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SMS
Συναδέλφισσες,
συνάδελφοι
Η χώρα απέκτησε νέα
κυβέρνηση μετά τις
εκλογές της 7ης Ιουλίου
2019, αλλά τα
προβλήματα είναι εδώ και
ζητούν λύσεις. Στα
αστυνομικά θέματα δόθηκε
μεγάλη βαρύτητα πριν από
τις εκλογές και πολλά από
αυτά θα κρίνουν την
αξιοπιστία της κυβέρνησης
και των συνδικάτων. Από
την πλευρά μας, όπως
έδειξαν και οι πρώτες μας
αντιδράσεις αλλά και η
δυναμική κινητοποίηση της
Θεσσαλονίκης, συνεχίζουμε
το γνώριμο δρόμο του
αγώνα. Τίποτε δεν
κατακτήθηκε χωρίς
αγώνες, τίποτε δεν μας
χαρίστηκε στα 30 χρόνια
λειτουργίας της
Ομοσπονδίας μας.

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

Η επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ Κάρι Λαμ μετά τις έντονες διαδηλώσεις ανέστειλε επ’ αόριστον τη διαδικασία υιοθέτησης
του νομοσχεδίου που έχει στόχο να επιτραπεί η έκδοση υπόπτων για να δικασθούν στην ηπειρωτική Κίνα.
Έκδοση της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Αστυνομικών
Υπαλλήλων που έχει
στις τάξεις της 58 πρωτοβάθμιες
οργανώσεις και 40.000 μέλη
www.poasy.gr
poasy@otenet.gr
neaastynomia@poasy.gr
Αθήνα, Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27
τηλ.: 210.7770.685
fax: 210.7770.682
Εκδότης
Γρηγόρης Γερακαράκος
Υπεύθυνος έκδοσης
Σταύρος Φέτκος
Γραμματέας Δημοσίων &
Διεθνών Σχέσεων
Συντακτική Ομάδα
Σπύρος Λιότσος
Αθανάσιος Αθανασόπουλος
Σχεδιασμός - Σελιδοποίηση
www.2plus1.gr
Τα ενυπόγραφα άρθρα
δεν εκφράζουν υποχρεωτικά
τις θέσεις της ιδιοκτησίας
ή της σύνταξης
της «Νέας Αστυνομίας».

Δεν θα πληρώσουμε και πάλι
την ανεπάρκεια του Κράτους και των Θεσμών
Η ομιλία για το άσυλο του Προέδρου Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ
στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και Μορφωτικών Υποθέσεων

Κ

υρίες και Κύριοι Βουλευτές, ευχαριστώ την Βουλή για την πρόσκληση για να καταθέσουμε την
άποψή μας για ένα κοινωνικό ζήτημα. Είναι πλέον κοινός τόπος και έχει εδραιωθεί στην πεποίθηση
της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων, ότι το λεγόμενο «πανεπιστημιακό άσυλο», αντί να προστατεύει
ιδέες, κινήματα, εκφράσεις και φιλοσοφικές αντιλήψεις οποιασδήποτε απόχρωσης, περιέθαλπτε πια τους
ενεργούντες παραεμπόριο, ταραχοποιούς και ασύδοτους ακραίους, που κατέστρεφαν τις περιουσίες των
Πανεπιστημίων μας, δηλαδή την περιουσία και την
κληρονομιά του Ελληνικού Λαού και άλλα πολλά, ενώ
καμία ουσιαστικά πολιτική και φιλοσοφική ιδέα, άξια
προστασίας, δεν γεννούσαν. Επομένως η τροποποίηση
του σχετικού νομικού πλαισίου είναι επιβεβλημένη,
εξάλλου η κατάργηση του ασύλου αυτού είναι αναμενόμενη και προαναγγελθείσα.
Εμείς, οι Έλληνες Αστυνομικοί, τασσόμαστε με το
λαϊκό αίσθημα και τις κρατούσες αντιλήψεις και υποστηρίζουμε ό,τι είναι για το καλό της κοινωνίας, των
πολιτών και των φοιτητών μας. Προσοχή όμως! Η εκκένωση των Πανεπιστημίων από τα κάθε είδους άσχετα

με αυτά στοιχεία δεν θα πρέπει να αντικατασταθεί με
«ένστολους φοιτητές»!
Δεν θα εγκατασταθούμε εμείς στα πανεπιστήμια,
στην θέση των ταραχοποιών που απρόθυμα, ίσως και
με βία, θα αποχωρήσουν! Οι ιδέες, οι επιστήμες, οι τέχνες και τα γράμματα, η εν γένει ανώτατη παιδεία, στην
οποία εμείς οι Έλληνες Αστυνομικοί, τόσο πρόθυμα και
μαζικά θέλουμε να μετέχουμε, προστατεύονται από μόνες τους με την ποιότητά τους, με την αληθινή αξία και
υπεροχή τους, όχι με αστυνομικές παρεμβάσεις και
καταδρομικές ενέργειες!
Δεν θα πληρώσουμε και πάλι την ανεπάρκεια, την

αναξιοκρατία και την ανικανότητα του Κράτους και των
Θεσμών του αυξάνοντας την αστυνομική ύλη και
αναγκάζοντας τους Αστυνομικούς σε ένα νέο, σκληρό
και ιδιαίτερα άχαρο καθήκον. Το επικίνδυνο λειτούργημά μας δεν μπορεί να επιβαρυνθεί περαιτέρω, ειδικότερα στους τόσο ευαίσθητους πανεπιστημιακούς
χώρους. Το εγχείρημα είναι μεγάλο. Εάν η πολιτεία δεν
καταφέρει να συνδυάσει τη λεγόμενη κατάργηση του
ασύλου με την ουσιαστική αναβάθμιση των Πανεπιστημίων και την ποιοτική, αισθητική και επιστημονική
μεταμόρφωσή τους, διαφυλάσσοντας όμως ταυτόχρονα την προστασία των ιδεών και των παντός είδους
δημοκρατικών εκφράσεών τους, το βάρος θα είναι μεγαλύτερο, έως και δυσβάστακτο για την Ελληνική
Αστυνομία. Αυτή θα κληθεί και πάλι να παίξει τον
απαρχαιωμένο ρόλο του μπαμπούλα, του βίαιου καταστολέα.
Συνεπώς, Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, παράλληλα
με την κατάργηση του προαναφερόμενου ασύλου εξετάστε και τον επαναπροσδιορισμό και το ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας και όσων την υπηρετούμε με αυταπάρνηση. Σας ευχαριστώ!

Η ατζέντα του μήνα
03-07-19

Η Ομοσπονδία μας καταγγέλλει την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της
Ελληνικής Αστυνομίας διότι με τις αποφάσεις τους λίγες ημέρες πριν
τις εκλογές δημιουργούν τετελεσμένα (αναβάθμιση εκπαίδευσης με
σχέδιο π.δ., σκανδαλώδης αποσπασματική ρύθμιση για την εξέλιξη
των Ανθυπαστυνόμων, μετάθεση στον τόπο συμφερόντων κ.λπ.).

03-07-19

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (Β-2763) η Υπουργική Απόφαση για την
υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας
Πόλεων και λοιπών εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία και αύξηση των παροχών του Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στα μέλη του.

05-07-19

Εκδόθηκε
η
διαταγή
της
Διεύθυνσης
Αστυνομικού
Προσωπικού/Α.Ε.Α., αναφορικά με τη διευκόλυνση γονέων αστυνομικών κατά την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας των βουλευτικών εκλογών.

16-07-19

Παρέμβαση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. με στόχο την άμεση άρση του αποκλεισμού τέκνων αστυνομικών από παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ.

17-07-19

Ανακοίνωση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για την εκλογική αποζημίωση, που κατεβλήθη τελικά την 14η Αυγούστου 2019.

17-07-19

Άμεση παρέμβαση της Π.Ο.ΑΣ.Υ.,
βάζει τέλος στην αναστάτωση για τους
βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Σ

το πλαίσιο των ενεργειών της Ομοσπονδίας μας, αναφορικά με την εύρεση λύσης στο πρόβλημα του αποκλεισμού των τέκνων αστυνομικών από
βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς
σταθμούς μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ο
Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ., κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, στις 17-07-2019, συναντήθηκε με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη ΒΡΟΥΤΣΗ και
επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο
της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης
& Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε., κ. Δημήτρη ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ,
προκειμένου να συζητήσει την επίλυση του εν λόγω ζητήματος.
Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας έθεσε αναλυτικά, τόσο στον κ. Υπουργό, όσο και στον Πρόεδρο της ΕΕΤΑΑ Α.Ε., το
προαναφερόμενο πρόβλημα, γνωρίζοντάς τους παράλληλα ότι ο
αποκλεισμός των τέκνων αστυνομικών από τους ως άνω σταθμούς δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ίδιου του εργαζόμενου, αλλά στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε νομοθετικά και διοικητικά
η προηγούμενη Κυβέρνηση τα δικαιούμενα, βάσει των αποφάσεων
του ΣτΕ, αναδρομικά του.

Το νεοναζιστικό
μόρφωμα
έμεινε εκτός
Βουλής μετά την
πρόσφατη λαϊκή
ετυμηγορία.
Ελπίζουμε όσοι
στο παρελθόν
έβλεπαν
φαντάσματα
εντός της
αστυνομίας να
απαλλαγούν
από τις εμμονές
τους.

22-07-19

Ανακοίνωση για την εξαγγελία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ αναφορικά με τις προσλήψεις 1.500
Αστυνομικών Ειδικών Φρουρών.

29-07-19

Με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο ΤΣΙΑΡΑ συναντήθηκε
ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας και του επέδωσε Υπόμνημα για τις
επιβαλλόμενες τροποποιήσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και
του Ποινικού Κώδικα.

29-07-19

30/31-07-19

Το πρώτο, μετά το σχηματισμό νέας κυβέρνησης, Γενικό Συμβούλιο,
συνεδρίασε στην Αθήνα ενώ είχε προηγηθεί και η συνεδρίαση του
Δ.Σ.

05-08-19

Νέα ανακοίνωση για τις προσλήψεις ειδικών φρουρών και την κατάργηση 870 οργανικών θέσεων Αστυφυλάκων.

05-08-19

Ομιλία Προέδρου Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ στη Διαρκή
Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και
Μορφωτικών Υποθέσεων.

08-08-19

Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας πραγματοποίησε επίσκεψη στα
Γραφεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) με αντικείμενο τη διαδικασία υποδοχής τέκνων
αστυνομικών στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

20-08-19

Δημοσιεύθηκε η απόφαση 852/2019 του ΣΤ΄ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας, με την οποία κρίνεται αντισυνταγματικό και το
νέο μισθολόγιο.

06-09-19

Πανελλαδική ένστολη διαμαρτυρία των Ομοσπονδιών στη Θεσσαλονίκη.

Από την πλευρά του, ο κ. Υπουργός αφού μας γνώρισε ότι έλαβε την επιστολή
μας και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της
ΕΕΤΑΑ Α.Ε. που συντάχθηκε με το δίκαιο του
αιτήματός μας - δεσμεύτηκε ότι κανένα τέκνο αστυνομικής οικογένειας δεν θα αποκλειστεί από τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, λόγω υπέρβασης του
ανάλογα την περίπτωση συνολικού οικογενειακού εισοδήματος από την προσμέτρηση
σε αυτό του ποσού των αναδρομικών αποδοχών του ν.4575/2018. Επίσης, μας ενημέρωσε ότι οι δικαιούχοι της προαναφερόμενης δράσης συνάδελφοι συνεχίζουν να
υποβάλλουν κανονικά τις ενστάσεις τους επί της διαδικασίας και
σε έτερο χρόνο θα ενημερωθούν για τον τρόπο διευθέτησης του
ζητήματος.
Η Ομοσπονδία μας, έχοντας πάντα ψηλά τον θεσμό της οικογένειας, θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις ενέργειες επίλυσης
του προβλήματος αυτού, θα ενημερώνει τα μέλη της για τις εξελίξεις και σε περίπτωση μη τακτοποίησής του θα παρέμβει εκ νέου,
σύμφωνα με τον θεσμικό της ρόλο.

Χιούμορ... του Πάνου Μαραγκού

Ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. συναντήθηκε με τον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη ΒΡΟΥΤΣΗ προκειμένου να
αρθεί ο αποκλεισμός των τέκνων αστυνομικών από τους βρεφικούς,
βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς μέσω προγραμμάτων
ΕΣΠΑ.

Κοινή σύσκεψη πραγματοποίησαν οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών
των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου
να συντονίσουν τον αγώνα τους, ενόψει των εγκαινίων της 84ης
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
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“

Οι εχθροί
σε κάνουν πιο δυνατό,
οι σύμμαχοι
πιο αδύναμο.

Φρανκ Χέρμπερτ

Αμερικανός συγγραφέας
επιστ. φαντασίας (1920-1986)

”

Οι προτάσεις μας για τον Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας και τον Ποινικό Κώδικα

Μ

ε τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ.
Κωνσταντίνο ΤΣΙΑΡΑ συναντήθηκε στις 29 Ιουλίου 2019 ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, συνοδευόμενος από τον
Γραμματέα Δ.Σ. κ. Χρήστο ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗ
και του επέδωσε Υπόμνημα στο οποίο περιλαμβάνονται οι θέσεις του συνδικαλιστικού μας κινήματος για τις επιβαλλόμενες
τροποποιήσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και του Ποινικού Κώδικα, που είχαν
νομοθετηθεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση, προκαλώντας την κατακραυγή της
κοινωνίας.
Ειδικότερα, από την πλευρά μας, ενόψει
της προώθησης στη Βουλή των Ελλήνων,
σχετικού νομοσχεδίου που θα διορθώνει τις
ισχύουσες ρυθμίσεις, επισημάνθηκε στον
νέο Υπουργό Δικαιοσύνης, ότι για την Ομοσπονδία μας προέχει η άμεση τροποποίηση
του άρθρου για την ποινική δίωξη των επιθέσεων εναντίον αστυνομικών ως ιδιώνυμο
αδίκημα, η απαλλαγή από τα πάρεργα (επίδοση δικογράφων) και άλλα ζητήματα που
αναλυτικά περιλαμβάνονται στο Υπόμνημα.
Επισημαίνεται ότι, το ίδιο Υπόμνημα επιδό-

θηκε τόσο στον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη, κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ όσο και
στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ. (περισσότερα στο poasy.gr).
Επίσης, στις 29 Ιουλίου 2019 και ενόψει
της επεξεργασίας στη Νομοπαρασκευαστική
Επιτροπή, σχεδίου νόμου του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ και ο Γραμματέας κ. Γιώργος ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ, συναντήθηκαν σήμερα το πρωί με συνεργάτες του
Υπουργού και συζήτησαν εξειδικευμένα επί
των θεμάτων του Υπομνήματος που είχαμε
υποβάλλει στον κ. Υπουργό, αναφορικά με
τις επιβαλλόμενες τροποποιήσεις του νέου
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και του νέου
Ποινικού Κώδικα.
Κατά τη συζήτηση που διεξήχθη με πνεύμα καλής διάθεσης και συνεργασίας, ζητήσαμε να προχωρήσει άμεσα η θεσμοθέτηση
βασικών μας αιτημάτων, όπως:
• Η καθιέρωση του «ιδιώνυμου» για τους
αστυνομικούς (είχε καταργηθεί από
01.07.2019), ώστε η τέλεση των εγκλημάτων των άρθρων 308Α έως 311 εναντίον

αστυνομικού, λιμενικού, πυροσβεστικού και
υγειονομικού υπαλλήλου κατά την εκτέλεση
της υπηρεσίας του, να συνιστά ιδιαίτερα
επιβαρυντική περίσταση.
• Oι μη επιδόσεις δικογράφων από τους
αστυνομικούς υπαλλήλους, ζήτημα που ταλανίζει το ανθρώπινο δυναμικό του Σώματος και η Ομοσπονδία μας το παρακολουθεί
μέχρι την οριστική επίλυσή του.
• Η αυστηροποίηση της κατασκευής και
κατοχής μολότοφ, καθώς θα χαρακτηρίζονται πλέον ως εκρηκτικές ύλες και στο εξής
το αδίκημα αυτό από πλημμέλημα θα λογίζεται κακούργημα.
• Η μη γνωστοποίηση - δημοσιοποίηση
των στοιχείων των αστυνομικών μαρτύρων
σε υποθέσεις ιδιάζουσας δωσιδικίας, τρομοκρατίας, οργανωμένου εγκλήματος κ.λπ.
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Καίρια ερωτήματα μετά την κατάργηση
των 870 οργανικών θέσεων Αστυφυλάκων
Ξεκάθαρες οι θέσεις της Ομοσπονδίας για την απόφαση της κυβέρνησης να προσλάβει
1.500 ειδικούς φρουρούς επικαλούμενη «έκτακτη ανάγκη»

Μ

ε έκπληξη και εύλογη απορία ακούσαμε
στις 21-7-2019 το νέο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ να μετατρέπει από το βήμα της Βουλής την
προεκλογική εξαγγελία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ για προσλήψεις 1.500 Αστυνομικών, σε προσλήψεις 1.500 Αστυνομικών, Ειδικών Φρουρών!
Επειδή το κεφάλαιο «Ειδικοί Φρουροί» και «Συνοριακοί Φύλακες» πόνεσε και δίχασε το Αστυνομικό Σώμα την προηγούμενη δεκαετία και επειδή
με την διαβόητη «ομογενοποίηση» του 2008 πιστέψαμε ότι η Ελληνική Αστυνομία είχε οριστικά
γυρίσει σελίδα, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων επαναλαμβάνουμε την πάγια
θέση μας ότι κάθε επιστροφή σε διαδικασίες του
παρελθόντος αποτελεί οπισθοδρόμηση.
Μοναδική και αποτελεσματική διαδικασία αναβάθμισης του επαγγελματισμού και υπηρεσιακού
εργασιακού στάτους του αστυνομικού προσωπικού
αποτελεί η άμεση πρόσληψη αστυφυλάκων μέσω
της αδιάβλητης διαδικασίας των Πανελληνίων Εξετάσεων με παράλληλη αναβάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας, σύμφωνα με τις προτάσεις μας.
Όσον αφορά την άμεση και ουσιαστική αστυνόμευση της Ελληνικής Κοινωνίας, γνωρίζουμε στον
κ. Υπουργό ότι οι τρόποι για να επιτευχθεί είναι
ποικιλόμορφοι και προέρχονται, αφενός εκ των
έσω (μέσω ανακατανομής του αστυνομικού προσωπικού, απεμπλοκής από τα πάρεργα κ.λπ.), αφετέρου μέσω της αξιοποίησης των αρμοδιοτήτων
που ενσωματώθηκαν στο Υπουργείο μας.
Τέλος, η όποια «ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού
προσωπικού» δεν μπορεί να γίνεται ερήμην του. Η
Ομοσπονδία μας, με βάση τις δημόσιες ανακοινώσεις, τις μέχρι τώρα θέσεις των οργάνων της (Συνεδρίου, Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικού Συμβουλίου κ.α.) και χωρίς να γνωρίζει τι ακριβώς απο-

φασίζεται πίσω από κλειστές πόρτες για το αστυνομικό προσωπικό, αφού δεν έχει προηγηθεί καμία
συνάντηση και καμία ενημέρωση με τον θεσμικά
υπεύθυνο φορέα μας, σε πρώτη φάση εκφράζει:
α) Την έντονη διαμαρτυρία της για την προωθούμενη πρόσληψη 1.500 Ειδικών Φρουρών.
β) Καλεί τον νέο Υπουργό να αναθεωρήσει άμεσα την εξαγγελία του και
γ) Θέτει το ερώτημα αν ο νέος Πρωθυπουργός
της Χώρας είναι ενήμερος και σύμφωνος με όλα
αυτά, πιστεύοντας ότι το αστυνομικό προσωπικό
δέχεται αβίαστα τα όσα εκτυλίσσονται τις τελευταίες ημέρες στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Ακολούθησε νέα ανακοίνωση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στις
5 Αυγούστου 2019 με αφορμή τη δημοσίευση
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Α-129) του
Προεδρικού Διατάγματος 86/2019. Όπως τονίζει,
επαληθεύεται, δυσάρεστα, το συνδικαλιστικό μας
κίνημα, αναφορικά με τη μη επένδυση νέων κεφαλαίων στην ασφάλεια του πολίτη, δεδομένου ότι,
για την πρόσληψη των νέων Ειδικών Φρουρών και
την εφαρμογή του ανασυσταμένου μοντέλου αστυνόμευσης της Φυσικής Ηγεσίας του Σώματος, δεν
αποδεσμεύονται πόροι από τον κρατικό προϋπολογισμό υπέρ του προαναφερόμενου σκοπού,
όπως αναμέναμε με βάση τις προεκλογικές θέσεις
– δεσμεύσεις της νέας Κυβέρνησης, αλλά εφαρμόζεται, για άλλη μία φορά, η συνήθης πρακτική,
ήτοι το «ανακάτεμα της τράπουλας»!
Ωστόσο, τούτη τη φορά, το ως άνω «ανακάτεμα»
εμπεριέχει και απώλειες στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στην αδιάβλητη διαδικασία πρόσληψης
του ανθρώπινου δυναμικού του Σώματος, διότι η
κατάργηση των οκτακοσίων εβδομήντα (870) οργανικών θέσεων Αστυφυλάκων συνιστά πραγματική οπισθοδρόμηση, τόσο για την ίδια την οικογένεια της Αστυνομίας, όσο και για την κοινωνία
ολόκληρη. Η οπισθοδρόμηση αυτή, εμμέσως πλην

Προστατέψτε το θεσμό
της οικογένειας

Ν

α προωθηθούν ευεργετικές διατάξεις με
αφορμή τη διακοπή αποσπάσεων ζήτησε
η Ομοσπονδία από την Ηγεσία με βάση
σχετικό έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Τρικάλων.
Όπως σημειώνει στο έγγραφό της προς τον
υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ, «με την ανάληψη των καθηκόντων σας, ως άμεση προτεραιότητα υπήρξε η
βούληση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ο εξορθολογισμός των αποσπάσεων του
αστυνομικού προσωπικού και η επαναφορά
των συναδέλφων κυρίως προς το Λεκανοπέδιο
Αττικής και τις μάχιμες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α.
Παρά ταύτα και το εύλογο αυτής της απόφασης, ανέκυψαν ζητήματα για τα οποία ο νομοθέτης δεν προέβλεψε ορισμένες περιπτώσεις,
ιδιάζουσες μάλιστα, όπως αυτές των άγαμων
μητέρων αστυνομικών, ζητήματα που όπως γίνεται αντιληπτό αγγίζουν ευαίσθητες χορδές
της κοινωνίας και δη της προστασίας της οικογένειας.
Τα διαλαμβανόμενα στο επισυναπτόμενο έγ-

γραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Τρικάλων έρχονται να επιβεβαιώσουν του λόγου το αληθές, όπου θα πρέπει να δοθεί ως
προτεραιότητα η επανεξέταση των περιπτώσεων
αυτών, προτάσσοντας την λογική και όχι το
γράμμα του νόμου, με απώτερο σκοπό τις αλλαγές στις διατάξεις του π.δ. 100/2003 και
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ.
75/2016.
Κύριε Υπουργέ,
Είμαστε απολύτως βέβαιοι, ως Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο και γνωρίζοντας τις
ευαισθησίες που σας διακατέχουν επί θεμάτων
που άπτονται του αστυνομικού προσωπικού και
μάλιστα με χαρακτηριστικά ευαίσθητων και
προσωπικών δεδομένων ότι, η παρέμβασή σας
θα είναι καταλυτική προς την Φυσική μας Ηγεσία, έως ότου αναληφθούν πλήρως νομοθετικές πρωτοβουλίες εν ευθέτω χρόνω, για την
εναρμόνιση και υπαγωγή του γυναικείου αστυνομικού προσωπικού στις ευεργετικές διατάξεις
σύμφωνα και με τις κείμενες αποφάσεις των
διοικητικών δικαστηρίων της χώρας».

σαφώς, έγινε αποδεκτή και από τον ίδιο τον κ.
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, όταν στις πρόσφατες διεργασίες του Γενικού μας Συμβουλίου
(31-07-2019), δημόσια δήλωσε ότι: «ο σωστός
τρόπος εισαγωγής στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας είναι αυτός των πανελληνίων εξετάσεων,
πλην όμως, επειδή υπάρχουν έκτακτες ανάγκες για
την ασφάλεια της χώρας, προκρίθηκε η διαδικασία
πρόσληψης των Ειδικών Φρουρών». Μία διαδικασία που η νυν αξιωματική αντιπολίτευση και πρώην
Κυβέρνηση σήμερα καταδικάζει και φέρεται να
συμφωνεί με τις θέσεις μας, ενώ στα σχεδόν πέντε
(5) έτη διακυβέρνησης της χώρας δεν φρόντισε να
την καταργήσει.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, ως η πολυπληθέστερη και αντιπροσωπευτικότερη συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία, θέτει στη νέα Κυβέρνηση τις παρακάτω ερωτήσεις και αναμένει από
αυτή, αν πράγματι η επένδυση στην ασφάλεια του
πολίτη είναι προτεραιότητά της, σε συνδυασμό με
τις νέες μορφές εγκληματικότητας και την ύπαρξη
του μεταναστευτικού – προσφυγικού ζητήματος, να
γνωρίσει, σήμερα κιόλας, στην ελληνική κοινωνία,
τα εξής:
α) Τι και πόσα κονδύλια θα διατεθούν τα αμέσως
επόμενα έτη, καθώς ήδη έχει στα χέρια της τον συνοπτικό προϋπολογισμό του έτους 2020, για τις
προσλήψεις των αστυφυλάκων, τη μισθοδοσία και
την εκπαίδευση του προσωπικού, την αντικατάσταση του αναχρονιστικού εξοπλισμού κ.ά.
β) Πότε θα προβεί σε επαναξιολόγηση της φύλαξης των ευπαθών στόχων που αποτελεί διαχρονικά μία από τις κύριες μορφές αφαίμαξης, τόσο
του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, όσο και
του λειτουργικού υλικοτεχνικού εξοπλισμού του
Σώματος, από την καθημερινή και ουσιαστική
ασφάλεια του απλού πολίτη.

γ) Το χρονοδιάγραμμα απεμπλοκής των αστυνομικών από αρμοδιότητες οι οποίες καμία σχέση
δεν έχουν με τα πραγματικά καθήκοντά τους και
στερούν μεθοδικά προσωπικό από τη ραχοκοκαλιά
της αστυνόμευσης (Αστυνομικά Τμήματα & Τμήματα Ασφαλείας).
δ) Το πλαίσιο λειτουργίας των Σωφρονιστικών
Καταστημάτων (υφιστάμενων και μελλοντικών),
μετά την ενσωμάτωσή των στο Υπουργείο μας, σε
συνδυασμό με τις ανάγκες για προσλήψεις εξωτερικών φυλάκων, της πάγιας θέσης της Ομοσπονδίας μας για αποδέσμευση αστυνομικών από αυτές
και της πρόσφατης τοποθέτησης του κ. Υπουργού
στις διεργασίες του Γενικού μας Συμβουλίου (3107-2019), ότι: «δεν αφορά την Ελληνική Αστυνομία η φύλαξη των Φυλακών».

Δηλώσεις
αναδρομικών
εισοδημάτων

Μ

ε βάση την από 17-07-2019 Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), όπως ενημέρωσε η Ομοσπονδία μας τΤις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις, στο διαδικτυακό χώρο της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων είναι πλέον διαθέσιμη η εφαρμογή για
την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων
αναδρομικών εισοδημάτων ετών 2015,
2016 και 2017, των οποίων οι σχετικές βεβαιώσεις αποδοχών εκδόθηκαν το 2019.

Πρόταση αναδιάρθρωσης
του Επιτελείου και Ειδικών
Υπηρεσιών

Π

ρόταση αναδιάρθρωσης του Επιτελείου
και Ειδικών Υπηρεσιών υποβλήθηκε από
την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Χαλκιδικής.
Η Ομοσπονδία από την πλευρά της καλεί το Αρχηγείο «όπως, στο μέτρο του εφικτού και του εύρυθμου της λειτουργίας των αστυνομικών υπηρεσιών και δη αυτών των επιτελικών της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Χαλκιδικής, υιοθετηθούν οι προτάσεις
που υποβάλλονται με το υπ’ αριθμ. 17/2019 από
07/08/2019 επισυναπτόμενο έγγραφο της οικείας Πρωτοβάθμιας Οργάνωσής μας.
Βασική προϋπόθεση αποτελεί η ορθολογική
διαχείριση του Αστυνομικού Προσωπικού, η μέγιστη παροχή υπηρεσιών αστυνόμευσης προς
τους πολίτες, η ευελιξία καθώς και η δημιουργία
ενός μοντέλου σύγχρονου οργανισμού προσαρμοσμένου στις σημερινές απαιτήσεις, σε συνδυασμό με την τεχνολογική και ψηφιακή υποστήριξη.

Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού,
συνδυαστικά με την εξοικονόμηση πόρων σε
καμία των περιπτώσεων δεν θα πρέπει να συνδέεται με την υποστελέχωση και υπολειτουργία
νευραλγικών τομέων της ΕΛ.ΑΣ., όπως είναι οι
επιτελικές υπηρεσίες, που ομοίως παράγουν ένα
σημαντικό έργο εφάμιλλο αυτών των μάχιμων
υπηρεσιών. Η υπαγωγή δε πολλών αξιόμαχων
μονάδων όπως Ο.Π.Κ.Ε., Ο.Ε.Π.Τ.Α, Κ.Α.Μ.,
R/T Κέντρο, Γ.Ε.Ε & Δ.Υ. που εμφαίνονται στο
σύνολο των επιτελικών οργανικών θέσεων, δημιουργεί και παρουσιάζει μία εικονική πραγματικότητα και λανθασμένης αντίληψης ως προς
τον υπάρχοντα αριθμό υπηρετούντων σε αυτές.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι, προτάσεις ανάλογες όπως αυτές της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Χαλκιδικής κινούνται στο πλαίσιο
της λογικής και του εξορθολογισμού και θα πρέπει να τύχουν της καθολικής υποστήριξης από
τις αρμόδιες υπηρεσίες του Α.Ε.Α.».
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Το τελευταίο φιάσκο πριν από τις εθνικές
εκλογές αφορούσε την εκπαίδευση...
Άμεσες οι αντιδράσεις της Ομοσπονδίας μας στις αποφάσεις της απερχόμενης ηγεσίας
για την εκπαίδευση και τη ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού

Η

Ομοσπονδία μας κατήγγειλε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απερχόμενη Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας διότι με τις αποφάσεις τους απαξίωναν τον
αστυνομικό θεσμό, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη
τους το γεγονός ότι απέμεναν μόλις λίγες ημέρες
πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου
και άρα δεν δικαιούνταν να δημιουργούν τετελεσμένα χωρίς να έχουν τηρηθεί ούτε καν οι στοιχειώδεις
δημοκρατικές διαδικασίες της διαβούλευσης και της
υποβολής προτάσεων εκ μέρους μας.
«Μετά τις επαχθείς αποφάσεις τους για τη δήθεν
αναβάθμιση της εκπαίδευσης με σχέδιο π.δ. που
επεστράφη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
από το Συμβούλιο της Επικρατείας ως απαράδεκτο
κλπ, αυτή τη φορά, προώθησαν για δημοσίευση
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δυο «μορφώματα», στα οποία καταφανώς υπάρχει ανάμειξη και
αποστράτων, με στόχο το βόλεμα και την τακτοποίηση «ημετέρων», με φωτογραφικές διατάξεις
της τελευταίας στιγμής που μόνο αγανάκτηση και
αποτροπιασμό μπορούν να προκαλέσουν στο σύνολο του αστυνομικού προσωπικού.
Ειδικότερα, το πρώτο αφορά στο Προεδρικό
Διάταγμα 69 «Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού» που δημοσιεύτηκε την 1η Ιουλίου 2019
και περιέχει σκανδαλώδη αποσπασματική ρύθμιση
για την εξέλιξη των Ανθυπαστυνόμων… Χωρίς να
έχει ενημερωθεί η Ομοσπονδία μας, καίτοι γνωρίζει
η Ηγεσία ότι το θέμα των Ανθυπαστυνόμων, αλλά
και των υπόλοιπων βαθμών, αποτελεί διαχρονικό
μας αίτημα και έχει απασχολήσει κατά καιρούς συναντήσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες, καλείται
να αποδεχτεί ρυθμίσεις που όχι μόνο δεν προάγουν τα συμφέροντα των συναδέλφων μας αλλά
αποτελούν από μόνες τους και υπονόμευση της
όλης προσπάθειάς μας για την αντικειμενική και
δίκαιη διαμόρφωση ενός σύγχρονου βαθμολογίου
που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Υπηρεσίας
και των συναδέλφων μας.
Ως εκ τούτου, διαφωνούμε με πρακτικές προαγωγής αξιωματικών που αφορούν μόνο όσους έχουν
τίτλο σπουδών -και καλώς-, αδιαφορώντας για
τους υπόλοιπους συναδέλφους, τους οποίους μάλιστα αντιμετωπίζουν με δυο ταχύτητες και χωρίς να
δημιουργούνται νέες οργανικές θέσεις για τους νεοπροαχθέντες, ενισχύοντας έτσι τον πληθωρισμό
βαθμών που ήδη προκαλεί τερατογενέσεις στην επετηρίδα.
Μάλιστα, είναι αντιφατικό το γεγονός ότι με το εν
λόγω π.δ. αναγνωρίζονται αλά καρτ τα πτυχία ως
προσόν για την προαγωγή των Ανθυπαστυνόμων,
ενώ σε άλλη διαδικασία, όπως είναι η προκήρυξη

για την κάλυψη θέσεων ειδικών καθηκόντων (ή εκ
του Σώματος ή εξ ιδιωτών) δεν λαμβάνονται υπόψη
είτε περιορίζονται προσόντα, όπως η ύπαρξη επιστημονικών μελετών – ερευνών, οι διδακτορικοί τίτλοι
σπουδών κ.ά.
Σε κάθε δε περίπτωση, η όλη φωτογραφική μεθόδευση είναι δηλωτική της εξυπηρέτησης συγκεκριμένων περιπτώσεων. Επιπλέον, συνιστά ντροπή
και η κατ’ εξαίρεση αντιμετώπιση της επανεξέτασης
της υπηρεσίας γραφείου σε βαθμούς διοίκησης, λειτουργώντας εις βάρος των μάχιμων και ευσυνείδητων αξιωματικών του Σώματος.
Το δεύτερο Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 65
(ΦΕΚ 104 από 26/06/2019) αφορά στην «Οργάνωση, διάρθρωση και καθήκοντα οργάνων της
Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων
Ασφαλείας», όπου χωρίς καμία εξήγηση, επαναφέρουν τη ρουσφετολογική διάταξη που είχε καταργηθεί επί υπουργίας Νίκου ΤΟΣΚΑ και αφορούσε
τη μετάθεση στον τόπο συμφερόντων όσων υπηρετούν στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων
πριν από την υπογραφή του επίμαχου π.δ., τροφοδοτώντας αλαζονικές συμπεριφορές και διαιωνίζοντας μια νοσηρή αντίληψη περί ξεχωριστής και
«περιούσιας» υπηρεσίας που βρίσκεται πέρα και
πάνω από το αστυνομικό Σώμα.
Η Ομοσπονδία εκφράζει την αντίθεσή της σε
όλες αυτές τις μεθοδεύσεις και διαβεβαιώνει τα μέλη της ότι θα ζητήσει από τη νέα Ηγεσία αμέσως
μετά τις βουλευτικές εκλογές όλες οι παράτυπες
και fast track αποφάσεις της σημερινής Ηγεσίας,
να αποσυρθούν – εξεταστούν από μηδενικής βάσεως, αλλά και να μην προωθηθεί ξανά στο ΣτΕ το
απαράδεκτο σχέδιο π.δ. για την εκπαίδευση, καθώς
έχει ταυτιστεί με κομματικές επιλογές και σκοπιμότητες που μόνο κακό προκαλούν σε όλους».
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με γνωμοδότηση του
αρμόδιου Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίθηκε μη νόμιμο το Προεδρικό Διάταγμα
περί αναδιάρθρωσης της Αστυνομικής Ακαδημίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, κατά τη συνεδρίασή του, εκτίμησε τις ως άνω πληροφορίες και
αποφάσισε ότι η σύνταξη και η προώθηση του παραπάνω Προεδρικού Διατάγματος συνιστά μία
ακόμα εν κρυπτώ ενέργεια της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας του Σώματος, εντός της προεκλογικής περιόδου, και ενώ η Βουλή δεν λειτουργεί!
Η αρνητική κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας φαίνεται να βασίζεται τόσο σε τυπικούς - διαδικαστικούς, όσο και ουσιαστικούς λόγους. Ακόμα
και το στολίδι της Ελληνικής Αστυνομίας, που αποτελεί η Αστυνομική Ακαδημία γίνεται έρμαιο μικρο-

πολιτικών σκοπιμοτήτων της Κυβέρνησης που παρακάμπτει τη Βουλή και περιφρονεί το Σύνταγμα
και τους Νόμους, προκειμένου, την ύστατη τούτη
ώρα πριν από τις εκλογές, να εξυπηρετήσει τις δικές της σκοπιμότητες.
Οι πρακτικές υποβάθμισης της Σχολής Αστυφυλάκων από την κα Υπουργό και τον κ. Αρχηγό της
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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 του ν. 4249/2014
«Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και
ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 73).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 περ. δ΄, στ΄ και
θ΄ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000
«Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 41).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α΄ 98).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη» (Α΄ 159).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού.
7. Την υπ΄ αριθ. 116/2019 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου
της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση της Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων ν. 3686/2008 (Α΄ 158)
Οι παράγραφοι 7 έως 9 του άρθρου 7 του ν. 3686/2008
αντικαθίστανται ως εξής:
«7. Οι ανθυπαστυνόμοι της παραγράφου 2 του άρθρου
10, που δεν προάγονται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων
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των προηγούμενων παραγράφων, προάγονται με τη
συμπλήρωση είκοσι έξι (26) ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους, στο βαθμό του υπαστυνόμου Β΄ ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται μόνο
μία (1) φορά, τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους
αυτού εντός του οποίου συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο, εφόσον έχουν εγγραφεί σε
πίνακα διατηρητέων. Στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄
προάγονται επίσης με την ίδια ως άνω διαδικασία και οι
προαναφερόμενοι Ανθυπαστυνόμοι οι οποίοι συμπληρώνουν είκοσι δύο (22) έτη πραγματικής υπηρεσίας
από την κατάταξη τους. εκ των οποίων έντεκα (11) στο
βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, εφόσον είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους. που προάγονται λόγω συμπλήρωσης είκοσι έξι (26) ετών πραγματικής υπηρεσίας.
Οι ανωτέρω Υπαστυνόμοι Β΄ εξομοιώνονται με τους αξιωματικούς του ν.δ. 649/1970 και με τη συμπλήρωση του
προβλεπόμενου από την περίπτωση α΄ της παραγράφου
2 του άρθρου 15 του π.δ. 24/1997, χρόνου, προάγονται
στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄, χωρίς να δικαιούνται
περαιτέρω προαγωγής με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 8 και 9. Κατ΄ εξαίρεση όσοι από
τους ανωτέρω Υπαστυνόμους Α΄ είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.
και Τ.Ε.Ι., προάγονται μέχρι το βαθμό του αστυνομικού
υποδιευθυντή, εφόσον δεν έχουν κάνει χρήση του πτυχίου τους για την προαγωγή τους και οι ομοιόβαθμοί
τους απόφοιτοι της Σχολής Αξιωματικών και του Τ.Ε.Μ.Α.,
οι οποίοι προήχθησαν στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄
το ίδιο ημερολογιακό έτος, έχουν προαχθεί στον επόμενο
βαθμό. Δεν προάγονται οι ανθυπαστυνόμοι που έχουν
εγγραφεί σε πίνακα διατηρητέων και έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού
συμβουλίου ή σε δίκη για κακούργημα και η σχετική πειθαρχική υπόθεση εκκρεμεί. Αυτοί κρίνονται εκτάκτως,
μετά την άρση του κωλύματος συνεπεία του οποίου δεν
προήχθησαν και, αν εγγραφούν σε πίνακα διατηρητέων,
προάγονται, αναδρομικά, από τη χρονολογία προαγωγής
νεοτέρου τους, ανακτώντας την αρχαιότητα τους.
8. Οι υπαστυνόμοι Β΄ και Α΄ και οι αστυνόμοι Β΄ της
προηγούμενης παραγράφου εκτελούν τα καθήκοντα του
βαθμού τους, κατέχουν οργανική θέση ανθυπαστυνόμου και μετατίθενται, αποσπώνται και μετακινούνται ως
ανθυπαστυνόμοι. Όταν καταλαμβάνονται από το όριο
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Ελληνικής Αστυνομίας ήταν αναμενόμενες με βάση
και τη στάση που είχαν τους τελευταίους 10 μήνες.
Το οξύμωρο και αντιφατικό είναι ότι οι πρακτικές
αυτές υιοθετήθηκαν πλήρως, με σχετικές ευχαριστήριες ανακοινώσεις, από συνδικαλιστικές παρατάξεις του Σώματος!
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Μεταθέσεις πολύτεκνων και τρίτεκνων Αστυνομικών

Η

Ένωση Αστυνομικών Λάρισας με το υπ’
αριθμ. 300/2/17 έγγραφό της από 2808-2019 αναφέρεται στην αναγκαιότητα
επίδειξης ειδικής μέριμνας, εκ μέρους της νέας
Κυβέρνησης, στο πλαίσιο των μεταθέσεων πολύτεκνων και τρίτεκνων αστυνομικών.
Η Ομοσπονδία μας, μόλις έλαβε γνώση του εγγράφου αυτού, απευθύνθηκε στον νέο υπουργό
Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη

με το αίτημα να λάβει σοβαρά υπόψη του τα επιχειρήματα που παρατίθενται στο επισυναπτόμενο
έγγραφο, γνωρίζοντας ότι το συνδικαλιστικό μας
κίνημα αγωνιά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικογένεια αλλά και ο θεσμός της
οικογένειας στη χώρα μας.
Όπως τονίζει η Ένωση, «οι μεταθέσεις των πολύτεκνων και τριτέκνων Αστυνομικών, στον τόπο
συμφερόντων τους είναι ζήτημα που τους ταλαιπω-

ρεί τα τελευταία χρόνια. Στο πλαίσιο των προσπαθειών της κυβέρνησης για ενίσχυση του θεσμού της
οικογένειας προτείνουμε: 1) Τη λήψη ΑΜΕΣΗΣ μετάθεσης σε όποιον αστυνομικό γίνεται πολύτεκνος.
2) Οι τρίτεκνοι να λαμβάνουν μετάθεση, ανάλογα
με τον αριθμό που επιθυμεί σε κάθε Διεύθυνση
Αστυνομίας, έστω και σε ένα λογικό βάθος χρόνου,
π.χ. σε βάθος διετίας ή τριετίας. 3) Οι οργανικές
θέσεις των πολύτεκνων Αστυνομικών, να μην προ-

σμετρούνται στο σύνολο των οργανικών θέσεων,
όπως συμβαίνει με τους «υπηρεσία γραφείου». 4)
Συνολικά αναφερόμαστε σε περίπου 50-60 περιπτώσεις τριτέκνων και πολύτεκνων Αστυνομικών σε
όλη τη χώρα που επιθυμούν να λάβουν μετάθεση
στο τόπο συμφερόντων τους. Βούληση χρειάζεται.
Επιβραβεύει έτσι η Πολιτεία τον Αστυνομικό που
στηρίζει την Ελλάδα σε μια εποχή που το δημογραφικό είναι το Νο 1 πρόβλημα».
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Απόφαση - τομή για την ασφάλιση των
εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία
Τι πρέπει να γνωρίζετε για την υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων
των συναδέλφων της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής

Δ

ημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (Β-2763) η Υπουργική
Απόφαση για την υπαγωγή στην ασφάλιση
του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας
Πόλεων και λοιπών εργαζομένων στην Ελληνική
Αστυνομία και αύξηση των παροχών του
Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στα μέλη του. Επισημαίνεται ότι η υπαγωγή έχει ημερομηνία λήξης (0301-2020) και αφορά τους συναδέλφους που είναι
ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής, με ημερομηνία κατάταξης στο Σώμα
της Ελληνικής Αστυνομίας μετά την 03-07-2009.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα έχει εργαστεί
αγόγγυστα εδώ και χρόνια για την υλοποίηση της

εν λόγω αποφάσεως και ειδικότερα το υφιστάμενο
Προεδρείο της Ομοσπονδίας μας, το οποίο, τόσο
μέσω του εκπροσώπου μας στο ΤΕΑΠΑΣΑ, όσο και
μέσω των οργάνων μας (Συνέδριο, Διοικητικό Συμβούλιο, Εκτελεστική Γραμματεία και Γενικό Συμβούλιο Π.Ο.ΑΣ.Υ.), συνέδραμε στην υλοποίηση αυτής της μεταρρύθμισης, ανέδειξε και επικοινώνησε
σε όλους τους συναδέλφους τα οφέλη της, αλλά
και επέμενε με συνεχείς παρεμβάσεις του προς την
Πολιτική Ηγεσία για την τελική υπογραφή της.
Η παραπάνω απόφαση της Υπουργού κας Όλγας
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ, παρότι η έκδοσή της καθυστερούσε
αναιτιολόγητα περίπου ένα χρόνο με αρνητικό αν-

τίκτυπο στους δικαιούχους παροχών συναδέλφους
μας, αποτελεί τομή για την ασφάλιση των εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία, αφού, για πρώτη
φορά μετά από την ενοποίηση των τέως Σωμάτων
(Αστυνομίας Πόλεων και Ελληνικής Χωροφυλακής),
αφενός έχουμε, με προϋποθέσεις, όμοια ασφαλιστική αντιμετώπιση των υπαλλήλων στον Κλάδο
Υγείας του Ενιαίου Ταμείου μας, αφετέρου ανοίγει
ο δρόμος και για άλλεςεπεκτάσεις παροχών (ειδικός
λογαριασμός κ.ά.), με στόχο την κοινή και ίση αντιμετώπιση των ασφαλισμένων σε αυτό. Η Ομοσπονδία μας, ως η πολυπληθέστερη δευτεροβάθμια
συνδικαλιστική οργάνωση, διαβεβαιώνει όλους

τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους, ότι θα
συνεχίσει με υπομονή, σχεδιασμό και στοχοπροσήλωση να εργάζεται για τη δημιουργία ίδιων δικαιωμάτων σε υφιστάμενες παροχές ασφαλισμένων, αλλά και την ποιοτική αναβάθμιση αυτών, χωρίς να
τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα του Ταμείου μας.
Λεπτομερής ενημέρωση για την ένταξη στον
Κλάδο Υγείας του ΤΕΑΠΑΣΑ των ασφαλισμένων
της πρώην Χωροφυλακής έγινε επίσης στο τελευταίο Γενικό μας Συμβούλιο από τον Προϊστάμενο
Διεύθυνσης Παροχών Πύραρχο κ. Τσαλοκώστα και
τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου Αστυνόμο Α’ κ. Σμεράιδο.

Όλες οι παροχές του Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
α. Παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης συμπληρωματικής του Δημοσίου, στην Αττική,
Πειραιά, Αχαΐα και Ηράκλειο Κρήτης.
- Ο Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. καλύπτει το ποσοστό συμμετοχής (10% ή 25%) στις δαπάνες
Φαρμακευτικής Περίθαλψης των ασφαλισμένων
του και των μελών αυτών και επιπλέον ποσοστό
50%, που τυχόν προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ τιμής αναφοράς και ασφαλιστικής αποζημίωσης του φαρμάκου. Το Ταμείο έχει συνάψει
Συλλογικές Συμβάσεις Προμήθειας φαρμάκων
με τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Αττικής,
Πειραιά, Αχαΐας και Ηρακλείου Κρήτης, ώστε
στους ασφαλισμένους που εμφανίζεται η ηλεκτρονική ένδειξη ασφάλισης στον Κ.Υ.Υ.Α.Π. επί
των ηλεκτρονικά εκδιδόμενων συνταγών, να
απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής της
συμμετοχής τους στα φαρμακεία που ανήκουν
στους ανωτέρω Συλλόγους.
- Για τους ήδη ασφαλισμένους στον Κ.Υ.Υ.Α.Π.,
η αποζημίωση του ποσοστού 50% από τη διαφορά μεταξύ τιμής αναφοράς και ασφαλιστικής
αποζημίωσης του φαρμάκου, θα ξεκινήσει 6 μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της
Υπουργικής Απόφασης, ήτοι την 04/01/2020
και χωρίς αναδρομική ισχύ. Συνεπώς, για την
αποζημίωση του ποσοστού 50% η συνταγογράφηση του φαρμάκου, όπως αυτή προκύπτει από
την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, θα πρέπει να
είναι μεταγενέστερη της 04/01/2020.
- Για τα νέα μέλη που θα ασφαλίζονται στον
Κ.Υ.Υ.Α.Π., προερχόμενα από την τέως Χωροφυλακή, η παροχή στη φαρμακευτική περίθαλψη
δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Το δικαίωμα στην
παροχή θα γεννάται όταν συμπληρωθεί η εξάμηνη συμμετοχή τους σε κρατήσεις και η ημερομηνία συνταγογράφησης είναι μεταγενέστερη.
β. Αποζημίωση ποσοστού συμμετοχής φαρμάκου εκτός Φαρμακευτικών Συλλόγων.
- Προκειμένου να καταβληθεί από τον
Κ.Υ.Υ.Α.Π. το ποσοστό συμμετοχής για φαρμακευτική περίθαλψη στους διαμένοντες σε περιοχές εκτός Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας και Ηρακλείου Κρήτης, ο ασφαλισμένος καταβάλλει στο
φαρμακείο το ποσοστό συμμετοχής 25% ή 10%

επί της τιμής αναφοράς που αναγράφεται στην
ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στη συνέχεια
αποστέλλει στην Κεντρική Υπηρεσία του
Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (Βερανζέρου 48 Αθήνα, Τ.Κ. 10438) τα σχετικά δικαιολογητικά (κοστολογημένη συνταγή συνοδευόμενη με την αντίστοιχη απόδειξη είσπραξης υπηρεσιών), για να
εκκαθαριστεί και πληρωθεί η δαπάνη στον τραπεζικό του λογαριασμό. Λοιπές παροχές συμπληρωματικές του Δημοσίου. - Για την πραγματοποίηση ιατρικών πράξεων και παρακλινικών
εξετάσεων, ο K.Y.Y.A.Π αποζημιώνει τους άμεσα
και έμμεσα ασφαλισμένους του με ποσοστό
συμμετοχής 15% επί της τιμής του κρατικού τιμολογίου και αποκλειστικά στους συμβεβλημένους παρόχους υγείας.
- Στις Φυσικοθεραπείες - λογοθεραπείες – εργοθεραπείες - ψυχοθεραπείες καθώς και στην
πρόσθετη περίθαλψη και θεραπευτικά μέσα η
συμμετοχή των ασφαλισμένων διαμορφώνεται,
ανάλογα με τις διατάξεις στον Κανονισμό του
ΕΟΠΥΥ.
ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
- Στη νοσοκομειακή περίθαλψη σε ιδιώτες παρόχους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, ο
Κ.Υ.Υ.Α.Π. συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής
10% είτε 30% επί του ποσοστού αποζημίωσης
του ΕΟΠΥΥ (Κλειστό Ενοποιημένου Νοσήλιο ΚΕΝ), αναλόγως του είδους νοσηλείας.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ
α. Για τους τοκετούς, στους οποίους θα προκύπτει από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης, ημερομηνία γέννησης τέκνου προγενέστερη της
03/07/2019, το επίδομα ανέρχεται στο ποσό
των 500,00 ευρώ για μονή κύηση, των
1.000,00 ευρώ για διπλή κύηση κ.ο.κ.
β. Για τους τοκετούς, στους οποίους θα προκύπτει από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης, ημερομηνία γέννησης τέκνου μεταγενέστερη της
03/07/2019, το επίδομα ανέρχεται στο ποσό
των 700,00 ευρώ για μονή κύηση, των
1.400,00 ευρώ για διπλή κύηση κ.ο.κ.
γ. Δικαιολογητικά που απαιτούνται: 1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου. 2. Έκδοση Ασφα-

λιστικής Ικανότητας γονέων από την εφαρμογή
του ΙΚΑ που είναι προσβάσιμη στην ακόλουθη
διεύθυνση: http://www.ika.gr. 3. Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού Τράπεζας ΙΒΑΝ,
με πρώτο δικαιούχο τον αιτούντα. 4. Αίτηση
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
Ο Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. χορηγεί ειδική οικονομική παροχή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) απώλειας ζωής, για οποιοδήποτε λόγο, των
άμεσα, εν ενεργεία ασφαλισμένων ως εξής: Ι.
Ποσό 2.000 ευρώ για άγαμα μέλη, με δικαιούχους τους γονείς του θανόντος, κατ’
ισομοιρίαν. ΙΙ. Ποσό 3.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς τέκνα, με δικαιούχο τον/την σύζυγο του θανόντος. Στην περίπτωση διαζευγμένου, χορηγείται η παροχή της (Ι) περίπτωσης στους γονείς αυτού/ης. ΙΙΙ. Ποσό 4.000
ευρώ για έγγαμους ή άγαμους ή διαζευγμένους με ανήλικα τέκνα, με δικαιούχο το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του/των τέκνων.
β) αντικατάστασης τεχνητών πρόσθετων μελών
– άκρων λόγω ακρωτηριασμού, των άμεσα εν
ενεργεία ασφαλισμένων, με τη χορήγηση
εφάπαξ ποσού ύψους αντίστοιχου της δαπάνης στην οποία υποβλήθηκε και όχι πέραν του
ποσού των 4.000 ευρώ. Και στις δυο περιπτώσεις, η γέννηση του δικαιώματος στην
παροχή δημιουργείται, όταν το γεγονός έπεται
της ημερομηνίας δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης, ήτοι μετά την 03/07/2019.
Κάθε
απαίτηση
από
τον
Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., η οποία δεν αιτείται
για οποιοδήποτε λόγο εντός διετίας από τη στιγμή που δημιουργείται, παραγράφεται.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση των ανωτέρω ειδικών οικονομικών παροχών, περιγράφονται κατά περίπτωση, ως ακολούθως:
ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ,
ΤΩΝ ΑΜΕΣΑ, ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
Απώλεια ζωής άγαμου μέλους:
1. Ληξιαρχική Πράξη θανάτου 2. Πιστοποιητικό
Οικογενειακής Μερίδας 3. Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών 4. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού Τράπεζας (IBAN)

I. (α) Απώλεια ζωής έγγαμου μέλους χωρίς τέκνα
1. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου 2. Ληξιαρχική
Πράξη Γάμου 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής
Κατάστασης 4. Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών 5. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού Τράπεζας (IBAN)
II. (β) Απώλεια ζωής διαζευγμένου μέλους χωρίς
τέκνα 1. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου 2. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 4. Πιστοποιητικό Εγγυτέρων
Συγγενών 5. Ληξιαρχική πράξη γάμου με καταχώριση στο περιθώριο αυτής, της λύσεώς του,
είτε με δικαστική Απόφαση είτε με συμβολαιογραφική πράξη. 6. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού Τράπεζας (IBAN)
II.(α) Απώλεια ζωής άγαμου μέλους με ανήλικα
τέκνα 1. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 3. Πιστοποιητικό γέννησης ανήλικων τέκνων 4. Ανάθεση
επιμέλειας είτε με δικαστική Απόφαση είτε με
συμβολαιογραφική πράξη. 5. Φωτοαντίγραφο
λογαριασμού Τράπεζας (IBAN)
III. (β) Απώλεια ζωής έγγαμου μέλους με ανήλικα τέκνα 1. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου 2. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου 3. Πιστοποιητικό γέννησης ανήλικων τέκνων 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 5. Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών 6. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού
Τράπεζας (IBAN)
ΙΙΙ. (γ) Απώλεια ζωής διαζευγμένου μέλους με
ανήλικα τέκνα 1. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου 2.
Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με καταχώριση στο περιθώριο αυτής, της λύσεώς του, είτε με δικαστική Απόφαση είτε με συμβολαιογραφική πράξη.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 4.
Πιστοποιητικό γέννησης ανήλικων τέκνων 5.
Ανάθεση επιμέλειας τέκνων είτε με δικαστική
Απόφαση είτε με συμβολαιογραφική πράξη. 6.
Φωτοαντίγραφο λογαριασμού Τράπεζας (IBAN).
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ – ΑΚΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΥ, ΤΩΝ
ΑΜΕΣΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
1. Φ/ο γνωμάτευσης Ιατρού, αντίστοιχης με την
πάθηση ειδικότητας, θεωρημένη από ελεγκτή Ιατρό. 2. Εξοφλημένο παραστατικό αγοράς. 3.
Φωτοαντίγραφο λογαριασμού Τράπεζας (IBAN)
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Ποιοι ασφαλίζονται και ποιες οι προβλεπόμενες παροχές

Σ

τον Κλάδο Υγείας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
(Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), υπάγεται:
Α. Υποχρεωτικά: όλο το εν ενεργεία ένστολο και πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής
Αστυνομίας που ασφαλίζεται στους τομείς της τέως
Αστυνομίας Πόλεων και όλοι οι νεοεισερχόμενοι
υπάλληλοι, που ασφαλίζονται στους τομείς της τέως Αστυνομίας Πόλεων και της τέως Χωροφυλακής
του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., ως και τα μέλη των οικογενειών
τους.
Β. Προαιρετικά: το εν ενεργεία ένστολο και
πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας
που ασφαλίζεται στους τομείς της τέως Χωροφυλακής, με χρόνο υπηρεσίας μέχρι δέκα (10) έτη
καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους.
- Η υπαγωγή στην ασφάλιση του Κ.Υ.Υ.Α.Π. όλων
των νεοεισερχόμενων υπαλλήλων θα άρχεται από
την 04/07/2019 και εντεύθεν. Οι εν ενεργεία
αστυνομικοί υπάλληλοι που είναι ασφαλισμένοι
στους τομείς της τέως Χωροφυλακής, με χρόνο
υπηρεσίας μέχρι δέκα (10) έτη (ημερομηνία κατάταξης μετά την 3-7-2009), έχουν δικαίωμα
υποβολής αίτησης ένταξής τους στον

Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. εντός έξι (6) μηνών
από τη δημοσίευση της (α) σχετικής δηλαδή μέχρι
και την 03/01/2020. Η ένταξή τους στον Κλάδο Υγείας θα γίνει με Απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου. Για όλα τα νέα μέλη, η πρόσβασή τους στις
παροχές του Κλάδου Υγείας θα αρχίζει από της
εντάξεώς τους στον Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει
εξάμηνη συμμετοχή στις προβλεπόμενες κρατήσεις (1,5% επί των συντάξιμων αποδοχών), ήτοι
μετά την 03/07/2020.
- Επίσης, επανακαθορίζονται υφιστάμενες αλλά
προβλέπονται και νέες παροχές του Κ.Υ.Υ.Α.Π./
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στα μέλη του:
Α. Το ποσό που χορηγείται εφάπαξ σε γυναίκες
υπαλλήλους και συζύγους των εν ενεργεία, συνταξιούχων και όσων απεβίωσαν εν ενεργεία ή συνταξιούχων ασφαλισμένων στον Κ.Υ.Υ.Α.Π./
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., ως επίδομα τοκετού ορίστηκε στο
ποσό των 700,00 ευρώ (από 500,00 ευρώ) για
κάθε τέκνο που γεννιέται μετά την 03-07-2019
με φυσιολογικό τοκετό αλλά και στις περιπτώσεις
καισαρικής τομής.

Β. Ο Κλάδος Υγείας καλύπτει το ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης
των ασφαλισμένων του και επιπλέον ποσοστό
50%, που τυχόν προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ
τιμής αναφοράς και ασφαλιστικής αποζημίωσης
του φαρμάκου (διαφορά γενοσήμου και πρωτοτύπου). Η παροχή θα έχει ισχύ, εφόσον η συνταγογράφηση του φαρμάκου, όπως αυτή προκύπτει από
την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, γίνεται 6 μήνες
μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της (α) σχετικής
δηλαδή μετά την 04/01/2020.
Γ. Ο Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. χορηγεί νέα ειδική
οικονομική παροχή στις ακόλουθες περιπτώσεις: α)
απώλειας ζωής, για οποιοδήποτε λόγο, των άμεσα,
εν ενεργεία ασφαλισμένων ως εξής: Ι. Ποσό 2.000
ευρώ για άγαμα μέλη, με δικαιούχους τους γονείς
του θανόντος, κατ’ ισομοιρίαν. ΙΙ. Ποσό 3.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς τέκνα, με δικαιούχο
τον/την σύζυγο του θανόντος. Στην περίπτωση
διαζευγμένου, χορηγείται η παροχή της (Ι) περίπτωσης στους γονείς αυτού/ης. ΙΙΙ. Ποσό 4.000 ευρώ
για έγγαμους ή άγαμους ή διαζευγμένους με ανήλικα τέκνα, με δικαιούχο το πρόσωπο που έχει την

επιμέλεια του/των τέκνων. β) αντικατάστασης τεχνητών πρόσθετων μελών – άκρων λόγω ακρωτηριασμού, των άμεσα εν ενεργεία ασφαλισμένων, με
τη χορήγηση εφάπαξ ποσού ύψους αντίστοιχου της
δαπάνης στην οποία υποβλήθηκε και όχι πέραν του
ποσού των 4.000 ευρώ.
-Οι αιτήσεις των υπαλλήλων που είναι ασφαλισμένοι στους τομείς της τέως Χωροφυλακής, με
χρόνο υπηρεσίας μέχρι 10 έτη και επιθυμούν την
ένταξή τους στον Κλάδο Υγείας, θα αποστέλλονται
στον Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. μέσω POL ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, έως και την
03/01/2020 και θα συνοδεύονται υποχρεωτικά
από αντίγραφο Φύλλου Μητρώου Υπηρεσίας για το
αστυνομικό προσωπικό και βεβαίωση του Διοικητή
Υπηρεσίας για το πολιτικό προσωπικό, με την οποία
θα βεβαιώνει ότι η ημερομηνία κατάταξης στην Ελληνική Αστυνομία, είναι μεταγενέστερη της
03/07/2009.
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ƣ. Ƶǐ Ǒǐǔǝ Ǒǐǖ ǘǐǒǈǄǆǀǕǂǊ ǆǗƽǑǂǏ ǔǆ ǄǖǎǂǀǋǆǓ ǖǑǂǌǌƿǌǐǖǓ ǋǂǊ ǔǖǇǞǄǐǖǓ Ǖǚǎ ǆǎ ǆǎǆǒǄǆǀǂ
ǔǖǎǕǂǏǊǐǞǘǚǎ ǋǂǊ ǝǔǚǎ ǂǑǆǃǀǚǔǂǎ ǆǎ ǆǎǆǒǄǆǀǂ ƿ ǔǖǎǕǂǏǊǐǞǘǚǎ ǂǔǗǂǌǊǔǍƾǎǚǎ ǔǕǐǎ
ƬƶƶƣƲƵƧƣƲƣƴƣ, ǚǓ ǆǑǀǅǐǍǂ ǕǐǋǆǕǐǞ ǐǒǀǔǕǈǋǆ ǔǕǐ Ǒǐǔǝ Ǖǚǎ  ǆǖǒǟ ǂǑǝ
5 ǆǖǒǟ) ǄǊǂ ǋƽǉǆ Ǖƾǋǎǐ Ǒǐǖ ǄǆǎǎǊƾǕǂǊ ǍǆǕƽ Ǖǈǎ 03-07-2019 Ǎǆ ǗǖǔǊǐǌǐǄǊǋǝ ǕǐǋǆǕǝ
ǂǌǌƽǋǂǊǔǕǊǓǑǆǒǊǑǕǟǔǆǊǓǋǂǊǔǂǒǊǋƿǓǕǐǍƿǓ
Ƥ. ƱƬǌƽǅǐǓƶǄǆǀǂǓ ǋǂǌǞǑǕǆǊǕǐǑǐǔǐǔǕǝǔǖǍǍǆǕǐǘƿǓǔǕǊǓǅǂǑƽǎǆǓǗǂǒǍǂǋǆǖǕǊǋƿǓǑǆǒǀǉǂǌǙǈǓ
Ǖǚǎ ǂǔǗǂǌǊǔǍƾǎǚǎ Ǖǐǖ ǋǂǊ ǆǑǊǑǌƾǐǎ ǑǐǔǐǔǕǝ 50% Ǒǐǖ Ǖǖǘǝǎ ǑǒǐǋǞǑǕǆǊ ǂǑǝ Ǖǈ ǅǊǂǗǐǒƽ
ǍǆǕǂǏǞ ǕǊǍƿǓ ǂǎǂǗǐǒƽǓ ǋǂǊ ǂǔǗǂǌǊǔǕǊǋƿǓ ǂǑǐǇǈǍǀǚǔǈǓ Ǖǐǖ ǗǂǒǍƽǋǐǖ ǅǊǂǗǐǒƽ ǄǆǎǐǔƿǍǐǖ
ǋǂǊǑǒǚǕǐǕǞǑǐǖ .
ƩǑǂǒǐǘƿǉǂƾǘǆǊǊǔǘǞǆǗǝǔǐǎǈǔǖǎǕǂǄǐǄǒƽǗǈǔǈǕǐǖǗǂǒǍƽǋǐǖǝǑǚǓǂǖǕƿǑǒǐǋǞǑǕǆǊǂǑǝ
ǕǈǎǈǌǆǋǕǒǐǎǊǋƿǔǖǎǕǂǄǐǄǒƽǗǈǔǈǄǀǎǆǕǂǊǍƿǎǆǓ ǍǆǕƽǕǈǎǈǍǆǒǐǍǈǎǀǂǅǈǍǐǔǀǆǖǔǈǓǕǈǓ ǂ 
ǔǘǆǕǊǋƿǓ ǅǈǌǂǅƿǍǆǕƽ Ǖǈǎ04/01/2020.
ƥ. Ʊ ƬƶƶƣƲƵƧƣƲƣƴƣ ǘǐǒǈǄǆǀ ǎƾǂ ǆǊǅǊǋƿ ǐǊǋǐǎǐǍǊǋƿ Ǒǂǒǐǘƿ ǔǕǊǓ ǂǋǝǌǐǖǉǆǓ
ǑǆǒǊǑǕǟǔǆǊǓ
ǂ ǂǑǟǌǆǊǂǓǇǚƿǓǄǊǂǐǑǐǊǐǅƿǑǐǕǆǌǝǄǐǕǚǎƽǍǆǔǂǆǎǆǎǆǒǄǆǀǂ ǂǔǗǂǌǊǔǍƾǎǚǎǚǓǆǏƿǓ
ƫ Ʋǐǔǝ    ǆǖǒǟ ǄǊǂ ƽǄǂǍǂ Ǎƾǌǈ Ǎǆ ǅǊǋǂǊǐǞǘǐǖǓ ǕǐǖǓ ǄǐǎǆǀǓ Ǖǐǖ ǉǂǎǝǎǕǐǓ ǋǂǕ·
ǊǔǐǍǐǊǒǀǂǎ
ƫƫ Ʋǐǔǝ  ǆǖǒǟ ǄǊǂ ƾǄǄǂǍǐǖǓ ǘǚǒǀǓ Ǖƾǋǎǂ Ǎǆ ǅǊǋǂǊǐǞǘǐ ǕǐǎǕǈǎ ǔǞǇǖǄǐ Ǖǐǖ
ǉǂǎǝǎǕǐǓ ƴǕǈǎ ǑǆǒǀǑǕǚǔǈ ǅǊǂǇǆǖǄǍƾǎǐǖ ǘǐǒǈǄǆǀǕǂǊ ǈ Ǒǂǒǐǘƿ ǕǈǓ ƫ  ǑǆǒǀǑǕǚǔǈǓ
ǔǕǐǖǓǄǐǎǆǀǓǂǖǕǐǞǈǓ
ƫƫƫ Ʋǐǔǝ   ǆǖǒǟ ǄǊǂ ƾǄǄǂǍǐǖǓ ƿƽǄǂǍǐǖǓ ƿǅǊǂǇǆǖǄǍƾǎǐǖǓǍǆǂǎƿǌǊǋǂǕƾǋǎǂ Ǎǆ
ǅǊǋǂǊǐǞǘǐǕǐǑǒǝǔǚǑǐǑǐǖƾǘǆǊǕǈǎǆǑǊǍƾǌǆǊǂǕǐǖǕǚǎǕƾǋǎǚǎ
ǃ ǂǎǕǊǋǂǕƽǔǕǂǔǈǓǕǆǘǎǈǕǟǎǑǒǝǔǉǆǕǚǎǍǆǌǟǎ² ƽǋǒǚǎǌǝǄǚǂǋǒǚǕǈǒǊǂǔǍǐǞǕǚǎƽǍǆǔǂǆǎ
ǆǎǆǒǄǆǀǂ ǂǔǗǂǌǊǔǍƾǎǚǎ Ǎǆ Ǖǈ ǘǐǒƿǄǈǔǈ ǆǗƽǑǂǏ ǑǐǔǐǞ ǞǙǐǖǓ ǂǎǕǀǔǕǐǊǘǐǖ ǕǈǓ
ǅǂǑƽǎǈǓǔǕǈǎǐǑǐǀǂǖǑǐǃǌƿǉǈǋǆǋǂǊǝǘǊǑƾǒǂǎǕǐǖǑǐǔǐǞǕǚǎǆǖǒǟ.
6.ƱǊ ǂǊǕƿǔǆǊǓ Ǖǚǎ ǖǑǂǌǌƿǌǚǎ Ǒǐǖ ǆǀǎǂǊ ǂǔǗǂǌǊǔǍƾǎǐǊ ǔǕǐǖǓ ǕǐǍǆǀǓ ǕǈǓ ǕƾǚǓ ƸǚǒǐǗǖǌǂǋƿǓ, Ǎǆ
ǘǒǝǎǐ ǖǑǈǒǆǔǀǂǓ ǍƾǘǒǊ  ƾǕǈ ǋǂǊ ǆǑǊǉǖǍǐǞǎ Ǖǈǎ ƾǎǕǂǏƿ ǕǐǖǓ ǔǕǐǎ Ƭǌƽǅǐ ƶǄǆǀǂǓ, ǉǂ
ǂǑǐǔǕƾǌǌǐǎǕǂǊ ǔǕǐǎ Ƭ.ƶ.ƶ.ƣ.Ʋ./Ƶ.Ƨ.ƣ.Ʋ.ƣ.ƴ.ƣ. Ǎƾǔǚ POL ƿ ǕǂǘǖǅǒǐǍǊǋǟǓ Ǎǆ ǔǖǔǕǈǍƾǎǈ
ǆǑǊǔǕǐǌƿ, ƾǚǓǋǂǊǕǈǎ03/01/2020 ǋǂǊǉǂǔǖǎǐǅǆǞǐǎǕǂǊǖǑǐǘǒǆǚǕǊǋƽǂǑǝǂǎǕǀǄǒǂǗǐƷǞǌǌǐǖ
ƮǈǕǒǟǐǖ ƶǑǈǒǆǔǀǂǓ ǄǊǂ Ǖǐ ǂǔǕǖǎǐǍǊǋǝǑǒǐǔǚǑǊǋǝ ǋǂǊ ǃǆǃǂǀǚǔǈǕǐǖƦǊǐǊǋǈǕƿ ƶǑǈǒǆǔǀǂǓ ǄǊǂ
ǕǐǑǐǌǊǕǊǋǝǑǒǐǔǚǑǊǋǝǍǆǕǈǎ ǐǑǐǀǂǉǂǃǆǃǂǊǟǎǆǊǝǕǊǈǈǍǆǒǐǍǈǎǀǂǋǂǕƽǕǂǏǈǓǔǕǈǎƧǌǌǈǎǊǋƿ
ƣǔǕǖǎǐǍǀǂǆǀǎǂǊǍǆǕǂǄǆǎƾǔǕǆǒǈǕǈǓ03/07/2009.
7.ƟǌǆǓ ǐǊ ǑǂǒǐǘƾǓ Ǖǐǖ Ƭǌƽǅǐǖ ƶǄǆǀǂǓ Ǖǐǖ ƵƧƣƲƣƴƣ ǑǒǐǓ ǕǐǖǓ ǂǔǗǂǌǊǔǍƾǎǐǖǓ Ǖǐǖ ǋǂǉǟǓ
ǆǑǀǔǈǓ ǋǂǊ Ǖǂ ǂǑǂǒǂǀǕǈǕǂ ǅǊǋǂǊǐǌǐǄǈǕǊǋƽ ǂǎǂǗƾǒǐǎǕǂǊ ǂǎǂǌǖǕǊǋƽ ǔǕǐ ƲǂǒƽǒǕǈǍǂ ƫ ǕǈǓ
ǑǂǒǐǞǔǂǓ ǆǎǟ ǔǕǐ ƲǂǒƽǒǕǈǍǂ ƫƫ ǆǑǊǔǖǎƽǑǕǐǎǕǂǊ Ǖǂ ǎƾǂ ǔǘǆǕǊǋƽ ƾǎǕǖǑǂ ǄǊǂ ǋƽǉǆ ǑǆǒǀǑǕǚǔǈ
ǏǆǘǚǒǊǔǕƽ

ƱƦǊǆǖǉǖǎǕƿǓƣǔǗƽǌǊǔǈǓ² Ʋǂǒǐǘǟǎ
ƧǖƽǄǄǆǌǐǓƩǌƵǔǂǌǐǋǟǔǕǂǓ
ƲǞǒǂǒǘǐǓ

ƣƫ
ƲƣƳƣƳƵƩƮ

ƧƣƲƣƴƣ
.ƶ.ƶ.ƣ.ƲƵ
ƲƣƳƱƸƧƴƬ
Ǌǋƿ ƲǆǒǀǉǂǌǙǈ
ƷǂǒǍǂǋǆǖǕ
ǎ ƣǕǕǊǋƿ
ƦǈǍǐǔǀǐǖ ǔǕǈ
ǂǕǊǋƿǓ Ǖǐǖ
 ǔǖǍǑǌǈǒǚǍ
 ǑǆǒǀǉǂǌǙǈǓ

ƿ 25%  ǔǕǊǓ
ǗǂǒǍǂǋǆǖǕǊǋƿǓ
.
ǂ Ʋǂǒǐǘƿ
ǍǆǕǐǘƿǓ 10%
ǋǌǆǊǐ ƬǒƿǕǈǓ
ǔǖǍ

Ʃǒƽ
ǋǂǊ
ǐǔǕǝ
ǟǎ ǂǖǕǟǎ
ǂ
Ǎǆǌ
Ǒǐǔ
ǆǊ Ǖǐ
ǋǂǊ Ǖǚǎ
ƲǆǊǒǂǊƽƣǘǂƢ
Ǔ
ƣƴƣ ǋǂǌǞǑǕ  Ǖǚǎ ǂǔǗǂǌǊǔǍƾǎǚǎ Ǖǐǖ
ǍǆǕǂǏǞ ǕǊǍƿ
ƲƵƧƣƲ
Ǖǈ ǅǊǂǗǐǒƽ
ǀǉǂǌǙǈǓ

Ʋǆǒ
¾ Ʊ Ƭƶƶƣ
ǂǑǝ

ǕǆǊ
ǋƿǓ
ǋǞǑ
Ǒǒǐ
ǍǂǋǆǖǕǊ
 Ǒǐǖ Ǖǖǘǝǎ
ǅǂǑƽǎǆǓ Ʒǂǒ
ǖ
ǚǎ Ǎǆ ǕǐǖǓ
 ǑǐǔǐǔǕǝ 50% ǐǇǈǍǀǚǔǈǓǕǐǖǗǂǒǍƽǋǐ
ǆǊǂǓ ǗǂǒǍƽǋ
ǋǂǊ ǆǑǊǑǌƾǐǎ
ǂǑ
ǆ
ǔǗǂǌǊǔǕǊǋƿǓ
ǃƽǔǆǊǓ ƲǒǐǍƿǉ
ƬǒƿǕǈǓ ǟǔǕ
ǂǎǂǗǐǒƽǓǋǂǊǂ  ǔǖǎƽǙǆǊ ƴǖǌǌǐǄǊǋƾǓ ƴǖǍ
ǋǂǊ Ʃǒǂǋǌǆǀǐǖ ƽǌǊǔǈǓ ǔǕǐǎ
ǂǊƽ ƣǘǂƢǂǓ
Ƶǐ ƵǂǍǆǀǐ ƾǘǆǊ ƴǖǌǌǝǄǐǖǓ ƣǕǕǊǋƿǓ ƲǆǊǒ ǈǌǆǋǕǒǐǎǊǋƿ ƾǎǅǆǊǏǈ ǂǔǗ
ǕǈǓ
Ǔ
ǌǌƽǔǔǐǎǕǂǊ
ǆǕǂǊ ǈ
ǂǑǂ
ǂǎǀǇ
ǎǂ
ǆǍǗ
ǎ
ƷǂǒǍǂǋǆǖǕǊǋǐǞ

ǍƾǎǐǖǓ Ǒǐǖ
ǆǎǚǎ ǔǖǎǕǂǄǟ ǆǀǂ Ǒǐǖ ǂǎƿǋǐǖǎ ǔǕǐǖǓ
ǔǕǐǖǓ ǂǔǗǂǌǊǔ Ǖǚǎ ǈǌǆǋǕǒǐǎǊǋƽ ǆǋǅǊǅǝǍ
Ǎǂǋ
ǕǐǖǓ ǔǕǂ Ǘǂǒ
ǆǑǀ
ǔǖǍǍǆǕǐǘƿǓ
Ƭ.ƶ.ƶ.ƣ.Ʋ.
Ǟ 50% ǂǑǝǕǈ
ǋǂǕǂǃǐǌƿǓ ǕǈǓ
Ǔ
ǚǔǈ
ǘǒƾ
ǕǐǖǑǐǔǐǔǕǐ
ǖǑǐ
ǂ
 ǈ ǂǑǐǇǈǍǀǚǔǈ
ǌǝǄǐǖǓ
ƶƣƲ
ƴǖǌ
ǖǗǂǒǍƽǋǐǖǉ
ǎƬƶ
Ǖƾǒǚ
ǂǎǚ
ǐǖǓǔǕǐ
ǐǇǈǍǀǚǔǈǓǕǐ
ǈǓ
ǂǔǗǂǌǊǔǍƾǎ
ǗǂǌǊǔǕǊǋƿǓǂǑ
ǊǋƿǓ ƣǑǝǗǂǔ
¾ ƥǊǂǕǐǖǓƿǅǈ
ǎǂǗǐǒƽǓǋǂǊǂǔ
Ǔ ǕǈǓ ƶǑǐǖǒǄ
ƿǓǂ
ǖǔǈ
ǕǊǍ
ǐǔǀǆ
ǂǏǞ
ǅǈǍ

ǂǑǐǇǈǍǀǚǔǈ
ǅǊǂǗǐǒƽǍǆǕ
ǆǑǟǓǄǊǂǕǈǎ
Ǖǈǎ ǈǍǆǒǐǍǈǎǀǂ

ƴǖǎ
ǍǆǕƽ
Ǟ.
ǈǎ
ǆǓ
Ǌǔǘ
Ǎƿǎ
Ǌǋƿ
ǆǊǂǑǝǕ
ǏǆǋǊǎƿǔǆǊ 
ǀǓǂǎǂǅǒǐǍ
ǂǖǕƿǑǒǐǋǞǑǕ
/2020 ǋǂǊ ǘǚǒ
ǂǒǍƽǋǐǖǝǑǚǓ
/2020.
ƿǕǐǊǕǈǎ04/01
ǈǕǈǓ04/01
ǐǄǒƽǗǈǔǈǕǐǖǗ
ǍǆǕǂǄǆǎƾǔǕǆǒ
Ǟ 50% ǈǔǖǎǕǂǄ
 Ǖǈǎ ǕƾǚǓ
ǒƾǑǆǊǎǂǆǀǎǂǊ
ǕǐǖǑǐǔǐǔǕǐ
ǆǒǘǝǍǆǎǂ ǂǑǝ
ǐǄǒƽǗǈǔǈǉǂǑ
.ƶ.ƣ.Ʋ. Ǒǒǐ
ǎǕǂǄ
Ƭ.ƶ

ǅǒǐǍǊǋƿ
ƿǔǖ
ǂǎǂ
ǔǕǐǎ
ǐǎǊǋ

Ǌ
ƾǘǆǊ
ǈǌǆǋǕǒ
ǂǔǗǂǌǀǇǐǎǕǂ
Ǚǈ ǅǆǎ ǉǂ
ǉǂ

ǀǉǂǌ
Ǒǐǖ
ǈ
Ǒǆǒ
Ǎƾǌ
ǋƿ
ǆǏƽǍǈǎǈ

 ǗǂǒǍǂǋǆǖǕǊ
¾ ƥǊǂ Ǖǂ ǎƾǂ
Ǒǌǈǒǚǉǆǀ ǈ
ǔǕǈ

ǔǖǍ

ǐǘƿ
ǝǕǂǎ
Ǒǂǒ
Ǌ
 ǈ
ǆǀǎǂǊ
 ǉǂ ǄǆǎǎƽǕǂ
ǄǒƽǗǈǔǈǓ
ƸǚǒǐǗǖǌǂǋƿ
ǐǘƿ
ǕǂǄǐ
Ǒǂǒ
ǔǖǎ
ǎ

ǒǐǍǈǎǀǂ
ǀǚǍǂ ǔǕǈ
ǋǂǊ ǈ ǈǍǆ
ǊǔǘǞ Ƶǐ ǅǊǋǂ
ǆǊǓ
Ǖƿǔ
ǕǐǖǓ ǔǆ ǋǒǂ
ǘƿ
ǍǆǕǐ
ǔǖǍ
ǈ
ǖǌǌǝǄǚǎ
ǍǆǕǂǄǆǎƾǔǕǆǒ
ǂǒǍǂǋǆǖǕǊǋǟǎƴ ǔǖǍǍǆǕǐǘƿǓ ǄǊǂ
ǒǍƽǋǐǖǆǋǕǝǓƷ

Ǖǐ ǑǐǔǐǔǕǝ
ǍǍǆǕǐǘƿǓǗǂ
ǋƿǓ ƲǆǊǒǂǊƽ
Ƭ.ƶ.ƶ.ƣ.Ʋ.
ǑǐǔǐǔǕǐǞǔǖ
Ǔ ǆǋǕǝǓ ƣǕǕǊ
ǀ ǂǑǝ Ǖǐǎ
ǈǉǆ
Ǖǐ
Ǌǐǘƾ
ǂǃǌ
ǃ ƣǑǐǇǈǍǀǚǔǈ
Ǒǆǒ
ǋǂǕ
ǔǆ
ǎǂ
ǗǂǒǍǂǋǆǀǐ
ƾǎǐǎǕǆǓ
ǂǃƽǌǌǆǊ ǔǕǐ
ǎ
¾ ƲǒǐǋǆǊǍƾǎǐǖ ǑǆǒǀǉǂǌǙǈ ǔǕǐǖǓ ǅǊǂǍ
ǂǌǊǔǍƾǎǐǓ ǋǂǕ ƽǓ Ǒǐǖ ǂǎǂǄǒƽǗǆǕǂǊ ǔǕǈ
ǗǂǒǍǂǋǆǖǕǊǋƿ ǋǌǆǀǐǖ ƬǒƿǕǈǓ ǐ ǂǔǗ
Ǘǐǒ
ǀǂ
ǂǎǂ
ǒǆǔ
Ǔ
ƶǑǈ
Ʃǒǂ
ǕǈǓ ǕǊǍƿ
ǔǕǈǎƬǆǎǕǒǊǋƿ
ƣǘǂƢǂǓ ǋǂǊ
 ƿ  ǆǑǀ
ǆǊǂ ǂǑǐǔǕƾǌǌǆǊ   Ǖǂ ǔǘǆǕǊǋƽ
ǍǆǕǐǘƿǓ  
ǂǊǔǕǈǔǖǎƾǘ
ǑǐǔǐǔǕǝ ǔǖǍ
ǎǂ ƵƬ
ǂǑǝǅǆǊǏǈ
ǎǕǂǄǐǄǒƽǗǈǔǈǋ
ǒǐǖ  ƣǉƿ
Ǖǈǎ ǂǎǕǀǔǕǐǊǘǈ ǂǑǆǇǊǋǝ
ǈǌǆǋǕǒǐǎǊǋƿǔǖ ƵƧƣƲƣƴƣ ƤǆǒǂǎǇƾ
ǐǅǆǖǝǍǆǎǈ Ǎǆ
.Ʋ.
ƽǎǈǔǕǐǎǕǒ
ǅǂǑ
ǔǖǎǕǂǄƿ ǔǖǎ

ǀǈ
ƾǎǈ
Ǖǐǖ Ƭ.ƶ.ƶ.ƣ
ǚǉǆ
ǄǈǍ
ǌǈǒ
ǋƽ ǋǐǔǕǐǌǐ
ǂǉǂǒǊǔǕǆǀǋǂǊǑ
ǆǋǋ
ǅǊǋǂǊǐǌǐǄǈǕǊ
ǎǂ
ǑǈǒǆǔǊǟǎ ǄǊǂ
ǆǀǔǑǒǂǏǈǓǖ

ǕǐǖǌǐǄǂǒǊǂǔǍǝ
ǖƦǈǍǐǔǀǐǖ
ǚǍǂǕǊǋƾǓǕǐ
ƾǓǔǖǍǑǌǈǒ
<<$Ʋ
ƭǐǊǑƾǓǑǂǒǐǘ
ǆǏǆǕƽǔǆǚǎǐ.
ǑǂǒǂǋǌǊǎǊǋǟǎ ǑǐǔǐǔǕǝ ǔǖǍǍǆǕǐǘƿǓ
ǋǂǊ
ǆǚǎ
ǒƽǏ
ǕǒǊǋǟǎǑ
ǐǖǓ
ǐǖǓ Ǖǐǖ Ǎǆ
ǄǍǂǕǐǑǐǀǈǔǈǊǂ
ǓǔǖǍǃǆǃǌǈǍƾǎ
 ǂǔǗǂǌǊǔǍƾǎ
¾ ƥǊǂǕǈǎǑǒǂ
ǔǂ ǋǂǊ ƾǍǍǆǔǂ
ǐǋǌǆǊǔǕǊǋƽǔǕǐǖ
ƽǍǆ
ǊǂǑ

ǖǋǂ
ǕǐǖǓ
Ǌ
ǐǄǀǐ
ǂǑǐǇǈǍǊǟǎǆ
ǂǕǊǋǐǞǕǊǍǐǌ
ǟǓ ǋǂǊ
ǕǊǍƿǓǕǐǖǋǒ
ǐǉǆǒǂǑǆǀǆǓ ǋǂǉ Ǎƾǎǚǎ
15% ǆǑǀǕǈǓ
ǂǑǆǀǆǓ - Ǚǖǘ
ǂǌǊǔ
ǉǆǒ
Ǔ
ǂǔǗ
ǆǒǄǐ
²
Ǆǆǀǂ
Ǖǚǎ

ǑǂǒǝǘǐǖǓǖ
ǐǉǆǒǂǑǆǀǆǓ
ǈ ǔǖǍǍǆǕǐǘƿ
ǆǒǂǑǆǀǆǓ - ǌǐǄ
ǖǕǊǋƽ Ǎƾǔǂ
ƶ
¾ ƴǕǊǓ ƷǖǔǊǋǐǉ ǑǆǒǀǉǂǌǙǈ ǋǂǊ ǉǆǒǂǑǆ ǕǐǎƬǂǎǐǎǊǔǍǝǕǐǖƧƱƲƶ
Ǖǈ
ǅǊǂǕƽǏǆǊǓǔ
ǔǕǈǎ Ǒǒǝǔǉǆ
ǂǎƽǌǐǄǂǍǆǕǊǓ
ǅǊǂǍǐǒǗǟǎǆǕǂǊ

Να δημιουργηθούν οι προβλεπόμενοι κανόνες
ασφάλειας στο ΠΡΟΚΕΚΑ Λέσβου

Η

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λέσβου με την υπ’ αριθμ. 8/2019 από
28/08/2019 επιστολή της, εκφράζει
την έντονη ανησυχία της για την ανασφάλεια
που διακατέχει τους αστυνομικούς που υπηρετούν στο Κ.Υ.Τ. και στο ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Λέσβου,
εξαιτίας των αυξημένων μεταναστευτικών ροών
από την Τουρκία και της ασφυκτικής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί.
Από την πλευρά της, η Ομοσπονδία μας απευθύνθηκε στον νέο Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ Καραμαλάκη ζητώντας να λάβει σοβαρά υπ’ όψιν τις ανησυχίες
που εκφράζει η συνδικαλιστική μας οργάνωση
για την υποστελέχωση αυτών των δομών που καθιστά δυσχερή την αστυνόμευσή τους και να ανταποκριθεί άμεσα στο αίτημά της για ενίσχυση με
ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που περιγράφει στο
Κ.Υ.Τ. και στο ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Λέσβου.

Ειδικότερα η Ένωση σημειώνει στην επιστολή
της προς τον κ. Αρχηγό ότι στους χώρους του
ΚΥΤ το οποίο είναι χωρητικότητας 2.500 ατόμων διαμένουν άνω των 9 χιλιάδων μεταναστών
εκ των οποίων πολλοί διαβιούν σε παρακείμενα
ελαιοκτήματα ιδιωτών εκτός των εγκαταστάσεων. Δυστυχώς, παρά τη διαφαινόμενη αύξηση
του αριθμού των μεταναστών αλλά και της ιδιαίτερης προσοχής που δείχνει το υπουργείο μας
στο μεταναστευτικό, συνεχίστηκε η διακοπή των
αποσπάσεων συναδέλφων μας οι οποίοι υπηρετούσαν χωρίς έξοδα δημοσίου σε υπηρεσίες της
Διευθύνσεώς μας που απασχολούνταν αποκλειστικά με το μεταναστευτικό. Η συνεχιζόμενη
διακοπή των αποσπάσεων που ξεκίνησε από την
αρχή του έτους εκτός από την ποσοτική αποδυνάμωση, στέρησε και την απαραίτητη εμπειρία
από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Εμπειρία την
οποία είχαν αποκτήσει οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι. Δυστυχώς η κατάσταση που έχει δια-

μορφωθεί με μόλις 15 συναδέλφους να εκτελούν υπηρεσία ανά βάρδια ανάμεσα σε εννέα
χιλιάδες μετανάστες εγείρει πολλούς κινδύνους
τόσο για την ασφάλεια των συναδέλφων μας
όσο και τη διαχείριση οποιουδήποτε συμβάντος».
Τέλος, το σωματείο, σημειώνει στην επιστολή
του: Κύριε Αρχηγέ, γνωρίζοντας την ευαισθησία
που επιδεικνύετε σε θέματα που αφορούν την
ασφάλεια των συναδέλφων και την αναγνώριση
που τυγχάνει πανελλαδικά το έργο των αστυνομικών που υπηρετούν στη Λέσβο, ευελπιστούμε
στην άμεση παρέμβασή σας προκειμένου να
ενισχυθούμε με έμψυχο δυναμικό δίνοντας
προτεραιότητα στους συναδέλφους που επιθυμούν να αποσπαστούν αδαπάνως για το δημόσιο. Ελπίζουμε στην άμεση παρέμβασή σας ώστε
να δημιουργηθούν οι προβλεπόμενοι κανόνες
ασφάλειας για τους συναδέλφους που υπηρετούν στο ΠΡΟΚΕΚΑ Λέσβου.

ǂ ƥǊǂ ǕǐǖǓ ǕǐǋǆǕǐǞǓ ǔǕǐǖǓ ǐǑǐǀǐǖǓ ǉǂ ǑǒǐǋǞǑǕǆǊ ǂǑǝ Ǖǈ ǌǈǏǊǂǒǘǊǋƿ ǑǒƽǏǈ ǄƾǎǎǈǔǈǓ
ǈǍǆǒǐǍǈǎǀǂ ǄƾǎǎǈǔǈǓ Ǖƾǋǎǐǖ ǑǒǐǄǆǎƾǔǕǆǒǈ ǕǈǓ  Ǖǐ ǆǑǀǅǐǍǂ
ǂǎƾǒǘǆǕǂǊ ǔǕǐ Ǒǐǔǝ Ǖǚǎ  ǆǖǒǟ ǄǊǂ Ǎǐǎƿ ǋǞǈǔǈ Ǖǚǎ  ǆǖǒǟ ǄǊǂ
ǅǊǑǌƿǋǞǈǔǈǋǐǋ
ǃ ƥǊǂ ǕǐǖǓ ǕǐǋǆǕǐǞǓ ǔǕǐǖǓ ǐǑǐǀǐǖǓ ǉǂ ǑǒǐǋǞǑǕǆǊ ǂǑǝ Ǖǈ ǌǈǏǊǂǒǘǊǋƿ ǑǒƽǏǈ ǄƾǎǎǈǔǈǓ
ǈǍǆǒǐǍǈǎǀǂ ǄƾǎǎǈǔǈǓ Ǖƾǋǎǐǖ ǍǆǕǂǄǆǎƾǔǕǆǒǈ ǕǈǓ  Ǖǐ ǆǑǀǅǐǍǂ
ǂǎƾǒǘǆǕǂǊ ǔǕǐ Ǒǐǔǝ Ǖǚǎ  ǆǖǒǟ ǄǊǂ Ǎǐǎƿ ǋǞǈǔǈ Ǖǚǎ  ǆǖǒǟ ǄǊǂ
ǅǊǑǌƿǋǞǈǔǈǋǐǋ
Ǆ. ƦǊǋǂǊǐǌǐǄǈǕǊǋƽǑǐǖǂǑǂǊǕǐǞǎǕǂǊ
ƭǈǏǊǂǒǘǊǋƿǑǒƽǏǈǄƾǎǎǈǔǈǓǕƾǋǎǐǖ
ƜǋǅǐǔǈƣǔǗǂǌǊǔǕǊǋƿǓƫǋǂǎǝǕǈǕǂǓǄǐǎƾǚǎǂǑǝǕǈǎǆǗǂǒǍǐǄƿǕǐǖƫƬƣǑǐǖǆǀǎǂǊ
ǑǒǐǔǃƽǔǊǍǈǔǕǈǎǂǋǝǌǐǖǉǈǅǊǆǞǉǖǎǔǈhttp://www.ika.gr.
3. ƷǚǕǐǂǎǕǀǄǒǂǗǐǕǒǂǑǆǇǊǋǐǞǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǞƵǒƽǑǆǇǂǓƫƤƣƯǍǆǑǒǟǕǐǅǊǋǂǊǐǞǘǐ
ǕǐǎǂǊǕǐǞǎǕǂ
4. ƣǀǕǈǔǈǔǖǍǑǌǈǒǚǍƾǎǈǋǂǊǖǑǐǄǆǄǒǂǍǍƾǎǈ.
ƧǊǅǊǋƿǐǊǋǐǎǐǍǊǋƿǑǂǒǐǘƿ
Ʊ Ƭ.ƶ.ƶ.ƣ.Ʋ.Ƶ.Ƨ.ƣ.Ʋ.ƣ.ƴ.ƣ. ǘǐǒǈǄǆǀ ǆǊǅǊǋƿ ǐǊǋǐǎǐǍǊǋƿ Ǒǂǒǐǘƿ ǔǕǊǓ ǂǋǝǌǐǖǉǆǓ
ǑǆǒǊǑǕǟǔǆǊǓ
ǂ ǂǑǟǌǆǊǂǓ ǇǚƿǓ ǄǊǂ ǐǑǐǊǐǅƿǑǐǕǆ ǌǝǄǐ Ǖǚǎ ƽǍǆǔǂ ǆǎ ǆǎǆǒǄǆǀǂ ǂǔǗǂǌǊǔǍƾǎǚǎ ǚǓ
ǆǏƿǓ
ƫƲǐǔǝǆǖǒǟ ǄǊǂƽǄǂǍǂǍƾǌǈǍǆǅǊǋǂǊǐǞǘǐǖǓǕǐǖǓǄǐǎǆǀǓǕǐǖǉǂǎǝǎǕǐǓǋǂǕ·
ǊǔǐǍǐǊǒǀǂǎ
ƫƫ Ʋǐǔǝ  ǆǖǒǟ ǄǊǂ ƾǄǄǂǍǐǖǓ ǘǚǒǀǓ Ǖƾǋǎǂ Ǎǆ ǅǊǋǂǊǐǞǘǐ ǕǐǎǕǈǎ ǔǞǇǖǄǐ Ǖǐǖ
ǉǂǎǝǎǕǐǓ ƴǕǈǎ ǑǆǒǀǑǕǚǔǈ ǅǊǂǇǆǖǄǍƾǎǐǖ ǘǐǒǈǄǆǀǕǂǊ ǈ Ǒǂǒǐǘƿ ǕǈǓ ƫ  ǑǆǒǀǑǕǚǔǈǓ
ǔǕǐǖǓǄǐǎǆǀǓǂǖǕǐǞǈǓ
ƫƫƫ Ʋǐǔǝǆǖǒǟ ǄǊǂƾǄǄǂǍǐǖǓƿƽǄǂǍǐǖǓƿǅǊǂǇǆǖǄǍƾǎǐǖǓǍǆǂǎƿǌǊǋǂǕƾǋǎǂǍǆ
ǅǊǋǂǊǐǞǘǐǕǐǑǒǝǔǚǑǐǑǐǖƾǘǆǊǕǈǎǆǑǊǍƾǌǆǊǂǕǐǖǕǚǎǕƾǋǎǚǎ
ǃ ǂǎǕǊǋǂǕƽǔǕǂǔǈǓǕǆǘǎǈǕǟǎǑǒǝǔǉǆǕǚǎǍǆǌǟǎ² ƽǋǒǚǎǌǝǄǚǂǋǒǚǕǈǒǊǂǔǍǐǞǕǚǎƽǍǆǔǂ
ǆǎ ǆǎǆǒǄǆǀǂ ǂǔǗǂǌǊǔǍƾǎǚǎ Ǎǆ Ǖǈ ǘǐǒƿǄǈǔǈ ǆǗƽǑǂǏ ǑǐǔǐǞ ǞǙǐǖǓ ǂǎǕǀǔǕǐǊǘǐǖ ǕǈǓ
ǅǂǑƽǎǈǓǔǕǈǎǐǑǐǀǂǖǑǐǃǌƿǉǈǋǆǋǂǊǝǘǊǑƾǒǂǎǕǐǖǑǐǔǐǞǕǚǎǆǖǒǟ.
ƬǂǊǔǕǊǓǅǖǐǑǆǒǊǑǕǟǔǆǊǓǈǄƾǎǎǈǔǈǕǐǖ ǅǊǋǂǊǟǍǂǕǐǓǔǕǈǎǑǂǒǐǘƿǅǈǍǊǐǖǒǄǆǀǕǂǊ ǝǕǂǎ
ǕǐǄǆǄǐǎǝǓƾǑǆǕǂǊǕǈǓǈǍǆǒǐǍǈǎǀǂǓ ǅǈǍǐǔǀǆǖǔǈǓǕǈǓƶǑǐǖǒǄǊǋƿǓƣǑǝǗǂǔǈǓƿǕǐǊ ǍǆǕƽ
Ǖǈǎ 03/07/2019.
 ƬƽǉǆǂǑǂǀǕǈǔǈǂǑǝǕǐǎƬƶƶƣƲƵƧƣƲƣƴƣǈǐǑǐǀǂǅǆǎǂǊǕǆǀǕǂǊǄǊǂǐǑǐǊǐǅƿǑǐǕǆ
ǌǝǄǐǆǎǕǝǓǅǊǆǕǀǂǓǂǑǝǕǈǔǕǊǄǍƿǑǐǖǅǈǍǊǐǖǒǄǆǀǕǂǊǑǂǒǂǄǒƽǗǆǕǂǊ

Στελεχώστε
άμεσα τα
ακριτικά νησιά

Τ

ον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ κάλεσε η Ομοσπονδία μας να
λάβει σοβαρά υπόψη τα αιτήματα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Δωδεκανήσου. «Στα πλαίσια του εφικτού και της
εύρυθμης λειτουργίας των αστυνομικών
υπηρεσιών, παρακαλούμε όπως υιοθετηθούν οι προτάσεις της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Δωδεκανήσου περί ενίσχυσης με έμψυχο δυναμικό της οικείας
Διεύθυνσης Αστυνομίας που αντιμετωπίζει
πλείστα προβλήματα καθημερινής αστυνόμευσης ιδίως κατά την θερινή περίοδο. Τα
Α.Τ. Σύμης, Καρπάθου και Μεγίστης λόγω
των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν, είναι
από τις Υπηρεσίες που χρήζουν άμεσης
στελέχωσης κυρίως με τη μορφή αποσπάσεων με δαπάνες δημοσίου και θα θέλαμε
να συμβάλετε άμεσα εκ του θεσμικού σας
ρόλου ως προς την εξεύρεση λύσης».
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Το ψήφισμα της ένστολης πανελλαδικής συγκέντρωσης διαμαρτυρίας
Κάντε πράξη τις δεσμεύσεις σας για το μισθολόγιο, το βαθμολόγιο και την επικινδυνότητα του επαγγέλματος

Ε

μείς, οι ένστολοι λειτουργοί των Σωμάτων
Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, που
συγκεντρωθήκαμε σήμερα στο Λευκό Πύργο,
ενόψει των εγκαινίων της 84ης Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό της Χώρας,
διαμαρτυρόμαστε και φέτος διότι, διαχρονικά, το
πολιτικό σύστημα, δε στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και δεν έθεσε στις προτεραιότητές του το
διαρκή εκσυγχρονισμό και τη θωράκιση των κρατικών υπηρεσιών στον τομέα της ασφάλειας και της
αντιμετώπισης των απειλών της πατρίδας μας.
Εμείς, οι Υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας
και στις Ένοπλες Δυνάμεις, γνωρίζουμε πολύ καλά
ότι -με ελάχιστες εξαιρέσεις στο παρελθόν- πάντα
για τους κρατούντες ήμασταν πολίτες β’ κατηγορίας, και γι’ αυτό, άλλωστε, δημιουργήσαμε το δικό
μας κοινό αγωνιστικό μέτωπο. Αστυνομικοί, Πυροσβέστες και Λιμενικοί στην αρχή, Στρατιωτικοί
και Απόστρατοι στη συνέχεια, όλοι μαζί, διεκδικώντας τα αυτονόητα δικαιώματά μας.
Με ένα κοινό στόχο - το αξιόμαχο των Σωμάτων
Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, την ασφάλεια του πολίτη και της πατρίδας μας, την υγιεινή
και την ασφάλεια εν ώρα υπηρεσίας, την αξιοπρεπή
μας διαβίωση και την καταξίωσή μας στην κοινωνία, όχι ως πειθήνιων οργάνων της εκτελεστικής
εξουσίας, αλλά ως ενσυνείδητων λειτουργών σε
ένα κράτος δικαίου, κοινωνικά αλληλέγγυου και
όχι ανάλγητου απέναντι στους ασθενέστερους και
τους κατατρεγμένους, όπου Γης.
Δυστυχώς, η τελευταία δεκαετία στιγματίστηκε από
τη γενικευμένη κρίση αρχών και αξιών, και εν τέλει,
από την οικονομική χρεοκοπία, που μας οδήγησαν
συνδυαστικά στα Μνημόνια της ανελέητης λιτότητας
και των απάνθρωπων περικοπών των λειτουργικών
δαπανών, των μισθών και των συντάξεων. Παρά τις
προειδοποιήσεις μας ότι τα μέτρα αυτά θα οδηγούσαν στη διάλυση των Υπηρεσιών και στη γενική απαξίωση των ενστόλων, δεν εισακουσθήκαμε.
Έτσι, η κατάσταση στον τομέα της εσωτερικής
ασφαλείας είναι χειρότερη από πριν, ενώ και οι
εξωτερικοί κίνδυνοι δεν έχουν απαλειφθεί. Η διεθνής κατάσταση και οι εθνικές εκκρεμότητες προκαλούν έντονη ανησυχία, ενώ το μεταναστευτικό

πρόβλημα επανήλθε δριμύτερο. Τα θύματα εν ώρα
υπηρεσίας, οι Ήρωές μας, αδιάψευστος μάρτυρας
της οικτρής πραγματικότητας που βιώνουμε και που
καλούμαστε όλοι μας και πάλι να αντιστρέψουμε.
Σε αυτήν την κρίσιμη για την πατρίδα μας περίοδο, όπου μια νέα Κυβέρνηση ανέλαβε να θεραπεύσει τις πληγές, τις παθογένειες και τα λάθη του παρελθόντος, δίνοντας προεκλογικά πολλές υποσχέσεις και δεσμεύσεις, εμείς από την πλευρά μας
οφείλουμε να δηλώσουμε δυναμικά παρόντες: Παρόντες στον αγώνα για να μην διαψευστούν ξανά
οι ελπίδες μας, παρόντες στον αγώνα για να μην
αποτελέσουν ξανά τα όνειρά μας πεδίο άγονων
πολιτικών αντιπαραθέσεων και ξεπερασμένων επικοινωνιακών παιγνιδιών.
Γι’ αυτό καλούμε τον Πρωθυπουργό της Χώρας
να αφουγκραστεί τις αγωνίες μας και αύριο κιόλας
να απαντήσει θετικά σε σειρά καίριων ζητημάτων
που μας απασχολούν και βρίσκονται διαχρονικά
στο επίκεντρο του αγώνα μας.
- Να γίνουν, επιτέλους, πράξη οι δεσμεύσεις!
- Καμιά μέρα να μην πάει χαμένη!
- Κανείς και καμιά να μη ζήσει ξανά την κοροϊδία!
Κατόπιν τούτων, απαιτούμε από τη νέα Κυβέρνηση και τους αρμόδιους Υπουργούς της, μη παρεκκλίνοντας από τη δημοκρατική διαδικασία του διαλόγου και της δημόσιας διαβούλευσης, να προβούν

στην επίλυση των κάτωθι δίκαιων αιτημάτων μας:
- Πλήρη συμμόρφωση της Κυβέρνησης με όλες τις
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για
την αποκατάσταση των μισθολογικών μας αδικιών, ήτοι την επαναφορά των αποδοχών μας
στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012 και τη χορήγηση του συνόλου των αντίστοιχων αναδρομικών.
- Ενίσχυση του αξιόμαχου των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων με νέες προσλήψεις αστυνομικών, πυροσβεστών και λιμενικών,
με τον εκσυγχρονισμό υποδομών και μέσων,
αποδεικνύοντας εμπράκτως την πολιτική τους
βούληση για αλλαγές.
- Την αναγνώριση του επαγγέλματος που επιτελούμε ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού και την
καθιέρωση ιατρού εργασίας, σύμφωνα με την
εργατική νομοθεσία.
- Την παύση της αντισυνταγματικής και άνισης μεταχείρισης μεταξύ των δημοσίων λειτουργών ενστόλων και μη- στην αποζημίωση των οδοιπορικών εξόδων και την άμεση έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος που ορίζεται στις
διατάξεις του Νόμου 4336/2015.
- Την αποδέσμευση κονδυλίων για τις άμεσες λειτουργικές ανάγκες των Σωμάτων και την απλοποίηση της διαδικασίας έγκρισης δαπανών.

- Τη διαμόρφωση νέου βαθμολογίου για τα Σώματα Ασφαλείας.
- Την αποκατάσταση των οργανικών θέσεων ΛΣ ΕΛΑΚΤ στο πλαίσιο που ορίζει ο Νόμος
4150/2013.
- Την άμεση καταβολή αποζημίωσης των νυχτερινών υπηρεσιών του προσωπικού των Ενόπλων
Δυνάμεων.
- Την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και την παύση της
φορολογικής αφαίμαξης των μικρών και μεσαίων
εισοδημάτων.
- Τη διασφάλιση της καταβολής κύριων και επικουρικών συντάξεων σε ανεκτά επίπεδα διαβίωσης και όχι υπό τη μορφή φιλοδωρήματος.
- Την αναβάθμιση του κοινωνικού κράτους και των
παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών στον τομέα
της Πρόνοιας, της Υγείας και της Παιδείας.
Τέλος, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον
αγώνα όσων έχουν θιγεί από τις μνημονιακές πολιτικές και διαδηλώνουν με ειρηνικό τρόπο για να
ανακτήσουν χαμένες κατακτήσεις και εργασιακά
δικαιώματα. Ως ένστολοι λειτουργοί της πολιτείας,
αρνούμαστε το ρόλο του καταστολέα και καλούμε
τους κυβερνώντες να μην μας χρησιμοποιούν. Σε
μια δημοκρατική πολιτεία προέχει ο διάλογος και
η πειθώ και όχι το δίκαιο του ισχυρού!
Θεσσαλονίκη, 06 Σεπτεμβρίου 2019
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Ηχηρά μηνύματα προς την Κυβέρνηση
και τα Πολιτικά Κόμματα

Κάντε πράξη τις δεσμεύσεις σας για το μισθολόγιο, το βαθμολόγιο και την επικινδυνότητα του επαγγέλματος

M

ε ισχυρό συμβολισμό τα αναμμένα κεριά
στη μνήμη των Πεσόντων εν ώρα καθήκοντος συναδέλφων μας, ολοκληρώθηκε
φέτος η κοινή ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας
των Ομοσπονδιών των Αστυνομικών, των Πυροσβεστών, των Λιμενικών και των Στρατιωτικών,
στις 6 Σεπτεμβρίου 2019, στο Λευκό Πύργο, με
αφορμή τα εγκαίνια της 84ης Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό της Χώρας.
Τόσο με τις ομιλίες των προέδρων των Ομοσπονδιών όσο και με το δυναμισμό των συγκεντρωθέντων κατά τη διάρκεια της πορείας που ακολούθησε μέχρι το Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης, το συνδικαλιστικό μας κίνημα έστειλε και
πάλι ηχηρά μηνύματα προς την Κυβέρνηση και τα

Πολιτικά Κόμματα, εστιάζοντας κυρίως στην αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας και σε
άλλα αιτήματα που, παρά τις κατά καιρούς δεσμεύσεις του πολιτικού κόσμου, δεν έχουν επιλυθεί.
«Κάντε πράξη τις δεσμεύσεις σας. Μισθολόγιο,
βαθμολόγιο, επικινδυνότητα επαγγέλματος», ήταν
το κεντρικό σύνθημα και εξακολουθεί να αποτελεί
και τον βασικό μας διεκδικητικό στόχο.
Στα αιτήματά μας αναφέρθηκαν αναλυτικότερα,
ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών κ. Δημήτριος ΡΩΤΑΣ, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων
Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος κ. Δημήτριος
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος κ. Γιώργος ΒΙΝ-

ΤΖΗΛΑΙΟΣ, το μέλος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος κ. Δημήτρης
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος κ. Παναγιώτης ΤΣΙΑΝΟΣ, ο Γενικός
Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας κ. Ανδρέας ΒΕΛΛΙΟΣ και ο
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, ο
οποίος κλείνοντας τον κύκλο των ομιλητών, υπενθύμισε ότι οι ένστολοι βρέθηκαν για πρώτη φορά
όλοι μαζί στη Θεσσαλονίκη, διεκδικώντας τη θεσμοθέτηση της επικινδυνότητας της εργασίας το
2003, επειδή η τότε κυβέρνηση είχε αθετήσει τις
δεσμεύσεις της.

Σύντομο χαιρετισμό στους συγκεντρωθέντες
απηύθυναν, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνος ΖΕΡΒΑΣ, η επικεφαλής αντιπροσωπείας
του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κα Κατερίνα ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, ο
υποψήφιος βουλευτής του ΚΙΝ.ΑΛ. κ. Γιώργος
ΦΕΣΤΕΡΙΔΗΣ, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας κ.
Ευάγγελος ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ενώ παρέστη ο
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ και άλλοι.
Μετά τις ομιλίες ακολούθησε δυναμική πορεία μέσω των κεντρικών οδών της πόλεως προς το Υφυπουργείο Μακεδονίας –Θράκης, όπου η διευθύντρια
του Υφυπουργού κ. Θεόδωρου ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ, παρέλαβε το Ψήφισμα με τα κοινά αιτήματά μας.

Τον κύριο λόγο τον έχει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός!
Να τιμήσει τους ένστολους, όχι χαϊδεύοντας αυτιά, αλλά εξαγγέλλοντας συγκεκριμένες αποφάσεις για το μισθολόγιο,
για το βαθμολόγιο και για το επικίνδυνο, κάλεσε τον Πρωθυπουργό
ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρης Γερακαράκος

Σ

υναδέλφισσες και συνάδελφοι στην ενέργεια και στην αποστρατεία! Αστυνομικοί,
πυροσβέστες και λιμενικοί! Συνάδελφοι και
συναδέλφισσες από το Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική μας Αεροπορία!
Μετά από πολύ καιρό, βρισκόμαστε ξανά όλοι
μαζί στο δρόμο του αγώνα, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο κοινών πρωτοβουλιών και κινητοποιήσεων.
Η χώρα γύρισε σελίδα. Οι εκλογές της 7ης
Ιουλίου ανέδειξαν νέα κυβέρνηση, αλλά αυτό δεν
σημαίνει τίποτα. Τα προβλήματα, παραμένουν και
περιμένουν λύσεις. Δεν θα λυθούν δια μαγείας.
Μόνο με αγώνα. Ο,τι έχουμε πετύχει το πετύχαμε
μόνο με αγώνα.
Για αυτό σας καλούμε σε κοινό αγώνα για το
πρώτο και το μεγαλύτερο θέμα που υπάρχει. Για
την αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας. Την αξιοπρέπεια των ενστόλων. Δεν μπορεί
με 130 νεκρούς να μην θεσμοθετείται το επικίνδυνο της εργασίας.
Η επιστροφή στην «κανονικότητα» περνά μέσα
από τη δική μας δουλειά. Τη σκληρή δουλειά του
αστυνομικού, του πυροσβέστη, του λιμενικού και
του στρατιωτικού. Και μάλιστα, με τη διπλή του
ιδιότητα. Την υπηρεσιακή και τη συνδικαλιστική.
Ειδικά η δεύτερη ιδιότητα του συνδικαλιστή, που
διακονούμε, είναι αυτή που δεσμεύει εμάς, τους
εκπροσώπους σας. Και μας δεσμεύει να αγωνιζόμαστε διαρκώς για να γίνουν πράξη οι δεσμεύσεις των κυβερνώντων. Δεσμεύσεις που αποσπάσαμε πριν από δυο μήνες, πριν τις εκλογές.
Δεν έχουμε το δικαίωμα να σας διαψεύσουμε,
δεν έχουμε το δικαίωμα να διαψεύσουμε κανέναν συνάδελφο και καμιά συναδέλφισσά μας.
Γι’ αυτό ιεραρχήσαμε τα αιτήματα και θέσαμε
συγκεκριμένους στόχους.
Και θα αναφερθώ πρώτα στα μισθολογικά και
στην αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας.
Ένα ζήτημα που ταλανίζει το συνδικαλιστικό
μας κίνημα σχεδόν επί είκοσι χρόνια. Οι παλιοί
το γνωρίζουν, το λέω για να το μάθουν και οι νέ-

οι. Η πρώτη κοινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας
εδώ στο Λευκό Πύργο έγινε στις 5 του Σεπτέμβρη του 2003 και ήταν για το επικίνδυνο, διότι
η τότε κυβέρνηση άλλαξε ξαφνικά στάση. Ενώ ο
τότε υπουργός Δημόσιας Τάξης Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, από τον Ιούνιο του 2003, είχε συμφωνήσει με τις Ομοσπονδίες, να ψηφιστεί σχετική
ρύθμιση, ο αντικαταστάτης του, ο κ. Φλωρίδης,
άλλαξε ξαφνικά στάση. Έτσι είχαμε οδηγηθεί και
στον συμβολικό αποκλεισμό του υπουργείου Οικονομικών, τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, που
έληξε άδοξα με τη ρίψη χημικών.
Γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει αστυνομικός, λιμενικός, πυροσβέστης. 130 νεκροί αστυνομικοίαπό την ενοποίηση της αστυνομίας, δεκάδες νεκρούς πυροσβέστες και ευτυχώς λιγότερους λιμενικούς, θρηνούν συνολικά τα σώματα ασφαλείας.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Δεν θα αναφερθώ αναλυτικά στις πληγές των
μνημονίων ούτε στην αμετροέπεια της προηγούμενης κυβέρνησης. Ο λαός τους τοποθέτησε στην
αντιπολίτευση και το επόμενο διάστημα θα δείξουν, πλέον, από τη νέα τους θέση, αν έλαβαν το
μήνυμα της κάλπης.
Εμείς, ως θεσμικοί εκπρόσωποι των ενστόλων,
οφείλουμε να συνεχίσουμε τον καλοπροαίρετο
διάλογο με όλα τα πολιτικά κόμματα, κι ας έχουν
κάποια από αυτά, διαψεύσει τις προσδοκίες μας,
καθώς έχουν τσαλαπατήσει τα προγράμματά
τους.
Δεν μπορώ να μην αναφερθώ, για παράδειγμα, στις συνδικαλιστικές διώξεις, με διάφορα
τερτίπια, ή στην προσπάθεια ποδηγέτησης του
συνδικαλισμού των στρατιωτικών. Είναι χρέος
της νέας κυβέρνησης να άρει αυτές τις άδικες και
αντισυνδικαλιστικές αποφάσεις των προηγούμενων υπουργών, δείχνοντας εμπράκτως ότι εννοούσε αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση.
Τον κύριο λόγο τον έχει βεβαίως ο ίδιος ο
Πρωθυπουργός.

Γι’ αυτό τον καλώ από αυτό εδώ το βήμα, από
το Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης, της πρωτεύουσας της Μακεδονίας, να πει αλήθειες για
τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας.
Να τιμήσει τους ένστολους, όχι χαϊδεύοντας
αυτιά, αλλά εξαγγέλλοντας συγκεκριμένες αποφάσεις: για το μισθολόγιο, για το βαθμολόγιο και
για το επικίνδυνο.
Βάλαμε πλάτη για να σταθεί όρθια η χώρα τα
προηγούμενα χρόνια, και τώρα ξανά, το καθήκον
μάς καλεί να εφαρμόσουμε μια νέα πολιτική στο
χώρο της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, που σίγουρα δεν είναι στρωμένη με ροδοπέταλα.
Ήδη, έχουν φανεί οι πρώτες δυσκολίες και
στην πάταξη της εγκληματικότητας και στη φύλαξη των συνόρων, όπου το μεταναστευτικό δείχνει ξανά τα δόντια του. Οι αυξημένες ροές απειλούν να τινάξουν στον αέρα το σύστημα αστυνόμευσης και κάθε άλλη προσπάθεια ομαλοποίησης της λειτουργίας των Υπηρεσιών.
Ο δρόμος, λοιπόν, είναι γεμάτος παγίδες κι

εμείς οι ένστολοι χρειαζόμαστε τη στήριξη και της
κοινωνίας και της κυβέρνησης. Είμαστε δίπλα
στον πολίτη, σε κάθε πολίτη - από τον πλούσιο
μέχρι το φτωχό και τον πρόσφυγα.
Εμείς από την πλευρά μας, αναλαμβάνουμε το
μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί και αγωνιζόμαστε για καλύτερα Σώματα Ασφαλείας και
Ένοπλες Δυνάμεις.
Το ίδιο αναμένουμε να πράξουν και οι πολιτικοί μας ταγοί. Όσο πιο γρήγορα φανεί η ειλικρίνεια και η αποτελεσματικότητά τους, άλλο τόσο
θα αισθανθεί ο ένστολος, αλλά και ο πολίτης, την
αξία της κυβερνητικής αλλαγής που συντελέστηκε πριν από δυο μήνες.
Συνεχίζουμε, όλοι μαζί τον αγώνα μας, θα πορευτούμε με αναμμένα κεριά, μέσω των κεντρικών
οδών μέχρι το Υφυπουργείο Μακεδονίας, όπου θα
επιδώσουμε το ψήφισμά μας. Αυτοί που λείπουν,
ζητούν τη δικαίωση, κι αυτοί που ‘μειναν πίσω να
προστατεύουν, πρέπει να βρουν την αξιοπρέπειά
τους. Όλοι μαζί προχωράμε, γεια σας!
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«Επενδύουμε στην ασφάλεια»,
σημαίνει ότι δεν κάνουμε περικοπές
Συγκεκριμένα ζητήματα έθεσε ο πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ
παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ, κατά τη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου

Τ

ο πρώτο, μετά το σχηματισμό νέας κυβέρνησης, Γενικό Συμβούλιο, συνεδρίασε στην Αθήνα
(30/31 Ιουλίου 2019) ενώ είχε προηγηθεί και η συνεδρίαση του Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας, κατά την οποία τονίστηκε
η αναγκαιότητα συνέχισης της ενωτικής
μας δράσης, βάσει προτεραιοτήτων και
χρονοδιαγράμματος.
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ.
Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ ενημερώνοντας το Γενικό Συμβούλιο, παρουσία
του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ, του Αρχηγού
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ και άλλων αξιωματούχων αναφέρθηκε στις
προεκλογικές και προγραμματικές δηλώσεις για ενίσχυση της Ελληνικής
Αστυνομίας τονίζοντας ότι το «επενδύουμε στην ασφάλεια», σημαίνει ότι
δεν κάνουμε περικοπές, πράγμα που
πρέπει να αποτυπωθεί στον νέο προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αλλά και στην πολιτική
που θα ακολουθηθεί. Μάλιστα, εξέφρασε την έκπληξή μας για τις προσλήψεις
1.500 Ειδικών Φρουρών και όχι Αστυφυλάκων καθώς πάγια θέση της Ομοσπονδίας είναι οι προσλήψεις να γίνον-
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ται με το αδιάβλητο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, η αναβάθμιση
της εκπαίδευσης, η ποιοτική ασφάλεια
και όχι τα φτηνά εργατικά χέρια.
Επίσης, για τις «φαστ τράκ» ανακλήσεις των αποσπάσεων, για την υπαγωγή
των φυλακών στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για όσα ακούγονται
σχετικά με την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου κ.λπ., τη στιγμή που
πάγια θέση μας είναι η απαλλαγή από
κάθε μορφής «πάρεργα» και όχι η επιβάρυνση του προσωπικού με επιπλέον
αλλότρια καθήκοντα.
Και αφού αναφέρθηκε στα κάτωθι
τρία, μείζονος για την Ομοσπονδία μας
θέματα, κάλεσε την κυβέρνηση να επιλέξει πιο από αυτά θα προωθήσει προς
επίλυση έως τον προσεχή Σεπτέμβριο,
ήτοι:
Α) θεσμοθέτηση νέου μισθολογίου
σύμφωνα με τις αμετάκλητες αποφάσεις
του Συμβουλίου της Επικρατείας, Β) θεσμοθέτηση της επικινδυνότητας της εργασίας μετά από ουσιαστικό διάλογο,
ώστε να καταλήξουμε στο περιεχόμενο
της ρύθμισης αυτής και Γ) επαναφορά
των 6.700 οργανικών θέσεων αστυφυλάκων.
Από την πλευρά του, ο νέος Υπουρ-

γός διευκρίνισε ότι οι αρμοδιότητες των
φυλακών δεν αφορούν τους αστυνομικούς και ότι τα όποια προβλήματα θα
αντιμετωπιστούν και με την ίδρυση της
Δικαστικής Αστυνομίας, πρόταση – που
έχουμε ήδη υποβάλει στην ηγεσία.
Απαντώντας στη συνέχεια στις τρεις
προτεραιότητες που του θέσαμε, είπε:
α) Όσον αφορά τo μισθολόγιο, ότι θα
συζητήσει με τους συναρμόδιους
υπουργούς και ότι θα ακολουθήσει
συγκροτημένος διάλογος με την Ομοσπονδία.
β) Στο ζήτημα της θεσμοθέτησης της
επικινδυνότητας της εργασίας αφού και
ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας άφησε
«ανοικτό παράθυρο» για εναλλακτικές
λύσεις, είπε, ότι θα γίνει διάλογος ώστε
στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων να ληφθεί ρεαλιστική απόφαση
που μπορεί να έχει οικονομικό ή ασφαλιστικό περιεχόμενο.
γ) Είναι σωστά όσα έχουμε πει για τις
προσλήψεις ειδικών φρουρών, αλλά είναι ζήτημα εκτάκτου ανάγκης για την
ασφάλεια της χώρας. Κάλεσε δε το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού να
εμπιστευτεί και να στηρίξει τη νέα ηγεσία διότι έχει ψηλά στην ατζέντα της τη
βελτίωση του εργασιακού στάτους του

αστυνομικού και την επίλυση των χρονιζόντων προβλημάτων.
Η Ομοσπονδία, αναμένει ουσιαστικές
απαντήσεις έως τον προσεχή Σεπτέμβριο. Όλοι θα κριθούμε από την αξιοπιστία μας!
Γόνιμη και ουσιαστική ανάδειξη των
προβλημάτων έγινε από όλους τους εκπροσώπους των Πρωτοβαθμίων Ενώ-

σεων κατά τη διάρκεια των διήμερων
εργασιών, ενώ λεπτομερής ενημέρωση
για την ένταξη στον Κλάδο Υγείας του
ΤΕΑΠΑΣΑ των ασφαλισμένων της
πρώην Χωροφυλακής έγινε από τον
Προϊστάμενο Διεύθυνσης Παροχών
Πύραρχο κ. Ευάγγελο Τζαλοκώστα και
τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου Αστυνόμο Α’ κ. Σμεράιδο.

Οι εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου
την 26η Ιουνίου 2019

υνεδρίασε στις 26 Ιουνίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας με αντικείμενο την ενημέρωσή του από τον Πρόεδρο
της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ για τα
αιτήματα που απασχολούν το συνδικαλιστικό μας
κίνημα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου και ειδικότερα για δυο σημαντικά ζητήματα
που ανέκυψαν τις τελευταίες ημέρες και αφορούν
α) τη στάση της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
κας Όλγας ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ απέναντι στο συνδικαλιστικό μας κίνημα και β) την πρωτοφανή απόπειρα
της κυβέρνησης να βάλει «ταφόπλακα» στο εκπαιδευτικό σύστημα των αστυνομικών, δήθεν προωθώντας την αναβάθμισή του.
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, αφού επεσήμανε
τη σοβαρότητα της περιόδου που διανύουμε και το
ενδεχόμενο αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων εν μέσω θέρους, ζήτησε να υπάρξει συνδικαλιστική εγρήγορση και ετοιμότητα, τονίζοντας
επιπλέον ότι, η Ομοσπονδία έχει προβεί σε σειρά
ενεργειών, μεταξύ άλλων και για τη χορήγηση του
εκλογικού επιδόματος, όπως προβλέπεται από την
κείμενη νομοθεσία.
Στη συνέχεια ζήτησε από το σώμα, να τοποθετηθεί και να αποφασίσει αν εγκρίνει την πρόταση
που καταθέτει στο Δ.Σ. για δημόσια καταδίκη των
ενεργειών και των αποφάσεων της πολιτικής και
φυσικής ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας που
αφορούν τα δυο προαναφερθέντα ζητήματα και ειδικότερα, όσα υποστηρίχθηκαν με ανήθικο και
απαράδεκτο τρόπο από την κα Υπουργό σε συνέντευξή της στην Εφημερίδα των Συντακτών, το Σάββατο 22-6-19, αφενός οικειοποιώντας αποφάσεις
προκατόχων της είτε παρουσιάζοντας ως δικό της

ανύπαρκτο κυβερνητικό έργο. Το χειρότερο όμως
όλων, ότι επιτέθηκε στο συνδικαλιστικό μας κίνημα, λέγοντας ότι επί σειρά ετών χρησιμοποιήθηκαν
πολλοί συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι από κυβερνήσεις ή ότι συνδικαλιστές κάνουν δηλώσεις με φασιστική θρασύτητα, υπονοώντας τη γνωστή τοποθέτηση του προέδρου της ΕΑΥ Αθηνών με αφορμή
τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, δήλωση που
παρερμηνεύτηκε είτε σκοπίμως διαστρεβλώθηκε με
τη μέθοδο της «κοπτοραπτικής».
Επίσης ότι, η κα Υπουργός, αντί να περιοριστεί
στα υπηρεσιακά της καθήκοντα ενόψει των εθνικών
εκλογών, έχει μετατρέψει το Γραφείο Τύπου του
Υπουργείου σε προεκλογικό γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ
και μάλιστα διακινώντας τα Δελτίου Τύπου που εκδίδει, σε όλο το αστυνομικό προσωπικό, γεγονός
που μας αφορά όλους τόσο ως αστυνομικούς όσο
και ως συνδικαλιστικό κίνημα και γι΄ αυτό οφείλουμε να δώσουμε τη δέουσα απάντηση.
Σε ό,τι αφορά κατ’ αρχάς τα περί φασισμού,
οφείλουμε να υπενθυμίσουμε και να επισημάνουμε
ότι ως Ομοσπονδία, από την πρώτη στιγμή σταθήκαμε απέναντι στο φασιστικό μόρφωμα και διαχωρίσαμε τη θέση μας είτε με δημόσιες ανακοινώσεις
είτε αποχωρώντας από εκδηλώσεις, στις οποίες
άλλοι συμμετείχαν πλάι-πλάι.
Στην ίδια συνέντευξη όμως, η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κα Όλγα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ αντί να
απαντήσει επί όλων των ζεόντων προβλημάτων, για
τα οποία αγωνιζόμαστε και δεν έχει επιλύσει κατά τη
διάρκεια της δικής της υπουργίας, εκμεταλλεύτηκε
την αγωνία μας και το χρόνιο αίτημά μας για την
ανωτατοποίηση της αστυνομικής εκπαίδευσης και
θριαμβολόγησε ότι δήθεν πέτυχε την επίλυσή του.

Ούτε λίγο ούτε πολύ, παρουσίασε ως θετική εξέλιξη
την απόπειρα ένταξης της Σχολής Αστυφυλάκων στο
επίπεδο 5 (ΤΕΙ) και όχι στο επίπεδο 6 (ΑΕΙ) όπως παγίως ζητούσαμε και είχαμε αποσπάσει τις δεσμεύσεις
της προηγούμενης ηγεσίας ότι δηλαδή προς αυτήν
την κατεύθυνση επρόκειτο να υπάρξει νομοθέτηση,
σε συνεργασία και με το υπουργείο Παιδείας και τον
αρμόδιο υπουργό κ. Κώστα ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ. Αντ’ αυτού, και χωρίς διαβούλευση, εντελώς αιφνιδιαστικά,
στο παρά πέντε των εθνικών εκλογών, πληροφορηθήκαμε ότι η κα Υπουργός προώθησε στο Συμβούλιο
της Επικρατείας σχέδιο προεδρικού διατάγματος με
αποσπασματικές ρυθμίσεις που ευτυχώς κρίθηκαν
αντισυνταγματικές και άρα «σωτήριες» στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, διότι αν είχε εγκριθεί η θεσμοθέτησή τους, το όνειρο των εκ πανελληνίων εξετάσεων νέων αστυνομικών για επαγγελματική καταξίωση πανεπιστημιακού επιπέδου και αντίστοιχη
μισθολογική αποκατάσταση, θα έσβησε άδοξα και
με ό,τι αυτό θα συνεπαγόταν για τον αστυνομικό θεσμό, το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης και
την αποτελεσματικότητα της αστυνομίας.
Για την Ομοσπονδία μας, όλη αυτή η μεθόδευση
δεν εγείρει ερωτηματικά μόνο για τις αποφάσεις
της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας αλλά και για τη
θέση των Αξιωματικών, που οφείλουν να τοποθετηθούν αν συμφωνούν με την υποβάθμιση της
Σχολής Αστυφυλάκων.
Υπενθυμίζουμε στην κα Υπουργό αυτά που γνωρίζει αλλά παρασιωπά για προφανείς προεκλογικούς
λόγους: Αγωνιστήκαμε και συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για πλήρη συνδικαλιστικά δικαιώματα και
για ένα υγιές - ακηδεμόνευτο και ακομμάτιστο
συνδικαλιστικό κίνημα, για γενναίες προσλήψεις

αστυφυλάκων μέσω Πανελληνίων εξετάσεων, για
την αναβάθμιση των Αστυνομικών Σχολών, για την
αναγνώριση-θεσμοθέτηση της επικινδυνότητας του
αστυνομικού επαγγέλματος, για τον πλήρη σεβασμό
στις αποφάσεις του ΣτΕ που τελεσίδικα έχουν αποφανθεί για επιστροφή των μισθών μας στα επίπεδα
του 2012, για τη θεσμοθέτηση της απαλλαγής της
Αστυνομίας από τα μέτρα ασφαλείας εντός των
αγωνιστικών χώρων, για τη διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΣ με τη συμμετοχή εκπροσώπου της Ομοσπονδίας μας, για την καταβολή
αξιοπρεπούς εκλογικής αποζημίωσης, για την καταβολή επιδόματος ΕΚΑΜ, για καθαριότητα στις
αστυνομικές υπηρεσίες, ουσιαστικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας και τόσα άλλα που αναλυτικά
διαλαμβάνονται στα ψηφίσματα και στις αποφάσεις
των συνδικαλιστικών μας οργάνων.
Αυτά τα γνωστά σε όλους αιτήματά μας, αποσιωπήθηκαν παραδόξως από την εν λόγω συνέντευξη της κας Υπουργού, ενώ αποτελούν για μας
καθημερινό πεδίο καταγγελιών και διεκδικήσεων,
σύμφωνα με τις καταστατικές μας αρχές και τις
αποφάσεις των συνδικαλιστικών μας οργάνων.
Κατόπιν διεξοδικής συζήτησης όλων αυτών, το
ΔΣ αποφάσισε να καταγγείλει τις μεθοδεύσεις και
την πολιτική της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
κας Όλγας ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ όσο και του Αρχηγού της
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου κ. Αριστείδη
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, διαβεβαιώνοντας τους συναδέλφους ότι το συνδικαλιστικό μας κίνημα θα συνεχίσει ανυποχώρητα να υπερασπίζεται τα δίκαια
αιτήματά μας με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον
τους και όχι τις προεκλογικές ανάγκες και σκοπιμότητες οιουδήποτε κόμματος.
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Οι εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου
την 26η Αυγούστου 2019

υνεδρίασε στις 26 Αυγούστου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν την Εκτελεστική Γραμματεία
και για τα οποία έγινε αναλυτική ενημέρωση από
τον Πρόεδρο κ. Γρηγόριο ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ και το
Νομικό σύμβουλο της Ομοσπονδίας κ. Χάρη
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ.
Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας αναφέρθηκε στην κοινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας
των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας και
των Ενόπλων Δυνάμεων στις 6 Σεπτεμβρίου 2019
στη Θεσσαλονίκη, ενόψει των εγκαινίων της 84ης
ΔΕΘ και τόνισε τη σημασία της μαζικής συμμετοχής
σε αυτήν. Η πρώτη αυτή κινητοποίηση των ενστόλων επί νέας Κυβέρνησης, πρέπει να συσπειρώσει
τους συναδέλφους μας επί τη βάσει του κοινού
πλαισίου των αιτημάτων μας, τα οποία οφείλουμε
να προβάλλουμε και να διεκδικήσουμε από τη νέα
κυβέρνηση, σύμφωνα και με τις προεκλογικές της
δεσμεύσεις.
Ως Ομοσπονδία έχουμε θέσει τρία ζητήματα, δίνοντας προτεραιότητα στο μισθολόγιο, στην επικινδυνότητα της εργασίας και στην επαναφορά των
6.700 οργανικών θέσεων αστυφυλάκων. Καλέσαμε δε την Κυβέρνηση και τον αρμόδιο Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη να μας απαντήσει ποιο από
αυτά θα προωθήσει προς επίλυση έως τον προσεχή
Σεπτέμβριο.
Τα άλλα θέματα που απασχολούν την Εκτελεστική Γραμματεία αυτό το διάστημα, αφορούν την
προώθηση τροπολογιών που θα «θεραπεύουν» παθογένειες του παρελθόντος, όπως η τροπολογία
για την αύξηση των δόσεων των χρημάτων που
παρακρατούνται από τους νεοεξερχόμενους Αστυφύλακες και Υπαστυνόμους Β΄ (από 18 σε 36 δόσεις), καθώς και η τροπολογία για τη συνυπηρέτηση με συζύγους εκπαιδευτικών. Επίσης, προτεραιότητα δίνουμε στην υιοθέτηση του υπομνήματος
που καταθέσαμε εγκαίρως στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για τις τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα
και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, με την προσθήκη της προστασίας των αστυνομικών - μαρτύ-

ρων σε ποινικές υποθέσεις, ενώ τονίστηκε η αναγκαιότητα του διαλόγου και της διαβούλευσης των
νομοθετημάτων που αφορούν το αστυνομικό προσωπικό, πράγμα που δεν συνέβη με το τελευταίο
π.δ. 88/2019 «Τροποποίηση διατάξεων που αφορούν σε οργανωτικά ζητήματα αστυνομικών Υπηρεσιών και θέματα προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας».
Ιδιαίτερη ενημέρωση έγινε για την πρόσφατη
απόφαση 852/2019 του ΣΤ΄ Τμήματος του Συμ-
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ομοσπονδία μας, με αφορμή δημοσιεύματα της 26ης Αυγούστου 2019 που
αναφέρονται σε εκπροσώπηση της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. από τον Αντιπρόεδρο Θεμάτων Μελετών – Επιμόρφωσης Αστυνομικών, εξέδωσε
Δελτίο Τύπου, προκειμένου να διευκρινίσει ότι
«στο δημόσιο λόγο την εκπροσωπούν αποκλειστικά και μόνο ο Πρόεδρος και ο Γενικός
Γραμματέας αυτής (άρθρο 22 παρ. 4 του Καταστατικού της Π.Ο.ΑΣ.Υ.).
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις σημερινές δηλώσεις για τις επιχειρησιακές ενέργειες στα
Εξάρχεια, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων τονίζει, για μια ακόμα φορά,
ότι διαχρονικά έχει εκφράσει και συνεχίζει να
εκφράζει την αλληλεγγύη της στην κοινωνία.
Ο σεβασμός στην προσωπικότητα του ανθρώπου, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, ιδιότητας
ή οτιδήποτε άλλου, είναι αδιαπραγμάτευτος!
Τέλος, γνωρίζουμε ότι, οι απόψεις που διατυπώθηκαν δεν εκφράζουν σε καμία περίπτωση την Ομοσπονδία μας, πολλώ δε μάλλον
τους Έλληνες αστυνομικούς που δείχνουν καθημερινά και αδιαμφισβήτητα το ανθρώπινο

πρόσωπό τους και ως εκ τούτου, άμεσα θα
συγκληθούν τα αρμόδια πειθαρχικά όργανά
της».
Στη συνέχεια, συνεδρίασε εκτάκτως στις 29
Αυγούστου 2019 και ώρα 17:00, η Εκτελεστική Γραμματεία της Ομοσπονδίας, με μοναδικό
θέμα συζήτησης το περιεχόμενο των δηλώσεων – τοποθετήσεων του Αντιπροέδρου Θεμάτων Μελετών – Επιμόρφωσης Αστυνομικών και
Ειδικού Γραμματέα, κ. Σταύρου ΜΠΑΛΑΣΚΑ
στον τηλεοπτικό σταθμό SKAI (Δευτέρα,
26/08/2019, εκπομπή Online) και αποφάσισε
ομόφωνα:
• Να τον κηρύξει έκπτωτο από τα αξιώματα
του Αντιπροέδρου και του Ειδικού Γραμματέα,
λόγω ευθείας παραβίασης του Καταστατικού
της Ομοσπονδίας, του Εσωτερικού Κανονισμού
Λειτουργίας και των Αρχών του Κώδικα δεοντολογίας της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
• Να παραπέμψει το θέμα στο Διοικητικό
Συμβούλιο, το οποίο ως ανώτατο Πειθαρχικό
Όργανο της Ομοσπονδίας θα αποφασίσει, βάσει του Καταστατικού της, για επιβολή σε βάρος του περαιτέρω πειθαρχικής ποινής.

βουλίου Επικρατείας, με την οποία κρίθηκε άκυρη,
λόγω αντισυνταγματικότητας, η Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ.
Γ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ για την εφαρμογή του νέου μισθολογίου των Σωμάτων Ασφαλείας (ν.
4472/2017). Αν και η υπόθεση παραπέμφθηκε
στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου για
αμετάκλητη κρίση, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη
μας ότι για πρώτη φορά γίνεται σαφής αναφορά
στην επικινδυνότητα της άσκησης των καθηκόντων
του συνόλου των αστυνομικών, τονίζοντας ότι ούτε
στο νέο μισθολόγιο γίνεται εκτίμηση της ιδιαίτερης
επικινδυνότητας της εργασίας του αστυνομικού, η
οποία συνεπάγεται κίνδυνο ζωής και σωματικής
ακεραιότητας, διαρκή ετοιμότητα και επιφυλακή,
περιορισμούς ατομικών δικαιωμάτων, πλήρη και
αποκλειστική απασχόλησή του κ.λπ.
Ο Νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας κ. Χάρης ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ενημέρωσε αναλυτικότερα

το Δ.Σ. για τις περαιτέρω νομικές μας ενέργειες και
στάθηκε ιδιαίτερα στην ορθότητα της απόφασης
του Διοικητικού Συμβουλίου, να προσφύγει από το
2017 εκ νέου στο ΣτΕ, κατά του συνόλου των διατάξεων του νέου ειδικού μισθολογίου, μη επηρεαζόμενο από κάποιες φωνές που είχαν τότε διαφορετική προσέγγιση του περιεχομένου και της φιλοσοφίας του. Μάλιστα, τόνισε ότι με τη νέα απόφαση του ΣτΕ, δεν γίνεται «δραχμική σύγκριση»
των αποδοχών σε σχέση με το προηγούμενο μισθολόγιο, αλλά τίθεται ουσιαστικά το ζήτημα της
ιδιαιτερότητας του χαρακτήρα του ειδικού μισθολογίου των ενστόλων, γεγονός που μας επιτρέπει
να εμμένουμε στην αρχική μας θέση για ένα δίκαιο
μισθολόγιο με βάση τις αποδοχές του 2012.
Σε ό,τι αφορά την απόφαση του ΣτΕ που έκρινε
τη συνταγματικότητα των «δώρων» άλλων κατηγοριών εργαζομένων, τόνισε ότι αυτή δεν αφορά
τα Σώματα Ασφαλείας, επομένως οι αγωγές που
έχουν υποβληθεί εξακολουθούν να ισχύουν.
Βασικό μέλημά μας αποτελεί, τέλος, η άμεση κινητοποίηση όλων των δυνάμεών μας, ώστε με τη
νέα συνδικαλιστική περίοδο, που μόλις άρχισε,
αφήνοντας πίσω μας μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, αλλά και μια σύντομη θερινή ανάπαυλα, να κάνουμε μια νέα εκκίνηση.
Ενωμένοι, με πνεύμα συνεργασίας και ανταλλαγής επιχειρημάτων να αναδείξουμε τα δίκαια αιτήματά μας στην κοινωνία και στα πολιτικά κόμματα
και να απαιτήσουμε από τη νέα Κυβέρνηση να κάνει πράξη τις προεκλογικές της δεσμεύσεις.

Ενίσχυση με προσωπικό κατά
τις έκτακτες μεταθέσεις

Η

Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Ορεστιάδας με έγγραφό της
προς την πολιτική και φυσική ηγεσία ζητά την άμεση ενίσχυση της Δ.Α. Ορεστιάδας,
τονίζοντας ότι «οι μεταναστευτικές ροές τους
τελευταίους τέσσερις μήνες, λόγω της μείωσης
των υδάτων στον ποταμό Έβρο αλλά και της
πολιτικής τακτικής της Γείτονος χώρας, έχουν
φθάσει σε υψηλά επίπεδα, οδηγώντας το Αστυνομικό προσωπικό στα όριά του. Παράλληλα η
μεγάλη έλλειψη σε προσωπικό και υλικοτεχνικό
εξοπλισμό και τεχνικά μέσα δυσχεραίνουν την
κατάσταση ακόμη περισσότερο.
Κύριε Υπουργέ, κ. Αρχηγέ, λόγω της δύσκο-

λης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στην
περιοχή μας εξαιτίας των μεταναστευτικών ροών αλλά και της συσσώρευσης μεγάλου αριθμού παράνομων μεταναστών στο ΚΥΤ και στο
ΠΡΟΚΕΚΑ, παρακαλούμε όπως, στις επικείμενες
έκτακτες μεταθέσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες, ενισχύσετε τη Δ.Α.
Ορεστιάδας με τουλάχιστον 20 Αστυνομικούς
ώστε να καλυφθεί ένα μικρό μέρος από τις
πολλές κενές οργανικές θέσεις που διαθέτουμε.
Τέλος η Ένωσή μας εκφράζει τις θερμές της
ευχαριστίες για την άμεση ανταπόκρισή σας σε
μέρος των θεμάτων που σας τέθηκαν κατά την
πρόσφατη επίσκεψή σας στην περιοχή μας».
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Άκυρο και αντισυνταγματικό το μισθολόγιο του ν.4472/2017

Δ

Στην Ολομέλεια του ΣτΕ θα κριθεί οριστικά η αντισυνταγματικότητα και του νέου μισθολογίου

ημοσιεύθηκε η απόφαση 852/2019 της διευρυμένης – 7μελούς σύνθεσης του ΣΤ΄
Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας, με
την οποία κρίνεται άκυρη, λόγω αντισυνταγματικότητας, η Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών κ. Γ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ, που
εφαρμόζει τις διατάξεις του ν. 4472/2017, για το
μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας από την 0101-2017 μέχρι και σήμερα.
Με την απόφασή του, το Τμήμα του Δικαστηρίου
παραπέμπει, λόγω μείζονος σπουδαιότητας των γενικότερης σημασίας ζητημάτων και της προβαλλόμενης αντισυνταγματικότητας των διατάξεων του
νόμου, στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου
για αμετάκλητη κρίση.
Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει πανηγυρικά τις
θέσεις και τις απόψεις του Προεδρείου της Ομοσπονδίας μας, κατά το χρόνο κατάθεσής του στη
Βουλή των Ελλήνων, τόσο εντός με την ομιλία του
Προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ
στη Βουλή την 16-05-2017, όσο και εκτός αυτής
με την υπ’ αριθ. 500/1/26 από 14-05-2017
ανακοίνωσή μας, ενώ επαληθεύει και τη μέχρι τώρα
στάση του συνδικαλιστικού μας κινήματος για ένα
μισθολόγιο δίκαιο, συνταγματικά ανεκτό και ανάλογο της επικινδυνότητας του λειτουργήματός μας.

Τ

συνταγματικές, αλλά και των Πρακτικών του
Συμβουλίου Συμμόρφωσης του ΣτΕ.
• Αναφορά στον περιορισμό των ειδικών μισθολογίων
από 20 σε 7 και στην απόπειρα εξορθολογισμού
τους, με συγχώνευση και κατάργηση επιδομάτων.
• Ιδιαίτερη σκέψη και αποδοχή του λόγου ακύρωσης, που αφορά στην λεγόμενη «προσωπική διαφορά» του άρθρου 155 του νόμου.
• Επιβολή αυξημένης υποχρέωσης τεκμηρίωσης της
επιλογής του νομοθέτη να θεσπίζει νέο μισθολόγιο για τα Σώματα Ασφαλείας, ενόψει του γεγονότος ότι η όποια μείωση αντανακλά την λειτουργία ευαίσθητων τομέων της κρατικής δράσης και
των κριτηρίων που θέτουν οι αποφάσεις του ΣτΕ.
• Χαρακτηρισμός των καθηκόντων του συνόλου
των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας ως «ιδιαίτερης επικινδυνότητας», η οποία συνεπάγεται
κίνδυνο ζωής και σωματικής ακεραιότητας, διαρκή ετοιμότητα και επιφυλακή, περιορισμούς ατομικών δικαιωμάτων, πλήρη και αποκλειστική απασχόλησή τους. (σκ. 21).
• Με τις διατάξεις του Νόμου, θίγεται το επίπεδο
αξιοπρεπούς διαβίωσης και ιδιαίτερης μισθολογικής
μεταχείρισης των στελεχών των ΣΑ, που αντίκεινται
στις αντίστοιχες συνταγματικές αρχές (σκ.21).
• Η προσβαλλόμενη Υπουργική Απόφαση δεν δια-

λαμβάνει επαρκή τεκμηρίωση, ούτε εκτίμηση δημοσιονομικού οφέλους, ούτε ακόμα εάν το όποιο
τέτοιο, μπορούσε να επιτευχθεί με άλλα ισοδύναμα με μικρότερο κόστος για τα στελέχη των
Σωμάτων Ασφαλείας, μέτρα!
• Τέλος, η αναδρομική κατίσχυση των διατάξεων
του ν. 4472/2017, δηλαδή από 01-01-2017
έως και 19-05-2017 (ημερομηνία δημοσίευσής
του) συνιστά παραβίαση της υποχρέωσης συμμόρφωσης προς τις προηγούμενες αποφάσεις
της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας
και είναι και για το λόγο αυτό αντισυνταγματικές.
«Δεν είναι πλέον ζήτημα μερικών ευρώ παραπάνω
ή παρακάτω, με την στενά οικονομική έννοια. Είναι
ζήτημα αξιοπρέπειας και αναγνώρισης της προσφοράς και της ιδιαιτερότητας του λειτουργήματος του
Έλληνα Αστυνομικού προς το κοινωνικό σύνολο και
το οργανωμένο κράτος. Τη ζωή και τις θυσίες των
συναδέλφων μας και τις ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες άσκησης του λειτουργήματός μας δεν θα τις
χαρίσουμε σε καμία πολιτική ή άλλη σκοπιμότητα»,
δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, ευχαριστώντας δημόσια
τον Νομικό Σύμβουλο της Ομοσπονδίας Χαράλαμπο
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ για τους, για ακόμα μία φορά,
άψογους νομικούς χειρισμούς του.

Επιτέλους επιστροφή στην κανονικότητα

ην ευαρέσκειά της προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ
εξέφρασε η Ομοσπονδία μας όσο και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών με αφορμή
το Π.Δ. 88/2019:
«Κύριε Υπουργέ. Οφείλουμε να σας εκφράσουμε την ευαρέσκεια μας, τόσο η Ομοσπονδία μας,
όσο και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, για τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος 88/2019, αναφορικά με την τροποποίηση
των διατάξεων και τη βελτίωση του υφιστάμενου
Κώδικα Μεταθέσεων. Ένα πάγιο και διαρκές αίτημα της Πρωτοβάθμιας Ένωσής μας λαμβάνει σάρκα και οστά, χάρη της βούλησης και των γρήγορων
αντανακλαστικών της Πολιτικής αλλά και της Φυσικής Ηγεσίας, ως συνέπεια των αγαστών προθέσεων της Κυβέρνησης για ενίσχυση των μάχιμων
υπηρεσιών του Λεκανοπεδίου Αττικής.
Ευχόμαστε ολόψυχα η συνεργασία αυτή να συνεχιστεί, επ’ ωφελεία του αστυνομικού προσωπικού
και της κοινωνίας των πολιτών και στο μέτρο του
εφικτού να υλοποιηθούν οι υποβαλλόμενες προτάσεις της Ε.Α.Υ. Αθηνών όπως τεκμαίρονται στο

Α

Επίσης, η απόφαση δημοσιεύθηκε ύστερα από
προσφυγή στη Δικαιοσύνη της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και της
Π.Ο.ΑΞΙ.Α., κατά της προσπάθειας της προηγούμενης Κυβέρνησης να νομοθετήσει για το μισθολόγιο
των ενστόλων, για 3η συνολικά φορά, μέσα στην
«μνημονιακή περίοδο». Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο όμως αποφαίνεται: «Το μισθολόγιο ούτε
τώρα είναι συνταγματικό»!
Τις Ομοσπονδίες Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Π.Ο.ΑΞΙ.Α. εκπροσώπησαν στο Δικαστήριο, αλλά και σε όλη τη
νομική διαδικασία, οι νομικοί σύμβουλοι των Ομοσπονδιών Χαράλαμπος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ και Ρήγας ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗΣ, αντίστοιχα.
Με τη βοήθεια του Νομικού Συμβούλου της
Ομοσπονδίας μας, «αποκρυπτογραφούμε» τα σημαντικότερα σημεία της ούτως ή άλλως θεμελιώδους αυτής απόφασης:
• Η προσβαλλόμενη Υπουργική Απόφαση δεν απέκτησε νόμιμη υπόσταση, επειδή δεν δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως! Το δικαστήριο όμως προχώρησε στην εξέτασή της, λόγω
σπουδαιότητας των τιθέμενων ζητημάτων (σκ. 4).
• Εξαιρετικά λεπτομερής και εύστοχη ιστορική αναδρομή, όχι μόνο των Υ.Α. και των νόμων που
ρύθμιζαν τα προηγούμενα μισθολόγια και των
αποφάσεων του ΣτΕ που τις ακύρωναν ως αντι-

επισυναπτόμενο έγγραφο».
Ειδικότερα, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αθηνών, σημειώνει: Με αφορμή τη δημοσίευση του
Π.Δ. 88/2019, χαιρετίζει την τροποποίηση Διατάξεων
του Κώδικα Μεταθέσεων, καθόσον ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα της Ένωσής μας ικανοποιείται. Συγκεκριμένα, οι νεοεξερχόμενοι Αστυφύλακες και Υπαστυνόμοι των Σχολών, πλέον δύνανται να τοποθετούνται εκτός των Αστυνομικών Τμημάτων και Αστυνομικών Σταθμών και σε Υπηρεσίες των Διευθύνσεων
Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Άμεσης Δράσης και Μεταγωγών Δικαστηρίων πλην των Επιτελείων.
Ήταν επιβεβλημένο όσο ποτέ να ενισχυθούν οι
υποστελεχωμένες διμοιρίες της Δ.Α.Ε.Α. (Υ.Μ.Ε.Τ.
– Υ.Α.Τ.) και να εμπλουτιστεί με νέο έμψυχο δυναμικό, για την κάλυψη των ολοένα αυξανόμενων
καθημερινών αναγκών, ώστε να απεμπλακούν άλλες Υπηρεσίες που εκτελούσαν καθήκοντα διμοιρίας (π.χ. ΟΠΚΕ, ΔΙ.ΑΣ.). Η ΔΙ.ΜΕ.ΔΑ. με δυσκολία
εκτελούσε τις καθημερινές μεταγωγές κρατουμένων και τις φυλάξεις αυτών στα κρατητήριά της, με
αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός ενισχυτικών δυνάμεων άλλων, ήδη αποδυναμωμένων, Διευθύνσεων,

της Γ.Α.Δ.Α., να ενισχύουν αυτή. Η Άμεση Δράση
είχε ελλείψεις προσωπικού κυρίως στα περιπολικά
και στο τηλεφωνικό κέντρο, μια υπηρεσία άμεσης
επικοινωνίας με τον πολίτη 24 ώρες το 24ωρο.
Ως Ένωση Αθηνών, δηλώνουμε ότι είμαστε υπέρ
της ενίσχυσης των μάχιμων Υπηρεσιών, ώστε ο
Αστυνομικός να απασχολείται αποκλειστικά με την
αποστολή του, η οποία είναι η προστασία της ζωής,
της τιμής και της περιουσίας του Έλληνα πολίτη.
Το επί σειρά ετών αίτημά μας για ενίσχυση των
Υπηρεσιών αυτών εισακούεται από την νέα Πολιτική και Φυσική Ηγεσία, ενίσχυση η οποία παίρνει
σάρκα και οστά τόσο με την τροποποίηση του Π.Δ.
όσο και πρόσφατες ενέργειες της Γ.Α.Δ.Α. Αιτούμασταν την ενίσχυση των Υπηρεσιών αυτών όχι για
λόγους συντεχνιακούς όπως κάποιοι άλλοι, αλλά
γιατί ήταν η πηγή όπου πήγαζαν όλα τα προβλήματα των μάχιμων Υπηρεσιών.
Πέραν όμως της ικανοποίησης του ανωτέρω
χρόνιου αιτήματος, το υπόμνημα που κατέθεσε η
Ένωσή μας την 30 & 31 Ιουλίου 2019 στην Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. στο Γενικό
Συμβούλιο της Π.Ο.ΑΣ.Υ., περιλαμβάνει αρκετά

ακόμα ζητήματα τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και για τα οποία δεν θα σταματήσουμε να
αγωνιζόμαστε μέχρι την οριστική επίλυσή τους. Είναι επιτακτική η ανάγκη για θέσπιση δευτεριβάθμιων Συμβουλίων Mεταθέσεων τα οποία θα εξετάζουν τις προσφυγές των πρωτοβάθμιων Συμβουλίων, καθώς επίσης και η θέσπιση Συμβουλίου Μεταθέσεων της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής,
λόγω του αρκετά μεγάλου αριθμού αστυνομικών
που υπηρετούν σε αυτή και διαφορετικής αποστολής (περιπολικά Α.Δ. ομάδα ΔΙ.ΑΣ., ομάδα Ζ,
Tηλεφωνικό Kέντρο κ.ά.).
Κλείνοντας, θέλουμε να τονίσουμε στην νέα Πολιτική Ηγεσία ότι υπηρεσιακοί παράγοντες που
οδήγησαν στην απαξίωση κάποιες από τις πιο μάχιμες υπηρεσίες, βρίσκονται ακόμα ανάμεσά μας
και το τι συνέβη τα τελευταία χρόνια χρήζει διερεύνησης, ώστε επιτέλους να αποδοθούν ευθύνες με
ονοματεπώνυμα για το ποιος έκανε τι και στο βωμό
εξυπηρέτησης ποιων συμφερόντων άραγε...
Επιτέλους επιστροφή στην κανονικότητα, την
πραγματική μας αποστολή, στην υπεράσπιση της
κοινωνικής ειρήνης δίπλα στον πολίτη.

Άμεση παρέμβαση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για αποτροπή
δυσμενών επιπτώσεων

πογευματινές ώρες στις 22 Αυγούστου
2019, κλιμάκιο της Ομοσπονδίας αποτελούμενο από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόριο ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών κ. Βασίλειο ΠΑΝΤΑΖΗ και
τον Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Χρήστο ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ είχε
συνάντηση με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ
προκειμένου να του επισημάνει τη μη ορθότητα
της εγκυκλίου διαταγής του Αρχηγείου που είχε
εκδοθεί νωρίτερα με θέμα την ενίσχυση αστυνομικών υπηρεσιών με αστυνομικό προσωπικό για
παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης των νησιών του Ανα-

τολικού Αιγαίου, μέσω της στελέχωσης των Διμοιριών Υποστήριξής τους.
Μετά την άμεση παρέμβαση της Ομοσπονδίας
μας, ο κ. Αρχηγός επέδειξε τα επιβαλλόμενα αντανακλαστικά και προέβη άμεσα στην διόρθωση
της αρχικής απόφασης έτσι ώστε η δαπάνη για
τις μετακινήσεις των συναδέλφων να μην επιβαρύνουν το ελληνικό δημόσιο, όπως αρχικά είχε
προβλεφθεί, αλλά το αρμόδιο Ευρωπαϊκό Ταμείο
Εσωτερικής Ασφάλειας –Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις –Εθνικό πρόγραμμα 2014-2020.
Με τη θετική αυτή εξέλιξη αποτρέπονται δυσμενείς επιπτώσεις που θα προκαλούνταν από την αρχική διαταγή, όπως π.χ. η επιβάρυνση της παγίας

προκαταβολής των Διαχειρίσεων με αποτέλεσμα να
μην υπάρχουν χρήματα για προκαταβολές απλών
μετακινήσεων, η επιβράδυνση της εκκαθάρισης και
ενταλματοποίησης των υπομνημάτων (Αποσπάσεις
έτους 2017-2018 δεν έχουν εκκαθαριστεί ακόμα)
και άλλες.
Η Ομοσπονδία, τέλος, εκφράζει την ικανοποίησή της για την άμεση ανταπόκριση του Αρχηγείου και διαβεβαιώνει τους συναδέλφους ότι θα
παρακολουθεί την εφαρμογή της απόφασης αυτής ώστε να διασφαλίζονται με τον καλύτερο
τρόπο τόσο το δημόσιο συμφέρον όσο και το
συμφέρον του αστυνομικού προσωπικού που εκπροσωπούμε.

Ιούλιος-Αύγουστος 2019 ΝέαΑστυνομία
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ΕΝΩΣΕΙΣ

Ε

Όχι πρόστιμα για το πόθεν έσχες

γγραφο με θέμα τις «Δηλώσεις
Περιουσιακής Κατάστασης - Πόθεν Έσχες» απέστειλε η Ομοσπονδία μας προς τους αρμόδιους
υπουργούς Οικονομικών κ. Χρήστο
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ, Προστασίας του Πολίτη κ.
Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧOΪΔΗ και Δικαιοσύνης

κ. Κωνσταντίνο ΤΣΙΑΡΑ υποβάλλοντας
το αίτημα όπως «σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3213/2003
τροποποιηθεί η επιβολή προστίμου ποσού 300 ευρώ που υπεβλήθη προς
αστυνομικούς, για μη υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και

οριστικοποίησης παρελθόντων ετών
σύμφωνα με το Ν. 4571/2018.
Από την αλληλογραφία με τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις μας ανά την Επικράτεια προκύπτει αβίαστα πως δεν
υπήρξε δόλος ή σκοπούμενη επ' αυτής
της υποχρέωσης ενέργεια από την

πλευρά τους, παρά μόνο η άγνοια της
χρήσης των Ηλεκτρονικών Μέσων, καθώς ούτως ή άλλως οι δηλώσεις ετών
2015 & 2016 είχαν ήδη υποβληθεί,
πλην όμως δεν οριστικοποιήθηκαν σύμφωνα με την τελευταία νομοθετική υποχρέωση που ανέκυψε.

Κύριοι Υπουργοί,
Για τους λόγους αυτούς η Ομοσπονδία μας ζητά την παρέμβασή σας, με τη
προσδοκία ότι θα υπάρξει θεραπεία, που
θα συνδέεται αυτή ως έμμεση αναγνώριση της επίμοχθης και καθημερινής
προσφοράς των».

ΦΩΚΙΔΑ

Σ

Μην αποδιοργανώνετε την αστυνόμευση
με την ανακατανομή αστυνομικού προσωπικού

τα πλαίσια της αναδιάταξης των αστυνομικών
υπηρεσιών και ιδίως της ενίσχυσης της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., όπως και άλλων μάχιμων υπηρεσιών, σας επισημαίνουμε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει με ορθολογική διαχείριση του αστυνομικού
προσωπικού, δίχως να επιφέρει επιμέρους προβλήματα λειτουργίας άλλων εξίσου σημαντικών υπηρεσιών».
Αυτό τονίζει η Ομοσπονδία μας με έγγραφό της
προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ με αφορμή τις καταγγελίες της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φωκίδας από
τις οποίες «διαφαίνεται η εύλογη ανησυχία της
Πρωτοβάθμιας Οργάνωσής μας, αναφορικά με την
εύρυθμη λειτουργία του συνόλου των υπηρεσιών
της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να λάβει σαφή θέση και η τοπική
Φυσική Ηγεσία, επισημαίνοντας από την πλευρά
της προς την Πολιτική Ηγεσία την δυσκολία αυτού
του εγχειρήματος, που θα πρέπει να γίνει με όρους

πραγματικής και ουσιαστικής αστυνόμευσης που
θα επέλθει αποκλειστικά με άνοιγμα των οργανικών θέσεων και όχι με όρους αριθμητικής ανακατανομής από την υπάρχουσα δύναμη που υπολείπεται κατά πολύ των αναγκών».
Η Ένωση μεταξύ άλλων τονίζει ότι «με πρόσφατη
Διαταγή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας,
αποφασίσθηκε εκ νέου η άμεση στελέχωση της πετυχημένης ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ενώ παράλληλα με προφορική διαταγή καταργήθηκε το σχέδιο εμφανούς
αστυνόμευσης με την ονομασία “ΠΕΡΣΕΑΣ”, ενώ
συνεχίζει παραδόξως να φαίνεται ότι ισχύει κανονικά και στην ανάλογη μηχανογραφική εφαρμογή
αλλά και στο βιβλίο υπηρεσίας. Θεωρούμε όμως
ότι, όσον αφορά τη Διεύθυνση Αστυνομίας Φωκίδας, θα έπρεπε πρωτίστως να εφαρμοσθεί απαρέγκλιτα το οργανόγραμμα της κάθε υπηρεσίας με παράλληλη ενίσχυση με αστυνομικό προσωπικό και
επιπλέον τη σύσταση ξεχωριστών οργανικών θέσεων για τις επιχειρησιακές ομάδες, θέσεις οι

οποίες μέσω των συναντήσεων και της σχετικής
αλληλογραφίας έχουν γίνει γνωστές και είναι καταγεγραμμένες και στο Αρχηγείο και στο Υπουργείο και όπως έχουμε δηλώσει και στο παρελθόν
«στη Φωκίδα δε φτάνουν τα κουκιά». Πριν καν
προλάβει να φανεί η αποσυμφόρηση των υπηρεσιών έρχεται η συμφορά τους κι αυτό γιατί κάποιοι
ερμήνευσαν την ανάγκη ενίσχυσης της ομάδας
ΔΙ.ΑΣ. ως αποψίλωση των μάχιμων υπηρεσιών. Οι
υποστελεχωμένες ήδη υπηρεσίες όπως το Α.Τ., το
Τ.Α. και το Τ.Τ. Άμφισσας-Δελφών, οι οποίες
αστυνομεύουν τις πόλεις και τα χωριά του Δήμου
Δελφών και ένα ορεινό κυρίως και δυσπρόσιτο
εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, βρίσκονται κυριολεκτικά ένα βήμα πριν το λουκέτο, ενώ και το
Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων Άμφισσας, το
οποίο με τις ελλείψεις που έχει και τις αυξημένες
υπηρεσιακές ανάγκες λόγω και των δύο σωφρονιστικών καταστημάτων που υπάρχουν στο Νομό,
δε θα μπορεί να ανταπεξέλθει ούτε στο μισό των

υποχρεώσεών του, αλλά και ο Σταθμός Τουριστικής Αστυνομίας Δελφών που ήδη υπολειτουργεί,
κάποιες ημέρες και βάρδιες δε θα λειτουργεί καν,
σε μια περιοχή παγκοσμίου εμβέλειας και φήμης,
που επισκέπτονται εκατομμύρια τουρίστες ετησίως,
η οποία θα πρέπει να ενισχυθεί και όχι να αποδυναμωθεί περισσότερο.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Αρχηγέ, Όταν εκδίδεται μία
Διαταγή καλό θα είναι να ελέγχεται το κατά πόσο
αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί στην πράξη. Καλό θα
είναι λοιπόν η πολιτική και φυσική ηγεσία όταν επισκέπτεται υπηρεσίες να συνομιλεί και με το χαμηλόβαθμο προσωπικό καθώς εκεί θα ακουστούν
μόνο αλήθειες. Οι συναντήσεις μόνο με τα ανώτατα
και ανώτερα στελέχη της φυσικής ηγεσίας, δίνουν
την αίσθηση έντονων ανταγωνιστικών προθέσεων
και δράσεων με όρους οικονομίας καθώς με τους
αριθμούς που επιδεικνύουν παραθέτουν στοιχεία
που πολλές φορές ουδεμία σχέση έχουν με την
πραγματικότητα».

ΑΧΑΪΑ

Ν

Επιτέλους θα γίνει κάτι με τις μεταγωγές κρατουμένων;

έα παρέμβαση της Ομοσπονδίας προς τους
νέους υπουργούς Οικονομικών κ. Χρήστο
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ, Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ και Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο ΤΣΙΑΡΑ με αφορμή την αναφορά της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας με θέμα τις μεταγωγές κρατουμένων από το Κατάστημα Κράτησης Πάτρας προς Νοσηλευτικά Ιδρύματα.
Ειδικότερα, η Ομοσπονδία τους ενημέρωσε ότι
«με το άρθρο 38 παρ. 1 του Ν.4509/2017 - ΦΕΚ
201/Α/22-12-2017, παρατάθηκε έως το τέλος
του 2019, η παροχή υπηρεσιών από την Ελληνική
Αστυνομία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και ειδικότερα αφορά τη δύναμη των βαθμοφόρων της Ελληνικής Αστυνομίας, που διατίθεται για την ενίσχυση της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης Υπουργείου Δικαιοσύνης και
τις μεταγωγές κρατουμένων από και προς σε φυλακές. Η Ελληνική Αστυνομία απασχολεί ένα σημαντικότατο αριθμό Αστυνομικών για την εκτέλεση
καθηκόντων ξένων προς την αποστολή της.
Η εξωτερική φρούρηση των Καταστημάτων Κράτησης (φυλακές) ανά τη χώρα καθώς και οι μεταγωγές των κρατουμένων των φυλακών από και
προς τα Δικαστήρια ή Νοσοκομεία , μέχρι τον Ιούνιο του 1999 ήταν αποκλειστική αρμοδιότητα της
Ελληνικής Αστυνομίας. Με τον Νόμο 2721/1999,
η αρμοδιότητα πέρασε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης
και στο προσωπικό που προσελήφθηκε ειδικά για
την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Με το άρθρο 48 παρ. 1. του Ν.2721/1999

(ΦΕΚ Α΄112): Συνιστάται ειδική υπηρεσία στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης με τίτλο “Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης”. Σκοπός και αποστολή της υπηρεσίας αυτής είναι η
εξωτερική φρούρηση των Καταστημάτων Κράτησης, η φρούρηση των νοσηλευομένων σε οποιοδήποτε θεραπευτήριο καταδίκων και υποδίκων και
η συνοδεία αυτών προς ανάκριση, εμφάνιση σε δικαστήριο, ιατρική εξέταση, εκτέλεση έκτακτης άδειας ή άλλου έργου. Το Προσωπικό Εξωτερικής
Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης έχει τις
ίδιες αρμοδιότητες, εξουσίες, καθήκοντα και υποχρεώσεις με το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας στην άσκηση των ανατιθέμενων σε αυτό δια
του παρόντος καθηκόντων του. Με το άρθρο 51
παρ. 1 (αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 31
Ν.2836/2000 - ΦΕΚ Α΄168) του ιδίου Νόμου
2721/1999 ορίζεται ότι: «Οι αρμοδιότητες που
αναφέρονται στο άρθρο 48 παρ. 1 του
Ν.2721/1999 εξακολουθούν να ασκούνται από
τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2000».
Με το άρθρο 51 παρ. 2 Ν.2721/1999 (ΦΕΚ
Α΄112 ορίζεται ότι: Μετά από την ημερομηνία αυτή
η ευθύνη της φύλαξης περιέρχεται στην Υπηρεσία
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία θα υποβοηθείται στο έργο της μέχρι 30-6-2001 από την
Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Φυλακών της
Ελληνικής Αστυνομίας με το ήμισυ της δύναμης
που μέχρι σήμερα διαθέτει.
Έκτοτε άρχισαν οι παρατάσεις για την αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας από τα ανωτέρω κα-

θήκοντα που ανήκουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
- Η άνω προθεσμία παρατάθηκε μέχρι 31η Δεκ.
2001 σύμφωνα με το άρθρ. 14 του
Ν.2943/2001 (ΦΕΚ Α΄203)
- Η άνω προθεσμία παρατάθηκε μέχρι 31η Δεκ.
2002 με την παρ. 11 άρθρ. 14 του
Ν.3038/2002 (ΦΕΚ Α΄180)
- Η άνω προθεσμία παρατάθηκε μέχρι την 30ή
Ιουν. 2003, με την παρ. 1 της αριθ.
196445/2002 (ΦΕΚ Β΄1573) απόφασης Υπ.
Δικαιοσ. και Δημόσιας Τάξης.
- Η άνω προθεσμία παρατάθηκε μέχρι την 31η
Δεκ. 2003, με την παρ. 4 άρθρ. 60 του
Ν.3160/2003 (ΦΕΚ Α΄165)
- Με την υπ’ αριθ. 170260/2003 (ΦΕΚ Β΄1826),
(διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Β΄1893 19/12/2003),
απόφαση Υπ. Δικαιοσ. και Δημόσιας Τάξης, η άνω
προθεσμία παρατάθηκε μέχρι την 30ή Ιουν. 2004.
- Η άνω προθεσμία παρατάθηκε μέχρι 31η Δεκ.
2004 με την παρ. 1 άρθρ. 18 του Ν.3242/2004
(ΦΕΚ Α΄102)
- Η άνω προθεσμία παρατάθηκε μέχρι 12η Σεπτ.
2005 με την παρ. 1 άρθρ. 3 του Ν. 3388/2005
(ΦΕΚ Α΄225)
- Mε την υπ’ αριθ. 99583/2005 (ΦΕΚ Β΄ 1490)
απόφ. Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών-Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, η άνω προθεσμία παρατάθηκε μέχρι 12-9-2006.
- Με το άρθρ. 25 του Ν.3500/2006 (ΦΕΚ Α΄
232), η άνω προθεσμία παρατάθηκε έως ότου
προαχθούν οι εξωτερικοί φρουροί στο βαθμό του
Υπαρχιφύλακα και μέχρι την 12-9-2007.

- Η άνω προθεσμία παρατάθηκε μέχρι 12-9-2008
με το άρθρο 61 του Ν.3659/2008 (ΦΕΚ 77 Α΄)
Με τις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης με αριθμούς 4865/2009 (ΦΕΚ 683 Β΄) παρατάθηκε έως 12-9-2009 και 73434/2009 (ΦΕΚ
1446 Β΄) παρατάθηκε έως 12-9-2010.
Με το άρθρο 37 του Ν.3904/2010 (ΦΕΚ Α΄ 218/23-12-2010) παρατάθηκε για ένα ακόμα
έτος από τη λήξη της ήτοι έως την 12-9-2011 και
με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Προστασίας του Πολίτη, οι προθεσμίες
μπορεί να παραταθούν μέχρι ένα (1) ακόμη έτος
δηλαδή έως την 12-9-2012.
Με τη με αριθμό 171/2012 (Β΄111) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και
Προστασίας του Πολίτη παρατείνονται από τη λήξη
τους για ακόμα δύο έτη.
Με το άρθρο 89 του Ν.4139/2013 (ΦΕΚ A74/20-3-2013) η προθεσμία παρατάθηκε από τη
λήξη της για ακόμα δύο έτη.
Τέλος με το άρθρου 38 παρ. 1 του
Ν.4509/2017 - ΦΕΚ 201/Α/22-12-2017 η
προθεσμία παρατάθηκε από τη λήξη της για ακόμα
δύο έτη ήτοι μέχρι το τέλος του 2019.
Παρακαλούμε για τις άμεσες θεσμικές και νομοθετικές παρεμβάσεις, ούτως ώστε να παύσει οριστικά και αμετάκλητα αυτή η διαδικασία που χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πάρεργα της Ελληνικής
Αστυνομίας.
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ΑΘΗΝΑ

Η

Εθνική υπόθεση η θεσμική μας θωράκιση

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών
με ανακοίνωσή της, καταδικάζει απερίφραστα την άνανδρη επίθεση που δέχθηκαν
συνάδελφοί μας της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το βράδυ του
Σαββάτου, 31-8-19, στα Εξάρχεια.
Όπως τονίζει, «τα άγνωστα» άτομα που με μένος
επιτέθηκαν σε εργαζόμενους αστυνομικούς, είναι
προφανές ότι θεωρούν την περιοχή «τσιφλίκι» τους
εδώ και τόσα χρόνια και αρνούνται να δεχθούν
ακόμα και την απλή διέλευση αστυνομικού ή άλλου
κρατικού λειτουργού. Το αποδεικνύουν άλλωστε
και κάθε βράδυ με τις δολοφονικές επιθέσεις που
εκδηλώνουν προς τους συναδέλφους μας των διμοιριών της Υ.Α.Τ. που ως εντεταλμένοι υπάλληλοι
του Κράτους εκτελούν υπηρεσία στην περιοχή. Το
νέο δόγμα της Πολιτείας και το σχέδιό της ώστε να
κάνει πλέον τις γειτονιές της Αθήνας προσβάσιμες
σε κάθε πολίτη, είναι δεδομένο ότι δεν είναι αρεστό
σε όλους. Εμείς, ως Ένωση, φέροντας βαρύτατη
ευθύνη απέναντι στους συναδέλφους – μέλη μας,
ζητούμε από την οργανωμένη Πολιτεία να μας θωρακίσει θεσμικά άμεσα, να ενισχύσει με προσωπικό
και εξοπλισμό τις Υπηρεσίες της πρώτης γραμμής
ώστε να μπορέσουμε με σοβαρές εργασιακές συνθήκες και επαγγελματισμό να διεκπεραιώσουμε τη
δύσκολη αυτή αποστολή.
Ως Ένωση αγωνιζόμαστε για να πετύχουμε τα
αυτονόητα. Να δεσμευτούν όλα τα πολιτικά κόμματα ότι η κατοχύρωση συνθηκών ασφαλείας και η

θωράκιση των ενστόλων από τους κινδύνους που
τους απειλούν καθημερινά, είναι εθνική υπόθεση
και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η θεσμική
μας θωράκιση ιδίως, θα αποτρέψει όλους εκείνους
οι οποίοι μη θέλοντας να αλλάξει τίποτα, προσπαθούν με παρωχημένα επικοινωνιακά τερτίπια να
πλήξουν την εικόνα του Έλληνα αστυνομικού παρουσιάζοντάς τον ως τον «κακό της υπόθεσης» που
κατά τη ρητορική τους αφήνει το σπίτι του και πηγαίνει στα Εξάρχεια για να χτυπήσει ανθρώπους. Η
τακτική αυτή μολονότι έχει πλέον πολύ λίγους συμπαραστάτες, είναι ύπουλη και σκόπιμη. Προφανώς
ορισμένοι θέλουν τον αστυνομικό να στέκεται ακίνητος, για να εξασκείται επάνω του η νέα γενιά
μπαχαλάκηδων, ως στόχος σε πεδίο βολής.
Ήρθε η ώρα ο πραγματικός δημοκρατικός κόσμος να τους απομονώσει ώστε να δούμε όλοι
πραγματικά ποιοι είναι και τι ακριβώς θέλουν. Η
νέα Ηγεσία αυτή την Αστυνομία πρέπει να οικοδομήσει, λαμβάνοντας υπ’ όψιν της τη διασφάλιση
της νομιμότητας και τη θωράκιση του λειτουργήματός μας».
Εξάλλου, με άλλο έγγραφό της με αφορμή την
προκήρυξη πρόσληψης 1.500 θέσεων Ειδικών
Φρουρών, σημειώνει μεταξύ άλλων:
«Η Διοίκηση της Αστυνομίας και ο τρόπος με τον
οποίο θα αστυνομεύονται οι γειτονιές, επαφίεται
αποκλειστικά στην εκάστοτε Πολιτική και Φυσική
Ηγεσία. Ο θεσμικός μας όμως ρόλος επ’ ουδενί δεν

μας αφήνει το περιθώριο, να μην μεταφέρουμε την
αγωνία και την θέση των χιλιάδων μελών μας. Δηλώνουμε λοιπόν την έντονη δυσαρέσκειά μας και την
αντίθεσή μας στην πρόσληψη Ειδικών Φρουρών.
Για να μην δημιουργούνται σκιές και κυρίως για
να μην δεχθούμε τις ίδιες αήθεις επιθέσεις που δέχτηκε η Π.ΟΑ.Σ.Υ. μετά την από 22-7-2019 ανακοίνωσή της για το ζήτημα, αποζητούμε να καταστεί
γνωστό και στον τελευταίο συνάδελφο ότι τιμούμε
και σεβόμαστε απεριόριστα όλους τους συναδέλφους που προσελήφθησαν στο Σώμα είτε ως Ειδικοί Φρουροί, είτε ως Συνοριακοί Φύλακες. Οι άνθρωποι αυτοί έδωσαν αίμα για την πατρίδα και την
ΕΛ.ΑΣ., βρέθηκαν δίπλα μας στο πεζοδρόμιο και
στελέχωσαν κάποιες από τις πιο μάχιμες Υπηρεσίες, όπως η ΔΙ.ΑΣ. και η ΔΕΛΤΑ. Το ίδιο θα τιμήσουμε και θα αναγνωρίσουμε την προσφορά και
αυτών που θα προληφθούν τους επόμενους μήνες.
Οι ενστάσεις μας αφορούν ξεκάθαρα τα προβλήματα τα οποία θα ανακύψουν με τους πολλούς
τρόπους πρόσληψης (κυρίως στις μεταθέσεις με
αντικειμενικά κριτήρια για νομούς τις περιφέρειας),
την ανομοιογένεια και κυρίως τις κατάφορες αδικίες που υφίστανται για πολλοστή φορά οι αστυφύλακες του θεσμού των πανελλαδικών εξετάσεων, οι οποίοι αισθάνονται ως πέμπτης κατηγορίας
αστυνομικοί και για τους οποίους ισχύει το ρητό
«τα κάνουν όλα και συμφέρουν ακόμα και με λιγότερα χρήματα».

Αφουγκραζόμαστε επίσης την καθημερινή αγωνία και τη δίκαιη αγανάκτηση που μας μεταφέρουν
χιλιάδες οικογένειες των οποίων τα παιδιά δεν θα
εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων για ελάχιστα
μόρια, ενώ την ίδια ώρα η ΕΛ.ΑΣ. προκηρύσσει
προσλήψεις με άλλο τρόπο!
Είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι αρκετοί, κυρίως ανώτατοι αξιωματικοί διαφωνούν μαζί μας, αφού θεωρούν ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο θα επιλύσουν άμεσα
το ζήτημα της υποστελέχωσης Υπηρεσιών της Αττικής. Απλά τους επισημαίνουμε ότι προσπαθούν να
καλύψουν τα λάθη των τελευταίων ετών με άλλα
λάθη. Η πρόσκαιρη επίλυση κάποιων ζητημάτων θα
δημιουργήσει άλλα πολύ σοβαρότερα, από τα οποία
θα αδικηθούν ακόμα και Αστυφύλακες προερχόμενοι από Ειδικοί Φρουροί, μεγάλο ποσοστό των
οποίων είναι πλέον μέλη της Ένωσής μας.
Συνοψίζοντας απαιτούμε επιτέλους:
- Ενιαίο και αδιάβλητο τρόπο εισαγωγής στην
ΕΛ.ΑΣ. προκρίνοντας αποκλειστικά τις Πανελλήνιες Εξετάσεις,
- Την ταυτόχρονη αναβάθμιση του προγράμματος
σπουδών,
- Να μην μείνει στα χαρτιά η περιβόητη ομογενοποίηση του 2008.
Είναι επιτέλους καιρός η ΕΛ.ΑΣ. ως Σώμα να περάσει σε μια νέα εποχή και όχι να αποτελεί έναν
Οργανισμό παρωχημένο με πολλές και ανομοιογενείς κατηγορίες εργαζομένων».

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Σ

Τα εργασιακά δικαιώματα του αστυνομικού
είναι κεκτημένα και αδιαπραγμάτευτα

ε σοβαρές καταγγελίες προέβη η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου με το
από 25-07-2019 έγγραφό της, το οποίο διαβιβάστηκε στο Αρχηγείο ώστε να υπάρξει άμεση παρέμβαση ούτως ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη
εργασία του αστυνομικού προσωπικού στο Α.Τ. Μαλεβιζίου της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας.
Όπως τονίζει η Ομοσπονδία στο διαβιβαστικό
της, «είναι απαράδεκτο να καταπατούνται τα κεκτημένα δικαιώματα των συναδέλφων μας και μάλιστα οι κείμενες διατάξεις καθώς και οι διαταγές
του Α.Ε.Α. που είναι εναρμονισμένες με το προαναφερόμενο θέμα.
Σκοπούμενα λάθη και παραλείψεις της Διοίκησης
επιφέρουν πλείστα προβλήματα και διαταράσσουν
το εύρυθμο της λειτουργίας της συγκεκριμένης
υπηρεσίας, αλλά και τον οικογενειακό προγραμματισμό των αστυνομικών που μοχθούν καθημερινά και δεν τυγχάνουν της πρέπουσας αναγνώρισης από την τοπική ηγεσία ως οφείλει να πράττει,
σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει τον χρόνο
εργασίας των αστυνομικών».
Το σωματείο απευθύνθηκε στον Αστυνομικό Δι-

ευθυντή Ηρακλείου Α/Δ’ κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ Νικόλαο,
τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι:
Το Προεδρείο του Διοικητικού μας Συμβουλίου,
επισκέφθηκε την έδρα του Α.Τ. Μαλεβιζίου Ηρακλείου την 24-07-2019. Με τους εκεί υπηρετούντες συναδέλφους μας πραγματοποιήθηκε εκτενής
συζήτηση και μας μεταφέρθηκαν τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν κατά την εκτέλεση της Υπηρεσίας τους. Κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει
η Υπηρεσία είναι οι σημαντικές ελλείψεις σε αστυνομικό προσωπικό και σε υλικοτεχνική υποδομή
κάτι που καθιστά ακόμα δυσκολότερες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται να εκτελέσουν
την υπηρεσία τους. Δυστυχώς τόσο από την συζήτηση με τους εκεί υπηρετούντες αλλά και από την
διάταξη της Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι στην συγκεκριμένη Υπηρεσία συστηματικά δεν εφαρμόζονται
από την Διοίκηση οι διατάξεις του Π.Δ. 394/2001
“Χρόνος εργασίας αστυνομικού προσωπικού”, παρά
τις διαταγές του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης αλλά και της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Ηρακλείου για πιστή εφαρμογή του συγκεκριμένου

Προεδρικού Διατάγματος που εξασφαλίζει τα εργασιακά δικαιώματα όλου του αστυνομικού προσωπικού από όλες τις Διοικήσεις, μια παραφωνία σε
σχέση με την συντριπτική πλειοψηφία των υπόλοιπων αστυνομικών Υπηρεσιών του Νομού. Συγκεκριμένα, αστυνομικοί διατίθενται συνεχώς σε συνεχόμενες διπλές νυχτερινές βάρδιες αν και το Αρχηγείο πολλάκις έχει διατάξει να μην γίνεται αυτό
(8002/32/26-α από 08-08-2001 Δ/γή,
6013/22/2556-α από 22-2-2001 Δ/γή) ενώ
επίσης έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί στο Αρχηγείο
η από 08-10-2009 σχετική γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Μπουκουβάλα.
Επιπρόσθετα, δεν εφαρμόζεται σε όλους η υποχρεωτική 16ωρη ανάπαυση όπως ρητά προβλέπει
το άρθρο 3 παρ. 1 του Π.Δ. 394/2001 καθώς επίσης πολλοί συνάδελφοι εργάζονται εβδομαδιαίως
πολλές περισσότερες ώρες από όσες προβλέπει του
άρθρο 1 παρ. 3 του ίδιου Π.Δ. Σημειώνεται ότι δεν
υφίσταται κάποια έκτακτη και απρόβλεπτη υπηρεσιακή ανάγκη την περίοδο αυτή. Η Ένωσή μας
πάντα ενεργεί με γνώμονα την εύρεση άμεσων λύσεων για τα προβλήματα που ανακύπτουν και αφο-

ρούν τα εργασιακά δικαιώματα των μελών μας. Για
το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως, αφού κι εσείς
σαν Προϊστάμενη Υπηρεσία ελέγξετε από την διάταξη της Υπηρεσίας την ορθότητα των καταγγελλομένων μας, ενεργήσετε άμεσα ώστε να επανέλθει
η κανονικότητα στην Υπηρεσία αυτή και να εφαρμοστεί το Π.Δ. 394/2001 αλλά και οι διαταγές τόσο του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας όσο και
οι δικές σας. Τα εργασιακά δικαιώματα του αστυνομικού, είναι με μεγάλο κόστος και κόπο κεκτημένα και αδιαπραγμάτευτα, η Ένωσή μας θα χρησιμοποιήσει όλα τα νόμιμα μέσα που τις δίνονται
ώστε να τα εξασφαλίσει σε όλα τα μέλη της».
Τέλος, η Ένωση με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με την μετονομασία του Τμήματος ειδικών αποστολών Κρήτης σε ΕΚΑΜ Κρήτης και λειτουργία
τους στα προτιμά των ΕΚΑΜ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, σημειώνει ότι στο παρελθόν είχε επισημάνει
τόσο στην πολιτική όσο και στη φυσική ηγεσία την
αναγκαιότητα μιας τέτοιας ενέργειας. Το νησί μας
με την ιδιαίτερη εγκληματικότητα αλλά και τους εκατομμύρια τουρίστες, στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό
στην επιχειρησιακή ετοιμότητα της υπηρεσίας αυτής.

ΣΑΜΟΣ

Μ

ε βάση τις καταγγελίες της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Σάμου η Ομοσπονδία μας κάλεσε τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ να ερευνήσει τι συμβαίνει με τις μετακινήσεις Αστυνομικού Προσωπικού και τη διαχείριση της παγίας προκαταβολής.
«Παρά τις επανειλημμένες μας παρεμβάσεις,

Μετακινήσεις χωρίς αποζημίωση;
αναφορικά με τις μετακινήσεις του αστυνομικού
προσωπικού και την κάλυψη της πάγιας προκαταβολής, κατά περιόδους από τις υφιστάμενες υπηρεσίες του Α.Ε.Α. δεν διαφαίνεται η βούληση ως
και καμία πρόοδος επί του θέματος αυτού. Σήμερα,
επανερχόμαστε εκ νέου με αφορμή το υπ’ αριθμ.
315/2/12 από 09/08/2019 επισυναπτόμενο
έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων

Σάμου και τα καταγγελλόμενα σε αυτό, όπου παρατηρείται για μία ακόμα φορά η διοικητική αυθαιρεσία που αφήνει κυριολεκτικά έκθετους τους
συναδέλφους μας, πένητες και μερικώς αστέγους
μεσούσης της θερινής περιόδου. Και όλα αυτά για
έκτακτους υπηρεσιακούς λόγους δίχως αυτοί οι
λόγοι να συνδέονται με τα προβλεπόμενα της χορήγησης εξόδων και διοικητικής μέριμνας. Ευελ-

πιστούμε ότι, επί Αρχηγεία σας θα εκλείψουν αυτοί
οι λόγοι, ενώ παράλληλα θα δοθούν οι δέουσες
εντολές για την πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή
των διατάξεων της Κ.Υ.Α. 8001/5/77-κε – ΦΕΚ
1399/Β/20-04-2017, ώστε να μην επανερχόμαστε συνεχώς σε αυτονόητα ζητήματα. Ειδάλλως,
θα πρέπει να ασκηθεί από το Α.Ε.Α. ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος».
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ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Προβληματισμός για την επαναλειτουργία
του καταστήματος κράτησης φυλακών τύπου Γ’

Ε

ρωτηματικά τίθενται από το συνδικαλιστικό
μας κίνημα με αφορμή τις εξαγγελίες για τα
Καταστήματα Κράτησης Φυλακών Τύπου Γ’.
Η Ομοσπονδία μας, με αφορμή έγγραφο της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας,
αναφέρει στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ.
Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ ότι «οι πρόσφατες εξαγγελίες από τον κ. Πρωθυπουργό της χώρας περί
ίδρυσης Καταστήματος Κράτησης Φυλακών Τύπου
Γ’ στην ευρύτερη περιοχή του Δομοκού εγείρει μείζονα ζητήματα ως προς την επαναλειτουργία αυτού
του μέτρου.
Παρότι από το έτος 2015 και εντεύθεν, έχει ανασταλεί η λειτουργία του κα χωρίς να θέλουμε να
υπεισέλθουμε σε ζητήματα αμιγώς πολιτικά, είμαστε
υποχρεωμένοι ωστόσο να αφουγκραστούμε τις εύ-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη χορήγηση
δανείων

Σ

υναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Σας γνωρίζουμε ότι, αναρτήθηκε, τόσο στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας
μας, όσο και σε αυτή του ΤΕΑΠΑΣΑ, τo υπ’
αριθμ. 1030/19/1825316 από 02-092019 έγγραφο του Ταμείου που αφορά την
επανέναρξη υποβολής αιτήσεων για χορήγηση δανείων έτους 2019 και παρακαλούμε για την ενημέρωση των συναδέλφων.

λογες ανησυχίες της Πρωτοβάθμιας Οργάνωσής
μας και να σας επισυνάψουμε την σχετική με το θέμα αλληλογραφία, με την παράκληση όπως τα διαλαμβανόμενα σε αυτή τύχουν κατάληξης.
Η άμεση θεσμική σας παρέμβαση κρίνεται αναγκαία αλλά και επιβεβλημένη, διότι επανέρχεται ένα
θέμα το οποίο έχει βαθιές κοινωνικές προεκτάσεις,
με ότι αυτό συνεπάγεται για την τοπική κοινωνία,
αλλά και για την Ελληνική Αστυνομία, η οποία θα
κληθεί για μία ακόμη φορά να σηκώσει το βάρος
αυτού του εγχειρήματος και για να ευοδωθούν αυτές οι προσδοκίες θα πρέπει να ενισχυθεί στο μέτρο που της αναλογεί τόσο σε έμψυχο δυναμικό
όσο και υλικοτεχνικά μέσα».
Να σημειώσουμε ότι η Ένωση αναφέρεται αναλυτικά στην έλλειψη αστυνομικού προσωπικού και
τονίζει: «Θέλουμε επίσης να επισημάνουμε ότι η
λειτουργία των φυλακών χωρίς ύπαρξη ιατρείου
αλλά και η μη δυνατότητα αντιμετώπισης στοιχειωδών πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας στο Κέντρο Υγείας Δομοκού, δημιούργησε τεράστια προβλήματα καθώς ακόμη και για ασήμαντες αφορμές
πραγματοποιούνταν μεταγωγές στο Γενικό νοσοκομείο Λαμίας, το οποίο σημειωτέον βρίσκεται 40
χιλιόμετρα μακριά, χωρίς να υφίσταται εναλλακτικών δρομολόγιο και χωρίς αυτό να διαθέτει ξεχωριστό χώρο υποδοχής στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το ενδεχόμενο
τήρησης των κανόνων ασφαλείας.
Για τους λόγους αυτούς εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην επαναλειτουργία του καταστήματος
κράτησης φυλακών τύπου Γ’ στο Δομοκό και σε
κάθε περίπτωση αν και εφόσον επαναλειτουργήσουν εκεί, θα πρέπει ως ελάχιστες προϋποθέσεις
να υλοποιηθούν τα εξής α) κάλυψη των θέσεων
αποκλειστικά από αστυνομικούς εκτός Διεύθυνσης
Αστυνομίας Φθιώτιδας και β) ίδρυση ιατρείου εντός

των φυλακών καθώς και αναβάθμιση του Κέντρου
Υγείας Δομοκού για την αντιμετώπιση στοιχειωδών
πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας».

Άμεση παρέμβαση της ΠΟΑΣΥ

Εξάλλου, μετά από το υπ’ αριθ. 28/2019 έγγραφό της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Φθιώτιδας, με το οποίο καταγγέλλονταν η μη πίστωση σε μετακινούμενους συνάδελφους του οριζόμενου στο υπ’ αριθ. 1588/18/1017102 από
21-05-2018 έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης
του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων
/ Α.Ε.Α. ποσοστού προκαταβολής των δικαιούμενων χρηματικών ποσών, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, επικοινώνησε την 13-09-2019 με τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κ. Νικόλαο
ΧΡΗΣΤΟΥ και αφού προσπάθησε να ενημερωθεί
για τους λόγους της προαναφερόμενης ανακολουθίας της Διοίκησης, δήλωσε ότι το συνδικαλιστικό
μας Κίνημα δε θα δεχθεί στο μέλλον όμοιες συμπεριφορές εις βάρος των συναδέλφων μας, ενώ θα
αναμένει από το Υπουργείο μας την άμεση οικονομική αποκατάσταση του ένστολου προσωπικού
της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ο κ. Γενικός Διευθυντής, από την πλευρά του,
γνώρισε στον Πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. ότι, η μη τήρηση των διαλαμβανομένων στο υπ’ αριθ.
1588/18/1017102 από 21-05-2018 έγγραφο
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας οφείλεται
στις γραφειοκρατικές διαδικασίες που έχει η εναλλαγή πολιτικών θέσεων. Επίσης, ενημέρωσε ότι
αποτελεί ένα μεμονωμένο περιστατικό που δεν θα
επαναληφθεί ξανά. Τέλος, δεσμεύτηκε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα πιστωθούν στους προαναφερόμενους συναδέλφους τα χρήματα που

τους υπολείπονται.
Ύστερα από την παραπάνω ενημέρωση, ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ., κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ,
επικοινώνησε - για λόγους πληρότητας - την 1409-2019 και με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, ο οποίος, σήμερα,
16-09-2019, ενημέρωσε τον Πρόεδρο ότι, από
την πλευρά των Υπηρεσιών του Υπουργείου του,
δεν υφίσταται καμία καθυστέρηση στη μεταφορά
των σχετικών πιστώσεων προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Η Ομοσπονδία μας, ως η πολυπληθέστερη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στο παραπάνω σοβαρό οικονομικό ζήτημα και παράλληλα θα προσπαθήσει
να αναδείξει στη Φυσική και Πολιτική Ηγεσία του
Σώματος τα αίτια του ανωτέρου προβλήματος, με
σκοπό η τελευταία να διορθώσει λανθασμένους
χειρισμούς που οδήγησαν σε αυτό και ως εκ τούτου να μην επαναληφθούν όμοια φαινόμενα.

Εκλογική
Αποζημίωση

Κ

ατόπιν ερωτημάτων Πρωτοβάθμιων
Ενώσεων – Μελών μας, αναφορικά με
τον χρόνο καταβολής της εκλογικής
αποζημίωσης των πρόσφατων εθνικών εκλογών, η Ομοσπονδία επικοινώνησε με τις αρμόδιες οικονομικές Υπηρεσίες του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας και πληροφορήθηκε ότι η εν λόγω καταβολή θα λάβει χώρα
την 14η Αυγούστου 2019.

ΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΧΑΝΙΩΝ

Τ

Αναταράξεις λόγω της υποστελέχωσης υπηρεσιών
και των πρόσθετων αναγκών αστυνόμευσης

ον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ
και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη κάλεσε η Ομοσπονδία
να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις καταγγελίες
που διατυπώνονται σε αντίστοιχα έγγραφα από
τις Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Βοιωτίας, Καρδίτσας, Πρέβεζας και Χανίων με
κοινό αντικείμενο την ενίσχυση με αστυνομικό
προσωπικό των Δ.Α. Βοιωτίας, Καρδίτσας, Πρέβεζας και Χανίων.
«Παρακαλούμε να εξετάσετε τα αιτήματα των
Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων μας σύμφωνα με
τους λόγους και τα επιχειρήματα που προβάλλονται, ώστε στο μέτρο του εφικτού να υπάρχουν οι ανάλογες αποφάσεις από την πλευρά
του Αρχηγείου, που θα συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών και
την πληρέστερη αστυνόμευση και ενίσχυση του
αισθήματος ασφάλειας αυτών των περιοχών»
σημειώνει η Ομοσπονδία μας στο έγγραφό της.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βοιωτίας
τονίζει μεταξύ άλλων: Παρατηρείται λοιπόν το
φαινόμενο τα επαρχιακά αστυνομικά τμήματα
να έχουν τεράστια έλλειψη προσωπικού αδυ-

νατώντας πλέον να διαθέσουν ακόμα και εποχούμενη περιπολία ενώ όποτε αυτό καθίσταται
δυνατό, να επανδρώνεται το περιπολικό με ένα
μόνο αστυνομικό με επακόλουθο από την μία
την καλλιέργεια αισθήματος ανασφάλειας και
ανησυχίας στους πολίτες της Βοιωτίας και από
την άλλη οι ίδιοι οι αστυνομικοί να αισθάνονται
αδύναμοι και εκτεθειμένοι κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων τους. Το απαράδεκτο και συνάμα επικίνδυνο φαινόμενο της διάθεσης εποχούμενων περιπολιών με έναν μόνο αστυνομικό
ακόμα και όταν πρόκειται για γυναίκα αστυνομικό, κατά παράβαση των σχετικών κανονισμών, δυστυχώς παρατηρείται πλέον ακόμα και
σε κεντρικές υπηρεσίες π.χ. Τμήμα Ασφαλείας
Λιβαδειάς, Τμήμα Ασφαλείας Θηβών, Αστυνομικό Τμήμα Θηβών.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καρδίτσας αιτιολογώντας την αναγκαιότητα ενίσχυσης με νέα αστυνομική δύναμη, αναφέρεται
στην ίδρυση του Αστυνομικού Τμήματος λίμνης
Πλαστήρα και στο νέο Τμήμα Τροχαίας αυτοκινητοδρόμων Καρδίτσας, τονίζοντας ότι με την
ίδρυση των νέων αυτών υπηρεσιών τα τελευταία
δύο χρόνια και την παράλληλη πλήρη στελέχω-

ση των ομάδων ΔΙΑΣ στις πόλεις, τις αποσπάσεις στα νησιά και τον Έβρο για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών και τις συνεχόμενες καθημερινές μετακινήσεις των ομάδων
ΟΠΚΕ στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας
τους τελευταίους μήνες έχουν οδηγηθεί σε
υπηρεσιακή δυσχέρεια όλες σχεδόν οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πρέβεζας
τονίζει ότι κατά τις τακτικές μεταθέσεις του
2019 το αρμόδιο συμβούλιο μεταθέσεων αποφάσισε την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πρέβεζας για πλήρωση κενών οργανικών
θέσεων με πέντε αστυνομικούς εκ των οποίων
τρεις βαθμοί και δύο αστυφύλακες. Παρόλα αυτά ο ένας από τους παραπάνω αστυνομικούς
ακύρωσε τη μετάθεσή του και επιπρόσθετα άλλοι δύο αστυνομικοί μετατέθηκαν από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Πρέβεζας στον τόπο συμφερόντων τους. Εύκολα λοιπόν γίνεται αντιληπτό
ότι επί της ουσίας η ενίσχυση της Διεύθυνσης
είναι ελάχιστη με την έλλειψη αστυνομικού
προσωπικού να είναι κάτι παραπάνω από εμφανής αφού κάθε μήνα μετακινούνται για τη
διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα νη-

σιά του Αιγαίου και στον Έβρο περίπου 20
αστυνομικοί.
Τέλος, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Χανίων αφού τονίζει «στο ίδιο έργο θεατές ή
αλλιώς φωνή βοώντος εν τη ερήμω»… αναφέρεται αναλυτικά στις υπάρχουσες ανάγκες. Ειδικότερα σημειώνει ότι στη Διεύθυνσή μας
υπάρχει η «καυτή πατάτα» των δύο καταστημάτων κράτησης, η καθημερινή 24ωρη φύλαξη
της αμερικανικής βάσης, η επιτήρηση των γραφείων του κυβερνώντος κόμματος, η 24ωρη
φύλαξη της εβραϊκής συναγωγής, η 24ωρη φύλαξη του δικαστικού Μεγάρου Χανίων, η αστυνόμευση του αεροδρομίου Χανίων και ο τεράστιος όγκος επισκεπτών που εξυπηρετεί ετησίως, τέσσερις ΠΑΕ σε εθνικές κατηγορίες,
ενεργά στέκια γνωστών-αγνώστων αναρχικών,
εκκρεμείς ενέργειες όσον αφορά το κτίριο της
rosa nera, τουριστικά θέρετρα και λοιπά. Οι
προφορικές δεσμεύσεις της προηγούμενης φυσικής ηγεσίας ήταν η μεγαλύτερη ενίσχυση στη
διεύθυνση αστυνομίας Χανίων πλην όμως αντί
αυτού, μας «φιλοδώρησαν» με τρεις έκτακτες
μεταθέσεις κατά το έτος 2018 και τις οκτώ θέσεις μετατιθέμενων του έτους 2019.

(
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είπαν &
έγραψαν

εκΚΕΝΤΡΙκός
Η τελευταία απόφαση του Στ΄ Τμήματος
του ΣτΕ για το ισχύον μισθολόγιο αποτελεί
μια ακόμα επιβεβαίωση της ορθής πολιτικής της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. όσον αφορά τη βελτίωση της οικονομικής θέσης του Έλληνα αστυνομικού στη «μεταμνημονιακή» εποχή. Ανεξάρτητα από την αναμενόμενη τελική απόφαση της Ολομέλειας του ανωτάτου δικαστηρίου, οδηγούμαστε σε μία δικαιότερη βάση για το μισθολόγιο των αστυνομικών. Η
προσπάθεια βέβαια είχε ξεκινήσει με τις προσφυγές κατά των προηγούμενων μισθολογίων, αρχής
γενομένης αμέσως αμέσως από τα μαύρα χρόνια
του 2012. Έτσι, το μισθολόγιο από το 2012 έως
το 2014 με απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ κηρύχτηκε αντισυνταγματικό. Στη συνέχεια, το 2015
και 2016, με τη δεύτερη απόφαση της Ολομέλειας
του ΣτΕ, ξανά αντισυνταγματικές οι νέες ρυθμίσεις. Και τώρα, το 2019, ξανά αντισυνταγματικό
το νέο μισθολόγιο των ένστολων που είχε ψηφιστεί το 2017. Τα υπενθυμίζουμε όλα αυτά διότι
δεν έγιναν από μόνα τους. Πέρα από το δικαστικό
αγώνα, η δυναμική του συνδικάτου κρίνεται και
στο γνώριμο δρόμο του αγώνα με πανό και
ντουντούκες. Όπως έδειξε και η Θεσσαλονίκη.
Η 84η ΔΕΘ είχε και πάλι την τιμητική
της. Οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων
Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων κατάφεραν να διαψεύσουν τις Κασσάνδρες. Με την
πανελλαδική ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας μια ημέρα πριν από τα επίσημα εγκαίνια
από τον νέο πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, απέδειξαν ότι συνεχίζουν δυναμικά την
προσπάθειά τους να πείσουν τους κυβερνώντες
ότι δεν υπάρχουν περιθώρια αναμονής. Τα
προβλήματα είναι πολλά και οι κίνδυνοι για
όλους ελλοχεύουν παντού.
Ενθαρρυντικές οι τοποθετήσεις της νέας
πολιτικής και φυσικής ηγεσίας στο πρώτο, μετά τις βουλευτικές εκλογές και το σχηματισμό νέας κυβέρνησης, Γενικό Συμβούλιο των
Πρωτοβαθμίων Οργανώσεών μας, που συνεδρίασε στην Αθήνα το διήμερο 30-31 Ιουλίου 2019.

Μ

Πολυθεματική έκθεση ζωγραφικής
Μια εξαιρετική έκθεση ζωγραφικής
με μοναδικά έργα της συναδέλφου
Μαρίας Παπαδοπούλου φιλοξενήθηκε στην ομαδική έκθεση εικαστικών ART STEPS στο ΤERRA PETRA
art place στην Πετρούπολη (Θέατρο Πέτρας) με την επιμέλεια του
εικαστικού κ. Γιώργου Τζίμα.
Στα εγκαίνια παρέστη ο πρόεδρος
της Ομοσπονδίας μας κ. Γρηγόρης Γερακαράκος, ο
οποίος δράττοντας την ευκαιρία, τόνισε μεταξύ άλλων ότι η έκθεση αυτή είναι η καλύτερη απάντηση
σε όσους πίσω από τη μπλε στολή του αστυνομικού
βλέπουν μόνο το απρόσωπο όργανο της εκτελεστικής εξουσίας. Με το παράδειγμά της αποδεικνύει
ότι οι αστυνομικοί ασχολούνται στον ελεύθερο
χρόνο τους και με τα γράμματα και με τις τέχνες.
Η συνάδελφός μας, η Μαρία Παπαδοπούλου, υπηρετεί στην αστυνομία 27 χρόνια και με
το ανήσυχο πνεύμα της ανακάλυψε το συνδικαλισμό από πολύ νωρίς. Τότε που τα σωματεία ήταν ακόμα παράνομα. Στη συνέχεια ανακάλυψε και το ταλέντο της στη ζωγραφική και σήμερα είναι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάζει αυτήν την ατομική πολυθεματική έκθεση. Είμαστε υπερήφανοι γι αυτό. Και η παρουσία μας εδώ σήμερα, εμένα,
του αντιπροέδρου Οικονομικών και άλλων στελεχών μας, αυτό αποδεικνύει. Της αξίζουν
πολλά μπράβο. Θέλω να την ευχαριστήσω για την εξωστρεφή δράση που παρουσιάζει
και να ευχηθώ να βρει μιμητές.
Η Ομοσπονδία έθεσε συγκεκριμένα ζητήματα και
απαίτησε να δοθούν απαντήσεις εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Μια αχτίδα φωτός
φάνηκε και από τις συναντήσεις με άλλους
υπουργούς της νέας κυβέρνησης. Ελπίζουμε να
λάβουν το μήνυμα του συνδικαλιστικού μας κινήματος στη νέα, μετεκλογική εποχή, με στόχο
την επιτυχή κατάληξη του αγώνα μας σε όλα τα
επίπεδα και για όλα τα εκκρεμή ζητήματα.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα έχει μεγάλες προσδοκίες από τη νέα πολιτική
και φυσική ηγεσία διότι όλοι γνωρίζουν πολύ
καλά τα προβλήματα και αναλαμβάνουν θέσεις
ευθύνης μετά από μια κυβέρνηση και μια ηγε-

ια παρατεταμένη προεκλογική περίοδος που σημαδεύτηκε
από έντονες πολιτικές κόντρες και αντιπαραθέσεις έλαβε
χώρα με τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.
Στο επίκεντρο βρέθηκε και η πολιτική του υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη αφού τα θέματα της εγκληματικότητας, της ανασφάλειας
πολιτών και αστυνομικών, το μεταναστευτικό και άλλα απασχολούσαν συνεχώς τα πολιτικά κόμματα. Το συνδικάτο μας δεν θα μπορούσε να παραβλέψει τη συγκυρία αυτή, διεκδικώντας για τον Έλληνα αστυνομικό τις δεσμεύσεις όλων των κομμάτων με στόχο τη
βελτίωση της καθημερινότητάς του, υπηρεσιακώς και προσωπικώς.
Είναι, λοιπόν, χαρακτηριστική η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας μας
εκείνο το διάστημα για την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κα
Όλγα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ, η οποία μέσω αλλεπάλληλων προεκλογικών
συνεντεύξεων, προσπαθούσε όχι μόνο να παρουσιάσει ανύπαρκτο
κυβερνητικό έργο αλλά και να εμφανίσει ως υπαίτιους της κυβερνητικής απραξίας τους συνδικαλιστές της Ελληνικής Αστυνομίας!

σία που όπως αποδείχθηκε αντί να επιλύσουν
προβλήματα, ήθελαν να αποδομήσουν το αστυνομικό σύστημα, αλλά και το συνδικαλιστικό
μας κίνημα με τις ΕΔΕ και τα μέτρα που πήραν,
επειδή τους ενοχλούσε η φωνή μας.
Λεπτομερής ενημέρωση για την ένταξη
στον Κλάδο Υγείας του ΤΕΑΠΑΣΑ των
ασφαλισμένων της πρώην Χωροφυλακής έγινε
στο τελευταίο Γενικό Συμβούλιο από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Παροχών Πύραρχο κ.
Ευάγγελο Τζαλοκώστα και τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου Αστυνόμο Α’ κ. Σμεράιδο.
Η Νέα Αστυνομία, στις σελίδες 6-7 αναφέρεται
αναλυτικά στο θέμα αυτό.

«Άμεση πρόσληψη 1.500 νέων
αστυνομικών μέχρι το τέλος του
έτους. Ανασύσταση των ομάδων
«ΔΙΑΣ» και «ΔΕΛΤΑ». Ήδη η
παρουσία της αστυνομίας είναι
πιο αισθητή σε όλη την Ελλάδα.
Αλλά και ανανέωση του στόλου
των περιπολικών της ΕΛ.ΑΣ.
μέσα στο 2020».

Κυριάκος Μητσοτάκης
Πρωθυπουργός

«Η δεξιά κυβέρνηση Μητσοτάκη,
κατά παράβαση των
πολύχρονων προσπαθειών για
την αναβάθμιση της Ελληνικής
Αστυνομίας και αδιαφορώντας
προκλητικά για τις γενικευμένες
αντιδράσεις στις τάξεις των
Αστυνομικών, όχι μόνον
προχωρά στην πρόσληψη
ειδικών φρουρών εκτός
πανελληνίων εξετάσεων, αλλά
κλιμακώνει με το χειρότερο
τρόπο την κακοποίηση της
Ελληνικής Αστυνομίας. Για να
προσλάβουν τους ειδικούς
φρουρούς, καταργούν 1115
νευραλγικές οργανικές θέσεις
κυρίως Αστυφυλάκων».

Γιάννης Ραγκούσης
Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της
Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ

ΑΤ-ΑΞΙΕΣ
Μίλησε και η απούσα…
«Επειδή το ψέμα έχει κοντά ποδάρια και για να μην υποπέσει
στο αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων, την προτρέπουμε
στην επόμενη συνέντευξή της να ανασύρει από τα συρτάρια της
τα έγγραφα που της έχουμε αποστείλει για όλα τα εκκρεμή ζητήματα που μας απασχολούν ώστε να διαπιστώσει το μέγεθος του
ατοπήματος στο οποίο έχει περιπέσει.
Δεν είναι φυσικά η πρώτη φορά, που προσφεύγει στην προσφιλή της τακτική να επιρρίπτει τις ευθύνες της κυβερνητικής ανεπάρκειας στο συνδικαλιστικό μας κίνημα.
Το κάνει συστηματικά για να καλύψει την τεράστια απόσταση
που χωρίζει τις προεκλογικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ από το μη
έργο που αφήνει πίσω της.
Η κα Υπουργός γνωρίζει αλλά παρασιωπά το γεγονός ότι αγωνιστήκαμε και συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για την αναγνώρισηθεσμοθέτηση της επικινδυνότητας του αστυνομικού επαγγέλματος,
για τον πλήρη σεβασμό στις αποφάσεις του ΣτΕ που τελεσίδικα

έχουν αποφανθεί για επιστροφή των μισθών μας στα επίπεδα του
2012, για γενναίες προσλήψεις αστυφυλάκων μέσω Πανελληνίων
εξετάσεων, για την αναβάθμιση των Αστυνομικών Σχολών, για τη
θεσμοθέτηση της απαλλαγής της Αστυνομίας από τα μέτρα ασφαλείας εντός των αγωνιστικών χώρων, για τη διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΣ με τη συμμετοχή εκπροσώπου της
Ομοσπονδίας μας, για την καταβολή αξιοπρεπούς εκλογικής αποζημίωσης, για την καταβολή επιδόματος ΕΚΑΜ, για καθαριότητα
στις αστυνομικές υπηρεσίες, ουσιαστικές συνθήκες υγιεινής και
ασφάλειας και τόσα άλλα που αναλυτικά διαλαμβάνονται στα ψηφίσματα και στις αποφάσεις των συνδικαλιστικών μας οργάνων.
Επί όλων αυτών των ζεόντων προβλημάτων, η κα Υπουργός,
καλείται να δώσει πειστικές απαντήσεις. Άλλως, ας συμβιβαστεί με
την αλήθεια των πενιχρών της πεπραγμένων και της εκκωφαντικής
της απουσίας από τις μεγάλες τομές που δεν έγιναν στην Ελληνική
Αστυνομία ούτε κατά τη διάρκεια της δικής της υπουργίας».

