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Φυλάσσει την πόλιν»

«

Η Ημέρα Μνήμης
των Ηρώων του
Σώματος, αποτελεί
απόδειξη έμπρακτου
σεβασμού και όχι μια
τυπική διαδικασία
στη μνήμη των
αδικοχαμένων
συναδέλφων μας.
Λυπούμαστε
ειλικρινά για τη
στάση της Ηγεσίας
που όχι μόνο ήταν
απούσα από την
κεντρική εκδήλωση,
αλλά που επιχειρεί
και να αλλάξει το
χαρακτήρα και τον
τρόπο διοργάνωσης
της τελετής
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Μπορούν να κοροϊδεύουν
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

SMS
Συναδέλφισσες,
συνάδελφοι
Η αστυνομική
πραγματικότητα
αποκαλύπτει το μέγεθος
των προβλημάτων και το
βάρος των ευθυνών
εκείνων που οφείλουν να
τα αντιμετωπίσουν.
Οποιαδήποτε προσπάθεια
ωραιοποίησης της
άσχημης κατάστασης που
όλοι μας βιώνουμε και
όλοι αγωνιζόμαστε να
διορθώσουμε, θα αποβεί
εις βάρος όλων,
συμπεριλαμβανομένων κι
εκείνων που κρύβουν τα
προβλήματα κάτω από το
χαλί. Γι’ αυτό θα
συνεχίσουμε τον αγώνα
μας όσο κι αν
ενοχλούνται από τις
αποκαλύψεις μας.

ΚΑΝΑΔΑΣ

Στο Τορόντο, η αστυνομία ανέπτυξε ένα
εκπαιδευτικό σύστημα που διδάσκει τους
αστυνομικούς πώς να χρησιμοποιούν το
διαλογισμό για να απορροφούν το στρες. Είχε
προηγηθεί συνέδριο με τη συμμετοχή 15 ομιλητών
- συνδυασμό βουδιστών φιλοσόφων,
επιστημόνων και επαγγελματιών ψυχικής υγείας,
οι οποίοι μοιράζονται πώς η πρακτική της
ευαισθητοποίησης μπορεί να έχει άμεσο και
ευεργετικό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία.

Έκθετη η πολιτική ηγεσία
για το επίδομα ΕΚΑΜ

Άμεση αποκατάσταση της αδικίας και αναδρομική θεσμοθέτηση του επιδόματος ζητά η Ομοσπονδία
Ομοσπονδία καταγγέλλει δημόσια την Κυβέρνηση για την οικονομική πολιτική που εφαρμόζει για το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και ειδικότερα για
τις ειδικές δυνάμεις των ΕΚΑΜ, που
αποτελούν την αιχμή του δόρατος κατά
της τρομοκρατίας στη χώρα μας. Τα αρμόδια υπουργεία αντί να μεριμνήσουν
για την αποκατάσταση της αδικίας που
σημειώθηκε το 2014, ακόμα κωφεύουν
παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις του
συνδικαλιστικού μας κινήματος.
Να θυμίσουμε ότι με το Ν.
4249/2014, έλαβε χώρα αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ με
το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, ορίζονται τα καθήκοντα, αρμοδιότητες και
γενικότερα όλα όσα αφορούν την στελέχωση και την έδρα της Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων (Δ.Ε.Α.Δ.),
καθώς και την αποστολή και τον σκοπό
της παραπάνω υπηρεσίας, με αποτέλεσμα οι ΕΚΑΜ να υπαχθούν σε άλλη
υπηρεσία και έτσι οι υπηρετούντες σε
αυτές, να απολέσουν το επίδομα που
λάμβαναν. Έκτοτε η Ομοσπονδία έχει
θέσει το θέμα ουκ ολίγες φορές στην
πολιτική και φυσική ηγεσία, λαμβάνοντας μόνο υποσχέσεις. Σήμερα καθίσταται πλέον επιτακτική η θεσμοθέτηση της
διόρθωσης της αδικίας με την αναδρομική αναπροσαρμογή του μηνιαίου επιδόματος ειδικών συνθηκών στους συναδέλφους μας που υπηρετούν στις
ΕΚΑΜ, ήτοι από 141,92 € σε 300,00 €
μηνιαίως.
Στην ασφάλεια του πολίτη δε χωρούν
παζάρια και η κυβέρνηση οφείλει να ανα-
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γνωρίσει το επικίνδυνο έργο και την προσφορά των αστυνομικών στην κοινωνία.
Για να καταδειχθεί το μέγεθος της
κυβερνητικής ολιγωρίας, παραθέτουμε
έγγραφο της Ομοσπονδίας, που είχε
δημοσιευθεί πριν από ένα χρόνο, και
αφορούσε στην Κοινή Υπουργική Απόφαση των αναπλ. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών αναφορικά με το
ύψος της χορήγησης επιδομάτων κινδύνου, που περικόπτονταν αδίκως:
«Χθες, 21 Μαρτίου 2018, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(Β-1021), η υπ’ αριθ. 8002/1/520-γ΄
από 15-03-2018 Κοινή Υπουργική
Απόφαση (ΚΥΑ) των Αναπλ. Υπουργών
Εσωτερικών και Οικονομικών, αναφορικά με τον καθορισμό του ύψους, των
δικαιούχων, των όρων και των προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου (πτητικό, ΕΚΑΜ, ΕΜΑΚ, δυτών υποβρυχίων διασώσεων, καταδυτικό, ΜΑΤ,
ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών
και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών
σκύλων που χρησιμοποιούνται για την
ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων
ελέγχων) που καταβάλλονται στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.
Η ανωτέρω απόφαση, κινούμενη για
άλλη μια φόρα στο πνεύμα των μνημονίων και μη λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της Ομοσπονδίας μας, δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα, τόσο σε
μέρος του αστυνομικού προσωπικού
που δικαιούται τα εν λόγω επιδόματα,
όσο και στην κοινωνία που τυγχάνει
αποδέκτης αυτών των ειδικευμένων και

επαυξημένων σε κίνδυνο υπηρεσιών.
Ειδικότερα, προκαλούνται υπέρογκες
πραγματικές μειώσεις στις αποδοχές
του προαναφερόμενου προσωπικού από
την εφαρμογή της παραπάνω απόφασης
που δεν καλύπτονται από καμία προσωπική διαφορά, λειτουργώντας ενάντια
στο πνεύμα του εξουσιοδοτικού νόμου,
ο οποίος ορίζει ρητώς ότι, αν από τις
ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν τα στελέχη την 31-122016, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική».
Επισημαίνεται επίσης ότι μετά την παράταση της προθεσμίας για την έκδοση
της ως άνω αποφάσεως σε ΦΕΚ, αρχές
του έτους (19-01-2018), αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας συναντήθηκε
με τον τότε Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών, κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ, προκειμένου
να εκφράσει τις αντιρρήσεις της για το
σχεδιασμό του Υπουργείου μας αναφορικά με τα επιδόματα κινδύνου και να
καταθέσει σχετικές προτάσεις.

Συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία μας
στηλίτευσε τη μεθόδευση περικοπής
επιδομάτων σε συναδέλφους μας, όχι
στο σύνολό τους, αλλά συγκεκριμένων
κατηγοριών, καθώς και τη γενικότερη
φιλοσοφία και τον σχεδιασμό της απόφασης αυτής, ενώ προτάθηκε η ενσωμάτωση των επιδομάτων της ΕΚΑΜ σε
ένα, ύψους 291,92 € και η χορήγηση
προσωπικής διαφοράς σε όλες τις περιπτώσεις (ΕΚΑΜ, ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών σκύλων κ.λπ.) μέχρις
ότου, εξασφαλιστούν από την ΚΥΑ οι
προηγούμενες απολαβές των συναδέλφων (31-12-2016). Από την πλευρά
του, ο κ. Υπουργός δεσμεύτηκε για τη
μη ύπαρξη μειώσεων και έδωσε κατευθυντήριες οδηγίες προς τη Φυσική Ηγεσία του Σώματος για να υλοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω προτάσεις, μετά
από επεξεργασία, αναγνωρίζοντας το
πολύτιμο έργο των ειδικών αυτών Υπηρεσιών, ειδικότερα δε, στον ευρωπαϊκό
σχεδιασμό αντιμετώπισης εξεζητημένων
εγκλημάτων.

Κανένας άδικος αποκλεισμός
και καμία απομόνωση

Η ατζέντα του μήνα
07-01-19

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. καταγγέλλει τη συνεδρίαση του Κατώτερου
Συμβουλίου Μεταθέσεων ΑΕΑ, με αντικείμενο τις αποσπάσεις αστυνομικού προσωπικού στο εξωτερικό.

08-01-19

Έγγραφο προς την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κα
Όλγα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ για την καθαριότητα.

11-01-19

Σε συνέχεια των ενεργειών μας για την αντιμετώπισηεπίλυση συγκεκριμένων εκκρεμών ζητημάτων πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνομίας.

13-01-19

Με τον προσήκοντα σεβασμό στη μνήμη και την ιστορία
ενός πρωτεργάτη του συνδικαλιστικού κινήματος των
αστυνομικών, τελέστηκε με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας μας στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Κρίκελο
Ευρυτανίας, το 40ήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής του συναδέλφου μας Κώστα ΣΥΓΓΟΥΝΗ.

16 & 17-01-19

Με την καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας και τις ουσιαστικές παρεμβάσεις των ομιλητών σφραγίστηκαν οι
εργασίες του πρώτου Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας για το νέο έτος.

22 -01-19

Κλιμάκιο της Ομοσπονδίας συναντήθηκε εκ νέου με τον
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

22-01-19

Η Ομοσπονδία έχει συνέχεια, διάρκεια και μαχητικότητα.
Κανένας άδικος αποκλεισμός και καμία απομόνωση του Έλληνα αστυνομικού δεν είναι επιτρεπτές»,
τόνισε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γρ. Γερακαράκος.
φεξής δικαίωμα συμμετοχής
στις Γενικές Εξετάσεις για την
Σχολή Αξιωματικών θα έχουν
και όσοι αστυνομικοί έχουν τεθεί σε
κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχουν
παραπεμφθεί ενώπιον Πειθαρχικού
Συμβουλίου, ακόμα και εφόσον μέχρι
την έναρξη των εξετάσεων εξακολουθούν να τελούν σε διαθεσιμότητα ή
δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απαλλακτική απόφαση του οικείου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Το ίδιο δικαίωμα θα έχουν και όσοι
αστυφύλακες, υπαρχιφύλακες και αρχιφύλακες που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, συμμετέχουν στις
προαγωγικές εξετάσεις για την Σχολή Αρχιφυλάκων.
Αυτό έκρινε το Γ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την απόφασή του 2823/2018, με την οποία έκρινε αντισυνταγματικές τις αντίστοιχες διατάξεις του ΠΔ 3/2013, που απαγόρευαν την συμμετοχή όσων
τελούσαν σε διαθεσιμότητα ή όσων είχαν παραπεμφθεί σε Πειθαρχικό
Συμβούλιο, ως αντιβαίνουσες στις συνταγματικές αρχές της αξιοκρατίας
και της αναλογικότητας. «Δύο είναι τα πολύ ενδιαφέροντα σημεία της
συγκεκριμένης απόφασης», διευκρίνισε ο Νομικός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας, κ. Χαρ. Μπουκουβάλας, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση
ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας: «Πρώτον, ότι δίνεται και πάλι ιδιαίτερη αξία στην προσωπικότητα του Έλληνα αστυνομικού, όπως αυτή

Χιούμορ... του Κώστα Μητρόπουλου

29-01-19

Κρατάει χρόνια αυτή η …
κολόνια, μαρτυρώντας ότι
δύσκολα ως κοινωνία θα
προχωρήσουμε μπροστά.
Ένα διαχρονικό πρόβλημα,
αυτό της αντιμετώπισης των
διαδηλώσεων, έχει καταντήσει
πεδίο κομματικών
αντιπαραθέσεων και βεβαίως
αντικείμενο γελοιογραφιών.
Αντικείμενο σοβαρής μελέτης
προς επίλυσιν να δούμε πότε
και από ποιον θα γίνει!

Νέα συνάντηση μεταξύ της Ομοσπονδίας με τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κων/νο ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ.

30-01-19

Αναφορά – καταγγελία της Π.Ο.ΑΣ.Υ. προς στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, κατά παντός υπευθύνου, για παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 259
Π.Κ. και του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει.

31-01-19

Στην Κέρκυρα συνεδρίασε σύσσωμο το ΔΣ της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
υπό το βάρος των οξυμένων προβλημάτων των συναδέλφων μας στο Χ.Υ.Τ.Υ. Λευκίμμης.

Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας συναντήθηκε με τον
Διοικητή & Πρόεδρο Δ.Σ. του ΕΤΕΑΕΠ κ. ΜΠΡΙΚΗ Νικόλαο.

18-02-19

Συμβολική ενέργεια αντίδρασης, κλείνοντας την είσοδο
της Διεύθυνσης Διαχείρισης Χρηματικού του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας λόγω μη καταβολής δεδουλευμένων νυχτερινών.

21-02-19

Καταγγελία για την εμπλοκή στη χορήγηση δανείων του
ΤΕΑΠΑΣΑ.

26-02-19

Συνεδρίασε το ΔΣ για τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν το συνδικαλιστικό μας κίνημα, καθώς και διάφορα
οργανωτικά ζητήματα που τέθηκαν εκ μέρους μελών της
μειοψηφίας.

27-02-19

Εφεξής δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις για την Σχολή
Αξιωματικών και τη Σχολή Αρχιφυλάκων θα έχουν και όσοι
αστυνομικοί έχουν τεθεί σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή
έχουν παραπεμφθεί ενώπιον Πειθαρχικού Συμβουλίου.

προσδιορίζεται με τις συνταγματικές
αρχές της αξιοκρατίας και της αναλογικότητας, στο μέτρο που δεν επιτρέπουν τον απόλυτο αποκλεισμό από τις
εξετάσεις για προαγωγή με μόνο το
γεγονός της θέσης ενός αστυνομικού
υπαλλήλου σε διαθεσιμότητα ή της παραπομπής του σε Πειθαρχικό Συμβούλιο. Υπάρχουν και άλλα κριτήρια που
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για να
κριθεί “ικανός” για την συμμετοχή του
στις εξετάσεις. Το δεύτερο, ίσως και
σημαντικότερο, είναι ότι μοναδικό
συνταγματικά ανεκτό κριτήριο είναι η
προσωπική αξία και ικανότητα των Ελλήνων αστυνομικών τόσο για την
πρόσβασή τους στις δημόσιες θέσεις και αξιώματα όσο και για την εξέλιξή
τους, όπως και για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, χωρίς δυσμενείς
διακρίσεις και αποκλεισμούς. Η απόφαση αυτή είναι άμεσα εκτελεστή και
το ΠΔ πρέπει άμεσα να τροποποιηθεί σύμφωνα με το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης», συμπλήρωσε ο κ. Χαρ. Μπουκουβάλας.
«Η Ομοσπονδία έχει συνέχεια, διάρκεια και μαχητικότητα. Παράλληλα
με τους μεγάλης σημασίας, οικονομικού περιεχομένου, αγώνες, μαχόμαστε και για θεμελιώδη θεσμικά ζητήματα, όπως το συγκεκριμένο. Κανένας άδικος αποκλεισμός και καμία απομόνωση του Έλληνα αστυνομικού δεν είναι επιτρεπτές», τόνισε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γρ. Γερακαράκος.

Ε

Νέο έγγραφο προς την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
κα Όλγα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ για την αστυνομική παρουσία
στο Χ.Υ.Τ.Υ. Λευκίμμης Κέρκυρας.

7-02-19
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“

Η ζωή είναι
πάρα πολύ σύντομη
και πρέπει να φροντίζουμε
όχι για την απόκτηση
υλικών αγαθών, αλλά αιωνίων,
όπως για σωφροσύνη,
ανδρεία, αρετή, αγάπη.

”

Άγιος Αντώνιος
ο Μέγας

H Πολιτική Ηγεσία δεν έχει χρόνο
γι’ αυτού του είδους τις τομές…
ους τελευταίους μήνες, καίτοι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑΠΑΣΑ έχει
εγκρίνει μια σειρά από μεταρρυθμίσεις
που έχουν κυρίως θετικό πρόσημο για τους
ασφαλισμένους και τις οικογένειες αυτών, η
Πολιτική Ηγεσία δεν έχει χρόνο γι’ αυτού του
είδους τις τομές. Προφανώς η «φαιά ουσία»
διοχετεύεται στις λεγόμενες κρίσεις των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και ως εκ
τούτου όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες έχουν
παραμείνει στάσιμες.
Πέραν όμως των προαναφερομένων που
έχουν άμεσο αντίκτυπο στην Κυβέρνηση, η
στασιμότητα, δυστυχώς, έχει μεταφερθεί και
στις τυπικές λειτουργίες του Ταμείου, οι οποίες εξαρτώνται από την Πολιτική Ηγεσία του
Υπουργείου μας. Τέτοια λειτουργία θεωρείται
η έγκριση αποδέσμευσης κεφαλαίων για τη

Τ

χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων
αναγκών έτους 2019 που αφορά μεγάλο μέρος συναδέλφων μας πανελλαδικά.
Οι μνημονιακές πολιτικές των τελευταίων
ετών μεταφράζονται σε τεράστιες οικονομικοκοινωνικές απώλειες και για τον κλάδο των
Σωμάτων Ασφαλείας. Οι υποχρεώσεις των μελών τους, τόσο οι οικογενειακές όσο και οι
προσωπικές, είναι πολλές και δυστυχώς δεν
μπορούν να αντιμετωπιστούν με τις πετσοκομμένες αποδοχές τους. Οι αστυνομικοί, αλλά και
η πλειοψηφία των εργαζομένων σε παγκόσμιο
επίπεδο, όταν αντιμετωπίζουν μια έκτακτη οικονομική ανάγκη, ανατρέχουν στη λύση της
εύρεσης κεφαλαίων μέσω των Τραπεζών ή των
αλληλοβοηθητικών Ταμείων. Στη χώρα μας,
όπως έγινε ευρέως γνωστό τις τελευταίες ημέρες, δάνεια από τις Τράπεζες λαμβάνουν μόνον

οι εκλεκτοί… Οι αστυνομικοί και εν γένει οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη, οι οποίοι δεν ανήκουν στην παραπάνω
«ελίτ» και συνεπώς δεν μπορούν να πάρουν
δάνειο από Τράπεζες, είναι ασφαλισμένοι στο
ΤΕΑΠΑΣΑ (Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης) και
αναμένουν την υπογραφή της κυρίας Υπουργού για την αποδέσμευση των κεφαλαίων, την
έναρξη της διαδικασίας χορήγησης δανείων
(από 2.000€ έως 4.000€) και την υλοποίηση
των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ταμείου. Αποφάσεις που χαρακτηρίζονται
ως ζωτικής σημασίας τόσο για τους ασφαλισμένους όσο και για τον ίδιο τον Φορέα.
Όχι πολιτικά παιχνίδια στην πλάτη των εργαζομένων! Αφουγκραστείτε τις ανάγκες του
προσωπικού!! Εφαρμόστε το εναπομείναν κοινωνικό πλαίσιο της Χώρας μας!
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Μηνυτήρια αναφορά για τη διαρροή πορίσματος Ε.Δ.Ε.
Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. προασπίζεται με κάθε νόμιμο μέσο και το ρόλο της και τα συμφέροντα όσων εκπροσωπεί

ε στόχο την προστασία του θεσμού της Ελληνικής Αστυνομίας από αυθαίρετες και
παράνομες ενέργειες των διοικούντων που
βλάπτουν τα έννομα συμφέροντα των υφισταμένων
τους, η Ομοσπονδία μας με σχετική Αναφορά – καταγγελία στις 30 Ιανουαρίου 2019 προσέφυγε
στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, κατά
παντός υπευθύνου, για παραβάσεις των διατάξεων
του άρθρου 259 Π.Κ. και του Ν. 2472/1997,
όπως ισχύει.
Η προαναφερόμενη Αναφορά κατατέθηκε και
ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, της Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη κας Όλγας ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ και της Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη κας Κατερίνας
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ.
Ειδικότερα, η Ομοσπονδία ανέλαβε την πρωτοβουλία αυτή, με αφορμή τη διαρροή στον Τύπο
(«Εφημερίδα των Συντακτών», 28/12/2018) στοιχείων που αφορούν το περιεχόμενο της διενεργούμενης Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για την διερεύνηση της εμπλοκής αστυνομικών υπαλλήλων,
κατά την σύλληψη και τις συνθήκες θανάτου του
Ζακ Κωστόπουλου. Ενώ η Ένορκη Διοικητική Εξέταση δεν είχε ολοκληρωθεί, διότι εκκρεμούσαν οι

Μ

Γνωματεύσεις των ιεραρχικώς προϊσταμένων του
ενηργήσαντος αυτήν οργάνων, αλλά και η μετά τις
Γνωματεύσεις Απόφαση του διατάξαντος την Ε.Δ.Ε.
(ιεραρχικώς ανώτερου όλων οργάνου) επί του Πορίσματος, εδόθη στον Τύπο κατά παράβαση του
Νόμου, και ως εκ τούτου, έτυχε ευρείας δημοσιότητας, το Πόρισμα της Ε.Δ.Ε. και ενώ ακόμα η διοικητική εξέταση αυτής της τόσο σοβαρής υπόθεσης δεν είχε ολοκληρωθεί.
Η δημοσίευση του Πορίσματος της εκκρεμούσης
Ε.Δ.Ε., όπως σημειώνεται λεπτομερώς στην Αναφορά – καταγγελία, αντιβαίνει ευθέως:
Την «Αρχή της μυστικότητας» ή αλλιώς την «Αρχή
της έλλειψης δημοσιότητας» που προβλέπεται στα
άρθρα 26 παρ. 5, του άρθρου 8 παρ. 1 του Π.Δ.
120/2008 σε συνδυασμό με τα άρθρα 31 παρ. 2
και 241 Κ.Π.Δ..
Η διαρροή του Πορίσματος της μη περατωθείσης
Ε.Δ.Ε. (δεδομένου ότι διέρρευσε, ενώ εκκρεμούσαν
α) οι Γνωματεύσεις των ιεραρχικά ανώτερων του
συντάκτη του Πορίσματος και β) η επί του Πορίσματος Απόφαση του διατάξαντος την διεξαγωγή
αυτής), εκτός άλλων, συνιστά ευθεία παράβαση του
υπαλληλικού καθήκοντος εχεμύθειας, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο και έτσι

όπως εκδηλώθηκε, έβλαψε τους φορείς δικαιωμάτων των εγκαλουμένων, ποινικά και διοικητικά,
αστυνομικών.
Δεδομένου ότι η υπόθεση αυτή εκτός από την
Πειθαρχική της διερεύνηση, ερευνάται και Ποινικά,
εις βάρος δε των ελεγχόμενων αστυνομικών έχει
ασκηθεί ποινική δίωξη και η σχετική Ε.Δ.Ε. αφού
ολοκληρωθεί, ενσωματώνεται και αποτελεί υλικό
της ποινικής δικογραφίας, ως εκ τούτου η παρά το
νόμο δημοσίευση του Πορίσματος, συνιστά ευθεία
παράβαση του Νόμου 2472/1997 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και συγκεκριμένα των άρθρων
2 εδαφ. β) [«Ευαίσθητα δεδομένα», τα δεδομένα
που αφορούν …στα σχετικά με ποινικές διώξεις…],
εδαφ. γ) “Υποκείμενο των δεδομένων”, εδαφ. δ)
[“Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”
(“επεξεργασία”), κάθε… διαβίβ+αση, ή διάδοση ή
κάθε άλλης μορφής διάθεση,…] και 22 παρ. 4.
«Όποιος χωρίς δικαίωμα … μεταδίδει, ανακοινώνει,
τα καθιστά προσιτά σε μη δικαιούμενα πρόσωπα ή
επιτρέπει στα πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση των
εν λόγω δεδομένων… τιμωρείται με φυλάκιση και
χρηματική ποινή και αν πρόκειται για «ευαίσθητα
δεδομένα» (όπως εν προκειμένω) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή τουλάχι-

στον…», παρ. 6. «Αν ο υπαίτιος των πράξεων των
παρ. 1 έως 5 του παρόντος άρθρου είχε σκοπό …
να βλάψει τρίτον, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα
(10) ετών και χρηματική ποινή…» και παρ. 8. «Αν
οι πράξεις των παρ. 1 έως 5 του παρόντος άρθρου
τελέσθηκαν από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση έως
τριών (3) ετών και χρηματική ποινή».
Τέλος, η Ομοσπονδία μας, εκφράζοντας τον προβληματισμό που ήδη έχει διατυπωθεί και στα όργανα
αυτής, έκτοτε, θέτει προς απάντηση τα ερωτήματα α)
αν είναι αυτεπάγγελτη η δίωξη σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου 2472/1997 και
του άρθρου 259 Π.Κ. και β) αν θα έπρεπε (τουλάχιστον) να διαταχθεί Ε.Δ.Ε. για τη διερεύνηση των
συνθηκών της «διαρροής» και τον πειθαρχικό έλεγχο των υπαιτίων, δεδομένου ότι έχει ήδη παρέλθει
ένας μήνας από το δημοσίευμα που παραβίασε τόσο
την Αρχή μυστικότητας της διαδικασίας όσο και τα
ατομικά δικαιώματα των ελεγχόμενων.
Για την Ομοσπονδία μας είναι σαφής και ξεκάθαρος ο ρόλος της. Έχει χρέος να προασπίζεται με
κάθε νόμιμο μέσο και το ρόλο της και τα συμφέροντα όσων εκπροσωπεί, διότι δεν έχει κανείς το
δικαίωμα να παίζει πολιτικά και οποιαδήποτε άλλα
παιχνίδια εξουσίας στην πλάτη του αστυνομικού!

Να γίνει έρευνα για τις καταγγελίες της Ένωσης
αναφορικά με τις αυθαιρεσίες της Διοίκησης
ην αλληλεγγύη και τη στήριξη της
Ομοσπονδίας στον αγώνα που
κάνει για να αντιμετωπίσει τα
συσσωρευμένα προβλήματα των συναδέλφων μας, έχει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σάμου, η οποία πραγματοποίησε το Σάββατο, 09/02/2019,
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου AEOLIS στο Βαθύ Σάμου, την Τακτική Γενική Συνέλευσή της, παρουσία
του προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ Γρηγορίου και του μέλους
Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ
Εμμανουήλ.
Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης ο
πρόεδρος της Ομοσπονδίας ενημερώθηκε για τα οξυμένα προβλήματα των
συναδέλφων τα οποία δεν επιλύονται,
καίτοι έχουν από καιρό καταγγελθεί σε
ανώτατο επίπεδο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Β. Αιγαίου.
Κατά ανεξήγητο λόγο, το εργασιακό
καθεστώς στο νησί δεν έχει καμία σχέση

Τ

με τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς του σώματος, αφού το ωράριο
εργασίας αλλάζει διαρκώς, η εβδομαδιαία υπηρεσία επίσης, το υπόλοιπο αδείας
παραμένει άγνωστο πότε θα χορηγηθεί,
ενώ η αίσθηση που επικρατεί στην τοπική αστυνομία είναι ότι κάποια «αόρατη
δύναμη» προσπαθεί να ελέγχει τα πάντα
καταστρατηγώντας τους κανονισμούς
και τα δικαιώματα του προσωπικού. Όλα
αυτά επιδεινώνονται από το γεγονός ότι
η οργανική δύναμη είναι ελλειμματική
κατά 30% (70 άτομα λιγότερα) ενώ οι
ανάγκες για καθημερινή αστυνόμευση
και περιπολίες διαρκώς αυξάνονται.
Λαμβάνοντας το λόγο, ο πρόεδρος
της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ τόνισε ότι όλα αυτά δεν γίνονται
ανεκτά από κανένα μας και η Ομοσπονδία, όπως κάνει σε ανάλογες περιπτώσεις, θα τα θέσει υπόψη του Αρχηγείου
απαιτώντας άμεσα τη διερεύνηση των
καταγγελιών ώστε να αποδοθούν ευθύ-

νες. Η διοίκηση οφείλει να αναλαμβάνει
τις ευθύνες της και να δίνει πειστικές
απαντήσεις αντί να κρύβεται ή να επιχειρεί να «ανακαλύπτει» τους υπαίτιους των
προβλημάτων στο χαμηλόβαθμο προσωπικό.
Στην συνέχεια, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ενημέρωσε τους συναδέλφους για τις προτεραιότητες του αγώνα
μας αυτό το διάστημα, λαμβάνοντας
υπόψη τις αποφάσεις του ΣτΕ για ένα
δίκαιο μισθολόγιο, τις αγωγές για τη
διεκδίκηση των δώρων και του επιδόματος αδείας, την αναγκαιότητα της
αναβάθμισης της εκπαίδευσης, την αποδέσμευση από τα γήπεδα, και άλλα θεσμικά και οικονομικά αιτήματα. Διαβεβαίωσε μάλιστα τους συναδέλφους ότι η
Ομοσπονδία ακούει κάθε πρόβλημα και
κάθε παράπονό τους και δεν διστάζει να
συγκρουστεί με όποιον θεωρεί υπεύθυνο για την εργασιακή ανασφάλεια και τις
άθλιες συνθήκες εργασίας των αστυνο-

μικών. Η ύπαρξη πολυάριθμων κρατουμένων στα κρατητήρια, όπως καταγγέλθηκε, πολλές φορές δε χωρίς την διάθεση σκοπού κρατητηρίων, καθώς και η
πολυήμερη παραμονή ψυχασθενών
κρατούμενων έξωθεν των κρατητηρίων,
λόγω της πληρότητας αυτών από αλλοδαπούς μετανάστες, δημιουργούν στην
ουσία άτυπα ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. εντός αστυνομικών Υπηρεσιών. Αν ληφθεί υπόψη ότι
και στο hot spot διαμένουν πάνω από
4.500 αλλοδαποί, γίνεται κατανοητό το
μέγεθος του προβλήματος που καλείται
να αντιμετωπίσει συνολικά η Ελληνική
Αστυνομία στο νησί.
Η Ομοσπονδία, απαιτεί από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας να διενεργήσει έρευνα για τις καταγγελίες της
Ένωσης αναφορικά με τις αυθαιρεσίες
της Διοίκησης και να μην επιτρέψει την
ύπαρξη φαινομένων και καταστάσεων
που πέραν του ότι βλάπτουν το αστυνομικό προσωπικό, αποδιοργανώνουν την

εύρυθμη λειτουργία της αστυνομίας στο
ακριτικό αυτό νησί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη γενικότερη ασφάλεια της
χώρας μας.

Απαλλάξτε την ελληνική κοινωνία
από το όνειδος των «κουκουλοφόρων»
ι βίαιες επιθέσεις εναντίον των συναδέλφων
μας - αστυνομικών που διατέθηκαν σε μέτρα προστασίας του Κοινοβουλίου με
αφορμή το συλλαλητήριο για την ελληνικότητα της
Μακεδονίας και κατέληξαν τραυματισμένοι, κατά
δεκάδες, στο 401 ΓΣΝ, δεν περιποιούν τιμή για το
Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.
Δυστυχώς, τέτοιου είδους εικόνες θεωρούνται
«φυσιολογικές» και δεν προβληματίζουν κανέναν!!
Αφενός ο Έλληνας Αστυνομικός δεν μπορεί να δέχεται άκριτα - αδιαμαρτύρητα το ρόλο του θύματος
και η Ελληνική Αστυνομία να προσφέρεται για πολιτικά παιγνίδια, αφετέρου οι εικόνες που προβλήθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης και έκαναν το γύ-

Ο

ρο του κόσμου, δεν συνθέτουν μια σοβαρή και
υπεύθυνη διοίκηση στον τομέα της δημόσιας τάξης
και ασφάλειας.
Καλούμε όλο το πολιτικό σύστημα να σκύψει
σοβαρά στα προβλήματα της δημόσιας τάξης και
ασφάλειας και την «αγάπη» του για τον Έλληνα
Αστυνομικό, να την αποδείξει εμπράκτως, δίνοντας
κατ’ αρχάς ξεκάθαρες απαντήσεις στα πελώρια
ερωτηματικά των ίδιων των συναδέλφων μας που
αντιμετωπίστηκαν «ως πρόβατα επί σφαγή» στον
χθεσινό - εκ του αποτελέσματος - αρνητικό επιχειρησιακό σχεδιασμό. Από θαύμα δεν πλήρωσαν
με τη ζωή τους τις παθογένειες και τις χρόνιες αγκυλώσεις του ελληνικού κράτους δικαίου!

Ελληνική Αστυνομία, Ελληνική Δικαιοσύνη και
άλλοι θεσμοί της ελληνικής πολιτείας, οφείλουν να
ενώσουν τις δυνάμεις τους και να απαλλάξουν την
ελληνική κοινωνία από το όνειδος των «κουκουλοφόρων», βγάζοντάς τους επιτέλους τις «κουκούλες».
Τέλος, εκφράζουμε για άλλη μια φορά την αλληλεγγύη μας στους παθόντες συναδέλφους μας,
ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και επιστροφή στα
καθήκοντά τους.
Δεσμευόμαστε ότι θα σταθούμε δίπλα τους ως
πολιτική αγωγή επιζητώντας την παραδειγματική τιμωρία των συλληφθέντων.

Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2019 ΝέαΑστυνομία
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Η συμβολική διαμαρτυρία είχε θετικό αποτέλεσμα
Με δελτίο τύπου του Αρχηγείου ομολογείται η αδυναμία της μη καταβολής δεδουλευμένων νυχτερινών!

Ομοσπονδία μας, μετά την ανάδειξη του προβλήματος της μη καταβολής δεδουλευμένων νυχτερινών (σχετ. 500/12/20 από 21-012019 ανακοίνωσή μας), τις επανειλημμένες οχλήσεις μας προς την Ηγεσία του
Σώματος και τη διαπίστωση ότι το ζήτημα
αυτό δεν έχει επιλυθεί μέχρι το κλείσιμο
της τρέχουσας μισθοδοσίας, προέβη
πρωινές ώρες, στις 18 Φεβρουαρίου
2019, σε μια συμβολική ενέργεια αντίδρασης, κλείνοντας την είσοδο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Χρηματικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η παραπάνω οικονομική κατάσταση
είναι ενδεικτική για το τι πραγματικά
συμβαίνει στον Οργανισμό της Ελληνικής Αστυνομίας! Δυστυχώς, τα τελευταία
μνημονικά χρόνια, ο Οργανισμός μας,
όπως και όλοι οι Φορείς του Δημοσίου,
έχουν υποστεί τις επιπτώσεις της σκληρής δημοσιονομικής πολιτικής που
εφήρμοζαν και δυστυχώς ακόμα εφαρμόζουν οι μνημονιακές και μεταμνημονιακές κυβερνήσεις!
Η μη ύπαρξη μέσων, οι άθλιες εγκαταστάσεις στέγασης και υγιεινής πολλών Υπηρεσιών του Σώματος, ο μη
εφοδιασμός των αστυνομικών με τον
απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό
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κ.ά., είναι οι συνέπειες της οικονομικής
κρίσης στον Φορέα της Ελληνικής
Αστυνομίας που έχουν άμεσο αντίκτυπο, τόσο στην ασφάλεια των συναδέλφων μας όσο και σε αυτή του φορολογούμενου πολίτη!
Αναφορικά δε με το δελτίο τύπου του
Αρχηγείου που αφορά τη μη καταβολή
των δεδουλευμένων νυχτερινών, ειλικρινά ντρεπόμαστε! Είναι πραγματικά
λυπηρό η Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας να ενδιαφέρεται, μετά από τις
σημερινές κινητοποιήσεις της Ομοσπονδίας μας, μόνο για την ενημέρωση
των δημοσιογράφων και όχι αυτής του
αστυνομικού προσωπικού που όφειλε
ήδη να έχει ενημερώσει μέσω διαταγών
για το τι μέλλει γενέσθαι για τα δεδουλευμένα τους.
Αλήθεια, αφού δεν ενδιαφέρεστε για
το προσωπικό, αλλά μόνο για την εικόνα σας, θα ενημερώσετε την κοινή γνώμη και παράλληλα τον Έλληνα αστυνομικό, για το τι γίνεται με τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό του Σώματος, τη συντήρηση και λειτουργία των μέσων, την καθαριότητα των Υπηρεσιών και τις μετακινήσεις στα ΜΜΜ;
Ο Φορέας της Ελληνικής Αστυνομίας
και η ασφάλεια του πολίτη δεν χρει-

άζονται επικοινωνιακού τύπου παρεμβάσεις, απαιτούν εδώ και τώρα τη χάραξη μιας στρατηγικής διαρκούς ενδυνάμωσής τους με απώτερο στόχο όχι
τόσο τη στενή ικανοποίηση των εύλογων και δίκαιων αιτημάτων, αλλά κυρίως την αποτελεσματική αναχαίτιση της
καλπάζουσας εγκληματικότητας.

Είχαμε προειδοποιήσει
Από τις 21 Ιανουαρίου 2019, η Ομοσπονδία μας είχε προειδοποιήσει την
Ηγεσία, ότι γίνεται αποδέκτης έντονων
παραπόνων από μέλη Πρωτοβάθμιων
Ενώσεών μας αναφορικά με τη μη καταβολή του συνόλου των δεδουλευμένων νυχτερινών (που αφορούν τον 12ο
του 2018) με τη μισθοδοσία Φεβρουαρίου 2019.
Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης
ήταν, αντιπροσωπεία του Προεδρείου
μας να συναντηθεί με τη Φυσική Ηγεσία
του Σώματος και να εκφράσει τη δυσαρέσκειά της, τόσο για την επανάληψη
αυτού του προσβλητικού φαινομένου
«μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια», όσο και για τη μη ύπαρξη ενημέρωσης προ της ανάρτησης των αναλυτικών σημειωμάτων αποδοχών στη
σχετική εφαρμογή POL.

Για άλλη μία φορά, η Φυσική Ηγεσία,
συμπεριφέρεται απέναντι στους Έλληνες Αστυνομικούς λες και έχουμε επιστρέψει στην εποχή της δουλοκτητικής
κοινωνίας...
Δυστυχώς, μέχρι στιγμής, δεν μπήκε
κανένας στον κόπο να εκδώσει μια διαταγή ζητώντας συγγνώμη για την οικονομική και οικογενειακή αναστάτωση
που προκάλεσε στους συναδέλφους
μας, καθώς και να ενημερώνει για τους
λόγους της μη καταβολής του συνόλου
των δεδουλευμένων χρημάτων τους.
Οι απαντήσεις που λάβαμε σήμερα από
τον κ. Επιτελάρχη για τη μη έγκριση του
σχετικού κονδυλίου από το Υπουργείο
Οικονομικών και την πίστωση των χρημάτων αυτών στην επόμενη μισθοδοσία
Μαρτίου 2019 δεν μας ικανοποιούν!
Είναι απορίας άξιον, δε, γιατί ενώ η

Φυσική Ηγεσία γνώριζε τη μη ύπαρξη
πιστώσεων στον σχετικό ΚΑΕ εδώ και
ημέρες, ουδέποτε ενημέρωσε το συνδικαλιστικό μας κίνημα, αφού είχε την τύχη - τον τελευταίο καιρό - να έχει πολλαπλές συναντήσεις μαζί του.
Αλήθεια πρόκειται για αδιαφορία,
ανικανότητα ή σκοπιμότητα;

Οι διαβεβαιώσεις της Ηγεσίας
λιμάκιο της Ομοσπονδίας με επικεφαλής τον
Πρόεδρο αυτής, κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ,
συναντήθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2019 με
τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ και άλλους
Αξιωματούχους του Αρχηγείου, προκειμένου να
ενημερωθεί για την εξέλιξη των ανοικτών θεμάτων
που απασχολούν το τελευταίο διάστημα το συνδικαλιστικό μας κίνημα.
Ειδικότερα, στον κ. Αρχηγό τέθηκε εκ νέου το
πρόβλημα του επιδόματος της ΕΚΑΜ, δεδομένου
ότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα - πέραν
του ενός έτους από την ημερομηνία της καταγγε-
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λίας μας - και δυστυχώς ακόμα δεν έχει υπάρξει
καμία πρόοδος, όταν, για το θέμα αυτό, έχουν κατατεθεί από την Ομοσπονδία μας προτάσεις σε όλα
τα επίπεδα και το κόστος που βαρύνει τον κρατικό
προϋπολογισμό είναι ελάχιστο. Επίσης, τέθηκαν,
για άλλη μία φορά, τα θέματα της αποδέσμευσης
των δυνάμεων από τη Λευκίμμη, στο πλαίσιο των
δεσμεύσεων της κας Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη στο πρόσφατο Γενικό Συμβούλιό μας και
της καθαριότητας των Υπηρεσιών του Σώματος.
Τέλος, εκφράσαμε και στον ίδιο τη δυσφορία μας
για τη μη καταβολή του συνόλου των νυχτερινών,
ενώ εκτενής αναφορά έγινε και για τα θέματα που

ανακουφίζουν την καθημερινότητα του αστυνομικού προσωπικού, θέματα που είχαν συζητηθεί και
με την προηγούμενη Ηγεσία, τονίζοντας και εδώ
τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται.
Ο κ. Αρχηγός, από την πλευρά του, μας γνώρισε
ότι: α) η εκ νέου θεσμοθέτηση του ειδικού επιδόματος της ΕΚΑΜ θα λάβει χώρα το αμέσως προσεχές διάστημα με σχετική νομοθετική ρύθμιση, β)
η αποδέσμευση των αστυνομικών δυνάμεων από
τη Λευκίμμη που ήταν το αίτημά μας, θα δρομολογηθεί με την εναλλακτική λύση της συγκρότησης
ενισχυτικής διμοιρίας που θα διατεθεί για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας για πε-

ριορισμένο χρονικό διάστημα, γ) το πρόβλημα με
την καθαριότητα των Περιφερειακών Διευθύνσεων
Αστυνομίας θα αντιμετωπιστεί με την απευθείας
ανάθεση του έργου σε 18μηνη βάση και με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 490.000 ευρώ, δ) η
μη καταβολή των νυχτερινών θα θεραπευτεί οπωσδήποτε με την επόμενη μισθοδοσία και ε) τα θέματα
που αφορούν την καθημερινότητα των συναδέλφων μας περιλαμβάνονται ήδη σε Σχέδιο Π.Δ. που
θα προωθηθεί το προσεχές διάστημα προς υπογραφή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το
οποίο θα τεθεί υπόψη μας.

Ενημερωτική συνάντηση με τον πρόεδρο του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
Διαχρονικό και δυναμικό «παρών» της Π.Ο.ΑΣ.Υ. σε όλες τις δύσκολες μεταρρυθμιστικές τομές

τις 7 Φεβρουαρίου 2019, αντιπροσωπεία του
προεδρείου της Ομοσπονδίας μας, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο Οικονομικών αυτής, κ.κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ Γρηγόριο και
ΠΑΝΤΑΖΗ Βασίλειο, συναντήθηκε με τον Διοικητή
& Πρόεδρο Δ.Σ. του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής
Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) κ.
ΜΠΡΙΚΗ Νικόλαο, προκειμένου να συζητηθούν θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς του και απασχολούν το σύνολο των εν ενεργεία και εν αποστρατεία συναδέλφων μας.
Από την πλευρά μας, αφού ευχαριστήσαμε τον
Διοικητή για την ανταπόκρισή του στο αίτημά μας,
ζητήσαμε ενημέρωση για την παρούσα οικονομική
κατάσταση και τη βιωσιμότητα του Ταμείου, μέσα
από αναλογιστικές μελέτες, δεδομένου ότι το ΕΤΕΑΕΠ αποτελεί ένα από τα δύο πιο πρόσφατα εγχειρήματα Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης της τελευταίας ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Επίσης, θελήσαμε να μάθουμε ποια είναι η εξέλιξη στον ενιαίο
κανονισμό ασφάλισης και παροχών του ΕΤΕΑΕΠ και
ποια θα είναι η διαχείριση του Ταμείου της νέας
Απόφασης του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών (Β-
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104/24-01-2019), η οποία ρυθμίζει τη μεταφορά
των ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης στους λογ/μούς ταμειακής διαχείρισης της Τράπεζας της Ελλάδος και τον ταμειακό
προγραμματισμό αυτών, με μέγιστο όριο ρευστότητας, ίσο με αυτό των αναγκών του επόμενου δεκαπενθημέρου. Τέλος, εκφράσαμε την επιθυμία να
μας ενημερώσει για την εικόνα των επικουρικών
συντάξεων, των εφάπαξ βοηθημάτων και των εκκρεμών υποθέσεων της μη σύννομης ασφάλισης
μέρους ασφαλισμένων στο πρώην ΤΠΔΥ.
Ο Διοικητής του Ταμείου, από την πλευρά του,
μας γνώρισε ότι πρόσφατα έχει αναλάβει τη διοίκηση του σχετικά νέου Φορέα, καθώς και ότι ο ρό-

λος του και η θέση του είναι να ενημερώνει και να
αφουγκράζεται τους εκπροσώπους των ασφαλισμένων του Ταμείου. Στο πλαίσιο αυτό, μας ενημέρωσε
ότι το ΕΤΕΑΕΠ, μέσα στο οικονομικό και ασφαλιστικό περιβάλλον που δραστηριοποιείται, είναι πλεονασματικό και βιώσιμο, με βάση και τις αρχικές
μελέτες της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Παράλληλα, μας γνώρισε ότι είναι εν εξελίξει η ανάθεση
διενέργειας αναλογιστικών μελετών και η δημιουργία μιας ομάδας στελεχών του Ταμείου, η οποία θα
αναλάβει τον εν γένει επιχειρησιακό σχεδιασμό αυτού. Επίσης, μας ενημέρωσε ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για
τον ενιαίο κανονισμό και ότι δεν υπάρχουν πολλές
εκκρεμότητες σε αιτήματα συνταξιούχων – με οριστική πράξη από τον κύριο Φορέα συνταξιοδότησης
– όσον αφορά στην επικουρική σύνταξη και τα
εφάπαξ βοηθήματα. Ειδικότερα, αναφέρθηκε ότι εντός του τρέχοντος έτους θα εξεταστούν σχεδόν όλα
τα προαναφερόμενα αιτήματα που εκκρεμούν, ήδη
αντιμετωπίζονται περιπτώσεις που για διάφορους
λόγους ο φάκελος δεν έχει κλείσει και ότι είναι σε
θέση το Ταμείο να ανταποκριθεί ομαλά στα αιτήμα-

τα των συνταξιούχων που σήμερα δεν έχουν οριστική πράξη συνταξιοδότησης και θα λάβουν αυτή
όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση στον ΕΦΚΑ (αφορά
κυρίως συνταξιοδοτήσεις Δημοσίου Τομέα από
6/2016 και εντεύθεν). Σχετικά με τις περιπτώσεις
του πρώην ΤΠΔΥ, μας γνώρισε ότι το ζήτημα τακτοποιήθηκε το 2018 μέσω πρωτοβουλίας του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, ενώ τα αιτήματα που περιέρχονται
σήμερα στο Ταμείο, αντιμετωπίζονται κανονικά. Τέλος, για την πρόσφατη απόφαση του Αναπλ.
Υπουργού Οικονομικών δεν είναι σε θέση ακόμα
να τοποθετηθεί και υποσχέθηκε να μας ενημερώσει
μόλις διαχειριστεί την εν λόγω απόφαση.
Η Ομοσπονδία μας, ως η πολυπληθέστερη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση αστυνομικού
προσωπικού κάθε βαθμίδας, υπερασπίζεται με
υπευθυνότητα, σοβαρότητα και επάρκεια τα δικαιώματα των εργαζομένων της Ελληνικής Αστυνομίας,
καθώς έχει διαχρονικό και δυναμικό «παρών» σε
όλες τις δύσκολες μεταρρυθμιστικές τομές που επιχείρησαν και επιχειρούν οι κυβερνώντες κατά τη
διάρκεια του κυβερνητικού τους βίου.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οργανωτικά και τρέχοντα
θέματα στη συνεδρίαση
του Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
υνεδρίασε την 26 Φεβρουαρίου 2019 το
Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας
με θέμα Ημερήσιας Διάταξης την ενημέρωσή του για τις ενέργειες της Εκτελεστικής
Γραμματείας αναφορικά με τα τρέχοντα θέματα
που απασχολούν το συνδικαλιστικό μας κίνημα, καθώς και διάφορα οργανωτικά ζητήματα
που τέθηκαν εκ μέρους μελών της μειοψηφίας.
Ξεκινώντας την ενημέρωση, ο Πρόεδρος της
Εκτελεστικής Γραμματείας κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ στάθηκε στη σημασία της καθιερωθείσης από την Ομοσπονδία Ημέρας Μνήμης
των θανόντων εν ώρα υπηρεσίας Αστυνομικών
και την τέλεση επιμνημόσυνων δεήσεων στις
έδρες των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων μας,
το Α΄ Ψυχοσάββατο κάθε έτους, που φέτος είναι στις 02 Μαρτίου 2019.
Τόνισε δε ότι τα Προεδρεία των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεών μας έχουν ιδιαίτερο χρέος
για την τέλεση αυτού του μνημόσυνου συνδυάζοντάς το με το διαχρονικό μας αίτημα για
την αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας. Ειδικά δε για την κεντρική εκδήλωση
που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 02 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00 στον Ιερό Ναό των
Παμμεγίστων Ταξιαρχών (πρώην Σχολές Ελληνικής Αστυνομίας) όπου έχει κληθεί να χοροστατήσει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης
Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυμος, κάλεσε όλα τα μέλη
του ΔΣ να παραστούν.
Στη συνέχεια ενημέρωσε το ΔΣ για τις επικείμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης που αφορούν στην αναβάθμιση της
αστυνομικής εκπαίδευσης και στην αντιμετώπιση της αθλητικής βίας και των προβλημάτων
στο χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού.
Για το πρώτο θέμα, που αποτελεί μείζονα
προτεραιότητα της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με
την ενημέρωση που έχουμε από την Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη κα Όλγα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ, την προσεχή εβδομάδα θα υπάρξει συνάντηση προκειμένου να μας επιδοθεί το σχέδιο
των προτεινομένων αλλαγών ώστε να τοποθετηθούμε αναλυτικά επ’ αυτών, πριν λάβουν την
οριστική τους μορφή.
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Απεμπλοκή από τα γήπεδα
Για το δεύτερο θέμα, που επίσης απασχολεί,
και μάλιστα με τραυματικές εμπειρίες, ολόκληρο το Αστυνομικό Σώμα, κατατέθηκε στην αρ-
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Το έγγραφο
προς την
κα Υπουργό
έο έγγραφο προς
την
Υπουργό
Προστασίας του
Πολίτη κα Όλγα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ για την αστυνομική παρουσία στο
Χ.Υ.Τ.Υ. Λευκίμμης Κέρκυρας είχε στείλει η
Ομοσπονδία μας από τις
22 Ιανουαρίου 2019:
Κυρία Υπουργέ,
Δυστυχώς για όλους μας, οι υποψίες και φόβοι της
Ομοσπονδίας μας για τις άθλιες συνθήκες εργασίας
των αστυνομικών που απασχολούνται στο Χ.Υ.Τ.Υ.
Λευκίμμης στη Νότια Κέρκυρα και τις απαράδεκτες
συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας που επικρατούν στην
περιοχή, επιβεβαιώθηκαν με τον πιο πανηγυρικό τρόπο:
Οι Επιθεωρητές Δημόσιας Υγείας και οι εντεταλμένοι
μηχανικοί της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στην Έκθεση Υγειονομικού Ελέγχου και στην Έκθεση Αυτοψίας
τους αντίστοιχα, διαπίστωσαν πληθώρα ελλείψεων και
διατύπωσαν δεκάδες παρατηρήσεων για την ορθή τήρηση των Νόμων και Κανονισμών περί μέτρων Ασφάλειας και Υγιεινής! Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων δεν χορήγησε άδεια λειτουργίας για το Χ.Υ.Τ.Υ. Ν. Κέρκυρας!
Κλιμάκιο της Ομοσπονδίας, ήδη από 12-09-2018
επισκέφθηκε τους χώρους του Χ.Υ.Τ.Υ., συνομίλησε με
τους εκεί υπηρετούντες Αστυνομικούς και πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με κάθε αρμόδιο. Το αποτέλεσμα των επαφών αυτών ήταν να διαπιστώσει το
αυτονόητο, αυτό που όλοι γνώριζαν και όλοι ένοχα
απέκρυπταν. Η Ομοσπονδία δεν «κουκούλωσε» τα γεγονότα, ούτε έπαιξε πολιτικά παιγνίδια. Κατέθεσε αμέσως την από 18-09-2018 Μηνυτήρια Αναφορά στην
κα Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κερκύρας και ζήτησε, εκτός του να κινηθεί η προβλεπόμενη
διαδικασία σε βάρος τυχόν υπευθύνων ύστερα από
διερεύνηση των καταγγελλομένων και να διαταχθεί
πραγματογνωμοσύνη για την διαπίστωση επιβαρυντικών της υγείας των εκεί υπηρετούντων αστυνομικών
παραγόντων και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τις απειλούμενες ασθένειες.
-Δυστυχώς, επιβεβαιωθήκαμε σε όλα!
-Δυστυχώς υπήρξαμε «μάντεις κακών»!
Δεν επιχαίρουμε για τίποτα, παρότι η παρέμβαση της
Ομοσπονδίας μας υπήρξε καταλυτική και η θέση της
υπεύθυνη και στοχευμένη. Σε καμία περίπτωση όμως,
δεν θα επιτρέψουμε τη συνέχιση του εργασιακού Μεσαίωνα για τους συναδέλφους!
Κυρία Υπουργέ,
Έχει πλέον καταστεί σαφές, με τον πιο επίσημο τρόπο, ότι οι συνθήκες εργασίας των συναδέλφων είναι
απάνθρωπες και εκτός κάθε ορίου νομιμότητας. Άρα
για εμάς μη ανεκτές! Περαιτέρω παραμονή τους στο
ανθρώπινο κολαστήριο της Λευκίμμης συνιστά πράξη
προδήλως παράνομη και όποιον την διατάζει προδήλως
παρανομούντα!! Η μηνυτήρια αναφορά μας πλέον μπορεί να προσωποποιηθεί σε βάρος του προσώπου ή των
προσώπων που θα εξακολουθήσουν – συνειδητά πια
και χωρίς άλλοθι – να διατάζουν προδήλως παράνομες
υπηρεσίες.
Με όπλο μας τη νομιμότητα και το καταστατικό μας
καθήκον να προασπιζόμαστε τα συμφέροντα των Ελλήνων Αστυνομικών, σας καλούμε να κλείσετε το θλιβερό κεφάλαιο της Λευκίμμης και να διατάξετε την
αποχώρηση όλων των αστυνομικών δυνάμεων που είναι αποσπασμένες εκεί. Άμεσα!»

Ν

μόδια Διαρκή Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού της Βουλής σχετικό νομοσχέδιο, το
οποίο συζητείται σήμερα και έχουμε ήδη ζητήσει να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας στο πλαίσιο της ακρόασης των συνδικαλιστικών και
κοινωνικών φορέων. Πάγια θέση μας είναι η
απεμπλοκή από τους αθλητικούς χώρους και η
επέμβαση της αστυνομίας με το αζημίωτο για
τους αστυνομικούς που θα απασχολούνται και
μόνο σε περιπτώσεις διασάλευσης της τάξης
και ασφάλειας. Η σχετική ρύθμιση δεν περιέχεται στο κατατεθέν νομοσχέδιο, όπως ενημερώθηκε η Ομοσπονδία, επειδή επίκειται το
Μάιο νέο νομοσχέδιο που θα αναφέρεται διεξοδικότερα στα ζητήματα αυτά.
Ενημέρωση έγινε και για τις δικαστικές μας
διεκδικήσεις, επισημαίνοντας ότι αναμένονται
άμεσα οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας τόσο για το νέο μισθολόγιο όσο και
για τα δώρα – επιδόματα αδείας, βάσει των
οποίων θα κλιμακώσουμε και τον αγώνα μας.
Όλα αυτά θα συζητηθούν στην επικείμενη συνάντηση με την κα Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη συν των γνωστών παλαιών εκκρεμοτήτων που μας απασχολούν (διορθωτικές παρεμβάσεις στο μισθολόγιο, βαθμολόγιο, ΕΚΑΜ
κ.λπ.) αλλά και των νέων, όπως π.χ. η ολιγωρία
του Αρχηγείου για τα νυχτερινά, που μας οδήγησε και στην αιφνιδιαστική συμβολική διαμαρτυρία μας, κλείνοντας την είσοδο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Χρηματικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, την 18η Φεβρουαρίου 2019, πρώτες πρωινές ώρες.
Απαντώντας δε σε αιτιάσεις μελών του ΔΣ
και της ΕΓ, τόσο περί μη έγκαιρης ενημέρωσής
τους ώστε να υπάρξει και δική τους συμμετοχή
στη διαμαρτυρία αυτή, όσο και περί του ύψους
των χρημάτων που διακυβεύονταν, θεωρών-

τας ότι το ποσό αυτό ήταν ήσσονος σημασίας,
ο Πρόεδρος τόνισε ότι η Ομοσπονδία λειτουργεί ενωτικά χωρίς αποκλεισμούς, αλλά εκδηλώνει τις διαμαρτυρίες της ανάλογα με τις περιστάσεις και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
Αναφορικά δε με το ύψος των χρημάτων, ο
Πρόεδρος τόνισε επίσης ότι επρόκειτο περί
δεδουλευμένων αποδοχών που δεν καταβλήθηκαν σε δύο συνεχόμενες μισθοδοσίες, ενώ
το ποσό αυτό για πολλές λαϊκές οικογένειες
αποτελεί σημαντικό μέρος του μηνιαίου προγραμματισμού τους και έχουμε χρέος να το
σεβόμαστε.
Σε αυτήν μάλιστα την περίπτωση, το Αρχηγείο αναγκάστηκε να τρέξει τη διαδικασία και
την ίδια ημέρα να ενταχθεί η σχετική δαπάνη
στην αντίστοιχη μισθοδοσία, επιβεβαιώνοντας
στην ουσία την ορθότητα της κινητοποίησής
μας, παρά τα όσα αναφέρθηκαν σε σχετικό
Δελτίο Τύπου του Αρχηγείου, διαρκούσης της
κινητοποίησής μας.

Ενότητα
Τέλος, ενόψει της διοργάνωσης του 29ου
πανελλαδικού συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη (26
έως 28 Μαρτίου 2019), τονίστηκε ότι πρέπει
να ληφθεί από όλους υπόψη ο ενωτικός χαρακτήρας των πρωτοβουλιών και δράσεων της
Ομοσπονδίας και να δοθεί η απαιτούμενη προσοχή τόσο στο γεγονός της 30ης επετείου από
την ίδρυσή της όσο και στις εργασίες του συνεδρίου που πρέπει να αποτελέσουν τομή για
το μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό θα κληθούν να
συμμετάσχουν και οι αρχηγοί των πολιτικών
κομμάτων, ώστε να κατατεθούν οι θέσεις τους
με τον πλέον επίσημο τρόπο στο ανώτατο συνδικαλιστικό μας όργανο, που είναι το Πανελλαδικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας.

Νέο αίτημα για την επέκταση των νομοθετικών ευεργετικών
διατάξεων για πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη
Ομοσπονδία απευθύνθηκε στην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κα Όλγα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ, την Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κα Κατερίνα ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ,
τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ και τον
Προϊστάμενο Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Ανδρέα ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ με αίτημα την επέκταση των νομοθετικών ευεργετικών διατάξεων για πάσχοντες από
Σακχαρώδη Διαβήτη:
Κυρία Υπουργέ,
Η Ομοσπονδία μας επανέρχεται στο υπ’
αρίθμ. 302/2/61-α από 15/2/2019 έγγραφό μας, με την επισήμανση της αναγκαιότητας
και της επίσπευσης, επίλυσης του ανωτέρω θέ-
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ματος που απασχολεί έντονα το συνδικαλιστικό
μας κίνημα. Είναι απορίας άξιον ένα εύλογο
και συνάμα δίκαιο αίτημά μας, να κωλυσιεργεί
στις καλένδες της γραφειοκρατικής και αναβλητικής αντίληψης, που διακατέχει τη δημόσια
διοίκηση και εν προκειμένω το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της
Ελληνικής Αστυνομίας.
Θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι ζητήματα που
άπτονται της υγείας του αστυνομικού προσωπικού και των μελών των οικογενειών του, είναι πρωταρχικής και ζωτικής σημασίας και ως
τέτοια θα πρέπει να αντιμετωπίζονται. Ο παράγοντας άνθρωπος και η αξιοπρέπειά του υπερισχύουν κάθε διάταξης και κάθε ερμηνείας,
που δυνητικά στην παρούσα περίπτωση κατα-

τάσσουν το αστυνομικό προσωπικό σε κατηγορίες και διακρίσεις, έναντι των εργαζομένων
του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Δυστυχώς αδυνατούμε να αντιληφθούμε
ποιοι λόγοι επιβάλλουν μία τέτοια διάκριση και
ομοίως ποιοι λόγοι καθυστερούν την όποια θετική έκβαση του ζητήματος.
Ευελπιστούμε ότι έχετε έστω και την ύστατη
αυτή στιγμή προχωρήσει σε όλες τις προβλεπόμενες θεσμικές ενέργειες, ώστε να παύσει
μία ακόμη κατάφορη αδικία που συντελείται εις
βάρος μας, με την προσδοκία ότι στα πλαίσια
της αλληλεγγύης, της στήριξης αλλά και του
αλτρουισμού που σας διακατέχει πως το αίτημά
μας θα ενσωματωθεί σε επικείμενο Σχέδιο
Προεδρικού Διατάγματος.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Καταλυτικές οι παρεμβάσεις μας
για το Χ.Υ.Τ.Υ. Λευκίμμης

Στην Κέρκυρα συνεδρίασε σύσσωμο το Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ. εξαιτίας της σκανδαλώδους παρατεταμένης διάθεσης αστυνομικών δυνάμεων στο Χ.Υ.Τ.Υ.
Λευκίμμης, χωρίς την τήρηση των προβλεπομένων από τη νομοθεσία και τους κανονισμούς για την ασφάλεια και υγιεινή των συναδέλφων μας

την Κέρκυρα μετέβη και συνεδρίασε στις 31
Ιανουαρίου 2019, σύσσωμο το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, όπως είχαμε
προαναγγείλει στο πρώτο Γενικό Συμβούλιο του νέου έτους, ενημερώνοντας τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις μας για την τακτική που ακολουθεί η Εκτελεστική Γραμματεία, υπό το βάρος των οξυμένων
προβλημάτων των συναδέλφων μας. Αυτή τη φορά,
η σκανδαλώδης παρατεταμένη διάθεση αστυνομικών δυνάμεων στο Χ.Υ.Τ.Υ. Λευκίμμης, χωρίς την
τήρηση των προβλεπομένων από τη νομοθεσία και
τους κανονισμούς της Ελληνικής Αστυνομίας, ήταν
η αιτία της μετάβασης στην πρωτεύουσα των Ιονίων
Νήσων και της νέας παρέμβασης της Ομοσπονδίας
μας, που τελικά είχε θετική έκβαση.
Πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση, δόθηκε ο λόγος
στον Πρόεδρο της τοπικής Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Κέρκυρας κ. Νίκο ΜΠΟΖΙΚΗ, ο οποίος
ευχαρίστησε την Ομοσπονδία για το ενδιαφέρον
που έδειξε από την πρώτη στιγμή όταν παρουσιάστηκε το συγκεκριμένο πρόβλημα και όχι μόνο
βρέθηκε κοντά στους συναδέλφους αλλά με σειρά
πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων, το ανέδειξε ως
μείζον πολιτικό ζήτημα, απαιτώντας την επίλυσή του
από αυτούς που το δημιούργησαν.
Ενημερώνοντας στη συνέχεια το ΔΣ, ο Πρόεδρος
κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ αναφέρθηκε στην επικοινωνία που είχε το πρωί της Πέμπτης με την
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κα Όλγα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ, η οποία του ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις
αποδεσμεύονται από την προσεχή Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019. Τόνισε δε ότι η εξέλιξη αυτή δεν
μπορεί παρά να δικαιώνει τον αγώνα μας, αλλά σε
κάθε περίπτωση η Ομοσπονδία θα συνεχίσει να είναι
παρούσα έτσι ώστε αν ανατραπεί η προαναφερόμενη

Σ

απόφαση είτε αν τυχόν προκύψει κάποιο άλλο πρόβλημα, να προβεί εκ νέου σε κάθε άλλη αναγκαία
ενέργεια. Κατέστησε μάλιστα σαφές, στέλνοντας
συγκεκριμένα μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση ότι
δεσμεύεται προσωπικά, να είναι και πάλι «παρών».
Επίσης, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις δικαστικές
διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας με οικονομικό περιεχόμενο και ειδικότερα στο δικαστικό αγώνα της
Ομοσπονδίας για την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών αλλά και για την αναδρομική διεκδίκηση των δώρων και του επιδόματος αδείας. Για
το μεν πρώτο, ήδη από τα τέλη του προηγούμενου
έτους όλοι οι συνάδελφοι είδαν στο λογαριασμό
τους χρήματα από την αναδρομική καταβολή των
μισθολογικών διαφορών που προέκυψαν από την
κήρυξη ως αντισυνταγματικών και των δύο προηγούμενων μισθολογίων των ένστολων, ενώ αναμένεται η έκδοση απόφασης και για το τρίτο κατά
σειρά μισθολόγιο, δυνάμει του οποίου μισθοδοτούμαστε μέχρι και σήμερα! Οι πληροφορίες από
το νομικό μας σύμβουλο κ. Χαρ. Μπουκουβάλα είναι πολύ αισιόδοξες, ενώ η δικάσιμος της Ειδικής
Επιτροπής Συμμόρφωσης του ΣτΕ που είχε ορισθεί
για τις 23 Ιανουαρίου, αναβλήθηκε για τις 20-022019. Αναφορικά με το δεύτερο θέμα, τονίστηκε
ότι μεταξύ των πρώτων, η Ομοσπονδία μας σε ανύποπτο χρόνο είχε ξεκινήσει πιλοτικά τη δικαστική
διερεύνηση του θέματος.
Ενημέρωση έγινε παράλληλα και για τα τρέχοντα
θέματα, όπως η συνάντηση της Ομοσπονδίας με
τον Υπουργό Παιδείας κ. Κώστα ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ για
την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, θέμα που καλείται να προωθήσει και η Υπουργός κα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ,
την οποία ήδη έχουμε ενημερώσει και ζητήσει τις
δικές της ενέργειες για να μην υπάρξει περαιτέρω

κωλυσιεργία. Η κα Υπουργός, μας έχει διαβεβαιώσει ότι θα ανταποκριθεί θετικά το επόμενο διάστημα, όπως αναλυτικότερα αναφέρθηκε στο θέμα
και ο Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστος ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ.
Ακολούθως, ο Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας κ. Αθανάσιος ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ εισηγήθηκε στο ΔΣ, σύμφωνα
με το Καταστατικό, τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής
του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της Ομοσπονδίας
και αποφασίστηκε όπως αυτό λάβει χώρα, το τριήμερο από 26 έως 28 Μαρτίου 2019 στη Θεσσαλονίκη, λαμβάνοντας τη σχετική μέριμνα για την
άρτια πραγματοποίησή του, δεδομένου ότι θα έχει
αυτό επετειακό χαρακτήρα λόγω της συμπλήρωσης
30 ετών από την ίδρυση και λειτουργία της
Π.Ο.ΑΣ.Υ.. Επίσης, επειδή ο αριθμός των συνέδρων
υπερβαίνει τους 570 πλέον, να εξασφαλισθεί η
απρόσκοπτη διαμονή όλων στα δυο μεγάλα ξενοδοχεία Grand Hotel Palace και Port Palace Hotel.
Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών κ. Βασίλειος
ΠΑΝΤΑΖΗΣ από την πλευρά του, ενημέρωσε το
Σώμα για τις επιπλέον περικοπές, ύψους
16.000.000 €, στον προϋπολογισμό του ΤΕΑΠΑΣΑ, ήτοι πέραν αυτών του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022, οι
οποίες, δυστυχώς, εγκρίθηκαν με τις ευλογίες μερίδας εκπροσώπων εργαζομένων. Τον εν λόγω
προϋπολογισμό καταψήφισε αιτιολογημένα - προτείνοντας παράλληλα και λύση - ο εκπρόσωπός
μας μαζί με τους αντίστοιχους των Υπαλλήλων του
Πυροσβεστικού Σώματος και των Συνταξιούχων
του Ταμείου. Επίσης, αναφέρθηκε στην πρόσφατη
Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών (οικ.
2/6748/ΔΛΓΚ από 21-01-2019/Β-104), η

οποία ρυθμίζει, τόσο τη μεταφορά των ταμειακών
διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
(όπως είναι και τα Ασφαλιστικά μας Ταμεία) στους
λογ/μους ταμειακής διαχείρισης της Τράπεζας της
Ελλάδος, όσο και τον ταμειακό προγραμματισμό
αυτών, με μέγιστο όριο ρευστότητας, ίσο με αυτό
των αναγκών του επόμενου δεκαπενθημέρου.
Ακολούθως, υπενθύμισε την άρνηση του Προέδρου
της Ομοσπονδίας - που εκφράστηκε εντός της
Βουλής τον Ιούνιο του 2018 - στις διατάξεις του
άρθρου 80 του ν.4549/18, οι οποίες εξουσιοδοτούσαν την έκδοση της προαναφερόμενης απόφασης. Τέλος, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις
καθυστερήσεις που παρατηρούνται, τόσο στο Ταμείο, όσο και στην Εποπτεύουσα Αρχή, αναφορικά
με ζητήματα λειτουργίας αυτού και ασφαλιστικών
μεταρρυθμίσεων, θέση με την οποία συντάχθηκε
το σύνολο του ΔΣ της Ομοσπονδίας.

Δίπλα στους συναδέλφους
Την επομένη ημέρα, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, μαζί με αντιπροσωπεία του ΔΣ, μετέβησαν στη
Λευκίμμη, διαπιστώνοντας από κοντά τις άθλιες
συνθήκες εργασίας των συναδέλφων μας και εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους λόγω της καταπόνησης και των κινδύνων που έχουν βιώσει. Ειδικότερα, πέριξ και εντός του Χ.Υ.Τ.Υ., κατά το
χρόνο της επίσκεψης, εκτελούσαν υπηρεσία Διμοιρίες Υποστήριξης Δ.Α. Άρτας & Βοιωτίας, ΟΠΚΕ
Θεσσαλονίκης και τοπικές αστυνομικές δυνάμεις.
Τέλος, στο πλαίσιο της επικοινωνίας και ενημέρωσης, το προεδρείο συναντήθηκε με τον ΓΕ.Π.Α.Δ.
Ιονίων Νήσων, Ταξίαρχο κ. Κωνσταντίνο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ και τον Διευθυντή της Δ.Α. Κέρκυρας,
Αστυνομικό Διευθυντή κ. Σπυρίδωνα ΑΛΑΜΑΝΟ.

Νέες πιέσεις για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση
ε συνέχεια προηγούμενων συναντήσεών
μας, στις 29 Ιανουαρίου 2019, πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση μεταξύ του Προέδρου κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ και του Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστου ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗ με τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ για
ενημέρωσή μας αναφορικά με την αναβάθμιση
της αστυνομικής εκπαίδευσης.
Ειδικότερα, από την πλευρά μας τονίσαμε την
αναγκαιότητα της επίσπευσης των μεταρρυθμίσεων που έχουμε προτείνει προκειμένου να
υπάρξει ουσιαστική αναβάθμιση της παρεχόμενης
εκπαίδευσης και της αναγνώρισης των αστυνομικών σπουδών έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης
εναρμόνιση με τα ισχύοντα στην Ευρώπη και τα

Σ

πτυχία να τυγχάνουν καθολικής αναγνώρισης
από την πανεπιστημιακή κοινότητα στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό.
Ο κ. Υπουργός, δέχθηκε ότι υπήρξε σχετική
καθυστέρηση λόγω των κυβερνητικών αλλαγών
τέλη του καλοκαιριού, μας επανέλαβε ότι είναι
απολύτως σύμφωνος με τις προτεινόμενες από
την Ομοσπονδία μας προτάσεις -μεταβολές, τις
οποίες έχει υιοθετήσει και η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Μάλιστα,
μας τόνισε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα
προχωρήσουν οι διαδικασίες οι οποίες θα τεθούν
υπόψη μας ώστε να λήξει ένα θέμα που με ευθύνη της ελληνικής πολιτείας έχει απαράδεκτα
χρονίσει.
Τέλος, η Ομοσπονδία μας τονίζει ότι το ζήτημα

της αναβάθμισης των Σχολών της Ελληνικής
Αστυνομίας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα του
Διοικητικού Συμβουλίου με στόχο την άρση των
διακρίσεων και των αδικιών που έχουν υποστεί
περισσότεροι από 25.000 αστυνομικοί των πανελληνίων εξετάσεων, οι οποίοι παρόλη την υψη-

λή βαθμολογία και τα μόρια που έχουν συγκεντρώσει στο σύστημα των πανελλήνιων εξετάσεων,
εισπράττουν απαξιωτική αντιμετώπιση ως σπουδαστές β’ κατηγορίας.
Η Ομοσπονδία δεν κάμφθηκε, συγκρούστηκε
με απαρχαιωμένες αντιλήψεις και απαίτησε την
προώθηση καινοτόμων ιδεών στο εκπαιδευτικό
σύστημα της Ελληνικής Αστυνομίας. Ελπίζουμε
μετά την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε, να μη
χαθεί άλλος χρόνος με οποιαδήποτε τυχόν δικαιολογία.
Το οφείλουμε στον Έλληνα Αστυνομικό και
στο υψηλό επίπεδο που τον διακρίνει, αποσπώντας παράλληλα και την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας.
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Συντάξεις χηρείας:
ο χρόνος πιέζει
ασφυκτικά για
νομοθετική ρύθμιση
ε αμείωτη ένταση συνεχίζει
τον αγώνα ο Σύλλογος Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α. με
στόχο την κατάργηση του κατάπτυστου άρθρου 12 για τις συντάξεις χηρείας. Αψηφώντας το τσουχτερό
κρύο, τα μέλη του, την τελευταία
εβδομάδα του Φεβρουαρίου, κλιμάκωσαν τις κινητοποιήσεις τους, πιέζοντας την κυβέρνηση να σεβαστεί το
δίκαιο των αιτημάτων και να πράξει τα
αυτονόητα.
Όπως δήλωσε στη Νέα Αστυνομία
η αντιπρόεδρος του Συλλόγου κα
Καλλιόπη Δεληγιάννη, «ο χρόνος
πλέον πιέζει ασφυκτικά. Από τις 15
Μαΐου 2019 κόβονται οι συντάξεις. Η
κυβέρνηση πρέπει να νομοθετήσει
έως τότε για να μην υποστούν τα μέλη
μας μια καθομολογουμένη αδικία.
Στις συναντήσεις που έχουμε αυτές τις
ημέρες με κυβερνητικά στελέχη, μόνο
ΘΑ και ΘΑ ακούμε. Ζητήσαμε από τον
αρμόδιο υφυπουργό τον κ. Πετρόπουλο να μας δείξει την τροπολογία
που υποτίθεται ότι έχει ετοιμάσει, αλλά τελικά δεν μας την έδωσε, ενώ τον
είχαμε επισκεφθεί και με εργατολόγο
ώστε να κάνουμε ουσιαστικό διάλογο».
Ο Σύλλογος Συζύγων Θανόντων
ΑΞ.Ι.Α. κλιμάκωσε τις κινητοποιήσεις
του από τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου
με συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω
από το Υπουργείο Εργασίας όπου παρευρέθηκαν πολλά μέλη του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α και εκπρόσωποι φορέων.
Χαιρετισμό εκφώνησαν εκτός από
την πρόεδρο του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α κ.
Λαμπρινή Σαμαρά, ο βουλευτής του
ΚΚΕ κ. Κατσώτης Χρήστος, ο εκπρόσωπος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Ρήγας Νίκος,
ο πρόεδρος της ΕΑΑΣ κ. Ροζής Βασίλειος, ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΑ κ. Χριστακόπουλος Ευάγγελος, ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ κ. Αδαμίδης
Γεώργιος, ο πρόεδρος της ΠΟΣ κ. Νικολόπουλος Βασίλειος, ο εκπρόσωπος της ΕΑΑΑ κ. Κοντοβάς Δημήτριος, ο εκπρόσωπος της Ένωσης
Συνταξιούχων ΟΑΕΕ κ. Τζιανακουδάκης Παρασκευάς, ο Αντιπρόεδρος
της ΠΕΑΠΣ κ. Τσούνας Ευθύμιος,
ενώ παρευρέθησαν και συζήτησαν με
τους συγκεντρωμένους ο βουλευτής
Μαγνησίας της ΝΔ κ. Μπουκώρος

Μ

Χρήστος και ο ανεξάρτητος βουλευτής κ. Παναγούλης Στάθης.
Ακολούθως, μέλη του Συλλόγου
ΑΞ.Ι.Α μετέβησαν στο Μαξίμου όπου
μετά από αρκετή ώρα, επετράπη η είσοδος σε αντιπροσωπεία αποτελούμενη από την πρόεδρο κ. Σαμαρά, την
Α’ Αντιπρόεδρο κ. Δεληγιάννη και την
ΓΓ κ. Τσέτουρα. Το αποτέλεσμα, να
ορισθεί συνάντηση με τον υπουργό
επικρατείας για το συντονισμό του
κυβερνητικού έργου κ. Βερναρδάκη
Χριστόφορο, την Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00. Σκοπός η
με επίσημο τρόπο αίτηση συνάντησης
με τον πρωθυπουργό κ. Τσίπρα, η
οποία δεν είναι δεδομένο ότι θα γίνει.
Τα κύρια αιτήματα του Συλλόγου
«ΑΞΙΑ» είναι:
- Η κατάργηση ηλικιακών κριτηρίων χορήγησης σύνταξης.
- Η επαναφορά του 70% της σύνταξης του εκλιπόντος, αντί του 50%
που καθορίστηκε με το ν.
4387/2016.
- Η μείωση του ορίου του έγγαμου
βίου από πέντε στα τρία έτη.
- Η μη εφαρμογή του επανυπολογισμού στις συντάξεις χηρείας, που
οδηγεί σε νέες μειώσεις.
Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας
τους, μέλη του συλλόγου είχαν διαδοχικές συναντήσεις με τον υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ.
Τάσο Πετρόπουλο, προκειμένου να
ενημερωθούν για τις προθέσεις νομοθετικής ρύθμισης του υπουργείου
Εργασίας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, ο κ. Πετρόπουλος διαβεβαίωσε
τα μέλη του Συλλόγου «ΑΞΙΑ» ότι οι
δεσμεύσεις της κυβέρνησης θα τηρηθούν. Όσον αφορά τη διάταξη, ο
υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης
ανέφερε ότι δεν μπορεί να δημοσιευθεί, πριν κατατεθεί στη Βουλή. Όπως
είπε, στην παρούσα φάση, γίνονται οι
τελευταίες νομοτεχνικές επεξεργασίες.
Ανήμερα της Τσικνοπέμπτης, πάντως, τα μέλη του Συλλόγου Συζύγων
Θανόντων ΑΞ.Ι.Α. επισκέφθηκαν και
τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ κ. Πάνο
Σκουρλέτη, στην Κουμουνδούρου,
όπου τους δηλώθηκε ότι τα αιτήματά
τους είναι δίκαια και πρέπει να αντιμετωπιστούν από την κυβέρνηση.

«Φυλάσσει την πόλιν»
Ο υψηλός συμβολισμός του Μνημείου Πεσόντων Αστυνομικών
στην είσοδο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
Ημέρα μνήμης, καθορίστηκε από το 8ο συνέδριο της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. το 1997 και το τότε προεδρείο, ενημέρωσε
αμέσως την τότε ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας,
ώστε η εκδήλωση να τύχει της ανάλογης προσοχής, εκ μέρους
και του επίσημου ελληνικού κράτους.
Δυστυχώς, όμως, αυτό δεν έγινε. Πέρασαν 4 χρόνια, μέχρι
το 2001, οπότε, με απόφαση, πλέον, του υπουργού Δημόσιας
Τάξης Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, καθορίστηκε η επίσημη συμμετοχή
της ηγεσίας στην τέλεση του μνημόσυνου, την ίδια μέρα, δηλαδή, το Α’ Ψυχοσάββατο. Και πάλι όμως, χωρίς ιδιαίτερες
αναφορές στην ιστορία του Σώματος, για να μην προκληθούν
προβλήματα, αφού οι σχέσεις αστυνομίας και κοινωνίας ήταν
ακόμα τεταμένες. Η 17 Νοέμβρη δεν είχε ακόμα εξαρθρωθεί,
τα μίση και τα πάθη της εμφυλιοπολεμικής περιόδου, δεν επέτρεπαν αναφορές στο παρελθόν…
Έτσι, αποφασίστηκε δειλά δειλά να γίνεται μία εκδήλωση
μόνο στην Αθήνα και μάλιστα χωρίς προσκλητήριο νεκρών,
χωρίς την έκδοση θρησκευτικών διπτύχων με τα ονόματα των
πεσόντων από τη Θρησκευτική Υπηρεσία κλπ.
Όσο για το μνημείο, αυτό κατασκευάστηκε και πάλι μετά
από πιέσεις της Ομοσπονδίας, το 2006, οπότε η τελετή προσέλαβε και πιο επίσημο χαρακτήρα, με προσκλήσεις των επισήμων και καταθέσεις στεφάνων πλέον.
Αν και η αρχική πρόταση ήταν να τοποθετηθεί στο χώρο της
πρώην Σχολής Χωροφυλακής, υπό την πίεση της Ομοσπονδίας, η οποία είχε αποφασίσει εν τω μεταξύ να γίνονται τα
ετήσια μνημόσυνα σε όλη τη χώρα, η ηγεσία συμφώνησε το
μνημείο να κοσμεί το προαύλιο του Υπουργείου, μπροστά στην
κεντρική του είσοδο. Μάλιστα, ο τότε αρχηγός της αστυνομίας
ο αντιστράτηγος Δημοσχάκης, έδωσε την έγκρισή του για να
κατασκευαστεί το μνημείο αφιλοκερδώς από τον γλύπτη
Ευάγγελο Μήτσου, έναν αρχιφύλακα εν αποστρατεία, ο οποί-

Η

ος, όπως ο ίδιος είχε δηλώσει, με την πράξη του αυτή πίστευε
ότι θα εξέφραζε το ελάχιστο δείγμα συμπαράστασης στις οικογένειες των αδικοχαμένων συναδέλφων του.
Τι συμβολίζει, λοιπόν, αυτό το μνημείο. Ο γλύπτης φιλοτέχνησε μία πόλη μέσα στην οποία ζει και κινείται ο αστυνομικός. «Φυλάσσει την πόλιν». Μπροστά στο άγαλμα αυτό τοποθέτησε γλυπτό σιδήρου που απεικονίζει την αστυνομία ως
προστάτη και ασπίδα των πολιτών. Φαντάζεται τον αστυνομικό, στον τελευταίο εναγκαλισμό με την οικογένειά του και την
ψυχή του μέσω της ασπίδας, να αποχωρίζεται το σώμα.
Το έργο αυτό δεν είναι ένα οποιοδήποτε έργο γλυπτικής.
Εδώ μιλάει η ψυχή του ανθρώπου, το πιστεύω του, οι αξίες
του, η αισθητικότητά του, ο τρόπος του να ατενίζει και να δίνει
μέσα από την προσωπική του μαρτυρία, μία στοχαστική άποψη
της ζωής που εκτυλίσσεται γύρω του. Μιλάει η ψυχή του αστυνομικού.
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Γιατί το λειτούργημά μας δεν έχει αναγνωρισθεί
ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό;
Η Ημέρα Μνήμης των Ηρώων του Σώματος, αποτελεί απόδειξη έμπρακτου σεβασμού
και όχι μια τυπική διαδικασία στη μνήμη των αδικοχαμένων συναδέλφων μας

ε την καθιερωμένη τιμητική εκδήλωση της Ημέρας Μνήμης των
Ηρώων του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, το συνδικαλιστικό μας
κίνημα, σήμερα, το Α’ Ψυχοσάββατο,
έπραξε και πάλι το χρέος του, ως όφειλε.
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας
εκπροσωπήθηκε δια του Προϊσταμένου
του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης
και Ανθρώπινου Δυναμικού, Ταξίαρχου
κ. Μιχαήλ ΛΑΔΟΜΕΝΟΥ.
Οι Ομοσπονδίες μας, ανέδειξαν και
πάλι το βαρύ χρέος της πολιτείας έναντι
των αδικοχαμένων συναδέλφων μας,
αλλά και των εν ενεργεία, που βιώνουν
τη διαχρονική απαξίωση, όταν ακόμα δεν
έχουν λάβει μια πειστική απάντηση, γιατί
το λειτούργημά τους δεν έχει αναγνωρισθεί ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό;
Στην Αθήνα, η επιμνημόσυνη δέηση
έγινε στον Ιερό Ναό των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών, όπου μετά από τους επιμνημόσυνους λόγους της Υφυπουργού

Μ

Προστασίας του Πολίτη κας Κατερίνας
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, του Ταξίαρχου κ. Μιχαήλ
ΛΑΔΟΜΕΝΟΥ, του Προέδρου της ΠΟΑΞΙΑ κ. Ιωάννη ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ και του
Προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρη
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ, κατατέθηκαν στεφάνια
στο Μνημείο Πεσόντων που έχει ανεγερθεί από το 2006 στο προαύλιο του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και
εκπέμπει έναν αναλλοίωτο ιστορικό
συμβολισμό.
Ο γλύπτης Ευάγγελος Μήτσου, αρχιφύλακας εν αποστρατεία, πιστεύοντας ότι
με την πράξη του αυτή θα εξέφραζε το
ελάχιστο δείγμα συμπαράστασης στις οικογένειες των αδικοχαμένων συναδέλφων μας, φιλοτέχνησε το συγκεκριμένο
έργο, «Φυλάσσει την πόλιν». Μία πόλη
μέσα στην οποία ζει και κινείται ο αστυνομικός. Μπροστά στο άγαλμα τοποθέτησε γλυπτό σιδήρου που απεικονίζει την
αστυνομία ως προστάτη και ασπίδα των
πολιτών. Φαντάζεται τον αστυνομικό,

στον τελευταίο εναγκαλισμό με την οικογένειά του και την ψυχή του μέσω της
ασπίδας, να αποχωρίζεται το σώμα.
Στην επιμνημόσυνη δέηση χοροστάτησαν ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης
Διαυλείας κ. Αλέξιος, εκπροσωπώντας
τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών
και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο, και
ο Προϊστάμενος της Θρησκευτικής
Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας,
Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης κ.
Νεκτάριος ΚΙΟΥΛΟΣ.
Τον οφειλόμενο φόρο τιμής απέδωσαν στους Πεσόντες στο καθήκον
Αστυνομικούς με καταθέσεις στεφάνων,
εκ μέρους της Κυβέρνησης, η Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κα Αικατερίνη ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, ο εκπρόσωπος
του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας,
Ταξίαρχος κ. Μιχαήλ ΛΑΔΟΜΕΝΟΣ και
εκ μέρους των πολιτικών κομμάτων, ο
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θοδωρής
ΔΡΙΤΣΑΣ, ο πρώην υπουργός και βου-

λευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Γεράσιμος ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ, ο εκπρόσωπος
του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Δήμος ΓΟΓΟΛΟΣ, ο εκπρόσωπος
του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ κ. Γιώργος ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ και ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνος ΚΑΤΣΙΚΗΣ.
Επίσης, στεφάνια κατέθεσαν οι εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων,
ήτοι, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων
Ασφαλείας κ. Ευάγγελος ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ο Πρόεδρος της Διεθνούς
Ένωσης Αστυνομικών κ. Ιωάννης ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικού Προσωπικού Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κ.
Γεώργιος ΚΟΛΟΒΟΣ, η Αντιπρόεδρος
του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α. κα Καλλιόπη ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, ο Πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ κ.
Ιωάννης ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ και ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόριος ΓΕ-

ΡΑΚΑΡΑΚΟΣ. Εκ μέρους, τέλος, της Περιφέρειας Αττικής, στεφάνι κατέθεσε ο
Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος ΑΛΕΞΙΟΥ.
Με την παρουσία τους τίμησαν της
Ημέρα Μνήμης, ο γραμματέας Προστασίας του Πολίτη των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Στάθης ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ο
Πρόεδρος του Σωματείου Ειδικών
Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας κ. Βασίλειος ΝΤΟΥΜΑΣ, ο νομικός σύμβουλος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Χάρης ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ, οικογένειες και συγγενείς
των αδικοχαμένων συναδέλφων μας,
πρόεδροι και μέλη Δ.Σ. Πρωτοβαθμίων
Οργανώσεων και φορέων εν ενεργεία
και εν αποστρατεία αστυνομικών.
Οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις, πραγματοποίησαν ανάλογες εκδηλώσεις
μνήμης σε άλλες εκκλησίες και σε
Αστυνομικά Μέγαρα, όπου ανά τη χώρα
έχουν κατασκευαστεί Μνημεία Πεσόντων Αστυνομικών.

Απαιτούμε από την πολιτεία να σκύψει πραγματικά
στα προβλήματά μας και να δώσει λύσεις
Ο επιμνημόσυνος λόγος του προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ κ. Γρηγόρη Γερακαράκου
ροσήλθαμε σήμερα στον Ιερό
ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, για να τιμήσουμε με θρησκευτική κατάνυξη τη μνήμη των πεσόντων στο καθήκον συναδέλφων μας.
Η Ημέρα Μνήμης των Ηρώων του
Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας καθιερώθηκε από την Ομοσπονδία μας με
απόφαση του 8ου συνεδρίου της το
1997, αλλά πέρασαν τέσσερα ολόκληρα
χρόνια ως το 2001, μέχρι το αρχηγείο
να αποδεχθεί την πρωτοβουλία αυτή και
να εκδώσει σχετική διαταγή.
Το επισημαίνω διότι ακόμα και αυτή
η απλή θρησκευτική τελετή, δεν ήταν
αυτονόητη διαδικασία. Έπρεπε να πιέσουμε την ηγεσία για να γίνονται ανάλογες τελετές μνήμης στις έδρες των
Διευθύνσεων Αστυνομίας σε όλη την
Ελλάδα και όχι μόνο στις γενέτειρες ή
στις υπηρεσίες των συναδέλφων μας
που δεν είναι πια μαζί μας.
Μνημονεύουμε κάθε χρόνο τον αριθμό των αδικοχαμένων συναδέλφων
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μας. 130 από το 1985. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια, πολλοί συνάδελφοί μας
που ενεπλάκησαν σε ένοπλες συμπλοκές με κακοποιούς και τρομοκράτες,
βγήκαν σώοι από αυτήν την αναμέτρηση είτε γλίτωσαν άλλοι με σοβαρά και
άλλοι με ελαφρά τραύματα.
Με τη βοήθεια του Θεού, βγήκαν νικητές από αυτές τις μάχες και εκπλήρωσαν στο ακέραιο την αποστολή τους.
Άλλοι όμως, όπως ανέφερα ήδη,
έγραψαν το όνομά τους με χρυσά
γράμματα στην επετηρίδα των Ηρώων
του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας.
Δεν λησμονούμε τη θυσία τους.
Όπως δεν λησμονούμε ότι και τα άλλα
Σώματα Ασφαλείας μετρούν νεκρούς
και τραυματίες. Όπως έγινε και χθες στη
Θεσσαλονίκη με το συνάδελφό μας που
ήταν και συνδικαλιστής πυροσβέστης.
Ανακαλούμε στη μνήμη μας τις τραγικές καταστάσεις που τους κόστισαν τη
ζωή, και κυρίως, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους δικούς τους

ανθρώπους. Στις χήρες και στα ορφανά,
στους σεβαστούς τους γονείς.
Την ίδια στιγμή, όμως, συναισθανόμενοι και το συνδικαλιστικό μας ρόλο, είμαστε υποχρεωμένοι να στεκόμαστε προβληματισμένοι και να θέτουμε το ΓΙΑΤΙ;
Για κάθε αδικοχαμένο συνάδελφό μας.
Να ψάχνουμε τις αιτίες και τους πραγματικούς υπεύθυνους, όχι μόνο ζητώντας
δικαίωση, αλλά και για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα στο βωμό του καθήκοντος. Ξέρουμε φυσικά ότι το λειτούργημα
του αστυνομικού είναι επικίνδυνο. Το πιο
επικίνδυνο. Ο πόλεμος είναι άνισος και ο
εχθρός ύπουλος και αδίστακτος.
Γι’ αυτό δεν θα σταματήσουμε να διαμαρτυρόμαστε και να απαιτούμε από την
πολιτεία να σκύψει πραγματικά στα
προβλήματά μας και να δώσει λύσεις.
Δεν ζητάμε αναγνώριση του λειτουργήματος του αστυνομικού ως επικίνδυνου
και ανθυγιεινού για το όποιο οικονομικό
ή συνταξιοδοτικό όφελος. Επιμένουμε
σε αυτό το διαχρονικό αίτημα διότι θέ-

λουμε να δείξουμε το έλλειμμα ασφαλείας που νιώθουν οι συνάδελφοί μας.
Η ασφάλειά τους δεν κατοχυρώνεται
με ευχολόγια. Οι βασικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας πρέπει να είναι
προκαθορισμένοι και να ισχύουν για
όλους, χωρίς εκπτώσεις. Μάλιστα από
καιρού εις καιρόν πρέπει και να επικαιροποιούνται, αφού η εγκληματικότητα
εκσυγχρονίζεται και αλλάζει μορφές και
δράσεις, πιο γρήγορα από ό,τι η αστυνομία και οι διωκτικές αρχές.
Δεν προσφέρεται βέβαια η μέρα για
μεγάλους λόγους αλλά δεν μπορούμε
να μην υπενθυμίζουμε στην κυβέρνηση
και στα πολιτικά κόμματα την ευθύνη
που επωμίζονται όταν αναλαμβάνουν
θέσεις εξουσίας. Και κάνω ενσυνείδητα
αυτήν την αναφορά διότι θεωρώ ότι είναι και η καλύτερη απόδοση τιμής στους
νεκρούς Ήρωές μας. Πρέπει να λέμε
αλήθειες και να μην προσπαθούμε να
στρογγυλεύουμε τις καταστάσεις.
Πράξτε επομένως το χρέος σας -και

απευθύνομαι στους εκπροσώπους της
πολιτείας- διότι ο Έλληνας αστυνομικός
κρατά όρθια τη χώρα. Όταν όλα έχουν
καταρρεύσει γύρω μας, όταν η κοινωνία
διχάζεται, μην αφήνετε αθωράκιστο τον
αστυνομικό.
Για να σταθεί όρθια η χώρα, για να
’ρθει η οικονομική ανάκαμψη, πρέπει να
υπάρχει ασφάλεια παντού. Κι αυτό δεν
επιτυγχάνεται μόνο με θεωρίες. Θέλει
συγκεκριμένη πολιτική και διάθεση
συγκεκριμένων κονδυλίων. Τολμήστε
λοιπόν, επενδύστε στο αγαθό της
ασφάλειας διότι έτσι θα πιάσουν τόπο
και οι θυσίες των δικών μας ανθρώπων.
Θα έχετε προσφέρει το καλύτερο που
μπορείτε, όχι μόνο σε μας στην αστυνομική οικογένεια, αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία μας.
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Γ. ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ: Απαιτείται ριζική μεταρρύθμιση της Αστυνομίας
Πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων
Εύβοιας και Ταμίας της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γιώργος Κουλιάκης μίλησε στη δημοσιογράφο
Ματίνα Ρέτσα και στο eviavima.gr. Δημοσιεύουμε
αποσπάσματα από την συνέντευξη.
Ματίνα Ρέτσα: Κύριε Πρόεδρε, πόσα χρόνια υπηρετείτε στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και
ποιες οι διαφορές από τότε που μπήκατε στην
ΕΛ.ΑΣ. μέχρι και σήμερα;
Γιώργος Κουλιάκης: Στην Ελληνική Αστυνομία άρχισα να εργάζομαι μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, το 1988. Άλλες εποχές, μη συγκρίσιμες
με το σήμερα. Αλίμονο αν είχαμε μείνει ακόμα στο
χθες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σήμερα δεν έχουμε προβλήματα και μάλιστα σοβαρότατα. Καταρχάς
δεν υπήρχαν σωματεία (όλα τα έσκιαζε η φοβέρα
και τα πλάκωνε η σκλαβιά και επικρατούσε ο νόμος
«ξέρεις ποιος είμαι εγώ;»). Με την ίδρυση των συνδικαλιστικών σωματείων και της Ομοσπονδίας πετύχαμε θεσμικές αλλαγές, όπως η εισαγωγή στην
αστυνομία μέσω πανελληνίων εξετάσεων, η θεσμοθέτηση του ωραρίου εργασίας, η νυχτερινή αποζημίωση, η συμμετοχή στα συμβούλια μεταθέσεων
και σε υπηρεσιακές επιτροπές, η παράσταση με συνήγορο στα πειθαρχικά συμβούλια και πολλά άλλα
θετικά μέτρα που διασφαλίζουν την προσωπικότητα
του αστυνομικού από την αυθεντία και την αυθαιρεσία της διοίκησης. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτά
δεν είναι όλα λελυμένα και κατοχυρωμένα. Δίνουμε
αγώνα για την εφαρμογή τους στην πράξη. Άλλωστε, με τα Μνημόνια, πολλά κεκτημένα ιδίως στον
οικονομικό τομέα, καταργήθηκαν και δίνουμε ξανά
τον αγώνα για την ανάκτησή τους.
Ματίνα Ρέτσα: Είστε ο παλαιότερος, εν ενεργεία,
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πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Ένωσης και σε αυτή τη
χρονική συγκυρία, ο λόγος σας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.
Γιώργος Κουλιάκης: Ξεκίνησα από το έτος 1998
και συνεχίζω μέχρι και σήμερα να είμαι Πρόεδρος
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ευβοίας.
Από το έτος 2000 κι εντεύθεν επίσης εκλέγομαι
ανελλιπώς αντιπρόσωπος της Ένωσης στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπάλληλων έχοντας συμμετάσχει συνολικά σε 19 συνέδρια. Επιπρόσθετα από το έτος 2003 και μεταγενέστερα είμαι ο
μοναδικός εκπρόσωπος της Ένωσης στο Συμβούλιο
Μεταθέσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ευβοίας,
αρχικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
(2003-2006) και μετέπειτα εκλεγμένος από τα μέλη της Ένωσης (2006-2018). Στις τελευταίες Αρχαιρεσίες ανανεώθηκε η θητεία μου και στα τρία
Όργανα (Διοικητικό Συμβούλιο, Αντιπρόσωπος στην
Π.Ο.ΑΣ.Υ., Συμβούλιο Μεταθέσεων της Δ.Α. Ευβοίας), οπότε συνεχίζω μέχρι το 2021. Έχω διατελέσει
για δυο 3ετιες μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. και από το έτος 2015 μέχρι και σήμερα
είμαι μέλος και Ταμίας της Εκτελεστικής Γραμματείας με την θητεία μου να λήγει το 2020.
Ματίνα Ρέτσα: Ποια τα προβλήματα των αστυνομικών υπαλλήλων του νομού;
Γιώργος Κουλιάκης: Όταν έθεσα για πρώτη φορά
υποψηφιότητα το έτος 1998, στόχος μου ήταν να
βρίσκομαι πάντα στο πλευρό όλων των συναδέλφων μου, ανεξαρτήτως εάν με ψήφισαν ή όχι, να
είμαι ειλικρινής μαζί τους με οποιοδήποτε κόστος
και να καταφέρω σε ένα δύσκολο Νομό όλοι τους
να υπηρετούν στον τόπο συμφερόντων τους. Θεωρώ ότι αυτούς τους τρεις βασικούς κανόνες τους

τήρησα από τότε μέχρι και σήμερα απαρέγκλιτα και
αυτό θεωρώ είχε ως αποτέλεσμα στις τελευταίες
εκλογές της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ευβοίας να λάβω αριθμό ψήφων ίσο με το τεράστιο
ποσοστό του 96% επί των ψηφισάντων μελών.
Όπως σας είπα ήδη, οι εποχές έχουν αλλάξει. Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να είμαστε δίπλα
στο συνάδελφο όταν έχει πρόβλημα είτε στην υπηρεσία είτε στην προσωπική του ζωή, εφόσον απευθυνθεί σε μας. Επιδιώκουμε την επίλυση των προβλημάτων χωρίς να προκαλούμε εντάσεις, αρκεί να
υπάρχει ανταπόκριση από την άλλη πλευρά.
Ματίνα Ρέτσα: Να έρθουμε τώρα εδώ στα δικά
μας. Πώς είναι η κατάσταση σήμερα που μιλάμε
στην Εύβοια; Υπάρχει πλήρης κάλυψη των αστυνομικών τμημάτων; Με άλλα λόγια οι Ευβοιείς πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς;
Γιώργος Κουλιάκης: Στην Εύβοια, έχουμε πολλές
ιδιομορφίες ως Διεύθυνση Αστυνομίας. Μεγάλες οι
αποστάσεις από Υπηρεσία σε Υπηρεσία, η δύναμη
ήταν ελλιπέστατη αλλά στη τελευταία αναδιάρθρωση αυξήθηκε η οργανική δύναμη με 100 νέες θέσεις χαμηλόβαθμων αστυνομικών οι οποίες άρχι-

σαν να καλύπτονται σταδιακά και μετά τις νέες τακτικές μεταθέσεις απομένει πολύ μικρός αριθμός
για να πληρωθούν στο σύνολό τους. Ταυτόχρονα
ιδρύθηκε τμήμα Άμεσης Δράσης στο Δήμο Χαλκιδαίων, Α.Τ. Διρύων Μεσσαπίων στο μοναδικό Δήμο
στην Ελλάδα που δεν λειτουργούσε Α.Τ. και συστάθηκαν 4 ομάδες Ο.Π.Κ.Ε. και 3 ομάδες
Ε.Π.Τ.Α., οι 4 εκ των οποίων υπάγονται επιχειρησιακά στα επαρχιακά Α.Τ. Ιστιαίας και Αλιβερίου.
Συνεπώς, θεωρώ ότι οι Ευβοιείς πολίτες σήμερα
μετά και τις τελευταίες επιτυχίες των υπηρεσιών
μας στην εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων
που προκάλεσαν ιδιαίτερη αίσθηση στο Πανελλήνιο
πρέπει να αισθάνονται απόλυτα ασφαλείς και θέλω
να τους διαβεβαιώσω ότι όλοι οι αστυνομικοί μας
θα συνεχίσουν να εργάζονται με τον ίδιο ζήλο, μέρα και νύχτα, παρά τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά.
Ματίνα Ρέτσα: Πώς είναι η κατάσταση στην Εύβοια
σχετικά με τον τεχνικό εξοπλισμό της Διεύθυνσης;
Καλύπτονται οι ανάγκες;
Γιώργος Κουλιάκης: Το μεγαλύτερο πρόβλημα
εστιάζεται στο κτιριολογικό. Όλα τα αστυνομικά
κτίρια ενοικιάζονται. Το δημόσιο δυστυχώς είχε
άλλη πολιτική με αποτέλεσμα στο νομό μας να έχει
δημιουργηθεί ένα τεράστιο ζήτημα. Χρειαζόμαστε
σύγχρονα λειτουργικά κτίρια που να εξασφαλίζουν
καλές συνθήκες εργασίας για τον αστυνομικό, ευπρεπή εικόνα της αστυνομίας για τον πολίτη που
τα επισκέπτεται και ασφαλείς συνθήκες κράτησης
για όσους παραβατούν. Και βέβαια, η ανανέωση
του τεχνολογικού εξοπλισμού πρέπει να επιταχυνθεί. Το έγκλημα δυστυχώς προτρέχει σε αυτόν τον
τομέα.

Μπορούν να κοροϊδεύουν τους εαυτούς τους όσο θέλουν.
Εμάς όμως όχι!
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο σταθμό του Μετρό στην Κατεχάκη και συνάντηση με την Ηγεσία

ραγματοποιήθηκε στις 07/03/2019 δυναμική παράσταση διαμαρτυρίας των τεσσάρων (4) Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής (Αθηνών, Β/Α Αττικής, Δυτικής
Αττικής και Πειραιά) σε συνεργασία με την
Π.Ο.ΑΣ.Υ. στο σταθμό του μετρό Κατεχάκη. Η κινητοποίηση των Ενώσεως πραγματοποιήθηκε με
αφορμή τα τεράστια ζητήματα που αφορούν τον
κλάδο μας που δυστυχώς και η Πολιτική και η Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. δείχνουν ανικανότητα στην
επίλυσή τους. Στη συγκέντρωση παρευρέθηκαν
συνάδελφοί μας, παρά τις ανακριβείς διαρροές της
τελευταίας στιγμής, που είχαν σαν στόχο την αποτροπή των συναδέλφων μας στο να συμμετάσχουν.
Ξαφνικά σε μια μέρα οι ανακοινώσεις του Αρχηγείου μετέφεραν μια εικόνα μιας Αστυνομίας της
Σκανδιναβικής Χερσονήσου!
Αντιπροσωπεία των τεσσάρων Ενώσεων με τον
Πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ Γρηγόριο
συναντήθηκαν με την Υφυπουργό Προστασίας του
Πολίτη κα Παπακώστα Αικατερίνη και την ηγεσία
της ΕΛ.ΑΣ., και έθεσα υπόψην τους το ψήφισμα
διαμαρτυρίας. Ειδικότερα:
- Για την μεταφορά των συναδέλφων με τα
Μ.Μ.Μ. μας μεταφέρθηκε ότι εκδόθηκε διαταγή και
θα εκδοθεί και νέα διευκρινιστική για την έκδοση
προσωποπαγών καρτών όπου ο κωδικός θα δίνεται
στην υπηρεσία και η κάρτα θα “φορτίζεται” μέσω
POL, διαδικασία η οποία μας υποσχέθηκαν ότι θα
“τρέξει” σύντομα χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή.
- Για την καθαριότητα, μας ενημέρωσαν ότι τελείωσε η διαδικασία πρόσληψης 173 θέσεων καθαριστών-καθαριστριών στη Γ.Α.Δ.Α., βρισκόμαστε
στον έλεγχο των δικαιολογητικών ως προς την
γνησιότητά τους και τις επόμενες μια–δυο εβδο-
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μάδες θα αρχίσει η τμηματική καθαριότητα σε
αστυνομικές υπηρεσίες.
- Για τα αναλώσιμα υλικά, μας ειπώθηκε ότι
υπάρχουν διαθέσιμα υλικά στις αποθήκες και όσα
αιτήματα αποσταλούν από τις υπηρεσίες θα ικανοποιηθούν ειδικά για γραφική ύλη και φωτοτυπικό
χαρτί τύπου Α4.
- Για τις ασύρματες επικοινωνίες, μας έγινε
γνωστό ότι έχει γίνει πρόταση στην κ. Υπουργό για
να συσταθεί επιτροπή η οποία θα κάνει μελέτη για
το ψηφιακό σύστημα επικοινωνιών της ΕΛΑΣ.
- Για τα εργασιακά, μας διαβεβαίωσαν ότι θα γίνει έλεγχος στις Υπηρεσίες για τον αριθμό των
οφειλόμενων Ημερήσιων Αναπαύσεων και θα σταλεί διαταγή στους επικεφαλείς αυτών για την πιστή
τήρηση των προβλεπόμενων διατάξεων του Π.Δ.
για το ωράριο εργασίας.
- Τέλος, για την αλλαγή του Π.Δ. μεταθέσεων,
όσων αφόρα την τοποθέτηση των νεοεξερχόμενων
Αστυφυλάκων στην Δ.Α.Ε.Α. και ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α., διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει βούληση να γίνει το αυτονόητο και ενώ αντιλαμβάνονται που είναι το
πρόβλημα, δεν το επιλύουν.
Γίνεται σε όλους αντιληπτό ότι τα όσα η Πολιτική
και Φυσική Ηγεσία μας μετέφερε, ανήκουν ορισμένα αφενός στη σφαίρα των αίολων υποσχέσεων
αφού ακόμα και μετά από μήνες περιμένουμε τις
τελικές λύσεις και αφετέρου στη σφαίρα του
απραγματοποίητου και του υποκριτικού από τη
στιγμή που οι ίδιοι οι αρμόδιοι, είναι οι κυρίως
υπεύθυνοι για την στρεβλή λειτουργία της Αστυνομίας και των παράτυπων διαταγών που καταπατούν
το εργασιακό Π.Δ. Είναι απαράδεκτη η ανακοίνωση
του Αρχηγείου, η οποία ισχυρίζεται ότι ο μέσος όρος
των οφειλόμενων ημερήσιων αναπαύσεων είναι 1,5

τον αριθμό κατά άτομο, διότι προφανώς αυτοί που
την εξέδωσαν θεώρησαν ότι όλοι οι Αστυνομικοί
υπηρετούν σε “ευνοούμενες” Υπηρεσίες!
Για τους παραπάνω λόγους και επειδή οι Ηγεσίες
του Υπουργείου και του Αρχηγείου κρίνονται από
εμάς ως αναξιόπιστες και με πολιτικάντικη νοοτροπία μιας άλλης εποχής, δηλώνουμε ότι συνεχίζουμε
τον αγώνα μας για τα αυτονόητα και την αξιοπρέπειά μας έως το τέλος, καλώντας τους συναδέλφους μας σε συνεχή επαγρύπνηση. Περιμένουμε
δε από τους υπεύθυνους να δώσουν άμεσες και
τελειωτικές λύσεις στα προβλήματα μας, να φανούν
συνεπείς στις υποσχέσεις τους και όχι να λειτουργούν σπασμωδικά υπό το βάρος της δημοσιότητας

που παίρνουν οι κινητοποιήσεις μας.
Μπορούν να κοροϊδεύουν τους εαυτούς τους
όσο θέλουν. Εμάς όμως όχι!
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ΑΘΗΝΑ

«Όταν διευθύνουν οι ανίκανοι, φταίνε οι ικανοί»
Καίρια ερωτήματα από το σωματείο για τις ευθύνες που βαρύνουν τους διοικούντες

ο Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αθηνών συνεδρίασε στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής μετά το πέρας
της αιμοδοσίας που έλαβε χώρα την ίδια ημέρα.
Όπως ανακοίνωσε το σωματείο, «η κίνηση αυτή
από πλευράς μας υπήρξε συμβολική, στο πλαίσιο
των αποφάσεών μας για ουσιαστικές επισκέψεις
στις Υπηρεσίες που ανήκουν στα γεωγραφικά όρια
της Ένωσής μας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, μας απασχόλησαν κατά κύριο λόγο τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι – μέλη μας
στη Διεύθυνση Αλλοδαπών αλλά και στη Διεύθυνση
Μεταγωγών που στεγάζεται στο ίδιο κτίριο». Μετά
τη λήξη της συνεδρίασης επισκέφθηκαν τους Διοικητές των δύο Υπηρεσιών αλλά και υπηρεσιακούς
χώρους και τα προβλήματα που διαπίστωσαν, αποτυπώθηκαν στη σχετική ανακοίνωση (καθαριότητα,
κρατητήρια, κτιριακές εγκαταστάσεις κλ.π).
Όσο για το ζήτημα της έλλειψης προσωπικού,
το σωματείο σημειώνει: «η λύση είναι μία και μοναδική. Άμεση τροποποίηση του Π.Δ. των μεταθέσεων ώστε οι νεοεξερχόμενοι όλων των βαθμών

Τ

να μπορούν να τοποθετούνται πέρα των Αστυνομικών Τμημάτων στο Μεταγωγών (όπως και στη
Δ.Α.Ε.Α.). Είναι η μόνη λύση ώστε να μην απασχολούνται πλέον άλλες Υπηρεσίες με το αντικείμενο
αυτό, αλλά και για να υπάρχει κατάρτιση – εκπαίδευση –επαγγελματισμός. Όλα τα άλλα δεν ανήκουν σε σύγχρονη Αστυνομία».
Το σωματείο εξάλλου, με αφορμή τις συνεχιζόμενες επιθέσεις με μολότοφ εναντίον αστυνομικών
τμημάτων και αστυνομικών δυνάμεων, θέτει με
ανακοινώσεις του προ των ευθυνών της την ηγεσία, όπως χαρακτηριστικά έγινε και με αφορμή τα
επεισόδια που σημειώθηκαν στο συλλαλητήριο για
τη Μακεδονία τον Ιανουάριο.
«Εμείς ως Ένωση Αθηνών, πιστοί στις διαχρονικές μας θέσεις, θα ζητήσουμε και πάλι από όλους
να σταματήσουν τα πολιτικά παιχνίδια στην πλάτη
του απλού αστυνομικού, να καταδικάσουν τη βία
από όπου και αν προέρχεται και να αντιμετωπίσουν
την Αστυνομία αλλά και τους πολίτες βάσει της
πραγματικότητας και όχι της πολιτικής τους ιδεολογίας. Θα θέσουμε λοιπόν τα παρακάτω ερωτή-

ματα περιμένοντας επιτέλους απαντήσεις:
- Κύριοι της Κυβέρνησης, από αντιδημοκράτες,
πότε ξαφνικά γίναμε επαγγελματίες και άξιοι
συγχαρητηρίων; Τι αλλάξαμε από τις διαδηλώσεις
της προηγούμενης εβδομάδας μέχρι την Κυριακή;
- Κύριοι της Αντιπολίτευσης, πως ακριβώς πιστεύετε ότι θα εκκαθαρίσετε τα γκέτο της ανομίας και
των μπαχαλάκηδων, χωρίς δακρυγόνα; Έχετε
κάτι να πείτε για τους δεκάδες τραυματίες αστυνομικούς;
- Κύριοι της ηγεσίας, πότε επιτέλους θα πάψετε να
ανέχεστε τους κάφρους που προσπαθούν να μας
σκοτώσουν, να κάνουν αντισυγκεντρώσεις, να
επιτίθενται σε πολίτες επειδή κρατούν ελληνικές
σημαίες, να κατηγορούμαστε ανυπόστατα και να
σιωπάτε;
- Θα πείτε επιτέλους ότι δεν είμαστε παρακρατική
ομάδα και ότι τα υλικά που χρησιμοποιούμε μας
τα έχετε χορηγήσει ως κατάλληλα για χρήση;
Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Τα έχουμε ξαναζήσει όλα αυτά. Τα πολιτικά κόμματα να μας

υποστηρίζουν ή να μας καταδικάζουν, ανάλογα με
τη σύνθεση των διαδηλωτών, να αποπροσανατολίζουν τον κόσμο, θέτοντας μ’ αυτόν τον τρόπο
τους εκατοντάδες χιλιάδες ειρηνικούς διαδηλωτές
απέναντί μας. Στους τελευταίους να θυμίσουμε ότι
οι καλύτεροι συμπαραστάτες των αντιλαϊκών – αντεθνικών νομοσχεδίων είναι οι κάθε λογής μπαχαλάκηδες. Θυμίζουμε επίσης ότι και πολλοί από εμάς
συμμετείχαμε ως διαδηλωτές στο συλλαλητήριο και
αποχωρήσαμε αηδιασμένοι βλέποντας τους φασίστες να το διαλύουν».

ΑΘΗΝΑ

Παρενέργειες λόγω περιστολής δημοσίων δαπανών
την υπουργό Προστασίας του Πολίτη κα Όλγα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ, απευθύνθηκε η Ομοσπονδία με αφορμή τις καταγγελίες της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών με αντικείμενο
την κάλυψη δαπανών, οδοιπορικά έξοδα, υλικοτεχνικά μέσα και την εκπαίδευση.
«Με ιδιαίτερη έμφαση, κυβερνητικά στελέχη παρουσίασαν και ανέδειξαν ως σημαντικό επίτευγμα
την έξοδό μας από τα μνημόνια και τις δανειακές

Σ

δεσμεύσεις που είχε αναλάβει η χώρα μας, με αιχμή
ότι αυτές αποτελούν πλέον παρελθόν. Μετά λύπης
μας όμως, διαπιστώνουμε ότι στην καθημερινότητα
του Έλληνα αστυνομικού και του Έλληνα πολίτη τίποτα δεν έχει αλλάξει, τουναντίον μάλιστα τα προβλήματα που απασχολούσαν σύσσωμη την ελληνική κοινωνία κατά την περίοδο των μνημονίων όχι
μόνο δεν εξαλείφθηκαν αλλά διογκώθηκαν.
Αναφορικά με τις μετακινήσεις του αστυνομικού

προσωπικού, τη μη κάλυψη υπομνημάτων και
οδοιπορικών εξόδων, των πάσης φύσεως λειτουργικών δαπανών των αστυνομικών υπηρεσιών που
εκκρεμούν, τις ελλείψεις σε αναλώσιμα είδη και
υλικοτεχνικά μέσα που είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού μας, τους δημόσιους διαγωνισμούς που κηρύσσονται άγονοι,
το σύνολο των αστυνομικών υπηρεσιών ανά τη
χώρα να έχουν καταντήσει χωματερές - υγειονο-

ΡΟΔΟΠΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Χωρίς υποδομή αντιμέτωποι
με τις προσφυγικές ροές

Επισκέψεις σε όλες
τις αστυνομικές Υπηρεσίες
ντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ένωσης Αστυνομικών Ηρακλείου, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο ΠΙΚΡΑΚΗ Γεώργιο, τον Αντιπρόεδρο ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Γεώργιο, τον Γενικό Γραμματέα ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΥ Χρήστο
και τον Ταμία ΚΛΕΙΣΑΡΧΑΚΗ Θωμά, επισκέφθηκε
την έδρα του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου
και του Α.Τ. Αστερουσίων Ηρακλείου.
Κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αμφότερες οι Υπηρεσίες είναι οι σημαντικές ελλείψεις
σε αστυνομικό προσωπικό, οι σοβαρές ελλείψεις σε
υλικοτεχνική υποδομή και σε υπηρεσιακά οχήματα

Α

μικές βόμβες δείχνουν ένα Σώμα που τελεί σε αποσύνθεση, όχι βεβαίως από δική του ανεπάρκεια,
αλλά από ανεπάρκεια που πηγάζει από την παραγόμενη πολιτική της κυβέρνησης, της οποίας σημαίνον στέλεχος είστε κι εσείς», σημειώνει η
Π.Ο.ΑΣ.Υ. στο έγγραφό της, ως αποδέκτης των έντονων καταγγελιών από όλες τις Πρωτοβάθμιες
Οργανώσεις μας.

κάτι που καθιστά ακόμα δυσκολότερες τις συνθήκες
κάτω από τις οποίες καλούνται να εκτελέσουν την
υπηρεσία τους αλλά και το πολύ έντονο πρόβλημα
της απουσίας συνεργείου καθαριότητας από τις αρχές του έτους, το οποίο απασχολεί το σύνολο των
Υπηρεσιών του Νομού. Το Δ.Σ. μας θα συνεχίσει τις
επισκέψεις σε όλες τις αστυνομικές Υπηρεσίες του
Νομού ώστε να καταγράφει και να αναδεικνύει τα
πραγματικά προβλήματα του αστυνομικού, δίπλα
στον συνάδελφο που κάτω από αντίξοες συνθήκες
προσπαθεί να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του, καταλήγει η ανακοίνωση του σωματείου.

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης με έγγραφό της ανέδειξε τις ελλείψεις υλικοτεχνικής υποδομής και μέσων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης.
Η Ομοσπονδία με έγγραφό της κάλεσε την
υπουργό Προστασίας του Πολίτη να λάβει γνώση και να πράξει τα δέοντα.
«Παρακαλούμε για την άμεση θεσμική σας
παρέμβαση όπως, παρασχεθούν στη Διεύθυνση
Αστυνομίας Ροδόπης τα αναγκαία υλικοτεχνικά
μέσα και η κατάλληλη υποδομή στα πλαίσια αντιμετώπισης των μεταναστευτικών – προσφυγι-

Η

κών ροών, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα της
οικείας Πρωτοβάθμιας Οργάνωσής μας (Ε.Α.Υ.
Ροδόπης) και όπως αυτά τεκμαίρονται στο υπ’
αριθμ. 15/19 από 18/01/2019 επισυναπτόμενο έγγραφο.
Οι κλιματολογικές και γεωμορφολογικές επικρατούσες συνθήκες στην ευρύτερη περιφερειακή ενότητα, επιβάλλουν την θεσμική θωράκιση
των αστυνομικών δυνάμεων, ούτως ώστε απερίσπαστες αυτές να επιτελούν στο ακέραιο το
καθήκον τους μέσα σε καθεστώς μέγιστης
ασφάλειας και υγιεινής».

ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Συστηματική παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας με έγγραφό της προς τον Αρχηγό της
Ελληνικής Αστυνομίας, καταγγέλλει τη συστηματική παραβίαση των διατάξεων που αφορούν
την εργασία και το ωράριο εργασίας.
Όπως επισημαίνει, «δυστυχώς βρισκόμαστε στη
δυσάρεστη θέση να αναδείξουμε και να καταγγείλουμε τακτικές και συμπεριφορές διοίκησης, οι
οποίες καταπατούν τα εργασιακά δικαιώματα των
συναδέλφων μας καταστρατηγώντας τις διατάξεις
περί της εβδομαδιαίας υπηρεσίας και του χρόνου

Η

εργασίας αστυνομικού προσωπικού. Είναι εξωπραγματικό και απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει
τον τελευταίο μήνα με την ΟΠΚΕ και Δ.Υ. της Διευθύνσεώς μας οι οποίες καλούνται να ενισχύσουν
όμορες και όχι μόνο Διευθύνσεις Αστυνομίας».
Στο σχετικό έγγραφο αναφέρονται ενδεικτικά
διαταγές που εκδόθηκαν το πρόσφατο χρονικό
διάστημα και αποδεικνύουν την αλήθεια των καταγγελιών.
«Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι στην ΔΑ
Ακαρνανίας δεν υφίσταται μόνιμη διμοιρία υποστή-

ριξης, ένα αίτημα το οποίο η ένωση έχει υποβάλει
ήδη από καιρό προς τη διοίκηση. Με την έκδοση
διαταγών της τελευταίας στιγμής για προγραμματισμένες εκδηλώσεις είτε για ενίσχυση εταίρων διευθύνσεων είτε γενικά για τη λήψη μέτρων, διαταράσσεται ο οικογενειακός προγραμματισμός εβδομαδιαία υπηρεσία, τόσο των αστυνομικών που
καλούνται να λάβουν μέρος στα μέτρα, όσο και
των λοιπών αστυνομικών ανά υπηρεσία που καλούνται να καλύψουν το κενό τους.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Ένωση ζητά να

γίνεται αξιολόγηση των εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα, αξιοποιώντας η εκάστοτε Διεύθυνση
Αστυνομίας το πληροφοριακό της δίκτυο, προκειμένου να σταματήσει η άσκοπη διάθεση ενισχυτικών αστυνομικών δυνάμεων, αλλά και σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση ή λήψη μέτρων, η ενημέρωση των συναδέλφων να είναι έγκαιρη ως προς την εκτέλεση υπηρεσίας, σύμφωνα
με τις διατάξεις περί της εβδομαδιαίας υπηρεσίας,
χρόνου εργασίας κ.λπ.».
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ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Παρά τα προβλήματα, σημειώνουν επιτυχίες
πόμνημα προς τον Διευθυντή
Δ.Α Καστοριάς κ. Θωμά Νέστορα, Αστυνομικό Διευθυντή, απέστειλε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καστοριάς. «Βρισκόμαστε στη
δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι αρκετά από επανειλημμένως
διατυπωθέντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Υπηρεσίες και το Αστυνομικό Προσωπικό της Διεύθυνσής
μας, δυστυχώς παραμένουν ακόμα
ανεπίλυτα με αποτέλεσμα η δυσφορία
των συναδέλφων να κορυφώνεται»
σημειώνει το σωματείο, καταγράφοντας αναλυτικά τα προβλήματα.
Ειδικότερα αναφέρεται στην καθαριότητα των οχημάτων που εξακολουθεί να πραγματοποιείται μόνο με τις
φιλότιμες προσπάθειες των συναδέλφων, στο όχημα τύπου 4Χ4 που προτίθεται να παραχωρήσει – παραδώσει
το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς
(Κέντρο Φυσικής Ιατρικής Αποκατά-

Υ

στασης), στη μετεγγραφή της δωρεάς
του οικοπέδου για την ανέγερση του
νέου αστυνομικού μεγάρου η οποία
πραγματοποιήθηκε μετά κόπων και
βασάνων, στις Υπηρεσίες της Δ.Α. Καστοριάς που αντιμετωπίζουν προβλήματα υλικοτεχνικού εξοπλισμού, είτε
αφορά Η/Υ είτε fax, είτε εκτυπωτές,
στα υπηρεσιακά αλεξίσφαιρα που
έχουν ημερομηνία κατασκευής την
01/04/2004, στην ενίσχυση της
Υπηρεσίας καυσίμων της Δ.Α Καστοριάς, στην εβδομαδιαία υπηρεσία κλπ.
«Είμαστε βέβαιοι ότι γνωρίζετε πολύ
καλά όλα τα παραπάνω θιγόμενα τα
οποία ελπίζουμε να διαχειριστείτε ορθά, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε επιλυθούν και να
βελτιώσουν την καθημερινότητα του
προσωπικού» τονίζει το σωματείο.
Εξάλλου, στις 24 Φεβρουαρίου
2019 αντιπροσωπεία της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Καστοριάς

αποτελούμενη από τον πρόεδρο κ.
Ιωάννη Σπυρίδη, τον Γενικό Γραμματέα κ. Μηνά Τοτονίδη και τον Ταμία
κ. Κωνσταντίνο Θεοχάρη, πραγματοποίησε συνάντηση με τη Βουλευτή Β΄
Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας κα.
Άννα – Μισέλ Ασημακοπούλου με
αφορμή την επίσκεψή της στην Καστοριά λόγο ενημερωτικής ημερίδας.
Τέλος, το ΔΣ της Ένωσης «αισθάνεται την ανάγκη και εκφράσει τις ειλικρινείς του ευχαριστίες στην εταιρεία DTS
(Dressing & Dyeing Factory) του κ.
Ναούμ Δίτσιου η οποία για μία ακόμα
φορά ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημά
μας και προσέφερε δωρεάν ένα σύγχρονο και πλήρες σύστημα παρακολούθησης καμερών κλειστού κυκλώματος
μαζί με monitor. Το εν λόγω σύστημα
διατέθηκε από την Ένωσή μας στο Α.Τ
Άργους Ορεστικού προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η εγκατάστασή του για
την παρακολούθηση και τον έλεγχο τό-

σο των κρατητηρίων όσο και του περιμετρικού χώρου του οικήματος».
Επίσης, όπως τονίζει το σωματείο με
ανακοίνωσή του, «παράδειγμα προς
μίμηση αποτελεί η δραστηριότητα του
Τ.Δ.Ν. Καστοριάς και της Ομάδας Πάταξης Διασυνοριακού Εγκλήματος του
Τ.Σ.Φ Μεσοποταμίας οι οποίοι κατά το
τελευταίο χρονικό διάστημα κατάφεραν μέσα σε λιγότερο από δέκα (10)
ημέρες να κατασχέσουν συνολικά
222 κιλά ακατέργαστης κάνναβης σε
πέντε διαφορετικές υποθέσεις.

Οι συνάδελφοι που υπηρετούν στις
ανωτέρω Υπηρεσίες απέδειξαν για ακόμα μία φορά ότι είναι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
στο «είδος» τους και η Ένωσή μας αισθάνεται την ανάγκη να τους αποδώσει
τα εύσημα. Το ίδιο αναμένουμε να
πράξει και η φυσική μας ηγεσία από
την οποία ζητούμε να διατάξει την επιστροφή του «αποσπασμένου» οχήματος του Τ.Δ.Ν Καστοριάς καθώς και
την «γενναία» ενίσχυση της εν λόγω
Υπηρεσίας με τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό».

ΜΑΓΝΗΣΙΑ
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας, με το υπ’
αριθμ. 702/35/68 από 1402-2019 έγγραφό της, προβάλλει έντονο προβληματισμό, με καταγγελτικό
μάλιστα λόγο, για την ανακατανομή των
οχημάτων και τη διάθεση αυτών μέσω
της υλοποίησης των προγραμμάτων
Ε.Σ.Π.Α.
Αυτό τονίζει η Π.Ο.ΑΣ.Υ. εγγράφως
προς το Αρχηγείο με αφορμή σχετικές
καταγγελίες της Πρωτοβάθμιας Ένωσης, σημειώνοντας ότι «είναι διάχυτη
πλέον η εντύπωση ότι σε πολλές των

Η

Ανακατανομή οχημάτων σε «ημέτερους»;
περιπτώσεων, δεν τηρείται η αρχή της
ισότητας και της αναλογικότητας, με
φυσικό επακόλουθο να δημιουργούνται
έντονοι προβληματισμοί και ευθεία αμφισβήτηση των προθέσεων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας αναφορικά με τη διάθεση υλικοτεχνικών
μέσων και πόρων.
Ασφαλώς, ως Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο δεν θα εμβαθύνουμε
και δεν θα υποδείξουμε τι είναι το πρέπον και τι όχι σε αντίστοιχες περιπτώσεις, αλλά αισθανόμαστε βαθιά και επιτακτικά την ανάγκη να αφουγκραστού-

με την αγωνία των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεών μας, που κύριο μέλημά τους
και σύσσωμου του Συνδικαλιστικού Οργάνου δεν είναι άλλο από αυτό της εύρυθμης λειτουργίας των αστυνομικών
υπηρεσιών σε όλη την ελληνική επικράτεια και η προάσπιση του αγαθού της
ασφάλειας των πολιτών.
Εν κατακλείδι και για να υπάρξουν
αυτές οι προϋποθέσεις θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι επισημάνσεις
όλων ημών, ούτως ώστε να παύσει η
κρατούσα άποψη περί μη χρηστής διαχείρισης και ενίσχυσης των Διευθύνσε-

ων Αστυνομίας, με την περιρρέουσα
ατμόσφαιρα να κάνει λόγο για αρεστούς
και μη».
Εξάλλου, με άλλο έγγραφό της, η
Ένωση ανέδειξε τα προβλήματα της
Ο.Π.Κ.Ε. Μαγνησίας καθόσον καλούνται να πλαισιώσουν και να υποστηρίξουν το νέο δόγμα αστυνόμευσης που
υπόκειται στη λογική του «όλοι και
παντού». «Απευθυνόμαστε και καλούμε
το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας
μέσω και της επισυναπτόμενης υπ’
αριθμ. 702/35/63 από 14/01/2019
καταγγελίας της Ένωσης Αστυνομικών

Υπαλλήλων Μαγνησίας, όπως, να αποσαφηνιστεί η αποστολή και τα καθήκοντα των Ομάδων αυτών και στην περίπτωση που η επίκληση των υπηρεσιακών αναγκών επιβάλλουν αυτή τη
διασπορά των καθηκόντων, να υπάρξει
βούληση ώστε, να χορηγείται και το
επίδομα διμοιρίας υποστήριξης, με την
προϋπόθεση που αποτελεί και μια
πραγματικότητα άλλωστε πως έχουν
εκπαιδευτεί στο αντικείμενο αυτό σύμφωνα και με τις κείμενες διαταγές του
Α.Ε.Α.», διαβάζουμε σε σχετικό έγγραφο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. προς το Αρχηγείο.

ΧΑΝΙΑ

Νοσηλεία Γονέων των Αστυνομικών στο Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης
Ομοσπονδία μας, λαμβάνοντας
υπόψη της τις καταγγελίες της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων απευθύνθηκε στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελο ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ, στον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα ΞΑΝΘΟ, στην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κα Όλγα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ,
στην Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κα Κατερίνα ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, στον
Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Ναυτικού
Αντιναύαρχο κ. Νικόλαο ΤΣΟΥΝΗ και
στον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αν-

Η

τιστράτηγο κ. Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ προκειμένου να τύχουν νοσηλείας γονείς των Αστυνομικών στο
Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης.
«Παρακαλούμε όπως, εκ της θεσμικής σας θέσεως συμβάλλετε ως προς
την εξεύρεση λύσης αναφορικά με το
ανωτέρω θέμα, καθότι το αίτημα της οικείας Πρωτοβάθμιας Ένωσής μας κρίνεται εύλογο και απολύτως αναγκαίο.
Αναγνωρίζοντας την ευαισθησία που
σας διακατέχει επί θεμάτων όλων των
ενστόλων λειτουργών του Κράτους και

ιδίως αυτών που άπτονται της υγείας
των μελών των οικογενειών τους, μας
δημιουργεί τη σταθερή πεποίθηση ως
Δευτεροβάθμιου Συνδικαλιστικού Οργάνου ότι, η παρέμβασή σας προς τους
συναρμόδιους κ.κ. Υπουργούς θα είναι
καταλυτική, με γνώμονα πάντοτε την
εξάλειψη κάθε γραφειοκρατικής και
χρονοβόρας διαδικασίας που επιφέρει
τα αντίθετα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Η Πολιτεία οφείλει και πρέπει
να βρίσκεται δίπλα στους ενστόλους και
να τους ανταμείβει για την επίμοχθη κα-

θημερινή τους εργασία, που σε πολλές
των περιπτώσεων παρέχεται κάτω από
αντίξοες και ανυπέρβλητες συνθήκες».
Το τελευταίο χρονικό διάστημα η
Ένωση γίνεται δέκτης παραπόνων από
μέλη της για το γεγονός ότι οι γονείς
των αστυνομικών στα Χανιά, δεν μπορούν να νοσηλευθούν άμεσα στο ναυτικό νοσοκομείο Κρήτης όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια αν δεν μεσολαβήσει μία χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία.
Τα παράπονα αυτά πηγάζουν από την

εμπιστοσύνη που δείχνουν τα μέλη μας
στο προσωπικό του Ναυτικού νοσοκομείου καθώς και στον εν γένει τρόπο
λειτουργίας του ενώ παράλληλα γνωρίζετε τις μειώσεις στους μισθούς των μελών μας που έχουν υποστεί τα τελευταία
χρόνια των μνημονίων. Παρακαλούμε
όπως δείξετε την απαραίτητη ευαισθησία
στο αίτημά μας περί επαναφοράς του
προηγούμενου καθεστώτος της νοσηλείας των γονέων συναδέλφων μας»
σημειώνεται στο σχετικό έγγραφο του
σωματείου.

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας καταγγέλλει τα προβλήματα με τα υπηρεσιακά οχήματα που μένουν από καύσιμα…
Όπως τονίζει σε σχετικό της έγγραφο προς το Αρχηγείο η Ομοσπονδία μας, «ένα ακόμη λυπηρό φαινόμενο έρχεται να προστεθεί στα πολλαπλά των τελευταίων καιρών, με υπηρεσιακά οχήματα φλεγόμενα εν κινήσει, ακινητοποιημένα λόγω μηχανικών

Η

Έμειναν από καύσιμα…
βλαβών, εμπλεκόμενα σε τροχαία ατυχήματα με υλικές ζημιές ένεκα κακής και ελλιπούς συντήρησης,
με πιο πρόσφατο αυτό της ακινητοποίησης του υπηρεσιακού οχήματος της Ο.Π.Κ.Ε. (Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας), ένεκα εξάντλησης και μη επάρκειας των καυσίμων. Ο λόγος είναι προφανής, τα
οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας υπόκεινται και
αυτά στο πλαφόν χορήγησης καυσίμων, σύμφωνα

με την κανονιστική απόφαση (1450/550 από 3-31982 (ΦΕΚ Β93)), όπως ισχύει άλλωστε και στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα, πλην όμως με αυτή την
πρακτική τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας καθίστανται ανενεργά και επιχειρησιακά μη λειτουργικά, κατά τρόπο τέτοιο που εκθέτει ανεπανόρθωτα
τον Οργανισμό μας και την έξωθεν καλή μαρτυρία
αυτού. Η Ομοσπονδία μας με τις άμεσες θεσμικές

της παρεμβάσεις, κατάφερε να εξαιρεθούν τα υπηρεσιακά οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. από την ανωτέρω
Κ.Υ.Α., καθώς η υπαγωγή μας σε αυτή υπερέβαινε
κάθε λογική αντίληψη, σε συνάρτηση με την φύση
και την αποστολή του λειτουργήματος που επιτελούμε, με την προσδοκία να μην επαναληφθούν τέτοια
φαινόμενα μετά και από την έκδοση του ΦΕΚ τεύχος
Β΄ Αρ. Φύλλου 39 από 17/01/2019».
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ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Μαζική η συμμετοχή των μελών – διαχρονική η στήριξή τους
ε μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15
Φεβρουαρίου 2019, στον 5ο
όροφο του Αστυνομικού Μεγάρου η
ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων.
Οι εργασίες, ξεκίνησαν με την παρουσίαση του διοικητικού & οικονομικού απολογισμού από τον πρόεδρο &
τον ταμία της Ένωσης καθώς και της
έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής, ενώ
συνεχίστηκαν με ενημέρωση από τον
πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ κ. Γρηγόρη Γερακαράκο και το νομικό της σύμβουλο
κ. Χαράλαμπο Μπουκουβάλα για τρέχοντα εργασιακά & ασφαλιστικά ζητήματα, καθώς και την πορεία των δικαστικών διεκδικήσεων, σε αναμονή έκδοσης των νέων αποφάσεων για δώρα
& μισθολόγιο.
Στο περιθώριο της εκδήλωσης βρα-

Μ

βεύτηκαν μέλη της Ένωσης για τις εξαίρετες πράξεις τους, την συνεισφορά
τους στον αγώνα κατά της εγκληματικότητας και για τις σημαντικότατες διακρίσεις τους, πρωτοβουλία μας με μοναδικό στόχο και γνώμονα την ανάδειξη
του σημαντικότατου και πολλές φορές
αθέατου έργου του Έλληνα Αστυνομικού.
Μετά το πέρας των εργασιών και τους
χαιρετισμούς των επισήμων, σε μια κατάμεστη από συναδέλφους αίθουσα
πραγματοποιήθηκε κοπή Βασιλόπιτας,
ενώ ακολούθησε διάλογος και ανταλλαγή ευχών για μια καλή, υγιή και...
άκρως διεκδικητική χρονιά.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ
κ. Γρηγόρης Γερακαράκος, ο νομικός
σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Μπουκουβάλας, ο οργανωτικός γραμματέας κ.

Χατζόπουλος Θεόδωρος, ο πρόεδρος
της Ένωσης Αξιωματικών Ηπείρου κ.
Κολιοπάνος Θεόδωρος, ο Περιφερειακός Διευθυντής Αστυνομίας Ηπείρου,
Υποστράτηγος κ. Σκούμας Κωνσταντίνος, οι Αστυνομικοί Διευθυντές κ.κ Βασιλείου Γεώργιος, Κιτσαράς Γεώργιος,
Διαμάντης Δημήτριος & Αζέλης Γεώργιος, ο πρόεδρος της Ι.Ρ.Α & της Ένωσης αποστράτων κ. Κίτσιος Σπυρίδων,
Διοικητές Υπηρεσιών καθώς και πλήθος
συναδέλφων μας.
Το Δ.Σ της Ένωσής ευχαριστεί από
καρδιάς τα μέλη της για την μαζική και
καθοριστική συμμετοχή τους στις εργασίες του ανώτατου αυτού συλλογικού
της οργάνου, καθώς και για την διαχρονική στήριξη και εμπιστοσύνη που
δείχνουν στο σωματείο.
Τέλος, η Ένωση εξέφρασε τα θερμά
της συγχαρητήρια στους συναδέλφους

του ΑΤ Βορείων Τζουμέρκων καθώς και
όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών
(ΟΠΚΕ Ιωαννίνων και Αρτας, ΑΤ Παγωνίου, ΜΟΣΔ, ΤΑ Άρτας και συνοδού
σκύλου) για την εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων στην ευρύτερη περιοχή
των Τζουμέρκων, της Άρτας και της Αιτωλοακαρνανίας.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ενισχύστε αντί να αποδυναμώνετε τον Πειραιά
Από την πλούσια δραστηριότητα της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Πειραιά, σταχυολογήσαμε και παραθέτουμε τις ακόλουθες δράσεις:
- Η Ένωση, με αφορμή την από 0702-2019 διαταγή της Γ.Α.Δ.Α/Τμήμα
Ένστολου Προσωπικού, σύμφωνα με
την οποία ζητείται από Αστυνομικές
Υπηρεσίες του Πειραιά να προτείνουν
ονομαστικά Αστυνομικούς, ακόμη και
αν δεν το επιθυμούν, προκειμένου να
αποσπαστούν προς ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής (ΥΑΤ-ΔΙΜΕΤ), εξέφρασε την έκπληξή της, τονίζοντας ότι η παραπάνω
διαταγή έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στο χαμηλόβαθμο προσωπικό

Α

της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και
στους διοικητές των Υπηρεσιών αυτής,
όπου οι τελευταίοι διατάσσονται να επιλέξουν άτομα, αφενός για την περαιτέρω αποδυνάμωση των Υπηρεσιών που
προΐστανται, αφετέρου για την περαιτέρω απεμπλοκή δυνάμεων από την
πραγματική αστυνόμευση!
- Η πλέον μάχιμη και νευραλγική
υπηρεσία καταπολέμησης του εγκλήματος που ακούει στο όνομα Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.
για τη Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιά
παρουσιάζει αντικειμενικές δυσκολίες
ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων
της. Οι λόγοι που επιφέρουν αυτές τις
δυσκολίες αναλύονται στο υπ’ αρίθμ.
012 από 13-02-2019 έγγραφο της

Ένωσης, το οποίο κοινοποιήθηκε από
την Ομοσπονδία μας στο Αρχηγείο, με
την ελπίδα ότι θα σκύψουν πραγματικά
στα προβλήματα.
- Με τις υπ’ αρίθμ. 008/09-022019 και 010/12-02-2019 ανακοινώσεις της η Ένωση αναφέρθηκε στην
αποδυνάμωση των Αστυνομικών υπηρεσιών του Πειραιά, με αποτέλεσμα οι
Βουλευτές της Ν.Δ. κ.κ. Ιωάννης Τραγάκης και Κώστας Κατσαφάδος να καταθέσουν σχετική Αναφορά προς το
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, επικαλούμενος τις καταγγελίες του σωματείου. Επίσης, σχετική επιστολή στην
Υπουργό απέστειλε ο Δήμαρχος Πειραιά, κ. Ιωάννης Μώραλης.

Στην επιστολή του ο Δήμαρχος Πειραιά
επισημαίνει τα τεράστια προβλήματα τάξης, ασφαλείας και τροχαίας που προξενούνται, εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού από τις Αστυνομικές υπηρεσίες που
εδρεύουν στο δήμο του και παρακαλεί την
Υπουργό για τις άμεσες ενέργειές της.
Τέλος το ΔΣ της Ένωσης, με ανακοινώσεις τους ευχαρίστησε δημόσια το
προσωπικό διαφόρων υπηρεσιών για τις
επιτυχίες που σημείωσε και συγκεκριμένα, του Τμήματος Ασφαλείας Περάματος για την σύλληψη δράστη ληστείας
κατά συναυτουργία, απλές σωματικές
βλάβες και επικίνδυνες σωματικές βλάβες, τους συναδέλφους της Ομάδας
ΔΙ.ΑΣ. Πειραιά, που έθεσαν σε κίνδυνο

τη ζωή τους, σώζοντας την τελευταία
στιγμή μέσα από φλεγόμενη οικία, μία
εγκλωβισμένη, ηλικιωμένη κυρία, με κινητικά προβλήματα στην περιοχή του
Κερατσινίου, το προσωπικό του Τ.Α.
Δημοτικού Θεάτρου, τον Υποδιοικητή
της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Πειραιά (ευρισκόμενος μάλιστα εκτός υπηρεσίας), αλλά και
όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και
τους συναδέλφους, όπου έπειτα από
άριστη συνεργασία και επαγγελματισμό
κατόρθωσαν και συνέλαβαν 23χρονο
άνδρα για βιασμό στην περιοχή του Πειραιά, καθώς επίσης και το προσωπικό
του Τμήματος Ασφαλείας Σαλαμίνας για
τη σύλληψη ημεδαπού, κατηγορούμενου για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκου.

ΛΑΡΙΣΑ

Συγχαρητήρια για την εξιχνίαση του ξυλοδαρμού του διαιτητή
Ένωση Αστυνομικών Λάρισας με διαδοχικές ανακοινώσεις της στέκεται στις επιτυχίες
των συναδέλφων στο πεδίο των μαχών κατά
της ανομίας και εγκληματικότητας.
Ειδικότερα, «συγχαίρει δημόσια, τούς συναδέλφους της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λάρισας, οι
οποίοι εργαζόμενοι με μεθοδικότητα, χωρίς ωράριο, έχοντας κάνει κάποιοι εξ αυτών το Αθήνα-Λάρισα ένα καθημερινό αυθημερόν δρομολόγιο, για

Η

την εξιχνίαση του ξυλοδαρμού διαιτητή, που έλαβε
τόπο στη πόλη της Λάρισας και την ταυτοποίηση
των δραστών.
Το περιστατικό αυτό έκανε τεράστια αίσθηση
στον αθλητικό, και όχι μόνο, κόσμο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη
φορά που έχουμε εξιχνίαση τέτοιας περίπτωσης βίαιης συμπεριφοράς. Τελικά μόνο τυχαίο γεγονός,
δεν είναι οι συνεχείς επιτυχίες της Ασφάλειας Λά-

ρισας. Είναι απόρροια συστηματικής και άκρως
επαγγελματικής δουλειάς και σας ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ
γι' αυτό», σημειώνει το σωματείο.
Ανάλογα συγχαρητήρια απηύθυνε στους συναδέλφους του Α.Τ. Τυρνάβου, οι οποίοι αξιολογώντας κατάλληλες πληροφορίες και σε συνεργασία με
την ΟΠΚΕ της Υ.Α. Λάρισας, κατάφεραν σε χρόνο
ρεκόρ να εντοπίσουν τους δύο δράστες και να
συλλάβουν τον ένα εξ’ αυτών, για ληστεία σε βάρος

ηλικιωμένων. Η επιτυχία αυτή έρχεται να προστεθεί
στις ήδη πολλές και αξιόλογες υποθέσεις που
έχουν εξιχνιασθεί από τους συναδέλφους των περιφερειακών υπηρεσιών της ΔΑ Λάρισας. Για εμάς
που γνωρίζουμε τη δουλειά που γίνεται από όλο το
προσωπικό, καθώς επίσης τη μεθοδικότητα και τη
μεγάλη αίσθηση του καθήκοντος που το διακρίνε,
η επιτυχία αυτή όπως και οι προηγούμενες, είναι
αναμενόμενες», καταλήγει η ανακοίνωση.
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ΕΝΩΣΕΙΣ

Παράταση του χρόνου χορήγησης κανονικής αδείας έτους 2018
ίτημα της Ομοσπονδίας και των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων προς τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ για παράταση του χρόνου
χορήγησης κανονικής αδείας έτους 2018.
«Κατόπιν πολλαπλών οχλήσεων, αποδέκτης των

Α

οποίων έγινε η Ομοσπονδία μας, επιθυμούμε την
έκδοση σχετικής διαταγής για την παράταση του
χρόνου χορήγησης κανονικής αδείας έτους 2018
πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας που ισχύει.
Οι λόγοι που επιβάλλουν αυτήν την παράταση
είναι η αντιμετώπιση των προσφυγικών και μετα-

ναστευτικών ροών, οι πολλαπλές δημόσιες συναθροίσεις – συγκεντρώσεις ανά την επικράτεια, η εν
εξελίξει αγροτικές κινητοποιήσεις, όπου ευλόγως η
αντιμετώπιση όλων αυτών των γεγονότων απαιτεί
την απασχόληση και διάθεση μεγάλης αστυνομικής
δύναμης, με αποτέλεσμα τη δυσκολία χορήγησης

των υπολοίπων ημερών κανονικής αδείας έτους
2018. Ως ενδεικτική – καταληκτική ημερομηνία
προτείνεται αυτή της 30ης Απριλίου 2019, με την
επισήμανση της μη διαταραχής των ήδη προγραμματισμένων κανονικών αδειών των εορτών του
Αγίου Πάσχα», σημειώνεται στο σχετικό έγγραφο.

ΑΧΑΪΑ

Πιεστικό ενδιαφέρον για την ανέγερση του Νέου Αστυνομικού Μεγάρου
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας
παρακολουθεί στενά το θέμα της ανέγερσης Νέου Αστυνομικού Μεγάρου στην Πάτρα, παρεμβαίνοντας οπού αυτό χρειάζεται.
Όπως ανακοίνωσε, με αφορμή την τελευταία συνάντηση για το θέμα αυτό, «ο Αστυνομικός χρειάζεται άμεσα τις εγκαταστάσεις οι οποίες θα καλυτερεύσουν τις συνθήκες εργασίας του, αλλά και θα
δύναται να παρέχει βελτιωμένες υπηρεσίες στους
Πολίτες της ευρύτερης περιοχής της Πάτρας».
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο
της Πάτρας στην οποία συμμετείχαν ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ταξίαρχος
Κοτρωνιάς Νικόλαος, ο Διευθυντής Αστυνομίας
Αχαΐας Ταξίαρχός Τσούρας Βασίλειος, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Ταξίαρχος

Η

Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας Τσίτσικας
Χαράλαμπος, ο Δήμαρχός Πατρέων Πελετίδης
Κωνσταντίνος, ο Αντιδήμαρχός Πολεοδομικού
Σχεδιασμού Σταμός Παύλος, καθώς και αρμόδιοι
Πολιτικοί Μηχανικοί του Δήμου Πατρέων και του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Στην συνάντηση συζητήθηκαν οι εξελίξεις σχετικά με την ανέγερση του Νέου Αστυνομικού Μεγάρου στην Πάτρα και συγκεκριμένα σε έκταση 4,5
στρεμμάτων που βρίσκεται στην συμβολή της Μικρής Περιμετρικής Πατρών με την οδό Αγίας Σοφίας. Κατά την διάρκεια της συνάντησης και κατόπιν της πρόσφατης υποβολής του σχετικού φακέλου από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας
προς τον Δήμο Πατρέων, συζητήθηκαν τεχνικά ζητήματα που προέκυψαν. Εκ μέρους του Δήμου λά-

βαμε διαβεβαίωση ότι θα επικαιροποιηθούν σημεία
που κρίθηκαν απαραίτητα από τους Πολιτικούς
Μηχανικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο στις αρχές Μαρτίου. Ο
Δήμαρχος Πατρέων μετά από αίτημα που τέθηκε
από τον Πρόεδρο της Ένωσης μας και των υπηρεσιακών παραγόντων, δεσμεύτηκε για την άμεση
εκκίνηση των εργασιών διαμόρφωσης της έκτασης
η οποία ήδη έχει παραχωρηθεί προγενέστερα, υπό
μορφή δωρεάς, στην Ελληνική Αστυνομία από το
Δήμο με σκοπό την ανέγερση Αστυνομικών κτηριακών εγκαταστάσεων.
Επίσης, η Ένωση με ανακοίνωσή της αναφέρεται
σε επιτυχία συναδέλφων, τονίζοντας ότι: “Για άλλη
μια φορά οι Αστυνομικοί της Αχαΐας απέδειξαν την
υψηλή τους ετοιμότητα και τον επαγγελματισμό τους
με αφορμή το περιστατικό ακινητοποίησης οχήματος

στα Σελιανίτικα Αχαΐας, πρωινές ώρες της Κυριακής
13/1/19 και την σύλληψη του δράστη – οδηγού ο
οποίος μετέφερε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών και καταδίωκαν Αστυνομικές δυνάμεις όμορων
διευθύνσεων Αστυνομίας από την περιοχή της Άρτας
διασχίζοντας Ιόνια και Ολύμπια Οδό.
Παρά τα πλείστα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Αστυνομικοί που υπηρετούν στην Αχαΐα και
ως εκπρόσωποί τους τα αναδεικνύουμε συνεχώς,
όπως πεπαλαιωμένος στόλος οχημάτων, λειψανδρία και ελλιπής εξοπλισμός, συγχαίρουμε τους
Συναδέλφους μας, όσο και αυτούς των όμορων Διευθύνσεων Αστυνομίας που συμμετείχαν, οι οποίοι
κατάφεραν και αυτή την φορά να τα υπερκεράσουν
και με το επαγγελματικό τους σθένος να καταφέρουν άλλο ένα σημαντικό χτύπημα στο έγκλημα και
συγκριμένα στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών».

ΡΕΘΥΜΝΟ

Δε θα επιτρέψουμε την καταπάτηση δικαιωμάτων
ον Διευθυντή της Δ.Α. Ρεθύμνης, Ταξίαρχο
κ. Ρουτζάκη Αντώνιο ενημέρωσε η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρεθύμνου για το
αγωνιστικό της πλαίσιο.
«Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η Δ.Α. Ρεθύμνης
έχει συγκεκριμένα προβλήματα, κυρίως διαχείρισης
προσωπικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Αναφορικά με τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, υπάρχουν
περιορισμένες δυνατότητες παρέμβασης από εσάς,
σε ό,τι αφορά όμως τη διαχείριση προσωπικού,
άπτεται αποκλειστικά των αρμοδιοτήτων σας και
αποτελεί ξεκάθαρα δική σας αποκλειστική ευθύνη»,
σημειώνει το σωματείο και τονίζει ότι «οι πολίτες

Τ

από τότε πολλάκις έχουμε γίνει αποδέκτες έντονων
παραπόνων από το αστυνομικό προσωπικό. Σας
υπενθυμίζουμε τις αρχικές σας διαβεβαιώσεις, ότι
μετά την ενίσχυση του Α.Τ. Ρεθύμνης, το οποίο έχει
επιφορτιστεί με τη υλοποίηση του ανωτέρω σχεδίου, θα εκλείψει η εκ περιτροπής διάθεση προσωπικού από άλλες υπηρεσίες.
Έπειτα από τόσους μήνες και παρά τις συνεχείς
οχλήσεις - υπενθυμίσεις μας, η εκ περιτροπής διάθεση προσωπικού εξακολουθεί να υφίσταται και
δυστυχώς με ενισχυμένο χαρακτήρα! Αποτελεί χρέος σας, να σκεφτείτε το ενδεχόμενο επανεξέτασης
του σχεδίου που αρχικά εκπονήθηκε με την καθο-

δήγησή σας, δημιουργώντας ένα νέο σχέδιο, πιο
λειτουργικό και υλοποιήσιμο, λαμβάνοντας υπόψη
τις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες της Διεύθυνσής μας. Απώτερος σκοπός και ευθύνη της
Ένωσή μας, αποτελεί η διεκδίκηση και η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων μας και η προστασία τους από παραβιάσεις
νόμων και κανονισμών από οποιαδήποτε επίπεδα
διοικήσεως της ΕΛ.ΑΣ. Συνεπώς, όχι μόνο δε θα
επιτρέψουμε την καταπάτηση των δικαιωμάτων αυτών, αντιθέτως, όποτε αυτό συμβεί, θα είμαστε παρόντες για να το προβάλλουμε και να το καταγγείλουμε».

ΧΙΟΣ

ΛΕΣΒΟΣ

Σε σωφρονιστικό κατάστημα
μετατράπηκε το τμήμα

Να κληθούν έστω και για παροχή
εξηγήσεων οι υπεύθυνοι

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χίου
απέστειλε επιστολή στον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Χίου τονίζοντας ότι η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη στο κρατητήριο του Α.Τ.
Χίου, το οποίο έχει μετατραπεί σε σωφρονιστικό
κατάστημα.
Οι αστυνομικοί μετά τη μεταφορά των κρατουμένων, έπειτα από εισαγγελική εντολή στο κατάστημα κράτησης Χίου, συναντούν κατά κανόνα την
άρνηση του διευθυντή να τους παραλάβει, προβάλλοντας λόγους πληρότητας και καθιστώντας έτσι
τις εισαγγελικές εντολές ανεκτέλεστες.
Ταυτόχρονα όμως θέματα πληρότητας υπάρχουν
και στα κρατητήρια της αστυνομίας τα οποία με
χωρητικότητα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 18
άτομα φιλοξενούν μεγαλύτερο αριθμό, με αποτέλεσμα ο χώρος να είναι ανεπαρκής, να δημιουρ-

Η

επιζητούν να είμαστε δίπλα τους και εμείς οφείλουμε να τους παρέχουμε ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον, μέσα στο οποίο θα μπορούν
να αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους».
Με αφορμή δε διάφορες εκδηλώσεις τον καλεί
να μεριμνήσει για «τη σωστή και ορθολογική χρήση
του αστυνομικού προσωπικού που θα διατεθεί τις
ημέρες εκείνες σε μέτρα τάξης, τροχαίας και ασφάλειας, έτσι ώστε να αποφευχθεί η απασχόλησή τους
με πάρεργα καθήκοντα. Στη συνέχεια θα θέλαμε να
αναφερθούμε για πολλοστή φορά, στο σχέδιο εμφανούς αστυνόμευσης «ΠΕΡΣΕΑΣ», που εφαρμόστηκε πανελλαδικά τον Οκτώβριο του 2018, που

γείται έντονο πρόβλημα κατά τη διαβίωσή τους,καθώς και τεράστια προβλήματα υγιεινής στο χώρο.
Το σωματείο τονίζει επίσης ότι αφενός στα
αστυνομικά κρατητήρια δεν επιτρέπεται η κράτηση
υποδίκων και καταδίκων που προορίζονται για
σωφρονιστικά καταστήματα με εξαίρεση τον απολύτως αναγκαίο πριν τη μεταγωγή τους χρόνο, και
εφόσον δεν είναι δυνατή η απευθείας μεταγωγή
για παράδοση σε αυτό, αφετέρου δε η μη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή, έχει πρωτίστως
ως αποτέλεσμα την παραβίαση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων των ίδιων των κρατουμένων καθώς
και τη διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας του
ΑΤ Χίου.
Το σωματείο, κατόπιν αυτών ζητά την παρέμβαση του κ. εισαγγελέα.

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λέσβου απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας
στο Διευθυντή Αστυνομίας Λέσβου μετά
από καταγγελίες των μελών της.
Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην μη ανακοίνωση της εβδομαδιαίας υπηρεσίας, στην μη έγκαιρη ανακοίνωση των μέτρων τάξης, τροχαίας
και ασφαλείας, στη διάθεση σε υπηρεσία πριν
την παρέλευση του ελάχιστου χρόνου ανάπαυσης (16ωρο), στη μη προσμέτρηση του χρόνου
μετάβασης - επιστροφής των αστυνομικών που
αποστέλλονται για την ενίσχυση του πλέγματος
της εμφανούς αστυνόμευσης, στη μη χορήγηση
των ημερήσιων αναπαύσεων, στην μη πραγματοποίηση συγκεντρώσεων αστυνομικού προ-
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σωπικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα και λοιπά.
«Κύριε διευθυντά, αν δεν υφίσταται από μέρους σας διαταγή, αν όχι η επιβράβευση τέτοιων
φαινομένων -χωρίς να υποδεικνύουμε το έργο
σας- εκτιμούμε ότι επιβάλλεται να κληθούν για
μία φορά έστω και για παροχή εξηγήσεων οι
υπεύθυνοι.
Η Ένωσή μας με γνώμονα την εύρυθμη και
ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών έβαλε πλάτη
επανειλημμένα και όχι μόνο σε υπηρεσιακό επίπεδο», τονίζεται στη σχετική επιστολή.
Τέλος τον καλεί να διατάξει σχετικά, για την
εξάλειψη του φαινομένου αυτού και την πλήρη
εφαρμογή των προεδρικών διαταγμάτων που
διέπουν τη λειτουργία της Υπηρεσίας.
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Ο άλλος δρόμος για την αντιμετώπιση
της μάστιγας των ναρκωτικών
α αποτελέσματα των ερευνών αποδεικνύουν ότι:
1) Το 28% των ανδρών ηλικίας 25–35
ετών έχουν κάνει χρήση χασίς ή μαριχουάνας.
2) Το 35% των Ελλήνων θεωρούν εύκολο
το να βρει κάποιος ναρκωτικά.
3) Κάθε χρόνο αυξάνονται οι μαθητές που
κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών.
4) Το 6,1% των μαθητών ηλικίας 14–18
ετών έχουν κάποια εμπειρία με ναρκωτικά.
5) Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η αύξηση
της χρήσης ναρκωτικών ουσιών από μαθητές στην Αθήνα και κυρίως στη Θεσσαλονίκη.
6) Ανησυχητικά είναι και τα ποσοστά
(9,4%) χρήσης ναρκωτικών ουσιών από
τους μαθητές των ιδιωτικών σχολείων.
Είναι ανάγκη να προχωρήσουμε άμεσα
στην εφαρμογή πιο ριζοσπαστικών μεθό-

Τ

Του
Άγγελου Τσιγκρή
Δικηγόρου,
Καθηγητή
Εγκληματολογίας

δων πρόληψης και να σχεδιάσουμε μια
πιο αποτελεσματική πολιτική απέναντι στο
ζήτημα. Για να επιτευχθεί αυτό είναι απαραίτητη η αλλαγή στη φιλοσοφία αντιμετώπισης του ζητήματος. Θα πρέπει να
αναγνωρίσουμε ότι η χρήση ναρκωτικών
ουσιών συνδέεται άμεσα με το εμπόριο
και ότι όσο το εμπόριο ανθεί και κάποιοι
πλουτίζουν από αυτό, τόσο θα διογκώνεται το πρόβλημα.
Κατά δεύτερο λόγο θα πρέπει να κινηθούμε προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης του χρήστη ως ασθενούς και όχι
ως εγκληματία του κοινού ποινικού δικαίου. Η αλλαγή στο καθεστώς αντιμετώπισης των χρηστών θα έχει ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη μείωση του εμπορίου. Η «αγορά» των εμπόρων θα συρρικνωθεί αυτόματα, τα κέρδη τους θα μειωθούν κατακόρυφα και ο κίνδυνος που
αναλαμβάνουν οι έμποροι του λευκού θα-

νάτου θα φαντάζει δυσανάλογος σε σχέση με τα προσδοκώμενα κέρδη τους.
Η μεταρρυθμιστική πολιτική για την αντιμετώπιση της μάστιγας των ναρκωτικών
θα πρέπει να στηριχθεί στους ακόλουθους
πυλώνες:
1) Αντιμετώπιση του χρήστη ως ασθενούς και όχι ως εγκληματία του κοινού
ποινικού δικαίου.
2) Παρακολούθηση των χρηστών από
εξειδικευμένο και ειδικά εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό.
3) Δημιουργία στα δημόσια νοσοκομεία
ειδικών τμημάτων που θα έχουν ως αποστολή τους την παροχή βοήθειας στους
χρήστες.
4) Συνεργασία των νοσοκομείων με τις
θεραπευτικές κοινότητες, με σκοπό τη μακροπρόθεσμη ένταξη όλων των χρηστών
σε προγράμματα απεξάρτησης.
5) Αποποινικοποίηση της χρήσης ναρ-

κωτικών ουσιών για τους εξαρτημένους
χρήστες που έχουν δηλωθεί στις επίσημες
υγειονομικές υπηρεσίες των κατά τόπους
νοσοκομείων (βλ. Αγγελος Τσιγκρής: “Αντεγκληματική Πολιτική για την Ελλάδα του
21ου Αιώνα”, εκδόσεις Ινστιτούτου Δημοκρατίας “Κωνσταντίνος Καραμανλής”,
2003).
Το πρόβλημα μάς αφορά όλους. Σήμερα το παρακολουθούμε από μακριά με την
αμηχανία του (τηλε)θεατή. Αύριο, ίσως, το
δούμε να απασχολεί με τραγικό τρόπο
τους συναδέλφους, τους γείτονες, τους
φίλους μας. Ίσως κάποια μέρα να χτυπήσει και τη δική μας πόρτα.
Η αλληλεγγύη στα θύματα και η καταδίκη των εμπόρων του θανάτου θα πρέπει
να είναι προτεραιότητες όλων μας. Το ζήτημα δεν επιτρέπει προσωπικές στρατηγικές. Επιβάλλει συνεργασία, ευαισθησία,
ανθρωπιά και αλληλεγγύη.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΑΜΙΜΗΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 1896

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Ο Μαραθώνιος δρόμος θα γίνει την 2 ώραν μ.μ. της 10 Μαρτίου. Αφετηρία θα είναι το 40όν στάδιον της από Μαραθώνος εις
Αθήνας δημοσίας οδού. Τέρμα ωρίσθη παρά την σφενδόνην του
Σταδίου. Εις τους Πανελληνίους θα διεκδικήσουν το γέρας 33
δρομείς, παρακολουθούμενοι έκαστος από ένα αξιωματικόν
έφιππον ή ποδηλατούντα, θα έπωνται δε άμαξαι με ιατρούς και
φάρμακα. Άμα φθάσουν εις την Ριζάρειον Σχολήν, πύραυλος ριπτόμενος θα αναγγείλη εις τους εν τω Σταδίω ευρισκομένους ότι
πλησιάζουν οι δρομείς, εκ των οποίων οι πέντε πρώτοι θα λάβουν μέρος εις τους Ολυμπιακούς. Την γενικήν εποπτείαν κατά
την πορείαν θα έχει αξιωματικός έφιππος, διοριζόμενος υπό του
Διαδόχου. Οι δρομείς θα φέρωσιν επί του στήθους και της ράχεως ον έλαχον αριθμόν, επίσης και οι επόπται θα φέρωσιν
όμοιον αριθμόν, αντιστοιχούντο προς τον του παρ' αυτών εποπτευομένου. Αντιπρόσωπος της εφορείας των Πανελληνίων
Αγώνων και αφέτης εν τω Μαραθωνίω δρόμω θα είναι ο ταγματάρχης κ. Γ. Παπαδιαμαντόπουλος. Το τέλος της πορείας θα
κλείση άμαξα χρησιμεύουσα αντί ιματιοθήκης των δρομέων.
Ο Διευθυντής της Αστυνομίας διέταξεν όπως, εντός της προσεχούς εβδομάδος, οι αμαξηλάται αναρτήσωσιν εντός των αμαξών
των το τιμολόγιον εις τρεις γλώσσας. Οι αμαξηλάται εδέχθησαν
να αναρτήσουν εις περιφανές μέρος εντός της αμάξης των βι-

βλιάριον περιλαμβάνον την αστυνομικήν διάταξιν εις τρεις γλώσσας παρεκάλεσαν, όμως τον κ. Διευθυντήν να αυξήση δια τας
ημέρας των Αγώνων την μεν κούρσαν από μιας δραχμής εις μίαν
και ημίσειαν, την δε με την ώραν ενοικίασιν από τριών εις τέσσερας δραχμάς. Ο κ. Μπαϊρακτάρης, αναγνωρίσας το δίκαιον
της παρακλήσεώς των, προθύμως συγκατετέθη.

ΦΟΝΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΡΧΟΥ
Χθες την 3 1 /2 μ.μ. εις το εν Πείραιεί και κατά την θέσιν Καμίνια εργοστάσιον των αδελφών Σπηλιώτη, ο εν αυτώ εργαζόμενος
Γεώργιος Μπερτάκης διότι διετάχθη παρά του ενός των εργοστασιαρχών, του Παναγιώτου Σπηλιώτη, να παύση εργαζόμενος,
εξήγαγε μάχαιραν και τον επλήγωσεν εις οκτώ διάφορα μέρη του
σώματος αφήσας αυτόν άπνουν.

ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 1896
Μαζί με τας πρώτας οπωσούν θερμός ηλιακός ακτίνας, ήρχισαν
να αναφαίνωνται και λύσσης κρούσματα. Ο κ. Διευθυντής της
Αστυνομίας ως εκ τούτου, έδωκε τας δεούσας διαταγάς, όπως
από αύριον επαναληφθή η καταδίωξις και δηλητηρίασις όλων
των αδέσποτων σκύλων. Παρήγγειλε δε, η διαταγή του αυτή να
αναγραφή και εις το αστυνομικόν δελτίον, το οποίον βλέπουν
καθημερινώς οι συντάκται των διαφόρων Αθηναϊκών εφημερίδων, με την παράκλησιν να το αναγράψουν εις την εφημερίδα
του έκαστος. Αντιγράφομεν λοιπόν και ημείς επί λέξει εκ του
Δελτίου: «Ειδοποιούνται οι κ.κ. ρεπόρτερ ότι από αύριον αρχίζει
η δηλητηρίασις των αδέσποτων κυνών»!
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εκΚΕΝΤΡΙκός
Τα συσσωρευμένα αιματηρά επεισόδια
βίας σε αθλητικούς χώρους και οι συντονισμένες επιθέσεις με μολότοφ εναντίον αστυνομικών δυνάμεων σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια του πρώτου Σαββατοκύριακου του Μαρτίου,
εκτοξεύουν στα ύψη την ανασφάλεια που κυριαρχεί στην κοινωνία αλλά και στους κόλπους
της ίδιας της Ελληνικής Αστυνομίας, που υπάρχει
υποτίθεται για να προστατεύει τους πολίτες.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα για πολλοστή φορά εκπέμπει κραυγή αγωνίας
και εύχεται να μη θρηνήσουμε νεκρούς, που
με μαθηματική ακρίβεια, δυστυχώς, δεν θα
αποφύγουμε αν δεν υπάρξει τώρα αλλαγή πορείας.
Αν δεν συναισθανθούν τις ευθύνες τους στην
Κυβέρνηση και στα αρμόδια υπουργεία και συνεχίσουν να σφυρίζουν αδιάφορα μπροστά
στην προκλητικότητα των μπαχαλάκηδων και
των οργανωμένων χούλιγκαν των γηπέδων,
στην αυθάδεια και το θράσος των εγκληματιών
με τις μολότοφ, στο μιθριδατισμό μιας πολιτείας που έχει παραδοθεί στο έλεος της ανομίας και της εγκληματικότητας.

Ο αστυνομικός κύριοι της Ηγεσίας δεν είναι το πρόβλημα, αλλά οι γκρίζες ζώνες
της πρακτικής που χαράζει το Αρχηγείο. Σας τις
έχουμε επισημάνει πολλές φορές και αντί να τις
αντιμετωπίσετε, στρέφεστε εναντίον μας γιατί σας
ενοχλεί η αλήθεια.
Δυστυχώς, έχει γίνει πλέον καθεστώς η
τακτική της αστυνόμευσης των ποικίλων
αντιδράσεων των πολιτών, ασχέτως αν
έτσι η κοινωνία στρέφεται εναντίον όλων των
αστυνομικών συνολικά, ενώ οι πολίτες ευλόγως αναμένουν από τη δημόσια αστυνομική
αρχή και τους εντεταλμένους γι’ αυτό αστυνομικούς, να προστατέψουν τα συνταγματικά
κατοχυρωμένα δικαιώματά τους.
Η κυβέρνηση, που διανύει πλέον τον τελευταίο χρόνο της κυβερνητικής της θητείας,
αντί να προβεί στον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών
της αστυνομίας και να αντιμετωπίσει τις διαδηλώσεις
και τις κοινωνικές αντιδράσεις, όπως ευαγγελιζόταν
πριν από τις εκλογές με άλλα μέσα και διαδικασίες,
αναζητά τις δικές της ευθύνες στο χαμηλόβαθμο
πάντα προσωπικό, ωσάν εκείνο να λειτουργεί κατά
βούληση και χωρίς άνωθεν εντολές.

Η Ομοσπονδία μας, αγωνίζεται σταθερά
για μια σύγχρονη και δημοκρατική Ελληνική Αστυνομία, με στόχο την προάσπιση
του αγαθού της ασφάλειας των πολιτών και
της κοινωνίας. Τονίζει δε, ιδίως όταν κινδυνεύει το υπέρτατο αγαθό, η ζωή του ανθρώπου, ότι οφείλουν όλοι αφενός να καταδικάσουν τους τυχοδιωκτισμούς και τις βαρβαρότητες απ’ όπου κι αν προέρχονται, αφετέρου
δε να μην επιτρέψουν να χυθεί άλλο αίμα
αστυνομικών και πολιτών σε έναν «καλοστημένο πόλεμο» μεταξύ αστυνομίας και κοινωνίας με μόνο κερδισμένο «θεατή» την κυβέρνηση.
Κανονικά εφαρμόζεται κατά την ηγεσία
στο κέντρο της Αθήνας το σχέδιο «Περσέας». Πολλές αστυνομικές δυνάμεις και πολλές
δραστηριότητες για να φανεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ωστόσο οι κάτοικοι της πρωτεύουσας
έχουν άλλη άποψη όπως κι εμείς όλοι οι αστυνομικοί που ζούμε την κατάσταση από πρώτο χέρι. Η ανασφάλεια των αστυνομικών και των πολιτών δεν αντιμετωπίζεται με ευχολόγια αλλά με
έργα.

«Επισκέφθηκα σήμερα το
Αστυνομικό τμήμα Ακρόπολης
για να εκφράσω για άλλη μια
φορά τη συμπαράστασή μου
στους άνδρες και τις γυναίκες
της Ελληνικής Αστυνομίας που
βρίσκονται, δυστυχώς, απέναντι
σε πρωτοφανή φαινόμενα βίας.
Φαινόμενα βίας τα οποία θέτουν
σε κίνδυνο όχι μόνο
τη σωματική τους ακεραιότητα
αλλά και την ίδια τους τη ζωή».

Κυριάκος Μητσοτάκης
Πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας

Εξάρθρωση «μαμούθ»
Πολυμελής εγκληματική οργάνωση, με πολυεπίπεδη δράση στις κλοπές – διαρρήξεις,
τις ληστείες και τη διακίνηση ναρκωτικών
ουσιών, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας και κυρίως στις περιοχές
των Εξαρχείων, Ακροπόλεως, Συντάγματος,
Αγίου Παντελεήμονα και Ομόνοιας, εξαρθρώθηκε από την Ασφάλεια Αττικής. Για
την αποδόμηση του εγκληματικού δικτύου
προηγήθηκε ενδελεχής αστυνομική έρευνα,
κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων, αστυνομικές εξακριβώσεις και
διασταυρώσεις στοιχείων, ενώ εφαρμόστηκαν ειδικές ανακριτικές τεχνικές. Χαρακτηριστικό το διάγραμμα που απεικονίζει τη
ροή των κινήσεων της εγκληματικής οργάνωσης και τις σχέσεις των μελών της.

«Απευθύνομαι στην κυβέρνηση:
Κάντε επιτέλους κάτι,
η κατάσταση έχει φτάσει
στο απροχώρητο.
Οι Έλληνες δεν αισθάνονται
ασφαλείς στα σπίτια τους.
Ολόκληρες περιοχές είναι
παραδομένες στη βία,
στην ανομία και στην
εγκληματικότητα».

Φώφη Γεννηματά
Πρόεδρος ΚΙΝ.ΑΛ.

ΑΤ-ΑΞΙΕΣ
Λυπούμαστε ειλικρινά…
απόφαση της ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας να μην
παρευρεθεί, όπως συνέβαινε επί χρόνια, στην ετήσια εκδήλωση τιμής και μνήμης των Πεσόντων εν ώρα υπηρεσίας, συναδέλφων μας, το Α’ Ψυχοσάββατο κάθε έτους, με την
τέλεση επιμνημόσυνης δέησης και κατάθεσης στεφάνων στο Μνημόνιο Πεσόντων, στο προαύλιο του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη, δεν πέρασε απαρατήρητη.
Η εκπροσώπησή της δια του επικεφαλής του Κλάδου Διοικητικής
Υποστήρηξις και Ανθρώπινου δυναμικού, ερμηνεύτηκε ως απόπειρα υποβάθμισης μιας πρωτοβουλίας που είχε και έχει καθαρά
συνδικαλιστικό περιεχόμενο. Ως γνωστόν, η εκδήλωση αυτή συνδιοργανώνεται εδώ και χρόνια από τις Ομοσπονδίες Π.Ο.ΑΣ.Υ. και
Π.Ο.ΑΞΙ.Α. με τη συνδρομή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυ-

Η

νομίας και ουδέποτε είχε τεθεί οποιοδήποτε ζήτημα. Απεναντίας,
σύσσωμη η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία συμμετείχαν εξαίροντας
την πρωτοβουλία των Ομοσπονδιών, παρουσία μάλιστα και εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων, ως ύψιστη αναγνώριση της
θυσίας των αδικοχαμένων συναδέλφων μας.
Ως εκ τούτου, η αρνητική αυτή εξέλιξη και πολύ περισσότερο οι
αστείες αιτιάσεις περί δήθεν αποκλεισμών συνδικαλιστικών φορέων
και διοργάνωσης της τελετής μονομερώς από τις Ομοσπονδίες μας,
ενώ το Αρχηγείο, δήθεν ενδιαφέρεται για τον ενιαίο τρόπο πραγμάτωσής της, και όλα αυτά για να δικαιολογήσει την αχαρακτήριστη
απόφαση για τη μη συμμετοχή του σε ανώτατο επίπεδο, σε μια εκδήλωση μνήμης, προσβάλλουν όχι το συνδικαλιστικό μας κίνημα που
είχε την ιδέα και την βούληση της πραγμάτωσής της όλα αυτά τα χρό-

νια, αλλά τους ίδιους τους νεκρούς συναδέλφους μας. Λυπούμαστε
ειλικρινά για την κατάντια όσων πήραν αυτήν την απόφαση καθώς
θεωρούν ότι έτσι με τέτοιες μικροπρεπείς ενέργειες θα υποβαθμίσουν
το επίπεδο της συνδικαλιστικής μας λειτουργίας και δράσης.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα με την δέουσα σοβαρότητα και
θρησκευτική ευλάβεια θα συνεχίζει να τιμά τους Ήρωες του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τους αρμόζει όχι μόνο
κεντρικά στην Αθήνα αλλά και στις έδρες όλων των Διευθύνσεων
της Ελληνικής Αστυνομίας, αφήνοντας στην κρίση των συναδέλφων μας και της ελληνικής κοινωνίας αυτούς που από υπέρμαχους
του συνδικαλισμού, μετατράπηκαν ξαφνικά σε πρωταγωνιστές χειρίστων παραστάσεων και πρωτοβουλιών υπονόμευσης του κύρους
του θεσμού του συνδικαλισμού στην Ελληνική Αστυνομία.

