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«Ο Γερακαράκος δίνει
λογαριασμό μόνο στους
Αστυνομικούς»
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της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
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SMS
Συναδέλφισσες,
συνάδελφοι
Μετά από δυο χρόνια
καθημερινής δράσης,
η Ομοσπονδία
οδεύει προς το 27ο
εκλογοαπολογιστικό της
συνέδριο.
Ένα κορυφαίο γεγονός
απολογισμού και
περαιτέρω
προγραμματισμού
δράσεων.
Η Κυβέρνηση, μας έχει
πλέον πείσει ότι είναι
ανακόλουθη.
Άλλα έλεγαν τα στελέχη
της πριν από τις εκλογές
και άλλα μας
επιφυλάσσουν οι
υπουργοί της.
Στο χέρι μας είναι
να κάμψουμε
με τον αγώνα μας
την αδιαλλαξία τους.
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ΙΣΠΑΝΙΑ
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Να μην επιτρέπεται
η εκτέλεση περιπολίας
μόνο από τον οδηγό

Μηνιαία έκδοση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων
(Αστυνομικού προσωπικού κάθε βαθμίδας)

Έκδοση της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Αστυνομικών
Υπαλλήλων που έχει
στις τάξεις της 58 πρωτοβάθμιες
οργανώσεις και 40.000 μέλη
www.poasy.gr
poasy@otenet.gr
neaastynomia@poasy.gr
Αθήνα, Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27
τηλ.: 210.7770.685
fax: 210.7770.682
Εκδότης
Γρηγόρης Γερακαράκος
Υπεύθυνος έκδοσης
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».

Τι προβλέπει η Κανονιστική Διαταγή που πρέπει να τροποποιηθεί

Τ

ον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ ενημέρωσε η
Ομοσπονδία μας για τη συνεχιζόμενη καταστρατήγηση της υπ’ αριθμ. 13/1993 Κανονιστικής Διαταγής «Ειδικότερες αποστολές περιπολιών με αυτοκίνητα
και δίκυκλα», που αναφέρεται στην κίνηση περιπολικού
οχήματος με μόνο τον οδηγό.
Ως γνωστόν, σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 3 του
Π. Δ. 141/1991, σε περίπτωση αδυναμίας επάνδρωσης των περιπολικών αυτοκινήτων, δύναται κατά την
κρίση του Διευθυντή ή Διοικητή της Υπηρεσίας τα εν
λόγω οχήματα να κινούνται και με μόνο τον οδηγό,
για την εκτέλεση συνήθων αστυνομικών καθηκόντων.
Στις περιπτώσεις όμως αυτές δεν επιτρέπεται η κίνηση
μακριά από κατοικημένες περιοχές ούτε και η επέμβαση σε περιπτώσεις σοβαρών ή εκτεταμένων περιστατικών διατάραξης της τάξης, χωρίς τη βοήθεια και άλλων συναδέλφων του. Παράλληλα, στην παράγραφο
5 του ιδίου άρθρου, αναφέρεται ότι οι ειδικότερες
αποστολές των εποχούμενων περιπολιών και λοιπές
συναφείς λεπτομέρειες, καθορίζονται με Κανονιστική
διαταγή του κ. Αρχηγού.
Επιπλέον, σε άλλη σχετική εγκύκλιο, αναφέρεται ότι:

«Ως συνήθη αστυνομικά
καθήκοντα που δύναται
να εκτελεί ο αστυνομικός,
οσάκις κινείται μόνος με
περιπολικό αυτοκίνητο,
κατά την έννοια των διατάξεων του εδαφίου α,
παρ. 3, άρθρο 77 του ΠΔ
141/91, νοούνται οι περιπτώσεις γενικών περιπόλων που δεν ενέχουν επικινδυνότητα, ιδίως όταν
αυτές δεν κινούνται μακριά από κατοικημένες περιοχές
και δεν παρίσταται ανάγκη επέμβασης εξαιτίας σοβαρών ή εκτεταμένων περιπτώσεων διατάραξης της τάξης
(argumentum a contrario)».
Σήμερα, ωστόσο, έχουμε ως δεδομένο πλέον, όπως
επισημαίνει προς τον κ. Αρχηγό η Ομοσπονδία, «τις
συνεχείς καταγγελίες των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεών μας που αναφέρονται σε σοβαρά περιστατικά εναντίον αστυνομικών εξαιτίας του γεγονότος εκτέλεσης
υπηρεσίας εποχούμενης περιπολίας με ένα μόνο αστυνομικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την σωματική
ακεραιότητα των συναδέλφων μας. Επιπροσθέτως σας

επισημαίνουμε την αναγκαιότητα της έκδοσης νέου
άρθρου σε υπό έκδοση Προεδρικό Διάταγμα που δεν
θα επιτρέπει την εκτέλεση υπηρεσίας εποχούμενης περιπολίας μόνο με ένα άτομο, τον οδηγό, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι και η διάθεση πληρώματος,
πέραν του οδηγού. Κύριε Αρχηγέ, κατόπιν των προαναφερομένων και ύστερα από τα νέα διαμορφούμενα
εγκληματολογικά δεδομένα και σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας της Ομοσπονδίας μας, παρακαλούμε όπως η πρόθεσή σας είναι προς αυτήν την κατεύθυνση, που θα διασφαλίζει
κατά το καλύτερο τον συνάδελφο από κάθε έκνομο
γεγονός και θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προσφορά
αποτελεσματικότερου αστυνομικού έργου».

Η ατζέντα του μήνα
05-07-17

Φόρο τιμής στον αδικοχαμένο συνάδελφό μας, Αρχιφύλακα Βασίλειο
Λάππα, με αφορμή την τελετή των αποκαλυπτηρίων του Μνημείου Πεσόντων στις εγκαταστάσεις της έδρας της ΕΚΑΜ.

05-07-17

Με αφορμή την Πειθαρχική Δίωξη του Προέδρου του Σωματείου Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής κ. Βασιλείου Ντούμα,
εκφράζουμε την συμπαράστασή μας.

12-07-17

Κατατέθηκε σχέδιο νόμου για τη μεταφορά του ειδικού λογαριασμού
του ν.826/1978 από το ΕΤΕΑΕΠ στο ΤΕΑΠΑΣΑ καθώς και για τις
κρατήσεις με αφορμή την ονομασία του Δόκιμου Αστυφύλακα σε
Αστυφύλακα και Δόκιμου Αξιωματικού σε Υπαστυνόμο Β’.

06-07-17

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόριος Γερακαράκος συνοδευόμενος από τον Ειδικό Γραμματέα κ. Θεόφιλο Παπαδάκη, επισκέφθηκαν τη Λέσβο και βρέθηκαν κοντά στους συναδέλφους μας.

08-07-17
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Αμέριστη η συμπαράστασή μας σε όλους
τους τρίτεκνους συναδέλφους

Τ

ην έντονη διαμαρτυρία της Ομοσπονδίας μας προκάλεσε
η απόφαση του Συμβουλίου Μεταθέσεων Κατωτέρων του
Α.Ε.Α να απορρίψει αιτήματα μετάθεσης τριτέκνων συναδέλφων μας.
Με ανακοίνωσή της, η ΠΟΑΣΥ σημειώνει μεταξύ άλλων για το
σκεπτικό της απόφασης, που δεν είναι άλλο από αυτό της μη
ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων στο βαθμό τους, ότι η εν
λόγω απόφαση πάρθηκε με σχετική πλειοψηφία (3-2), μειοψηφούντων των συνδικαλιστικών εκπροσώπων.
Τονίζουμε ότι, διαρκής στόχος του Συνδικαλιστικού μας Κινήματος είναι η ύπαρξη και η λειτουργία ενός δίκαιου Κώδικα
Μεταθέσεων για όλους τους συναδέλφους. Προς την κατεύθυνση αυτή, υπενθυμίζουμε ότι, το προηγούμενο έτος, μετά από
αγώνες και πιέσεις του Προεδρείου της Ομοσπονδίας μας, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το π.δ.
75/2016, που λύνει χρόνιες παθογένειες, οι οποίες στερούσαν
το δικαίωμα μετάθεσης σε συναδέλφους με συμπληρωμένο

Συνάντηση αντιπροσωπείας της ΠΟΑΣΥ με αντίστοιχη του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας, με επικεφαλής τον Αρχηγό του Σώματος, Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα για θεσμικά και οικονομικά θέματα.

ανάλογο αριθμό μορίων και βάζει τέλος σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Παράλληλα, υποχρέωση όλων μας θα πρέπει να είναι,
η μη επανάληψη φαινομένων κάλυψης κενών οργανικών θέσεων από στρεβλές περιπτώσεις και η συνεχής πίεση για την
επαναφορά των 6.700 κενών οργανικών θέσεων που σκανδαλωδώς καταργήθηκαν εν μια νυκτί.
Σε μια εποχή που το εισόδημά μας συνεχίζει να δέχεται μειώσεις και η υπογεννητικότητα «χτυπάει κόκκινο», δεν είναι δυνατόν να δίνουμε στους συναδέλφους μας, ως επιβράβευση,
την άρνηση χορήγησης ΝΟΜΙΜΗΣ μετάθεσης στο τόπο συμφερόντων τους. Η Ομοσπονδία μας, πιστή στις αρχές της, δηλώνει
τη αμέριστη συμπαράστασή της σε όλους τους τρίτεκνους συναδέλφους και θέτει στη διάθεσή τους το νομικό επιτελείο της,
προκειμένου το τελευταίο ομαδικά να προβεί σε κάθε νόμιμη
ενέργεια για τη δικαίωσή τους.
Υιοθετήστε τη διαφάνεια και τη νομιμότητα στις αποφάσεις
σας!! Μην προσπαθείτε να ανοίξετε τις κερκόπορτες!!!

Χιούμορ... του Πάνου Μαραγκού (από το ΕΘΝΟΣ)

12-07-17

Οι Πρόεδροι των Ομοσπονδιών συντονίζουν τις ενέργειές τους ενόψει
της ένστολης διαμαρτυρίας στη ΔΕΘ.

19-07-17

Ενημερώσαμε τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας για τη συνεχιζόμενη καταστρατήγηση της υπ’ αριθμ. 13/1993 Κανονιστικής Διαταγής
«Ειδικότερες αποστολές περιπολιών με αυτοκίνητα και δίκυκλα».

25-07-17

Ενημερώνονται οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις ότι ο αγώνας που δώσαμε για την διασφάλιση του Ειδικού Λογαριασμού είχε αίσιο αποτέλεσμα, μετά την ενημέρωση και της Ειδικής Επιτροπής της Βουλής
από τον πρόεδρο της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρη Γερακαράκο.

Θαλής ο Μιλήσιος

26-07-17

Οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις ενημερώνονται για την πρότασή μας
αναφορικά με τις ημερήσιες αποζημιώσεις των συναδέλφων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής που μετακινούνται στο εξωτερικό.
Πολύ παραστατική απεικόνιση της αγωνίας μισθωτών και συνταξιούχων
από τα νέα μέτρα περικοπών. Τι να σου κάνει όμως κι η ΕΛ.ΑΣ;

31-07-17

Αντιπροσωπεία του προεδρείου συναντήθηκε με τον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών κ. Νίκο Τόσκα, για τη μη αξιοπρεπή αποζημίωση
των δοκίμων αστυφυλάκων.

02-08-17

Συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), Ταξίαρχο κ. Γεώργιο Ι. Γιαννακό (ΥΙ).

22-08-17

Συνεδρίασε η Επιτροπή Μεταγωγών, με επικεφαλής το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Πρόεδρο της Ε.Α.Υ. Νότιας
Δωδεκανήσου κ. Εμμανουήλ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ, παρουσία και των μελών
Χρήστου ΤΡΙΓΩΝΗ (Ε.Α.Υ. Γρεβενών), Θωμά ΤΣΙΟΥΡΗ (Πρόεδρος
Ε.Α.Υ. Σάμου), Νικολάου ΤΣΑΜΠΙΡΑ (Ε.Α.Υ. Ν/Α Αττικής) και Κωνσταντίνου ΛΕΦΑΝΤΖΗ (Ε.Α.Υ. Αθηνών).

23-08-17

Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, με γνώμονα την αξιολόγηση των
τρεχόντων θεμάτων, τόσο της ημερήσιας διάταξης όσο και αυτών που
λόγω των εξελίξεων χαρακτηρίζονται ως φλέγοντα και άμεσης προτεραιότητας.

25-08-17

Δημοσιοποιήθηκε το προσκλητήριο αγώνα για την ένστολη διαμαρτυρία στη Θεσσαλονίκη ενόψει της 82ης ΔΕΘ: Ναι σε όλα εσείς, αγώνα ελπίδας εμείς.

31-08-17

Η Ομοσπονδία εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία της για τη μη ικανοποίηση στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Μεταθέσεων Κατωτέρων
του Α.Ε.Α., αιτημάτων τριτέκνων συναδέλφων μας.

“

Άριστη
δημοκρατία
είναι εκείνη
που δεν έχει
ούτε πάρα πολύ
πλούσιους
ούτε πάρα πολύ
φτωχούς πολίτες.

”

Αρχαίος Έλληνας
φιλόσοφος
643-548 π.Χ.

Προκηρύχθηκε το 27ο
εκλογοαπολογιστικό συνέδριο

Ε

νημερώθηκαν οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις και οι αντιπρόσωποί τους για τη σύγκληση του 27ου εκλογοαπολογιστικού συνεδρίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρόσκληση της Ομοσπονδίας,
το Διοικητικό Συμβούλιο, που συνεδρίασε στις 23 Αυγούστου
2017, αποφάσισε ομόφωνα, το 27ο Εκλογοαπολογιστικό Πανελλαδικό Συνέδριο έτους 2017, να πραγματοποιηθεί την 26,
27 & 28-09-2017, στην Αθήνα Αττικής, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας συσταθείσας επιτροπής, το άρθρο 42 του
καταστατικού και την κείμενη συνδικαλιστική νομοθεσία.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης του Συνεδρίου έχουν ως εξής:
• Διοικητικός Απολογισμός
• Οικονομικός Απολογισμός - Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
-Προϋπολογισμός
• Λοιπά θέματα - Προτάσεις Συνέδρων
• Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
• Διεξαγωγή αρχαιρεσιών
Οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις παρακαλούνται όπως ενημερώσουν σχετικά τους αντιπροσώπους τους στην Ομοσπονδία,

επιδίδοντάς τους αντίγραφο του παρόντος, γνωστοποιώντας
τους ταυτόχρονα ότι θα ακολουθήσει και ονομαστική πρόσκληση προς τους ιδίους, μετά την αποστολή εκ μέρους σας στην
Ομοσπονδία, της σχετικής κατάστασης αντιπροσώπων (τακτικών
και αναπληρωματικών, που καλούνται εις αντικατάσταση των
τακτικών).
Για την άρτια διοργάνωση του Συνεδρίου και την έγκαιρη και
απρόσκοπτη νομιμοποίηση των αντιπροσώπων, σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε άμεσα:
1) Πίνακα αντιπροσώπων συμπληρωμένο, σύμφωνα με το
συνημμένο υπόδειγμα.
2) Επικυρωμένο το πρακτικό διεξαγωγής αρχαιρεσιών ανάδειξης αντιπροσώπων μαζί με την κατάσταση των ψηφισάντων
μελών (όσες δεν έχουν αποστείλει).
Σε περίπτωση μεταβολών-αντικατάστασης αντιπροσώπων παρακαλούμε, όπως συμπεριληφθούν στο σχετικό πίνακα οι αναπληρωματικοί αυτών, καταγράφοντας την αιτία αντικατάστασης
και επισυναφθούν επίσης, οι σχετικές παραιτήσεις-δηλώσεις
των εκλεγέντων τακτικών αντιπροσώπων.
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Διασφαλίσαμε τον Ειδικό Λογαριασμό
O

Με τις παρεμβάσεις της η Ομοσπονδία μας πέτυχε τη μη κατάργηση του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/1978
που είχε θεσπισθεί για να καλύπτει τις ανάγκες των συνεχώς αυξανομένων αναξιοπαθούντων συναδέλφων

αγώνας που δώσαμε για την
διασφάλιση του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/1978 είχε
αίσιο αποτέλεσμα, καθώς η Κυβέρνηση
έλαβε υπόψη της τις εύλογες διαμαρτυρίες μας και έκανε αποδεκτό το αίτημά
μας, όπως αυτό διατυπώθηκε τόσο στα
σχετικά έγγραφά μας προς τα αρμόδια
υπουργεία όσο και κατά την ακρόαση
φορέων στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή
Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης
και Δικαιοσύνης, της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης του σχεδίου νόμου
του Υπουργείου Εσωτερικών.
Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε στις
26/7/17 και με το επίμαχο άρθρο 139
(πρώην 137), διατηρούνται μόνο οι παράγραφοι 1 και 2, ενώ αποσύρονται οι
παράγραφοι 3-7 κατόπιν αποδοχής του
σχετικού αιτήματός μας. Η κυβέρνηση
έλαβε υπόψη της το δίκαιο αίτημά μας
προκειμένου να μην καταργηθεί η αυτοτέλεια του Ειδικού Λογαριασμού και
να συνεχιστεί απρόσκοπτα η καταβολή
του βοηθήματος στους συναδέλφους
που πραγματικά το έχουν ανάγκη και
μάλιστα χωρίς να επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, αφού ο Λογαριασμός αυτός τροφοδοτείται από τις
εισφορές των αστυνομικών και η διαχείρισή του διέπεται από πνεύμα αλληλεγγύης και αλτρουισμού.
Αυτήν την αναγκαιότητα που πήγε να
καταργηθεί, προβάλλαμε ως Ομοσπονδία
και η Κυβέρνηση αφουγκράστηκε και
αναγνώρισε τελικά το δίκαιο του αιτήματός μας, μη απεμπολώντας τα χαρακτηριστικά της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας που οφείλουμε όλοι να επιδεικνύουμε ιδίως σε περίοδο οικονομικής κρίσης και παρατεταμένης λιτότητας.

Η ομιλία του Προέδρου της ΠΟΑΣΥ

Ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρης
Γερακαράκος, μιλώντας ενώπιον των
βουλευτών που συμμετέχουν στη Διαρκή
Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας
Τάξης και Δικαιοσύνης στην αίθουσα
Γερουσίας της Βουλής, αφού χαρακτήρισε θετικό το γεγονός της ρύθμισης,
έστω και με καθυστέρηση δυο χρόνων,
αναφορικά με την επίλυση επιτέλους του
θέματος των κρατήσεων για την ονομασία του Δόκιμου Αστυφύλακα σε Αστυφύλακα και Δόκιμου Αξιωματικού σε
Υπαστυνόμο Β, που επιτυγχάνεται στο
άρθρο 138, είπε ότι «στα αρνητικά καταγράφεται η διάταξη του άρθρου 137,
που ρυθμίζει τη μεταφορά του ειδικού
λογαριασμού του ν.826/1978 από το
ΕΤΕΑΕΠ στο ΤΕΑΠΑΣΑ, που με αυτό τον
τρόπο καταργείται και χάνει έτσι τον
ερανικό του χαρακτήρα.
Όπως είπε, «εδώ έχει μάλλον δημιουργηθεί μία σύγχυση: στο όνομα μιας
εντελώς ασαφούς και πρακτικά αμφίβολης «ομογενοποίησης» και με την επίκληση της «κοινωνικής αλληλεγγύης»,
καταργείται ένας λογαριασμός που έχει
θεσμοθετηθεί από το έτος 1978 και λειτουργεί έκτοτε αδιάκοπα, χωρίς να επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό,
για να καλύπτει τις ανάγκες των συνεχώς αυξανομένων αναξιοπαθούντων
συναδέλφων, που είτε αντιμετωπίζουν
σοβαρά προβλήματα υγείας είτε έχουν
απώλειες οικείων προσώπων. Όταν μιλούμε λοιπόν για «περικοπές», αυτές δε
μπορεί να περιλαμβάνουν και τους ειδικούς ερανικούς λογαριασμούς, μέσω
των οποίων εκφράζεται έμπρακτα η αλληλεγγύη μεταξύ των συναδέλφων, για
την αντιμετώπιση ακραίων καταστάσε-

ων, διόλου σπάνιων στο επάγγελμά μας, στο λειτούργημα
του Έλληνα Αστυνομικού, που
είναι από τη φύση του ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ, όπως συνομολογείται
πλέον απ' όλους, ακόμα και
από τα Ανώτατα Δικαστήρια της
Χώρας μας!
Εάν το Κράτος μας είχε τη
δυνατότητα
ικανοποιητικών
προνοιακών παροχών προς
τους Πολίτες που δοκιμάζονται σκληρά,
ειδικότερα τα τελευταία 7 φρικτά μνημονιακά χρόνια, εμείς οι ίδιοι θα παραιτούμασταν από κάθε παρόμοια «προνομία».
Όμως, η πραγματικότητα είναι αμείλικτη,
ο Έλληνας Αστυνομικός και η οικογένειά
του υποφέρει, τραυματίζεται ή χάνεται
ακόμα στην εκτέλεση του καθήκοντος και
σε κανέναν μας δεν συγχωρείται να σιωπάσει μπρος στην κατάργηση καταβολής
των βοηθημάτων του ερανικού λογαριασμού του ν. 826/1978 σε όσους συναδέλφους μας το έχουν πραγματικά ανάγκη, λογαριασμού μάλιστα που δεν επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, παρά
μόνο τους ασφαλισμένους που επιθυμούν τη διατήρησή του.
Ούτε μπορεί να «χρυσωθεί το χάπι» με
τις προβλέψεις του άρθρου 137 του σχεδίου νόμου και της Αιτιολογικής του Έκθεσης, για τη μεταφορά τυχόν κεφαλαίων, που θα προκύψουν κατά το στάδιο
της εκκαθάρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ν. 826/1978 (Τ.Ε.Α.Ε.Χ.), στον
Ειδικό Λογαριασμό Αρωγής αστυνομικού
και πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής
Αστυνομίας που συνεστήθη με το άρθρο
31 του ν. 2168/1993 του Ιδρύματος,
καθώς δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την ακριβή κατάσταση και τα περιου-

Από την παγία προκαταβολή
πληρώθηκαν οι Δόκιμοι Αστυφύλακες
Συνάδελφοι δε θα σας αφήσουμε μόνους, τόνισε η ΠΟΑΣΥ με ανακοίνωσή της

Τ

ο πρόβλημα των Δοκίμων Αστυφυλάκων ανέδειξε η Ομοσπονδία
μας και μετά από έντονες διαμαρτυρίες για το πετσοκομμένο «φιλοδώρημα» που τους χορηγεί η πολιτεία,
δρομολογήθηκε λύση μέσω της πληρωμής τους από την παγία προκαταβολή.
Όπως ανακοίνωσε ειδικότερα η Ομοσπονδία, «σε συνέχεια των πρόσφατων
αποφάσεων που πάρθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας
μας για το μείζον οικονομικό θέμα των
Δόκιμων Αστυφυλάκων, αντιπροσωπεία
του προεδρείου μας, με επικεφαλής τον
Πρόεδρο της Εκτελεστικής Γραμματείας,
κ. Γρηγόριο
Γερακαράκο, χθες
(1/8/17), συναντήθηκε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κ. Νίκο
Τόσκα, στον οποίο ανέπτυξε εκ νέου τις
παραμέτρους και διαστάσεις του προαναφερόμενου οικονομικού προβλήματος, καθώς και τις αποφάσεις του Δ.Σ.
της Π.Ο.ΑΣ.Υ., ώστε να μπει τέλος στον

εμπαιγμό και στην εκμετάλλευση των
νέων συναδέλφων μας.
Από την πλευρά του, ο κ. Υπουργός,
αφού μας παρουσίασε όλη τη σχετική
αλληλογραφία με το Υπουργείο Οικονομικών, μας γνώρισε ότι κατανοεί πλήρως τις ανάγκες των νέων συναδέλφων
μας, αλλά και την υποχρέωση άμεσης
υλοποίησης της επίμαχης Κοινής
Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ). Επίσης,
μας γνώρισε ότι το Υπουργείο Οικονομικών, μετά από την εισήγηση του
Υπουργείου μας, απάντησε θετικά, τόσο
στη σύνταξη όσο και στην υλοποίηση
της εν λόγω απόφασης, τονίζοντας παράλληλα ότι το ζήτημα της υπογραφής
από τον αρμόδιο Υπουργό είναι θέμα
τυπικό και όχι ουσιαστικό. Προς τούτο
και έχοντας την εκ των προτέρων θετική
απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών, ο Υπουργός, πριν από λίγες ημέρες, έδωσε εντολή στις Υπηρεσίες του
Αρχηγείου μας, άμεσα, να χορηγήσουν

στους Δόκιμους, μέσω της παγίας προκαταβολής, έναντι των χρημάτων που
δικαιούνται, προκειμένου να καλυφθεί
ένα μέρος των εξόδων τους και με την
εφαρμογή της ΚΥΑ να λάβουν το υπόλοιπο ποσό αυτών.
Η Ομοσπονδία μας, μέσω του θεσμικού της ρόλου, από την πρώτη στιγμή,
ανέδειξε το οικονομικό ζήτημα των νέων συναδέλφων μας και πίεσε τους αρμόδιους φορείς να ενεργήσουν άμεσα
για την ορθή επίλυσή του. Η παραπάνω
εξέλιξη, παρότι επιλύει εν μέρει το προαναφερόμενο πρόβλημα, δεν ικανοποιεί
το συνδικαλιστικό μας κίνημα, το οποίο
θα αναμένει την άμεση χορήγηση των
παραπάνω χρημάτων, εν συνεχεία θα
σταθμίσει τις εξελίξεις και θα αποφασίσει τις περαιτέρω δράσεις – κινητοποιήσεις του. Συνάδελφοι δε θα σας αφήσουμε μόνους!! Το πρόβλημά σας είναι
πρόβλημά μας!! Η Κοινωνία θέλει Αστυνομικούς και ΟΧΙ επαίτες!!»

σιακά στοιχεία, σε οποιαδήποτε μορφή
αυτά υπάρχουν καθώς και αυτά που θα
προκύψουν μετά την εκκαθάριση του υπό
κατάργηση Ειδικού Λογαριασμού και συνεπώς δεν είναι εμφανές επακριβώς το
ύψος της ωφέλειας ή μη του Ειδικού Λογαριασμού Αρωγής του αστυνομικού και
πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής
Αστυνομίας του Ιδρύματος.
Με βάση λοιπόν τα πιο πάνω, που
πολλές φορές η Ομοσπονδία μας έχει
επισημάνει προς τον Υπουργό, ζητούμε
την τροποποίηση του άρθρου 137 και

συγκεκριμένα την απόσυρση
των παραγράφων 4 έως 7,
προκειμένου να συνεχιστεί
απρόσκοπτα η καταβολή του
βοηθήματος στους συναδέλφους που πραγματικά το
έχουν ανάγκη.
Κλείνοντας, θέλω να απευθυνθώ κυρίως στους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντάς
τους, ότι τα δύο (2) έτη που
κυβερνάτε τη χώρα, οι οικονομικές δυσκολίες δε σας επέτρεψαν να πράξετε
πράγματα που χαρακτηρίζουν την αριστερά και τις αρχές της, τώρα έχετε την
ευκαιρία, αφού δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, μην την αφήσετε να πάει χαμένη!! Μην εγκαταλείπετε
τους αναξιοπαθούντες συναδέλφους
μας. Αυτούς που διασφαλίζουν την κοινωνική ειρήνη και την κοινωνική συνοχή. Μην επιτρέψετε, με τη ψήφο σας, να
θέσετε σε δεύτερη μοίρα την κοινωνική
αλληλεγγύη σας».

Oι «μεταγωγές SOS»
αντικείμενο της
Επιτροπής Μεταγωγών

Σ

υνεδρίασε στις 22 Αυγούστου 2017 στα γραφεία της Ομοσπονδίας η
Επιτροπή Μεταγωγών, με επικεφαλής το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Πρόεδρο της Ε.Α.Υ. Νότιας Δωδεκανήσου κ. Εμμανουήλ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ, παρουσία και των μελών Χρήστου ΤΡΙΓΩΝΗ (Ε.Α.Υ.
Γρεβενών), Θωμά ΤΣΙΟΥΡΗ (Πρόεδρος Ε.Α.Υ. Σάμου), Νικολάου ΤΣΑΜΠΙΡΑ
(Ε.Α.Υ. Ν/Α Αττικής) και Κωνσταντίνου ΛΕΦΑΝΤΖΗ (Ε.Α.Υ. Αθηνών), άπαντες
αντιπρόσωποι, για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της και ειδικότερα
αυτών των μεταγωγών που διενεργούνται από και προς την νησιωτική Ελλάδα
και ταλανίζουν κατά κόρον το αστυνομικό προσωπικό, που δοκιμάζουν τις ανθρώπινες αντοχές και κάθε έννοια αξιοπρέπειας του ατόμου.
Παράλληλα, η επιτροπή μελέτησε το φάκελο με τις κατατεθείσες προτάσεις
των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων, σε συνέχεια σχετικής επιστολής που είχε
κοινοποιήσει μέσω της Ομοσπονδίας, προκειμένου να τυγχάνουν όλοι κοινωνοί αυτής της προσπάθειας, που δεν είναι άλλη από την αντιμετώπιση του πλαισίου που διέπει τις μεταγωγές εν συνόλω.
Σκοπός είναι όμως, κοινωνοί και αποδέκτες να τύχουν τόσο η Πολιτική όσο
και η Φυσική Ηγεσία, που σε πολλές των περιπτώσεων κωφεύει συνειδητά και
αρνείται πεισματικά να τηρήσει τις διατάξεις του π.δ. 141/91 με μεταγωγές που
διατάσσονται με μεγάλη προχειρότητα με τα πλοία της ακτοπλοΐας, που δεν φέρουν ειδικούς χώρους κράτησης αλλοδαπών και ποινικών κρατουμένων, που
δεν διατίθενται κλίνες για την κατάκλιση του αστυνομικού προσωπικού, που η
αναλογία κρατουμένων και συνοδών αστυνομικών τείνει να γίνει μια ωραία ανάμνηση και να ελλοχεύουν παντοίοι κίνδυνοι από αυτή την νοοτροπία, όπως και
οι εργατοώρες υπερ' απασχόλησης των συναδέλφων μας που ξεπερνούν κάθε
όριο βιολογικής αντοχής και μάλιστα υπό τις συνθήκες που περιγράφονται.
Όλα αυτά, έχουν τεθεί υπόψη της ηγεσίας κυρίως μέσα από τις συνεδριάσεις
των Γενικών Συμβουλίων, όπως και με πληθώρα εγγράφων τα οποία έχουν κοινοποιηθεί μέσω της Ομοσπονδίας προς όλους τους αποδέκτες. Παρά ταύτα, η
παθογένεια του Οργανισμού της Ελληνικής Αστυνομίας όπως διαπιστώνουμε
άπαντες συνεχίζεται ακόμη και στα αυτονόητα, και ενδεικτικά αναφέρουμε τη
μη διάθεση κατάλληλων οχημάτων και υλικοτεχνικής υποδομής που άπτονται
του νευραλγικού τομέα των μεταγωγών, θρηνώντας μάλιστα συναδέλφους μας
κατά το πρόσφατο παρελθόν από την εγκληματική αυτή αμέλεια. Δυστυχώς, η
ανθρωποθυσία δεν έχει συνετίσει έως σήμερα τους αρμοδίους, κάτι για το οποίο
δεσμεύεται η επιτροπή να κάνει σε συνεργασία πάντοτε με την Ομοσπονδία μας
και τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις. Τα αποτελέσματα και τα πορίσματα της επιτροπής θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνο, όχι μόνο για τα προαναφερόμενα
θέματα, αλλά για όλα συνολικά που χρήζουν της ασφάλειας των μεταγωγών
και όπως αυτά θα ιεραρχούνται κάθε φορά ανάλογα με την σπουδαιότητα τους.
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«Σας θέλουμε δίπλα μας
στη μάχη κατά του καρκίνου»
Μ

ε τον διοικητή του Νοσοκομείου Παίδων
«Αγία Σοφία» κ. Μανώλη Παπασάββα συνομίλησε η Νέα Αστυνομία για το σημαντικό έργο που προσφέρει στον τομέα της υγείας,
ιδίως δε ως διοικητής της «Ογκολογικής Μονάδας
Παίδων Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ»,
που αποτελεί το πρώτο Ογκολογικό Νοσοκομείο
για παιδιά στην Ελλάδα, καλύπτοντας ένα μεγάλο
κενό που υπήρχε όχι μόνο στην χώρα μας, αλλά
και σε όλα τα Βαλκάνια.
Η Ομοσπονδία, στην προσπάθειά της να αναδείξει ακόμα περισσότερο τον κοινωνικό της ρόλο και
την ευαισθησία που διακατέχει τα μέλη της, συμβάλει παντοιοτρόπως στην εξάπλωση του θεσμού
του εθελοντή δότη μυελού των οστών. Έτσι, μετά
την παρουσίαση που είχε κάνει στους συνέδρους
του 26ου πανελλαδικού μας συνεδρίου στο Καρπενήσι, ο κ. Στέλιος Γραφάκος, διευθυντής μεταμοσχεύσεων μυελού των οστών στο Νοσοκομείο
Παίδων «Αγ. Σοφία» και το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από μέρους των συναδέλφων μας, ζητήσαμε και από τον ίδιο το διοικητή του νοσοκομείου,
να μας μιλήσει για τις δικές τους προσπάθειες.
Ο κ. Μανώλης Παπασάββας, συνομιλώντας με
το δημοσιογράφο κ. Μανώλη Σταυρακάκη και τον
ειδικό συνεργάτη της ΠΟΑΣΥ κ. Αθανάσιο Αθανασόπουλο, εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον πρόεδρο της Ομοσπονδία μας κ. Γρηγόρη Γερακαράκο
για τη βαθιά ευαισθησία και το ενδιαφέρον που
επιδεικνύει για τα παιδιά που δίνουν τη δική τους
μάχη ενάντια στον καρκίνο. Όπως μας, είπε, «χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίνεται η ευκαιρία να σας
ευχαριστήσω από καρδιάς για την απόφασή σας να
αναδείξετε το έργο μας, ενώνοντας τις δυνάμεις
μας και να χτίσουμε μια γέφυρα συνεργασίας με
τους αστυνομικούς μας. Ελπίζω να νιώθετε μια ικανοποίηση βλέποντας αυτά τα παιδιά, ότι προσφέρετε κι εσείς κάτι σε μας. Εμείς το νιώθουμε αυτό,
το βλέπουμε έμπρακτα και θέλουμε να το συνεχίσουμε.
Βλέποντας τα παιδιά που αγωνίζονται καθημερινά για να έχουν δικαίωμα να ζήσουν, διαπιστώνουμε ότι δίνουν τη δική τους μάχη. Αξίζει να κάνουμε τα πάντα για να σωθεί έστω κι ένα παιδί.
Αντλούμε δύναμη βλέποντας τα παιδιά αυτά και την
καθημερινή τους μάχη, το σθένος με το οποίο
διεκδικούν το δικαίωμα στη ζωή. Σας θέλουμε δίπλα μας, μας βοηθάτε αρκετά, σας ευχαριστούμε

για ό,τι έχετε κάνει για μας και το κοινωνικό σύνολο. Ξέρουμε ότι δίνετε κι εσείς την δική σας μάχη
έξω στο δρόμο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία και τα οποία είναι αυξημένα λόγω
της οικονομικής κρίσης. Διότι δεν υπάρχει τομέας
που να μην έχει επηρεαστεί. Κι εσείς έχετε τα δικά
σας θέματα, κι από άποψη προσωπικού κ.λπ.».
Ο κ. Μανώλης Παπασάββας, με σπουδές στα οικονομικά της υγείας και εξειδίκευση στην διοίκηση
Νοσοκομείων, ασκεί διοίκηση σε τέσσερα ταυτόχρονα νοσηλευτικά ιδρύματα, εκτός από το Παίδων
«Αγία Σοφία», στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», στο
Παίδων «Πεντέλης» και στην Ογκολογική μονάδα
Παίδων με την επωνυμία «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – Ελπίδα».
Γνωρίζοντας ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας στη
χώρα μας έχει τεράστιες δυνατότητες, είναι της
άποψης ότι με ουσιαστικές παρεμβάσεις και κοινή
προσπάθεια, μπορεί να προσφέρει ακόμα περισσότερα στον ελληνικό λαό. Μιλώντας μας ειδικότερα για την Ογκολογική μονάδα Παίδων, η οποία
εγκαινιάστηκε το 2010, μας είπε ότι είναι ό,τι πιο
σύγχρονο υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας.
Αποτελεί προσφορά του Συλλόγου Φίλων Παιδιών
με καρκίνο "ΕΛΠΙΔΑ", που είχε και την πρωτοβουλία να χτίσει ένα ογκολογικό νοσοκομείο δίνοντας
ελπίδα και χαμόγελο στα άρρωστα παιδιά και στους
γονείς τους. Η συνεργασία του νοσοκομείου με την
πρόεδρο του Συλλόγου, την κα Βαρδινογιάννη,
υπάρχει άλλωστε από το 1992, όταν είχε συμβάλλει πάλι για την ίδρυση της Μονάδας μυελού των
οστών, χωρητικότητας τεσσάρων κλινών τότε.
Το Νοσοκομείο αποτελείται από κτιριακό συγκρότημα πέντε κτιρίων με συνολικό εμβαδόν
14.911 τ.μ., δυναμικότητας 138 κλινών.
Τα λειτουργικά Τμήματα που έχουν περιληφθεί
στο νέο Νοσοκομείο είναι μεταξύ άλλων η Νοσηλευτική Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των
Οστών, δυναμικότητας 18 κλινών, οι τρεις Ογκολογικές - Αιματολογικές Νοσηλευτικές Μονάδες,
δυναμικότητας 29 κλινών έκαστη, οι τρεις Νοσηλευτικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας
(ΝΟ.Μ.Η.Ν.) Ογκολογικών Αιματολογικών Τμημάτων, δυναμικότητας 8 κλινών έκαστη, η Νοσηλευτική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας Τμήματος Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, δυναμικότητας
5 κλινών, η Νοσηλευτική Μονάδα Ραδιενεργού
Θεραπείας, δυναμικότητας 1 κλίνης, ενώ υπάρχουν

εργαστήρια in vitro, Ιατρείο Πόνου, Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, Κέντρο Αιμοδοσίας, Διαγνωστικό
Τμήμα Positron Emission Tomography (P. E. T.)
και Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής (με γ camera).
Εδώ νοσηλεύεται το 85% των παιδιών με καρκίνο στη χώρα μας και πρέπει να σημειωθεί ότι δεν
υπάρχει λίστα αναμονής. Εφόσον διαγνωσθεί κακοήθεια, γίνεται αμέσως εισαγωγή είτε το παιδί είναι ανασφάλιστο είτε είναι ασφαλισμένο, είτε είναι
προσφυγόπουλο, είτε παιδί μετανάστη, χωρίς καμία
διάκριση. Νοσηλεύονται παιδιά και από το εξωτερικό, από την Παλαιστίνη, από τη Σερβία, από την
Αλβανία και άλλες χώρες. Σκοπός μας είναι να το
κάνουμε Κέντρο Αριστείας για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση του παιδικού καρκίνου.
Με τη βοήθεια της κας Βαρδινογιάννη δημιουργήσαμε και την πρώτη δική μας Τράπεζα εθελοντών
δοτών μυελού των οστών, έτσι ώστε να υπάρχουν
περισσότερες πιθανότητες ανεύρεσης συμβατού
δότη γιατί στατιστικά έχει αποδειχθεί ότι είναι μεγαλύτερες οι πιθανότητες να βρεθεί συμβατός δότης από ομοεθνή.
Στόχος μας είναι στην 5ετία να έχουμε εγγράψει
150.000 δότες. Ήδη από τις αρχές του 2014
έχουμε ξεπεράσει τους 50.000 εθελοντές και
έχουν βρεθεί έντεκα συμβατοί που έχουν προσφέρει το μόσχευμά τους για να μπορεί να σωθεί ένα
παιδί ή ένας ενήλικας. Σε αυτήν την προσπάθεια

μας βοηθάτε κι εσείς ως αστυνομικοί και γι’ αυτό
σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευελπιστούμε στη
συνέχιση της συνεργασίας μας και στη συνέχιση
της βοήθειας που έχουμε από σας έτσι ώστε να γίνουν γνωστές οι προσπάθειές μας και να αυξηθεί
και ο αριθμός των εθελοντών δοτών από το χώρο
της Ελληνικής Αστυνομίας, διότι είστε κι εσείς ένα
από τα Σώματα που προσφέρουν στην κοινωνία,
σώζετε ζωές και υπερασπίζεστε το λειτούργημά
μας. Σας διακατέχει ευαισθησία για τον συνάνθρωπό μας την οποία επιδεικνύετε ποικιλοτρόπως και
ελπίζουμε το παράδειγμά σας να το ακολουθήσουν
κι άλλοι. Η διαδικασία του να γίνει κάποιος εθελοντής δότης μυελού των οστών είναι πολύ απλή».
Με την επισήμανση ότι η Ομοσπονδία μας έχει
ήδη ζητήσει από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας να διευκολύνονται όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να γίνονται δότες μυελού των οστών, ρωτήσαμε τέλος, πόσο έχει επηρεαστεί η λειτουργία του
νοσοκομείου από την οικονομική κρίση. «Σίγουρα
η κρίση δεν άφησε κανένα ανεπηρέαστο. Παρόλη
την κρίση, την έλλειψη προσωπικού κλπ., δεν
έχουμε μειώσει το επίπεδο υπηρεσιών, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση. Χάρη στις
προσπάθειες του προσωπικού, στην αυταπάρνησή
του και στην εμπειρία του» μας είπε. Και του προσωπικού του στίγματος ως διοικητή του νοσοκομείου, θα προσθέταμε εμείς.

Οι απαντήσεις του αναπληρωτή υπουργού για τα εκκρεμή αιτήματά μας

Α

ντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας συναντήθηκε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κ. Νίκο ΤΟΣΚΑ, και τον ενημέρωσε
για την ανάγκη διαμόρφωσης ενός βαθμολογίου
που θα αφορά όλους τους συναδέλφους, βασιζόμενο, τόσο στις σημερινές υποχρεώσεις του
Σώματος, όσο και στις οικονομικοασφαλιστικές
συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στη χώρα μας
τα τελευταία μνημονιακά έτη. Αναπτύξαμε τα προβλήματα που δημιουργούνται στην καθημερινή
λειτουργία των Υπηρεσιών, αλλά και στο έργο των
συναδέλφων μας, από τη μη άμεση εκκαθάριση ενταλματοποίηση των δαπανών και υπομνημάτων
αντίστοιχα, ζητώντας του την επιτάχυνση των διαδικασιών, μετά και από τη πρόσφατη νομοθετική
ρύθμιση που αφορά τα έτη 2014, 2015, 2016
και 2017. Επίσης, επαναλάβαμε όλα τα εκκρεμή
οικονομικά θέματα που ταλανίζουν τον εργασιακό

μας χώρο (Αποφάσεις του ΣτΕ κ.λπ.). Εκτενή αναφορά, τέλος, έγινε και για τα ασφαλιστικά ζητήματα αρμοδιότητάς του, δίδοντας έμφαση στην
ολοκλήρωση των διαδικασιών για την άμεση καταβολή των βοηθημάτων του προσφάτως διασωθέντος ερανικού λογαριασμού ν.826/78 του ΤΕΑΠΑΣΑ, ευχαριστώντας τον που αφουγκράστηκε
τις θέσεις της Ομοσπονδίας μας και προέβη στην
αντίστοιχη νομοθετική βελτίωση.
Ο κ. Υπουργός, από την πλευρά του, μας γνώρισε ότι το θέμα του βαθμολογίου είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα που ταλανίζει τα Σώματα
Ασφαλείας, σε σύγκριση πάντα με τις Ένοπλες
Δυνάμεις που προσαρμόστηκαν άμεσα στις πρώτες ασφαλιστικές παρεμβάσεις της πολιτείας το
έτος 2010 και επιθυμία του είναι να γίνουν όλες
αυτές οι αλλαγές, ώστε να διαμορφωθεί ένα
υγιές και βιώσιμο βαθμολόγιο. Αναφορικά με την

ενταλματοποίηση των δαπανών - υπομνημάτων,
μας γνώρισε ότι η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση
που έλαβε χώρα με δική του μέριμνα, δίνει τη δυνατότητα στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου
να προχωρήσει σε άμεσες εκκαθαρίσεις - ενταλματοποιήσεις και προς αυτή την κατεύθυνση εργάζονται τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας
και του Πυροσβεστικού Σώματος που απασχολούνται σε αυτή.
Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά ζητήματα του
Κλάδου, μας ενημέρωσε ότι παρακολουθεί αυτά
από κοντά και σε συνεργασία με το Υπουργείο
Οικονομικών προσπαθεί για την καλύτερη δυνατή
επίλυσή τους, στο πλαίσιο πάντα των δημοσιονομικών στόχων της χώρας. Τέλος, για τον ειδικό
λογαριασμό του ΤΕΑΠΑΣΑ, δεσμεύτηκε ότι η έκδοση των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων θα
λάβουν χώρα το συντομότερο δυνατόν, προκει-

μένου να τύχουν της αντίστοιχης βοήθειας οι
αναξιοπαθούντες συνάδελφοί μας.
Η Ομοσπονδία μας, στο πλαίσιο του θεσμικού
της ρόλου, θα συνεχίσει τον πολύπλευρο αγώνα
της για να καλυφθούν τα ελλείμματα που υπάρχουν με ευθύνη όλων των Κυβερνήσεων στην
υλοποίηση των ώριμων αιτημάτων μας.
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Νέα προσφυγή στο ΣτΕ αποφάσισε η Ομοσπονδία
Αναλυτική αναφορά στα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις συνεδριάσεις της 26ης Ιουλίου 2017 και της 23ης Αυγούστου 2017

Δ

υο συνεδριάσεις είχε το Διοικητικό μας Συμβούλιο εν μέσω θέρους όπου παρουσιάστηκαν οι δράσεις της Εκτελεστικής Γραμματείας
και ελήφθησαν αποφάσεις, με κορυφαία την πραγματοποίηση του 27ου συνεδρίου της ΠΟΑΣΥ.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της 26ης Ιουλίου
2017, στην εισήγησή του, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, κ. Γρηγόρης Γερακαράκος, αναφέρθηκε
στο μείζον θέμα των συναδέλφων μας Δόκιμων
Αστυνομικών, δίνοντας διορία (έως και την Παρασκευή), προκειμένου να υπογραφεί και από τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Γεώργιο Χουλιαράκη, η κοινή υπουργική απόφαση που
θα παρέχει στους δοκίμους το αντίστοιχο χρηματικό
ποσό της απώλειας των πενθημέρων και των νυχτερινών, ως κάλυψη οδοιπορικών εξόδων. «Σε περίπτωση που θα υπάρξει νέα αναβολή, η Ομοσπονδία,
ύστερα από την πρόταση του προεδρείου και την
ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., θα προβεί σε δυναμική
κινητοποίηση, ώστε να λάβει τέλος ο εμπαιγμός και
η εκμετάλλευση των νέων συναδέλφων μας», αναφερόταν στη σχετική ανακοίνωση και όπως είναι
γνωστό ακολούθησαν νέες παρεμβάσεις.
Έπειτα, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις τελευταίες
δράσεις μας, όπως αυτές των επίμαχων τροπολογιών
που είχαν κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων και
αφορούσαν: α) τις κρατήσεις των Δοκίμων Αστυφυλάκων και των Δοκίμων Υπαστυνόμων από τα ασφαλιστικά τους ταμεία που υπάγονται, β) την ημερήσια
αποζημίωση των συναδέλφων μας που μετακινούνται
αυθημερόν στο εξωτερικό για την επιστροφή και
απέλαση αλλοδαπών, κυρίως προς το Πακιστάν και
γ) την υπαγωγή του Ειδικού Λογαριασμού του
ν.826/1978 στο ΤΕΑΠΑΣΑ/Τ.Π.ΑΣ και τη διατήρηση
της αυτοτέλειας του, διασώζοντας τα αποθεματικά
του και κυρίως την αλληλεγγύη των μελών του, στο
πλαίσιο του σκοπού για τον οποίο ιδρύθηκε. Παράλληλα, το Σώμα ενημερώθηκε για τον διαγωνισμό που

βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά την προμήθεια υπηρεσιακών οχημάτων και εν γένει την έγκριση των
δαπανών που κωλυσιεργούν και δημιουργούν τροχοπέδη στο σύνολο των Υπηρεσιών.
Ο Πρόεδρος, επίσης, ζήτησε από τα μέλη να είναι
σε εγρήγορση και εν ευθέτω χρόνω, να συσταθεί
τριμελής επιτροπή που θα τρέξει, μαζί με την Εκτελεστική Γραμματεία, τα θέματα του επικείμενου συνεδρίου έως το τέλος του Δεκέμβρη. Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, κ. Βασίλης
Πανταζής, ανέλυσε όλες τις επίμαχες τροπολογίες
που αναφέρθηκαν παραπάνω, ανέπτυξε τις αιτιολογικές εκθέσεις και τα κόστη των προτεινόμενων
από την Ομοσπονδία μας τροπολογιών, αναφέρθηκε στην εγκύκλιο που εξέδωσε πρόσφατα το
Υπουργείο Οικονομικών για το μισθολόγιό μας και
στα εκκρεμή θέματα του ΤΕΑΠΑΣΑ. Ειδικότερα, για
το μισθολόγιο και τους χρόνους που λαμβάνονται
υπόψη για την ένταξη στα νέα μισθολογικά κλιμάκια, τονίστηκε ότι η εγκύκλιος δεν αποσαφηνίζει
πλήρως το καθεστώς, δεδομένων και των σχετικών
διατάξεων του ν.4472/2017, που εξ’ αρχής δεν
προέβλεπαν τη στρατιωτική θητεία και τους λοιπούς
χρόνους στην ένταξη των μισθολογικών κλιμακίων
των ενστόλων, αλλά, ύστερα από τους αγώνες του
Κινήματος, οι εν λόγω χρόνοι προσμετρούνται ειδικά για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και
Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αναφέρονται και στη
σελίδα 66 της προαναφερόμενης εγκυκλίου, με την
προϋπόθεση ότι οι χρόνοι αυτοί λαμβάνονταν υπόψη στις μισθολογικές διαβαθμίσεις των στελεχών
έως 31-12-2016, χωρίς να υπάρχει συσχέτιση με
τις πράξεις αναγνώρισης των συντάξιμων χρόνων
του ΓΛΚ, είτε αυτές έχουν εκδοθεί είτε όχι.

Τα οδοιπορικά

Για άλλη μια φορά, αναφέρθηκε στην εκ νέου
παράταση που δίνει το Υπουργείο Οικονομικών για

την έκδοση του προεδρικού διατάγματος περί οδοιπορικών εξόδων των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, διατηρώντας έτσι μια αντισυνταγματική και ανήθικη συμπεριφορά της Κυβέρνησης
απέναντι στους σκληρά εργαζόμενους ένστολους,
στηλιτεύοντας παράλληλα την αιτιολογική έκθεση
της σχετικής τροπολογίας για την ανάγκη εξεύρεσης
περαιτέρω χρόνου, ενώ άπαντες γνωρίζουν ότι οι
αρμόδιοι έχουν επεξεργαστεί και αποστείλει προτάσεις στο Υπουργείο Οικονομικών στις αρχές του
έτους 2016 και «κρυφό μυστικό» όλων είναι η οικονομική αδυναμία υποστήριξης του έργου των εργαζομένων που διατηρούν την κοινωνία όρθια.
Έγινε αναφορά, τέλος, στις δράσεις και πιέσεις
της Ομοσπονδίας μας προς την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία του Σώματος για την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν πανελλαδικά με τις
δαπάνες των ετών 2014, 2015, 2016, αλλά και
του έτους 2017, έως τα τέλη του Ιούνη, αναμένοντας, τη θετική κατάληξη των σχετικών τροπολογιών που κατατέθηκαν στη Βουλή, ώστε να εκκαθαριστούν και ενταλματοποιηθούν άμεσα οι εκκρεμείς δαπάνες, δίδοντας έτσι μια ανάσα στις
Υπηρεσίες του Σώματος, στους εμπλεκόμενους συναδέλφους, αλλά και στους προμηθευτές αυτών.

Νέα προσφυγή στο ΣτΕ

Ο νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας κ. Χαράλαμπος Μπουκουβάλας, αναφέρθηκε και αυτός
στην εγκύκλιο που εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών για το νέο μισθολόγιο, αναλύοντας τα
επίμαχα σημεία αυτής. Όπως είπε, ύστερα από την
έκδοση της εν λόγω εγκυκλίου, μπορούμε και θα
προσφύγουμε στο ΣτΕ, ώστε να κριθεί η συνταγματικότητα ή μη, του νέου νόμου, διότι υφίσταται
πλέον η εκτελεστική πράξη αυτού. Παράλληλα, τόνισε ότι, στο νομικό μας οπλοστάσιο υπάρχουν ήδη
οι δυο (2) προηγούμενες αποφάσεις του ΣτΕ, με τις

οποίες έχουν κριθεί αντισυνταγματικές οι αντίστοιχες νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης,
σχετικά με το μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας
και Ενόπλων Δυνάμεων. Έδωσε έμφαση επίσης,
στο γεγονός ότι αποτελεί πλέον νομικό κεκτημένο
μας το ύψος των αποδοχών στα επίπεδα του Ιουλίου 2012. Πλην, όμως, ο νομικός μας σύμβουλος, δεν απέφυγε να επισημάνει στα μέλη του Δ.Σ.
τις ιδιαίτερες νομικές και πραγματικές δυσκολίες
που έχει η νέα δικαστική προσφυγή κατά του νέου
μισθολογίου, τόσο για δικονομικούς, όσο και για
πραγματικούς και νομικούς λόγους (π.χ. το «γκρίζο
πεδίο» της προσωπικής διαφοράς). «Καμία νομική
διεκδίκηση δεν μας φοβίζει. Αντίθετα, μας χαλυβδώνει και μας συσπειρώνει, ώστε με όλες μας τις
δυνάμεις, ο καθένας με τη δική του αρμοδιότητα εγώ με την ιδιότητά μου ως νομικός σύμβουλος
της ΠΟΑΣΥ- να διεκδικούμε μαχητικά, με αξιοπρέπεια και με αποτελεσματικότητα όσα το Σύνταγμα
και οι Νόμοι μας εξασφαλίζουν, ως αντιστάθμισμα
του επικίνδυνου λειτουργήματος του αστυνομικού», κατέληξε ο κ. Μπουκουβάλας.
Τέλος, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Γραμματείας, κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, με το πέρας των
εργασιών του Δ.Σ., ευχήθηκε καλή συνέχεια, και με
το βλέμμα στραμμένο στη νομοθετική θερινή δραστηριότητα της Κυβέρνησης, να αξιοποιήσουμε την
ανάπαυλα του καλοκαιριού για ανάκτηση δυνάμεων διότι έχουμε μπροστά μας δύσκολους αγωνιστικούς μήνες.

Νοσηλεία χωρίς διακρίσεις στο ΝΙΜΤΣ

Μ

Αναγνωρίζεται η συμβολή της ΠΟΑΣΥ στη διασφάλιση της υγείας των συναδέλφων και των οικογενειών τους

ετά από αίτημα της Ομοσπονδίας μας, για συνάντηση με τον
Γενικό Διευθυντή του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου
Στρατού (ΝΙΜΤΣ), Ταξίαρχο κ. Γεώργιο
Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΟ (ΥΙ), στις 2 Αυγούστου
2017, έγινε δεκτή στο γραφείο του, αντιπροσωπεία του Συνδικαλιστικού μας
Κινήματος, αποτελούμενη από τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών Π.Ο.ΑΣ.Υ., κ.
Βασίλη Πανταζή, τον πρόεδρο του ΔΣ
και πρόεδρο της Ε.ΑΣ.Υ. Αθηνών, κ.
Χρήστο Μαυραγάνη και τον πρόεδρο
της Ε.ΑΣ.Υ. Πειραιά, κ. Σπυρίδωνα Λιότσο, για μια ουσιαστική ενημέρωση και
ανταλλαγή απόψεων, με στόχο την καλύτερη λειτουργία του Νοσοκομείου και
την παροχή υπηρεσιών στους δικαιούχους νοσηλείας - περίθαλψης, αστυνομικούς και οικογένειες αυτών.
Από την πλευρά μας, αναδείξαμε το
ενδιαφέρον της Ομοσπονδίας για την
εξασφάλιση των συναδέλφων μας, εν
ενεργεία και εν αποστρατεία, αλλά και
των οικογενειών τους, χωρίς διακρίσεις,
κατά τις επισκέψεις τους στο συγκεκριμένο Νοσηλευτικό Ίδρυμα, δεδομένου
ότι σήμερα οι δικαιούχοι είναι περιορισμένοι σε πληθυσμό. Προς τούτο, ζητήσαμε να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο

που διέπει την εν λόγω διαδικασία και
συγκεκριμένα να υπάρξει, μέσω αναλογιστικών μελετών, η διεύρυνση των δικαιούχων νοσηλείας, ώστε να μην εξαιρούνται οι οικογένειες κυρίως των χαμηλόβαθμων συναδέλφων (αστυφύλακες, αρχιφύλακες και άλλοι). Παράλληλα,
ζητήσαμε να έχουμε εικόνα του κοινωνικού έργου που επιτελεί το Ίδρυμα, αλλά
και των χρηματοροών του, προκειμένου,
μέσω του θεσμικού μας ρόλου, να αναδειχθούν οι ελλείψεις σε προσωπικό,
υλικοτεχνική υποδομή και πόρους, αλλά
και να συνδράμουμε, μέσα από παραγωγικές προτάσεις (π.χ. ενίσχυση με αστυνομικό προσωπικό, ειδικών και γενικών
καθηκόντων, του Ιδρύματος), στην επίλυση των προαναφερόμενων ζητημάτων.
Επίσης, ζητήθηκε από το κ. Γενικό Διευθυντή, περαιτέρω ενημέρωση των δικαιούχων για τις παροχές του Νοσοκομείου, αλλά και της προβολής των δράσεων που αναπτύσσει αυτό για το καλό
του κοινωνικού συνόλου, δεσμευόμενοι
ότι η Ομοσπονδία μας θα είναι αρωγός
αυτής της προσπάθειας, αξιοποιώντας
όλα τα μέσα ενημέρωσης που διαθέτει.
Ο κ. Γενικός Διευθυντής, αφού αναφέρθηκε στο ιστορικό ίδρυσης (έτος
1923) του ΝΙΜΤΣ, στον τρόπο λειτουρ-

γίας του και στις ποιοτικές παροχές
υγείας, εξέφρασε τις ευχαριστίες του για
το ενδιαφέρον μας και άκουσε με προσοχή τα εύλογα αιτήματά μας, επισημαίνοντας ότι είναι εφικτή και χρήσιμη η
διεύρυνση των δικαιούχων που ζητάμε
διότι θα αρθεί η αδικία αφενός, αφετέρου δε, θα βελτιωθεί η ίδια η λειτουργία
του Ιδρύματος, αφού θα υπάρξουν περισσότερα έσοδα λόγω πολλαπλασιασμού των δικαιούχων.
Σημείωσε, δε, ότι και στο παρελθόν
(έτη 1991 & 2001) η διοίκηση του
Ιδρύματος είχε ασχοληθεί με τη διεύρυνση, τόσο των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, όσο και της Πολεμικής
Αεροπορίας, αλλά σε πρακτικό επίπεδο
δεν εφαρμόστηκαν οι όποιες αποφάσεις. Όσο για το σήμερα, μας ενημέρωσε αναλυτικά για το επίπεδο νοσηλείας
και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Ειδικότερα, λόγω της έλλειψης ιατρικού
και νοσηλευτικού προσωπικού παραμένουν αναξιοποίητες περίπου 100 από
τις 405 διαθέσιμες κλίνες, ενώ πρέπει
να ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι στο
πλαίσιο του ΕΣΥ και της κοινωνικής
εξυπηρέτησης των πολιτών από τα
Στρατιωτικά Νοσοκομεία, το ΝΙΜΤΣ δέχεται σε καθημερινή βάση, μέσω ΕΚΑΒ

και ιδιώτες, από 15 έως και 55 περιστατικά. Επίσης, αναφέρθηκε στην εικόνα των εσόδων και εξόδων του Ιδρύματος, στα θέματα που αντιμετωπίζει με
τους προμηθευτές και πελάτες του, καθώς και στο ζήτημα που απασχολεί διαχρονικά όλα τα Νοσοκομεία της χώρας,
αυτό των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Πάντως, στόχος της ενεστώσας διοίκησης είναι η παροχή υψηλών υπηρεσιών, η περαιτέρω στελέχωση με διακεκριμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, η ενίσχυση με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, γεγονός που πιστοποιεί και η υπό ίδρυση νέα μονάδα τμήμα ενδοσκόπησης λεπτού εντέρου.
Τέλος, αναγνωρίζοντας τη συμβολή
της Ομοσπονδίας μας στην κοινή προσπάθεια για τη διασφάλιση της υγείας
των συναδέλφων μας και των οικογενειών τους, μέσω της αξιόπιστης λειτουργίας και του συγκεκριμένου νοσοκομείου, ο κ. Γενικός Διευθυντής, μας
διαβεβαίωσε ότι επιδιώκει την αποτελεσματική συνεργασία για την αντιμετώπιση των προαναφερομένων ζητημάτων,
αλλά και όποιων άλλων ανακύψουν στο
μέλλον, δεδομένου ότι το νοσοκομείο
συμπληρώνει πλέον των 75 ετών λειτουργίας και με την πολυετή του παρου-

σία στο νοσηλευτικό σύστημα της χώρας έχει ακόμα πολλά να προσφέρει.
Η Ομοσπονδία μας, συνεπής με τις
δεσμεύσεις της, θα συνεχίσει τον αγώνα
με κάθε καλή διάθεση και για τα ευαίσθητα ζητήματα της υγείας και της περίθαλψης των συναδέλφων, εν ενεργεία
και εν αποστρατεία, σε όλη τη χώρα,
γνωρίζοντας ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα σε όλες τις βαθμίδες υγείας και
διακαής πόθος όλων μας είναι η απόκτηση επιτέλους ενός σοβαρού λειτουργικού και αποτελεσματικού αστυνομικού
συστήματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας και περίθαλψης στη χώρα μας.
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Οι εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου
της 23ης Αυγούστου 2017
Το νέο καταστατικό και το επικείμενο εκλογοαπολογιστικό συνέδριο στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΔΣ, τον Αύγουστο

Κ

ατά τη συνεδρίαση του Διοικητικό Συμβούλιο
στις 23 Αυγούστου 2017, ο Πρόεδρος της
Εκτελεστικής Γραμματείας, κ. Γρηγόρης Γερακαράκος, αναφέρθηκε στις προηγηθείσες αποφάσεις της Εκτελεστικής Γραμματείας που πρέπει να
τύχουν άμεσης υλοποίησης, καθότι τα χρονικά περιθώρια είναι ασφυκτικά και για τα οποία δεν πρέπει
να υπάρξει η παραμικρή ολιγωρία.
Πρώτο θέμα συζήτησης, ήταν αυτό της Ένστολης
Πανελλαδικής Κινητοποίησης της Ομοσπονδίας
μας, με τη συμμετοχή και των άλλων Ομοσπονδιών
Σωμάτων Ασφαλείας, ως είθισται, ενόψει των εγκαινίων της 82ης Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης,
όπου ο Πρωθυπουργός της Χώρας εξαγγέλλει τις
προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης που
προτίθεται να εφαρμόσει, αφορούν κυρίως οικονομικά ζητήματα και αγγίζουν όλους τους εργαζομένους, πολύ δε περισσότερο τον Κλάδο των Ενστόλων που δοκιμάζεται συνεχώς. Ο Πρόεδρος της
Εκτελεστικής Γραμματείας, τόνισε ότι το συνδικαλιστικό μας Κίνημα πάντα έδινε βροντερό «παρών»
σε αυτή την εκδήλωση και έτσι θα συνεχίσει να
πράττει. Αναφέρθηκε στην ομόφωνη απόφαση της
Ε.Γ. να υλοποιηθεί κανονικά η κινητοποίηση, στο
πλαίσιο των αποφάσεων που θα ληφθούν από την
επικείμενη σύσκεψη των Ομοσπονδιών, με αιτήματα μισθολογικού, θεσμικού, εργασιακού και εν γένει οικονομικού ενδιαφέροντος. Ομόφωνα αποδεκτή έγινε από το σώμα του Δ.Σ. η προαναφερόμενη
εισήγηση του Προέδρου, ενώ ο τελευταίος ζήτησε
από όλους συστράτευση για την άρτια οργανωτική
λειτουργία και μαζική συμμετοχή.

Το Καταστατικό

Ακολούθως, ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα
για τις καταστατικές αλλαγές που έγιναν, σύμφωνα
με τις αποφάσεις του 26ου Τακτικού Πανελλαδικού
Συνεδρίου, έτους 2016, οι οποίες πλέον επίσημα
έχουν θεσμικό χαρακτήρα με την εγγραφή και δημοσίευσή τους στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στις 1704-2017 και 19-06-2017 αντίστοιχα. Επίσης,
ανέπτυξε, τόσο τις διατάξεις που ορίζει ο συνδικαλιστικός νόμος 1264/1982, όσο και το άρθρο 42
του καταστατικού της Ομοσπονδίας, που αναφέ-

Μ

ρουν ότι, σε ανάλογες περιπτώσεις, θα πρέπει να
διεξαχθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη όλων των
οργάνων, σε διάστημα όχι μικρότερο των τεσσάρων (4) μηνών και όχι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, διαδικασία που εκ προοιμίου γνωρίζαμε και
πρέπει να λάβει χώρα πριν την ολοκλήρωση της
προβλεπόμενης θητείας της ενεστώσας διοίκησης.
Παράλληλα, τόνισε ότι το μεθεπόμενο συνέδριο,
αλλά και εφεξής, θα πρέπει, σύμφωνα με τις νέες
καταστατικές διατάξεις, να διεξάγεται κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, συνεπώς θα πρέπει να
υπάρχει ένα εύλογο χρονικό διάστημα μεταξύ του
επόμενου και μεθεπόμενου συνεδρίου, χωρίς όμως
αυτό να σημαίνει, ότι εξαιτίας των αρχαιρεσιών θα
κάμψουμε τον αγώνα που δίνουμε ενάντια στην
αντιλαϊκή πολιτική της Κυβέρνησης. Πρόσθεσε δε,
ότι το συνδικαλιστικό μας Κίνημα, πέραν των προσωπικών προσδοκιών, θα πρέπει να βγει μέσα από
αυτή τη δημοκρατική διαδικασία περισσότερο δυνατό και ενωμένο, προκειμένου να συνεχίσει το
πολύτιμο έργο που προσφέρει, τόσο στους συναδέλφους που στηρίζουν και βρίσκονται πάντα δίπλα
του, όσο και στις οικογένειές τους.
Έπειτα, ο Πρόεδρος, πρότεινε, σύμφωνα και με
την απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας, αλλά
και την εισήγηση της συσταθείσας ειδικής επιτροπής συνεδρίου, να διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες αυτές
στο επικείμενο 27ο Συνέδριο, το οποίο, καλό είναι,
να πραγματοποιηθεί από 26 έως 28 Σεπτεμβρίου
2017 στην Αθήνα και ειδικότερα στο ξενοδοχείο
Τιτάνια (Πανεπιστημίου 52), βάσει των προσφορών
και της διαθεσιμότητας των ξενοδοχείων. Η απόφαση, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις κάποιων μελών, έγινε και αυτή ομόφωνα αποδεκτή από το
σώμα του Δ.Σ.
Εν συνεχεία, τέθηκαν προς συζήτηση θέματα που
είχαν υποβληθεί από μέλη του Δ.Σ. και αφορούσαν
την αποζημίωση των Δοκίμων Αστυνομικών, την
καταβολή των εξόδων στα Πρωτοβάθμια Σωματεία
για τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις των
Ομοσπονδιών και τη σύγκλιση Γενικού Συμβουλίου
πριν την 82η Δ.Ε.Θ. ή και πριν την διεξαγωγή του
27ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου.
Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, κ. Βασίλης ΠΑΝ-

ΤΑΖΗΣ, ανέλυσε διεξοδικά το θέμα των Δοκίμων
Αστυνομικών, κάνοντας ιστορική αναδρομή των
δράσεων και πρωτοβουλιών της Ομοσπονδίας μας
για το μείζον αυτό θέμα, που αφορά όλους μας.
Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις ενδελεχείς συζητήσεις
που έλαβαν χώρα σε όλα τα προηγούμενα Δ.Σ.,
στις αποφάσεις που ελήφθησαν από αυτά, στις συναντήσεις του Προεδρείου με την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία του Σώματος και στις μέχρι τώρα εξελίξεις (καταβολή έναντι από την παγία προκαταβολή κ.λπ.), οι οποίες, παρότι υπάρχουν, δεν ικανοποιούν πλήρως το Συνδικαλιστικό μας Κίνημα. Επίσης, αναφέρθηκε στον από εδώ και πέρα σχεδιασμό αντιμετώπισης του ζητήματος, μέχρι και την
οριστική επίλυσή του. Παράλληλα, ανέπτυξε την
πάγια θέση της Ομοσπονδίας μας αναφορικά με
την αναβάθμιση των Σχολών, την πρόσφατη προσπάθεια του Προεδρείου για την ακαδημαϊκή αντιστοίχιση αυτών με τα υπόλοιπα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, αλλά και τα λάθη του παρελθόντος, όπου στο βωμό των πρωτογενών πλεονασμάτων, τα φτηνά εργατικά χέρια των Δόκιμων Αστυνομικών, κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες,
απεμπολώντας την εκπαίδευση και την ουσία της
πρακτικής τους άσκησης.

δείς έχει να προσάψει το παραμικρό προς την παρούσα διοίκηση. Ο χρόνος και ο τόπος της σύγκλησης του Γενικού Συμβουλίου, λόγω του ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος και των δραστηριοτήτων που θα αναπτύξει η Ομοσπονδία μας μέσα στο
μήνα Σεπτέμβρη, μεταφέρεται μετά το 27ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο.

Μήνυμα προέδρου
Έξοδα κινητοποιήσεων

Αναφορικά με το θέμα της καταβολής των εξόδων στα Πρωτοβάθμια Σωματεία για τη συμμετοχή
τους στις κινητοποιήσεις των Ομοσπονδιών, αυτό
αναλύθηκε επίσης διεξοδικά, τόσο από τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών όσο και από τον Ταμία της
Ομοσπονδίας, κ. Γιώργο Κουλιάκη, ταυτιζόμενοι
άπαντες, πως το πλαίσιο αυτών, όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργεί η Ομοσπονδία μας, παραμένει
μετέωρο. Επίσης, το σώμα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να εκδοθεί σχετική απόφαση, κοινωνοί της οποίας πρέπει να γίνουν όλα τα Σωματεία, που θα λαμβάνει
υπόψη της πραγματικά - αντικειμενικά δεδομένα
και θα συνεκτιμά τον εγκριθέντα κάθε φορά προϋπολογισμό, στο πλαίσιο πάντοτε της χρηστής διαχείρισης των οικονομικών στοιχείων της Ομοσπονδίας και της ανταποδοτικότητας, για τα οποία ου-

Κλείνοντας τις εργασίες της συνεδρίασης του
Δ.Σ., ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Γραμματείας,
ανέφερε τις προγραμματισμένες επαφές που θα
υπάρξουν με την Πολιτική και τη Φυσική Ηγεσία
του Σώματος, αναφορικά με τα τρέχοντα ζητήματα
και τη συνέχιση των επαφών με τις Ομοσπονδίες
των Σωμάτων Ασφαλείας, ευχαριστώντας εκ βάθους καρδίας όλους όσους συνετέλεσαν στην διοίκηση της Ομοσπονδίας και όχι μόνο όλο αυτό το
χρονικό διάστημα, που μπορεί να λήγει σχετικά
πρόωρα, πλην όμως υπάρχει σε όλες τις πτυχές της
ζωής συνέχεια, ευχόμενος ό,τι καλύτερο για αυτή
τη συνέχεια αλλά και την προεκλογική περίοδο,
που πρέπει να είναι μέσα σε πλαίσια συνδικαλιστικής ευπρέπειας και αλληλοσεβασμού. Παράλληλα
ευχήθηκε σε όλους και σε όλες καλή επιτυχία, δίχως το μεσοδιάστημα αυτό να απεμπολούμε και τις
συνδικαλιστικές μας υποχρεώσεις.

Πρωτοβουλίες της Γραμματείας Γυναικών
για τα γυναικεία ζητήματα

ε τον Αντιπρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτη Σγουρίδη και την
Αναπληρώτρια Γραμματέα της Γραμματείας Γυναικών και Στήριξης της Οικογένειας των
ΑΝΕΛ κα Ευαγγελία Γεωργούλα, συναντήθηκε
στις 13 Ιουλίου 2017, η Γραμματεία Γυναικών
της ΠΟΑΣΥ, παρουσία και του Γενικού Γραμματέα
της Ομοσπονδίας μας κ. Κωνσταντίνου Μαλλικόπουλου.
Η Γραμματέας Γυναικών κα Μαρία Γιαννακοπούλου ενημέρωσε το κόμμα των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων για τις δράσεις της Γραμματείας που
αφορούν συγκεκριμένα εκκρεμή αιτήματα, δίνοντας έμφαση στη νομοθέτηση της αναγνώρισης
πλασματικού χρόνου τέκνων, βάσει σχετικής τροπολογίας – πρότασής μας για την οποία και δίνουμε έναν αγώνα ώστε να τύχει της υποστήριξης

όλων των πολιτικών κομμάτων. Συγκεκριμένα,
προτείνεται εκ μέρους μας, να υπάρξει νομοθετική
ρύθμιση ως ακολούθως: «Προστίθεται εδάφιο δ'
στην παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010
ως εξής: δ. Προαιρετικά και μόνο κατόπιν αναγνώρισης με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ο
χρόνος πλασματικής ασφάλισης του άρθρου 141
του ν. 3655/2008. Έχουν αναλογική εφαρμογή
οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4387/2016,
αναφορικά με το κόστος και τη διαδικασία εξαγοράς των πλασματικών ετών του παρόντος».
Ο Αντιπρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης Σγουρίδης εξέφρασε την κατανόησή
του και συμμερίστηκε το δίκαιο του αιτήματος,
τονίζοντας ότι από την πλευρά του κόμματός του
θα αναληφθεί πρωτοβουλία ώστε με βάση την
συγκεκριμένη πρότασή μας, να γίνει επερώτηση

στους συναρμόδιους υπουργούς, καλώντας τους
παράλληλα, να την υιοθετήσουν και να την προωθήσουν στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση ως άρθρο σε σχετικό νομοσχέδιο.
Εν συνεχεία, στις 19-07-2017 από τον Βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Γιώργο Λα-

ζαρίδη, κατατέθηκε επερώτηση
προς τους συναρμόδιους
υπουργούς, αναφορικά με τη
«νομοθέτηση
αναγνώρισης
πλασματικού χρόνου τέκνων» για
τις γυναίκες στελέχη των Σωμάτων
Ασφαλείας
και
Ενόπλων Δυνάμεων. Η κοινοβουλευτική αυτή δραστηριότητα εντάσσεται στη συνέχεια των σχετικών επαφών που
είχε η Γραμματεία Γυναικών Π.Ο.ΑΣ.Υ.

8

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΝέαΑστυνομία Αύγουστος 2017

«Ο Γερακαράκος δίνει λογαρια
Ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρης Γερακαράκος απαντά σε καίρια ερωτήματα
ενόψει του 27ου εκλογοαπολογιστικού συνεδρίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Κύριε Πρόεδρε, απομένουν λίγες
ημέρες έως την έναρξη του 27ου
εκλογοαπολογιστικού συνεδρίου και
θα θέλαμε να μας μιλήσετε για τα
πεπραγμένα σας, για το συνεδριακό
«πυρετό» και κυρίως για την επόμενη του συνεδρίου, ημέρα, που θα μας
βρει με ένα νέο, ανανεωμένο, προφανώς, διοικητικό συμβούλιο.
Όπως γνωρίζετε, με την αλλαγή του
συνδικαλιστικού νόμου και την καθιέρωση της απλής αναλογικής, η διαδικασία εκλογής των συνδικαλιστικών μας
οργάνων άλλαξε. Έγινε πιο αντιπροσωπευτική και στο ΔΣ εκπροσωπήθηκαν
διάφορες παρατάξεις με αποτέλεσμα να
υπάρχουν και διαφωνίες, εντάσεις και
αντιπαραθέσεις. Είμαι βέβαιος, όμως, ότι
τόσο εγώ όσο και οι συνάδελφοί μου,
είχαμε ένα πράγμα στο μυαλό μας. Να
μην διαψεύσουμε αυτούς που μας εξέλεξαν για να τους υπερασπιζόμαστε και
για να διεκδικούμε λύσεις στα προβλήματά τους.

Τελικός κριτής επομένως, είναι αυτοί.
Οι συνάδελφοι μας κρίνουν όλους και
στο συνέδριο οι αντιπρόσωποι θα έχουν
πάλι τον πρώτο λόγο.
Λόγω των καταστατικών αλλαγών,
οδηγούμεθα σε πρόωρη λήξη της θητεία
μας όπως το Καταστατικό μας ορίζει και
έτσι το διεκδικητικό μας πλαίσιο παίρνει
παράταση για την επόμενη θητεία, που
με την εμπιστοσύνη των συναδέλφων
μας πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε την
προσπάθεια που όλοι μαζί ενωτικά ξεκινήσαμε πριν από δυο χρόνια.
Με ρωτήσατε για το συνεδριακό «πυρετό». Εντάξει, μπορώ να καταλάβω την
προσπάθεια κάθε συναδέλφου να διεκδικήσει την εκλογή του, αυτό είναι άλλωστε στοιχείο της Δημοκρατίας μας, δεν
συμμερίζομαι όμως, πρωτοβουλίες και
τακτικές καθοδηγούμενες από πρόσωπα
εκτός του αστυνομικού συνδικαλισμού
που στόχο έχουν την αποδυνάμωση της
φωνής του Αστυνομικού. Αυτό είναι φαινόμενο παρακμής και θα παλέψουμε έτσι
ώστε το συνδικαλιστικό μας κίνημα να
υπηρετεί τους αστυνομικούς και μόνο
αυτούς. Είμαι σίγουρος ότι όλοι καταλαβαινόμαστε. Ολοι γνωριζόμαστε.
Τα πεπραγμένα μας, πάντως, έχουν
θετικό πρόσημο σε γενικές γραμμές και
αυτό θα επιβεβαιωθεί και στο συνέδριο
όπου ο διοικητικός και οικονομικός
απολογισμός μας πιστεύω ότι θα τύχει
της έγκρισης της συντριπτικής πλειοψηφίας των συνέδρων μας. Όλοι ξέρουν
ότι από την πρώτη στιγμή της εκλογής
μας πριν από δυο χρόνια, δεν σταματήσαμε ούτε μια μέρα να ασχολούμαστε με
την Ομοσπονδία και τις Πρωτοβάθμιες
Ενώσεις, δηλαδή με τα προβλήματα των
συναδέλφων μας. 24 ώρες το 24ωρο
δηλώνουμε παρών. Τα τηλέφωνά μας
είναι ανοικτά και κανείς δεν μπορεί να
μας ψέξει για αδιαφορία. Μπορεί να μην
μπορέσαμε να λύσουμε όλα τα προβλήματά μας, αλλά αυτό δεν οφείλεται σε
δική μας υπαιτιότητα. Πρέπει να γνωρίζουν οι συνάδελφοι ότι ο δικός μας ρόλος, ο ρόλος του συνδικαλιστή είναι περιορισμένος. Άλλοι παίρνουν αποφάσεις
και βάζουν τις υπογραφές που κανονίζουν τη ζωή μας.

Ναι, αλλά μερίδιο ευθύνης βαρύνει
και τους συνδικαλιστές ή το συνδικαλισμό γενικότερα.
Ο πρώτος που θα αναλάβει την ευθύνη είμαι εγώ ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, όχι όμως γιατί δεν αγωνιζόμαστε,
όχι γιατί δεν προσπαθούμε αλλά γιατί
όλοι γνωρίζουμε ότι ζούμε σε μια χώρα
υπό κηδεμονία.
Βέβαια, ο δικός μας χώρος διαφέρει,
με την έννοια ότι εμείς είμαστε επιφορτισμένοι με την ασφάλεια του πολίτη και
άρα οι κυβερνώντες θα έπρεπε να αντιμετωπίζουν σε πρώτη προτεραιότητα την
εύρυθμη λειτουργία της αστυνομίας.
Έχουμε πει ότι ανασφαλής αστυνομικός
σημαίνει ανασφαλής πολίτης. Οι επιθέσεις κατά των αστυνομικών και της
αστυνομίας, είναι ουσιαστικά επιθέσεις
κατά των πολιτών και της κοινωνίας.
Όταν αυτό γίνει συνείδηση όλων, τότε
τα προβλήματά μας θα αντιμετωπίζονται
έξω από κομματικές ιδεοληψίες και
σκοπιμότητες.
Όμως, όπως μπορώ να αναλάβω την
ευθύνη, μπορώ να διαβεβαιώσω τους
συναδέλφους ότι η Π.Ο.ΑΣ.Υ. θα συνεχίσει τον αγώνα με κάθε κόστος για την
επίλυση των προβλημάτων μας. Ο Γερακαράκος δίνει λογαριασμό μόνο
στους αστυνομικούς.
Δεν απαντήσατε στο ερώτημά μας
όμως για τα πεπραγμένα. Τι έχετε να
παρουσιάσετε στο συνέδριο, ως έργο
της δικής σας προεδρίας;
Επαναλαμβάνω ότι σε μια χρεοκοπημένη χώρα δεν αναμέναμε πολλά πράγματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Πιστεύαμε,
όμως, ότι μια κυβέρνηση της αριστεράς
θα είχε επιδείξει μεγαλύτερη ευαισθησία
και δεν θα είχε λησμονήσει τόσο εύκολα
όσα έλεγαν τα δυο κόμματα που τη στηρίζουν πριν από τις εκλογές. Και αναφέρομαι στις αποφάσεις του Συμβουλίου
της Επικρατείας και στην επικινδυνότητα.
Αντί αυτών, ψήφισαν ένα μισθολόγιο –
έκτρωμα. Ο ίδιος ο υπουργός, ο κ. Τόσκας παραδέχθηκε ότι χρήζει βελτιώσεων… Δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά. Αμφιβάλει κανείς ότι επί των ημερών μας το
συνδικαλιστικό ενδιαφέρον εκτοξεύτηκε

στα ύψη; Πότε στο παρελθόν είχαμε τέτοια κινητικότητα; Ούτε μια μέρα δεν
ησυχάσαμε. Κι έτσι θα συνεχίσουμε.
Σε κάθε περίπτωση ο απολογισμός θα
γίνει αναλυτικά στο συνέδριο. Και δεν
είναι μόνο οι επιτυχίες όσον αφορά στο
διεκδικητικό πλαίσιο και στην επίλυση
καθημερινών θεμάτων που τέθηκαν από
τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις, από το προεδρείο και τα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Είναι και ο απόηχος που μένει εντός κι εκτός αστυνομικού σώματος εξαιτίας των δράσεων και των παρεμβάσεων του προεδρείου της Ομοσπονδίας, του Διοικητικού Συμβουλίου
συνολικά, και των Πρωτοβάθμιων Οργανώσεών μας σε διάφορα επίπεδα.
Η ΠΟΑΣΥ αναδείχθηκε σε υπολογίσιμη δύναμη κι αυτό το γνωρίζουν τόσο
στην Κυβέρνηση και στα πολιτικά κόμματα της χώρας όσο και στην Ηγεσία
της Ελληνικής Αστυνομίας, πολιτική και
φυσική. Αναλάβαμε, ως γνωστόν, τα
ηνία της ΠΟΑΣΥ το καλοκαίρι του 2015
και τονίσαμε από την πρώτη στιγμή ότι
θα βάλουμε τέλος στην κοροϊδία. Άλλα
να μας λένε πριν από τις εκλογές και
άλλα να κάνουν στη συνέχεια. Ξεσκεπάσαμε τα ψέματά τους και απαιτήσαμε
να μας αντιμετωπίσουν όπως επιτάσσει
ο θεσμικός μας ρόλος.
Τον τελευταίο χρόνο, ειδικότερα,
συγκρουστήκαμε και διοργανώσαμε
μαζικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας
και πρωτότυπες ενέργειες (γραφεία ΣΥΡΙΖΑ, γραφείο αναπληρωτή υπουργού
Οικονομικών - ΓΛΚ, κ.λπ.) για το μείζον
θέμα του μισθολογίου και της μη συμμόρφωσης της κυβέρνησης στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας,
ενώ αναδείξαμε στο έπακρον τα θέματα
της υποχρηματοδότησης της αστυνομίας, της μη κάλυψης των ελλείψεων σε
υποδομές και τεχνικά εφόδια και κυρίως το θέμα της επικινδυνότητας της
εργασίας τόσο με την ημερίδα για τη
θεσμοθέτηση του επικινδύνου όσο και
με την πρωτοβουλία για την διεξαγωγή
συζήτησης με θέμα «ανοικτές και ελεύθερες πόλεις» στα Εξάρχεια.
Ορισμένες πρωτοβουλίες μας μπορεί
να αιφνιδίασαν πολλούς, δεν ήταν όμως

κεραυνός εν αιθρία... Από την πρώτη
στιγμή που αναλάβαμε τη διοίκηση της
Ομοσπονδίας, τονίσαμε με τον πιο σαφή
τρόπο ότι δεσμευτήκαμε να τα αλλάξουμε όλα. Ο τρόπος λειτουργίας του συνδικαλιστικού μας κινήματος αν συνέχιζε
την πεπατημένη, θα οδηγούσε την Ομοσπονδία στον μαρασμό και θα την απαξίωνε οριστικά και αμετάκλητα. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα γύρω μας.
Επομένως, με τη δυναμική των πρωτοβουλιών μας, κρατάμε ζωντανή την ελπίδα του αγώνα μέσα μας και δεν επηρεαζόμαστε από τις σειρήνες.
Αξίζει να αναφερθώ στη μεγαλειώδη
ένστολη πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα στις 17 Μαΐου
2017, που επιβεβαίωσε τη δυναμική της
ΠΟΑΣΥ ως κινητήρια δύναμη του συνδικαλιστικού κινήματος όλων των ενστόλων. Στο πλαίσιο αυτής, η πρωτοβουλία
για τη συμβολική διαμαρτυρία στο ΓΛΚ
με κυρίαρχο το αίτημα της συνάντησης
με τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό
Οικονομικών, επίσης αποτέλεσε πράξη
ανώτερης συνδικαλιστικής πρακτικής
που ξεφεύγει από την πεπατημένη και
θέτει όλους προ των ευθυνών τους.
Γνωρίζουμε ότι ο δρόμος που ακολουθούμε είναι ανηφορικός, αλλά είναι ο
μοναδικός για να μας βγάλει στο «ξέφωτο». Στο πλαίσιο αυτό προσφύγαμε εκ
νέου στην Τριμελή Επιτροπή Συμμόρφωσης του ΣτΕ ενώ είμαστε έτοιμοι και για
προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη
ιστορική διαδρομή της Ομοσπονδίας,
υπήρξε μια διαρκής καθημερινή και
φουλ τάιμ ενασχόληση του προεδρείου
με μικρά και μεγάλα ζητήματα, χειμώνα
- καλοκαίρι, καθημερινές και σχόλες.
Όποιος ζούσε από κοντά αυτήν την κατάσταση διαπίστωνε την αφοσίωση στο
καθήκον και τη συναίσθηση της ευθύνης που συνόδευε εκείνους που έχουν
αναλάβει τις τύχες όλων μας.
Όλοι γνωρίζουμε ότι με τη νέα διοίκηση
της Ομοσπονδίας έχουν τεθεί επιτακτικά
στο τραπέζι του διαλόγου με την πολιτική
και φυσική ηγεσία όλα τα εκκρεμή ζητήματα, θεσμικά, εργασιακά και οικονομικά.
Αποτελούν πεδίο συζήτησης με πνεύμα ει-
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σμό μόνο στους Αστυνομικούς»
λικρινούς διαλόγου και σε κάποια από
αυτά έχουν δρομολογηθεί λύσεις.
Η μη επίλυση εκκρεμών αιτημάτων
μας, όπως ήταν η έκδοση του αναγκαίου π.δ. για τα οδοιπορικά, για τον
υπολογισμό των συντάξεων και τη λειτουργία του νέου ασφαλιστικού φορέα,
η απόφαση της κυβέρνησης για το επίδομα εξομάλυνσης, η ψήφιση του ειδικού μισθολογίου, οι κρίσεις – προαγωγές και η εξέλιξη των ανθυπαστυνόμων,
τα προβλήματα στα κέντρα κράτησης
αλλοδαπών, η βία στα γήπεδα κλπ, ήταν
ζητήματα καθημερινής ενασχόλησης του
προεδρείου. Επίσης, η εντατικοποίηση
των Ομάδων εργασίας σε ρόλο ενισχυτικό της δράσης της Ομοσπονδίας,
αποτέλεσε υψηλή προτεραιότητα του
προεδρείου μας.
Το ίδιο διάστημα ξεχωρίζουν τρεις,
τουλάχιστον, σημαντικές εξελίξεις. Η
πρώτη αφορά την επιλογή ως τακτικού
μέλους για το ΔΣ του Ενιαίου Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), του Αντιπροέδρου Οικονομικών κ. Βασίλη
Πανταζή 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 του ΕΦΚΑ. Πρόκειται
για μια εξέλιξη που τιμά την Ομοσπονδία
μας και το συνδικαλιστικό μας κίνημα
γενικότερα.
Επίσης, η ΠΟΑΣΥ, με τη δυναμική της
πορεία, καταγράφει μια ακόμα σημαντική κατάκτηση. Το γεγονός ότι στην
επικείμενη αναθεώρηση του Συντάγματος περιλαμβάνεται και η πρότασή μας
για την τροποποίηση του άρθρου 23
του Συντάγματος, ώστε να αποκτήσει
και ο ένστολος το δικαίωμα της απεργίας, μας δικαιώνει πλήρως. Η κατοχύρωση του δικαιώματος βεβαίως δεν είναι εύκολη διότι μέχρι στιγμής ορισμένα
κόμματα της αντιπολίτευσης διστάζουν
να πουν το μεγάλο ΝΑΙ…
Η τρίτη, κατά τη γνώμη μας, σημαντική εξέλιξη, αφορά την κατάκτησή μας
να έχουμε λόγο στα ΜΜΕ, προβάλλοντας τα αιτήματά μας εκτενώς με τις εμφανίσεις μας σε τηλεοπτικές εκπομπές
και σε δελτία ειδήσεων αλλά πάνω από
όλα με την καθιέρωση της εκπομπής
μας Κοινωνία & Αστυνομία, που μας δίνει τη δυνατότητα να εκφράσουμε με
απόλυτη σαφήνεια το δικό μας λόγο,

χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα επέδειξε, τέλος ενωτικό πνεύμα συνεργασίας με τις άλλες Ομοσπονδίες και Ενώσεις των Σωμάτων Ασφαλείας, στοχεύοντας σε ένα αρραγές αγωνιστικό
μέτωπο για τη διεκδίκηση λύσεων και
την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων
των αστυνομικών, των πυροσβεστών
και των λιμενικών συναδέλφων μας.

Μπορείτε να αναφερθείτε, έστω συνοπτικά σε κάποια επιτεύγματα της
προεδρίας σας;
Η ανατροπή των δυσμενών διατάξεων
του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού
πλαισίου και ο αγώνας μας έξω από το
Κοινοβούλιο τον Δεκαπενταύγουστο του
2015. Το άνοιγμα θέσεων του Πίνακα
μεταθέσεων για τις τακτικές και συμπληρωματικές μεταθέσεις. Αντιμετώπιση μεταναστευτικής – προσφυγικής κρίσης
ανά την Ελλάδα και παρουσία προέδρου
Γιούροκοπ στην Κω κλπ. Βελτίωση του
Κώδικα Μεταθέσεων, επέκταση ευεργετικών διατάξεων των αδειών και άλλα.
Καταστατικές αλλαγές στο προηγούμενο, το 26ο συνέδριο. Επιβράβευση της
Ομοσπονδίας από το Σύλλογο «Όραμα
Ελπίς». Ρύθμιση παλαιών και νέων στεγαστικών δανείων από το Παρακαταθηκών. Χορήγηση επιδόματος παραμεθορίου. Χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος
με την έκδοση της προσωρινής σύνταξης από το ΓΛΚ. Διατήρηση των συντάξεων χηρείας λόγω θανάτου εν ώρα καθήκοντος και συνέχιση του αγώνα από
κοινού με το Σύλλογο που δημιουργήθηκε με την επωνυμία ΑΞΙΑ για να διορθωθούν οι αδικίες. Μεταφορά του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/1978 στο
Ταμείο Πρόνοιας ΤΕΑΠΑΣΑ. Αδιάβλητο
στη χορήγηση των προσωπικών δανείων
από το ΤΕΑΠΑΣΑ. Έκδοση Υπουργικής
Απόφασης για προκαταβολή της σύνταξης, πριν από τον οριστικό υπολογισμό
της. Προαγωγές ανθυπαστυνόμων χωρίς προσφυγές στη δικαιοσύνη. Εναλλακτική διαδικασία αποζημίωσης των
δοκίμων αστυφυλάκων μέσω της παγίας
προκαταβολής (αντί πενθημέρων, νυχτερινών). Στήριξη συνδικαλιστών που βαρύνονται με ΕΔΕ για δηλώσεις τους στα
ΜΜΕ. Συνάντηση με τον πρόεδρο της
Δημοκρατίας, που προσέδωσε κύρος
στην Ομοσπονδία μας. Έλαβε ουσιαστική διάσταση η συμμετοχή μας στην Επι-

τροπή για την αντιμετώπιση της βίας των
γηπέδων αλλά και η συμμετοχή μας στο
ΔΣ της Γιούροκοπ με την εκλογή του μέλους μας. Επικροτήσαμε την ίδρυση της
τηλεφωνικής γραμμής για την ψυχολογική στήριξη όσων αισθάνονται την
ανάγκη υποστήριξης. Η Γραμματεία Γυναικών αναβάθμισε τη λειτουργία της με
δυο πανελλαδικές συνδιασκέψεις με
σημαντικά αποτελέσματα. Ήμασταν παρόντες και στηρίξαμε την ανέγερση
Μνημείων Πεσόντων ανά την Ελλάδα.
Οργανώσαμε στην ημερίδα για την επικινδυνότητα και τολμήσαμε να συζητήσουμε για το άβατο των Εξαρχείων επιχειρώντας μια ανοικτή συζήτηση εκεί.
Τέλος, διευρύναμε το αντικείμενο των
Ομάδων εργασίας για να βοηθηθεί περισσότερο το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

Απομένουν, όμως, πολλά ακόμα μιας
και λήγει πρόωρα και η θητεία σας…
Υπάρχουν θέματα για τα οποία δίνουμε μάχες και δεν έχουμε ολιγωρήσει:
π.χ. η έκδοση διευκρινιστικών εγκυκλίων για το νέο μισθολόγιο και του
π.δ. για τα οδοιπορικά-υπομνήματα, η
ανωτατοποίηση των σχολών, το βαθμολόγιο, να διατηρηθεί η αυτονομία του
ΓΛΚ αναφορικά με την έκδοση των
συντάξεων από αυτό κι όχι από τον ΕΦΚΑ, η κατάργηση του πλαφόν χορήγησης του εφάπαξ στα 30 έτη, οι περικοπές του ΜΤΣ και η εκπροσώπησή μας
στο ΔΣ του, η αναπλήρωση του PSI
(350 εκατομ. ευρώ περίπου), κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
(από τα 12.000 στα 20.000 ευρώ εισόδημα και άνω), Κλάδος Υγείας και για
τους ασφαλισμένους στο ταμείο Ελληνικής Χωροφυλακής, όχι σύνδεση του
ασφαλιστικού με το προσδόκιμο ζωής,
επίδομα εξομάλυνσης και στους διαζευγμένους και ο υπολογισμός των
οδοιπορικών εξόδων, κάρτες αντί ηλεκτρονικού εισιτηρίου, νοσηλεία στο
ΝΙΜΤΣ, ιατρός εργασίας, επαναφορά
των 6.700 κενών οργανικών θέσεων,
αποδέσμευση από πάρεργα και γήπεδα,
λογοδοσία της διοίκησης εφόσον παρατυπεί, αναβάθμιση του θεσμού του
Συνηγόρου Αστυνομικού, βελτίωση Πειθαρχικού Δικαίου και πλαισίου κρίσεων
και προαγωγών, κοστολόγηση μετακινήσεων, κατάργηση εκλογικών καταλόγων και άλλα αιτήματα που υπάρχουν
στο ψήφισμα του συνεδρίου.
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Διεκδικούμε
και απαιτούμε
μια αξιοπρεπή ζωή

Τ

ο Ψήφισμα της πανελλαδικής ένστολης διαμαρτυρίας αναφέρει μεταξύ άλλων:
Ο αγώνας μας είναι καθαρά συνδικαλιστικός και αναφέρεται
στην αγωνία και στην ανασφάλεια όλων ανεξαιρέτως των συναδέλφων μας είτε αυτοί είναι μάχιμοι στα περιπολικά, στις πόλεις και στα
χωριά, στα λιμάνια και στις ανοικτές θάλασσες, στην ύπαιθρο χώρα
και στα δάση της πατρίδας μας είτε ενισχύουν τις διοικητικές υπηρεσίες και τη διοίκηση των τριών Σωμάτων, ως αναγκαίος κρίκος
μιας συμπαγούς «αλυσίδας» για την αποτελεσματική τους λειτουργία.
Ένα κοινό μέτωπο, σκληρά εργαζομένων υπό αντίξοες, επικίνδυνες
και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας, έχει διαμορφωθεί για να κάμψει
την αδιαλλαξία των κυβερνώντων, οι οποίοι, όπως όλοι πολύ καλά
γνωρίζουμε, άλλα έλεγαν πριν από τις εκλογές, συμμεριζόμενοι τα
αιτήματά μας και άλλα πράττουν σήμερα ως κυβέρνηση.
Η αξιοπρέπειά μας είναι αδιαπραγμάτευτη αξία και ουδείς δικαιούται να τη θυσιάζει στο όνομα δήθεν της σωτηρίας της χώρας, συνεχίζοντας την υποχρηματοδότηση της λειτουργίας των
Υπηρεσιών, την ανελέητη οικονομική μας αφαίμαξη και την υποτίμηση της ζωής μας. Τους καλούμε λοιπόν, να βάλουν τέλος
στα ψέματα και στα μνημόνια της εξαθλίωσης. Όσο δεν γίνεται
αυτό, ο δικός μας δρόμος του αγώνα και της ελπίδας, θα είναι
μονόδρομος ως την τελική δικαίωση.
Διεκδικούμε και απαιτούμε:
• Πλήρη συμμόρφωση της Κυβέρνησης με όλες τις αποφάσεις
του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αποκατάσταση των μισθολογικών μας αδικιών.
• Διασφάλιση των ασφαλιστικών μας Ταμείων και διατήρηση
της αυτοτέλειας αυτών.
• Ενίσχυση του αξιόμαχου των Σωμάτων Ασφαλείας με νέες
προσλήψεις, με τον εκσυγχρονισμό υποδομών και μέσων, αλλά και με την καθολική και έμπρακτη αναγνώριση του έργου
μας από τους Κυβερνώντες.
• Tην αναγνώριση του επαγγέλματος που επιτελούμε ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού και την καθιέρωση ιατρού εργασίας,
σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία.
• Την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και την παύση της φορολογικής
αφαίμαξης των μικρών και μεσαίων εισοδημάτων.
• Τη διασφάλιση της καταβολής κύριων και επικουρικών συντάξεων σε ανεκτά επίπεδα διαβίωσης και όχι υπό τη μορφή φιλοδωρήματος.
• Την αναβάθμιση του κοινωνικού κράτους και των παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών στον τομέα της Πρόνοιας, της
Υγείας και της Παιδείας.
• Την άμεση επίλυση της τριχοτόμησης του πυροσβεστικού προσωπικού και του σεβασμού του κανονισμού μεταθέσεων.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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«Ναι σε όλα εσείς,
αγώνα ελπίδας εμείς»
Μ

Ένστολη διαμαρτυρία με πολλά μηνύματα από τη Θεσσαλονίκη

ε κυρίαρχο το σύνθημα «Ναι σε όλα εσείς, αγώνα ελπίδας
εμείς», που εκφράζει την καθολική αγωνία των χιλιάδων αστυνομικών, πυροσβεστών και λιμενικών, οι Ομοσπονδίες μας
πραγματοποίησαν ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη, την 8-9-2017, μία ημέρα πριν από τα εγκαίνια της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στέλνοντας ηχηρά μηνύματα προς τους
Κυβερνώντες και προσωπικά προς τον Πρωθυπουργό της Χώρας.
Με αγωνιστικό παλμό και περιεκτικό λόγο, οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών καυτηρίασαν την πολιτική της κυβέρνησης για τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις της όσον αφορά την επίλυση υπερώριμων αιτημάτων και ιδίως για τις μειώσεις μισθών και συντάξεων που προβλέπονται από τα μνημόνια και τους εφαρμοστικούς τους νόμους.
Τόνισαν, επίσης, την ανακολουθία της στο θέμα των αποφάσεων του
ΣτΕ για τις αποδοχές μας, αλλά και για την ασυνέπειά της στην επικινδυνότητα της εργασίας, ενώ ανέδειξαν και τις απαξιωτικές δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων που κατά καιρούς αντί να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, προσβάλλουν τους ένστολους και όσους
θυσιάζονται στο βωμό του καθήκοντος.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος,
ενώ τη συμπαράστασή τους δήλωσαν ο κ. Δελής Ιωάννης βουλευτής
Α' Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ, ο εκπρόσωπος Τομέα Σωμάτων Ασφαλείας
ΠΑΣΟΚ και υποψήφιος βουλευτής νομού Λάρισας κ. Μιχαήλ Τολίκας, από τη Λαϊκή Ενότητα η συντονίστρια νομού Θεσσαλονίκης κα
Χριστίνα Σουλτανίδου, ο κ. Βασίλειος Ντούμας, πρόεδρος του Σωματείου Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής, ο πρόεδρος της Ένωσης Ειδικών Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας κ. Λάζαρος Πουρσαϊτίδης καθώς και ο αντιδήμαρχος δήμου Θερμαϊκού
κ. Γεώργιος Φεστερίδης.
Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, συμμετείχαν επίσης, η Ένωση
Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (παράρτημα Θεσσαλονίκης) και
οι Σύνδεσμοι Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας και Ελληνικής Αστυνομίας νομών Θεσσαλονίκης, Δράμας, Ροδόπης, Αχαΐας, Τρικάλων,
Ιωαννίνων, Σερρών, Πρεβέζης, Ημαθίας, Πιερίας, Φθιώτιδας –Ευρυτανίας-Φωκίδας-Βοιωτίας, Καβάλας και ο Σύνδεσμος Αποφοίτων
Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΑ/ΣΣΑΣ).
Ακολούθησε πορεία από το Άγαλμα Βενιζέλου, μέσω των κεντρικών οδών, προς το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, προκειμένου
να επιδοθεί το Ψήφισμα Διαμαρτυρίας στην αρμόδια Υφυπουργό κα
Μαρία ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ, χωρίς όμως τούτο να επιτευχθεί λόγω
απουσίας της. Το Ψήφισμα κατατέθηκε στο Πρωτόκολλο ενώ θα επιδοθεί και σε όλους τους συναρμόδιους Υπουργούς.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα συνεχίζει τον κοινό του αγώνα σε
πείσμα της κυβερνητικής αδιαφορίας. Το επιβάλλουν τα προβλήματα
στις υπηρεσίες και στα «χαρακώματα» της ζωής.
Προχωράμε ακόμα πιο δυναμικά, απαιτώντας από τους κυβερνώντες να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να ανταποκριθούν στην καθολική απαίτηση των τριών Σωμάτων για μια νέα πολιτική που θα έχει
ως πρώτη προτεραιότητα την ενδυνάμωσή τους τόσο με οικονομικούς πόρους όσο και με τις αναγκαίες θεσμικές τομές.
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ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ:

Α

Βάλτε ψηλά στην ατζέντα των επενδύσεων
το αγαθό της ασφάλειας

πευθύνοντας εγκάρδιο αγωνιστικό χαιρετισμό στους συναδέλφους στην εν ενέργεια
και στην αποστρατεία, ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρης Γερακαράκος, τους ευχαρίστησε
για την αντοπόκρισή τους στο κάλεσμα των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας και για την
ηχηρή απάντηση που δίνουμε στους κυβερνώντες:
ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΕΣΕΙΣ, ΑΓΩΝΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ΕΜΕΙΣ!
Και συμπλήωσε: Είπατε τελικά κι εσείς κύριοι της
Κυβέρνησης, ΝΑΙ στα Μνημόνια, λησμονώντας τις
υποσχέσεις σας. Μιλήσατε για τις δεσμευτικά μνημόνια των προηγούμενων, για άδεια ταμεία, για συμβιβασμούς και αυταπάτες… Και το κάνατε συνειδητά,
για να μην εφαρμόσετε τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πήρατε κάτω από τη βάση στα
«οικονομικά», και πολύ πιο κάτω στα «θεσμικά», γιατί
εκεί κανείς δεν σας εμπόδιζε να κάνετε τομές:
- Να αλλάξετε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας,
- Να διασφαλίσετε τα εργασιακά μας δικαιώματα, τα ρεπό και την εβδομαδιαία υπηρεσία,
- Να κάνετε αξιοκρατικές κρίσεις και βαθμολόγιο, να σταματήσετε τις εξωθεσμικές παρεμβάσεις
και να διορθώσετε τόσες άλλες στρεβλώσεις.
Σας τα είπαμε και στη Βουλή, συζητώντας τα αντιαστυνομικά μέτρα που ψηφίζατε, σας τα λέμε ξανά, μήπως έστω και τώρα, αντιληφθείτε το μέγεθος
της εξαπάτησης και ζητήσετε ταπεινά συγνώμη, αντί
να χρησιμοποιείτε διάφορα τεχνάσματα για να χρυσώσετε το χάπι. Αλήθεια, πού είναι γραμμένο στο
πρόγραμμά σας ότι το μισθολόγιο που ψηφίσατε
φέτος το Μάιο, θα περιλάμβανε περικοπές και καθόλου αυξήσεις;
Γιατί δεν λέτε λέξη για την επικινδυνότητα της
εργασίας. Μάλλον διότι συμφωνείτε με τις απόψεις
του εκπροσώπου σας στην Ημερίδα μας, φέτος το
Φεβρουάριο, όταν μας έλεγε τι ισχύει στην Αμερική
για τους ψαράδες, τους ξυλοκόπους και τους πιλότους της πολιτικής αεροπορίας…
Από αυτά τα λίγα και μόνο, για να μην αναφερθώ στις τραγικές ελλείψεις σε υποδομές και ατομικό εξοπλισμό, προκύπτει αβίαστα ότι η κυβέρνηση οφείλει να κάνει πολλά αντί να ψάχνει εχθρούς
και σκοπιμότητες.
Δεν δημιουργήσαμε εμείς την άθλια κατάσταση
που βλέπουμε όλοι γύρω μας και γι’ αυτό καλούμε
κάθε επίδοξο επικριτή, να σταματήσει αυτό το παιγνιδάκι. Τουναντίον. Δείξαμε την εξωστρέφειά μας
προς την ελληνική κοινωνία. Τολμήσαμε το αδια-

νόητο, να συζητήσουμε στα Εξάρχεια για «ανοικτές
κι ελεύθερες πόλεις». Στο κάλεσμά μας, εσείς κάνατε πίσω. Όχι εμείς.
Κύριοι της Κυβέρνησης,
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα λειτουργεί με
αξιοπρέπεια και σεβασμό, τόσο απέναντι στο συνάδελφο, όσο και απέναντι στην Κοινωνία.
Με σεβασμό και αξιοπρέπεια λοιπόν, σας καλούμε να αξιολογήσετε τα νέα δεδομένα και να αποκαταστήσετε μισθούς και συντάξεις, αντί να ψάχνετε για άλλοθι.
Τέλος, επειδή είμαστε εδώ, λόγω των αυριανών
εγκαινίων της διεθνούς έκθεσης και των καθιερωμένων εξαγγελιών του Πρωθυπουργού, κάνω μια
τελευταία επισήμανση:
Είναι «το πρώτο βιολί της ορχήστρας» και αυτός
έχει την κύρια ευθύνη για ό,τι μας συμβαίνει.
Κύριε Πρωθυπουργέ, δείτε επιτέλους την Ελληνική Αστυνομία, ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι της
δημόσιας διοίκησης, και όταν μιλάτε για εκσυγχρονισμούς και προσλήψεις πτυχιούχων, μη μας
εξαιρείτε. Είναι διαρκές το αίτημά μας
- για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση,
- για ανωτατοποίηση των σχολών,
- για επαγγελματική λειτουργία της αστυνομίας,
χωρίς πάρεργα και δουλείες.
Βάλτε λοιπόν, ψηλά στην ατζέντα των επενδύσεων, το αγαθό της ασφάλειας, διότι χωρίς ασφάλεια, δεν υπάρχει ελευθερία, δεν υπάρχει πρόοδος,
δεν υπάρχει ανάπτυξη.
«Παγώνουμε» και μόνο στη σκέψη ότι δεν θα
καλυφθούν τα κενά και οι ελλείψεις που έχουν
αφήσει πίσω τους, επί 7 ολόκληρα χρόνια, τα Μνημόνια. Όταν η διεθνής τρομοκρατία χτυπά την πόρτα μας, ποιος αλήθεια μπορεί να αγνοεί την κραυγή
αγωνίας που εκπέμπυμε σήμερα, από δω, από τη
Θεσσαλονίκη, όλοι μαζί, αστυνομικοί, πυροσβέστες
και λιμενικοί;
Κλείνοντας, σας καλώ κύριε Πρωθυπουργέ, να
μη μας αγνοήσετε αύριο.
Πές τε, έστω και τώρα, ότι τα καλά σας λόγια για
τους ένστολους, συνοδεύονται και με έργα, τέτοια
που θα απαλύνουν την αγωνία μας και που θα δώσουν σε όλους τα αναγκαία «όπλα», ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί.
Το οφείλουμε, πάνω απ’ όλα, στην ελληνική κοινωνία. Αυτή μας κρίνει, και μας κρίνει όλους, αυστηρά. Μην το ξεχνάτε αυτό…
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Μ

Θετική έκβαση των προτάσεων του σωματείου

ετά τις προτάσεις της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά για την ικανοποιητική αποζημίωση των συναδέλφων της
Διεύθυνσης Αλλοδαπών που συνοδεύουν προς
απέλαση αλλοδαπούς με αεροπορικές πτήσεις, το
σωματείο ανακοίνωσε ότι έχει δρομολογηθεί θετικά
και η πρότασή του για το ζήτημα των κρατήσεων
που εισπράττονται από τους νεοεξερχόμενους
αστυφύλακες και υπαστυνόμους.
Σύμφωνα με το σωματείο κατατέθηκε τροπολογία (άρθρο 138 « Κρατήσεις για την ονομασία του
Δόκιμου Αστυφύλακα σε Αστυφύλακα και Δόκιμου
Αξιωματικού σε Υ/Β’») με την οποία προβλέπεται
ότι η προβλεπόμενη πάγια εισφορά (κράτηση) αυτών των περιπτώσεων θα παρακρατείται σε 18 ισόποσες μηνιαίες δόσεις όσον αφορά τον Τομέα

Πρόνοιας και των δύο ταμείων ( Ε.Χ & Α.Π ) και σε
10 ισόποσες μηνιαίες δόσεις όσον αφορά τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης ομοίως.
«Η προαναφερόμενη ευνοϊκή ρύθμιση έρχεται
σε συνέχεια των σχετικών εγγράφων της Ένωσής
μας σε συνεργασία με την Ομοσπονδία μας για να
ρυθμίσει τις ελλείψεις της Διοίκησης και να διορθώσει την αδικία με τις υπέρογκες κρατήσεις, καθόσον αυτή γινόταν σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις (144,68 ευρώ), ποσό υπερβολικό στην παρατεταμένη οικονομική ύφεση – κρίση που βιώνουν
οι νέοι συνάδελφοί μας. Η προσπάθειά μας και σε
αυτή την περίπλοκη περίπτωση δείχνει να ευοδώνεται προς ωφελεία όλων, δηλώνοντας πως θα είναι συνεχής και αδιάλειπτη προς όλα τα μέτωπα».
Εξάλλου αντιπροσωπεία μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου της Ένωσης επισκέφτηκε το Τ.Α. Αγίου
Ιωάννη Ρέντη και κατέγραψε τις τραγικές ελλείψεις,
παρά τον τεράστιο όγκο των αναγκών για την αστυνόμευση της περιοχής με ζωτικούς χώρους και δραστηριότητες (Mall-Cinema, με το μεγαλύτερο Λούνα
Παρκ με την επωνυμία «AllouFunPark», αθλητικές εγκαταστάσεις «Ο.Σ.Φ.Π.», την μεγαλύτερη αγορά των
Βαλκανίων «Κεντρική Λαχαναγορά Αγ.Ι. Ρέντη» κ.λπ).
«Η ασφάλεια όλων των κατοίκων και των εργαζομένων της περιοχής εναπόκειται στους τρείς (03)
εναπομείναντες εργαζόμενους αστυνομικούς και
τον Διοικητή τους.Οι αφανείς αυτοί ήρωες της καθημερινότητας, δίνουν όλο τους τον εαυτό και καταβάλουν καθημερινά υπερπροσπάθεια για να
προσφέρουν στην τοπική κοινωνία της υπηρεσίες
που χρειάζεται για να είναι αυτή ασφαλής. Αρκεί

όμως αυτό; Επιτυγχάνεται η ασφάλεια με μόνο τέσσερις (4) Αστυνομικούς;», σημειώνει μεταξύ άλλων
το σωματείο στην ανακοίνωση που εξέδωσε και την
οποία στη συνέχεια ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Β’ Πειραιά κ. Ιωάννης Τραγάκης υπέβαλλε
ως αναφορά στην Δ/νση κοινοβουλευτικού ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων/Τμήμα αναφορών,
προς τον Υπουργό Εσωτερικών.
«Ο κ. Βουλευτής υιοθετώντας πλήρως την καταγγελία μας, ζητά από τον Υπουργό Εσωτερικών να
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες επίλυσης των θεμάτων δυσλειτουργίας του Τ.Α Αγίου Ι. Ρέντη, όχι μόνο για την ασφάλεια και την προάσπιση των δικαιωμάτων των Αστυνομικών συναδέλφων μας, αλλά και
για την ασφάλεια των πολιτών της τοπικής κοινωνίας», σημειώνει το σωματείο στην ανακοίνωσή του.

ΑΧΑΪΑ

Συνάντηση με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

Ε

υρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουλίου 2017, στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας,
ύστερα από αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, στην
οποία συμμετείχαν ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος
ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Κωνσταντίνος, στελέχη
του Επιτελείου, καθώς και ο Πρόεδρος
της ΠΟΑΣΥ κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος και εκ μέρους της Ένωσής ο Πρόεδρος κ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Σταύρος και Αντιπρόεδρος κ. ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Χαράλαμπος.
Στην ευρεία σύσκεψη, κατατέθηκε
υπόμνημα στον Αρχηγό του Σώματος
στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά τα

αιτήματα της Ένωσης. Από τον Αρχηγό
της Ελληνικής Αστυνομίας δόθηκε εντολή στον Επιτελάρχη και στον Κλαδάρχη Οικονομοτεχνικών να προβούν σε
άμεσες ενέργειες αναφορικά με την
εξασφάλιση πιστώσεων από Ευρωπαϊκά
προγράμματα για την ανέγερση Αστυνομικού Μεγάρου στο ιδιόκτητο οικόπεδο που διαθέτει η Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας στη συμβολή των οδών
Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών & Αμερικής.
Απαντήσεις δόθηκαν επίσης επί όλων
των τεθέντων ζητημάτων.
Το σωματείο, με ανακοινώσεις και έγγραφες παρεμβάσεις του, τοποθετήθηκε
και για άλλα θέματα, όπως η κατάρρευ-

ση της οροφής
κτηρίου
στο
Λιμάνι της Πάτρας και τον
πιθανό κίνδυνο
μόλυνσης των
αστυνομικών,
για τις ελάχιστες προτάσεις μεταθέσεων προσωπικού
με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, καθώς
και για ένα ανυπόγραφο δημοσίευμα
που αναφερόταν σε καταγγελίες εις βάρος αστυνομικών ακόμα και από συναδέλφους τους. Το σωματείο τονίζει με
μακροσκελή ανακοίνωση ότι ουδέποτε
έγινε κοινωνός-αποδέκτης τέτοιων κα-

ταγγελιών και
ότι το σύνολο
των
υπηρετούντων στην
ΔΑ Αχαΐας διακατέχεται από
δημοκρατική
παιδεία, ιδεώδη
και ιδανικά που συνάδουν με την αποστολή του λειτουργήματος που υπηρετούν.
Τέλος, η Ομοσπονδία μας, με αφορμή
και το έγγραφο του σωματείου, αλλά και
άλλων Ενώσεων, απευθύνθηκε στον
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο ΓΑΒΡΟ-

ΓΛΟΥ για το αίτημα της συνυπηρέτησης
εκπαιδευτικών συζύγων αστυνομικών.
Παρότι το πρόβλημα έδειχνε να εξομαλύνεται, σήμερα δείχνει να διογκώνεται πάλι και αυτό λόγω του υφιστάμενου νομικού κενού που έχει ως αποτέλεσμα τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά
Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
να μην υποχρεούνται κατά προτεραιότητα να κρίνουν τις αντίστοιχες αιτήσεις των εκπαιδευτικών, εν αντιθέσει με
το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αποτελεί όργανο του Υπουργείου Παιδείας
θρησκευμάτων και Έρευνας και ενίοτε
έκανε αποδεκτά τα σχετικά αιτήματα.

ΦΩΚΙΔΑ

Συνάντηση με τον Αστυνομικό Διευθυντή για τις μεταθέσεις

Μ

ε τον Αστυνομικό Διευθυντή Φωκίδας, κ.
ΡΟΥΜΕΛΗ Παναγιώτη συναντήθηκε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Φωκίδας με
θέμα τις μεταθέσεις εντός Διεύθυνσης Αστυνομίας
Φωκίδας για το έτος 2017. Η Ένωσή μας, για πολλοστή φορά, υπογράμμισε στον κ. Διευθυντή ότι
πρέπει να ληφθούν υπόψη αποκλειστικά και μόνο τα
κοινωνικά κριτήρια (οικογενειακή κατάσταση, χρόνια
υπηρεσίας κ.λπ.) και τα υπηρεσιακά κριτήρια, χωρίς
να γίνουν δεκτές οι όποιες εξωτερικές παρεμβάσεις,

υπηρεσιακών και μη παραγόντων που μπορεί να
υπάρξουν. «Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, η Ένωσή μας, αντιλαμβάνεται στο ακέραιο τις δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας στη σημερινή
εποχή. Είναι ξεκάθαρο ότι για την τύχη των αιτημάτων τους αποφαίνεται το συμβούλιο μεταθέσεων, το
οποίο σαφώς και γνωρίζει και μπορεί να αποφασίσει
αξιοκρατικά, μη αποδεχόμενο τυχόν παρεμβάσεις
που θα αδικούν εμφανέστατα τους συναδέλφους μας
που πληρούν τα περισσότερα κριτήρια και εδώ και

πολλά χρόνια δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, χωρίς
να έχουν ζητήσει ποτέ το παραμικρό, παρά μόνο τη
δίκαια και ισότιμη αντιμετώπισή τους. Επιπλέον, τονίσαμε στον κ. Διευθυντή ότι ελπίζουμε να μη βρεθεί
κανείς συνάδελφός μας προ οποιασδήποτε δυσάρεστης έκπληξης και σε καμία περίπτωση να μην μετακινηθούν συνάδελφοί μας χωρίς να έχουν υποβάλλει
αίτημα μεταθέσεως. Εξάλλου, η βιομηχανία των προσωρινών μετακινήσεων και αποσπάσεων εκτός Δ.Α.
Φωκίδας που καλά κρατεί, οι οποίες έχουν πάρει τη

ΚΟΖΑΝΗ

H

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Μνημείο Ειδικού Φρουρού
Ευστάθιου Λαζαρίδη

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κοζάνης ανακοίνωσε ότι μετά τον άδικο χαμό του συναδέλφου
μας Στάθη Λαζαρίδη, ανέλαβε την πρωτοβουλία για την ανέγερση μνημείου στην μνήμη του στον
τόπο από τον οποίο καταγόταν, ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης στο έργο του, και που αποτελεί
για όλους εμάς που βρισκόμαστε εν ενεργεία, φάρο ήθους, θάρρους και αυταπάρνησης. «Στο πλαίσιο των
ενεργειών μας προς την κατεύθυνση αυτή, αρχικά ενημερώσαμε και ζητήσαμε την συγκατάθεση του πατέρα
του, πέρυσι κατά την τελετή της επιμνημόσυνης δέησης για τον ένα χρόνο που ο Στάθης έφυγε από τη
ζωή. Αφού συμφώνησε και δήλωσε ότι θα ήταν τιμή για την οικογένειά του και την μνήμη του αγαπημένου
του γιού, απευθυνθήκαμε στο Δήμο Βοΐου για την εξεύρεση κατάλληλου χώρου που θα στηνόταν το μνημείο. Στην προσπάθεια μας αυτή βρήκαμε αρωγό και συμπαραστάτη μας τον ίδιο τον Δήμαρχο Βοΐου» επισημαίνει το σωματείο, ενώ αναφέρεται και στην έγκριση που έλαβε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου για την τοποθέτηση του Μνημείου στο Τσοτύλι, Κοζάνης. Τέλος, επειδή το κόστος του μνημείου
ήταν αρκετά υψηλό, το σωματείο ανακοίνωσε ότι υπήρξε προσφορά από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας
Δυτικής Αττικής, κίνηση η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.

μορφή μόνιμης μετάθεσης στις περιοχές αυτές, έχει
αποδείξει περίτρανα ότι τα επί σειρά ετών προβλήματα που αντιμετωπίζουν υπηρεσίες και συνάδελφοί
μας εντός της Φωκίδας, μπορούν να λυθούν, χωρίς
να θιχθούν όσοι εργάζονται στη Φωκίδα επειδή τυγχάνει να μην έχουν τον κατάλληλο άνθρωπο στην
κατάλληλη θέση, πολύ απλά κλείνοντας τις πόρτες
αυτές των προσωρινών μετακινήσεων, των αποσπάσεων και κλείνοντας τις πόρτες σε όσους επιχειρούν
να παρακάμψουν το ηθικό και το δίκαιο.

A

Συνάντηση με την
Τομεακή Επιτροπή Έβρου του Κ.Κ.Ε.

ντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της
Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης, μετά από πρόσκληση της Τομεακής Επιτροπής Έβρου ΚΚΕ, πραγματοποίησε συνάντηση στα γραφεία τους με σκοπό
την αμφίπλευρη ενημέρωση για τη δημόσια ασφάλεια του τόπου μας και τα εργασιακά δικαιώματα.
«Από πλευρά τους μας τόνισαν την αγωνία τους
για την έξαρση της εγκληματικότητας και τη συνέχιση των προσπαθειών της Ελληνικής Αστυνομίας
για την πάταξη του εγκλήματος και την εμπέδωση
της Δημόσιας ασφάλειας στον πολίτη.
Μας κάλεσαν, ως σωματείο εργαζομένων, να

δώσουμε κοινούς αγώνες ενάντια στα ιμπεριαλιστικά σχέδια για την ισοπέδωση των ατομικών
ελευθεριών, των εργασιακών δικαιωμάτων και της
ειρήνης των λαών. Επίσης λόγω της φύσης της εργασίας μας, εκδήλωσαν τις ανησυχίες τους αλλά
και την προτροπή τους έτσι ώστε σε οποιαδήποτε
περίσταση αγωνιστικών δράσεων ουδέποτε να
βρεθούμε ο ένας απέναντι στον άλλο παραβιάζοντας την κοινή λογική», αναφέρεται μεταξύ άλλων
στην ανακοίνωση του σωματείου που από την
πλευρά του ανέπτυξε όλα τα τρέχοντα ζητήματα που
αφορούν τον εργαζόμενο Αστυνομικό καθώς και
τα θέματα που ταλανίζουν τις Υπηρεσίες μας.
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ΑΘΗΝΑ

Σύνθεση και συνεννόηση στη Γενική Συνέλευση

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο
αμφιθέατρο της Δ.Α.Ε.Α. (18 Ιουλίου
2017) η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών,
όπου υπερψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία από
τα μέλη της Ένωσης, ο Οικονομικός και Διοικητικός Απολογισμός του έτους 2016 και ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους.
Ο πρόεδρος της Ένωσης Αθηνών κ. Μαυραγάνης Χρήστος τοποθετήθηκε γύρω από θέματα που
απασχολούν τα μέλη της Ένωσης ενώ ο Γενικός
Γραμματέας κ. Ρήγας Νικόλαος παρουσίασε τον
Διοικητικό Απολογισμό και ο Ταμίας κ. Μαυραγάνης Φώτης τον Οικονομικό Απολογισμό.
Επίσης, κατά την διάρκεια των εργασιών της Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης
Αθηνών βράβευσε τους συναδέλφους που αποτελούν την επιχειρησιακή ομάδα ληστειών του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της
Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, με αφορμή τη μεγάλη επιτυχία της αναίμακτης σύλληψης επικίνδυ-

νου ένοπλου κακοποιού σχετιζόμενου και με την
τρομοκρατία, στις αρχές του έτους, αναγνωρίζοντας την μεγάλη προσφορά τους στην Υπηρεσία και
την Κοινωνία, ερχόμενοι συχνά αντιμέτωποι με
αδίστακτους ένοπλους κακοποιούς. Τη βράβευση
αυτή προλόγισε ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης κ.
Χρυσάφης Γρηγόριος.
Εξάλλου, στις 6/7/2017 με πρωτοβουλία της
Ένωσης Αθηνών προσκλήθηκε και παρευρέθηκε
στις παιδικές κατασκηνώσεις του Ιδρύματος Εξοχών της ΕΛ.ΑΣ. ο παίκτης του φετινού παιχνιδιού
«SURVIVOR», κ. Κώστας Αναγνωστόπουλος. Στην
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, ο «μισθοφόρος» μίλησε στα παιδιά για την εμπειρία του από
το παιχνίδι, ενώ οι μικροί μας φίλοι είχαν τη δυνατότητα να φωτογραφηθούν μαζί του.
«Η Ένωσή μας νοιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει και να εκθειάσει το έργο και την δουλειά
των συναδέλφων, μόνιμο και αποσπασμένο προσωπικό, που εργάζεται στις παιδικές εξοχές τα τελευταία χρόνια αλλά και να σταθεί ιδιαίτερα στον

Διευθυντή του Ιδρύματος Εξοχών ΕΛ.ΑΣ Α/Δ κ.
ΜΠΑΚΑΛΑΡΟ Γεώργιο και την Υπ/ντρια Α/Υ κ.
ΚΟΛΙΩΝΗ Κων/να οι οποίοι με άοκνες προσπάθειες, νυχθημερόν, έχουν μετατρέψει το χώρο σε
πραγματικό «παράδεισο», ο οποίος δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα τις μεγαλύτερες ιδιωτικές κατασκηνώσεις» σημειώνει μεταξύ άλλων το σωματείο στην
ανακοίνωσή του.
Τέλος, στις 12 Ιουλίου 2017 αντιπροσωπεία της
Διοίκησης της Ένωσης Αθηνών επισκέφθηκε το πολύπαθο Α.Τ. Ζωγράφου, με αφορμή την επίθεση με
μολότοφ που δέχθηκε και μίλησε με τους συναδέλφους για το συμβάν. Επίσης αναφέρθηκαν γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρετούντες στο Τμήμα σε σχέση με τις εργασιακές
συνθήκες, την υγιεινή, την ασφάλεια και την λειψανδρία, τα οποία και θα μεταφέρουμε αρμοδίως
στον κ. Ταξίαρχο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών. Ενδεικτικά, αναφέρθηκε ότι από την επίθεση
καταστράφηκαν ολοσχερώς μοτοσικλέτες συναδέλφων και πολιτών που ήταν σταθμευμένες έξω από

το Τμήμα. Η Ένωση
δηλώνει την αμέριστη
συμπαράσταση και
στήριξη προς τους
συναδέλφους του
Α.Τ. Ζωγράφου.

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Η εκκωφαντική παρανομία θέτει σε άμεσο κίνδυνο τις ανθρώπινες ζωές

Σ

ωρεία ερωτημάτων τέθηκαν κατά την επίσκεψη του προεδρείου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής στον επιτελάρχη της ΕΛ.ΑΣ. αντιστράτηγο κ. Μ. Καραμαλάκη μετά από καταγγελίες συναδέλφων, που αφορούσαν το κτίριο επί της οδού Τσαλαβούτα αρ.4 ,
στο οποίο θα συστεγαστούν οι Υπηρεσίες Τροχαίας
Περιστεριού και Αιγάλεω και έχει παραχωρηθεί από
το Δήμο Περιστεριού. Το σωματείο, με έγγραφό του
κάλεσε τη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης άμεσα

να προβεί στον απαιτούμενο έλεγχο προκειμένου να
διαπιστωθεί αν:
α) έχει ελεγχθεί η στατικότητα του κτιρίου;
β) οι διαθέσιμοι χώροι είναι οι προβλεπόμενοι και
ανταποκρίνονται των στεγαστικών αναγκών των
δύο Υπηρεσιών;
γ) τα κρατητήρια ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις
και στα τεχνικά χαρακτηριστικά όρων κράτησης;
δ) αν πληρούνται οι προϋποθέσεις σχετικά με την διευκόλυνση των ατόμων ΑΜΕΑ (ράμπα και τουαλέτα),

ΔΡΑΜΑ

Χωρίς πιστώσεις
για τα καύσιμα κίνησης
οχημάτων της Δ.Α. Δράμας

Τ

ο Σωματείο Αστυνομικών Δράμας, με επιστολή του προς την ΠΟΑΣΥ, τους
βουλευτές του νομού, την ΓΠΑΔΑΜΘ και τη ΔΑ Δράμας ανέδειξε το πρόβλημα
με τον μη έγκαιρο εφοδιασμό των οχημάτων με καύσιμα, μετά την διαταγή,
ότι «ο ανεφοδιασμός των υπηρεσιακών οχημάτων με πετρέλαιο κίνησης για όλες
τις υπηρεσίες της Δ.Α. Δράμας θα γίνεται από τη Δ.Α. Καβάλας, πλην των υπηρεσιών
που εδρεύουν στο Παρανέστι οι οποίες θα ανεφοδιάζουν τα υπηρεσιακά οχήματα
από τη Δ.Α. Ξάνθης, λόγω εξάντλησης των πιστώσεων των καυσίμων κίνησης. Επίσης για τον ίδιο λόγο, βάσει της υπ’ αριθμ. 4302/17/1451876 από 17-07-2017
διαταγή της Δ.Α. Δράμας, αναστέλλονται όλες οι κινήσεις των βενζινοκίνητων υπηρεσιακών οχημάτων πλην άκρως εκτάκτων περιπτώσεων.
Βάσει των παραπάνω διαταγών της Δ.Α. Δράμας, οι Συνάδελφοι μας είναι αναγκασμένοι ανά δύο μέρες περίπου να μετακινούνται εκτός του Νομού μας, διανύοντας
από 75 ως και 150 χλμ. περίπου ώστε να ανεφοδιάσουν τα πετρελαιοκίνητα οχήματα και να επιστρέψουν στην έδρα τους. Η μετακίνησή τους αυτή πραγματοποιείται
βάσει των ανωτέρω διαταγών της Δ.Α. Δράμας χωρίς να τους χορηγείται φύλλο πορείας σύμφωνα με το αρθ. 21 παρ.1 του Π.Δ. 100/2003 για το συγκεκριμένο λόγο,
καθώς και χωρίς να τους καταβάλλονται τα οδοιπορικά τους έξοδα βάσει του Ν.
4336/2015, όπου αυτά προβλέπονται, αφήνοντας τους εκτεθειμένους σε οποιονδήποτε κίνδυνο παρουσιαστεί κατά τη μετακίνηση τους.
Διανύοντας λοιπόν το 2017, διαπιστώνουμε ότι οι πολίτες του Νομού μας είναι
υποχρεωμένοι να στερούνται των αστυνομικών υπηρεσιών μας για την πρόληψη
και την καταστολή του εγκλήματος. Αυτό συμβαίνει λόγω του ότι οι Συνάδελφοι μας
είτε οφείλουν να κάνουν αυστηρή οικονομία στις μετακινήσεις των βενζινοκίνητων
υπηρεσιακών οχημάτων, είτε οφείλουν να μεταβαίνουν στην Καβάλα ή στη Ξάνθη
για τον ανεφοδιασμό των πετρελαιοκίνητων υπηρεσιακών οχημάτων της Δ.Α Δράμας
“σπαταλώντας” αδικαιολόγητα τις ώρες εργασίας τους, χωρίς την τήρηση των προβλεπομένων σχετικά με την ασφάλεια και την αποζημίωση τους».

ε) αν υπάρχει ανελκυστήρας στο κτίριο,
στ) αν η όλη κτιριακή δομή καλύπτει τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί υποχρεωτικών
μέτρων και προδιαγραφών για την βελτίωση της
ασφαλείας και της υγείας των εργαζομένων και
τους κανονισμούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων
κ.λ.π.. Το κτίριο στο οποίο συστεγάζονται το Αστυνομικό Τμήμα και το Τμήμα Ασφαλείας Ιλίου και
καταβάλλεται μίσθωμα σε ιδιώτη, επί της οδού Κωστή Παλαμά καίτοι έχει κριθεί παντελώς ακατάλλη-

λο αφού παραβιάζονται νόμοι κανονισμοί και διαταγές επιβάλλεται η εξεύρεση άλλου κτιρίου όπως
επακριβώς αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. 8039/
23085/2-α' από 08/01/2007 έγγραφο του
Κλάδου Οικονομοτεχνικών & Πληροφορικής/Διεύθυνση Τεχνικών/Τμ. 4° κτιρίων. Τέλος, μετά τη
συνάντησή μας με τον κ. Επιτελάρχη, μας γνωστοποιήθηκε ότι έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2017 θα
έχουν περατωθεί οι εργασίες προκειμένου το κτήριο να καταστεί λειτουργικό.

ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο

Καταδικάζουμε την πειθαρχική δίωξη

ι Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Β/Α
Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, με κοινή ανακοίνωσή τους καταδίκασαν την πειθαρχική δίωξη του
Προέδρου του Σωματείου Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας κ. Βασιλείου Ντούμα «για δηλώσεις σχετικά με την
επικρατούσα κατάσταση στην Πλατεία Εξαρχείων και τον σχολιασμό μετά την απαγόρευση της πολιτικής ηγεσίας στην εκδήλωση «Ανοιχτές και Ελεύθερες Πόλεις» της Π.Ο.ΑΣ.Υ., δηλώνουμε την αγανάκτησή μας στην προσπάθεια περιορισμού
των συνδικαλιστικών ελευθεριών και χειραγώγησης του συνδικαλιστικού μας κινήματος. Εκφράζουμε την συμπαράστασή
μας στον συνάδελφό μας, θα σταθούμε δίπλα του στην απα-

ράδεκτη δίωξή του και δεν θα επιτρέψουμε με κανέναν τρόπο
να υλοποιηθεί η τιμωρητική διάθεση της ηγεσίας που θα προκαλέσει ρήγμα στο συνδικαλιστικό κίνημα και πληγή στα δημοκρατικά ιδεώδη. Σε μια εποχή που η χώρα μας βάλλεται από
παντού και η ελληνική κοινωνία έχει εξαντλήσει κάθε ικμάδα
αντοχής της η επίσημη πολιτεία έχει υποχρέωση να διαφυλάττει το κύρος των θεσμών και όχι να διώκει με μένος τους εκφραστές αυτών. Ιδιαίτερα όταν οι εκφράσεις, οι παρεμβάσεις,
οι τοποθετήσεις και οι δράσεις αυτών εκφράζουν τις αγωνίες
των αστυνομικών και σίγουρα τη συντριπτική πλειοψηφία της
κοινωνίας» σημειώνεται μεταξύ άλλων στην κοινή ανακοίνωση
των τεσσάρων σωματείων.

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Ο

Βάλτε τέλος στην επαιτεία

ι ελλείψεις σε υλικοτεχνικά μέσα
και οι αποζημιώσεις οδοιπορικών εξόδων στην Διεύθυνση
Αστυνομίας Χαλκιδικής, είναι το αντικείμενο εγγράφου της ΠΟΑΣΥ προς τον
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ.
Νικόλαο ΤΟΣΚΑ βάσει των καταγγελιών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χαλκιδικής.
Το σωματείο αναφέρεται σε σωρεία
προβλημάτων και ζητά τις παρεμβάσεις
της Ηγεσίας προκειμένου να αποζημιωθούν από το δημόσιο οι προμηθευτές
της Ελληνικής Αστυνομίας, ούτως ώστε
να εκλείψει το φαινόμενο της επαιτείας

και της διαπόμπευσης του Οργανισμού
μας. Επί πλέον, στο μέτρο του εφικτού,
να παρασχεθούν όλα τα υλικοτεχνικά
μέσα που είναι εντελώς απαραίτητα για
την ευαίσθητη αυτή γεωγραφική περιοχή
ιδίως για το εύρυθμο της λειτουργίας και
της επιχειρησιακής ικανότητας αυτών.
Τέλος, ζητούμε την θεσμική σας παρέμβαση σχετικά με την υπ’ αριθμ.
ΔΟΥ/ο/1860 από 31/03/2017 (ΦΕΚ
1638 τόμος Β΄) απόφαση του αρμοδίου
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών,
με την οποία επανακαθορίζεται ο τρόπος
υπολογισμού των χιλιομετρικών αποστάσεων ανά δημοτική ενότητα πλέον και

όχι η πραγματική απόσταση μεταξύ του
τόπου αναχώρησης και του τόπου άφιξης
του μετακινούμενου αστυνομικού, με
φυσικό επακόλουθο των απώλεια εσόδων σε πραγματική βάση για τον κάθε
συνάδελφο μας που αποσπάται για υπηρεσιακούς λόγους. Έστω και στο ελάχιστο, ας αναγνωρισθούν το έργο και οι
φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλλει
καθημερινά το χαμηλόβαθμο προσωπικό
της Ελληνικής Αστυνομίας εν μέσω παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης, εκφράζοντας παραλλήλως την αγωνία του
για παροχή υπηρεσιών ασφαλείας υψηλού επιπέδου προς τους πολίτες.
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ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΟΧΙ αστυνομικοί σε
ρόλο καθαρίστριας

Μ

ετά από παρέμβαση της ΠΟΑΣΥ
στον επιτελάρχη της Ελληνικής
Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ.
Μιχαήλ Καραμαλάκη, αντιμετωπίστηκε
το πρόβλημα που ανέδειξε η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Κορινθίας
για τις συνθήκες υγιεινής στο
ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. Κορίνθου όπου οι συνάδελφοί εκτελούσαν χρέη καθαρίστριας.
Ειδικότερα, ο γραμματέας Δημοσίων
σχέσεων μαζί με το προεδρείο της Ένωσης στη συνάντηση που είχαν, του επισήμαναν την αναγκαιότητα άμεσης λήψης μέτρων.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε το σωματείο μας, μετά από πέντε (5) χρόνια
λειτουργίας του ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. και μετά
από επανειλημμένες προσπάθειες για
την ορθή λειτουργία του, μέσα στον
αστικό ιστό της Πόλης της Κορίνθου,
συνεχίζει να αποτελεί γάγγραινα λειτουργίας για την Δ.Α. Κορινθίας, με την
συνεχιζόμενη αφαίμαξη του προσωπικού που πραγματοποιείται από τις υπόλοιπες Υπηρεσίες της Δ.Α. για την φύλαξή του, με αποτέλεσμα την υπολειτουργία τους και την ελλιπή παροχή
υπηρεσιών προς τους φορολογούμε-

νους Πολίτες, με τις συνεχείς εξεγέρσεις, αντιδράσεις από τους ίδιους τους
κρατούμενους, θέτοντας συνεχώς την
σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων
Αστυνομικών σε κίνδυνο, αλλά και με
τις συνεχείς ελλείψεις που προκαλούνται από τις μη έγκαιρες ενέργειες του
κρατικού μηχανισμού - υπηρεσίας.
Ήταν γνωστό στην Υπηρεσία ότι η
σύμβαση καθαριότητας για το εν λόγω
ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. έληγε την 04-08-2017
και ως εκ τούτου η μη ανανέωση της θα
δημιουργούσε σοβαρό πρόβλημα Υγιεινής τόσο για τους αλλοδαπούς κρατούμενους όσο και για το Αστυνομικό προσωπικό.
Παρόλα αυτά η Υπηρεσία δεν φρόντισε να ανανεωθεί έγκαιρα η σύμβαση
καθαριότητας, ώστε μετά την 04-082017 να μην υπάρξει πρόβλημα. Αποτέλεσμα ήταν η καθαριότητα των γραφείων να γίνεται από τους ίδιους τους
Αστυνομικούς και η αποκομιδή απορριμμάτων από τους χώρους κράτησης
να γίνεται τυπικά και αντιδραστικά από
κάποιους αλλοδαπούς κρατούμενους.
Τελικά, μετά την παρέμβασή μας το
πρόβλημα επιλύθηκε.

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Συγκίνησε το πανελλήνιο
με τη στοργή της

Η

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας, με αφορμή το συμβάν
της 16-08-2017 σε δρόμο της Νέας Τίρυνθας Ναυπλίου, όπου σε
τροχαίο ατύχημα είδαμε την συνάδελφο Ανθ/μο Ψαρούλη Μαρία του
Τ.Τ. Ναυπλίου να προσφέρει απλόχερα την φροντίδα και την στοργή της,
ηρεμώντας μέσα στην αγκαλιά της μωράκι που επέβαινε σε εμπλεκόμενο
όχημα, αλλά και να επιλαμβάνεται ταυτόχρονα στο τροχαίο ατύχημα ως ανακριτικός υπάλληλος, θεωρεί υποχρέωσή της να δώσει δημόσια τα συγχαρητήριά της στην εν λόγω συνάδελφο, για τον επαγγελματισμό της, λόγω του
ότι είχε άψογη και υπεύθυνη θέση ως προς τα καθήκοντά της, καθώς και
για το ανθρώπινο πρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ. που ανέδειξε με την συμπεριφορά
της, υπηρετώντας παράλληλα την ίδια χρονική στιγμή το λειτούργημα του
αστυνομικού αλλά και τον ρόλο της μητέρας, συγκινώντας το Πανελλήνιο,
κάνοντας όλους εμάς τους ένστολους συναδέλφους της υπερήφανους.
Επίσης, η Ένωση ευχαριστεί την εταιρεία «Κύκνος-Ελληνική εταιρεία κονσερβών ΑΕ» για τον εφοδιασμό με ελαστικά δυο υπηρεσιακών οχημάτων
ενώ απευθύνει και θερμά συγχαρητήρια στις μαθήτριες και τους μαθητές για
την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ-ΤΕΙ της χώρας.

ΛΑΣΙΘΙ

ΝέαΑστυνομία Αύγουστος 2017

ΧΑΝΙΑ

Σ

Δεσμεύσεις στο Επιτελείο της ΕΛ.ΑΣ.

τα πλαίσια των πρωτοβουλιών της Ομοσπονδίας μας και
της συνεργασίας της με τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις,
πραγματοποιήθηκε (2 Αυγούστου 2017) συνάντηση με
τον Προϊστάμενο του Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, παρουσία του
Αντιπροέδρου επί θεμάτων Επιμόρφωσης Μελετών-ΙΝΑΜΕΤΕ
κ. Σταύρου ΜΠΑΛΑΣΚΑ και της Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων κ. Μαρίας ΞΕΝΙΚΑΚΗ.
Κύριο θέμα συζήτησης, απετέλεσε αυτό της στέγασης του νεοσύστατου Αστυνομικού Τμήματος Πλατανιά, εν όψει της ευρύτερης αναδιάρθρωσης-αναδιάταξης των αστυνομικών υπηρεσιών στην Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων, όπου σύμφωνα με
τον κ. Επιτελάρχη έχουν δρομολογηθεί όλες οι εξελίξεις ούτως
ώστε, στο προσεχές διάστημα που υπολογίζεται αυτό εντός διμήνου, να έχουν αρχίσει οι αναγκαίες εργασίες διαμόρφωσης
των κτιριολογικών προβλημάτων που ανέκυψαν, ευελπιστώντας
κατ΄ αυτόν τον τρόπο ότι θα εκλείψουν τα καθημερινά προβλήματα που υφίστανται οι συνάδελφοί μας αλλά και οι πολίτες.
Ακολούθως, ενημερώθηκε ο κ. Επιτελάρχης για τις νεοσύστατες υπηρεσίες που δημιουργήθηκαν, όπως αυτές του Τμήματος Άμεσης Δράσης και του Τμήματος Μεταγωγών Δικαστηρίων Χανίων, που στελεχώθηκαν από την ήδη υπάρχουσα ελλιπή δύναμη, με την δέσμευση από την πλευρά του, πως θα εισηγηθεί ώστε η οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας να ενισχυθεί με

σημαντικό αριθμό αστυνομικών κατά τις συμπληρωματικές μεταθέσεις έτους 2017 και στο μέτρο πάντοτε του εφικτού.
Επίσης, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο θέμα της μη έκδοσης
και της συχνής αλλαγής της εβδομαδιαίας υπηρεσίας, αλλαγές
οι οποίες οφείλονται στη μη έγκαιρη έκδοση των διαταγών, με
αποτέλεσμα να συγκροτείται η Διμοιρία Υποστήριξης κατά το
δοκούν, επηρεάζοντας κατ΄ αυτό τον τρόπο την εύρυθμη λειτουργία όλων σχεδόν των υπηρεσιών της Διεύθυνσης.
Τέλος, για την μεγάλη πληγή της Ελληνικής Αστυνομίας που
ακούει στο όνομα πάρεργο και όπως αυτό της επίδοσης δικογράφων, μας ανέφερε ο κ. Επιτελάρχης πως δρομολογούνται
σχετικές εξελίξεις από κοινού με την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου μας, πλην όμως σε αυτήν την προσπάθεια θα χρειαστεί και η βούληση των συναρμόδιων Υπουργείων αλλά και
υπηρεσιών.

ΤΡΙΚΑΛΑ

Η

Καταδικάζουμε τον εμπρησμό
και στηρίζουμε το συνάδελφο

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την πρωτοφανή,
απρόκλητη ενέργεια εμπρησμού σε βάρος συναδέλφου,
ενώ παράλληλα εκφράζουμε τόσο τη συμπάθεια όσο και την
αλληλεγγύη μας στον ίδιο και στην οικογένειά του, για την περιπέτεια την οποία βίωσε και δηλώνουμε ότι θα συμπαρασταθούμε στην οποιαδήποτε εξέλιξη της υπόθεσής του.
Αυτό τονίζει το σωματείο με ανακοίνωσή του μετά την επίθεση που δέχθηκε ο συνάδελφος έξω από την οικία του. «Τα
ανωτέρω θα πρέπει να καταστήσουν σαφές στους «υπαίτιους», ότι στα πλαίσια της Δημοκρατίας, σεβασμός και δικαιώματα, είναι έννοιες αμφίδρομες, που δεν αφορούν μόνο τον

Αστυνομικό, αλλά και τον ελεγχόμενο, καθώς επίσης, ότι η
συντεταγμένη Πολιτεία θα είναι αμείλικτη μαζί τους και εφόσον δεν αλλάξουν συμπεριφορά, θα υπάρχει μηδενική ανοχή
και τα κρατητήρια θα γίνουν δεύτερο σπίτι τους.
Τέτοιες ενέργειες δεν κάμπτουν το ηθικό των Ελλήνων
Αστυνομικών, απεναντίας χαλυβδώνουν τη βούλησή τους να
εργαστούν με ακόμα μεγαλύτερη ένταση και αυταπάρνηση για
την προστασία της κοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα
και την τρομοκρατία. Το Σωματείο μας θα προβεί σ’ όλες τις
απαραίτητες ενέργειες ενημερώνοντας Εισαγγελικές αρχέςΠολιτική και Φυσική Ηγεσία του Υπουργείου μας», καταλήγει
η ανακοίνωση.

ΑΡΤΑ

Τ

Βελτιώστε την αναδιοργάνωση

ον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ κάλεσε η Ομοσπονδία μας να αποδεχτεί τις προτάσεις της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας για
τη βελτίωση του οργανωτικού σχήματος των υπηρεσιών της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας με αφορμή την τελευταία αναδιοργάνωση. «Το επισυναπτόμενο υπ’ αριθμ. 1556 από
05/08/2017 έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Άρτας, αναδεικνύει και επισημαίνει παράλληλα τα προβλήματα
που επήλθαν με την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος, όπου
δυστυχώς έγινε με όρους μνημονίου παρά με όρους κοινω-

νίας όπως κατ’ επανάληψη αυτό είχε αναπτυχθεί μέσα από την
δημόσια διαβούλευση όλων των εμπλεκομένων φορέων.
Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να μην εισακουστούν οι προτάσεις της οικείας Πρωτοβάθμιας Οργάνωσής μας, η οποία
είχε αφουγκραστεί τον παλμό και τις ανάγκες τόσο της κοινωνίας όσο και της υπηρεσίας, καταθέτοντας τις απόψεις της,
απόψεις που είχαν προέλθει όχι αβίαστα αλλά μέσα από την
ζύμωση και την όσμωση των καθημερινών εργασιακών απαιτήσεων για καλύτερη και πληρέστερη αστυνόμευση στην περιφερειακή ενότητα Άρτας.

Ενέργειες για την ενίσχυση
ΦΛΩΡΙΝΑ
της Διεύθυνσης
Επίδομα παραμεθορίου ζήτησε η Ένωση

Τ

α νέα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Αστυνομικοί κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους λόγω της αναδιοργάνωσης συζήτησαν (11/08/2017),
στην Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Ν. Λασιθίου, κ. Γιώργος Καρτσάκης, ο Γενικός Γραμματέας κ. Μιχάλης
Σπυριδάκης και ο Υπεύθυνος Διαδικτύου κ. Κωνσταντίνος Φραγκάκης με τον
Αστυνομικό Διευθυντή της Δ.Α. Λασιθίου Α/Υ΄ κ. Εμμανουήλ Παπαδάκη. Επίσης,
συζητήθηκαν διάφορα αιτήματα-ενστάσεις συναδέλφων όσο αφορά στις μεταθέσεις
- μετακινήσεις τους, ενώ παρουσιάστηκαν και οι στόχοι και οι ενέργειες της Ένωσης
στο άμεσο μέλλον προκειμένου να ενισχυθούν οι Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου με αστυνομικό προσωπικό.

Α

ντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φλώρινας, πραγματοποίησε στη Φλώρινα συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ.
ΒΙΤΣΑ Δημήτριο. Από πλευρά της Ένωσης τέθηκε κυρίως το
ζήτημα του επιδόματος παραμεθορίου, το οποίο με τη θεσμοθέτηση του νέου μισθολογίου για τους στρατιωτικούς και τα
Σώματα Ασφαλείας, θα χορηγείται πλέον και στους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας των παραμεθόριων περιοχών,
χωρίς όμως να περιλαμβάνεται στις περιοχές αυτές η Φλώρινα,

και γενικά η Ελληνοαλβανική και η Ελληνοσκοπιανή μεθόριος,
παρότι η περιοχή μας συνορεύει με δυο χώρες υψηλού κινδύνου (Αλβανία-Π.Γ.Δ.Μ.), και οι συλλήψεις που σχετίζονται με
το διασυνοριακό έγκλημα είναι καθημερινό φαινόμενο (ναρκωτικά, παράνομη μετανάστευση, παράνομη αλιεία κ.λπ.). «Ο
κ. Αναπληρωτής Υπουργός από την πλευρά του, μας ενημέρωσε πως θα εξετάσει άμεσα το θέμα με τους συναρμόδιους
φορείς, προκειμένου να βρεθεί ο τρόπος υλοποίησης του δίκαιου αυτού αιτήματός μας», τονίζει το σωματείο.
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ΙΩΑΝΝΙΝΑ

1η Συναυλία Αλληλεγγύης Αστυνομικών, «Μοιράζουμε αγάπη»

Η

1η Συναυλία Αλληλεγγύης Αστυνομικών, «Μοιράζουμε αγάπη»,
πραγματοποιήθηκε στα Γιάννενα
στις 3/9/2017, με πρωτοβουλία της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Ιωαννίνων, όπου η Ομοσπονδία μας
εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο της
Ε.Γ. κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ και τα
μέλη του ΔΣ κκ. Ευάγγελο ΚΕΦΑΛΑ και
Ιωάννη ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟ.
Απευθύνοντας χαιρετισμό στο κατάμεστο θέατρο της Ε.Η.Μ, ο κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ συνεχάρη την Ένωση για την
αξιέπαινη προσπάθειά της να ενισχύσει,
μέσω της συναυλίας, οικονομικά δυο
συναδέλφους μας που αντιμετωπίζουν
σοβαρά προβλήματα υγείας και τόνισε
ότι το συνδικαλιστικό μας κίνημα εμπράκτως αποδεικνύει τα ειλικρινή αισθήματα αλληλεγγύης στους λειτουργούς ενός επαγγέλματος που χαρακτηρίζεται από τον υψηλό δείκτη επικινδυνότητας και επαγγελματικών ασθενειών.

Ήταν μια βραδιά με λαϊκά και δημοτικά
τραγούδια από τον έντεχνο τραγουδοποιό Δημήτρη ΥΦΑΝΤΗ και τους συνεργάτες που συμμετείχαν αφιλοκερδώς,
χαρίζοντας μοναδικές στιγμές στους
συμμετέχοντες και επιβεβαιώνοντας τις
αστείρευτες δυνάμεις της λαϊκής μας
παράδοσης.
Τη συναυλία παρακολούθησαν οι
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ιωάννης ΣΤΕΦΟΣ και της Νέας Δημοκρατίας κ.
Κων/νος ΤΑΣΟΥΛΑΣ, εκπρόσωποι της
Περιφέρειας και του Δήμου, παιδιά από
τα Ιδρύματα «Κιβωτός του Κόσμου» και
«Ιερά Μονή Παναγίας Ντουραχάνη», ο
Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής
Εταιρείας κ. Στέφανος ΦΟΥΣΑΣ, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσπρωτίας κ. Βασίλειος ΝΑΚΟΣ, πολλοί συνάδελφοι και πολίτες
που «αγκάλιασαν» την όλη πρωτοβουλία του τοπικού Σωματείου μας και έδειξαν και με αυτόν τον τρόπο ότι η κοι-

νωνία αφουγκράζεται τις αγωνίες των
αστυνομικών και εκδηλώνει, όποτε τούτο ζητείται, την αμέριστη στήριξή της στο
λειτούργημά μας.
Τέλος, ο Πρόεδρος της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων κ.
Κωνσταντίνος ΚΙΤΣΙΟΣ, επέδωσε τιμητική πλακέτα στον τραγουδοποιό Δημήτρη ΥΦΑΝΤΗ και τον ευχαρίστησε γιατί
δέχτηκε αμέσως το κάλεσμα της Ένωσης και συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία της πρωτοβουλίας με στόχο τη
διάθεση των εισιτηρίων που εισπράχτηκαν για έναν καλό σκοπό, απαλύνοντας
τον ανθρώπινο πόνο δυο εκλεκτών μελών της αστυνομικής οικογένειας.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Ιωαννίνων αισθάνεται την ανάγκη να
ευχαριστήσει θερμά όλους όσους συνέβαλαν με οιοδήποτε τρόπο, αγκαλιάζοντας, συμμετέχοντας και στηρίζοντας την
ιδέα της 1ης συναυλίας αλληλεγγύης
Αστυνομικών.

«Με την βοήθεια των συναδέλφων,
αλλά και πλήθους συμπολιτών μας, η
προσπάθειά μας αυτή στέφθηκε με επιτυχία, καθώς η συμμετοχή ξεπέρασε
κάθε προσδοκία, στέλνοντας με αυτόν
τον τρόπο από τα Γιάννενα ένα ηχηρό
μήνυμα Αλληλεγγύης, Ανθρωπιάς, Προσφοράς και Ελπίδας...!!! Ο έντεχνος
τραγουδοποιός Δημήτρης Υφαντής καθώς και οι καλλιτέχνες που τον πλαισίωσαν, οι οποίοι προσφέρθηκαν να
τραγουδήσουν και να παίξουν αφιλοκερδώς, χάρισαν στο κοινό μια ξεχωριστή βραδιά όμορφη, κεφάτη και μελωδική, δίνοντας ότι καλύτερο είχαν... την
ίδια τους την ψυχή, ενώ ο κόσμος που
συμμετείχε ενεργά, χορεύοντας και τραγουδώντας, έγινε μια μεγάλη παρέα
αποτελούμενη από άτομα διαφορετικής
ηλικίας και επαγγελματικού χώρου τα
οποία όμως ένωσε ο κoινός αυτός σκοπός. Ο ένας και μοναδικός αυτός σκοπός με την βοήθεια όλων επετεύχθη και

τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν
άμεσα για την ενίσχυση των συναδέλφων που νοσούν ή νοσηλεύονται και
στους οποίους όλοι μαζί ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση. Σας ευχαριστούμε από
καρδιάς»

ΝΟΤΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Α

Το σωματείο κοντά στους Αστυνομικούς του ΑΤ Μεγίστης

ντιπροσωπία του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν.
Δωδεκανήσου, πραγματοποίησε επίσκεψη
στο Αστυνομικό Τμήμα Μεγίστης (Καστελόριζο)
προκειμένου να βρεθεί κοντά στους Αστυνομικούς
που Υπηρετούν στο ακριτικό νησί, οι οποίοι καλούνται να προσφέρουν τις Υπηρεσίες τους σε αυτή την απομακρυσμένη περιοχή της χώρας.
Όπως ανακοινώθηκε από την Ένωση, «το γεγονός ότι η πίεση από τις μεταναστευτικές ροές, παρά
τη μείωση που παρατηρείται, εξακολουθεί να υφίσταται στην εν λόγω περιοχή, δυσχεραίνει το έργο
των συναδέλφων μας, οι οποίοι υπερβάλλουν εαυτόν και καταβάλλουν υπεράνθρωπη προσπάθεια
προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες που
προκύπτουν.
Θεωρούμε επιβεβλημένη την ανάγκη εξοπλισμού
της εν λόγω Υπηρεσίας με κατάλληλα υλικοτεχνικά
μέσα και υποδομές, η έλλειψη των οποίων είναι
εμφανής, προκειμένου τους εμφυσήσουν το αίσθημα ότι η Πολιτεία βρίσκεται κοντά τους και να
διευκολύνουν το έργο τους, ενώ η στελέχωση με
αστυνομικό προσωπικό αποτελεί πάγια απαίτηση
της Ένωσής μας.
Από την πλευρά μας έγινε λεπτομερής καταγρα-

φή των προβλημάτων και των ελλείψεων προκείμενου υποβληθούν στους αρμόδιους για την επίλυση τους, μαζί με τις προτεινόμενες λύσεις».

Αναφορά στον Εισαγγελέα

Επίσης, η Ένωση απέστειλε αναφορά προς την
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τους κινδύνους που εγκυμονεί η διαδικασία μεταφοράς μεταναστών. Όπως τονίζει, το τελευταίο χρονικό διάστημα η περιοχή της Α’ Διεύθυνσης Αστυνομίας
Δωδ/νησου (Καστελόριζο, Ρόδος, Τήλος κ.α.)
αποτελεί μια από της κυριότερες πύλες εισόδου
παράτυπων μεταναστών προς την χώρα μας. Το
γεγονός αυτό πέραν από τον επιπρόσθετο φόρτο
εργασίας που έχει δημιουργήσει στις Αστυνομικές
Υπηρεσίες, μας αναγκάζει να εκτελούμε σχεδόν
καθημερινά μεταγωγές μεταναστών από νησιά
άφιξης προς τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Κω και Λέρου.
Η έλλειψη σχεδιασμού ασφάλειας ακόμα και διοικητικής μέριμνας κατά την διάρκεια των παραπάνω μετακινήσεων, έχει επισημανθεί από την
Ένωση μας προς τους ανωτέρους μας μέχρι και
την ηγεσία του Αρχηγείου. Ωστόσο με ιδιαίτερο
προβληματισμό διαπιστώνουμε ότι παρά τις επιση-

μάνσεις μας, οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν
ήταν προς το χείριστο και όχι προς το βέλτιστο, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει κατανόηση
του προβλήματος και προθυμία αντιμετώπισης του.
Η μεταφορά μεταναστών στο κατάστρωμα πολεμικού πλοίου (όπως προκύπτει από τις επισυναπτόμενες φωτογραφίες) από το Καστελόριζο στην
Λερό με διάρκεια ταξιδιού 12 ώρες, η εγκατάλειψη
συνοδών αστυνομικών μεταγωγής από Ρόδο για
Λέρο για το χρονικό διάστημα από ώρα 22:30
(ώρα άφιξης) έως 04:00 (ώρα αναχώρησης) στο
λιμάνι της Λέρου, μετά από εκτέλεση μεταγωγής η
οποία ξεκίνησε στις 14:00 ώρα από την Ρόδο, είναι
οι δυο (2) σημερινές περιπτώσεις, οι οποίες έχουν
διαταχθεί, μετά τις επισημάνσεις μας.
Από όσα σας εκθέσαμε παραπάνω προκύπτει με
σιγουριά, ότι η κατάσταση πλέον βρίσκεται εκτός
ελέγχου και εμείς αντιληφθήκαμε ότι οι αλλαγές
που προέκυψαν, μετά τις επισημάνσεις μας προς
την Διοίκηση, είχαν τα αντίθετα αποτελέσματα. Παράλληλα, εκτίμησή μας είναι ότι η παρουσία Αστυνομικών σε ένα πολεμικό πλοίο που μεταφέρει μετανάστες, δεν έχει κανένα άλλο λόγο παρά μόνο
να αποτελέσουν εξιλαστήρια θύματα, στην περίπτωση που απλά ένα μετανάστης αποφασίσει να

πηδήξει στην θάλασσα ή πάθει οτιδήποτε άλλο από
την πολύωρη παραμονή του στο κατάστρωμα.
Βέβαια, η θέση της Ένωσής μας την οποία παρακαλούμε να εξετάσετε είναι ότι η Ελληνική Αστυνομία και ιδιαίτερα οι απλοί αστυνομικοί, ουδεμία
αρμοδιότητα έχουν με συνοδείες επί πολεμικών
σκαφών ή σκαφών του Λιμενικού.
Ο τρόπος με τον οποίο διεξάγονται οι μεταγωγές
αυτές, θεωρούμε ότι αποτελεί τεράστιο κίνδυνο για
την ασφάλεια των αστυνομικών, τόσο για την σωματική τους ακεραιότητα όσο και την υπηρεσιακή τους.
Από την πλευρά μας απευθυνόμαστε σε εσάς,
γιατί θεωρούμε ότι μόνο εσείς μπορείτε με την παρέμβαση σας να διορθώσετε την ανωτέρω κατάσταση, η οποία εγκυμονεί πολύ σοβαρούς κινδύνους (απόδραση, τραυματισμό, μετάδοση ασθενειών, κ.ά.) για τα μέλη μας».

ΣΕΡΡΕΣ

ΛΑΡΙΣΑ

Πρόταση για να μην επαναληφθούν
τα ίδια προβλήματα στις κατασκηνώσεις

Μετατροπή αδειών οδήγησης χωρίς εξετάσεις

H

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών, με αφορμή τα
προβλήματα που ανέκυψαν ση
φιλοξενία παιδιών του προσωπικού της
ΕΛ.ΑΣ. Βορείου Ελλάδος στις Κατασκηνώσεις Νέας Περάμου Δήμου Παγγαίου
Καβάλας, αφού εξέφρασε την έντονη
διαμαρτυρία της για την αναστάτωση
που προκλήθηκε και τις επιπτώσεις στην
ψυχική υγεία των παιδιών, προέβη σε
συγκεκριμένη πρόταση για την ερχόμενη κατασκηνωτική περίοδο του θέρους
του 2018:
«Προκειμένου να προληφθούν και να
αποφευχθούν τα φετινά γεγονότα, στα
πλαίσια πληρέστερου προγραμματισμού,

κατόπιν συνεννόησης και συνεργασίας
των εμπλεκομένων φορέων (Υπουργείο
Εργασίας, Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ., Γ.Π.Α.Δ.,
Ίδρυμα ΕΞΟΧΕΣ, Δήμος Παγγαίου) προτείνουμε την πλήρη απορρόφηση και
φιλοξενία του όλου αριθμού των παιδιών των αιτούντων συναδέλφων της
Δ.Α. Σερρών και γενικά όλων των Δ.Α.
Βορείου Ελλάδος, με την αναλογική κατανομή τους σε δύο ή περισσότερες κατασκηνωτικές περιόδους του θέρους
του 2018 ή ενδεχομένως με σύντμηση
αυτών και ασφαλώς με την το δυνατόν
ενωρίτερα έναρξη της όλης διαδικασίας
(υποβολή αιτήσεων-αξιολόγηση) από
τον Μάιο του 2018».

Σ

τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο ΣΠΙΡΤΖΗ απευθύνθηκε η ΠΟΑΣΥ με βάση τις
προτάσεις της Ένωσης Αστυνομικών
Λάρισας για την μετατροπή των υπηρεσιακών αδειών ικανότητας οδήγησης σε
πολιτικές. Με το άρθρο 16 παρ.2 του ν.
3710/2008 (Φ.Ε.Κ.216 Α΄) ρυθμίστηκε η δυνατότητα μετατροπής αδειών
ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακών
οχημάτων που είχαν εκδοθεί από την
Ελληνική Αστυνομία, σε άδειες οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών, χωρίς θεωρητική και πρακτική εξέταση, εφόσον
εκείνες είχαν εκδοθεί υπό τους όρους
και τις προϋποθέσεις του π.δ 19/1995
(Φ.Ε.Κ. 15 Α΄). Παρά ταύτα, μεταγενέ-

στερα εκδόθηκαν από την Ελληνική
Αστυνομία νέες υπηρεσιακές άδειες
ικανότητας οδήγησης, οι οποίες όμως
δεν μετατρέπονται πλέον σε πολιτικές,
διότι τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις
που ρυθμίζονται με το π.δ 51/2012.
Το αίτημά μας είναι να δίνεται η δυνατότητα μετατροπής της άδειας ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος
σε πολιτική άδεια οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών, χωρίς να απαιτούνται
εκ νέου θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.

Τραυματισμοί συναδέλφων

Επίσης, με αφορμή την ανακοίνωση
της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας από

23/07/2017, με την οποία καταγγέλλονται οι τραυματισμοί του πληρώματος
περιπολικού της Άμεσης Δράσης, η ΠΟΑΣΥ ζήτησε από το Αρχηγείο να εξετάσει
την επαναξιολόγηση των σχεδίων δράσης, αναφορικά με την αστυνόμευση σε
περιοχές που αναπτύσσονται παραβατικές συμπεριφορές κατά αστυνομικών
και ιδιαίτερα όπως αυτές των καταυλισμών Ρομά.
Τα βίαια συμβάντα κατά των αστυνομικών πληθαίνουν ανησυχητικά το τελευταίο χρονικό διάστημα και θέλουμε
να πιστεύουμε ότι αυτά δεν οφείλονται
σε αβλεψία ή ηθελημένη ολιγωρία όλων
των καθ΄ ύλη αρμοδίων παραγόντων,
τονίζει η ΠΟΑΣΥ στο έγγραφό της.
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εκΚΕΝΤΡΙκός
Με τούτα και με κείνα φτάσαμε στο 27ο
συνέδριο, πριν καν κατακάτσει η «σκόνη»
έστω και …χιονισμένη, από το Καρπενήσι. Οι καταστατικές αλλαγές επέβαλαν πρόωρα την προσφυγή στην κάλπη για την εκλογή νέας διοίκησης στην Ομοσπονδία και στη Γραμματεία Γυναικών. Ευχόμαστε ένα συνέδριο εκλογοαπολογιστικό με ουσιαστικές παρεμβάσεις και κυρίως προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων, για την
παραπέρα ενδυνάμωση των αγώνων μας.
Πλούσιος ο διοικητικός απολογισμός του
απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, αφού
η ενασχόληση με τα προβλήματα των συναδέλφων
ήταν καθημερινή. Η Νέα Αστυνομία, έχει το μερτικό
της σε αυτόν τον απολογισμό, σε πείσμα των καιρών,
που στρέφουν το αναγνωστικό ενδιαφέρον στην εύκολη επιλογή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης…
Από αναλήψεως της ενεστώσας διοίκησης της Ομοσπονδίας, έχουν εγγραφεί
περίπου 2.300 νέα μέλη. Εξέλιξη καθόλου τυχαία, βεβαίως. Οι συνάδελφοι παρά τις γκρίνιες
και τις τεχνικές διαιρέσεις, στηρίζουν την ιδέα
του συνδικαλισμού, ως πυλώνα της Δημοκρατίας.
Καμιά εξουσία δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη
δύναμη των συνδικαλιστών και των εργαζομένων
που εκπροσωπούν, όταν λειτουργούν συντεταγμένα με βάση τις καταστατικές τους αρχές.
Νηνεμία μετά τη θύελλα αντιδράσεων που
προκάλεσε η απαγόρευση της ιστορικής
πρωτοβουλίας της Ομοσπονδίας για τη διοργάνωση
μιας ανοιχτής εκδήλωσης διαλόγου στα Εξάρχεια
για το άβατο και την αδυναμία της οργανωμένης
πολιτείας να δράσει αποτελεσματικά στην περιοχή.
Τα προβλήματα ωστόσο παραμένουν και όπως προβλέπαμε, τώρα αποδεικνύεται η υποκρισία όσων κόπτονται για την τάξη και την ασφάλεια. Η στόχευση
της εκδήλωσης λοιπόν παραμένει: θα συζητήσει κανείς στα σοβαρά το πρόβλημα αυτό; Και πότε;

Ισχυρό μέσο
διαμαρτυρίας

«Οι γυναίκες και οι άνδρες της
Ελληνικής Αστυνομίας, με
υποδειγματικό επαγγελματισμό, με
υψηλή αίσθηση ευθύνης και μεγάλη
ευσυνειδησία, εκπλήρωσαν με
απόλυτη επιτυχία την αποστολή
τους (σ.σ. μέτρα ασφαλείας στην
82η ΔΕΘ και την επίσκεψη του
Γάλλου Προέδρου). Ανέδειξαν το
υψηλό επίπεδο εσωτερικής
ασφάλειας της Χώρας μας,
διαφύλαξαν το κύρος της και
συνέβαλαν με την προσφορά τους,
στη συνολική εθνική προσπάθεια
για οικονομική ανάκαμψη και
αναπτυξιακή προοπτική της
ελληνικής κοινωνίας».

Η αφίσα των Ομοσπονδιών των
Σωμάτων Ασφαλείας για την ένστολη πανελλαδική συγκέντρωση
της Θεσσαλονίκης. Ένα δυνατό μέσο διαμαρτυρίας και αποστολής
μηνυμάτων προς πάσα κατεύθυνση.
Ναι σε όλα εσείς, αγώνα ελπίδας
εμείς! Ελπίζουμε αυτή τη φορά να
κατάλαβαν στην Κυβέρνηση ότι οι
ένστολοι δεν αστειεύονται. Ενωμένοι διεκδικούν όσα με τα Μνημόνια
και τους εφαρμοστικούς τους νόμους, αδίκως στερήθηκαν. Μπορεί
η Κυβέρνηση να ομιλεί για αλλαγή
επιχειρηματικού κλίματος, ο απλός
φορολογούμενος ωστόσο έχει άλλη
άποψη κάνοντας καθημερινά ταμείο
με τα λιγοστά «ευρώπουλα» στις
τσέπες του.

Την ιστορική πρωτοβουλία για την εκδήλωση διαλόγου στα Εξάρχεια, παρά
τις όποιες διαφωνίες, την πιστώνεται συνολικά
το συνδικαλιστικό κίνημα των αστυνομικών. Η
απαγόρευση, αντί να λειτουργήσει ανασταλτικά
στη δράση της Ομοσπονδίας, έδωσε ώθηση για
περαιτέρω κινήσεις έτσι ώστε αφενός να μην
λησμονηθεί το πρόβλημα των Εξαρχείων, αφετέρου δε για να αντιληφθούν οι «άπιστοι» ότι
η Ομοσπονδία δεν είναι μια συντεχνία, αλλά
ένας ζωντανός οργανισμός που πιάνει τον
παλμό της κοινωνίας.
Κάθε εγκαίνια αστυνομικών εγκαταστάσεων
είναι προφανώς καλορίζικα. Τα εγκαίνια
όμως του νέου κτιρίου της Αστυνομικής Δ/νσης

Δημήτρης Αναγνωστάκης
Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης

Δράμας από τον Γ. Γ. Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριο
Αναγνωστάκη και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα,
έχουν ιδιαίτερη σημασία. Το συνδικαλιστικό μας κίνημα από γενέσεώς του διεκδικούσε αξιοπρεπείς
συνθήκες εργασίας και ένα λειτουργικό κτίριο για
τις ανάγκες της τοπικής αστυνομίας. Οι εγκαταστάσεις είναι συνολικού εμβαδού πάνω από (3.200)
τ.μ. και πληρούν τεχνικά όλες τις αναγκαίες προδιαγραφές, ενώ έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα,
ώστε να διασφαλίζουν κατάλληλες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό και προϋποθέσεις καλύτερης
εξυπηρέτησης για τους πολίτες, όπως τονίστηκε από
την πλευρά των επισήμων. Μακάρι να προχωρήσει
γρήγορα το κτιριολογικό πρόγραμμα του Αρχηγείου
και σε άλλες Διευθύνσεις.

«Η μόνη εντολή (σ.σ. με αφορμή
την εισβολή του Ρουβίκωνα στη
Βουλή) που πήρε η αστυνομία
τελευταία ήταν να κάνει τους
ταξιτζήδες του Ρουβίκωνα κι αυτό
από μόνο του είναι απαράδεκτο και
προκαλεί αντιδράσεις μέσα στην
ίδια την αστυνομία».

Κυριάκος Μητσοτάκης
Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας

ΑΤ-ΑΞΙΕΣ
Παράταση στην αγωνία των μελών του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α.

Π

αράταση στην αγωνία των μαυροφορεμένων γυναικών
έδωσε η κυβέρνηση αντί να δώσει τη λύση που έχει προτείνει η ΠΟΑΣΥ, στηρίζοντας τον αγώνα του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α. (Αξιοπρέπεια, Ισότητα, Αλληλεγγύη), για
την τροποποίηση του άρθρου 12 του ν.4387/16 (συντάξεις χηρείας).
Τόσο κατά τη σχετική συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων όσο και στην Ολομέλεια της Βουλής, του σχεδίου
νόμου του Υπουργείου Εργασίας «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις …
κλπ», ο αρμόδιος Υφυπουργός Εργασίας κ. Τάσος Πετρόπουλος,
απαντώντας στις τοποθετήσεις των βουλευτών, ναι μεν αναγνώρισε το δίκαιο του αιτήματος αλλά είπε ότι το θέμα θα ρυθμιστεί
το προσεχές διάστημα, με νέα νομοθετική πρωτοβουλία που θα
αφορά πολύ περισσότερες αδικίες και υπάρχουσες από το παρελθόν στρεβλώσεις.
Πρόσθεσε, επίσης, ότι είναι γνώστης του προβλήματος και ότι
δεν έχει προκύψει το μέγεθος του προβλήματος, κάτι όμως που

θα γίνει κατόπιν μελέτης και θέσπισης κριτηρίων έτσι ώστε τελικά
να ληφθούν μέτρα κατόπιν τεκμηρίωσης.
Το θέμα είχε θίξει στην Επιτροπή η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κα
Ελένη Αυλωνίτου για να ακολουθήσει ένα μπαράζ παρεμβάσεων
από όλες τις πτέρυγες της Βουλής, οπότε ο κ. Πετρόπουλος επανήλθε …δριμύτερος, τονίζοντας: «Για τις τροπολογίες εκείνο που
περιοριστικά θέλω για λίγο να πω, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι για
τις συντάξεις χηρείας πρέπει να γίνει σαφές ότι από 14 Μαΐου
του 2019 θα προκύψει η πρώτη περίπτωση που μπορεί να συμβεί,
το όποιο πρόβλημα μπορεί να προκύψει από τις συντάξεις χηρείας. Επομένως, όπως έχω εξηγήσει, στο διάστημα αυτό θα βρούμε
τρόπους και θα λύσουμε τα σχετικά θέματα».
«Πληρωμένη», όμως, απάντηση πήρε από την εκπρόσωπο της
Δημοκρατικής Συμπαράταξης κα Ευη Χριστοφιλοπούλου η οποία
είπε: «...Δεν θέλω να θίξω κανέναν, αλλά στην ιστορία με τις χήρες
κοροϊδευόμαστε εδώ πέρα. Γιατί εμείς καταθέσαμε μία ολοκληρωμένη ρύθμιση, η οποία λύνει το πρόβλημα και άκουσα τον κύριο

Υπουργό να λέει ότι το πρόβλημα θα υπάρξει το 2019, όταν υπάρχει τώρα! Και μας ακούει και μας βλέπει κόσμος και περιμένει!
Ακούσαμε εδώ, κύριε Πρόεδρε, τον κ. Πετρόπουλο, που έχει φύγει,
να λέει ότι το ζήτημα θα προκύψει το 2019. Σας παρακαλώ θερμά,
κυρία Υπουργέ, δεχθείτε τον Σύλλογο που έχουν συναπαρτίσει αυτές οι γυναίκες, για να σας πουν οι ίδιες περί τίνος πρόκειται, τι
ζουν και πώς φτωχοποιούνται. Και επειδή και δικοί σας Βουλευτές
έστειλαν το θέμα, παρακαλώ θερμά, έστω και την τελευταία στιγμή,
να κάνετε δεκτή την τροπολογία της Δημοκρατικής Συμπαράταξης
που αφορά τις χήρες, αλλά αφορά και τη δυνατότητα οι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ να έχουν μια αξιοπρεπή ρύθμιση οφειλών. Νομίζω ότι αυτά τα δύο ζητήματα είναι μείζονα…»
Ανάλογες τοποθετήσεις έγιναν και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΚΚΕ, της Ένωσης Κεντρώων και από έναν ανεξάρτητο βουλευτή. Απάντηση άλλη δεν έλαβαν… Αν και κάποιος
θα έπρεπε να υπενθυμίσει σε όλους ότι 350.000.000 ευρώ έφυγαν εν μια νυκτί μόνο από το ΤΕΑΠΑΣΑ…

