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SMS
Συναδέλφισσες,
συνάδελφοι
Η μεγαλειώδης ένστολη
πανελλαδική συγκέντρωση
διαμαρτυρίας στην Αθήνα
στις 17 Μαΐου 2017
επιβεβαίωσε τη δυναμική
της ΠΟΑΣΥ ως κινητήρια
δύναμη του συνδικαλιστικού
κινήματος όλων των
ενστόλων. Η πρωτοβουλία
για τη συμβολική
διαμαρτυρία στο ΓΛΚ
με κυρίαρχο το αίτημα της
συνάντησης με τον αρμόδιο
αναπληρωτή υπουργό
Οικονομικών επίσης
αποτελεί πράξη ανώτερης
συνδικαλιστικής πρακτικής
που ξεφεύγει από την
πεπατημένη και θέτει όλους
προ των ευθυνών τους.
Γνωρίζουμε ότι ο δρόμος
που ακολουθούμε είναι
ανηφορικός, αλλά είναι
ο μοναδικός για να μας
βγάλει στο «ξέφωτο».

www.poasy.gr

ΠΑΡΙΣΙ

Ο τρόμος επέστρεψε στο Παρίσι λίγο πριν τις προεδρικές εκλογές και ο φόρος αίματος ήταν βαρύς. Ένας νεκρός αστυνομικός και δυο τραυματίες. Ο
δράστης, γνωστός στις υπηρεσίες πληροφοριών της Γαλλίας, το 2003 είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 20 ετών για απόπειρα δολοφονίας κατά πέντε
ατόμων, ενός αστυνομικού, ενός δόκιμου αστυφύλακα και του αδελφού του στην περιοχή του Παρισιού, δύο χρόνια νωρίτερα. Το 2005, η ποινή του
είχε μειωθεί στα 5 χρόνια…
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Τι αναφέρει η απάντηση του ταμείου στα ερωτήματα που τέθηκαν από την ΠΟΑΣΥ
ο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, απαντώντας σε σχετικό
έγγραφο της Ομοσπονδίας μας
ανακοίνωσε ρυθμίσεις δανείων στεγαστικού τομέα, οι οποίες τίθενται στη
διάθεση των ενδιαφερομένων.
Σύμφωνα με την πολιτική ρυθμίσεων
δανείων στεγαστικού τομέα, η μηνιαία
δόση των δανείων καθορίζεται με βάση
το καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δανειοληπτών το οποίο προκύπτει μετά την αφαίρεση αναλογούντων
φόρων, εισφοράς αλληλεγγύης, τέλους
επιτηδεύματος, ποσού 1.000 ευρώ για
κάθε προστατευόμενο μέλος και του
ποσού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας υπόχρεου/συζύγου μέχρι 1.000 ευρώ. Μέχρι να προκύψει η ως άνω καθοριζόμενη μηνιαία τοκοχρεωλυτική δόση εξυπηρέτησης δανείου/ων του δανειολήπτη ακολουθούνται διαδοχικά οι κατωτέρω λύσεις (στάδια ρύθμισης):
1. Επιμήκυνση της διάρκειας εξυπηρέτησης των δανείων στεγαστικού τομέα με το ισχύον επιτόκιο
• Ενυπόθηκα Στεγαστικά: έως είκοσι
(20) έτη από τη συμβατική διάρκεια
λήξης των δανείων
• Μικροεπισκευών-μικροβελτιώσεων:
έως δεκαπέντε (15) έτη από τη συμβατική διάρκεια λήξης των δανείων.
2. Μείωση επιτοκίου μόνο στις περιπτώσεις δανειοληπτών που μετά την
ως άνω (υπό Α) επιμήκυνση του/των

Τ

δανείου/ων τους, η μηνιαία δόση
του/των δανείου/ων εξακολουθεί
να είναι υψηλότερη από αυτή που
καθορίζεται με βάση το Κ.Ε.Ο.Ε. Η
μείωση του επιτοκίου δεν μπορεί να
είναι πάνω από το 50% του ισχύοντος, κατά το χρόνο της ρύθμισης,
επιτοκίου για το ρυθμιζόμενο δάνειο.
3. Διαχωρισμός δανείου/ων στην περίπτωση που ούτε οι ανωτέρω (υπό Α και
Β) λύσεις (επιμήκυνση και μείωση επιτοκίου) οδηγούν στην προκύπτουσα με
βάση το Κ.Ε.Ο.Ε. μηνιαία δόση και με
την προϋπόθεση ότι το σύνολο των οικογενειακών καταθέσεων κι επενδύσεων (ομόλογα, αμοιβαία, μετοχές) δεν
υπερβαίνει τις 30.000€ πλέον 5.000
για κάθε προστατευόμενο μέλος.
Στην ανωτέρω πολιτική περιλαμβάνεται και η δυνατότητά του να επιβραβεύει
συνεπείς δανειολήπτες του Ταμείου
προχωρώντας σε μείωση του επιτοκίου
1% μεσοσταθμικά επί του αλήκτου κεφαλαίου των ενυπόθηκων δανείων. Οι
όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στην
επιβράβευση καθορίστηκαν και εξειδικεύθηκαν με τον Κανονισμό περί επιβράβευσης των συνεπών δανειοληπτών
για τα ενυπόθηκα δάνεια, ο οποίος εγκρίθηκε με την 3598/8/22-12-2016
απόφασή του. Η πρώτη εφαρμογή του
μέτρου αφορά επιστροφή μέρους των
καταβληθέντων τόκων του δευτέρου
εξαμήνου του 2016.

Όσον αφορά την πορεία υλοποίησης
της ανωτέρω πολιτικής νέων ρυθμίσεων
σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας
βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας
των αιτήσεων ένταξης στις νέες ρυθμίσεις με σειρά προτεραιότητας ανάλογα
με την ημερομηνία υποβολής και έχει
ξεκινήσει την αποστολή των σχετικών
απαντήσεων στους

Επιπρόσθετα επεξεργαζόμαστε τα δάνεια των δανειοληπτών οι οποίοι θεωρούνται συνεπείς και ολοκληρώνουμε
τη διαδικασία συλλογής των ΙΒΑΝ των
τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων προκειμένου εντός του Μαΐου
2017 να είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία πίστωσης σε
αυτούς των αναλογούντων ποσών».

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1519-Β η υπ’ αριθ. 151274/2016/0092 από 0602-2017 Υπουργική Απόφαση που αφορά τη χορήγηση προκαταβολής σύνταξης στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας & Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία
αποχωρούν από την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. Η ως άνω προκαταβολή
σύνταξης αφορά τα στελέχη που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4387/2016
και χορηγείται σε αυτά από 01-01-2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου
εδαφίου της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4151/2013.

Δ

Η ατζέντα του μήνα

Κάτω τα χέρια
από τις κατακτήσεις μας

07-04-17

Συνεδρίασε η Επιτροπή Αθλητισμού και Πολιτιστικών θεμάτων, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Νικόλαο Ρήγα
και τα μέλη Γεώργιο Αρχοντόπουλο, Γεώργιο Φεστρερίδη, Πλούταρχο Ελευθεριάδη παρουσία και των μελών
της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.)
Αθανάσιου Ντάβουρα και Αθανάσιου Αθανασόπουλου.

13-04-17

Η ΠΟΑΣΥ αποφάσισε να αναλάβει και να αναδεχθεί το
κόστος μεταφοράς του Αγίου Φωτός από τους Αγίους
Τόπους αντικατοπτρίζοντας την θέληση και το κοινό αίσθημα όλης της μεγάλης Αστυνομικής οικογένειας, ενημερώνοντας τους αρμόδιους σχετικά.

20-04-17

Νέα παρέμβαση της ΠΟΑΣΥ προς τον Διοικητή του Ενιαίου
Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών κ.
Αθανάσιο ΚΑΠΟΤΑ για τη διαγραφή μετόχων-αστυνομικών από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.

21-04-17

Τα συλλυπητήριά μας προς τον πρέσβη της Γαλλίας στην
Ελλάδα κ. Christophe Chantepy διαβίβασε η ΠΟΑΣΥ με
αφορμή τον απροσδόκητο θάνατο του Γάλλου συναδέλφου
μας κατά την τρομοκρατική επίθεση στα Ηλύσια Πεδία.
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μεση ήταν η παρέμβαση των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Β/Α Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά για
την αντιμετώπιση του εμπαιγμού με τις αποσπάσεις. Στις
26/4/2017 το πρωί, εκπρόσωποί τους μετέβησαν στην Πανελλήνια
Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων έτσι ώστε να ενημερωθεί ο
Πρόεδρος για την καταστρατήγηση των Π.Δ., και εν συνεχεία στο Αρχηγείο προκειμένου να ενημερώσουν και να απαιτήσουν από τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑ Κωνσταντίνο να τηρηθεί
η νομιμότητα και να αποφευχθεί η καταστρατήγηση των νόμων και
Π.Δ. που κατακτήθηκαν με αγώνες ετών, όπως επίσης και να εφαρμοστεί-ενεργοποιηθεί το Πειθαρχικό Δίκαιο κατά των Διοικητών.
Μεσημβρινές ώρες της ίδια ημέρας, το Αρχηγείο ενημέρωσε τις
Ενώσεις, ότι δόθηκε εντολή οι εν λόγω αποσπάσεις να ακυρωθούν.
Λυπούμαστε που απασχολούμε τον κ. Αρχηγό και σπαταλούμε τον πολύτιμο χρόνο του, για την επίλυση θεμάτων που έχουν διευθετηθεί,
μετά από παρεμβάσεις μας από την ισχύουσα νομοθεσία και η διοίκηση όφειλε να σέβεται και να εφαρμόζει. Τέτοιες πρακτικές επιβε-

Α

βαιώνουν τον ρόλο μας σε ένα μονόδρομο αγωνιστικών δράσεων,
σημειώνουν τα σωματεία σε κοινή ανακοίνωσή τους.
Να τονιστεί ότι ανάλογη παρέμβαση είχε προηγηθεί από την Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, αλλά παρά τις διαβεβαιώσεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, ότι όλες οι πρόσφατα διαταχθείσες αποσπάσεις και προσωρινές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού
καθ’ υπέρβαση του ανώτατου νομικού επιτρεπόμενου χρόνου, και χωρίς
την συναίνεση των συναδέλφων, θα ακυρωθούν και θα αρθούν οι σχετικές αποφάσεις, μέχρι τότε αυτές δεν υλοποιήθηκαν.
Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει τεράστιο ενδιαφέρον γιατί εκτός του
ότι βάλλεται ευθέως ο προγραμματισμός της οικογενειακής ζωής μας,
είναι η “κερκόπορτα” για μελλοντική μαζική αναθεώρηση και παραβίαση του Π.Δ. 100/2003 όπως αυτό έχει ήδη συμπληρωθεί-τροποποιηθεί με το Π.Δ. 75/2016 (άρθρο 12). Το Συνδικαλιστικό Αστυνομικό Κίνημα δεν θα επιτρέψει την διακύβευση βασικότατων κατακτήσεων ούτε βεβαίως θα “νομιμοποιήσει” την παρανομία» τόνιζαν επίσης
τα σωματεία στην ανακοίνωσή τους.

Χιούμορ... του Α. Πετρουλάκη

24-04-17

Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας για
ενημέρωση των μελών του από τον πρόεδρο της Εκτελεστικής Γραμματείας κ. Γρ. Γερακαράκο αναφορικά με τις
τρέχουσες συνδικαλιστικές πρωτοβουλίες για τα εκκρεμή
αιτήματά μας καθώς και τις προτάσεις της Εκτελεστικής
Γραμματείας επί συγκεκριμένων νέων αιτημάτων μας.

Η αθλιότητα που
μεταδόθηκε σε ζωντανή
σύνδεση από το
Πανθεσσαλικό στάδιο,
με αφορμή τον τελικό
αγώνα ποδοσφαίρου
μεταξύ των ομάδων
ΠΑΟΚ –ΑΕΚ,
στάθηκε πάλι αφορμή
για κακόβουλα σχόλια
με στόχο την
Ελληνική Αστυνομία.
Επιτέλους,
ας σοβαρευτούν
όσοι αναζητούν
αλλού τις ευθύνες.

25-04-17

Συνεδρίασε η Επιτροπή Θεμάτων Επιμόρφωσης και Μελετών - ΙΝ.Α.Μ.Ε.ΤΕ. αποτελούμενη από τον Επικεφαλής
και αρμόδιο Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Σταύρο
Μπαλάσκα και τα μέλη Ηλία Αναγνώστου, Γεώργιο Πικράκη, Σωτήριο Γκανάσο και Παναγιώτη Μαραζιώτη,
καθώς και του Ειδικού Συνεργάτη της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Αθανασίου Αθανασόπουλου και κυρίας Ρόζας Βασιλάκη.

27-04-17

Συναντήθηκαν οι Πρόεδροι των Ομοσπονδιών των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας προκειμένου να εξετάσουν την κοινή περαιτέρω στάση μας ενόψει της ψήφισης των νέων μέτρων.

“

Η φτώχεια
είναι ο γονιός
της
επανάστασης
και του
εγκλήματος.

03&04-05-17

Διήμερες εργασίες του Γενικού Συμβουλίου, όπου οι εκπρόσωποί τους είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν
από τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Γραμματείας κ. Γρηγόρη Γερακαράκο και τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών κ.
Βασίλειο Πανταζή για τις προτεραιότητες της συνδικαλιστικής μας δράσης.

Δεσμεύσεις για ξανασύσταση
των οργανικών θέσεων

04-05-17

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1519-Β η Υπουργική Απόφαση
που αφορά τη χορήγηση προκαταβολής σύνταξης στα
στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας & Ενόπλων Δυνάμεων.

09-05-17

Σε προγραμματισμένη συνεδρίαση των προεδρείων των
Ομοσπονδιών μας ζήτησε και παρευρέθη για γνωριμία το
προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων
Στρατιωτικών, που έχει συσταθεί με βάση την υπ’ αριθμ.
16/2017 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου.

09-05-17

Ξεκίνησε ο κύκλος ενημερωτικών συναντήσεων με τα
πολιτικά κόμματα ενόψει της ψήφισης των νέων επαχθών μέτρων και των διατάξεων του νέου μισθολογίου.

17-05-17

Ένστολη Πανελλαδική Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στην
Αθήνα με κυρίαρχο το αίτημα της απόσυρσης των καταστροφικών ρυθμίσεων του νέου ειδικού μισθολογίου.

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας, συναντήθηκε με
τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριο ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ, τον Αρχηγό του Σώματος Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο
ΤΣΟΥΒΑΛΑ και άλλα στελέχη του Αρχηγείου, παρουσία του Προέδρου
της Ομοσπονδίας μας κ. Γρηγορίου ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ, του Βουλευτή Νομού Φθιώτιδας και τέως Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ, του Βουλευτή Νομού Φθιώτιδας κ. Απόστολου ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ, του Βουλευτή Νομού Φθιώτιδας κ. Δημητρίου ΒΕΤΤΑ και
του Βουλευτή Νομού Φθιώτιδας κ. Ιωάννη ΣΑΡΑΚΙΩΤΗ. Κατά την διάρκεια της συνάντησης, τονίστηκε η αναγκαιότητα της επαναφοράς των
31 κενών οργανικών θέσεων που είχαν καταργηθεί, καθώς και η σπουδαιότητα αναβάθμισης του Τμήματος Ασφαλείας Λαμίας σε Υποδιεύθυνση Ασφαλείας. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, ο οποίος στήριξε πλήρως τις
θέσεις μας και αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα επιστροφής των συνολικά 6.700 οργανικών θέσεων Αστυφυλάκων που καταργήθηκαν με το
Νόμο 4249/2014. Τέλος το λόγο έλαβαν οι Βουλευτές του Νομού
Φθιώτιδας, οι οποίοι τάχθηκαν στο πλευρό μας, στηρίζοντας πλήρως τις

Η

”

Αριστοτέλης

θέσεις μας όπως αυτές αναπτύχθηκαν. Από την πλευρά τους, ο μεν Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης δεσμεύτηκε ότι σε δεύτερο χρόνο,
με Προεδρικό Διάταγμα, θα προτείνει την αναβάθμιση του Τμήματος
Ασφαλείας Λαμίας σε Υποδιεύθυνση Ασφαλείας, ο δε Αρχηγός του Σώματος, δεσμεύτηκε ότι θα προβεί στην επιστροφή μεγάλου μέρους των
κενών οργανικών θέσεων, που αφαιρέθηκαν από το σύνολο των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας με το νέο οργανόγραμμα. Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά, τόσο τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας κ. Γρηγόριο ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, όσο και τους
Βουλευτές Νομού Φθιώτιδας κ.κ. Χρήστο ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ, Απόστολο ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ, Δημήτριο ΒΕΤΤΑ και Ιωάννη ΣΑΡΑΚΙΩΤΗ, ο οποίοι δεν
έμειναν στα λόγια, αλλά με την παρουσία τους στην ως άνω συνάντηση,
στήριξαν έμπρακτα αυτή μας την προσπάθεια», σημειώνει σε ανακοίνωσή του το σωματείο. Επίσης, με παρεμβάσεις του προς τον Αστυνομικό Διευθυντή Φθιώτιδας ζήτησε να ενημερωθεί γιατί δεν εκδίδεται
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα η υπηρεσία σε εβδομαδιαία βάση, καθώς
και να διευκρινιστεί ποιοι αστυνομικοί έχουν δικαίωμα μετάθεσης με
αφορμή την εφαρμογή της αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών.
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Μιλάμε για αλητήριους που απολαμβάνουν ασυλίας...
Πάρτε δραστικά μέτρα πριν θρηνήσουμε νεκρούς στα γήπεδα

α θλιβερά επεισόδια που έλαβαν
χώρα στο Βόλο με αφορμή την
υποτιθέμενη κορυφαία γιορτή του
ελληνικού ποδοσφαίρου, προκάλεσαν
την άμεση αντίδραση του συνδικαλιστικού μας κινήματος.
Στην ανακοίνωσή της, η ΠΟΑΣΥ αναφέρεται στον «υποδειγματικό ποδοσφαιρικό αγώνα όπως με απύθμενο
θράσος αναφέρει σε ανακοίνωσή της η
Π.Δ.Ε. της Ε.Π.Ο.» και σημειώνει:
«Όπως κάθε Κυριακή, συμβαίνει σε
πολλούς ποδοσφαιρικούς αγώνες, «φίλαθλοι» δηλαδή κατά το κοινώς λεγόμενο αλητήριοι με όπλα πέτρες, τούβλα,
μολότωφ, φωτοβολίδες, καδρόνια, καπνογόνα να στρέφονται κατά Αστυνομικών και κατά όποιου πραγματικού
υγιούς φιλάθλου, με σκοπό τον τραυματισμό τους ακόμα ακόμα και την δολοφονία τους. Ναι, για τέτοιους αλητήριους μιλάμε! Φυσικά όλοι τους απολαμβάνουν ασυλία από τις Π.Α.Ε.,
Ε.Π.Ο., ακόμη ακόμη και από την επίσημη πολιτεία για διαφορετικούς φυσικά λόγους, οπαδικοί στρατοί για πίεση
στην πολιτεία και για τα ψηφαλάκια που
όλοι τους έχουν ανάγκη.
Και για να προλάβουμε το ερώτημα
γιατί η Αστυνομία δεν τους συλλαμβάνει
απαντάμε: Γιατί η Αστυνομία, δεν έχει
στην ουσία την ευθύνη και την διαχείριση
αλλά οι Π.Α.Ε. και οι Απόστρατοι Ανώτατοι Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., που έχουν
προσληφθεί ως υπεύθυνοι ασφαλείας,
για ευνόητους λόγους. Κλείνοντας, η
Ομοσπονδία μας θα πάρει πρωτοβουλίες
έτσι ώστε το επόμενο πρωτάθλημα ίσως
να διεξαχθεί χωρίς την παρουσία Αστυνομικών αφού αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι θα επιτραπεί να στέλνονται
Αστυνομικοί στα γήπεδα, ως πρόβατα επί
σφαγή, για να συνεχίσουν ορισμένοι το
«θεάρεστο έργο τους». Οψόμεθα...»

Τ

Στα επεισόδια επίσης, αναφέρθηκαν
οι Ενώσεις Αθηνών, Θεσσαλονίκης και
Μαγνησίας.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αθηνών, αναφερόμενη αναλυτικά σε
λάθη και παραλείψεις καθώς και στην
αναγκαιότητα να γίνει δραστική αλλαγή
στον τρόπο που οι συνάδελφοι εκτελούν μέτρα τάξης στις αθλητικές εκδηλώσεις, σημειώνει: «Δεν είναι δυνατόν
να είμαστε έρμαια των εκάστοτε διοργανωτών ή των διοικήσεων των ομάδων
ή των άβουλων επικεφαλής μέτρων οι
οποίοι σχεδιάζουν τα μέτρα με μόνο
γνώμονα να μην κατηγορηθεί η αστυνομία ενώ στο τέλος πάντα αυτό γίνεται.
Τι νόημα έχει οι χιλιάδες από εμάς να
διατίθενται σε υπηρεσία χωρίς καμία διοικητική μέριμνα και στο τέλος να γινόμαστε όλοι μάρτυρες αυτών των ντροπιαστικών εικόνων. Στο συγκεκριμένο
παιχνίδι περίπου είκοσι (20) διμοιρίες
της Δ.Α.Ε.Α. πήγαν στο Βόλο, δούλεψαν
ατελείωτες ώρες, μέτρησαν αρκετούς
τραυματίες, ο ένας από τους οποίους
χτυπήθηκε από αιχμηρό αντικείμενο σε
σημείο κάτω από το μάτι του. Δεν ήταν
εφικτή ούτε η μετάβασή του στο νοσοκομείο παρά μόνο μετά τη λήξη του
αγώνα κι ενώ κανείς δεν γνώριζε τη
σοβαρότητα του τραυματισμού. Ως εδώ!
Πρέπει άμεσα τα σωματεία να αναλάβουν πρωτοβουλίες, αφού η Διοίκηση
σε πολλές περιπτώσεις «νίπτει τας χεί-

ρας της». Ώστε να σταματήσουμε και
εμείς αλλά και οι συμπολίτες μας να πηγαίνουμε σε γήπεδα «αρένες», τονίζει
επίσης η Ένωση Αθηνών.
Από την πλευρά της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης
αναφέρεται στην έλλειψη αθλητικής
παιδείας και τονίζει: «Πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να κατανοήσουν ότι όσο οι
αθλητικοί αγώνες διεξάγονται με τη
βοήθεια της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ,
δεν πρόκειται να σταματήσουν οι εικόνες ντροπής και ο διεθνής διασυρμός
της χώρας μας. Πλέον δεν δεχόμαστε
να είμαστε διαχειριστές βανδαλισμών
και βίαιων συμπεριφορών από άτομα τα
οποία με το περίβλημα των φιλάθλων,
δρουν διαμετρικά αντίθετα από το
αθλητικό ιδεώδες και προκαλούν αναταραχές και τραυματισμούς. Η μόνη ευθύνη που επιρρίπτουμε στη φυσική

Ηγεσία μας είναι ότι ενώ αρχικά αρνήθηκε να αναλάβει μια αθλητική διοργάνωση χωρίς να υπάρχουν τα εχέγγυα
για την ασφαλή διεξαγωγή της, τελικά
υπέκυψε στις πιέσεις δίνοντας το άλλοθι
σε όλους τους υπαίτιους να υποδεικνύουν την αστυνομία ως συνυπεύθυνη
για όσα συνέβησαν. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης καλεί
την Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας
να πάρει τη γενναία απόφαση και να

αποσύρει τις αστυνομικές δυνάμεις από
όλες τις αθλητικές εκδηλώσεις έως ότου
παρθούν οι πολιτικές αποφάσεις που θα
εξαλείψουν το φαινόμενο της αθλητικής
βίας».
Ανακοίνωση, πριν τον αγώνα είχε εκδώσει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας εκφράζοντας την αμέριστη στήριξή της σε όλους τους συναδέλφους που είχαν εμπλακεί στα μέτρα
τάξης και ασφάλειας.

Να ενισχύεται το αστυνομικό
προσωπικό των Γραφείων
Διαβατηρίων
ετά από ενέργειες της Ομοσπονδίας, σε συνέχεια του υπ’ αριθμ.
400/3/3-α από 13-04-2017 εγγράφου της, εκδόθηκε το υπ’ αριθμ.
1552/17/836663 από 26-04-2017 έγγραφο του Κλάδου Ασφαλείας/ Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας, που τονίζει ότι το
αστυνομικό προσωπικό των Γραφείων Διαβατηρίων θα πρέπει να ενισχύεται
και όχι να αποδυναμώνεται απασχολούμενο σε άλλα καθήκοντα.
Ενημερώθηκαν οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις για τα αυτονόητα προκειμένου
να μην επαναληφθούν ανεπίτρεπτα φαινόμενα.

Μ

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Θεμάτων
Επιμόρφωσης και Μελετών
υνεδρίασε στις 25 Απριλίου
2017 στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας, η Επιτροπή Θεμάτων Επιμόρφωσης και Μελετών ΙΝ.Α.Μ.Ε.ΤΕ. αποτελούμενη από τον
Επικεφαλής και αρμόδιο Αντιπρόεδρο
της Ομοσπονδίας κ. Σταύρο ΜΠΑΛΑΣΚΑ και τα μέλη Ηλία ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ,
Γεώργιο ΠΙΚΡΑΚΗ, Σωτήριο ΓΚΑΝΑΣΟ
και Παναγιώτη ΜΑΡΑΖΙΩΤΗ, καθώς
και του Ειδικού Συνεργάτη της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Αθανασίου ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ για θέματα αρμοδιότητός της.
Τη συνεδρίαση τίμησε με την παρουσία της κατόπιν προσκλήσεώς μας
η κα. Ρόζα ΒΑΣΙΛΑΚΗ (ερευνήτρια του
Hellenic Observatory London School
of Economics and Political Science &
ερευνήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ), προκειμένου από κοινού να εξετασθούν ζητήματα που άπτονται της επιμόρφωσης

Σ

και μελέτης του αστυνομικού προσωπικού, και άλλα συναφή με το αντικείμενο και την αποστολή της θέματα. Ειδικότερα, μετά από την εισήγηση του
κ. Αντιπροέδρου αξιολογήθηκαν και
αναλύθηκαν εκτενώς τα επίκαιρα προβλήματα που απασχολούν σήμερα τους
συναδέλφους μας, όπως αυτά της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης, η έλλειψη στοιχείων και βασικών
επιστημονικών εργαλείων που θα συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση, ο
προβληματισμός που αναπτύσσεται στο
εργασιακό στάτους των αστυνομικών
στις σύγχρονες μορφές αντιμετώπισης
της εγκληματικότητας και εν γένει οι
δράσεις και οι πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβει η επιτροπή για την περαιτέρω ανάταξη και ανέλιξη του αστυνομικού λειτουργήματος. Η επιτροπή
εκτίμησε, πως όλα αυτά τα χρήσιμα

συμπεράσματα μπορούν να προέλθουν
αρχικά από την διεξαγωγή ημερίδων
και διαλογικής συζήτησης με όλους
τους εμπλεκομένους φορείς, με την
σχετική επιμόρφωση των αστυνομικών, αλλά και την σειρά σεμιναρίων
που θα εμπλουτίσουν αυτή την διαδικασία και προσπάθεια. Το αμέσως
προσεχές διάστημα, η επιτροπή θα
ενημερώσει την Εκτελεστική Γραμματεία και το Διοικητικό Συμβούλιο για
τις περαιτέρω ενέργειές της, όπου με
την συνδρομή έγκριτων επιστημόνων
και συνεργατών θα υποβάλλει την
πρόθεσή της για την αναγκαιότητα
διεξαγωγής «ημερίδας» με θέμα σχετικό αυτού της διαχείρισης της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης
από τους αστυνομικούς, με απώτερο
σκοπό την διεύρυνση και την ενεργό
συμμετοχή των συναδέλφων μας σε

όλη την Επικράτεια για το μείζον αυτό
ζήτημα που μας ταλανίζει όλους.
Τέλος, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ
ανέθεσε στην επιτροπή να συντάξει
σχετικό τεχνικό φάκελο και πρόταση,
προκειμένου να γίνουν κτιριακές παρεμβάσεις στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, παρεμβάσεις που θα συμβάλλουν ως προς την αρτιότερη και εύρυθμη λειτουργία της σε καθημερινή

βάση. Τα μέλη της επιτροπής καθημερινά θα βρίσκονται στην διάθεση των
συναδέλφων δια των Πρωτοβαθμίων
Οργανώσεών μας, ώστε να γίνουμε
κοινωνοί όλοι μαζί αυτής της μεγάλης
προσπάθειας.
Παρακαλείστε οι όποιες προτάσεις
να αποστέλλονται σε αυτή για περαιτέρω αξιολόγηση, προτάσεις που θα
αποτελέσουν χρήσιμα συνδικαλιστικά
εργαλεία.
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Μήνυμα του προέδρου της ΠΟΑΣΥ στη EuroCop

Οι αστυνομικοί υπερβαίνουν καθημερινά
τον εαυτό τους για την εκπλήρωση του καθήκοντος
τη Μάλτα διεξήχθη στις 3 Μαΐου
2017 το ετήσιο εαρινό Συνέδριο
της EuroCop με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 28 χώρες της Ευρώπης
και στο οποίο συμμετείχε εκ μέρους της

Σ

Ομοσπονδίας μας ο εκλεγμένος στην
Εκτελεστική Επιτροπή της EuroCop και
Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής κ. Σταματάκης Γεώργιος.

Οι τυφλές πράξεις βίας,
δεν έχουν κανένα κοινό σημείο
με τα ευρωπαϊκά ιδεώδη
ον πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα κ. Christophe Chantepy
ενημέρωσε η Ομοσπονδία μας
για τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια
μόλις έγινε γνωστή η τρομοκρατική
ενέργεια και ο απροσδόκητος θάνατος του Γάλλου συναδέλφου μας στα
Ηλύσια Πεδία.
«Σας διαβεβαιώνομε ότι το συνδικαλιστικό μας κίνημα αγωνιά πραγματικά για την κλιμακούμενη τρομοκρατική απειλή στην Ευρώπη και πιέζει προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης τόσο της Ελληνικής Αστυνομίας
όσο και όλων των άλλων ευρωπαϊκών αστυνομικών υπηρεσιών ώστε
να είναι πιο αποτελεσματική η μάχη
κατά της τρομοκρατίας. Είναι φανερό
ότι οι Αστυνομικοί αποτελούν στόχο
και ουδείς δικαιούται να παραβλέπει
την τεράστια σημασία της κοινής ευ-

Τ

ρωπαϊκής πολιτικής στα θέματα της
αστυνομικής συνεργασίας και της
αμοιβαίας υποστήριξης όπου τούτο
απαιτείται. Οι τυφλές πράξεις βίας, το
μίσος και η απαξίωση της ανθρώπινης ζωής δεν έχουν κανένα κοινό
σημείο με τα ευρωπαϊκά ιδεώδη και
τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Οφείλουμε
όλοι επομένως να ενισχύσουμε τις
προσπάθειές μας προς την κατεύθυνση της θωράκισης των ευρωπαϊκών κοινωνιών από τις νέες τρομοκρατικές απειλές γνωρίζοντας εκ των
προτέρων ότι ο πόλεμος κατά της
τρομοκρατίας θα έχει υψηλό κόστος.
Ωστόσο, οι σκοταδιστές της βίας δεν
είναι αήττητοι. Το εγγυώνται όλες οι
υγιείς ευρωπαϊκές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων των αρχών ασφαλείας και της δικής μας χώρας», καταλήγει η επιστολή της ΠΟΑΣΥ.

Κύρια θέματα της Ημερήσιας διάταξης
ήταν τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης,
τα επίπεδα εκπαίδευσης και εξοπλισμού
των αστυνομικών υπηρεσιών, η βία
εναντίον των αστυνομικών εν ώρα υπηρεσίας και πώς μπορεί να προληφθεί, η
τρέχουσα κατάσταση επιπέδων ασφαλείας των Ευρωπαϊκών χωρών και η διεθνής συνεργασία μεταξύ αυτών καθώς
και η ενημέρωση γύρω από τις εργασίες
της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις συναντήσεις της με μέλη του Ευρωκοινοβουλίου για την ανάδειξη της τρέχουσας
κατάστασης των Αστυνομικών και τα
προβλήματα αυτών.
Η EuroCop συμμετέχει και στηρίζει
ενεργά την ETUC, τον ενιαίο συνδικαλιστικό φορέα των εργαζομένων της Ευρώπης, στην καμπάνια της για την αύξηση των μισθών και του επιπέδου διαβίωσης των εργαζομένων των κρατώνμελών.
Κατά τη διάρκεια της Συνόδου κατατέθηκε Υπόμνημα από Ομάδα εργασίας
στην οποία συμμετείχε ενεργά ο εκπρόσωπος της ΠΟΑΣΥ στη EuroCop κ. Σταματάκης. Αντικείμενο, το προσφυγικό
και μεταναστευτικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αλλά και ολόκληρη η
Ευρώπη σχετικά με τα προβλήματα και
τις δυσκολίες των συναδέλφων στην
προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν την
προσφυγική κρίση. Το έγγραφο αυτό
προσαρτήθηκε στον επίσημο κατάλογο

θεμάτων της EuroCop ο οποίος υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Σε μήνυμά του προς το Συνέδριο της
EuroCop, το οποίο είχε θετική ανταπόκριση από τους Συνέδρους, ο Πρόεδρος
της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόριος Γερακαράκος
ανέφερε τα παρακάτω: «Η Ελλάδα είναι
η κύρια πύλη εισόδου των προσφύγων
και μεταναστών στην Ευρώπη. Αυτή τη
στιγμή η Ελλάδα λόγω της οικονομικής
κρίσης αντιμετωπίζει προβλήματα συνέπεια των οποίων είναι και η Ελληνική
Αστυνομία να αντιμετωπίζει ανάλογες
δυσκολίες. Οι αστυνομικοί υπερβαίνουν
καθημερινά τον εαυτό τους προς την εκπλήρωση του καθήκοντος
όμως αυτό δεν είναι αρκετό. Για το καλό της Ευρώπης, θα πρέπει να παρασχεθεί περαιτέρω βοήθεια στην Ελλάδα. Για το
καλό όλων. Η ασφάλεια
είναι το μέγιστο αγαθό
που όλοι οι λαοί έχουν

Εορτασμός της Αγίας Ειρήνης
την εορταστική εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε προς τιμής της
Αγίας Ειρήνης, προστάτιδος της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, συμμετείχε η
Ομοσπονδία μας δια του Αντιπροέδρου
Θεμάτων Μελετών, Επιμόρφωσης και
ΙΝΑΜΕΤΕ κ. Σταύρου Μπαλάσκα.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με τη Θεία Λειτουργία στο Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών και ολοκληρώθηκε με την κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων
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Αστυνομικών στον αύλιο χώρο της
Πρώην Σχολής Αξιωματικών, παρουσία
του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστρατήγου κ. Κωνσταντίνου Τσουβάλα, ανώτατων αξιωματικών και εκπροσώπων συνδικαλιστικών οργανώσεων εν ενεργεία και αποστρατεία
αστυνομικών. Εκ μέρους της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών,
στεφάνι κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος κ.
Δημοσθένης Πάκος. Η Αγία Ειρήνη η
Μεγαλομάρτυς, ήταν η προστάτιδα του

Το λόγο θα έχει η δικαιοσύνη...
εριήλθαν στην Ομοσπονδία μας πληθώρα παραπόνων συναδέλφων μας,
που υπηρετούν ως ενισχυτική δύναμη στη Δ.Α. Χίου (Διμοιρίες υποστήριξης και προσωπικό ΔΑΕ) για καταστρατήγηση των διατάξεων του νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά τον χρόνο εργασίας τους (π.δ. 394/01).
Η Ομοσπονδία μας από την πρώτη στιγμή που έγινε αποδέκτης των καταγγελλομένων προέβη σε όλες τις δέουσες ενέργειες, ξεκαθαρίζοντας προς κάθε
κατεύθυνση, ότι λογικές που παραβιάζουν τα δικαιώματα του προσωπικού του
οργανισμού μας καταστρατηγώντας σχετικά νομοθετικά διατάγματα, θα μας
βρούν απέναντι και ας αναλογιστούν οι αρμόδιοι τις ευθύνες τους.
Ευελπιστούμε ότι οι διαβεβαιώσεις που δόθηκαν στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. από τον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου
Ελλάδος Αντιστράτηγο κ. Χρήστο Δραγατάκη για τήρηση των προβλεπόμενων
σχετικά με τον χρόνο εργασίας του προσωπικού θα τηρηθούν, αλλιώς τον λόγο
θα έχει η δικαιοσύνη και ο πειθαρχικός έλεγχος των υπευθύνων για την παραβίαση των διατάξεων του π.δ. 394/01.
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Σώματος της Ελληνικής Χωροφυλακής
μέχρι το 1984, χρονιά που ενοποιήθηκε
με το Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων, για
να ιδρυθεί το Σώμα της Ελληνικής
Αστυνομίας. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, που
ιδρύθηκε το 1999, αποφάσισε και έθεσε εαυτόν υπό την προστασία της Αγίας,
οπότε κάθε χρόνο η Ομοσπονδία και τα
μέλη αυτής, εορτάζουν τη μνήμη της.

ανάγκη, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη
αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κίνδυνο».
Το μήνυμα αυτό μεταδόθηκε απευθείας και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της EuroCop για να τονιστεί έτσι περαιτέρω η σημασία του. Η Πρόεδρος της
EuroCop κα. Angels Bosch δεσμεύτηκε
ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για τη στήριξη
της Ελλάδας καθώς αναγνώρισε ότι η
ασφάλεια της Ευρώπης εξαρτάται από
την ασφάλεια των συνόρων της Ελλάδας
τα οποία είναι και Ευρωπαϊκά σύνορα.
Όλες οι χώρες επιδοκίμασαν αυτή την
απόφαση δηλώνοντας απερίφραστα τη
συμπαράστασήτους.
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Τα ανοικτά συνδικαλιστικά
Σε τρία αιτήματα εστιάζουμε τον αγώνα μας μετά την ολοκλήρωση
των διαπραγματεύσεων κυβέρνησης και δανειστών

τις 3 και 4 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες του Γενικού Συμβουλίου των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων της Ομοσπονδίας, όπου οι εκπρόσωποί τους είχαν τη
δυνατότητα να ενημερωθούν από τον
Πρόεδρο της Εκτελεστικής Γραμματείας
κ. Γρηγόρη Γερακαράκο και τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών κ. Βασίλειο
Πανταζή για τις προτεραιότητες της
συνδικαλιστικής μας δράσης αλλά και
να αναδείξουν τα προβλήματα που τους
απασχολούν σε τοπικό επίπεδο ώστε να
υπάρξει συντονισμός του αγώνα μας.
Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Γραμματείας κ. Γρηγόρης Γερακαράκος τόνισε ότι με το κλείσιμο της αξιολόγησης δρομολογούνται από την κυβέρνηση νομοθετικές πρωτοβουλίες που
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μας αφορούν και γι’ αυτό από την προσεχή εβδομάδα ξεκινούν οι συναντήσεις
από κοινού με τις άλλες Ομοσπονδίες και
με τους προέδρους των πολιτικών κομμάτων ώστε να πετύχουμε τις δεσμεύσεις
τους επί τριών κυρίαρχων για μας ζητημάτων, όπως είναι το μισθολόγιο-εφαρμογή αποφάσεων ΣτΕ, η αναγνώριση της
επικινδυνότητας και το δικαίωμα στην
απεργία, χωρίς να παραβλέπουμε τα
υπόλοιπα αιτήματά μας. Απεναντίας, το
συνδικαλιστικό μας κίνημα είναι «στο
κόκκινο» εξαιτίας της οικτρής κατάστασης που βιώνουν οι συνάδελφοι στις
υπηρεσίες. Προειδοποίησε δε ότι εφόσον
η κυβέρνηση δεν ικανοποιήσει τα αιτήματά μας θα προβούμε άμεσα σε κινητοποιήσεις σε συνεργασία με τις άλλες
Ομοσπονδίες.

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τον κοινωνικό μας περίγυρο και την ανασφάλεια που προκαλεί η καλπάζουσα εγκληματικότητα στους συμπολίτες μας, η ΠΟΑΣΥ θα αναδείξει με κινητοποιήσεις και
το γεγονός ότι η αστυνομία έχει μείνει
μόνη με πενιχρά μέσα να μάχεται το έγκλημα, όπως παραδέχεται δημοσίως και
ο αρμόδιος υπουργός μας.

Ενημερώνοντας εκτενέστερα για τα
ανοικτά θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος, ο αντιπρόεδρος Οικονομικών κ.
Βασίλειος Πανταζής εξέθεσε τις πρωτοβουλίες και τις παρεμβάσεις μας κατ’
αρχήν για την κατάσταση του Ταμείου
Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων που
δεν είχε απασχολήσει κανέναν επί χρόνια, ενώ παρανόμως γίνονται ασφαλιστικές κρατήσεις από συναδέλφους.
Επίσης, για την καθυστέρηση έκδοσης
της εγκυκλίου σχετικά με τα οδοιπορικά,
για την έγκριση των δαπανών όπου η
δημιουργία νέων επιτελικών υπηρεσιών
για την διεκπεραίωση των υπομνημάτων
και της σχετικής αλληλογραφίας καταδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος
που υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρχει
λόγω της πολυπλοκότητας των απαιτούμενων ελέγχων και της μη εξειδίκευσης
των διαχειριστών των υπηρεσιών, για το
επίδομα εξομάλυνσης όπου καταφεύγουμε σε δικαστικές πρωτοβουλίες, για
τα δάνεια του ΤΕΑΠΑΣΑ, για τις συντά-

ξεις χηρείας που διασώθηκαν κατά το
σκέλος που γνωρίζουμε χάριν του
σκληρού αγώνα της ΠΟΑΣΥ και τον
οποίο άλλοι δεν δίστασαν να καπηλευτούν, για τον ΕΦΚΑ όπου εκπροσωπείται
από τον ίδιο η Ομοσπονδία στη Συμβουλευτική Επιτροπή έχοντας την δυνατότητα άμεσης υποστήριξης των δίκαιων
αιτημάτων μας και της αναγνώρισης
των ιδιαιτεροτήτων του λειτουργήματός
μας, για την έκδοση εγκυκλίου όσον
αφορά τη μάχιμη 5ετία, για το πόθεν
έσχες και τις φορολογικές δηλώσεις
όπου ζητάμε εκ νέου επέκταση της ηλεκτρονικής εφαρμογής, κ.λπ.

Νομικά νέα
Ο νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας κ. Χάρης Μπουκουβάλας αναφέρθηκε στον αγώνα μας για την αναγνώριση της επικινδυνότητας του επαγγέλματος και ενημέρωσε το Σώμα ότι έχουμε
προσφύγει στο ΣτΕ με αίτημα απόσυρσης
του Π.Δ. που προβλέπει τη μη συμμετοχή

Οι προτάσεις της Εκτελεστικής Γραμματείας
υνεδρίασε στις 24 Απριλίου 2017 το Δ.Σ.
της Ομοσπονδίας για ενημέρωση των μελών
του από τον πρόεδρο της Εκτελεστικής
Γραμματείας κ. Γρηγόρη Γερακαράκο αναφορικά
με τις τρέχουσες συνδικαλιστικές πρωτοβουλίες
για τα εκκρεμή αιτήματά μας καθώς και τις προτάσεις της Εκτελεστικής Γραμματείας επί συγκεκριμένων νέων αιτημάτων μας.
Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ.
Γρηγόρης Γερακαράκος τόνισε ότι έχοντας πίσω
μας το εορταστικό κλίμα των ημερών, επανερχόμαστε στον αγωνιστικό μας ρυθμό δεδομένου ότι
τα μεγάλα θέματα (θεσμοθέτηση δικαιώματος
απεργίας, επικινδυνότητα επαγγέλματος - αποφάσεις ΣτΕ - μισθολόγιο) παραμένουν ανοικτά
διότι εξαρτώνται από τη διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με τους δανειστές της χώρας. Πρόσθεσε δε ότι όλοι τελούμε σε εγρήγορση και το αμέσως προσεχές διάστημα θα εκδηλώσουμε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, λαμβάνοντας υπόψη και
τις εξαγγελθείσες κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ και
της ΓΣΕΕ, μόλις προωθηθούν προς ψήφιση στη
Βουλή τα εκκολαπτόμενα νέα μέτρα λιτότητας.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ενημέρωσε αναλυτικά και για τα τεκταινόμενα στον ΕΦΚΑ όπου,
ως γνωστόν, στη φαρέτρα της Ομοσπονδίας μας,
υπάρχει εδώ και πλέον ένα μήνα, η Συμβουλευτική
Επιτροπή Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας
του ΕΦΚΑ, στην οποία συμμετέχουμε με εκπρό-
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σωπό μας, τον αντιπρόεδρο οικονομικών κ. Πανταζή Βασίλειο. Στο πλαίσιο αυτής της επιτροπής,
υπάρχει έντονη κινητικότητα από πλευράς μας και
συγκεκριμένα έχουν εισηγηθεί από τον εκπρόσωπό μας και συζητήθηκαν ήδη τα θέματα που αφορούν τις ασφαλιστικές εισφορές για την αναγνώριση υπηρεσιών και προϋπηρεσιών και άμεσα θα
υποβληθεί ενημερωτικό σημείωμα στο ΔΣ του ΕΦΚΑ για περαιτέρω χειρισμό των θεμάτων. Επίσης,
προτάθηκαν από τον εκπρόσωπό μας τα θέματα
που αφορούν τον χρόνο έκδοσης των συνταξιοδοτικών πράξεων του ΕΦΚΑ και τις προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης των ορφανικών οικογενειών,
όταν ο θάνατος δεν οφείλεται ένεκα και εξαιτίας
της Υπηρεσίας και αναμένονται οι εισηγήσεις του
προς την εν λόγω Επιτροπή.
Το προεδρείο της Ομοσπονδίας, εξάλλου, προέβη σε ενέργειες για τη θεσμοθέτηση του επιδόματος εξομάλυνσης και μέσω νέων επαφών με τα
κοινοβουλευτικά κόμματα, ευελπιστεί ότι θα υπάρξει περαιτέρω πίεση προς την κυβέρνηση. Επίσης,
αναφορικά με τα προβλήματα της πάγιας προκαταβολής και τη διαχείριση των υπομνημάτων, το
προεδρείο επιζητεί τη σύγκληση σύσκεψης σε επίπεδο ΓΔΟΕΣ ώστε να δοθούν οι δέουσες απαντήσεις σε τεθέντα ερωτήματα και εκδοθούν σχετικές
οδηγίες προς τους διαχειριστές των υπηρεσιών.
Αναφερόμενος στη συνέχεια στην επικείμενη
προώθηση στη Βουλή νομοθετικών ρυθμίσεων

και προεδρικού διατάγματος εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών, κάλεσε τα μέλη του ΔΣ
αλλά και τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις να υποβάλλουν προτάσεις εντός της τρέχουσας εβδομάδας,
εμπλουτίζοντας τις κάτωθι προτάσεις της Εκτελεστικής Γραμματείας:
1) Θεσμοθέτηση άδειας γάμου.
2) Απόσυρση διάταξης Υγειονομικού Κανονισμού
που επιτρέπει τις απαράδεκτες κατ’ οίκον επιθεωρήσεις σε περίπτωση ελεύθερου υπηρεσίας.
3) Διασφάλιση των οφειλομένων ρεπό. Η Ομάδα
εργασίας κατέθεσε πρόταση σύμφωνα με την
οποία πρέπει να αναρτώνται κάθε τρίμηνο τα
οφειλόμενα ρεπό και εφόσον αυτά δεν χορηγούνται, να μετατρέπονται σε κανονική άδεια.
4) Ο σύζυγος ή ο A' βαθμού συγγενής να μην
υπόκειται σε έλεγχο ή ασφαλιστικές εισφορές
εφόσον εργάζεται εκτός χρόνου εργασίας.
5) Καθιέρωση για όλους τους αστυνομικούς δυνατότητας άπαξ δωρεάν εξετάσεων έως του
ποσού των 200 ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ.
6) Όσοι έχουν τόπο συμφερόντων εκτός Αττικής,
να έχουν έκπτωση εισιτηρίων 50% δυο φορές
το χρόνο.
7) Εφόσον πρέπει να υπάρξει τροποποίηση της
υπηρεσίας που έχει ήδη ανακοινωθεί, να γίνεται αυτό μόνο σε έκτακτες ανάγκες και όχι
«οποτεδήποτε».
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα έκανε απο-

δεκτές τις προτάσεις αυτές ενώ στη συζήτηση που
ακολούθησε, υποβλήθηκαν και άλλες προτάσεις
αναφορικά με την αντιμετώπιση της γραφειοκρατικής διαδικασίας του ελέγχου δαπανών και της
εξόφλησης των υπομνημάτων, την καθιέρωση εκπτώσεων στα εισιτήρια για τις μεταγωγές κρατουμένων, την επέκταση του άρθρου 31 του νόμου
4440/16 έτσι ώστε να λαμβάνουν και οι αστυνομικοί, άνδρες και γυναίκες, τη δικαιούμενη
άδεια για ασθένεια τέκνων, όπως ισχύει στο λοιπό
δημόσιο, την αναγκαιότητα αναθεώρησης του Κανονισμού υγείας, την αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα επιφέρει ο νέος αθλητικός νόμος
(μείωση ανταποδοτικών πόρων και απόδοσή τους
στον ΕΦΚΑ, οργανωμένες μετακινήσεις φιλάθλων,
διαχείριση καμερών) κ.λπ. Κλείνοντας τις εργασίες
του ΔΣ, ο πρόεδρος τόνισε ότι βρισκόμαστε «στο
κόκκινο» εν αναμονή του κλεισίματος της διαπραγμάτευσης και της οριστικοποίησης των μέτρων προειδοποιώντας την κυβέρνηση ότι εφόσον
συνεχίσει να απαξιώνει τον κλάδο μας, θα μας βρει
και πάλι στις επάλξεις του αγώνα.

μέτωπα
στις εξετάσεις των αστυνομικών σχολών
είτε για την προαγωγή αρχιφυλάκων
όσων τίθενται σε κατάσταση διαθεσιμότητας, είτε επειδή εκκρεμεί πειθαρχική
δίωξη κατά παράβαση της αρχής της
αναλογικότητας και του τεκμηρίου
αθωότητας. Η προσφυγή εκδικάστηκε
στο Γ' Τμήμα του ΣτΕ και αναμένουμε
την απόφασή του.
Εκ μέρους των εκπροσώπων των
Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων αναδείχθηκε το μέγεθος των προβλημάτων και
η αγωνία που προκαλούν στους συναδέλφους μας οι συνεχιζόμενες περικοπές
των λειτουργικών εξόδων, η αδυναμία
της υπηρεσίας να τους εφοδιάζει με τα
στοιχειώδη εφόδια και μέσα, αλλά και το
πάγωμα των προσλήψεων σε συνδυασμό με τα πάρεργα που φορτώθηκε ξανά
ο αστυνομικός οργανισμός. Τονίστηκε
ότι η αστυνομία του δρόμου ζει από τους
χορηγούς και ότι ο συνάδελφος έχει
φτάσει στα όριά του, βάζοντας χρήματα
από την τσέπη του είτε αναζητώντας λύσεις από τα σωματεία για θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας της διοίκησης,
του αρχηγείου και του υπουργείου.
Ομοίως, αναδείχθηκαν τα προβλήματα που προκαλεί η συνεχιζόμενη καταστρατήγηση του χρόνου εργασίας (ΠΔ
394/01 και 173/13), ζητήθηκε δε να
θεσμοθετηθεί ο πειθαρχικός έλεγχος
των αξιωματικών που δεν προβαίνουν
στην έκδοση υπηρεσίας εβδομαδιαίως
ενώ η στελέχωση των νέων υπηρεσιών
στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης, να
συνδυαστεί με τις τακτικές μεταθέσεις
(ΠΔ 100/03 και 75/16). Άλλα τρέχοντα θέματα τέθηκαν επίσης από την πλειονότητα των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων, για τα οποία απάντησαν στη συνέχεια οι εκπρόσωποι του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας. Ειδικότερα:

Οι διαγωνισμοί
Ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής Υποστράτηγος κ. Γεώργιος Κωτσάκης ενημέρωσε το Σώμα για τους
διαγωνισμούς που είναι σε εξέλιξη αναφορικά με τις προμήθειες οχημάτων,
αναλώσιμων υλικών, υλικοτεχνικού εξοπλισμού, διευκρινίζοντας ότι υπάρχει
καθυστέρηση λόγω των προσφυγών
των εταιρειών που αποκλείονται για διάφορους λόγους, ενώ για να προωθηθούν προμήθειες μικρότερων δαπανών,
προωθείται νομοθετική ρύθμιση η οποία
βρίσκεται ήδη στο υπουργείο Ανάπτυξης.
Συνολικά είναι σε εξέλιξη 102 μεγάλοι
διαγωνισμοί κόστους 280.000.000 ευρώ. Από αυτούς το προσεχές διάστημα
θα ολοκληρωθούν διαγωνισμοί για 600
οχήματα διαφόρων τύπων, για 11 λεωφορεία διμοιριών κ.λπ.
Επίσης, είπε ότι επίκειται νομοθετική
ρύθμιση για την έγκριση δαπανών ενώ
για την αλλαγή του ειδικού μισθολογίου
διευκρίνισε ότι, ως αρχηγείο, δεν έχουν
καμία συμμετοχή ούτε ενημέρωση από
το υπουργείο Οικονομικών. Τέλος, για
το επίδομα εξομάλυνσης είπε ότι σχετι-
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κή τροπολογία έχει προωθηθεί από το
αρχηγείο στο υπουργείο Εσωτερικών.
Ο Προϊστάμενος του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού Υποστράτηγος κ. Ανδρέας Δασκαλάκης απάντησε ότι η Ομάδα εργασίας του ΑΕΑ όπου συμμετέχουμε, για
την αναθεώρηση του πειθαρχικού δικαίου, έχει ολοκληρώσει το έργο της και
το προτεινόμενο νέο π.δ. έχει υποβληθεί
στην Ηγεσία με στόχο την ταχύτερη και
δικαιότερη απονομή δικαιοσύνης. Επίσης, προωθείται π.δ. για τη βελτίωση
του βαθμολογίου, σύμφωνα με το πόρισμα της αρμόδιας Επιτροπής του Αρχηγείου και κατόπιν σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής βαθμολογίου της
Ομοσπονδίας μας.
Για την ανωμαλία που παρατηρείται
στην έκδοση της εβδομαδιαίας υπηρεσίας και στις επισημάνσεις μας ότι πρέπει να απαλειφθεί ο όρος «οποτεδήποτε»
είπε ότι έχουν εκδοθεί σχετικές εγκύκλιοι και η ηγεσία θα αναζητά ευθύνες πειθαρχικές στις διοικήσεις που την παραβιάζουν χωρίς επαρκή αιτιολόγηση.
Για την υγιεινή και ασφάλεια ανακοίνωσε ότι αρχικά θα προσληφθεί ένας
ιατρός εργασίας ενώ η επέκταση σε επίπεδο Διεύθυνσης Αστυνομίας δεν είναι
εφικτή σε αυτή τη φάση αλλά μελλοντικά με την καθιέρωση νέων οργανικών
θέσεων ειδικών καθηκόντων.
Επίσης, επανάλαβε τα αιτήματά μας
που βαίνουν προς ικανοποίηση με την
προώθηση σχεδίου νόμου, όπως η κατάργηση της εντοπιότητας, η κατάργηση
των επιθεωρήσεων στους κατ’ οίκον
ασθενείς αστυνομικούς (άρθρο 36 π.δ.
584/85), η χορήγηση αδειών ασθενείας τέκνων, γάμου, εθελοντών αιμοπεταλίων, μυελού των οστών κ.λπ.
Η πρόεδρος του ΤΕΑΠΑΣΑ Ταξίαρχος
κα Παναγιώτα Χαρώνη τόνισε ότι το
ταμείο πέτυχε την αυτονομία λειτουργίας του στους Τομείς Πρόνοιας και
Κλάδου Υγείας και ότι έχει χορηγήσει
συνολικά 2.900 οφειλόμενα εφάπαξ
ενώ επίκειται και η χορήγηση των δανείων που έχουν αιτηθεί αρκετοί δικαιούχοι, αν και η απαίτηση των συναδέλφων μας είναι να χορηγούνται πολύ
περισσότερα δάνεια λόγω της οικονομικής κρίσης.
Αναφορικά με τον Κλάδο Υγείας είπε
ότι επίκειται νομοθετική ρύθμιση κατόπιν αναλογιστικής μελέτης, για την ένταξη κι άλλων συναδέλφων που δεν
προέρχονται αποκλειστικά από την τέως
Αστυνομία Πόλεων αλλά και όσων υπάγονται σήμερα ασφαλιστικά στα πρώην
ταμεία της Ελληνικής Χωροφυλακής και
ειδικότερα των νεωτέρων συναδέλφων.
Τέλος, θα ρυθμιστεί σε συνεργασία με
τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
η αντικατάσταση της γνωστής τριγωνικής
σφραγίδας με ηλεκτρονική ένδειξη στις
εντολές συνταγογράφησης για όλη την
επικράτεια προκειμένου οι ασφαλισμένοι
να προμηθεύονται δωρεάν τα φάρμακα
και την όποια συμμετοχή θα την καλύπτει
αποκλειστικά ο Κλάδος Υγείας.

Οι δεσμεύσεις
των πολιτικών κομμάτων
λοποιώντας την απόφασή τους για άμεση ενημέρωση
των πολιτικών κομμάτων, οι Ομοσπονδίες συναντήθηκαν στις 12 Μαΐου 2017, με τον Γενικό Γραμματέα
της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στα αιτήματα που προβάλουμε και τόνισε ότι
διαχρονικά το ΚΚΕ στηρίζει τον αγώνα μας. Κάλεσε δε την
κυβέρνηση να μη θεσμοθετήσει νέα αντιλαϊκά μέτρα για κανέναν, υπογραμμίζοντας ότι και οι ένστολοι είναι κομμάτι του
λαού μας και πρέπει να απολαμβάνουν πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Δεν νοούνται περικοπές σε ανθρώπους που έχουν
ειδικό καθεστώς εργασίας, αυτές δε τις θέσεις, θα τις εκφράσουν και στη βουλή κατά τη συζήτηση του νέου μνημονίου. Τέλος, τάχθηκε υπέρ της κατοχύρωσης του δικαιώματος
της απεργίας και κάλεσε όλους τους εργαζόμενους σε ένα
κοινό μέτωπο για την ανατροπή των αντιλαϊκών πολιτικών.
Ακολούθησαν διαδοχικά στις 15 Μαΐου οι συναντήσεις
με την Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ. Φώφη Γεννηματά και στις 16 Μαΐου
με τον Πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλειο Λεβέντη και τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Και στις συναντήσεις αυτές, εκθέσαμε αναλυτικά
τις θέσεις μας υπό το φως και των νέων δεδομένων, όπως
αυτά προέκυψαν από τις ρυθμίσεις που κατατέθηκαν στη
Βουλή για το ειδικό μισθολόγιο και οι οποίες επιβεβαίωσαν
τους φόβους μας ότι η Κυβέρνηση όχι μόνο δεν τήρησε τις
δεσμεύσεις της αλλά επιχειρεί εκ νέου να αποπροσανατολίσει τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν μειώσεις αλλά εξορθολογισμός των μισθών. Επαναλάβαμε δε τις αποφάσεις μας ότι
αγωνιζόμαστε με στόχο την απόσυρση των κατάπτυστων
διατάξεων του σχεδίου νόμου και την έναρξη ουσιαστικού
και ειλικρινούς διαλόγου έτσι ώστε με τις προτάσεις μας να
συμβάλλουμε στην αποκατάσταση των αδικιών (αποφάσεις
Συμβουλίου Επικρατείας) και στην διαμόρφωση ενός σύγχρονου και δίκαιου μισθολογίου, όπως αρμόζει σε στελέχη
που υπηρετούν στον πιο κρίσιμο κρατικό τομέα, αυτόν των
Σωμάτων Ασφαλείας. Τις θέσεις και αγωνίες μας αυτές, τις
διατυπώσαμε και ενώπιον των βουλευτών των αρμόδιων
κοινοβουλευτικών επιτροπών στη Βουλή των Ελλήνων.
Η κα Φώφη Γεννηματά, μας δήλωσε ότι «όχι μόνο θα καταψηφίσουμε τα μέτρα αλλά και θα αναδείξουμε στο Κοινοβούλιο και στην κοινωνία την καταστροφική πολιτική της
Κυβέρνησης απέναντι σε όσους κατοχυρώνουν την ασφάλεια και φυλάνε την πατρίδα. Ζητάμε άμεσα διάλογο και την
απόσυρση των διατάξεων για τα ειδικά μισθολόγια».
Ο κ. Βασίλειος Λεβέντης συντάχθηκε με τις θέσεις μας
και δήλωσε ότι δεν είναι επίπεδο δημοκρατίας αυτό, όταν
αποκλείονται οι φορείς των εργαζομένων από το διάλογο

Υ

για τόσο σοβαρά ζητήματα όπως αυτό του μισθολογίου
τους. Τόνισε δε ότι το κόμμα του καταψηφίζει ολόκληρο το
σχέδιο νόμου ζητώντας ειδικά και την απόσυρση των επίμαχων διατάξεων που μας αφορούν.
Τέλος, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία σέβεται και τιμά το έργο και την προσφορά των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και ως Κυβέρνηση αποκατέστησε ήδη κατά το 50% τις αδικίες που συντελέστηκαν το
2012 σεβόμενη τις αποφάσεις του ΣτΕ και σύμφωνα με τα
οικονομικά δεδομένα της χώρας έδωσε και άλλα
35.000.000 ευρώ από το παραχθέν πλεόνασμα το 2014, το
οποίο ήταν πραγματικό και όχι εικονικό. Σε ό,τι αφορά το
επίμαχο νομοθέτημα, καταδίκασε την πρακτική της Κυβέρνησης να αιφνιδιάζει τους φορείς και να νομοθετεί χωρίς να
έχει προηγηθεί διάλογος. Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου
τόνισε ότι θα αναδείξει τις θέσεις μας και θα ζητήσει να αποσυρθούν τα επίμαχα άρθρα. Η Νέα Δημοκρατία ως Κυβέρνηση, θα εξετάσει από μηδενική βάση το μισθολογικό καθεστώς λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις του ΣτΕ με γνώμονα την ολοκληρωτική αποκατάσταση μισθών και συντάξεων.

Συνεχίζεται ο εμπαιγμός με το Τ.Π.Δ.Υ.
Νέες παρεμβάσεις για να σταματήσει η κοροϊδία και η ληστεία των συναδέλφων μας

τον Διοικητή του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών κ. Αθανάσιο ΚΑΠΟΤΑ,
απευθύνθηκε η ΠΟΑΣΥ με αφορμή παράπονα συναδέλφων και έγγραφης παρέμβασης της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών με αντικείμενο τη διαγραφή μετόχων - αστυνομικών από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων
Υπαλλήλων. Παραθέτουμε τη σχετική αλληλογραφία:
Κύριε Διοικητά,
Μετά την εποικοδομητική συνάντηση που είχε η Ομοσπονδία μας μαζί σας, την 30/01/2017 και την κατάθεση
σχετικού υπομνήματος με ερωτήματα που σας τέθηκαν, αναφορικά με την υπαγωγή του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων
Υπαλλήλων στο νέο φορέα ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου
Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών και ειδικότερα
των μετόχων-αστυνομικών που εντάχθηκαν στο Τ.Π.Δ.Υ.
παρά την θέλησή τους- εν’ αγνοία τους και μάλιστα με πρωτοβουλία της υπηρεσίας, υπήρξε διάχυτη η εκτίμηση ότι αυτή

Σ

η παρατυπία θα εξομαλυνθεί με την θεσμική σας παρέμβαση.
Παρά ταύτα, πληροφορηθήκαμε ότι με απόφασή του το Δ.Σ
του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου Διευθυντή του, απεφάνθη να παγώσει την διαδικασία
αυτή και να προτείνει νομοθετική ρύθμιση προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που θα απαγορεύει την δυνατότητα διαγραφής
από το Ταμείο και την παύση της κράτησης, ιδίως για τους
συναδέλφους μας που κατατάχθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία τα έτη 1999 έως 2006. Ενδεικτικά, σας επισυνάπτουμε το υπ’ αριθμ. 030 από 20/04/2017 έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, εκφράζοντάς σας
παράλληλα την διάχυτη αγωνία χιλιάδων συναδέλφων μας
και για τους λόγους αυτούς ζητούμε άμεση συνάντηση μαζί
σας, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι όποιες αρνητικές
εξελίξεις και να υπάρξει η εκ νέου επίσημη θέση του Ταμείου
του οποίου έχετε την τιμή να διοικείται».
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Μας εμπαίζετε!
Μας ατιμώνετε!
Δεν σας πιστεύουμε
πια σε τίποτα!
H ομιλία – καταπέλτης του προέδρου της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρη Γερακαράκου
ενώπιον των υπουργών της Κυβέρνησης και των βουλευτών
στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές
Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,
Βουλευτές της Κυβέρνησης,
Σε μία διαδικασία που εσείς οι ίδιοι έχετε εξευτελίσει και
απαξιώσει, η ΠΟΑΣΥ, άλλοθι δεν πρόκειται να σας δώσει,
ούτε πλάτη να βάλει! Τίποτα συμπαθητικό δεν πρόκειται
να σας πω, ακόμα κι αν υπάρχει κάπου κάτι καλό στις
εκατοντάδες άρθρα που καλείστε να ψηφίσετε.
Έψαχνα να βρω πώς ένα νομοθέτημα μπορεί να είναι
τόσο κακό. Και νομίζω ότι το βρήκα: ΝΤΡΕΠΕΣΤΕ! Και
ντρέπεστε για δύο λόγους: Αφενός γιατί τίποτα απ’ όσα
υποσχεθήκατε δεν τηρήσατε. Αντίθετα, κοροϊδέψατε, πολιτικά εξαπατήσατε και ηθικά προδώσατε όσους σας πίστεψαν και σας εμπιστεύθηκαν, χειρότερα από οποιονδήποτε άλλον στο παρελθόν, που τόσο «ελαφρά τη καρδία»
λοιδορήσατε και χλευάσατε.
Αφετέρου, ντρέπεστε γιατί δεν καταλαβαίνετε τι ψηφίζετε, ούτε πού κάνετε λάθος, ούτε πού ίσως να έχετε ορθή
στόχευση. Και δεν καταλαβαίνετε, γιατί ο Υπουργός σας
της Προστασίας του Πολίτη δεν φαίνεται να σας εξήγησε
ότι άλλο ο Στρατός και οι Ένοπλες Δυνάμεις της Χώρας
και άλλο η Αστυνομία. Ή κάτι πάλεψε να σας εξηγήσει,
αλλά τον επισκίασε ο «πολύς» Καμμένος και μάλλον σ’
αυτή την Κυβέρνηση όποιος φωνάζει περισσότερο, επιβάλλεται.
Η ουσία είναι ότι νομοθετείτε ένα έκτρωμα, ξεφτιλίζετε
έναν Θεσμό και όσους τον υπηρετούν και ασφαλώς νομοθετείτε αντισυνταγματικά! ΠΡΟΔΗΛΩΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ!
Σας λένε τίποτα όλα αυτά ή στην εξουσιαστική σας μανία τα
έχετε ξεχάσει; Ακούτε κανέναν; Έχετε καμία σχέση με την
Αριστερά και τη διαλεκτική της με τα κοινωνικά στρώματα
που εκπροσωπεί ή οι πολλές μετακινήσεις με τα ιδιωτικά αεροπλάνα σας έχουν πάρει ολοκληρωτικά τα μυαλά; Φυσικά
δεν ρωτάω για ν’ απαντήσετε. Ό,τι είχατε να πείτε το είπατε
μ’ αυτό το Σχέδιο Νόμου που φέρατε για διαβούλευση σε
εισαγωγικά.
Επιγραμματικά η κριτική μας:
1. Ξεχάσατε να νομοθετήσετε για την Ελληνική Αστυνομία! Η δομή και η φιλοσοφία του μισθολογίου αφορά
αμιγώς στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες των Ενόπλων
Δυνάμεων, που αναφορικά με τα θέματα προσωπικού, παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις με αυτές των Σωμάτων
Ασφαλείας!
2. Ξεχάσατε τις δικαστικές αποφάσεις και ειδικότερα τις
Ολομέλειες των Ανωτάτων Δικαστηρίων (Συμβούλιο Επικρατείας και Ελεγκτικό Συνέδριο)! Καλά, τίποτα δεν καταλάβατε από τις θεμελιώδεις αποφάσεις του ΣτΕ, δύο φορές
μάλιστα, το 2014 και το 2016; Αλλά τότε κρινόντουσαν
νομοθετήματα των προηγούμενων Κυβερνήσεων, των κακών…
Πόσο πιο απλά μπορεί να σας πει ένα Δικαστήριο ότι
δεν μπορείτε να νομοθετήσετε μισθολόγιο των Σωμάτων
Ασφαλείας με συνολικές αποδοχές λιγότερες από τις
ισχύουσες τον Ιούλιο του 2012 και προγενέστερα! Το μισθολόγιο που προτείνετε τώρα είναι στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων δυσμενέστερο από το συνταγματικά ανεκτό! Δεν σέβεστε ούτε τη Δικαιοσύνη! Αντισυνταγματικός θα κηρυχθεί και αυτός ο Νόμος. Σας νοιάζει
καθόλου;

3. Ομοίως, έχει κανείς σας κάποια λογική εξήγηση για
το γεγονός ότι μεταξύ ομοιοβάθμων με τα ίδια έτη υπηρεσίας και διαφορετικής κατηγορίας στελέχη, καταβάλλονται μικρότερες αποδοχές; Δηλαδή και εσωτερική ανισότητα και δεύτερη αντισυνταγματικότητα! Εξηγείστε εσείς
κ. Υπουργέ και Βουλευτές της συγκυβέρνησης στους άνδρες και τις γυναίκες της Αστυνομίας γιατί ο καθένας θα
αμείβεται διαφορετικά. Εμείς αδυνατούμε...
4. Τιμωρούνται κυριολεκτικά οι άγαμοι και διαζευγμένοι
συνάδελφοι, ενώ η προσωπική διαφορά είναι στις περισσότερες περιπτώσεις μεγαλύτερη στο χαμηλόβαθμο προσωπικό ανεξαρτήτως ετών υπηρεσίας.
5. Υπάρχουν περιπτώσεις συναδέλφων που δε θα λάβουν ΠΟΤΕ αύξηση και δε θα αποσβέσουν ΠΟΤΕ την προσωπική διαφορά, αφού θα αποστρατευτούν με αυτή.
6. Υπάρχουν κατηγορίες αστυνομικών που η μισθολογική τους εξέλιξη ΣΤΑΜΑΤΑ στα είκοσι εννέα (29) έτη υπηρεσίας. Δηλαδή, αν καταλαβαίνουμε καλά, απ’ τη μια μας
υποχρεώνετε να παραμένουμε στην Υπηρεσία για 40 συντάξιμα έτη και απ’ την άλλη δίνετε μισθολογικό αντικίνητρο
παραμονής για τα πέρα των 29 ετών;
7. Μην διανοηθείτε να συσχετίσετε το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας με το Επικίνδυνο, για το οποίο
τόσο αίμα χύθηκε και τόσες προσδοκίες μας δημιουργήσατε στις αναίσχυντες υποσχέσεις σας! Καμία σχέση δεν
έχει το ένα με το άλλο. Ο τραγέλαφος του ύψους του (δηλαδή μειώνεται όσο κατεβαίνεις την ιεραρχία των βαθμών,
ενώ αυξάνεται για την τελευταία κατηγορία δικαιούχων
και, όταν η εν λόγω κατηγορία προάγεται, λαμβάνει το μισό επίδομα και δεν θα φτάσει στο προηγούμενο ύψος ποτέ στο μέλλον μέχρι το τέλος του υπηρεσιακού του βίου)
θεωρείται λεπτομέρεια μπρος στο μείζον που είναι η θεσμοθέτηση του επικινδύνου, που ποτέ δεν έγινε!
8. Άλλο ανέκδοτο: ενώ αναφερόμαστε σε στρατιωτικούς
και αστυνομικούς υπαλλήλους του Ελληνικού Κράτους,
δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος της στρατιωτικής τους
θητείας για τη μισθολογική εξέλιξη των κλιμακίων τους!
9. Ομοίως, ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση πτυχίου δεν λαμβάνεται υπόψη στη μισθολογική τους εξέλιξη,
πλην των περιπτώσεων απόκτησης ιατρικής ειδικότητας,
εφόσον αποτέλεσε τυπικό προσόν κατάταξης.
Άλλες επιμέρους επισημάνσεις δεν πρόκειται να σας
κάνω. Εάν θέλετε να ακούσετε, να κατανοήσετε, να
αφουγκραστείτε, έχετε το χρόνο, την καλή προαίρεσή μας
και τις ευκαιρίες. Αποσύρετε την σχετική διάταξη για το
μισθολόγιο. Αν δεν το κάνετε, μας εμπαίζετε. Μας ατιμώνετε. Δεν σας πιστεύουμε πια σε τίποτα. Είμαστε απέναντι.

ΝέαΑστυνομία Απρίλιος 2017

Τριπλό
ε την Ομοσπονδία μας να
σφραγίζει τις εξελίξεις στο
συνδικαλιστικό μέτωπο, τόσο
με τη μεγαλειώδη ένστολη πανελλαδική
συγκέντρωση διαμαρτυρίας και τις διαβουλεύσεις σε διάφορα επίπεδα, όσο
και με τη συνεχιζόμενη διαμαρτυρία στο
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που
έχει ως κυρίαρχο το αίτημα της συνάντησης με τον αρμόδιο Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ, δίνουμε έναν άνισο αγώνα
για αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις,
αγώνα όμως που δεν διακόπτουμε με
την ψήφιση των επίμαχων διατάξεων
για το νέο ειδικό μισθολόγιο.
Είχαμε προειδοποιήσει εδώ και μήνες
την Κυβέρνηση να σεβαστεί τον ένστολο και να συμμορφωθεί πλήρως προς
τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επι-

Μ

κρατείας, θεσμοθετώντας ένα μισθολόγιο που θα αναγνώριζε την επικινδυνότητα της εργασίας και θα αποκαθιστούσε τους μισθούς στα επίπεδα τουλάχιστον του 2012. Αντ’ αυτών, με έκπληξη
και εν κρυπτώ, ενημερωθήκαμε, λίγες
ώρες πριν από την προώθηση στη Βουλή του εφαρμοστικού νόμου του 3ου
Μνημονίου, ότι αυτός περιλαμβάνει και
το νέο φτωχολόγιο για τους ένστολους!
Ηχηρή απάντηση σε αυτόν τον εμπαιγμό έδωσε αμέσως το συνδικαλιστικό μας
κίνημα με την προσέλευση στις 17-517, στην Αθήνα, από κάθε γωνιά της Χώρας, χιλιάδων συναδέλφων μας, οι οποίοι
απαίτησαν όπως καταγράφεται και στο
εκδοθέν Ψήφισμα, την άμεση απόσυρση
των διατάξεων του ειδικού μισθολογίου
ώστε να υπάρξει ειλικρινής και ενδελεχής
διάλογος με στόχο τη διασφάλιση αξιο-
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μέτωπο για μια αξιοπρεπή ζωή
Μεγαλειώδης ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας και συμβολική διαμαρτυρία στο γραφείο
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Χουλιαράκη
πρεπών μισθών και συντάξεων. Στη συγκέντρωση έδωσαν το «παρών» βουλευτές, πολιτευτές, εκπρόσωποι μαζικών οργανώσεων και συνδικαλιστικών φορέων
στην ενέργεια και στην αποστρατεία, οι
οποίοι ακολούθησαν τη μαζική σε όγκο
συγκέντρωση και πορεία προς το Κοινοβούλιο, μέσω των οδών Σταδίου και Πανεπιστημίου, όπου εδρεύει το ΓΛΚ και που
για πρώτη φορά στα συνδικαλιστικά μας
χρονικά υπήρξε η ιστορική εμφάνιση ενός
προέδρου και μελών της Εκτελεστικής
Γραμματείας και του Διοικητικού Συμβουλίου που «υποδέχονταν» από το παράθυρο του υπουργικού γραφείου στον 3ο
όροφο, τους συναδέλφους αστυνομικούς, πυροσβέστες και λιμενικούς, εν μέσω συνθημάτων οργής και αγανάκτησης
κατά των κυβερνώντων.
Ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Γραμματείας κ. Γρηγόρης Γερακαράκος βαθιά συγκινημένος ευχαρίστησε τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις για τη στήριξη
της Ομοσπονδίας σε αυτήν την κρίσιμη
καμπή και απευθυνόμενος στο πλήθος,
έδωσε το στίγμα της ενότητας και της
δυναμικής συνέχισης των πρωτοβουλιών μας, καλώντας όλους να συνεχίσουμε την πορεία προς το Κοινοβούλιο,
όπου δίνουμε τη μάχη για την απόσυρση του μισθολογίου.
Στη Βουλή, αντιπροσωπεία των Ομοσπονδιών επέδωσε το Ψήφισμα στον
Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Γεράσιμο
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ και την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτα ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ και
ζήτησε απόσυρση των επίμαχων διατάξεων επισημαίνοντας τα αρνητικά του
σημεία και ουσιαστικό διάλογο με τις
συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Οι βελτιώσεις
Είχε προηγηθεί συνάντηση με τον
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ.
Νίκο ΤΟΣΚΑ ο οποίος μας ενημέρωσε
για ορισμένες βελτιώσεις επί των άρθρων, κατόπιν δικών μας προτάσεων
και ακολούθως τοποθετήθηκε στη Βουλή, γνωρίζοντας τα παρακάτω:

1. Άρση του πλαφόν της αποζημίωσης
για την εργασία πέραν του πενθημέρου
και επαναφορά της διαδικασίας χορήγησής της στο υφιστάμενο καθεστώς.
2. Χορήγηση του μηνιαίου επιδόματος παραμεθορίου, ύψους 100 € και
στα Σώματα Ασφαλείας.
3. Χορήγηση του επιδόματος εξομάλυνσης, το οποίο ενσωματώνεται στο
νέο επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και στους διαζευγμένους που
δεν έχουν την επιμέλεια των τέκνων.
4. Προσμέτρηση του χρόνου της
στρατιωτικής θητείας και των ετών
σπουδών στα μισθολογικά κλιμάκια, με
την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω χρόνοι
έχουν αναγνωριστεί μέχρι την 31-122016. Περαιτέρω διευκρινήσεις για την
εν λόγω αναγνώριση θα εμπεριέχονται
στην εγκύκλιο που θα εκδώσει το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων μετά από
τη ψήφιση του σχεδίου νόμου.
5. Κατώτερο πλαφόν στις νυχτερινές
ώρες εργασίας, προκειμένου να μην
δημιουργούνται προβλήματα στο μέσο
έκαστης χρονιάς και ζητούνται συνεχώς
πιστώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών για την κάλυψη των αναγκών των
Σωμάτων.
6. Αναγνώρισε τις στρεβλώσεις στα
μισθολογικά κλιμάκια και δεσμεύτηκε να
γίνει εναρμόνιση όπου απαιτείται, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών.
Δεδομένης και της ως άνω παραδοχής
του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
ότι σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, «το επόμενο διάστημα θα
εξεταστούν τα κλιμάκια μισθοδοσίας και
σε περίπτωση που χρειαστεί, θα γίνει
εναρμόνιση διότι πράγματι σε κάποιες
περιπτώσεις υπάρχουν κάποια ζητήματα
που πρέπει να εναρμονιστούν», και εφόσον διατείνονται ότι υπάρχει ουδέτερο
δημοσιονομικό κόστος, είμαστε έτοιμοι
να καταθέσουμε ουσιαστικές προτάσεις
ελπίζοντας ότι αυτή τη φορά ο διάλογος
δεν θα είναι προσχηματικός αλλά αποτελεσματικός ώστε να διορθωθούν οι

στρεβλώσεις και η ανισοκατανομή μισθών εντός του ειδικού μισθολογίου.
Οι τελευταίες μας πρωτοβουλίες αποτελούν πράξεις ανώτερης συνδικαλιστικής δράσης που ξεφεύγει από την πεπατημένη και θέτει όλους προ των ευθυνών τους. Γνωρίζουμε ότι ο δρόμος
που ακολουθούμε είναι ανηφορικός, αλλά είναι ο μοναδικός για να μας βγάλει
στο «ξέφωτο», αρκεί βεβαίως να υπάρξει
και από την άλλη πλευρά ειλικρινής διάθεση για επίλυση προβλημάτων και όχι
μια πολιτική απαξίωσης των ενστόλων.
Αγώνας ως την τελική δικαίωση με
την πλήρη συμμόρφωση της Κυβέρνησης στις Αποφάσεις του Συμβουλίου της
Επικρατείας!

Διαβεβαιώσεις για διάλογο προς άρση μισθολογικών αδικιών
ετά τις διαβεβαιώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
κ. Νίκου Τόσκα, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Χουλιαράκη και της Βουλευτού του
ΣΥΡΙΖΑ και Τομεάρχη Προστασίας του

Μ

Πολίτη, κας Παναγιώτας Κοζομπόλη, ότι
οι όποιες μισθολογικές στρεβλώσεις του
νέου ειδικού μισθολογίου θα τύχουν
αντικείμενο επεξεργασίας σε συνεργασία με την Ομοσπονδία μας, έληξε απογευματινές ώρες στις 18-5-17 η δια-

μαρτυρία μας στο Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους, η οποία είχε εκδηλωθεί από τις
εννέα η ώρα το πρωί της προηγουμένης.
Δηλώνουμε προς πάσαν κατεύθυνση
ότι εξ αρχής αποσκοπούσαμε και συνεχίζουμε να αποσκοπούμε στην ανεύρεση
λύσεων επ’ ωφελεία των συναδέλφων
μας και όχι στο να διαδηλώνουμε για να
διαδηλώνουμε. Καλούμε όλους σε πλήρη εγρήγορση. Τελικός μας στόχος είναι
η οφειλόμενη συμμόρφωση της ελληνικής κυβέρνησης στις αποφάσεις του
Συμβουλίου της Επικρατείας και η επιστροφή των μισθών τουλάχιστον στα
επίπεδα του 2012. Κάθε άλλη απόφαση
θα μας βρίσκει απέναντι.

Δεν υποστέλλουμε τη σημαία του
αγώνα, συνεχίζουμε με ενότητα και
αποφασιστικότητα!
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Οι αναφορές των πολιτικών αρχηγών
στο ειδικό μισθολόγιο
Ο πρωθυπουργός δεν βρήκε να πει ούτε μια λέξη για τα Σώματα Ασφαλείας

ταχυολογούμε αποσπάσματα από
τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών που αναφέρονται στα Σώματα Ασφαλείας κατά τη συζήτηση στη
Βουλή, με την επισήμανση ότι ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας δεν
βρήκε να πει ούτε δυο λόγια για μας,
όπως προκύπτει και από τα επίσημα
πρακτικά της συνεδρίασης της 18ης
Μαΐου 2017:
Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας: «Να μην ξεχάσω και
τον Υπουργό Άμυνας, που διαβεβαίωνε
τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και
των Σωμάτων Ασφαλείας ότι θα προστατεύσει τις απολαβές τους κι ότι θα
επιστρέψει τα αναδρομικά, για να φέρει

Σ

χωρίς καμμιά διαβούλευση μια σειρά
από παρεμβάσεις που κάνουν τους
στρατιωτικούς μας, τους λιμενικούς
μας, τους πυροσβέστες μας, τους αστυνομικούς μας να παραμιλούν. Και πίσω
από την Κυβέρνηση, πίσω από τον
Πρωθυπουργό, πίσω από τον Υπουργό
Οικονομικών, πίσω από τον Υπουργό
Άμυνας έρχονται δύο κόμματα, Βουλευτές οι οποίοι ψηφίζουν τα πάντα, αρκεί
να παραμείνουν για λίγο ακόμα στα
βουλευτικά έδρανα. Ξέρετε, κι εμείς ψηφίσαμε μνημόνια, δεν το κάναμε με τόσο ενθουσιασμό. (...) Περικόπτονται ειδικά μισθολόγια από το 2017, ιδίως
των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
και των Σωμάτων Ασφαλείας, με μειώσεις μισθών και κατάργηση των μισθολογικών προαγωγών. Αντί για τα
αναδρομικά τούς παίρνετε τώρα και τα
τωρινά. Αυτό ψηφίζετε σήμερα».
Φώφη Γεννηματά, πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τι
πραγματικά καλούμαστε να ψηφίσουμε
σήμερα; Τη μείωση ενός εκατομμυρίου,

περίπου, συντάξεων ακόμα και των χαμηλοσυνταξιούχων, τη δραστική μείωση
του αφορολόγητου, με ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις για όλους τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους και ιδιαίτερα πάλι τα χαμηλά εισοδήματα. Και
συνεχίζετε, δεν σταματάτε εδώ. Απελευθερώνονται οι ομαδικές απολύσεις και
εγκαταλείπονται οι δεσμεύσεις σας για
τις συλλογικές συμβάσεις. (...) Και αντί
να εφαρμόσετε τις αποφάσεις του ΣτΕ
και να στηρίξετε, όπως υποσχόσασταν
άλλοτε τους ένστολους, μειώνετε και τα
ειδικά μισθολόγια. Και όλα αυτά χωρίς
να έχετε πάρει καμμία απολύτως δέσμευση για το χρέος, με μόνη ελπίδα τι
θα αποδώσει η πίεση της κ. Λαγκάρντ
απέναντι στον κ. Σόιμπλε».
Δημήτρης Κουτσούμπας, Γενικός
Γραμματέας του ΚΚΕ: «Τι σόι αριστερή
Κυβέρνηση αλήθεια είναι αυτή που συζητάει την κατάργηση στο ειδικό μισθολόγιο για τους εργαζόμενους στην Πυροσβεστική, το Λιμενικό, την Αστυνομία;
Που δεν αναγνωρίζει το δικαίωμά τους
στην απεργία; Που αναγκάζονται ακόμα
και να αγοράζουν οι ίδιοι κράνη, στολές, άλλα υλικά χρήσιμα για την πυρόσβεση, τις πυρκαγιές, την προστασία
του περιβάλλοντος από τις φυσικές καταστροφές. Για παράδειγμα, οι πυροσβέστες -σε αυτούς αναφέρομαι- για
την προστασία του θαλάσσιου πλούτου,
για την πάταξη του λαθρεμπορίου οι εργαζόμενοι στο Λιμενικό, για την αντιμετώπιση του εγκλήματος οι αστυνομικοί,
ανάλογα οι εργαζόμενοι στις Ένοπλες
Δυνάμεις κ.λπ., ενώ φυσικά, πολύ χειρότερα, μέχρι γονάτισμα, υποφέρουν οι
συνταξιούχοι».
Ακολούθησε ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνος Καμμένος
ο οποίος με την έναρξη της ομιλίας του
είπε ότι είναι ιδιαίτερα ευτυχής διότι ενώ

υπήρχε η τεράστια πίεση για τη μείωση
του προϋπολογισμού εις βάρος του
προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων
και των Σωμάτων Ασφαλείας, «χωρίς να
επιβαρύνει το Υπουργείο Οικονομικών
και τον προϋπολογισμό της χώρας, κάνοντας μία συνεπή πολιτική με βάση
τους υφισταμένους προϋπολογισμούς
καταφέρνει όχι να μειώσει έστω και ένα
ευρώ, ένα μισθό των στελεχών των
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων
Ασφαλείας, αλλά αντίθετα 19,5 εκατομμύρια να δοθούν ως ένα μέρος από την
οφειλόμενη προς τα στελέχη αποκατάσταση της απόφασης του Συμβουλίου
της Επικρατείας».
Μάλιστα, αυτό το επίτευγμα το απέδωσε στη στενή συνεργασία που είχε με
την ΠΟΕΣ, με τα στελέχη των Ενόπλων
Δυνάμεων, αλλά και τα στελέχη της
ΓΔΟΣΥ, κατηγορώντας τους υπόλοιπους
φορείς ότι δήθεν αυτοί φταίνε για ό,τι
συνέβη! Είπε συγκεκριμένα: «Και αναφέρομαι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
διότι κάναμε μία προσπάθεια να συνδεθεί με τα σώματα ασφαλείας, αλλά, δυστυχώς, εκεί έχει πρυτανεύσει ο κομματικός συνδικαλισμός και περιφερόμενοι
στα καφενεία ψάλλοντας τον «Μαγγανά», λέγοντας ψέματα, νομίζουν ότι θα
κάνουν αντιπολίτευση αντί να έρθουν
να δουν τα συμφέροντα των συναδέλφων τους και να συνδυάσουν τα συμφέροντα των σωμάτων ασφαλείας με
τον ενόπλων δυνάμεων που θα μπορούσαν να είχαν αποδώσει. Και ευτυχώς ο Υπουργός ο κ. Τόσκας, και οφείλω να το πω δημόσια, με προσωπική
του επιμονή και παρά την κόντρα των
συνδικαλιστών κατάφερε να εξασφαλίσει ακριβώς τους πόρους αυτούς ώστε
να μην αδικηθούν τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας σε σχέση με των ενόπλων δυνάμεων».

Αποκαταστήστε τις αδικίες
αντί να ψάχνετε εχθρούς και σκοπιμότητες

α ήταν καλύτερο ο κ. ΥΕΘΑ Πάνος Καμμένος, να έκανε την αυτοκριτική του αντί
να αντιμάχεται όσους συνδικαλιστές θεωρεί ενοχλητικούς, ενώ την ίδια ώρα εκθειάζει
τους συνδικαλιστές του υπουργείου του, φτάνοντας στο σημείο να μέμφεται ακόμα και συναδέλφους υπουργούς.
Επί δύο χρόνια υποσχόταν αποκατάσταση των
αδικιών και συμμόρφωση της κυβέρνησης προς
τις αποφάσεις του ΣτΕ, και έρχεται να μας πει τώρα ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτό γίνεται με το
υποτιθέμενο νέο ειδικό μισθολόγιο. Υποστηρίζει
μάλιστα ότι ένα σημαντικό ποσό έχει ξανά κατατεθεί με δική του πρωτοβουλία σε ειδικό κωδικό
του ΥΕΘΑ που αποτελεί μέρος των οφειλόμενων
ποσών βάσει των αποφάσεων του ΣτΕ… Οι λογιστικές του αλχημείες τον καθιστούν μάλλον υποψήφιο για το υπουργείο Οικονομικών…

Θ

Απορίας άξιο, ωστόσο, είναι πώς είναι τόσο βέβαιος ότι δεν θα υπάρξουν μειώσεις και μάλιστα
ούτε ένα ευρώ, αφού το ίδιο το μισθολόγιο καθιερώνει προσωπικές διαφορές οι οποίες δεν είναι βέβαιο ότι θα ισχύουν για πάντα, αν πάρουμε
ως δεδομένο τι συνέβη με τις προσωπικές διαφορές των συνταξιούχων. Επίσης, πώς και δεν
γνωρίζει ότι ο συναρμόδιός του υπουργός, ο κ.

Τόσκας, παραδέχεται ότι με την καθιέρωση των
κλιμακίων θα υπάρξουν ανισότητες και σπεύδει
μετά από τις έντονες αντιδράσεις και ανησυχίες
μας, να μας καλέσει να δούμε από κοινού τι θα
προκύψει και αν μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Ή μήπως δεν γνωρίζει την ανισοκατανομή που
υπάρχει μεταξύ ενστόλων Ενόπλων Δυνάμεων και
Σωμάτων Ασφαλείας σε σχέση μισθολογίου-βαθμολογίου καθότι η πλειονότητα των αστυνομικών
δεν έχει την ίδια εξέλιξη με αυτή των αντίστοιχων
των Ενόπλων Δυνάμεων. Η μη εξέλιξη των μισθολογικών κλιμακίων από τα 29 έτη και πλέον για
τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας, η μη
χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίου, η περικοπή του πέμπτου 5νθημέρου, η μη χορήγηση
του επιδόματος εξομάλυνσης, ο μη υπολογισμός
της στρατιωτικής θητείας στη διαβάθμιση των μισθολογικών κλιμακίων και άλλα, δεν αποτελούν

άραγε για τον κ. Καμμένο ουσιαστικό λόγο για
ένα συνδικάτο να διαμαρτύρεται; Είναι δυνατόν
να μας λέει ότι έχουμε κομματικά κίνητρα όταν
από παντού προκύπτει ότι πρόκειται για φτωχολόγιο που βυθίζει ακόμα περισσότερο τον ένστολο στην φτώχια και τα Σώματα Ασφαλείας στην
απαξίωση εφόσον δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην αποστολή τους;
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, από ιδρύσεώς
του έως σήμερα, 25 και πλέον έτη, λειτούργησε
και λειτουργεί με αξιοπρέπεια και σεβασμό, τόσο
απέναντι στο συνάδελφο που υπερασπίζεται τα δικαιώματά του, όσο και απέναντι στην Κοινωνία.
Με σεβασμό και αξιοπρέπεια λοιπόν, καλούμε, για
άλλη μια φορά, όλους τους συναρμόδιους υπουργούς να αξιολογήσουν τα νέα δεδομένα και να αποκαταστήσουν τις μισθολογικές αδικίες αντί να ψάχνουν εχθρούς και κομματικές σκοπιμότητες.

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

ΧΑΝΙΑ

Να αναθεωρηθεί το δόγμα αντιμετώπισης
του μεταναστευτικού προβλήματος

Θα δοθεί
απάντηση;
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας επισημαίνει ότι παρά τις αναφορές που έχει κάνει για τη χρήση φάρου από τα οχήματα της Ελληνικής
Αστυνομίας κατά τις νυκτερινές
ώρες, δεν έχει αλλάξει η κατάσταση. Με έγγραφό της η Ομοσπονδία
προς τον αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ ζητά «όπως,
σε εύλογο χρονικό διάστημα έχουμε την επίσημη απάντηση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
για λόγους εύρυθμης δεοντολογικής και θεσμικής λειτουργίας».
Το σωματείο ασχολήθηκε επίσης
με τις συνθήκες κράτησης αλλοδαπών ατόμων από το ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.
Κορίνθου στην Διεύθυνση Αστυνομίας Αργολίδας, προκαλώντας και
την παρέμβαση της Ομοσπονδίας, η
οποία σε σχετικό της έγγραφο προς
το Αρχηγείο, ζητά όπως σε άμεσο
χρόνο παύσει η κράτηση αλλοδαπών ατόμων που έχουν μεταχθεί για
το σκοπό αυτό από το ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.
Κορίνθου στο Α.Τ. Ναυπλίου στο
πλαίσιο του προληπτικού διαχωρισμού αλλοδαπών ατόμων που αναπτύσσουν έντονη παραβατική έως
και αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά
στα Κέντρα Κράτησης όπως αυτό
της Κορίνθου.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας επισημαίνει και καταγγέλλει, τις τραγικές συνθήκες
φύλαξης αυτών των ατόμων, οι
οποίοι εκδηλώνουν σε πολλές των
περιπτώσεων βίαιες έως και αυτοκαταστροφικές τάσεις, με απροσδιόριστο σκοπό και κατάληξη, εκτιμώντας προφανώς ότι κατ’ αυτό τον
τρόπο θα επιταχύνουν τις προβλεπόμενες εκ του νόμου διαδικασίες
με ίδιο όφελος.
Τέλος, το σωματείο με ανακοίνωσή του κάνει γνωστό ότι κατόπιν
προσπαθειών του σε συνεργασία με
την ΠΟΑΣΥ και άλλους φορείς, πέτυχε την συνολική αύξηση των οργανικών θέσεων κατά 10 θέσεις
συν 16 θέσεις ως επιστροφή των
51 θέσεων που είχαν καταργηθεί το
2014. Το σωματείο εκφράζει την
ικανοποίησή του, ευχαριστεί όσους
συνέβαλαν σε αυτό και επιδιώκει
περαιτέρω την εύρυθμη λειτουργία
της νεοσυσταθείσης υπηρεσίας του
ΑΤ Επιδαύρου.

Η
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διαχείριση των μεταναστευτικών-προσφυγικών ροών και οι
επιπτώσεις της απασχολούν την
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χίου
η οποία ζήτησε την παρέμβαση της ΠΟΑΣΥ για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Με έγγραφό της προς τον Αρχηγό
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο
κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα, η ΠΟΑΣΥ
σημειώνει ότι «η διαφαινόμενη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Τουρκίας για την αντιμετώπιση
της μεταναστευτικής και προσφυγικής
κρίσης, ένα περίπου χρόνο μετά την
υπογραφή της τίθεται εν αμφιβόλω, καθώς οι ροές αυτές συνεχίζονται προς τα

Η

νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αμείωτες,
με χαρακτηριστικά σαφώς διαφορετικά
σε σχέση με την προέλευση των αλλοδαπών υπηκόων και όπως αυτά διακινούνται από τα παράνομα κυκλώματα
των δουλεμπόρων.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Χίου, με το υπ’ αρίθμ. 12/2017 από
03/05/2017 επισυναπτόμενο έγγραφό της, καταγγέλλει και εξειδικεύει το
πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης και κυρίως τα νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά που την προσδιορίζουν, με
την παράνομη εισδοχή ατόμων με έντονη παραβατική και αντικοινωνική συμπεριφορά, προερχόμενοι από χώρες της

Βορείου Αφρικής. Δίχως να παραγνωρίζουμε την όποια προσπάθεια έχει καταβληθεί από την πλευρά του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας, με την ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού και την
στήριξη των υπηρεσιών σε υλικοτεχνική
υποδομή της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Χίου, αυτό σήμερα φαντάζει ως έλασσον και επιβάλλεται να αναθεωρηθεί εκ
νέου το δόγμα αντιμετώπισης του μεταναστευτικού προβλήματος.
Στο πνεύμα αυτής της αντίληψης, θα
πρέπει να αξιολογηθούν οι προτάσεις
της οικείας Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων και στο μέτρο του εφικτού
όπως τύχουν καθολικής στήριξης, με

γνώμονα την διασφάλιση της τοπικής
κοινωνίας, της εμπέδωσης του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και την
τήρηση της έννομης τάξης στο νησί,
που ζει πρωτόγνωρες καταστάσεις βίας.
Το φιλότιμο των συναδέλφων όσο και
εάν θεωρείται αστείρευτο, κάποτε
εξαντλείται και ευελπιστούμε στην δική
σας αρωγή όπως πράττετε άλλωστε στο
ακέραιο επί Αρχηγίας σας».
Η Ένωση ειδικότερα, ζητά την ενίσχυση της Δ.Α. Χίου με προσωπικό και
εξοπλισμό καθώς και την λειτουργία
μόνο μιας δομής φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών με κατάλληλο χωροταξικό σχεδιασμό.

ΛΑΡΙΣΑ

Να μην χαθεί το διμοιριακό επίδομα
η χορήγηση επιχειρησιακού επιδόματος στους αποσπασθέντες
αστυνομικούς των Διμοιριών Υποστήριξης λόγω μεταναστευτικών ροών, ζητά η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας.
Όπως αναφέρει σε σχετικό έγγραφό
της που προωθήθηκε στο Αρχηγείο μέσω ΠΟΑΣΥ, «το Αρχηγείο με σχετική
διαταγή του, αποφάσισε την απόσπαση
150 περίπου αστυνομικών από όλη
σχεδόν τη χώρα, σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, για συγκρότηση Διμοιριών
Υποστήριξης. Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας από τις οποίες προέρχονται τα
ανωτέρω άτομα, διέκοψαν ως όφειλαν,

Τ

το «διμοιριακό» επίδομα σε όσους το
ελάμβαναν, καθώς έπαψαν πλέον να είναι μέλη των κατά τόπους Δ.Υ. Σύμφωνα με ενημέρωση του Σωματείου μας,
από αποσπασμένους συναδέλφους, έχει
προφορικά δοθεί αρνητική απάντηση
ως προς τη χορήγηση του «επιδόματος
ΜΑΤ» ύψους 75 ευρώ ανά μήνα, με την
αιτιολογία ότι δεν είναι προϋπολογισμένο. Επειδή οι συνάδελφοι που συγκρότησαν τις «έξτρα» Δ.Υ. εννοείται ότι δικαιούνται να τους χορηγηθεί το αντίστοιχο επίδομα, ενώ σχεδόν οι μισοί εξ’
αυτών, ήδη το λάμβαναν κανονικά προ
της απόσπασής τους, παρακαλούμε για
την σχετική παρέμβασή σας στο ΑΕΑ,

ώστε άμεσα να υπάρξει η επαναχορήγηση του επιδόματος».

Ρεπό για τον αγώνα
Το Σωματείο, επίσης, εξέφρασε δημόσια, τα συγχαρητήρια σε όλους τους
συναδέλφους, που έλαβαν μέτρα τάξεως - τροχαίας και ασφάλειας στο Βόλο,
κατά τη διάρκεια του τελικού κυπέλλου
ποδοσφαίρου. Όπως επισημαίνει, άπαντες υπερέβησαν εαυτούς, εργαζόμενοι
επί πάρα πολλές συνεχόμενες ώρες, σε
συνθήκες πραγματικής μάχης, με άμεσο
κίνδυνο της σωματικής τους ακεραιότητας, ενώ κατάφεραν να κρατήσουν ανέπαφη τη πόλη του Βόλου καθώς, χάρη

στο σωστό σχεδιασμό, εντός αυτής κυκλοφορούσαν οπαδοί μόνο της μίας
ομάδας». Το σωματείο ζήτησε τη χορήγηση δύο (2) ημερησίων αναπαύσεων,
επιπλέον των δικαιουμένων, σε ΟΛΟ το
προσωπικό που διατέθηκε στα μέτρα
του τελικού κυπέλλου, ο δε Διευθυντής
Αστυνομίας Λάρισας, παρακαλείται γ ια
τη χορήγηση μίας (1) ημερήσιας ανάπαυσης σε όλο το προσωπικό της Δ.Α.
Λάρισας, το οποίο εργάσθηκε άοκνα σε
«σπαστό» ωράριο, εντός των ορίων της
Δ.Α. Λάρισας, εξασφαλίζοντας την
απρόσκοπτη διέλευση χιλιάδων φιλάθλων, και των δύο φιναλίστ».

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Ετήσια απολογιστική γενική συνέλευση
ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 27-04-2017 στην
αίθουσα διαλέξεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, η Ετήσια Απολογιστική Γενική Συνέλευση της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Καρδίτσας.
Μετά την έγκριση του ετήσιου Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού
οι Αστυνομικοί της Καρδίτσας είχαν την
ευκαιρία να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στα ασφαλιστικά και
συνταξιοδοτικά θέματα, ενώ ακολούθησε ενημέρωση για το ίδρυμα «Εξοχές

Μ

Ελληνικής Αστυνομίας» και τις παροχές
του στο αστυνομικό προσωπικό.
Στη Γενική Συνέλευση παραβρέθηκαν
ο Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και πρόεδρος της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών κ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος, ο
Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου
της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών υπαλλήλων Αιτωλίας
κ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Νικόλαος, το μέλος
του διοικητικού συμβουλίου της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. και πρόεδρος της Ένωσης

Αστυνομικών Υπαλλήλων Λάρισας κ.
ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ Αθανάσιος, ο εκπρόσωπος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στο Ίδρυμα «Εξοχές
Ελληνικής Αστυνομίας» κ. ΜΗΤΣΙΚΟΣ
Λαμπρός, ο πρόεδρος της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων, κ.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ιωάννης και ο γενικός
γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Τρικάλων κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Αχιλλέας. Τέλος, κατά τη διάρκεια της
Γενικής Συνέλευσης απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα στον Υπαρχιφύλακα ΦΟΥΚΗ Θωμά, του Τμήματος Τροχαίας

Καρδίτσας, διότι ευρισκόμενος εκτός
Υπηρεσίας βρήκε τσαντάκι, το οποίο περιείχε μεγάλο χρηματικό ποσό, το οποίο
και παρέδωσε στον ιδιοκτήτη του.

ΞΑΝΘΗ

Καταγγελίες για την κατάργηση του Α.Σ. Σελέρου
πολυαναμενόμενη αναδιάταξη-αναδιάρθρωση των αστυνομικών υπηρεσιών της
Ελληνικής Αστυνομίας συνεχίζει να ταλανίζει και να απασχολεί το σύνολο των συναδέλφων μας ανά την Επικράτεια, καθώς διάχυτη πλέον είναι η αίσθηση ότι αυτή η καινοτομία έγινε με
όρους μνημονίων και όχι με όρους κοινωνίας

Η

όπως άλλωστε ήταν και το ζητούμενο, μετά μάλιστα και από την δημόσια διαβούλευση που έγινε
με τις τοπικές κοινωνίες.
Αυτό τονίζει η ΠΟΑΣΥ με αφορμή το έγγραφο
της Συνδικαλιστικής Κίνησης Αστυνομικών Ξάνθης, με το οποίο επισημαίνει την αναγκαιότητα
αλλαγών της αναδιάρθρωσης-αναδιάταξης που

επέρχεται στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης
(κατάργηση Α.Σ. Σελέρου), καθώς και την ενίσχυσή της με έμψυχο δυναμικό και τους λόγους που
επιβάλλουν αυτή την υλοποίηση.
Παρακαλούμε όπως, αξιολογηθούν οι αιτιάσεις
της Πρωτοβάθμιας Οργάνωσής μας και στο μέτρο
του εφικτού γίνουν αποδεκτές, με γνώμονα πάν-

τοτε το εύρυθμο της λειτουργίας του Σώματος,
των συνθηκών εργασίας των αστυνομικών και
ασφαλώς της εμπέδωσης του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, σημειώνει η ΠΟΑΣΥ στο έγγραφό της προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα.

12

ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΣ

ΝέαΑστυνομία Απρίλιος 2017

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Μήνυση για την φύλαξη στόχων

ο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής υπέβαλλε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για το
τεράστιο θέμα της φύλαξης των «ευπαθών στόχων» ενημερώνοντας τα μέλη της ότι εξάντλησε σχολαστικά κάθε περιθώριο εύρεσης λύσης και ορθολογικής «διαχείρισης» του θέματος. «Ευελπιστούσαμε ότι θα υπήρχε ανταπόκριση εκ μέρους της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι ζωής και σωματικής ακεραιότητας

Τ

των φυλασσόμενων αλλά και των Συναδέλφων που διατίθενται για αυτό το σκοπό, πλην όμως διαψευστήκαμε», σημειώνει
σε σχετική ανακοίνωση.
«Δεν μπορούσαμε πλέον να ανεχόμαστε όλες αυτές τις απίθανες ελλείψεις και πλημμέλειες, δεν μπορούσαμε πλέον να
κωφεύουμε στις διαρκείς αιτιάσεις και διαμαρτυρίες των Συναδέλφων για τους κινδύνους που διατρέχουν καθημερινά,
ούτε στην επιλεκτική αποδέσμευση δυνάμεων ανά Διεύθυνση
με εμφανή την παντελή έλλειψη σχεδιασμού. Είναι δε άξιο
μνείας το ότι η επίσημη Πολιτεία δεν πήρε ούτε τις απαραίτητες
νομικές πρωτοβουλίες για «εξορθολογισμό» του ισχύοντος (!)
Π.Δ. 141/91 ως σήμερα. Αναγκαστήκαμε λοιπόν να προσφύγουμε στην Ελληνική Δικαιοσύνη για να αποδοθούν ευθύνες
και με τη σιγουριά ότι βοηθάμε να σωθούν ανθρώπινες ζωές.
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι έχουμε όλοι μας την ιστορική
ευθύνη να αναδείξουμε και να θεραπεύσουμε κάθε τι που μας
εκθέτει σε μη οφειλόμενο κίνδυνο ζωής και πρέπει όλοι ενωμένοι να δώσουμε συντεταγμένα και αυτή τη μάχη».

ΜΑΓΝΗΣΙΑ

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Ημερίδα με θέμα Εθελοντές
Δότες Μυελού των Οστών
μερίδα με θέμα «Εθελοντές Δότες Μυελού των Οστών- Μαζί
μπορούμε να κάνουμε τη Λευχαιμία παρελθόν» πραγματοποιήθηκε
στην Καλαμάτα από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας, τη
Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας και
το Σύλλογο Εθελοντών Δοτών Καλαμάτας «Αρχέγονο Κύτταρο Αίματος».
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, τιμήθηκε ο Αρχιφύλακας Νικόλαος Ζωγράφος, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Αστυνομίας Λακωνίας, ως ο πρώτος εθελοντής δότης Αστυνομικός, που έχει προχωρήσει στη δωρεά μυελού των οστών,
αναδεικνύοντας έτσι το κοινωνικό πρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας.
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«Η Ένωσή μας αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους όσους παρευρέθησαν στην Ημερίδα και ειδικότερα τους δύο ιατρούς ομιλητές οι οποίοι
με την παρουσίασή τους παρακίνησαν
δεκάδες συναδέλφους Αστυνομικούς
αλλά και πλήθος πολιτών να ανταποκριθούν άμεσα και να εγγραφούν ως εθελοντές δότες του μυελού των οστών,
γεγονός που αποδεικνύει ότι ο στόχος
που είχαν εξαρχής θέσει οι συνδιοργανωτές και αφορούσε την αφύπνιση και
ευαισθητοποίηση των πολιτών αλλά και
των Αστυνομικών σε ότι αφορά τον
εθελοντισμό για δότες μυελού των
οστών, επετεύχθη» καταλήγει η ανακοίνωση του σωματείου.

Να μη χαθεί το ιστορικό οίκημα
ι διαδικασίες της μεταστέγασης του Α.Τ. Βόλου, που
αποτελούσε και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη πόλη
μας, όχι μόνο αμιγώς για αστυνομικούς αλλά κυρίως
για ιστορικούς λόγους, έχουν πια περιέλθει στο τελικό στάδιο,
σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας.
«Εντούτοις παρατηρούμε με έντονη ανησυχία μια χαρακτηριστική αδράνεια της Δ.Α. Μαγνησίας όσον αφορά τη διατήρηση του ιστορικού αυτού οικήματος σημείου αναφοράς και
σήμα κατατεθέν της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας, Εξίσου εντύπωση μας προκάλεσε το γεγονός πως διάχυτη ήταν
η πεποίθηση, ειδικά στο δεύτερο όροφο της Δ.Α. Μαγνησίας,
πως το οίκημα θα χαθεί ή θα χαριστεί σε αρπαχτικά που άμεσα
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περιμένουν να κατασπαράξουν το κουφάρι του». Το Δ.Σ. της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας έλαβε την απόφαση να δραστηριοποιηθεί και με την αρωγή και δυναμική του
Προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ Γρηγορίου, να
εμποδείσει όσους ορέγονται το Ιστορικό οίκημα του Α.Τ. ΒΟΛΟΥ, υποστηρίζοντας ότι ΔΕ ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ.
Θεωρούμε αδιανόητο να απολεσθεί περιουσία της Ελληνικής
Αστυνομίας.
Έτσι, στις 3 Απριλίου 2017, ο Πρόεδρος της Ένωσης κ.
Ανάργυρος ΔΙΧΤΑΣ πραγματοποίησε συνάντηση στο Αρχηγείο
της ΕΛ.ΑΣ. με τον κ. Επιτελάρχη, Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ, ο οποίος συντάχθηκε πλήρως με την προτεινόμενη από το σωματείο λύση.

ΡΕΘΥΜΝΟ

Εποικοδομητική συνάντηση στο Αρχηγείο

ο προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρεθύμνου πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις στο
Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, με τον Προϊστάμενο του Επιτελείου Α.Ε.Α., Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ
Μιχαήλ και τον προϊστάμενο του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε.Α., Υποστράτηγο κ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Ανδρέα, παρουσία του μέλους του Δ.Σ. της ΠΟΑΣΥ
κ. ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ Μανούσου.
Όπως ανακοίνωσε το σωματείο, «συζητήθηκαν αναλυτικά
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τα προβλήματα που απασχολούν το νομό μας καθώς και άλλα
γενικά θέματα, όπως η επικείμενη αναδιάρθρωση, το νέο βαθμολόγιο, η εβδομαδιαία υπηρεσία κλπ. Έγινε αναλυτική αναφορά για την εξέλιξη των εργασιών όσο αφορά το νέο Αστυνομικό Μέγαρο, με αισιόδοξα μηνύματα για την υλοποίηση
του συγκεκριμένου έργου. Με μεγάλη μας χαρά διαπιστώσαμε
ότι και οι δύο στρατηγοί γνώριζαν τα περισσότερα προβλήματα
που τους τέθηκαν και δήλωσαν πρόθυμοι να βοηθήσουν ουσιαστικά για την επίλυσή τους».
Επίσης, μέλη του ΔΣ του σωματείου επισκέφθηκαν το ΑΤ
και ΤΑ Γεροποτάμου όπου παρουσία της διοίκησης και συναδέλφων, συζητήθηκαν αναλυτικά τα προβλήματα όπως η υποστελέχωση, η έλλειψη ανακριτικών υπαλλήλων, η έλλειψη
θέρμανσης-ψύξης κλπ. αναδείχθηκε δε το θέμα της στέγασης
του νέου ΑΤ Μυλοποτάμου, θέμα που συζητήθηκε στη συνέχεια και με τον δήμαρχο Μυλοποτάμου κ. Δημήτριο ΚΟΚΚΙΝΟ
ο οποίος δήλωσε ότι γνωρίζει το πρόβλημα και προσπαθεί να
βρει καλύτερο κτίριο.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Συνυπηρέτηση αστυνομικού με σύζυγο εκπαιδευτικό
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων, έγινε
αποδέκτης παραπόνων μελών της, των οποίων ο/η σύζυγος είναι εκπαιδευτικός και ενώ αποσπώνται λόγω συνυπηρέτησης βάσει του ν. 2946/2001, συνεχίζουν να υφίστανται ταλαιπωρία καθώς ως τόπος συνυπηρέτησης μεταφράζεται
ολόκληρος ο νομός και όχι ο Δήμος όπου εδρεύει η υπηρεσία
του/της συζύγου. Προκειμένου νε αρθούν οι αδικίες, προτείνει
τη βελτίωση του συγκεκριμένου νομοθετήματος και συγκεκριμένα να προστεθεί στο άρθρο 21 του ν. 2946/2001, η παράγραφος: «Ως περιοχή που υπηρετεί ο/η σύζυγος νοείται ο Δήμος
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στον οποίο εδρεύει η Υπηρεσία του ένστολου και σε καμία περίπτωση σε απόσταση άνω των 10 χιλιομέτρων από αυτή. Για
τα νησιά, ως περιοχή απόσπασης λόγω συνυπηρέτησης νοείται
το ίδιο το νησί υπό την προϋπόθεση να πληρείται η ανωτέρω χιλιομετρική απόσταση από την έδρα της Υπηρεσίας». Με άλλη
παρέμβασή της η Ένωση ανέδειξε το πρόβλημα με τη φύλαξη
ευπαθών στόχων, χωρίς να τηρούνται οι όροι υγιεινής και
ασφάλειας. Το σωματείο τέλος συμμετείχε στην κινητοποίηση
που διοργανώθηκε από την ΠΟΕΔΗΝ στα Ιωάννινα με στόχο
την ανάδειξη των προβλημάτων στο χώρο της υγείας.

ΝΟΤΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Να απαλειφθεί ο χρονικός
περιορισμός για τα δάνεια
α τροποποιηθούν οι ευνοϊκές διατάξεις του νόμου περί αποπληρωμής
δανείων σε περιπτώσεις θανάτου ή τραυματισμού εν ώρα υπηρεσίας,
ζητά η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτίου Δωδεκανήσου.
Με έγγραφό της προς την Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας σημειώνει ότι
«η πολιτεία με τις διατάξεις των παραγρ. 1, 2, 3, 4 και 6 του άρθρου 8 του ν.
4285/2014, ορθά αναγνώρισε την προσφορά των συναδέλφων που θυσιάστηκαν ή κατέστησαν πλήρως ανίκανοι από έγκλημα βίας, εξομοιώνοντάς τους
με τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών. Επιπλέον με την παραγρ. 5 του άρθρου
8 του παραπάνω Νόμου, προσέθεσε το άρθρο 5α στον ν. 1897/1990, σύμφωνα με το οποίο σε περίπτωση που το θύμα, η σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα είχαν λάβει δάνειο για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών τους, το Δημόσιο
αναλαμβάνει την εξυπηρέτησή του έως την πλήρη αποπληρωμή του δανείου ή
έως το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, περιορίζοντας όμως
την εφαρμογή σε περιπτώσεις τρομοκρατικών πράξεων ή εγκλημάτων βίας που
έλαβαν χώρα από 1ης Ιανουαρίου 2014 και εφεξής.
Κύριε Αρχηγέ, με δεδομένη την ευαισθησίας σας σε θέματα προσωπικού,
λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι δικαιούχοι των ανωτέρω ευεργετικών διατάξεων
(άρθρο 5α) θα είναι ελάχιστοι, θεωρούμε ότι ο χρονικός (από 1-1-14) περιορισμός αποκλείει αδίκως συναδέλφους και δεν συνάδει με την αντιμετώπιση
που πρέπει να έχουν, με προφανή την πρόθεση του νομοθέτη να αναγνωρίσει
εμπράκτως την εξαιρετική υπηρεσία την οποία προσέφεραν. Η εκτίμησή μας
είναι ότι από την πλευρά της Υπηρεσίας, θα πρέπει να αναληφθούν οι απαιτούμενες πρωτοβουλίες προκειμένου να απαλειφθεί ο χρονικός περιορισμός
και να υπάρξει ισονομία για όλους».
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Για τον τραυματισμό
Τέλος, το σωματείο, με αφορμή τον τραυματισμό αστυνομικού κατά τη διάρκεια
αγώνα Γ΄ εθνικής (Ρόδος – Ιαλυσός) στον οποίο παραβρέθηκαν περίπου 600
θεατές, σημειώνει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του: «Εμείς δεν μπορούμε να
γνωρίζουμε αν τα λάθη οφείλονται στον σχεδιασμό ή στην υλοποίηση των μέτρων, αυτό που μπορούμε όμως να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι δεν είναι δυνατόν να τοποθετούνται οι φίλαθλοι των αντιπάλων ομάδων στην ίδια κερκίδα,
την στιγμή που το υπόλοιπό γήπεδο είναι άδειο. Και αφού θέτει σειρά καίριων
ερωτημάτων, καταλήγει: «Όποιες και αν είναι οι απαντήσεις στα ανωτέρω ερωτήματα εμείς θα τις αναζητήσουμε ακόμα και αν γίνει προσπάθεια να περάσουν
στα ψιλά γράμματα τα όσα συνέβησαν χθες στο δημοτικό στάδιο Ρόδου. Είναι
καιρός ο κάθε ένας να αναλάβει τις ευθύνες του, σε όποια πλευρά και αν βρίσκεται με δεδομένο ότι, όταν σε ένα αδιάφορο παιχνίδι δημιουργούνται έκτροπα,
αντιλαμβανόμαστε όλοι μας σε ένα ντέρμπι τί μπορεί να συμβεί!»
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Πιλοτική έφεση για τους Ανθυπαστυνόμους
ο Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αθηνών, πληροφορεί
τους συναδέλφους – μέλη της ότι
συζητήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου στο Γ΄
τμήμα του Σ.τ.Ε. πιλοτική Έφεση για
τους Ανθυπαστυνόμους του ν. 3686/
08 που δεν προήχθησαν (αριθ. κατάθ.
2992/2012) και αναμένεται η Απόφαση
με εξαιρετικό ενδιαφέρον λόγω της
σπουδαιότητάς της. Ως εκ τούτου είναι
ευθέως παραπλανητικά όσα δημοσιεύονται πρόσφατα και διακινούνται
ιδίως μέσα από το διαδίκτυο και τα φαξ
των Αστυνομικών Υπηρεσιών για δήθεν
μελλοντικές πιλοτικές δίκες κ.λ.π. από
δικηγορικό γραφείο, γιατί αυτό ήδη έχει
πραγματοποιηθεί με νομικούς συμπαραστάτες τους δικηγρους της Ένωσής μας.
Για το αποτέλεσμα της παραπάνω δίκης θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση –

Τ

Ένωσής μας παρέχει άμεσα βοήθεια
στους ίδιους ή σε κάποιο πρόσωπο του
οικογενειακού τους περιβάλλοντος.
Οφείλουμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε
τους συναδέλφους που ενισχύουν αυτές
τις δράσεις της Ένωσης Αθηνών», καταλήγει η ανακοίνωση του σωματείου.

ενημέρωση και κατόπιν θα αποφασισθεί
η διαχείριση των Αιτήσεων Ακυρώσεως
που εκκρεμούν στα Διοικητικά Εφετεία,
των υπολοίπων Εφέσεων στο ΣτΕ και
τυχόν λήψη απόφασης για κατάθεση
νέων Αιτήσεων Ακυρώσεως.

«Αυτοψίες»
Αντιπροσωπεία της Διοίκησης της
Ένωσης συνάντησε τους «ηρωικούς»
συναδέλφους που έχουν απομείνει να
υπηρετούν στο Α.Τ. και Τ.Α. Αμπελοκήπων, από τους οποίους μας μεταφέρθηκε
η ζοφερή υπηρεσιακή καθημερινότητα
που βιώνουν αναφορικά με την έλλειψη
προσωπικού, τα μη χορηγούμενα ρεπό,
την έλλειψη υγιεινών συνθηκών εργασίας κλπ. «Η Ένωση Αθηνών για ακόμα
μια φορά δεν θα σταθεί μόνο στην ανάδειξη των σοβαρών αυτών ζητημάτων,

αλλά θα απευθυνθεί αρμοδίως, επιζητώντας λύσεις ακόμα και μέσω της νομικής
οδού, όπου και αν αυτό κριθεί αναγκαίο.
Έως πότε η Πολιτεία θα βασίζεται μόνο
στο φιλότιμο του Αστυνομικού;» καταλήγει η ανακοίνωση του σωματείου.

Αιμοδοσία
«Για πρώτη φορά στα χρονικά της λειτουργίας της Ένωσής μας πραγματοποιήθηκε στα γραφεία μας εθελοντική αιμοδοσία για την Τράπεζα Αίματος της Ένω-

σης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών. Η
ανταπόκριση των συναδέλφων στο κάλεσμά μας ήταν συγκλονιστική, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά ότι οι αστυνομικοί διακρίνονται για την κοινωνική
τους ευαισθησία. Ταυτόχρονα μας έδωσαν τη δύναμη να συνεχίσουμε ανάλογες
δράσεις, οι οποίες προσφέρουν στον συνάδελφο και στο κοινωνικό σύνολο που
έχουν ανάγκη, γιατί είναι σημαντικό να
γνωρίζει ο αστυνομικός και οι πολίτες ότι
την κρίσιμη στιγμή η Τράπεζα Αίματος της

Άσκοπη απασχόληση υπηρεσιών
Το σωματείο κατήγγειλε, τέλος, ότι
ιδιώτες επαγγελματίες και επιχειρήσεις
αποστέλλουν στις υπηρεσίες Αθηνών
μέσω συσκευής τηλεομοιοτυπίας «fax»
διαφημιστικά έντυπα όπου προβάλλουν
τα προϊόντα τους και τις παρεχόμενες
υπηρεσίες τους. Η Ομοσπονδία από την
πλευρά της ζητά από το Αρχηγείο να
προστατέψει το κύρος και την εύρυθμη
λειτουργία του Σώματος. Το Αρχηγείο
απάντησε επ’ αυτού εγγράφως

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης για τα προβλήματα της ΓΑΔΘ
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε
τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας
Τάξης κ. Δημήτριο Αναγνωστάκη, με
κυριότερο ζήτημα της επίσκεψης την
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών ΕΛ.ΑΣ. στη
ΓΑΔΘ. Η συνάντηση έγινε παρουσία του
Προϊστάμενου Επιτελείου του Αρχηγείου
Αντιστράτηγου κ. Μιχαήλ Καραμαλάκη
και του Αντιπρόεδρου Θεμάτων Μελετών & Επιμόρφωσης Αστυνομικών της
ΠΟΑΣΥ κ. Σταύρου Μπαλάσκα.
Στη συνάντηση τονίστηκε εκ μέρους
της Ένωσης η αναγκαιότητα τήρησης
του νέου οργανογράμματος που έχει
συνταχθεί, σε απόλυτο βαθμό. Για την
ορθή κατανομή του προσωπικού επιβάλλεται να μην προσπεραστούν οι
πραγματικές ανάγκες των Υπηρεσιών.
Επίσης, επισημάνθηκε ότι για την επιλογή των κτιριακών εγκαταστάσεων βα-
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σικός γνώμονας πρέπει να είναι η καταλληλότητά τους και η τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, και όχι
η επιλογή των λιγότερο κατάλληλων.
Το Προεδρείο τόνισε την μεγάλη
ανάγκη για άμεση ανανέωση του στόλου της ΓΑΔΘ. Με την παρούσα κατάσταση ελλοχεύει μεγάλος κίνδυνος μετά
την Αναδιάρθρωση να εξοικονομηθεί
προσωπικό αλλά να μην υπάρχουν οχήματα και υλικοτεχνική υποδομή για τις
εποχούμενες περιπολίες.
Παράλληλα, για την επιτυχία του όλου
εγχειρήματος επιβάλλεται η εκ βάθους
επανεξέταση του τρόπου φύλαξης των
ευπαθών στόχων. Αν δεν αλλάξει ο
τρόπος διάθεσης των Αστυνομικών σε
πολυάριθμες σκοπιές ήσσονος σημασίας, μεγάλο μέρος του προσωπικού θα
συνεχίσει να απασχολείται σε υπηρεσίες
που δεν στοχεύουν στην γενική αστυ-

νόμευση και την προστασία της δημόσιας τάξης.
Τέλος, η ΕΑΥΘ πρότεινε την δημιουργία Διαβαλκανικού Κέντρου Εκπαίδευσης Αστυνομικών με έδρα την Σχολή
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας στη Βέροια. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της Σχολής, η
καίρια θέση της και το ειδικευμένο προσωπικό προσφέρονται για τον σκοπό
αυτό, γεγονός που θα λειτουργήσει θετικά για την εικόνα και το προσωπικό
του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας.
Όπως ανακοίνωσε το σωματείο, «ο
Γενικός Γραμματέας μας ανέφερε ότι η
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιείται με κατεύθυνση την άμβλυνση των υπαρχουσών υπηρεσιακών δυσλειτουργιών και
σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει
αφορμή για τη δημιουργία νέων ανισορ-

ροπιών. Κλείνοντας μας δήλωσε ότι το
πρώτο βήμα για την υλοποίηση της Αναδιάρθρωσης έχει γίνει ήδη και θα ακολουθήσουν κι άλλα βήματα με στόχο τον
εκσυγχρονισμό του Σώματος».
Εξάλλου, με έγγραφά του προς τον
ΓΕΑ Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγο κ.
Χρήστο Δραγατάκη, το σωματείο ζητά
να διαφυλαχθεί ο εύρυθμος τρόπος λειτουργίας των ΟΠΚΕ ενώ καταγγέλλει ότι
ταλαιπωρούνται ασκόπως συνάδελφοι

της ΔΑΕΘ που αποσπάστηκαν στη Χίο.
Άλλη παρέμβαση της Ένωσης αφορά
τις αρμοδιότητες και την ενασχόληση
αποκλειστικά και μόνο με την έκδοση
των διαβατηρίων των υπηρετούντων
συναδέλφων στην αρμόδια Υπηρεσία,
λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου,
της απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των
πολιτών, της εύρυθμης λειτουργίας των
γραφείων έκδοσης διαβατηρίων και του
μεγάλου εύρους εργασίας.

ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Στα γραφεία της Ένωσης ο Γενικός Περιφερειακός
Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Ελλάδας
υνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας με το Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Δυτικής Ελλάδας,
Υποστράτηγο κ. Αδαμάντιο ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ.
Στη συζήτηση τέθηκαν υπόψη του κ. Γενικού
ζητήματα που χρονίζουν και απασχολούν το
αστυνομικό προσωπικό της Δ.Α. Ακαρνανίας.
Ειδικότερα, η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, η εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας
των πολιτών, η αύξηση της γραφειοκρατίας, η
καταπόνηση του προσωπικού με την εντατικοποίηση της εργασίας λόγω συνεχών καθημερινών μέτρων, η υποστελέχωση των Υπηρεσιών
έδρας και των περιφερειακών τμημάτων, που
ελλοχεύει κινδύνους για όλους, αστυνομικούς
και πολίτες. Επίσης, τέθηκε το θέμα της χορήγησης των οφειλόμενων ημερήσιων αναπαύσε-

Σ

ων, η συχνή συγκρότηση της Διμοιρίας Υποστήριξης που έχει ως αποτέλεσμα την καταστρατήγηση του ωραρίου εργασίας, η μη εφαρμογή της
εβδομαδιαίας υπηρεσίας, ανατρέποντας έτσι τον
υπηρεσιακό και οικογενειακό προγραμματισμό,
αλλά και θέματα που αφορούν την εποπτεία των
Υπηρεσιών.
Εκτενή συζήτηση έγινε για το σοβαρό πρόβλημα της φιλοξενίας μεταναστών με μεταδοτικές
ασθένειες στα κρατητήρια του Τ.Μ.Δ. Αγρινίου,
η πορεία αποθεραπείας τους, οι κανόνες υγιεινής στους χώρους εργασίας, η προστασία των
συναδέλφων και των κρατουμένων από πιθανή
μετάδοση των ασθενειών, ο χρόνος που θα παραμείνουν στα κρατητήρια, η συχνή απολύμανση
– απεντόμωση που θα πρέπει να γίνεται, τα υλικά
που πρέπει να χορηγούνται άμεσα (γάντια, μάσκες, απολυμαντικά υγρά κ.λπ.) και η έγκριση

δαπάνης για την καλύτερη - ασφαλέστερη φύλαξη και λειτουργικότητα των κρατητηρίων.
Για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που υπάρχουν στην περιοχή μας, η Ένωσή μας πρότεινε:
α) τη συγκρότηση μόνιμης Διμοιρίας Μέτρων
Τάξης, για την αντιμετώπιση των συχνών μέτρων
τάξης, όπως μέτρα στο Εφετείο Δυτικής Στερεάς
Ελλάδας, αθλητικές εκδηλώσεις (γήπεδο «ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ», μικτές περιπολίες, μεταγωγές,
πεζές περιπολίες κ.λπ.).
β) Αστυνομική Υπηρεσία στον Κρατικό Αερολιμένα Ακτίου Βόνιτσας Αιτ/νιας, με διοικητική
υπαγωγή στο Α.Τ. Βόνιτσας. Η ανωτέρω Υπηρεσία θα επιλύσει χρονίζοντα προβλήματα τόσο
στην αστυνόμευση του Αερολιμένα όσο και της
ευρύτερης περιοχής του Α.Τ. Βόνιτσας.
Επισημάνθηκε ότι ο προαναφερόμενος αερο-

λιμένας λειτουργεί καθ’ όλο το έτος.
γ) Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Ιόνιας Οδού
καθώς σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται
η παράδοση του έργου και απαιτείται η αστυνόμευση της.
Επιπλέον, η Ένωση επιθυμεί να ιδρυθεί το
Τμήμα Άμεσης Δράσης Αγρινίου και να στελεχωθεί με προσωπικό που θα προέλθει από έκτακτες μεταθέσεις εκτός Δ.Α. Ακαρνανίας (χωρίς
επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού) με
ταυτόχρονη αύξηση της οργανικής δύναμης της
Δ.Α. Ακαρνανίας.
Ο κ. Γενικός από την πλευρά του, αφού άκουσε με προσοχή όλα τα παραπάνω, δεσμεύτηκε
για την αντιμετώπισή τους, την εξεύρεση ρεαλιστικών λύσεων, την άμεση εκ νέου συνάντηση
για την πορεία επίλυσης των προβλημάτων στα
πλαίσια των δυνατοτήτων του.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Συνάντηση με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
ντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου
της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησε συνάντηση με τον Αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα στα πλαίσια της επίσκεψης του στον Έβρο,
όπου βρέθηκε και ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρης Γερακαράκος στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας.
Κατά τη συνάντηση ενημερώθηκε για όλα τα
προβλήματα που απασχολούν τους Αστυνομικούς
που υπηρετούν στην Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και όπως σημειώνει το σωματείο
«του ζητήσαμε να εκδοθεί μία κανονιστική απόφα-

Α

ση ώστε να μπορέσουν να ενταλματοποιηθούν οι
ανακληθείσες δαπάνες του 2016 καθότι έχουν δημιουργηθεί προβλήματα ως προς την εφαρμογή
του νόμου 4412/2016, με αποτέλεσμα το 70%
των δαπανών του 2016 να είναι ανεξόφλητες.
Αποτέλεσμα το προσωπικό του γραφείου μερικής
διαχείρισης της Διεύθυνσης μας, να βρίσκεται
εκτεθειμένο απέναντι τόσο στην υπηρεσία λόγω
προθεσμιών αλλά και απέναντι στους δικαίως διαμαρτυρόμενους προμηθευτές εξαιτίας της μη πληρωμής των τιμολογίων τους. Για το έτος 2017 δεν
έχει προϋπολογιστεί δέσμευση χρημάτων για την
προμήθεια μηχανογραφικού υλικού, γραφικής
ύλης, επισκευή – συντήρηση ανελκυστήρων, κ.λπ.,
καθότι τρέχουν Πανελλαδικοί διαγωνισμοί για όλα

τα προαναφερόμενα. Ως εκ τούτου η διαχείριση
αδυνατεί να καλύψει τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης».
Επίσης, ιδιαίτερο θέμα αποτελεί η μείωση της
δύναμης του νέου Αστυνομικού Τμήματος Τυχερού, που προέκυψε μετά την αναδιοργάνωση των
υπηρεσιών με την συγχώνευση του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού με αυτό του Αστυνομικού Τμήματος Τυχερού. Τέλος, του επισημάναμε
το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων μετά την εφαρμογή
της τελευταίας διαταγής για καθολικό έλεγχο όλων
των διερχομένων. Πρόβλημα το οποίο αναμένουμε
να κορυφωθεί τους επόμενους μήνες με την αύξηση της τουριστικής κίνησης.

Ο κ. Αρχηγός έδειξε να γνωρίζει τα περισσότερα
από τα προβλήματα που μας απασχολούν και δεσμεύτηκε ότι θα κάνει ότι καλύτερο μπορεί στα
πλαίσια βέβαια των δημοσιοοικονομικών δυνατοτήτων της Χώρας.
Για το θέμα που προέκυψε με το νέο Αστυνομικό
Τμήμα Τυχερού δήλωσε ότι θα επιλυθεί άμεσα».

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Αναγνώριση της προσφοράς των Υπηρεσιών της Χαλκιδικής
ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε
στον Πολύγυρο Χαλκιδικής η
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Χαλκιδικής. Όπως ανακοίνωσε το σωματείο, «η Γενική Συνέλευση ξεκίνησε με την
εκλογή του Προεδρείου της Συνέλευσης
και αμέσως μετά ο Πρόεδρος της Γ.Σ.
έδωσε το λόγο στον Γενικό Γραμματέα
της Ένωσης για να αναγνώσει τον διοικητικό απολογισμό και στον Ταμία της
Ένωσης για να αναγνώσει τον οικονομικό απολογισμό του 2016 και προϋπολογισμό του 2017. Και οι δύο απολογισμοί
και ο προϋπολογισμός εγκρίθηκαν ομόφωνα, μετά από ψηφοφορία από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ.
έδωσε τον λόγο στον Γενικό Γραμματέας της Ένωσης, ο οποίος ανάγνωσε τον
Κανονισμό της Τράπεζας Αίματος ο
οποίος εγκρίθηκε ομόφωνα από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης.
Τη Γενική μας Συνέλευση, τίμησαν με
την παρουσία τους, εκ μέρους της Δ.Α.
Χαλκιδικής ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. ΤΣΙΡΙΛΑΚΗΣ Μιχαήλ, καθώς και ο

Μ

Πρόεδρος του Ταμείου Επαγγελματικής
Ασφάλισης Ελληνικού Τμήματος Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών κ. ΤΣΑΓΑΝΟΣ Ιωάννης.
Εκ μέρους της Ομοσπονδίας μας τίμησαν με την παρουσία του, ο Ταμίας
της ΠΟΑΣΥ και Πρόεδρος της Ένωσης
Αστυνομικών Εύβοιας κ. ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ
Γεώργιος καθώς και ο Αντιπρόεδρος
του Δ.Σ. της ΠΟΑΣΥ κ. ΣΦΕΛΙΝΙΩΤΗΣ
Αλέξανδρος. Η μεγαλύτερη αναφορά
του Ταμία της ΠΟΑΣΥ δεν θα μπορούσε
να ήταν άλλη από τις εξελίξεις με το μισθολόγιο, ο οποίος με την ειλικρίνεια
που τον διακρίνει, ανέλυσε όλα τα δεδομένα και κάλεσε όλους μας να είμαστε σε αγωνιστική εγρήγορση λόγω των
καταστροφικών συνεπειών που θα έχει
για όλους μας εφόσον ισχύσει.
Επίσης μαζί με τον κ. ΣΦΕΛΙΝΙΩΤΗ
ανέλυσαν διάφορα άλλα θέματα που
μας απασχολούν με τον πλέον παραστατικό τρόπο και η συμβολή τους στην
επιτυχία της Γενικής Συνέλευσης ήταν
καθοριστική. Αμέσως μετά δόθηκε το
δώρο της υποτροφίας αξίας 1.800 σε
τέκνο συναδέλφισσας μονογονεϊκής

οικογένειας από την Διευθύντρια της
σχολής MILLENIUM EDUCATION CENTRE κ. ΠΕΣΧΟΥ Αθανασία, η οποία μας
τίμησε με την παρουσία της μαζί με τον
ιδιοκτήτη κ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ Χρήστο, τους
οποίους και ευχαριστούμε θερμά.
Ο λόγος στην συνέχεια δόθηκε στον
προσκεκλημένο από την Ένωσή μας μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ιδρύματος Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας κ. ΜΗΤΣΙΚΟ Λάμπρο, ο οποίος
έκανε μια αναλυτική αναφορά στα
ευεργετήματα και τις αρετές του Ιδρύματος ενημερώνοντας τους συναδέλφους για θέματα που όπως φάνηκε για
χρόνια δεν ήταν γνωστά.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Ταμείου Επαγγελματικής
Ασφάλισης Ελληνικού Τμήματος Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών κ. ΤΣΑΓΑΝΟΣ
Ιωάννης. Ο κ. ΤΣΑΓΑΝΟΣ μας έδωσε
μια αναλυτική εικόνα για τα οφέλη του
Ταμείου, μέσα από την οποία φάνηκε
και η χρησιμότητα του να είσαι μέλος
του, στις εποχές αυτές. Όλοι οι προσκεκλημένοι δέχτηκαν και απάντησαν σε

όλες τις προσωπικές ερωτήσεις που οι
συνάδελφοι τους απεύθυναν, αφήνοντας άριστες εντυπώσεις και τους ευχαριστούμε όλους για αυτό.
Στο τέλος της Συνέλευσης, όλοι οι
παραβρισκόμενοι είχαμε την ευκαιρία να
ζήσουμε πρωτόγνωρα συναισθήματα,
κατά την απονομή τιμητικών πλακετών
στην Δ.Υ. Χαλκιδικής, στις ομάδες
Ο.Π.Κ.Ε. και ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσής μας,
ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης των
Υπηρεσιών τους και στο Τ.Α. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ και το Γραφείο Ασφαλείας Ν. Μουδανιών για την μέγιστη προσφορά τους
στην πάταξη της εγκληματικότητας.
Η συγκίνηση που επικρατούσε στην
αίθουσα ήταν έντονη και αυτό μας έκανε ιδιαίτερα χαρούμενους για μία κίνηση
που έγινε από καρδιάς και έχει ως αποτέλεσμα να μεγαλώνει το δέσιμό μας και
να δυναμώνουμε την οικογένειά μας σε
μια δύσκολη περίοδο. Η δέσμευσή μας
είναι ότι ανάλογες κινήσεις θα επαναληφθούν στο άμεσο μέλλον, αφού καμιά Υπηρεσία δεν υπολείπεται σε προσφορά στην πολύπαθη Χαλκιδική», καταλήγει η ανακοίνωση του σωματείου.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Αγωνιστικά μηνύματα από τον ακριτικό Έβρο
αρουσία του προέδρου της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρη Γερακαράκου πραγματοποιήθηκε η 5η τακτική Γενική Συνέλευση της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Ορεστιάδας. Τις εργασίες τίμησαν με την
παρουσία τους επίσης, ο Αρχηγός της
Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ.
ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Κωνσταντίνος, ανώτατοι
αξιωματικοί, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας, κ.
ΜΑΥΡΙΔΗΣ Βασίλειος, o εκπρόσωπος
της Ένωσης Αξιωματικών Α. Μακεδονίας
Θράκης, κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντί-
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νος, ο Πρόεδρος της Συνδικαλιστικής
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Καβάλας, κ. ΙΜΒΡΟΣ Νικόλαος, η Πρόεδρος
της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης κα. ΤΖΑΤΖΑΝΑ
Σταυρούλα και ο Γενικός Γραμματέας της
Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης κ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Γεώργιος, οι οποίοι απηύθυναν
χαιρετισμό. Με απόφαση του Δ.Σ. δεν
προσκλήθηκαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων και οι βουλευτές του νομού ως μία
μορφή αντίδρασης για τη διαχρονική

στάση και συμπεριφορά σε κρίσιμα θέματα, όπως της ψήφισης (εις βάρος μας)
μέτρων που μας αφορούν ως κλάδο.
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. ΑΚΙΔΗΣ Ηλίας, αναφέρθηκε στο
διεκδικητικό πλαίσιο που έχει θέσει η
Ομοσπονδία μας, ενώ αναφέρθηκε και
στο μεγάλο πρόβλημα της παράνομης
μετανάστευσης αλλά και στις παρενέργειες που αυτή προκαλεί όσον αφορά τη
στελέχωση των υπηρεσιών που ασχολούνται με άλλα αντικείμενα. Επίσης, έθεσε μια σειρά ερωτημάτων στον κ. Αρχηγό
αναφορικά, με τη συνέχιση των αποσπάσεων, τις μεταθέσεις συναδέλφων προερχόμενων από πρώην Συνοριακούς Φύλακες και την μη τήρηση του ν.
100/2003 και αρθ. 4 του Συντάγματος,
τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό-οχήματααναλώσιμα-γραφική ύλη, αλλά και τις
υπηρεσίες ελέγχου διαβατηρίων και το

πρόβλημα που ανέκυψε με την εφαρμογή
του 2017/458 Κανονισμός(ΕΕ) και
2016/399 (Κώδικας Συνόρων Σένγκεν).
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι με παρέμβαση του κ. Αρχηγού
δόθηκε άμεσα λύση στο πρόβλημα αναφορικά με την πληκτρολόγηση των δελτίων ταυτότητας στις υπηρεσίες ελέγχου
διαβατηρίων, δίνοντας ένα ακόμη εφόδιο για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των
διερχόμενων από τα σημεία ελέγχου
διαβατηρίων, ανά την Ελλάδα.
Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ
Γρηγόριος ο οποίος ζήτησε από όλους
να βρίσκονται σε ετοιμότητα και σε θέση
μάχης για σύγκρουση, ενάντια στην κυβέρνηση η οποία προώθησε εν κρυπτώ
και ερήμην της Ομοσπονδίας το νέο μισθολόγιο για τα Σώματα Ασφαλείας. Ο
Αρχηγός του Σώματος στο χαιρετισμό

του αναφέρθηκε πως είναι ιδιαίτερη τιμή
και χαρά που βρίσκεται σε αυτή την
ακριτική γωνιά της πατρίδας μας και
δήλωσε πως ακόμη κι αν οι δημοσιονομικές συνθήκες δεν επιτρέπουν, προς το
παρόν, την αποκατάσταση του εισοδήματός μας ή έστω την δραστική άμβλυνση των συνεπειών της οικονομικής
κρίσης, προσπάθησε και θα συνεχίσει
να προσπαθεί, τόσο ο ίδιος όσο και οι
άμεσοι συνεργάτες του να προωθούν
ρυθμίσεις και μέτρα τα οποία διευκολύνουν και ανακουφίζουν τους συναδέλφους, αποκαθιστούν αδικίες και στρεβλώσεις του παρελθόντος και δίνουν
προοπτική για το μέλλον.
Η Ένωση, τέλος ευχαρίστησε τόσο
τον κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, όσο και τον Αντιστράτηγο κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑ για την μεγάλη
τιμή που της έκαναν να παρευρεθούν
στην Γενική Συνέλευση.
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Θέλουμε αρχηγούς μαχητές
Η ομιλία του Προέδρου της ΠΟΑΣΥ στην παρουσίαση του βιβλίου του Α. Δημοσχάκη

«Από τον Έβρο...
στην Κατεχάκη»

πό την αιγίδα της ΠΟΑΣΥ και της ΠΟΑΞΙΑ
πραγματοποιήθηκε στις
3 Μαΐου 2017 σε κεντρικό
ξενοδοχείο της Αθήνας η παρουσίαση του βιβλίου του
Επίτιμου Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου κ. Αναστάσιου Δημοσχάκη «Από τον Έβρο... στην
Κατεχάκη».
Κεντρικοί ομιλητές, οι
πρόεδροι των Ομοσπονδιών
κ.κ. Γρηγόρης Γερακαράκος
και Ιωάννης Κατσιαμάκας, οι
οποίοι αναφέρθηκαν στο περιεχόμενο του βιβλίου όσο
και στα πεπραγμένα του κ.
Δημοσχάκη ως Αρχηγού της
Ελληνικής Αστυνομίας, τονίζοντας την σημασία της έκδοσης αυτής δεδομένου ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις διατίθενται από τον ίδιο κατά 50% σε ορφανικές οικογένειες αστυνομικών
έχοντας ήδη καταβάλει ένα σεβαστό ποσό από τις πρώτες πωλήσεις του, ενώ
το υπόλοιπο 50% διατίθεται στην εταιρεία Θρακικών Μελετών. Την εκδήλωση
τίμησε με την παρουσία του ο πρώην πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής, βουλευτές και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων.

Υ

πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρης Γερακαράκος, μιλώντας για
το βιβλίο και το συγγραφέα,
άδραξε την ευκαιρία και φώτισε τις σχέσεις του συνδικαλιστικού μας κινήματος
με τις εκάστοτε ηγεσίες. Όπως είπε, «το
κρίσιμο αυτό θέμα απασχολεί εξάλλου
και το συγγραφέα και άρα δικαιούμαστε
να πούμε την άποψή μας. Διότι θεωρούμε το ζήτημα αυτό κομβικό για την
αποτελεσματική λειτουργία τόσο της
Ομοσπονδίας όσο και της αστυνομίας.
Ο συγγραφέας αναφέρει ότι η πόρτα
του γραφείου του ήταν πάντα ανοικτή
και ότι και ο ίδιος συνέβαλε στη γέννηση και στην εδραίωση του συνδικαλισμού. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά σε προσωπικό επίπεδο να μου επιτρέψετε μια
παρατήρηση. Ποτέ στο παρελθόν, οι
ηγεσίες δεν έβλεπαν με καλό μάτι την
ΠΟΑΣΥ. Ποτέ δεν αναγνώρισαν τον θεσμικό της ρόλο και κυρίως δεν εργάστηκαν για να αποκτήσει οντότητα αυτός ο ρόλος.
Δηλαδή, να αποκτήσει θεσμοθετημένες διαδικασίες συνεργασίας και συμμετοχής σε συσκέψεις, συνδιοργάνωσης πρωτοβουλιών, απολογισμού των
πεπραγμένων και των κοινών μας δράσεων. Αυτή είναι η αγωνία μας ακόμα
και σήμερα.
Πολλοί γνωρίζουν ότι υπήρξαν ηγεσίες που είχαν κλειστές τις πόρτες, άλλες που μιλούσαν για δήθεν συνδιοίκηση με την Ομοσπονδία, κι αυτό το χρησιμοποιούσαν ως επιχείρημα για να μην
δέχονται τα συνδικαλιστικά προεδρεία.
Αντί να προσδιορίσουν και να αναγνωρίσουν το ρόλο των συνδικαλιστών
απέφευγαν να συνομιλήσουν με τους
συνδικαλιστές διότι δεν ήθελαν να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Και είναι προς τιμήν του κ. Δημοσχάκη, που αναφέρεται στο βιβλίο σε αυτό
το κεφάλαιο, καλό θα ήταν βέβαια να

Ο

είχε συμπεριλάβει και κάποιο χαιρετισμό
του σε συνέδριο της ΠΟΑΣΥ…»
Το βιβλίο αποτελεί μια ζωντανή μαρτυρία – αφήγηση των αναμνήσεων του
παιδιού ακόμα Τάσου, «που αφήνει πίσω του το Ισαάκιο Διδυμοτείχου, τη
φτώχια των παιδικών του χρόνων και
συνεχίζει ενσυνείδητα ως αστυνομικός
να υπηρετήσει την ελληνική κοινωνία
μέσα στη σκληρή πραγματικότητα που
τη διατρέχει σε όλο του τον υπηρεσιακό
βίο. Αν εξαιρέσει ίσως κανείς τα χρόνια
της ευμάρειας, της προηγούμενης δεκαετίας, η ελληνική αστυνομία ήταν αντιμέτωπη με πολλά προβλήματα τα οποία
αναφέρονται στο βιβλίο ακροθιγώς
αφού ο συγγραφέας εστιάζει κυρίως
στην προσωπική του διαδρομή. Από τις
αστυνομικές σχολές και τις αστυνομικές
υπηρεσίες στην περιφέρεια και στο κέντρο ως τη θητεία του στα επιτελεία της
ΓΑΔΑ και του Αρχηγείου.
Οι υπηρεσιακές σελίδες της ιστορίας
Δημοσχάκη, εμπλουτίζονται με προσωπικές μαρτυρίες οι οποίες αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν αναφέρονται στα
χρόνια της θητείας του ως αρχηγού του
σώματος, δηλαδή την περίοδο 2006 2008. Δεν έχει ακόμα ξεσπάσει η οικονομική κρίση αν και φαίνονται τα πρώτα
σημάδια της. Ο Αρχηγός αναλαμβάνοντας τα ηνία της ηγεσίας παρουσιάζει το
όραμά του για τον αστυνομικό θεσμό,
καθιερώνει το σύνθημα «Αστυνομία με
ανθρώπινο πρόσωπο και νόμιμη δράση»
και εργάζεται για τον εκσυγχρονισμό των
Υπηρεσιών, για την εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών, για
τις καλές σχέσεις με την κοινωνία, που
αποτελεί διαρκή στόχο τόσο της ηγεσίας
όσο και ημών των συνδικαλιστών.
Είναι προς τιμήν του που παραδέχεται
ότι ανέλαβε την αρχηγία σε μια καλή για
το ίδιο το σώμα εποχή, αν και όλοι ενθυμούμαστε την ταραγμένη περίοδο των

μαθητικών κινητοποιήσεων και όσα
ακολούθησαν στη συνέχεια, αλλά και τα
τραγικά γεγονότα στα Ζωνιανά της
Κρήτης».

Καλοτάξιδο
Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Γερακαράκος καλωσόρισε το εγχείρημα του
συγγραφέα και ευχήθηκε να βρει μιμητές. «Καλό είναι οι εκάστοτε αρχηγοί, να
καταθέτουν την προσωπική τους μαρτυρία, τα βιώματά τους όντας πλέον
συνταξιούχοι, ώστε να δίνεται και σε
μας η δυνατότητα να αντλούμε διδάγματα αλλά και να ασκούμε κριτική. Σήμερα, έχουμε άλλη ηγεσία φυσικά. Στα
σχεδόν δέκα χρόνια από την αποστρατεία του τον έχουν διαδεχθεί πέντε αρχηγοί. Καθένας έχει την ιστορία του και
όλοι μαζί έχουν αφήσει πίσω τους αυτό
που βιώνουμε σήμερα όλοι ως Ελληνική
Αστυνομία. Με δική τους ευθύνη; Όχι
φυσικά. Την αποκλειστική ευθύνη την
έχει η εκάστοτε πολιτική ηγεσία, για να
μην αδικώ κανέναν, αλλά όταν υπάρχουν προβλήματα, όταν δεν βγαίνει ο
λογαριασμός και η ηγεσία σιωπά, αντί
να βγαίνει μπροστά και να διεκδικεί, τότε, προφανώς η ευθύνη τη βαρύνει κι
εκείνη. Εμείς για να κλείσω, θέλουμε
αρχηγούς μαχητές. Θέλουμε αξιωματικούς που να τιμούν τη θέση τους και να
μην αναμένουν από την πολιτική ηγεσία
μόνο εντολές.
Τώρα σε ό,τι αφορά τον φίλο Τάσο
Δημοσχάκη, κρίνεται κι αυτός όπως
όλοι μας. Εγώ εκείνη την περίοδο ήμουν
σε δεύτερους ρόλους συνδικαλιστικούς,
αλλά απ’ ότι θυμάμαι, η ΠΟΑΣΥ και επί
των ημερών του είχε ψηλά τη σημαία
του αγώνα. Θυμάμαι ότι εργάστηκε για
τη βελτίωση της οργανωτικής δομής της
αστυνομίας, για την ανέγερση κτιρίου
που θα στέγαζε το αρχηγείο δίπλα στο
υπουργείο, για την ίδρυση του Πολιτι-

στικού Κέντρου, του ΠΟΚΕΑ, για το
εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης -από τότε-, για
τη βία στα γήπεδα και την είσπραξη των
ανταποδοτικών τελών από τα ασφαλιστικά μας ταμεία αλλά και για άλλα υπηρεσιακά θέματα. Στο συνδικαλιστικό
κομμάτι, επίσης συμμεριζόταν τα αιτήματά μας για την αναγνώριση της επικινδυνότητας του επαγγέλματος, -θυμάστε τις διαβουλεύσεις για το ειδικών
συνθηκών, μεταξύ των τότε υπουργών
Δημόσιας Τάξης Βύρωνα Πολύδωρα και
Οικονομίας Γιώργου Αλογοσκούφη- για
την αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου και για την έκδοση π.δ. που αφορά τους όρους υγιεινής και ασφάλειας.
Ξέρω ότι ο ρόλος του αρχηγού είναι
συγκεκριμένος και ότι πολλές φορές
ασφυκτιά κι αυτός λόγω των πολιτικών
σκοπιμοτήτων που καλείται να υπηρε-

τήσει κάποιες φορές. Εύχομαι η κατασταλαγμένη πείρα και η σοφία που
αποτυπώνεται στο βιβλίο αυτό, να φανεί χρήσιμη σε όλους, όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά και το αστυνομικό
μας σύστημα.
Ο επίτιμος αρχηγός είναι βέβαια και
βουλευτής σήμερα και με αυτήν την
ιδιότητα δικαιούμαστε να τον κρίνουμε
ακόμα πιο αυστηρά και να του πούμε ότι
πρέπει να είναι δίπλα μας διαρκώς,
όπως ήσαστε πάντα.
Του εύχομαι καλή πολιτική σταδιοδρομία και γιατί όχι και πολιτικός προϊστάμενος σε ένα χώρο που υπηρέτησε
επί 34 συναπτά έτη. Καλοτάξιδο το βιβλίο κύριε αρχηγέ και στο επόμενο, αν
επιχειρήσετε να ξαναγράψετε, να μην
ξεχάσετε να αναφερθείτε περισσότερο
και στα παρασκήνια της αστυνομικής
και πολιτικής εξουσίας...»

Συνάντηση με τον Προϊστάμενο
Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
υνάντηση με τον Προϊστάμενο Επιτελείου του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ Καραμαλάκη είχε ο
Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων της ΠΟΑΣΥ κ. Χρήστος Συνδρεβέλης και το μέλος του ΔΣ της ΠΟΑΣΥ
κ. Εμμανουήλ Ανδρουλάκης προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για τις ανακοινώσεις του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη όσον αφορά το Μνημόνιο
συνεργασίας που υπεγράφη με το υπουργείο Παιδείας. Ενημερώσαμε τον κ. Επιτελάρχη για την πάγια
θέση μας για την αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης και είπαμε κατ’ αρχήν ότι είναι θετικό το

Σ

γεγονός της συνεργασίας με το υπουργείο Παιδείας
με στόχο την καθιέρωση μεταπτυχιακών σπουδών
στο αντικείμενο της αστυνομίας. Ταυτόχρονα εκφράσαμε τον προβληματισμό μας σχετικά με τις
εξαγγελίες περί κατάργησης των πανελληνίων εξετάσεων και ζητήσαμε να υπάρξει προσοχή διότι ο
θεσμός αυτός διασφαλίζει την αξιοκρατία και τη διαφάνεια στις προσλήψεις αστυνομικών υπαλλήλων.
Στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής συζητήσαμε
επίσης τα προβλήματα που προκαλεί η έλλειψη οχημάτων και μας ειπώθηκε ότι είναι σε εξέλιξη μεγάλος
διαγωνισμός για την προμήθεια νέων οχημάτων,

ενώ εντός των ημερών θα διατεθούν τα οχήματα
που αποκτήθηκαν μέσω του Ταμείων εξωτερικών
συνόρων και παρήλθε ο χρόνος υποχρεωτικής αξιοποίησής τους και τα οποία στο εξής θα χρησιμοποιηθούν για τις περιπολίες αστυνομικών σκύλων.
Σε ό,τι αφορά την εβδομαδιαία υπηρεσία και το
χρόνο εργασίας, που απασχολεί το σύνολο των
Πρωτοβαθμίων Οργανώσεών μας, επαναλάβαμε τα
πάγια αιτήματά μας και λάβαμε τη διαβεβαίωση ότι
έχουν εκδοθεί πάγιες εντολές που πρέπει να εφαρμόζονται από τη διοίκηση. Σε αντίθετη περίπτωση
θα καταλογίζονται ευθύνες. Η Ομοσπονδία αφουγ-

κράζεται τις αγωνίες των συναδέλφων σε όλη τη
χώρα και παρεμβαίνει ανά πάσα στιγμή όταν και
όπου απαιτείται άμεσα.
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εκΚΕΝΤΡΙκός
Η συμβολική διαμαρτυρία στο γραφείο
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
κ. Γιώργου Χουλιαράκη από αντιπροσωπεία της
Ομοσπονδίας με επικεφαλής τον πρόεδρο κ.
Γρηγόρη Γερακαράκο δεν έχει προηγούμενο.
Καταγράφεται ως μια πράξη ποιοτικής αναβάθμισης του αγώνα μας και χαιρετίστηκε δεόντως
από όλους μας. Παρότι «έγκλειστος» στο ΓΛΚ
η παρουσία του ήταν παντού αισθητή και όταν
εμφανίστηκε στο παράθυρο μαζί με τους συναδέλφους Νίκο Καραπάνο, Αθανάσιο Νταβούρα,
Σταυρούλα Τζατζανά, Γιώργο Σταματάκη και
Σπήλιο Κρικέτο προκάλεσε επευφημίες και χειροκροτήματα.
Το συμπληρωματικό μνημόνιο ψηφίστηκε
όπως ήταν αναμενόμενο από την κυβερνητική πλειοψηφία εν μέσω έντονων πολιτικών
διαξιφισμών και αντιπαραθέσεων. Η Βουλή
«έβραζε» εντός κι εκτός αλλά σε τίποτε δεν θύμιζε
τις καλές παλιές εποχές των μαζικών κινητοποιήσεων. Για άλλη μια φορά η κυβερνητική πλευρά
ερμηνεύει κατά το δοκούν την κατάσταση αυτή,
υποστηρίζοντας ότι έχει τη ανοχή της κοινωνίας...
Η «μητέρα των μαχών», μια έκφραση που
συνόδευε κάποτε το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ για την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού περί μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους, έχασε
πια το νόημά της. Η συνεχιζόμενη ψήφιση μνημονίων με αντικείμενο τις περικοπές μισθών και
συντάξεων, έχει ανατρέψει τα πάντα. Αυτό συνέβη και με την ψήφιση του ειδικού μισθολογίου
που θυμίζει σε όλους μας τη λαϊκή ρήση «εκεί
που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι»...
Κατανοούμε τη θέση του Αναπληρωτή
Υπουργού Εσωτερικών, κ. Νικόλαου Τόσκα, στον οποίο έλαχε ο κλήρος να ενημερώσει
τις Ομοσπονδίες για το νέο μισθολόγιο, λίγα
24ωρα πριν αυτό εισαχθεί στη Βουλή. Χωρίς οικονομικά μεγέθη και χωρίς την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους μπορούσε να λέει
ότι δεν έχει μειώσεις. Η πραγματικότητα όμως είναι αμείλικτη.

Εκτός από την Αστυνομία,
τους κέρδισε και η τέχνη
«Να εκφράσουμε την ιδιαίτερη χαρά μας και τα πολλά
συγχαρητήριά μας στον συνάδελφο μας Χρήστο Κότσαρη και
στη σύζυγό του Κωνσταντίνα που με αγάπη, μεράκι και πολλή διάθεση καταφέρνουν να μας ταξιδεύουν. Αποδεικνύουν
ότι οι αστυνομικοί είναι άνθρωποι με ευαισθησίες και αγαπούν την τέχνη. Δεν μπορούμε ως Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αιτωλίας παρά να στηρίξουμε αυτήν την προσπάθεια με όλα τα μέσα που διαθέτουμε... Συγχαρητήρια για
μια ακόμα φορά», σημειώνει η Ένωση.
Ο Χρήστος Κότσαρης, υπηρετεί στην ΔΑ Αιτωλίας, ξεκίνησε ερασιτεχνικά τον παραδοσιακό χορό το 2009, μετά
από παρότρυνση της συζύγου, έχοντας πάντα την πεποίθηση πως δεν έχει καμία ελπίδα στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Πολύ σύντομα αποκαλύφθηκε πως είχε ταλέντο
και εξαιρετική σωματοδομή για τον χορό. Όσο πέρναγαν
τα χρόνια τόσο έψαχνε νέα ερεθίσματα και νέα είδη χορών. Έως ότου έφτασε και στους χορούς λάτιν. Με παρτενέρ την σύζυγό του, Πολυχρόνου Κωνσταντίνα, τον Φεβρουάριο του 2016 συμμετέχει για πρώτη φορά σε αγώνα
χορού. Από τότε έχουν συμμετάσχει σε πάρα πολλούς
αγώνες. Παρόλο που οι οικονομικές συνθήκες στη χώρα
είναι πραγματικά πολύ αποκαρδιωτικές, στόχος του Χρήστου και της Κωνσταντίνας είναι ο μεγαλύτερος αγώνας του κόσμου, στο Blackpool της Αγγλίας για το 2018 στην κατηγορία 5D am/am.
Καλή επιτυχία!

Αν είχε γίνει εγκαίρως διάλογος, με
πνεύμα καλής θέλησης σίγουρα θα υπήρχε καλύτερο αποτέλεσμα και η ίδια η Κυβέρνηση θα είχε γλιτώσει το άγριο σφυροκόπημα. Στερνή μου γνώση... άλλωστε ήταν εμφανής και η απουσία της Πολιτικής & της Φυσικής
Ηγεσίας του Σώματος, αφού δεν υπάρχουν ρυθμίσεις που να προστατεύουν τη βάση - ραχοκοκαλιά της Ελληνικής Αστυνομίας και για αυτό
φέρουν βαριά και αποκλειστική ευθύνη!
Μνημόνιο συνυπέγραψαν ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ.
Ιωάννης Παντής και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του

ΚΕ.ΜΕ.Α., κ. Παναγιώτης Τσάκωνας. Όπως δήλωσε ο κ. Αναγνωστάκης, ο πρώτος στόχος είναι
να δημιουργηθεί, μέσα από αυτή τη συνεργασία,
ένα εκπαιδευτικό υλικό, που ο καθένας μπορεί
να έχει πρόσβαση. Θα υπάρχει παράλληλα ο κατάλληλος εκπαιδευτής αστυνομικός, για να μεταλαμπαδεύσει στους μαθητές αυτή τη γνώση,
αυτήν την εμπειρία... Ο δεύτερος στόχος, εξίσου
σημαντικός, είναι να κατοχυρώσουμε τον επιστημονικό χαρακτήρα που έχει το λειτούργημα
του Έλληνα και της Ελληνίδας αστυνομικού. Τα
μεταπτυχιακά, που σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα ανοίγονται μπροστά μας είναι η πρόκληση για τα αυριανά στελέχη, που θα είναι η
επόμενη Φυσική Ηγεσία...

«Όποιος νομίζει ότι σε μια μέρα
η ελληνική αστυνομία μπορεί να
επιβάλει πειθαρχία στα γήπεδα
δεν ισχύει, είναι παθογένειες που
συνέβησαν και σε άλλες χώρες
της Ευρώπης και πάρθηκαν μέτρα
σκληρά. Εμείς θα προτείνουμε
μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν
αμέσως, θα προτείνουμε και
στον πρωθυπουργό και
στον κ. Βασιλειάδη».

Νικόλαος Τόσκας
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών

«Προέτρεψα τις ελληνικές αρχές
να επιταχύνουν την επεξεργασία
των αιτήσεων ασύλου, αυξάνοντας
την αποτελεσματικότητα των
επιτροπών προσφυγών αλλά και
τον ρυθμό των επιστροφών και με
τη χρήση προαναχωρησιακών
εγκαταστάσεων για τους
μετανάστες που υπάρχει το
ενδεχόμενο – κίνδυνος να
διαφύγουν».

Δημήτρης Αβραμόπουλος
Επίτροπος Μετανάστευσης,
Εσωτερικών Υποθέσεων και
Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΤ-ΑΞΙΕΣ

Ζητήματα δημοκρατίας
πρέπεια άνευ προηγουμένου συνιστά η συμπεριφορά των
αρμόδιων υπουργών της Κυβέρνησης και όλων όσοι μας
ενέπαιξαν τους τελευταίους μήνες με τη συμπεριφορά τους.
Γνωρίζαμε τη μνημονιακή δέσμευση για τα ειδικά μισθολόγια και
γι’ αυτό επιδιώξαμε από την πρώτη στιγμή να έχουμε ενημέρωση
για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των μελών μας, με βάση
τις τελεσίδικες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, που
όπως όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά, επιβάλλουν την πλήρη αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών που είχαν υποστεί οι ένστολοι
με τα προηγούμενα μνημόνια.
Παρότι επανειλημμένως είχαμε ζητήσει σε συναντήσεις, τόσο
με το Υπουργείο Οικονομικών όσο και με το Υπουργείο μας, να

Α

μας γνωρίσουν εγκαίρως τα υπό επεξεργασία σχέδια για να καταθέσουμε απόψεις και να αναδείξουμε τα προβλήματα του Κλάδου μας, ουδέποτε μας δόθηκαν, καίτοι εισπράτταμε διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, αφού από την πλευρά
της Κυβέρνησης, δε θα υπάρξει αιφνιδιασμός και θα μας δοθεί ο
χρόνος για διαβούλευση.
Αντί λοιπόν η Κυβέρνηση να σεβαστεί τις αποφάσεις του ΣτΕ,
που αναφέρουν ρητά ότι σε περίπτωση νέων μισθολογικών ρυθμίσεων, αυτές πρέπει να διασφαλίζουν αποδοχές, όχι χαμηλότερες
των επιπέδων του 2012, ψήφισε ένα νομοθέτημα - έκτρωμα που
προσβάλει όχι μόνο εμάς, αλλά και τους δικαστικούς λειτουργούς
του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η κυβέρνηση χωρίς καμία δικαιολογία, διαψεύδοντας τα ίδια
της τα στελέχη που υπόσχονταν διάλογο και όχι αιφνιδιασμό,
προώθησε την ολοκληρωτική δομική ανατροπή του ισχύοντος ειδικού μισθολογίου με διατάξεις που εισάγουν μια νέα «φιλοσοφία» με καταφανή στόχευση τον περιορισμό της μισθολογικής
δαπάνης. Μάλιστα, παραδέχεται ότι ως βάση υπολογισμού των
μισθών, παίρνει το συνολικό κονδύλι που διατέθηκε το 2016 και
όχι του 2012, όπως λένε οι δικαστές του ανωτάτου ακυρωτικού
δικαστηρίου.
Με τη συμπεριφορά της προκάλεσε ζητήματα δημοκρατικής λειτουργίας των θεσμών και πολύ καλώς αυτά επισημάνθηκαν από την
Ομοσπονδία μας σε όλους τους τόνους εντός κι εκτός Βουλής.

