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1. Ǿ ıȣȞįȚțĮȜȚıĲȚțȒ İȜİȣșİȡȓĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ ĲȩıȠ ıĲȠ įȘȝȩıȚȠ ȩıȠ țĮȚ ıĲȠȞ
ȚįȚȦĲȚțȩ ĲȠȝȑĮ. ȉȠ įȚțĮȓȦȝĮ ĮȣĲȩ ȡȣșȝȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȞȩȝȠ țĮȚ İȓȞĮȚ
įİțĲȚțȩ ʌȡȩıșİĲȦȞ ʌİȡȚȠȡȚıȝȫȞ ȖȚĮ ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ĲȦȞ ǼȞȩʌȜȦȞ ǻȣȞȐȝİȦȞ țĮȚ
ĲȦȞ ȈȦȝȐĲȦȞ ǹıĳĮȜİȓĮȢ. ȉȠ ȀȡȐĲȠȢ ȜĮȝȕȐȞİȚ ĲĮ ʌȡȠıȒțȠȞĲĮ ȝȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘ
įȚĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ıȣȞįȚțĮȜȚıĲȚțȒȢ İȜİȣșİȡȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ĮȞİȝʌȩįȚıĲȘ ȐıțȘıȘ ĲȦȞ
ıȣȞĮĳȫȞ ȝ’ ĮȣĲȒ įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ İȞĮȞĲȓȠȞ țȐșİ ʌȡȠıȕȠȜȒȢ ĲȠȣȢ, ȝȑıĮ ıĲĮ ȩȡȚĮ ĲȠȣ
ȞȩȝȠȣ.
2. Ǿ ĮʌİȡȖȓĮ ĮʌȠĲİȜİȓ įȚțĮȓȦȝĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ ıĲȠ įȘȝȩıȚȠ țĮȚ ĲȠȞ ȚįȚȦĲȚțȩ
ĲȠȝȑĮ țĮȚ ĮıțİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ȞȩȝȚȝĮ ıȣıĲȘȝȑȞİȢ ıȣȞįȚțĮȜȚıĲȚțȑȢ ȠȡȖĮȞȫıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘ
įȚĮĳȪȜĮȟȘ țĮȚ ʌȡȠĮȖȦȖȒ ĲȦȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ țĮȚ İȡȖĮıȚĮțȫȞ ȖİȞȚțȐ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ
ıȣȝĳİȡȩȞĲȦȞ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ. ȈĲȚȢ įȘȝȩıȚİȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ țĮȚ ıİ ȩıİȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ
ʌĮȡȑȤȠȣȞ țȠȚȞȦȞȚțȐ ĮȖĮșȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ĮıĳĮȜİȓĮȢ,
İĳȩıȠȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌİȡȖȓĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ ȕȜȐȕȘ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȣȝĳȑȡȠȞ.
ȈĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ĲȦȞ İȞȩʌȜȦȞ įȣȞȐȝİȦȞ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș ĮʌİȡȖȓĮ. ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș
ĮʌİȡȖȓĮ ȝİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȝȠȡĳȒ ıĲȠȣȢ įȚțĮıĲȚțȠȪȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȢ țĮȚ ı’ ĮȣĲȠȪȢ ʌȠȣ
ȣʌȘȡİĲȠȪȞ ıĲĮ ıȫȝĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ. ȉȠ įȚțĮȓȦȝĮ ĲȦȞ ȣʌĮȜȜȒȜȦȞ ĲȘȢ ĲȠʌȚțȒȢ
ĮȣĲȠįȚȠȓțȘıȘȢ țĮȚ ĲȦȞ ȞȠȝȚțȫȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ įȘȝȠıȓȠȣ įȚțĮȓȠȣ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠȣ
ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ĲȦȞ țȐșİ ȝȠȡĳȒȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ įȘȝȩıȚȠȣ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ Ȓ țȠȚȞȒȢ ȦĳȑȜİȚĮȢ,
ʌȠȣ Ș ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣȢ ȑȤİȚ ȗȦĲȚțȒ ıȘȝĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟȣʌȘȡȑĲȘıȘ ȕĮıȚțȫȞ ĮȞĮȖțȫȞ
ĲȠȣ țȠȚȞȦȞȚțȠȪ ıȣȞȩȜȠȣ, ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıĲȠȣȢ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣȢ ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪȢ ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ
ʌȠȣ ĲȠ ȡȣșȝȓȗİȚ. ȅȚ ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȓ ĮȣĲȠȓ įİȞ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĳșȐȞȠȣȞ ȑȦȢ ĲȘȞ țĮĲȐȡȖȘıȘ
ĲȠȣ įȚțĮȚȫȝĮĲȠȢ ĲȘȢ ĮʌİȡȖȓĮȢ Ȓ ĲȘȞ ʌĮȡİȝʌȩįȚıȘ ĲȘȢ ȞȩȝȚȝȘȢ ȐıțȘıȒȢ ĲȠȣ.
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SMS
Συναδέλφισσες,
συνάδελφοι
Η ΠΟΑΣΥ με τη δυναμική
της πορεία καταγράφει
μια ακόμα σημαντική
κατάκτηση. Το γεγονός
ότι στην επικείμενη
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τροποποίηση του άρθρου
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Αθήνα, Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27
τηλ.: 210.7770.685
fax: 210.7770.682
Εκδότης
Γρηγόρης Γερακαράκος
Υπεύθυνος έκδοσης
Χρήστος Συνδρεβέλης
Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων
Συντακτική Ομάδα
Νικόλαος Καραπάνος
Αθανάσιος Αθανασόπουλος
Σχεδιασμός - Σελιδοποίηση
www.2plus1.gr
Εκτύπωση
Diamond Print s.a.
Τα ενυπόγραφα άρθρα
δεν εκφράζουν υποχρεωτικά
τις θέσεις της ιδιοκτησίας
ή της σύνταξης
της «Νέας Αστυνομίας».

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

H Βρετανίδα Πρωθυπουργός κα Βανέσσα Μέι ανακοίνωσε ότι η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Μεγάλης Βρετανίας θα προχωρήσει στην υλοποίηση
μεγάλης αντιτρομοκρατικής άσκησης το προσεχές φθινόπωρο. Η απροσδόκητη τυφλή επίθεση έξω από το Κοινοβούλιο, αναγκάζει τις διωκτικές υπηρεσίες να αναθεωρήσουν και πάλι τα σχέδιά τους.

Επιστολή συμπαράστασης της ΠΟΑΣΥ
σε Βρετανική Πρεσβεία και EuroCop
Οι τυφλές πράξεις βίας, το μίσος και η απαξίωση της ανθρώπινης ζωής δεν έχουν
κανένα κοινό σημείο με τα ευρωπαϊκά ιδεώδη και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό
ην αμέριστη συμπαράστασή μας
στα θύματα της
τρομοκρατικής επίθεσης
στο Λονδίνο εξέφρασε
η Ομοσπονδία με επιστολή που απέστειλε
τόσο στην Πρεσβεία του
Ηνωμένου Βασιλείου
στην Αθήνα όσο και στα
κεντρικά γραφεία της
EuroCop στο Λουξεμβούργο.
Στην επιστολή προς
την κα Κέιτ Σμιθ, τη
Βρετανίδα πρέσβη, η ΠΟΑΣΥ σημειώνει
ότι εκφράζει τον αποτροπιασμό και την
οδύνη των Ελλήνων Αστυνομικών για
την αιματηρή τρομοκρατική επίθεση
στην καρδιά της Βρετανικής πρωτεύουσας, που είχε ως τραγικό αποτέλεσμα
τον απροσδόκητο θάνατο αθώων ανθρώπων, μεταξύ αυτών και ενός Βρετανού συναδέλφου μας.
Δεχθείτε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τις ευχές για ταχεία ανάρρωση
όλων των τραυματιών, με τη διαβεβαίωση ότι εδώ στην Ελλάδα, η Ελληνική
Αστυνομία συμμετέχει ενεργά στον διεθνή αγώνα κατά της τρομοκρατίας απ’
όπου κι αν αυτή προέρχεται.
Μετά και τα χθεσινά γεγονότα, συνέ-

Τ

χεια άλλων φρικαλέων
πράξεων σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες,
δεν πρέπει κανείς πλέον
να έχει ψευδαισθήσεις
για την τεράστια σημασία της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής στα
θέματα της αστυνομικής
συνεργασίας και της
αμοιβαίας υποστήριξης
όπου τούτο απαιτείται.
Οι τυφλές πράξεις
βίας, το μίσος και η
απαξίωση της ανθρώπινης ζωής δεν έχουν κανένα κοινό σημείο με τα ευρωπαϊκά ιδεώδη και τον
ευρωπαϊκό πολιτισμό.
Οφείλουμε όλοι επομένως να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας προς την
κατεύθυνση της θωράκισης των ευρωπαϊκών κοινωνιών από τις νέες τρομοκρατικές απειλές γνωρίζοντας εκ των
προτέρων ότι ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας θα έχει υψηλό κόστος.
Ωστόσο, οι σκοταδιστές της βίας δεν είναι αήττητοι. Το εγγυώνται όλες οι υγιείς ευρωπαϊκές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων των αρχών ασφαλείας και
της δικής μας χώρας.
Εξάλλου, απευθυνόμενη η ΠΟΑΣΥ και
προς την πρόεδρο της Εκτελεστικής

Γραμματείας EuroCop κα Angels Bosch, σημειώνει:
Κυρία Πρόεδρε,
Συγκλονισμένοι από τα τελευταία
δραματικά γεγονότα στο Λονδίνο, όπου
δυστυχώς ένας Βρετανός αστυνομικός
έπεσε θύμα εν ώρα υπηρεσίας έξω από
το Βρετανικό Κοινοβούλιο κατά τη
διάρκεια τρομοκρατικής επίθεσης,
απευθυνόμαστε σε σας για να επισημάνουμε ως συνδικαλιστικοί φορείς την
αναγκαιότητα της περαιτέρω ενδυνάμωσης του αγώνα μας για την ενίσχυση
των αστυνομικών δομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γνωρίζουμε ότι η EuroCop έχει ψηλά
στην ατζέντα της αυτήν την προτεραιότητα, ωστόσο αναμένουμε τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων έτσι ώστε να
γίνει απολύτως σαφές ότι ως Αστυνομικοί ενδιαφερόμαστε και αγωνιούμε
καθημερινά για τη διασφάλιση του αγαθού της ασφάλειας στην ευρωπαϊκή
ήπειρο, η οποία τείνει να μετατραπεί σε
πεδίο ανεξέλεγκτης τρομοκρατικής
δράσης διεστραμμένων προσώπων είτε
οργανωμένων εγκληματικών στοιχείων
που υπηρετούν ξένα προς την Ευρώπη
συμφέροντα.
Από την πλευρά μας, δηλώνουμε παρόντες στον αντιτρομοκρατικό αγώνα
επιζητώντας την ενίσχυση της συνεργα-

σίας τόσο σε συνδικαλιστικό επίπεδο
όσο και σε αστυνομικό, στο πλαίσιο των
διακρατικών συνεργασιών.
Στο πλαίσιο αυτό, σας ενημερώνουμε
ότι η Ομοσπονδία μας απέστειλε συλληπητήρια επιστολή στην Πρεσβεία του
Ηνωμένου Βασιλείου στην Αθήνα, την
οποία παρακαλούμε όπως διαβιβάσετε
στους αντίστοιχους συνδικαλιστικούς
φορείς – μέλη της EuroCop της Βρετανικής Αστυνομίας.

Η ατζέντα του μήνα

Αυτό είναι το πρόσωπο
της Ελληνικής Αστυνομίας

02-03-17

Παρέμβαση προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Πάνο
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ για την εντοπιότητα αστυνομικού προσωπικού (άρθρο 6 ν.1234/1982).

08-03-17

Τα ιδιαίτερα προβλήματα της Γυναίκας Αστυνομικού αναδείχθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης της Γραμματείας Γυναικών της ΠΟΑΣΥ.

13-03-17

Παρέμβαση προς τους αρμόδιους υπουργούς για την εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας μας στο ΔΣ του ΜΤΣ.

13-03-17

Ενημερώθηκαν οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις για την
εγκύκλιο του ΤΕΑΠΑΣΑ με θέμα «χορήγηση δανείων
έτους 2017».

14-03-17

Αποχώρησε η Ομοσπονδία από την Επιτροπή Κρίσεων
Προαγωγών επειδή δεν συζητήθηκε η πρόταση για το
χρόνιο πρόβλημα των Ανθυπαστυνόμων.

17-03-17

Έκτακτη συνάντηση Αντιπροσωπείας της Ομοσπονδίας
με τον Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου της
ΕΛ.ΑΣ. με αντικείμενο τη μη έγκαιρη καταβολή της αποζημίωσης αναφορικά με τα τροφεία των αστυνομικών
σκύλων.
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λλη μια πράξη αυτοθυσίας Έλληνα Αστυνομικού ήρθε να προστεθεί στις τόσες άλλες καθημερινές πρωτοβουλίες των αφανών Ηρώων της Ελληνικής Αστυνομίας, που επιβεβαιώνουν το
αληθινό πρόσωπό της.
Αυτή τη φορά, ένας συνάδελφός μας που είναι αποσπασμένος από
τη Θεσσαλονίκη στη Χίο για την αντιμετώπιση του «προσφυγικού»,
στην προσπάθειά του να σώσει τη ζωή ενός αλλοδαπού που απειλούσε να αυτοπυρποληθεί, υπέστη και ο ίδιος σοβαρά εγκαύματα. Αψηφώντας το θάνατο, έθεσε πάνω από όλα την προστασία της ζωής του
συνανθρώπου μας και έστειλε ως Έλληνας Αστυνομικός με αυξημένη
την αίσθηση του καθήκοντος, μηνύματα αλτρουισμού και ανθρωπισμού.
Σε αυτές τις δύσκολες
στιγμές, ο πρόεδρος της
Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρης
Γερακαράκος επικοινώνησε τηλεφωνικά με το συνάδελφό μας που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»,

Α

του εξέφρασε την αμέριστη στήριξη, την ευαρέσκειά του και του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση. Επίσης, άμεσα κινητοποιήθηκε η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, η οποία τέθηκε στο πλευρό του
για ό,τι ήθελε χρειαστεί.
Για άλλη μια φορά καλούμε την πολιτεία να συναισθανθεί τις ευθύνες της θωρακίζοντας τον Έλληνα Αστυνομικό από τους κινδύνους
που τον απειλούν καθημερινά. Η αναγνώριση της επικινδυνότητας
του λειτουργήματος και η ενίσχυσή του με θεσμικά και οικονομικά
μέτρα εξακολουθεί να είναι το μεγάλο ζητούμενο.
Τολμήστε και διασφαλίστε μας!

“

17-03-17

Συνεδρίασε η Ομάδα Εργασίας Εκπαίδευσης - Μετεκπαίδευσης, παρουσία του Προέδρου της Ε.Γ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
κ. Γρηγορίου ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ, προκειμένου να επεξεργαστεί προτάσεις για την ουσιαστική βελτίωση του συστήματος εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης.

Χιούμορ... του Α. Πετρουλάκη

Τρία πράγματα
χαρακτηρίζουν το σοφό άνθρωπο:
πρώτο, κάνει ο ίδιος αυτά που
συμβουλεύει τους άλλους να κάνουν,
δεύτερο, δεν κάνει τίποτα
που να αντιβαίνει στην αλήθεια,
τρίτον, είναι υπομονετικός
με τις αδυναμίες των άλλων.

20-03-17

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων των Δ.Σ.
των Ομοσπονδιών των Σ.Α. με το προεδρείο της
Ο.Σ.Υ.Π.Α., λόγω της παραχώρησης των αεροδρομίων
στην FRAPORT.

21-03-17

Συνεδρίασε το ΔΣ της ΠΟΑΣΥ με αντικείμενο τις τρέχουσες συνδικαλιστικές πρωτοβουλίες και τα εκκρεμή προς
επίλυση αιτήματά μας.

22-03-17

Παρέμβαση της Ομοσπονδίας προς τους αρμόδιους
υπουργούς για το επίδομα εξομάλυνσης.

23-03-17

Παρέμβαση της Ομοσπονδίας προς τους αρμόδιους
υπουργούς λόγω αναβλητικότητας στην έκδοση του Π.Δ.
περί οδοιπορικών εξόδων.

Η μάστιγα των τροχαίων ατυχημάτων εξακολουθεί να αφαιρεί ανελέητα
ανθρώπινες ζωές, ανάμεσά τους και πολλοί συνάδελφοί μας.
Τα αίτια πολλά και το έως πότε παραμένει αναπάντητο ερώτημα.

23-03-17

Αίτημα της Ομοσπονδίας προς την Ηγεσία για ενημέρωσή μας όσον αφορά στις δράσεις και τους στόχους των
νεοσυσταθέντων Οργάνων – Υπηρεσιών του Σώματος.

24-03-17

Τον προβληματισμό της Ομοσπονδίας εξέφρασε ο πρόεδρος της ΕΓ κ. Γρηγόρης Γερακαράκος στο πλαίσιο της
παρουσίασης της νέας τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης.

30-03-17

Αντιπροσωπεία της ΠΟΑΣΥ συμμετείχε στη σιωπηρή
συγκέντρωση διαμαρτυρίας των συζύγων θανόντων
στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων
Δυνάμεων.

31-03-17

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρης Γερακαράκος επικοινώνησε τηλεφωνικά με το συνάδελφό μας που
μεταφέρθηκε εκτός κινδύνου από τη Χίο στο νοσοκομείο
«Ευαγγελισμός».

Της σύνταξης

Λέων Τολστόι

”

Δεν μένουμε με σταυρωμένα χέρια
δράση της Ομοσπονδίας και αυτόν τον μήνα ήταν πλούσια,
όπως αποτυπώθηκε και κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού
της Συμβουλίου. Η μη επίλυση εκκρεμών αιτημάτων μας,
όπως η έκδοση του αναγκαίου π.δ. για τα οδοιπορικά, η απόφαση
της κυβέρνησης για το επίδομα εξομάλυνσης, η μεγάλη εκκρεμότητα
του ειδικού μισθολογίου, οι κρίσεις – προαγωγές και η εξέλιξη των
ανθυπαστυνόμων, είναι ζητήματα καθημερινής ενασχόλησης του
προεδρείου. Επίσης, η εντατικοποίηση των Ομάδων εργασίας σε ρόλο
ενισχυτικό της δράσης της Ομοσπονδίας, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα του προεδρείου μας.
Το ίδιο διάστημα ξεχωρίζουν δύο σημαντικές εξελίξεις. Η πρώτη
αφορά την επιλογή ως υποψήφιου τακτικού μέλους για το ΔΣ του
Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), του Αντιπροέδρου Οικονομικών κ. Βασίλη Πανταζής μετά από συσκέψεις των συμβου-

Η

λευτικών επιτροπών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν συσταθεί με πρωτοβουλία του υπουργείου Εργασίας για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΦΚΑ. Πρόκειται για μια εξέλιξη
που τιμά την Ομοσπονδία μας και το συνδικαλιστικό μας κίνημα γενικότερα.
Το ίδιο ισχύει και για το γεγονός ότι για πρώτη φορά στα χρονικά
του ελληνικού κράτους, μια κυβέρνηση αποδέχεται ενόψει της συνταγματικής αναθεώρησης, το αίτημά μας για τροποποίηση του άρθρου
23 του Συντάγματος, προκειμένου να επεκταθεί το δικαίωμα της
απεργίας και στο ένστολο δυναμικό των Σωμάτων Ασφαλείας.
Η Ομοσπονδία με τις συνεχείς της παρεμβάσεις δεν αφήνει τίποτε
αναπάντητο. Πιέζει προς όλες τις κατευθύνσεις έτσι ώστε τα εκκρεμή
μας ζητήματα να τύχουν άμεσης επίλυσης από τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς.

4

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΝέαΑστυνομία Μάρτιος 2017

Χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων
αναγκών σε ασφαλισμένους
τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάΤα δάνεια που χορηγούνται από τους Τομείς
κτων αναγκών σε ασφαλισμένους των ΤοΠρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στους ασφαλισμέμέων Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ.
νους τους (ένστολο και πολιτικό προσωπικό), θα
προχώρησε το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο 5,5 % και η
Ειδικότερα, εγκρίθηκε, μετά από σχετική πρόδιάρκεια αποπληρωμής τους ορίζεται σε 36
ταση του Ταμείου, η αποδέσμευση κεφαλαίων
(τριάντα έξι) ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες
των Τομέων Τ.Π.ΑΣ. (3.000.000,00 €),
δόσεις.
Τ.Π.Υ.Α.Π. (2.000.000,00 €) και Τ.Π.Υ.Π.Σ.
γ. Δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση δανείου
(2.100.000,00 €) για τη χορήγηση προσωπικών
Ι. Ελληνική Αστυνομία: Οι ασφαλισμένοι (ένδανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους
στολο και πολιτικό προσωπικό) των Τομέων
τους για το έτος 2017. Το Δ.Σ. καθόρισε τους
Τ.Π.ΑΣ. (χωροφυλακή) και Τ.Π.Υ.Α.Π. (αστυνομία
όρους και προϋποθέσεις χορήγησης των προσωπόλεων), που έχουν συμπληρώσει δέκα (10) έτη
πικών δανείων εκτάκτων αναγκών, ως εξής:
ασφάλισης και κατώτατο όριο μηνιαίων καθαρών
α. Σκοπός χορήγησης των προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών
Τα δάνεια εκτάκτων αναγκών χοǼȉǾ
ȆȅȈȅ
ȂǾȃǿǹǿǹ
ȉȅȂǼǹȈ
ρηγούνται αποκλειστικά για την ανǹȈĭǹȁǿȈǾȈ
ǻǹȃǼǿȅȊ
ǻȅȈǾ
τιμετώπιση εξόδων σε περιπτώσεις
νοσηλείας ή θεραπείας λόγω ασθέ10-20
3.001,40 €
90,63 €
νειας, τοκετού, θανάτου, γάμου,
ȉȆǹȈ.
20 țĮȚ ȐȞȦ
4.002,86 €
120,87 €
έκτακτης στεγαστικής ανάγκης και
λουτροθεραπείας. Τα εν λόγω περι10-20
3.001,40 €
90,63 €
ȉ.Ȇ.Ȋ.ǹ.Ȇ.
στατικά πρέπει να αφορούν τον ίδιο
20 țĮȚ ȐȞȦ
4.002,86 €
120,87 €
τον δανειοδοτούμενο ή συντηρούμε3 -10
2.000,27 €
60,40 €
νο από αυτόν μέλος της οικογένειάς
του ή προκειμένου περί αγάμου και
10-20
3.001,40
€
90,63 €
ȉȆ.Ȋ.Ȇ.Ȉ.
της πατρικής οικογένειάς του.
20 țĮȚ ȐȞȦ
4.002,86 €
120,87 €
β. Επιτόκιο – διάρκεια αποπληρωμής

Σ

αποδοχών 700 €.
ΙΙ. Πυροσβεστικό Σώμα: Οι ασφαλισμένοι (ένστολο και πολιτικό προσωπικό) στον Τομέα
Τ.Π.Υ.Π.Σ. που έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη
ασφάλισης και κατώτατο όριο μηνιαίων καθαρών
αποδοχών 650 €.
ΙΙΙ. Τα ποσά και οι μηνιαίες δόσεις καθώς και
τα κατώτατα όρια μηνιαίων καθαρών αποδοχών,
για κάθε δανειολήπτη, είναι τα εξής:
Τα κατώτατα όρια καθαρών μηνιαίων αποδοχών για τους ασφαλισμένους πολιτικούς υπαλλήλους του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., ορίζονται μειωμένα κατά
ποσοστό 15% επί των ορίων που ισχύουν για
Ȁǹȉȍȉǹȉȅ
ȅȇǿȅ
ȀǹĬǹȇȍȃ
ȂǾȃǿǹǿȍȃ
ǹȆȅǻȅȋȍȃ

ȋǹȇȉȅȈǾȂȅ
ȀǼĭǹȁǹǿȅȊ
Ȁǹǿ ȉȅȀȍȃ
[3,6%]

700,00 €

117,46 €

800,00 €
700,00 €

156,64 €
117,46 €

800,00 €

156,64 €

650,00 €
700,00 €

78,28 €
117,46 €

800,00 €

156,64 €

τους ένστολους ασφαλισμένους του Ταμείου.
• Σε κάθε περίπτωση ο δανειολήπτης δύναται να
λαμβάνει μικρότερο ποσό από αυτό που δικαιούται, σύμφωνα όμως με τους ανωτέρω πίνακες.
• Ως κατώτατες μηνιαίες καθαρές αποδοχές θα
θεωρούνται οι καθαρές αποδοχές του τελευταίου μηνιαίου αναλυτικού σημειώματος αποδοχών πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, μείον τυχόν δηλωθείσες δόσεις δανείων
σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ο ενδιαφερόμενος δηλώνει υπεύθυνα με Υ/Δ του
Ν. 1599/1986.
• Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση δανείου
ȆȅȈȅ ȆȅȊ
Ι. Ασφαλισμένοι στους Τομείς ΠρόȋȅȇǾīǼǿȉǹǿ
νοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. που έχουν
Ȉȉȅ ȃ
ǻǿȀǹǿȅȊȋȅ
λάβει δάνειο από το Ταμείο τα τρία
τελευταία χρόνια (2014 – 2015 –
2.883,94 €
2016), δεν μπορούν να υποβάλ3.846,22 €
λουν νέα αίτηση εφόσον έχουν
ενεργό δάνειο ή έχουν προβεί οπο2.883,94 €
τεδήποτε σε προεξόφληση αυτού.
3.846,22 €
ΙΙ. Ασφαλισμένοι στους Τομείς
1.921,99 €
Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. με λιγότερα
από δέκα (10) έτη ασφάλισης και
2.883,94 €
στον Τ.Π.Υ.Π.Σ. με λιγότερα από
3.846,22 €
τρία (3) έτη ασφάλισης.

Οι προτάσεις της Επιτροπής
Νομοθετήστε
τις δεσμεύσεις σας
Κρίσεων - Προαγωγών
Α
Σ
ε δημόσια καταγγελία προχώρησε
η ΠΟΑΣΥ στις 14-03-2017, με
αφορμή τη σύσκεψη της Επιτροπής Κρίσεων Προαγωγών επειδή είχε
παρακαμφθεί κατά τη συζήτηση η σειρά
των θεμάτων. Ζήτησε δε να συζητηθεί
το φλέγον ζήτημα των Ανθυπαστυνόμων για εξεύρεση λύσης άμεσα, πλην
όμως όλα τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής ήθελαν να ξεκινήσουν τη συζήτηση
για την διπλή επετηρίδα. Άμεσα, ο Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρης Γερακαράκος αποχώρησε από την επιτροπή,
καταγγέλλοντας τις άνευ προηγουμένου
μεθοδεύσεις της Φυσικής Ηγεσίας.
Ακολούθησαν αμοιβαίες εξηγήσεις,
με αποτέλεσμα να πυροδοτηθούν ποικίλα σχόλια αμφισβήτησης της κοινής
πορείας των Ομοσπονδιών ΠΟΑΣΥ και
ΠΟΑΞΙΑ, οπότε ακολούθησε κοινή τους
ανακοίνωση, βάζοντας τα πράγματα στη
θέση τους. Η Επιτροπή ολοκλήρωσε το
έργο της στις 4/4/17 και αποφασίστηκε να προταθούν προς την Ηγεσία, οι
ακόλουθες τροποποιήσεις του υφιστάμενου πλαισίου:
1. Τροποποίηση του ν.3686/2008
που αφορά τη βαθμολογική εξέλιξη των
Ανθυπαστυνόμων ως ακολούθως: Α) ο
απαιτούμενος χρόνος για την προαγωγή
στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β' προς
κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, ορίζεται στα εννέα χρόνια. Σε περίπτωση μη
ύπαρξης κενών θέσεων, θα προάγονται

στα έντεκα χρόνια. Β) θεσπίζονται οργανικές θέσεις Αστυνόμων Β' για την
κατηγορία αυτή των Αξιωματικών σε
ποσοστό 10% του συνόλου των οργανικών θέσεων των Υπαστυνόμων Β' και
Α'. Ο κατ’ ελάχιστον χρόνος παραμονής
στους βαθμούς αυτούς, για την προαγωγή στο βαθμό του Αστυνόμου Β',
ορίζεται στα 11 έτη. Η πρόταση των
υπηρεσιακών παραγόντων είναι τα 11
έτη να κατανέμονται σε 5 έτη στο βαθμό
του Υπαστυνόμου Β' και 6 στο βαθμό
του Υπαστυνόμου Α' ενώ η πρότασή μας
είναι 4 στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β'
και 7 στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α'.
Σε όλους τους ανωτέρω απονέμεται κατά την αποστρατεία τους ο αμέσως επόμενος βαθμός εφόσον συμπληρώνουν
ένα έτος στον κατεχόμενο βαθμό και
κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες
την σταδιοδρομία τους.
2. Δημιουργία νέων οργανικών θέσεων Αστυνόμων Α' για τους εκ των
ΤΕΜΑ Αξιωματικών ώστε να καταστεί
δυνατή η προαγωγή στο βαθμό αυτό
των Αστυνόμων Β΄ που έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο στο βαθμό του Αξιωματικού.
3. Θέσπιση παράλληλης επετηρίδας
(ΕΟΘ - εκτός οργανικών θέσεων). Η
πρόταση αφορά Αστυνομικούς Διευθυντές οι οποίοι κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες και δεν έχουν συμπληρώσει 35 έτη πραγματικής υπηρε-

σίας στο Σώμα. Το ποσοστό των ως
άνω Αξιωματικών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% των οργανικών θέσεων
του βαθμού τους. Προϋπόθεση για να
τεθεί κάποιος στην παράλληλη επετηρίδα είναι να το επιθυμεί ο ίδιος ενώ ο
ανώτατος χρόνος παραμονής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη.
4. Επέρχονται αλλαγές στον τρόπο
αξιολόγησης των Αξιωματικών με κυριότερες την καθιέρωση της εκατονταβάθμιας κλίμακας και με πρόσθετα κριτήρια για τους βαθμούς από Αστυνομικό
Διευθυντή και άνω καθώς και με καθιέρωση τριών αξιολογητών.
5. Τροποποίηση των διατάξεων του
άρθρου 47 του π.δ. 24/97 που αφορούν τη δυνατότητα παραμονής των
κρινόμενων ως μη προακτέων Αστυνομικών Διευθυντών στην ενεργό υπηρεσία εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει 35
έτη πραγματικής υπηρεσίας (αντί των
30 που ισχύει σήμερα).
Επισημαίνεται ότι πέραν των ανωτέρω, θεσπίζονται οργανικές θέσεις Αξιωματικών σε όλους τους βαθμούς ώστε
να τερματιστεί ο τραγέλαφος του να είναι κάποιος αξιωματικός με οργανική
θέση Ανθυπαστυνόμου. Επίσης, θα εκδοθεί νέο καθηκοντολόγιο για την κατηγορία των αξιωματικών αυτών ενώ
προτάθηκε και η τρίμηνη ή τετράμηνη
μετεκπαίδευσή τους πριν από την προαγωγή τους.

κόμα δεν έχει εκπροσωπηθεί η Ομοσπονδία μας στο ΜΤΣ ενώ ανακύπτουν νέα προβλήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Όπως αναφέρει η ΠΟΑΣΥ σε επιστολή της προς τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης, κ.
Πάνο ΚΑΜΜΕΝΟ και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ, «αναστάτωση έχουν προκαλέσει στις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας
δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία, βάσει Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στο πλαίσιο των μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας
και του εξορθολογισμού των κοινωνικών πόρων, επίκειται η κατάργηση αυτών
και άρα, θα υπάρξει μείωση εσόδων στα επικουρικά ταμεία (ν. 4387/2016,)
μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και το Μετοχικό Ταμείο Στρατού.
Για άλλη μια φορά για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση, με αποτέλεσμα να μην είμαστε σε θέση να ενημερώσουμε υπεύθυνα
τα μέλη μας και τούτο διότι, καίτοι έχουμε εγγράφως υποβάλλει σχετικό αίτημα
από 2 Αυγούστου 2016 (αρ. Πρωτ.: 505/1/25) ακόμα δεν έχει ρυθμιστεί η
εκπροσώπησή μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΣ.
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον Ν.4407/2016 «Ρύθμιση θεμάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 134,
27-7-16), θεσμοθετήθηκε κατά αδιαμφισβήτητο τρόπο, η βούληση της πολιτείας για την εκπροσώπηση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στα Διοικητικά Συμβούλια των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας.
Ενώ το αίτημά μας έχει γίνει αποδεκτό στο παρελθόν από όλες τις Ηγεσίες,
εντούτοις δεν έχει ολοκληρωθεί η θεσμοθέτησή του προκειμένου να αποκατασταθεί το κοινό περί δικαίου αίσθημα και η αδικία που γεννά η δυσανάλογη
εκπροσώπησή μας στο Δ.Σ. του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, στο οποίο Ταμείο
σημειωτέον ότι η πλειονότητα των μετόχων προέρχεται από τους εργαζομένους της Ελληνικής Αστυνομίας.
Επομένως, πέραν της άμεσης ενημέρωσης που οφείλετε να μας παράσχετε
όσον αφορά στην προαναφερόμενη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους και τις δικές σας θέσεις, αιτούμαστε για μια ακόμα φορά την
προώθηση προς ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων της αναγκαίας νομοθετικής ρύθμισης του θέματος της εκπροσώπησης, ώστε να συμμετέχει στο εξής
στις συνεδριάσεις του ΔΣ του ΜΤΣ και εκπρόσωπός μας, χάριν της χρηστής
διοίκησης και της ορθής συνδικαλιστικής μας λειτουργίας.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μάρτιος 2017 ΝέαΑστυνομία

Στη διαβούλευση για την αναθεώρηση
του Συντάγματος το δικαίωμα της απεργίας
να πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας, η κατοχύρωση του δικαιώματος της απεργίας, υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση και εντάχθηκε στη δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του
Συντάγματος. Ο διάλογος για τα υπό αναθεώρηση άρθρα έχει αρχίσει
με βάση σχετικό ερωτηματολόγιο στο οποίο περιλαμβάνονται σαφή
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1. Ǿ ıȣȞįȚțĮȜȚıĲȚțȒ İȜİȣșİȡȓĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ ĲȩıȠ ıĲȠ įȘȝȩıȚȠ ȩıȠ țĮȚ ıĲȠȞ
ȚįȚȦĲȚțȩ ĲȠȝȑĮ. ȉȠ įȚțĮȓȦȝĮ ĮȣĲȩ ȡȣșȝȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȞȩȝȠ țĮȚ İȓȞĮȚ
įİțĲȚțȩ ʌȡȩıșİĲȦȞ ʌİȡȚȠȡȚıȝȫȞ ȖȚĮ ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ĲȦȞ ǼȞȩʌȜȦȞ ǻȣȞȐȝİȦȞ țĮȚ
ĲȦȞ ȈȦȝȐĲȦȞ ǹıĳĮȜİȓĮȢ. ȉȠ ȀȡȐĲȠȢ ȜĮȝȕȐȞİȚ ĲĮ ʌȡȠıȒțȠȞĲĮ ȝȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘ
įȚĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ıȣȞįȚțĮȜȚıĲȚțȒȢ İȜİȣșİȡȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ĮȞİȝʌȩįȚıĲȘ ȐıțȘıȘ ĲȦȞ
ıȣȞĮĳȫȞ ȝ’ ĮȣĲȒ įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ İȞĮȞĲȓȠȞ țȐșİ ʌȡȠıȕȠȜȒȢ ĲȠȣȢ, ȝȑıĮ ıĲĮ ȩȡȚĮ ĲȠȣ
ȞȩȝȠȣ.
2. Ǿ ĮʌİȡȖȓĮ ĮʌȠĲİȜİȓ įȚțĮȓȦȝĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ ıĲȠ įȘȝȩıȚȠ țĮȚ ĲȠȞ ȚįȚȦĲȚțȩ
ĲȠȝȑĮ țĮȚ ĮıțİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ȞȩȝȚȝĮ ıȣıĲȘȝȑȞİȢ ıȣȞįȚțĮȜȚıĲȚțȑȢ ȠȡȖĮȞȫıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘ
įȚĮĳȪȜĮȟȘ țĮȚ ʌȡȠĮȖȦȖȒ ĲȦȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ țĮȚ İȡȖĮıȚĮțȫȞ ȖİȞȚțȐ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ
ıȣȝĳİȡȩȞĲȦȞ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ. ȈĲȚȢ įȘȝȩıȚİȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ țĮȚ ıİ ȩıİȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ
ʌĮȡȑȤȠȣȞ țȠȚȞȦȞȚțȐ ĮȖĮșȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ĮıĳĮȜİȓĮȢ,
İĳȩıȠȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌİȡȖȓĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ ȕȜȐȕȘ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȣȝĳȑȡȠȞ.
ȈĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ĲȦȞ İȞȩʌȜȦȞ įȣȞȐȝİȦȞ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș ĮʌİȡȖȓĮ. ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș
ĮʌİȡȖȓĮ ȝİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȝȠȡĳȒ ıĲȠȣȢ įȚțĮıĲȚțȠȪȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȢ țĮȚ ı’ ĮȣĲȠȪȢ ʌȠȣ
ȣʌȘȡİĲȠȪȞ ıĲĮ ıȫȝĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ. ȉȠ įȚțĮȓȦȝĮ ĲȦȞ ȣʌĮȜȜȒȜȦȞ ĲȘȢ ĲȠʌȚțȒȢ
ĮȣĲȠįȚȠȓțȘıȘȢ țĮȚ ĲȦȞ ȞȠȝȚțȫȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ įȘȝȠıȓȠȣ įȚțĮȓȠȣ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠȣ
ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ĲȦȞ țȐșİ ȝȠȡĳȒȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ įȘȝȩıȚȠȣ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ Ȓ țȠȚȞȒȢ ȦĳȑȜİȚĮȢ,
ʌȠȣ Ș ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣȢ ȑȤİȚ ȗȦĲȚțȒ ıȘȝĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟȣʌȘȡȑĲȘıȘ ȕĮıȚțȫȞ ĮȞĮȖțȫȞ
ĲȠȣ țȠȚȞȦȞȚțȠȪ ıȣȞȩȜȠȣ, ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıĲȠȣȢ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣȢ ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪȢ ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ
ʌȠȣ ĲȠ ȡȣșȝȓȗİȚ. ȅȚ ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȓ ĮȣĲȠȓ įİȞ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĳșȐȞȠȣȞ ȑȦȢ ĲȘȞ țĮĲȐȡȖȘıȘ
ĲȠȣ įȚțĮȚȫȝĮĲȠȢ ĲȘȢ ĮʌİȡȖȓĮȢ Ȓ ĲȘȞ ʌĮȡİȝʌȩįȚıȘ ĲȘȢ ȞȩȝȚȝȘȢ ȐıțȘıȒȢ ĲȠȣ.

ερωτήματα ως προς την επέκταση ή μη του δικαιώματος της απεργίας
και στα Σώματα Ασφαλείας. Το ερωτηματολόγιο είναι αναρτημένο στην
πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαβούλευσης http://www.syntagma-dialogos.gov.gr/ και η Ομοσπονδία μας εκφράζει κατ’ αρχήν την ικανοποίησή της για το γεγονός αυτό, σημειώνοντας ότι από πέρυσι, ευθύς
μόλις είχε γνωστοποιηθεί η πρόθεση της Κυβέρνησης για την αναθεώρηση του Συντάγματος, είχε υποβάλλει σχετικό υπόμνημα με τις θέσεις της στον τότε υπουργό Εργασίας κ. Γιώργο Κατρούγκαλο.
Η διαβούλευση περιλαμβάνει το κεφάλαιο «Συλλογικές Ελευθερίες
και Κοινωνικά δικαιώματα», μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:
Δεδομένης της νομοθετικής πρόβλεψης προσωπικού ασφαλείας, θεωρείτε ότι πρέπει να αποκλείονται κάποιες κατηγορίες εργαζομένων
από το δικαίωμα στην απεργία; Ναι ή Όχι ή Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ.
Αν ναι, ποιες για ποια από τις παρακάτω κατηγορίες θα πρέπει να
απαγορευτεί το σχετικό δικαίωμα;
α. Για τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις
β. Για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας
γ. Για τους Δικαστικούς Λειτουργούς.
δ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
Το δικαίωμα της απεργίας θα πρέπει να κατοχυρώνεται υπέρ των
εργαζομένων μόνο για τη διαφύλαξη των άμεσων οικονομικών και

εργασιακών τους συμφερόντων ή για τη διαφύλαξη πάσης φύσεως
συμφερόντων τους. Το Σύνταγμα θα πρέπει να απαγορεύει ρητά το
δικαίωμα στην ανταπεργία (lock out) ή να επιτρέπει το δικαίωμα στην
ανταπεργία (lock out).
Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, οι συλλογικές συμβάσεις, το περιεχόμενό τους και ειδικότερα ο μισθός, πρέπει να κατοχυρώνονται
ρητά στο Σύνταγμα; Ναι ή Όχι ή Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ.
Είναι σαφές, ότι η θετική αυτή εξέλιξη, αποτελεί ένα πρώτο σημαντικό βήμα δικαιώνοντας διαχρονικά όσους έχουν αγωνιστεί για την
τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 παρ. 2 του Συντάγματος,
ώστε να αρθεί ο απόλυτος περιορισμός του δικαιώματος της απεργίας
των Ελλήνων Αστυνομικών.
Ωστόσο, απαιτείται ακόμα πολλή προσπάθεια δεδομένου ότι το αίτημα αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων του τόπου και άρα η απαιτούμενη υπερψήφιση των προτεινόμενων προς αναθεώρηση άρθρων καθίσταται έωλη. Εναπόκειται σε
μας επομένως να αναδείξουμε το αίτημά μας αναλύοντας διεξοδικά
τα επιχειρήματά μας έτσι ώστε να πείσουμε και τους πλέον δύσπιστους ότι οι καιροί έχουν ωριμάσει και το συνδικαλιστικό μας κίνημα
είναι σε θέση να διαχειριστεί υπεύθυνα και αποτελεσματικά και αυτό
το αναφαίρετο συνταγματικό μας δικαίωμα.

Να πρωτοστατήσουν οι Πρωτοβάθμιες Συντονισμός δράσεων
για την εκπαίδευση - μετεκπαίδευση για το δημόσιο συμφέρον
Συνεδρίασε η Ομάδα Εργασίας Εκπαίδευσης – Μετεκπαίδευσης και αποφασίστηκε
να ζητηθούν προτάσεις από τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
υνεδρίασε στις 17–03–2017 στα
γραφεία της Ομοσπονδίας η Ομάδα Εργασίας Εκπαίδευσης-Μετεκπαίδευσης, παρουσία του Προέδρου
της Ε.Γ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγορίου ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ, προκειμένου να επεξεργαστεί προτάσεις για την ουσιαστική
βελτίωση του συστήματος εκπαίδευσης
και μετεκπαίδευσης του αστυνομικού
προσωπικού.
Ειδικότερα και σε πρώτη φάση, αποφασίστηκε να ξεκινήσει άμεσα διαδικασία καταγραφής των εκπαιδευτικών
αναγκών τόσο μέσω επικοινωνίας με τις
Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις και τη χρήση
ειδικών επιστημονικών εργαλείων όσο
και με τη συνδρομή ακαδημαϊκών και
άλλων εμπειρογνωμόνων. Ήδη οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις κλήθηκαν να
υποβάλλουν σχετικές προτάσεις με χρονικό περιθώριο την 7η Απριλίου 2017.
O Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κατά την
συνεδρίαση κατέστησε σαφές, ότι για
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την Ομοσπονδία μας, ο ρόλος των επιτροπών θα είναι συνδρομητικός και
αναγκαίος, για την συνέχιση του έργου
της. Η βαρύνουσα σημασία, που αποδίδεται σε αυτές, θα πρέπει να οδηγήσει
το κάθε μέλος της επιτροπής στην καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας για
την έγκαιρη περαίωση των εργασιών και
με την εγκυρότητα που της αρμόζει. Δήλωσε επίσης ότι η Ομοσπονδία θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια, που θα
της ζητηθεί προκειμένου απρόσκοπτα οι
επιτροπές ολοκληρώσουν το έργο τους.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Επικε-

φαλής της Ομάδας εργασίας κ. Χρήστος
ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ, Γραμματέας Δημοσίων
Σχέσεων, κα Αναστασία ΜΑΝΩΛΙΚΑ,
Αντιπρόσωπος της Συνδικαλιστικής
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης, κ. Κώστας ΕΥΘΥΜΙΟΥ,
Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας, κα
Πολυξένη ΝΤΟΒΑ, Ταμίας της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής καθώς και η κα Ντόρα
ΓΙΑΝΝΑΚΗ, πολιτικός επιστήμονας –
εμπειρογνώμονας πολιτικών ασφάλειας
και δικαιοσύνης.

υνάντηση εκπροσώπων των Δ.Σ. της ΠΟΑΣΥ, της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., της
Ε.Α.Π.Σ. και της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. πραγματοποιήθηκε (20 Μαρτίου 2017) με
το Προεδρείο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Ο.Σ.Υ.Π.Α.), με σκοπό την εξέταση των νέων δεδομένων, που διαμορφώνονται στους τομείς ασφάλειας – πυρασφάλειας στα ελληνικά αεροδρόμια
που παραχωρήθηκαν ιδιωτικά συμφέροντα στη FRAPORT.
Στην συνάντηση εκφράστηκε η κοινή ανησυχία για το εάν το ξεπούλημα παραχώρηση της εθνικής περιουσίας των 14 περιφερειακών αεροδρομίων,
πληροί την νομιμότητα αλλά το κυριότερο διασφαλίζει τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου. Επίσης σημαντικό ζητούμενο αποτελεί η παροχή υπηρεσιών
από το Π.Σ. και την ΕΛ.ΑΣ., η οποία με την προφανή προχειρότητα, αδειάζει
τις Υπηρεσίες της χώρας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες πυρασφάλειας – ασφάλειας των αεροδρομίων.
Αποφασίστηκε ο συντονισμός των δράσεων με όλους τους πρόσφορους
τρόπους για να διασφαλιστεί το συμφέρον του ελληνικού δημοσίου, τα εργασιακά δικαιώματα του πυροσβεστικού και αστυνομικού προσωπικού και κυρίως
η ασφάλεια και πυρασφάλεια της χώρας. Σήμερα, στην κορύφωση της μνημονιακής εξαθλίωσης, ο
έλληνας πολίτης περιμένει από τα Σώματα Ασφαλείας, να περιφρουρούν
την ασφάλεια και την πολιτική προστασία της χώρας και όχι να εξυπηρετούν την κερδοφορία των
ιδιωτικών εταιριών.
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Κοροϊδία η μη έκδοση Π.Δ. περί οδοιπορικών εξόδων
ε τέσσερις υπουργούς απευθύνεται η Ομοσπονδία καταγγέλλοντας την ολιγωρία που
παρατηρείται αναφορικά με την έκδοση του
απαιτούμενου νέου Π.Δ. για τον υπολογισμό των
οδοιπορικών εξόδων.
Ειδικότερα η Ομοσπονδία απευθύνθηκε στον
Υπουργό Εθνικής Αμύνης κ. Πάνο ΚΑΜΜΕΝΟ, στον
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτη ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ, στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ και
στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο
ΤΟΣΚΑ, τονίζοντας ότι με τη ψήφιση του
ν.4336/2015 τέθηκαν σε εφαρμογή οι νέες διατάξεις που αφορούν τις δαπάνες των μετακινούμενων δημοσίων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων
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και των στρατιωτικών εντός και εκτός της Επικράτειας. Περαιτέρω, προσδιορίστηκε ότι, με προεδρικό
διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των συναρμόδιων Υπουργών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εννέα μηνών από την έναρξη ισχύος του ως
άνω νόμου, ήτοι μέχρι την 30/09/2016, θα καθοριστούν το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και
αποζημίωσης εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Μέχρι
την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, εξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που
καθορίζει τον τρόπο αποζημίωσης των μετακινήσεων
των ανωτέρω στελεχών. Στην περίπτωση μη έκδοσής
του, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, εφαρμογή

έχουν οι διατάξεις του ανωτέρω νόμου. Παρότι
υπήρξε αρχές του έτους 2016 διακλαδική επιτροπή
υπηρεσιακών παραγόντων των Σωμάτων Ασφαλείας
και των Ενόπλων Δυνάμεων για τον υπολογισμό των
δαπανών μετακίνησης των ένστολων στελεχών και
άπλετος χρόνος για επεξεργασία από τα οικονομικά
επιτελεία των εμπλεκόμενων Υπουργείων μέχρι την
οριζόμενη από τις ανωτέρω διατάξεις προθεσμία
(30/9/2016), δυστυχώς, το σχετικό προεδρικό
διάταγμα δεν εκδόθηκε.
Εντούτοις, η Κυβέρνηση, μέσω των διατάξεων του
άρθρου 62 του ν.4430/2016 και μετά τη λήξη της
προαναφερόμενης προθεσμίας, δίδει νέα παράταση
στο χρόνο έκδοσης του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος και συγκεκριμένα έως την 30/06/2017.

Μέχρι και σήμερα, τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη
της νέας προθεσμίας, δεν έχει υπάρξει η θέσπιση
προεδρικού διατάγματος, με αποτέλεσμα οι όποιες
προβληματικές ρυθμίσεις και στρεβλώσεις να χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης από εμάς τους θεσμικούς εκπροσώπους των εργαζομένων στελεχών της
Ελληνικής Αστυνομίας.
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως
υπάρξει άμεση ενημέρωση και σχετική εξέλιξη επί
του θέματος, δεδομένου ότι υπάρχει ανισότητα μεταξύ των λειτουργών του Κράτους και τιμωρητική
συμπεριφορά στους εργαζόμενους που δουλεύουν
σκληρά, κάτω από αντίξοες και επικίνδυνες συνθήκες, μετακινούνται συνεχώς, δεν εξοπλίζονται με τα
κατάλληλα μέσα και δεν αμείβονται αξιοπρεπώς.
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Τέλος στο καθεστώς «εντοπιότητας»
Ν
ομοθετική διάταξη που θα τροποποιεί το άρθρο 6 του νόμου
1234/1982 σχετικά με το

καθεστώς εντοπιότητας των αστυνομικών υπαλλήλων που ισχύει μέχρι σήμερα, στη κατεύθυνση της μείωσης του
πληθυσμιακού κριτηρίου σε ό,τι αφορά
υπαλλήλους που υπηρετούν μαζί και
προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες, ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Τόσκας.
Απαντώντας
σε σχετική επίκαιρη ερώτηση
του βουλευτή
ΣΥΡΙΖΑ
κ.
Σταύρου Αραχωβίτη, ο κ. Τόσκας αναγνώρισε ότι ο νόμος
είναι πλέον παρωχημένος, καθώς απαγορεύει
σε αστυνομικούς
να υπηρετούν στην
πόλη στην οποία
διέμεναν έως την
ενηλικίωσή τους αν

αυτή είναι κάτω των 20.000 κατοίκων,
για αυτό, όπως είπε, εξετάζεται η τροποποίησή του. Ο κ. Τόσκας συμφώνησε με
τον κ. Αραχωβίτη ότι, με την αναδιάρθρωση των περιφερειακών υπηρεσιών
της ελληνικής αστυνομίας που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες, και με τη
συνένωση των αστυνομικών υπηρεσιών, θα δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση στην κατανομή του υπηρετούντος
προσωπικού, ενώ θα προκύψουν πολλά
προβλήματα σε πολλές επαρχιακές πόλεις της χώρας, με μικρούς πληθυσμούς.
Ο κ. Τόσκας παραδέχτηκε ότι με τον
«Καλλικράτη», οι δήμοι και οι κοινότητες έχουν ενωθεί και δεν μπορεί να
ισχύουν πλέον οι ίδιες απαγορεύσεις και
διαβεβαίωσε ότι, θα καταθέσει «νομοθετική διάταξη που θα ρυθμίζει και θα
διορθώνει το ζήτημα και έτσι δεν θα
υπάρχουν προβλήματα».
Να σημειώσουμε ότι η αναφορά του
βουλευτή έγινε με βάση έγγραφη παρέμβαση της Ομοσπονδίας μας προς
τους αρμόδιους υπουργούς Εσωτερικών

κ. Πάνο ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ, Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ, τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας
Τάξης κ. Δημήτριο ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ και
τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ,
με αφορμή έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λακωνίας για την
εντοπιότητα αστυνομικού προσωπικού
(άρθρο 6 ν.1234/1982). «Προκειμένου λοιπόν να αποφευχθούν υπηρεσιακές και οικογενειακές δυσμενείς επιπτώσεις, παρακαλούμε όπως εξετασθεί
άμεσα η πρόταση της οικείας συνδικαλιστικής Ένωσης, η οποία κινείται στο
πνεύμα της λογικής και στο κοινό περί
δικαίου αίσθημα, καθότι παρουσιάζονται
δυνητικές ερμηνείες και προνομιακές
διατάξεις (άρθρο 3 παρ. 1 ν.
2622/1998), (άρθρο 1 παρ. 2 ν.
2838/2000), (άρθρο 4 παρ. 5 π.δ
177/1999) υπέρ δύο κατηγοριών εργαζομένων που εντάχθηκαν στο αστυνομικό προσωπικό υπό αυτό το καθεστώς» σημείωνε μεταξύ άλλων η Ομοσπονδία μας.

Εκδόθηκε
η εγκύκλιος
διαταγή για
την καθιέρωση
διευκολύνσεων
Ομοσπονδία μας, μετά
από σωρεία αιτημάτων και
παρεμβάσεων προς το
Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας σε ότι αφορά τις ευεργετικές
διατάξεις του π.δ. 75/2016
(Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού
Ελληνικής Αστυνομίας) και ειδικότερα αυτών της επέκτασης χορήγησης αδειών, είχε ως επακόλουθο την έκδοση της υπ’ αριθμ.
6005/1/120-β΄ από 28 Φεβρουαρίου 2017 Εγκυκλίου –
Διαταγής της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού που εξειδικεύει
τις διατάξεις του προαναφερόμενου προεδρικού διατάγματος.
Άλλη μια επιτυχία της Ομοσπονδίας.

Η

Συνάντηση με τον Επιτελάρχη για τη μη έγκαιρη καταβολή
των τροφείων αστυνομικών σκύλων
ραγματοποιήθηκε στις 17-03-17 έκτακτη
συνάντηση Αντιπροσωπείας της Ομοσπονδίας μας, με τον Προϊστάμενο Επιτελείου
του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ προκειμένου να του μεταφέρουμε
τη διαπιστωθείσα από παράπονα και οχλήσεις συναδέλφων ανά την επικράτεια, έντονη δυσαρέσκειά
τους για τη μη έγκαιρη καταβολή της αποζημίωσης
αναφορικά με τα τροφεία των αστυνομικών σκύλων, που δικαιούνται οι συνοδοί τους.
Ειδικότερα, ο Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ Χρήστος και ο Αντιπρό-

Π

σωπος κ. ΠΑΝΔΗΣ Στέφανος ενημέρωσαν τον κύριο
Επιτελάρχη ότι παρόμοιο ζήτημα, μας είχε απασχολήσει και στο παρελθόν και το όποιο είχε επιλυθεί μετά
από επαφές, που είχε η Ομοσπονδία μας με τους εμπλεκόμενους φορείς, πλην όμως το ζήτημα της καθυστέρησης καταβολής της αποζημίωσης επανήλθε,
σημειώνοντας καθυστερήσεις μέχρι και δυο μήνες,
με ό,τι αυτό συνεπάγεται στους συναδέλφους μας
που εκτελούν καθήκοντα συνοδού αστυνομικού σκύλου, αφού αναγκάζονται να καλύψουν τις ανάγκες
του αστυνομικού σκύλου με προσωπικές δαπάνες. Το
παραπάνω ζήτημα έγινε απόλυτα κατανοητό από

Ζητάμε ουσιαστική ενημέρωση
για τις δράσεις Οργάνων και
Υπηρεσιών του Σώματος
Ομοσπονδία καλεί τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ και
τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο
ΤΣΟΥΒΑΛΑ να μεριμνήσουν για την
ενημέρωσή της αναφορικά με τις
δράσεις και τους στόχους των νεοσυσταθέντων Οργάνων – Υπηρεσιών
του Σώματος.
Ειδικότερα, τονίζεται ότι στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου και των
αρμοδιοτήτων της, η ΠΟΑΣΥ από την
πρώτη στιγμή, ανέδειξε, τόσο μέσω
των εγγράφων της προς εσάς, όσο
και μέσω των ανακοινώσεων της, τα
πρόβλημα συντονισμού και δράσεων
των αρμόδιων οικονομικών Υπηρεσιών του Σώματος στο πλαίσιο αξιοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων

Η

από ευρωπαϊκούς πόρους προγραμμάτων, ιδίως αυτούς που αφορούν το
μεταναστευτικό – προσφυγικό και την
ανάγκη έγκαιρης και ορθότερης δόμησης των προμηθειών του Σώματος,
μέσω του συντονισμού των διαγωνισμών, της προσπέλασης των όποιων
τεχνικών και νομικών κωλυμάτων.
Μόλις προχθές, με ικανοποίηση διαπιστώσαμε τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αριθμός
φύλλου 35-Α, του π.δ. 21/2017, με
το οποίο αποδεικνύεται ότι τα οικονομικά – διαχειριστικά προβλήματα
που κατά καιρούς επισημαίνουμε είναι πραγματικά και δρομολογείται η
επίλυσή τους.
Ειδικότερα, διαπιστώνουμε την
αλλαγή πλεύσης των Υπηρεσιών του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας

προς την ορθή κατεύθυνση, μέσω
της δημιουργίας Συντονιστικών Οργάνων, αναμόρφωσης συγκεκριμένων Υπηρεσιών του Σώματος και άλλων.
Κύριε Υπουργέ, Κύριε Αρχηγέ,
επειδή η Ομοσπονδία μας θεωρεί ότι,
οι προαναφερόμενες αλλαγές έχουν
ως στόχο την επίλυση των προβλημάτων, τόσο του Σώματος, όσο και
του ανθρώπινου δυναμικού που το
υπηρετεί, και όχι τη δημιουργία θέσεων και καρεκλών για ημέτερους, παρακαλούμε όπως, το συντομότερο
δυνατόν, υπάρξει συνάντηση μαζί
μας, προκειμένου να ενημερωθούμε
για τις δράσεις και τους στόχους των
νεοσυσταθέντων Οργάνων - Υπηρεσιών, αλλά και για τον χρόνο υλοποίησης των εκκρεμών ζητημάτων.

πλευράς του κύριου Επιτελάρχη και λάβαμε δέσμευση,
ότι θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να εκτελούνται κατά προτεραιότητα οι διαδικασίες για τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες
και να εξασφαλίζεται, η όσο το δυνατόν έγκαιρη καταβολή της αποζημίωσης για τα τροφεία των αστυνομικών σκύλων. Επίσης τέθηκε και το ζήτημα της
ενίσχυσης των υποδομών στην έδρα της Διεύθυνσης
Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων (Δ.Ε.Α.Δ.) στο Μαρκόπουλο-Αττικής και ο κ. Επιτελάρχης διαβεβαίωσε
ότι σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες της
ΕΛ.ΑΣ. θα εξεταστούν και αυτά τα αιτήματα.

Εγκληματικές παραλείψεις
ελλοχεύουν κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας
έα παρέμβαση της Ομοσπονδίας για τα κτιριολογικά
προβλήματα των αστυνομικών υπηρεσιών της ΔΑ Ρεθύμνου.
Αυτή τη φορά, η Ομοσπονδία απευθύνθηκε στον Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα με
αφορμή καταγγελία της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρεθύμνης,
η οποία αναφέρεται στις επικίνδυνες
καταστάσεις που υπάρχουν στο σύνολο των αστυνομικών υπηρεσιών της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης και
ιδίως, σε ότι έγκειται του τομέα των
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και
των παρεχόμενων συνθηκών ασφαλείας των εργαζομένων σε αυτά αστυνομικών υπαλλήλων.
«Ένα τυχαίο περιστατικό και κάποιες τεχνικές εργασίες ρουτίνας, αποκάλυψαν το σημαντικό αυτό πρόβλημα στην Υ.Α. Ρεθύμνου, που έδωσε το

Ν

έναυσμα για τον έλεγχο όλων των κτιριακών υποδομών όπου δυστυχώς,
διεπιστώθησαν τραγικές έως και εγκληματικές παραλείψεις σε θέματα
προστασίας από ενδεχόμενο κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας, παρά την αυστηρότητα της κείμενης νομοθεσίας και
ασφαλώς δεν αποτελεί αιτιολογία η
παλαιότητα κατασκευής των κτιρίων
αυτών.
Αυτό που προέχει είναι να γίνουν
οι άμεσες τεχνικές παρεμβάσεις, κατόπιν αυτοψίας των αρμοδίων τεχνικών κλιμακίων και οι επισημάνσεις
της Πρωτοβάθμιας Οργάνωσής μας
όπως τύχουν του ενδιαφέροντος της
πολιτικής ηγεσίας, προς παγίωση
των συνθηκών ασφαλείας των εργαζομένων αστυνομικών που τείνουν
να χαρακτηρισθούν οι χώροι αυτοί
ως σύγχρονες γαλέρες», τονίζει από
την πλευρά της η ΠΟΑΣΥ.
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Εξαντλείται η υπομονή μας

Συνεδρίασε το ΔΣ της Ομοσπονδίας προειδοποιώντας την Κυβέρνηση ότι ο χρόνος
μετρά αντίστροφα λόγω της μη επίλυσης εκκρεμών αιτημάτων μας
υνεδρίασε, στις 21 Μαρτίου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας για ενημέρωση των μελών του από τον πρόεδρο
της Εκτελεστικής Γραμματείας κ. Γρηγόρη Γερακαράκο αναφορικά με τις τρέχουσες συνδικαλιστικές πρωτοβουλίες και τα εκκρεμή προς επίλυση αιτήματά μας.
Θέλοντας να επισημάνει την βαρύτητα των πρωτοβουλιών της Ομοσπονδίας και προτού προχωρήσει στην αναλυτική τους παράθεση,
ενημέρωσε το Σώμα ότι μετά από συσκέψεις των συμβουλευτικών
επιτροπών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων που
έχουν συσταθεί με πρωτοβουλία του υπουργείου Εργασίας για την
εύρυθμη λειτουργία και τη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), επελέγη ως υποψήφιο
Τακτικό Μέλος του ΔΣ του ΕΦΚΑ ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών της
ΠΟΑΣΥ κ. Βασίλειος Πανταζής, μια κατάκτηση που τιμά την Ομοσπονδία μας και το συνδικαλιστικό μας κίνημα γενικότερα, καθόσον
η συμμετοχή αυτή και η ενεργή μας δράση, συμβάλει στη διασφάλιση
των συμφερόντων του Κλάδου μας.
Ακολούθως, ο πρόεδρος έδωσε έμφαση στον αγώνα μας για την
αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας, τονίζοντας ότι το
προσεχές διάστημα θα παρουσιασθούν οι θέσεις μας στα Πολιτικά
Κόμματα προκειμένου αυτές να ληφθούν υπόψη, ανάλογα και με τις
νομοθετικές ρυθμίσεις που θα προωθηθούν από την Κυβέρνηση. Η
Ομοσπονδία μας έχει εξουσιοδοτήσει το νομικό της σύμβουλο να
επεξεργαστεί τέσσερις ξεχωριστές προτάσεις για τη διεκδίκηση του
αιτήματος ώστε αυτό να έχει αίσια κατάληξη, ενώ για το θέμα του μισθολογίου δεν υπάρχει καμία εξέλιξη δεδομένου ότι αυτό συνδέεται
με το κλείσιμο της αξιολόγησης.
Επίσης, αναφέρθηκε στο βαθμολόγιο και στις εργασίες της Επιτροπής που έχει συσταθεί στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας
σημειώνοντας ότι η Ομοσπονδία συμμετέχει ενεργά και υπερασπίζεται
τα συμφέροντα όλων των μελών της.
Στη συνέχεια έγινε ενημέρωση για τη συμμετοχή μας στη διαβούλευση που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη συνταγματική αναθεώρηση και
την τροποποίηση του άρθρου 23 του Συντάγματος, προκειμένου να
επεκταθεί το δικαίωμα της απεργίας και στο ένστολο δυναμικό των Σω-

Σ

μάτων Ασφαλείας. Υπενθύμισε δε ότι το αίτημα αυτό είχε απασχολήσει
την ΠΟΑΣΥ και σε ειδική ημερίδα το 2012, όταν ο συνταγματολόγος
τότε και νυν υπεύθυνος για την υποβολή της πρότασης αναθεώρησης
του Συντάγματος κ. Γιώργος Κατρούγκαλος, είχε υποστηρίξει ευθέως
το δικαίωμα της απεργίας. Θεωρούμε ότι είναι θετική αυτή η εξέλιξη
και πρέπει να υποστηριχθεί από όλα τα πολιτικά κόμματα έτσι ώστε ένα
πάγιο αίτημά μας να λάβει σάρκα και οστά, καταδεικνύοντας και την
ωριμότητα του συνδικαλιστικού μας κινήματος. Άλλωστε, σήμερα οι
περισσότεροι Κλάδοι εργαζομένων που εντάσσονται σε ειδικά μισθολόγια, έχουν κατοχυρωμένο το δικαίωμα αυτό. Σημείωσε δε την αντίφαση να μας έχουν εντάξει στον ΕΦΚΑ χωρίς το δικαίωμα της απεργίας,
όπως το απολαμβάνουν όλοι οι άλλοι ασφαλισμένοι σε αυτόν.

Ομάδες Εργασίας
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ενημερώθηκε από τους επικεφαλής των Ομάδας εργασίας για το Πειθαρχικό Δίκαιο (κ. Δημήτρης Γεωργαντάς, μέλος ΔΣ ΠΟΑΣΥ-Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας), για το Χρόνο Εργασίας (κ. Θεόφιλος Παπαδάκης, Ειδικός Γραμματέας ΠΟΑΣΥ) και την Εκπαίδευση-Μετεκπαίδευση (κ. Χρήστος Συνδρεβέλης, Γραμματέας Δημοσίων
Σχέσεων ΠΟΑΣΥ - Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής), οι
οποίοι αφού ανέλυσαν το αντικείμενό τους, επισήμαναν τις αναγκαίες
αλλαγές με στόχο τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας και τις οποίες θα υποβάλλουν
προς έγκριση αφού γίνει η δέουσα προεργασία και διαβούλευση με

τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις. Το προσεχές διάστημα θα συνεδριάσουν και οι λοιπές Επιτροπές της Ομοσπονδίας.
Όσον αφορά την αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας λόγω τέκνων εδόθη από την Ομοσπονδία νομοθετική πρωτοβουλία στην κοινοβουλευτική ομάδα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, όπως και μας εζητήθη.
Επίσης, εκ μέρους του προέδρου κ. Γρηγόρη Γερακαράκου, ο
οποίος συμμετέχει στην αρμόδια Επιτροπή κρίσεων-προαγωγών του
Α.Ε.Α., έγινε ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών της και κυρίως
για το μείζον θέμα που μας απασχολεί, της προαγωγής των Ανθυπαστυνόμων στον επόμενο βαθμό προκειμένου να εξομαλυνθεί η κατανομή στην ιεραρχική δομή του Σώματος και να σταματήσει η «βιομηχανία» δικαστικών προσφυγών από το έτος 2008 έως και σήμερα.
Αντικείμενο της Επιτροπής αυτής είναι και τα κριτήρια κρίσεων – προαγωγών του αστυνομικού προσωπικού, ορισμένα εκ των οποίων τέθηκαν ήδη και αφορούν την αξιολόγηση, τη βαθμολογία, το χρόνο
παραμονής στο βαθμό, τα ειδικά προσόντα, την καθιέρωση παράλληλης επετηρίδας και άλλα.
Το ΔΣ ενημερώθηκε, τέλος, για την πρόσφατη συνάντηση των
Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας με το προεδρείο της ΟΣΥΠΑ
και τονίστηκε ότι στόχος είναι να μας δοθεί από τα συναρμόδια
υπουργεία η σύμβαση παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων του ελληνικού δημοσίου στην ιδιωτική εταιρεία FRAPORT
καθώς επίσης και το Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών και Εσωτερικών (Προστασίας του Πολίτη)
και με τον Οργανισμό Συγκοινωνιών σχετικά με την επιτήρηση και
φύλαξη των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς από την Ελληνική Αστυνομία. Στο πλαίσιο αυτό και ως αντισταθμιστικό όφελος, προβλέπεται η
ελεύθερη μετακίνηση του αστυνομικού προσωπικού, μετά και τη καθιέρωση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου.
Η Ομοσπονδία με συνεχείς παρεμβάσεις πιέζει προς όλες τις κατευθύνσεις έτσι ώστε τα φλέγοντα αυτά ζητήματα να τύχουν άμεσης
επίλυσης από τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς. Όσο εισπράττουμε αναβλητικότητα, ολιγωρία και έντεχνη αναβολή της λήψης
αποφάσεων, εξαντλείται η υπομονή μας. Ο χρόνος λειτουργεί αμείλικτα και ιδίως για τους κυβερνώντες.

Ζητούμενο η κατοχύρωση του ιατρικού απορρήτου
ον προβληματισμό της Ομοσπονδίας εξέφρασε ο πρόεδρος της ΕΓ κ. Γρηγόρης Γερακαράκος στο πλαίσιο της παρουσίασης της νέας τηλεφωνικής
γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής και ενημέρωσης του
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, με αριθμό 210.3410900.
Σύμφωνα με το νέο Προεδρικό Διάταγμα 35/2017 (αρ. φύλλου Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως 35 από 21/3/2017), «Στο Τμήμα ειδικότητας Ψυχιατρικού
του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών λειτουργεί, σε 24ωρη βάση, ειδική τηλεφωνική
γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής και ενημέρωσης, με σκοπό
την επικοινωνία του εν ενεργεία προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του προσωπικού που έχει συνταξιοδοτηθεί, καθώς και των μελών των οικογενειών των
με κατάλληλο και εξειδικευμένο προσωπικό. Ειδικότερα ζητήματα που αφορούν
στον τρόπο οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης της ανωτέρω τηλεφωνικής
γραμμής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία εκδίδεται με μέριμνα της Διεύθυνσης
Υγειονομικού».
Η Ομοσπονδία μας θεωρεί θετικό το γεγονός ότι επιτέλους η Ηγεσία ενδιαφέρεται και λαμβάνει μέτρα στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού της Ελληνικής
Αστυνομίας και των οικογενειών του, ωστόσο, επισημαίνει την επιφυλακτικότητα με την οποία αντιμετωπίζεται το όλο εγχείρημα λόγω της διαδικασίας που
ακολουθήθηκε και του πλαισίου λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής.
Ειδικότερα, το γεγονός ότι λειτουργεί εντός του αστυνομικού σώματος και όχι
εντός των υγειονομικών δομών του υπουργείου Υγείας, αποτελεί τροχοπέδη δεδομένων των επιφυλάξεων και της χρόνιας δυσπιστίας του προσωπικού για τις
πράξεις της αστυνομικής διοίκησης. Ζητούμενο είναι η κατοχύρωση του ιατρικού
απορρήτου και η παρεχόμενη ιατρική υποστήριξη χωρίς να επηρεάζεται η υπηρεσιακή υπόσταση του όποιου ενδιαφερόμενου, αλλά και η μη οικονομική επιβάρυνσή του μέσω της αστικής χρέωσης των όποιων συνδιαλέξεων με τους χειριστές
της νέας αυτής τηλεφωνικής γραμμής.

Τ
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Στηρίζουμε το θεσμό της
Η Γραμματεία Γυναικών θα λειτουργεί βάσει Κανονισμού, πιο αποτελεσματικά και παραγωγικά
για το συνδικαλιστικό μας κίνημα με εξωστρεφείς δράσεις για την ανάδειξη των προβλημάτων των συναδελφισσών μας,
για την ενημέρωση και τη συνεργασία με την ηγεσία με στόχο την επίλυσή τους

Το Κεντρικό Ιατρείο
κοντά στις Γυναίκες –
Αστυνομικούς
πό την πρώτη στιγμή, το Κεντρικό Ιατρείο και ο Δ/ντης του, Ταξιαρχος
(ΥΓ) κ. Μπαδέκας Αθανάσιος ανταποκρίθηκαν στο αίτημα της Γραμματείας Γυναικών και συνέβαλε στην προσπάθεια διαθέτοντας δύο νοσηλεύτριες οι οποίες βοήθησαν στην
διενέργεια των μαστογραφιών. Οι Ειδικών Καθηκόντων Νοσηλεύτριες,
Υπαστυνόμος Α’ κ. Μαλκάκη Βάσω
και Ανθ/μος κ. Στεργίου Λαμπρινή
με χαρά προσέφεραν τις υπηρεσίες
τους και βοήθησαν τις γυναίκες
αστυνομικούς να ενημερωθούν για
ένα τόσο σημαντικό ζήτημα υγείας.
«Συγχαρητήρια στου εμπνευστές της
πρωτοβουλίας, και ευχόμαστε να
υπάρξουν και άλλες τέτοιες δράσεις»,
σημειώνεται στο Δελτίο Τύπου του
Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών.

Α

α ιδιαίτερα προβλήματα της Γυναίκας Αστυνομικού αναδείχθηκαν φέτος, για δεύτερη συνεχή
χρονιά, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, 8 του Μάρτη, στο
πλαίσιο της 2ης Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης της Γραμματείας Γυναικών
της ΠΟΑΣΥ που πραγματοποιήθηκε
στην Αίθουσα «Παύλος Μπακογιάννης»
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας με τη συμμετοχή γυναικών - αντιπροσώπων των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων, του προεδρείου και μελών του
Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, σύσσωμης της
Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας καθώς
και εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων και της Περιφέρειας Αττικής.
Νωρίτερα, σε συνεργασία με την Αντικαρκινική Εταιρεία, στον αύλειο χώρο
της ΠΟΑΣΥ δόθηκε η δυνατότητα διενέργειας μαστογραφιών σε Κινητική Μονάδα Μαστογράφου της Αντικαρκινικής
Εταιρείας, με την ευγενική χορηγία της
φαρμακευτικής εταιρίας «ELPEN Α.Ε.»,
σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης
του γυναικείου πληθυσμού της Ελληνικής Αστυνομίας για τη θωράκισή του από
την επάρατη νόσο, που όπως τόνισε στο
πλαίσιο της συνδιάσκεψης ο πρόεδρος
της Αντικαρκινικής Εταιρείας κ. Ευάγγελος Φιλόπουλος, ο καρκίνος του μαστού
δεν σκοτώνει πλέον τόσο, αφού στατιστικά ακολουθεί ραγδαία πτώση σε αντίθεση με το τσιγάρο που πολλαπλασιάζει
τους καρκίνους του πνεύμονα, κάτι που
πρέπει να γίνει ευρέως γνωστό ώστε να

Τ

ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης
και γι’ αυτή τη μάστιγα.
Στον κ. Φιλόπουλο εκφράστηκε, τόσο
εκ μέρους της Γραμματείας Γυναικών
και του Προέδρου της ΠΟΑΣΥ κ. Γερακαράκου, όσο και της Ηγεσίας, η ευγνωμοσύνη μας για τη δωρεάν χρήση
της Κινητής Μονάδας Μαστογράφου
και τιμής ένεκεν του επιδόθηκε αναμνηστική πλακέτα.
Στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης, επίσης, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για
όλες τις Γυναίκες που έχασαν τη μάχη
για τη ζωή από τον καρκίνο.
Ανοίγοντας τις εργασίες της συνδιάσκεψης, η Γραμματέας της Γραμματείας
Γυναικών κα Μαρία Γιαννακοπούλου,
καλωσόρισε τις εκπροσώπους των
Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων και τόνισε
ότι οι ιδέες φτάνουν στη Γραμματεία
από τη βάση του Σώματος, από τις ίδιες
τις συναδέλφισσες που αντιμετωπίζουν
το όποιο πρόβλημα στην Υπηρεσία και
στην καθημερινή τους ζωή, τις ευχαρίστησε για τη συμμετοχή τους και τις κάλεσε να στηρίξουν το θεσμό της συνδιάσκεψης με ακόμα μεγαλύτερη πίστη,
δεδομένης της στήριξης που απολαμβάνουν από την Ομοσπονδία. Αφού υπενθύμισε δε τη θετική έκβαση της 1ης
Συνδιάσκεψης που είχε ως αποτέλεσμα
την προώθηση αιτημάτων και την επίλυσή τους σχεδόν στο σύνολό τους από
την πολιτική και φυσική ηγεσία, ανέπτυξε τη θεματολογία πάνω στην οποία τοποθετήθηκαν τόσο οι συμμετέχουσες
όσο και οι επίσημοι προσκεκλημένοι.
Τόσο ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας
κ. Γρηγόρης Γερακαράκος όσο και ο
γενικός γραμματέας κ. Κωνσταντίνος
Μαλλικόπουλος, στη συνέχεια, ευχαρίστησαν τη Γραμματεία Γυναικών για τη
δράση της, τόνισαν ότι δόθηκε αγώνας
για να καθιερωθεί η διοργάνωση αυτή
ως θεσμός της ΠΟΑΣΥ και υπενθύμισαν
την καταστατική πλέον υποχρέωση να
λειτουργεί η Γραμματεία βάσει Κανονισμού, πιο αποτελεσματικά και παραγωγικά για το συνδικαλιστικό μας κίνημα.
Ο δε πρόεδρος, ενώπιον και των επισήμων προσκεκλημένων, χαρακτήρισε
ορόσημο τη διοργάνωση αυτή, διότι δεν
αποσκοπεί μόνο στην ανάδειξη των

προβλημάτων των συναδελφισσών μας,
στην ενημέρωση της Ηγεσίας και στη
συνεργασία μας με αυτήν για την επίλυσή τους. Προσφέρεται και για εξωστρεφείς δράσεις, για άνοιγμα στην
κοινωνία, που έγινε και με αφορμή την
8η Μαρτίου με τη δυνατότητα που δόθηκε σε πολίτες, συζύγους αστυνομικών
να κάνουν δωρεάν μαστογραφίες. Κάλεσε δε τις συμμετέχουσες, να καταθέσουν τις απόψεις τους για το νέο διεκδικητικό πλαίσιο της Γραμματείας, γνωρίζοντας ότι η Ομοσπονδία είναι σταθερά δίπλα τους και αγωνίζεται γι' αυτές
και τις οικογένειές τους αφού ο ρόλος
της Γυναίκας αστυνομικού εξακολουθεί
να είναι δύσκολος στο ανδροκρατούμενο αστυνομικό σώμα όπου επάξια έχει
κατακτήσει την αναγνώριση και το σεβασμό όλων. Ωστόσο, υπάρχουν ιδιαιτερότητες που δεν γίνονται σεβαστές
από τη διοίκηση ακόμα, πρόσθεσε ο
ίδιος.
Το θεματολόγιο διαμορφώθηκε μετά
από γόνιμη συζήτηση και τέθηκε υπόψη
και της Ηγεσίας, ως ακολούθως:
1. Εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 12
του Ν. 3865/2010 στο αστυνομικό
προσωπικό έτσι ώστε να αρθεί η ανισότητα στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού
δικαιώματος συγκεκριμένων σειρών
αστυνομικών. Καίτοι έχει υπάρξει σχετική αλληλογραφία έως και το πρωθυπουργικό γραφείο, το αίτημά μας δεν
έχει τύχει ικανοποίησης ενώ ισοδυναμεί
με το δικαίωμα των αστυνομικών - γυναικών να αναγνωρίζονται ως μανάδες
και να αναγνωρίζουν επιπλέον χρόνο,
ήτοι ένα για το πρώτο παιδί και από δυο
για το δεύτερο και το τρίτο.
2. Η διάθεση σε υπηρεσία κατά το
χρόνο κύησης-λοχείας να μην αποβαίνει εις βάρος της Γυναίκας αστυνομικού. Οι μεταθέσεις κατά τη διάρκεια της
διάνυσης του υποχρεωτικού πενταμήνου της άδειας κύησης-λοχείας να μην
γίνονται κατά παράβαση της υπ’ αριθμ.
2006/54/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης.
3. Περαιτέρω διευκολύνσεις των μονογονεϊκών οικογενειών με έμφαση στη
διασφάλιση της επικοινωνίας γονέα-
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παιδιού, επιλογή ωραρίου εργασίας από
μονογονείς.
4. Ανάλογη αντιμετώπιση με το στρατό των δωρητών μυελού των οστών και
αιμοπεταλίων.
5. Αύξηση του ποσού που χορηγείται
από το Ίδρυμα Παιδικές Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας για εξωσωματικές γονιμοποιήσεις.
6. Επιμονή στο αίτημα για την ίδρυση
βρεφονηπιακών σταθμών σε κάθε
Αστυνομική Διεύθυνση, όπως είχε τεθεί
και στην 1η Συνδιάσκεψη και έτυχε της
πλήρους αποδοχής από την Ηγεσία, η
οποία έχει δρομολογήσει την ίδρυση
σταθμών σε ορισμένες περιοχές σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Στη συνέχεια έλαβαν το λόγο οι επίσημοι προσκεκλημένοι, προσδίδοντας
κύρος στις εργασίες της συνδιάσκεψης
τόσο αναγνωρίζοντας το ρόλο της Γυναίκας Αστυνομικού στην Ελληνική
Αστυνομία και στην κοινωνία ευρύτερα,
όσο και με τη ρητή δέσμευση που κατέθεσαν ενώπιον όλων ότι υιοθετούν τα

αιτήματα και θα στηρίξουν την προσπάθειά μας για την επίλυσή τους.
Ειδικότερα, χαιρετισμό απηύθυναν ο
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ.
Νίκος Τόσκας, ο Γενικός Γραμματέας
Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης, ο Αναπληρωτής Γραμματέας κ.
Τζανέτος Φιλιππάκος, ο Αρχηγός της
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ.
Κωνσταντίμος Τσουβάλας, η Γενικός
Επιθεωρητής Αστυνομίας Αλλοδαπών
και Προστασίας Συνόρων Αντιστράτηγος
κα Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, η βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ κα Παναγιώτα Κοζομπόλη,
η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κα
Αννα Καραμαλή και η υπεύθυνη του τομέα Δημόσιας Τάξης κα Μάιρα Μυρογιάννη, η εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων
Ελλήνων κα Δέσποινα Χαλκίδη, η εκπρόσωπος του ΚΚΕ κα Κάτια Κρόκου, η
εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κα Χρυσάνθη
Αδαμακοπούλου, η εκπρόσωπος της
Ένωσης Κεντρώων κα Βασιλική Λασπίτη και η εκπρόσωπος της Περιφέρειας
Αττικής κα Ιωάννα Τσούπρα.

Εξειδικεύοντας στο τέλος, ο Αρχηγός
της Ελληνικής Αστυνομίας, τις θέσεις
της Φυσικής Ηγεσίας για τα τεθέντα αιτήματα, έδωσε απαντήσεις, λέγοντας:
Για το μεν πρώτο, γίνεται αποδεκτό εκ
μέρους της Φυσικής Ηγεσίας και δεδομένου ότι όλα τα πολιτικά κόμματα που
τοποθετήθηκαν προηγουμένως, το συμμερίζονται επίσης, εναπόκειται στην πολιτεία η επίλυσή του. Υπέρ της επέκτασης στο αστυνομικό προσωπικό των
διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 12 του Ν.
3865/2010 τάχθηκε νωρίτερα και ο
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ.
Νίκος Τόσκας, και για να μην νιώθει
κανείς Β’ κατηγορίας, όπως τόνισε, θα
υποστηρίξει την εναρμόνιση με διάφορες νομικές λύσεις.
Σε ό,τι αφορά τα λοιπά, θέματα, σύμφωνα με τον κ. Αρχηγό, η επίλυση του
β’ αιτήματος συνεπάγεται και προστασία
του κύρους του Σώματος και ως εκ τούτου δεσμεύεται γι' αυτή, ενώ για τη διευκόλυνση των μονογονεϊκών οικογενειών τόνισε ότι τους απασχολεί το θέ-

μα, οι μεταθέσεις ωστόσο γίνονται μόνο
με αίτηση της ενδιαφερόμενης. Η δυνατότητα επιλογής του ωραρίου εργασίας είναι επίσης εξαιρετικά δύσκολο
θέμα που θέλει μελέτη.
Αναφορικά με τη χορηγούμενη άδεια
σε δωρητές μυελού των οστών και αιμοπεταλίων τόνισε ότι ήδη προωθείται η
θεσμοθέτησή της έως το Μάιο τρέχοντος έτους, ενώ για το πέμπτο θέμα αναγνώρισε τη σημασία του τονίζοντας ότι
το Καταστατικό του ιδρύματος προβλέπει οικονομικές ενισχύσεις μόνο σε περιπτώσεις ασθενειών και επειδή η κύηση
δεν είναι νόσος, θα προτείνει την τροποποίησή του έτσι ώστε ρητά να παρέχεται οικονομική ενίσχυση περισσότερη
της μιας φοράς.
Στη συνδιάσκεψη παρευρέθησαν επίσης ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος κ.
Μιχαήλ Καραμαλάκης, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος
Αντιστράτηγος κ. Αντώνιος Μπάκας, η
Διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκλημα-

τολογικών Ερευνών Υποστράτηγος κα
Πηνελόπη Μηνιάτη, η Διευθύντρια του
Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης &
Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα
Ασφαλείας, κα Παναγιώτα ΧΑΡΩΝΗ και
ο Προϊστάμενος του Κλάδου Τάξης του
Α.Ε.Α. Ταξίαρχος κ. Δημήτριος Αθανασόπουλος.
Η επιτυχής έκβαση και της 2ης Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης Γυναικών
Αστυνομικών αποτελεί άλλη μια επιβεβαίωση των ορθών επιλογών της Ομοσπονδίας μας προσδίδοντας ουσιαστικό
περιεχόμενο στο ρόλο της Γραμματείας
Γυναικών σε μια περίοδο που δεν είναι
καθόλου εύκολος ο αγώνας για την
υπεράσπιση και διατήρηση όσων κατέκτησαν οι γυναίκες τα προηγούμενα
χρόνια (εισαγωγή στις σχολές, μάχιμες
υπηρεσίες, δικαίωμα στην οπλοφορία,
αναρρίχηση στην ιεραρχία κ.λπ.).
Ο αγώνας για τα αυτονόητα συνεχίζεται ατρόμητα, τιμώντας το γυναικείο
πληθυσμό της Ελληνικής Αστυνομίας,
όπως του αξίζει!

«Οι δεσμεύσεις και τα πεπραγμένα μας»
ναφερόμενος ο Αρχηγός της Ελληνικής
Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Κωνσταντίνος Τσουβάλας σε όσα είχε δεσμευτεί κατά
την περυσινή μας συνάντηση, από την ίδια θέση,
υπενθύμισε τη δέσμευσή του ότι «η Ελληνική
Αστυνομία τιμά, στα πρόσωπά σας, τη γυναίκα
συνάδελφο, μητέρα, αδελφή, κόρη· σας είχα διαβεβαιώσει πως θα λειτουργήσουμε με γνώμονα
την ηθική και την εντιμότητα, με ανθρωποκεντρικό
προσανατολισμό και προτεραιότητες· στηρίζοντας
με όλες μας τις δυνάμεις την αστυνομική οικογένεια και πρωτίστως τη μονογονεϊκή οικογένεια,
ειδικά αυτήν την περίοδο που οι συνάδελφοι,
όπως και οι άλλοι συμπολίτες μας περνούν δύσκολες μέρες. Τώρα, ένα χρόνο μετά, θέλω να πιστεύω πως έχουμε πείσει για τις προθέσεις μας·
πως έστω και λιγότερο από αυτό που θα επιθυμούσαμε έχουμε βελτιώσει το κανονιστικό μας
πλαίσιο, με στοχευμένες ρυθμίσεις που σκοπό
έχουν να προστατεύουν και να διευκολύνουν περαιτέρω το προσωπικό του Σώματος και ιδίως τις
γυναίκες συναδέλφους·τις συναδέλφους, που
εκτός από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα, έχουν
και τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις που συναρτώνται με το ρόλο τους ως μητέρες και σύζυγοι.

Α

Έτσι, ανταποκρινόμενοι και σε δικά σας αιτήματα προωθήθηκαν ρυθμίσεις που αφορούν:
• στην επέκταση της ειδικής άδειας για την παρακολούθηση της επίδοσης των παιδιών του
προσωπικού μέχρι το 18ο έτος τους, αντί του
16ου έτους που μέχρι προσφάτως ίσχυε,
• στη θεσμοθέτηση, για πρώτη φορά, ειδικών
αδειών με αποδοχές στο γυναικείο αστυνομικό
προσωπικό σε περίπτωση ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής,
• στην επέκταση της ειδικής άδειας (22) ημερών
για περιοδική νοσηλεία ή τακτικές μεταγγίσεις
αίματος στις περιπτώσεις που ο σύζυγος ή η
σύζυγος ή τα τέκνα του προσωπικού πάσχουν
από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις
αίματος ή χρήζουν περιοδικής νοσηλείας,
• στη χορήγηση άδειας τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές στο αστυνομικό προσωπικό,
ανεξαρτήτως φύλου, σε περίπτωση υιοθεσίας
τέκνου και εντός του πρώτου εξαμήνου μετά
την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.
Επίσης, ειδικά για τις μονογονεϊκές οικογένειες υπενθυμίζεται:
• η προσαύξηση του μειωμένου ωραρίου της
άδειας ανατροφής τέκνου κατά (6) μήνες ή της

9μηνης άδειας κατά (1) μήνα, στους αστυνομικούς γονείς που είναι άγαμοι, χήροι ή διαζευγμένοι και ασκούν την επιμέλεια του τέκνου
τους, ενώ για κάθε επιπλέον τέκνο οι (10) μήνες αυξάνονται κατά (13) ημέρες,
• η ρητή εξαίρεση, με σχετικές διαταγές, των γονέων μονογονεϊκών οικογενειών, οι οποίοι
έχουν την επιμέλεια ανήλικων τέκνων από την
επιφυλακή που διατάσσεται για την αντιμετώπιση σημαντικών ή έκτακτων καταστάσεων.
Ακόμη, υπενθυμίζεται η επέκταση, με σχετική
διαταγή, της προβλεπόμενης αιμοδοτικής άδειας
και στους δότες αιμοπεταλίων – θέμα το οποίο
θα ρυθμιστεί άμεσα κατά τρόπο πάγιο με προ-

ώθηση σχετικής ρύθμισης, όπως βεβαίως και η
πρόβλεψη για χορήγηση ειδικής άδειας στους
εθελοντές δότες αιμοποιητικών κυττάρων, ζήτημα
για το οποίο βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι αναγκαίες προπαρασκευαστικές ενέργειες.
Αυτονόητο είναι πως η προσπάθεια μας θα συνεχιστεί, εξετάζοντας κάθε ορθολογική και δεκτική υλοποίησης πρόταση, υπό το πρίσμα της ενίσχυσης των μέτρων προστασίας και διευκόλυνσης του προσωπικού και ιδίως του γυναικείου
προσωπικού του Σώματος, πάντοτε υπό το πνεύμα της κατανόησης, του σεβασμού της αξίας και
των δικαιωμάτων του προσωπικού και με όρους
απόλυτης ισοτιμίας».
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Διαπράξατε και υπογράψατε ένα έγκλημα
για όλες τις εργασιακές ομάδες
Συμμετοχή της ΠΟΑΣΥ σε σιωπηρή συγκέντρωση διαμαρτυρίας των συζύγων θανόντων στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων
ντιπροσωπεία της ΠΟΑΣΥ με επικεφαλής τον
Πρόεδρο κ. Γρηγόριο Γερακαράκο συμμετείχε στις 30 Μαρτίου 2017, στη σιωπηρή
συγκέντρωση διαμαρτυρίας των συζύγων θανόντων
στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, που πραγματοποιήθηκε έξω από
το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επί της οδού Σταδίου 29.
Αφορμή αυτής της εκδήλωσης, αποτέλεσαν οι
έως σήμερα υπεκφυγές του αρμόδιου Υφυπουργού
Εργασίας για θέματα κοινωνικών ασφαλίσεων κ.
Αναστάσιου ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ προς συνάντηση, η
οποία τελικά πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό την
πίεση της διαμαρτυρίας χωρίς όμως να υπάρξει
απτό αποτέλεσμα, όσον αφορά το αίτημα για την
κατάργηση του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016
(συντάξεις χηρείας). Η ΠΟΑΣΥ αγωνίζεται για όλους
τους αδικηθέντες από τα Μνημόνια εργαζομένους,
γεγονός που το πιστοποιήσαμε και σήμερα εκφράζοντας εμπράκτως τη συμπαράστασή μας στις χήρες

Α

συναδέλφων μας που πλήττονται από τις καταστροφικές διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου, τις οποίες είχαμε αντιπαλέψει όταν ψηφιζόταν με την παράσταση διαμαρτυρίας μας στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ
όταν καταφέραμε να γίνει δεκτή η πρότασή μας τροπολογία που εξαιρεί τις συντάξεις λόγω θανάτου
και ένεκα της υπηρεσίας, για τα στελέχη όχι μόνο
των Σωμάτων Ασφαλείας αλλά και των Ενόπλων
Δυνάμεων. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, δήλωσε ότι «η κυβέρνηση της Αριστεράς, ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, έχει διαπράξει και υπογράψει ένα έγκλημα για όλες τις εργασιακές ομάδες και όχι μόνο για τους ενστόλους.
Το έγκλημα είναι ότι σε περίπτωση θανάτου εργαζόμενου είτε από παθολογικά αίτια είτε από εργατικό ατύχημα ή από τροχαίο, η χήρα λαμβάνει σύνταξη μόνο για τρία χρόνια και ύστερα η κυβέρνηση
την πετά στον... Καιάδα. Ζητήσαμε από την αντιπολίτευση το πρώτο νομοσχέδιο, που θα καταθέσει,
να είναι για την κατάργηση αυτού του εκτρώματος».

Μας απασχολεί η λειτουργία της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων
τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ.
Νικόλαο Τόσκα απευθύνθηκαν η ΠΟΑΣΥ
και η ΠΟΑΞΙΑ με αφορμή την αθώωση ενός
ακόμα συναδέλφου μας από την τακτική δικαιοσύνη, καίτοι είχε παραπεμφθεί με βαρύτατες κατηγορίες από την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.
«Κύριε Υπουργέ, η νέα αθώωση από την ελληνική δικαιοσύνη συναδέλφου μας, αυτή τη φορά
του Διοικητή του Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονα, ο
οποίος είχε παραπεμφθεί με βαριές κατηγορίες
από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, έχοντας μάλιστα και προφυλακιστεί, δημιουργεί
τεράστια ερωτηματικά για τις σκοπιμότητες που
είχαν προκαλέσει τις έρευνες αυτές το 2013 και
οι οποίες είχαν οδηγήσει στη διαπόμπευση και

Σ

στο διασυρμό δεκάδες συναδέλφων μας, πέραν
του ότι αμαύρωσαν και την γενικότερη εικόνα του
αστυνομικού σώματος», σημειώνεται στη σχετική
επιστολή, που κοινοποιήθηκε και στον Αρχηγό
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα.
«Το συνδικαλιστικό μας κίνημα είχε προειδοποιήσει από την πρώτη στιγμή τον κίνδυνο ενός
νέου φιάσκου εστιάζοντας την κριτική του στις βεβιασμένες διαδικασίες που είχαν ακολουθηθεί με
σκοπό την με κάθε τρόπο «απόδειξη» ενοχοποιητικών στοιχείων, έχοντας οδηγήσει σε κατ’ οίκον
έρευνες και στην αυτόφωρη διαδικασία συναδέλφους με αστείες κατηγορίες και χωρίς ουδείς να
λαμβάνει υπόψη το ότι σπιλώνονταν προσωπικότητες, καταστρέφονταν άνθρωποι και καριέρες και

διαλύονταν οικογένειες. Και μπορεί η τότε πολιτική ηγεσία να είχε τους «λόγους» της, η φυσική
ηγεσία όμως δεν είχε κανένα λόγο να μην αντιδράσει και να μην προστατεύσει τον αστυνομικό
θεσμό και το ανθρώπινο προσωπικό που ένιωθε
απροστάτευτο, βορά και έρμαιο στην ανθρωποφαγία των ΜΜΕ.
Μετά και από αυτές τις εξελίξεις, θεωρούμε ότι
τόσο η πολιτική όσο και η φυσική ηγεσία δεν
μπορεί να μένει αδρανής όσον αφορά στον τρόπο
λειτουργίας της πιο νευραλγικής για το αστυνομικό προσωπικό αστυνομικής υπηρεσίας αφού
αυτοί καθορίζουν κάθε φορά τον προσανατολισμό της.
Ως Ομοσπονδίες στηρίξαμε και στηρίζουμε την
Υπηρεσία και την αναγκαιότητα των εσωτερικών

ελέγχων και της κάθαρσης από τους επίορκους,
όχι όμως με σωρεία διώξεων και σχηματισμό δικογραφιών που καταπίπτουν ως χάρτινος πύργος
στις δικαστικές αίθουσες δημιουργώντας, ωστόσο, την αίσθηση στο σύνολο των αστυνομικών
ότι η όποια έρευνα δεν αποσκοπεί στην διερεύνηση της αλήθειας και μόνο, αλλά στην πάση θυσία στήριξη «κατηγορητηρίου» για λόγους εκφοβισμού και σωφρονισμού των υπολοίπων.
Κατόπιν τούτων, θεωρούμε επιβεβλημένη μια
συνάντηση των Ομοσπονδιών, παρουσία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, με το Διευθυντή
της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων προκειμένου να εκθέσουμε τον προβληματισμό και τις
προτάσεις μας με τη συμμετοχή και των νομικών
μας συμβούλων».

Παρεμβάσεις της ΠΟΑΣΥ για τα προβλήματα της Αργολίδας
ο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας
Τάξης κ. Δημήτριο Αναγνωστάκη
επισκέφθηκε το προεδρείο της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας, παρουσία του προέδρου της
ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρη Γερακαράκου, βουλευτών και τοπικών παραγόντων του
νομού με στόχο την εύρυθμη λειτουργία
του νεοϊδρυθέντος Α.Τ. Επιδαύρου.
Επειδή προέκυψαν ζητήματα στελέχωσής του, η Ομοσπονδία λαμβάνοντας
υπόψη τις ενέργειες της Ένωσης αφού
χαιρέτησε την απόφαση με την οποία

Τ

ιδρύεται το Αστυνομικό Τμήμα Επιδαύρου στην έδρα του ομώνυμου Δήμου,
κάλεσε την ηγεσία να μεριμνήσει για τη
στελέχωσή του όχι με ίδιες δυνάμεις της
Διεύθυνσης Αστυνομίας, αλλά με τη θέσπιση νέων οργανικών θέσεων.
«Θα πρέπει λοιπόν, αυτή η προσπάθεια να μην μείνει ημιτελής και να στηριχθεί περαιτέρω, με έμψυχο δυναμικό
αλλά και υλικοτεχνικά μέσα, με την έμπρακτη στήριξη σε όλους τους τομείς
που προστάζει η λογική και την εύρυθμη
λειτουργία αυτού του Αστυνομικού Τμή-

ματος, που θα κοσμεί τον Οργανισμό
της Ελληνικής Αστυνομίας, σε μία περιοχή απείρου πολιτιστικού κάλλους εκεί
όπου αναδεικνύεται για χιλιάδες έτη το
απαράμιλλο μεγαλείο του Ελληνισμού
και των ανθρωπιστικών επιστημών»,
σημειώνει η ΠΟΑΣΥ.
Εξάλλου, με άλλο έγγραφό της, η
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας αναφέρεται στη χρήση φάρου από
τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η ΠΟΑΣΥ, ακολούθως, απευθύνθηκε
στο Αρχηγείο, σημειώνοντας μεταξύ άλ-

λων: «Οι αιτιάσεις έγκεινται κυρίως σε
ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας
των αστυνομικών, της απεμπόλησης του
στοιχείου του αιφνιδιασμού και ειδικότερα ζητημάτων που άπτονται της αστυνομικής πρακτικής, ενώ έντονα είναι και
τα παράπονα που υποβάλλονται από
πολίτες οδηγούς καθόσον, δεν είναι σε
θέση να αντιληφθούν για το πότε πρέπει
να παραχωρήσουν και πότε όχι προτεραιότητα και αυτό ένεκα της μόνιμης
χρήσης των φάρων τις νυχτερινές ώρες.
Παρακαλούμε, για την παρέμβασή

σας και την άρση του μέτρου αυτού, με
δεδομένο τις συνεχείς οχλήσεις που δέχεται η Ομοσπονδία μας από πολλές
Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις μας και την
τήρηση του άρθρου 44 παρ. 4 του
Ν.2696/99 που οφείλουμε πρωτίστως
ως Οργανισμός να σεβόμεθα».
Για το άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί χρόνια την Ένωση, αυτό της μεταστέγασης του ΑΤ Κρανιδίου, ανακοινώθηκε ότι από τη Διεύθυνση Οικονομικών του ΑΕΑ εγκρίθηκε το ποσό των.
1.178 ευρώ μηνιαίως.
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ΧΑΝΙΑ

«Φύλακες γρηγορείτε για να μη σας πιάσουν στον ύπνο»
Κλιμάκιο της ΠΟΑΣΥ στα αποκαλυπτήρια Μνημείου πεσόντων αστυνομικών στα Χανιά
α σε κρατήσω ζωντανό με τον δικό μου τρόπο, όταν για σένα θα μιλώ των αλλονών ανθρώπων». Μ’ αυτήν την συμβολική μαντινάδα στο κλείσιμο της ομιλίας του, ο πρόεδρος της
ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρης Γερακαράκος, τίμησε τους Πεσόντες στο καθήκον συναδέλφους μας κατά τα
αποκαλυπτήρια του μνημείου που κοσμεί την έδρα
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, με πρωτοβουλία της τοπικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Χανίων.
Μια άλλη μαντινάδα, είναι γραμμένη πάνω στο
μνημείο συνοψίζοντας και το νόημα της αξιέπαινης
πρωτοβουλίας: «Τιμή Αξία Σεβασμός, Χρέος και
Ευγνωμοσύνη, Σ’ αυτόν που στο καθήκον του και
την ζωή του δίνει».
Τα αποκαλυπτήρια έγιναν σε κλίμα συγκίνησης
στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη κ. Δημήτρη Αναγνωστάκη, του Επιτελάρχη
της ΕΛ.ΑΣ Αντιστράτηγου Μιχάλη Καραμαλάκη,
του επίσης Αντιστράτηγου της Αστυνομίας Ανδρέα
Δασκαλάκη, της τοπικής ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ., κλιμακίου της ΠΟΑΣΥ με επικεφαλής τον πρόεδρο κ.
Γρηγόρη Γερακαράκο, τον Αντιπρόεδρο κ. Σταύρο
Μπαλάσκα, τον γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων κ.
Χρήστο Συνδρεβέλη και το μέλος του ΔΣ κ. Μανούσο Γιανναδάκη, συγγενών των πεσόντων
αστυνομικών εκπροσώπων των συνδικαλιστικών
οργάνων των αστυνομικών υπαλλήλων, καθώς και
εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κατά την
εκδήλωση τελέσθηκε Τρισάγιο από το Μητροπολίτη
Κυδωνίας- Αποκορώνου κ. Δαμασκηνό, ενώ το
μνημείο φιλοτεχνήθηκε αφιλοκερδώς από το γλύπτη κ. Γιάννη Μαρκαντωνάκη με τη συνδρομή τοπικών φορέων και είναι αφιερωμένο στους τέσσερις αστυνομικούς που έχασαν τη ζωή τους τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη και στον Πειραιά. Όπως
είπε η πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων κ. Μαρία Ξενικάκη, οι πεσόντες κατά την εκτέλεση του καθήκοντος αστυνομικοί από
το νομό Χανίων είναι οι τρεις Κισαμίτες Αρχιφύλακας Μπερτσουλάκης Στυλιανός του Εμμανουήλ
από Δελιανά Κισάμου Χανίων που σκοτώθηκε

«Θ

εκτελώντας διατεταγμένη υπηρεσία, σε ατύχημα
στο παλαιό αεροδρόμιο Ελληνικού την 18-31987, ο Αρχιφύλακας Λουπασάκης Αντώνιος του
Εμμανουήλ από Κρύα Βρύση Κισάμου Χανίων που
σκοτώθηκε εκτελώντας διατεταγμένη υπηρεσία, σε
τροχαίο ατύχημα στην Αθήνα την 21-6-1987 και
ο Υπαστυνόμος Α΄ Σπανουδάκης Μιχαήλ του Μιχαήλ από Γερακιανά Κισάμου Χανίων που δολοφονήθηκε την 5-3-2009 στη Νίκαια Πειραιώς από
πυρά Αλβανού κακοποιού, ληστή τράπεζας και ενώ
επιχειρούσε να τον συλλάβει και ο Ανθυπαστυνόμος Λαζαρίδης Ευστάθιος του Ιωάννη από Τσοτύλι
Κοζάνης που όταν υπηρετούσε στο Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων, τραυματίσθηκε βαρύτατα από πυρά πυροβόλων όπλων σε δολοφονική ενέδρα κακοποιών στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου
την 5-11-2007, νοσηλεύτηκε για μεγάλο χρονικό
διάστημα σε διάφορα νοσοκομεία και απεβίωσε
συνεπεία του τραυματισμού του την 6-9-2015.

τήσει επιτέλους την επικινδυνότητα του αστυνομικού λειτουργήματος. «Είναι αυτό που θα έκανε
υπερήφανους και τους ιδίους εάν ήταν μαζί μας
αλλά και τις οικογένειές τους που ζουν ανάμεσά
μας. Διότι οι καιροί που οι ήρωες κοιμούνταν ήσυχοι κάτω από το χώμα τους πέρασαν. Τώρα οι
ήρωες κοιμούνται ανήσυχοι. Γιατί τη θυσία τους
δεν την πήραν μαζί τους. Την άφησαν κληρονομιά
σ’ αυτούς που θα έρθουν –όχι για να επαναλάβουν
τη θυσία αλλά για να την κάνουν δύναμη που προλαβαίνει τέτοιες θυσίες. Φύλακες γρηγορείτε για να
μη σας πιάσουν στον ύπνο, κείνοι που κυνηγούν
τον ύπνο σας, είχε γράψει σοφά ο Μενέλαος
Λουντέμης. Ας είναι αιωνία η μνήμη των Ηρώων
μας, λοιπόν, κι ας ελπίσουμε ότι η σημερινή μας
εκδήλωση θα αφήσει το αποτύπωμά της στην κοινωνία των Χανίων και θα συμβάλει στην επίτευξη
των στόχων που προανέφερα», τόνισε ο πρόεδρος
της ΠΟΑΣΥ, κλείνοντας το χαιρετισμό του.

Οι ήρωες κοιμούνται ανήσυχοι

Ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρης Γρηγοράκος αφού ευχαρίστησε το προεδρείο της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων και όλους όσοι
εργάστηκαν για την ανέγερση του Μνημείου, μίλησε για την επικινδυνότητα του επαγγέλματός μας
και για τον αγώνα που δίνουμε για τα αυτονόητα.
«Ενώ θα πρεπε να μιλάμε αποκλειστικά για τους
Ήρωές μας, για την αυτοθυσία τους στη δίωξη του
εγκλήματος και για τα διδάγματα που έβγαλε η
υπηρεσία από τον δικό τους αδόκητο χαμό, για να
μην υπάρχουν άλλα τραγικά γεγονότα», αγωνιζόμαστε για το αυτονόητο, τόνισε. Από το 1984, οι
νεκροί αστυνομικοί ανέρχονται πανελλαδικά στους
129. Χιλιάδες οι τραυματίες. Τραγικά τα αποτελέσματα όπως παρουσιάστηκαν και στην Ημερίδα
που πραγματοποιήσαμε πριν από ένα μήνα στην
Αθήνα, όπου ακούσαμε και το γλαφυρό ότι στην
Αμερική το επάγγελμα του αστυνομικού είναι λιγότερο επικίνδυνο από αυτό του ξυλοκόπου και του
ψαρά. Όσοι όμως συγκρίνουν ανόμοια πράγματα
το λιγότερο που έχω να πω είναι ότι εκθέτουν τον
εαυτό τους». Κάλεσε δε την πολιτεία να θεσμοθε-

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Κραυγή αγωνίας στον ΓΑΔΑ
ε τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής Υποστράτηγο κ.
Αλκιβιάδη Ασημακόπουλο, τον
Διευθυντή Ασφαλείας Αττικής Υποστράτηγο κ. Χρήστο Παπαζαφείρη, τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Πειραιά, Ταξίαρχο κ. Αριστείδη Φουτάκη και με τον Διευθυντή της Υποδ/νσης
Ασφαλείας Πειραιά, Αστυνομικό Διευθυντή κ. Κωνσταντίνο Κουτσιβίτη συναντήθηκε η Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Πειραιά, σε συνέχεια των
πρωτοβουλιών της για συναντήσεις με

Μ

υπηρεσιακούς παράγοντες. Το σωματείο
υπέβαλε λεπτομερή υπομνήματα για τις
ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού και
μέσων, για τα αλλοπρόσαλλα μέτρα που
λαμβάνονται και τη μη τήρηση των κανονισμών ασφαλείας, για την καταπάτηση του χρόνου εργασίας κ.ά.
«Ο κ. Γενικός έδειξε να αντιλαμβάνεται και να συμφωνεί για την τραγική
κατάσταση, όπως ο ίδιος χαρακτηριστικά είπε, που επικρατεί στις υπηρεσίες
του Πειραιά και ειδικά για τη τεράστια
έλλειψη προσωπικού. Αναγνώρισε την

αγανάκτηση των συναδέλφων μας, πείστηκε από τα επιχειρήματά μας και δεσμεύτηκε να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες επίλυσης των περισσότερων
προβλημάτων και ιδιαίτερα της εξοικονόμησης προσωπικού, με εξορθολογισμό των δυνάμεων και εντολών προς
τους υφισταμένους του, ανανεώνοντας
το ραντεβού μαζί μας σε ένα με δύο
μήνες, για αποτίμηση των από κοινού
προσπαθειών.
Επίσης, αφουγκραζόμενος την αγωνία μας, ανακοίνωσε, ότι ήδη εκδόθηκε

προς τις υφιστάμενες υπηρεσίες η υπ’
αριθμ. 2000/17/494991 διαταγή του,
με την οποία επισημαίνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Π.Δ
394/2001 & 173/2013 σχετικά με
την ανακοίνωση εβδομαδιαίας υπηρεσίας κάθε Παρασκευή και ώρα 14:00».
Επιπλέον δεσμεύτηκε για εξορθολογισμό των μέτρων τάξης σε γήπεδα.
Στη συνάντηση με τον Διευθυντή της
Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, Υποστράτηγο κ. Χρήστο Παπαζαφείρη δόθηκε έμφαση στα σοβαρά προβλήματα

των συναδέλφων οι οποίοι υπηρετούν
στα Τμήματα Ασφαλείας και στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πειραιά (αν και
το σύνολο της οργανικής δύναμης των
υπηρεσιών Ασφαλείας Πειραιά (Υ.Α.Π
– Τμήματα ασφαλείας) αντιστοιχεί σε
διακόσια ογδόντα εννέα (289) άτομα,
το σύνολο της παρούσας δύναμης
ανέρχεται μόλις στα εκατόν ενενήντα
επτά (197) άτομα, ενώ για την κάλυψη
των πάγιων καθημερινών υποχρεώσεων απαιτούνται διακόσια δέκα επτά
(217) άτομα).
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ΑΘΗΝΑ

ΣΑΜΟΣ

Συκοφαντικά
δημοσιεύματα

Επισκέψεις σε αστυνομικές υπηρεσίες
ντιπροσωπεία του Προεδρείου
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών επισκέφθηκε
το Α.Τ. και Τ.Α. Συντάγματος, καθώς και
την Ομάδα ΘΗΤΑ που συστεγάζεται στο
κτίριο προκειμένου να καταγράψει τα
προβλήματα των συναδέλφων.
Το σωματείο εξέδωσε λεπτομερή ανακοίνωση για τις ελλείψεις σε αλεξίσφαιρα γιλέκα (λειτουργικά είναι μόνο 40
από τα 160), για τις προβληματικές ενδοεπικοινωνίες, για την απόσπαση συναδέλφου από το Α.Τ. Συντάγματος αποκλειστικά (!!!) για φρούρηση οικίας Υπουργού της Κυβέρνησης, για την ενίσχυση άλλων Υπηρεσιών (Κρατική, Υποδιεύθυνση, Φύλαξη σταθμών μετρό
κ.λπ.) και τη φρούρηση ευπαθών στόχων.
Αντικείμενο ανακοίνωσης αποτέλεσε
και το τελευταίο τραγικό περιστατικό με
τον ξυλοδαρμό αστυνομικού της Ασφάλειας Αττικής από άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου έξωθεν του Παντείου
Πανεπιστημίου. Το σωματείο έθεσε
πολλά ερωτήματα καταγγέλλοντας τη
συστηματική αδυναμία της συντεταγμένης Πολιτείας και των Οργάνων της, ως
προς την αντιμετώπισή τους, ιδίως μετά
την κατάργηση της Ομάδας ΔΕΛΤΑ.
Εξάλλου, στις 16-2-2017 αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί
με αντιπροσώπους πραγματοποίησε συνάντηση με το νέο Ταξίαρχο της
Δ.Α.Ε.Α. επ’ ευκαιρία της ανάληψης των

χρόνο διαρκεί η απόσπασή τους να καταβάλλονται κανονικά, υπερβαίνοντας τις
γραφειοκρατικές αγκυλώσεις είτε μέσω
σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης,
είτε να χορηγηθούν τα δικαιούμενα ποσά
απευθείας από το Υπουργείο Εξωτερικών
στους αποσπασμένους αστυνομικούς,
ως είθισται μέχρι σήμερα.

Α

Αιμοδοσία

καθηκόντων του. Στη συνάντηση ήταν
παρόντες ο Ταξίαρχος Υποδιοικητής της
Δ.Α.Ε.Α. καθώς και οι Διοικητές και Υποδιοικητές της Υ.ΜΕ.Τ. – Υ.Α.Τ. Η αντιπροσωπεία παρέδωσε στον κ. Ταξίαρχο υπόμνημα με τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συχνά οι συνάδελφοι των ανωτέρω υπηρεσιών.
Με πρωτοβουλία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών αναδείχθηκε
το θέμα με τη μη χορήγηση επιδόματος
κατοικίας στους αστυνομικούς που αποσπώνται σε Διπλωματικές Αρχές του
εξωτερικού. Η Ομοσπονδία μας, λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο της Ένωσης
ζήτησε από τον αρμόδιο αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών κ Νίκο Τόσκα,να
μεριμνήσει έτσι ώστε τα χρηματικά ποσά
που δικαιούνται οι αστυνομικοί για όσο

Τέλος, το σωματείο πραγματοποίησε,
με τεράστια επιτυχία, άλλη μία αιμοδοσία
στην αίθουσα συγκεντρώσεων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. «Η προσέλευση των συναδέλφων ήταν πολύ μεγάλη
και επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι οι
αστυνομικοί ξεχωρίζουν για την κοινωνική τους ευαισθησία. Νιώθουμε λοιπόν
την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε τους
συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν και
ενίσχυσαν αυτή την προσπάθεια καθώς
και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής Α/Δ κ. ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ Νικόλαο που μας φιλοξένησε στην αίθουσα
συγκεντρώσεων της Διεύθυνσης. Επίσης
στην αιμοδοσία παρευρέθηκε και ενίσχυσε την προσπάθεια αυτή δίνοντας αίμα, ο
Γενικός Γραμματέας της Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής κ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κανέλλος, σηματοδοτώντας
έτσι τον κοινό στόχο για κοινωνική προσφορά που διακατέχει τα σωματεία των
εργαζόμενων αστυνομικών», σημειώνει
το σωματείο στην ανακοίνωσή του.

οινή ανακοίνωση εξέδωσαν η
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σάμου και η Ένωση
Αξιωματικών Αστυνομίας Βορείου
Αιγαίου με αφορμή δημοσιεύματα
της Εφημερίδας των Συντακτών που
είχαν τους χαρακτηριστικούς τίτλους
«Μας χτύπησαν, μας έριξαν στο
γκρεμό και μας πυροβόλησαν» και
«Πήγες να αυτοκτονήσεις; Συλλαμβάνεσαι και βασανίζεσαι»!
Τα σωματεία εκφράζουν την αγανάκτησή τους για τη μη διασταύρωση
των καταγγελιών που δέχτηκαν από
τη νεοσύστατη οργάνωση «Advocates
Abroad» και αλλοδαπούς υπηκόους
Αλγερίας, που φέρονται να εκθέτουν
μια σειρά από κατηγορίες, οι οποίες
θα έπρεπε να καταγγελθούν στις Αρμόδιες Αρχές, όπως προβλέπεται, για
την περαιτέρω διερεύνησή τους.
«Από την ανάγνωση των δημοσιευμάτων μένει η αίσθηση, ότι ο κ.
Αγγελίδης, ενεργώντας ως επίδοξος
δικαστής, καταδίκασε τους αστυνομικούς, θεωρώντας ως αληθή την
συγκεκριμένη αναπαράσταση της
πραγματικότητας, δίχως περαιτέρω
διερεύνηση. Όλες οι φωτογραφίες
των άρθρων συνοδεύονται από λεζάντες που αναφέρουν ως βέβαιη την
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τέλεση πράξεων από αστυνομικούς.
Δεν θέλουμε να αναφερθούμε στο
τεκμήριο της αθωότητας το οποίο δεν
αποτελεί επιλεκτικά ανθρώπινο δικαίωμα κάποιων, αλλά όλων, συμπεριλαμβανόμενων και των αστυνομικών υπαλλήλων. Και τα δύο δημοσιεύματα στοχεύουν τις υπηρεσίες της
Αστυνομίας, αλλά και τους αστυνομικούς υπαλλήλους, καθότι απεικονίζουν αφενός δήθεν αστυνομική βία
εναντίον προσφύγων και μεταναστών και αφετέρου την παρουσιάζουν ως μία συστηματική και εκτεταμένη πρακτική.
Θεωρούμε ότι οι αστήρικτες κατηγορίες σε βάρος αστυνομικού προσωπικού είναι αντίθετες με τη δημοσιογραφική ηθική και δεοντολογία,
όμως πέραν του ηθικού μέρους υφίσταται και ένα πραγματικό, ότι τα δημοσιεύματα αυτά είναι και συκοφαντικά στο περιεχόμενο τους. Με τέτοιου είδους δημοσιεύματα δυσφημείται
το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας
και κατ’ επέκταση καθένας αστυνομικός προσωπικά, προκαλώντας στην
κοινωνία ενοχικά και φοβικά σύνδρομα» σημειώνουν μεταξύ άλλων οι
Ενώσεις, ζητώντας την αποκατάσταση της αλήθειας.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εύκολος στόχος τρομοκρατικών επιθέσεων
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης επανήλθε στο φλέγον θέμα της
φύλαξης ευπαθών στόχων, προκαλώντας
την άμεση παρέμβαση της Ομοσπονδίας προς το
υπουργείο μας.
Με επιστολή της προς τον αναπληρωτή υπουργό
Εσωτερικών κ. Νίκο Τόσκα, τονίζει ότι «η Ομοσπονδία μας κατ’ επανάληψη έχει κρούσει τον κώδωνα κινδύνου φύλαξης των ευπαθών στόχων καθώς επίσης και του πλαισίου αναθεώρησης του
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δόγματος αυτού. Αφορμή για την εκ νέου παρέμβασής μας αποτελεί η καταγγελία του επισυναπτόμενου υπ’ αριθμ. 43/2017 από 21/03/2017 εγγράφου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Θεσσαλονίκης με το οποίο επισημαίνονται οι σοβαρότατοι κίνδυνοι που εκδηλώνονται κατά των
αστυνομικών δυνάμεων αποκατάστασης τάξης που
είναι επιφορτισμένες με την φύλαξη σταθερών
στόχων και ιδίως του Τουρκικού Προξενείου στην
πόλη της Θεσσαλονίκης.

Αποκλειστική αποστολή της Υποδιεύθυνσης
Αποκατάστασης Τάξης είναι η αντιμετώπιση των
δημόσιων συναθροίσεων και συγκεντρώσεων και
όχι της στατικής φύλαξης στόχων όπου δυνητικά
θα μπορούσαν να εκδηλωθούν φαινόμενα διασάλευσης της τάξης.
Οι συνθήκες και οι ιδιαιτερότητες αυτών των μονάδων τις καθιστά ευάλωτες σε κάθε έκνομη ενέργεια και αποτελούν τον πλέον εύκολο στόχο τρομοκρατικών επιθέσεων με επακόλουθο τους πολλα-

πλούς τραυματισμούς των αστυνομικών και την έκθεση αυτών σε κίνδυνο, όπου η παρουσία και μόνο
των διμοιριών αυτών αρκούν για την στοχοποίηση
του χώρου και όχι αυτός κάθε αυτός ο στόχος.
Παρακαλούμε κύριε Υπουργέ για την παρέμβασή
σας προς την Φυσική Ηγεσία ως προς την εξάλειψη
αυτού του φαινομένου, την αναθεώρηση της αστυνομικής πρακτικής φύλαξης των ευπαθών στόχων
και την περαιτέρω θωράκιση και διασφάλιση (π.δ
45/2008) των συναδέλφων μας».

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Άνω - κάτω οι υπηρεσίες με τις αποσπάσεις
Ισχυρές αντιδράσεις της ΠΟΑΣΥ και των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων για τις διαταγές του Αρχηγείου
μια μετά την άλλη οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις εκφράζουν τις διαμαρτυρίες του για
τις μετακινήσεις - αποσπάσεις αστυνομικού
προσωπικού προς τη νησιωτική χώρα για το προσφυγικό. Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας Κεφαλληνίας
Ιθάκης, Φθιώτιδας και Φλώρινας διατάσσονται να
διαθέσουν αστυνομικούς από τις διμοιρίες υποστήριξης προς ενίσχυση των νήσων Λέσβου, Χίου, Σάμου και Β΄ Δωδεκαννήσου, με αποτέλεσμα να
υπάρξουν έγγραφες καταγγελίες των τοπικών
ενώσεων. Με κοινό έγγραφο των Πρωτοβαθμίων
Οργανώσεων της Κρήτης, καταγγέλλονται οι αποσπάσεις άγνωστου αριθμού αστυνομικών από τις
οικείες Διευθύνσεις Αστυνομίας προς τις νήσους
Λέρος και Κως με σκοπό την αντιμετώπιση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών.

Η

Άμεση ήταν και η αντίδραση της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας και της Ομοσπονδίας μας όταν
πληροφορήθηκαν τη διαταγή του Αρχηγείου για την
απόσπαση 150 περίπου αστυνομικών από όλη σχεδόν τη χώρα, σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, για
συγκρότηση Διμοιριών Υποστήριξης. Πιο συγκεκριμένα, οι συνάδελφοι διατάχθηκαν εκτός από τα
ατομικά τους είδη για την τρίμηνη απόσπαση, να
μεταφέρουν επιπλέον και τα ατομικά υπηρεσιακά
είδη (κράνος, μάσκα κ.λπ.), ακόμα και την ασπίδα!
Όπως επισημαίνει η Ομοσπονδία, από την πλευρά
της, «πάγια αρχή της είναι αυτή της μη παρέμβασής
μας σε θέματα επιχειρησιακών σχεδιασμών και δράσεων. Η αρχή όμως που πρεσβεύουμε είναι αυτή της
προστασίας των κεκτημένων δικαιωμάτων των μελών μας και η διασφάλιση της εργασιακής ειρήνης,

του οικογενειακού προγραμματισμού και ασφαλώς
του εύρυθμου της λειτουργίας του συνόλου των
αστυνομικών υπηρεσιών και του Οργανισμού που
υπηρετούμε». Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα, τις καταγγελίες της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας, άμεσα ο
Πρόεδρος του σωματείου μας και μέλος του ΔΣ της
ΠΟΑΣΥ, Νταβούρας Αθανάσιος, σε συνεργασία με
τον πρόεδρο κ. Γερακαράκο Γρηγόρη, έκανε παρέμβαση στον Επιτελάρχη του ΑΕΑ Αντιστράτηγο κ. Καραμαλάκη Μιχαήλ, ο οποίος επιδεικνύοντας άμεσα
αντανακλαστικά, έλυσε το ζήτημα προστατεύοντας
την αξιοπρέπεια των μετακινούμενων συναδέλφων,
γλιτώνοντάς τους από απίστευτη ταλαιπωρία.
Εξάλλου, η Ομοσπονδία ζήτησε εγγράφως από
τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο
κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα με αφορμή σχετικό έγ-

γραφο της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας να απαντήσει στα υποβαλλόμενα ερωτήματα που αφορούν
οδοιπορικά έξοδα για θέματα μετανάστευσης, καθότι
δίδεται δυνητική ερμηνεία του ν. 4375/2016 σε
συνάρτηση με το π.δ. 100/2003 αρ.25. Επειδή
στην Υπηρεσία ΔΕΝ υπάρχει σαφής εικόνα σχετικά
με το χρόνο έναρξης της νέας απόσπασης μετά τη
λήξη του εξαμήνου, παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε το συντομότερο δυνατόν στα εξής:
Αστυνομικός ο οποίος αποσπάσθηκε επί εξάμηνο π.χ. εντός του έτους 2016 πότε δικαιούται ξανά
απόσπαση, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα με την εκκαθάριση του υπομνήματος του από την ΓΔΟΕΣ: α)
με την αλλαγή του έτους, δηλαδή μετά την
31/12ου ή β) με τη παρέλευση ενός έτους από τη
τελευταία ημέρα του εξαμήνου της απόσπασης;

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

Από θαύμα
δεν θρηνήσαμε
θύματα
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ευρυτανίας κατήγγειλε το γεγονός ότι για τη
μετακίνηση αστυνομικών χρησιμοποιήθηκε υπηρεσιακό λεωφορείο το
οποίο μόλις είχε βγει από συνεργείο
ύστερα από επισκευή του, με αποτέλεσμα μια ώρα μετά την αναχώρηση για τους Δελφούς, να υποστεί
νέα βλάβη και να τεθεί σε κίνδυνο
η ζωή των συναδέλφων.
Το παράδοξο είναι ότι έγινε έλεγχος αλλά κρίθηκε σωστό να συνεχιστεί η πορεία του οχήματος. Όταν
τελικά το όχημα μεταφέρθηκε στο
συνεργείο, ο μηχανικός εκτίμησε ότι
ο τροχός του θα μπορούσε να έχει
αποκολληθεί εν κινήσει ανά πάσα
στιγμή... Το σωματείο καταγγέλλει
ότι το υπηρεσιακό λεωφορείο της
ΔΑ Ευρυτανίας είναι παλιό και αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα επί
χρόνια, παρόλα τα χρήματα που δαπανώνται για την επισκευή του κάθε
φορά. Κι ενώ υπάρχουν σχετικές
αναφορές το πρόβλημα διαιωνίζεται.
Η Ένωση επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος και τονίζει ότι
στην ασφάλεια των συναδέλφων
δεν χωρά καμία έκπτωση.

Η

ΑΙΤΩΛΙΑ

Δεν είμαστε
δια πάσαν νόσον
εν πρόλαβε να στεγνώσει το
μελάνι της ανακοίνωσης της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αιτωλίας για τις κτηριακές εγκαταστάσεις και τα προβλήματα αναδύθηκαν και πάλι με οξύτητα
με αφορμή τη διαταγή για την κράτηση παράνομων μεταναστών στα
κρατητήρια Αστυνομικών Τμημάτων.
Το σωματείο διαμαρτύρεται και ζητά
την απομάκρυνσή τους από αυτά για
να μην υπάρξουν κρούσματα μολυσματικών ασθενειών. «Η αστυνομία
και οι αστυνομικοί δεν είναι χαπάκι
δια πάσαν νόσον. Η υπομονή, το φιλότιμο έχουν όριο και κατάντησαν
έννοιες χωρίς ουσία» σημειώνει το
σωματείο στην ανακοίνωσή του.
Εξάλλου, η Ένωση συναντήθηκε με
τον Διευθυντή της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης
Δυτικής Ελλάδος Υποστράτηγο κ.
Αδαμάντιο Μητρόπουλο, τον οποίο
κατέστησε κοινωνό του προβληματισμού της για τα προβλήματα υπηρεσιών και συναδέλφων. Τονίζει δε
ότι ελάχιστες υπηρεσίες προγραμματίζουν εβδομαδιαία υπηρεσία,
οφείλουν διψήφιους αριθμούς ρεπό
και για το φόβο των Ιουδαίων δεν
αναρτούν ως οφείλουν την κατάσταση οφειλομένων ρεπό. Αλλά κι
όταν προγραμματίζεται η υπηρεσία,
αλλάζει χωρίς πειστική αιτιολογία.

Δ
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Δεν υπήρχαν νικητές και ηττημένοι
ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαρτίου 2017 ο
Ανθρωπιστικός Αγώνας Ποδοσφαίρου μεταξύ των ομάδων της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής και της Ομάδας
Επίλεκτων UNICEF, στο γήπεδο ποδοσφαίρου εντός του Ελληνοαμερικάνικου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κολέγιο Αθηνών - Κολέγιο Ψυχικού. Τον αγώνα τίμησαν με την παρουσία τους, ο Αναπληρωτής Υπουργός του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαος ΤΟΣΚΑΣ, που εκπροσώπησε την πολιτική
ηγεσία και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ. Επίσης, ο Αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής
Β’ Αθηνών κ. Άδωνις ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, η
βουλευτής Β’ Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ κα.
Ελένη ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ, ο Βουλευτής Καβάλας κ. Νικόλαος ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ο Βουλευτής Δημοκρατικής Συμπαράτα-

Μ

ξης κ. Ανδρέας ΛΟΒΕΡΔΟΣ, ο Βουλευτής του κόμματος “το Ποτάμι” κ. Γιώργος ΑΜΥΡΑΣ, το Στέλεχος ΑΝΕΛ και Διευθύνουσα Σύμβουλος Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας κα. Κατερίνα ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, η Πρόεδρος Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της unicef κα. Σοφία
ΤΖΙΤΖΙΚΟΥ, ο Εκτελεστικός Διευθυντής
unicef κ. Ηλίας ΛΥΜΠΕΡΗΣ, κ.ά.
Επιπρόσθετα τον αγώνα τίμησαν με
την παρουσία τους ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων
και Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών κ. Χρήστος
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ, ο Γεν. Γραμματέας της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών κ. Νικόλαος ΡΗΓΑΣ, ο Πρόεδρος
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Πειραιά κ. Σπύρος ΛΙΟΤΣΟΣ και ο Β’
Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ν/Α Αττικής
κ. Ηλίας ΒΡΕΝΤΑΣ, ο Διοικητής του
Τμήματος Ασφαλείας Αρτέμιδας Αστυ-

νομικός Υποδιευθυντής κ. Άγγελος
ΚΕΝΤΙΣΤΟΣ, ο Διοικητής του Τμήματος
Ασφαλείας Αμαρουσίου Α/Α’ κ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ Φώτιος, ο Διοικητής του Τμήματος
Ασφαλείας Ραφήνας Α/Β ’ κ. Δημήτριος
ΔΕΛΤΣΙΔΗΣ καθώς και πολλοί συνάδελφοι, συγγενείς και φίλοι οι οποίοι με
την παρουσία τους και την συνδρομή
τους στήριξαν το έργο μας και ανέδειξαν το κοινωνικό πρόσωπο και την
ευαισθησία της Ελληνικής Αστυνομίας.
Σκοπός της διοργάνωσης ήταν όλα τα
έσοδα που θα συγκεντρωθούν από τον
κουμπαρά αγάπης της οργάνωσης, να
διατεθούν υπέρ των παιδιών που έχουν
ανάγκη στην Ελλάδα και τον κόσμο. Στο
συναρπαστικό παιχνίδι που διεξήχθη υπό
την αιγίδα της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής,
δεν υπήρχαν νικητές και ηττημένοι, όλοι
ήταν ενωμένοι σε έναν κοινό σκοπό. Ένα
καλύτερο αύριο για όλα τα παιδιά.
Τέλος, η Ένωση πραγματοποίησε με

μεγάλη επιτυχία εθελοντική ομαδική αιμοδοσία με σκοπό την ενίσχυση της τράπεζας αίματός της. Η αιμοδοσία είναι πράξη αγάπης και απόδειξη κοινωνικής ευαισθησίας. Η τράπεζα αίματος της Ένωσης,
βοηθά αστυνομικούς και τις οικογένειές
τους όταν αυτοί το έχουν ανάγκη.

ΑΧΑΪΑ

OXI στις διακομιδές ψυχικά ασθενών από την ΕΛ.ΑΣ.
αρέμβαση στον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., στην Εισαγγελία και τους βουλευτές του νομού έκανε
η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας για
το θέμα των διακομιδών ψυχικά ασθενών από την
αστυνομία. Αφορμή πρόσφατο περιστατικό διακομιδής
15χρονου από την Πάτρα σε νοσοκομείο της Αθήνας.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων στην επιστολή
της αναφέρει: “Μετά και από το πρόσφατο περιστατικό
που έλαβε χώρα στην περιοχή μας, επανερχόμαστε στο
θέμα των διακομιδών ψυχικά ασθενών από την Υπηρεσία μας. Συγκεκριμένα, Αστυνομικοί Υπάλληλοι
εκλήθησαν από απογευματινές ώρες της 7/3/2017
να συνδράμουν περιστατικό 15χρονού ανηλίκου ψυχικά ασθενούς. Τα νοσοκομεία της περιοχής μας μετά
από ταλαιπωρία αρκετών ωρών απεφάνθησαν αναρμόδια για την περίθαλψη του ανηλίκου και βράδυνες
ώρες της ίδιας ημέρας αποφασίστηκε να γίνει διακομιδή στην Αθήνα. Τότε δόθηκε εντολή να συνοδεύσει
τον ασθενή στην Αθήνα μικτή περιπολία αποτελούμενη
από δυο (2) τροχονόμους. Μέχρι τις πρωινές ώρες της
επομένης το περιστατικό δεν έγινε δεκτό από το Νοσοκομείο Παίδων “Αγλαΐα Κυριακού” και τους συναδέλφους αντικατέστησαν Αστυνομικοί από το Α.Τ.

Π

Εξαρχείων έως αφιχθεί έταιρο περιπολικό από την Πάτρα. Εκτός από την τεράστια ταλαιπωρία που υπέστησαν όλοι οι συνάδελφοι, κυρίως η ασυνεννοησία των
αρμοδίων ταλαιπώρησε βάναυσα το νεαρό ασθενή.
Μετά τα ανωτέρω σας καλούμε να ληφθούν πρωτοβουλίες ώστε η Ελληνική Αστυνομία άμεσα να απέχει
παντελώς από τις διακομιδές ψυχικά ασθενών.
Είναι αδιανόητο μια Ευρωπαϊκή χώρα να αντιμετωπίζει ασθενείς ως κρατουμένους και να συνοδεύονται
αυτοί από Αστυνομικούς. Oι διακομιδές ως γνωρίζετε
γίνονταν παλαιότερα από περιπολικά οχήματα μόνο και
μετά από παρεμβάσεις συνδικαλιστικών φορέων σήμερα γίνεται με ασθενοφόρο χωρίς όμως παρουσία ιατρού, με συνοδεία περιπολικού, με τους Αστυνομικούς
να έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τον ασθενή.
Θεωρούμε ότι πρέπει να ληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία ώστε να καταργηθούν οι αναχρονιστικές διατάξεις περί ακούσιας νοσηλείας με γνώμονα οι ψυχικά
ασθενείς να αντιμετωπίζονται ως ασθενείς και όχι ως
κρατούμενοι. Η διακομιδή τους πρέπει να γίνεται μόνο
από ασθενοφόρα οχήματα με συνοδεία και εποπτεία αρμόδιου ψυχιάτρου, με την Αστυνομία να εμπλέκεται μόνο
στην περίπτωση της πρώτης δέσμευσης εάν αυτό κρίνε-

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

ΓΡΕΒΕΝΑ

Ευχαριστίες για την προμήθεια
αστυνομικού εξοπλισμού
ετά την πρόσφατη ένταξη της
Πράξης «Εξοπλισμός ενίσχυσης
υλικοτεχνικής υποδομής για
την βελτίωση της ασφάλειας στους χρήστες οδικού δικτύου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προαγωγή των βιώσιμων
μεταφορών και εξάλειψη των σημείων
συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων» του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» και τη
δέσμευση χρηματικού ποσού ύψους
2.011.500 ευρώ, για την προμήθεια
αστυνομικού εξοπλισμού, προς ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής της Ελληνικής Αστυνομίας στη Στερεά Ελλάδα,
το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Φθιώτι-
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δας σε ένδειξη ελάχιστης ευγνωμοσύνης, εκφράζει τις ειλικρινείς και θερμές
ευχαριστίες του για την πολύτιμη αρωγή
και την ουσιαστική συμβολή του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Κωνσταντίνου στη δύσκολη
αποστολή που καλούνται να επιτελέσουν καθημερινά οι συνάδελφοί μας.
Το έμπρακτο αυτό ενδιαφέρον του για
το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας,
αποκτά έτι μεγαλύτερη βαρύτητα στο
πλαίσιο της τρέχουσας δημοσιονομικής
συγκυρίας, το οποίο ωστόσο, δεν επιτρέπει εκπτώσεις σε ζητήματα προστασίας του πολίτη, καταλήγει το σωματείο
στην ανακοίνωσή του.

ται απαραίτητο μετά από εντολή αρμόδιου Εισαγγελέα».
Άλλες παρεμβάσεις της Ένωσης αφορούσαν στην
παραμονή αλλοδαπών μεταναστών στα κρατητήρια
υπηρεσιών της Δ.Α. Αχαΐας, στη μετακίνηση της διμοιρίας δύο και τρεις φορές εβδομαδιαίως στην ΥΦΕΚΑ
Κορίνθου και στην προμήθεια οχημάτων μέσω ΕΣΠΑ.
«Όπως γνωρίζουμε υπάρχουν προς διάθεση κεφάλαια
από τρέχον ΕΣΠΑ, τα οποία προορίζονται για την προστασία του περιβάλλοντος και την οδική ασφάλεια σε
όλες τις περιφέρειες της χώρας, και ήδη πολλές όπως η
γειτονική μας Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που ενημερωθήκαμε πρόσφατα, προχώρησε στην ένταξη της προμήθειας Αστυνομικού εξοπλισμού στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα της προϋπολογισμού 2.011.500 €, η οποία
συμπεριλαμβάνει 16 Αστυνομικά αυτοκίνητα τύπου SUV
υπηρεσιακού χρωματισμού, 5 αυτοκίνητα οχήματα για
την μεταφορά κάτω των 10 ατόμων, 2 γερανοφόρα
φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα, 42 Αστυνομικά αυτοκίνητα υπηρεσιακού και ελεύθερου χρωματισμού, 65
ασύρματους πομποδέκτες αυτοκινήτων και 10 φορητά
ραντάρ ελέγχου ταχύτητας», σημειώνει το σωματείο και
καλεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος κ. Απόστολο
Κατσιφάρα για τις εκ μέρους του αναγκαίες ενέργειες.

Αναγκαία η Τροχαία
Αυτοκινητοδρόμων
τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα διαβίβασε η
Ομοσπονδία μας το αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Γρεβενών για την Ίδρυση Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων στην Διεύθυνση Αστυνομίας Γρεβενών. «Οι λόγοι που επιβάλλουν αυτή την απόφαση
εξειδικεύονται και αναλύονται πλήρως, με την παράθεση στοιχείων των αρμόδιων
και εμπλεκόμενων υπηρεσιών που άπτονται του τομέα της οδικής ασφάλειας.
Τα τελευταία θλιβερά γεγονότα με τις ανθρωποθυσίες στο βωμό της ασφάλτου,
σε συνδυασμό με το γεωγραφικό και περιβαλλοντικό ανάγλυφο της ευρύτερης
περιοχής των Γρεβενών, επιβάλλουν όσο ποτέ την ίδρυση αυτής της υπηρεσίας,
σε συνάρτηση με την αναδιάρθρωση και αναδιάταξη των αστυνομικών υπηρεσιών σε όλη την Ελληνική επικράτεια. Εξυπακούεται, πως το Τμήμα Τροχαίας
Γρεβενών με δεδομένο και την υποστελέχωση του, αδυνατεί να αστυνόμευση
σε όλο το εύρος του το οδικό δίκτυο και να συμβάλει τα μέγιστα στην πρόληψη
-αποτροπή και αστυνόμευση αυτού του οδικού δικτύου», σημειώνει η ΠΟΑΣΥ.

Σ
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ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Γενικές συνελεύσεις παντού

Ενισχύστε
τα Τμήματα
Σκοπέλου και
Αλοννήσου

Κλιμάκια της ΠΟΑΣΥ δίνουν το «παρών» στις γενικές συνελεύσεις των σωματείων μας

τη σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων προχωρούν αυτήν την περίοδο
πολλές Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις, σύμφωνα με τα Καταστατικά λειτουργίας τους και αντιπροσωπείες της
Ομοσπονδίας με επικεφαλής τον Πρόεδρο και άλλα στελέχη της Εκτελεστικής
Γραμματείας, δίνουν το δικό τους «παρών» στις εργασίες των συναδέλφων
μας, ενημερώνοντάς τους για τις πρωτοβουλίες της Ομοσπονδίας με στόχο
την επίλυση των προβλημάτων που τους
απασχολούν τόσο σε τοπικό επίπεδο
όσο και γενικότερα για τα κοινά προβλήματα που απασχολούν τους αστυνομικούς όλης της χώρας.
Στις 3/3/2017 η Γενική Συνέλευση
της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης,
όπου παρευρέθη και μίλησε ο πρόεδρος
κ. Γρηγόρης Γερακαράκος και ο αναπληρωτής ταμίας κ. Σταύρος Φέτκος.
Στις 2/3/2017 τον πρόεδρο της
Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρη Γερακαράκο
στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Καβάλας εκπροσώπησε το μέλος του ΔΣ κ. Ιωάννης
Αφουκατούδης και ο εκπρόσωπος της
ΠΟΑΣΥ στο Ίδρυμα Εξοχών κ. Λάμπρος
Μητσικός.

Σ

Χανιά

Στις 9/03/2017 την τακτική Γενική
Συνέλευση της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Βοιωτίας, τίμησαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΟΑΣΥ και Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών κ. Χρήστος Μαυραγάνης, ο Αντιπρόεδρος Θεμάτων Μελετών
& Επιμόρφωσης Αστυνομικών της ΠΟΑΣΥ κ. Σταύρος Μπαλάσκας, ο Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων της ΠΟΑΣΥ
κ. Χρήστος Συνδρεβέλης και ο Πρόεδρος της Ένωσής Αστυνομικών Υπαλλήλων Ευβοίας και ταμίας της ΠΟΑΣΥ
κ. Γιώργος Κουλιάκης.
Στις 18/3/2017, παρουσία του
προέδρου και του γραμματέως δημοσίων σχέσεων της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγορίου
Γερακαράκου και Χρήστου Συνδρεβέλη, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Απολογιστική Συνέλευση της Ένωσης Αστυνομικών Νομού Χανίων.
Στις 22/3/2017 ο ταμίας της ΠΟΑΣΥ κ. Γιώργος Κουλιάκης και το μέλος
του ΔΣ της ΠΟΑΣΥ κ. Αθανάσιος Νταβούρας παρευρέθησαν στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης.
Στις 22 και 23/3/2017 ο Πρόεδρος
του Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Χρήστος
Μαυραγάνης και ο ταμίας της ΠΟΑΣΥ κ.

Χανιά

Γιώργος Κουλιάκης παρέστησαν στις
Γενικές Συνελεύσεις της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας και
της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας.
Στις 29/3/2017 στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φωκίδας συμμετείχαν ο γενικός
γραμματέας της ΠΟΑΣΥ κ. Κωνσταντίνος Μαλλικόπουλος και ο γραμματέας
ΔΣ ΠΟΑΣΥ κ. Νίκος Καραπάνος.
Στις 30/3/2017 στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών, παρευρέθη ο γενικός
γραμματέας της ΠΟΑΣΥ κ. Κωνσταντίνος Μαλλικόπουλος, ο αναπληρωτής
ταμίας κ. Σταύρος Φέτκος και ο αντιπρόεδρος ΔΣ της ΠΟΑΣΥ κ. Αλέξανδρος
Σφελινιώτης. Στις 31/3/2017 ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρης Γερακαράκος τίμησε τις εργασίες της Γενικής
Συνέλευσης της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Τρικάλων.

Μαγνησία

Μαγνησία

ΛΑΣΙΘΙ

Επιτέλους γυμναστήριο
αστυνομικών
ε θετικό έργο ξεκινά τη θητεία του
το νέο ΔΣ της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού
Λασιθίου, καθώς ένα παλιό στοίχημα γίνεται πραγματικότητα με εθελοντική εργασία
των συναδέλφων και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Πρόκειται για το γυμναστήριο των Αστυνομικών του νομού που εγκαινιάστηκε στις 31/3/2017, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, κ.
Δημήτρη Αναγνωστάκη, του Επιτελάρχη του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγου κ.
Μιχάλη Καραμαλάκη, του Προϊσταμένου του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΛ.ΑΣ., κ. Υποστράτηγου Ανδρέα Δασκαλάκη, των επικεφαλής
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου, του αντιπροέδρου της ΠΟΑΣΥ κ. Σταύρου Μπαλάσκα και του μέλους του ΔΣ της ΠΟΑΣΥ κ. Μανούσου Γιανναδάκη και πολλών άλλων
αστυνομικών. Χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία για την κατασκευή του γυμναστηρίου και
την εξεύρεση του αναγκαίου εξοπλισμού από την Ένωση, ο κ. Μπαλάσκας στάθηκε ιδιαίτερα στο δυναμισμό του νέου προέδρου του σωματείου κ. Γιώργου Καρτσάκη, στη
σύμπνοια του αστυνομικού προσωπικού αλλά και στη στήριξη των πολιτών. Η αίθουσα
του γυμναστηρίου φέρει τιμής ένεκεν το όνομα του αρχιφύλακα Νίκου Κοκολάκη, ο
οποίος δολοφονήθηκε από δραπέτες των φυλακών Νεαπόλεως πριν από 28 χρόνια.
Με επιστολή της, μετά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου ΔΣ, η Ένωση εκφράζει
τις ευχαριστίες της στους συναδέλφους και τους βεβαιώνει ότι το νέο ΔΣ θα συνεχίσει
να συμπορεύεται για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων των συναδέλφων μας αλλά και
την προσπάθεια επίλυσης κοινών προβλημάτων που αφορούν το σύνολο των μελών
μας. Το νέο ΔΣ αποτελείται από τους κ.κ. ΚΑΡΤΣΑΚΗ Γεώργιο, Πρόεδρο, ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
Μιχαήλ, Γενικό Γραμματέα, ΒΑΜΒΑΣΑΚΗ Μιχαήλ, Αντιπρόεδρο, ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ιωάννη,
Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ Αργύρη, Ταμία, ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Εμμανουήλ, Οργανωτικό Γραμματέα και ΦΡΑΓΚΑΚΗ Κωνσταντίνο, Υπεύθυνο Διαδικτύου.

Μ

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας ζητά την
ενίσχυση των αστυνομικών
υπηρεσιών Α.Τ. Σκοπέλου και Α.Σ.
Αλοννήσου ενόψει της θερινής περιόδου, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι μέγιστες ανάγκες που
προκύπτουν σε συνάρτηση με την
υποστελέχωση αυτών των μονάδων.
Όπως σημειώνει η Ομοσπονδία σε
σχετικό της έγγραφο προς το Αρχηγείο, «προς επίρρωση αυτού του αιτήματος, παρουσιάζει αριθμητικά
στοιχεία της υπάρχουσας δύναμης,
καθώς και πληθυσμιακά-κοινωνικά
κριτήρια που επιβάλλουν αυτή την
ενίσχυση κυρίως με δόκιμους αστυνομικούς προς αντιμετώπιση των όλο
αυξανόμενων υποχρεώσεων που μετακυλίονται αυτές εις βάρος των λιγοστών υπηρετούντων συναδέλφων
και των κατοίκων της νήσου, που
πολλάκις εκφράζουν δυσπιστία κατά
της Ελληνικής Αστυνομίας δυσπιστία
όμως, που έγκειται στην ολιγωρία της
πολιτείας που αφήνει έκθετο τον Οργανισμό μας έναντι των πολιτών και
δημιουργεί κλίμα ανασφάλειας και
αβεβαιότητας.
Παρακαλούμε κύριε Αρχηγέ, όπως
συμβάλλεται σε αυτή την αλλαγή του
αρνητικού κλίματος με την ενίσχυση
των προαναφερομένων υπηρεσιών
έως ότου η Πολιτεία αντιληφθεί τις
πραγματικές της ευθύνες και εγκύψει στα προβλήματα των πολιτών,
παρέχοντας το δημόσιο αγαθό της
ασφάλειας σε αυτούς, αγαθό το
οποίο θα προέλθει με την πρόσληψη
αστυνομικών παρακάμπτοντας τις
όποιες δημοσιονομικές υποχρεώσεις
της χώρας. Η Ελληνική Αστυνομία θα
συνεχίσει με αυταπάρνηση και με ζήλο του στελεχιακού της δυναμικού
αυτή την προσφορά προς την κοινωνία των πολιτών, αλλά ενίοτε αυτή
η προσφορά δεν επαρκεί».

Η
Τρίκαλα

Λάρισα

Βοιωτία

Βοιωτία

Βοιωτία

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Συναντηση με την τοπική ηγεσία
ε τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κ. Γιώργο
Τσιρογιάννη συναντήθηκε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης παρουσία του Αστυνομικού Διευθυντή του νομού κ.
Χρήστου Μαζαρακιώτη. Μεταξύ άλλων συζητήθηκε το θέμα της μετακίνησης αστυνομικών στα νησιά του Αιγαίου καθώς και οι μετακινήσεις από περιφερειακές υπηρεσίες στην έδρα, αλλά και το αντίστροφο.

Μ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Στο ίδιο έργο θεατές!

Θα αναζητήσουμε τις ευθύνες για τον τραυματισμό του συναδέλφου, τονίζει το σωματείο
ην έντονη διαμαρτυρία της εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Δωδεκανήσου για τη συνεχιζόμενη βία των χούλιγκανς των γηπέδων. Όπως
επισημαίνει, «για άλλη μία φορά ένας αδιάφορος βαθμολογικά αγώνας Γ΄ εθνικής (Ρόδος-Ιαλυσός) στον οποίο παραβρέθηκαν περίπου 600 θεατές, εξέθεσε την τοπική Αστυνομία, με αποτέλεσμα να γρονθοκοπηθεί ένας εργαζόμενος
αστυνομικός, όταν η Αστυνομική δύναμη που διατέθηκε για
την συγκεκριμένη αναμέτρηση ήταν παραπάνω από την
απαιτούμενη. Εμείς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν τα λάθη οφείλονται στον σχεδιασμό ή στην υλοποίηση των μέτρων, αυτό που μπορούμε όμως να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι δεν είναι δυνατόν να τοποθετούνται οι φίλαθλοι των
αντιπάλων ομάδων στην ίδια κερκίδα, την στιγμή που το
υπόλοιπό γήπεδο είναι άδειο.

Τ

Όλα τα παραπάνω μας δημιουργούν εύλογα ερωτήματα τα
οποία σας παραθέτουμε: α) ποιός ανέλαβε την ευθύνη για την
μετακίνηση των φιλάθλων; β) είχε προηγηθεί σύσκεψη για των
καθορισμό του χώρου που θα καταλάμβαναν οι φίλαθλοι των
δύο ομάδων; γ) πειθάρχησαν οι ομάδες στις υποδείξεις της
Αστυνομίας και αν όχι, τί ενέργειες έχουν γίνει για την τιμωρία
των υπαιτίων; δ) το στάδιο ενδείκνυται για την ασφαλή διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου εθνικών κατηγοριών; Όποιες και
αν είναι οι απαντήσεις στα ανωτέρω ερωτήματα, εμείς θα τις
αναζητήσουμε ακόμα και αν γίνει προσπάθεια να περάσουν
στα ψιλά γράμματα τα όσα συνέβησαν στο δημοτικό στάδιο
Ρόδου. Είναι καιρός ο κάθε ένας να αναλάβει τις ευθύνες του,
σε όποια πλευρά και αν βρίσκεται με δεδομένο ότι, όταν σε
ένα αδιάφορο παιχνίδι δημιουργούνται έκτροπα, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας σε ένα ντέρμπι τί μπορεί να συμβεί!»
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ΑΠΟΨΕΙΣ

Δεν είμαστε δεδομένοι κανενός
Η

Του
Γρηγόρη
Γερακαράκου,
Προέδρος ΠΟΑΣΥ

Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων έχει θέσει όλες της
τις δυνάμεις σε μόνιμη διάταξη μάχης και το αποδεικνύει καθημερινά με τις
παρεμβάσεις της σε όλα τα επίπεδα:
Σε επίπεδο συναντήσεων με τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας, με στελέχη της κυβέρνησης, του κοινοβουλίου, των πολιτικών κομμάτων και κοινωνικών φορέων, αλλά και
δημόσια με ανοικτές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, με γενικές συνελεύσεις, με δημόσιες τοποθετήσεις στα ΜΜΕ κ.λπ.
Ο αγώνας μας υπαγορεύεται από το γεγονός ότι η Κυβέρνηση, βαδίζοντας την πεπατημένη, είναι ανακόλουθη με τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, ιδίως στα οικονομικά θέματα. Μετά από δύο χρόνια ιώβειας υπομονής και προσμονής ότι θα συμμορφωνόταν πλήρως στις αποφάσεις του
ΣτΕ για την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών, αλλά και ένα και πλέον χρόνο
πλήρους αβεβαιότητας και κοροϊδίας όσον
αφορά στην αναμόρφωση των ειδικών μισθολογίων και την αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας, είμαστε υποχρεωμένοι να εκφράσουμε με κάθε μέσο την έν-

τονη διαμαρτυρία μας γιατί μας εμπαίζουν.
Είμαστε σε σύγκρουση με την Κυβέρνηση
και δεν το κάνουμε για λόγους συντεχνιακούς. Με τη στάση της η κυβέρνηση απαξιώνει το Αστυνομικό Σώμα. Ο αστυνομικός
είναι Άνθρωπος και η ζωή του δεν αποτιμάται σε χρήμα με λογιστικές αλχημείες χάριν
της ικανοποίησης των συμφερόντων των
ξένων δανειστών. Υποτιμά τη νοημοσύνη
του αστυνομικού όποιος τολμά να τον συγκρίνει με τον ψαρά και τον ξυλοκόπο όταν
μιλάμε για την αναγνώριση της επικινδυνότητας του λειτουργήματός μας.
Ο συνάδελφος είναι εξοργισμένος με αυτά που βλέπει και ακούει καθημερινά και το
λέω μετά λόγου γνώσεως. Το διαπίστωσε
και η κοινωνία πολύ πρόσφατα όταν πριν
λίγες μέρες είδε τον παλμό και τον όγκο των
αστυνομικών, των πυροσβεστών και των λιμενικών που συνέρρευσαν από κάθε γωνιά
της Ελλάδας στην Αθήνα.
Μας είπαν ψέματα και ο ένστολος δεν
αστειεύεται. Εμείς, ως συνδικαλιστές, έχουμε υποχρέωση για μας, για τα παιδιά μας,
για τις οικογένειές μας, για τον έλληνα πολίτη, να παλέψουμε. Διεκδικούμε καλύτερες

συνθήκες εργασίας και αξιοπρεπείς μισθούς
διότι ανασφαλής αστυνομικός σημαίνει
ανασφαλής πολίτης. Αυτό είναι το δόγμα
μας και όταν το αντιληφθεί αυτό όλο το φάσμα του πολιτικού κόσμου, τότε θα λυθούν
παρεξηγήσεις και θα βρεθούν λύσεις με
πνεύμα συναίνεσης και όχι κομματικής μικροπολιτικής.
Γι’ αυτό έχω πει πολλές φορές -και ενοχλώ- ότι όποιος είναι μαζί μας είτε είναι δεξιός, είτε είναι αριστερός, είτε κεντρώος, θα
είμαστε μαζί του, όποιος είναι απέναντί μας
θα είμαστε απέναντί του. Εμείς δεν κοιτάμε
ιδεολογίες. Εμείς πιστεύουμε ότι ο αστυνομικός, ο πυροσβέστης, ο λιμενικός κρατάν
όρθια τη δημοκρατία με αίμα και ιδρώτα.
Άρα στην εθνική αποστολή που μας έχει
αναθέσει ο συνταγματικός νομοθέτης, απαιτούμε από τα πολιτικά κόμματα ανάλογη αντιμετώπιση. Μας είναι αδιανόητο να εισπράττουμε εμπάθεια και ανυπόστατους χαρακτηρισμούς από κυβερνητικά στελέχη,
βουλευτές και άλλους παράγοντες του δημόσιου λόγου.
Από την άλλη, όμως, θέλω να επισημάνω
και τις ευθύνες της αντιπολίτευσης, προει-

δοποιώντας την ότι θέλουμε καθαρές κουβέντες. Με χτυπήματα στην πλάτη δεν θα
μας ξεγελάσουν. Σε κανέναν δε δίνουμε το
δικαίωμα να μας κοροϊδεύει.
Να γνωρίζουν όλοι τους ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μαζί με τους πολίτες
που διαμαρτύρονται. Μας ενώνει ένας στόχος: Αξιοπρεπής και περήφανη ζωή. Για τις
οικογένειές μας, για τα παιδιά μας, για τους
γείτονές μας, για τον πολίτη αυτής της χώρας. Θα είμαστε με το λαό γιατί είμαστε
κομμάτι του, προερχόμαστε από τις εργατικές μάζες.
Ας το καταλάβουν επομένως ότι δεν είμαστε δεδομένοι κανενός και ότι ο αγώνας
μας είναι καθαρά συνδικαλιστικός. Συνδικαλιστές είμαστε και όχι πολιτικοί.
Για μας, υπάρχει μείζον ζήτημα ηθικής τάξης όταν εισπράττουμε την ανακολουθία
λόγων και έργων των κυβερνώντων.
Ως Ομοσπονδία, έχουμε ξεκαθαρίσει το
ρόλο μας και γι’ αυτό η αγωνιστική μας πορεία θα συνεχιστεί με όλα τα διαθέσιμα μέσα.
Θα αποκαλύπτουμε τα ψέματα και θα
απαιτούμε το δίκιο μας εντός κι εκτός Ελλάδας.

6η Μαρτίου
Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού
όρος «εκφοβισμός και βία στο σχολείο» χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατάσταση, κατά την οποία
ασκείται εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική
και επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική
συμπεριφορά, με σκοπό την επιβολή, την καταδυνάστευση και την πρόκληση σωματικού
και ψυχικού πόνου σε μαθητές από συμμαθητές τους, εντός και εκτός σχολείου.
Οι παραβατικές παρέες των νέων σχολικής ηλικίας είναι σχετικά πολυμελείς και
στελεχώνονται κυρίως με άτομα του ιδίου
φύλου. Οι έφηβοι παραβάτες επιδίδονται
συχνά σε αντισυμβατικές ενέργειες, όπως
αγορά, πώληση και χρήση ναρκωτικών ουσιών, πρόκληση ζημιών σε σχολικό χώρο,
κλοπές σε κατάστημα, επεισόδια στο γήπεδο, συμπλοκές με τρίτους, φθορές ξένης

Ο

Του
Άγγελου Τσιγκρή,
Εγκληματολόγος

ιδιοκτησίας, κλοπές χρήσης ή εξαρτημάτων
μεταφορικού μέσου, απειλές κατά συνομηλίκων, διαρρήξεις κατοικιών και αυτοκινήτων, πώληση κλοπιμαίων, κ.λπ.
Έχει αποδειχθεί ότι ο χαλαρός έλεγχος
στο πλαίσιο της οικογένειας και η έλλειψη
επικοινωνίας, ανάμεσα στον γονιό και στο
παιδί, ευνοούν την παραβατικότητα. Εάν
λείπει αυτό το στοιχείο της επικοινωνίας με
τους γονείς, αντίστοιχα το παιδί αδιαφορεί
για το σχολείο και εμπλέκεται σε ομάδες άλλων νεαρών, που μπορεί να εκδηλώσουν
παραβατική συμπεριφορά.
Πολυετείς επιστημονικές έρευνες απέδειξαν ότι οι οικογένειες, των νεαρών παραβατών έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά.
Το ένα χαρακτηριστικό είναι, ότι συνήθως
πρόκειται για φτωχές οικογένειες. Ωστόσο,

δεν είναι μόνον η φτώχεια που προκαλεί την
εγκληματικότητα. Πολύ συχνά η φτώχεια
ωθεί τους νέους να ξεπεράσουν άλλους συνομηλίκους τους από εύπορες οικογένειες
και να μεγαλουργήσουν.
Για να υπάρξει πιθανότητα τέλεσης εγκληματικών πράξεων από ανήλικους, πρέπει να
υπάρξει ένας συνδυασμός φτώχειας, εγκληματικού παρελθόντος της ίδιας της οικογένειας και έλλειψης ελέγχου των γονέων προς το
παιδί. Πρέπει, δηλαδή, να συμπέσουν ταυτόχρονα τρεις παράγοντες προκειμένου να
υπάρξει σοβαρή πιθανότητα να εκδηλώσει κάποιος ανήλικος παραβατική συμπεριφορά. Οι
ανήλικοι με παραβατικό ιστορικό (π.χ. τέλεση
κλοπών, πρόκληση επεισοδίων στα γήπεδα και
φθοράς ξένης ιδιοκτησίας), παρουσιάζουν αντίστοιχα προβλήματα στην οικογένεια και το

σχολείο, με αποτέλεσμα να καταφεύγουν σε
παραβατικές ομάδες, προκειμένου να αναπληρώσουν εκεί την ανθρώπινη επικοινωνία
και την αναγνώριση που τους λείπει.
Για να προληφθεί μια μελλοντική έξαρση
της παραβατικότητας των ανηλίκων και της
νεανικής βίας στο σχολικό περιβάλλον θα
πρέπει -μεταξύ άλλων- να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους,
να επαναπροσδιορισθούν οι στόχοι της νέας
γενιάς και να διασφαλισθούν τα μέσα για
την επίτευξή τους, να μειωθεί η ανεργία των
νέων, να ενσωματωθούν οι μειονοτικές
ομάδες του πληθυσμού, να στηριχθούν οι
θεσμοί της οικογένειας και του σχολείου και
να οικοδομηθεί μια κοινωνία συνοχής και
αλληλεγγύης. Μια δίκαιη και ανοιχτή κοινωνία, με ίσες ευκαιρίες για όλους.

Εθελοντική αιμοδοσία: Πράξη αγάπης - προσφορά ζωής
α ήθελα να ευχαριστήσω την κα Κατερίνα Τσιακμάκη, Ειδική Γραμματέα
του ΔΣ του Πανελλήνιου Συλλόγου
Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία για τη
σημαντική της βοήθεια σε προσωπικό και γενικότερα κοινωνικό επίπεδο. Η δράση του
Συλλόγου είναι σημαντική και χρήζει της
υποστήριξής όλων μας, δεδομένου ότι πολλοί
συνάδελφοι ήδη είναι εθελοντές αιμοδότες.
Οι διεθνείς στατιστικές είναι συγκλονιστικές, όπως σημειώνει και ο Σύλλογος. Ενώ το
60% του πληθυσμού θα χρειαστεί μετάγγιση
αίματος ή στοιχείων του κάποια στιγμή στη
ζωή του, μόνο το 5% των ατόμων που θα
μπορούσαν να αιμοδοτήσουν, δίνουν αίμα.
Εκατομμύρια άνθρωποι οφείλουν τη ζωή
τους σε ανθρώπους που δε θα γνωρίσουν
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Του
Ελευθέριου
Τσαούσογλου,
Αρχιφύλακας

ποτέ και που εθελοντικά προσφέρουν το αίμα τους. Η αιμοδοσία θεωρείται εθελοντική
και μη αμειβόμενη όταν το άτομο δίνει αίμα,
πλάσμα, ή κυτταρικά στοιχεία οικειοθελώς
και δεν αμείβεται ούτε με χρήματα, ούτε με
άλλο τρόπο που θα μπορούσε να θεωρηθεί
πως αποκαθιστά τα χρήματα (συμπεριλαμβανομένης και της άδειας από την εργασία
πέραν από το χρόνο που απαιτείται για τη
μετακίνηση και τη διαδικασία για την αιμοληψία).
Οι εθελοντές αιμοδότες αποτελούν τη βάση για τη διασφάλιση της ποιότητας του αίματος καθώς έχουν τη μικρότερη πιθανότητα να μεταδώσουν ασθένειες και σοβαρές
λοιμώξεις όπως οι ιοί της ηπατίτιδας Β και
C, ο ιός HIV κ.ά. λόγω του ότι αιμοδοτούν

συνειδητά και όχι υπό πίεση. Αντίθετα με το
συγγενικό περιβάλλον που συνήθως αιμοδοτεί υπό πίεση, από το οποίο δυστυχώς
πολλές χώρες (ανάμεσα σ’αυτές και η Ελλάδα) συνεχίζουν να εξαρτώνται σε ένα μεγάλο ποσοστό. Επικίνδυνη, εκτός από ανήθικη, η αμειβόμενη αιμοδοσία για την ασφάλεια του αίματος.
Στη χώρα μας οι ετήσιες ανάγκες για αίμα
είναι γύρω στις 600.000 μονάδες. Το αίμα
συλλέγεται από εθελοντές αιμοδότες 4550%, συγγενικό και φιλικό περιβάλλον 4548%, ένοπλες δυνάμεις 3-4%, εισαγωγή από
Ελβετία 3%. Αρκετές φορές οι ανάγκες σε αίμα δεν καλύπτονται και υπάρχουν αναβολές
μεταγγίσεων, τακτικών χειρουργείων και πίεση στο φιλικό και συγγενικό περιβάλλον.

Αν 1 στους 20 έδινε αίμα 1 φορά το χρόνο δε θα υπήρχε στη χώρα μας έλλειψη αίματος. Αιμοδότης μπορεί να γίνει κάθε υγιές
άτομο με ηλικία από 18 ως 65 ετών. Μπορεί
να αιμοδοτεί περίπου 3-4 φορές το χρόνο,
ανάλογα την αιμοσφαιρίνη του. Η αιμοσφαιρίνη για να μπορεί να δώσει αίμα κάποιος είναι >12,5g/dl για τις γυναίκες και
>13,5g/dl για τους άντρες. Η ποσότητα
που συλλέγεται είναι περίπου 450ml δηλαδή το 1/20 του αίματος του οργανισμού.
Το αίμα, ούτε παράγεται, ούτε αντικαθίσταται από τεχνητό. Μόνο ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ.
Είναι ζήτημα ΖΩΗΣ. ΓΙΝΕ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ ΚΑΙ
ΓΙΝΕ Ο ΗΡΩΑΣ ΚΑΠΟΙΟΥ.
Πηγή και περισσότερες πληροφορίες:
www.bdr.gr
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είπαν &
έγραψαν

εκΚΕΝΤΡΙκός
Άλλοι λένε ότι αυξάνονται οι μεταναστευτικές πιέσεις κι άλλοι ότι είναι στα
ίδια επίπεδα. Το σίγουρο είναι ότι ο καιρός
βελτιώνεται οπότε καιρικά εμπόδια δεν θα
υπάρχουν. Μάλιστα, αν καταρρεύσει η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας, τα «κύματα» θα ‘ναι πελώρια, κι ας είναι καλοκαίρι.
Υπάρχουν ακόμη αδιάθετα 512 εκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα από το Ταμείο
Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (AMIF),
αποκάλυψε ο Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας
και Διαχείρισης Κρίσεων της ΕΕ κ. Χρ. Στυλιανίδης
απαντώντας στον Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό στην 122η ολομέλεια της Επιτροπής των Περιφερειών στις Βρυξέλλες. Μη βιάζεστε
παιδιά, έχουμε χρόνο…
Μήπως έχουμε αυξημένα κρούσματα
διαφθοράς και πάλι εντός του σώματος
ή το φαινόμενο είναι ευκαιριακό το τελευταίο
διάστημα; Την ίδια ώρα βέβαια αθωώνονται και
κάποιοι αστυνομικοί που στο παρελθόν είχαν
διαπομπευτεί αλλά αυτό δεν είναι συμψηφισμός. Γι’ αυτό και πολύ καλή η πρόταση της
Ομοσπονδίας να υπάρξει σύσκεψη υπό τον Αρχηγό του Σώματος, τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων και εκπροσώπους
του συνδικαλιστικού μας κινήματος. Το να καταγγέλλεις τους επίορκους δεν είναι ταμπού.
Ταμπού είναι να νιώθεις άσχημα όταν αποκαλύπτεται η διαφθορά και να χρεώνεσαι αδιαμαρτύρητα τις ευθύνες άλλων.
Δεν πέρασε απαρατήρητη από την εφημερίδα Ριζοσπάστης, η αποβολή από την πανελλαδική ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας
μας των εκπροσώπων της Χρυσής Αυγής. Η εφημερίδα έγραψε ότι έφυγαν «με την ουρά στα σκέλια», τονίζοντας ότι αυτή η κίνηση πρέπει να γενικευτεί. «Να αποβληθούν από παντού. Από τις
Ενώσεις, τις συνελεύσεις, τις εκδηλώσεις του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμά-

Βραβεύτηκε ο αστυφύλακας
για την αυτοθυσία που επέδειξε
Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Αστυνομικό
Μέγαρο Αττικής, παρουσία του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΑΣΥ κ. Χρήστου Μαυραγάνη και
άλλων εκπροσώπων του συνδικαλιστικού μας κινήματος,
απονεμήθηκε ο «Αστυνομικός Σταυρός» στον Αστυφύλακα κ. Τερζάκη Βασίλειο, ο οποίος επέδειξε εξαίρετη
πράξη κατά τη διάρκεια των καθηκόντων του, εκθέτοντας
αποδεδειγμένα τη ζωή του σε κίνδυνο. Το Αστυνομικό
Μετάλλιο απένειμε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής
Αττικής, Υποστράτηγος κ. Αλκιβιάδης Ασημακόπουλος, ο
οποίος εξέφρασε τις ευχαριστίες και τα θερμά του συγχαρητήρια προς το συνάδελφό μας.
Ο Αστυφύλακας, στις 19 Φεβρουαρίου 2015, υπηρετών
στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, εκτελούσε διατεταγμένη υπηρεσία εποχούμενης περιπολίας
στην περιοχή των Αθηνών, όταν ενημερώθηκε ότι σε οικία στην περιοχή των Πατησίων είχε εκδηλωθεί μεγάλης έκτασης πυρκαγιά και απειλούνταν ανθρώπινες ζωές. Χωρίς να χρονοτριβεί,
μπήκε στην οικία και απεγκλώβισε ένα ανήλικο παιδί σε λιπόθυμη κατάσταση, η ζωή του οποίου
κινδύνευε άμεσα.

των Ασφαλείας. Οι ναζί της ΧΑ θέλουν να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για το πετσόκομμα και
την κατάργηση των όποιων δικαιωμάτων έχει κατακτήσει το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων
και των Σωμάτων Ασφαλείας. Επιδιώκουν με την
πιθανή αναθεώρηση του Συντάγματος να ανοίξει
ο δρόμος για την κατάργησή τους. Θέλουν να είναι οι ένστολοι χωρίς κανένα δικαίωμα, να μην
μπορούν να διεκδικήσουν καλύτερη ζωή με ανθρώπινες αποδοχές, συντάξεις, Παιδεία, Υγεία.
Ταυτόχρονα, επιδιώκουν υποκριτικά να παρουσιάζονται ως τιμητές και προστάτες των στρατιωτικών, των αστυνομικών, των πυροσβεστών, των
λιμενικών. Με θράσος και υποκρισία παρουσιάζονται και σε συγκεντρώσεις των ένστολων».
«Νιώθετε κάποια πίεση από την νεολαία
του ΣΥΡΙΖΑ, από το Τμήμα Δικαιωμάτων
του ΣΥΡΙΖΑ ή από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον στα θέματα της ασφάλειας, της αστυνόμευσης, να είστε πιο προσεχτικός πιο διαλ-

«Η μείωση των τροχαίων
είναι ένα θέμα που έχει σχέση
με την αλλαγή της νοοτροπίας
στην κοινωνία μας, στα σχολεία,
οπουδήποτε, γιατί δεν νομίζω
ότι κανένας από όλους εμάς
μπορεί να παινευτεί ότι οδηγεί
με τον τρόπο που πρέπει».

Νικόλαος Τόσκας
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών

λαχτικός» ρωτήθηκε από δημοσιογράφο ο
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Νικόλαος Τόσκας. Και τι απάντησε: ότι έχει ακούσει
κριτική από πάρα πολλές πλευρές και ότι σε
ορισμένες περιπτώσεις έχει διαφωνήσει και με
απόψεις ορισμένων πλευρών του ΣΥΡΙΖΑ. Το
ερώτημα είναι ωστόσο κύριε υπουργέ, ποιος
δίνει τον... τόνο.
Δολοφονία ταξιτζή από αστυνομικό (!) στην
Καστοριά, ανεύρεση όπλων σε τέμενος
στην Ξάνθη, καταστροφή τεμένους υπό ανακαίνιση στο Διδυμότειχο, τρομο-πακέτα από την Αθήνα
στο Βερολίνο, στο Παρίσι και αλλού, επιθέσεις σε
διμοιρίες και στόχους στα Εξάρχεια, πολύνεκρα
τροχαία ατυχήματα και πολλά άλλα, συνθέτουν το
παζλ της εγκληματικότητας μόνο ολίγων εβδομάδων. Βεβαίως, από την άλλη, υπάρχουν και επιτυχίες με συλλήψεις δραστών και εξαρθρώσεις
εγκληματικών ομάδων. Το ερώτημα επομένως είναι από ποια σκοπιά το βλέπει κανείς το ζήτημα...

«Αντί η Κυβέρνηση να μειώνει
τα πρόστιμα αντιμετωπίζοντας
την οδική ασφάλεια των πολιτών,
ως μία ακόμα πηγή εσόδων,
καλό θα ήταν να προσχωρήσει
στην εκπόνηση ενός συνολικού
σχεδίου πρόληψης και αποτροπής
των τροχαίων παραβάσεων».

Λευτέρης Αυγενάκης
Γραμματέας Νέας Δημοκρατίας

ΑΤ-ΑΞΙΕΣ

Παρέμβαση για τις καταλήψεις
Ομοσπονδία μας πολύ εύστοχα εξέφρασε την ικανοποίησή
της για το γεγονός ότι η Ελληνική Αστυνομία εφάρμοσε
το νόμο σε δύο από τις δεκάδες περιπτώσεις κατειλημμένων δημοσίων κτιρίων και εγκαταστάσεων.
Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της, «η χθεσινή αστυνομική
επιχείρηση προκειμένου να τερματιστούν οι καταλήψεις κτιρίων
και να αποδοθούν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους αποτελεί πράξη
κράτους δικαίου.
Το απαράδεκτο γεγονός των καταλήψεων που χρόνια τώρα γιγαντώνεται με την άνευ προηγουμένου ανοχή της πολιτείας έχει
ως αποτέλεσμα τη γέννηση ανομίας, βίας και είναι χώροι στους
οποίους παρασκευάζονται κάθε είδους όπλα που φυσικά θα στραφούν εναντίον Αστυνομικών και όχι μόνο.

Η

Δυστυχώς όμως στο κέντρο της Αθήνας παραμένουν υπό κατάληψη από τους γνωστούς σε όλους μας, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
που χρησιμοποιούνται ως ορμητήρια για επιθέσεις εναντίον Αστυνομικών, Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και κατά περιουσίες πολιτών, χωρίς χρόνια τώρα κανείς να κάνει το παραμικρό.
Γιατί άραγε; Τι είναι αυτό που εμποδίζει την Αστυνομία να κάνει
το αυτονόητο; Ποια συμφέροντα κρατούν δεμένα τα χέρια της
Αστυνομίας; Γιατί σε γειτονιές της Αθήνας η πρόσβαση της Αστυνομίας είναι απαγορευτική και οι πολίτες νιώθουν απροστάτευτοι;
Μήπως όλα αυτά δεν συνιστούν παράνομες πράξεις; Τι άλλο πρέπει να συμβεί σε αυτή τη χώρα για να εφαρμοστούν οι Νόμοι;
Τέλος, ας μην προστρέξουν ορισμένοι να αναρωτηθούν γιατί η
Αστυνομία δεν επεμβαίνει.

Το είπαμε: ΔΕΝ ΤΗΝ ΑΦΗΝΟΥΝ».
Η εφαρμογή του νόμου, δεν μπορεί να εφαρμόζεται κατά το
δοκούν. Δεν είναι εποχικό το φαινόμενο της εγκληματικότητας.
Είναι βαθιά κοινωνικό και η επίλυσή του αφορά το πολιτικό σύστημα, το οποίο οφείλει να διατηρεί μονίμως και παγίως τις απαραίτητες δομές ασφαλείας ανεξάρτητα από το πιο κόμμα είναι
στην κυβέρνηση και ποιες πολιτικές παρατάξεις στα δημοτικά
πράγματα της περιοχής που αντιμετωπίζει το όποιο πρόβλημα.
Όσο η εγκληματικότητα χρησιμοποιείται για πολιτικά παιγνίδια
και είναι δέσμια των επιλογών της εκάστοτε εξουσίας, την ανομία
και το χουλιγκανισμό, δυστυχώς θα τη χρεώνεται η αστυνομία και
ο απλός αστυφύλακας που νιώθει ανυπεράσπιστος και πανταχόθεν βαλλόμενος.

