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Τεύχος 116 / Κ3077

Βγήκαμε νικητές, 

το ΤΕΑΠΑΣΑ διατήρησε

την αυτοτέλειά του  12

Δωρεάν ηλεκτρονικά

εισιτήρια τώρα για

μετακινήσεις  3

Η ΑΠΟΨΗ: Δημοκρατικές

διαδικασίες  16

ΠΟΑΣΥ: Αρωγός σε

κάθε προσπάθεια

αντιμετώπισης της

εμπορίας ανθρώπων 4

Συγχαρητήρια και στον

αφανή χαμηλόβαθμο

Αστυνομικό  4

Όχι στη χειραγώγηση

του συνδικαλισμού  5

Ο απολογισμός 

στο Διοικητικό

Συμβούλιο  5

Τα νέα όργανα 

της Π.Ο.ΑΣ.Υ.  7

Να κτίσουμε μια

κοινωνία προσώπων 7

Κάποια Κυριακή το

πρωτάθλημα είναι

πιθανόν να μην

διεξαχθεί...  13

Καίρια ερωτήματα για

τις άδικες κρατήσεις

υπέρ του ΜΤΠΥ  13

Ακατάλληλα υπηρεσιακά

οχήματα  14

Οπλίστε μας για να εκπληρώσουμε την αποστολή μας, 
τόνισε από το βήμα του 27ου συνεδρίου ο Γρηγόρης Γερακαράκος.

Μαζική η προσέλευση των αντιπροσώπων. 
Με ιδιαίτερο κύρος και «χρώμα» οι εργασίες του συνεδρίου 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ

Νέο ρεκόρ ταμειακού

υπόλοιπου           10

ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΕΤΚΟΣ

Νοιαζόμαστε για 

τον συνάδελφο και

δίνουμε λύσεις στα

προβλήματά του     2

ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ:

Καθοριστικής σημασίας 

η συνεισφορά της Π.Ο.ΑΣ.Υ.  9

Μαχητικό συνδικάτο
η Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Μαχητικό συνδικάτο
η Π.Ο.ΑΣ.Υ. 

Κοινό το μέτωπο των Ομοσπονδιών

για τα κοινά προβλήματα  4
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Έκδοση της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Αστυνομικών 

Υπαλλήλων που έχει

στις τάξεις της 58 πρωτοβάθμιες

οργανώσεις και 40.000 μέλη

www.poasy.gr
poasy@otenet.gr

neaastynomia@poasy.gr

Αθήνα, Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27

τηλ.: 210.7770.685

fax: 210.7770.682

Εκδότης

Γρηγόρης Γερακαράκος

Υπεύθυνος έκδοσης

Σταύρος Φέτκος
Γραμματέας Δημοσίων & 

Διεθνών Σχέσεων

Συντακτική Ομάδα

Σπύρος Λιότσος
Αθανάσιος Αθανασόπουλος

Σχεδιασμός - Σελιδοποίηση

www.2plus1.gr

Εκτύπωση

Diamond Print s.a.

Τα ενυπόγραφα άρθρα 

δεν εκφράζουν υποχρεωτικά 

τις θέσεις της ιδιοκτησίας

ή της σύνταξης 

της «Νέας Αστυνομίας».

(Αστυνομικού προσωπικού κάθε βαθμίδας)
Μηνιαία έκδοση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλωνwww.poasy.gr

Συναδέλφισσες,
συνάδελφοι
Η Ομοσπονδία μας
απέκτησε νέο Διοικητικό
Συμβούλιο, το οποίο
καλείται να φέρει εις
πέρας ένα δύσκολο έργο
την προσεχή τριετία. 
Η κυβέρνηση δεν έχει
άλλα περιθώρια
προσχηματικών
αναβολών και αιτιάσεων
για την ολιγωρία που
επιδεικνύει αναφορικά
με την επίλυση
υπερώριμων αιτημάτων
μας. Τα συσσωρευμένα
προβλήματα επιβάλλουν
σε όλους διαρκή
αγωνιστική ετοιμότητα
και αποφασιστικότητα,
χωρίς μικροψυχίες και
τακτικισμούς. Οι
σύνεδροι αποφάσισαν. 
Η Ομοσπονδία προχωρά. 

ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ
59 νεκροί και 527 τραυματίες είναι ο
τραγικός απολογισμός της αιματηρής
επίθεσης εναντίον του πλήθους σε μια
συναυλία κάντρι σε ανοικτό χώρο στο
Λας Βέγκας. Δράστης, ένας
συνταξιούχος λογιστής, τακτικός
θαμώνας των καζίνο, ο οποίος φέρεται
να είχε διαφορές με μια επιχείρηση,
αν και ποτέ δεν είχε απασχολήσει τις
αστυνομικές αρχές. Στο σπίτι του, 120
χιλιόμετρα από το Λας Βέγκας, οι
αστυνομικοί ανακάλυψαν πάνω από 18
πυροβόλα όπλα, εκρηκτικά και πολλές
χιλιάδες σφαίρες, ενώ και στο
δωμάτιο του ξενοδοχείου από το οποίο
εξαπέλυσε την επίθεση, κατασχέθηκε
ένα μικρό οπλοστάσιο…

S M S

Μ
ετά το 27ο εκλογοαπολογιστικό

συνέδριο και τη συγκρότηση σε

Σώμα του νεοεκλεγέντος Διοι-

κητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδία

μας, ανέλαβα τα καθήκοντα του νέου

Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων & Διε-

θνών Σχέσεων. 

Αφού ευχαριστήσω όλες και όλους

τους συναδέλφους που με τίμησαν με

την ψήφο τους, θα ήθελα σήμερα να

απευθυνθώ σε σας, ως υπεύθυνος έκ-

δοσης της εφημερίδας της Ομοσπον-

δίας μας, της Νέας Αστυνομίας. Θέλω

να υπενθυμίσω για όσους δεν το γνω-

ρίζουν, ότι η εφημερίδα αυτή εκδίδεται

ανελλιπώς από το 1989 και από τότε

καταγράφει πιστά όλα τα συνδικαλιστι-

κά δρώμενα στο χώρο μας. Είναι δε το

μοναδικό έντυπο που αποτυπώνει τις

δραστηριότητες του Διοικητικού Συμ-

βουλίου της Ομοσπονδίας και τις κυ-

ριότερες ενέργειες των Πρωτοβαθμίων

Ενώσεων σε σχέση με το διεκδικητικό

τους πλαίσιο και την Ομοσπονδία.

Και έχει αυτό τη σημασία του διότι

στη χώρα μας είμαστε ένας από τους λί-

γους συνδικαλιστικούς φορείς που κα-

ταφέραμε να έχουμε αυτήν την εκδοτική

παρουσία. Στην αρχή, το έντυπο κυκλο-

φορούσε ως περιοδικό ενώ από το

2006 και μετά μετατράπηκε σε εφημε-

ρίδα χωρίς να χάσει το χαρακτήρα του.

Σφαιρική κάλυψη των γεγονότων,

«όπλο» στα χέρια της Ομοσπονδίας μας. 

Έπαιξε δε σημαντικό ρόλο σε μια

εποχή που η φωνή μας ήταν αποκλει-

σμένη από τα μεγάλα κανάλια και τις

εφημερίδες και έπρεπε να αποδεικνύου-

με την παρουσία μας παντού και να

ενημερώνουμε τους συναδέλφους για

τα αιτήματά μας και για τον αγώνα μας. 

Χωρίς να παρακαλάμε κανέναν, χω-

ρίς να περιμένουμε τη διαμεσολάβηση

τρίτων, χωρίς υπόγειες διαδρομές. Η

αξία του εντύπου αυτού, σε μια εποχή

που έχει χαθεί το μέτρο στον τομέα της

επικοινωνίας, όπου δεσπόζει ο εντυπω-

σιασμός, η προπαγάνδα και η διασπορά

ψευδών ειδήσεων, αντιλαμβάνεται κα-

νείς εύκολα ότι το «όπλο» της αξιόπι-

στης και αυτοτελούς ενημέρωσης των

αστυνομικών δεν πρέπει να το αφήσου-

με να εξευτελιστεί. 

Ο πειρασμός του ίντερνετ και των μέ-

σων κοινωνικής δικτύωσης είναι μεγά-

λος και η όποια συμμετοχή μας εκεί, δεν

μπορεί να υποκαταστήσει τον παραδο-

σιακό γραπτό λόγο και την κλασική

μορφή επικοινωνίας. Τα χαρτιά μένουν

και διαγενομένου του χρόνου, αποδει-

κνύουν με τον καλύτερο τρόπο την πο-

ρεία μας και την ιστορία μας. 

Αναλαμβάνοντας, λοιπόν, τα νέα μου

καθήκοντα, θέλω να σας διαβεβαιώσω

ότι θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε

το έντυπό μας ώστε να βρίσκετε σε αυτό

χρήσιμες πληροφορίες για τη δραστη-

ριότητα και την αποτελεσματικότητα της

Ομοσπονδίας μας. 

Να αισθάνεται ο συνάδελφος ότι νοι-

αζόμαστε γι’ αυτόν και δίνουμε λύσεις

στα προβλήματά του, στο βαθμό που το

επιτρέπει ο ρόλος μας. Με την εξωστρέ-

φεια που διακρίνει τη δράση της Ομο-

σπονδίας, φιλοδοξούμε επίσης να κα-

λύψουμε κοινωνικές δραστηριότητες,

την αγωνία και τον προβληματισμό των

συμπολιτών μας.

Στην προσπάθειά μας αυτή, σας θέ-

λουμε κοντά μας. Κάθε υπόδειξη, κάθε

καταγγελία, άποψη για τα θέματα που

μας απασχολούν, είναι ευπρόσδεκτη. Ο

στόχος μας είναι κοινός. Να βελτιώ-

σουμε το συνδικαλιστικό μας ρόλο και

λόγο, την επικοινωνία και την παρεμβα-

τική μας δράση.

Θέλουμε μια αστυνομία που να μπο-

ρεί να επιτελεί το έργο και να διαδρα-

ματίζει το ρόλο που της αρμόζει στην

κοινωνία. Μόνο ενωμένοι μπορούμε να

καταξιωθούμε στη συνείδηση του πολίτη

και να διεκδικήσουμε αυτά που μας

αναλογούν.Δεν είχαμε ούτε θα έχουμε

την πολυτέλεια να μένουμε παρατηρητές

των εξελίξεων. 

Η κρίση ταυτότητας που έχουν ορι-

σμένοι περί της συναδελφικότητας και

της συνύπαρξης φανερώνει την αδυνα-

μία τους να αντιληφθούν τις προκλήσεις

της εποχής μας. Ο μηδενιστικός λόγος

και η κομματικοποίηση είναι φαινόμενα

που μας χωρίζουν και διασπούν τον

κοινό μας αγώνα. Ο μόνος δρόμος που

έχουμε, είναι του συνεχούς και ανυπο-

χώρητου αγώνα. 

Για την ΠΟΑΣΥ και μένα, ως Γραμμα-

τέα Δημοσίων και Διεθνών

Σχέσεων της Ομοσπονδίας, ο

αγώνας δεν είναι συντεχνια-

κός αλλά αγώνας ζωής και

αξιοπρέπειας. Για μας, τις οι-

κογένειές

μας και το

μ έ λ λ ο ν

των παι-

διών μας,

αλλά κα

για την

ασφάλεια

της κοι-

νωνίας.

Νοιαζόμαστε και δίνουμε
λύσεις στα προβλήματα 

Να βελτιώσουμε το συνδικαλιστικό μας ρόλο και λόγο, την επικοινωνία και την παρεμβατική μας δράση

(Αστυνομικού προσωπικού κάθε βαθμίδας)

Μηνιαία έκδοση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων

www.poasy.gr

Φεβρουάριος 2016

Τεύχος 101 / Κ3077

Τηλεδιάσκεψη 

στα Γρεβενά  13

Προβλήματα υγείας στις

Υπηρεσίες Ασύλου  2

Στον νέο 

αρχηγό 
η ΠΟΑΣΥ 

 4

Κρίσεις + ανακρίσεις +

επικρίσεις=Κρίση!  15

Στοπ στην ισοπέδωση

της προσωπικότητάς

μας
 5

Προτάσεις για 

την πάταξη της

γραφειοκρατίας  11

Δίνω αίμα

σημαίνει
δίνω ζωή! 

 11, 12, 13

Σκανδαλώδεις χειρισμοί

για το Αστυνομικό

Μέγαρο  12

Καταργούν 

και το ΓΛΚ  14

Προωθείται 

ρύθμιση για 

το εξομάλυνσης

 14

Ανανέωση του

στόλου της

ΕΛ.ΑΣ., τώρα!

 15

Κανείς δεν

είναι υπεράνω

του νόμου
 10

Εμπράκτως

αλληλεγγύη και

βοήθεια στην ΕΛ.ΑΣ.

 5

Συνεχίζονται 

οι επικίνδυνες

μεταγωγές
 12

Σεβασμός στους  
Ήρωες της ΕΛ.ΑΣ.

Δυο κλίνες 

σε ΜΕΘ για 

αστυνομικούς

 8-9

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ

Αδιέξοδα τα 
πρόσκαιρα μέτρα  14

Συνδιάσκεψη 

γυναικών  6-7

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Στον “αέρα” 
του Κοntra channel  7

SOS
Εν μέσω πολιτικών και 

κοινωνικών αδιεξόδων  4

Προσφυγή στην ελληνική 

δικαιοσύνη  10

 3 3

Σταύρος Φέτκος, Γραμματέας 

Δημοσίων Σχέσεων & Διεθνών 

Σχέσεων της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

(Αστυνομικού προσωπικού κάθε βαθμίδας)

Μηνιαία έκδοση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων

www.poasy.gr

Αύγουστος 2017

Τεύχος 115 / Κ3077

Οι απαντήσεις του

αναπληρωτή υπουργού 

για τα εκκρεμή 

αιτήματά μας  5

Νέα προσφυγή 

στο ΣτΕ  6

Από την παγία

προκαταβολή

πληρώθηκαν οι Δόκιμοι

Αστυφύλακες  4

«Μοιράζουμε αγάπη»

1η συναυλία αλληλεγγύης

αστυνομικών  15

ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Θετική

έκβαση των προτάσεων

του σωματείου  12

Παράταση στην αγωνία

των μελών του

Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α.  16

Νοσηλεία χωρίς

διακρίσεις 

στο ΝΙΜΤΣ  6

ΟΧΙ αστυνομικοί σε

ρόλο καθαρίστριας  14

Διασφαλίσαμε τον

Ειδικό Λογαριασμό  4

Η παρανομία θέτει σε

άμεσο κίνδυνο τις

ανθρώπινες ζωές  13

«Σας
θέλουμε
δίπλα μας

στη μάχη
κατά του
καρκίνου»

 5

Oι «μεταγωγές SOS»

αντικείμενο της

Επιτροπής 

Μεταγωγών  4

Καταδικάζουμε τον

εμπρησμό και

στηρίζουμε το

συνάδελφο  14

Όχι στις περιπολίες

μόνο από τον οδηγό  2

Ένστολη διαμαρτυρία με πολλά μηνύματα από τη Θεσσαλονίκη. 

Ναι σε όλα εσείς, αγώνα ελπίδας εμείς! Διεκδικούμε και απαιτούμε μια αξιοπρεπή ζωή!

 10-11

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Ο Γερακαράκος δί
νει

λογαριασμό μόνο
 

στους Αστυνομικούς»

Ο πρόεδρος 

της Π.Ο.ΑΣ.Υ. 

κ. Γρηγόρης Γερακαράκος

απαντά σε καίρια

ερωτήματα ενόψει 

του 27ου

εκλογοαπολογιστικού

συνεδρίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Επενδύστε στο αγαθό
της ασφάλειαςΕπενδύστε στο αγαθό
της ασφάλειας
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(Αστυνομικού προσωπικού κάθε βαθμίδας)
Μηνιαία έκδοση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλωνwww.poasy.grΑύγουστος - Σεπτέμβριος 2016

Τεύχος 107 / Κ3077

Βραχνάς η φρούρηση
των ανοικτών 
δομών  17, 20

Όλες οι αλλαγές 
στον Κώδικα
Μεταθέσεων  4

Δεν είναι απόρρητα 
τα πρακτικά  4

Συνεχίζεται 
η εκκρεμότητα 
με το ΜΤΣ  6

ΠΑΜΕ - Νέα περίοδος
συνεργασίας  7

Έρευνα για τις
συνθήκες εργασίας  7

Σταματήστε 
τη γάγγραινα 
των μεταγωγών  14

Σε αυτόν 
το συνδικαλισμό
πιστεύουμε  17

Τροχοπέδη 
τα σαραβαλάκια  15

Μη δεχθείτε
αντισυνταγματικές
διατάξεις  9

Πρόεδρε, ως πότε αυτή η χώρα 
θα λησμονεί την προσφορά μας;» 

Αυτό είναι Δημοκρατία; 
Αυτό είναι κράτος δικαίου; 

 8  9

Χορτάσαμε από λόγια…
Με απανωτές συνεδριάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας, με δυναμικές κινητοποιήσεις 

και απαιτητικές συναντήσεις με τους αρμοδίους παρεμβαίνουμε και βάζουμε τέλος 
στα ψέματα και στην υποκρισία των πολιτικών. Δεν είμαστε δεδομένοι κανενός!
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Χιούμορ... του Ηλία Μακρή
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Η ατζέντα του μήνα

Ελευθερία 
είναι το δικαίωμα 

να λες στους ανθρώπους 
αυτό που 

δεν θέλουν 
ν’ ακούσουν.

Τζωρτζ  Όργουελ

Νέες μειώσεις
αναμένουν τους
συνταξιούχους καθώς οι
μνημονιακές δεσμεύσεις
της κυβέρνησης
ακολούθησαν 
την πεπατημένη 
της διάσωσης των
ταμείων με τη γνωστή
συνταγή της αφαίμαξης
μισθωτών και
συνταξιούχων.
Κουβέντα για 
τα 350.000.000 ευρώ 
του ΤΕΑΠΑΣΑ 
που εξανεμίστηκαν 
εν μια νυκτί…

3-9-17
Η 1η Συναυλία Αλληλεγγύης Αστυνομικών,

«Μοιράζουμε αγάπη», πραγματοποιήθηκε

στα Ιωάννινα, με πρωτοβουλία της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων,

όπου η Ομοσπονδία μας εκπροσωπήθηκε

από τον Πρόεδρο της Ε.Γ. κ. Γρηγόρη ΓΕ-
ΡΑΚΑΡΑΚΟ.

5-9-17
Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας, απο-

τελούμενη από τον Πρόεδρο της Εκτελεστι-

κής Γραμματείας, κ. Γρηγόριο ΓΕΡΑΚΑΡΑ-
ΚΟ και τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών, κ.

Βασίλη ΠΑΝΤΑΖΗ, συναντήθηκε με τον

Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κ. Νίκο
ΤΟΣΚΑ, προκειμένου να συζητηθούν τα τρέ-

χοντα ζητήματα του Κλάδου μας.

19-9-2017
Τις θέσεις της Ομοσπονδίας μας παρουσία-

σε στην Υποεπιτροπή για την Καταπολέμηση

της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Αν-

θρώπων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής

Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου, κατόπιν προσκλήσεως της Βου-

λής των Ελλήνων, ο Ειδικός Συνεργάτης της

Ομοσπονδίας κ. Αθανάσιος Αθανασόπου-
λος και το μέλος του ΔΣ αυτής, κ. Νικόλαος
Ρήγας.

21-9-2017
Μέσα σε κλίμα έντονης συγκινησιακής

φόρτισης, συνεδρίασε το τελευταίο Διοικη-

τικό Συμβούλιο της απερχόμενης διοίκησης

της Ομοσπονδίας μας. O χρόνος λειτουρ-

γίας των οργάνων της Ομοσπονδίας, λόγω

των καταστατικών αλλαγών που ψηφίστη-

καν στο 26ο Πανελλαδικό Συνέδριο, δεν

μπορεί να αποσβέσει τη σχέση των δεσμών

που αναπτύχθηκαν μεταξύ των μελών του

Δ.Σ. αυτούς τους 27 μήνες, καθώς και όλων

των δεσμών με τις Πρωτοβάθμιες Οργανώ-

σεις μας.

21-9-17
Η Ομοσπονδία μας, συντάσσεται με όσους

διαμαρτύρονται για τους άδικους πλειστη-

ριασμούς και καλεί την Κυβέρνηση να λάβει

μέτρα για την προστασία της περιουσίας που

αποκτήθηκε με κόπους και θυσίες. Επίσης,

να μην τολμήσει να χρησιμοποιήσει συνα-

δέλφους μας για να εφαρμόσει μια πολιτική

που θα πετά στο δρόμο ανθρώπους του

μόχθου και της βιοπάλης.

26 έως 29-9-2017 
Το 27ο εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της

Ομοσπονδίας πραγματοποιείται στην Αθήνα

– ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, με τη συμμετοχή 514

αντιπροσώπων. Κεντρικό σύνθημα: «Η ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑ ΔΙΧΑΖΕΤΑΙ, ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΤΑΡΡΕ-
ΟΥΝ! Εσύ; Πρωταγωνιστής ή Κομπάρσος;
Η απόφαση στα χέρια σου!». Με την εποι-

κοδομητική συμμετοχή και παρουσία, την

ανταλλαγή επιχειρημάτων για ζητήματα που

τέθηκαν με οξύτητα, αλλά και το παγιωμένο

πνεύμα ενότητας στη λειτουργία της Ομο-

σπονδίας μας, υπερψηφίστηκε ο Διοικητικός

Απολογισμός, ο Οικονομικός Απολογισμός

και ο Προϋπολογισμός της Ομοσπονδίας για

το επόμενο έτος. Επίσης, εξελέγησαν τα νέα

όργανα της Ομοσπονδίας. Τα προβλήματα

που ταλανίζουν τον αστυνομικό οργανισμό,

την ελληνική κοινωνία και την αστυνομική

οικογένεια, αποτυπώθηκαν στο Ψήφισμα

του συνεδρίου.

“
”

Α
νω κάτω για άλλη μια φορά η ΕΛ.ΑΣ. για τα εισιτήρια των αστικών

συγκοινωνιών. Αυτή τη φορά, η εισαγωγή ηλεκτρονικών εισιτηρίων,

προκάλεσε εύλογα ερωτηματικά που ζητούν απαντήσεις. 

Η Ομοσπονδία ενημέρωσε με επιστολή της τον Αναπληρωτή Υπουργό

Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα και του ζήτησε να διασφαλιστεί η πλήρης

μετακίνηση του Αστυνομικού Προσωπικού και εν γένει η λειτουργία της Ελ-

ληνικής Αστυνομίας. 

Ειδικότερα η Π.Ο.ΑΣ.Υ. τονίζει ότι το ζήτημα των δικαιούχων ελεύθερης

μετακίνησης στα συγκοινωνιακά μέσα, μας απασχόλησε έντονα τα τελευταία

μνημονιακά έτη λόγω των διατάξεων που καταργούν τις δαπάνες των λει-

τουργών - υπαλλήλων για τα μειωμένα εισιτήρια, δωρεάν κάρτες διαδρομών

κ.λπ. Η Ομοσπονδία μας επεδίωξε μέσω των επαφών της με τους εμπλεκό-

μενους οργανισμούς, ώστε η παραπάνω παροχή να διατηρηθεί στο ακέραιο

και να υπάρξει το θεσμικό αυτό πλαίσιο που θα κατοχυρώνει τις μετακινήσεις

του αστυνομικού προσωπικού. 

Πράγματι, οι προτάσεις μας εισακούσθηκαν και στο πλαίσιο αυτό εκδό-

θηκε η υπ’ αριθ. Α-59909/4404 από 18-01-2016 Κ.Υ.Α. (Β-126), η

οποία προέβλεπε, πέραν όλων των άλλων, και την ελεύθερη μετακίνηση των

αστυνομικών, με την προϋπόθεση σύναψης σύμβασης και καταβολής του

σχετικού αντιτίμου από πλευράς Υπουργείου.

Πρόσφατα και ενώ η ελληνική πολιτεία ήταν ένα βήμα πριν την ολοκλή-

ρωση της μεταρρύθμισης του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, η Κυβέρνηση, κατέ-

θεσε και ψήφισε στη Βουλή τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4484/2017

(Α-110), με τις οποίες επικαιροποιούνται οι αντίστοιχες διατάξεις αναφορι-

κώς με «μη μισθολογικές παροχές» του ν.4336/2015 (Α-128), χωρίς όμως

να διαπιστώνεται επί της ου-

σίας καμία μεταβολή στο

πνεύμα του νομοθέτη, αφού

η κατάργηση των μειωμένων

εισιτηρίων, δωρεάν καρτών

διαδρομών κ.λπ., διατηρείται.

Η Ομοσπονδία τέλος, ση-

μειώνει: Ύστερα από τα ανω-

τέρω και αφού όλοι εκφρά-

ζουν την αλληλεγγύη τους

προς τα στελέχη της Ελληνι-

κής Αστυνομίας για το ου-

σιαστικό και σημαντικό έργο

που επιτελούν στους οργανι-

σμούς μεταφοράς για το κοι-

νό καλό, παρακαλούμε όπως, άμεσα και προ της πλήρους εφαρμογής του

ηλεκτρονικού εισιτηρίου, να εισηγηθείτε, σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα

Υπουργεία, την τροποποίηση της προαναφερόμενης νομοθεσίας περί «μη

μισθολογικών παροχών» και την εξασφάλιση των απαιτούμενων κονδυλίων

στον προϋπολογισμό του Σώματος για την ανεμπόδιστη διαπραγμάτευση και

υλοποίηση συμβάσεων με τους εν λόγω οργανισμούς, προκειμένου να δια-

σφαλιστεί η πλήρης μετακίνηση του Αστυνομικού Προσωπικού και εν γένει

η λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας. Δεν μπορεί να αποτελεί μέρος των

δανειακών συμβάσεων της εκάστοτε Κυβέρνησης η προστασία του πολίτη.

Η ασφάλεια πληρώνεται!

Δωρεάν ηλεκτρονικά εισιτήρια για μετακινήσεις
Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. ζητά από την κυβέρνηση να κατοχυρώσει άμεσα το δικαίωμα 

των δωρεάν μετακινήσεων με τα ΜΜΜ

Της σύνταξης

Μ
ε την εκλογή των νέων συλλογικών οργάνων της Π.Ο.ΑΣ.Υ., ολο-

κληρώθηκαν οι εργασίες του 27ου εκλογοαπολογιστικού συνεδρί-

ου, όπου για άλλη μια φορά, προσήλθε το σύνολο των αντιπρο-

σώπων από όλη τη χώρα, προκειμένου να ασκήσει δημοκρατικά τα δικαιώ-

ματά του και να καθορίσει έτσι την από δω και πέρα πορεία του συνδικα-

λιστικού μας κινήματος.

Ήταν το δεύτερο εκλογικό συνέδριο που κινήθηκε αυστηρά βάσει των

ρυθμίσεων του συνδικαλιστικού νόμου Παπουτσή (ν. 3938/2011) που

τροποποιούσε τον νόμο Παπαθεμελή (ν. 2265/94), ιδρυτικό νόμο της

Π.Ο.ΑΣ.Υ. με την παρούσα μορφή, και με τον οποίο αντικαταστάθηκε το

ενιαίο ψηφοδέλτιο με τα παραταξιακά (απλή αναλογική). 

Η καινοτομία αυτή, που, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του νόμου,

αποσκοπούσε στον εκδημοκρατισμό και στην καλύτερη εκπροσώπηση των

αστυνομικών στα συλλογικά τους όργανα, έχει επιφέρει σημαντικές αλλα-

γές στον τρόπο λειτουργίας των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων και της ίδιας της

Ομοσπονδίας. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι εκπροσωπούνται τόσο στο

Διοικητικό Συμβούλιο όσο και στα άλλα όργανα, αναλογικά, οι παρατάξεις.

Το κυριότερο είναι ότι ο νόμος «προωθεί» τη διαφορετικότητα με ό,τι αυτό

συνεπάγεται για την αποτελεσματική λειτουργία του φορέα και των εκπρο-

σώπων του. Και καλά, αν η διαφορετικότητα είναι ουσίας. Τι γίνεται όμως

αν είναι τύποις ή αν έχει προσωπικά κίνητρα και περίεργες επιδιώξεις; Μπο-

ρεί να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα ως προς την επίλυση των προβλημάτων

και την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων μας, όταν η επιβαλλόμενη ενό-

τητα στον αγώνα, διασπάται και διογκώνεται στο όνομα της διαφορετικό-

τητας; Ή μήπως θεωρεί κανείς δημοκρατική τη διαδικασία του μη σεβασμού

των αποφάσεων της πλειοψηφίας από τις όποιες μειοψηφίες;

Οι απαντήσεις είναι προφανείς και το νέο στοίχημα επομένως της νέας

διοίκησης της Ομοσπονδίας δεν σχετίζεται με τεχνητές διαιρέσεις του τύπου

«αυτοδύναμοι» και «αντιπολιτευόμενοι». Το στοίχημα είναι ένα και αφορά

όλους, ανεξάρτητα από το συνδυασμό με τον οποίο εκλέχτηκαν: Πώς το

αγωνιστικό μας μέτωπο θα ισχυροποιηθεί για να κάμψει την αδιαλλαξία

των κυβερνώντων, παλαιών και νέων. Τα μεγάλα προβλήματα έγιναν ακόμα

πιο μεγάλα την περίοδο της κρίσης και για να αντιμετωπιστούν απαιτούνται

ακόμα πιο μεγάλοι αγώνες. 

Δημοκρατικές διαδικασίες



Σ
το πλαίσιο της ανάληψης πρωτοβου-

λιών για την αντιμετώπιση των προ-

βλημάτων που απασχολούν τους έν-

στολους το τελευταίο διάστημα, οι πρό-

εδροι των Ομοσπονδιών και Ενώσεων των

αστυνομικών, των πυροσβεστών και των

λιμενικών, εξέτασαν κατά τη συνάντησή

τους (17-10-17) τρόπους απάντησης στην

ολιγωρία που επιδεικνύεται από την κυβέρ-

νηση και η οποία σχετίζεται με την μη προ-

ώθηση συγκεκριμένων νομοθετικών ρυθ-

μίσεων.

Ειδικότερα, ενώ τελούν σε εκκρεμότητα

όλα τα μεγάλα θέματα που είχαν τεθεί και στο Ψήφι-

σμα της πανελλαδικής κινητοποίησης της 8/9/2017

στην 82η ΔΕΘ, ανακύπτουν νέα ζητήματα, τα οποία

έρχονται να επιτείνουν την αγωνία των ενστόλων, ζη-

τώντας επιτακτικά άμεση αντιμετώπισή τους. 

Καταρχάς, είναι η εκκρεμότητα των μετακινήσε-

ων με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς όπου με λύπη

μας διαπιστώνουμε ότι ουδεμία πρωτοβουλία έχει

ληφθεί καίτοι έχει τεθεί σε εφαρμογή το νέο σύ-

στημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Θέση και αίτημά

μας είναι η άμεση λήψη απόφασης εκ μέρους των

αρμοδίων υπουργών για την ελεύθερη μετακίνηση

όλων των ενστόλων στα ΜΜΕ εντός του Λεκανο-

πεδίου Αττικής. Επ’ αυτού πρέπει να υπάρξει άμεσα

ενημέρωσή μας από τον αρμόδιο Αναπληρωτή

Υπουργό Εσωτερικών.

Το δεύτερο θέμα που ανέκυψε το τελευταίο διά-

στημα αφορά τη μη καταβολή των δεδουλευμένων

5νθημέρων και νυχτερινής αποζημίωσης των δο-

κίμων εξαιτίας της στάσης που τηρεί το Υπουργείο

Οικονομικών, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί

μια κατάσταση που δεν τιμά κανέναν αφού έτσι

έχουν δημιουργηθεί εκπαιδευόμενοι-σκληρά ερ-

γαζόμενοι σε συνθήκες “πείνας”! Θα αναμέναμε ότι

θα είχε εξευρεθεί λύση λόγω της δέσμευσης της

πολιτικής ηγεσίας, αλλά με λύπη διαπιστώνουμε ότι

εξακολουθεί να είναι κενή περιεχομένου. Τρίτο κα-

τά σειράν θέμα που συζητήθηκε ήταν η συνεχιζό-

μενη κοροϊδία του οικονομικού επιτελείου της κυ-

βέρνησης που πεισματικά και παρά τις

δεσμεύσεις, δεν έχει προωθήσει τις εγ-

κυκλίους για τα οδοιπορικά και τα ει-

δικά επιδόματα ώστε να καλυφθούν τα

προβλεπόμενα κονδύλια και να γνωρί-

ζουν οι ενδιαφερόμενοι τις προϋποθέ-

σεις της αποζημίωσης και τα ποσά που

δικαιούνται κατά τις μετακινήσεις τους.

Τέλος, τέθηκε το εξίσου σοβαρό θέ-

μα των δανείων του Ταμείου Παρακα-

ταθηκών και Δανείων για όσους έχουν

λάβει επισκευαστικά δάνεια και τα

οποία το Ταμείο εξαιρεί από την κατη-

γορία των εξυπηρετούμενων δανείων με αποτέλε-

σμα να μην δικαιούνται επιστροφής χρημάτων,

όπως γίνεται με την κατηγορία των στεγαστικών

δανείων. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και

όσοι έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο, που ενώ είναι

εξυπηρετούμενο, έχει πωληθεί σε ξένα funds, εν

αγνοία των δανειοληπτών.

Κατόπιν αυτών, οι Ομοσπονδίες θα ζητήσουν

συναντήσεις με όλους τους αρμόδιους, αρχής γε-

νομένης από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών

κ. Γιώργο Χουλιαράκη όπως και με τον Αναπλη-

ρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα,

προκειμένου να έχουμε υπεύθυνες απαντήσεις γι’

αυτά τα θέματα.
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Απάντηση των Ομοσπονδιών 
στην ολιγωρία των κυβερνώντων

Τ
ις θέσεις της Ομοσπονδίας μας παρουσίασε

την 19-9-2017, στην Υποεπιτροπή για την

Καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμε-

τάλλευσης Ανθρώπων της Ειδικής Μόνιμης Επιτρο-

πής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Αν-

θρώπου, κατόπιν προσκλήσεως της Βουλής των

Ελλήνων, ο Ειδικός Συνεργάτης της Ομοσπονδίας

κ. Αθανάσιος Αθανασόπουλος και το μέλος του

Δ.Σ. αυτής, κ. Νικόλαος Ρήγας.
Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν ειδικότερα η

παρουσίαση των θέσεων των προσκεκλημένων

φορέων αναφορικά με την εκπαίδευση των δημο-

σίων λειτουργών στον εντοπισμό και τη διαχείριση

των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων.

Εκ μέρους της Ομοσπονδίας τονίστηκε το ενδια-

φέρον αυτής για την άριστη λειτουργία των αρμο-

δίων αστυνομικών υπηρεσιών, γεγονός που επι-

τυγχάνεται χάριν και του δικού μας αγώνα για τον

εκσυγχρονισμό των αστυνομικών δομών, τη χο-

ρήγηση επαρκών κονδυλίων και κυρίως μέσω της

διαρκούς εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης των

στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας. Με την εξω-

στρέφεια που μας χαρακτηρίζει, ως Δευτεροβάθμιο

Συνδικαλιστικό Όργανο αλλά κυρίως με την ευαι-

σθησία μας σε

μείζονος σημα-

σίας κοινωνικά

ζητήματα, όπως

της εκμετάλλευ-

σης και εμπορίας

ανθρώπων, εί-

μαστε πρόθυμοι

να συμβάλουμε

στην προσπάθεια

της Βουλής των

Ελλήνων για την

ανάληψη σειράς πρωτοβουλιών και νομοθετικών

παρεμβάσεων με στόχο την βελτίωση του θεσμικού

πλαισίου λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας,

ιδίως δε στο κεφάλαιο της εκπαίδευσης όπου πα-

ρατηρείται έλλειμμα.

Απαντώντας δε στον προβληματισμό που τέθηκε

από την πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης κα Ιφιγένεια Καμ-
τσίδου, τονίσαμε ότι πάγια θέση μας είναι η ανω-

τατοποίηση των αστυνομικών σχολών και η καθιέ-

ρωση νέων μαθημάτων που θα ανταποκρίνονται,

σε πρακτικό επίπεδο, στις καθημερινές απαιτήσεις

του αστυνομικού λειτουργήματος.

Τέλος, επισημάναμε ότι η Π.Ο.ΑΣ.Υ. θα σταθεί

αρωγός σε κάθε ανάλογη προσπάθεια συμβάλλον-

τας κατά αυτόν τον τρόπο στην ανάδειξη και επί-

λυση ευαίσθητων κοινωνικών θεμάτων, από κοινού

με όλους τους δημόσιους και κρατικούς λειτουρ-

γούς επ’ ωφελεία των Ελλήνων πολιτών, τους

οποίους υπηρετούμε καθημερινά με την επίμοχθη

προσφορά μας.

Με την συμμετοχική μας παρουσία στη συνε-

δρίαση της εν λόγω Επιτροπής, η Π.Ο.ΑΣ.Υ. για άλ-

λη μια φορά ανταπο-

κρίθηκε σε ένα αίτημα

που επιβεβαιώνει την

αναγνώριση της προ-

σφοράς της σε ζητή-

ματα πέραν του αμιγώς

συνδικαλιστικού της

ρόλου.

Για την εξέλιξη της

συνεργασίας μας με

στόχο να υπάρξει εκ

μέρους μας ουσιαστική

βοήθεια στο έργο της προαναφερόμενης επιτροπής

ώστε να διευκολυνθεί η Υπηρεσία, στην καταπολέ-

μηση της μάστιγας της εμπορίας ανθρώπων, θα

υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση.

Ειδικότερα, ο Ειδικός Συνεργάτης της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

κ. Αθανάσιος Αθανασόπουλος, τόνισε ότι η

Π.Ο.ΑΣ.Υ., που εκπροσωπεί 38.000 και πλέον μέλη

Ενστόλων Εργαζομένων, με ιδιαίτερη εκτίμηση

αποδέχθηκε την πρόσκληση σας για τη συμμετοχή

μας στην ως άνω επιτροπή, ευελπιστώντας ότι η

συμμετοχή μας θα συμβάλλει ως ένα βαθμό στην

αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού. Η εξωστρέ-

φεια που μας χαρακτηρίζει ως Δευτεροβάθμιο Συν-

δικαλιστικό Όργανο αλλά κυρίως η ευαισθησία μας

σε μείζωνος σημασίας κοινωνικά ζητήματα όπως

αυτά της εκμετάλλευσης και εμπορίας ανθρώπων,

μας προτρέπει σε αυτή τη συμμετοχική παρουσία

ως κρατικών λειτουργών.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα οριζόμενα από

τον Νόμο 3064/2002 και το Προεδρικό Διάταγμα

233/2003 καθώς και στις αρμοδιότητες των

αστυνομικών υπηρεσιών που καλούνται να εφαρ-

μόσουν τις σχετικές διατάξεις τους.

Τόνισε δε ότι είναι πολύ σημαντικό τα θύματα της

εμπορίας ανθρώπων να εντοπίζονται έγκαιρα γιατί

έτσι είναι ταχύτερη και ευκολότερη η απομυθοποί-

ηση και γενικότερα η αποκατάστασή τους. Ο εντο-

πισμός τους συνεπάγεται την άμεση ανταπόκριση

των μηχανισμών που θα τους παρέχουν την εξειδι-

κευμένη βοήθεια και συνδρομή που απαιτείται,

όπως την ιατρική περίθαλψη και την ψυχολογική

υποστήριξη, την παροχή συμβουλευτικών υπηρε-

σιών και ενημέρωσης για τα δικαιώματά τους.

Ωστόσο τα θύματα εμπορίας ανθρώπων έχουν

μεγάλο βαθμό δυσκολίας να αποδεχθούν ότι είναι

θύματα, για συγκεκριμένους λόγους τους οποίους

και ανέλυσε.

Η σαφής και ορθή ενημέρωση των θυμάτων εμ-

πορίας ανθρώπων σχετικά με τα δικαιώματά τους

είναι ουσιαστικής σημασίας. Τα δικαιώματα αυτά

συμπεριλαμβάνουν την ιατρική φροντίδα και την

υγειονομική περίθαλψη, την ψυχολογική υποστή-

ριξη, την ενημέρωση για τα δικαιώματα των εργα-

ζομένων, το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη

και νομικής συνδρομής, δικαίωμα πρόσβασης σε

υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας, καθώς και

τη δυνατότητα να εγείρουν αξίωση αποζημίωσης.

Ωστόσο, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι σύμφωνα

με την Οδηγία 2011/36/ΕΕ η άρνηση των θυμά-

των να δεχθούν τα μέτρα συνδρομής ή στήριξης

δεν συνεπάγεται υποχρέωση για τις αρμόδιες αρ-

χές των οικείων κρατών μελών να παράσχουν στα

θύματα εναλλακτικά μέτρα.

(Ολόκληρη η εισήγηση έχει αναρτηθεί στο
www.poasy.gr).

Τ
ο νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της

Ομοσπονδίας μας, αμέσως μετά τη συγ-

κρότησή του σε Σώμα, εξέφρασε τα συγ-

χαρητήριά του σε όλα τα στελέχη της Ελληνικής

Αστυνομίας, αλλά και στον Αφανή Χαμηλόβαθ-

μο Αστυνομικό, που έφεραν αισίως εις πέρας

την μεγάλης διάρκειας αστυνομική επιχείρηση

στην Κρήτη για την εξιχνίαση της απαγωγής του

επιχειρηματία Μιχάλη Λεμπιδάκη.

Τέτοιες υπηρεσιακές δράσεις, που αποτελούν

πράξεις διδασκαλίας στις αστυνομικές σχολές,

δεν μπορούν παρά να μας κάνουν υπερήφα-

νους για το έργο που επιτελεί η Ελληνική Αστυ-

νομία στην ελληνική κοινωνία, η οποία με τη

σειρά της ανταποδίδει την ικανοποίησή της με

μεγαλύτερη στήριξη και εμπιστοσύνη.

Η Ομοσπονδία, συνεπής με τις καταστατικές

της αρχές, αφουγκράζεται τα προβλήματα και

τις αγωνίες αστυνομικών και πολιτών, και συ-

νεχίζει να πορεύεται αγωνιζόμενη για μια Ελλη-

νική Αστυνομία αποτελεσματική, δίπλα στον

πολίτη, για τον πολίτη.

Συγχαρητήρια
και 

στον αφανή
χαμηλόβαθμο
Αστυνομικό

H Π.Ο.ΑΣ.Υ. θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια
αντιμετώπισης της εμπορίας ανθρώπων

Οι θέσεις της Ομοσπονδίας μας στην Υποεπιτροπή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Ανθρώπων 
της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
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Σ
τις 21 Σεπτεμβρίου 2017, συνε-

δρίασε μέσα σε κλίμα έντονης

συγκινησιακής φόρτισης, το τε-

λευταίο Διοικητικό Συμβούλιο της απερ-

χόμενης διοίκησης. O χρόνος λειτουρ-

γίας των οργάνων της Ομοσπονδίας,

λόγω των καταστατικών αλλαγών που

ψηφίστηκαν στο 26ο Πανελλαδικό Συ-

νέδριο, δεν μπορεί να αποσβέσει τη

σχέση των δεσμών που αναπτύχθηκαν

μεταξύ των μελών του Δ.Σ. αυτούς τους

27 μήνες, καθώς και όλων των δεσμών

με τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις μας.

Αυτό επεσήμανε ο Πρόεδρος της Εκτε-

λεστικής Γραμματείας κ. Γρηγόρης ΓΕ-
ΡΑΚΑΡΑΚΟΣ λαμβάνοντας τον λόγο από

τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Χρήστο ΜΑΥ-
ΡΑΓΑΝΗ με την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Ε.Γ. ευχαρίστησε όλο το

σώμα για την άριστη συνεργασία που

επέδειξε κατά τη διάρκεια της υπερδιε-

τούς του θητείας, και εστίασε στην ανα-

γκαιότητα της διατήρησης της ενότητας,

της ομόνοιας και της θετικής προς τα

έξω, εικόνας της Ομοσπονδίας, ενόψει

και του επικείμενου 27ου Εκλογοαπολο-

γιστικού Πανελλαδικού Συνεδρίου μας, το

οποίο, ως γνωστόν, θα διεξαχθεί στην

Αθήνα, την προσεχή εβδομάδα.

Η απελθούσα διοίκηση, σύμφωνα με

τον Πρόεδρο, έχει να παρουσιάσει ση-

μαντικότατο έργο μέσα σε ένα περιβάλ-

λον ιδιαίτερα δυσμενές για το σύνολο

του εργατικού και δημοσιοϋπαλληλικού

δυναμικού της χώρας, από το οποίο δεν

εξαιρεθήκαμε ως ένστολοι λειτουργοί. Η

Ομοσπονδία έχει να παρουσιάσει μεγά-

λα επιτεύγματα τα οποία θα αποτυπω-

θούν τόσο κατά τις εργασίες του συνε-

δρίου όσο και κατά την παρουσίαση του

Διοικητικού Απολογισμού από τον Γενι-

κό Γραμματέα της Ομοσπονδίας κ.

Κωνσταντίνο ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟ. Κλεί-

νοντας την εισαγωγή του, ευχήθηκε κα-

λή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους

και καλές και εποικοδομητικές εργασίες

στο συνέδριο της Αθήνας.

Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο Νομι-

κός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας κ.

Χάρης ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ, ο οποίος

αναφέρθηκε στις δύο αυτεπάγγελτες

αναβολές της εξέτασης εκκρεμουσών

πειθαρχικών διώξεων δύο μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ.,

καθώς και στην αίτηση συμμόρφωσης

που καταθέσαμε στην Ειδική Τριμελή

Επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρα-

τείας, και η οποία, ξαφνικά, αναβλήθηκε

για συζήτηση την 20/10/2017, με το

σκεπτικό ότι θα πρέπει η υπόθεση να

συνεκδικαστεί με αντίστοιχη προσφυγή

της Ομοσπονδίας των Ενόπλων Δυνά-

μεων. Εκτιμά όμως πως αυτή η εξέλιξη,

δεν αποτελεί άρνηση του Ανώτατου

Ακυρωτικού Δικαστηρίου, να καλέσει

την διοίκηση, δηλ. την Πολιτεία, να

συμμορφωθεί εκ νέου στις αποφάσεις

του και να επιβάλλει νέο χρηματικό

πρόστιμο ή τη δαπάνη προς τους προ-

σφεύγοντες. Για τις εκλογικές διαδικα-

σίες του συνεδρίου, ανέφερε πως πλέον

ισχύουν νέες ρυθμίσεις στις αρχαιρεσίες

και όπως προβλέπονταν με τον

ν.1264/82 και εφεξής, δεν θα παρί-

στανται δικαστικοί αντιπρόσωποι αλλά

δικηγόροι του οικείου Δικηγορικού Συλ-

λόγου, οι οποίοι δεν θα ορίζονται, παρά

θα κληρώνονται. Η κλήρωση συγκεκρι-

μένα, θα γίνει την Τρίτη το πρωί της

26ης/09/2017.

Επίσης, σε ό,τι αφορά το δι-

καστικό αγώνα για το μισθο-

λόγιο, είπε ότι προσφυγή κατά

του τελευταίου μισθολογίου

που θεσμοθετήθηκε για τους

ενστόλους, καθώς και για τον

διαχωρισμό των ειδικών μι-

σθολογίων, δεν μπορεί να κα-

τατεθεί ως ατομική προσφυγή

διότι επισήμως έως και σήμε-

ρα, δεν μισθοδοτούμεθα με το

νέο μισθολόγιο. Τέλος, ο νο-

μικός σύμβουλος ευχαρίστησε όλα τα μέ-

λη του Δ.Σ. για την τιμή και την αγάπη

που του έδειξαν καθώς και για την εξαι-

ρετική συνεργασία που είχαν. Η σχέση

μαζί σας ήταν και προσωπική, ανέφερε

στην συνέχεια του λόγου του, ευχόμενος

καλή αντάμωση σε όσους συνεχίσουν με

την επανεκλογή τους και την αναγνώριση

του έργου και της προσφοράς τους, για

όσους αποχωρήσουν από τα συνδικαλι-

στικά δρώμενα. Ζήτησε δε και ο ίδιος συ-

νέχεια με ευπρέπεια και ενότητα για το

καλό όλων, διαφυλάττοντας την έξωθεν

καλή μαρτυρία της Ομοσπονδίας μας.

Ο διοικητικός απολογισμός
Ακολούθησε η ανάγνωση του Διοικη-

τικού Απολογισμού της Ομοσπονδίας

από τον Γενικό Γραμματέα κ. Κωνσταν-

τίνο ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟ όπου περίτρανα

αποτυπώθηκε το πλούσιο και σημαντικό

έργο της Ομοσπονδίας, αλλά καθώς οι

ώρες της συνεδρίασης του Δ.Σ. δεν

επαρκούσαν, με την παρότρυνση και των

μελών του σώματος, εστίασε εν συνεχεία

στα σημαντικότερα σημεία του. Ακολού-

θως έγιναν οι τοποθετήσεις των μελών

μέσα σε κλίμα γόνιμου διαλόγου αλλά

βεβαίως και μέσα σε κλίμα συνδικαλιστι-

κών αντιπαραθέσεων και προβληματι-

σμού, ευχαριστώντας και αυτός με τη

σειρά του όλους τους αιρετούς για την

άψογη συνεργασία που είχαν. Ακολού-

θως εγκρίθηκε ο διοικητικός απολογι-

σμός, ο οποίος και υπερψηφίστηκε.

Ο λόγος στη συνέχεια, δόθηκε στον

Ταμία της Ομοσπονδίας κ. Γεώργιο
ΚΟΥΛΙΑΚΗ, ο οποίος παρουσίασε τα

στοιχεία του Οικονομικού Απολογισμού,

όπως και τα στοιχεία του Προϋπολογι-

σμού χρήσης 2017-2018, παρουσιά-

ζοντας νέο ταμειακό πλεόνασμα, το με-

γαλύτερο από κάθε φορά, αναφέροντας

χαρακτηριστικά πως δεν υπάρχει αυτή

τη στιγμή κανένα ανεξόφλητο παραστα-

τικό της Ομοσπονδίας, πλην αυτών που

θα προκύψουν στο επερχόμενο συνέ-

δριο. Η χρήση και παρουσίαση του Οι-

κονομικού Απολογισμού έγινε για το

χρονικό διάστημα από 21/11/2016

έως 23/08/2017. Ο ταμίας παρουσία-

σε την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτρο-

πής, όπου για πρώτη φορά στη σύνταξή

της δεν υπάρχει ουδεμία παρατήρηση,

καθώς και την έκθεση των ανεξάρτη-

των, κατά νόμο, ορκωτών λογιστών.

Από όλους υπήρξε διάχυτη

ικανοποίηση για την κρυστάλ-

λινη και διάφανη οικονομική

διαχείριση της Ομοσπονδίας

από το οικονομικό της επιτε-

λείο και οι όποιες παρατηρή-

σεις από μέλη του Δ.Σ. σχετι-

κά με τις μετακινήσεις και

αποζημιώσεις των μελών της

Ε.Γ. και του Δ.Σ., απαντήθη-

καν από τον Ταμία αλλά και

από τον Αντιπρόεδρο Οικονο-

μικών κ. Βασίλη ΠΑΝΤΑΖΗ, σύμφωνα

με τις αποφάσεις του διευρυμένου Δ.Σ.

που είχε λάβει χώρα τον Αύγουστο του

2015 στην Χαλκιδική. Ο Αντιπρόεδρος

ανέφερε επίσης ότι όλα αυτά έγιναν με

κόπο και μόχθο και πως μπήκαν οι βά-

σεις για μελλοντικά ταμειακά, οικονο-

μικά, φορολογικά κ.λπ. θέματα, στη βά-

ση της λογικής, ζητώντας χαμηλούς τό-

νους από όλους σε ευαίσθητα ζητήματα

όπως αυτά, και μάλιστα όταν δεν υπάρ-

χει κανένας ουσιαστικός λόγος ενώ εκ-

κρεμεί μόνο το πλαίσιο υπολογισμού

που αφορά τις μετακινήσεις των Πρω-

τοβαθμίων Οργανώσεων στις κινητο-

ποιήσεις.

Ακολούθησε η ψηφοφορία για την

έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού

καθώς και του νέου Προϋπολογισμού

όπου και υπερψηφίστηκαν και αυτοί.

Τέλος, τις εργασίες του Διοικητικού

Συμβουλίου έκλεισε ο Πρόεδρος αυτού,

κ. Χρήστος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ, ευχαριστών-

τας και αυτός από την πλευρά του όλους

τους συναδέλφους για την συνεργασία

που είχαν, ευχόμενος ό,τι καλύτερο στον

καθένα, σε προσωπικό, συνδικαλιστικό

και υπηρεσιακό επίπεδο.

H τελευταία συνεδρίαση 
του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου

Μ
ε κοινή ανακοίνωσή τους στις 9/10/2017, οι Ομοσπονδίες των Σω-

μάτων Ασφαλείας εκφράζουν την αντίθεσή τους στην επιχειρούμενη

νομοθετική οριοθέτηση της οργάνωσης του συνδικαλισμού των στρα-

τιωτικών, μέσω του άρθρου 27 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής

Άμυνας που προωθήθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβού-

λιο τέλη Σεπτεμβρίου 2017.

Όπως τονίζουν, η νομοθετική εξουσία οφείλει να διασφαλίζει την ελεύθερη

και δημοκρατική έκφραση και βούληση όλων των εργαζομένων, χωρίς δια-

κρίσεις και περιορισμούς, πόσο μάλλον όταν αυτές εισάγονται με φωτογρα-

φικές διατάξεις.

Είναι αδιανόητο, αντί να αφήνονται οι ενδιαφερόμενοι να επιλέγουν ανε-

πηρέαστα τη συνδικαλιστική τους οργάνωση και εκπροσώπηση, να κατευθύ-

νονται σε συγκεκριμένα σχήματα, τη στιγμή μάλιστα που βρίσκεται σε εξέλιξη

μια δικαστική διαμάχη και αναμένεται η ετυμηγορία της ανεξάρτητης ελληνικής

δικαιοσύνης.

Οι Ομοσπονδίες μας δεν προτίθενται ούτε να αναγνωρίσουν αλλά ούτε και

να συνεργαστούν με «δοτές» διοικήσεις, εφόσον δεν θα έχουν τη δημοκρατική

νομιμοποίηση, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει το επίμαχο άρθρο 27 και αναμένοντας

την απόφαση της Δικαιοσύνης, να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία του συν-

δικαλισμού στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Όχι στη χειραγώγηση 
του συνδικαλισμού

Σ
υνεδρίασε στις 17 Οκτωβρίου 2017 το Συμβούλιο

Μεταθέσεων, αλλά τα πενιχρά αποτελέσματα προ-

κάλεσαν την άμεση αντίδραση του εκπροσώπου

μας, αλλά και της Ομοσπονδίας. Δια του εκπροσώπου μας

υποστηρίξαμε στη συνεδρίαση τα αιτήματα μετάθεσης συ-

ναδέλφων μας, αλλά μπροστά στις αποφάσεις της Διοί-

κησης κατά την ψηφοφορία που έλαβε χώρα, μειοψήφησε

και κατέθεσε σχετικό Υπόμνημα καταγγελίας της όλης

διαδικασίας.

Επίσης, με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία κατήγγειλε

δημοσίως την απαράδεκτη απόφαση της Διοίκησης για το

συνεχιζόμενο εγκλωβισμό αστυνομικών, μακριά από τις

οικογένειές τους, στο όνομα της δήθεν κάλυψης υπηρε-

σιακών αναγκών. Δυστυχώς, ο Κώδικας Μεταθέσεων, τον

οποίο με αγώνες κατακτήσαμε, παραμένει κενός περιεχο-

μένου, με αποτέλεσμα τα καθημερινά δράματα συναδέλ-

φων μας που παραμένουν στην Αττική και σε άλλες πε-

ριοχές, αφού το μείζον ζήτημα της λειψανδρίας εξακολου-

θεί να υφίσταται, εξουδετερώνοντας τα μόρια και τα λοιπά

αντικειμενικά κριτήρια. Για άλλη μια φορά, διαπιστώνουμε

ως Ομοσπονδία, ότι, οι καλές προθέσεις της Ηγεσίας εξα-

νεμίζονται εις βάρος των συναδέλφων μας, αδιαφορώντας

για τις συνέπειες των πράξεών της σε μια εποχή όπου

πρώτιστο μέλημα όλων θα έπρεπε να είναι η ικανοποίηση

και των πιο απλών αιτημάτων του αστυνομικού προσωπι-

κού ώστε αυτό απερίσπαστα να είναι σε θέση να επιτελεί

το καθήκον του. Αντί αυτών το Συμβούλιο αποφάσισε ελά-

χιστες μεταθέσεις, μικρότερες σε αριθμό από κάθε άλλη

φορά, ενώ υποτίθεται ότι και με την αναδιάρθρωση των

υπηρεσιών θα είχαν εξασφαλισθεί επιπλέον θέσεις.

Τα χρόνια προβλήματα της Ελληνικής Αστυνομίας,

όπως είναι ο μη εξορθολογισμός των υπηρεσιακών αναγ-

κών, τα πάρεργα, η κατάργηση των 6.700 οργανικών θέ-

σεων, ο δραστικός περιορισμός των προσλήψεων και άλ-

λα, εξακολουθούν να λειτουργούν εις βάρος της κοινω-

νίας και του Έλληνα Αστυνομικού σε πείσμα όσων υπο-

στηρίζουν ότι ενδιαφέρονται για την αποτελεσματικότητα

της αστυνομίας.

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ., με τον αγώνα της, θα ανοίξει «παράθυρο»

και πάλι, για να σταματήσει αυτό το απαράδεκτο φαινό-

μενο, ωσάν αστυνομία να είναι μόνο τα μεγάλα αστικά

κέντρα και όχι όλη η ελληνική επικράτεια.

Καταγγέλλουμε τη συνεδρίαση-φάρσα
για τις μεταθέσεις

Η απελθούσα διοίκηση έχει να παρουσιάσει σημαντικότατο έργο μέσα σε ένα περιβάλλον 
ιδιαίτερα δυσμενές για το σύνολο του εργατικού και δημοσιοϋπαλληλικού δυναμικού της χώρας
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Ο
λοκληρώθηκαν οι τριήμερες (26 έως

28/9/2017) εργασίες του 27ου Πανελλα-

δικού Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της

Ομοσπονδίας μας, οι οποίες κορυφώθηκαν με την

εκλογή του νέου, ανανεωμένου Διοικητικού Συμ-

βουλίου και σύμφωνα με το τροποποιημένο Κατα-

στατικό, για πρώτη φορά και της 5μελούς Γραμ-

ματείας Γυναικών, καθώς επίσης και των μελών

των Επιτροπών Εργασίας, που έχουν συσταθεί για

την υποβοήθηση του έργου του Διοικητικού Συμ-

βουλίου.

Στο συνέδριο, που διεξήχθη στην Αθήνα (ξενο-

δοχείο Τιτάνια), με κεντρικό σύνθημα: «Η ΚΟΙΝΩ-

ΝΙΑ ΔΙΧΑΖΕΤΑΙ, ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΝ! Εσύ;

Πρωταγωνιστής ή Κομπάρσος; Η απόφαση στα χέ-

ρια σου!», υπήρξε μαζική προσέλευση όλων των

αντιπροσώπων (514) οι οποίοι με την εποικοδο-

μητική τους συμμετοχή και παρουσία, την ανταλ-

λαγή επιχειρημάτων για ζητήματα που τέθηκαν με

οξύτητα, αλλά και το παγιωμένο πνεύμα ενότητας

στη λειτουργία της Ομοσπονδίας μας, υπερψήφι-

σαν τον Διοικητικό Απολογισμό, τον Οικονομικό

Απολογισμό και τον Προϋπολογισμό της Ομοσπον-

δίας για το επόμενο έτος. Τα προβλήματα που τα-

λανίζουν τον αστυνομικό οργανισμό, την ελληνική

κοινωνία και την αστυνομική οικογένεια, αποτυ-

πώθηκαν στο Ψήφισμα του συνεδρίου, το οποίο

εμπλουτίστηκε και με τις προτάσεις που κατατέθη-

καν από τους συνέδρους.

Οι εργασίες του συνεδρίου κινήθηκαν εντός του

πλαισίου λειτουργίας της Ομοσπονδίας, σύμφωνα

με το νόμο 3839/2011 (άρθρο 18), που επιτρέπει

την έκφραση και συμμετοχή των συνέδρων μέσω

διαφορετικών συνδυασμών-συλλογικοτήτων, γεγο-

νός που προσέδωσε ιδιαίτερο κύρος και «χρώμα»

στο συνέδριο, ενισχύοντας την ποιότητα του συν-

δικαλιστικού λόγου και βάζοντας πολύ ψηλά τον πή-

χη των απαιτήσεων των συνέδρων για μια πιο ου-

σιαστική και πιο αποτελεσματική Π.Ο.ΑΣ.Υ., πέρα και

πάνω από κομματικές και πολιτικές σκοπιμότητες.

Πατώντας σταθερά στο σημαντικό και πλούσιο

παραχθέν έργο της απερχόμενης διοίκησης, το νέο

Διοικητικό Συμβούλιο είναι κι αυτό αντιμέτωπο με

τις βαριές συνέπειες της συνεχιζόμενης μνημονια-

κής πολιτικής των περικοπών δαπανών της Ελλη-

νικής Αστυνομίας, των κοινωνικών υπηρεσιών του

κράτους, της μείωσης μισθών και συντάξεων, της

απαξίωσης του αστυνομικού λειτουργήματος και

της καταρράκωσης των θεσμών λειτουργίας του

δημοκρατικού μας πολιτεύματος, σε μια καθημαγ-

μένη κοινωνία, μέρος της οποίας αποτελούμε και

εμείς, βιώνοντας με τον ίδιο ή και χειρότερο, δρα-

ματικό τρόπο, τις καταδικασμένες από το λαό μας,

πολιτικές των μνημονίων.

Χαιρέτισαν τις εργασίες του συνεδρίου
Χαιρετισμούς απηύθυναν εκ μέρους της Κυβέρ-

νησης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ.

Νίκος Τόσκας, καθώς επίσης, ο Γενικός Γραμμα-

τέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης,
ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας κ. Τζανέτος
Φιλιππάκος, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων κ.

Βασίλειος Λεβέντης, ο Αναπληρωτής Τομεάρχης

Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, αρμόδιος για

θέματα Προστασίας του Πολίτη, κ. Μάξιμος Χαρα-
κόπουλος, ο βουλευτής του ΚΚΕ κ. Θανάσης Πα-
φίλης, ο επικεφαλής του Τομέα Δημόσιας Τάξης

του ΠΑΣΟΚ - Δημοκρατική Συμπαράταξη κ. Από-
στολος Ψωμάς, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ-

νομίας, Αντιστράτηγος κ. Κωνσταντίνος Τσουβά-
λας, η πρόεδρος του ΤΕΑΠΑΣΑ, Ταξίαρχος κα Πα-
ναγιώτα Χαρώνη, ο εκπρόσωπος του Μακαριότα-

του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κκ

Ιερωνύμου, πρωθιερέας του Καθεδρικού Ναού

Αθηνών, πρωτοπρεσβύτερος κ. Δημήτριος Νίκου,

ο πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ κ. Ιωάννης Κατσιαμάκας,
ο πρόεδρος της ΕΑΠΣ κ. Ιωάννης Σταμούλης, ο

πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ κ. Δημήτρης Σταθόπουλος,
ο αντιπρόεδρος της ΠΕΑΛΣ κ. Γιώργος Μαραγκός,
ο πρόεδρος της ΠΟΕΠΛΣ κ. Κωσταντίνος Κυρά-
νης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας

Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) κ. Δημήτριος
Ρώτας, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων

Αστυνομικών Αθηνών κ. Χρήστος Κονταρίδης, ο
πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος ΙΡΑ κ. Ιωάννης
Καραπατάκης, ενώ γραπτά μηνύματα απέστειλαν η

Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ρένα Δούρου και ο επί-

τιμος πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ κ. Δημήτριος Γεωρ-
γατζής.

Παρέστη, επίσης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑ-

ΣΟΚ–Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ. Παύλος
Χρηστίδης και ο Προϊστάμενος του Επιτελείου του

Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτη-

γος κ. Μιχαήλ Καραμαλάκης.
Στο πλαίσιο των εργασιών, εισηγήσεις έγιναν

από τον Ομότιμο Καθηγητή Παντείου Πανεπιστη-

μίου και πρώην Επιστημονικού Διευθυντή του ΙΝΕ

-ΓΣΕΕ κ. Σάββα Ρομπόλη με θέμα «Η οδύσσεια του

ασφαλιστικού» και από τον Πρύτανη του Παντείου

Πανεπιστημίου και Ομότιμου Καθηγητή Διεθνούς

Δικαίου κ. Γρηγόριο Τσάλτα με θέμα «Εκπαίδευση

στις Αστυνομικές Σχολές-Ανωτατοποίηση Αστυνο-

μικής Ακαδημίας».

Οι αρχαιρεσίες
Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, εξελέγησαν:

Από το συνδυασμό «Ενωτικό Κίνημα Αστυνομι-

κών - Ε.Κ.Α.» (56%) κατ’ αλφαβητική σειρά, οι:

Ανδρουλάκης Εμμανουήλ, Γερακαράκος Γρηγό-
ρης, Γεωργαντάς Δημήτριος, Γιανναδάκης Μα-
νούσος, Καγκαράκης Παναγιώτης, Κουλιάκης
Γεώργιος, Μαυραγάνης Χρήστος, Μπαλάσκας
Σταύρος, Νταβούρας Αθανάσιος, Πανταζής Βα-
σίλειος, Παπαδάκης Θεόφιλος, Ρήγας Νικόλαος,
Συνδρεβέλης Χρήστος, Φέτκος Σταύρος και Χαν-
τζόπουλος Θεόδωρος.

Από το συνδυασμό «Ενωμένοι Αστυνομικοί -

ΕΝ.Α.» (15%) οι: Δεληγιώργης Γεώργιος, Μουρα-
τίδης Ιωάννης, Παδιώτης Δημήτριος και Τζατζανά
Σταυρούλα.

Από το συνδυασμό «Μάχιμη Προοδευτική Ομο-

σπονδιακή Συμμαχία Των Αστυνομικών -

Μ.ΠΡΟ.Σ.Τ.Α.» (11%) οι: Καλλιακμάνης Γεώργιος,
Μάγγας Σωκράτης και Μαυρογιώργος Σωκράτης.

Από το συνδυασμό «Ισχυρή Δημοκρατική Ένωση

Αστυνομικών - Ι.Δ.Ε.Α.» (11%) οι: Αδαμόπουλος
Ιωάννης, Κεφάλας Ευάγγελος και Παπατσίμπας
Γεώργιος.

Από το συνδυασμό «Δημοκρατική Ενωτική Κίνη-

ση Αστυνομικών - Δ.Ε.Κ.Α.» (7%) οι: Μαργετάκης
Εμμανουήλ και Μπανιάς Δημήτριος.

Για τη Γραμματεία Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ. συμ-

μετείχαν δυο συνδυασμοί, η «Ενότητα» που εξέλεξε

τις κυρίες Γιαννακοπούλου Μαρία, Γκιουζέλη Ελέ-
νη, Κουρέτα Αναστασία και Σφενδόνη Θεοδώρα,

και ο συνδυασμός ΕΝ.Α. που εξέλεξε την κα Μπού-
κα Βασιλική.

Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ., το

νέο προεδρείο της Ομοσπονδίας, λαμβάνοντας

υπόψη του τα νέα δεδομένα, τις παρεμβάσεις των

συνδυασμών και των συνέδρων, τις τοποθετήσεις

των προσκεκλημένων και το εγκριθέν νέο ψήφι-

σμα, θα συνεδριάσει με αντικείμενο την ιεράρχηση

των προτεραιοτήτων και την ενδυνάμωση των

αγωνιστικών μας δράσεων, δεδομένου ότι τα οξυ-

μένα προβλήματα και τα ανοικτά μας μέτωπα, δεν

επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό.

Μαζική η προσέλευση των αντιπροσώπων
Με ιδιαίτερο κύρος και «χρώμα» οι εργασίες του 27ου Πανελλαδικού Συνεδρίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
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Μ
ετά τη διεξαγωγή του 27ου Πανελλαδικού Εκλογο-

απολογιστικού Συνεδρίου και την εκλογή του νέου

27μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, συγκροτήθηκε

αυτό σε σώμα στις 5 Οκτωβρίου 2017, και αφού προέβη

στην εκλογή του νέου Προεδρείου και της νέας Εκτελεστι-

κής Γραμματείας, ανέλαβε τα καθήκοντά του, σε μια ιδιαί-

τερα κρίσιμη για τη χώρα μας περίοδο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το Κατα-

στατικό της Ομοσπονδίας διαδικασίες, η νέα διοίκηση έχει

ως εξής:

  1. Πρόεδρος: ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος

  2. Αντιπρόεδρος Διοικητικών θεμάτων & 

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: 

ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ Αθανάσιος

  3. Αντιπρόεδρος Οικονομικών θεμάτων: 

ΠΑΝΤΑΖΗΣ Βασίλειος

  4. Αντιπρόεδρος θεμάτων Μελετών - Επιμόρφωσης

Αστυνομικών & Ειδικός Γραμματέας: ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
Σταύρος

  5. Γενικός Γραμματέας: ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

  6. Ταμίας: ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ Γεώργιος

  7. Οργανωτικός Γραμματέας & Αναπληρωτής Ταμίας:

ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος

  8. Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων & Γραμματέας Διε-

θνών Σχέσεων: ΦΕΤΚΟΣ Σταύρος

  9. Μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας: 

ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ Γεώργιος

10. Μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας:

ΜΑΡΓΕΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ

11. Μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας: 

ΠΑΔΙΩΤΗΣ Δημήτριος

12. Μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας: 

ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα

13. Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου: 

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος

14. Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου: 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Θεόφιλος

15. Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου: 

ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ Χρήστος

16. Μέλος Δ.Σ.: ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

17. Μέλος Δ.Σ.: ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ

18. Μέλος Δ.Σ.: ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Δημήτριος

19. Μέλος Δ.Σ.: ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ Μανούσος

20. Μέλος Δ.Σ.: ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ Γεώργιος

21. Μέλος Δ.Σ.: ΚΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Παναγιώτης

22. Μέλος Δ.Σ.: ΚΕΦΑΛΑΣ Ευάγγελος

23. Μέλος Δ.Σ.: ΜΑΓΓΑΣ Σωκράτης

24. Μέλος Δ.Σ.: ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ Σωκράτης

25. Μέλος Δ.Σ.: ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Ιωάννης

26. Μέλος Δ.Σ.: ΜΠΑΝΙΑΣ Δημήτριος

27. Μέλος Δ.Σ.: ΡΗΓΑΣ Νικόλαος

Τα λοιπά Όργανα της Ομοσπονδίας, όπως αυτά αναδείχτηκαν

από τις αρχαιρεσίες του 27ου Πανελλαδικού Συνεδρίου της

Ομοσπονδίας, έχουν ως εξής:

Ελεγκτική Επιτροπή
Πρόεδρος: ΚΑΛΕΥΡΑΣ Αλέξανδρος, Ε.Α.Υ. Θεσσαλονίκης

Αντιπρόεδρος: ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος, Ε.Α.Υ. Ακαρνανίας

Γραμματέας: ΜΑΡΙΟΛΗΣ Κυριάκος,  Ε.Α.Υ. Αθηνών

Μέλος: ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Κοσμάς, Σ.Ε.Α.Υ. Αλεξανδρούπολης

Μέλος: ΤΣΑΠΑΡΑΣ Γεώργιος, Ε.Α.Υ. Ν/Α Αττικής

Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων
Τακτικό μέλος: ΔΙΧΤΑΣ Ανάργυρος, Ε.Α.Υ. Μαγνησίας

Αναπληρωματικό μέλος: ΧΥΤΑΣ Κωνσταντίνος, Ε.Α.Υ.

Αθηνών

Κατώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων
Τακτικό μέλος: ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης, Ε.Α.Υ. Αθηνών

Αναπληρωματικό μέλος: ΒΟΓΔΑΝΟΥ Πέτρος, Ε.Α.Υ. Σερρών

EuroCop
ΜΗΛΩΣΗΣ Κωνσταντίνος, Ε.Α.Υ. Θεσσαλονίκης

ΒΑΡΝΙΔΗΣ Χαράλαμπος, Ε.Α.Υ. Καβάλας

ΜΕΓΑΡΧΙΩΤΗ Αποστολία, Ε.Α.Υ. Θεσσαλονίκης

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Σταμάτιος, Ε.Α.Υ. Χανίων

Επιτροπή επί Οικονομικών Θεμάτων
Πρόεδρος: ΙΜΒΡΟΣ Νικόλαος, Ε.Α.Υ. Καβάλας

Γραμματέας: ΛΙΑΚΟΣ Ζήσης, Ε.Α.Υ. Κοζάνης

Μέλος: ΠΙΚΡΑΚΗΣ Γεώργιος, Ε.Α.Υ. Ηρακλείου

Μέλος: ΜΠΑΝΤΟΛΑΣ Στέργιος, Ε.Α.Υ. Κοζάνης

Μέλος: ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ (ΑΠΩΝ), Ε.Α.Υ. Ηρακλείου

Επιτροπή επί Διοικητικών Θεμάτων
Πρόεδρος: ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ Ευστάθιος, Ε.Α.Υ. Ροδόπης

Γραμματέας: ΠΑΠΑΔΕΛΛΗΣ Απόστολος, Ε.Α.Υ. Λέσβου

Μέλος: ΝΑΚΟΣ Βασίλειος, Ε.Α.Υ. Θεσπρωτίας

Μέλος: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ηλίας, Ε.Α.Υ. Κιλκίς
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Τα νέα όργανα 
της Ομοσπονδίας

Ο
εκπρόσωπος του Μακαριό-

τατου Αρχιεπισκόπου Αθη-

νών και Πάσης Ελλάδος κκ

Ιερωνύμου, πρωθιερέας του Καθε-

δρικού Ναού Αθηνών, πρωτοπρε-

σβύτερος κ. Δημήτριος Νίκου, με-

ταφέροντας το χαιρετισμό του Αρ-

χιεπισκόπου κ.κ. Ιερωνύμου, τόνι-

σε ότι είναι δίπλα μας ως συναγω-

νιστής και συμπαραστάτης σε

όλους τους ευγενείς μας αγώνες για την εποικοδομητική διακονία του πλη-

σίον μας και την προστασία της αποδιοργανωμένης και δοκιμαζόμενης κοι-

νωνίας. «Η ευγενική σας πρόσκληση προς τον Μακαριώτατό μας και η πα-

ρουσία μου ανάμεσά σας ως εκπροσώπου του, μαρτυρά τι άλλο, ει μη μόνον

την αγωνία σας και τον τιτάνιο αγώνα που κάνουν τα στελέχη σας, τα στε-

λέχη της Π.Ο.ΑΣ.Υ.. Αυτή σας η αγωνία και η αναζήτηση της θείας χάριτος

και των αιωνίων αληθειών του Ευαγγελίου του Χριστού, μας διακατέχει

όλους. Όλους εκείνους τους συνανθρώπους μας που θέλουν να αγωνίζονται

για να δημιουργήσουν μια κοινωνία όχι ατόμων και αδιαφόρων ανθρώπων,

αλλά να κτίσουν μια κοινωνία προσώπων που θα συμβιώνουν ειρηνικά και

θα είναι αλληλέγγυοι, θα ευρίσκονται ο ένας πλησίον του άλλου. Η επίτευξη

αυτού του στόχου και η δημιουργία μιας κοινωνίας πεφωτισμένων προσώ-

πων, χρειάζεται άμεσα την επιστροφή στις ρίζες μας, στις ρίζες και τις αξίες

του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού».

Να κτίσουμε 
μια κοινωνία προσώπων 

που θα συμβιώνουν
ειρηνικά και θα είναι

αλληλέγγυοι
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H εγκληματικότητα καλπάζει, τα άβατα ζουν και βασιλεύουν, το κράτος είναι απόν, κι ο Έλληνας αστυνομικός
προσπαθεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων για να καλύψει την ολιγωρία και τις ευθύνες άλλων 

Κ
αλωσορίζοντας στο 27ο συνέδριο τους επί-

σημους προσκεκλημένους της Π.Ο.ΑΣ.Υ., ο κ.

Γρηγόρης Γερακαράκος αναφέρθηκε στην

κρίσιμη ιστορική στιγμή κατά την οποία αυτό διεξά-

γεται, δεδομένου ότι το καθεστώς των Μνημονίων

και της οικονομικής επιτήρησης που επιβλήθηκε από

τους δανειστές την άνοιξη του 2010, εξακολουθεί

να υπάρχει, σε πείσμα όσων κατά καιρούς προέβλε-

παν ταχεία έξοδο από τα Μνημόνια και επιστροφή

στην ανάπτυξη... Όπως είπε, η σημερινή Κυβέρνηση,

ισχυρίζεται, ότι είναι η τελευταία μνημονιακή, αλλά

την ίδια ώρα πολλαπλασιάζονται εκείνοι που υπο-

στηρίζουν ότι η κατάσταση είναι χειρότερη από πριν

και γι’ αυτό θα απαιτηθούν νέα μέτρα.

Κι εμείς, οι δημόσιοι λειτουργοί, που είμαστε ταγ-

μένοι να υπηρετούμε το αγαθό της ασφάλειας, διε-

ρωτόμαστε: Έως πού θα πάει αυτή η κατάσταση;

Έως πότε θα αγωνιούμε αν θα αντέξουμε στις

δυσκολίες της Υπηρεσίας και στα συσσωρευμένα

προβλήματα, τόσο εμείς ως φυσικά πρόσωπα, όσο

και ως εργαζόμενοι στον πιο ευαίσθητο δημόσιο

οργανισμό, στον οργανισμό που μεριμνά για την

ασφάλεια των πολιτών και την εσωτερική ασφάλεια

της ίδιας της πατρίδας μας; 

Θα σας υπενθυμίσω, -και το κάνω, κυρίως, για

να το ακούσουν στην κυβέρνηση και στα κόμματα

εξουσίας-, ότι η Αστυνομία ως οργανισμός, εντάσ-

σεται στον σκληρό πυρήνα του κράτους. Ο ρόλος

της δε, είναι επακριβώς προσδιορισμένος από το

Σύνταγμα και τους εφαρμοστικούς του νόμους.

Σκοπός του νομοθέτη ήταν και πρέπει να είναι η

εξασφάλιση των αγαθών της έννομης τάξης και

ασφάλειας με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο βαθμό,

έτσι ώστε, να μην διαταράσσονται οι σχέσεις κρά-

τους και κοινωνίας. Τα κρατικά όργανα οφείλουν

να υπηρετούν την ειρηνική κοινωνική συμβίωση

και την ευημερία του τόπου. 

Κυρίες και κύριοι,

Η εκάστοτε κυβέρνηση οφείλει επομένως να πα-

ρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις στα όργανα της

πολιτείας, και εν προκειμένω στους Έλληνες Αστυ-

νομικούς, προκειμένου να εκπληρώνουν την απο-

στολή τους, όπως η ίδια η κυβέρνηση ορίζει και

απαιτεί από αυτούς.

Και θέτω το ερώτημα, για να μην σας κουράζω

με περισσότερες αναφορές στο ρόλο και τα καθή-

κοντα της Αστυνομίας: 

Είναι συνεπής η σημερινή κυβέρνηση; Ή μήπως

ήταν οι προηγούμενες και αδικούμε τη σημερινή,

με την κριτική που της ασκούμε; 

Η απάντηση είναι γνωστή και δεν αμφισβητείται,

όσο κι αν κάποιοι επιχειρούν να δικαιολογήσουν

τις αποφάσεις τους. Το πολιτικό σύστημα, συνολι-

κά, της χώρας, τα τελευταία χρόνια, άφησε την Ελ-

ληνική Αστυνομία στο έλεος του Θεού! 

Την εποχή που είχαμε καταφέρει να πείσουμε

την πολιτεία ότι ο αστυνομικός οργανισμός χρήζει

γενικής μεταρρύθμισης, αντί να αρπάξουμε την ευ-

καιρία της κρίσης και να αποφασίσουμε τι και πώς

πρέπει να μεταρρυθμιστεί, ήρθαν οι περικοπές δα-

πανών. Καταργήθηκαν οργανικές θέσεις. Πάγωσαν

οι μεταρρυθμίσεις και όλα αυτά περιορίστηκαν σε

μια αναδιάρθρωση υπηρεσιών με μοναδικό σκοπό

την εξοικονόμηση δαπανών. 

Με ένα αμφίβολο οργανωτικό σχήμα, με τα ίδια

και χειρότερα τεχνικά μέσα, πορεύεται σήμερα το

όχημα της ΕΛ.ΑΣ., με ελάχιστες εξαιρέσεις, χωρίς

φυσικά να παραβλέπουμε το πραγματικά, σημαν-

τικό έργο, ορισμένων αστυνομικών μονάδων και

υπηρεσιών. Η γενική αίσθηση των πολιτών, πάν-

τως, είναι ότι η εγκληματικότητα καλπάζει, τα άβατα

ζουν και βασιλεύουν, το κράτος είναι απόν, κι ο

Έλληνας αστυνομικός προσπαθεί να σταθεί στο

ύψος των περιστάσεων για να καλύψει την ολιγω-

ρία και τις ευθύνες άλλων. 

Σε αυτό το σημείο, ερχόμαστε ως εκλεγμένοι εκ-

πρόσωποί του εμείς, για να εκφράσουμε την αγω-

νία και τον προβληματισμό του, να προτείνουμε και

να διεκδικήσουμε λύσεις στα προβλήματά του.

Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία, κάνοντας σήμερα

τον απολογισμό μας, δεν ισχυριζόμαστε ότι είμαστε

απολύτως ικανοποιημένοι από τα πεπραγμένα μας.

Ισχυριζόμαστε όμως ότι κάνουμε αυτά που μας

εξουσιοδότησαν οι συνάδελφοί μας να κάνουμε.

Να αγωνιστούμε. 

Να μεταφέρουμε τη φωνή τους σε όλα τα εκτε-

λεστικά όργανα της εξουσίας - στην κυβέρνηση και

στα πολιτικά κόμματα, στην ίδια την κοινωνία.

Το πρόβλημά τους δεν το κρατήσαμε κρυφό, αλ-

λά το επικοινωνήσαμε, και απαιτήσαμε σεβασμό

στον ένστολο, που με κίνδυνο της ζωής του μάχε-

ται το έγκλημα και την ανομία, ώστε να σταθεί ξανά

όρθια η χώρα.

Στα δύο και πλέον χρόνια, από τον Ιούλιο του

2015 που αναλάβαμε τη διοίκηση της Ομοσπον-

δίας, έως και σήμερα, κάναμε πράξη τη δέσμευσή

μας, να ενεργοποιήσουμε στο έπακρον όλες μας

τις συνδικαλιστικές δυνάμεις.  Με τις καθημερινές

μας παρεμβάσεις, αναδείξαμε την Π.Ο.ΑΣ.Υ. σε

υπολογίσιμη δύναμη κι αυτό το γνωρίζουν τόσο

στην Κυβέρνηση και στα πολιτικά κόμματα της χώ-

ρας, όσο και στην Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνο-

μίας - πολιτική και φυσική.

Ο απολογισμός των δράσεών μας, είναι καταγε-

γραμμένος αναλυτικά και κανείς δεν μπορεί να μι-

λά για αδιαφορία ή για αποτυχία. Όσοι το κάνουν,

επιδιώκουν να βγάλουν λάδι την κυβέρνηση και

τους υπουργούς της, οι οποίοι είναι οι μόνοι υπεύ-

θυνοι για τις αποφάσεις τους. 

Τον τελευταίο χρόνο, ειδικότερα, συγκρουστή-

καμε και διοργανώσαμε μαζικές συγκεντρώσεις

διαμαρτυρίας και πρωτότυπες ενέργειες ακόμα και

μέσα στο γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Οι-

κονομικών και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Ο λόγος δεν ήταν άλλος από τον εμπαιγμό, για το

μείζον θέμα του μισθολογίου και της συνεχιζόμε-

νης, μη συμμόρφωσης στις αποφάσεις του Συμ-

βουλίου της Επικρατείας. Στο θέμα αυτό, όπως

γνωρίζετε, κινούμαστε σε δυο επίπεδα. Αφενός στη

βελτίωση του ψηφισθέντος νομοθετήματος, αφού

κι ο ίδιος ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας

του Πολίτη, ο κ. Τόσκας, αναγνώρισε ότι υπάρχουν

περιθώρια διόρθωσης, αφετέρου δε, στο νομικό

σκέλος, με νέα προσφυγή στην Τριμελή Επιτροπή

Συμμόρφωσης του ΣτΕ και στο τέλος και σε αυτό

ακόμα το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

στο Στρασβούργο.

Επίσης, αναδείξαμε στο έπακρον τα θέματα της

υποχρηματοδότησης της αστυνομίας, τις ελλείψεις

σε υποδομές και τεχνικά εφόδια και κυρίως το θέ-

μα της επικινδυνότητας της εργασίας, τόσο με την

ημερίδα για τη θεσμοθέτηση του επικινδύνου, όσο

και με την πρωτοβουλία για την διεξαγωγή συζή-

τησης με θέμα «ανοικτές και ελεύθερες πόλεις»,

στα Εξάρχεια. 

Άλλωστε, με τη νέα διοίκηση της Ομοσπονδίας,

έχουν τεθεί επιτακτικά στο τραπέζι του διαλόγου με

την πολιτική και φυσική ηγεσία όλα τα εκκρεμή ζητή-

ματα, θεσμικά, εργασιακά και οικονομικά. Αποτελούν

πεδίο συζήτησης με πνεύμα ειλικρινούς διαλόγου και

σε κάποια από αυτά έχουν δρομολογηθεί λύσεις.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ 

Οπλίστε μας για να εκπληρώσουμε
την αποστολή μας
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Τα θετικά αποτελέσματα και οι εκκρεμότητες του αγώνα μας

Α
παντώντας στους επικριτές της

Ομοσπονδίας για τα πεπραγμένα

του απερχόμενου Δ.Σ., ο πρόεδρος

της ΕΓ κ. Γρηγόρης Γερακαράκος τόνισε

μεταξύ άλλων ότι καταφέραμε και απο-

τρέψαμε, σε συνθήκες σκληρού Μνημο-

νιακού καθεστώτος, την εφαρμογή των

δυσμενών διατάξεων του ασφαλιστικού

και συνταξιοδοτικού πλαισίου. Ήταν δε-

καπενταύγουστος όταν δώσαμε τη μάχη

μέσα κι έξω από τη Βουλή και ξέρετε τι

πετύχαμε. Έχουμε και μια σημαντική εξέ-

λιξη που αφορά την επιλογή ως τακτικού

μέλους για το ΔΣ του Ενιαίου Φορέα Κοι-

νωνικής Ασφάλισης, του ΕΦΚΑ, του Αν-

τιπροέδρου Οικονομικών, του Βασίλη
Πανταζή, μετά από συσκέψεις των συμ-

βουλευτικών επιτροπών των Σωμάτων

Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Θυμίζω επίσης, τη χορήγηση του εφά-

παξ βοηθήματος με την έκδοση της προ-

σωρινής σύνταξης από το ΓΛΚ, τη διατή-

ρηση των συντάξεων χηρείας λόγω θα-

νάτου εν ώρα καθήκοντος, ενώ συνεχί-

ζουμε τον αγώνα από κοινού με το Σύλ-

λογο που δημιουργήθηκε με την επωνυ-

μία ΑΞΙΑ, για να διορθωθούν οι αδικίες.

Επίσης, πετύχαμε τη μεταφορά του Ειδι-

κού Λογαριασμού του ν.826/1978 στο

Ταμείο Πρόνοιας ΤΕΑΠΑΣΑ, το αδιάβλητο

στη χορήγηση των προσωπικών δανείων

από το ΤΕΑΠΑΣΑ, την έκδοση Υπουργι-

κής Απόφασης για προκαταβολή της

σύνταξης, πριν από τον οριστικό υπολο-

γισμό της και άλλα θέματα.

Επίσης, η Π.Ο.ΑΣ.Υ., με τη δυναμική

της πορεία, καταγράφει μια ακόμα ση-

μαντική κατάκτηση. Το γεγονός ότι στην

επικείμενη αναθεώρηση του Συντάγμα-

τος περιλαμβάνεται και η πρότασή μας

για την τροποποίηση του άρθρου 23 του

Συντάγματος, ώστε να αποκτήσει και ο

ένστολος το δικαίωμα της απεργίας, μας

δικαιώνει πλήρως. Η κατοχύρωση του

δικαιώματος, βεβαίως, δεν είναι εύκολη

διότι μέχρι στιγμής ορισμένα κόμματα

της αντιπολίτευσης διστάζουν να πουν

το μεγάλο ΝΑΙ… Ενώ βλέπουμε ότι είναι

πρόθυμα να καθιερώσουν το 50 συν 1%

για τη λήψη απόφασης για απεργία, ο

εκδημοκρατισμός τους σταματά στην

πύλη της αστυνομίας.

Σε ό,τι αφορά στα θεσμικά, καταφέραμε

και δρομολογήσαμε τη συμμετοχή μας

στις Επιτροπές του Αρχηγείου για την αλ-

λαγή του Κώδικα Μεταθέσεων, για την

εκπαίδευση και την ανωτατοποίηση της

Σχολής Αστυφυλάκων, για τις Κρίσεις –

Προαγωγές, για τις άδειες, αλλά και την

ουσιαστική συμμετοχή μας στη Διαρκή

Επιτροπή για την αντιμετώπιση της βίας.

Και θέλω να σας πω ότι θα προσπαθή-

σουμε να εκπροσωπηθούμε και σε άλλες

μεικτές επιτροπές που αφορούν προβλή-

ματα της κοινωνίας και υπάρχει άμεση εμ-

πλοκή της αστυνομίας για την αντιμετώ-

πισή τους. Πετύχαμε το άνοιγμα θέσεων

του Πίνακα μεταθέσεων για τις τακτικές

και συμπληρωματικές μεταθέσεις, τη ρύθ-

μιση παλαιών και νέων στεγαστικών δα-

νείων από το Παρακαταθηκών, τη χορή-

γηση επιδόματος παραμεθορίου, τις προ-

αγωγές ανθυπαστυνόμων χωρίς προσφυ-

γές στη δικαιοσύνη, την εναλλακτική δια-

δικασία αποζημίωσης των δοκίμων αστυ-

φυλάκων μέσω της παγίας προκαταβο-

λής, ενώ χειριστήκαμε και τόσα άλλα, μι-

κρά και μεγάλα, προβλήματα των συνα-

δέλφων μας σε όλη την Ελλάδα.

Τι διεκδικούμε
Βεβαίως, γνωρίζουμε ότι ο κατάλογος

είναι μεγάλος. Αγωνιζόμαστε για τα εκ-

κρεμή μας αιτήματα, όπως είναι η έκ-

δοση διευκρινιστικών εγκυκλίων για το

νέο μισθολόγιο και το π.δ. για τα οδοι-

πορικά-υπομνήματα, η προώθηση της

ανωτατοποίησης των σχολών, η αλλαγή

του βαθμολογίου και άλλα. 

Ζητάμε την αυτονομία του Γενικού

Λογιστηρίου του Κράτους αναφορικά με

την έκδοση των συντάξεων από αυτό κι

όχι από τον ΕΦΚΑ, την κατάργηση του

πλαφόν χορήγησης του εφάπαξ στα 30

έτη, την εκπροσώπησή μας στο Δ.Σ. του

Μετοχικού Ταμείου Στρατού, την ανα-

πλήρωση της «ληστείας» των

350.000.000 ευρώ του ΤΕΑΠΑΣΑ, την

κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλλη-

λεγγύης (από τα 12.000 στα 20.000

ευρώ εισόδημα και άνω), την αποσύν-

δεση του ασφαλιστικού από το προσδό-

κιμο ζωής, το επίδομα εξομάλυνσης και

στους διαζευγμένους, κάρτες αντί ηλε-

κτρονικού εισιτηρίου, νοσηλεία στο

ΝΙΜΤΣ, ιατρό εργασία, επαναφορά των

6.700 κενών οργανικών θέσεων, απο-

δέσμευση από πάρεργα και γήπεδα, λο-

γοδοσία της διοίκησης εφόσον παρα-

τυπεί, αναβάθμιση του θεσμού του Συ-

νηγόρου Αστυνομικού, βελτίωση του

Πειθαρχικού Δικαίου και του πλαισίου

κρίσεων και προαγωγών, κοστολόγηση

μετακινήσεων, κατάργηση εκλογικών

καταλόγων και πολλά άλλα.

Έκκληση στα πολιτικά κόμματα
Από τη συνοπτική αναφορά τόσο στα

πεπραγμένα όσο και στο νέο διεκδικη-

τικό μας πλαίσιο, προκύπτει αβίαστα ένα

συμπέρασμα:

Είμαστε ένα μαχητικό συνδικάτο, που

ανταποκρίνεται στο ρόλο που του έχουν

αναθέσει οι συνάδελφοί μας. Γνωρίζου-

με τις δυσκολίες και τα εμπόδια που

έχουμε μπροστά μας και είμαστε έτοιμοι

να τα αντιμετωπίσουμε και αυτά.

Σας διαβεβαιώνω ότι θα δώσουμε και

πάλι τις μάχες που μας περιμένουν με

ενότητα και αποφασιστικότητα. Όσο η

κυβέρνηση αντιμετωπίζει την πολιτική

της στον τομέα της δημόσιας τάξης και

ασφάλειας με δογματισμούς και οικο-

νομικές περικοπές και όχι ως μια εθνική

υπόθεση, κάθε προσπάθειά μας αναπό-

φευκτα θα υπονομεύεται προς «τέρψιν»

όσων επιβουλεύονται αυτά τα αγαθά,

αυτήν την ίδια την ανάκαμψη και την

ευημερία της χώρας.

Απευθύνομαι όμως, κλείνοντας, και

στα πολιτικά κόμματα. Ας αφήσουν επι-

τέλους, όλοι τους, τις ανέξοδες αντιπα-

ραθέσεις και ας αναλάβουν τις ευθύνες

τους για όσα δεν έχουν πράξει επί τόσα

χρόνια. Οι αγωνίες μας δεν διασκεδά-

ζονται με επικοινωνιακά τρικ. Ξέρουμε

ότι δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά. Ας επι-

δείξουν όλοι τη συναίνεση που ευαγγε-

λίζονται στην πολιτική τους για την Ελ-

ληνική Αστυνομία και τότε θα διαπιστώ-

σουν γρήγορα ότι το όφελος θα είναι

πολλαπλάσιο για όλους. Κανείς δεν κέρ-

δισε με άναρθρες κραυγές, πόσο μάλλον

με φτηνά «πυροτεχνήματα». Εμείς, από

την πλευρά μας, τους υποσχόμαστε ότι

θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο να

αγωνιζόμαστε για τα αιτήματά μας.

Είμαστε απολύτως πεπεισμένοι ότι δί-

νουμε έναν δίκαιο και ωραίο αγώνα και

γι’ αυτό θα δρέψουμε και τους αναμε-

νόμενους καρπούς. Όχι για μας, αλλά

για τους συναδέλφους μας, για την ελ-

ληνική κοινωνία, για την πατρίδα μας

την Ελλάδα, που μας έχει αναθέσει αυ-

τήν την υψηλή αποστολή.

Είμαστε ένα μαχητικό συνδικάτο

Α
πευθύνοντας χαιρετισμό στο 27ο συνέδριο,

ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι-

στράτηγος κ. Κωνσταντίνος Τσουβάλας
εξέφρασε τις ευχαριστίες, την ικανοποίηση και την

ευαρέσκεια του προς τους συναδέλφους μέλη των

Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και γε-

νικά, συνολικά στο προσωπικό του Σώματος, για

την προσπάθεια που καταβάλλει και το έργο που

αδιαλείπτως παράγει καθημερινά, για την προστα-

σία και την ασφάλεια της χώρας, της κοινωνίας και

των πολιτών.

«Η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας γνωρίζει,

αναγνωρίζει και εκτιμά τον κόπο, τις θυσίες και την

καθημερινή σας καταπόνηση· γνωρίζει καλά και τις

συνθήκες, υπό τις οποίες το προσωπικό του Σώ-

ματος καλείται να εκπληρώσει το υπηρεσιακό του

καθήκον, παραμερίζοντας ή παραβλέποντας τις δι-

κές του δυσκολίες, τα δικά του προβλήματα, έναντι

της επίλυσης της αντιμετώπισης των προβλημάτων

των συνανθρώπων του. Η προσπάθεια αυτή, η

στάση ευθύνης και η εν γένει συμπεριφορά του

προσωπικού είναι η αιτία που εμένα ως Αρχηγό,

πιστεύω κι εσάς ως προσωπικό, ως στελέχη του

Σώματος, αλλά, είμαι βέβαιος γι’ αυτό, και τους

Συνδικαλιστικούς σας εκπροσώπους, μας κάνει

υπερήφανους. Γιατί όλους, ανεξαρτήτως βαθμού,

θέσης, αρμοδιοτήτων και ειδικότερου θεσμικού

ρόλου, μας συνδέει η βασική, η πρωτεύουσα, η θε-

μελιώδης ιδιότητα του αστυνομικού, του συναδέλ-

φου, του συνοδοιπόρου στο δύσκολο καθημερινό

μονοπάτι του χρέους και της προσφοράς. Επιτρέψ-

τε μου, στο σημείο αυτό, μια διευκρίνιση-μια απο-

λύτως ειλικρινή διαβεβαίωση: στόχος μου, μ’ αυτές

τις σκέψεις που μοιράζομαι μαζί σας, δεν είναι η

μέσω του δημοσίου επαίνου υπεκφυγή των ζητη-

μάτων και των προβλημάτων που οπωσδήποτε

σας/μας απασχολούν. Στόχος μου είναι, να απο-

τυπώσω λεκτικά, να εκφράσω αυτό που πραγματι-

κά νιώθω, αυτό που πραγματικά αισθάνομαι ως

Αρχηγός, ως μέλος της κοινωνίας, πρωτίστως

όμως ως ένα από τα 53, περίπου, χιλιάδες ενεργά

μέλη της αστυνομικής οικογένειας».

Αναφερόμενος ειδικότερα στον συνδικαλιστικό

μας αγώνα, σημείωσε:

«Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. και γενικά οι συνδικαλιστικοί φο-

ρείς επιχειρούν σ’ ένα δύσκολο δημοσιονομικό πε-

ριβάλλον να διεκδικήσουν και να υπερασπιστούν,

κατά το δυνατόν, τα δικαιώματα του προσωπικού

και όλοι μαζί, καθένας βάσει του θεσμικού ρόλου

και των αρμοδιοτήτων του, καλούμαστε να ισορ-

ροπήσουμε και να λειτουργήσουμε μεταξύ των αν-

τίρροπων παραμέτρων που συνθέτουν το εργασια-

κό και κοινωνικό μας περιβάλλον. (…) «Κι εδώ,

οφείλω να επισημάνω την καθοριστικής σημασίας

συνεισφορά της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στη διατήρηση και εν-

δυνάμωση της συνοχής του προσωπικού. Άλλωστε,

μαζί βιώνουμε τα προβλήματα και τις δυσκολίες.

Μαζί «ακούμε» τις προσδοκίες και τις εκκλήσεις

μιας κοινωνίας που στηρίζεται σ’ εμάς για ένα κα-

λύτερο και ασφαλέστερο αύριο. Οφείλουμε λοιπόν,

μαζί να προσπαθήσουμε, μαζί να αντιμετωπίσουμε

τη δύσκολη αυτή συγκυρία. Ο στόχος όπως κι αν

το δει κανείς είναι κοινός. Συνεπώς, σ’ αυτή την

προσπάθεια, σ’ αυτό τον αγώνα, στην επίτευξη του

κοινού μας στόχου δεν χωρούν, επιτρέψτε μου,

ούτε στείρες εμμονές, ούτε συντεχνιακές αντιλή-

ψεις, ούτε, βεβαίως, αποκλειστικότητες στην ευαι-

σθησία και το ενδιαφέρον. Ως Αρχηγός του Σώμα-

τος γνωρίζω εξίσου καλά με όλους εσάς τα προ-

βλήματα, τις αγωνίες, τις απαιτήσεις, τα παράπονά

σας. Γνωρίζω πως είναι να βλέπεις τις αποδοχές

σου να μειώνονται, γνωρίζω την ανασφάλεια του

συναδέλφου μπροστά στο αύριο ως συνταξιούχος,

γνωρίζω τους προβληματισμούς και τις αγωνίες

των συναδέλφων, τις αγωνίες σας, τις αγωνίες

όλων μας, σε ό,τι αφορά στο νέο ασφαλιστικό-

συνταξιοδοτικό καθεστώς που έχει διαμορφωθεί,

γνωρίζω, νιώθω και κατανοώ την ανάγκη των συ-

ναδέλφων μου, την ανάγκη σας, την ανάγκη μας

να επανέλθουμε ως εργαζόμενοι, αλλά και ως κοι-

νωνία και ως πολίτες στο επίπεδο προόδου που

πραγματικά μας αξίζει. Ως εκπρόσωποι και μέλη της

Ομοσπονδίας με τον μεγαλύτερο αριθμό συναδέλ-

φων, είμαι βέβαιος πως κι εσείς, κατά βάθος, γνω-

ρίζετε πολύ καλά, έστω κι αν ο οξύς πολλές φορές

συνδικαλιστικός λόγος αρνείται να το παραδεχτεί,

την ειλικρίνεια των προθέσεων της ηγεσίας του

Σώματος και την προσπάθεια που καταβάλλει, στο

βαθμό βεβαίως που μπορεί και στο πλαίσιο που ο

θεσμικός της ρόλος το επιτρέπει. Πριν ένα περίπου

χρόνο, στο 26ο Πανελλαδικό Συνέδριο της

Π.Ο.ΑΣ.Υ. στο Καρπενήσι, σας είχα πει πως θέλω

να μπορώ να σας κοιτώ όλους στα μάτια· από τους

ανώτατους αξιωματικούς μέχρι τον πρωτοετή δό-

κιμο αστυφύλακα. Είμαι ευτυχής που ένα χρόνο

μετά μπορώ να υπερασπίζομαι αυτή τη διαβεβαί-

ωση. Απολύτως και διαρκώς. Γνωρίζω, πως δεν

καταφέραμε, σε οικονομικό επίπεδο να ανακτή-

σουμε τις απώλειές μας. Θα συνεχίσουμε όμως την

προσπάθειά μας· αξιοποιώντας γι’ αυτό και τη

σπουδαία κατάκτηση που εσείς οι ίδιοι έχετε κατα-

φέρει αυτά τα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης·

την αποδοχή και τη συμπάθεια της κοινωνίας. Γνω-

ρίζω πως οι ανάγκες των Υπηρεσιών είναι μεγάλες

και αντιμετωπίζονται δύσκολα, υπό συνθήκες δη-

μοσιονομικής προσαρμογής. Όμως γνωρίζετε πως

και προσπάθειες σοβαρές καταβάλλονται και ου-

σιαστικά ζητήματα αντιμετωπίζονται. Ξέρω, πως το

προσωπικό, όπως κάθε εργαζόμενος, όπως κάθε

άνθρωπος, έχει ανάγκες, έχει προβλήματα. Προ-

βλήματα εργασιακά, προσωπικά, οικογενειακά.

Γνωρίζω, πολύ καλά, πως η Διοίκηση έχει την ευ-

θύνη να οργανώσει το Σώμα κατά τον καλύτερο

δυνατό τρόπο, να εντοπίσει και να διευθετήσει τυ-

χόν αστοχίες, στρεβλώσεις, ενδεχομένως και αδι-

κίες που επηρεάζουν τη διοικητική και επιχειρησια-

κή του λειτουργία, να καθορίσει τη στρατηγική και

να οριοθετήσει την προοπτική του. Κι εδώ, θα μου

επιτρέψετε την άποψη πως παράγεται έργο, γίνον-

ται ουσιαστικές προσπάθειες, εκδηλώνονται ουσια-

στικές πρωτοβουλίες· και αρκετές από τις πρωτο-

βουλίες αυτές αποτελούν προτάσεις και αιτήματα

της Π.Ο.ΑΣ.Υ. Αιτήματα και προτάσεις δικές σας,

που έτυχαν της αποδοχής της διοίκησης και υλο-

ποιήθηκαν».

Ακολούθως, προέβη σε αναλυτική παρουσίαση

σειράς ρυθμίσεων και πρωτοβουλιών που έτυχαν

ικανοποίησης επί των ημερών του.

Καθοριστικής σημασίας η συνεισφορά της Π.Ο.ΑΣ.Υ. 
στη διατήρηση και ενδυνάμωση της συνοχής του προσωπικού



Σ
την Αθήνα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου

2017, εμείς, οι θεσμικοί συνδικα-

λιστικοί εκπρόσωποι των 38.000

και πλέον αστυνομικών που δίνουμε την

επίμοχθη και καθημερινή μάχη σε όλους

τους στίβους της ζωής, μέσα από έναν

εποικοδομητικό και γόνιμο διάλογο που

έλαβε σάρκα και οστά κατά τις τριήμερες

εργασίες του ανώτατου οργάνου μας,

συμπορευόμαστε με γνώμονα τις παναν-

θρώπινες αξίες, την αλληλεγγύη και τον

αλτρουισμό που επιβάλλεται και πρέπει να

διέπει σε όλες του τις πτυχές το συνδικα-

λιστικό μας κίνημα. Συνεχίζουμε τον τι-

τάνιο αυτό αγώνα, εν μέσω ασφυκτικών

εργασιακών και κοινωνικών παρεκτρο-

πών, συνεπεία της δανειακής υποχρέω-

σης της Χώρας μας και των συμβατικών

της υποχρεώσεων έναντι των εταίρων μας

και ιδίως αυτών που διαμορφώνουν το

Ευρωπαϊκό οικοδόμημα το οποίο και αυ-

τό ακόμη και σήμερα, τίθεται εν αμφιβόλ-

λω από λάθη και παραλείψεις της πολιτι-

κής ελίτ.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, από

εμάς εξαρτάται να μην χάσουμε τον προ-

σανατολισμό μας σε αυτήν την κοινή

προσπάθεια, να χτίσουμε το δικό μας ερ-

γασιακό οικοδόμημα, να απομονώσουμε

στοιχεία που βλάπτουν την συνδικαλιστι-

κή και υπηρεσιακή μας συνοχή και να εν-

στερνιστούμε τις ευθύνες που έχουμε

έναντι του μεγάλου μας εντολέα που δεν

είναι άλλος από την Ελληνική Κοινωνία.

Ας διαφυλάξουμε αυτό το υπέρτατο

εργασιακό αγαθό της συνδικαλιστικής

έκφρασης και ας το εμπλουτίσουμε με

νέες ιδέες, απόψεις, γόνιμες και εποικο-

δομητικές αντιπαραθέσεις, με σεβασμό,

στις αρχές και τις αξίες μας, ώστε να

υπερισχύσει πάντα το «εμείς» έναντι του

«εγώ» στον αγώνα μας.

Σε αυτή την προσπάθεια όμως, χρει-

άζεται η συστράτευση όλων ημών από

κάθε γωνιά της Ελλάδος και από κάθε

πόστο που υπηρετούμε. Η μεγάλη δυνα-

τότητα που μας δίνεται σήμερα με την

χρήση της τεχνολογίας αλλά και της επι-

κοινωνίας, να αποτελέσει ένα χρήσιμο

εργαλείο για άμεση και διαρκή επαφή

και να γίνει το εφαλτήριο προκειμένου

να αντιστραφεί ή ακόμη και να ανατρα-

πεί το δίλημμα που θέτουμε στο κεντρικό

σύνθημα του συνεδρίου μας, ώστε η

Κοινωνία να ενωθεί, οι Θεσμοί να ανα-

δειχθούν και εμείς να είμαστε πρωταγω-

νιστές και όχι κομπάρσοι, διαφεντεύον-

τας την μοίρα μας και τον όρκο που

έχουμε δώσει, ως ένστολοι λειτουργοί,

στο Σύνταγμα του Κράτους.

Είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι του

Ελληνικού Λαού και όλες οι προσπάθειές

μας επικεντρώνονται στο αγαθό της

ασφάλειας των πολιτών, που θα εμπε-

δωθεί με την εργασιακή μας αναβάθμιση

και την ποιοτική ανέλιξη μακριά από

συντεχνιακές και μικροσυνδικαλιστικές

αντιλήψεις. Κατόπιν τούτων, απαιτούμε

επιτακτικά από την Πολιτική και Φυσική

Ηγεσία τα κάτωθι:

Α' ΘΕΣΜΙΚΑ
1. Να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τον

Πρωθυπουργό της Χώρας το ιερό δι-

καίωμα της απεργίας των ένστολων.

Συγκεκριμένα, η απάλειψη του άρ-

θρου 23 του Συντάγματος για τον

απόλυτο περιορισμό του, ενόψει της

Συνταγματικής Αναθεώρησης.

2. Αναγνώριση της επικινδυνότητας της

εργασίας των αστυνομικών και θω-

ράκισή τους από επιβλαβείς και αν-

θυγιεινές συνθήκες κατά την εκτέλε-

ση των καθηκόντων τους.

3. Η πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή

των διατάξεων του π.δ. 45/2008 πε-

ρί Υγιεινής και Ασφάλειας της εργα-

σίας, διατάγματος που αποτελεί την

κορωνίδα του συνδικαλιστικού μας

κινήματος. Όχι άλλοι νεκροί στο κα-

θήκον αστυνομικοί, ναι στην προστα-

σία τους!

4. Θέσπιση της ειδικότητας και πρόσλη-

ψης ιατρών εργασίας στην Ελληνική

Αστυνομία στα πρότυπα της θέσπισης

των θέσεων ψυχολόγων και άλλων

συναφών μι την εργασία μας ειδικών

κατηγοριών.

5. Άμεση επαναφορά των 6.700 οργα-

νικών θέσεων που χάθηκαν με τον

ν.4249/2014 και νέες προλήψεις

στην Ελληνική Αστυνομία, μέσω πα-

νελλαδικών εξετάσεων και σύμφωνα

με τις πραγματικές ανάγκες του Σώ-

ματος που «πάγωσαν» ένεκα των

μνημονιακών δεσμεύσεων.

6. Άμεση επαναλειτουργία όλων των

Αστυνομικών Σχολών ανά την Επι-

κράτεια.

7. Επανεξέταση των βασικών διατάξεων

του π.δ. 7/2017 αναδιάταξη-ανα-

διάρθρωση αστυνομικών υπηρεσιών

που επήλθαν με όρους μνημονίου και

όχι με όρους κοινωνίας, όπως αυτοί

είχαν προκύψει μέσα από την δημό-

σια διαβούλευση.

8. Το πάγιο αίτημά μας για την Αναβάθ-

μιση-Ανωτατοποίηση του συστήματος

εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης των

Αστυνομικών Σχολών, αναγνωρίζον-

τας το υπερώριμο από κάθε πλευρά

και πλήρως εμπεριστατωμένο θέμα

από την Ομοσπονδία μας (Διακήρυξη

της Μπολόνια), ίδρυση Αστυνομικού

Πανεπιστημίου, συνεχής και δια βίου

εκπαίδευση, δυνατότητα προπτυχια-

κών και μεταπτυχιακών τίτλων σπου-

δών.

9. Αναθεώρηση του ισχύοντος συστή-

ματος κρίσεων-προαγωγών, επιλογή

Αρχηγού του Σώματος από διακομμα-

τική κοινοβουλευτική επιτροπή.

10. Επαναπροσδιορισμό του ρόλου της

Ελληνικής Αστυνομίας και απεμπλο-

κή από τα ξένα προς την αποστολή

της έργα. Ουσιαστικός κοινοβου-

λευτικός έλεγχος των δραστηριοτή-

των των αστυνομικών, ώστε να αρ-

θούν οι όποιες καχυποψίες και κα-

κόβουλες εξωθεσμικές παρεμβάσεις

και να τυγχάνει πάντοτε το έργο μας

της αναγνώρισης των συμπολιτών

μας όπως συμβαίνει κατά κόρον τα

τελευταία έτη.

11. Λογοδοσία της διοίκησης και θέσπι-

ση πειθαρχικών μέτρων σε περιπτώ-

σεις αυθαιρεσίας στελεχών αυτής,

που έχουν κατά νόμο την κύρια ευ-

θύνη της τήρησης της νομοθεσίας

και των διατάξεων που διέπουν την

υπηρεσία.

12. Αναβάθμιση του θεσμού του Συνη-

γόρου του Αστυνομικού.

13. Θέσπιση ενός σύγχρονου βαθμολο-

γίου για το αστυνομικό προσωπικό

που να ανταποκρίνεται στη δομή,

την ιεραρχία και τα έτη υπηρεσίας

στο Σώμα.

14. Συνεχής και δια βίου εκπαίδευση

των αστυνομικών σε θέματα αυτο-

άμυνας, σεμιναρίων, αστυνομική

πρακτική, οπλοφορία, οπλοχρησία

(ν.3169/2003) και οπλοτεχνική.

Ίδρυση σκοπευτηρίων στις Διευθύν-

σεις Αστυνομίας κ.λπ.

15. Αλλαγή και επανεξέταση του δόγμα-

τος των μεταγωγών, κυρίως αυτών

που πραγματοποιούνται εν πλω από

και προς την νησιωτική Ελλάδα, με

συνθήκες αξιοπρεπείς για όλους και

τήρηση ανθρωπίνων-βιολογικών

ωραρίων εργασίας.

16. Άμεση κοστολόγηση των μετακινή-

σεων και υπολογισμός με σαφείς

όρους αυτών, προκειμένου να παύ-

σουν οι άσκοπες μετακινήσεις που

επιβαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο

και τους φορολογούμενους πολίτες.

17. Κατάργηση των ειδικών εκλογικών

καταλόγων κατά την άσκηση του

εκλογικού μας δικαιώματος, για να

απαλειφθεί η στοχοποίηση και η

άδικη ταύτιση των συναδέλφων μας

με συγκεκριμένο πολιτικό φορέα.

18. Δημιουργία λεσχών σίτισης σε κεν-

τρικές Υπηρεσίες και σε όλες τις Δι-

ευθύνσεις Αστυνομίας.

19. Άμεση αντιμετώπιση της προσφυγι-

κής και μεταναστευτικής κρίσης,

ιδίως στους χώρους κράτησης με-

ταναστών και απεμπλοκή μας από

τους χώρους αυτούς όπου δεν

απαιτείται η παρουσία μας, θωράκι-

ση των συνόρων με σύγχρονα υλι-

κοτεχνικά μέσα και αναθεώρηση της

συνθήκης «Δουβλίνο ΙΙ».

Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
1. Απαιτούμε άμεση και πλήρη συμμόρ-

φωση της Κυβέρνησης στις αμετά-

κλητες δικαστικές αποφάσεις του

Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις

οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές,

τόσο οι περικοπές που επιβλήθηκαν

με τον ν.4093/2012 όσο και η εν

μέρει αποκατάσταση του μισθολογίου

μας (κατά 50%) με τον

ν.4307/2014. Με: α) Αναγνώριση

της εργασίας μας ως επικίνδυνης και

τη χορήγηση επιδόματος με τους ίδι-

ους όρους και προϋποθέσεις που ήδη

καταβάλλεται στον Δημόσιο Τομέα. Η

αστυνόμευση και η ασφάλεια δεν εί-

ναι έννοιες αφηρημένες. Είναι εργα-

σία επικίνδυνη, που πρέπει να αμεί-

βεται. β) Αναγνώριση της νυκτερινής

μας εργασίας με ωριαία αποζημίωση

- αμοιβή μέσω κλαδικής σύμβασης.

γ) Πραγματική αμοιβή για την 6η

ημέρα εργασίας (πέραν του πενθημέ-

ρου) και θεσμοθέτηση για τις Κυρια-

κές, εξαιρέσιμες, αργίες, υπερωρίες,

μέσω κλαδικής σύμβασης. δ) Επέκτα-

ση του μηνιαίου επιδόματος παραμε-

θορίου, ύφους 100,00 €, σε όλες τις

παραμεθόριες περιοχές της χώρας.

2. Αξιοποίηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ

και των κοινοτικών κονδυλίων για την

αστυνομική εκπαίδευση - μετεκπαί-

δευση, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό

(οχήματα, γιλέκα κ.λπ.) και τον εκ-

συγχρονισμό των υποδομών της Ελ-

ληνικής Αστυνομίας.

3. Προσαρμογή του τακτικού προϋπο-

λογισμού του Υπουργείου μας στις

πραγματικές ανάγκες των Υπηρεσιών

και του ανθρώπινου δυναμικού τους.

4. Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυ-

βερνήσεως του προεδρικού διατάγ-

ματος που αφορά τα οδοιπορικά των

στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας

και Ενόπλων Δυνάμεων, με το οποίο

θα λαμβάνονται υπόψη οι πραγματι-

κές ανάγκες των Σωμάτων και θα κα-

ταργείται η άνιση και αντισυνταγμα-

τική μεταχείριση μεταξύ των λειτουρ-

γών του Κράτους, τόσο στο ποσό της

ημερήσιας αποζημίωσης, όσο και στα

χιλιόμετρα της εκτός έδρας μετακίνη-

σης.

5. Αναπροσαρμογή από 1-1-2014 στα

20.000,00 € από τα 12.000,00 €

του ετήσιου εισοδήματος που ισχύει

σήμερα, βάσει του οποίου παρακρα-

τείται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης,

για την καταπολέμηση της ανεργίας

που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του

άρθρου 35 του Ν.3986/2011, κατά

ποσοστό 1% υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.

6. Χορήγηση βαθμολογικών και μισθο-

λογικών προαγωγών και στους Αστυ-

νομικούς εκείνους που πέτυχαν στη

Σχολή Αστυφυλάκων της σειράς του

έτους 1995, οι οποίοι για λόγους

ανωτέρας βίας (σεισμού στην ευρύ-

τερη περιοχή Γρεβενών - Κοζάνης)

εισήχθησαν προς φοίτηση στην Σχολή

Αστυφυλάκων Τ.Δ.Α. Γρεβενών μετά

την 19-6-1995, μέσω της αναδρο-

μικής τους κατάταξης, σε ημερομηνία

όμοια με αυτή των λοιπών συμμετε-

χόντων στον ίδιο διαγωνισμό που ει-

σήχθησαν στα άλλα Τ.Δ.Α. της χώρας.

27ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ10 ΝέαΑστυνομία Σεπτέμβριος 2017

Το ψήφισμα του 27ου
εκλογοαπολογιστικού συνεδρίου

της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΑΖΕΤΑΙ. ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΝ! Εσύ; Πρωταγωνιστής ή κομπάρσος; Η απόφαση στα χέρια σου!

Τ
ον Οικονομικό Απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τον

προϋπολογισμό έτους 2017-2018, παρουσίασε ο ταμίας της Ομο-

σπονδίας και πρόεδρος

της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Εύβοιας κ. Γιώρ-
γος Κουλιάκης, εκθέτοντας

στους συνέδρους τους αναλυ-

τικούς πίνακες με τις συγκε-

κριμένες δαπάνες, καθώς και

το πρακτικό της Ελεγκτικής

Επιτροπής και τις εκθέσεις των

ορκωτών λογιστών. Ο Οικονομικός Απολογισμός αφορά στο διάστημα από

02-11-2016 έως 24-08-2017 και ο Προϋπολογισμός από 25-8-2017

έως 31-3-2018. Όπως τόνισε ο Ταμίας, για πρώτη φορά η Ομοσπονδία πα-

ρουσιάζει ένα τόσο ισχυρό αποθεματικό σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Το ταμειακό υπόλοιπο λήξεως είναι 1.204.097,50 ευρώ, γεγονός αδιαμφι-

σβήτητο, το οποίο εκτιμήθηκε τόσο από τη συντριπτική πλειοψηφία του ΔΣ

στη συνεδρίαση που είχε προηγηθεί στα γραφεία της Ομοσπονδίας, όσο και

από τους συνέδρους που με συντριπτική πλειοψηφία ενέκριναν κατά τις ψη-

φοφορίες που διεξήχθησαν τα σχετικά κείμενα και τις δαπάνες της Ομο-

σπονδίας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ 
Νέο ρεκόρ ταμειακού υπόλοιπου



Γ' ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
1. Όχι στην μνημονική σύνδεση του

ασφαλιστικού των ένστολων με το

προσδόκιμο ζωής.

2. Κατάργηση του άρθρου 4 του

ν.4387/2016 περί υπαγωγής στον

Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

των στρατιωτικών και διατήρηση του

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ως

του αποκλειστικού φορέα που θα χο-

ρηγεί συντάξεις στους ένστολους-

λειτουργούς του Δημοσίου.

3. Κατάργηση του άρθρου 12 «Σύνταξη

λόγω θανάτου» του ν.4387/2016.

4. Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των

νέων συντάξεων και των παλαιών που

θα αναπροσαρμοστούν με βάση τις

διατάξεις του ν.4387/2016. Άμεση

κάλυψη των «προσωπικών διαφο-

ρών» με αναπροσαρμογή προς τα

επάνω των συντάξεων και κατάργηση

των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 2

του ν.4472/2017, περί μείωσης της

προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις

από 1-1-2019.

5. Άμεση κατάργηση των διατάξεων που

εντάσσουν τον Κλάδο Επικουρικής

Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕ-

ΑΕΠ. Δυνατότητα διαχείρισης της πε-

ριουσίας του εν λόγω Κλάδου από

τους ασφαλισμένους και κατάργηση

των διατάξεων των άρθρων 96 και 97

του ν.4387/2016 περί παροχών του

πρώην ΕΤΕΑ (νυν ΕΤΕΑΕΠ) που αφο-

ρούν τη μείωση των καταβαλλόμενων

συντάξεων και αύξηση των εισφορών

επικουρικής ασφάλισης.

6. Κατάργηση του υποχρεωτικού ελάχι-

στου χρόνου απόδοσης του εφάπαξ

βοηθήματος από τους Τομείς του

Κλάδου Προνοίας του ΤΕΑΠΑΣΑ και

χορήγηση παροχών με τη συνταξιο-

δότηση ενός εκάστου.

7. Επανεξέταση των τακτικών και έκτα-

κτων ασφαλιστικών εισφορών, πα-

λαιών και νέων ασφαλισμένων, υπέρ

των Κλάδων του ΤΕΑΠΑΣΑ και ΕΤΕ-

ΑΕΠ που χορηγούν βοηθήματα και

επικουρικές συντάξεις.

8. Κατάργηση των διατάξεων του άρ-

θρου 2 του ν.3865/2010 για τους

στρατιωτικούς που κατατάσσονται

από 1-1-2011 και θεσμοθέτηση

όμοιων προϋποθέσεων χορήγησης

σύνταξης με τους αντίστοιχους που

θεμελιώνουν μέχρι την 31-12-2010.

9. Διατήρηση του υφιστάμενου καθε-

στώτος αναγνώρισης των μονών και

διπλών πραγματικών συντάξιμων

ετών (μάχιμα, ΕΚΑΜ, TEEM, στρατός,

έτη σπουδών κ.λπ.).

10. Δικαίωμα πρόσληψης, κατόπιν αιτή-

σεως, στο Υπουργείο μας, ανεξαρ-

τήτως ύπαρξης κενής οργανικής θέ-

σης, των μελών οικογενείας αστυ-

νομικού, ο οποίος τυγχάνει ανίκα-

νος σε ποσοστό άνω του 67%, συ-

νεπεία της εκτέλεσης διατεταγμένης

υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

11. Επέκταση και στους στρατιωτικούς

δημοσίους υπαλλήλους (στελέχη Σω-

μάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνά-

μεων) της δυνατότητας αναγνώρισης

ως συντάξιμου του χρόνου για τα τέ-

κνα και του ελάχιστου χρόνου φοίτη-

σης στις μέσες επαγγελματικές σχο-

λές, όπως δόθηκε στους πολιτικούς

δημοσίους υπαλλήλους, αποκλειστικά

και μόνο για όσους θεμελιώνουν

συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1-

1-2011. Με την προαναφερόμενη

επέκταση αίρεται μια μακροχρόνια

ανισότητα σε βάρος κυρίως των γυ-

ναικών αστυνομικών υπαλλήλων, που

εισήχθησαν στο Σώμα έως την 31-

12-1992, δίνοντάς τους το δικαίωμα

εξαγοράς χρόνου λόγω τέκνων, με

βάση το ν.3865/2010, υπό τους ίδι-

ους όρους και προϋποθέσεις που

ισχύουν για τις γυναίκες υπαλλήλους

του δημόσιου τομέα.

12. Τροποποίηση των διατάξεων του

ν.3865/2010 που αφορούν τον

χρόνο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού

δικαιώματος παλαιών και νέων

ασφαλισμένων μετά την 1-1-2015,

με προσαύξηση του χρόνου παρα-

μονής κατά έτος και μέχρι να συμ-

πληρώσουν 40 έτη.

13. Την αναπλήρωση και κάλυψη της

διαφοράς που επήλθε στα αποθεμα-

τικά των ασφαλιστικών & μετοχικών

Ταμείων μας από το «κούρεμα» και

την ανταλλαγή των Ομολόγων του

ελληνικού δημοσίου το έτος 2012,

από τίτλους του Ευρωπαϊκού Ταμείου

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

14. Καμία περαιτέρω περικοπή του με-

ρίσματος του Μ.Τ.Σ. και αντιμετώπι-

ση του προβλήματος της έλλειψης

ρευστότητας, χωρίς περαιτέρω εξω-

τερικό δανεισμό, αλλά με επέκταση

του χρόνου αποπληρωμής του χρέ-

ους από το Υπουργείο Οικονομικών.

Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας

του Ταμείου. Κατάργηση του άρ-

θρου 27 του ν.1911/1990 και

συμμετοχή στο Δ.Σ. του Ταμείου κα-

τά 50% εκπροσώπων προερχόμε-

νων από την Ελληνική Αστυνομία.

15. Διασφάλιση του αποθεματικού κε-

φαλαίου του ειδικού (ερανικού) λο-

γαριασμού αλληλοβοήθειας του

Ιδρύματος «Εξοχές της Ελληνικής

Αστυνομίας» με κατάργηση της εξα-

ναγκαστικής υποχρέωσης κατάθε-

σης αυτών, στο κοινό κεφάλαιο

ασφαλιστικών Ταμείων της Τράπε-

ζας της Ελλάδας και την αναπλήρω-

ση των απωλειών που υπέστη με τη

χρηματοδότηση του Κρατικού Προ-

ϋπολογισμού.

16. Λειτουργία ενιαίου Κλάδου Υγείας

για όλο το αστυνομικό προσωπικό

στο ΤΕΑΠΑΣΑ και ένταξη στον Κλά-

δο Υγείας, σε βάθος δεκαετίας, των

Αστυνομικών που είναι ασφαλισμέ-

νοι στα Ταμεία της τέως Ε.Χ.

17. Εξομοίωση των συναδέλφων που

πέτυχαν στο διαγωνισμό του 1989

και προσελήφθησαν το 1994, με

τους υπόλοιπους της ίδιας σειράς, οι

οποίοι κατετάγησαν το έτος 1989,

με την καταβολή των ασφαλιστικών

εισφορών του ασφαλισμένου (6,67%)

και όχι του συνόλου (20,00%).

18. Αναπροσαρμογή της κατώτατης

σύνταξης στα 500,00 € με δεκα-

πέντε (15) έτη ασφάλισης και επα-

ναφορά του ΕΚΑΣ στους χαμηλο-

συνταξιούχους, με πραγματικά και

όχι τεκμαρτά κριτήρια.

Δ' ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
1. Επαναφορά του αφορολόγητου στα

12.000,00 € για μισθωτούς & συν-

ταξιούχους και καθορισμός νέας φο-

ρολογικής κλίμακας με πρόσθετα κλι-

μάκια. Άμεση κατάργηση του άρθρου

10 του ν.4472/2017 που αφορά την

περαιτέρω μείωση του αφορολόγητου

από την 1-1-2020.

2. Επαναφορά όλων των φοροαπαλλα-

γών που καταργήθηκαν, όπως οι τό-

κοι στεγαστικών δανείων, οι ιατρικές

αποδείξεις κ.λπ.

Ε' ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Η Ελληνική Αστυνομία, ως βασικός

βραχίονας της εκτελεστικής εξουσίας και

μηχανισμός διασφάλισης της κοινωνικής

συνοχής πρέπει να λάβει την υψηλή θέ-

ση που της αντιστοιχεί στη σειρά προτε-

ραιοτήτων της Κυβέρνησης. Δεν νοείται

ασφαλής χώρα χωρίς δυνατό σύστημα

ασφάλειας, χωρίς τη δυνατότητα εφαρ-

μογής των νόμων. Το καθεστώς ανομίας

που διαμορφώθηκε στη χώρα μας επί

σειρά ετών, εξέθρεψε τη διαφθορά και

τη σήψη του ίδιου του πολιτικού μας συ-

στήματος, υπονόμευσε τα θεμέλια της

κοινωνίας, τις αρχές του κράτους δι-

καίου και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Καλούμε τη σημερινή κυβέρνηση να

συμβάλλει στην θωράκιση της Ελληνικής

Αστυνομίας και του Έλληνα Αστυνομικού

ώστε απερίσπαστα να επιτελέσουν τον

θεσμικό τους ρόλο, δεδομένου ότι η

κοινωνική αποδοχή της Αστυνομίας δια-

χρονικά είναι σε περίοπτη θέση έναντι

άλλων θεσμών και κρατικών Υπηρεσιών.

Γι’ αυτό συνεχίζουμε να απαιτούμε και

από τη σημερινή Κυβέρνηση να αντιμε-

τωπίσει σοβαρά τις προτάσεις μας,

απαντώντας, επιτέλους, στο καίριο ερώ-

τημα «τι αστυνομία θέλουμε και για τι τη

θέλουμε». Όσο αποφεύγει, συνολικά, το

πολιτικό σύστημα να δώσει καθαρές

απαντήσεις, άλλο τόσο θα διαιωνίζονται

αρνητικά φαινόμενα και θα συντηρείται

το χάσμα μεταξύ αστυνομίας και κοινω-

νίας, με αποτέλεσμα να μην απελευθε-

ρώνονται οι δυνάμεις εκείνες, που

υπάρχουν και θέλουν, ενώ δεν μπορούν

σήμερα, να στηρίξουν, πραγματικά, το

κοινωνικό μας έργο επ’ ωφελεία της ελ-

ληνικής κοινωνίας. Προς επίρρωση

όλων αυτών, τολμήσαμε το αδιανόητο,

μια εκδήλωση διαλόγου για «ανοιχτές

και ελεύθερες πόλεις» στην πλατεία

Εξαρχείων και ξεσκεπάσαμε τους άτολ-

μους πολιτικούς που δεν πίστεψαν σε

αυτήν την εξωστρεφή μας πρωτοβουλία,

πιστεύοντας ότι μπορούν εσαεί να κο-

ροϊδεύουν τους πάντες και τα πάντα.

Όσο η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει την

πολιτική στον Τομέα Δημόσιας Τάξης και

Ασφάλειας με δογματισμούς και οικονο-

μικές περικοπές και όχι ως μια εθνική

υπόθεση, κάθε προσπάθειά μας αναπό-

φευκτα θα υπονομεύεται προς «τέρψιν»

όσων επιβουλεύονται τη δημόσια τάξη

και ασφάλεια, αυτήν την ίδια την ανά-

καμψη και την ευημερία της χώρας.
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Οικονομικός
απολογισμός Π.Ο.ΑΣ.Υ.

2016 - 2017
(από 02-11-2016 έως 24-08-2017)

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                               ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
                                                               ΑΠΟ 02-11-2016 ΕΩΣ 24-08-2017

1     ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΡΞΕΩΣ                                               1.307.320,63

2     ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                                                  1.537.185,41

3     ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ                                                    2.751,93

4     ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ EUROCOP                                                                            0,00

5     ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ & Α ΒΑΘΜΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ                               0,00

6     ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΜΕΛΩΝ-ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ   0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ                                          2.847.257,97

1     ΓΡΑΦΙΚΑ, ΧΑΡΤΙΚΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ & ΠΑΓΙΑ         12.133,07

2     ΔΑΠΑΝΕΣ & ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ, ΜΕΛΩΝ ΕΓ, 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ -ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ, ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ κ.λπ.)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ      200.695,38

3     ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΕΣ, 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ                60.360,34

4     ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

Α' ΒΑΘΜΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΞΟΔΩΝ 

ΣΕ Α' ΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΔΡΑΣΕΩΝ - ΓΣ                                 997.436,75

5     ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ EUROCOP & ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ - 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                                                           32.676,92

6     ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ. & Α' ΒΑΘΜΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ, 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Π.Ο.ΑΣ.Υ., 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ Κ.Α.Π.                                                     67.596,85

7     ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - ΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ Π.Ο.ΑΣ.Υ. & 

Α' ΒΑΘΜΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ                                                                 248.981,68

8     ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, 

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ                                 8.886,47

9     ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ, ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ & ΔΩΡΕΕΣ                                 14.393,01

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ-ΠΛΗΡΩΜΩΝ                                          1.643.160,47

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΗΞΕΩΣ                                                         1.204.097,50

Προϋπολογισμός
Π.Ο.ΑΣ.Υ. 2017 - 2018

(από 02-11-2016 έως 24-08-2017)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                   ΑΠΟ 25-08-2017 ΕΩΣ 31-03-2018

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΡΞΕΩΣ                                                      1.204.097,50

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                                                         1.000.000,00

ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ                                                           3.000,00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ EUROCOP                                                                            1.200,00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ & Α ΒΑΘΜΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ                                      0,00

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΜΕΛΩΝ-ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ          0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ                                          2.208.297,50

ΓΡΑΦΙΚΑ, ΧΑΡΤΙΚΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ & ΠΑΓΙΑ                  9.000,00

ΔΑΠΑΝΕΣ & ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ, ΜΕΛΩΝ ΕΓ, 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ, ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ Κ.ΛΠ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ             200.000,00

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΕΣ, 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ, 

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ 

ΦΟΡΩΝ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ                                                       35.000,00

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

Α' ΒΑΘΜΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΞΟΔΩΝ 

ΣΕ Α' ΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΔΡΑΣΕΩΝ - ΓΣ                                        600.000,00

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ EUROCOP & ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ - 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                                                                   30.000,00

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ. & Α' ΒΑΘΜΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ, 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Π.Ο.ΑΣ.Υ., 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ Κ.Λ.Π.                                                            90.000,00

ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - ΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 

Π.Ο.ΑΣ.Υ. & Α' ΒΑΘΜΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ                                                       220.000,00

ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ                                                                 7.000,00

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ, ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ & ΔΩΡΕΕΣ                                        10.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ-ΠΛΗΡΩΜΩΝ                                          1.201.000,00

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΗΞΕΩΣ                                                         1.007.297,50
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Η
Αναπληρω-

τής Γραμ-

ματέας της

Γραμματείας Γυναι-

κών, αναπληρωμα-

τικό μέλος του ΔΣ

του ΤΕΑΠΑΣΑ και

αντιπρόσωπος της

Ένωσης Αστυνομι-
κών Υ παλλήλων
Καβάλας, κα Ελένη
Γκιουζέλη, ευχαρί-

στησε θερμά τη διοίκηση της Π.Ο.ΑΣ.Υ., τόσο για

την εμπιστοσύνη που της έδειξε, όσο και για τη

στήριξη που είχε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. 

Όπως είπε, είναι γεγονός, ότι καταβάλλαμε, όλοι

μας, τεράστιες προσπάθειες, για να διασώσουμε το

Ταμείου μας, το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., σε ένα ασφυκτικό

και συνάμα επίπονο περιβάλλον. Η ασφαλιστική

λαίλαπα που ήρθε με το 3ο Μνημόνιο, επιτακτικά

ζητούσε την ύπαρξη ενός μόνο ασφαλιστικού φο-

ρέα, ήταν για εμάς λοιπόν η μεγαλύτερη πρόκληση,

αλλά, με τους αγώνες μας, βγήκαμε νικητές, αφού

το Ταμείο διατήρησε την αυτοτέλειά του και δεν εν-

τάχθηκε στο ΕΤΕΑΕΠ. Προσπαθήσαμε και πετύχαμε

μέσα σ’ αυτό το σκληρό ασφαλιστικό πλαίσιο πα-

ροχές για τους συναδέλφους με αντικειμενικά κρι-

τήρια και χωρίς καμία εξαίρεση, όπως είναι τα δά-

νεια, τα ΕΦΑΠΑΞ βοηθήματα και οι ειδικές παροχές

για τους αναξιοπαθούντες συναδέλφους μας.

Θα ήθελα επίσης από τη θέση της Αναπληρώ-

τριας Γραμματέα Γυναικών να ευχαριστήσω προ-

σωπικά τόσο τις συναδέλφους που μετείχαν στη

Γραμματεία Γυναικών, για την άριστη συνεργασία

που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, όσο και τη Διοίκη-

ση της Ομοσπονδίας που πίστεψε στο έργο μας και

στάθηκε αρωγός στις προσπάθειες και στους αγώ-

νες που δώσαμε. Αγώνες που απέδωσαν καρπούς.

Το έργο της Γραμματείας Γυναικών είναι πλέον

αδιαμφισβήτητο και από τους πιο δύσπιστους.

Κανείς δεν μπορεί να λησμονήσει την περιοδική

άδεια νοσηλείας (22) ημερών με πλήρεις αποδο-

χές, την ειδική άδεια λόγω υποβοηθούμενης ανα-

παραγωγής, την ειδική σχολική άδεια, την ειδική

άδεια υιοθεσίας και στους άντρες αστυνομικούς,

την ειδική άδεια γεννήσεως παιδιού για του άντρες

συναδέλφους, την επέκταση κατά δύο έτη της

άδεια ανατροφής τέκνου, που αποτέλεσαν πάγιες

διεκδικήσεις της Γραμματείας Γυναικών, οι οποίες

πήραν σάρκα και οστά μέσω της θεσμοθέτησής

τους στο Π.Δ. 75/2016.

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τους διαύ-

λους επικοινωνίας που ανοίξαμε με τις γυναίκες

συναδέλφους ανά την Ελλάδα, αλλά και με τη Φυ-

σική και Πολιτική μας ηγεσία, μέσω της ευρείας

Πανελλαδικής συνδιάσκεψης Γυναικών, η οποία

γνώρισε μεγάλη αποδοχή τόσο από τις συναδέλ-

φους όσο και από την Ηγεσία μας, η οποία σύσ-

σωμη παρευρέθηκε και τις δύο φορές όχι μόνο για

να μας ακούσει αλλά και για να ικανοποιήσει τα

περισσότερα από τα αιτήματά μας.

Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στην πάγια διεκ-

δίκηση της Γραμματείας Γυναικών για το δικαίωμα

της Αναγνώρισης Τέκνων στα Σώματα Ασφαλείας

και στις Ένοπλες Δυνάμεις, όπως ισχύει σε όλο τον

υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα. Ο ένστολος που με τόσο

κόπο προσπαθεί να μεγαλώσει τα παιδιά του, δου-

λεύοντας νύχτες, με ακανόνιστα ωράρια, χωρίς να

ξέρει τι σημαίνουν Κυριακές, Γιορτές και Αργίες,

αποκλείεται από την Πολιτεία με αντισυνταγματικό

τρόπο από το δικαίωμα της Αναγνώρισης των παι-

διών του. Από πότε η επαγγελματική ιδιότητα απο-

τελεί κριτήριο για την άνιση μεταχείριση και τη στέ-

ρηση ενός δικαιώματος;

Τα παιδιά των ενστόλων, δεν είναι παιδιά;

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε κανέναν να μας

μεταχειρίζεται ως εργαζόμενους δεύτερης κατηγο-

ρίας. Απαιτούμε σεβασμό στη μητέρα και τον πατέ-

ρα αστυνομικό που με κίνδυνο της ζωής τους προ-

στατεύουν την Πολιτεία μας, και δε θα σταματήσου-

με μέχρι να αρθεί αυτή η αδικία μέσω της πλήρους

εξίσωσης με τον υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα.

Επίσης θα ήθελα να επισημάνω ότι η κατάρτιση

ενός νέου βαθμολογίου

έτσι ώστε να εξισορρο-

πηθούν οι αδικίες του

μισθολογίου αποτελεί

πλέον αναγκαίο ζητού-

μενο. Ενός βαθμολογί-

ου όμως, που θα πρέπει

να δομηθεί με σεβασμό

προς τον Αστυφύλακα

των Πανελληνίων Εξε-

τάσεων.

Κλείνοντας, θα ήθε-

λα να τονίσω ότι δυ-

στυχώς βιώνουμε μία

περίοδο που η δημο-

κρατία έγινε δημαγω-

γία, η ελευθερία έγινε ελευθεριότητα, ο διάλογος

έγινε πόλεμος λέξεων και έντονη αδιεξοδική συ-

ζήτηση, ενώ η κριτική μεταποιήθηκε σε συκοφαντία

και χυδαία λασπολογία.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι αυτά δε χωρούν

στο Συνδικαλισμό. 

Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα των εκλογών

στις 29 Σεπτέμβρη, θα πρέπει να επικρατήσει η

ομόνοια, η ενότητα και η ευπρέπεια, διότι μόνο

ενωμένοι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη

λαίλαπα των μνημονίων. Οφείλουμε να αγωνιστού-

με όλοι μαζί για την οικονομική, ασφαλιστική και

εργασιακή αξιοπρέπεια του Έλληνα Αστυνομικού,

ο οποίος με την ψήφο του εμπιστεύτηκε την τύχη

του στα χέρια μας. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΣΥΝΑ-

ΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

ΑΠΟ ΠΟΤΕ!!!

Βγήκαμε νικητές, 
το ΤΕΑΠΑΣΑ διατήρησε την αυτοτέλειά του

Γ
ια τη Γραμμα-

τεία Γυναι-

κών, μίλησε η

Γραμματέας της κα

Μαρία Γιαννακο-
πούλου, η οποία

στην αρχή της ομι-

λίας της ευχαρί-

στησε τον Πρόεδρο

της Ένωσης Αστυ-

νομικών Κεφαλλη-

νίας και Ι θάκης κ.

Κωνσταντίνο Γρηγορόπουλο, που όπως είπε, «πι-

στεύει σε μένα και με στηρίζει. Γιατί, φίλοι μου, οι

Ανθρώπινες Σχέσεις έχουν σημασία στη Ζωή».

Μιλώντας στη συνέχεια για την οντότητα της

Γραμματείας είπε: «Ήταν ένα ωραίο ταξίδι που είχε

σκοπό και προορισμό.

- Πέντε γυναίκες, από διαφορετικές περιοχές, δια-

φορετικής νοοτροπίας και διαφορετικής ηλικίας

(τολμώ να πω), δεθήκαμε μεταξύ μας, βρήκαμε ισορ-

ροπίες και δουλέψαμε τίμια και αξιοπρεπώς, έχοντας

ΣΗΜΕΡΑ επιτύχει κάποιους από τους στόχους μας,

στους οποίους θα αναφερθώ στην συνέχεια.

- Όλες οι γυναίκες συνάδελφοι, μας δέχθηκαν

και μας στήριξαν και μας εμπιστεύτηκαν τα μεγάλα,

γι’ αυτές, και άλυτα προβλήματά τους. Και ίσως και

να πικράναμε και κάποιες... Όμως από την αρχή

ήταν ξεκάθαρος ο ρόλος μας! Οι ημερήσιες ανα-

παύσεις, και άλλα καθημερινά θέματα, που αφο-

ρούν το σύνολο του προσωπικού, αποτελούν πεδίο

δράσης των πρωτοβάθμιων σωματίων πρωτίστως

και της Ομοσπονδίας στη συνέχεια.

Επιμείναμε, και σήμερα λέω ότι πολύ καλά πρά-

ξαμε, να ασχοληθούμε με τα θέματα που αφορούν

τη Γυναίκα Αστυνομικό. Που είναι μεν Αστυνομικός

από επιλογή, αλλά είναι και Γυναίκα και Μάνα και

Σύζυγος και ισότιμο μέλος της Κοινωνίας. Και όλη

αυτή η πολυπλοκότητα του ρόλου της, σε συνδυα-

σμό με το καθ’ όλα επικίνδυνο και ανθυγιεινό,

επάγγελμα (για άλλους), λειτούργημα κατ’ εμέ,

ΓΕΝΝΑ θέματα, με τα οποία και προσπαθήσαμε να

ασχοληθούμε.

Αρωγός καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μας,

ήταν οι συναδέλφισσες από όλη την Ελλάδα. Προς

τιμήν τους θεσμοθετήσαμε, με τη βοήθεια τόσο της

Π.Ο.ΑΣ.Υ., όσο και της Φυσικής μας Ηγεσίας την

Ευρεία Συνδιάσκεψη Γυναικών Αστυνομικών, που

θα πραγματοποιείται την 8η Μαρτίου κάθε έτους,

Ημέρα παγκοσμίως αφιερωμένη στη Γυναίκα.

Έχουν, ήδη, λάβει χώρα δύο συνδιασκέψεις τα έτη

2016 και 2017 αντίστοιχα.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη θεματολογία των

δυο συνδιασκέψεων και στα αποτελέσματά τους:

Για την 1η συνδιάσκεψη: Έκδοση Π.Δ. (εγκυκλί-

ου) που συμπεριέλαβε τόσο τα θέματα της θεμα-

τολογίας, όσο και θέματα που αναπτύχθηκαν κατά

τη διάρκεια της συνδιάσκεψης (ειδική άδεια για τις

εξωσωματικές, επέκταση γονικής άδειας, άδεια πα-

τρός για την γέννηση τέκνου, κ.λπ.). 

Για την 2η συνδιάσκεψη:

1. Αποκαταστάθηκε συναδέλφισσα που είχε με-

τατεθεί κατά τη διάρκεια της άδειας κυήσεως και

λοχείας, με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας.

2. Αποκαταστάθηκε συναδέλφισσα, η οποία, ού-

σα σε κατάσταση εγκυμοσύνης, εκτελούσε καθή-

κοντα πληρώματος σε κυλιόμενο ωράριο.

3. Δέσμευση της Πολιτικής και της Φυσικής Ηγε-

σίας για έκδοση νέου προεδρικού διατάγματος,

που θα ικανοποιεί τα νέα μας αιτήματα.

4. Αναγνώριση του Κοινωνικού μας Έργου, με

την βράβευση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. από την Πρόεδρο της

Ελπίδας, κα Μαριάννα ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ, για την

μέριμνα που λάβαμε για την θεσμοθέτηση ειδικής

άδειας των δωρητών μυελού των οστών.

5. Δέσμευση του κυρίου Αρχηγού για την αύξη-

ση του αριθμού των οικονομικών ενισχύσεων από

το Ίδρυμα Εξοχών της Ελληνικής Αστυνομίας, για

τις προσπάθειες τεχνητής γονιμοποίησης.

Φέτος, παράλληλα με την συνδιάσκεψη, πραγ-

ματοποιήσαμε μία Δράση κατά του Καρκίνου του

Μαστού. Με αρωγό την Ελληνική Αντικαρκινική

Εταιρεία, προσφέραμε Δωρεάν Μαστογραφίες σε

Γυναίκες Συναδέλφους, σε Συζύγους και Μητέρες

Αστυνομικών στον αύλειο χώρο της Ομοσπονδίας.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρεί-

ας, κος ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, έκανε μια παρουσίαση για

τον καρκίνο του Μαστού και όχι μόνο, κατά τη

διάρκεια της συνδιάσκεψης.

Το πιο σημαντικό το κράτησα για το τέλος. Αυτή

τη στιγμή, κατόπιν δικών μας ενεργειών, βρίσκεται

προς συζήτηση στην Βουλή των Ελλήνων, η επέ-

κταση της αναγνώρισης τέκνων στο ένστολο προ-

σωπικό.

Δεν θα μακρηγορήσω με το τί άλλο κάναμε. Νο-

μίζω ότι όλοι κατάλαβαν ότι στην 2,5 ετών θητεία

μας ΚΑΤΙ κάναμε. Σήμερα, καλώ όλες τις συναδέλ-

φισσες που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα

για την Γραμματεία Γυναικών να το κάνουν αφή-

νοντας πίσω τους τις παρατάξεις που θα εκλέξουν

το ΔΣ και τα λοιπά όργανα της Ομοσπονδίας. Σας

καλώ να λάβετε μέρος κάτω ένα Ενιαίο και Ανε-

ξάρτητο Ψηφοδέλτιο, υπό του οποίου θα είμαι κι

εγώ υποψήφια. Ευχαριστώ Πολύ. 

Μας δέχθηκαν, μας στήριξαν και μας εμπιστεύτηκαν
τα μεγάλα και άλυτα προβλήματά τους
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ΑΘΗΝΑΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Τ
α θλιβερά γεγονότα που έλαβαν χώρα από χούλιγκανς

στον ποδοσφαιρικό αγώνα ΑΕΚ-Λαμίας στο γήπεδο της

ομάδος του Ατρομήτου στο Περιστέρι, καταδικάζει η

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής και τα

οποία προκάλεσαν εκτός των άλλων και τον σοβαρότατο

τραυματισμό αστυνομικού της οικίας Διεύθυνσης.

Θέτει δε τα παρακάτω ερωτήματα: Δεδομένου ότι είναι σε

ισχύ η απαγόρευση μετακίνησης οργανωμένων οπαδών, πώς

δικαιολογείται η προσέλευση τριών περίπου χιλιάδων οπαδών

της ΑΕΚ, φέροντες κασκόλ και πανό της ομάδος τους ενώ γη-

πεδούχος ήταν η ομάδα της Λαμίας και δεν επιτρεπόταν η ορ-

γανωμένη προσέλευση οπαδών της φιλοξενούμενης ομάδος;

Είναι γνωστό ή όχι τοις πάσι, η αντιπαλότητα μεταξύ των

οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ με αυτών του Ατρομήτου και

η μετά βεβαιότητος συγκρούσεις και επεισόδια που θα λάμ-

βαναν χώρα;

Έγινε ή όχι αίτημα της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου

να απαγορευθεί η μεμονωμένη κίνηση οπαδών και αν ναι τι

απεφασίσθη τελικώς και για ποιό λόγο; 

Ο κάθε καλόπιστος πλέον αναρωτιέται ποιός και ποιά συμ-

φέροντα καλύπτονται πίσω από πράξεις και συμπεριφορές που

τροφοδοτούν κάθε Κυριακή επεισόδια στα γήπεδα πού όχι μό-

νο μας εκθέτουν ως χώρα αλλά θέτουν σε κίνδυνο ζωές φι-

λάθλων και αστυνομικών.

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού που σε κάθε ευκαιρία κα-

ταδικάζει τη βία και υπόσχεται την διεξαγωγή του πρωταθλή-

ματος χωρίς επεισόδια, τα γνωρίζει αυτά ή όχι; Εάν τα γνωρί-

ζει, γιατί τα καλύπτει; Εάν όχι κάποιοι οφείλουν να παραιτη-

θούν καθώς η προφανής ανεπάρκειά τους έχει ως αποτέλεσμα

να θέτουν σε κίνδυνο ζωές ανθρώπων.

Σε ό,τι μας αφορά θέτοντας την ανθρώπινη ζωή πάνω από

οποιαδήποτε οικονομικά ή συλλογικά συμφέροντα, κάνουμε

γνωστό τόσο στην ηγεσία μας όσο και στην ηγεσία του Υφυ-

πουργείου Αθλητισμού αλλά και προς την Εισαγγελία Πρωτο-

δικών Αθηνών η οποία δεν έχει διατάξει ούτε μία έρευνα για

τους τραυματισμούς αστυνομικών στα γήπεδα, ότι κάποια Κυ-

ριακή το πρωτάθλημα είναι πιθανόν να μην διεξαχθεί, διότι

δεν δεχόμαστε να μας αντιμετωπίζουν ως πρόβατα επί σφαγή

αλλά και δεν είμαστε υπάλληλοι καμίας Ανωνύμου Εταιρείας.

Με άλλη ανακοίνωσή του το σωματείο με αφορμή την το-

ποθέτηση των νεοπραχθέντων αστυφυλάκων στην Διεύθυνση

Δυτικής Αττικής, τονίζει ότι ο Πρόεδρος της Ένωσης μας κ.

Σταματάκης Γεώργιος καλωσόρισε τους νέους συναδέλφους

και τους διαβεβαίωσε ότι η Ένωση θα βρίσκεται καθημερινά

δίπλα τους στηρίζοντάς τους στην πραγματικά δύσκολη και

επικίνδυνη αποστολή του αστυνομικού, σε μία περιοχή που

ακόμη και σήμερα έχει σημάδια εγκατάλειψης και αδιαφορίας

από την Ελληνική πολιτεία. Τέλος ζήτησε από τους νέους συ-

ναδέλφους να στηρίξουν το σωματείο γιατί η δύναμή του πη-

γάζει από τον κάθε συνάδελφο και επιστρέφει στον ίδιο.

Κάποια Κυριακή το πρωτάθλημα 
είναι πιθανόν να μην διεξαχθεί...

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Άλλη μια επιτυχημένη αιμοδοσία υλοποίησε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλ-

λήλων Αθηνών. «Μπορεί να φαίνεται κοινότυπο και συνηθισμένο αλλά ως

Ένωση οφείλουμε για άλλη μια φορά να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε

τους συναδέλφους μας για την πέρα από κάθε προηγούμενο τεράστια συμ-

μετοχή τους στην εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε με επιτυχία η Ένω-

σή μας σήμερα στο Αμφιθέατρο της Γ.Α.Δ.Α. Η προσέλευση των συναδέλφων

κατά δεκάδες, επιβεβαίωσε για άλλη

μια φορά την κοινωνική ευαισθησία

που τους διακρίνει, καθώς συμπίπτει

με μια χρονική περίοδο που τα απο-

θέματα αίματος στα νοσοκομεία

έχουν σχεδόν εξαντληθεί, δίνοντας

στην Ένωσή μας τη δυνατότητα να

καλύψει τις ανάγκες των μελών της

και των συγγενικών τους προσώπων

που χρειάζονται αίμα.

Παράλληλα η συγκλονιστική συμ-

μετοχή των συναδέλφων μας γεμίζει

δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε

ανάλογες δράσεις κοινωνικής προ-

σφοράς και στο μέλλον. Δίνω αίμα

σημαίνει δίνω ΖΩΗ», τονίζει στην

ανακοίνωσή του το σωματείο της

Αθήνας.

Ενισχύουμε 
τα αποθέματα αίματος 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ν
έα παρέμβαση της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Πειραιά, αυτή τη φορά για τις

αυξήσεις κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ. 

Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι εργαζόμενοι και οι

ασφαλισμένοι επί επτά συνεχή έτη, έχουν υποστεί, στο

βωμό των μνημονίων, αλλεπάλληλες και βάναυσες

μειώσεις στους μισθούς και τις συντάξεις τους, ενώ

και η εφαρμοζόμενη σήμερα πολιτική δεν αναστρέφει

αυτή την πορεία, ειδικότερα δε για τους ενστόλους

(Αστυνομικούς & Πυροσβέστες) και προς απόδειξη

αυτών, το σωματείο παραθέτει τα παρακάτω:

Με τη ψήφιση του ν.4488/2017, τροποποιήθη-

κε το άρθρο 26 του Π.Δ. 422/1981 και ταυτόχρο-

να με την έκδοση της από 03-10-2017 ερμηνευ-

τικής εγκυκλίου του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών

Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), διαπιστώνεται αναδρομική

(από 01-01-2017) ωμή παρέμβαση στις κρατήσεις

της μηνιαίας πάγιας κράτησης των συντάξιμων

αποδοχών υπέρ του ΜΤΠΥ και για τα ειδικά μισθο-

λόγια (ν.4472/2017), ήτοι επιπλέον μειώσεις για

τους συναδέλφους μας που ανήκουν στα ταμεία της

πρώην Αστυνομίας Πόλεων, μέσω της αύξησης του

ποσοστού κράτησης από 4% σε 4,5%.

Παράλληλα, στην αιτιολογική έκθεση, ενώ ανα-

φέρουν ότι δε θα υπάρχουν περαιτέρω επιβαρύν-

σεις στους υπαλλήλους από την προωθούμενη

ρύθμιση, λόγω της μειωμένης βάσης υπολογισμού,

πράγμα το οποίο ισχύει μόνο για τους δημοσίους

πολιτικούς υπαλλήλους, αφού καταργείται η κρά-

τηση των άρθρων 2 και 6 του ν.3 513/2006 από

01-01-2017, διαπιστώνουμε, με την παραπάνω

εγκύκλιο ότι η εν λόγω αύξηση ισχύει και για τους

δημοσίους στρατιωτικούς υπαλλήλους (Αστυνομι-

κούς & Πυροσβέστες), χωρίς όμως να γίνεται ανα-

φορά για τη μη μείωση της βάσης υπολογισμού και

συνεπώς των επιπλέων επιβαρύνσεων που θα υπο-

στεί ειδικά και μόνο η εν λόγω κατηγορία των δη-

μοσίων λειτουργών.

Επίσης, αδικαιολόγητη αιτιολόγηση, από τη ση-

μερινή Κυβέρνηση, για την παραπάνω αύξηση στις

κρατήσεις, είναι η κατάργηση της κράτησης ύψους

3% επί των προμηθειών του Δημοσίου από την 01-

01-2015, με μοναδικό αποτέλεσμα την αύξηση

στα κέρδη μεγάλων επιχειρήσεων κατά το προανα-

φερόμενο ποσοστό, αφού δεν υπήρξε καμία μεί-

ωση των τιμών. Δεν υπερασπίστηκε λοιπόν ούτε

την κοινή λογική γιατί η κράτηση του 3% δεν ήταν

φόρος υπέρ τρίτων αλλά ένας κατ’ εξοχή αναδια-

νεμητικός πόρος προς το ταμείο και από έναν πε-

ριορισμένο αριθμό προμηθευτών διανέμονταν αυτό

το κοινωνικό μέρισμα. Μία Κυβέρνηση που σθε-

ναρά, προεκλογικά τουλάχιστον, διακήρυττε την

ενίσχυση των ασθενών οικονομικά κοινωνικών

στρωμάτων, έρχεται σήμερα, μέσω της εγκυκλίου

του ΜΤΠΥ, να μειώσει το εισόδημα των σκληρά ερ-

γαζόμενων στα Σώματα Ασφαλείας, εκτός αν αυ-

ταπατόμαστε και θεωρούμε τους ένστολους της

χώρας υψηλά αμειβόμενους που ανήκουν σε αν-

τίστοιχα κοινωνικά στρώματα.

Ως νόμιμο πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό σωματείο,

εκπροσωπώντας όσο το δυνατόν καλύτερα τους συ-

ναδέλφους μας, αναδεικνύουμε το εν λόγω ζήτημα,

καίτοι αφορά ένα ποσοστό μόνο από αυτούς, προ-

τρέποντας τη νέα διοίκηση της Ομοσπονδίας μας, να

κατατάξει ψηλά στην ατζέντα της την προαναφερό-

μενη επιλεκτική και έμμεση μείωση στους μισθούς

των συναδέλφων, ζητώντας την κατάργηση της εν

λόγω αύξησης στις κρατήσεις υπέρ του ΜΤΠΥ, θέ-

τοντας επιτακτικά τα παρακάτω ερωτήματα.

1) Ήταν σύμφωνο το Δ.Σ του ΜΤΠΥ, υπήρξε

σχετική απόφαση αυτού;

2) Εκπονήθηκαν αναλογιστικές μελέτες και ποια

τα πορίσματα αυτών;

3) Με ποια κριτήρια έγινε η εν λόγω αύξηση στις

κρατήσεις σε ένα πληθυσμό εργαζομένων, χωρίς

κανένα αντιστάθμισμα όπως σε λοιπές περιπτώσεις

εργαζομένων πολιτικών υπαλλήλων στο δημόσιο;

4) Γνώριζε η αρμόδια Υπουργός ότι το αντιστάθ-

μισμα δεν αφορά τους στρατιωτικούς υπαλλήλους

του δημοσίου και αν ναι, γιατί δεν αποτύπωσε την

αληθινή εικόνα στη σχετική αιτιολογική έκθεση;

5) Η ερμηνεία της επίμαχης διάταξης από την εγ-

κύκλιο του ΜΤΠΥ έχει ως στόχο να επιβαρύνει

αποκλειστικά τον αστυνομικό και τον πυροσβέστη;

Καίρια ερωτήματα για τις άδικες κρατήσεις υπέρ του ΜΤΠΥ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Στον Διευθυντή τα αιτήματα των συναδέλφων

Τ
ον Διευθυντή Αστυνομίας Φθιώτιδας ενημέρωσε η Ένω-
ση Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας μετά τη συ-

νάντηση που είχε με τους υπηρετούντες στο Αστυνομικό

Τμήμα Σπερχειάδας και τον Αστυνομικό Σταθμό Μακρακώ-

μης.

Το σωματείο κατέγραψε τα προβλήματα που αναδείχθηκαν

και ειδικότερα την έλλειψη προσωπικού, τη μη χορήγηση των

προβλεπόμενων ημερήσιων αναπαύσεων και την καταστρα-

τήγηση των διατάξεων του Π.Δ.394/2001 (εργασία πέραν

των 40 ωρών εβδομαδιαίως). Επίσης, την απασχόληση σε κα-

θημερινή βάση, προσωπικού του Αστυνομικού Τμήματος

Σπερχειάδας, στις περιπολίες πέριξ του κέντρου φιλοξενίας

προσφύγων στις Θερμοπύλες, με αποτέλεσμα την εκτέλεση

υπηρεσίας δύο (2) μόνο αστυνομικών ανά βάρδια (Αξιωματι-

κός Υπηρεσίας & Σκοπός καταστήματος), με ό,τι αυτό συνε-

πάγεται για την ασφάλειά τους όταν θα απαιτηθεί η επέμβασή

τους σε περιστατικό, αλλά και την αστυνόμευση της ευρύτερης

περιοχής.

Το προσωπικό επίσης που απασχολείται στις περιπολίες πέ-

ριξ του κέντρου φιλοξενίας προσφύγων στις Θερμοπύλες, με-

ταβαίνει με δικά του οχήματα, καίτοι όπως ορίζεται στη σχετική

διαταγή, η μετάβαση του προσωπικού δύναται να πραγματο-

ποιηθεί και με υπηρεσιακά μεταφορικά μέσα.

Το σωματείο προτείνει αρχικά την παύση λειτουργίας του

Αστυνομικού Σταθμού Μακρακώμης σε 24ωρη βάση και στη

συνέχεια, την υποβολή πρότασης για οριστική παύση λειτουρ-

γίας του και μετακίνηση του εκεί υπηρετούντος προσωπικού

στο Αστυνομικό Τμήμα Σπερχειάδας.

Μ
ε αφορμή τα τελευταία δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο

τα οποία αναφέρονται σε μια έγγραφη αναφορά με άγνωστο αποστολέα

και στην οποία αναφέρεται η ανάμειξη-συμμετοχή αστυνομικών της Δι-

εύθυνσης Αστυνομίας Ζακύνθου σε εγκληματικές οργανώσεις και έκνομες ενέρ-

γειες, δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι, καταδικάζουμε την οποιαδήποτε αποδε-

δειγμένη ανάμειξη αστυνομικών σε παράνομες πράξεις και, αν αυτό αποδειχθεί,

πρώτοι εμείς όπως άλλωστε έχουμε κάνει και στο παρελθόν, θα ζητήσουμε την

καταδίκη τους και την παραδειγματική τους τιμωρία. Αυτό τονίζεται μεταξύ άλλων

σε ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου με την επισή-

μανση ότι «οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας είναι και ικανές και μπορούν

να διαλευκάνουν το βάσιμο των καταγγελιών αυτών, γι’ αυτό απαιτούμε την πλήρη

διαλεύκανση της υπόθεσης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου μας το

συντομότερο δυνατόν, για να σταματήσει επιτέλους αυτός ο «κατήφορος».

Να μην αμαυρωθεί το έργο μας
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ΡΕΘΥΜΝΟ

Α
γιο είχαν οι συνάδελφοί μας που έκαναν περιπολία και είδαν το περιπολικό

να διαλύεται εν κινήσει… Και επειδή δε θα είναι κάθε μέρα Κυριακή, ώστε οι

συνάδελφοί μας να έχουν Άγιο βοηθό, όπως τονίζει η Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Ρεθύμνου, ζητάμε:

- Την άμεση και σωστή συντήρηση των Υπηρεσιακών οχημάτων, σύμφωνα με τις

προδιαγραφές των κατασκευαστών, ώστε αυτά να είναι λειτουργικά και ασφαλή για

τους συναδέλφους μας αλλά και τους λοιπούς χρήστες του οδικού δικτύου.

- Την αντικατάσταση όλων των παλαιών οχημάτων με νέα, κατάλληλα για το έργο

και την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας. 

- Τον άμεσο τεχνικό και περιοδικό έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο.) όλων των υπηρεσιακών οχη-

μάτων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τον νόμο ημερομηνίες. 

Το συμβάν σημειώθηκε την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017, όταν συνάδελφοι

επαρχιακού Τμήματος της Δ.Α. Ρεθύμνης, εκτελώντας διατεταγμένη υπηρεσία επο-

χούμενης περιπολίας και κινούμενοι με υπηρεσιακό περιπολικό όχημα, ξαφνικά αν-

τελήφθησαν βλάβη στο σύστημα διεύθυνσης (δεξιό ημιαξόνιο). Ο οδηγός έχασε τον

έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του και ευτυχώς,

λόγω της χαμηλής ταχύτητας με την οποία κινούταν, της ιδιομορφίας του οδικού δι-

κτύου και της εμπειρίας του οδηγού, το όχημα να ακινητοποιηθεί στην άκρη του οδο-

στρώματος, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές. Η βλάβη ήταν τόσο

μεγάλου μεγέθους που το κατεστραμμένο τμήμα, αποκολλήθηκε από το όχημα και

έπεσε στο οδόστρωμα, καθιστώντας εντελώς ανενεργό το σύστημα διεύθυνσης του

οχήματος.

Πολλοί λόγοι συνέβαλλαν και επέφεραν αυτό το αποτέλεσμα. Κάποιοι από αυτούς

μπορεί να είναι:

1. Το υπηρεσιακό όχημα είναι παλαιό (μοντέλο του 1998), έχει διανύσει συνολικά

313.000 χιλιόμετρα και όσες συντηρήσεις και να έχουν γίνει, δεν το καθιστούν

ασφαλές. Δυστυχώς στην ίδια και πιθανόν χειρότερη κατάσταση υπάρχουν και άλλα

υπηρεσιακά οχήματα, στις Υπηρεσίες της Δ.Α. Ρεθύμνης.

2. Η πρόχειρη και σε ακαθόριστους χρόνους συντήρηση των Υπηρεσιακών οχημάτων,

λόγω των μνημονικών περικοπών και της αδιαφορίας των υπευθύνων.

3. Η ανικανότητα της πολιτείας να εφοδιάσει με κατάλληλα Υπηρεσιακά οχήματα

τις Αστυνομικές Υπηρεσίες της χώρας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι από το

έτος 2009 έχουν να προμηθευτούν συμβατικά οχήματα οι Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.

στο Ρέθυμνο, με αποτέλεσμα η κατάσταση των υφισταμένων να είναι τουλάχιστον

προβληματική, αν όχι επικίνδυνη.

4. Η συγκεκριμένη Υπηρεσία είναι μία από αυτές που, με συνοπτικές διαδικασίες

και χωρίς αντικατάσταση το Νοέμβριο του 2015, μετακινήθηκε ειδικό υπηρεσιακό

όχημα για άλλη Αστυνομική Υπηρεσία της χώρας, χωρίς καν να αξιολογηθεί το δύ-

σβατο της περιοχής ή η κατάσταση των οχημάτων που μένουν. 

Ακατάλληλα 
υπηρεσιακά οχήματα 

ΣΕΡΡΕΣ

Δεν έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο 
της αναδιάρθρωσης 

Τ
ο Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Σερρών, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο ΒΑΚΙΡΤΖΗ
Ιωάννη, τον Α’ Αντιπρόεδρο ΤΥΛΛΙΟ Άγγελο, τον Γενικό

Γραμματέα ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Αναστάσιο, τον Ταμία ΟΣΣΑ Βασί-
λειο και τον Οργανωτικό Γραμματέα ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ Δημήτριο
επισκέφθηκε τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή

Κεντρικής Μακεδονίας Ταξίαρχο κ. ΜΑΝΤΖΟΥΚΑ Αθανάσιο
στην έδρα της Γ.Α.Δ.Π,Κ.Μ. στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσα-

λονίκης. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «στη συνάντη-

ση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε άριστο κλίμα, εκτέθηκαν

και συζητήθηκαν εκτενώς θέματα, ζητήματα και προβλήματα

της Δ.Α. Σερρών καθώς και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι

συνάδελφοί μας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους,

ιδιαίτερα με την έλλειψη αναλωσίμων και γραφικής ύλης και

τον απαρχαιωμένο υλικοτεχνικό εξοπλισμό εξαιτίας της μεί-

ωσης των σχετικών οικονομικών κονδυλίων. Αναφέρθηκε,

επίσης, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών είναι η μεγαλύ-

τερη και πολυπληθέστερη στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-

δονίας με το μεγαλύτερο οδικό δίκτυο, γεγονός το οποίο ση-

μαίνει ότι υπάρχουν και ανάλογες ανάγκες αστυνόμευσης.

Προς τούτο, από την πλευρά μας ζητήθηκε η μείωση των με-

τακινήσεων αστυνομικών δυνάμεων (Διμοιρία Υποστήριξης,

ΟΠΚΕ κ.τ.λ.) προς άλλες περιοχές για ενίσχυση αστυνομικών

μέτρων, καθώς πεποίθησή μας είναι ότι θα πρέπει να γίνονται

σε όλως εξαιρετικές και επείγουσες καταστάσεις, για να μην

δημιουργούνται προβλήματα και έλλειψη αστυνομικής παρου-

σίας στην εδαφική αρμοδιότητα της Δ.Α. Σερρών.

Επιπλέον, τονίστηκε ότι η Δ.Α. Σερρών είναι ίσως η μονα-

δική από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας που δεν έχει ολοκλη-

ρωθεί το σχέδιο της αναδιάρθρωσης ενώ έχει ανακοινωθεί

και θεσμοθετηθεί από το Φεβρουάριο του 2017».

Ο κ. Γενικός ενημέρωσε τους συναδέλφους ότι είναι ενή-

μερος των προβλημάτων και βρίσκεται κοντά στους συναδέλ-

φους για την επίλυσή τους.

Προστατέψτε 
τους συναδέλφους

Μ
ετά τις συνεχείς οχλήσεις, οι

οποίες δυστυχώς έπεσαν στο

κενό, η Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου κα-

ταγγέλλει με ανακοίνωσή της τη λειτουρ-

γία των κρατητηρίων του Α.Τ. Ρόδου

(χωρητικότητας 40 ατόμων).

«Το γεγονός ότι στον συγκεκριμένο

χώρο στοιβάζονται 120 ανθρώπινες ψυ-

χές, χωρίς να ιδρώνει το αυτί κανενός, μας εξοργίζει και μας υποχρεώνει να ανα-

δείξουμε την κατάσταση που επικρατεί. Τους τελευταίους μήνες τα κρατητήρια έχουν

μετατραπεί σε ένα άτυπο hotspot που κρατούντα οικογένειες, γυναίκες με μωρά,

ενώ παράλληλα στον ίδιο χώρο υπάρχουν και ιδιαίτερα επικίνδυνοι ποινικοί κρα-

τούμενοι. Η ελαφρότητα που αντιμετωπίζουν οι διοικούντες την ανωτέρω κατάσταση,

δεν θα αποτρέψει την προσπάθεια μας να την διορθώσουμε. Γιατί θεωρούμε, ότι

είμαστε το μόνο στήριγμα των συναδέλφων μας, οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση

τη στιγμή που βλέπουν τις αναφορές τους να στοιβάζονται στα συρτάρια της Διοί-

κησης σε μία προσπάθεια να υποβαθμιστεί το πρόβλημα για να μην φανούν οι ευ-

θύνες που προκύπτουν. Η ανεξέλεγκτη κατάσταση που έχει παγιωθεί στα κρατητήρια,

αποτελεί ωρολογιακή βόμβα, η οποία όταν εκραγεί θα διαταράξει συθέμελα την λει-

τουργία της τοπικής Αστυνομίας, αλλά και κεντρικών υπηρεσιών.

Απαιτούμε λοιπόν από τους διοικούντες, να αφυπνιστούν και να δράσουν άμεσα

προκειμένου να διορθώσουν την ανωτέρω κατάσταση και παράλληλα να προστα-

τέψουν τους αστυνομικούς, που ελαφρά τη καρδία τους εκθέτουν καθημερινά σε

κίνδυνο, καταπονώντας τους καθημερινά, σωματικά και ψυχολογικά, στο μέγιστο

βαθμό».

ΦΩΚΙΔΑ

Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Σ
τη λαμπρή εκδήλωση Υποδοχής της Φλόγας της 15ης

Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας εθελοντών αιμοδοτών της

ΠΟΣΕΑ συμμετείχε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Φωκίδας. Η έναρξη της Λαμπαδηδρομίας πραγματοποιήθηκε

στο κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φωκίδας από τον

Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Άμφισσας “Οι Άγιοι Ανάργυ-

ροι”, με τη συμμετοχή του Αστυνομικού Διευθυντή Φωκίδας

κ. Παναγιώτη ΡΟΥΜΕΛΗ και των προέδρων της Δ.Ε.Α/Τ.Δ

ΦΩΚΙΔΑΣ κ. Γρηγορίου ΠΑΣΧΑΛΗ και της Ε.ΑΣ.Υ.ΦΩΚΙΔΑΣ

κ. Δρόσου ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, όπου μαθητές, εκπρόσωποι της το-

πικής κοινωνίας και αρκετοί συνάδελφοί μας, κατευθύνθηκαν

προς το κέντρο της Άμφισσας και κατέληξαν στο ιστορικό

Γιάγτζειο - Δελμούζιο Γυμνάσιο Άμφισσας, ανάβοντας το βω-

μό με την φλόγα της Αγάπης.

Την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 και κατά τις ώρες

18:00-21:30 πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της Διεύθυνσης

Αστυνομίας Φωκίδας με μεγάλη επιτυχία η πρώτη εθελοντική

αιμοδοσία που διοργανώθηκε από κοινού με το σύλλογο Εθε-

λοντών Αιμοδοτών και σε συνεργασία με την Υπηρεσία Αιμο-

δοσίας του Γ.Ν. Άμφισσας όπου πλήθος φίλων αιμοδοτών,

συμπολιτών και συναδέλφων μας, διαθέτοντας 10 λεπτά από

το χρόνο τους πρόσφεραν στον συνάνθρωπό τους, το καλύ-

τερο δώρο, ένα κομμάτι ζωής. « Δυστυχώς η ζωή δεν ανα-

βάλλεται.» Κατά την διάρκεια της εθελοντικής αιμοδοσίας δια-

νεμήθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια της Διεθνούς Ένωσης

Αστυνομικών ( I.P.A) και αναμνηστικά δώρα της.

Δυστυχώς η ζωή δεν αναβάλλεται…

ΛΑΣΙΘΙ

Όχι στην δημιουργία ελλειμματικών 
και επικίνδυνων Υπηρεσιών

Τ
ις ενστάσεις της όσον αφορά τον τρόπο στελέχωσης του

Κλιμακίου Ιεράπετρας (ΚΑΕ), υπέβαλε στον Αρχηγό της

Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κων/νο Τσου-
βάλα η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου.

Όπως τονίζει η στελέχωσή του από το υπάρχον προσωπικό

του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων (Τ.Α.Ε.) Λασιθίου,

δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην ήδη υποστελεχωμένη

Υπηρεσία. Η υπάρχουσα δύναμη του Τ.Α.Ε. Λασιθίου είναι

εξήντα (60) αστυνομικοί εκ των οποίων, οι περισσότεροι των

οποίων είναι αποσπασμένοι (σ.σ. παρατίθενται αναλυτικά στοι-

χεία). «Όπως αντιλαμβάνεστε, το να στελεχωθεί το ΚΑΕ Ιερά-

πετρας με δώδεκα αστυνομικούς από το υπάρχον προσωπικό

του ΤΑΕ Λασιθίου και του ΚΑΕ Σητείας, μειώνοντας τις θέσεις,

από δεκαοκτώ (18) αστυνομικούς που είναι παρόντες σε δώ-

δεκα, δεν εξυπηρετεί καθόλου, αντίθετα θα προσθέσει άλλες

δυο προβληματικές υπηρεσίες στην Δ.Α Λασιθίου.

Αναρωτιόμαστε επίσης, πως αυτά τα δυο κλιμάκια θα μπο-

ρέσουν να ανταπεξέλθουν στις αρμοδιότητές τους με μόνο

δώδεκα αστυνομικούς το καθένα από τους οποίους κάποιοι

θα είναι απόντες λόγω αδειών ή άλλων κωλυμάτων αλλά και

διάθεσης προσωπικού για φύλαξη των κτιρίων με τις συστε-

γαζόμενες υπηρεσίες, πρακτικά αυτό είναι αδύνατο.

Σας θυμίζουμε ότι ο σκοπός της αναδιάρθρωσης ήταν η

συγχώνευση Υπηρεσιών ώστε να δημιουργηθούν καλύτερες

επανδρωμένες Υπηρεσίες για την αύξηση των περιπολιών, που

συνεπάγεται καλύτερη αστυνόμευση των περιοχών και την αύ-

ξηση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες. Εδώ όμως

παρατηρούμε ότι θα έχουμε πλέον την δημιουργία τριών ομά-

δων οι οποίες θα είναι αδύνατο να ανταποκριθούν στο μον-

τέλο της ειδικής αυτής Υπηρεσίας ως αρχικά είχε δημιουργηθεί

για την αντιμετώπιση της βαρύνουσας εγκληματικότητας, κα-

θώς έκαστη περιπολία πλέον θα αποτελείται από δύο αστυ-

νομικούς ή και καθόλου σε κάποιες περιπτώσεις, σε σύγκριση

με το παρελθόν που οι περιπολίες της στελεχώνονταν από

πέντε αστυνομικούς έκαστη. Σύμφωνα με τα ως άνω αναφε-

ρόμενα και ειδικά σε αυτή την παράγραφο, υπάρχει τεράστιος

κίνδυνος να πληγεί σοβαρά το κύρος και η αποτελεσματικό-

τητα αυτής της καταξιωμένης και αναγνωρίσιμης Υπηρεσίας.

Το σωματείο τέλος, προτείνει την αναστολή της ίδρυσης του

Κλιμακίου Ιεράπετρας έως ότου το Αρχηγείο της Ελληνικής

Αστυνομίας, είναι σε θέση να στελεχώσει με προσωπικό με

έκτατες μεταθέσεις εκτός νομού, γι’ αυτό το σκοπό και μόνο

και β) να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις του ΤΑΕ Λασιθίου και

ειδικά των δυο κλιμακίων εκ των οποίων το καθένα να έχει

τουλάχιστον δεκαοκτώ άτομα ώστε να μπορούν να ανταπε-

ξέρχονται στις υποχρεώσεις τους.

Άμεση εξιχνίαση
Η Ένωση εξέδωσε επίσης ανακοίνωση τονίζοντας τα εξής: Με

αίσθημα περηφάνιας, εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια

σε όλους τους συναδέλφους της Δ.Α. Λασιθίου για την άμεση

εξιχνίαση της υπόθεσης ανθρωποκτονίας που συγκλόνισε ολό-

κληρη την κοινωνία της Κρήτης. Η ενέργειά τους αυτή, είχε ως

αποτέλεσμα την πλήρη εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας

των πολιτών. Η επιτυχία αυτή, προϊόν του επαγγελματισμού και

της εμπειρίας που έχουν οι Αστυνομικοί αλλά και της άψογης

συνεργασίας όλων των αστυνομικών υπηρεσιών της Διεύθυνσής

μας, όπου παρά την έλλειψη σε ανθρώπινο δυναμικό και υλι-

κοτεχνικό εξοπλισμό, απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι με το φι-

λότιμό τους και τιμώντας πάντα τον όρκο που έχουν δώσει, είναι

πάντα εδώ, δίπλα στον πολίτη, για να πατάξουν την εγκληματι-

κότητα. Συνάδελφοι, συνεχίστε έτσι στο δύσκολο έργο σας!
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Αναγκαίες διευκρινίσεις 
για την απόφαση σταθμό του ΤΕΑΠΑΣΑ

Του 
Χρήστου Μαυραγάνη,

Προέδρου του ΔΣ 
της Π.Ο.ΑΣ.Υ. 

και προέδρου 
της ΕΑΣΥΑ

Μ
ε βάση την ενημέρωση που είχα από

την Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟ-

ΑΣΥ, αλλά και τη Διοίκηση του ΤΕΑ-

ΠΑΣΑ, οφείλω, προς ενημέρωση όλων των

συναδέλφων, να διευκρινίσω τα παρακάτω

για την απόφαση-σταθμό του ΤΕΑΠΑΣΑ: 

α) Αφορά όλες τις περιπτώσεις συνταξιο-

δότησης, είτε αυτές είναι ακούσιες είτε είναι

εκούσιες. Δηλαδή, με την απόφαση αυτή δι-

καιούνται εφάπαξ όσοι συνταξιοδοτήθηκαν

με παραίτηση, με όριο ηλικίας, με κρίσεις,

λόγω υγείας και λόγω θανάτου, ανεξάρτητα

από τον διοικητικό βαθμό που έφεραν στην

ενέργεια.

β) Το εφάπαξ καταβάλλεται με τη συμ-

πλήρωση των απαιτούμενων κάθε φορά δι-

καιολογητικών και την προσκόμιση αυτών

στον αρμόδιο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλι-

σης. Από την έκδοση της παραπάνω από-

φασης η πράξη «Προκαταβολή Σύνταξης»

του ΓΛΚ αποτελεί πλέον δικαιολογητικό για

τη χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος και

πρέπει να περιλαμβάνεται στις σχετικές εγ-

κυκλίους των Αρχηγείων. 

γ) Η διοικητική πράξη που έχει τίτλο

«Προκαταβολή Σύνταξης» και ΟΧΙ Προσω-

ρινή Σύνταξη, είναι μια πράξη που περιέχει

κρίση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και εκ-

δίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Συντάξε-

ων του ΓΛΚ. 

δ) Η «Προκαταβολή Σύνταξης» του ΓΛΚ

αναφέρει ρητά και κατηγορηματικά ότι: α)

χορηγείται στον ενδιαφερόμενο (συνταξιού-

χο) γιατί δε δύναται για τεχνικούς λόγους

να δοθεί κύρια σύνταξη και β) από τον πλή-

ρη έλεγχο των δικαιολογητικών δικαιούται

κύριας σύνταξης.

ε) Η απόφαση «Σταθμός» του ΤΕΑΠΑΣΑ σε

καμία περίπτωση δεν πάρθηκε εν κρυπτώ,

αλλά δημοσιεύθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥ-

ΓΕΙΑ και είναι σε γνώση της Εποπτεύουσας

Αρχής του Ταμείου, αφού οι αποφάσεις κοι-

νοποιούνται σε αυτήν. Κανένας μας, δε θα

πρέπει να λησμονεί ότι το εφάπαξ βοήθημα

είναι κρατημένα χρήματα συναδέλφων και

θα πρέπει να αποδίδεται σε αυτούς για κοι-

νωνικούς λόγους. Κλείνοντας, θέλω να το-

νίσω ότι η παραπάνω απόφαση είναι καθ’

όλα νόμιμη, αντικειμενική και διαφανής.

Πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στο Διοι-

κητικό Συμβούλιο του ΤΕΑΠΑΣΑ, το οποίο

πήρε μια τόσο σημαντική απόφαση, με στόχο

να συνδράμει τους συνταξιοδοτηθέντες συ-

ναδέλφους και να καλύψει το κενό της Πο-

λιτείας που ακόμα δεν έχει βρει τον τρόπο

υπολογισμού της κύριας σύνταξης. Όσοι

ψάχνουν σε αυτήν την απόφαση και κατ’

επέκταση στους εκπροσώπους των Ομο-

σπονδιών τυχόν ύποπτες και φωτογραφικές

κινήσεις που εξυπηρετούν ημετέρους, θα

τους συμβούλευα να ψάξουν στις αποφάσεις

και στις διατάξεις νόμων του 2014 που χο-

ρηγούν εφάπαξ στην ενέργεια και εννοείται

χωρίς συνταξιοδοτική πράξη...

Η ενίσχυση των αστυνομικών τμημάτων,
ανάσα για τον εργαζόμενο αστυνομικό

Του 
Μανώλη Μαργετάκη,

Μέλος Δ.Σ. ΕΑΣΥΑ

Η
ενίσχυση των αστυνομικών τμημάτων

τάξης της Αττικής με τους νεοεξερχό-

μενους συναδέλφους από τις σχολές

αστυφυλάκων, ήταν και θα είναι ένα πάγιο

συνδικαλιστικό αίτημα. Με αυτόν τον τρόπο

η ασφάλεια ως κοινωνικό αγαθό ενισχύεται

στις γειτονιές του λεκανοπεδίου Αττικής για

τον απλό πολίτη, ενώ ταυτόχρονα εξυπηρετεί

τον απώτερο στόχο για την αλλαγή της εικό-

νας της Αστυνομίας, από μηχανισμό κατα-

στολής σε οργανισμό παροχής κοινωνικών

υπηρεσιών στον πολίτη. Επιπλέον, δίνει ανά-

σες στους ήδη επιβαρυμένους εργασιακά συ-

νάδελφους, που δεν είναι υπερβολή να πούμε

ότι εργάζονται σε συνθήκες ασφυξίας, κυρίως

στα Α.Τ. της Αθήνας. Συγκεκριμένα νέοι συ-

νάδελφοι μας θα τοποθετηθούν με βάση την

σειρά εξόδου από τη σχολή και σύμφωνα με

την επιλογή τους ως εξής: -Δ/νση Αστυνο-

μίας Αθηνών 202 θέσεις -Δ/νση Αστυνομίας

Πειραιώς 55 θέσεις -Δ/νση Αστυνομίας Β/Α

Αττικής 60 θέσεις -Δ/νση Αστυνομίας Ν/Α

Αττικής 55 θέσεις -Δ/νση Αστυνομίας Δυτι-

κής Αττικής 130 θέσεις.

Δυστυχώς όμως από μόνη της αυτή η ενί-

σχυση των Αστυνομικών Τμημάτων τάξης δεν

είναι αρκετή, αφού σε δυο χρόνια υπάρχει

κίνδυνος πάλι τα Τμήματα να υπολειτουργούν,

αφού το σύνολο των συνάδελφων θα κάνει

αιτήσεις για άλλες Υπηρεσίες, εάν συνεχίζουν

να βιώνουν εργασιακές συνθήκες γαλέρας. Γι’

αυτό χρειάζεται, παράλληλα, να θεσμοθετη-

θούν οι παρεμβάσεις εκείνες που θα έχουν ως

στόχο να επιτευχθούν ανθρώπινες εργασιακές

συνθήκες με σεβασμό στην αξιοπρέπεια του

χαμηλόβαθμου κυρίως προσωπικού.

Οι κυριότερες είναι: α) η εφαρμογή απα-

ρέγκλιτα της έκδοσης εβδομαδιαίας υπηρεσίας

ώστε να πάψει επιτέλους η εργασιακή ομηρία

και η αδυναμία προγραμματισμού του προσω-

πικού και οικογενειακού μας βίου, β) να θε-

σμοθετηθεί πειθαρχικά η δίωξη της μη απόδο-

σης ημερήσιας ανάπαυσης σε εβδομαδιαία βά-

ση, ώστε να μην ξαναπαρουσιαστούν φαινό-

μενα 30 συνεχόμενων ημερών εργασίας χωρίς

ρεπό, γ) απόδοση σε όλους τους νέους συνά-

δελφους, τουλάχιστον του αλεξίσφαιρου γιλέ-

κου από την πολιτεία αν και θα έπρεπε να ήταν

αυτονόητο και δ) να δοθούν οι οδηγίες εκείνες

προς την Διοίκηση των Υπηρεσιών ώστε να με-

ριμνήσουν με αίσθημα ευθύνης στην επίλυση

ζητημάτων που πιθανόν να προκύψουν για

τους νέους συναδέλφους κυρίως από την

επαρχία, μέχρι να εγκατασταθούν κανονικά. 

Η Ε.ΑΣ.Υ.Α. πρέπει να είναι και θα είναι

στο πλευρό των νέων συναδέλφων και

αρωγός στα εργασιακά προβλήματα που θα

προκύψουν, με συνεχή παρουσία στους

χώρους εργασίας, για μια πιο ανθρώπινη

Αστυνομία.

Του 
Αθανάσιου 

Αθανασόπουλου, 
Ειδικού συνεργάτη 

της Π.Ο.ΑΣ.Υ. 

Α
παντήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν

από την Νορβηγική Αστυνομία μέσω

της Eurocop για τη λειτουργία των

αστυνομικών θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης και ειδικότερα σε ό,τι μας αφορά για την

Ελληνική Αστυνομία, δόθηκαν από τον ειδι-

κό συνεργάτη της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Αθανάσιο
Αθανασόπουλο. Τα ερωτήματα αφορούσαν

τις αστυνομικές δομές στη χώρα μας, τις

υποδομές, το ανθρώπινο δυναμικό, τα ζητή-

ματα της εκπαίδευσης και την πολιτική στον

τομέα της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Εκ μέρους μας τονίσαμε ότι ο αριθμός των

υπηρετούντων αστυνομικών είναι διαρκώς

μειούμενος στη χώρα μας δεδομένου ότι ο

δημόσιος τομέας στην Ελλάδα έχει συρρι-

κνωθεί δραματικά τα τελευταία έτη και ιδίως

μετά το 2011 όπου λόγω της περιστολής των

δημοσίων δαπανών, αλλά και των αλλαγών

που επήλθαν στο ασφαλιστικό και συνταξιο-

δοτικό καθεστώς, εξανάγκασε πολλούς ερ-

γαζομένους μεταξύ και αυτών τους αστυνο-

μικούς να αποχωρήσουν από την ενεργό

υπηρεσία. Επίσης, με την θέσπιση του ν.

4281/14 «Αναδιάρθρωση αναδιοργάνωση

αστυνομικών υπηρεσιών», διεγράφησαν

6.700 κενές οργανικές θέσεις που υπήρχαν

έως τότε στην Ελληνική Αστυνομία και οι

οποίες δεν πρόκειται να καλυφθούν ποτέ.

Ομοίως, λόγω του δανεισμού της Χώρας μας

από τους θεσμικούς παράγοντες της Ευρώ-

πης οι προσλήψεις στην Ελληνική Αστυνομία

είναι κατά πολύ περιορισμένες και ενώ υπήρ-

χαν ανά έτος 1.200 περίπου προσλήψεις,

σήμερα και μετά βίας προσλαμβάνονται 240

αστυφύλακες και 40 αξιωματικοί. Κατ’ εκτί-

μηση η δύναμη της Ελληνικής Αστυνομίας

έχει μειωθεί σε ποσοστό 25-30%.

Σύμφωνα με τα πληθυσμιακά δεδομένα της

Χώρας και τα απογραφικά στοιχεία της στατι-

στικής υπηρεσίας αλλά και της απογραφής

που έγινε στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας

και τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., σε συνάρτηση

με τον μεγάλο αριθμό προσφύγων και μετα-

ναστών που βρίσκονται σήμερα στην Ελληνική

Επικράτεια ο αριθμός αστυνομικών/πολιτών

είναι κατ’ εκτίμηση 1 ανά 230.

Σε ό,τι αφορά την αποστολή της Ελληνι-

κής Αστυνομίας, τονίσαμε ότι αυτή είναι όρ-

γανο του Κράτους που έχει ως αποστολή τη

διαχείριση της Εθνικής και Δημόσιας Ασφά-

λειας, την τήρηση της δημόσιας τάξης και

γενικώς την άσκηση της αστυνόμευσης

στην Ελλάδα. Καλύπτει μεγάλο τομέα ευθυ-

νών, καθώς έχει να κάνει από την κυκλο-

φορία οχημάτων μέχρι την αντιμετώπιση

τρομοκρατικών πράξεων. Η Ελληνική Αστυ-

νομία με τη σημερινή της μορφή ιδρύθηκε

το έτος 1984, με την κατάργηση και συγ-

χώνευση της Αστυνομίας Πόλεων και της

Ελληνικής Χωροφυλακής. Σύμφωνα με το

νόμο 2800/2000 που διέπει κυρίως την

λειτουργία της, η Ελληνική Αστυνομία είναι

όργανο τάξης και ασφάλειας, με πολυσχιδή

καθήκοντα τα οποία παραθέσαμε αναλυτικά. 

Η εκπαίδευση
Η εισαγωγή των σπουδαστών στις σχολές

της Ελληνικής Αστυνομίας (αστυφυλάκων και

αξιωματικών) γίνεται με το σύστημα πρόσβα-

σης των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκ-

παίδευση με ευθύνη του Υπουργείου Εθνικής

Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η εκπαίδευση

των αστυνομικών στην Ελλάδα είναι συνεχής

και για όλο τον εργασιακό βίο, από την ημέ-

ρα εισαγωγής των σπουδαστών στις αστυ-

νομικές ακαδημίες αλλά και κατά την έξοδό

τους και την τοποθέτησή τους σε όλες τις

υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Δια-

κρίνεται κυρίως σε εκπαίδευση επί θεμάτων

αυτοάμυνας, οπλοτεχνικής, χρήση πυροβό-

λων όπλων, σκοποβολής, ελέγχου υπόπτων

οχημάτων και υπόπτων ατόμων, ασφαλής και

γρήγορη οδήγηση, εκπαίδευση γενικότερη σε

θέματα τάξης, ασφάλειας, μεταγωγών, μετα-

νάστευσης, τροχαίας, τρομοκρατίας κ.λπ.  Ο

αριθμός των εισακτέων δοκίμων αστυφυλά-

κων και αξιωματικών στις αστυνομικές ακα-

δημίες, καθορίζεται με αποφάσεις της πολι-

τικής ηγεσίας, σε συνδυασμό με τις προτά-

σεις του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. 

Η Χώρα μας τα τελευταία χρόνια βιώνει

μια άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση,

που αναπόφευκτα αυτή η κρίση επιφέρει

σταδιακή μείωση των δημοσίων υπαλλήλων

και παράλληλη συρρίκνωση του δημόσιου

τομέα, όπου από αυτή την πολιτική γραμμή

δεν έμεινε ανεπηρέαστη και η Ελληνική

Αστυνομία. Ασφαλώς, αυτή η πολιτική επι-

βάλλεται σύμφωνα με την Κυβέρνηση και

από τους θεσμικούς παράγοντες, οι οποίοι

επιβάλλουν υπό καθεστώς επιτροπείας την

δημοσιονομική προσαρμογή και εξυγίανση

του Ελληνικού Κράτους, μια πολιτική που

ασφαλώς λειτουργεί εις βάρος της αστυνό-

μευσης και του αγαθού της ασφάλειας των

πολιτών, όπου βεβαίως ευημερία δίχως

ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρξει.

Η κρίση δεν άφησε ανεπηρέαστη 
ούτε την Ελληνική Αστυνομία



Το 27ο εκλογοαπολογιστικό συνέδριο

ανέδειξε νέα όργανα στην Ομοσπονδία

μας. Ο νέος συνδικαλιστικός νόμος με την καθιέ-

ρωση της απλής αναλογικής άνοιξε το δρόμο για

την υποβολή υποψηφιοτήτων και η όλη διαδικασία

δοκιμάστηκε για δεύτερη φορά από την ψήφισή

του. Μεγαλύτερη εκπροσώπηση, μεγαλύτερο πάθος

και πολύ περισσότερο βάθος στις ζυμώσεις και τις

συνεργασίες. Με την ελπίδα ότι όλα αυτά θα απο-

βούν επ’ ωφελεία του συνδικαλιστικού μας κινή-

ματος για το καλό των συναδέλφων, εκφράζουμε

σε όλους τις καλύτερες ευχές μας για μια πιο πα-

ραγωγική και αποτελεσματική θητεία.

Η συμμετοχή στις συνδικαλιστικές δια-
δικασίες συνιστά υπεύθυνη στάση. Η

υπευθυνότητα μεταφράζεται σε πιστή απεικόνιση
της πραγματικότητας, ουσιαστική κατάθεση ιδε-
ών και προτάσεων, συνεργασίες με πνεύμα ενό-
τητας και συναδελφικότητας, διάλογο με τους
αρμόδιους φορείς και παράγοντες και αισιοδοξία
ότι με τον αγώνα μας μπορούμε να ανταποκρι-
θούμε στις προσδοκίες εκείνων που πίστεψαν
και πιστεύουν σε μας.

Τα οικονομικά αιτήματα, αλλά και οι θεσμι-

κές αλλαγές, κυριάρχησαν στο συνέδριο

και είναι τα θέματα που θα συνεχίσουν να απασχο-

λούν και το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο. Στο

συνέδριο, αναλύθηκαν με κάθε ειλικρίνεια οι αγώ-

νες που δόθηκαν και τα αποτελέσματα που είχαν.

Η συντριπτική πλειοψηφία των συνέδρων απέρριψε

την άδικη κριτική που ασκήθηκε στην απερχόμενη

διοίκηση, διότι γνωρίζει ποιος νομοθετεί και ποιος

ευθύνεται για τις άδικες μειώσεις μισθών και συν-

τάξεων, για τη ληστεία του ΤΕΑΠΑΣΑ, για την κατα-

κρεούργηση του προϋπολογισμού λειτουργικών

δαπανών και προμηθειών της αστυνομίας, για το

πάγωμα των προσλήψεων και το κλείσιμο των

αστυνομικών σχολών…

Ανησυχία προκαλεί η αύξηση των μετα-
ναστευτικών ροών στα νησιά του Βορεί-

ου Αιγαίου και στα χερσαία σύνορα με την
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Σ
την εξιχνίαση της απαγωγής του Μιχάλη Λεμπιδάκη και στην

εγκληματικότητα ήταν αφιερωμένη η εκπομπή Αστυνομία &

Κοινωνία της Π.Ο.ΑΣ.Υ. που μεταδόθηκε στις 11/10/17

από τον τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky με καλεσμένους τους δη-

μοσιογράφους του αστυνομικού ρεπορτάζ Μίνα Καραμήτρου και

Μανώλη Σταυρακάκη.

Μια επίκαιρη από κάθε άποψη εκπομπή, αφού την επομένη,

ακολούθησε η αποτρόπαιη δολοφονία επώνυμου δικηγόρου,

εκτοξεύοντας στα ύψη όχι μόνο το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον,

αλλά αυτήν την ίδια την προσοχή του πολιτικού κόσμου, αφού

στην αρχή φάνηκε να πρόκειται για τρομοκρατική πράξη με πο-

λιτικά κίνητρα. Δεν θα σταθούμε στο αν και ποιοι βιάστηκαν να

δουν τρομοκράτες και κουκουλοφόρους πίσω από αυτήν την απεχ-

θή εγκληματική ενέργεια αφού σε κάθε περίπτωση κάθε έγκλημα

προκαλεί ανασφάλεια και άρα τρομοκρατεί τους φιλήσυχους πολί-

τες. Εκείνο που μένει από όλη αυτήν την ιστορία και που πρέπει προ-

φανώς να απασχολεί τους θεσμούς είναι ο τρόπος που παρουσιά-

ζονται τα αστυνομικά γεγονότα από τα ΜΜΕ για να μην προκαλείται

βλάβη τόσο στην εικόνα τους όσο και στην εικόνα της χώρας.

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις αμετροέπειας και κιτρινισμού στο

βωμό της τηλεθέασης, της ακροαματικότητας και της αναγνωσιμό-

τητας. Ευτυχώς όμως που αυτές δεν αποτελούν τον κανόνα, κι αυτό

φάνηκε και από τον τρόπο που χειρίστηκαν τα ΜΜΕ την υπόθεση

Λεμπιδάκη. 

Παρά το γεγονός της παρατεταμένης ομηρείας, τα ΜΜΕ επέ-

δειξαν καλή στάση και δεν τίναξαν στον αέρα τις έρευνες. Δεν

άσκησαν πίεση στους αστυνομικούς που ασχολούνταν με την

υπόθεση, με δημοσιεύματα του τύπου «τι κάνει η αστυνομία;»

«δεν ενδιαφέρεται για τη ζωή του ομήρου» κ.λπ. Ήταν μια υπεύ-

θυνη στάση προς παραδειγματισμό ένθεν κακείθεν. 

Κατά τα άλλα, η στατιστική της εγκληματικότητας δείχνει αυ-

ξομειώσεις σε διάφορους δείκτες βαριάς και ελαφριάς εγκλημα-

τικότητας, πίσω από τις οποίες κρύβονται νέας ποιότητας εγκλή-

ματα, άγριες καταστάσεις και παραβατικές συμπεριφορές, «εισα-

γόμενες». Η Ελληνική Αστυνομία, όπως τονίστηκε και στην εκ-

πομπή, χρεώνεται με την μεγάλη επιτυχία της εξιχνίασης της απα-

γωγής του Μ. Λεμπιδάκη, καθώς και με πολλές άλλες επιτυχίες

στην εξιχνίαση δολοφονιών, συλλήψεις άλλων δραστών κλπ. Όλα

αυτά, προκαλούν αισθήματα υπερηφάνειας και στέλνουν πολλά

μηνύματα εντός κι εκτός αστυνομίας. Οι συνάδελφοι αξίζουν πολ-

λών συγχαρητηρίων γιατί όλοι γνωρίζουμε τις αντιξοότητες και

τα προβλήματα υπό τα οποία εργάζονται.

( )

ΑΤ-ΑΞΙΕΣ
Υπεύθυνη στάση

είπαν &
έγραψανεκΚΕΝΤΡΙκός

«Συγχαρητήρια στην ΕΛ.ΑΣ. 
για την απελευθέρωση 
του Μ. Λεμπιδάκη! 
Έχει τις επιχειρησιακές
δυνατότητες να φέρει 
εις πέρας δύσκολες αποστολές».

Κυριάκος Μητσοτάκης
Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας

«Βλέπουμε τη βελτίωση 
των δεικτών εγκληματικότητας.
Μια αστυνομία που δεν έβαλε 
ως κύριο στόχο την καταστολή
και άρχισε να δουλεύει 
με συστηματικό τρόπο. 
Και αυτό, παρά τις μικρόψυχες
αντιδράσεις της αντιπολίτευσης,
που προσπαθεί να παίξει 
στο δίπολο καλή αστυνομία-κακός
υπουργός».

Νίκος Τόσκας
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών

Ήθελαν (απ)αγωγή ΝέαΑστυνομία Σεπτέμβριος 2017

Τουρκία. Η ελληνική πολιτεία δεν έχει λάβει τα
αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση του προ-
βλήματα και οι επόμενοι δύσκολοι χειμερινοί
μήνες θα βρουν και πάλι την αστυνομία να
τρέχει για να καλύψει τις ανεπάρκειες άλλων…

Η δημοσίευση των στατιστικών στοιχείων

και η αποτίμηση της συνολικής δραστηριό-

τητας της Ελληνικής Αστυνομίας για το α’ εξάμηνο

του 2017 προσφέρονται για αναλύσεις και εξα-

γωγή συμπερασμάτων. Σύμφωνα με το Αρχηγείο,

καταγράφεται μείωση σε κατηγορίες αδικημάτων

που επηρεάζουν άμεσα το αίσθημα ασφάλειας

των πολιτών. Ειδικότερα, σε σύγκριση με το Α’

εξάμηνο του 2016, καταγράφονται λιγότερες λη-

στείες και κλοπές σε οικίες και καταστήματα, λι-

γότερες ληστείες σε Σούπερ Μάρκετ – Καταστή-

ματα Ψιλικών και Τράπεζες καθώς και λιγότερες

αρπαγές τσαντών. Από τους συνολικά 59.434

συλληφθέντες για αξιόποινες συμπεριφορές κα-

κουργηματικού και πλημμεληματικού χαρακτήρα,

οι 34.450 ενέχονται σε ανθρωποκτονίες, ληστεί-

ες, κλοπές και διαρρήξεις σπιτιών, αυτοκινήτων,

καταστημάτων, ναρκωτικά, απάτες κ.λπ.

Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της Κρήτης,
όπως και η Ομοσπονδία, εξέφρασαν τα

θερμά τους συγχαρητήρια σε όλους τους συ-

ναδέλφους που εργάστηκαν για την εξιχνίαση
της απαγωγής του επιχειρηματία Μ. Λεμπιδά-
κη. Είναι το ελάχιστο που μπορούσαν να κά-
νουν για αυτούς που εργάζονται αγόγγυστα,
με επαγγελματισμό και μεράκι, πιστοποιώντας
το ρόλο τους σε μια κοινωνία γονατισμένη
από τα Μνημόνια και τους εφαρμοστικούς
τους νόμους. 

Οι εξωστρεφείς δράσεις και πρωτοβου-

λίες της Ομοσπονδίας μας έχουν συγκε-

κριμένη στόχευση. Αφενός αναδεικνύουν το δυ-

ναμισμό του συνδικαλιστικού μας κινήματος,

αφετέρου πιστοποιούν την απήχησή του στην ελ-

ληνική κοινωνία. Όσο πιο πολύ επικοινωνήσουμε

τις ιδέες και τις απόψεις μας μέσα στην κοινωνία,

τόσο πιο πολύ οι συμπολίτες μας θα προσφέρουν

τη στήριξή τους στον αγώνα μας.

Τα συγχαρητήρια πολλών Ενώσεων,
απέσπασε όμως και το νεοεκλεγέν Δι-

οικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Στο χέρι
όλων είναι να εργαστούν με ενότητα και ομο-
ψυχία για να μην διαψευστούν οι συνάδελφοι,
ανεξάρτητα από το ποιους συνδυασμούς και
ποια πρόσωπα είχαν επιλέξει να ενισχύσουν με
την ψήφο τους. Οι καιροί είναι δύσκολοι και
κανείς δεν περισσεύει.

Και τώρα, υβριδική μοτοσικλέτα-drone 
Η αστυνομία του Ντουμπάι
ενέταξε στο οπλοστάσιό της
και drone-«μοτοσυκλέτες».
Όπως, διαβάζουμε στα
σχετικά διαφημιστικά,
διαθέτει τέσσερις έλικες 
και μπορεί να πραγματοποιεί
χαμηλές πτήσεις 
με τον αστυνομικό 25 λεπτά
περίπου. Η ταχύτητα 
που μπορεί να αναπτύξει
είναι 70 χλμ ανά ώρα. 


