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ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Παγκόσμιο σοκ από το νέο μακελειό στη Μεγάλη Βρετανία, όπου ο βομβιστής έσπειρε το θάνατο σε συναυλία της Αριάνα Γκράντε στο Μάντσεστερ
Αρένα. Νεκροί 22, τραυματίες δεκάδες, ανείπωτος θρύνος. Η παιδική αθωότητα αντιμέτωπη με τη φρίκη της τρομοκρατίας σε μια περίοδο ραγδαίων
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Η

Η Δημοκρατία
δεν συμβαδίζει με τη βία

τελευταία τρομοκρατική ενέργεια
εναντίον του Πρώην Πρωθυπουργού της Χώρας κ. Λουκά
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ, αποτελεί το αποκορύφωμα μιας σειράς τρομοκρατικών ενεργειών και πράξεων ένοπλης και μη, βίας
που στοχεύουν στην υπονόμευση των
θεσμών και του δημοκρατικού μας πολιτεύματος και ως τέτοιες πρέπει να αντιμετωπίζονται από όλους αδιακρίτως.
Όσοι βάζουν στην πλάστιγγα της κριτικής τη βία των καλάσνικοφ, των ωρολογιακών βομβών και των μολότοφ, των
πάσης φύσεως εγκληματικών ενεργειών,
των φραστικών επιθέσεων, των μισαλλόδοξων κηρυγμάτων και λόγων, και
ανάλογα καταδικάζουν ή δεν καταδικάζουν, απαξιώνουν εαυτούς με τη στάση
τους και παίζουν το παιγνίδι των τρομοκρατών, οι οποίοι πέρα από τη φυσική
εξόντωση του όποιου θύματός τους, επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση των θε-

σμών και του πολιτικού συστήματος γενικότερα. Εμείς, ως συνδικαλιστικός φορέας των Ελλήνων Αστυνομικών, που
βρίσκονται διαρκώς στο στόχαστρο των
γνωστών και άγνωστων φορέων της
ποικιλώνυμης βίας, εκφράζουμε την
αμέριστη καταδίκη των φαινομένων αυτών, από όπου κι αν προέρχονται. Γνωρίζουμε ότι ο συνάδελφός μας καθημερινά βρίσκεται ανυπεράσπιστος σε ένα
ευρύ φάσμα βίας ενώ ο ίδιος προτάσσει
τα στήθη του για την υπεράσπιση της δημοκρατίας και των δημοκρατικών θεσμών είτε έχει απέναντί του το κοινό και
το οργανωμένο έγκλημα είτε τα σκοτεινά
κυκλώματα της βίας και της ανομίας.
Ο αγώνας της Ελληνικής Αστυνομίας
για την πάταξη της βίας και της ανομίας
σε όλες τους τις μορφές ήταν και είναι
διαρκής εφόσον τα πολιτικά κόμματα
δεν αντιμετωπίζουν την τρομοκρατία και
τη βία κατά το δοκούν, αλλά ως διαρκή

απειλή της δημοκρατίας και του δημοκρατικού μας πολιτεύματος.
Στο φόβο και στο μίσος που αποσκοπεί η βία, ας απαντήσουμε όλοι με περισσότερη δημοκρατία, ελευθερία και
διάλογο για ό,τι μας απασχολεί, μας διαιρεί και μας ενώνει! Η ΠΟΑΣΥ άμεσα
θα αναλάβει πρωτοβουλίες προς την
κατεύθυνση της εμπέδωσης του διαλόγου ως μέσου δημοκρατικής επίλυσης
των προβλημάτων και απομόνωσης της
βίας απ’ όπου κι αν προέρχεται.

Η ατζέντα του μήνα

«Πάρτε πίσω το ειδικό
μισθολόγιο»

05-05-17

Στην 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.

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.

12-05-17

Συνάντηση με τον Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ
Καραμαλάκη του Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων της
ΠΟΑΣΥ κ. Χρήστου Συνδρεβέλη και του μέλους του ΔΣ
της ΠΟΑΣΥ κ. Εμμανουήλ Ανδρουλάκη.

16-05-17

Ομιλία του Προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρη Γερακαράκου ενώπιον των βουλευτών που συμμετέχουν στις
αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές της Βουλής, όπου
συζητήθηκαν οι διατάξεις του νέου μισθολογίου.
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Δ

ιεξοδική ανάλυση των διατάξεων του ειδικού μισθολογίου, δυο ημέρες πριν
ψηφιστεί στη Βουλή έγινε από την εκπομπή της ΠΟΑΣΥ στον τηλεοπτικό σταθμό Blue sky με καλεσμένους της δημοσιογράφου κας Σοφίας Μίντζια, τους
εκπροσώπους των συνδικαλιστικών φορέων.
Ειδικότερα μίλησαν ο γραμματέας δημοσίων σχέσεων της ΠΟΑΣΥ κ. Χρήστος Συνδρεβέλης, ο γενικός γραμματέας της ΠΟΕΥΠΣ κ. Νίκος Λαβράνος, ο αντιπρόεδρος
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) κ. Ηλίας Κολλύρης
και ο νομικός σύμβουλος των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων της Αττικής κ. Βάιος Σκαμπαρδώνης.
Κοινή θέση όλων ήταν η
απόσυρση των διατάξεων του
νομοσχεδίου και η έναρξη
διαλόγου από τη μηδενική
βάση ώστε να ληφθούν
υπόψη οι προτάσεις μας και
κυρίως οι αποφάσεις του
Συμβουλίου της Επικρατείας
που ξεκάθαρα έχουν αποφανθεί ότι οι μισθοί πρέπει
να επιστρέψουν στα επίπεδα
του Ιουλίου του 2012.

Χιούμορ... του Ηλία Μακρή

17-05-17

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

Η προκλητικότητα
των εγκληματικών
στοιχείων στην
περιοχή της
Αθήνας έχει
ξεπεράσει κάθε
όριο ανοχής.
Η συντεταγμένη
πολιτεία οφείλει
να απαντήσει
όχι μόνο
με αστυνομικά
μέτρα, αλλά
και με
παρεμβάσεις
άλλων φορέων
που συνήθως
ποιούν την νήσαν.

17-05-17

Κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Ανώτερου Συμβουλίου
Μεταθέσεων για τις τοποθετήσεις των Αξιωματικών στο
πλαίσιο της υλοποίησης της αναδιάρθρωσης, οι εκπρόσωποί
μας αποχώρησαν από αυτό, μεσούσης της συνεδρίασης,
καταγγέλλοντας την όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε.

23-05-17

Συνεδρίασε η Επιτροπή Οικονομικών & Ασφαλιστικών
Θεμάτων, αποτελούμενη από τον Επικεφαλής κ. Γεώργιο
Κουλιάκη (Ε.Α.Υ. Εύβοιας) και τα μέλη κ. Παναγιώτη
Αγγελίδη (Ε.Α.Υ. Θεσσαλονίκης), κ. Κωνσταντίνο Κίτσιο (Ε.Α.Υ. Ιωαννίνων), κ. Βασίλειο Όσσα (Ε.Α.Υ. Σερρών) και κ. Ιωάννη Θέλουρα (Ε.Α.Υ. Λάρισας) για θέματα αρμοδιότητάς της.

“

Η χρήση βίας
μπορεί να φαίνεται καμιά
φορά ότι κάνει καλό,
το καλό αυτό όμως
είναι προσωρινό,
ενώ το κακό που προξενεί
είναι μόνιμο.

23-05-17

Οι Πρόεδροι των Ομοσπονδιών προέβησαν σε ανάλυση
των διατάξεων του ειδικού μισθολογίου, όπως αυτές
διαμορφώθηκαν και ψηφίστηκαν αιφνιδιαστικά και ερήμην μας από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή.

Της σύνταξης

24-05-17

Παρέμβαση προς το Αρχηγείο με αντικείμενο τη διοικητική υπαγωγή των Ειδικών Ομάδων της Ελληνικής Αστυνομίας, στα πλαίσια κατανομής οργανικών θέσεων
αστυνομικού προσωπικού.

24-05-17

Παρέμβαση προς τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
κ. Δημήτριο Αναγνωστάκη με αντικείμενο την ενίσχυση
του Α.Τ. Αριστοτέλη.

30-05-17

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με τίτλο «Μαύρη Διαμαρτυρία Επιβίωσης» και πορεία προς τη Βουλή όπου επιδόθηκε ψήφισμα εναντίον του άρθρου 12 του
ν.4387/2016 με το οποίο για πρώτη φορά στην Ελληνική ιστορία καταργείται σύνταξη, αυτή της Σύνταξης Χηρείας, με ηλικιακά κριτήρια.

Σ

Ψηλά τη σημαία του αγώνα

υμπληρώνονται ωσονούπω δυο χρόνια από το 25ο εκλογοαπολογιστικό μας συνέδριο που σηματοδότησε την αλλαγή σκυτάλης στα συνδικαλιστικά μας δρώμενα και την ενδυνάμωση
της καθημερινής παρεμβατικής μας λειτουργίας. Δυο ακόμα χρόνια
δράσεων σε περιβάλλον Μνημονίων και ουσιαστικής επιτροπείας της
χρεοκοπημένης χώρας, που σημαίνει στενά περιθώρια ικανοποίησης
οικονομικών αιτημάτων. Όταν οι δανειστές καραδοκούν με τους κόφτες και τις μάχαιρες, όποιο συνδικάτο όσο ισχυρό κι αν είναι αντιμετωπίζει το τείχος που υψώνεται μπροστά του προσπαθώντας να
διατηρήσει ό,τι έχει απομείνει από τη λαίλαπα του παρελθόντος και
του παρόντος.
Η ΠΟΑΣΥ, τον απολογισμό της θα τον κάνει φυσικά στα αρμόδια
συνδικαλιστικά όργανα στο χρόνο που ορίζεται από το Καταστατικό
της, δεν μπορούμε ωστόσο να μην επισημάνουμε από τώρα ότι το συνδικαλιστικό ενδιαφέρον γνωρίζει νέες δόξες επί των ημερών της ενεστώσας διοίκησης. Δεν είναι μόνο οι επιτυχίες όσον αφορά το διεκδι-

”

Μαχάτμα Γκάντι

κητικό πλαίσιο και την επίλυση καθημερινών θεμάτων. Είναι ο απόηχος
που μένει εντός κι εκτός αστυνομικού σώματος από τις δράσεις και
παρεμβάσεις του προεδρείου της Ομοσπονδίας, του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικά, και των Πρωτοβάθμιων Οργανώσεών μας.
Είναι υπολογίσιμη δύναμη η ΠΟΑΣΥ κι αυτό το γνωρίζουν τόσο
στην Κυβέρνηση όσο και στην Ηγεσία - πολιτική και φυσική. Το γνωρίζουν και οι αδερφές Ομοσπονδίες, το γνωρίζει η κοινωνία, το γνωρίζουν οι συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα, ανεξαρτήτως αν διαμαρτύρονται και αν επιθυμούν περισσότερα αποτελέσματα από τη συνδικαλιστική τους εκπροσώπηση. Γνωρίζουν ότι άλλο πράγμα είναι το
συνδικάτο και άλλο η Κυβέρνηση. Τις αποφάσεις τις λαμβάνουν οι
υπουργοί κι αυτοί είναι υπόλογοι για την αθέτηση των δεσμεύσεων,
για τις ολιγωρίες και τις αναβλητικότητές τους.
Μία είναι η ευθύνη του συνδικάτου και του κάθε συνδικάτου. Να
κρατά ψηλά τη σημαία του αγώνα, να διεκδικεί, να καταγγέλλει και
να προτείνει λύσεις. Αμφιβάλλει κανείς ότι δεν το κάνουμε;
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«Έφυγε» ένας ευπατρίδης της πολιτικής

α θερμά της συλλυπητήρια διαβίβασε στον Πρόεδρο της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη η Ομοσπονδία μας, ευθύς μόλις έγινε γνωστός ο θάνατος του πρώην Πρωθυπουργού και επίτιμου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη.
«Κύριε Πρόεδρε,
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, εκφράζει
σε σας προσωπικά και στα μέλη του Κόμματός σας, τα θερμά της
συλλυπητήρια για το «ταξίδι» προς την αιωνιότητα ενός ευπατρίδη
της πολιτικής, του πρώην Πρωθυπουργού και επίτιμου Προέδρου
της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
Ήταν ο άνθρωπος που υπηρέτησε με όλη τη σημασία της λέξης
την πατρίδα μας, κι εμείς οι αστυνομικοί δεν λησμονούμε ότι κατά
τη διάρκεια της μακράς πολιτικής του διαδρομής, είχε ψηλά στις

προτεραιότητές του την Ελληνική Αστυνομία και τον Έλληνα Αστυνομικό. Ακόμα και τα δίσεκτα χρόνια, όταν το συνδικαλιστικό δικαίωμα και η συνδικαλιστική φωνή ήταν απαγορευμένος καρπός
για το αστυνομικό προσωπικό, εκείνος ξεχώριζε με τη δημόσια τοποθέτησή του το 1988 υπέρ των δημοκρατικών δικαιωμάτων και
ελευθεριών μας, αλλά και αργότερα κατά την περίοδο της Συγκυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με τον Συνασπισμό της Αριστεράς,
δίνοντας εντολή για παύση των διώξεων και των πειθαρχικών ποινών των πρωτοπόρων συνδικαλιστών.
Κατά τη διάρκεια της μακράς του θητείας είτε ως Πρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας είτε ως Πρωθυπουργός, είχε ανοικτές τις πόρτες
του Γραφείου του στην Ομοσπονδία μας έτοιμος να ακούσει και να
δώσει λύσεις στα αιτήματά μας με πνεύμα καλής διάθεσης και συνεργασίας».

Ο αγώνας μας μετά την ψήφιση του ειδικού μισθολογίου
Τι συζητήθηκε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της ΠΟΑΣΥ

Σ

υνεδρίασε στις 23-05-2017, στα
Γραφεία της Ομοσπονδίας μας, η
Επιτροπή Οικονομικών & Ασφαλιστικών Θεμάτων, αποτελούμενη από
τον Επικεφαλής κ. Γεώργιο ΚΟΥΛΙΑΚΗ
(Ε.Α.Υ. Εύβοιας) και τα μέλη κ. Παναγιώτη ΑΓΓΕΛΙΔΗ (Ε.Α.Υ. Θεσσαλονίκης), κ. Κωνσταντίνο ΚΙΤΣΙΟ (Ε.Α.Υ.
Ιωαννίνων), κ. Βασίλειο ΟΣΣΑ (Ε.Α.Υ.
Σερρών) και κ. Ιωάννη ΘΕΛΟΥΡΑ
(Ε.Α.Υ. Λάρισας) για θέματα αρμοδιότητάς της.
Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν
διεξοδικά τα κάτωθι θέματα που αφορούν: α) τις διατάξεις του νέου ειδικού
μισθολογίου Σωμάτων Ασφαλείας και
Ενόπλων Δυνάμεων (ν. 4472/2017),
β) την επανεξέταση των ασφαλιστικών
εισφορών υπέρ των Ταμείων μας, γ) τον
τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος από το ΤΕΑΠΑΣΑ για το χρονικό
διάστημα μέχρι 31-12-2014, δ) τη μη
χορήγηση εφάπαξ οικονομικών ενισχύσεων στους αναξιοπαθούντες συναδέλφους από τον ειδικό λογαριασμό του
ν.826/1978 και ε) τα προβλήματα που
παρατηρούνται με τις δαπάνες των Υπηρεσιών και τα υπομνήματα του αστυνομικού προσωπικού.
Ειδικότερα, αναλύθηκαν οι στρεβλώσεις - αδικίες που προκαλούνται μέσα
από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου μας, καταγράφηκαν προτάσεις
βελτίωσης αυτού, οι οποίες δε θα πρέπει
να αποκλίνουν από τις αποφάσεις του
ΣτΕ (μισθοί στα επίπεδα προ του

8/2012, επιστροφή υπόλοιπων αναδρομικών κ.λπ.) και προτάθηκε η σύνταξη σχετικού υπομνήματος από την
Εκτελεστική Γραμματεία προς τους αρμόδιους φορείς για ενημέρωσή τους και
περαιτέρω νομοτεχνικές ρυθμίσεις.
Ταυτόχρονα, διαπιστώθηκε πόσο κομβική ήταν η παρέμβαση του συνδικαλιστικού κινήματος με το διεκδικητικό
πλαίσιο που είχε, κάτω από το περιβάλλον που ενήργησε (αιφνιδιασμού, μηδενικού διαλόγου, προσαρμοσμένο μόνο στις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων κ.λπ.) και αναλύθηκαν τα σημαντικά
αποτελέσματα για το σύνολο των συναδέλφων, όπως η άρση του πλαφόν του
πενθημέρου που εισήχθη αρχικά στο
σχέδιο νόμου και δε θα καλύπτονταν η
περικοπή από καμία προσωπική διαφορά, η δέσμευση της προσμέτρησης του
χρόνου της στρατιωτικής θητείας και
των ετών σπουδών για την απόκτηση
πτυχίου στην κατάταξη στα μισθολογικά
κλιμάκια, όταν αναγνωρίστηκε μέχρι την
31-12-2016, αλλά και η χορήγηση του
επιδόματος παραμεθορίου στους υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία, σε
ένα σημαντικό δείγμα ενιαίας αντιμετώπισης όλων των στελεχών (Σωμάτων
Ασφαλείας & Ενόπλων Δυνάμεων).
Παράλληλα, με την ανάλυση του μισθολογίου, συζητήθηκαν πιθανά προβλήματα στον τρόπο υπολογισμού του
εφάπαξ βοηθήματος του ΤΕΑΠΑΣΑ/
ΤΠΑΣ (τέως Ε.Χ.) μέχρι την 31-122014, αφού πλέον με τις νέες μισθο-

λογικές διατάξεις το χρονοεπίδομα δεν
υφίσταται και ο νέος βασικός μισθός σε
κάποιες περιπτώσεις είναι μεγαλύτερος
από το σύνολο του παλαιού βασικού
συν του χρονοεπιδόματος, ενώ σε κάποιες άλλες, είναι μικρότερος. Ένα άλλο
θέμα που ανακύπτει με την εφαρμογή
του νέου μισθολογίου, είναι αυτό των
ασφαλιστικών εισφορών υπέρ των Ταμείων μας, είτε αφορούν τακτικές είτε
έκτακτες κρατήσεις, δεδομένων και των
αυξημένων ποσοστών κράτησης που
έχουν εισαχθεί τα τελευταία έτη σε σύγκριση με τους λοιπούς ασφαλισμένους,
στο πλαίσιο των ενιαίων κανόνων του
πρόσφατου ασφαλιστικού νόμου.

Εκκρεμότητες

Επίσης, τονίστηκε η μεγάλη καθυστέρηση της νομοτεχνικής ρύθμισης που
αφορά τη μεταφορά του ειδικού λογαριασμού του ν. 826/1978 στον Κλάδο
Προνοίας του ΤΕΑΠΑΣΑ, η συσσώρευση
στο Ταμείο πολλών αιτήσεων για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε αναξιοπαθούντες συναδέλφους και η αναγκαιότητα αδιάκοπης καταβολής του εν
λόγω βοηθήματος, δεδομένου ότι δεν
βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και
οι ανάγκες για οικονομικές ενισχύσεις
αυξάνονται συνεχώς.
Τέλος, συζητήθηκαν τα προβλήματα
που παρατηρούνται με τις δαπάνες των
Υπηρεσιών, αλλά και με τα υπομνήματα
των συναδέλφων, τα οποία οφείλονται
τόσο στο νέο πλαίσιο που ορίζουν οι

Όχι εξωθεσμικές παρεμβάσεις

Κ

ατά την έκτακτη συνεδρίαση του
Ανώτερου Συμβουλίου Μεταθέσεων για τις τοποθετήσεις των
Αξιωματικών στις 18 Μαΐου 2017, στο
πλαίσιο της υλοποίησης της αναδιάρθρωσης, οι εκπρόσωποί μας αποχώρησαν από αυτό, μεσούσης της συνεδρίασης, καταγγέλλοντας την όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Και τούτο διότι
διαπιστώθηκαν εξωθεσμικές παρεμβάσεις τις οποίες δεν αποδεχόμαστε και
πολύ περισσότερο, αρνούμαστε να νομιμοποιήσουμε με την παρουσία μας.
Με έκπληξη, επίσης, διαπιστώσαμε ότι
το Ανώτερο Συμβούλιο, με ευθύνη των

υπηρεσιακών παραγόντων, ολοκλήρωσε
τη συνεδρίαση, επικυρώνοντας τις μεταθέσεις που ανακοινώθηκαν σήμερα.
Οι Ομοσπονδίες μας, διαχωρίζουν τη
θέση τους και καλούν τους συναδέλφους που μετακινήθηκαν παρά τη θέλησή τους ή δεν ικανοποιήθηκε το αίτημά τους, να υποβάλλουν αίτηση θεραπείας. Επίσης, δε, οι Ομοσπονδίες ζήτησαν ήδη τα πρακτικά της συνεδρίασης, τα αιτήματα των συναδέλφων που
είχαν υποβληθεί, καθώς και τις υπηρεσιακές προτάσεις επ’ αυτών.
Δηλώνουμε ότι θα εξαντλήσουμε όλα
τα νόμιμα μέσα για να προασπίσουμε τα

δικαιώματα των συναδέλφων μας. Είναι
ανεπίτρεπτο οι αγώνες που δώσαμε για
να υπάρχει διαφάνεια και κατοχύρωση
της αξιοκρατίας, να υπονομεύονται χωρίς να αντιδρά κανείς...
Κατόπιν τούτων, καλούμε τον κ.
Υπουργό και τον κ. Αρχηγό, εφόσον
σέβονται το θεσμικό μας ρόλο και τις
δημοκρατικές διαδικασίες λειτουργίας
των Συμβουλίων, να ακυρώσουν τις
χθεσινές αποφάσεις, να συγκαλέσουν
εκ νέου το Συμβούλιο και να επανεξεταστούν από μηδενική βάση οι τοποθετήσεις των Αξιωματικών, βάσει των αιτημάτων τους.

διατάξεις του ν. 4412/2016, όσο και
στη γραφειοκρατία – έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού. Λαμβάνοντας υπόψη τις ενέργειες – παρεμβάσεις που έχει
κάνει η Ομοσπονδία μας το τελευταίο
χρονικό διάστημα, ορμώμενη από τις
καταγγελίες πρωτοβάθμιων σωματείων,
αλλά και μελών του ΔΣ, σε συνδυασμό
και με τη ψήφιση των τελευταίων σχετικών διατάξεων, κατατέθηκαν προτάσεις εξομάλυνσης των προβλημάτων και

προτάθηκε συνάντηση της Εκτελεστικής
Γραμματείας με τον προϊστάμενο της
Γενικής Διεύθυνσης και Επιτελικού Σχεδιασμού για ενημέρωση και σχεδιασμό
επίλυσης των εν λόγω προβλημάτων.
Τα μέλη της Επιτροπής, θα βρίσκονται
καθημερινά στη διάθεση των συναδέλφων δια των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεών μας, ώστε να γίνουν κοινωνοί των
μισθολογικών – ασφαλιστικών προβλημάτων τους.

Στυγνή εκμετάλλευση των δοκίμων
η περικοπή των επιδομάτων

Τ

ην έντονη αντίδραση της Ομοσπονδίας προκάλεσε η έκδοση της εγκυκλίου
για τη μείωση των αποδοχών των δοκίμων αστυφυλάκων. Με έγγραφό της
προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο
Τσουβάλα και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα, σημειώνει ότι, ενεργώντας ως ένα είδος «τρόικας εσωτερικού», διατάσσεται η μη χορήγηση των επιδομάτων για εργασία πέραν του πενθημέρου, κατά τις νυχτερινές
ώρες και παραμεθορίου στους εκπαιδευομένους – εργαζόμενους Δόκιμους Αστυφύλακες, παρότι άπαντες γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι εν λόγω συνάδελφοι παρέχουν υπηρεσίες και καλύπτουν πάγιες ανάγκες των Αστυνομικών Υπηρεσιών.
Μόλις δύο εβδομάδες από την έκδοση της υπ’ αριθ. 500/1/26 από 1405-2017 ανακοίνωσής μας, με την οποία καταγγέλλαμε τις νέες διατάξεις του
μισθολογίου, αφού λειτουργεί εις βάρος των σκληρά εργαζόμενων στα Σώματα
Ασφαλείας, αλλά και της δημόσιας τοποθέτησης του Υπουργού μας, εντός του
Κοινοβουλίου την 17-05-2017, ότι θα υπάρξουν βελτιωτικές ενέργειες, σε
συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, οι Υπηρεσίες σας, αντί να ενεργήσουν προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής διοικητικής μέριμνας, επέλεξαν την
«εύκολη λύση» της περικοπής των επιδομάτων στους εκπαιδευόμενους που
αμείβονται με πενιχρές αποδοχές και παρέχουν ουσιαστικές υπηρεσίες στην
τοπική κοινωνία που εκτελούν την πρακτική τους εκπαίδευση, αφήνοντάς τους
εκτεθειμένους και στο «έλεος του Θεού». Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως: α) ανακαλέσετε την παραπάνω διαταγή, β) αναμένετε την έκδοση
της σχετικής εγκυκλίου από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και γ) λάβετε
μέτρα άμεσης διοικητικής μέριμνας, προκειμένου να καλύψετε πλήρως, τόσο
τους Δόκιμους Αστυφύλακες, όσο και τις Αστυνομικές Υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες τους από τους εκπαιδευόμενους συναδέλφους».
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Γιατί καθυστερεί η μεταφορά
του Ειδικού Λογαριασμού;

Βράβευση
της Ομοσπονδίας
από την Πρόεδρο
του Συλλόγου
«ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΣ» &
Πρέσβειρα Καλής
Θελήσεως
της UNESCO

Να συνεχιστεί απρόσκοπτα η καταβολή του βοηθήματος στους
συναδέλφους που πραγματικά το έχουν ανάγκη, τονίζουν οι Ομοσπονδίες

«Γ

ιοφύρι της Άρτας» η μεταφορά του
Ειδικού Λογαριασμού του ν.
826/1978 από τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ, στον
Κλάδο Πρόνοιας αυτού. Παρά τις διαβεβαιώσεις, τίποτε δεν έχει γίνει ακόμα με
αποτέλεσμα τη διαιώνιση του προβλήματος. Η Ομοσπονδία με κοινό έγγραφό
της με την ΠΟΑΞΙΑ, απευθύνθηκαν στον
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ.
Νικόλαο Τόσκα όσο και στον Υφυπουργό αρμόδιο για θέματα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων κ. Τάσο Πετρόπουλο και τη
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών & Επιτελικού Σχεδιασμού/ΥΔΤ, προκειμένου να
δοθεί λύση. Ιδού η επιστολή:
Κύριε Υπουργέ,
Ο θεσμικός ρόλος των Ομοσπονδιών
μας, επιβάλλει την ενημέρωσή σας για
τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν το
αστυνομικό προσωπικό και λαμβάνουν
την μορφή αιτημάτων προς διεκδίκηση
και υλοποίηση στο πλαίσιο της πολιτικής
που ασκείτε σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία. Αυτή τη φορά,
όμως, επιτρέψτε μας να εκφράσουμε
συγχρόνως με την υπενθύμιση του αιτήματός μας, την έντονη διαμαρτυρία
μας διότι έχουν παρέλθει ήδη δύο έτη
απραξίας εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών, καίτοι σας είχαμε ενημερώσει
αναλυτικά από τις 30 Μαΐου 2016 με το
υπ’ αριθμ. πρωτ. 506/1/39β έγγραφό
μας, βασισμένοι και πάλι σε προγενέστερη αλληλογραφία.
Είμαστε επομένως αναγκασμένοι να
προβούμε στην εκ νέου υπενθύμιση του
αιτήματός μας, τονίζοντας την αναγκαιότητα λειτουργίας του εν θέματι λογαριασμού, τόσο στο παρόν όσο και στο
μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες κάλυψης των
αναξιοπαθούντων συναδέλφων, στο
ασφυκτικό οικονομικό - κοινωνικό
πλαίσιο που βιώνουμε τα τελευταία μνημονιακά έτη.
Ειδικότερα, με τα υπ’ αριθ. 506/1/39
από 24-07-2015 και 506/1/39α από
11-12-15 έγγραφά μας, σας επισημάναμε την αναγκαιότητα της μεταφοράς

του Ειδικού Λογαριασμού του ν.
826/1978 από τον Κλάδο Επικουρικής
Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ, στον Κλάδο
Πρόνοιας αυτού, ένα ζήτημα που έχουμε
ήδη συζητήσει σε ανώτατο επίπεδο με
την Ηγεσία και τα αρμόδια στελέχη του
Υπουργείου Εργασίας, τα οποία αναγνώρισαν το δίκαιο του αιτήματος και
δεσμεύτηκαν για την προώθηση νομοτεχνικής βελτίωσης των καταστατικών
διατάξεων του Ταμείου.
Εν τάχει σας υπενθυμίζουμε ότι ο ως
άνω Λογαριασμός, συστάθηκε από το
έτος 1979 στο επικουρικό Ταμείο της
πρώην Ελληνικής Χωροφυλακής. Τα τελευταία επτά (7) έτη λειτουργεί στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής
Χωροφυλακής (ΤΕΑΕΧ) του ΤΕΑΠΑΣΑ,
έχει λογιστική αυτοτέλεια με αποθεματικό περίπου 1 εκατ. € και παρέχει εφάπαξ
οικονομική ενίσχυση από 1.600,00 €
έως 2.000,00 € περίπου, ως κάτωθι:
α) Στις οικογένειες των σε καιρό ειρήνης
και σε διατεταγμένη ή μη υπηρεσία
αποβιωσάντων ή εξαφανιζομένων μετόχων του Τομέα.
β) Σε ανικανότητα του μετόχου λόγω
τραυματισμού ή πάθησης που επήλθε
κατά την υπηρεσία.
γ) Σε βαριά νόσο των μετόχων ή μέλους
της οικογένειάς τους για τη θεραπεία
της οποίας απαιτείται μεταφορά στο
εξωτερικό ή η αντιμετώπισή της απαιτεί πρόσθετες δαπάνες, πέραν εκείνων που καλύπτονται από τους
ασφαλιστικούς Φορείς.
δ) Σε θεομηνίες ή σοβαρό ατύχημα με
αποτέλεσμα να περιέλθουν σε δυσχερή οικονομική θέση.
Κύριε Υπουργέ,
• Επειδή έχουν παρέλθει δύο έτη χωρίς
να έχει επιλυθεί το ζήτημα καίτοι οι
κρατήσεις εξακολουθούν να εισρέουν
προς τον Λογαριασμό χωρίς αντιθέτως
αυτός να ανταποδίδει τα οφειλόμενα
σύμφωνα με το Καταστατικό λειτουργίας του.
• Επειδή ουδεμία επιβάρυνση παράγεται
εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η

• Επειδή, τέλος, οι οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε όλοι μας τα τελευταία επτά (7) έτη επιτάσσουν την εκδήλωση της μέγιστης δυνατής αλληλεγγύης σε όσους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και απώλειες
οικείων προσώπων.
• Και τέλος, επειδή από πλευράς του Δ.Σ.
του Ταμείου έχει ληφθεί εδώ και καιρό
η σχετική απόφαση μεταφοράς του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/1978
καθώς και σας έχει σταλεί η προταθείσα διάταξη τροποποίησης των σχετικών διατάξεων.
Παρακαλούμε, όπως μεριμνήσετε
άμεσα για την προώθηση στη Βουλή των
Ελλήνων της αναγκαίας νομοτεχνικής
βελτίωσης προκειμένου να συνεχιστεί
απρόσκοπτα η καταβολή του βοηθήματος στους συναδέλφους που πραγματικά
το έχουν ανάγκη.

πρόεδρος του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΣ», Πρέσβυς Καλής
Θελήσεως της UNESCO κυρία
Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη βράβευσε σήμερα την Ομοσπονδία μας
στο πλαίσιο συνάντησης εργασίας του
Συλλόγου με κοινωνικούς φορείς και
οργανώσεις που συμβάλλουν στη
διάδοση του εθελοντισμού και της
εθελοντικής προσφοράς Μυελού των
Οστών.
Την Ομοσπονδία εκπροσώπησε ο
πρόεδρος της Ε.Γ. κ. Γρηγόρης Γερακαράκος ο οποίος ευχαρίστησε την
πρόεδρο και το ΔΣ του Συλλόγου
«ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΣ» για την ευγενική
τους προσπάθεια στον τομέα του εθελοντισμού όσο και για την απόφασή
τους να τιμήσουν την Ομοσπονδία
μας για το έργο της.
Η Ομοσπονδία μας, έχει αναδείξει
τη σημασία του εθελοντισμού παρέχοντας τη δυνατότητα ενημέρωσης

στο πλαίσιο των συνεδριάσεων των
οργάνων της αλλά και με την νομοθετική κατοχύρωση άδειας απουσίας
από την υπηρεσία σε όσους γίνονται
δότες μυελού των οστών.

Λάβετε μέτρα για την αποτροπή βέβαιων προβλημάτων

Τ

ον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ.
Νικόλαο Τόσκα ενημέρωσε η Ομοσπονδία
μας για το αίτημα της Συνδικαλιστικής
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας,
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση των
αστυνομικών υπηρεσιών της ευαίσθητης περιοχής του Έβρου.
Με έγγραφό της, η Συνδικαλιστική Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας, εκφράζει
τις εύλογες ανησυχίες της λόγω της συνέχισης
των αποσπάσεων του αστυνομικού προσωπικού
στην οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας, προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ιδίως αυτών της

μετανάστευσης. Η ευρύτερη περιοχή χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, λόγω ευαίσθητων Εθνικών
θεμάτων και παρακαλούμε όπως, στο μέτρο του
εφικτού τα εύλογα αιτήματα της Πρωτοβάθμιας
Οργάνωσής μας τύχουν θετικής κατάληξης, με
δεδομένο και αυτό της υποστελέχωσης που υφίσταται με την μη κάλυψη των κενών οργανικών
θέσεων, τονίζει η ΠΟΑΣΥ προς τον κ. Τόσκα.
Από την πλευρά του, το σωματείο αναφέρει ότι
σύμφωνα με πληροφορίες «επίκειται διακοπή των
αποσπάσεων με δαπάνες δημοσίου και περιορισμός των Αστυνομικών οι οποίοι είναι αποσπασμένοι χωρίς δαπάνες δημοσίου. κ. Υπουργέ, κ.

Αρχηγέ. Η Δ.Α. Ορεστιάδας έχει αυτή τη στιγμή
70 κενές οργανικές θέσεις προς κάλυψη, έχει
περίπου 60 Αστυνομικούς αποσπασμένους σε
υπηρεσίες εκτός Δ.Α Ορεστιάδας, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια οι υπηρεσίες αποδυναμώθηκαν
ακόμη περισσότερο καθώς: α) Ιδρύθηκε και λειτουργεί το ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Ορεστιάδας, β) ιδρύθηκε
και λειτουργεί το Κ.Υ.Τ. Ορεστιάδας, στο οποίο
εκτός από την διαχείριση η Δ.Α. Ορεστιάδας ανέλαβε και την φύλαξη μετά την λήξη της σύμβασης
με την εταιρία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας
(security), γ) ιδρύθηκε και λειτουργεί το κοινό
κέντρο επαφής στο Καπετάν Αντρέεβο Βουλγα-

ρίας, δ) έγινε έναρξη του θεσμού της Κ.Α.Μ., ε)
έγινε έναρξη του θεσμού του τοπικού Αστυνόμου, με τρείς τοπικούς Αστυνόμους και σε όλες
τις παραπάνω περιπτώσεις η στελέχωση έγινε με
προσωπικό εντός Δ.Α. Ορεστιάδας.
Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, αλλά και
το γεγονός ότι τους καλοκαιρινούς μήνες με την
πτώση των υδάτων στο ποταμό Έβρο θα διογκωθεί το πρόβλημα της εισόδου παράνομων μεταναστών από την περιοχή, κρίνεται επιβεβλημένη, όχι μόνο η συνέχιση των αποσπάσεων αλλά
και η περαιτέρω ενίσχυση της υπάρχουσας ενισχυτικής δύναμης».
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Η ΠΟΑΣΥ στην πρώτη γραμμή του αγώνα με αίτημα
την κατάργηση του άρθρου 12 του ν.4387/2016

Π

αρούσα για άλλη μια φορά η
Ομοσπονδία μας στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας με τίτλο
«Μαύρη Διαμαρτυρία Επιβίωσης» που
πραγματοποιήθηκεστις 30 Μαΐου 2017
στην πλατεία Κολοκοτρώνη.
Χαιρετίζοντας τη Μαύρη Διαμαρτυρία,
τη δεύτερη κατά σειράν του Συλλόγου
Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α., ο πρόεδρος
της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρης Γερακαράκος
τόνισε ότι είμαστε πάλι στο πεζοδρόμιο
διαμαρτυρόμενοι, γιατί το άρθρο 12 του
ν.4387/2016 με το οποίο η σύνταξη
χηρείας κρίνεται με ηλικιακά κριτήρια,
ισχύει ακόμα. «Στις 30 του Μάρτη όταν
βρεθήκαμε πρώτη φορά έξω από το
υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης στη
σιωπηρή διαμαρτυρία, στην οδό Σταδίου,
κατήγγειλα ως πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ αυτό το έγκλημα και κάλεσα τον αρμόδιο
υφυπουργό να αφήσει τις υπεκφυγές και
να απαντήσει ξεκάθαρα στο ερώτημα: Θα
το πάρει πίσω αυτό το έκτρωμα;
Ξέρετε ότι με τη δική σας και τη δική
μας πίεση έγινε η συνάντηση αλλά αποτέλεσμα δεν υπήρξε. Στο υπουργείο
έχουν φαίνεται άλλες προτεραιότητες
και δεν τους ενδιαφέρουν οι χήρες και
τα ορφανά. Θέλω να σας διαβεβαιώσω
ότι είμαστε μαζί σας γιατί το πρόβλημα
είναι κοινό και από κοινού θα το λύσουμε. Δεν βλέπουμε τον αγώνα μας ως
μια συντεχνία αλλά σαν μια κοινωνική
ομάδα που πλήττεται το ίδιο όπως και οι
συμπολίτες μας από την καταστροφική
λιτότητα των μνημονίων.
Σας θυμίζω ότι δεν διστάσαμε να διαμαρτυρηθούμε πριν από ένα χρόνο όταν
ψηφιζόταν ο συνταξιοδοτικός νόμος
Κατρούγκαλου στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ
και καταφέραμε να γίνει δεκτή η πρότασή μας - τροπολογία που εξαιρεί τις
συντάξεις λόγω θανάτου και ένεκα της
υπηρεσίας, για τα στελέχη όχι μόνο των
Σωμάτων Ασφαλείας αλλά και των Ενόπλων Δυνάμεων.
Πριν μερικές μέρες, πάλι, όταν ψηφιζόταν το νέο μνημόνιο, δεν διστάσαμε
να διαμαρτυρηθούμε στο γραφείο του
αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών,

στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,
καταγγέλλοντας τον εμπαιγμό που μας
επεφύλαξε με το νέο ειδικό μισθολόγιο.
Αντί να σεβαστούν τις αποφάσεις του
ΣτΕ, ψήφισαν ένα νόμο με νέες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Αυτή είναι
η αξιοπιστία τους.
Κλείνοντας το χαιρετισμό μου, θέλω
να σας διαβεβαιώσω ότι η ΠΟΑΣΥ είναι
στη διάθεσή σας για όποια άλλη μορφή
διεκδίκησης αποφασίσετε. Το αίτημά
σας είναι και δικό μας αίτημα. Να κατοχυρώσουμε τις γυναίκες και τα παιδιά
μας ότι σε περίπτωση του μοιραίου είτε
από παθολογικά αίτια είτε από ατύχημα
είτε από τροχαίο εκτός υπηρεσίας, η χήρα να δικαιούται αξιοπρεπή σύνταξη και
όχι να μετρά τους μήνες και τα χρόνια
για να δει μέχρι πότε μπορεί να στηρίζεται στη βοήθεια του κράτους πρόνοιας.
Εκτός κι αν και η σημερινή κυβέρνηση συμφωνεί κι αυτή με την αποδόμηση
του κοινωνικού κράτους και ηθελημένα
ξηλώνει ό,τι είχε κατακτηθεί με αγώνες
τα προηγούμενα χρόνια.
Το επάγγελμά μας είναι επικίνδυνο
και ανθυγιεινό, και ως τέτοιο έχει δυστυχώς μαύρες σελίδες. Το ξέραμε εμείς
και οι οικογένειές μας όταν το επιλέγαμε, αλλά δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα
ερχόταν μια μέρα η ελληνική πολιτεία για
να ρίξει κι άλλο μαύρο στις ψυχές μας.
Να ασεβήσει στις ψυχές των νεκρών
συναδέλφων μας, να ντροπιάσει τις συζύγους και τις οικογένειές τους. Ντροπή!»
Η εκδήλωση διαμαρτυρίας αποφασίστηκε από 31 φορείς εργαζομένων και
συνταξιούχων των Σωμάτων Ασφαλείας
και των Ενόπλων Δυνάμεων και μετά τις
ομιλίες των προσκεκλημένων, ακολούθησε πορεία προς το Κοινοβούλιο όπου
επιτροπή γυναικών επέδωσε το Ψήφισμα στο προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με
την πορεία των μαυροφορεμένων γυναικών έως την Ηρώδου Αττικού, όπου
όμως δεν τους επετράπη να φτάσουν
ως το Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να
επιδώσουν το Ψήφισμα και στον Πρωθυπουργό της Χώρας.

Ενωτικό, αγωνιστικό χαιρετισμό στο 21ο συνέδριο της ΠΟΕΥΠΣ

Ε

νωτικό, αγωνιστικό χαιρετισμό
απηύθυνε ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ
κ. Γρηγόρης Γερακαράκος στο
21ο Πανελλαδικό Συνέδριο της
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., που πραγματοποιήθηκε
στις 20/05/2017, με την συμμετοχή
αντιπροσώπων από τις 24 Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της.
Αφού ευχαρίστησε τους συνέδρους
για την θερμή υποδοχή που του επεφύλαξαν, τόνισε ότι ο αγώνας ενάντια
στην διαίρεση και στην αποδόμηση του
συνδικαλιστικού κινήματος συνεχίζεται.
Χρειαζόμαστε όσο ποτέ άλλοτε την ενότητα και την δυναμική συνεργασία στο
χώρο μας διότι όπως όλοι διαπιστώσαμε, έχουμε απέναντί μας μια κυβέρνηση
που συνεχίζει να μας εμπαίζει, πρόσθεσε, αναφερόμενος στο νομοθέτημα

έκτρωμα που ψήφισαν οι βουλευτές της
πλειοψηφίας για το νέο μισθολόγιο.
Χωρίς διάλογο, χωρίς να σεβαστούν
τις δεσμεύσεις τους, χωρίς να σεβαστούν τις αποφάσεις της δικαιοσύνης,
εξεφτέλισαν τους θεσμούς και είχαν το
θράσος να υποστηρίζουν κιόλας ότι
αδίκως διαμαρτυρόμαστε. Η ουσία είναι

ότι ψήφισαν αντισυνταγματικές διατάξεις κι εμείς θα προσφύγουμε ξανά στη
δικαιοσύνη για να τις προσβάλλουμε.
Άλλωστε ο ίδιος ο υπουργός παραδέχθηκε ότι όπου υπάρξουν στρεβλώσεις
πρέπει να τις ξαναδούμε.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους κοινούς αγώνες για την εξαίρεση των Σω-

μάτων Ασφαλείας από τις περικοπές
δαπανών και από το πάγωμα των προσλήψεων. Όπως τόνισε, έρχεται καλοκαίρι και γνωρίζουμε πολύ καλά, τι σας περιμένει κι εσάς. Ο εφιάλτης των πυρκαγιών κάθε χρόνο, δυστυχώς δεν είναι
αρκετός για να πείσει τους κυβερνώντες
ότι πρέπει να δοθούν κονδύλια για
προσλήψεις πυροσβεστών, για προμήθεια ατομικού εξοπλισμού, οχημάτων
και αεροπλάνων πυρόσβεσης.
Είμαστε επίσης μαζί σας κάθε φορά
που αντιμετωπίζετε ειδικότερα θέματα,
όπως αυτό που προέκυψε με τις μετακινήσεις σας στα αεροδρόμια που εκχωρήθηκαν στην FRAPORT. Διαδηλώσαμε μαζί με εσάς και ζητήσαμε από την
κυβέρνηση να μη σας ξεσπιτώνει αλλά
να σας αντιμετωπίζει ως κανονικούς

δημόσιους υπαλλήλους με δικαιώματα
και υποχρεώσεις.
Κλείνοντας τέλος το χαιρετισμό μου,
θέλω να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην ΠΟΑΣΥ και
στην κοινή μας πορεία.
Είναι μονόδρομος η συνεργασία των
Ομοσπονδιών όλων των ενστόλων,
αστυνομικών, πυροσβεστών και λιμενικών για να απαντάμε στις προκλήσεις,
όποτε χρειάζεται, με αξιοπρέπεια και δυναμισμό. Με την τελευταία μας κινητοποίηση πιστεύω ότι απαντήσαμε στους
κυβερνώντες όπως έπρεπε. Δεν δεχθήκαμε αδιαμαρτύρητα τον εμπαιγμό που
μας επεφύλαξαν αλλά εκθέσαμε τις αγωνίες μας και παρουσιάσαμε τα λάθη τους.
Στο χέρι τους είναι να τα διορθώσουν και
να μην αρκεστούν στις διαβεβαιώσεις.
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«Είμαστε παρόντες, μαχητές,
μέσα στο πρόβλημα
και όχι απόντες παρατηρητές...»
Ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρης Γερακαράκος εξηγεί στη «Νέα Αστυνομία» γιατί ήταν αναγκαία η ποιοτική
αγωνιστική δράση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, απαντά σε όσους ασκούν «κριτική» εκ του ασφαλούς και
διαβεβαιώνει τους συναδέλφους ότι ο αγώνας συνεχίζεται πιο μαχητικά και πιο αποτελεσματικά
Κύριε Πρόεδρε, είστε ο πρώτος Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ που από την πρώτη
στιγμή της εκλογής σας στο ύπατο
αξίωμα του προέδρου της Εκτελεστικής Γραμματείας, σχεδόν πριν από
δυο χρόνια, διακηρύξατε ότι κατά τη
διάρκεια της θητείας σας, δεν θα
ακολουθήσετε τη συνδικαλιστική πεπατημένη και ότι θα τα αλλάξετε όλα.
Προφανώς, η πρόσφατη διαμαρτυρία
στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
εντάσσεται σε αυτήν τη λογική.
Πράγματι, σε λίγο συμπληρώνουμε
δυο χρόνια, ως νέα διοίκηση της Ομοσπονδίας και στο διάστημα αυτό πιστεύω ότι δείξαμε τη νέα φιλοσοφία που
διέπει τη στρατηγική μας. Καθημερινός
αγώνας, πρωί – βράδυ στην Ομοσπονδία, Ομάδες εργασίας για διάφορα θέματα, ανοικτή επικοινωνία με τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις, άμεση παρουσία παντού όπου μας το ζητά ο συνάδελφος και βέβαια θεσμική εκπροσώπηση στα υπηρεσιακά συμβούλια και
στις διαβουλεύσεις με την Ηγεσία και
τους συναρμόδιους για θέματα αστυνομίας, υπουργούς.
Κανείς δεν αμφισβητεί το γεγονός ότι
από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε,
ενημερώσαμε τους υπουργούς για τα
ανοικτά θέματα του παρελθόντος, αλλά
και για όσα προέκυπταν στην καθημερινότητά μας. Ζητήσαμε διάλογο, με άλλους τον είχαμε με άλλους δεν τον είχαμε.
Χαρακτηριστική η περίπτωση του
αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών,
του κ. Χουλιαράκη, του μόνου υπουργού που δεν καταφέραμε να δούμε
όπως αρμόζει στην Ομοσπονδία από την
αρχή των Μνημονίων, το 2010, αλλά
πρέπει να του «αναγνωρίσουμε» ότι δεν
είδε και κανέναν άλλον, πλην «τρόικας». Προσπαθήσαμε να τον συναντήσουμε επισήμως για ουσιαστικό διάλογο
και βρήκαμε κλειστές πόρτες, ενώ
έχουμε τις αποφάσεις του Συμβουλίου
της Επικρατείας που μας δικαιώνουν
πανηγυρικά αλλά και τη στήριξη της
κοινωνίας. Ελάχιστοι είναι εκείνοι που
δεν αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα
της θεσμοθέτησης της επικινδυνότητας
της εργασίας του αστυνομικού.
Δυστυχώς, όμως, οι μήνες περνούσαν και όλα έδειχναν ότι η κυβέρνηση
προωθούσε πίσω από τις πλάτες μας
ένα νομοσχέδιο που θα άλλαζε τα μισθολογικά μας δεδομένα με το πρόσχημα του εξορθολογισμού των ειδικών

μισθολογίων. Πήγαμε, λοιπόν, μαζί με
τους προέδρους των άλλων Ομοσπονδιών στο ΓΛΚ, κάναμε και ειδική διαμαρτυρία έξω από αυτό, αλλά παίρναμε
μόνο διαβεβαιώσεις του τύπου «μην αγχώνεστε», «θα σας ενημερώσουμε και
θα ζητήσουμε τις προτάσεις σας». Τελικά, την αξιοπιστία τους τη διαπιστώσαμε
όλοι. Γι’ αυτό προσπαθήσαμε την τελευταία στιγμή, λίγο πριν ψηφιστεί το νέο
ειδικό μισθολόγιο, να δούμε τον ίδιο
τον κ. Χουλιαράκη.
Έτσι, λοιπόν, βρεθήκατε στον τρίτο
όροφο του ΓΛΚ, όπου και το γραφείο
του. Γιατί επιλέξατε αυτόν τον τρόπο
διαμαρτυρίας;
Διότι είχαμε εξαντλήσει όλα τα «κλασικά» μέσα. Επιστολές, ανακοινώσεις,
ανοικτές διαμαρτυρίες, παρεμβάσεις
τρίτων -πάντα στο θεσμικό πλαίσιο της
λειτουργίας μας. Τι έπρεπε να κάνουμε;
Να περιμένουμε να δούμε το νόμο ψηφισμένο και να λέμε ότι είχαμε ήσυχη τη
συνείδησή μας; Όχι. Ως την τελευταία
στιγμή προσπαθήσαμε να είμαστε παρόντες μαχητές, μέσα στο πρόβλημα,
και όχι απόντες παρατηρητές, από μακριά. Αναδείξαμε την ανακολουθία του
υπουργού και διατυμπανίσαμε το λάθος,
το έγκλημα, που είχαν σχεδιάσει και
ήταν έτοιμοι να ψηφίσουν στη Βουλή.
Τα είπαμε έξω από τα δόντια και στη
Βουλή ενώπιον όλων και κάποιοι μας
παρεξήγησαν. Είπαν ότι ο λόγος μας
ήταν οξύς, αλλά απαντάμε ότι όταν καταδικάζουν το συνάδελφο και γενικότερα την αστυνομική οικογένεια και την

κοινωνία μας στη φτώχεια, και συνεχίζουν να μας αδικούν, δεν έχουμε άλλα
μέσα για να διαμαρτυρηθούμε.
Μείνατε μέσα στο γραφείο του Υπουργού περίπου 30 ώρες. Θέλετε να
μας μιλήσετε για τα συναισθήματά
μας, για την απόφαση αυτή καθ’ αυτή; Δεν σας πέρασε από το μυαλό ότι
διακινδυνεύσατε ακόμα και τη σύλληψή σας, βάζοντας σε περιπέτεια τη
λειτουργία της Ομοσπονδίας;
Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια δύσκολη
απόφαση. Ήταν πρωτόγνωρη, άλλωστε.
Σας θυμίζω ότι πέρυσι είχε προηγηθεί η
συμβολική διαμαρτυρία στα γραφεία
του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου, όπου
και τότε ειπώθηκαν πολλά. Ενοχλήσαμε
τότε και ξέραμε ότι ξανά θα δεχόμασταν
κριτική από τους ίδιους, κυρίως από
κομματικά στελέχη της κυβέρνησης που
δεν θέλουν να αποκαλύπτεται η ανακολουθία και η ασυνέπειά τους έναντι των
ενστόλων. Μια τέτοια δυναμική διαμαρ-

τυρία αυτή τη φορά σε υπουργικό γραφείο, ήταν πράγματι κάτι διαφορετικό,
συνδικαλιστικά πιο ποιοτικό και πιο
αποτελεσματικό. Ήταν το κάτι άλλο. Από
την πρώτη στιγμή που διαβήκαμε το κατώφλι του ΓΛΚ, ως την επόμενη μέρα
που αποφασίσαμε σε ένδειξη καλής θέλησης να αποχωρήσουμε αφού είχαν
προηγηθεί κάποιες αλλαγές και μετά
από τις διαβεβαιώσεις για νέες νομοθετικές βελτιώσεις τόσο του ίδιου του
υπουργού, του κ. Τόσκα, όσο και της
κυρίας Γιώτας Κοζομπόλη, ως υπεύθυνης τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά,
υπήρχε το ενδεχόμενο να διαταχθεί η
σύλληψή μας. Το μετρήσαμε κι αυτό
αλλά αποφασίσαμε να μην κάνουμε πίσω όποια κι αν ήταν η αντίδραση της
κυβέρνησης. Το δίκιο ήταν με το μέρος
μας και μια βίαιη επέμβαση για την απομάκρυνσή μας θα είχε αρνητικό αντίκτυπο όχι για τον αγώνα το δικό μας
αλλά για το προφίλ και τη λειτουργία της
κυβέρνησης. Αντί διαλόγου για το μι-

σθολόγιο μας επεφύλαξε τον εμπαιγμό
και στη διαμαρτυρία μας θα μας απαντούσε με τα ΜΑΤ; Θα ήταν οξύμωρο για
μια κυβέρνηση που υποστηρίζει ότι είναι
αριστερή. Άρα, πιστεύω και φάνηκε και
εκ του αποτελέσματος, ότι ορθά πράξαμε. Χωρίς ακρότητες, με σοβαρότητα
διαμαρτυρηθήκαμε και όταν μας είπαν
ότι ο υπουργός και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αναγνωρίζουν τις στρεβλώσεις και ότι θα δουν τις προτάσεις μας,
δεν είχαμε κανένα λόγο να συνεχίζουμε
εκεί τη διαμαρτυρία μας. Συνεχίσαμε στη
βουλή τις διαβουλεύσεις με τα γνωστά
αποτελέσματα.
Σε κάθε περίπτωση εισπράξατε τα
συγχαρητήρια σχεδόν όλων. Διότι
υπήρξαν και κάποιες φωνές που είπαν ότι έγιναν λάθη και παραλείψεις
που θα αναζητηθούν…
Εγώ από την πλευρά μου θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους
και όλες τις συναδέλφισσες που στήριξαν και συνεχίζουν να μας στηρίζουν. Ο
αγώνας που κάνουμε, είναι γι’ αυτούς,
είναι για το συνάδελφο. Και σε όσους
μας ασκούν κριτική είτε ειλικρινή είτε εκ
του πονηρού, ένα πράγμα έχω να πω.
Λάθη δεν κάνουν μόνο αυτοί που κάθονται. Όσοι αγωνίζονται είναι φυσικό
να υπόκεινται στη δημόσια κριτική κι
εμείς αυτήν την κριτική την επιζητούμε
για να διορθώνουμε τα όποια λάθη. Αλλά δεν δέχομαι κατόπιν εορτής, υποδείξεις. Όσοι μιλούν για λάθη, διερωτώμαι
αν είχαν υποδείξει μια δράση ή αν είχαν
υποβάλλει μια διαφορετική τακτική και
τους την αρνηθήκαμε. Το Διοικητικό
Συμβούλιο και η Εκτελεστική Γραμματεία
συνεδριάζουν τακτικότατα, το ίδιο και το
Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας
όπου όλοι εκφραζόμαστε. Πεποίθησή
μου είναι επομένως ότι ακολουθούμε
μια σωστή αγωνιστική πορεία την οποία
όλοι οφείλουμε να ενισχύσουμε με
πνεύμα ενότητας και να εμπλουτίσουμε
με νέες μορφές αγώνα. Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν, με προτάσεις και ιδέες.
Να μην ξεχνάμε όλοι ότι η Ομοσπονδία είναι συνδικαλιστικός φορέας, δεν
είναι κυβέρνηση και διανύουμε μια εποχή σκληρών εργασιακών, ασφαλιστικών, οικονομικών μέτρων. Όχι μόνο ο
Έλληνας αστυνομικός και ο ένστολος
αλλά όλος ο ελληνικός λαός. Φυσικά
για να περάσουν όλα αυτά τα μέτρα, η
κυβέρνηση επέλεξε την τακτική του αιφνιδιασμού του ίδιου της του λαού.
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙ

ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΝΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΜ
Σ

ήμερα, 17 Μαΐου 2017, με τη μαζική μας συμμετοχή στην πανελλαδική ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα,
στην οποία δίνουν ηχηρά το «Παρών» και συνάδελφοί μας στην
ενέργεια και στην αποστρατεία από τα Σώματα Ασφαλείας και τις
Ένοπλες Δυνάμεις, εμείς οι Αστυνομικοί, οι Πυροσβέστες και οι Λιμενικοί μαζί με τις οικογένειάς μας, εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία και αγανάκτησή μας διότι οι Κυβερνώντες μάς αντιμετωπίζουν
ως πολίτες τριτοκοσμικής χώρας.
Αντί να σεβαστούν τον ένστολο και τον υψηλό ρόλο που επιτελεί
για την κατοχύρωση της εσωτερικής ασφάλειας, προχώρησαν προκλητικά στην διάψευση κάθε ελπίδας που είχαν οι ίδιοι καλλιεργήσει
με τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις.
Αντί να βάλουν τέλος στις περικοπές και να σκίσουν τα μνημόνια,
όπως έλεγαν, ψήφισαν και συνεχίζουν να ψηφίζουν νέα επαχθή μέτρα, χτυπώντας αλύπητα τον ένστολο, την οικογένειά του και, συνολικά, την ελληνική κοινωνία.
Μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια της επιτροπείας και των μνημονίων, η ελληνική οικονομία όχι μόνο δεν έχει
ανακάμψει, αλλά η ύφεση συνεχίζει να πλήττει τους πάντες και κυρίως τους πιο αδύναμους.
Οι δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, λειτουργούν οριακά και οι πολίτες καλούνται για άλλη μια φορά να πληρώσουν βαρύ το τίμημα της κρίσης. Οι δε συνάδελφοί μας που συνταξιοδοτούνται, πληρώνουν τις επιλογές της Κυβέρνησης και του νόμου
Κατρούγκαλου, καθώς καθίστανται συνταξιούχοι χωρίς σύνταξη, οι
δε σύζυγοι των αποβιωσάντων καλούνται να βιώσουν πέρα από το
προσωπικό τους δράμα, και την εγκατάλειψη της πολιτείας.
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, με τα νέα μέτρα και το νέο ειδικό μισθολόγιο, επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο η κατάσταση τόσο των εν ενεργεία όσο και των συνταξιούχων συναδέλφων μας.
Οφείλουμε λοιπόν να καταγγείλουμε τους Κυβερνώντες τόσο για
τον εμπαιγμό που μας επιφύλαξαν όσο και για το περιεχόμενο των
νέων νομοθετικών ρυθμίσεων.
Το Υπουργείο Οικονομικών όσο και τα συναρμόδια Υπουργεία
Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας, αντί να συμβάλλουν στο διάλογο και στην ενημέρωσή μας ώστε να διασφαλίσουμε το εργασιακό
μας στάτους, ενήργησαν ύπουλα και απατηλά, με αποτέλεσμα να φέρουν στη Βουλή ένα νομοσχέδιο – έκτρωμα, ενώ έπρεπε να σεβαστούν τις αποφάσεις του ΣτΕ, που αναφέρουν ρητά ότι σε περίπτωση
νέων μισθολογικών ρυθμίσεων, αυτές πρέπει να διασφαλίζουν αποδοχές, όχι χαμηλότερες των επιπέδων του 2012.
Άμοιρες ευθυνών, όμως, δεν είναι ούτε οι φυσικές μας ηγεσίες,
αφού δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και δεν εναντιώθηκαν στην κατάθεση του επίμαχου μισθολογίου. Συνέχισαν ουδέτερα
να παρακολουθούν την απαξίωση του ένστολου δυναμικού της χώρας, αλλά και τη συνεχιζόμενη μείωση των κονδυλίων για τον τε-

χνολογικό εξοπλισμό και τα υλικά μέσα, για τις προσλήψεις προσωπικού κλπ. Με τη σημερινή μας συγκέντρωση διαμαρτυρίας διαδηλώνουμε για άλλη μια φορά ενάντια στις ακολουθητέες πολιτικές
που μας οδήγησαν σε αυτήν την άσχημη κατάσταση και τονίζουμε
με όλη τη δύναμη της φωνής μας ότι την κρίση δεν την προκαλέσαμε
εμείς. Αρκετά ματώσαμε για να επιζητούν οι δανειστές νέα επαχθή
μέτρα για τη χώρα και το Λαό της.
Αγωνιζόμαστε για μια καλύτερη ζωή σε μια Ελλάδα απαλλαγμένη
από τα Μνημόνια με το Λαό της να καθορίζει το μέλλον του. Ειδικότερα, διεκδικούμε και απαιτούμε:
• Άμεση απόσυρση των διατάξεων για το νέο μισθολόγιο και πλήρη
συμμόρφωση της Κυβέρνησης σε όλες τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
• Διασφάλιση των ασφαλιστικών μας Ταμείων και διατήρηση της αυτοτέλειας αυτών.
• Ενίσχυση του αξιόμαχου των Σωμάτων Ασφαλείας με νέες προσλήψεις, με τον εκσυγχρονισμό υποδομών και μέσων, αλλά και με
την καθολική και έμπρακτη αναγνώριση του έργου μας από τους
Κυβερνώντες.
• Tην αναγνώριση του επαγγέλματος που επιτελούμε ως επικίνδυνου
και ανθυγιεινού και την καθιέρωση ιατρού εργασίας, σύμφωνα με
την εργατική νομοθεσία.
• Τη διασφάλιση της καταβολής κύριων και επικουρικών συντάξεων σε
ανεκτά επίπεδα διαβίωσης και όχι υπό τη μορφή φιλοδωρήματος.
• Την αναβάθμιση του κοινωνικού κράτους και των παρεχόμενων
αγαθών και υπηρεσιών στον τομέα της Πρόνοιας, της Υγείας και
της Παιδείας.
• Την άμεση επίλυση της τριχοτόμησης του πυροσβεστικού προσωπικού και του σεβασμού του κανονισμού μεταθέσεων.
Τέλος, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους ενεργούς συμπολίτες μας και χαιρετίζουμε τις ειρηνικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας
τους. Ως πολίτες αυτής της Χώρας βιώνουμε τα ίδια προβλήματα και
έχουμε τις ίδιες αγωνίες για το μέλλον. Γι’ αυτό επιζητούμε έναν άλλο
ρόλο, του κοινωνικά χρήσιμου ένστολου συνειδητοποιημένου πολίτη,
που υποφέρει από τις συνέπειες της κρίσης το ίδιο όπως και οι συμπολίτες μας.
Τα Σώματα Ασφαλείας αποτελούν και πρέπει να αποτελούν παράγοντα ομαλότητας στο πλαίσιο των δημοκρατικών λειτουργιών του
πολιτεύματος.
Ως θεσμικοί φορείς, καλούμε την ελληνική Κυβέρνηση να μη φέρνει αντιμέτωπη την κοινωνία με τις δυνάμεις των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά να υπηρετεί το κράτος δικαίου που πρεσβεύεται και όχι
λογικές, καταδικασμένες στη συνείδηση ακόμα και των πολιτών που
την στήριξαν με τη ψήφο τους.
Σεβαστείτε τους Ένστολους!
Σύγκρουση με τα ψέματά τους!!!
Αθήνα, 17 Μαΐου 2017
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Μήνυμα
για την Εργατική
Πρωτομαγιά

ι Ομοσπονδίες μας τιμούν την Εργατική Πρωτομαγιά και τους αγώνες
των πρωτεργατών του συνδικαλιστικού κινήματος που έδωσαν ακόμα
και τη ζωή τους για ισότητα, ελευθερία και δικαιοσύνη.
Το συνδικαλιστικό κίνημα των Ελλήνων Αστυνομικών ως αναπόσπαστο
κομμάτι του αγωνιζόμενου Λαού μας, γνωρίζει ότι η 1η Μάη συμβολίζει τους
αγώνες της παγκόσμιας εργατικής τάξης για την κατάκτηση των εργασιακών,
ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, σε έναν κόσμο ειρηνικό και χωρίς την εκμετάλλευση ανθρώπου από τον άνθρωπο. Δυστυχώς
όμως, τα υψηλά αυτά ιδανικά και τα αιτήματα που κατακτήθηκαν με αγώνες
και θυσίες, συνθλίβονται από τα ποικιλώνυμα συμφέροντα κρατών και κοινωνιών στο σύγχρονο κόσμο όπως έχει διαμορφωθεί από τους ισχυρούς της
Γης. Από αυτήν την αρνητική εξέλιξη, δεν έχει ξεφύγει ούτε η χώρα μας ούτε
ο Λαός της, που για έβδομη συνεχή χρονιά στενάζουν κάτω από το ασφυκτικό
βάρος των Μνημονίων και των ξένων δανειστών. Κι ενώ ένα νέο Μνημόνιο
προβάλει στον ορίζοντα, με την Κυβέρνηση να ισχυρίζεται ότι θα βγάλει τη
χώρα από την επιτροπεία, εμείς γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τις άγριες επιπτώσεις των πολιτικών που εφαρμόστηκαν ήδη δήθεν για τη σωτηρία μας.
Η ελληνική οικονομία δεν έχει ανακάμψει και η ύφεση συνεχίζει να πλήττει
την κοινωνία. Οι δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής
Αστυνομίας, λειτουργούν οριακά και οι πολίτες καλούνται για άλλη μια φορά
να πληρώσουν βαρύ το τίμημα της κρίσης. Οι δε συνάδελφοί μας που συνταξιοδοτούνται, πληρώνουν τις επιλογές της Κυβέρνησης και του νόμου Κατρούγκαλου, καθώς καθίστανται συνταξιούχοι χωρίς σύνταξη, οι δε σύζυγοι
των αποβιωσάντων καλούνται να βιώσουν πέρα από το προσωπικό τους δράμα, και την εγκατάλειψη της πολιτείας.
Το αγαθό της ασφάλειας εξακολουθεί να βρίσκεται στην Κλίνη του Προκρούστη καθώς νέοι κίνδυνοι και απειλές έχουν παρουσιαστεί τόσο στη χώρα μας
όσο και στην Ευρώπη. Κι ενώ θα ανέμενε κανείς όλα αυτά να έχουν συνυπολογισθεί από την Κυβέρνηση και να την έχουν οδηγήσει σε μια άλλη πολιτική,
βλέπουμε ότι οι περικοπές κονδυλίων συνεχίζονται, ο τεχνολογικός εξοπλισμός
και τα υλικά μέσα δεν ανανεώνονται, το ανθρώπινο δυναμικό απαξιώνεται και
συνακόλουθα το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας για τους κυβερνώντες δεν
αποτελεί προτεραιότητα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του.
Ως εκ τούτου, το συνδικαλιστικό μας κίνημα είναι απολύτως ευθυγραμμισμένο
με την αγωνιστική γραμμή του ευρύτερου συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας
μας συμμετέχοντας σε όλες τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, από την 1η Μάη και
εφεξής, που στοχεύουν στον τερματισμό της λιτότητας και στην απαλλαγή της
χώρας μας από τα Μνημόνια και τους εφαρμοστικούς τους νόμους.
Την κρίση δεν την προκαλέσαμε εμείς. Αρκετά ματώσαμε για να επιζητούν
νέα επαχθή μέτρα για τη χώρα και το Λαό της.
- Αγωνιζόμαστε για μια καλύτερη ζωή σε μια Ελλάδα απαλλαγμένη από τα
Μνημόνια με το Λαό της να καθορίζει το μέλλον του.
-Αγωνιζόμαστε για μια Ελληνική Αστυνομία σύγχρονη και δημοκρατική
που θα υπηρετεί τον Ελληνικό Λαό εξασφαλίζοντας συνθήκες ειρηνικής
διαβίωσης και ασφάλειας για όλους, αναγκαίων προϋποθέσεων για την
πρόοδο και την ευημερία κάθε κοινωνίας.
ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

Να χορηγηθούν άδειες ενόψει
πανελλαδικών εξετάσεων

Ν

α χορηγηθούν άδειες και να διευκολυνθούν οι οικογένειες των
οποίων τα παιδιά συμμετέχουν
στις πανελλαδικές εξετάσεις ζήτησε η
ΠΟΑΣΥ από τον Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα με βάση
το έγγραφο αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυκλάδων.
«Παρακαλούμε για την άμεση θεσμική
σας παρέμβαση, λόγω του κατεπείγοντος του θέματος και την χορήγηση ειδικής αδείας στο αστυνομικό προσωπικό,
στους δικαιούχους γονείς τα τέκνα των
οποίων συμμετέχουν στις Πανελλήνιες
εξετάσεις έτους 2017, στα πλαίσια της
εναρμόνισης με την υπ’ αριθμ.
Φ.440/18/500309 Σ. 2758 από
29/05/2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Δη-

μητρίου Βίτσα σε συνέχεια της υπ’
αριθμ. 2406-10-2015 Απόφασης του
κ. Πρωθυπουργού». Οι λόγοι χορήγησης
αυτής της αδείας προβάλλουν αναγκαίοι
όσο ποτέ για τους σκληρά εργαζόμενους
αστυνομικούς, οι οποίοι πρέπει και επιβάλλεται να βρίσκονται δίπλα στα τέκνα
τους αυτή την δύσκολη περίοδο της
εφηβείας τους, που αποτελεί σταθμό και
σημείο αναφοράς για όλες τις οικογένειες των Ελλήνων πολιτών» αναφέρεται
στο σχετικό έγγραφο της Ομοσπονδίας.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυκλάδων, σημειώνει επίσης ότι πρέπει να
τύχουν των διευκολύνσεων αυτών και οι
αστυνομικοί, ανάλογα με τα αποφασισθέντα από τον αναπληρωτή υπουργό
Εθνικής Αμύνης κ. Δημήτρη Βίτσα για το
στρατιωτικό προσωπικό.
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Με νέες προσφυγές απαντούν
οι Ομοσπονδίες στην
προκλητικότητα της κυβέρνησης

Σ

Με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου, θα διαφανεί
σε όλη του την έκταση το έκτρωμα που ψηφίστηκε

υναντήθηκαν στα γραφεία της
ΠΟΑΣΥ στις 23 Μαΐου 2017, οι
Πρόεδροι των έξι Ομοσπονδιών
των ενστόλων των Σωμάτων Ασφαλείας
προκειμένου να αποτιμήσουν τις νέες
διατάξεις του ειδικού μισθολογίου, όπως
αυτές διαμορφώθηκαν και ψηφίστηκαν
αιφνιδιαστικά και ερήμην μας από την
κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή.
Κοινή μας θέση είναι ότι πρόκειται για
μια ακόμα ανακολουθία της Κυβέρνησης και προφανή εμπαιγμό σε βάρος
των ενστόλων, η εισαγωγή ενός μισθολογίου χωρίς καν να έχει προηγηθεί ο
στοιχειώδης διάλογος, όπως επιβάλλει
η δημοκρατική λειτουργία των θεσμών.
Παράλληλα έγινε αποτίμηση των
δράσεών μας γι’ αυτό το ζήτημα και συζητήθηκαν περαιτέρω τρόποι συνδικαλιστικής δράσης προς την Κυβέρνηση
και τους αρμόδιους Υπουργούς.
Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι ο αγώνας ημών για την άρση του πλαφόν του
πενθημέρου που εισήχθη αρχικά στο
σχέδιο νόμου ήταν καθοριστικός για την
αποτροπή περαιτέρω μειώσεων, αφού δε
θα καλύπτονταν η εν λόγω μείωση από
καμία προσωπική διαφορά. Επίσης, η
χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίου
στους υπηρετούντες στην Ελληνική
Αστυνομία, στο Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα, στο πλαίσιο της ισότητας μεταξύ των στελεχών των Σωμάτων Ασφα-

λείας και Ενόπλων Δυνάμεων, ήταν εξαιρετικής σημασίας αποτέλεσμα, αφού
ανοίγει ο δρόμος για ενιαία αντιμετώπιση
μεταξύ όλων των στελεχών και την άμεση επίλυση των στρεβλώσεων – αδικιών
που αποτυπώθηκαν από τη πρώτη στιγμή. Παράλληλα, η ανάδειξη του προβλήματος της μη προσμέτρησης του χρόνου
της στρατιωτικής θητείας και των ετών
σπουδών για την απόκτηση πτυχίου στην
κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια,
οδήγησε στη δημόσια δέσμευση των αρμόδιων φορέων, μέσω της ερμηνείας
που δόθηκε από στελέχη του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, ότι όσοι έχουν
αναγνωρίσει τους εν λόγω χρόνους μέχρι την 31-12-2016 θα λαμβάνονται
αυτοί υπόψη στην κατάταξή τους στα
προαναφερόμενα κλιμάκια. Τα ανωτέρω
φυσικά και δεν αποτελούν παροχές όπως
επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί από την
Κυβέρνηση, απλά πρόκειται για διατήρηση διατάξεων που ίσχυαν και τις οποίες
επρόκειτο να αναιρέσουν.
Δυστυχώς, οι στρεβλώσεις, οι αδικίες
και οι ανισότητες που προκλήθηκαν από
το νέο μισθολόγιο παρέμειναν ως είχαν
με ευθύνη της κυβέρνησης και λόγω της
μη συμμετοχής μας σε διάλογο και στη
διαμόρφωση του σχετικών μισθολογικών διατάξεων, αφού η φιλοσοφία σχεδίασης αυτού, είναι προσαρμοσμένη στις
ανάγκες και στον τρόπο εξέλιξης των

στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων όπου
ως γνωστόν υφίσταται βαθμολόγιο σε
αντίθεση με τα Σώματα Ασφαλείας.
Επίσης, εξέφρασαν την ανησυχία
τους για την τακτική της Κυβέρνησης να
προωθεί διχαστικές μισθολογικές διατάξεις και τη διαίρεση των ενστόλων σε
μια προσπάθεια αποδυνάμωσης του
συνδικαλιστικού κινήματος, το οποίο
προβάλει και διεκδικεί τα αιτήματά του
αποτελεσματικά σε αντίθεση με την
απόπειρα συκοφάντησής του ως δήθεν
υπαίτιο για τις δυσμενείς διατάξεις του
νέου μισθολογίου.
Οι Ομοσπονδίες, τέλος, τονίζουν ότι
πέρα από τις συναντήσεις με τους αρμόδιους Υπουργούς, που θα επιδιώξουν
προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους επί του νέου μισθολογίου, και
επειδή είναι πασιφανές ότι η Κυβέρνηση
δεν συμμορφώνεται με τις τελεσίδικες
αποφάσεις του ΣτΕ, έδωσαν εντολή στους
νομικούς τους συμβούλους να καταθέσουν νέα προσφυγή στην Επιτροπή Συμμόρφωσης του Συμβουλίου Επικρατείας
αλλά και να επεξεργαστούν άμεσα προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.
Ο αγώνας των Ομοσπονδιών θα είναι
συνεχής και ας μην θεωρήσει κανείς ότι
με την ψήφιση του νέου μισθολογίου λύθηκαν τα προβλήματα. Αντίθετα, με την
εφαρμογή του θα διαφανεί σε όλη του
την έκταση το έκτρωμα που ψηφίστηκε.

Πρόγραμμα δράσης της Επιτροπής
Υγιεινής και Ασφάλειας

Σ

υνεδρίασε στις 24 Μαΐου 2017 στα γραφεία της
Ομοσπονδίας η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας,
αποτελούμενη από τον επικεφαλής κ. ΣΦΕΛΙΝΙΩΤΗ
Αλέξανδρο (Ε.Α.Υ. Θεσσαλονίκης) και τα μέλη κ. ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ Τριαντάφυλλο (Ε.Α.Υ. Κιλκίς), κ. ΚΟΚΟΝΑ Αριστείδη (Ε.Α.Υ. Θεσσαλονίκης), ΣΚΑΡΤΟΥΛΗ Χαριζάνη
(Ε.Α.Υ. Καβάλας) και κ. ΧΑΤΖΙΚΟ Γεώργιο (Ε.Α.Υ. Θεσσαλονίκης) για θέματα αρμοδιότητάς της.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο ειδικός συνεργάτης
της Ομοσπονδίας κ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος, ο
οποίος και ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής για τις δράσεις και ενέργειες την περίοδο 2012-2015, όντας τότε
μέλος της Επιτροπής. Αξιολογήθηκαν και συζητήθηκαν το
πλαίσιο θεσμοθέτησης του Ιατρού Εργασίας στην Ελληνική
Αστυνομία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
ν.1568/85, ν. 3144/2003 και ν. 3169/2003. Ομοίως,
με τις διατάξεις και συμπληρωματικά με το ΠΔ 45/2008.
Επίσης έγινε μνεία στον εμβολιασμό του Αστυνομικού
προσωπικού, στην τήρηση των σχετικών νομοθετημάτων
στις αστυνομικές υπηρεσίες και ειδικότερα στις ανοιχτές
δομές φιλοξενίας αλλοδαπών και στα ΗΟΤ SPOT ώστε να
διασφαλίζουν την υγιεινή και την ασφάλεια, την καθαριότητα και απολύμανση. Επισημάνθηκε η ανάγκη άμεσης αλλαγής του άρθρου 77 ΠΔ141/1991 που επιτρέπει την
επάνδρωση περιπολικού οχήματος μόνο με τον οδηγό του,
η οποία διάταξη κρίνεται πλέον αναχρονιστική και δεν διασφαλίζει επουδενί την ασφάλεια των συναδέρφων. Από την
μελέτη των εγγράφων των πρωτοβάθμιων σωματείων δια-

πιστώνεται πως η διοίκηση διατάσει την εκτέλεση υπηρεσίας «σκοπού στόχου» με ιδιωτικό-υπηρεσιακό όχημα,
γνωρίζοντας πως αυτό ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ και στάθηκε αιτία
της δολοφονίας του Αρχ/κα ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ Σάββα.
Ενόψει της επικείμενης αγοράς νέων περιπολικών οχημάτων, η Επιτροπή θα αιτηθεί προς την αρμόδια διεύθυνση
του Αρχηγείου να υπάρξει διαχωρισμός των εμπρός με τα
πίσω καθίσματα με την τοποθέτηση σταθερού άθραυστου
υαλοπίνακα. Με έγγραφο η Ομοσπονδία θα ζητήσει από τις
πρωτοβάθμιες οργανώσεις τον αριθμό των συναδέρφων
που εμβολιάσθηκαν και αν υπάρχει φρούρηση στόχων που
δεν τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες υγιεινής και
ασφάλειας. Τέλος, θα υπάρξουν επισκέψεις σε αστυνομικές υπηρεσίες, σε ευπαθείς στόχους, ανοιχτές δομές φιλοξενίας αλλοδαπών και ΗΟΤ SPOT με σκοπό την δια ζώσης εκτίμηση των καταστάσεων και να υπάρξει ενημέρωση
από τους συναδέρφους μας για επιμέρους προβλήματα
που αντιμετωπίζουν στον ευαίσθητο αυτό τομέα.

ΑΧΑΪΑ

Καίριες παρεμβάσεις

Σ

ειρά πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων για προβλήματα συναδέλφων και υπηρεσιών, εκ μέρους της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αχαΐας. Ειδικότερα με
έγγραφό της αναφέρεται στις προαγωγικές, προφορικές και γραπτές
εξετάσεις Κρατουμένων στα Σωφρονιστικά Καταστήματα της Χώρας και
στο πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι αστυνομικοί.
Η Ομοσπονδία, απευθύνθηκε στους
αρμόδιους υπουργούς κ.κ. Νικόλαο
ΤΟΣΚΑ (Προστασίας του Πολίτη), Κωνσταντίνο ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων) και Σταύρο ΚΟΝΤΟΝΗ ( Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) και
ζήτησε όπως επανεξετασθεί το θέμα
των μεταγωγών και διευκολύνσεων
των κρατουμένων τονίζοντας ότι «από
την όλη αυτή διαδικασία, εγκυμονούνται σοβαρότατοι κίνδυνοι διασφάλισης
αυτής καθώς και αποτροπής έκνομων
ενεργειών από τους διαγωνιζόμενους,
επιφορτίζοντας για τους λόγους αυτούς
την Ελληνική Αστυνομία με πρόσθετο
έργο προκειμένου να ανταποκριθεί
επαρκώς σε αυτό το αντικείμενο και
μάλιστα για πολλές ημέρες.
Εκφράζουμε βεβαίως ως Ομοσπονδία «τη στήριξή μας στην δια βίου μόρφωση όλων των Ελλήνων πολιτών και όχι μόνο, ιδίως, αυτών που
υπό πολύ δύσκολες συνθήκες όπως
αυτής της κράτησης, επιθυμούν την
δεύτερη ευκαιρία και αναζητούν το
αγαθό της γνώσης, γνώση η οποία
συμβάλλει τα μέγιστα στο σωφρονισμό τους και ασφαλώς στην ομαλή
και απρόσκοπτη επανένταξή τους
στην κοινωνία».
Μετά την παρέμβασή μας εκδόθηκε
σχετική διαταγή και διακόπηκε η διαδικασία μεταφοράς κρατουμένων
οπότε το σωματείο ευχαρίστησε την
Ομοσπονδία για τις ενέργειές της.
Το σωματείο ανέδειξε, επίσης, τα
προβλήματα των ελαστικών και κάλεσε

τους οδηγούς των υπηρεσιακών οχημάτων, όταν διαπιστώνουν ότι είναι
πεπαλαιωμένα, να προβαίνουν σε
άμεση κινητοποίηση του οχήματος. Με
άλλο έγγραφό του αναφέρεται στη
χορήγηση φορητών ηλεκτρονικών
υπολογιστών για τη σύνταξη πράξεων
διοικητικών παραβάσεων και δελτίων
τροχαίων ατυχημάτων κλπ και θέτει
ερωτήματα ως προς την νομιμότητα
συγκεκριμένων διαδικασιών.
Το σωματείο, με αφορμή τον επανακαθορισμό των ορίων της χερσαίας
ζώνης Λιμένα Πατρών, αναφέρει ότι
ένα μεγάλο μέρος της αστυνομεύεται
από την Ελληνική Αστυνομία ενώ είναι
αποκλειστικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος. Καλεί τους αρμόδιους
να αποδώσουν το έργο αυτό στην λιμενική αρχή, και όχι να το φορτώνουν
στην αστυνομία ως «πάρεργο».
Τέλος, η Ομοσπονδία, με βάση το
έγγραφο του σωματείου για τη μη ικανοποίηση αιτήματος συναδέλφου για
χορήγηση αδείας, απευθύνθηκε στον
Προϊστάμενο του Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, σε συνέχεια σχετικής με το θέμα αλληλογραφίας από 25/11/2016 που είχε
υποβληθεί ιεραρχικώς προς το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας. Η ΠΟΑΣΥ
τονίζει ότι έως και σήμερα δεν έχει δοθεί απάντηση και ενημέρωση προς τον
αιτούντα αστυνομικό, καίτοι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα κατά
παράβαση των ισχυουσών διαταγών.
Ο εν θέματι συνάδελφος, αιτείται
την χορήγηση ειδικής αδείας σύμφωνα με το ν.3528/2007 και το άρθρο
50 παρ. 2 του υπαλληλικού κώδικα,
που δίνει την δυνατότητα χορήγησης
έως και 22 εργάσιμες ημέρες ειδικής
αδείας μετά αποδοχών κατά έτος,
διότι τυγχάνει δικαστικός συμπαραστάτης της μητέρας του η οποία έχει
διαγνωστεί με ποσοστό αναπηρίας
67%, χρήζει συνεχούς παρακολούθησης - περιοδικής νοσηλείας.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γραφειοκρατικά προβλήματα
εις βάρος της υγείας των
συναδέλφων μας

Σ

τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης κ.
Πάνο ΚΑΜΜΕΝΟ και στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ.
Νικόλαο ΤΟΣΚΑ απευθύνθηκε η ΠΟΑΣΥ
με βάση έγγραφο αίτημα της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης με στόχο τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης.
«Κύριοι Υπουργοί, Σας επισυνάπτουμε το υπ΄αριθμ. 71/2017 από
22/05/2017 της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης και παρακαλούμε για την θεσμική σας παρέμβαση, προκειμένου να δοθεί άμεση λύση και να αποσαφηνισθεί το καθεστώς
νοσηλείας και των γονέων των αστυνομικών στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ως συγγενείς Α΄ βαθμού εξ΄
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αίματος σε ευθεία γραμμή όπως και τα
τέκνα αυτών. Ομοίως, να εξετασθεί το
ζήτημα από την πλευρά του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας της μη δυνατότητας χορήγησης και έκδοσης παραπεμπτικών από τα Κεντρικά Ιατρεία
Θεσσαλονίκης, προς το αντίστοιχο νοσηλευτικό ίδρυμα (424 Γ.Σ.Ν.) ανάλογης ιατρικής ειδικότητας, καθότι τα ιατρεία αυτά δεν στελεχώνονται από ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ανυπέρβλητα
γραφειοκρατικά προβλήματα εις βάρος
της υγείας των συναδέλφων μας, την
οποία πρέπει πρωτίστως να διαφυλάξουμε και σε αυτή την προσπάθεια
ευελπιστούμε ως Ομοσπονδία στην δική
σας καταλυτική συμβολή».

ΠΡΕΒΕΖΑ

Το σκοπευτήριο απόδειξη
της αναβάθμισης της εκπαίδευσης

Η

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πρέβεζας στα πλαίσια υλοποίησης προγραμματισμένης εκπαιδευτικής ημερίδας, επισκέφτηκε τη
σχολή Μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης
Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος
στην Βέροια όπου πέραν της περιήγησης
στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις
οι συνάδελφοι είχαν την τύχη να κάνουν
χρήση του σύγχρονου εξομοιωτή καθώς
και του κλειστού σκοπευτηρίου. με την
αρωγή των εκπαιδευτών της υπηρεσίας
και του εκπαιδευτικού προσωπικού της
σχολής. Όπως ανακοίνωσε το σωματείο,
«η εκπαιδευτικού χαρακτήρα επίσκεψη
αποκόμισε στους μετέχοντες θετικά αποτελέσματα εμπλουτίζοντας την εμπειρία
τους στην αντιμετώπιση περιστατικών με
χρήση όπλων προσομοιώνοντας εικονικά
σενάρια με κλιμακούμενο βαθμό επικινδυνότητας. Η ύπαρξη του ανωτέρω σκοπευτηρίου αποτελεί αναβάθμιση στον τομέα της εκπαίδευσης. Οφείλουμε θερμές
ευχαριστίες στον διοικητή της σχολής
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδος Αστυνομικό Υποδιευθυντή κ. Κούγκα Διονύσιο που αποδέχθηκε
με χαρά το αίτημα του Σωματείου μας
διαθέτοντας τους κατάλληλους χώρους
αλλά και το εκπαιδευτικό προσωπικό τη
Σχολής του, που με τόση διάθεση και πέ-

ραν του ωραρίου του, συνεισέφεραν
στης επιτυχή υλοποίηση της εκπαιδευτικής ημερίδας.
Τέλος εκφράζουμε ίδιες θερμές ευχαριστίες τόσο στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πρέβεζας Ταξίαρχο
κ. ΣΙΟΡΕΝΤΑ Δημήτριο για την παροχή
διευκολύνσεων στους συμμετέχοντες
στην εκπαιδευτική Ημερίδα όσο και
στους εκπαιδευτές του γραφείου εκπαίδευσης της διευθύνσεώς μας οι οποίοι
με προθυμία και με επαγγελματισμό ανέλαβαν την ευθύνη της υλοποίησης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας και στήριξαν
όλους μας κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πρέβεζας θα είναι πάντα αρωγός σε
ζητήματα που αφορούν θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των συναδέλφων τα οποία θα συμβάλουν στην βελτίωση του παρεχόμενου αστυνομικού έργου και τέλος στην προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων των πολιτών».

Αιμοδοσία

Τέλος, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πρέβεζας, πραγματοποίησε στη
Διεύθυνση Αστυνομίας Πρέβεζας εθελοντική αιμοδοσία με σκοπό την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματός της. «Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συναδέλφους

οι οποίοι πέραν των προσδοκιών μας, με
αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής ευαισθησίας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά
μας, καθώς και όσους δεν μπόρεσαν για
διάφορους λόγους να δώσουν αίμα και
θα δώσουν στο άμεσο προσεχές διάστημα. Η συμμετοχή των συναδέλφων
ήταν συγκινητική και πάλι καταφέρνοντας να συγκεντρώσουμε αρκετές φιάλες
αίμα, ενέργεια που δείχνει την αγάπη
των συναδέλφων για τον συνάνθρωπό
τους. Θερμές ευχαριστίες στην Διεύθυνση Αιμοδοσίας Πρέβεζας και στο προσωπικό τους που με όλη τους την δύναμη και αγάπη εργάστηκαν και στήριξαν
την προσπάθειά μας αυτή».

ΑΙΤΩΛΙΑ

Τ

Αμείλικτα ερωτήματα για την
κατανομή των οργανικών θέσεων

ο ένα μετά το άλλο τα σωματεία αναδεικνύουν τις παρενέργειες της αναδιάταξης – αναδιάρθρωσης των αστυνομικών υπηρεσιών και της κατανομής οργανικών θέσεων. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αιτωλίας εκφράζει
τον έντονο προβληματισμό της σχετικά με το ως άνω θέμα και
τις ανισοκατανομές που παρατηρούνται με τη στελέχωση των
υπηρεσιών της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας και η Ομοσπονδία κάλεσε άμεσα τον αρχηγό του Σώματος Αντιστράτηγο
κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα για την άμεση παρέμβασή του και
την επίλυση του ζητήματος στο μέτρο του εφικτού αλλά και αυτού της εύρυθμης λειτουργίας των αστυνομικών υπηρεσιών,
δίχως να παραγνωρίζεται ο ανθρώπινος παράγοντας που αποτελεί το κύτταρο και τη δομή της δημόσιας διοίκησης». Ειδικότερα, η Ένωση αναφέρει στο έγγραφό της:
Κύριε Αρχηγέ, τα γεγονότα και οι εξελίξεις στη Δ.Α. Αιτωλίας
ως απόρροια της Αναδιάταξης – Αναδιοργάνωσης, μας έχουν
ξεπεράσει και μας έχουν φέρει σε απελπιστική κατάσταση τόσο
ως αστυνομικούς όσο και ως πολίτες αυτής της περιοχής. Σας
παραθέτουμε τα εξής:
Την 29-05-2017 συνεδρίασε το συμβούλιο μεταθέσεων της
Διεύθυνσής μας υπό τον Δ/ντή αυτής και αποφάσισε την έκτακτη
μετάθεση τεσσάρων (04) αστυνομικών από τον Α.Σ. Γαβαλούς
στο ΑΤ. Αιτωλικού. Επιθυμούμε και αναμένουμε την επίσημη
απάντησή σας στους κάτωθι προβληματισμούς – ερωτήματα:
1. Ποιος νόμος δίνει το δικαίωμα στον Δ/ντή της Διεύθυνσής
μας να μπορεί να μην καλύπτει, ενώ έχει τη δυνατότητα, τις
οργανικές θέσεις του Α.Σ. Γαβαλούς, που προσφάτως το Αρχηγείο μας όρισε ότι πρέπει κατ’ ελάχιστο, να έχει για να είναι
αποτελεσματικός στην εκπλήρωση των καθηκόντων του;
2. Με ποιο κριτήριο επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένοι Αστυνομικοί να μετατεθούν; Με υπηρεσιακό; Με κοινωνικό; Υπάρχει
αιτιολογική έκθεση για τον κάθε Αστυνομικό για ποιο λόγο
κάνει ή δεν κάνει να μετατεθεί;
3. Η σωστή ως ενέργεια ενίσχυσης του Α.Τ. Αιτωλικού, γιατί

έγινε από μία Υπηρεσία που αντιμετωπίζει ήδη προβλήματα
στελέχωσης και μειωμένου αστυνομικού προσωπικού και όχι
από τους καινούργιους συναδέλφους που θα μετατεθούν
σύντομα στην Αιτωλία στα πλαίσια των τακτικών μεταθέσεων;
4. Γιατί τέτοια σπουδή, βιασύνη και ευκολία από τον κ. Δ/ντή μας
στις μεταθέσεις Αστυφυλάκων αλλά σιγή ιχθύος για την πολυπόθητη τοποθέτηση- μετάθεση Αξιωματικού στο Α.Τ. Αιτωλικού;
5. Ποιος θα αναλάβει το κόστος της οικονομικής αιμορραγίας
που θα υποστούν αυτοί οι συνάδελφοι, ύστερα από τη μετάθεσή τους σαράντα (40) χιλιόμετρα μακριά από την οικία τους;
6. Κατά τη γνώμη σας τι αστυνόμευση-ασφάλεια μπορούν να
προσφέρουν οι οχτώ (08) πλέον εναπομείναντες αστυνομικοί
σε μια περιοχή που κατοικούν δεκαπέντε χιλιάδες (15.000)
πολίτες; Διασκορπισμένους σε δέκα ( 10) και πλέον χωριά και
με πολλές ιδιαιτερότητες;
Αναμένουμε τις άμεσες και επίσημες απαντήσεις σας, προκειμένου, και εμείς με τη σειρά μας να ενημερώσουμε τα μέλη
μας, για το εάν τα προβλήματα τους μπορούν να λυθούν με
διάλογο και λογική και να μην αναγκαστούν να προσφύγουν
στη δικαιοσύνη διεκδικώντας τα αυτονόητα; ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ».

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

Παροχή ιματισμού

Η

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ευρυτανίας ανέδειξε το πρόβλημα της μη χορήγησης αρβυλών στο
αστυνομικό προσωπικό με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να τα αγοράζουν από την τσέπη τους. Μόλις ενημερώθηκε η Ομοσπονδία μας, απέστειλε το σχετικό αίτημα στον
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα και στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής/Α.Ε.Α. με στόχο την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών.
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ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Τ

Βραβεύτηκαν παιδιά συναδέλφων

ο Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κορινθίας
πραγματοποίησε στις 22 Απριλίου 2017, σε αίθουσα
εκδηλώσεων στην περιοχή Σολομός Κορινθίας, εκδήλωση προκειμένου να βραβεύσει τα παιδιά των συναδέλφων,
που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση (Α.Ε.Ι. –
Α.Τ.Ε.Ι.).
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκαν από τον
πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων κ. Γρηγόριο Γερακαράκο και τον πρόεδρο της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Κορινθίας κ. Χρήστο Αδάμ, τιμητικές πλακέτες στους συναδέλφους Αρχ. ΚΙΟΥΣΗ Μιχαήλ και
Αρχ. ΤΣΩΡΗ Πολυχρόνη, οι οποίοι εν ώρα υπηρεσίας με κίνδυνο της ζωής τους, απεγκλώβισαν άτομο που είχε ξεσπάσει
φωτιά στην οικία του.
Η εκδήλωση θα πρέπει να σημειωθεί ότι στέφτηκε από απόλυτη επιτυχία. Παρευρέθηκαν σε αυτή πλήθος συναδέλφων,
οι οποίοι αγκάλιασαν την όλη προσπάθεια.

Στην εκδήλωση είχε κληθεί και συμμετείχε και ο γραμματέας
Δημοσίων σχέσεων της ΠΟΑΣΥ κ. Χρήστος Συνδρεβέλης, ο
οποίος συνεχάρη το Δ.Σ της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Κορινθίας για την άρτια διοργάνωση της εκδήλωσης.

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Δείξτε ευαισθησία
στο κοινωνικό θέμα της αστυνόμευσης

Σ

τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριο
Αναγνωστάκη απευθύνθηκε η Ομοσπονδία μας μετά
από έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Χαλκιδικής με αίτημα την ενίσχυση του Α.Τ. Αριστοτέλη.
Είχε προηγηθεί πριν από μήνες, συνάντηση του προεδρείου
με τον ίδιο, παρουσία και του προέδρου της Ομοσπονδίας μας
κ. Γρηγόρη Γερακαράκου, κατά την οποία είχε συζητηθεί η
αναδιάρθρωση των υπηρεσιών και η αναγκαιότητα ενίσχυσής
τους. Το θέμα επανέρχεται και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.
«Η Ομοσπονδία μας, ζητά την άμεση θεσμική σας παρέμβαση στο θέμα της ενίσχυσης και κατανομής των νέων οργανικών θέσεων στο Α.Τ. Αριστοτέλη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής. Αναφερόμαστε στο πρώην πολύπαθο Α.Τ.
Ιερισσού, που απασχόλησε –όχι με δική του ευθύνη- αρνητικά
τόσο την Ελληνική κοινωνία, όσο και την διεθνή κοινότητα,
με πράξεις ανομίας και κατάλυσης κάθε έννοιας Κράτους Δικαίου. Ένα αμιγώς κοινωνικό ζήτημα, το οποίο η αδυναμία
της τότε πολιτικής ηγεσίας τεχνηέντως το ανήγαγε σε αστυνομικό, είχε ως αποτέλεσμα τον πυρπολισμό του, τον τραυματισμό αλλά και την διαπόμπευση των συναδέλφων μας, δια-

ταράσσοντας σε επικίνδυνο βαθμό τις σχέσεις της Ελληνικής
Αστυνομίας με την μικρή αυτή κοινότητα και η όποια αγαστή
και επωφελής συνύπαρξη υπήρχε για πολλά έτη και με διακριτούς μεταξύ αυτών ρόλους, να παύσει όχι ειρηνικά αλλά
εν μέσω βανδαλισμών και εκτρόπων» σημειώνει η ΠΟΑΣΥ στο
έγγραφό της και καλεί τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
για τα αυτονόητα, «ενισχύοντας την νέα αυτή αστυνομική
υπηρεσία με το κατάλληλο προσωπικό και συμβάλλοντας τα
μέγιστα προς αυτό το σκοπό, διότι δεν αρκεί η μετονομασία
μιας υπηρεσίας για να αποσβέσει τα βαθύτερα κοινωνικά αίτια
όπως αυτά διατυπώνονται στο επισυναπτόμενο υπ’ αρίθμ.
32/2017 από 23/05/2017 έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χαλκιδικής.
Η ευαισθησία που σας διακατέχει και ασφαλώς η πρότερη
εμπειρία σας σε αυτοδιοικητικά καθήκοντα, εκτιμούμε πως θα
είναι καταλυτική και εκ προοιμίου θετική, για την έξωθεν καλή
μαρτυρία της Ελληνικής Αστυνομίας και ιδίως της Κυβέρνησης, που καλείται να διαχειριστεί ένα ευαίσθητο κοινωνικό θέμα με εξωστρέφεια και σωστή προσέγγιση, όπως πράττει κατά
κόρον και επιδιώκει πάντοτε η Ομοσπονδία μας».
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Σεμινάριο Αυτοάμυνας Αυτοπροστασίας

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Μαΐου 2017 και
ώρες 15:00-18:00, στο Ελληνοαμερικάνικο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κολλέγιο Αθηνών - Κολλέγιο Ψυχικού, το σεμινάριο Αυτοάμυνας - Αυτοπροστασίας που διοργάνωσε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής (Ε.ΑΣ.Υ.Β/Α.Α.) σε συνεργασία με την HELLENIC SEISHINRYOKU
RYU, υπό την εποπτεία της παγκόσμιας ομοσπονδίας SEISHINRYOKU JUTSU INTERNATIONAL για τα Μέλη της. Στο σεμινάριο δίδαξε ο επικεφαλής του συστήματος DAI SOKE NASIAKOS K. SPIRIDON, με τον βοηθό του RENSHI NASIAKOS
THEOFANΙS. Με μεγάλο ενδιαφέρον οι Συνάδελφοι συμμετείχαν στην εκμάθηση
βασικών τεχνικών αυτοάμυνας, απόκρουσης επιτιθέμενου, αποφυγής επίθεσης
είτε σε μάχη σώμα με σώμα είτε με την χρήση του γκλοπ. Η διοργάνωση του σεμιναρίου έγινε στα πλαίσια της προσπάθειας της Ένωσής μας να συμβάλλει όσο
δυνατόν περισσότερο στην απόκτηση των βασικών γνώσεων και εμπειριών που
χρειάζεται ο Συνάδελφος-Αστυνομικός, για μία ασφαλή εκτέλεση υπηρεσίας και
κατ’ επέκταση για έναν ασφαλή πολίτη. Η μεγάλη συμμετοχή και το ενδιαφέρον
που έδειξαν οι Συνάδελφοι καθιστά επιτακτική ανάγκη την παγίωση ανάλογων
σεμιναρίων σε εβδομαδιαία βάση, πράγμα που θα επιχειρήσει να κάνει πράξη η
Ένωσή μας. Μετά το πέρας του σεμιναρίου απονεμήθηκαν βεβαιώσεις συμμετοχής
στους συμμετέχοντες. Η Ένωσή μας ευχαριστεί όλους τους Συναδέλφους που
συμμετείχαν στο σεμινάριο, τους εκπαιδευτές κ.κ. Νασιάκο Σπυρίδων και Νασιάκο
Θεοφάνη, για την προσφορά και την εκπαιδευτική ύλη του σεμιναρίου καθώς και
το Ελληνοαμερικάνικο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κολλέγιο Αθηνών - Κολλέγιο
Ψυχικού για την άριστη
φιλοξενία που μας παρείχε
για ακόμη μία φορά.

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Ερωτήματα
για τις οργανικές θέσεις

Η

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας ανέδειξε το θέμα
της διοικητικής υπαγωγής των
Ειδικών Ομάδων της Ελληνικής Αστυνομίας, στα πλαίσια κατανομής των οργανικών θέσεων αστυνομικού προσωπικού και ζήτησε διευκρινίσεις από το
Αρχηγείο μέσω της ΠΟΑΣΥ.
Όπως τονίζει η Ομοσπονδία μας με έγγραφό της προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα, «με την υπ’ αρίθμ.
1691/17/995596 από 18/05/2017
διαταγή σας, καθορίζονται ρητώς οι νέες οργανικές θέσεις και η υπαγωγή των
Ειδικών Ομάδων της Ελληνικής Αστυνομίας στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης-αναδιάταξης του Σώματος. Ειδικό-

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Η

Ερωτήματα για τις αποσπάσεις
σε ελληνικές αρχές του εξωτερικού

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής
Αττικής, αναδεικνύει με έγγραφό της τα κριτήρια που
διέπουν την επιλογή του αστυνομικού προσωπικού,
που πρόκειται να αποσπασθεί σε υπηρεσίες Ελληνικών Αρχών
του Εξωτερικού και θέτει σειρά ερωτημάτων τα οποία διαβιβάστηκαν προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα.
Όπως τονίζει προς το έγγραφό της προς το Αρχηγείο, «το
θέμα είχε απασχολήσει την Ομοσπονδία μας και σε πρόσφατο
χρόνο, όπου σας είχε αποστείλει μάλιστα και σχετικό έγγραφο,

με το οποίο ζητούσαμε να μην υπάρχει άνιση και διακριτή αντιμετώπιση των συναδέλφων μας και επ΄ αυτού να επανεξετασθεί ιδίως το ηλιακό κριτήριο των 45 ετών, το οποίο στις
ημέρες μας θεωρείται παρωχημένο με δεδομένο το γενικό
όριο συνταξιοδότησης που είναι αυτό των 60 ετών.
Θα πρέπει να αποφεύγουμε την κατάταξη συναδέλφων σε
κατηγορίες, όταν αυτοί θεωρούνται μάχιμοι και παρακαλούμε
όπως σε εύλογο χρονικό διάστημα έχουμε την επίσημη θέση
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ευελπιστώντας στην
δική σας συμβολή».

τερα, οι Ομάδες Πρόληψης Καταστολής
Εγκληματικότητας, Δίκυκλης Αστυνόμευσης και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων εντάσσονται διοικητικά και αντίστοιχα στις Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας, Τμήματα Άμεσης Δράσης ή Αστυνομικά Τμήματα έδρας και Τμήματα Τροχαίας, έδρας.
Με το υπ’ αρίθμ. 30/2017 από
23/05/2017 έγγραφό της, η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας
θέτει δυνητικά ερωτήματα επ΄ αυτών
των αλλαγών και ειδικότερα αν είναι
υποχρεωτικό οι υπηρετούντες σε αυτές
τις υπηρεσίες, να κατέχουν οργανική
θέση στις υπηρεσίες που ανήκουν διοικητικά ή δύνανται να κατέχουν οργανική θέση και σε άλλη υπηρεσία;

Ε

Η κατάσταση είναι
σε όρια συναγερμού

κτάκτως συναντήθηκε το προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής με τον Ταξίαρχο της Δ/νσης
Αστυνομίας Δυτικής Αττικής κ. Γεώργιο
Ψωμά με αποκλειστικό θέμα συζήτησης τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού. Όπως επισημαίνει το σωματείο, η
λειψανδρία επηρεάζει ευθέως θέματα
ακεραιότητας και ασφάλειας, καταστρατηγεί το σύστημα χορήγησης ημερήσιων αναπαύσεων και βεβαίως ακυ-

ρώνει εν τοις πράγμασιν την αστυνόμευση των περιοχών της Δυτικής
Αττικής σε μεγάλο βαθμό. Το Δ.Σ. της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής δηλώνει ότι θα εξαντληθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες
αριθμητικής ενίσχυσης και ορθολογιστικής κατανομής του προσωπικού των
Υπηρεσιών της Δ.Α.Δ.Α. και θα αναληφθούν σχετικές πρωτοβουλίες για το
σκοπό αυτό γιατί η κατάσταση είναι σε
όρια συναγερμού και δεν πάει άλλο.
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Να χορηγηθούν παραπάνω Ημερήσιες Αναπαύσεις

Τ

ον απαράδεκτο τρόπο με τον οποίο διατάχθηκε η μετακίνηση των Αστυνομικών από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας με στόχο την ενίσχυση
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Α΄ Δωδεκανήσου για τη
«2η Συνάντηση της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και
τη Σταθερότητα κατήγγειλαν τα σωματεία όσο και η
ΠΟΑΣΥ. Ειδικότερα η Ένωση Αθηνών, λόγω της
απεργίας της Π.Ν.Ο., με παρέμβασή της στον κ.
Υπαρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. είχε πετύχει την επιστροφή των
χρημάτων από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες στους
αστυνομικούς που είχαν αγοράσει ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τη μετάβασή τους στη Ρόδο. Εντούτοις στη
συνέχεια δέχθηκε καταγγελίες από συναδέλφουςμέλη της, ότι αποφασίστηκε την τελευταία στιγμή, η
μετάβαση 200 περίπου αστυνομικών να πραγματοποιηθεί με αρματαγωγό πλοίο του πολεμικού ναυτικού (!!!) και μάλιστα μέσω Κρήτης.
Το σωματείο κατήγγειλε το γεγονός που παραπέμπει σε μεταφορά στρατιωτών σε καιρό πολέμου, παρά σε μετάβαση αστυνομικών για μέτρα
ασφαλείας σε μια διάσκεψη που είναι γνωστή στην
Ηγεσία εδώ και καιρό. «Συγκεκριμένα, όπως μας
καταγγέλλουν οι συνάδελφοί μας, αυτές τις ώρες
βρίσκονται στοιβαγμένοι σε συνθήκες στρατωνισμού και ανυπόφορης υγρασίας, ενώ η σίτισή
τους γίνεται με δόσεις διότι η τραπεζαρία του πλοίου δεν χωράει πάνω από 30 άτομα. Οπότε είναι

εύκολο να αντιληφθεί κανείς σε
τι κατάσταση θα φτάσουν αύριο
στον προορισμό τους και με τι
κουράγιο θα εκτελέσουν τα καθήκοντά τους τις επόμενες ημέρες. Θεωρούμε δεδομένο τουλάχιστον ότι την ημέρα της άφιξής τους δεν θα διατεθούν σε
υπηρεσία» σημειώνει μεταξύ
άλλων η Ένωση Αθηνών, καλώντας την Ηγεσία να λάβει την
προβλεπόμενη Διοικητική μέριμνα και να προβεί στην χορήγηση επιπλέον Ημερησίων Αναπαύσεων στους ανωτέρω συναδέλφους ως ελάχιστη αναγνώριση της ταλαιπωρίας τους. Όμως και οι Ενώσεις της Κρήτης καταγγέλλουν τον απαράδεκτο τρόπο έκδοσης διαταγών μετακίνησης προσωπικού, χωρίς να τηρείται
ούτε στο ελάχιστο η εβδομαδιαία υπηρεσία, καίτοι
όλοι γνώριζαν τόσο καιρό για τη συγκεκριμένη
Διάσκεψη και την αναγκαιότητα ενίσχυσης με
προσωπικό. Στην ίδια επιστολή αναφέρονται α) στο
γεγονός ότι αντίστοιχα προβλήματα είχαν καταγγελθεί από τις Ενώσεις μας, κατά την 1η Συνάντηση Διάσκεψης, μόλις ένα χρόνο πριν. Δηλαδή,
παρά το γεγονός ότι είχαν ήδη επισημανθεί τα

προβλήματα από τις Ενώσεις
μας, δεν μπήκε κανείς στην διαδικασία να προσπαθήσει να σχεδιάσει καλύτερα και να βρει λύσεις νωρίτερα, για να μην υπάρξουν τα ίδια προβλήματα, αυτά
που ως άνω καταγγέλλουμε, β)
στις άθλιες συνθήκες εντός του
μεταγωγικού πλοίου του Π.Ν.,
για την τριάντα δύο (32) ωρών
διαδρομή, μεταγωγής των συναδέλφων μας, οι οποίες είναι
τουλάχιστον τραγικές και τριτοκοσμικές: βρώμικες τουαλέτες,
κρεβάτια κουκέτες σε απόσταση
αναπνοής και σε σκοτεινούς έως κλειστοφοβικούς
θαλάμους, χωρίς πόσιμο νερό, ίσως και με στοιχειώδη σίτιση κ.λπ. και που δυστυχώς σχετικές εικόνες ήδη έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, οι
οποίες το καταμαρτυρούν ξεκάθαρα, γ) στο γεγονός ότι τα περισσότερα οχήματα των Διευθύνσεών
μας είναι ακινητοποιημένα λόγω μη έγκρισης δαπανών για τη συντήρησή τους, την ίδια περίοδο
που ορισμένοι «υπεύθυνοι» με τόση ευκολία εκδίδουν διαταγές χωρίς να υπολογίζουν το πραγματικό κόστος και να αναζητούν τρόπους για μείωση των εξόδων. Θεωρούμε ότι ως ελάχιστη αν-

ΔΡΑΜΑ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Ουσιαστική ψηφιοποίηση και όχι προχειρότητες

Τ

ον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο
κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα ενημέρωσε η ΠΟΑΣΥ με
βάση το αίτημα της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας για την ψηφιοποίηση του
αρχείου περιφερειακών εγκληματολογικών υπηρεσιών.
Όπως επισημαίνει η Ομοσπονδία, «η αναβάθμιση των
παρεχόμενων υπηρεσιών από την Ελληνική Αστυνομία,
αποτελούσε κα αποτελεί άμεση προτεραιότητα όλων των
στελεχών της, με γνώμονα την έξωθεν καλή μαρτυρία της
υπηρεσίας, αλλά και της εύρυθμης λειτουργίας της.
Η διαταγή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, που
αναφέρεται στην ψηφιοποίηση του αρχείου περιφερειακών
εγκληματολογικών υπηρεσιών ασφαλώς και αποσκοπεί
προς αυτήν την κατεύθυνση, πλην όμως ο μεγάλος όγκος
διαχείρισης και ψηφιακής καταχώρισης αυτού, απαιτεί μια
σειρά ενεργειών που θα πρέπει να υλοποιήσει η Διεύθυνση
Αστυνομίας Ορεστιάδας, σύμφωνα και με τις προτάσεις
που καταθέτει η οικεία Πρωτοβάθμια Οργάνωσή μας με το
υπ’ αριθμ. 27/2017 από 27/05/2017 επισυναπτόμενο
έγγραφό της, προτάσεις οι οποίες κρίνονται εύλογες και
είμαστε απολύτως βέβαιοι πως θα συμβάλλουν τα μέγιστα
προς αυτή την επίτευξη».
Το σωματείο σημειώνει μεταξύ άλλων ότι με τις υπάρχουσες δομές (μια συσκευή scanning), τρεις Αστυνομικούς
να στελεχώνουν την υπηρεσία εγκληματολογικών ερευνών
της Δ.Α. Ορεστιάδας αλλά και τα δεδομένα που υπάρχουν
αναφορικά με την διαδικασία ψηφιοποίησης, είναι αδύνα-

τον να ψηφιοποιηθούν οι 110.000 φάκελοι ης υπηρεσίας
σε λιγότερο από 30 έτη, με την προϋπόθεση να εργάζονται
δύο Αστυνομικοί αποκλειστικά με τη σάρωση των εγγράφων του αρχείου.
Η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του αρχείου όλων των
περιφερειακών υπηρεσιών θα συμβάλει σημαντικά στην
βελτίωση του έργου αλλά και της αποτελεσματικότητά τους,
όμως για να υλοποιηθεί αυτό το πολύ σημαντικό έργο θα
πρέπει να δοθούν στην υπηρεσία τα απαραίτητα εφόδια,
όπως: α) Εφοδιασμός με μια (1) συσκευή σάρωσης, η
οποία να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της υπηρεσίας, β) ενίσχυση με το απαραίτητο-κατάλληλο προσωπικό για την σωστή λειτουργία της υπηρεσίας, γ) ένα μέρος
του αρχείου μπορεί να ψηφιοποιηθεί από την Δ.Ε.Ε. και
Υ.Ε.Ε.Β.Ε., καθώς όλα τα αντίγραφα των φακέλων έχουν
ήδη αποσταλεί, ενώ εκεί υπάρχουν περισσότερες συσκευές
σάρωσης και προσωπικό, δ) να εκδοθεί διαταγή ώστε να
μειωθεί η ανάλυση των σαρωμένων εγγράφων από
1000ppi, σε μία χαμηλότερη αλλά αποδεκτή τιμή ανάλυσης, ώστε να μειωθεί ο συνολικός χρόνος σάρωσης των
αποτυπωμάτων και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όταν
κριθεί απαραίτητο) να γίνεται η σάρωση σε 1000ppi, ε) να
δοθεί η δυνατότητα σύνδεσης-ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των βάσεων δεδομένων AFIS και διαχείρισης ευρετηρίου, στ) στις περιπτώσεις των μαζικών συλλήψεων (π.χ.
λαθρομεταναστών) το διαβιβαστικό η διάταξη και λοιπά έγγραφα να εισάγονται μόνο στη διαχείριση ευρετηρίου».

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Η

Ενίσχυση ενόψει τουριστικής περιόδου

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου δια του
προέδρου της κ. ΠΙΚΡΑΚΗ Γιώργου και του Ταμία κ.
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΥ Χρήστου, πραγματοποίησε σε εξαιρετικό
κλίμα συνάντηση στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας με
τον Προϊστάμενο Επιτελείου ΕΛ.ΑΣ Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ. Όπως ανακοίνωσε, «ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου η οποία φέτος αναμένεται εντονότερη, ζήτησε την
περαιτέρω ενίσχυση του Α.Τ. Χερσονήσου και του Α.Τ. Αερολιμένα Ηρακλείου, Υπηρεσίες που θα επωμιστούν το κύριο βάρος

της περιόδου. Επίσης συζητήσαμε θέματα όπως η αναδιάταξη
των αστυνομικών Υπηρεσιών στο Νομό Ηρακλείου, την έλλειψη
υλικοτεχνικής υποδομής, το ενδεχόμενο ανανέωσης τμήματος
του στόλου της Δ.Α. Ηρακλείου με νέα οχήματα αλλά και προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην Υπηρεσιακή ζωή τους οι συνάδελφοί μας και τα οποία είναι χρέος μας να αντιμετωπίσουμε
στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Εκφράζουμε την βεβαιότητα
μας ότι τα δίκαια αιτήματά μας εισακούσθηκαν και προσδοκούμε στην συνέχεια της άριστης επαφής με την Ένωσή μας».

ταμοιβή, για την απίστευτη ταλαιπωρία που υπέστησαν οι συνάδελφοί μας, κατά την απαράδεκτη
με ως άνω τρόπο μετακίνησή τους, να τους χορηγηθούν παραπάνω Ημερήσιες Αναπαύσεις, απ’ αυτές που τους αναλογούν».
Η ΠΟΑΣΥ απευθύνθηκε στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο
Τσουβάλα και έθεσε το πρόβλημα τονίζοντας ότι οι
προτάσεις των Ενώσεων πρέπει να τύχουν καθολικής αποδοχής από την πλευρά του Αρχηγείου, ως
ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς τους. Για το
ίδιο θέμα εξέδωσε ανακοίνωση η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου εκφράζοντας τις ευχαριστίες μας, στον Κυβερνήτη και το
Πλήρωμα του Αρματαγωγού “ΧΙΟΣ” του Πολεμικού
Ναυτικού. «Η συντριπτική πλειοψηφία των αστυνομικών που αφίχθηκαν στην Ρόδο μας ενημέρωσαν
ότι τα στελέχη του ανωτέρω πλοίου παρέδωσαν μαθήματα συναδελφικότητας και επαγγελματισμού κι
επισήμαναν ότι η όποια δυσκολία δεν οφειλόταν σε
αυτούς αλλά στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο πλοίο
είναι κατασκευασμένο για να επιχειρεί σε πολεμικές
συνθήκες. Από την πλευρά μας οφείλουμε να αναδεικνύουμε τέτοιες συμπεριφορές οι οποίες αποδεικνύουν το υψηλό αίσθημα ευθύνης και τον επαγγελματισμό των στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού»,
τονίζει το σωματείο μας.

Σ

Ευχαριστούμε για τις
ιδιαίτερες προτιμήσεις

τον Γενικό Περιφερειακό Διευθυντή
Αστυνομίας Α.Μ.Θ. απευθύνθηκε το
Σωματείο Αστυνομικών Υπαλλήλων
Ν. Δράμας με αφορμή την ενίσχυση της
Δ.Α. Μαγνησίας λόγω του τελικού αγώνα
ποδοσφαίρου για το Κύπελλο Ελλάδας περιόδου 2016-2017. Το σωματείο σημειώνει ότι γινόμαστε μάρτυρες, για ακόμη
μια φορά, της ιδιαίτερης προτίμησής σας
προς τη Δ.Α. Δράμας, για την αποστολή
αστυνομικών δυνάμεων προς ενίσχυση
της Δ.Α. Μαγνησίας, με δεκαεννέα (19)
αστυνομικούς με τη Διμοιρία Υποστήριξης.
Η Δ.Α. Δράμας έχει υπό την επίβλεψή της
και είναι υπεύθυνη για την αστυνόμευση
ενός Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων στη
ΒΙ.ΠΕ. Δράμας και ενός Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών στο
Παρανέστι Δράμας, με τα ιδιαίτερα προβλήματα που βιώνουν καθημερινά εκεί οι
Συνάδελφοί μας και τους απρόβλεπτους
κινδύνους που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Η Δ.Α. Δράμας έχει παράλληλα την
ευθύνη για την είσοδο στη χώρα αλλοδαπών από τα σύνορά της με τη Βουλγαρία,
με την κίνηση των Ευρωπαίων και μη πολιτών το συγκεκριμένο τετραήμερο, από
5/5 ως και τη Δευτέρα 8/5/2017, να είναι αυξημένη λόγω αργίας των βουλγάρων για την εορτή του Αγίου Γεωργίου.
Εσείς λοιπόν επιλέξατε μία από τις δύο Διμοιρίες Υποστήριξης της Περιφέρειας
Α.Μ.Θ. που θα μετακινηθούν στο Βόλο, να
στελεχωθεί από τη Δ.Α. Δράμας. Εμείς, δεν
μπορούμε παρά να σας ευχαριστήσουμε
δημόσια για την επιλογή σας, γεγονός που
σημαίνει ότι εμπιστεύεστε τους Συναδέλφους μας που απαρτίζουν τη Διμοιρία
Υποστήριξης της Δ.Α. Δράμας, λόγω του
ήθους, της επαγγελματικής τους συμπεριφοράς και της αποτελεσματικότητας τους.

Οφείλουμε βέβαια να σας επισημάνουμε
ότι, το προσεχές τριήμερο αρκετά από τα
αστυνομικά τμήματα της Δ.Α. Δράμας θα
αδυνατούν να επανδρώσουν, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα και καθ’ όλη τη διάρκεια
της ημέρας, εποχούμενες περιπολίες προκειμένου να προληφθεί και να κατασταλεί
οποιαδήποτε μορφή εγκληματικότητας.
Επίσης απευχόμαστε και επιφυλασσόμαστε, για οτιδήποτε συμβεί στα δύο Κέντρα
Φιλοξενίας Αλλοδαπών που βρίσκονται
στη δικαιοδοσία της περιφέρειας του Νομού μας, και ιδιαιτέρως στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ.
Παρανεστίου Δράμας όπου ήδη σήμερα τις
μεσημβρινές ώρες σημειώθηκαν σοβαρά
επεισόδια».

ΕΥΒΟΙΑ

Κοντά στους
συναδέλφους

Ο

ταμίας της Ομοσπονδίας και
πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ευβοίας κ. Γιώργος Κουλιάκης, επισκέφθηκε τη Σκύρο και συνομίλησε
με συναδέλφους και συναδέλφισσες
στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης –
ανακατανομής του αστυνομικού
προσωπικού και της εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους του συνδικαλιστικού μας κινήματος για να μην
ταλαιπωρηθούν οι συνάδελφοί μας.
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ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΣ
ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΛΕΣΒΟΥ - ΧΙΟΥ - ΣΑΜΟΥ - Β' ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αποζημίωση από τα
ευρωπαϊκά κονδύλια
διεκδικούν οι Ενώσεις

Ε

να σημαντικό αίτημα προβάλλουν μαζικά οι Ενώσεις των αστυνομικών
που υπηρετούν στα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο αντιμετωπίζοντας
το μεταναστευτικό πρόβλημα. Να καθιερωθεί μηνιαία αποζημίωση από
τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά κονδύλια. Το αίτημα έχει αποδέκτες τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο Τόσκα και τον Αρχηγό
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα. Ειδικότερα,
οι Ενώσεις τονίζουν:
Κύριε Υπουργέ, Κύριε Αρχηγέ,
Εκπροσωπώντας το σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί στις Διευθύνσεις
Αστυνομίας Λέσβου, Χίου, Σάμου και Β' Δωδεκανήσου, σας παρακαλούμε με
την παρούσα επιστολή, όπως προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες προς την
αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα
καταβολής στο μόνιμο προσωπικό των ανωτέρω Διευθύνσεων Αστυνομίας,
μηνιαίου επιδόματος ως ελάχιστη ανταπόδοση του έργου που προσφέρουν
κατά την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού - προσφυγικού προβλήματος.
Συγκεκριμένα, από το ταμείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προβλέπονται
κονδύλια για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και της
εσωτερικής ασφάλειας ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ,
για την περίοδο
2014-2020, για όλα
τα κράτη-μέλη. Αυτή
τη στιγμή στις Διευθύνσεις αυτές Υπηρετούν έχοντας οργανική θέση, συνολικά 1.078 Αστυνομικοί και Ειδικοί Φρουροί (Λέσβος: 428,
Χίος: 236, Σάμος: 194 και Β' Δωδεκανήσου: 220). Με την προτεινόμενη καταβολή ενός μηνιαίου επιδόματος ύψους 100 ευρώ, ο ετήσιος προϋπολογισμός του σχετικού ταμείου της Ε.Ε., θα επιβαρυνθεί με το ποσό των
1.293.600 ευρώ. Το εν λόγω επίδομα μπορεί να έχει προσωρινό χαρακτήρα,
για όσο διάστημα διαρκεί η μεταναστευτική - προσφυγική κρίση.
Η ενίσχυση των Διευθύνσεων που αντιμετωπίζουν τις μεταναστευτικές προσφυγικές ροές, με αστυνομικό προσωπικό από όλη τη Χώρα, επίσης χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ομαλή τους όμως ενσωμάτωση στη λειτουργία των τοπικών Διευθύνσεων τις οποίες ενισχύουν, είναι εφικτή μόνο με τη συνδρομή των μονίμως υπηρετούντων
σε αυτές, οι οποίοι διασφαλίζουν την ομαλή συνέχεια των αρμοδιοτήτων.
Ως ακρίτες της Ευρώπης, οι αστυνομικοί που υπηρετούν στις ως άνω Διευθύνσεις Αστυνομίας, στις οποίες ιδρύθηκαν και λειτουργούν Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης Αλλοδαπών (Hot-Spots), αντιμετωπίζουν την τελευταία επταετία πρωτόγνωρες καταστάσεις, με αποκορύφωμα τα δύο τελευταία έτη. Οι συνθήκες εργασίας επιδεινώθηκαν, καθώς καθημερινά όλες οι
Υπηρεσίες των Διευθύνσεων αυτών απασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά με
τη διαχείριση των καταστάσεων που δημιούργησε η μεταναστευτική - προσφυγική κρίση, έχοντας σημαντική επιβάρυνση τόσο σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό όσο και σε εργατοώρες. Πέραν του μεγάλου αριθμού αστυνομικών
που απασχολείται αποκλειστικά με τη διαχείριση των μεταναστευτικών - προσφυγικών ροών, το σύνολο του λοιπού προσωπικού έχει επιβαρυνθεί επίσης,
είτε άμεσα, απασχολούμενο σε περιπτώσεις που προκύπτουν λόγω του μεταναστευτικού - προσφυγικού (αντιμετώπιση αυξημένης εγκληματικότητας,
φύλαξη - μεταγωγές κρατουμένων, συγκρότηση μικτών περιπολιών, διμοιριών υποστήριξης κ.ά.), είτε έμμεσα, λόγω της αύξησης του φόρτου εργασίας
που απαιτεί η διαχείριση της λοιπής αστυνόμευσης, ώστε να μη διαταραχθεί
το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών.
Για τους ανωτέρω λόγους και προκειμένου οι ανήκοντες οργανικά στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Λέσβου, Χίου, Σάμου και Β' Δωδεκανήσου, να αισθανθούν ότι αναγνωρίζεται το έργο τους με αυτή τη μικρή οικονομική ενίσχυση
υπό μορφή επιδόματος, και να συνεχίσουν την προσφορά τους λειτουργώντας ως ανάχωμα των μεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα και κατ’ επέκταση στην Ευρώπη, παρακαλούμε όπως δώσετε βαρύνουσα σημασία στο
αίτημά μας και το προωθήσετε αρμοδίως.
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Ζητούμενο η σωματική ακεραιότητα
και η αρτιμέλεια των συναδέλφων

Ω

Να κληθεί ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ στη αρμόδια Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης,
Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής

ς Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων
κλήθηκα το τελευταίο διάστημα από
διάφορα ΜΜΕ, μεταξύ αυτών η τηλεόραση του Αντένα, να τοποθετηθώ και να
εκφράσω τη θέση μας για ένα ζήτημα
που μας απασχολεί τα τελευταία χρόνια
και το οποίο έχει πλέον προσλάβει επικίνδυνες και απρόβλεπτες διαστάσεις με
τις συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον
συναδέλφων μας στα Εξάρχεια και ευρύτερα στο κέντρο των Αθηνών.
Εστιάζουμε βέβαια εδώ, λόγω της δημοσιότητας που προσλαμβάνουν τα γεγονότα, χωρίς να παραβλέπουμε το
ανησυχητικό γεγονός ότι όμοια λαμβάνουν χώρα και περιφερειακά όπως στη
Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στη Ναύπακτο πρόσφατα και αλλού.
Στην περιοχή των Εξαρχείων, τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφωθεί δυστυχώς μια θλιβερή πραγματικότητα τόσο για τους πολίτες αυτής της χώρας οι
οποίοι βλέπουν ότι βανδαλίζεται καθημερινά η περιουσία τους όσο και για
τους αστυνομικούς και τις οικογένειές
τους. Άνθρωποι απλοί, του μεροκάματου, καταστηματάρχες, δικηγόροι, επαγγελματίες, έχουν χάσει την ησυχία
τους καθώς η περιοχή τελεί υπό διαρκή
αναστάτωση και ανασφάλεια. Αποτελεί
ζητούμενο πλέον η επιβολή της τάξης
στην περιοχή, η διασφάλιση της περιουσίας των ανθρώπων αυτών, η σωματική τους ακεραιότητα και φυσικά η αρ-

τιμέλεια των ίδιων των συναδέλφων μας
που καλούνται σε μέτρα τάξης και
ασφάλειας ή για να επέμβουν σε έκτακτες καταστάσεις, κατά την ώρα της εργασίας τους.
Ως Ομοσπονδία, καλούμε την πολιτεία να εφαρμόσει αυστηρότερα μέτρα
έτσι ώστε να υπερασπιστεί τους αστυνομικούς οι οποίοι εκτελούν υπηρεσία
και δεν ξέρουν αν την επόμενη ημέρα
θα γυρίσουν στα σπίτια τους σώοι και
αβλαβείς. Δεν ανεχόμαστε τη συνέχιση
αυτής της απαράδεκτης κατάστασης με
πρωταγωνιστές κάποιους μπαχαλάκηδες, Έλληνες και αλλοδαπούς, οι οποίοι
υπονομεύουν την κοινωνική ομαλότητα
και την ειρήνη με όλες αυτές τις πράξεις
τους. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να
επιτρέψουμε εμείς οι αστυνομικοί να
λειτουργήσουμε ως σάκος του μποξ ή
ως απορροφητήρας όλων αυτών των
εγκληματικών τάσεων και προθέσεων
που βάλουν κατά της ίδιας μας της
ζωής.
Το πρόβλημα της αστυνόμευσης και
της ασφάλειας στη συγκεκριμένη περιοχή, πρέπει να ξεφύγει από το συνηθισμένο κομματικό χαρτοπόλεμο καταγγελιών, δηλώσεων και ανακοινώσεων.
Εμείς δεν ταυτιζόμαστε με καμία κομματική θέση αλλά απαιτούμε από την
οργανωμένη πολιτεία να αντιμετωπίσει
το όλο πρόβλημα υπερκομματικά. Αυτό
μπορεί να γίνει με συζήτηση στη Βουλή,
στην αρμόδια Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύ-

νης, όπως πληροφορηθήκαμε ότι έχει
ζητήσει συγκεκριμένο κόμμα και γιατί
όχι και με τη δική μας συμμετοχή. Να
κληθεί ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας
μας και να βάλει το δάκτυλο επί των τύπων των ήλων. Δεν μπορεί χρόνια τώρα
το ανάθεμα να πέφτει στις πλάτες του
χαμηλόβαθμου αστυνομικού ή να κατηγορείται συλλήβδην για ανεπάρκεια ο
θεσμός της αστυνομίας κι έτσι να χάνονται οι ευθύνες και κυρίως να μην
αναδεικνύονται τα πραγματικά αίτια,
αυτά που χρόνια τώρα ευθύνονται για
τη διαιώνιση και την όξυνση μιας επικίνδυνης πραγματικότητας.

Η Ελληνική Αστυνομία δεν είναι
προστατευμένη ούτε από την τρομοκρατία,
ούτε από την βίαιη εγκληματικότητα

Ε

υχαριστήρια επιστολή απέστειλε ο
Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα
κ. Christophe CHANTEPY στον
πρόεδρο και γενικό γραμματέα αντίστοιχα της ΠΟΑΣΥ κ.κ. Γρηγόρη Γερακαράκο και Κωνσταντίνο Μαλλικόπουλο, απαντώντας στην επιστολή που είχαμε αποστείλει στην Πρεσβεία με
αφορμή τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο
Παρίσι. Η επιστολή έχει ως εξής:
Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Γενικέ Γραμματέα,
Η αλληλεγγύη που εξέφρασε η οργάνωσή σας απέναντι στους Γάλλους
αστυνομικούς που υπήρξαν θύματα του
καθήκοντος με αγγίζει ιδιαίτερα και θα
ήθελα να σας ευχαριστήσω γι αυτό καθώς επίσης και να σας διαβιβάσω τις
ευχαριστίες των Γαλλικών Αρχών, στις
οποίες κοινοποίησα την επιστολή σας.
Στο σύνολό της η Ευρώπη και ειδικότερα η Γαλλία είναι πλέον τακτικοί στόχοι βιαιοπραγιών που διαπράττονται στο
όνομα ιδεολογιών μίσους και καταστροφής. Στην εμπροσθοφυλακή του

αντιτρομοκρατικού αγώνα, οι αστυνομικοί και γενικότερα τα μέλη των δυνάμεων τάξεως και ασφαλείας καταβάλλουν αγωνιζόμενοι βαρύ τίμημα. Η Ελληνική Αστυνομία δεν είναι προστατευμένη ούτε από την τρομοκρατία, ούτε
από την βίαιη εγκληματικότητα. Όπως
και στη Γαλλία, η ενίσχυσή της, ο εκσυγχρονισμός της και ο εξοπλισμός της
αποτελούν προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις μας καθώς επίσης και για τους
ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Το διακύβευμα της δέσμευσης των
δυνάμεων της τάξεως, πέρα από την
καθημερινή προστασία των πολιτών, είναι σήμερα η προάσπιση της δημοκρατίας και των ανθρωπιστικών αξιών του
πολιτισμού μας. Η φύση των απειλών
καθιστά απαραίτητη τη συνεργασία των
ευρωπαϊκών Αστυνομιών και επιθυμώ
να υπογραμμίσω τον εξαιρετικό χαρακτήρα των σχέσεων μεταξύ της Γαλλικής
και της Ελληνικής Αστυνομίας, την καθημερινή αποτελεσματικότητα της οποί-

ας είχα την δυνατότητα να διαπιστώσω
από την έναρξη της θητείας μου στην
Ελλάδα.
Ακόμα μία φορά επιτρέψτε μου να
σας εκφράσω τις ευχαριστίες της Γαλλίας και να ανανεώσω με αυτή την ευκαιρία, Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Γενικέ
Γραμματέα, την έκφραση των φιλικών
συναισθημάτων μου και της βαθειάς
αλληλεγγύης που ενώνουν εδώ και
πολλά χρόνια τα δύο Έθνη μας.
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Η αποδόμηση της κοινωνικής ασφάλισης
στην Ελλάδα

Η αποτροπή της ολοκλήρωσης της αποδόμησης της κοινωνικής ασφάλισης απαιτεί την μετάβαση της ελληνικής οικονομίας
σε δυναμικές συνθήκες ανάκαμψης και όχι την μετάλλαξή της σε «φθηνό υπεργολαβικό σχηματισμό» των ανεπτυγμένων χωρών

Των

Σάββα Γ. Ρομπόλη
Ομότιμος Καθηγητής
Παντείου Πανεπιστημίου

Βασιλείου Γ. Μπέτση
Υποψήφιος Διδάκτωρ
Παντείου Πανεπιστημίου

Τ

α τελευταία επτά χρόνια (2010-2017)
της οικονομικής κρίσης, της ύφεσης
και των Μνημονίων στην Ελλάδα, έχει
κυριολεκτικά, μεταξύ των άλλων, αποδομηθεί το κράτος-πρόνοιας και ειδικότερα το
Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ), δεδομένου ότι οι δανειστές (ιδιαίτερα το ΔΝΤ),
με στρατηγικό άξονα την σημαντική μείωση
της συνταξιοδοτικής δαπάνης και όχι τον
εξορθολογισμό των παθογενειών του κοινωνικο-ασφαλιστικού συστήματος, επέβαλαν στις ελληνικές κυβερνήσεις και απαιτούν για το μέλλον την επιβολή πολιτικών
εισπρακτικού χαρακτήρα, καταφεύγοντας
από την 1/1/2019 στην 15η μείωση (κατάργηση προσωπικής διαφοράς) των συντάξεων (κύριων και επικουρικών) της τάξης
των 1,8 δισ. ευρώ.
Έτσι, η συνολική μείωση των συντάξεων
κατά την περίοδο 2010-2019 θα ανέλθει
μέχρι 65-70%, χωρίς ταυτόχρονα να λύνεται το οικονομικό και χρηματοδοτικό πρόβλημα της κοινωνικής ασφάλισης στην χώρα μας. Επιπλέον, οι δανειστές επιδιώκουν
και επέβαλαν στις ελληνικές κυβερνήσεις
την θεσμική και κοινωνικο-ασφαλιστική
αποδόμηση της κοινωνικής ασφάλισης στην
Ελλάδα, με την μετάλλαξη της συλλογικής
αντιμετώπισης του κινδύνου του γήρατος,
της ασθένειας, κ.λπ., σε ατομική, υιοθετώντας σε πρώτη φάση το σύστημα της νοητής
κεφαλαιοποίησης στην επικουρική ασφάλιση (ατομικοί λογαριασμοί-ιδιωτικοποιημένη
ασφάλιση) και ενδεχομένως σε δεύτερη φάση στο μέλλον, με όρους μίας ρηχής και
επιφανειακής τεχνικής-επιστημονικής προσέγγισης, να επιλεγoύν ως μηχανισμός αντιμετώπισης των ελλειμμάτων, οι περαιτέρω
περικοπές των κύριων συντάξεων διαμέσου
της υιοθέτησης του συστήματος της νοητής
κεφαλαιοποίησης. Από την άποψη αυτή, είναι φανερό ότι ο κεντρικός στόχος των
Μνημονίων στην κοινωνική ασφάλιση,
όπως προκύπτει εκ του αποτελέσματος, συ-

νίσταται, μεταξύ των άλλων, στον ποσοτικό
και ποιοτικό περιορισμό του πεδίου του συστήματος κοινωνικής προστασίας στο όριο
της φτώχειας και στην μεταφορά, κατά βάση, της χρηματοδότησης των κοινωνικοασφαλιστικών κινδύνων στον ασφαλισμένο,
τον συνταξιούχο και τον ασθενή.
Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό στοιχείο
στις ημέρες μας, η αυξανόμενη προσφυγή,
κατά την τελευταία πενταετία, παρά την μείωση των εισοδημάτων, στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί
ότι σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα μας, η ενδεχόμενη επέκταση του συστήματος της νοητής κεφαλαιοποίησης και στην κύρια σύνταξη, που θα σημαίνει πλήρως θεσμοποιημένη
αποδόμηση και ιδιωτικοποιημένη λειτουργία
(ατομικοί λογαριασμοί) της κοινωνικής
ασφάλισης, θα προκαλέσει σημαντικό κόστος
στους Κρατικούς Προϋπολογισμούς της χώρας μας, κατά τα επόμενα έτη, μετά μία δεκαετία 2010-2020 φορολογικών επιβαρύνσεων των ελλήνων φορολογουμένων καθώς
και στις γενιές της μετάβασης από το σημερινό στο νέο σύστημα της εξατομικευμένης
ασφάλισης. Το κόστος μετάβασης (λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρατική συμμετοχή θα
περιορίζεται σε 12,5 δισ. ευρώ (7% του ΑΕΠ)
για την χρηματοδότηση μόνο της εθνικής
σύνταξης, αντί των 18 δισ. ευρώ σήμερα,
όπως απαιτούν οι δανειστές), προκειμένου να
καλυφθούν οι συντάξεις των σημερινών
συνταξιούχων και τα δεδουλευμένα δικαιώματα της σημερινής γενιάς ασφαλισμένων,
θα πρέπει, είτε να χρηματοδοτηθεί από το
κράτος με επιχορήγηση της τάξης των 120150 δισ. ευρώ τα επόμενα 15 έτη, είτε η σημερινή γενιά των ασφαλισμένων να καταβάλλει εισφορές από τις οποίες θα λάβει παροχές που θα αντιστοιχούν στο 50-60% των
εισφορών που θα έχουν καταβάλλει κατά την
διάρκεια του εργασιακού τους βίου. Η λανθασμένη αυτή, τεχνικά και επιστημονικά,
προοπτική της κοινωνικής ασφάλισης στην

Ελλάδα, έγκειται στο γεγονός της θεώρησης
ότι το κεφαλαιοποιητικό σύστημα και οι ατομικοί λογαριασμοί των ασφαλισμένων υπερέχουν του διανεμητικού συστήματος, δεδομένου ότι δεν υπόκεινται, μεταξύ των άλλων,
στον κίνδυνο της γήρανσης του πληθυσμού
ή στον κίνδυνο της επέκτασης των ευέλικτων
μορφών απασχόλησης του εργατικού δυναμικού, στους οποίους υπόκειται το διανεμητικό σύστημα. Από την άποψη αυτή αξίζει να
σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα μας, οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης
(μερική και εκ περιτροπής) στην Ελλάδα,
προκαλούν έλλειμμα στην κοινωνική ασφάλιση, από την καταβολή μειωμένων εισφορών λόγω χαμηλών εισοδημάτων, της τάξης
των 2,4 δισ. ευρώ κατά μέσο όρο τον χρόνο.
Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο
από την γήρανση του πληθυσμού για να διατηρηθεί το όριο των συνταξιοδοτικών δαπανών στο 16% του ΑΕΠ (ν.4387/2016) κατά
την περίοδο 2016-2055,εκτιμάται ότι θα
πρέπει να μειωθούν οι συντάξεις κατά περίπου 22% σε σχέση με το σημερινό επίπεδο.
Εάν ληφθεί υπόψη η απώλεια εσόδων που
προκαλείται από τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης (μερική και εκ περιτροπής), τότε
εκτιμάται ότι θα υπάρξει μία επιπλέον μείωση
των συντάξεων κατά 33% την περίοδο
2016-2055. Κατά συνέπεια, για να μη αποτελέσουν στο μέλλον, όπως στο άμεσο παρελθόν, οι διαδοχικές περικοπές των συντάξεων δομικό χαρακτηριστικό του κατ’ ευφημισμό συστήματος κοινωνικής ασφάλισης
στην χώρα μας, θα πρέπει η ελληνική οικονομία να προσανατολισθεί και να προσηλωθεί σχεδιασμένα και μεθοδικά στην αύξηση
του ΑΕΠ με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής
που να προσεγγίζει το 5,7-6,2%. Αξίζει να
σημειωθεί ότι μόνο λόγω της γήρανσης του
πληθυσμού εκτιμάται ότι απαιτείται ετήσιος
ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ ίσος με 3,5-4%.
Τα ευρήματα αυτά, μεταξύ των άλλων,
αποδεικνύουν ότι η πραγματική διαφορά του

κεφαλαιοποιητικού και του διανεμητικού συστήματος, επικεντρώνεται στις μακρο-οικονομικές επιδράσεις του κάθε συστήματος
στην συνολική λειτουργία της ελληνικής οικονομίας και στην ορθότερη κατανομή των
πόρων στην κοινωνία, γεγονός που επιτυγχάνεται αποτελεσματικά με το διανεμητικό
σύστημα. Η παρατήρηση αυτή σημαίνει, ότι με
το κεφαλαιοποιητικό σύστημα το τελικό αποτέλεσμα είναι η διεύρυνση των οικονομικών
και κοινωνικών ανισοτήτων, αφού τα υπό
διαχείριση αποθεματικά κεφάλαια καταλήγουν
σε αποδόσεις πολυεθνικών επιχειρήσεων.
Έτσι, με αυτά τα δεδομένα και με τις μέχρι
σήμερα δυσμενείς επιπτώσεις των Μνημονιακών πολιτικών, μεταξύ των άλλων, και
στην κοινωνική ασφάλιση, τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους, αναδεικνύεται
με τον πιο εύληπτο τρόπο ότι η αποτροπή
ολοκλήρωσης της αποδόμησής της, απαιτεί,
κατά βάση, την μετάβαση της ελληνικής οικονομίας σε δυναμικές συνθήκες ανάκαμψης και ανάπτυξης και όχι την μετάλλαξη
της σε «φθηνό υπεργολαβικό σχηματισμό»
των ανεπτυγμένων χωρών και των επιχειρήσεων τους, στο πλαίσιο του μοντέλου των
πολλαπλών ταχυτήτων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση ή σε « περιφερειακό κέντρο εγκατάστασης των μεγαλύτερων πολυεθνικών
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην
Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια». Επιπλέον απαιτεί, ολιστικό, έγκυρο και τεκμηριωμένο επανασχεδιασμό και επανεξέταση
του συστήματος κοινωνικής προστασίας τόσο στο επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών του, όσο και στο επίπεδο της οικονομικής και χρηματοδοτικής του βάσης. Διαφορετικά, η περαιτέρω ποσοτική και ποιοτική επιδείνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
του, θα αποτελέσει ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
της ύπαρξης και της λειτουργίας του, με ό,τι
αυτό αρνητικά συνεπάγεται για το βιοτικό
επίπεδο του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού πληθυσμού της χώρας μας.

Η τρομοκρατία, η παράνομη μετανάστευση
και ο βίαιος εξτρεμισμός στην Ευρώπη
Του
Άγγελου Τσιγκρή
Εγκληματολόγου

Έχει διατελέσει εκπρόσωπος
της Ελλάδας στη Μόνιμη
Επιτροπή Επιχειρησιακής
Συνεργασίας για την
Εσωτερική Ασφάλεια στην
Ευρώπη (COSI) του
Συμβουλίου της ΕΕ και στη
Μόνιμη Αντιπροσωπία του
ΟΗΕ για την Πρόληψη του
Εγκλήματος και την Ποινική
Δικαιοσύνη.

Τ

α πρόσφατα τρομοκρατικά χτυπήματα
σε Αγγλία, Βέλγιο, Τυνησία και Γαλλία
δεν πρέπει να αποτελέσουν αφετηρία
για την έκρηξη του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, αλλά αφορμή για να ξαναδεί η Ευρώπη το θέμα της μετανάστευσης και να
λάβει μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου,
όπως και η ενίσχυση των συνόρων των
κρατών-μελών της.
Το ενδεχόμενο η τρομοκρατία να εκμεταλλευτεί το φαινόμενο της μετανάστευσης,
είναι ένα θέμα, αλλά θα πρέπει να τονίσουμε
ότι δεν έχει διαπιστωθεί συστημικός δεσμός
ανάμεσα στην τρομοκρατία και τη μετανάστευση, για αυτό και δεν θα πρέπει να αφήσουμε την καχυποψία και την ξενοφοβία να
υπερισχύσουν του γόνιμου προβληματισμού

για την εξεύρεση λύσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, κάθε χρόνο μεταναστεύουν
περίπου 175 εκατομμύρια άνθρωποι, από
αυτούς περίπου 159 εκατομμύρια κρίνονται
ως διεθνείς μετανάστες, ενώ 16 εκατομμύρια αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες. Αντιλαμβάνεται ο καθένας το μέγεθος του προβλήματος.
Μεταξύ των προτάσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου της
μετανάστευσης, που πρέπει άμεσα να υιοθετηθούν από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, είναι:
1) η διακοπή των κοινοτικών ενισχύσεων
προς τις χώρες προέλευσης που δε θα επιδείξουν πνεύμα συνεργασίας στη δίωξη των
δικτύων που διακινούν παράνομα μετανά-

στες, 2) η ενίσχυση των ελέγχων, 3) η στενότερη συνεργασία στο ζήτημα της θεώρησης των διαβατηρίων, 4) η αύξηση της κοινοτικής βοήθειας προς την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα, την Ιταλία, την Ισπανία και
την Πορτογαλία, οι οποίες αποτελούν ευαίσθητα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.
Τα κράτη-μέλη της ΕΕ πρέπει να επιδείξουν πνεύμα συνεργασίας προκειμένου να
ληφθούν άμεσα μέτρα: 1) ενημέρωσης των
ευρωπαίων πολιτών σε ζητήματα μετανάστευσης, 2) περιθωριοποίησης των φαινομένων ξενοφοβίας και ρατσισμού, 3) ενημέρωσης των παραγωγικών φορέων για τη
διευκόλυνση της πρόσβασης των νόμιμων
μεταναστών στην απασχόληση, 4) ενημέρωσης των νόμιμων μεταναστών σε ζητή-

ματα εργασίας, εκπαίδευσης, υγείας και
κοινωνικής ένταξης, 5) επίλυσης του προβλήματος εξεύερεσης στέγης, 6) εκπαίδευσής τους και στοιχειώδους εκμάθησης της
γλώσσας των κρατών υποδοχής, 6) πάταξης
των κυκλωμάτων παράνομης διακίνησης
μεταναστών, 7) θωράκισης των εξωτερικών
συνόρων της ΕΕ, 8) επαναπροώθησης των
παράνομων μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους.
Η ταυτόχρονη εφαρμογή του συνόλου
των παραπάνω προτάσεων θα μπορούσε να
αποτελέσει πειστική απάντηση στη σημερινή
απουσία κοινής μεταναστευτικής πολιτικής
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνδυασμό πάντα με τα μέτρα πρόληψης και καταστολής
των τρομοκρατικών κινδύνων.

(
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είπαν &
έγραψαν

εκΚΕΝΤΡΙκός
Πάρτε πίσω αυτό το έκτρωμα του άρθρου 12 του νόμου 4387/16 για τις
συντάξεις χηρείας. Καθίστε να συζητήσετε σοβαρά για μια τροπολογία που θα ανακουφίζει
τον πόνο όσων έχουν σήμερα πρόβλημα και
που θα δίνει ελπίδα, ελπίδα ζωής, σε όσες και
όσους παρ’ ελπίδα, βρεθούν μελλοντικά σε αυτή
τη δυσάρεστη θέση, εξαιτίας ενός καθοριστικού
για την ανθρώπινη ύπαρξη συμβάντος.
Εκπαιδεύονται οι ενενήντα (90) πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, που εντάσσονται στην
Ελληνική Αστυνομία ως Ειδικοί Φρουροί. Τους καλωσόρισε στις τάξεις της Αστυνομίας ο Γενικός
Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης, συνοδευόμενος από τον Προϊστάμενο
Επιτελείου του Αρχηγείου, Αντιστράτηγο Μιχαήλ
Καραμαλάκη. Το ζητούμενο ωστόσο δεν ήταν αυτό. Η Αστυνομία δεν μπορεί να συνεχίζει σκανδαλωδώς να έχει υπαλλήλους πολλών ταχυτήτων. Η
εκπαίδευση, θα διαρκέσει συνολικά έξι μήνες και
περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό σκέλος.
Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων μέσω
των πανελληνίων εξετάσεων, καθορίζεται σε
διακόσιους πενήντα (250) και εκείνων που θα
εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών, σε σαράντα
(40). Δυστυχώς για άλλη μια χρονιά επικρατεί
η λογική των Μνημονίων εις βάρος της ασφάλειας του τόπου και της εξασφάλισης της πλήρους λειτουργίας των αστυνομικών υπηρεσιών.
Είχαμε πολύ καιρό να δούμε τρομοκρατική
δολοφονική επίθεση κατά προσώπου και
μάλιστα πολιτικού. Ο κ. Λουκάς Παπαδήμος είχε
διατελέσει πρωθυπουργός πριν από έξι χρόνια,
έχοντας διοικήσει την Τράπεζα της Ελλάδας. Το
γεγονός ότι οι τρομοκράτες κατάφεραν ένα καίριο
πλήγμα στο σύστημα ασφαλείας πρέπει να γίνει
μάθημα για να μη χαθεί παντελώς η αξιοπιστία
του. Οι καιροί είναι δύσκολοι και όταν λέμε ότι με

Αίσθηση προκάλεσε
το πρωτοσέλιδο της Νέας Αστυνομίας
Αίσθηση προκάλεσε το πρωτοσέλιδο της Νέας
Αστυνομίας (τεύχος 111, Μάρτιος 2017), το
οποίο είχαμε αφιερώσει στον αγώνα μας για την
κατάργηση του άρθρου 12 του νόμου 4387/16
για τις συντάξεις χηρείας.
Ο τίτλος «Έγκλημα η περικοπή των συντάξεων
χηρείας» και η φωτογραφία με τη μαυροφορεμένη
γυναίκα, συγκίνησε πολλές και αυτό φάνηκε από
το ενδιαφέρον τους να δουν και να ξεφυλλίσουν
την εφημερίδα, στην Πλατεία Κολοκοτρώνη, εκείνη που για άλλη μια φορά συγκεντρώθηκαν δεκάδες χήρες και εκατοντάδες ένστολοι εν ενεργεία
και εν αποστρατεία των Σωμάτων Ασφαλείας και
των Ενόπλων Δυνάμεων.

την ασφάλεια δεν δικαιούται να παίζει ουδείς,
προφανώς και αναμένουμε σοβαρά συμπεράσματα και όχι …πασαλείμματα. Όσο για τη ρητορική του μίσους που αναπτύχθηκε πολύ εύκολα
και με ιδιαίτερη σφοδρότητα, καλό είναι να μην
μπερδεύουμε το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης με το σεβασμό στη ζωή και στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου.
Στην αντεπίθεση επιχειρεί να περάσει ο
αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών κ.
Νίκος Τόσκας, απαντώντας στην κριτική που
δέχεται για έλλειψη πολιτικής βούλησης και
σχέσεις της αριστεράς με την τρομοκρατία.
«Τρόμαξα να βγάλω ένα μέρος της αστυνομίας
από την καταστολή και να το πάω στην δίωξη
του κοινού εγκλήματος...» δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του, βάλλοντας και κατά
των ΜΜΕ που, όπως είπε, «δυστυχώς προσπαθούν επικοινωνιακά κάποιοι να αναδείξουν το
ένα το δακρυγόνο που πέφτει μία στο τόσο
και να το κάνουν κύριο ζήτημα και μας παρα-

«Αν μια κυβέρνηση θέλει,
μπορεί να τελειώνει σύντομα
με αυτό το νοσηρό φαινόμενο.
Δεν έχω εμπιστοσύνη ότι αυτή η
κυβέρνηση έχει τη βούληση και
τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει
τη νέα γενιά τρομοκρατίας».

Κυριάκος Μητσοτάκης
Πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας
πλανούν, προσπαθούν να μας παραπλανήσουν,
αποκρύπτοντας τα χιλιάδες δακρυγόνα που
έπεφταν παλιά. Δεν είναι μόνο ο κόσμος ο
οποίος απασχολείτο και απασχολείται είναι ότι
κύρια αποστολή ήταν μη μας ξεφύγει καμία
διαδήλωση». Όσο για την ιδεολογική συγγένεια, είπε ότι «ο νεοφιλελευθερισμός στηρίζεται στην ατομικότητα, στα θέματα της αγοράς,
η αναρχία στηρίζεται στην ατομικότητα σε ό,τι
αφορά την αναζήτηση της ελευθερίας. Άρα η
επικέντρωση στην ατομικότητα είναι μία σχέση
και των δύο»!
Μύρισε καλοκαιράκι! Η άνοιξη με το Μάη
της κάποτε θύμιζε εξεγέρσεις και μεγάλη
κοινωνική κινητικότητα. Στη χώρα μας, έβδομη
χρονιά των Μνημονίων, η κοινωνία μοιάζει …ψεκασμένη. Κι αν δεν ήταν η ΠΟΑΣΥ και οι άλλες
Ομοσπονδίες να ταράζουν συχνά πυκνά τα λιμνάζοντα ύδατα, θα έλεγες ότι το «παιχνίδι» έχει
χαθεί τελείως. Υπάρχει ελπίδα λοιπόν, καλό καλοκαίρι!

«Δεν υπάρχει συνεχές
μεταξύ πολίτικης σύγκρουσης
και τρομοκρατίας.
Η πολιτική κριτική,
ακόμη και η σφοδρή,
δεν οπλίζει
χέρια τρομοκρατών...».

Δημήτρης Τζανακόπουλος
Υπουργός Επικρατείας &
Κυβερνητικός εκπρόσωπος

ΑΤ-ΑΞΙΕΣ

Γ

Ποιος ευθύνεται πραγματικά;

ια άλλη μια φορά στη χώρα μας γίναμε όλοι μάρτυρες μιας
αποκρουστικής κατάστασης με αφορμή μια τρομοκρατική
ενέργεια. Όσο απεχθής και αποκρουστική ήταν αυτή καθαυτή η βομβιστική επίθεση εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού κ.
Λουκά Παπαδήμου, άλλο τόσο απεχθής και αποκρουστική ήταν
η αντιπαράθεση που ξέσπασε είτε μεταξύ πολιτικών κομμάτων είτε
μεταξύ δημοσίων προσώπων.
Αντί μιας σοβαρής δημόσιας συζήτησης για την τρομοκρατία
και τις καταστροφικές της επιπτώσεις, για τα αίτιά της και κυρίως
γιατί επιβιώνει έως τις μέρες μας παρά τη συντριπτική ήττα που
είχε υποστεί με την εξάρθρωση της «17 Νοέμβρη» και του «ΕΛΑ»,
ακολουθεί κάθε φορά η εύκολη επανάληψη ιδεοληψιών, δεξιών
και αριστερών, με αποτέλεσμα να τρίβουν τα χέρια τους οι ...τρομοκράτες. Διότι ποιος αμφιβάλει ότι πέρα από τη φυσική εξόντωση

του όποιου στόχου τους, επιδιώκουν τη μέγιστη δυνατή προβολή
του εγκλήματός τους από τα ΜΜΕ, την πολιτική φαγωμάρα και
άρα παραπέρα ανυποληψία και απαξίωση των κομμάτων και του
πολιτικού συστήματος;
Είναι αστυνομικό μόνο το πρόβλημα για να προβάλλεται μονίμως η άποψη ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση;
Μα αν είναι τόσο απλά τα πράγματα, τούτο σημαίνει ότι και τις
προηγούμενες δεκαετίες, όταν η 17Ν δολοφονούσε επί τρεις δεκαετίες, δεν υπήρχε ούτε τότε, πολιτική βούληση. Ή μήπως όχι; Μήπως δεν είναι μόνο αστυνομικό το πρόβλημα και άρα πρέπει να
υπάρξει μια αλλαγή του τρόπου αντιμετώπισης της τρομοκρατίας;
Αν οι μεν προβάλλουν π.χ. τον ηθικό και ακέραιο χαρακτήρα
του θύματος, του όποιου θύματος, για να κατατροπώσουν τους
τρομοκράτες, ενώ οι δε προσπαθούν πάλι να αναδείξουν τα «πε-

πραγμένα» του για να δικαιολογήσουν την κριτική που κάποτε είχαν ασκήσει στο θύμα, τότε και οι μεν και οι δε πέφτουν στην
παγίδα των τρομοκρατών. Έτσι, όμως, αρχίζει ένα γαϊτανάκι τρομολαγνείας και τρομοϋστερίας που υπονομεύει την ομαλότητα,
τροφοδοτεί την παραφιλολογία και σε τελική ανάλυση υπηρετεί
τα σχέδια των τρομοκρατών. Το μίσος που εκπέμπουν οι τρομοκράτες με τις δολοφονικές τους ενέργειες, γίνεται ένα με το μίσος
που εκπέμπει ο δημόσιος λόγος όσων συμμετέχουν σε αυτόν
ακριβώς το φαύλο κύκλο της βίας.
Εν κατακλείδι, αντί να σκιαμαχούν οι πολιτικοί, παίζοντας το
παιγνίδι των τρομοκρατών, καλό θα ήταν να δουν από πού ξεκινούν και πού τελειώνουν οι δικές τους ευθύνες και ύστερα να μιλήσουμε και για τις ευθύνες των υφισταμένων τους στον κρατικό
μηχανισμό, στην κοινωνία, στα ΜΜΕ, κ.ά.

