεδίου του υφυπουργείου Αθλητισμού που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και αφορά μεταξύ
άλλων και στην αντιμετώπιση της βίας εν σχέσει με την παρουσία και το ρόλο της Ελληνικής
Αστυνομίας στα μέτρα τάξης και ασφάλειας εντός κι εκτός αγωνιστικών χώρων.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο επικεφαλής
αυτής ΡΗΓΑΣ Νικόλαος (Ε.Α.Υ. Αθηνών), ο
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Πλούταρχος (Ε.Α.Υ. Κιλκίς),
ο ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (Ε.Α.Υ. Χαλκιδικής), ο ΦΕΣΤΕΡΙΔΗΣ Γεώργιος (Ε.Α.Υ. Θεσσαλονίκης) και ο ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ Αθανάσιος,
μέλος του ΔΣ της ΠΟΑΣΥ και συμμετέχων στην
Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (Ε.Α.
Λάρισας).
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε μια
πρώτη ανάγνωση των επίμαχων άρθρων και

ιδιαίτερα των άρθρων 44, 47 και
50 που αναφέρονται στη λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταστολή της βίας, τις
υποχρεώσεις των
αθλητικών μέτρων
και τα μέτρα αστυνόμευσης των αθλητικών εκδηλώσεων καθώς
και τη διάθεση των ποσών από τα εισιτήρια των
αθλητικών συναντήσεων.
Από την ανάγνωση και μόνο των κειμένων
διατάξεων προκύπτει εύλογος προβληματισμός
διότι ήδη επισημάνθηκε η σοβαρή προχειρότητα στη σύνταξη συγκεκριμένων ρυθμίσεων
που αφορούν την εν γένει παρουσία των αστυνομικών στους αθλητικούς χώρους καθώς επίσης και τη διάθεση των πόρων που εισπράττονταν έως τώρα από τα ασφαλιστικά ταμεία.
Για την τελική διαμόρφωση των θέσεων μας,
καλούμε τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις να μελετήσουν το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου και
να μας υποβάλλουν τυχόν προτάσεις τους.
Το προσεχές διάστημα θα επιδιώξουμε συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς.
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Συνεχίζεται
το κυβερνητικό
αλαλούμ
Σ
Άλλα λέει ο ένας υπουργός και άλλα ο άλλος
κατά τις συναντήσεις τους με τις Ομοσπονδίες

Μ

ε τον Υπουργό Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Θοδωρή Δρίτσα συναντήθηκαν οι Ομοσπονδίες στις 29-9-2016,
σε μια ακόμα προσπάθειά μας να πληροφορηθούμε
από
τους αρμόδιους υπουργούς τι σχεδιάζεται ερήμην μας από το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης, κατ’ εφαρμογήν της συνεχιζόμενης μνημονιακής πολιτικής των περικοπών και του δήθεν εξορθολογισμού των ειδικών μισθολογίων.
Στον κ. Υπουργό, αναλύσαμε τις θέσεις μας επιμένοντας ότι μόνη δίκαιη
λύση αποτελεί η πλήρης συμμόρφωση της Κυβέρνησης προς τις αποφάσεις
του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ρητά αναφέρουν ότι οι μισθολογικές
περικοπές ήταν αντισυνταγματικές και άδικες και άρα οι μισθοί των ενστόλων
πρέπει να επανέλθουν τουλάχιστον στα επίπεδα του 2012. Οποιαδήποτε άλλη
απόφαση, συνιστά έλλειψη σεβασμού προς τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης,
του Συντάγματος και του θεσμού που υπηρετούμε.
Ο κ. Υπουργός, υπεραμύνθηκε της πολιτικής της Κυβέρνησης στον οικονομικό τομέα, υποστηρίζοντας ότι η χώρα μας, πριν μπει στα Μνημόνια είχε
χρεοκοπήσει και επειδή συνεχίζει να παράγει ελλείμματα, εξακολουθεί να τελεί
υπό στενή επιτροπεία και γι' αυτό αναγκάστηκε να τροποποιήσει τα προεκλογικά της προγράμματα, αφού στη μάχη της διαπραγμάτευσης, ηττήθηκε.
Για το φλέγον θέμα του μισθολογίου και των μισθολογικών προαγωγών, που σημειωτέον σήμερα λήγει η προθεσμία που είχε τεθεί για να μην ισχύσει
το «πάγωμά» τους από 1/1/2017,- προέβαλε μια διαφορετική θέση από αυτήν που μας είχε παραθέσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη,
ότι δηλαδή το θέμα των ισοδυνάμων δεν υφίσταται και θα εξεταστεί στο πλαίσιο του καθορισμού νέου μισθολογίου. Ο κ. Δρίτσας, αντιθέτως, μας τόνισε
ότι για τα ισοδύναμα έχουν υποβληθεί από τα συναρμόδια υπουργεία διάφορες
προτάσεις. Πάντως, το υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται συνολικά διάφορα σενάρια για τα ειδικά μισθολόγια και θα προβεί σε συνολική αντιμετώπιση των ακραίων καταστάσεων που είχαν δημιουργηθεί σε ορισμένους Κλάδους, στους οποίους δεν περιλαμβάνονται όμως οι Ένοπλες Δυνάμεις και τα
Σώματα Ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε, δεν υπάρχουν οριστικές
αποφάσεις, πολλώ δε μάλλον, δεν έχει ενημερωθεί ούτε έχει αποφασισθεί από
τον Πρωθυπουργό της χώρας το τι μέλλει γενέσθαι επ' αυτού.
Όσο για τις αποφάσεις του ΣτΕ, δηλώθηκε κατηγορηματικά εκ μέρους του
ότι κανείς δεν θα πει ότι δεν θα εφαρμοστούν , διότι το θέμα είναι στο τραπέζι
και μάλιστα επιδέχεται συζήτησης ο καθορισμός ενός χρονικού ορίζοντα για
την εφαρμογή τους.
Επειδή από την πλευρά μας θέσαμε μετ’ επιτάσεως το ενδεχόμενο διάσπασης του ενιαίου ειδικού μισθολογίου Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, με δεδομένη μάλιστα την παραδοχή ότι για τις Ένοπλες Δυνάμεις ψηφίστηκε και ισχύει η μονομερής διάταξη για τη χορήγηση επιδόματος εξομάλυνσης μόνο στους διαζευγμένους στρατιωτικούς, μας διαβεβαίωσε ότι δεν
τίθεται τέτοιο θέμα για την Κυβέρνηση.

Συνεχίζουμε

Οι Ομοσπονδίες συνεχίζουν την προσπάθεια για την αποτροπή δυσμενών
εξελίξεων επιδιώκοντας περαιτέρω συναντήσεις με κυβερνητικά στελέχη, αλλά
και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, στον οποίο έχουμε απευθύνει σχετικό αίτημα.
Ας μην λησμονούν ότι ως εργαζόμενοι στον κρίσιμο τομέα της ασφάλειας
της χώρας, χωρίς το δικαίωμα της απεργίας, δικαιούμαστε αυξημένης προσοχής και φροντίδας, συμμετέχοντας ενεργά στα διαδραματιζόμενα του εργασιακού μας στάτους και όχι να αποκλειόμαστε ή να αιφνιδιαζόμαστε στα
κρίσιμα νομοσχέδια που προωθούνται από την Κυβέρνηση.

ΝέαΑστυνομία Οκτώβριος 2016

Προχωράμε με
Οι εργασίες του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΑΣΥ

υνεδρίασε (18 Οκτωβρίου
2016), το Γενικό Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας στο πλαίσιο της
κλιμάκωσης του αγώνα μας, λόγω της
συνεχιζόμενης μη συμμόρφωσης της
Κυβέρνησης στις αποφάσεις του ΣτΕ
και της εκπόνησης νέου μισθολογίου,
χωρίς να έχουμε κληθεί σε διάλογο.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ.
Γρηγόρης Γερακαράκος ενημέρωσε
τους προέδρους των Πρωτοβαθμίων
Ενώσεων για τις δράσεις του προεδρείου και του Διοικητικού Συμβουλίου και τους κάλεσε να συμμετάσχουν σε δυναμική εκδήλωση απάντηση του συνδικαλιστικού μας
κινήματος -πράγμα που έγινε την επομένη ημέρα το πρωί με
τον συμβολικό αποκλεισμό του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους- με στόχο την άσκηση πίεσης προς το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης και στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Χουλιαράκη, ο οποίος παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές μας να τον συναντήσουμε και να τον ενημερώσουμε για τα αιτήματά μας, δήλωνε διαρκώς απασχολημένος. Τονίστηκε δε ότι ως συνδικαλιστικό κίνημα, μαζί με τις
άλλες Ομοσπονδίες των αστυνομικών, των πυροσβεστών και
των λιμενικών θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι να συμμορφωθεί πλήρως η Κυβέρνηση στις αποφάσεις του ΣτΕ.
Ειδικότερα, το Γενικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι:
α) με ενέργειες της Ομοσπονδίας μας επισπεύδεται η κατάρτιση του απαιτούμενου π.δ. για την Ανωτατοποίηση της
αστυνομικής εκπαίδευσης (η αρμόδια επιτροπή του Αρχηγείου στην οποία συμμετέχουμε δια του Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων κ. Χρήστου Συνδρεβέλη, θα έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της έως τις 25 Οκτωβρίου),
β) βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο της υπηρεσιακής επιτροπής
για τις κρίσεις - προαγωγές,
γ) η Γραμματεία Γυναικών προέβη σε σειρά συναντήσεων το
τελευταίο διάστημα προωθώντας τα εκκρεμή ζητήματα,

όπως η αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας σε γονείς αστυνομικούς ανάλογα με τον αριθμό τέκνων όπως ισχύει
στο λοιπό δημόσιο τομέα, η ίδρυση
βρεφονηπιακών σταθμών και η
απαλλαγή γυναικών από τις επιφυλακές,
δ) η Ομοσπονδία αξιώνει από την
Ηγεσία να σταματήσει τις παράνομες
μετακινήσεις συναδέλφων, εφόσον
αυτές πηγάζουν από προφορικές εντολές της διοίκησης και όχι με βάση
συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις, ώστε να είναι απαιτητές και νόμιμες οι προκαλούμενες δαπάνες.
Ακολούθησε ενημέρωση από τον
νομικό σύμβουλο της Ομοσπονδίας κ. Χάρη Μπουκουβάλα
και τον αντιπρόεδρο Οικονομικών κ. Βασίλειο Πανταζή, κυρίως για τα θέματα του μισθολογίου και του ασφαλιστικού, με
βασικές επισημάνσεις-στοχεύσεις αφενός την επίδειξη σθεναρής αντίστασης σε κάθε κυβερνητικό σχέδιο που θα απέχει
από το πνεύμα και το γράμμα των αποφάσεων του ΣτΕ και θα
προωθεί ενδεχομένως διασπαστικά φαινόμενα και διαχωρισμούς μεταξύ των ενστόλων Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, αφετέρου δε την απόφασή μας να προσφύγουμε εκ νέου στην Επιτροπή μη συμμόρφωσης του ΣτΕ απαιτώντας και πάλι την επιβολή κυρώσεων στο αρμόδιο υπουργείο Οικονομικών.
Επίσης, επισημάνθηκε η κρισιμότητα της κατάστασης και η
αναγκαιότητα επίδειξης σοβαρότητας τόσο στο συνδικαλιστικό
μας λόγο όσο και στην συνδικαλιστική μας καθημερινότητα
προκειμένου να αποφευχθούν λάθη και επιπολαιότητες που
εκθέτουν συνολικά το συνδικαλιστικό μας κίνημα.
Σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστικά και την έκδοση των αναγκαίων εγκυκλίων, η Ομοσπονδία παρακολουθεί τις εξελίξεις
και συνιστά στους συναδέλφους να αναζητούν την υπεύθυνη
ενημέρωση χωρίς να παρασύρονται από υστερόβουλες και επί
χρήμασι λειτουργούσες πηγές «ενημέρωσης».
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

υπευθυνότητα και σοβαρότητα
Πού πήγαν οι δεσμεύσεις;
Συμβολικός αποκλεισμός του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
για να συναντήσουμε τον Aναπληρωτή Yπουργό Οικονομικών

Μ

ε συμβολικό αποκλεισμό του
Γ.Λ.Κ. στην οδό Πανεπιστημίου, όπου βρίσκεται και η
έδρα του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Χουλιαράκη,
συνεχίστηκε στις 19 Οκτωβρίου 2016
από τις Ομοσπονδίες μας η κλιμάκωση των παραστάσεων διαμαρτυρίας
με τελικό αποδέκτη την Κυβέρνηση, η
οποία έως και αυτή τη στιγμή ποιεί την
νήσαν όσον αφορά τις αποφάσεις του
Συμβουλίου της Επικρατείας για την
αποκατάσταση των μισθολογικών
αδικιών ενώ την ίδια ώρα προωθεί
ερήμην μας τη σύνταξη νέου μισθολογίου.
Αντιπροσωπεία των Ομοσπονδιών
ζήτησε να συναντηθεί άμεσα με τον
Αναπληρωτή Υπουργό, αλλά η Διευθύντρια του γραφείου του, την οποία
συνάντησαν οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών, απάντησε ότι «δεν κατέστη
έως σήμερα εφικτό να μας δεχθεί ο
Υπουργός λόγω φόρτου εργασίας και
συνεχών συνεργασιών με τους θεσμούς! Προσφέρθηκε, ωστόσο, να
προγραμματίσει ραντεβού το επόμενο
διάστημα, ίσως και εντός της ημέρας
στη Βουλή, στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών της οποίας, έχει ξεκινήσει
η συζήτηση του Προϋπολογισμού
έτους 2017, με τη συμμετοχή και του
κ. Χουλιαράκη».
Από την πλευρά μας, εξαντλώντας
όλα τα περιθώρια της υπομονής, δεδομένου ότι το αίτημά μας για συνάντηση με τον κ. Υπουργό έχει υποβληθεί εδώ και μήνες, διαμηνύουμε προς
πάσα κατεύθυνση ότι αν δεν υπάρξει
άμεσα αποτέλεσμα, θα προβούμε σε
διαμαρτυρία διαρκείας έξω από το
Υπουργείο Οικονομικών, έως την τελική δικαίωση, που δεν είναι άλλη από
το σεβασμό της δικαιοσύνης και τη
συμμόρφωση της Κυβέρνησης στις
τελεσίδικες αποφάσεις του ΣτΕ, που
λαμβάνουν υπόψη τους την ιδιαιτερότητα των συνθηκών εργασίας του
λειτουργήματος των ενστόλων, και
άρα το ειδικό μισθολογικό καθεστώς
που πρέπει να ισχύει γι’ αυτούς, παρακάμπτοντας τα μνημόνια και τις περικοπές, κατέληγε η κοινή ανακοίνωση των προέδρων των έξι Ομοσπονδιών και Ενώσεων, των αστυνομικών,
των πυροσβεστών και των λιμενικών.

na_Oktovios16.qxp_AST_0508_001_CMYK 16/11/16 1:01 μμ Page 10

10

ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΣ

ΝέαΑστυνομία Οκτώβριος 2016

ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Συναντήσεις
για τα προβλήματά μας

Η τοπική κοινωνία μας, νοιώθει
ασφαλής και ανακουφισμένη

Α

ντιπροσωπεία της Ένωσής Αστυνομικών
Υπαλλήλων Ακαρνανίας συναντήθηκε με
τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης κ. Κουρουμπλή Παναγιώτη και
του έθεσε το θέμα της αναδιάρθρωσης της Ελληνικής Αστυνομίας που περιλαμβάνει πλέον την παραμονή όλων των Αστυνομικών τμημάτων του Ν. Αιτωλοακαρνανίας (Δ.Α. Αιτωλίας και Δ.Α. Ακαρνανίας), τη σύσταση της υπηρεσίας Αμέσου Δράσεως
Αγρινίου με προσωπικό που θα μετατεθεί έκτακτα
εκτός των υπηρετούντων στην Δ.Α. Ακαρνανίας κ.ά.
Η Ένωση τόνισε ότι η συνεργασία τόσο αυτού
όσο και των συνεργατών του με την Ένωση μας,
σχετικά με το θέμα της αναδιάρθρωσης είχε ως
αποτέλεσμα την παραμονή όλων των Αστυνομικών
τμημάτων του Ν. Αιτωλοακαρνανίας καθώς και την
σύσταση της υπηρεσίας Αμέσου Δράσεως Αγρινίου. Ο κ. Υπουργός ευχαρίστησε τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας τόσο για την καθημερινή αυταπάρνηση και προσήλωση στο καθήκον υπέρ της
Ελληνικής κοινωνίας, όσο και για την τεράστια
προσφορά των Ελλήνων Αστυνομικών στο προσφυγικό πρόβλημα. Επίσης, ότι «ο κ. Υπουργός
μας δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα καταφέρει στο τέλος της διαπραγμάτευσης με την «τρόικα» να βρει
τρόπους ώστε να μην θιγεί περισσότερο ο ήδη
«τσεκουρωμένος» μισθός των Ελλήνων Αστυνομικών και να αποκατασταθούν οι μισθολογικές αδικίες», σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωσή της.

Με τον πρόεδρο
της Νέας Δημοκρατίας

Στις 6-10-2016, αντιπροσωπεία της Ένωσης
πραγματοποίησε σε άριστο κλίμα, συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ.
Μητσοτάκη Κυριάκο. Όπως ανακοίνωσε το σωματείο, τον ενημέρωσε για τα τρέχοντα ζητήματα που
μας απασχολούν αλλά και για τα προβλήματα των
αστυνομικών που υπηρετούν στην Δ.Α. Ακαρνανίας
τονίζοντας ότι «ο Έλληνας Αστυνομικός έχει απαξιωθεί, κυρίως με ευθύνη των κομμάτων του Δημοκρατικού τόξου και πολλές φορές έχει χρησιμοποιηθεί «ως σάκος του μποξ» με αποτέλεσμα την
καταρράκωση του ηθικού του, με απρόβλεπτες συνέπειες για την κοινωνία καθώς και για τον θεσμό
της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ο κ. Πρόεδρος αφού μας άκουσε με προσοχή
και δήλωσε ότι «ευχαριστεί θερμά τους άντρες και
τις γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας για την καθημερινή αυταπάρνηση και προσήλωση στο καθήκον υπέρ της Ελληνικής κοινωνίας και τόνισε ότι
είναι υπέρμαχος της αρχής της νομιμότητας όπως
αυτή εκφράζεται από το Σύνταγμα της Ελλάδος,
όπου την ευθύνη άσκησης και επιβολής του νόμου
εκτός των Δικαστικών αρχών, την έχουν και τα
στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας».
Επίσης ο κ. Πρόεδρος μας τόνισε, ότι στην περίπτωση όπου ο Ελληνικός λαός κατατάξει την Νέα
Δημοκρατία στην θέση της κυβέρνησης, οι αποφάσεις του Σ.Τ.Ε θα υλοποιηθούν σε προτεραιότητα
και σε χρόνο όπου η Ελληνική οικονομία το επιτρέπει, σημειώνοντας ότι η απόφαση του Σ.Τ.Ε.
υλοποιήθηκε κατά 50% από την κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας την 30-11-2014».

Η οικογένεια το υγειές κύτταρο
της κοινωνίας

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας, για δεύτερη συνεχή χρονιά, πραγματοποίησε
την 25-9-2016 στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου IMPERIAL την βράβευση των τέκνων
Αστυνομικών που πέτυχαν στις πανελλήνιες εξετά-

σεις του έτους 2016, για την εισαγωγή τους στα
Ανώτερα και Τεχνολογικά Ιδρύματα της χώρας καθώς και για την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές
και Αστυνομικές σχολές.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, η
εκπρόσωπος του Δημάρχου Αγρινίου, Αντιδήμαρχος
κ. Σακαλίδου Όλγα, ο Δημοτικός Σύμβουλος του
Δήμου Αγρινίου κ. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ Νικόλαος, ο Διευθυντής της Δ.Α. Ακαρνανίας κ. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
Δημήτριος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αθηνών και Πρόεδρος του Δ.Σ της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος, ο Πρόεδρος
της Ένωσης Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας κ.
ΤΣΟΥΝΗΣ Δημήτριος, καθώς και πλήθος κόσμου.
Οι ομιλητές τόνισαν ότι ο θεσμός της οικογένειας
αποτελεί το πιο υγειές κύτταρο της Ελληνικής κοινωνίας παρότι βάλλεται μέσα από αυτή την δύσκολη
κοινωνική και οικονομική συγκυρία, η οποία έχει
πλήξει όλες τις κοινωνικές ομάδες. Επίσης, τονίστηκε ότι η μεγαλύτερη επένδυση των γονέων δεν είναι
η υπερπληθώρα προσφοράς καταναλωτικών αγαθών στα παιδία τους, αλλά η προσφορά γνώσης και
παιδείας. Τέλος δόθηκε έμφαση στις δυσκολίες που
αντιμετωπίζει ο εργαζόμενος Αστυνομικός Υπάλληλος όπου το καθήκον, το ακατάστατο ωράριο, η εργασία σε γιορτές και Εθνικές επετείους τον απομακρύνουν από την θαλπωρή της οικογένειας.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας
συγχαίρει όλους τους μαθητές του Ν. Αιτωλοακαρνανίας καθώς και τα τέκνα των Αστυνομικών
Υπαλλήλων για την εισαγωγή τους στα Ανώτερα και
Τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας καθώς και για
την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές σχολές και τους εύχεται καλή σταδιοδρομία
και κάθε επιτυχία στη ζωή τους.

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας, με
αφορμή τις πρόσφατες επιτυχίες των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ.Α. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ σχετικά
με την σύλληψη επικίνδυνων κακοποιών για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος που έλαβαν
χώρα σε βάρος στην Ερμιονίδα, στην περιοχή του
Άργους, αλλά και σε άλλες περιοχές, συγχαίρει
όλους τους συμμετέχοντες στην οργάνωση των
επιχειρήσεων, την πραγματοποίηση αυτών αλλά
και στην διενέργεια της προανάκρισης η οποία
επίσης αποτελεί σημαντικό κομμάτι της επιτυχημένης δράσης τους.
«Πραγματικά σας αξίζουν συγχαρητήρια και
έπαινοι διότι προετοιμαστήκατε εργαζόμενοι επί
μακρόν υπομονετικά, επιχειρήσατε δε οργανωμένα, μεθοδικά και αθόρυβα ακόμα και σε
άγνωστες σε εσάς περιοχές, συνεργαζόμενοι
άψογα με εξίσου ικανούς συναδέλφους των
εκεί Αστυνομικών Υπηρεσιών και κατά τρόπο
που μαρτυρά τον επαγγελματισμό σας, την
αξιοσύνη, την επάρκεια και την προσήλωση στο
όρκο σας για την διασφάλιση των δικαιωμάτων
των πολιτών σχετικά με την ασφάλεια, την
ελευθερία αλλά και την διαφύλαξη των περιουσιακών τους στοιχείων, καθώς και των οικογενειών τους.
Επιπλέον πρέπει να τονίσουμε ότι ύστερα από
αυτά, η τοπική κοινωνία μας, νοιώθει ασφαλής
και ανακουφισμένη, εκφράζοντας την αμέριστη
συμπαράσταση και την εμπιστοσύνη της στο
προσωπικό των Αστυνομικών Υπηρεσιών και
δηλώνει ότι αναγνωρίζει ότι ο Αστυνομικός
πραγματικά καταβάλλει κάθε δυνατή προσπά-

θεια για την προστασία της από κάθε κακόβουλη και παράνομη επιβουλή.
Γνωρίζουμε ότι παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα είμαστε
συνεχώς δίπλα σας για οτιδήποτε μπορούμε να
προσφέρουμε, ευχόμενα δε ο Θεός να χαρίζει
σε εσάς και τις οικογένειες σας, ψυχική και
σωματική υγεία και δύναμη ώστε να μπορείτε
να φέρετε σε πέρας την δύσκολη και επικίνδυνη αποστολή σας», καταλήγει η ανακοίνωση
του σωματείου.
Εξάλλου, το σωματείο παρενέβη εγγράφως
για άλλη μια φορά ζητώντας να προχωρήσει η
μεταστέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Κρανιδίου. «Θεωρούμε υποχρέωσή μας να υπενθυμίσουμε στους αρμόδιους ότι το κτίριο στο
οποίο στεγάζεται η ως άνω Αστυνομική Υπηρεσία, δεν πληροί αφενός τους όρους και τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται για στέγαση
τέτοιων υπηρεσιών, εγκυμονεί δε κινδύνους
για την ασφάλεια και την σωματική ακεραιότητα
των συναδέλφων αλλά και των πολιτών που το
επισκέπτονται. Οι λόγοι γνωστοί και χιλιοειπωμένοι».
Τέλος, με αφορμή την ανάληψη των ποιμαντορικών καθηκόντων του σεβασμιότατου Μητροπολίτη Άρτας κ. Καλλινίκου, το σωματείο
εξέφρασε τα αισθήματα χαράς και συγκίνησης
των μελών του, σημειώνοντας ότι είναι Άξιος
να ανταποκριθεί στο ποιμαντορικό του έργο.
«Ευχόμεθα δε, ο πανάγαθος Θεός να σας χαρίζει υγεία, δύναμη και μακροημέρευση προκειμένου να ανταποκριθείτε στις σημαντικές
υποχρεώσεις που αναλαμβάνετε».

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ενημερώθηκε ο υπουργός
για τα συσσωρευμένα προβλήματα

Μ

ε τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή συναντήθηκε το προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων και του
εξέθεσε τα προβλήματα που απασχολούν το σύνολο του προσωπικού των υπηρεσιών της Δ.Α. Ιωαννίνων, ενώ τέθηκαν και καίρια ζητήματα όπως αυτό
του μισθολογίου που αφορά το σύνολο των ενστόλων πολιτών αυτής της χώρας.
Όπως ανακοίνωσε το σωματείο, «από την πλευρά
του, ο κ. Υπουργός αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματός μας και την τεράστια προσφορά μας στο προσφυγικό, δήλωσε κατηγορηματικά αναφορικά με το μισθολόγιο και το επίδομα
εξομάλυνσης ότι είναι αντίθετος σε οποιαδήποτε
μορφή διαχωρισμού και άνισης μεταχείρισης μεταξύ
του προσωπικού των Ε.Δ. και των Σ.Α, τονίζοντας
για το δεύτερο ότι εγείρει θέμα αντισυνταγματικότητας. Τέλος, για τα λοιπά ζητήματα που του ετέθησαν δήλωσε πως κατανοώντας τις εύλογες ανησυχίες μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για
την επίλυσή τους».

Ωράριο εργασίας

Να σημειώσουμε ότι το σωματείο, νωρίτερα με
αφορμή τις εργασιακές συνθήκες είχε επισημάνει
ότι «η επιβράβευση του αστυνομικού προσωπικού,
εκτός από ηθική υποχρέωση της ηγεσίας του σώματος ως ελάχιστη αναγνώριση της απόδοσης και
του κόπου τους, αποτελεί και ένα χρήσιμο «εργα-

λείο» στα χέρια της διοίκησης, το οποίο χωρίς να
κοστίζει, μπορεί να ωθήσει τους συναδέλφους να
έχουν περισσότερη διάθεση να αποδώσουν. Αντίθετα, αυτό που ενδεχομένως μπορεί να οδηγήσει
τους συναδέλφους στην απογοήτευση και στην
αδράνεια είναι η μη αναγνώριση της προσφοράς
τους.
Κάτι τέτοιο επιχειρείται και στην Δ.Α Ιωαννίνων,
όπου η διοίκηση προηγουμένως με ευθύνη της δημιούργησε ένα «πρόβλημα», αποδυναμώνοντας
αρκετές περιφερειακές υπηρεσίες (Α.Τ. & Τ.Σ.Φ.)
και ενισχύοντας παράλληλα κάποιες άλλες με το
παραπάνω. Βλέποντας όμως πως δεν «βγαίνει»,
προσπαθεί με λανθασμένο πάλι τρόπο να το «επιλύσει» επεμβαίνοντας στο ωράριο υπηρεσιών αυτών, (οι περισσότερες δυσμενούς διαβίωσης - δυσμενών συνθηκών) όπου οι υπηρετούντες συνάδελφοι εκτός από την χιλιομετρική απόσταση ως
και 90 χιλιομέτρων που έχουν να διανύσουν, φυλάττουν κυριολεκτικά Θερμοπύλες, δουλεύοντας
κάτω από αντίξοες συνθήκες. Με αυτόν τον τρόπο
η τοπική ηγεσία αντί μέσω των λειτουργιών προγραμματισμού, οργάνωσης και στελέχωσης να λειτουργήσει ως σωστός (manager), αποδεικνύοντας
παράλληλα πως σέβεται τις ιδιαιτερότητες της κάθε
υπηρεσίας, κάνοντας ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας των
εργαζομένων, επιλέγει να “δώσει την χαριστική βολή” στον πραγματικό «εχθρό», το χαμηλόβαθμο
αστυνομικό προσωπικό».
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ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΣ

ΑΘΗΝΑ

Αγιασμός στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών

Τ

ον καθιερωμένο αγιασμό τέλεσε η
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αθηνών χοροστατούντος του Αρχιμανδρίτου Π. Ματθαίου Σιώπη στα
γραφεία της με αφορμή την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Την τελετή τίμησαν με την παρουσία
τους, ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γερακαράκος Γρηγόριος, ο Υπουργός
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο
Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής του Κ.Κ.Ε., κ. Γεώργιος Λαμπρούλης, ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημο-

κρατίας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Βασίλης Κικίλιας, ο Αν. Εκπρόσωπος τύπου
της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Απόστολος Ψωμάς, η Βουλευτής της Ένωσης Κεντρώων, κ. Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου, η Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών, κ. Ερμίνα Κυπριανίδου, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων (Π.Ο.ΑΞΙ.Α., Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.,
Ένωσης Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Αττικής,
Ένωσης Πυροσβεστών Αττκής) του Εμ-

ΛΑΡΙΣΑ

ΕΛ.ΑΣ.
... «SECURITY»!

Η

Ένωση Αστυνομικών Λάρισας, επανέρχεται στο μείζον θέμα της
φύλαξης των ευπαθών στόχων, τονίζοντας ότι η αστυνομία είναι
για όλους και όχι για τους λίγους.
Όπως προκύπτει από το μακροσκελές έγγραφό της το οποίο κοινοποιήθηκε από την ΠΟΑΣΥ στο Αρχηγείο, επιβάλλεται, ο άμεσος επανακαθορισμός των αστυνομικών δυνάμεων που διατίθενται για την φύλαξη των
στόχων. Σκοπός δεν είναι άλλος, από την διάθεση αυτής της δύναμης για
την ασφάλεια των πολιτών, σε ημέρες μάλιστα βαθιάς και παρατεταμένης
οικονομικής ύφεσης, που επιφέρει αύξηση της εγκληματικότητας και
ασφαλώς το αίσθημα της ανασφάλειας τόσο των πολιτών όσο και των
αστυνομικών. Απαιτούμε κύριε Αρχηγέ, την άμεση παρέμβασή σας και την
οριστική διευθέτηση του προβλήματος, στο μέτρο του εξορθολογισμού
των αστυνομικών δυνάμεων και του εύρυθμου της λειτουργίας των υπηρεσιών, διότι η παρατεταμένη διαιώνισή του δημιουργεί αρνητικό αντίκτυπο για την εικόνα της Ελληνικής Αστυνομίας και στη τοπική κοινωνία, σημειώνει η ΠΟΑΣΥ.

Το τζάμπα πέθανε και για τις μεταγωγές…

Οι μεταγωγές κρατουμένων και το δικαίωμα για διανυκτέρευση των συνοδών αστυνομικών, τέθηκε επίσης από την Ένωση Αστυνομικών Λάρισας και την Ομοσπονδία μας προς την Ηγεσία, η οποία καλείται να δώσει
λύση στο πρόβλημα.
Όπως τονίζει η Ομοσπονδία, «αυτό που προέχει, είναι το εύρυθμο της
λειτουργίας των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και
όχι η μετατόπιση του έργου των μεταγωγών ένθεν και ένθεν και βεβαίως
η πρόβλεψη για τις συνθήκες εργασίας των αστυνομικών δυνάμεων-συνοδών, την διοικητική μέριμνα και την διαμονή αυτών, που αποτελούσε
και αποτελεί για το σύνολο των συνδικαλιστικών οργανώσεων την κορωνίδα του αγώνα μας και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να τα επιβουλεύεται ελέω δημοσιονομικής προσαρμογής».
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας, η Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής (ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α.) οφείλει να εκτελεί τακτικές μεταγωγές από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και
Πέμπτη υποχρεωτικά, χωρίς δηλαδή να παρέχεται η δυνατότητα να ακυρώσει κάποια από αυτές. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχουν ακυρώσεις,
που είχαν ως αποτέλεσμα για το Τ.Μ.Δ. Λάρισας, να εκτελέσει τρεις (3)
έκτακτες μεταγωγές προς Αθήνα με συνολικά τριάντα οκτώ (38) κρατουμένους, μία (1) έκτακτη προς Θεσσαλονίκη με πέντε (5) κρατουμένους και
μία (1) έκτακτη προς Κασσαβέτεια με οκτώ (8) κρατουμένους. Συνολικά
για όλες τις έκτακτες μεταγωγές διατέθηκαν (25) συνοδοί Αστυνομικοί.
Όλα όμως τα έκτακτα δρομολόγια του ΤΜΔ Λάρισας, αλλά και άλλων
Υπηρεσιών προς Αθήνα, στην επιστροφή τους πάντα έχουν κρατουμένους
για τις έδρες τους, πράγμα που αποδεικνύει περίτρανα ότι ο προσχηματικός λόγος της έλλειψης κρατουμένων δεν ισχύει.
Πρόθεση της παρέμβασής μας, δεν είναι σε καμία περίπτωση η αμφισβήτηση του δύσκολου έργου των συναδέλφων της ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α., αλλά πρέπει
όμως να γίνει κατανοητό ότι οι διαταγές και οι κανονισμοί, δεν είναι λάστιχο
για να το φέρνει στα μέτρα της η κάθε Διοίκηση, ανάλογα πως τη βολεύει ή
πως την κατευθύνει η εκάστοτε οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης.

πορικού Συλλόγου Αθηνών και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Επίσης τίμησαν με την παρουσία τους
ο Γραμματέας του Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ.
Καραπάνος Νικόλαος, τα μέλη του Δ.Σ.
της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γιανναδάκης Μανούσος
και ο κ. Καγκαράκης Παναγιώτης, το μέλος Δ.Σ. ΣΕΦΕΑΑ κ. Φαναριώτης Ιωάννης
καθώς επίσης και εκπρόσωποι των Ενώσεων Αττικής. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα
στον συνάδελφό μας, Αρχ/κα Μπανούλα
Παναγιώτη με τη μεγαλύτερη προσφορά
στην Τράπεζα αίματος της Ένωσης.

ΑΘΗΝΑ

Διακοπή προσωρινής μετακίνησης
Αστυνομικών

Η

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών οφείλει όχι
μόνο να καταγγέλλει και να αναδεικνύει τα «κακώς
κείμενα», αλλά και να αναγνωρίζει δημοσίως τις όποιες ορθές ενέργειες της Διοίκησης προς όφελος της Υπηρεσίας. Αυτό τονίζει με ανακοίνωσή της, σε συνέχεια της από
20-7-2016 συνάντησης του Προεδρείου της Ένωσης με τον
Διοικητή Ασφαλείας Αττικής Υποστράτηγο κ. Παπαζαφείρη
Χρήστο, παρουσία των κ.κ. Υποδιοικητών Ταξιάρχου κ. Καστάνη Γεωργίου και Αστυνομικού Διευθυντή κ. Χαιρετάκη Στυλιανού, για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.
Συγκεκριμένα, ύστερα από τις διαβεβαιώσεις που είχαν λάβει
για το θέμα της πάγιας ενίσχυσης της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών από τις Υπηρεσίες Κεντρικού της Διεύθυνσης
Ασφαλείας Αττικής, ενημέρωσε τα μέλη της ότι με την υπ’ αριθμ.
24405/16/ 1909394 από 30/9/2016 Διαταγή Δ.Α.Α., διακόπτεται η προσωρινή μετακίνηση αστυνομικών από τις ανωτέρω Υπηρεσίες προς ενίσχυση της Υ.Α.Α. που λάμβανε χώρα
επί μακρό χρονικό διάστημα. Έτσι οι συνάδελφοι που διατίθεντο στην Υ.Α.Α., επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις για να
απασχοληθούν με το αντικείμενο της Υπηρεσίας τους.

Δίνω αίμα σημαίνει δίνω ΖΩΗ

Η Ένωση Αθηνών ανακοίνωσε ότι «βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να επιβραβεύσει τους συναδέλφους - μέλη της για
τη συγκινητική συμμετοχή τους σε άλλη μία αιμοδοσία που
πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής. Η προσέλευση των εθελοντών
αιμοδοτών ήταν μεγάλη και 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. Η Ένωσή μας θα συνεχίσει
ακόμα πιο δυναμικά να παράγει το κοινωνικό της έργο. Είναι
εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζουμε ότι την κρίσιμη ώρα παρέχουμε άμεση βοήθεια σε κάποιο πρόσωπο του οικογενειακού μας περιβάλλοντος ή ενός συναδέλφου μας.

Άνθρακες ο θησαυρός

Λίγες ημέρες μετά τον τεράστιο θόρυβο που προκλήθηκε
από το θέμα του αστυνομικού ελέγχου σε ανήλικους μετανάστες στις 27/9/2016 στο Πολυτεχνείο και στο Α.Τ. Ομονοίας, αποδεικνύεται περίτρανα για ακόμη μια φορά, ότι υπήρξε
απόλυτος σεβασμός και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και της ανηλικότητας από τους συναδέλφους μας. Ακόμη
αποδεικνύεται ότι υπήρξε απόλυτος σεβασμός και του δικαιώματος πληροφόρησης των κηδεμόνων και των συνηγόρων
που έσπευσαν εκεί. Όλοι οι κατ’ επάγγελμα «καλοθελητές»
που αυτόκλητα έσπευσαν να στοχοποιήσουν τους εργαζόμενους συναδέλφους μας και να τους εκθέσουν σε κίνδυνο ποινικής και πειθαρχικής δίωξης, ξαφνικά σιώπησαν. Όπως ανακοίνωσε το σωματείο, στέκεται αλληλέγγυο στους συναδέλφους μας και τους εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή

μας. Τελικά όντως αποδείχτηκε για ακόμη μια φορά ότι «η λάσπη επιστρέφει σ’ αυτόν που άδικα την εκτοξεύει». Όσο για
τους «σπεύδοντες» να υιοθετήσουν απερίσκεπτα και βεβιασμένα τις «καταγγελίες», έχουμε την αίσθηση ότι πρέπει να
επανέλθουν και να εκφέρουν δευτερογενώς την άποψή τους
για το θέμα ούτως ώστε να ενημερωθεί η κοινή γνώμη αντικειμενικά ουσιαστικά και χωρίς αφορισμούς και να αποδοθούν βεβαίως «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι».

Διανυκτερεύσεις και Μεταγωγών

Η Ένωση Αθηνών κατά καιρούς έχει στηλιτεύσει τη μέθοδο
που ακολουθείται για τις πάσης φύσεως μεταγωγές ιδιαίτερα
εκτός Αττικής, οι οποίες πραγματοποιούνται χωρίς τις προβλεπόμενες διαδικασίες, θέτοντας σε κίνδυνο την ακεραιότητα
των συναδέλφων, καταπονώντας τους συστηματικά χωρίς να
λαμβάνονται υπ’ όψιν καν οι εκτός έδρας μετακινήσεις. Σε
κύκλο επαφών στο Αρχηγείο και μετά από την έντονη όχλησή
μας επετεύχθη οι μεταγωγές να πραγματοποιούνται με τους
ενδεδειγμένους τρόπους της αστυνομικής πρακτικής, ενώ για
τις μετακινήσεις αστυνομικών δυνάμεων για μεταγωγές εκτός
Αττικής θα προβλέπεται και διανυκτέρευση του προσωπικού.
Η Ένωση Αθηνών ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει την προσπάθειά της για εποικοδομητικούς τρόπους επίλυσης των καθημερινών προβλημάτων των συναδέλφων μας με βασικό άξονα
τα συμφέροντα αυτών έτσι ώστε να σταματήσουν να πλήττονται από τις αστοχίες της Διοίκησης.

Δολοφονικές επιθέσεις

Τέλος, με αφορμή τα επεισόδια που ξέσπασαν με αφορμή
συγκέντρωση-διαδήλωση στην περιοχή του Άρειου Πάγου και
των προσφυγικών της Λ. Αλεξάνδρας και που είχαν σαν αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό συναδέλφων καθώς και την
καταστροφή περιουσιών πολιτών και αστυνομικών των γύρω
νοσοκομείων, καταστημάτων και του Α.Μ.Α., η Ένωση κάλεσε
«τους πολιτικούς φορείς να καταδικάσουν τέτοιες έκνομες
ενέργειες οι οποίες έχουν σαν στόχο την κοινωνική ανωμαλία,
την καλλιέργεια εντάσεων και τη δημιουργία νέων περιοχών
που θα αποτελούν μελλοντικά «άβατα». Επίσης καλούμε την
επίσημη πολιτεία να βάλει φραγμό σε τέτοιου είδους πρακτικές
και με ουσιαστικές πρωτοβουλίες να προστατεύσει τις ζωές και
τις περιουσίες των Ελλήνων πολιτών. Δηλώνουμε επίσης ότι οι
εργαζόμενοι αστυνομικοί δεν είναι υποχρεωμένοι αλλά ούτε και
ο ρόλος τους είναι να γίνονται βορά των ορέξεων όλων αυτών
των ακραίων στοιχείων τα οποία εκμεταλλεύονται την απουσία
τις πολιτείας. Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζετε».
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ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΣ

ΚΑΒΑΛΑ

Το προεδρείο
στη Γενική Συνέλευση

Τ

ο προεδρείο της Ομοσπονδίας
ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Καβάλας, βρέθηκε κοντά στους συναδέλφους
μας - μέλη τους, εκφράζοντας την
αμέριστη αλληλεγγύη και στήριξη
του αγώνα που κάνουν για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων και
συνακόλουθα του κοινού μας αγώνα για το σταμάτημα του εμπαιγμού
που υφίσταται διαχρονικά ο Κλάδος
μας από τους Κυβερνώντες.
Ειδικότερα, το προεδρείο με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Ε.Γ. κ.
Γρηγόρη Γερακαράκο, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Χρήστο Μαυραγάνη και τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών κ. Βασίλη Πανταζή, συμμε-

τείχε στη Γενική Συνέλευση της
Ένωσης όπου έγινε λεπτομερής
ενημέρωση για τις πρωτοβουλίες
και τις ενέργειες της Ομοσπονδίας
μας αναφορικά με τα τρέχοντα θέματα που μας απασχολούν, όπως το
ασφαλιστικό, το μισθολόγιο, ο νέος
προϋπολογισμός, η αναδιάρθρωση
των υπηρεσιών, η υγιεινή και
ασφάλεια και άλλα.
Μιλώντας στους συναδέλφους, ο
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας τους
κάλεσε να στηρίξουν τον αγώνα
μας, αφιερώνοντας λίγο χρόνο για
αυτούς και τις οικογένειές τους. Τόνισε δε ότι ο αγώνας θα κλιμακωθεί
με ένστολη πανελλαδική κινητοποίηση από την οποία δεν πρέπει να
λείψει κανείς.
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ΚΡΗΤΗ

Δεν έχει βελτιωθεί
το σύστημα μετακινήσεων

Σ

τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα μετέφερε η
ΠΟΑΣΥ τις καταγγελίες των Ενώσεων
των Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Χανίων και Λασιθίου, όσον αφορά στις μετακινήσεις
Αστυνομικού Προσωπικού.
«Η Ομοσπονδία μας, ευρίσκεται στην
δυσάρεστη θέση, να σας υπενθυμίσει τις
πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις σας
στην συνεδρίαση του Γενικού της Συμβουλίου, όπου ρητώς είχατε αναφερθεί
ότι, στο άμεσο μέλλον δεν θα υπάρξουν
φαινόμενα αιφνίδιων μετακινήσεων
αστυνομικών δυνάμεων και μάλιστα για
λήψη μέτρων Τάξης-Ασφάλειας-Τροχαίας σε εκδηλώσεις οι οποίες είναι ευρέως γνωστές και προ πολλού προγραμματισμένες όπως, το «Συνέδριο

Υπουργών Εξωτερικών Ε.Ε και Αραβικών
Κρατών» στη Ρόδο. Σήμερα, επανερχόμαστε πάλι και σας καταγγέλλουμε πως
ελάχιστα έχουν βελτιωθεί σε αυτό τον
τομέα, που δείχνει μια άνευ προηγουμένου παθογένεια και δυστυχώς, μία τάση
απέχθειας προς τον παράγοντα – άνθρωπο αστυνομικό. Οι αδικίες συνεχίζονται, η απαξίωση ομοίως και η Ελληνική Αστυνομία σε πολλές των περιπτώσεων, ιδίως σε Διοικητικό επίπεδο, δείχνει σημάδια κόπωσης και ερασιτεχνισμού σε ζητήματα οργάνωσης και διαχείρισης μέτρων ευρείας κλίμακας.
Η προσεχτική ανάγνωση των επισυναπτόμενων εγγράφων των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων Περιφέρειας Κρήτης,
αναδεικνύει του λόγου το αληθές και
δικαιολογεί απολύτως τους ανωτέρω
χαρακτηρισμούς και ευλόγως εκτιμούμε

πως το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας θα πρέπει από τούδε και στο
εξής να εστιάσει σε αυτόν τον νευραλγικό τομέα, που ανατρέπει κάθε υπηρεσιακό αλλά και οικογενειακό προγραμματισμό των ενστόλων.
Κύριε Αρχηγέ, Παρακαλούμε για πολλοστή φορά για τον εξορθολογισμό των
μετακινήσεων των αστυνομικών δυνάμεων, την έγκαιρη έκδοση διαταγών
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.
100/2003, την παροχή διοικητικής μέριμνας σε ζητήματα σίτισης και διαμονής, την τήρηση του ωραρίου εργασίας
π.δ 394/2001, όπου η έως σήμερα
θητεία σας στην θέση του Αρχηγού του
Σώματος παρουσιάζει στοιχεία ενός
Ηγέτη που πραγματικά θέλει και μπορεί
να διορθώσει τα κακώς κείμενα και να
βάλει «δύσκολα στον επόμενο Αρχηγό».

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Ένα βήμα πιο κοντά το όνειρο
για Αστυνομικό Μέγαρο

H

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Καστοριάς βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να
ανακοινώσει πως ο Δήμος Καστοριάς
ολοκλήρωσε και επίσημα (12 Σεπτεμβρίου 2016), με την υπογραφή σχετικής
συμβολαιογραφικής πράξης, όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για τη μεταβίβαση, με δωρεά στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, του οικοπέδου πάνω
στο οποίο θα ανεγερθεί το νέο Αστυνομικό Μέγαρο.
Όπως επισημαίνει, το όνειρο του
αστυνομικού προσωπικού της Καστοριάς έρχεται ένα βήμα πιο κοντά και, για
το λόγο αυτό, απευθύνουμε τις ευχαριστίες μας στο Δήμο Καστοριάς συνολικά, αλλά και προσωπικά στο Δήμαρχο,
κ. Ανέστη Αγγελή, για την καίρια συμβολή του στην υλοποίηση των δεσμεύσεων. Κλείνοντας θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στις υπηρεσίες του Δήμου (πολεοδομία – τεχνικές
υπηρεσίες ) για την πολύτιμη προσφορά
τους.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Καστοριάς, δια του Προέδρου της, Θωμά Νάτση και του εκπροσώπου στην
ΠΟΑΣΥ, Απόστολου Βακόπουλου και με
την παρουσία του πληρεξουσίου της Δικηγόρου, Παναγιώτη Βακόπουλου, παρευρέθηκε στην υπογραφή της Συμβολαιογραφικής πράξης».
Επίσης, η Ένωση συγχαίρει απερίφραστα τον Αστυνομικό Διευθυντή της
Δ.Α. Καστοριάς, τον Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς, τους
αξιωματικούς και όλο το προσωπικό της
Ειδικής Ομάδας που συγκροτήθηκε για
την εξιχνίαση ένοπλης ληστείας που είχε
συγκλονίσει το πανελλήνιο φέτος το
Μάρτιο σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και ομάδες πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας στην Αθήνα
και στην Καστοριά.
Τέλος, με έγγραφό της προς την ΠΟΑΣΥ, ευχαρίστησε το ΔΣ γιατί στις προτάσεις της αναφορικά με την αναμόρφωση του ΠΔ περί μεταθέσεων, συμπεριέλαβε την πρότασή της.

Ν’ αποφευχθούν στο μέλλον
ανάλογες αδικίες

Α

θώοι κρίθηκαν ύστερα από 2,5 χρόνια οι τέσσερις
αστυνομικοί του Α.Τ. Κήπων από το Τριμελές Εφετείο
Κακουργημάτων Αθηνών για τις κατηγορίες που τους
είχαν αποδοθεί τότε μεταξύ των οποίων και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
Όπως ανακοίνωσε η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης, η παραπάνω απόφαση αποτελεί δικαίωση για τους τέσσερις συναδέλφους και τις οικογένειές τους που επί 2,5 χρόνια περνούσαν τον δικό τους
Γολγοθά, αφού κατηγορήθηκαν άδικα, στοχοποιήθηκαν, και
κατέρρευσαν οικονομικά.
Πριν από 2,5 χρόνια όντως κάποιοι αστυνομικοί δεν κάνανε
σωστά τη δουλεία τους. Αυτοί δεν ήταν οι αστυνομικοί του
Α.Τ. Κήπων αλλά αυτοί που με “ελαφρά τη καρδία” και χωρίς

να υπάρχουν τα ανάλογα στοιχεία κατηγόρησαν και “τύλιξαν
σε μια κόλα χαρτί” τους τέσσερις συναδέλφους μας. Από το
Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αναμένουμε την άμεση
ηθική και οικονομική αποκατάσταση των αδίκως κατηγορουμένων συναδέλφων μας.
Αρχικά, με την έκδοση μιας ανακοίνωσης για την αθώωση
τους, αναλόγου περιεχομένου και ύφους με εκείνο που είχε
εκδοθεί πριν από 2,5 χρόνια και στη συνέχεια, επιστρέφοντας
τα χρήματα αυτά που απώλεσαν λόγω της επί δύο χρόνια διαθεσιμότητας που βρισκόταν και φυσικά την κάλυψη όλων των
δικαστικών εξόδων. Τέλος, καλό θα είναι να αναζητηθούν πιθανές ευθύνες σε αυτούς που σχημάτισαν τη δικογραφία ώστε
να αποφευχθούν στο μέλλον ανάλογες αδικίες σε βάρος τίμιων και σκληρά εργαζομένων αστυνομικών.

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Βοήθησαν
για τις έκτακτες
μεταθέσεις

Βράβευσαν τη συγγραφέα
συνάδελφό μας

Μ

ε Δελτίο Τύπου, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς
και Ιθάκης σημειώνει ότι κατά
τις έκτακτες μεταθέσεις η Δ.Α.
Κεφαλονιάς ενισχύθηκε με 4
επιπλέον θέσεις, αν και τα κενά
φτάνουν το 30% της δύναμης.
Πάντως, στις έκτακτες μεταθέσεις αυτή τη φορά, συνέβαλαν,
όπως επισημαίνει με τις δυνάμεις τους, η βουλευτής Κεφαλονιάς κ. Αφροδίτη Θεοπεφτάτου
και ο συντονιστής και μέλος του
Εθνικού Συμβουλίου των ΑΝΕΛ
κ. Γεράσιμος Πετράτος, οι
οποίοι ανταποκρίθηκαν στο αίτημα της Ένωσης.

Τ

α μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας
ευχαριστούν όλους όσοι ανταποκρίθηκαν και συμμετείχαν στη βράβευση της συναδέλφου μας και συγγραφέως παιδικών βιβλίων κ. Φωτεινής Κωνσταντοπούλου και στη
διαδραστική παρουσίαση του νέου
της βιβλίου «Περιπέτειες που τα
σπάνε – Ο ΤΥΡΟΚΟΦΤΕΡΟΣ», συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην
επιτυχία της εκδήλωσης. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους,
ο π. Παναγιώτης ΣΕΡΕΤΗΣ εκπρόσωπος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Φθιώτιδας κ. Νικόλαο, ο
Βουλευτής Φθιώτιδας κ. ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Απόστολος, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Φθιώτιδας κ. ΚΑΡΑΪ-

ΣΚΟΣ Ευθύμιος, ο κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Κωνσταντίνος εκπρόσωπο του Βουλευτή Φθιώτιδας κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ
Χρήστο, ο κ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ Αθανάσιος εκπρόσωπος του Βουλευτή
Φθιώτιδας κ. ΣΑΡΑΚΙΩΤΗ Ιωάννη, ο
Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός
Διευθυντής Στερεάς Ελλάδας Υποστράτηγος κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ανδρέας, ο Προϊστάμενος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού
Φθιώτιδας κ. ΓΚΟΥΜΑΣ Ευθύμιος, ο
Ταμίας της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και πρόεδρος
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ευβοίας κ. ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ Γεώργιος και ο Γραμματέας Δημοσιών
Σχέσεων της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ Χρήστος οι οποίοι εκπροσώπησαν τον Πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ.
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ Γρηγόριο.
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ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΣ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Υ

Αθρόα ενίσχυση από την απεμπλοκή αστυνομικών

στερα από έγγραφο της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, καθώς και
αλλεπάλληλες συναντήσεις με διάφορους αξιωματούχους, φαίνεται ότι η
Γ.Α.Δ.Α. και το Αρχηγείο της Ελληνικής
Αστυνομίας άρχισαν να ενισχύουν
αθρόα τις Υπηρεσίες της Νοτιανατολικής
Αττικής με την απεμπλοκή Αστυνομικών
από τα Επίσημα αλλά και από Πρόσωπα
(Πολιτικούς, Εισαγγελείς κ.λπ.).
Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση του
σωματείου, με την επισήμανση ότι διετάχθη από το Αρχηγείο της Ελληνικής
Αστυνομίας η αποδέσμευση των συναδέλφων των τοπικών Αστυνομικών
Τμημάτων που είχαν επιφορτιστεί με την
φύλαξη ενός εκ των τριών Πολιτικών
Αρχηγών Κομμάτων που διαμένουν
στην Νοτιανατολική Αττική.

«Θεωρούμε ότι η συγχώνευση των
Υπηρεσιών καθώς και η ενίσχυση με
Αστυνομικούς που απεμπλέκονται από
τα Επίσημα είναι η μόνη λύση την συγκεκριμένη χρονική στιγμή προκειμένου
να ενισχυθούν οι Υπηρεσίες με έμψυχο
Υλικό. Αυτό, θα έχει σαν αποτέλεσμα
την καλύτερη Αστυνόμευση των περιοχών της Νοτιανατολικής, την εμπέδωση
του αισθήματος Ασφαλείας του Πολίτη
αλλά και την καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας των Αστυνομικών που
ήδη Υπηρετούν σε Τμήματα Τάξης και
Τμήματα Ασφαλείας. Φυσικά αναμένουμε και την περεταίρω ενίσχυση αλλά και
την απεμπλοκή από τα μέτρα τάξης σε
άλλες Διευθύνσεις (Γήπεδα, Εφετεία,
Μεταγωγών κλπ.) Παρότι οι δυσπιστίες
μας ήταν έντονες, φαίνεται ότι το Α.Ε.Α.
και η Γ.Α.Δ.Α. βάζουν «τον τύπον επί τον

ήλων». Ελπίζουμε ότι αυτή η δύσκολη
ομολογουμένως προσπάθεια να συνεχιστεί έτσι ώστε να απεμπλακεί μεγάλος
αριθμός Αστυνομικών από αυτές τις
Υπηρεσίες και να επιστρέψουν σε Τμήματα Τάξης και Τμήματα Ασφαλείας και
όχι σε άλλες ευνοούμενες Υπηρεσίες».

Δημιουργία περιφερειακού
Ιατρείου

Μετά από ενέργειες της Ένωσης, η
φυσική ηγεσία ενέκρινε την δημιουργία
περιφερειακού Ιατρείου στην Διεύθυνση
Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών.
Με την υπ’ αριθμ. 6023/6/32-γ
διαταγή από 02/10/2016 της προϊστάμενης του Επιτελείου του Α.Ε.Α. Αντιστράτηγου κας Ζαχαρούλας Τσιριγώτη
δημιουργείται περιφερειακό Ιατρείο,
ύστερα από πρόταση των Κεντρικών Ια-

τρείων Αθηνών και σχετικό αίτημά μας
και έγκριση από την Διεύθυνση Υγειονομικού του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας. Ευχαριστούμε τον Αρχηγό
του Σώματος Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα, την Επιτελάρχη
Αντιστράτηγο κα. Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγειονομικού Υποστράτηγο κ. Ηλία Μαλεβίτη, τον Διευθυντή των Κεντρικών Ια-

τρείων Αθηνών Ταξίαρχο κ. Αθανάσιο
Μπαδέκα, τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών
κ. Μιχαήλ Σδούκο που παραχώρησε
κατάλληλο χώρο για την στέγαση του
Ιατρείου», σημειώνει η Ένωση στο έγγραφό της. Τέλος, η Ένωση ανακοίνωσε ότι από την εθελοντική αιμοδοσία
των μελών της, η Τράπεζα αίματος ενισχύθηκε με 69 φιάλες.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η

Αναθεωρήσετε το δόγμα της στατικής δύναμης

διαχείριση της προσφυγικής –
μεταναστευτικής κρίσης από την
Ελληνική Αστυνομία και οι επιπτώσεις αυτής στην Κοινωνία, απασχόλησαν εκ νέου το συνδικαλιστικό μας
κίνημα.
Με αφορμή τα τραγικά γεγονότα στο
Ωραιόκαστρο, η Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης ζήτησε την
αναθεώρηση των μέτρων που λαμβάνονται και επισήμανε το γεγονός ότι δεν
θρηνήσαμε επιπλέον θύματα, χάριν της
αυτοθυσίας των συναδέλφων της ομάδας ΔΙΑΣ. «Οι συνάδελφοι, σπεύδοντας
άμεσα στο σημείο και ενεργώντας άκρως
επαγγελματικά, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους συναδέλφους που βρίσκονταν εντός του φυλακίου, καθώς επίσης
και τον δράστη του Τροχαίου, οι οποίοι
δέχονταν σφοδρές επιθέσεις από εξαγριωμένο πλήθος ατόμων που προέρχονταν από τις δομές, με τεράστιο κίνδυνο της σωματικής τους ακεραιότητας.

Το σπασμένο όχημα της ΕΛ.ΑΣ., το
καμένο όχημα του δράστη, το σπασμένο
ιδιωτικό όχημα του συναδέλφου με το
οποίο μετέβη στο κέντρο φιλοξενίας για
την εκτέλεση υπηρεσίας, οι δύο τραυματίες συνάδελφοι της ΔΙΑΣ και της
ΥΑΤ, οι τραυματίες εργαζόμενοι του
ΕΚΑΒ και οι σφοδρές επιθέσεις των
προσφύγων εναντίον των αστυνομικών
δυνάμεων, αποτελούν την πιο τρανή
απόδειξη ότι οι Αστυνομικοί οι οποίοι
καλούνται σε καθημερινή βάση να βρίσκονται σταθεροί στις συγκεκριμένες
δομές, στις οποίες φιλοξενούνται χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, δεν
μπορούν να αποτρέψουν το παραμικρό,
παρά μόνο θέτουν την ζωή τους σε κίνδυνο».
Από την πλευρά της, η ΠΟΑΣΥ διαβίβασε στο Αρχηγείο το σχετικό έγγραφο
επισημαίνοντας ότι «διαφαίνεται πλέον
περίτρανα, πως η διαχείριση αυτής της
κρίσης και η μόνιμη παρουσία της ελλι-

πούς αστυνομικής δύναμης σε όλες τις
δομές φιλοξενίας της Χώρας, εγκυμονεί
πολλαπλούς κινδύνους για το αστυνομικό προσωπικό, αφού στην πλειονότητα εκδήλωσης βίαιων περιστατικών εγκλωβίζονται οι δυνάμεις αυτές, με ό,τι
αυτό συνεπάγεται για την σωματική
τους ακεραιότητα. Επί πλέον, περιστατικά δυστυχή όπως αυτό, είναι δυνατόν
να πυροδοτήσουν αλυσιδωτές αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες και ως εκ
τούτου οι αρμόδιες κρατικές αρχές θα
πρέπει να είναι πανέτοιμες να αντιμετωπίσουν ανάλογες καταστάσεις γενικευμένης έξαρσης, με δεδομένο ότι αναφερόμαστε σε εκ διαμέτρου αντίθετες
κοινωνικές αντιλήψεις και πολυπολιτισμικές εκφράσεις, όπου ενίοτε καταλήγουν σε συμπεριφορές απέχθειας και
απόρριψης ένθεν και ένθεν.
Έως ότου ωριμάσουν κύριε Αρχηγέ
αυτές οι αντιλήψεις και ως ότου προσεγγίσουμε το ιδεατό της συνύπαρξης

των κοινωνιών με διαφορετική κουλτούρα και προσανατολισμό, παρακαλούμε όπως, άμεσα αναθεωρήσετε το
δόγμα της στατικής δύναμης και μόνιμης παρουσίας των αστυνομικών δυνάμεων στους ανωτέρω χώρους (επισυναπτόμενο έγγραφο 92/2016 από 1710-2016) με αυτόν της αστυνομικής
πρακτικής, δηλαδή της συνεχούς επιτήρησης, αφού ούτως ή άλλως θεωρούνται και είναι δομές ανοιχτής φιλοξενίας
και αυτό που προέχει τώρα είναι η διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας
των συναδέλφων μας, καθότι τα κρούσματα τραυματισμών πληθαίνουν επικίνδυνα το τελευταίο χρονικό διάστημα
και η πολιτεία όπως και η φυσική ηγεσία
δεν μπορεί να παραμένουν απαθείς».

Χορήγηση ιατρικών
βεβαιώσεων

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Θεσσαλονίκης ανέδειξε και το θέμα της

μη χορήγησης υπηρεσιακών ιατρικών
βεβαιώσεων σε συναδέλφους που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αθλητικές
δραστηριότητες.
Η Ομοσπονδία, απευθύνθηκε εν συνεχεία στο Αρχηγείο ζητώντας «να ξεπερασθεί η όποια γραφειοκρατική και
υπέρ του δέοντος διατύπωση-ερμηνεία
του καθηκοντολογίου του Κεντρικού Ιατρείου Θεσσαλονίκης, που εμμέσως
αποθαρρύνει τους αστυνομικούς από
την άθληση.
Πιστεύουμε, πως μέσα σε πνεύμα αλληλοκατανόησης και συναδελφικής αλληλεγγύης, ότι θα εξευρεθεί η χρυσή
τομή, δίχως να διαταράσσεται η υπηρεσιακή λειτουργία αλλά και τα συναισθήματα των συναδέλφων προς την συγκεκριμένη υπηρεσία, που τυγχάνει της
καθολικής αναγνώρισης για το έργο της
στην αστυνομική οικογένεια της συμπρωτεύουσας και όχι μόνο».

ΦΩΚΙΔΑ

Η

Διαβεβαιώσεις για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Φωκίδας, συναντήθηκε με
τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας
Τάξης κ. Δημήτριο ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ,
παρουσία του Γενικού Επιθεωρητή
Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγου κ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Αριστείδη,
του Διευθυντή της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του
Α.Ε.Α., Αστυνομικού Διευθυντή κ. Κωνσταντίνου ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ και του Βουλευτή Φωκίδας κ. Ηλία ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο

πλαίσιο συνεργασίας και διαλόγου με
την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία, με θέμα την αναδιάρθρωση των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φωκίδας. Με βάση το επίσημο
σχέδιο της αναδιάρθρωσης, το οποίο
έχει πάρει τη μορφή προεδρικού διατάγματος το Αστυνομικό Τμήμα Γραβιάς
μετατρέπεται σε Αστυνομικό Σταθμό και
το Αστυνομικό Τμήμα Δελφών, σε Σταθμό Τουριστικής Αστυνομίας.
Η Ένωση, επιχειρηματολογώντας, ως
προς την ανάγκη ύπαρξης ικανού αριθμού αστυνομικού προσωπικού και στις

δύο αυτές υπηρεσίες, πήρε τη διαβεβαίωση ότι όσον αφορά τον Α.Σ. Γραβιάς,
η ήδη υπάρχουσα οργανική δύναμη θα
διατηρηθεί ως έχει και με προοπτική αύξησης αυτής και όσον αφορά τον Σ.Τ.Α.
Δελφών, θα στελεχωθεί με την αναγκαία
δύναμη ενώ οι υπόλοιπες υπάρχουσες
οργανικές θέσεις, θα μεταφερθούν ως
έχουν στις Υπηρεσίες της Άμφισσας, οι
οποίες θα είναι πλέον οι αρμόδιες για
την αστυνόμευση της περιοχής των
Δελφών.
Στο θέμα της αστυνόμευσης, αναδείξαμε όλες τις ιδιαιτερότητες της περιο-

χής μας, εστιάσαμε στο γεγονός της
ύπαρξης δύο σωφρονιστικών καταστημάτων, όπου καθημερινά απασχολείται
μεγάλος αριθμός αστυνομικών για μεταγωγές (τακτικές και έκτακτες), με
αποτέλεσμα αυτοί οι συνάδελφοί μας να
λείπουν από την εμφανή αστυνόμευση
και επισημάναμε ότι η ορθολογική διαχείριση του αστυνομικού προσωπικού
από τους εκάστοτε προϊσταμένους, μακριά από κατασπατάληση δυνάμεων σε
διάφορα πάρεργα (μέτρα τάξης, αθλητικές εκδηλώσεις, κ.ά.), αλλά και μακριά
από τη λογική των αριθμών (στατιστικά),

είναι πλέον μονόδρομος για όλους.
Κλείνοντας, επαναλάβαμε την άμεση
ανάγκη της ανακατανομής των οργανικών θέσεων του αστυνομικού προσωπικού, ιδιαιτέρως δε για το Τμήμα
Ασφαλείας Άμφισσας και το Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων Άμφισσας, καταλήγει η ανακοίνωση του σωματείου
προς τα μέλη του, τονίζοντας ότι πάντα
έχει σταθεί από την πρώτη στιγμή στο
ύψος των περιστάσεων, με εμπεριστατωμένες θέσεις και προτάσεις, συνομιλίες με όλους τους αρμόδιους παράγοντες και συμμετοχή σε διαμαρτυρίες.
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ΦΘΙΩΤΙΔΑ

ΕΥΒΟΙΑ

ΑΡΤΑ

Συνάντηση
με τον Υποστράτηγο

Εν αγνοία των άμεσα
ενδιαφερομένων
η στέγαση του Τμήματος

Αίτημα
για αύξηση
των οργανικών
θέσεων

Π

αρουσία του Γραμματέα Δημοσιών Σχέσεων της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗ Χρήστου και του Ταμία της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και προέδρου της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ευβοίας κ. ΚΟΥΛΙΑΚΗ Γεωργίου,
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας, συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου με τον Γενικό Περιφερειακό
Αστυνομικό Διευθυντή Στερεάς Ελλάδας Υποστράτηγο κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ
Ανδρέα.
Στη συζήτηση που ακολούθησε, τέθηκαν τα κυριότερα προβλήματα όπως
η μη έκδοση ή η συχνή αλλαγή της εκδοθείσας εβδομαδιαίας Υπηρεσίας και
η έλλειψη εκπαίδευσης-υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Επίσης συζητήθηκε το θέμα της επερχόμενης αναδιάρθρωσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών και οι αλλαγές που θα επιφέρει στο οργανόγραμμα της Ελληνικής Αστυνομίας, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της οργανικής δύναμης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας. Από την πλευρά του ο κ. Γενικός, δεσμεύτηκε ότι θα προβεί
στις δέουσες ενέργειες προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα των υπηρεσιών της Διεύθυνση
Αστυνομίας
Φθιώτιδας και ότι
θα μεταφέρει τις
προτάσεις μας για
την αναδιάρθρωση
των Αστυνομικών
Υπηρεσιών και το
νέο οργανόγραμμα της Ελληνικής
Αστυνομίας στην
ηγεσία του Σώματος.

Σ

υνεχίζει τις διαμαρτυρίες της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Εύβοιας για την παραχώρηση
ακατάλληλου κτιρίου με στόχο τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Διρφύων - Μεσσαπίων.
Με βάση όσα αναφέρει σε νεώτερο
έγγραφό της προς την Ομοσπονδία μας,
ακολούθησε νέα παρέμβαση προς την
Ηγεσία και συγκεκριμένα προς τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρη Αναγνωστάκη, σημειώνοντας ότι
«με έκδηλη ανησυχία και προβληματισμό παρακολουθεί σε συνεργασία με
την Πρωτοβάθμια Οργάνωσή μας, την
βεβιασμένη προσπάθεια της τοπικής
Δημοτικής Αρχής και των υπηρεσιών
της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας εν
κρυπτώ μάλιστα, να υλοποιήσουν την
στέγαση του νεοϊδρυθέντος Αστυνομικού Τμήματος Διρφύων - Μεσσαπίων
στο υπό παραχώρηση πρώην Δημοτικό
Σχολείο της Δ.Κ. Καστέλλας.
Με το επισυναπτόμενο υπ΄ αρίθμ.
704/2/3 από 13/10/2016 έγγραφό
της, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Ευβοίας κρούει τον κώδωνα του κινδύ-

νου εξειδικεύοντας με απόλυτη σαφήνεια τους λόγους που επιτάσσουν την
μη υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος.
Λόγοι που άπτονται της ασφάλειας
του κτιρίου, της επάρκειας και λειτουργικότητας των χώρων, της ασφάλειας
του αστυνομικού προσωπικού, της πρόσβασης και των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την γεωμορφολογία του εδάφους».
Και το έγγραφο της ΠΟΑΣΥ προς τον
Γ.Γ. καταλήγει: «Ευελπιστούμε στην
άμεση θεσμική σας παρέμβαση, προκειμένου να αποτραπεί αυτή η δυσμενής
εξέλιξη, η οποία γίνεται με μεγάλη μυστικοπάθεια και εν αγνοία των άμεσα
ενδιαφερομένων όπως είναι η Διεύθυνση Αστυνομίας Ευβοίας, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας και κυρίως οι εκπρόσωποι
των εργαζομένων, εργαζόμενοι, που θα
κληθούν να σηκώσουν το βάρος της
νεοσύστατης υπηρεσίας. Ως ύστατη παραίνεση, ζητούμε την εκ νέου αυτοψία
του χώρου, με την παρουσία όλων των
εμπλεκομένων φορέων και ασφαλώς
των συνδικαλιστικών εκπροσώπων».

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τ

Εικόνες ντροπής σε «κοιτώνες»

ο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά έγινε αποδέκτης παραπόνων για τις συνθήκες διαβίωσης - διαμονής των Δοκίμων Αστυφυλάκων, οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά για πρακτική εκπαίδευση και δεν διαθέτουν κατάλυμα.
Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου επισκέφθηκε τους υποτιθέμενους κοιτώνες στους οποίους
διαμένουν οι συνάδελφοί μας για να διαπιστώσουν
ιδίοις όμμασι τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης και διαμονής των συναδέλφων. Αποτέλεσμα της «αυτοψίας»
ήταν να γεννηθούν ευλόγως τα ερωτήματα:
1) Τηρούνται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές για να χαρακτηριστούν ως καταλύματα τα εν
λόγω δωμάτια – κοιτώνες;
2) Πληρούνται οι συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης στους
χώρους που διαμένουν οι δόκιμοι συνάδελφοι;
Χωρίς να είμαστε αρμόδιοι αλλά βασιζόμενοι στην
κοινή λογική τονίζουμε και καταγγέλλουμε ότι είναι

απαράδεκτο εν έτη 2016 άνθρωποι να διαβιούν σε τέτοιες άθλιες συνθήκες. Απαιτούμε να γίνουν όλες οι
απαραίτητες ενέργειες από τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς, υπηρεσιακούς ή μη, για την επίλυση
του προβλήματος και τη μετακίνηση των συναδέλφων
μας σε αξιοπρεπείς χώρους διαμονής και διαβίωσης.
Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους, σημειώνει το σωματείο προς το έγγραφό του προς την ΠΟΑΣΥ, η οποία
στη συνέχεια ζήτησε από τον Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα να εξετασθούν άμεσα
τα διαλαμβανόμενα στο υπ’ αριθ. 094 από
02/11/2016 επισυναπτόμενο έγγραφο της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά, με το οποίο καταγγέλλονται οι συνθήκες διαμονής-διαβίωσης των Δοκίμων Αστυφυλάκων.
Είναι λυπηρό, τονίζει η Ομοσπονδία, «οι νέοι συνάδελφοι που αποτελούν το φυτώριο της Ελληνικής
Αστυνομίας να ξεκινούν την σταδιοδρομία τους υπό
αυτές τις δυσμενείς συνθήκες, όπου δεν τηρούνται οι
βασικοί κανόνες των μέτρων υγιεινής (π.δ. 45/2008)

και το χειρότερο όλων να μην αναγνωρίζεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και υπόσταση από την Πολιτική και
Φυσική Ηγεσία. Επιβάλλεται η απομάκρυνση των Δοκίμων από τους τριτοκοσμικούς κοιτώνες και ως εναλλακτική πρόταση προβάλλεται αυτή της εξεύρεσης ξενοδοχειακών μονάδων για την διαμονή των συναδέλφων μας με δαπάνες δημοσίου».

Η

Μ

Πράξη ανθρωπιάς
Μέγαρο του Μεσολογγίου και οι
οποίοι είχαν εντοπιστεί νωρίτερα στο
δρόμο Μύτικα - Αστακού, σερβίροντάς τους μερίδες φαγητού. Πρόκειται
για αξιέπαινη ενέργεια, που αν μη τι
άλλο καταδεικνύει, όπως έγραψαν
και τα τοπικά ΜΜΕ, ότι στο Σώμα της
Ελληνικής Αστυνομίας υπηρετούν
πάνω απ’ όλα άνθρωποι. Μπράβο!

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Συνάντηση
με την
ηγεσία

ΑΙΤΩΛΙΑ
αθήματα ανθρωπιάς από
τους αστυνομικούς της
Αστυνομικής Διεύθυνσης
Αιτωλίας στο Μεσολόγγι. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αιτωλίας κ. Νίκος Καραπάνος με συνάδελφούς του, περιποιήθηκαν τους 37 μετανάστες
που φιλοξενούνταν στο Αστυνομικό

Η

Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Άρτας, αιτείται την αύξηση των
οργανικών θέσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας,
ενόψει της ίδρυσης νέας αστυνομικής υπηρεσίας, επικαλούμενη παράλληλα ανισοκατανομή της υπάρχουσας δύναμης
των Διευθύνσεων Αστυνομίας
Ηπείρου.
Ειδικότερα, το σωματείο ζητά
την αναπροσαρμογή της δύναμης από 217 σε 260 θέσεις,
επιχειρηματολογώντας για την
αναγκαιότητα της ρύθμισης.
Η Ομοσπονδία από την
πλευρά της, απευθυνόμενη
στην Ηγεσία, την καλεί να
αξιολογήσει τα διαλαμβανόμενα του εγγράφου της Πρωτοβάθμιας Οργάνωσής μας και
σε θετική περίπτωση, στο μέτρο πάντοτε του εφικτού και
του εύρυθμου της λειτουργίας
του Σώματος της Ελληνικής
Αστυνομίας, να γίνει αποδεκτό
το σχετικό αίτημα, με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών
της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας. Εξάλλου, το θέμα
απασχόλησε το σωματείο και
κατά τη συνάντηση που είχε με
τον κ. αρχηγό στις 23/9/16
κατά την επίσκεψή του στην
ΔΑ Άρτας.

Στο περιθώριο της επίσκεψης του
τότε υπουργού Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή στη Δ.Α. Αιτωλίας, το προεδρείο συναντήθηκε
στις 2 Οκτωβρίου 2016 με τον
υπουργό και τον ευχαρίστησε για
την παρέμβασή του στη ενίσχυση
της Διεύθυνσης ενώ τον ενημέρωσε
και για τα εκκρεμή προβλήματα.

Ένωση
Αστυνομικών
Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, συναντήθηκε με
τον γενικό γραμματέα Δημόσιας
Τάξης κ. Δημήτρη Αναγνωστάκη, τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο κ. Κων/νο Τσουβάλα
παρουσία και των τοπικών αξιωματούχων της αστυνομίας, στους
οποίους εξέθεσε το μείζον πρόβλημα της υποστελέχωσης των
υπηρεσιών, τα πάρεργα και την
έλλειψη υποδομής και μέσων.
Επίσης, ζήτησαν τη βοήθειά τους
για την κατασκευή της Λέσχης
σίτισης στην έδρα της Δ.Α. Ηρακλείου καθώς και μόνιμο ιατρικό
προσωπικό στο αστυνομικό μέγαρο.
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Στα πρόθυρα του προσφυγικού χάους
Σ
την Ελλάδα, σήμερα, παραμένουν και διαβιώνουν σε άθλιες συνθήκες περισσότεροι
από 50.000 πρόσφυγες. Ένας μεγάλος
αριθμός εξ αυτών έχουν ζητήσει άσυλο στη χώρα
μας. Σαν να μη φτάνει αυτό, την επαναπροώθηση των

ΑΡΘΡΟ του
Άγγελου Τσιγκρή
Δικηγόρου Καθηγητή Εγκληματολογίας

προσφύγων στην Ελλάδα, βάσει της Συνθήκης του
Δουβλίνου, συνιστά ως λύση στο νέο προσφυγικό
κύμα στην Ευρώπη ο γερμανός υπουργός Εσωτερικών. Ένα χρόνο αφότου η Γερμανία άνοιξε τα σύνορά
της σε περίπου ένα εκατομμύριο ανθρώπους, ο γερμανός υπουργός Εσωτερικών ζητεί άμεσα μία κοινή
ευρωπαϊκή στάση και επιρρίπτει ευθύνες στην Ελλάδα
για την προσφυγική ροή.
Στις περιορισμένες πλέον δυνατότητες υποδοχής
προσφύγων στην Ευρώπη αναφέρθηκαν και οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε ανάλογο ύφος με τον Ντε Μεζιέρ, ο Ντόναλντ Τουσκ τόνισε ότι: “...οι δυνατότητες
της Ευρώπης να υποδεχθεί νέα κύματα προσφύγων,
χωρίς να ξεχνάμε τους παράτυπους μετανάστες, πλησιάζουν τα όριά τους”.

Ο γερμανός υπουργός Εσωτερικών κατηγόρησε,
επίσης την Ελλάδα για τον μεγάλο αριθμό προσφύγων τα περασμένα χρόνια. Μόλις πριν από λίγες μέρες ωστόσο, ο γερμανός υπουργός καλούσε όλες τις
χώρες “...να βοηθήσουν στο να ξεπερασθούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στο προσφυγικό...”, προσθέτοντας ότι η Γερμανία, με την κίνησή
της υπέρ της επανεγκατάστασης προσέφερε ένα θετικό παράδειγμα και σε άλλες χώρες της Ένωσης.
Από την άλλη μεριά, με τις εξελίξεις στην Τουρκία
πολλοί στην Ευρώπη ανησυχούν μήπως καταρρεύσει
η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας για τον
έλεγχο των προσφυγικών ροών από την Τουρκία προς
την Δύση, με πρώτο σταθμό φυσικά την Ελλάδα.
Ο συνολικός αριθμός των προσφύγων μόνο από
την Συρία που βρίσκονται στην Τουρκία, είναι συγκεχυμένος καθώς για άλλους είναι 4 εκατομμύρια,
για άλλους 2,5 και τα νούμερα ανεβοκατεβαίνουν,
ενώ δεν υπολογίζονται οι παράνομοι μετανάστες από
πολλές χώρες της Ασίας και της Αφρικής, που προσδοκούν να έρθουν την Ελλάδα.

Ο συνολικός αριθμός μόνο των Σύριων προσφύγων
σε όλη την Τουρκία φτάνει σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία τους 2.749.140. Από αυτούς, οι 574.479
περίπου βρίσκονται σε περιοχές δίπλα ακριβώς από τα
σύνορα με την Ελλάδα και είναι πιο πιθανοί να αποπειραθούν είτε τώρα, είτε στο εγγύς μέλλον, να περάσουν στην ελληνική επικράτεια. Στον αριθμό αυτό φυσικά δεν υπολογίζονται οι παράνομοι μετανάστες από
άλλες χώρες της Ασίας και της Αφρικής.
Απέναντι στις παραπάνω προκλήσεις, η χώρα μας
παρουσιάζει μια μεταναστευτική πολιτική που στερείται τεχνογνωσίας, φιλοσοφίας, έμπνευσης και αποτελεσματικότητας.
Η χώρα μας διαχειρίζεται το μεταναστευτικό με την
ίδια προχειρότητα και τον ερασιτεχνισμό που τη διακρίνει και στους άλλους τομείς.
Αρκεί να αναλογιστεί κάποιος ότι η χώρα μας, ακόμη και σήμερα, δεν γνωρίζει πόσοι μετανάστες ζουν
-νόμιμα ή παράνομα- στην Ελλάδα! Τις συνέπειες της
προχειρότητας αυτής, η κοινωνία τις βιώνει με τρόπο
δραματικό.

Η προσφορά του Ιδρύματος Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας

Τ

ο Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας» αποτελεί Νομικό
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από τον κ. Αρχηγό της
Ελληνικής Αστυνομίας. Πέντε από τα μέλη του είναι Εκπρόσωποι
των Συνδικαλιστικών Φορέων του Προσωπικού της Ελληνικής
Αστυνομίας και προτείνονται αντίστοιχα ανά ένα από τις Ομοσπονδίες των Αξιωματικών, των Αστυνομικών Υπαλλήλων, των Πολιτικών Υπαλλήλων, των Συνοριακών Φυλάκων και των Ειδικών
Φρουρών, ενώ τα υπόλοιπα έξι συμμετέχοντα στο Δ.Σ. πρόσωπα
είναι υπηρεσιακοί παράγοντες, προϊστάμενοι Υπηρεσιών-Διευθύνσεων του Αρχηγείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται ενιαία
τους πόρους του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις, που
ισχύουν για τις επιχορηγήσεις και δεν λαμβάνει ουδεμία αποζημίωση για τις υπηρεσίες του. Ειδικότερα:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΡΩΓΗΣ

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.
2168/1993, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 4
του άρθρου 11 του Ν.3103/2003 και εκ νέου αντικατ. με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3938/2011, στο Ίδρυμα «Εξοχές
Ελληνικής Αστυνομίας», συνεστήθη Ειδικός Λογαριασμός με την
επωνυμία «Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής Προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας», για την παροχή εφάπαξ οικονομικής ενισχύσεως στους μετόχους του. Μέτοχοι του Λογαριασμού είναι υποχρεωτικά όλοι οι εν ενεργεία αστυνομικοί και πολιτικοί υπάλληλοι
της Ελληνικής Αστυνομίας, οι συνοριακοί φύλακες και οι ειδικοί
φρουροί, οι οποίοι, εφόσον επιθυμούν, παραμένουν μέτοχοι και
μετά την έξοδό τους από την Υπηρεσία, λόγω συνταξιοδότησης,
για δέκα (10) έτη, με τη συμπλήρωση των οποίων διαγράφονται
αυτοδικαίως. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του χρόνου διαγραφής
θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου. Τα θέματα που αφορούν την τήρηση
και τον έλεγχο του Ειδικού Λογαριασμού, τη διαδικασία εισπράξεως των πόρων, τη διαχείριση, τη διαδικασία χορήγησης της οικονομικής ενισχύσεως, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με Απόφαση του Αρχηγού της
Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ έχουν εκδοθεί και σχετικές Κ.Υ.Α.
2. Στο πλαίσιο αυτό, για τη λειτουργία του «Ειδικού Λογαριασμού Αρωγής Προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» για την παροχή εφάπαξ οικονομικής ενισχύσεως στους μετόχους του, έχει
εκδοθεί η υπ’ αριθ. 8025/36/1-λε από 27-7-2001 (Φ.Ε.Κ. Β΄1090/21-8-2001) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Δημόσιας Τάξης. Για τον καθορισμό της μηνιαίας εισφοράς
υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Αρωγής Προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 8064/5/25-ιγ από 1610-2003 (Φ.Ε.Κ. Β΄- 1604/30-10-2003) Κοινή Απόφαση των

Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.
Επίσης, για τον καθορισμό του ύψους της κατά περίπτωσης χορηγούμενης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στα δικαιούμενα πρόσωπα (μετόχους) έχει εκδοθεί, κατ’ εξουσιοδότηση, η υπ’ αριθ.
8064/5/38 από 12-12-2009 (Φ.Ε.Κ. Β΄- 2447/14-12-2009)
Απόφαση κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας.
3. Πόρους του Λογαριασμού αποτελούν: α) Μηνιαία υποχρεωτική εισφορά των μελών. β) Δωρεές, κληρονομιές ή άλλες χαριστικές παροχές υπέρ του σκοπού του Λογαριασμού. γ) Έσοδα από
καλλιτεχνικές ή αθλητικές εκδηλώσεις. δ) Τόκοι καταθέσεων. ε)
Έσοδα από επενδύσεις κεφαλαίων ή προσόδους ακινήτων.
4. Δικαιούχοι εφάπαξ οικονομικής ενισχύσεως από το Λογαριασμό αυτό είναι κατά σειρά προτεραιότητας οι κατωτέρω: α) Ο
ίδιος ο μέτοχος. β) Ο σύζυγος και τα άγαμα και άνεργα τέκνα του
μετόχου. γ) Οι γονείς και τα άγαμα ανήλικα αδέλφια του μετόχου.
1. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, οικονομική ενίσχυση παρέχεται στους ανωτέρω προς αντιμετώπιση ιδιαίτερων οικονομικών
δυσχερειών, που οφείλονται: α) Σε θάνατο του μετόχου. β) Σε ανικανότητα λόγω τραυματισμού ή πάθησης μετόχου. γ) Σε βαρεία
νόσο του ιδίου ή μέλους της οικογενείας του, για τη θεραπεία της
οποίας απαιτείται μεταφορά στο εξωτερικό ή η αντιμετώπισή της
απαιτεί πρόσθετες δαπάνες, πέραν εκείνων που καλύπτονται από
τους ασφαλιστικούς φορείς. δ) Σε θεομηνίες, σεισμούς, ή άλλο σοβαρό ατύχημα. ε) Σε θάνατο συζύγου ή τέκνου μετόχου.
2. Η κίνηση του Ειδικού Λογαριασμού υπόκειται στον έλεγχο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1. Για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση
ιδιαίτερων οικονομικών δυσχερειών, υποβάλλεται αίτηση από το
μέτοχο-ενδιαφερόμενο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Συγκεκριμένα, στην αίτηση που υποβάλλεται στο Ίδρυμα αναφέρονται:
η οικονομική και οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος, καθώς
και οι λόγοι που επιβάλλουν την οικονομική του ενίσχυση. Επιπροσθέτως, απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης, προς αντιμετώπιση οικονομικών δυσχερειών, που οφείλονται σε βαρεία νόσο μέλους της οικογένειας του μετόχου είναι η
κατά κύριο λόγο συντήρηση του μέλους αυτού από τον ίδιο τον μέτοχο του Ειδικού Λογαριασμού. Στο πλαίσιο δε αυτό γνωρίζεται στο
Ίδρυμα και η εν γένει οικογενειακή και πραγματική οικονομική κατάσταση του αιτούντος- μετόχου, όπως περιουσιακά στοιχεία και
εισοδήματα του ιδίου ή μελών της οικογένειάς του, που δεν προκύπτουν από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, ώστε τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου να διαμορφώσουν πλήρη άποψη.
2. Επίσης, στις περιπτώσεις που στα δικαιολογητικά συμπερι-

του Λάμπρου Μητσικού
Εκπροσώπου της ΠΟΑΣΥ
στο Ίδρυμα «Εξοχές» Ελληνικής Αστυνομίας
λαμβάνονται και αποδείξεις δαπανών νοσηλείας στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, διευκρινίζεται το ποσόν που καλύφθηκε ή θα καλυφθεί από τους ασφαλιστικούς φορείς του δημοσίου.
3. Ειδικότερα, με την αίτηση για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, προσκομίζονται, κατά περίπτωση και τα παρακάτω δικαιολογητικά, όπως αυτά προβλέπονται στην υπ’ αριθ.8525/36/1-λε΄
από 27-07-2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, ΦΕΚ 1090-Β΄ /21-08-2001: α)
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. β) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας. γ)
Γνωμάτευση της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ή άλλου κρατικού νοσοκομείου με το ιστορικό της
ασθένειας ή εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Υγείας για μετάβαση στην αλλοδαπή. δ) Αποδεικτικά στοιχεία των εξόδων νοσηλείας ή άλλων συναφών δαπανών, που τυχόν υπάρχουν, καθώς
και αποδεικτικά στοιχεία της ζημίας που υπέστη ο μέτοχος στις περιπτώσεις θεομηνιών, πυρκαγιών ή άλλων σοβαρών ατυχημάτων.
ε) Ληξιαρχική πράξη θανάτου, όταν συντρέχει περίπτωση. στ)
Βεβαίωση αρμόδιας Δημόσιας Αρχής στις περιπτώσεις θεομηνιών,
πυρκαγιών ή άλλων σοβαρών ατυχημάτων. ζ) Οποιοδήποτε άλλο
αποδεικτικό στοιχείο ήθελε προσκομισθεί από τον ενδιαφερόμενο
ή ήθελε ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο προς απόδειξη της
οικονομικής του δυσχέρειας και ανάγκης. Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις ασθένειας το Δ.Σ. δύναται να αιτείται την άποψη της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφασίζει για την
παροχή ή όχι οικονομικής ενισχύσεως, το ύψος αυτής και την κατανομή της στα δικαιούμενα πρόσωπα, αφού λάβει υπόψη την
υπάρχουσα ανάγκη και οικονομική κατάσταση του αιτούντος με
βάση τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, ύστερα από πρόταση του
Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας. Όπως προαναφέρθηκε, στο Δ.Σ. συμμετέχουν, μεταξύ
άλλων και εκπρόσωποι των Συνδικαλιστικών Φορέων του προσωπικού, καθώς και ο Διευθυντής του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών
της Δ/νσης Υγειονομικού/ΑΕΑ (Υγειονομικός Αξιωματικός).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΤΟΣ 2015

Ασθένειες - Τραυματισμοί: 2.546.658 ευρώ σε 702 μετόχους.
Θάνατοι: 917.000 ευρώ σε 72 μετόχους.
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εκΚΕΝΤΡΙκός
Η Ομοσπονδία συνεχίζει με αμείωτη
ένταση τις πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν την κατάφορη αδικία που συντελείται
εις βάρος των ενστόλων λόγω της μη συμμόρφωσης της κυβέρνησης στις αποφάσεις του
ΣτΕ. Μετά τη Θεσσαλονίκη, είχαμε τις συμβολικές διαμαρτυρίες έξω από το Υπουργείο
Εθνικής Αμύνης και έξω από το ΓΛΚ. Τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια.
Οι θεσμικές αλλαγές που επιζητεί η Ομοσπονδία μας σύμφωνα με το ψήφισμα του
25ου συνεδρίου έχουν τεθεί στο τραπέζι του διαλόγου με την πολιτική και φυσική ηγεσία και αναμένουμε απτά αποτελέσματα. Μετά τη ρύθμιση της
χρόνιας εκκρεμότητας του Κώδικα Μεταθέσεων
σειρά έχει η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και η επιλογή ηγεσίας. Αυτά είναι μέτρα εκδημοκρατισμού
της λειτουργίας της αστυνομίας και μια κυβέρνηση
που ευαγγελίζεται τη διαφάνεια και την αξιοκρατία,
οφείλει εδώ και τώρα να τα υλοποιήσει.
Με τούτα και κείνα, η κυβέρνηση
έφτασε και στον πρώτο της ανασχηματισμό με αποτέλεσμα ο μέχρι πρότινος υπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής
να παραδώσει τη σκυτάλη στον νέο πολιτικό
προϊστάμενο της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη.
Χρειάστηκε πολύ συστηματική δουλειά
και επί πολλούς μήνες για να εξαρθρωθεί
η μαφιόζικη σπείρα κλεπτών πολυτελείας. Στην
τελική φάση της αστυνομικής επιχείρησης ενεπλάκησαν γύρω στους 1.000 αστυνομικούς με
απόλυτη μυστικότητα. Το γεγονός είναι αξιοπρόσεχτο, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι η σπείρα
αντλούσε πληροφορίες από επίορκους αστυνομικούς, σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις.
Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης
κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Γεώργιο Σάρλη με αντικείμενο συνερ-

Ηλεκτροκίνητα περιπολικά

Η Αλβανική αστυνομία είναι μόλις η 5η πανευρωπαϊκά και η πρώτη στη Βαλκανική χερσόνησο
που αποκτά ηλεκτροκίνητα περιπολικά. Αυτό δήλωσε με υπερηφάνεια ο Saimir Tahiri, υπουργός
Εσωτερικών Υποθέσεων της Αλβανίας, αλλά οι επικριτές του έσπευσαν να σημειώσουν ότι δεν
υπάρχει πουθενά στην αλβανική επικράτεια, ούτε καν στην πρωτεύουσα, εγκατεστημένο ένα δίκτυο ταχυφόρτισης, με αποτέλεσμα η αξιοποίησή τους να είναι κάτι παραπάνω από προβληματική.
Κι αυτό γιατί η θεωρητική τους αυτονομία κυμαίνεται από τα 130 έως τα 150 χιλιόμετρα και
βέβαια στο ορεινό ανάγλυφο της Αλβανίας μειώνεται σημαντικά. Η φόρτισή τους σε οικιακό δίκτυο διαρκεί 13 ολόκληρες ώρες, ενώ με ταχυφορτιστή συνεχούς ρεύματος οι μπαταρίες φορτίζονται στο 80% σε μόλις 30 λεπτά. Η αλβανική αστυνομία δεν προμηθεύτηκε ταχυφορτιστή... Κατά τα άλλα πρόκειται για το μοντέλο
VW e-Golf, που όπως είπε ο αρμόδιος υπουργός στα ΜΜΕ της χώρας του η κίνησή τους
δεν κοστίζει ούτε όσο ένα καφές, καθώς η
κατανάλωση ενέργειά τους είναι μικρότερη
από 1 ευρώ το χιλιόμετρο.

γασίας μια σειρά δράσεων, που αφορούν στον
χώρο της Δικαιοσύνης και της Αστυνομίας και
τα οποία μάλλον καρκινοβατούν, εις βάρος του
δημοσίου συμφέροντος. Μεταξύ αυτών και η
αποδέσμευση των αστυνομικών από επιμέρους
έργα που δεν προσιδιάζουν στην αποστολή
τους, όπως οι επιδόσεις δικογράφων και η δυνατότητα μη κλήτευσής τους στα δικαστήρια σε
υποθέσεις ήσσονος σημασίας καθώς και άλλα
συναφή θέματα. Ελπίζουμε να προχωρήσει η θεσμοθέτησή τους γιατί το κακό έχει παραγίνει.
Το γύρο του κόσμου έκαναν τα πλάνα από
τα βίαια επεισόδια με τους συνταξιούχους,
όπως και οι ανακοινώσεις για την απαγόρευση κάθε χρήσης δακρυγόνων σε διαδηλώσεις εργαζομένων και συνταξιούχων. Εκείνο που δεν ανακοινώθηκε είναι πώς θα αντικατασταθεί αυτό το επιχειρησιακό μέτρο αν οψέποτε όντως καταργηθεί.
Το μεταναστευτικό – προσφυγικό εξακολουθεί να αποτελεί βραδυφλεγή βόμβα.
Χωρίς ρατσιστικές διαθέσεις πρέπει να
επισημάνουμε ότι ο ρόλος της αστυνομίας είναι
συγκεκριμένος. Τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσό-

τερο από όσα επιβάλλουν οι νόμοι και οι κανονισμοί λειτουργίας των αστυνομικών υπηρεσιών.

«Αν θέλουμε να γράψουμε τα
συνθήματά μας στις σημαίες των
υπουργείων μας πρέπει να
γράψουμε περισσότερη
συμμετοχή, περισσότερη
δημοκρατία. Κι αυτό ισχύει για
όλες τις υπηρεσίες. Και για τα
Σώματα Ασφαλείας.»

Υπουργός Εσωτερικών
Παναγιώτης Σκουρλέτης

Εκδημοκρατισμός για όσους το λησμονούν, σημαίνει και σεβασμός των νόμων
και των κανονισμών, σεβασμός στα δικαιώματα
των αστυνομικών και όχι ερμηνεία τους κατά το
δοκούν. Και βέβαια, συνιστά μέγα ζήτημα η μετακίνηση αστυνομικών με παράνομες εντολές. Ας
το έχουν υπόψη τους κυρίως οι διοικούντες διότι
στα δύσκολα γι’ αυτούς θα χτυπήσει πρώτα η
καμπάνα.
Δόθηκε στη δημοσιότητα το σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση της αθλητικής βίας, με άρθρο του οποίου θεσμοθετείται
και εδραιώνεται η συμμετοχή εκπροσώπου της
ΠΟΑΣΥ στη Διαρκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση της βίας (ΔΕΑΒ). Ήταν μια πρότασή μας
που υιοθετήθηκε από τον απερχόμενο υφυπουργό Αθλητισμού κ. Σταύρο Κοντονή και
συμπεριελήφθη στο νομοσχέδιο το οποίο βεβαίως πρέπει να τύχει σοβαρής επεξεργασίας
για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Η μαφία δεν ξεδοντιάζεται εύκολα.

«Τι αστυνομία θέλουμε; Το πιο
σωστό θα ήταν να απαντήσουμε
πρώτα στο ερώτημα τι κοινωνία
θέλουμε διότι οι αστυνομικοί δεν
είναι παρά ένα κομμάτι της
κοινωνίας, απόλυτα συνδεδεμένο
με αυτή. Συνεπώς θέλουμε ως
αστυνομία, την κοινωνία που
θέλουμε.»

Χαράλαμπος Μπουκουβάλας
Νομικός Σύμβουλος της ΠΟΑΣΥ

ΑΤ-ΑΞΙΕΣ

Η Ελληνική Αστυνομία μέγας χορηγός...

«Η Ελληνική Αστυνομία μέγας χορηγός του
Ελληνικού Αθλητισμού» είχαμε τιτλοφορήσει έγγραφό μας προς την Ηγεσία και τους συναρμόδιους υπουργούς, με αφορμή τις καταγγελίες
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ημαθίας
για τα μέτρα που λαμβάνονταν με αφορμή ποδοσφαιρικό αγώνα στην περιοχή της.
«Μπορεί να φαντάζει ως υπερβολικός ο τίτλος
του ανωτέρω θέματος, πλην όμως δεν απέχει και
πολύ από την πραγματικότητα, με δεδομένο τις
συνεχείς αλλαγές που επιφέρουν στον υπηρεσιακό αλλά και στον οικογενειακό προγραμματισμό των αστυνομικών, οι αλλαγές της έδρας
διεξαγωγής των αθλητικών αναμετρήσεων και
οι αλλαγές των ημερομηνιών αυτών.

Είναι ανεπίτρεπτο, να μετακυλύεται το βάρος
ευθύνης του αρμόδιου υπουργείου Αθλητισμού
προς αυτό του Προστασίας του Πολίτη, το οποίο
προσπαθεί απεγνωσμένα να ανταποκριθεί στα
ποικίλα καθήκοντά του και να παρέχει τις εκ του
νόμου υπηρεσίες ασφάλειας προς την Ελληνική
κοινωνία, που δοκιμάζεται η συνοχή αυτής μέσα
στον ορυμαγδό των εξελίξεων που βιώνει η Χώρα
μας», αναφέρεται μεταξύ άλλων στο έγγραφο της
ΠΟΑΣΥ. Όσα καταγγέλλει η Ένωση, είναι ενδεικτικά της υπάρχουσας κατάστασης και της περιρρέουσας ατμόσφαιρας που επικρατεί σε πολλές
Διευθύνσεις Αστυνομίας και ευελπιστούμε ως
Ομοσπονδία ότι από τούδε και στο εξής θα υπάρξει καλύτερος συντονισμός των συναρμόδιων

υπουργείων. Διότι θα πρέπει και οι Ομοσπονδίες
των ομαδικών αθλημάτων, να ενεργούν με γνώμονα το καλό της κοινωνίας και ασφαλώς της
προβολής του αθλητικού ιδεώδους, το οποίο σε
καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει και δεν μπορεί να λειτουργεί αρνητικά εις βάρος του συνόλου αυτής και κυρίως κατά των κρατικών λειτουργών (αστυνομικοί) που είναι επιφορτισμένοι
πρωτίστως για την ασφάλεια των πολιτών.
Περιγράφοντας τις υπηρεσιακές «αταξίες», το
σωματείο επισημαίνει ότι «ήδη μετά βίας ανταποκρινόμαστε στα καθήκοντά μας προκειμένου
να αντιμετωπίσουμε τα εν οίκω μας, με την έκδοση υπηρεσίας σε εβδομαδιαία βάση να καταλήγει στον κάλαθο των αχρήστων, με την υπέρ-

βαση ωραρίου εργασίας όλου του προσωπικού
και δη των ειδικών ομάδων ΟΠΚΕ, ΔΙ.ΑΣ. και
Διμοιρίας Υποστήριξης, τώρα καλούμαστε να
σηκώσουμε στις πλάτες μας και το βάρος του
ανωτέρω αγώνα κυπέλλου ποδοσφαίρου ο
οποίος για άγνωστους και αναίτιους λόγους δεν
πραγματοποιείται στον φυσικό του τόπο.
Απευθυνόμαστε προς κάθε αρμόδιο φορέα
και καταγγέλλουμε κάθε υπεύθυνο λήψης της
απόφασης διεξαγωγής του ανωτέρω αγώνα στη
Βέροια Ημαθίας, ο οποίος έρχεται ¨σφήνα¨ να
επιβαρύνει το ήδη καταπονημένο προσωπικό της
Ένωσης μας την συγκεκριμένη περίοδο. Δεν
ανεχόμαστε άλλα παιχνίδια στις πλάτες των
αστυνομικών του Νομού μας».

