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Συντονισμένη πίεση στην Κυβέρνηση για να αρθούν 

λάθη και στρεβλώσεις του νέου μισθολογίου. 

Ανυποχώρητες οι Ομοσπονδίες στην εφαρμογή 

των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
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Τα ενυπόγραφα άρθρα 

δεν εκφράζουν υποχρεωτικά 

τις θέσεις της ιδιοκτησίας

ή της σύνταξης 

της «Νέας Αστυνομίας».

(Αστυνομικού προσωπικού κάθε βαθμίδας)
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Συναδέλφισσες,
συνάδελφοι
Η Νέα Αστυνομία εύχεται
σε όλες και όλους Καλή
αγωνιστική χρονιά. Το
2018 ας είναι η χρονιά
που θα δρομολογήσει
λύσεις σε χρόνια
προβλήματα αλλά και 
στα τόσα και τόσα μικρά
καθημερινά «αγκάθια»
που μας πληγώνουν ως
ανθρώπους με κοινωνικές
ευαισθησίες, ταγμένους
να υπηρετούμε τον
συνάνθρωπό μας. Η νέα
χρονιά, μας βρίσκει στις
επάλξεις του αγώνα για
την επίλυση δίκαιων
αιτημάτων, τα οποία
διεκδικούμε με δύναμη
και σθένος, έχοντας την
πλήρη υποστήριξη της
κοινωνίας. Όσο πιο
γρήγορα το αντιληφθούν
οι κυβερνώντες, τόσο πιο
γρήγορα θα δουν και την
αποτελεσματικότερη
λειτουργία της Ελληνικής
Αστυνομίας. 

KINA
Η αστυνομία της νότιας επαρχίας της Κίνας Γκουανγκντόνγκ, εξάρθρωσε περισσότερες από 130 συμμορίες και συνέλαβε περίπου 1.420 ύποπτους σε
μια τεράστια επιχείρηση καταστολής του οργανωμένου εγκλήματος. Οι συμμορίες κατηγορούνται ότι τρομοκρατούν τους ντόπιους για θέματα όπως η
εκμίσθωση γης, οι κατασκευές, ο δανεισμός χρημάτων και η εξόρυξη.

S M S

Μ
ε κοινή ανακοίνωσή τους ΠΟΑΣΥ και ΠΟΑΞΙΑ

καταδίκασαν την νέα τρομοκρατική επίθεση

από την οποία κινδύνευσε ένας συνάδελφό

μας και τόνισαν ότι με τέτοιες αποτρόπαιες πράξεις

δεν τρομοκρατείται κανένας θεσμός και κανένας εκ-

πρόσωπός του.

«Το σημερινό τρομοκρατικό χτύπημα στο Εφετείο

Αθηνών (22-12-17) που στρέφεται κατά της δικαιο-

σύνης, του κράτους Δικαίου και εναντίον του αστυ-

νομικού φρουρού κανέναν δεν μπορεί να φοβίσει

πολύ δε περισσότερο να δημιουργήσει κλίμα ανα-

σφάλειας προκειμένου όπως ελπίζουν ορισμένοι να

επηρεάσουν δικαστικές αποφάσεις της ανεξάρτητης Ελληνικής Δικαιοσύνης».

«Πιστεύουμε», συνεχίζουν, «ότι τις αποφάσεις της Ελληνικής Δικαιοσύνης όλοι

μας, μηδενός εξαιρουμένου, ακόμα και αυτών που έχουν την ευθύνη διακυβέρ-

νησης της χώρας οφείλουν να εφαρμόζουν και να υπακούν, διαφορετικά το

κράτος Δικαίου το οποίο με κάθε ευκαιρία επικαλούνται είναι μόνο για την δη-

μιουργία εντυπώσεων και όχι φυσικά γιατί το πιστεύουν. 

Οφείλουν επιτέλους όλες οι πολιτικές δυνάμεις που σε κάθε ευκαιρία κόπτονται

για τη Δημοκρατία και τα δικαιώματα του πολίτη να

πράξουν επιτέλους το αυτονόητο και να συνεννοηθούν

και να στηρίξουν χωρίς αστερίσκους και υποσημει-

ώσεις το έργο και της Αστυνομίας και της Δικαιοσύνης

για να μπει ένα οριστικό τέλος στο καρκίνωμα της

εσωτερικής τρομοκρατίας που σε καμία άλλη ευρω-

παϊκή χώρα δεν υπάρχει».

Ως πότε;
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, συν-

τασσόμενη πλήρως με τη ανακοίνωση των Ομοσπον-

διών, εκφράζει κι αυτή την αποδοκιμασία και τον απο-

τροπιασμό της για το τρομοκρατικό χτύπημα στο Εφε-

τείο Αθηνών. Το χτύπημα αυτό όπως τονίζει, είναι κατά της δικαιοσύνης, του

κράτους δικαίου, αλλά και εναντίον των συναδέλφων μας που εκτελούσαν υπη-

ρεσία στο σημείο. Για ακόμα μία φορά βέβαια μακαρίζουμε τη τύχη μας που δεν

θρηνήσαμε θύματα. Ως πότε;;; 

Όλες οι πολιτικές δυνάμεις έχουν υποχρέωση να στηρίξουν τους θεσμούς (δι-

καιοσύνη και αστυνομία), ώστε να μπει ένα τέλος στη δράση της εσωτερικής

τρομοκρατίας και κάποιων οργανωμένων ακραίων μειοψηφιών.

Οργή και αποτροπιασμός για την
επίθεση στο θεσμό της Δικαιοσύνης

Οι πολιτικές δυνάμεις να στηρίξουν χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις
το έργο της Αστυνομίας και της Δικαιοσύνης
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Η ατζέντα του μήνα

01•12•17
Ανακοίνωση για τη συμμετοχή του Προέδρου της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρη

Γερακαράκου και του μέλους του ΔΣ αυτής και Πρόεδρου της Ένωσης

Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Δωδεκανήσου κ. Μανώλη Ανδρουλάκη στο

Διευρυμένο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων

Σάμου.

04•12•17
Συνάντηση των προέδρων των Ομοσπονδιών μας, προκειμένου να εξετά-

σουν τις παρενέργειες του νέου μισθολογίου.

06•12•17
Αίτημα προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ.

Κωνσταντίνο Τσουβάλα για παράταση του χρόνου χορήγησης βραχείας

άδειας έτους 2017.

06•12•17
Έγγραφο προς τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις για τις αποφάσεις του

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που αφορούν την ένταξη στην

πολιτική επιβράβευσης μη ενυπόθηκων δανείων μικροεπισκευών - μι-

κροβελτιώσεων.

06•12•17
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το π.δ. 145/2017,

«Καθορισμός των δικαιολογητικών περί χορήγησης εφάπαξ οικονομικής

ενίσχυσης του Ειδικού Λογαριασμού του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών

(Τ.Π.ΑΣ.) του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχο-

λούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.).

07•12•17
Κατατέθηκε ερώτηση από κ.κ. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ανα-

φορικά με την άρνηση της Διοίκησης του 401 Γ.Σ.Ν.Α. για τη νοσηλεία

τραυματισθέντων συναδέλφων μας, μετά από παρέμβαση της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

13•12•17
Το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, ζήτησε από το Υπουργείο Οικονομικών,

να μήν εφαρμοστεί ο νόμος για την αναδρομικότητα των διατάξεων του

ειδικού μισθολογίου (ν.4472/2017) να μην ισχύσει όπως ορίζει το

σχετικό άρθρο από 01-01-2017, αλλά από 01-01-2018!

13-14•12•17
Συνεδρίασε το Γενικό Συμβούλιο των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων.

18•12•17
Έκτακτη συνεδρίαση των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας, με

αντικείμενο συζήτησης τις τελευταίες μισθολογικές εξελίξεις.

19•12•17
Συναντήσεις των Ομοσπονδιών, διαδοχικά, με τη Νέα Δημοκρατία, τη

Δημοκρατική Συμπαράταξη ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ και το ΚΚΕ.

20•12•17
Αναρτήθηκαν τα αναλυτικά σημειώματα αποδοχών με βάση τις νέες

επαίσχυντες μισθολογικές διατάξεις.

22•12•17
Καταδικάζουμε το τρομοκρατικό χτύπημα στο Εφετείο Αθηνών και ζη-

τάμε μέτρα διασφάλισης της λειτουργίας των θεσμών.

22•12•17
Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας από τα

μέλη του Συλλόγου «Ανοιχτή Αγκαλιά».

22•12•17
Στηρίξαμε τη δράση αλληλεγγύης και αγάπης της Ένωσης Αστυνομικών

Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής.

27•12•17
Απάντηση των Ομοσπονδιών στις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού

Εθνικής Άμυνας, ο οποίος αντί να δίνει εξηγήσεις για τα λάθη, τις πα-

ρατυπίες και τις στρεβλώσεις του νέου μισθολογίου, προτίμησε να επι-

τεθεί στο συνδικαλιστικό μας κίνημα.

28•12•17
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β' - 4603) η Υπουρ-

γική Απόφαση που τροποποιεί τις διατάξεις του ΤΕΑΠΑΣΑ για τον τρόπο

υπολογισμού του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος.

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από τα μέλη
του Συλλόγου «Ανοιχτή Αγκαλιά»

Χιούμορ... του Γιάννη Δερμετζόγλου

Αυτόν που δε συμμετέχει 
στα κοινά τον θεωρούμε 
όχι άνθρωπο απράγμονα

που κοιτάζει τη δουλειά του,
αλλά άχρηστο άνθρωπο.

Θουκυδίδης
Η επιρροή και η απήχηση του συνδικαλιστικού μας αγώνα αντανακλά πολλές φορές

και στα σκίτσα των γελοιογράφων που παρακολουθούν την επικαιρότητα 
και εν προκειμένω την αλλαγή του τρόπου λήψης αποφάσεων των σωματείων 

για την κήρυξη απεργίας…

“
”

Α
φήνοντας πίσω μας το 2017, δεν μπορούμε παρά να

αισιοδοξούμε για το μέλλον μας, αφού με τον αγώνα

μας κρατήσαμε σε δύσκολους καιρούς ζωντανή την ελ-

πίδα που τρέφουν προς την Ομοσπονδία, τις Πρωτοβάθμιες

Ενώσεις και στο συνδικαλιστικό μας κίνημα, συνολικά, οι συ-

νάδελφοί μας. 

Σε όλη την Ελλάδα, η φωνή της ΠΟΑΣΥ αφήνει τα αποτυπώ-

ματά της και στέλνει μηνύματα παντού όπου απαιτείται να λη-

φθούν σοβαρές αποφάσεις για την επίλυση προβλημάτων. Ο

συνδικαλιστικός λόγος και η συνδικαλιστική πρακτική δεν εγ-

κλωβίζονται σε γραφειοκρατικά πλαίσια, ούτε παγιδεύονται σε

υποσχέσεις. Απαιτούν λύσεις βάζοντας τέρμα στον εμπαιγμό

και την υποκρισία, με τη δέουσα βεβαίως ανοχή και κατανόηση

όταν το πρόβλημα δεν είναι της διοίκησης, αλλά της εκάστοτε

πολιτικής ηγεσίας. 

Με γνώμονα αυτήν την παρακαταθήκη προχωράμε, διότι

γνωρίζουμε ότι όταν οι αστυνομικές υπηρεσίες είναι αποτελε-

σματικές στο έργο τους και δεν προκαλούν τη γκρίνια του πο-

λίτη, τότε και ο συνδικαλιστικός μας φορέας ενισχύει την αγω-

νιστική του δυναμική και ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαι-

τήσεις των μελών του. Απαιτήσεις μεγάλες σε κάθε περίπτωση

ιδίως δε στις μέρες μας όπου η επταετία των μνημονιακών μέ-

τρων έχει προ πολλού φέρει στα όριά τους τόσο την αστυνομία

όσο και το ανθρώπινο δυναμικό της.

Η Κυβέρνηση διατείνεται ότι εντός του 2018 βγαίνουμε από

την επιτροπεία και άρα στην άσκηση της δημοσιονομικής πο-

λιτικής θα έχουν λυθεί τα χέρια της. Χωρίς να παραβλέπουμε

το δραματικό γεγονός της ψήφισης των μνημονιακών μέτρων

–παλιών και  νέων- που ούτως ή άλλως εφαρμόζονται με επώ-

δυνες επιπτώσεις, ως συνδικαλιστικό κίνημα οφείλουμε να κλι-

μακώσουμε τον αγώνα μας για να αντιληφθεί επιτέλους η Κυ-

βέρνηση ότι στο αγαθό της ασφάλειας του πολίτη δεν χωρούν

εκπτώσεις και περικοπές. 

Επιτέλους, πρέπει να γίνουν σεβαστές όχι μόνο οι αποφάσεις

του ΣτΕ για την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών, αλ-

λά και η καθολική απαίτηση του λαού μας να υπάρχει ασφάλεια

παντού, να λειτουργούν οι δημοκρατικοί θεσμοί και οι υπηρε-

σίες που είναι ταγμένες να φυλάττουν Θερμοπύλες.

Να σπάσουμε τα δεσμά των Μνημονίων

Μια ευχάριστη έκπληξη επιφύλασσε για την Ομοσπονδία μας η προπαραμονή των Χριστουγέννων. Μεσημβρινές ώρες 
σε μία λιτή αλλά ιδιαιτέρως συγκινητική εκδήλωση που έγινε στα γραφεία μας, τα μέλη του συλλόγου 
«Ανοιχτή Αγκαλιά» μας μετέφεραν το κλίμα των ημερών ψάλλοντας τα κάλαντα των Χριστουγέννων.



Σ
ημαντική ήταν η παρέμβαση του προέδρου

της Ομοσπονδίας μας κ. Γρηγόρη Γερακα-
ράκου στο πλαίσιο της ετήσια χοροεσπερί-

δας που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα για

πρώτη φορά με κοινούς συνδιοργανωτές τις

Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων,

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ηπείρου,

Συνταξιούχων αστυνομικών, της Ι.Ρ.Α. και των

Πολιτικών Υπαλλήλων.

Στην κατάμεστη αίθουσα του κέντρου "ΑΛΕ-

ΚΟΣ", ενώπιον των επισήμων προσκεκλημένων

των πολιτικών κομμάτων, τοπικών φορέων, εκ-

προσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και πλέον

των 600 ατόμων, ο κ. Γερακαράκος, αφού ευ-

χαρίστησε τους διοργανωτές για την πρόσκληση

και εξήρε την πρωτοβουλία τους να βρεθούν όλοι

μαζί και να ενώσουν τις δυνάμεις τους όπως επι-

βάλλουν οι περιστάσεις, αναφέρθηκε στον κοινό

μας αγώνα και στις μάχες που δίνουμε και μη

μακρηγορώντας περισσότερο, κάλεσε το τραπέζι

«32» όπου κάθονταν οι εκπρόσωποι του πολιτι-

κού κόσμου, να απαντήσουν στο ένα και μονα-

δικό ερώτημα. Θα εφαρμόσει πλήρως η πολιτεία

τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας,

το οποίο έκρινε άδικες τις μισθολογικές περικο-

πές ή θα συνεχίσει να τις αγνοεί και να μη σέβε-

ται τη Δικαιοσύνη ενώ την ίδια ώρα απαιτεί από

τον όποιο πολίτη να υπακούει και να εφαρμόζει

τις δικαστικές αποφάσεις;

Στην πρόκληση αυτή, απάντησαν στη συνέχεια

όλοι οι παριστάμενοι βουλευτές με πρώτους τους

βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Ιωάννη Στέφο και

Ιωάννη Καραγιάννη οι οποίοι παραδέχθηκαν την

ανακολουθία της κυβέρνησης και τόνισαν ενώπιον

όλων ότι οι αποφάσεις του ΣτΕ πρέπει να γίνουν

σεβαστές από το υπουργείο Οικονομικών. Εκ μέ-

ρους της Νέας Δημοκρατίας τη θέση του κόμματος

για την καταβολή και του υπολοίπου 50% επανέ-

λαβαν οι βουλευτές Ιωαννίνων κ.κ. Κωνσταντίνος
Τασούλας και Άρτας κ. Γεώργιος Στύλιος. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους

εκ μέρους της ΠΟΑΣΥ ο Πρόεδρος κ. ΓΕΡΑΚΑ-
ΡΑΚΟΣ Γρηγόριος, ο Γενικός Γραμματέας κ. ΠΑ-
ΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος, ο Ταμίας κ. ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ
Γεώργιος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών

Υπαλλήλων Αθηνών κ. ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης κα-

θώς και οι Πρόεδροι των Πρωτοβαθμίων Ενώσε-

ων της Ηπείρου. 
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Να πάρει θέση και το τραπέζι «32»

Τ
ον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα κάλεσε

η Ομοσπονδία μας να μεριμνήσει για την ενίσχυση με αστυνομικό

προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής κατά την θε-

ρινή περίοδο έτους 2018, σύμφωνα με το αίτημα της Ένωσης Αστυνο-

μικών Υπαλλήλων Χαλκιδικής με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των υπη-

ρεσιών της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας.

Όπως επισημαίνει το σωματείο μας, «τα τελευταία χρόνια με ιδιαίτερη

χαρά βλέπουμε την έμπρακτη αναγνώριση από πλευράς τόσο της πο-

λιτικής όσο και της φυσικής ηγεσίας των δυσκολιών που έχουμε να

αντιμετωπίσουμε στην Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής, με αποτέ-

λεσμα να συμπεριλαμβανόμαστε στις Διευθύνσεις της Χώρας που τους

θερινούς μήνες ενισχύεται σημαντικά από όλη την Ελλάδα. Η βοήθεια

αυτή είναι ζωτικής σημασίας για όλες τις Υπηρεσίες της Χαλκιδικής

αφού για πάνω από 5 μήνες το χρόνο ο πληθυσμός στο Νομό μας αυ-

ξάνεται κατακόρυφα, με την ύπαρξη χιλιάδων ξενοδοχειακών μονάδων,

τουριστικών καταλυμάτων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέ-

ροντος που συνεχώς αυξάνονται χρόνο με το χρόνο, με την έλευση

συνεχώς νέων επενδυτών στην περιοχή μας, χωρίς βέβαια να ξεχνάμε

και την τεράστια επισκεψιμότητα που παρουσιάζει το Άγιο Όρος.

Επίσης δεν είναι λίγες και οι ιδιαιτερότητες που καλούμαστε να αν-

τιμετωπίσουμε κυρίως στην περιοχή της Βόρειας Χαλκιδικής, ενώ επι-

πλέον θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι αυτό το χρονικό διάστημα αρκετά

μεγάλος είναι και ο αριθμός των συναδέλφων μας που καλούνται να

ενισχύσουν άλλες Διευθύνσεις της Χώρας.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και γνωρίζοντας ότι είστε

γνώστες των αναγκών που έχει ένας Νομός όπως ο δικός μας, θα θέ-

λαμε να σας παρακαλέσουμε να υπάρξει σχετική μέριμνα  ώστε να συ-

νεχιστεί η ενίσχυση της Χαλκιδικής και να συμπεριληφθεί στις Διευ-

θύνσεις της Χώρας που την θερινή περίοδο του έτους 2018 θα δεχτεί

συναδέλφους από όλη την Επικράτεια, καθώς και αν υπάρχει η σχετική

δυνατότητα, τουλάχιστον για αυτό το χρονικό διάστημα, να περιοριστεί

η μετακίνηση των συναδέλφων του Νομού μας προς άλλες Διευθύν-

σεις, προκειμένου όλοι μαζί να συνεχίσουμε με τον καλύτερο δυνατό

τρόπο την προσφορά μας προς τους πολίτες, ενισχύοντας σημαντικά

το αίσθημα της ασφάλειάς τους».

H
μερίδα με σύνθημα «Μας πίνετε το

αίμα κι αυτό δεν είναι ψέμα»,

πραγματοποιήθηκε από την  Ένωση

Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσπρωτίας,

παρουσία του προέδρου της ΠΟΑΣΥ κ.

Γρηγόρη Γερακαράκου και του αντιπρο-

έδρου Οικονομικών κ. Βασίλη Πανταζή.

Σε μια κατάμεστη αίθουσα, με το ενδια-

φέρον των συναδέλφων έντονο, ο πρό-

εδρος της Ομοσπονδίας μίλησε για τους

συνδικαλιστικούς μας αγώνες, εστιάζον-

τας ιδιαίτερα στο μισθολόγιο και τονίζον-

τας ότι μετά από δυο χρόνια ιώβειας υπο-

μονής και προσμονής ότι η Κυβέρνηση θα

συμμορφωνόταν πλήρως στις αποφάσεις

του ΣτΕ για την αποκατάσταση των μισθο-

λογικών αδικιών, αλλά και ένα και πλέον

χρόνο πλήρους αβεβαιότητας και κοροϊ-

δίας όσον αφορά στην αναμόρφωση των

ειδικών μισθολογίων και την αναγνώριση

της επικινδυνότητας της εργασίας, εκφρά-

σαμε και εκφράζουμε την έντονη διαμαρ-

τυρία μας γιατί μας εμπαίζουν. Δεν θα

σταματήσουμε όμως να διεκδικούμε το δί-

κιο μας. Διεκδικούμε καλύτερες συνθήκες

εργασίας και αξιοπρεπείς μισθούς διότι

ανασφαλής αστυνομικός σημαίνει ανα-

σφαλής πολίτης. Εμείς δεν κοιτάμε ιδεο-

λογίες. Εμείς πιστεύουμε ότι ο αστυνομι-

κός, ο πυροσβέστης, ο λιμενικός κρατάνε

όρθια τη Δημοκρατία με αίμα και ιδρώτα».

Επίσης, ο αντιπρόεδρος Οικονομικών

κ. Βασίλης Πανταζής αναφέρθηκε αναλυ-

τικότερα στις νομοθετικές ρυθμίσεις που

αφορούν το μισθολόγιο και το ασφαλι-

στικό, τονίζοντας ότι αποτελεί πανηγυρική

δικαίωσή μας, το έγγραφο – αίτημα που

υποβλήθηκε από το ΥΕΘΑ προς το

Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το

οποίο ζητήθηκε η  αναστολή της αναδρο-

μικότητας των κρατήσεων που προβλέ-

πονται από 1/1/2017 υπέρ των διαφό-

ρων Ταμείων, όταν άλλοι χαρακτήριζαν

από το βήμα της Βουλής το νομοθέτημα

ως ένα από τα καλύτερα μισθολόγια που

έχουν ψηφιστεί για τους ένστολους. Ο

ίδιος αναφέρθηκε στο ιστορικό των ρυθ-

μίσεων αυτών και στους αγώνες που κά-

ναμε για να διασφαλίσουμε μαζί με τις

άλλες Ομοσπονδίες ένα αξιοπρεπές επί-

πεδο διαβίωσης. Καυτηρίασε δε την άρ-

νηση της Κυβέρνησης στο διάλογο που

επιζητούσαμε με αποτέλεσμα να έχει ψη-

φιστεί τελικά με μεγάλη προχειρότητα ένα

ανεφάρμοστο νομοσχέδιο που περικλείει

πολλές αδικίες και στρεβλώσεις που οι

ίδιοι οι κυβερνώντες παραδέχονται πλέον

ότι πρέπει να βελτιωθεί. Επανέλαβε τέλος

την γνωστή θέση μας, ότι πρέπει επιτέ-

λους να ξεκινήσει ουσιαστικός διάλογος,

με βασικό μέλημα τη μη εφαρμογή του μι-

σθολογίου, όπως ορίζεται με τις διατάξεις

του ν.4472/2017, πρωτίστως, όμως, για

την εκπόνηση ενός μισθολογίου που θα

ανταποκρίνεται στο πνεύμα και το γράμμα

των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επι-

κρατείας, καθώς και στις ιδιαιτερότητες

(βαθμολογικές κ.λπ.) των Σωμάτων».

Η αλλαγή του χρόνου
Με την αλλαγή του χρόνου, η Ένωση

Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσπρωτίας, τι-

μώντας τους συναδέλφους που βρέθηκαν

τη στιγμή εκείνη στις επάλξεις του καθή-

κοντος, έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα

έξω από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Θε-

σπρωτίας. Με τη συμβολική κίνηση να επι-

στρατεύσει ένα περιπολικό και να κόψει

την πίτα μαζί με το πλήρωμά του, ο πρό-

εδρος της Ένωσης κ. Βασίλης Νάκος ευ-

χήθηκε καλή χρονιά σε όσους υπηρετούν

εντός του παραμεθόριου αυτού νομού,

όσο και εκτός, στον Έβρο και στα νησιά

του Β. Αιγαίου φυλάττοντες Θερμοπύλες.

Μας πίνετε το αίμα κι αυτό δεν είναι ψέμα Να συνεχιστεί η ενίσχυση
της ΧαλκιδικήςΝα εφαρμοστούν τώρα οι αποφάσεις του ΣτΕ ζήτησε ο Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ

Γρηγόρης Γερακαράκος από την Ηγουμενίτσα

Αναγνώρισαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι η κυβέρνηση πρέπει να συμμορφωθεί πλήρως 
στις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας
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Α
νταποκρινόμενοι στην πρόσκληση

της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλ-

λήλων Δυτικής Αττικής, η Ομο-

σπονδία συμμετείχε και στήριξε τη δρά-

ση αλληλεγγύης και αγάπης του σωμα-

τείου προς τα μικρά παιδιά των δημοτι-

κών σχολείων και των νηπιαγωγείων

του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας που είχε

πληγεί από τις τελευταίες καταστροφι-

κές πλημμύρες.

Η Ένωση με την υποστήριξη της

Π.Ο.ΑΣ.Υ., άλλων Ενώσεων και των με-

λών τους, συγκέντρωσε και πρόσφερε

στα παιδιά γραφική ύλη ενώ παράλληλα

με τη συμβολική αυτή κίνηση εξωτερί-

κευσε τα ευγενή αισθήματα των Ελλή-

νων Αστυνομικών προς το συνάνθρωπό

μας ιδίως σε δύσκολες στιγμές, για τον

ίδιο και την κοινωνία μας.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ.

Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ ευχαρίστησε

το προεδρείο της Ένωσης για την αξιέ-

παινη πρωτοβουλία του και ευχήθηκε με

τη σειρά του γρήγορη επούλωση των

πληγών των πλημμυροπαθών καθώς

και το νέο έτος να φέρει ό,τι καλύτερο

στους μικρούς μαθητές και στις οικογέ-

νειές τους.

Επίσης, εξήρε την πρωτοβουλία της

Ένωσης να αφιερώσει το ημερολόγιο

έτους 2018 στις πληγείσες περιοχές,

προσφέροντας τα έσοδα από την πώ-

λησή του εξ ολοκλήρου στους πλημμυ-

ροπαθείς της περιοχής.

Με τέτοιες ενέργειες αποδεικνύουμε

εμπράκτως ότι η αστυνομική οικογένεια

είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνι-

κής κοινωνίας, βιώνει τα ίδια προβλή-

ματα και αγωνίζεται για την αντιμετώπι-

σή τους μη λησμονώντας τις πατροπα-

ράδοτες αρχές και αξίες με τις οποίες

γαλουχηθήκαμε ως λαός και ως έθνος.

Αλληλεγγύη, αγάπη και φροντίδα για το

συνάνθρωπό μας! Ευχόμαστε υγεία, ευ-

τυχία και ευημερία σε όλους τους συ-

νανθρώπους μας.

Επίσης, η Ένωση Δυτικής Αττικής,

εξέφρασε τις ευχαριστίες της στην ΠΟ-

ΑΣΥ, στις Ενώσεις Λαρίσης, Σερρών,

Αθηνών, Πειραιά και Βορειανατολικής

Αττικής, και στην εταιρεία ΕΥΡΩΧΑΡΤΙ-

ΚΗ για την ευγενική χορηγία τoυς  κα-

θώς και στην μεταφορική εταιρεία

ΜΕΤ.ΚΑ και τον κ. Χρήστο Καμπέρο για

την συμβολή τους στο πλαίσιο της δε-

έυτερης δράσης αγάπης και αλληλεγ-

γύης με την προσφορά ειδών καθαρι-

σμού και χαρτικών.  «Η Ένωσή μας θα

συνεχίσει, πέρα από τα συνδικαλιστικά

της καθήκοντα, να προσφέρει και στην

ευρύτερη κοινωνία, γιατί έτσι αντιλαμ-

βανόμαστε τον ρόλο μας και ως συνδι-

καλιστές και ως αστυνομικοί.

Ά
μεση παρέμβαση προς τον

Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλεί-

δη Τσακαλώτο από την Ομο-

σπονδία μας για την δίκαιη καταβολή

του ειδικού πρόσθετου κοινωνικού με-

ρίσματος έτους 2017.

Η Ομοσπονδία καλεί τον υπουργό να

δώσει τη δυνατότητα μέσω νομοθετικής

ρύθμισης για διανομή του ειδικού πρό-

σθετου κοινωνικού μερίσματος έτους

2017 (Ν.4501/2017) Κ.Υ.Α 2/92119/2017)

και στους υπηρετούντες - διαμένοντες

στις νησιωτικές περιοχές της χώρας,

αστυνομικών. «Αυτή η ιδιαιτερότητα πη-

γάζει από την μη υποβολή της σχετικής

δήλωσης εισοδήματος, περιουσίας

στους αυτούς τόπους διαμονής των

υπόχρεων αστυνομικών, οι οποίοι είθι-

σται να την υποβάλλουν στις Δ.Ο.Υ. των

τόπων συμφερόντων τους, ευελπιστούν-

τες για οριστική τοποθέτηση εκεί, παρότι

για μεγάλο χρονικό διάστημα κατέχουν

οργανική θέση και υπηρετούν σε νησιω-

τικές περιοχές, με αποτέλεσμα ορθώς

και σύμφωνα με το νόμο να μην καθί-

στανται δικαιούχοι.

Ασφαλώς, οι αντικειμενικές δυσκο-

λίες και συνθήκες στις ακριτικές αυτές

περιοχές δεν παύουν να υφίστανται, σε

συνάρτηση με το ύψιστο κοινωνικό έρ-

γο που επιτελούν οι συνάδελφοί μας ως

σύγχρονοι Ακρίτες, όπως ενδεικτικά πε-

ριγράφονται στο από 28/12/2017

επισυναπτόμενο έγγραφο της Ένωσης

Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιας Δωδε-

κανήσου. Αντιλαμβανόμαστε τις αντικει-

μενικές δυσκολίες αυτής της ρύθμισης,

πλην όμως πιστεύουμε ακράδαντα ως

Ομοσπονδία πως θα υπάρξει η ανάλογη

Κυβερνητική βούληση, ούτως ώστε να

τύχει θετικής κατάληξης το εύλογο του

αιτήματος της Πρωτοβάθμιας Οργάνω-

σής μας».

Το σωματείο από την πλευρά του ση-

μειώνει ότι «με ιδιαίτερη ικανοποίηση

ακούσαμε την ορθή κυβερνητική από-

φαση για την εφάπαξ καταβολή, ειδικού

προσθετού κοινωνικού μερίσματος

έτους 2017 σε μόνιμους κατοίκους νη-

σιωτικών περιοχών, η οποία εμπράκτως

αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες συνθήκες που

αντιμετωπίζουν. Την συγκεκριμένη απο-

ζημίωση δικαιούνται τον σύνολο των

συναδέλφων μας που υπηρετούν στις

πολύπαθες αυτές περιοχές. Δυστυχώς

όμως η συντριπτική πλειοψηφία των

Αστυνομικών δεν κατάφερε να υποβάλει

την σχετική αίτηση καθώς ως προϋπό-

θεση για την απόδειξη του μονίμου της

διαμονής ήταν η υποβολή της φορολο-

γικής δήλωσης στην Δ.Ο.Υ. Ρόδου με

αποτέλεσμα να απορρίπτονται από το

σύστημα το οποίο δεν τους επέτρεπε την

Υποβολή.

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να επι-

σημάνουμε ότι το σύνολο των Αστυνο-

μικών που υπηρετούν σε νησιωτικές

περιοχές δεν κατάγονται από αυτές και

η παραμονή τους εκεί είναι κατά μέσο

όρο για δύο με τρία χρόνια. Είναι λογι-

κό λοιπόν οι περισσότεροι να επιλέγουν

να υποβάλουν τις φορολογικές τους

δηλώσεις στους τόπους καταγωγής

τους έως ότου οριστικοποιηθεί ο τόπος

διαμονής τους. Ωστόσο το γεγονός αυ-

τό δεν σημαίνει ότι δεν διαμένουν μό-

νιμα στα ακριτικά νησιά που υπηρε-

τούν. Καλούμε λοιπών τους αρμόδιους

να παρακάμψουν αυτά τα τεχνάσματα

τα οποία εξαιρούν τους Αστυνομικούς

και τους αντιμετωπίζουν σαν πολίτες β'

κατηγορίας. Υπενθυμίζουμε ότι ΦΥΛΑ-

ΜΕ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ και απαιτούμε ανα-

γνώριση».

Δ
ημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα

της Κυβερνήσεως (Β' – 4603,

28 Δεκεμβρίου 2017), η

Υπουργική Απόφαση με την οποία

τροποποιούνται οι καταστατικές δια-

τάξεις του ΤΕΑΠΑΣΑ.

Ειδικότερα, τροποποιείται αναδρο-

μικά από 01-01-2017, τόσο ο τρό-

πος υπολογισμού του εφάπαξ χρημα-

τικού βοηθήματος, όσο και οι ασφα-

λιστικές κρατήσεις των ένστολων

ασφαλισμένων του προαναφερόμε-

νου Ταμείου.

Επισημαίνεται ότι, η ως άνω τρο-

ποποίηση μειώνει για πρώτη φορά το

ποσοστό των ασφαλιστικών κρατήσε-

ων, χωρίς να επηρεάζει τη βιωσιμό-

τητα του Ταμείου, καθώς και το ύψος

του χορηγούμενου εφάπαξ βοηθήμα-

τος, ενώ στις περιπτώσεις που παρουσιάζεται ελάχιστη αύξηση ασφαλιστικών ει-

σφορών υπάρχει ανάλογη αύξηση και στις παροχές.

Τέλος, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι, το ως άνω κείμενο της Υ.Α. που υιοθε-

τήθηκε από τον αρμόδιο Υπουργό, είναι ταυτόσημο με το αντίστοιχο κείμενο που

προέκυψε από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑΠΑΣΑ, στο

οποίο συμμετέχει δια εκπροσώπων της η Ομοσπονδία μας, αλλά και οι λοιποί

συνδικαλιστικοί φορείς των ασφαλισμένων στο εν λόγω Ταμείο.

Α
νακοίνωση για την αναγνώριση χρόνου φοίτησης στις Σχολές της ΕΛ.ΑΣ.

πριν το έτος 1995 ως πραγματικού χρόνου υπηρεσίας για τους Τομείς

Πρόνοιας ΤΠΑΣ & ΤΠΥΑΠ/ΤΕΑΠΑΣΑ, εκδόθηκε από το ΤΕΠΑΣΑ.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ' αριθμ ΓΔΟΕΣ 1/1/55-α από 28/12/2017

Απόφασης του Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών, παρέχεται στους εν ενεργεία

Αστυνομικούς Υπαλλήλους, μετόχους των Τομέων ΤΠΑΣ & ΤΠΥΑΠ του ΤΕΑΠΑΣΑ,

το δικαίωμα προαιρετικής αναγνώρισης χρόνου φοίτησης στις Σχολές (Αστυφυ-

λάκων) της Ελληνικής Αστυνομίας, (της πρώην Χωροφυλακής και της πρώην

Αστυνομίας Πόλεων) μέχρι και το έτος 1995, ως πραγματικού χρόνου υπηρεσίας

για τη λήψη του εφάπαξ βοηθήματος.

Το ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των

Τομέων μας (ΤΠΑΣ ή ΤΠΥΑΠ) είναι το γινόμενο χρόνου φοίτησης στη Σχολή (μή-

νες & ημέρες) επί της τελευταίας πάγιας κράτησης των παραπάνω κατά περίπτωση

Τομέων. (Μέρες φοίτησης επί πάγια κράτηση= ποσό για απόδοση). Η καταβολή

του ποσού δύναται να πραγματοποιηθεί εφάπαξ έως 12 μηνιαίες δόσεις με σχετική

δήλωση των ιδίων στην επισυναπτόμενη αίτηση. Σημειωτέον ότι μετά την ολο-

κλήρωση της εξόφλησης των οφειλόμενων ποσών, θα επακολουθήσει Απόφαση

αναγνώρισης του χρόνου από την Δ/νση Ασφάλισης - Παροχών/ΤΕΑΠΑΣΑ.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση εφάπαξ βοη-

θήματος παρέχεται (πλέον των συνταξιούχων) και στους εν ενεργεία μετόχους που

έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης στους Τομείς Πρόνοιας του Ταμείου μας.

Προσφέρουμε και στην
ευρύτερη κοινωνία

Να είναι δίκαιη η καταβολή
του κοινωνικού μερίσματος

Θετική υπουργική απόφαση
για το ΤΕΑΠΑΣΑ

Ανακοίνωση για την
αναγνώριση χρόνου φοίτησης

στις Σχολές της ΕΛ.ΑΣ.

Χορήγηση οικονομικής
ενίσχυσης για το έτος 2017

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Σύσταση και Ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης 

Έργου για την Αστική και Δημοτική Τακτοποίηση 
των Ρομά.

2 Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2018 του 
εντός Γενικής Κυβέρνησης φορέα «ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΘΙ)» του 
ν. 3429/2005 του Υπουργείου Εσωτερικών.

3 Τροποποίηση καταστατικών διατάξεων, ως προς 
τις προϋποθέσεις χορήγησης, τον καθορισμό του 
ύψους και του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ 
χρηματικού βοηθήματος, καθώς και τον προσ-
διορισμό των εισφορών των ασφαλισμένων του 
Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.), του Το-
μέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων 
(Τ.Π.Υ.Α.Π.) και του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων 
Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) του Ταμείου 
Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχο-
λουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.).

4 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το προ-
σωπικό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που 
υπηρετεί στα Γραφεία του Υφυπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και του Γενικού Γραμματέα Αθλητι-
σμού και δεν καλύπτει οργανικές θέσεις καθώς και 
για προσωπικό της ΓΓΑ που υπηρετεί στη Διεύθυν-
ση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.   43420 (1)
Σύσταση και Ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης 
Εργου για την Αστική και Δημοτική Τακτοποίη-
ση των Ρομά.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 18 του άρθρου 18 του ν. 2503/1997 «Διοί-

κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ Α' 107),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98),

γ) του ν. 4456/2017 «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρ-
μογής του Κανονισμού (ΕΕ ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα 
επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α' 24) και 
ιδίως των άρθρων 17 και 22 αυτού.

δ) του π.δ. 105/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α' 172) [διόρθωση σφαλμάτων (Α' 193)], 
όπως ισχύει,

ε) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής, και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α' 208).

στ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).

ζ) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης» (ΦΕΚ 161 Α).

η) της υπ’ αριθμ. Υ 28/8.10.2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού (ΦΕΚ Β' 2168) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτί-
ου», η οποία τροποποιήθηκε με τις όμοιες Αποφάσεις 
του Πρωθυπουργού Υ70/11.11.2015 (ΦΕΚ Β' 2441) και 
Υ43/28.4.2017 (ΦΕΚ Β΄1510).

2) Το με αριθμ. οικ. 0190/29.9.2017 έγγραφο της Ει-
δικής Γραμματείας για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με το οποίο υποδεικνύονται 
εκπρόσωποι της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνική 
ένταξη των Ρομά στην ομάδα δοίκησης έργου.

3) Το γεγονός ότι η λειτουργία της συγκεκριμένης Ομά-
δας Διοίκησης Έργου είναι αναγκαία για τη διαμόρφωση 
επεξεργασμένων προτάσεων επίλυσης των σύνθετων 

 
  

E

28 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4603

61691
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2017.12.29 12:28:47
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

Validity unknown

Τ
ο χρηματικό ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ εγκρίθηκε από τον Λογα-

ριασμό Αρωγής Ορφανών Τέκνων του αστυνομικού, πυροσβεστικού, κα-

θώς και του μόνιμου και επί συμβάσει αορίστου χρόνου πολιτικού προ-

σωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, των συ-

νοριακών φυλάκων και των ειδικών φρουρών, κατά το 2017. Το επίδομα σύμ-

φωνα με τη σχετική απόφαση αφορά σε τριακόσια σαράντα (340) άγαμα και

ανήλικα ορφανά τέκνα και αναμένεται να δοθεί έως αρχές Ιανουαρίου 2018.
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Τον ίδιο τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ ενημέρωσε η Ομοσπονδία μας για τους προπηλακισμούς 
και τραυματισμούς συναδέλφων μας.

Ιδεοληψίες εμποδίζουν την προστασία των αστυνομικών στα μέτρα τάξης

Σ
το πλαίσιο των διαμαρτυριών που προκαλεί η νομοθετική ρύθμιση για την

αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου (άρθρο 8 του ν. 1264/1982 -Α΄ 79)

έτσι ώστε να καταργείται στην πράξη το δικαίωμα της απεργίας των ερ-

γαζομένων, η Ομοσπονδία μας ενώνει τη φωνή της με όσους διαμαρτύρονται

για την αντεργατική – αντιλαϊκή αυτή εξέλιξη και δηλώνει παρούσα στις προ-

γραμματισμένες από τα συνδικάτα συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας ενόψει της

ψήφισης από τη Βουλή των Ελλήνων του «πολυνομοσχεδίου» με τα επαχθή

προαπαιτούμενα, την προσεχή Δευτέρα.

Την ώρα που η Ομοσπονδία μας αγωνίζεται για την επέκταση του δικαιώματος

της απεργίας και στους ένστολους, η Κυβέρνηση, υποταγμένη στις εντολές των

«θεσμών» και τις «επιταγές» των Μνημονίων, δείχνει τον πραγματικό της εαυτό,

χτυπώντας ακόμα και το ιερό δικαίωμα στην απεργία, δικαίωμα που καταχτήθηκε

με αγώνες και θυσίες. Το συνδικαλιστικό μας κίνημα καταγγέλλει κάθε απόπειρα

υπονόμευσης των δικαιωμάτων των εργαζομένων και καλεί την Κυβέρνηση αφε-

νός να αποσύρει την απαράδεκτη αυτή ρύθμιση αφετέρου δε να προωθήσει μέτρα

ενδυνάμωσης των συνδικάτων ώστε να παίξουν αυτά τον πραγματικό τους ρόλο

σε μια ευνομούμενη δημοκρατική πολιτεία. Είναι προφανές, ότι το αίτημά μας για

το δικαίωμα των ενστόλων στην απεργία με την παρούσα Κυβέρνηση θα μείνει

κενό περιεχομένου, αφού οι όποιες προεκλογικές της δεσμεύσεις και προτάσεις,

ήταν απλά και μόνο ένα τέχνασμα και όχι μια ειλικρινής δέσμευση που θα μπο-

ρούσε να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης που ευαγγε-

λίζεται από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων της.

Τέλος, σε ό,τι αφορά το άρθρο που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο και αφορά

στην κατάργηση των επιδομάτων πολυτέκνων κ.λπ., η Ομοσπονδία μας εκφράζει

για άλλη μια φορά την έντονη διαμαρτυρία της και καταγγέλλει την Κυβέρνηση

για αναλγησία και έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας. Μετά από τόσες περικοπές

μισθών και συντάξεων, με τη ρύθμιση αυτή επέρχεται ένα ακόμα χτύπημα στη

φτωχοποιημένη ελληνική κοινωνία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ανθρώ-

πους της βιοπάλης και του μόχθου.

Ως αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της κοινωνίας, ο Έλληνας Αστυνομικός δεν

μένει απαθής. Είναι αλληλέγγυος και αγωνίζεται για αλληλεγγύη και κοινωνική

δικαιοσύνη. Άλλωστε, οι κοινωνίες πάνε μπροστά όχι με πολίτες-θεατές ή υπο-

ταγμένους στα κελεύσματα της εκάστοτε εξουσίας αλλά με μαχητές και πολέ-

μιους όλων των άδικων και αντιλαϊκών νόμων.

Οι κοινωνίες πάνε μπροστά!

Kαταργείται στην πράξη 
το δικαίωμα της απεργίας

των εργαζομένων
Να αποσυρθεί η αντεργατική ρύθμιση για την απεργία

και την κατάργηση των πολυτεκνικών επιδομάτων

Σ
υνεδρίασε στις 17/1/18 η Επι-

τροπή επί Διοικητικών Θεμάτων

της Ομοσπονδίας μας και μετά

από συζήτηση αποφάσισε να προβεί σε

συγκεκριμένες ενέργειες για την επίλυ-

ση προβλημάτων όσον αφορά τις συν-

θήκες εργασίας, την ασφάλεια, τα πά-

ρεργα και άλλα θέματα.

Ειδικότερα ζητάμε την απαρέγκλιτη

εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.

45/2008, περί υγιεινής και ασφάλειας

του αστυνομικού προσωπικού και τη

θέσπιση πειθαρχικών μέτρων σε περί-

πτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων.

Τέθηκε δε εκ νέου το θέμα της μη τή-

ρησης των όρων υγιεινής και ασφάλειας

και η αναγκαιότητα της άμεσης πρόσ-

ληψης ιατρών εργασίας και ψυχολόγων

για να καλύπτεται πλήρως σε επίπεδο

πρόληψης η σωματική και ψυχική υγεία

όλων των συναδέλφων μας.

Επίσης, με αφορμή τα νέα πάρεργα,

όπως είναι η ανάθεση καθηκόντων

ελέγχου και προστασίας του περιβάλ-

λοντος με βάση το ν.4495/2017, άρ-

θρο 30, ζητάμε την άμεση απόσυρσή

του καθώς και τον επαναπροσδιορισμό

του ρόλου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τέλος, αποφασίστηκε η εκπόνηση με-

λέτης για την καταγραφή-διερεύνηση της

επίδρασης της επαγγελματικής εξουθέ-

νωσης και του άγχους στην ψυχική υγεία

του αστυνομικού προσωπικού ώστε να

αποστομώσουμε και επιστημονικά και

τους πλέον κακόπιστους όσον αφορά την

αναγνώριση του αστυνομικού επαγγέλ-

ματος ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού

και να στερήσουμε οποιαδήποτε πρόφα-

ση από όσους ακόμα παραβλέπουν είτε

αρνούνται να διορθώσουν την επώδυνη

αδικία που συντελείται εις βάρος μας.

Μ
ε βάση τις καταγγελίες της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων

Αθηνών και με τίτλο «Οι αστυνομικοί θυσία στο βωμό της Πο-

λιτικής- Κυβερνητικής ιδεοληψίας και της Υπηρεσιακής ολι-

γωρίας», η ΠΟΑΣΥ τονίζει στο έγγραφό της προς την Ηγεσία, Υπουργό

και Αρχηγό, ότι παρήλθαν μόλις λίγα εικοσιτετράωρα από την κοινο-

ποίηση του υπ΄ αριθμ. 402/10/38 εγγράφου μας (12/01/2018),

όπου εκτενώς αναφερθήκαμε στον ελλιπή επιχειρησιακό σχεδιασμό

αντιμετώπισης των δημόσιων συγκεντρώσεων και συναθροίσεων, εκ-

φράζοντας μάλιστα την σταθερή πεποίθηση πως όλα αυτά είναι επα-

κόλουθο της Κυβερνητικής-πολιτικής ιδεοληψίας που εκπορεύεται με

σαφή ιδεολογικό προσανατολισμό και παρεμβατισμό.

Αυτή η εκπόρευση, είναι πασιφανές πλέον πως επιφέρει σύγχυση

και δημιουργεί αποπροσανατολισμό της Ελληνικής Αστυνομίας που

είναι επιφορτισμένη με την τάξη και ασφάλεια σε αυτούς τους χώ-

ρους, κάτι το οποίο τείνει δυστυχώς να παγιωθεί και οι καθημερινοί

τραυματισμοί αστυνομικών εν ώρα υπηρεσίας να φαντάζουν ως μια

απλή και φυσιολογική είδηση.

Σήμερα, επανερχόμαστε με αφορμή το υπ΄ αρίθμ. 005 από

12/01/2018 επισυναπτόμενο έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών

Υπαλλήλων Αθηνών, όπου συνάδελφοι της Υ.Μ.Ε.Τ. τραυματίστηκαν

στο περιστύλιο της Βουλής, θυσιαζόμενοι και αυτοί στον παραλογισμό

των ημερών και της παρασχόμενης αλλοπρόσαλλης κυβερνητικής

πολιτικής, με εξιλαστήρια θύματα τους συναδέλφους μας για τους

οποίους η Ομοσπονδία μας δεσμεύεται ότι θα προασπίσει με κάθε

νόμιμο και πρόσφορο μέσω εφόσον, δεν υπάρξουν άμεσα και απτά

αποτελέσματα επίλυσης του δόγματος αυτού».

Αναφερόμενη ειδικότερα στα μέτρα, σημειώνει: «Διαφαίνεται λοι-

πόν, μια αναιτιολόγητη ολιγωρία, που κατά την εκτίμησή μας οφεί-

λεται σε παρεμβάσεις που εκπορεύονται με σαφή πολιτικό και ιδεο-

λογικό παρεμβατισμό, προκειμένου να εκτονωθεί η όποια κοινωνική

δυσαρέσκεια σε βάρος των αστυνομικών, οι οποίοι παρίστανται και

καλούνται να διασφαλίσουν την δημόσια τάξη και ασφάλεια στους

χώρους αυτούς, πλην όμως οι αντιφατικές απόψεις και αντιλήψεις

που δίδονται μέσω διαταγών από τους εκάστοτε επικεφαλής των δυ-

νάμεων δημιουργούν σύγχυση, επιφέρουν τραυματισμούς αστυνο-

μικών και πλήττουν βάναυσα το κύρος και την αποστολή της Ελλη-

νικής Αστυνομίας.

Επιστέγασμα όλων αυτών είναι, να μέμφονται το σώμα και τα στε-

λέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, είτε ενεργούν είτε όχι για την απο-

κατάσταση της τάξης με το χειρότερο όλων να τραυματίζονται αστυ-

νομικοί εν ώρα καθήκοντος και τον αριθμό αυτών να αυξάνεται  με

γεωμετρική πρόοδο και με αριθμητικά στοιχεία μάλιστα που είναι

αδιάσειστα όπως αυτά παρουσιάστηκαν από έγκριτους επιστήμονες

στην ημερίδα που διοργάνωσε η Ομοσπονδία μας για την επικινδυ-

νότητα της εργασίας μας.

Ουδείς αμφισβητεί βεβαίως την επικινδυνότητα της εργασίας μας,

πλην της επίσημης Κυβερνητικής θέσης, που αρνείται πεισματικά αυτή

την αναγνώριση, διότι γνωρίζει τις ευθύνες που της αναλογούν αλλά

κυρίως γνωρίζει  τις ευθύνες που  θα απορρέουν από μια ενδεχόμενη

θετική κατάληξη αυτής της θεσμοθέτησης.

Φροντίζει λοιπόν, να καταργεί μάχιμες υπηρεσίες για τον σκοπό

αυτό, να δημιουργεί ένα συνονθύλευμα πολιτικών και επιχειρησιακών

σχεδιασμών ως φυσική συνέχεια της προχειρότητας που την διακα-

τέχει στην καθημερινότητά της. Επισημαίνουμε όμως, πως δεν δια-

κατέχει το συνδικαλιστικό μας κίνημα μεμψιμοιρία και μελοδραματι-

σμός διότι προέχει το ύψιστο του λειτουργήματος και της προσφοράς

που επιτελούμε προς την κοινωνία.

Αυτό που προέχει για την πολιτική και φυσική ηγεσία είναι η μείωση

ή και η εξάλειψη των επαγγελματικών κινδύνων, με γνώμονα την

προάσπιση της ασφάλειας των αστυνομικών, προς αποφυγή παθόν-

των και τραυματισθέντων,  διότι το κόστος είναι πολλαπλάσια μεγα-

λύτερο από αυτό  της πρόληψης, μιας πρόληψης που θα έχει σαφώς

προστιθέμενη αξία για τις δαπάνες του Ελληνικού Δημοσίου».

Στην εκπόνηση μελέτης για την επικινδυνότητα
της εργασίας προχωρά η ΠΟΑΣΥ

Π
ραγματοποιήθηκε (9-1-2018) στο Μαρκόπουλο Αττικής, με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών

Δυνάμεων (Δ.Ε.Α.Δ.) τρισάγιο στη μνήμη του αδικοχαμένου συναδέλφου Ανθυπαστυνόμου Βασιλείου ΛΑΠΠΑ που

έπεσε εν ώρα καθήκοντος στις 9 Ιανουαρίου 1997, όταν τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια επιχείρησης

σύλληψης, από την Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ.) όπου υπηρετούσε, δραπέτη φυλακών στον

Πύργο Ηλείας, ο οποίος τον πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο.

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ., τιμώντας τη μνήμη του αδικοχαμένου συναδέλφου μας, που έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να πε-

ριφρουρήσει την ασφάλεια των πολιτών, εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, τον Γραμματέα

του Δ.Σ. κ. Χρήστο ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗ και τον Αντιπρόσωπο κ. Στέφανο ΠΑΝΔΗ. ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΜΑΣ!

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. παρέστη σε τρισάγιο που τέλεσε η Ε.Κ.Α.Μ. εις μνήμην
φονευθέντος εν ώρα υπηρεσίας συναδέλφου μας

Δεν ξεχνάμε τους νεκρούς μας
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Ο Γραμματέας Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων της ΠΟΑΣΥ κ. Σταύρος Φέτκος απαντά στις ερωτήσεις της Νέας Αστυνομίας 
για τη σημασία της αποτελεσματικής ενημέρωσης των αστυνομικών και την ανάπτυξη της συνδικαλιστικής μας δράσης 

μέσω και των δομών επικοινωνίας της Ομοσπονδίας

Να βελτιώσουμε την επικοινωνιακή μας αντεπίθεση

- Αναλάβατε τα καθήκοντα του
Γραμματέα Δημοσίων και Διεθνών
Σχέσεων της ΠΟΑΣΥ μετά το 27ο
εκλογοαπολογιστικό συνέδριο και
όπως δηλώσατε από την πρώτη στιγ-
μή με σχετικό άρθρο σας (τεύχος 116
της Νέας Αστυνομίας), στόχος σας εί-
ναι η βελτίωση του συνδικαλιστικού
λόγου και ρόλου, η καλύτερη επικοι-
νωνία και η παρεμβατική μας δράση.
Πώς μπορεί να γίνει αυτό σε μια επο-
χή έντονης επικοινωνιακής καταιγίδας
με δυσδιάκριτα, πολλές φορές, τα
όρια της αντικειμενικής και αμερόλη-
πτης ενημέρωσης;

Πράγματι, είναι κοινό μυστικό ότι πά-

σχει η ενημέρωση στη χώρα μας. Τη

χαμηλή αξιοπιστία των ΜΜΕ κι εμείς οι

αστυνομικοί την έχουμε πληρώσει ακρι-

βά στο παρελθόν. Θυμόμαστε τα «εξι-

λαστήρια θύματα», τις γενικεύσεις που

γίνονταν με αφορμή κάποια άσχημα με-

μονωμένα συμβάντα και κάποιες κακές

στιγμές. Εύκολα και αβασάνιστα κάποιοι

στιγμάτιζαν και συκοφαντούσαν συλλή-

βδην τους αστυνομικούς και τον ίδιο

τον θεσμό της αστυνομίας. Και βέβαια

να μην παραβλέπουμε το γεγονός ότι τα

αιτήματά μας δεν ετύγχαναν πάντοτε

της δέουσας προβολής από τους ισχυ-

ρούς της ενημέρωσης. Μεγάλες συγ-

κεντρώσεις διαμαρτυρίας, όσο μεγάλες

κι αν ήταν, δεν έπαιζαν σχεδόν πουθενά

ή ελάχιστα. Αναπόφευκτα, η Ομοσπον-

δία είχε δημιουργήσει το δικό της επι-

κοινωνιακό δίκτυο, κυρίως μέσω της

έκδοσης ενός περιοδικού εντύπου που

κυκλοφορούσε άλλοτε ως περιοδικό και

άλλοτε με τη μορφή μηνιαίας εφημερί-

δας. Στη συνέχεια αξιοποιήθηκε το δια-

δίκτυο με τη λειτουργία του σάιτ που

αποτελεί και την πιο άμεση πλατφόρμα

επικοινωνίας, η κινητή τηλεφωνία κλπ.

- Πριν πάμε όμως στο σήμερα, να
σημειώσουμε ότι η ΠΟΑΣΥ βρέθηκε
στην ανάγκη να εκδίδει δικό της έν-
τυπο από την αρχή της ύπαρξής της
διότι εκείνα τα χρόνια τα κυρίαρχα
ΜΜΕ ήταν εχθρικά ακόμα και στην
ιδέα του συνδικαλισμού και άρα χρει-
αζόταν δικό της έντυπο για να στηρί-
ζει τον αγώνα και τα αιτήματά της.

Έτσι, είναι. Η Νέα Αστυνομία εκδίδε-

ται ανελλιπώς από το 1999 και από τότε

καταγράφει πιστά όλα τα συνδικαλιστι-

κά δρώμενα στο χώρο μας. Είναι δε το

μοναδικό κλαδικό έντυπο που αποτυ-

πώνει τις δραστηριότητες του Διοικητι-

κού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και

τις κυριότερες ενέργειες των Πρωτο-

βαθμίων Ενώσεων σε σχέση με το διεκ-

δικητικό τους πλαίσιο και την Ομοσπον-

δία. Και έχει αυτό τη σημασία του διότι

στη χώρα μας είμαστε ένας από τους λί-

γους συνδικαλιστικούς φορείς που κα-

ταφέραμε να έχουμε αυτήν την εκδοτική

παρουσία. Είναι ένα αξιοζήλευτο κλαδι-

κό έντυπο, ένα κεκτημένο με ισχυρή

δυναμική που δεν αφήνει αδιάφορη την

εξουσία. Το ζητούμενο είναι πώς θα

βελτιώσουμε την παρουσία μας ώστε

και ο συνάδελφος να συμμετέχει πιο

ενεργά σε αυτήν την προσπάθειά μας.

- Τι πιστεύετε ότι πρέπει να προ-
σέξουμε;

Η έκδοση της Νέας Αστυνομίας απο-

τελεί πλέον για μας μια πρόκληση με την

έννοια ότι είναι σχεδόν το μοναδικό έν-

τυπο που μπορεί κανείς να διαβάσει συ-

νολικά για τις δραστηριότητές της Ομο-

σπονδίας μας. Παρουσιάζει αυθεντικά

και χωρίς διαμεσολαβήσεις τη δράση

μας. Κάθε τεύχος αποτυπώνει το είναι

μας και άρα κάθε τεύχος είναι μια πρό-

κληση και για το αγωνιστικό μας επίπε-

δο. Σε μια εποχή βέβαια όπου ο κόσμος

γενικά δεν διαβάζει αλλά περιμένει να

ακούσει στα γρήγορα τι γίνεται ή δεν

γίνεται, μόνο από τις τηλεοράσεις, τα

ραδιόφωνα ή από κάποια ενημερωτικά

σάιτ, η πρόκληση είναι ακόμα πιο μεγά-

λη. Αν αναφερθούμε δε και στη διαμάχη

που έχει ξεσπάσει εδώ και χρόνια για το

ρόλο του έντυπου και του ηλεκτρονικού

τύπου, το θέμα περιπλέκεται ακόμα πε-

ρισσότερο. Άλλοι υποστηρίζουν ότι ήρθε

το τέλος των εφημερίδων και άλλοι

ακριβώς το αντίθετο, με αφορμή τις

ψευδείς ειδήσεις και τους κινδύνους

που εγκυμονεί η διακίνηση μη διασταυ-

ρωμένων πληροφοριών και καταγγε-

λιών, όπου οι σκοπιμότητες είναι εντε-

λώς διαφορετικές. Σε κάθε περίπτωση,

εμείς είμαστε συνδικαλιστικός φορέας

και τα κριτήριά μας δεν είναι μόνο οι-

κονομικά. Μας ενδιαφέρει και το κό-

στος των εκδόσεων σε σχέση με το

αποτέλεσμα και γι’ αυτό θέλουμε να μην

πηγαίνει στράφι η συνδρομή του συνα-

δέλφου μας. Πιστεύω όμως ακράδαντα

ότι ο συνάδελφος ξέροντας και μόνο ότι

υπάρχει αυτό το έντυπο και κάποιοι

γράφουν γι’ αυτόν, μας εμπιστεύεται και

στηρίζει την προσπάθειά μας. 

- Όποιος παρακολουθεί πάντως το
επίπεδο προβολής των δραστηριοτήτων
της Ομοσπονδίας, αλλά και των Πρω-
τοβαθμίων Ενώσεων, θα παρατηρήσει

ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το
μερίδιο προβολής των κινητοποιήσεων
και γενικά του δημόσιου λόγου μας.

Αυτό είναι αλήθεια, αλλά πιστεύω ότι

είναι συγκυριακό. Ο ιδιωτικός τομέας της

ενημέρωσης λειτουργεί με διαφορετικά

κριτήρια. Μακάρι να υπήρχε παντού και

πάντα αντικειμενική ενημέρωση. Η κομ-

ματική εξάρτηση και η πολιτική σκοπιμό-

τητα είναι μάστιγες που ταλανίζουν την

ενημέρωση και γι’ αυτό υπάρχει και η

απαξίωση που προανέφερα. Εμείς επο-

μένως δεν πρέπει να αυτοπαγιδευτούμε

αλλά αντιθέτως πρέπει να ενισχύσουμε

την επικοινωνιακή μας ασπίδα. Να έχου-

με μια συγκροτημένη παρουσίαση για να

αντιμετωπίσουμε και το φαινόμενο που

έχει δημιουργηθεί με την λεγόμενη πο-

λυγλωσσία των παρατάξεων στο χώρο

μας. Μακάρι να ήταν όλα ιδανικά πλα-

σμένα, αλλά όταν υπάρχουν σκοπιμότη-

τες, όταν κάποιοι για δικούς τους λόγους

χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δι-

κτύωσης και δημιουργούν πολλές φορές

εσφαλμένες εντυπώσεις, τότε εμείς πρέ-

πει να ανησυχούμε δημιουργικά. Θέλω

να πιστεύω ότι πολλοί συνάδελφοι πα-

ρακολουθούν τι συμβαίνει μέσα στο «ιν-

τερνετικό οικοδόμημα», αντιλαμβάνονται

τη σύγχυση που δημιουργείται ορισμένες

φορές, αλλά σε κάθε περίπτωση αναμέ-

νουν την επίσημη φωνή της ΠΟΑΣΥ για

να σχηματίσουν άποψη και να πάρουν

θέση. Η αποστροφή που προκαλούν ορι-

σμένοι με τη στάση τους στην πλατιά μά-

ζα των αστυνομικών, είναι για μας η κα-

λύτερη απόδειξη ότι φυλάττουμε Θερμο-

πύλες. Επειδή όμως δεν αρκεί να επανα-

παυόμαστε στις κεκτημένες θέσεις μας,

επιβάλλεται η διαρκής επαγρύπνηση και

βελτίωσή μας και στον επικοινωνιακό

τομέα, ενισχύοντας την παρουσία μας

τόσο στο σάιτ της ΠΟΑΣΥ καθημερινά,

όσο και στην εφημερίδα μας. 

Η άποψη ότι υπάρχει χαμηλή ανα-

γνωσιμότητα, με δεδομένο το χαμηλό

αναγνωστικό ενδιαφέρον του Έλληνα,

δεν είναι ακριβής. Ο αντίκτυπος είναι τε-

ράστιος και το λέω μετά λόγου γνώσεως

διότι γνωρίζω ότι καμία κυβέρνηση, κα-

μία εξουσία δεν θέλει να έχει μπροστά

της συνδικαλιστικά έντυπα και μάλιστα

υψηλού επιπέδου, με έναν πύρινο κα-

θαρό και αξιόπιστο συνδικαλιστικό λό-

γο. Τη βολεύει ένα γλυκανάλατο ανά-

γνωσμα και μια κριτική εκ του ασφα-

λούς. Η εξουσία φοβάται τον έντυπο λό-

γο γιατί τα γραπτά μένουν και όταν αυτά

διακινούνται με μια επιμελημένη έκδοση,

είναι ο αδιάψευστος μάρτυρας που εκ-

θέτει εκείνους που έχουν λερωμένη τη

φωλιά τους. Ο ηλεκτρονικός τύπος έχει

επίσης τη δυναμική του λόγω της αμε-

σότητας της επικοινωνίας  αλλά πολλοί

λένε ότι τους θυμίζει το σοφό γνωμικό

«έπεα πτερόεντα». Αθροιστικά, τι μένει

από όσα λέγονται ή γράφονται και πα-

ραμένουν κάπου διάσπαρτα στο διαδί-

κτυο; Μάλλον μόνο οι εντυπώσεις.

Εξάλλου, η Ομοσπονδία μας δεν

απευθύνεται μόνο στους συνδικαλιστές

αστυνομικούς. Απευθύνεται σε όλη την

αστυνομία και σε όλη την κοινωνία. Άρα

πρέπει να υπολογίζει τους συσχετισμούς

εντός κι εκτός αυτής, αξιοποιώντας στο

έπακρον τα δικά της μέσα επικοινωνίας,

ως σταθερή πυξίδα του συνδικαλιστικού

της λόγου. Αλλιώς θα χαθεί στον κυ-

κεώνα των σκοπιμοτήτων των καναλιών

και του διαδικτύου που επίσης λειτουρ-

γεί με οικονομικά κριτήρια και όχι γιατί

ανακάλυψε ξαφνικά το λειτούργημα της

ενημέρωσης και της προόδου των

αστυνομικών.

- Είπατε νωρίτερα ότι ο συνάδελφος
αναμένει την έκδοση της εφημερίδας
και ότι μας εμπιστεύεται. Αρκεί όμως
αυτό;

Όχι φυσικά, γι’ αυτό λέμε ότι πρέπει

να βελτιωθούμε. Επιβάλλεται ο εμπλου-

τισμός της ύλης της εφημερίδας για να

γίνει και πιο ελκυστική. Η εφημερίδα

απευθύνεται προφανώς στα συνδικαλι-

στικά στελέχη που οφείλουν ούτως ή

άλλως να είναι ενήμερα άμεσα για τη

δράση της ΠΟΑΣΥ και πριν ακόμα από

την έκδοση της εφημερίδας, αλλά κυ-

ρίως απευθύνεται στον απλό αστυνομι-

κό, που συνειδητοποιεί ότι με την πε-

ριοδικότητα της εφημερίδας υπάρχει

ενδιαφέρον γι’ αυτόν. Αν βλέπει την

εφημερίδα μια στις τόσες, και όχι στα-

θερά, παύει να υπάρχει ενδιαφέρον.

Καταρρέει η σοβαρότητα του εγχειρή-

ματος. Αυτό ισχύει και με τη διακίνηση

οποιασδήποτε εφημερίδας. Δεν φτάνει

να την τυπώσεις. Εξίσου σημαντικό είναι

να φτάσει στον αποδέκτη της.

- Για το σάιτ μας;
Μιλάμε και για το σάιτ της ΠΟΑΣΥ που

αποτελεί πηγή ειδήσεων και για τα ιδιω-

τικά ενημερωτικά σάιτ. Γι’ αυτό τόνισα

από την πρώτη στιγμή ότι θα προσπα-

θήσουμε να τα βελτιώσουμε ώστε ο συ-

νάδελφος να βρίσκει χρήσιμες πληρο-

φορίες για τη δραστηριότητα και την

αποτελεσματικότητα της Ομοσπονδίας

μας. Να αισθάνεται ο συνάδελφος ότι

νοιαζόμαστε γι’ αυτόν και δίνουμε λύσεις

στα προβλήματά του, στο βαθμό που το

επιτρέπει ο ρόλος μας. Είμαστε εξωστρε-

φείς στη δράση μας, ενδιαφερόμαστε

ευρύτερα για τα προβλήματα της κοινω-

νίας και των συμπολιτών μας. Δεν είμα-

στε μια κλειστή συντεχνία. Γι’ αυτό θέλω

να γνωρίζουν οι συνάδελφοί μας ότι κά-

θε υπόδειξη, κάθε καταγγελία, κάθε

άποψη για τα θέματα που μας απασχο-

λούν, είναι ευπρόσδεκτη. Με τη συμμε-

τοχή τους θα στηρίξουν εμπράκτως την

προσπάθειά μας και θα συμβάλλουν έτσι

και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία

των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων και της

Ομοσπονδίας μας. Εμείς από την πλευρά

μας θα το προσπαθήσουμε. Θα αναπτύ-

ξουμε την ενημερωτική - επικοινωνιακή

πολιτική της Ομοσπονδίας μας πέρα από

την απλή δημοσιοποίηση των όποιων

εγγράφων ή ανακοινώσεών της για διά-

φορα θέματα. Το κάνουμε ήδη με τις

παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας για γενι-

κότερα επίκαιρα ζητήματα κοινωνικού

και πολιτικού ενδιαφέροντος. Η δραστη-

ριοποίηση των Ομάδων εργασίας είναι

επίσης για μας μια πρόκληση. Υπάρχει

πεδίο δόξης λαμπρόν και με λυπεί πολ-

λές φορές όταν ακούω κάποιους να λένε

«τι κάνει η Ομοσπονδία» ή ότι απέτυχε

εδώ κι εκεί η Ομοσπονδία. Αυτά λέγον-

ται και γράφονται εκ του πονηρού από

εκείνους που παραβλέπουν το γεγονός

ότι οι συνδικαλιστές δεν ασκούν κυβερ-

νητική εξουσία. Η κυβέρνηση είναι εκεί-

νη που δεν ικανοποιεί βασικά αιτήματα

και δεν λύνει απλά προβλήματα ακόμα

και αυτά της καθημερινότητας, που δεν

σχετίζονται άμεσα με τους δανειστές και

τα μνημόνια. 

Άρα, ένας καλά ενημερωμένος αστυ-

νομικός, είναι ο καλύτερός μας σύμμα-

χος στον αγώνα που κάνουμε για τα δι-

κά του προβλήματα. Εμείς από την πλευ-

ρά μας οφείλουμε να διατηρήσουμε

ζωντανό το ενδιαφέρον των αστυνομι-

κών για τα συνδικαλιστικά δρώμενα. Όχι

μόνο διότι η επίλυση πολλών προβλη-

μάτων απαιτεί πλέον και χρήμα και χρό-

νο, αλλά και διότι, πολλοί πίστευαν ότι ο

συνδικαλιστής είναι εκείνος που θα τους

λύσει το πρόβλημα έστω και με πλάγια

μέσα. Αν το ρουσφέτι ήταν δουλειά των

πολιτικών, προφανώς και δεν πρέπει να

επιστρέψει μέσω προσωπικών «εξυπη-

ρετήσεων», αδιάφορα από το γενικότερο

συμφέρον. Και δεν εννοούμε τα υπαρ-

κτά προσωπικά προβλήματα για τα οποία

προφανώς όταν υποβάλλονται στο σω-

ματείο ή την ΠΟΑΣΥ πρέπει να εξετάζον-

ται με πνεύμα συλλογικό και με αισθή-

ματα συναδελφικής αλληλεγγύης και

ανθρωπισμού. Εννοούμε ότι με τη δη-

μοσιοποίηση όσων μπορούν και πρέπει

να δημοσιοποιούνται, αναπτύσσεται μια

δυναμική που λειτουργεί πιεστικά προς

την κατεύθυνση της αντιμετώπισής τους.

Αποκαλύπτονται οι πραγματικά υπεύθυ-

νοι και οι οποίοι οφείλουν να λογοδο-

τήσουν και μέσα από τα έντυπά μας.
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Συναγερμός σήμανε στα επιτελεία των Ομοσπονδιών μόλις έγιναν γνωστές 
οι παράνομες μεθοδεύσεις στο θέμα του μισθολογίου

Οι δεσμεύσεις των πολιτικών κομμάτων κατά τις ενημερωτικές συναντήσεις με τις Ομοσπονδίες μας

Σ
ε έκτακτη συνεδρίαση προχώρησαν στις  18

Δεκεμβρίου 2017 οι πρόεδροι των Ομοσπον-

διών των Σωμάτων Ασφαλείας, με αντικείμενο

συζήτησης τις τελευταίες μισθολογικές εξελίξεις και

ειδικότερα τη χορήγηση μισθολογικών ωριμάνσεων

χωρίς την ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου, καθώς και

τη μεθόδευση αλλαγής του χρόνου έναρξης των

νέων μισθολογικών διατάξεων (ν.4472/2017).

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, συνεκτιμώντας

τα μέχρι τώρα γεγονότα, αλλά και τα έγγραφα που

έχουν διαρρεύσει από το ΥΠΕΘΑ, κατέληξε ομό-

φωνα στο συμπέρασμα ότι, από πλευράς της Κυ-

βέρνησης, υπάρχει άνιση μισθολογική μεταχείριση,

τόσο μεταξύ στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας

και των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και μεταξύ στε-

λεχών των τριών (3) Σωμάτων των Ενόπλων Δυ-

νάμεων. Απορίας άξιο βέβαια είναι, πώς δόθηκαν

οι προαναφερόμενες μισθολογικές ωριμάνσεις,

όταν το νομοθετικό πλαίσιο δεν έχει αλλάξει και

οι διατάξεις είναι κοινές για όλα τα στελέχη;

Παράλληλα, για άλλη μια φορά, διαπιστώθηκε

το ανεφάρμοστο του νέου μισθολογίου, αυτό που

οι Ομοσπονδίες μας πρώτες είχαν καταγγείλει, εν-

τός και εκτός Βουλής, κατά τη διάρκεια της συζή-

τησης και ψήφισής του, αφού την 14-12-2017

κατατέθηκε τροπολογία από την Κυβέρνηση με την

οποία παρατείνονται οι προθεσμίες εφαρμογής

αυτού, αναφορικά με τις διατάξεις που σχετίζονται

με τα επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου. Αλήθεια,

πόσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τη σύνταξη

και την έκδοση μιας Κοινής Υπουργικής Απόφα-

σης; Όλες οι παραπάνω ενέργειες, δημιουργούν

πολλά ερωτήματα που θέλουν απαντήσεις και όχι

στρουθοκαμηλισμούς! Θυμίζοντας ότι, το νέο μι-

σθολόγιο είναι προϊόν μη δημοκρατικών διαδικα-

σιών, αφού ουδέποτε εισήχθη σε δημόσια διαβού-

λευση, αλλά κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων

με τη μορφή του επείγοντος, σε νομοθέτημα που

περιελάμβανε και άλλες επονείδιστες διατάξεις για

το κοινωνικό σύνολο, όπως η περικοπή της προ-

σωπικής διαφοράς στους συνταξιούχους, η μεί-

ωση του αφορολόγητου, κ.λπ. 

Καλούμε την Κυβέρνηση, έστω και τώρα, να

αποσύρει το νέο μισθολόγιο και να μπει σε ουσια-

στικό διάλογο με τους εκπροσώπους των εργαζο-

μένων για τις αποδοχές τους λαμβάνοντας υπόψη

της τις αμετάκλητες αποφάσεις του ΣτΕ για την

επαναφορά των μισθών στα επίπεδα του 2012. 

Το κίνημά μας εν αναμονή των δημοσίων εξη-

γήσεων από τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, θα κλιμα-

κώσει τις αντιδράσεις του και παράλληλα θα προβεί

σε συναντήσεις με όλα τα πολιτικά κόμματα για

ενημέρωσή τους και περαιτέρω ανάδειξη του μεί-

ζονος ζητήματος που έχει προκληθεί με αποκλειστι-

κή ευθύνη της Κυβέρνησης. Η τήρηση των νόμων

και του Συντάγματος είναι υποχρέωση όλων μας!!!

Σ
το πλαίσιο της ενημέρωσης των

πολιτικών κομμάτων σύμφωνα με

τις αποφάσεις των προέδρων των

Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας,

πραγματοποιήθηκαν στη Βουλή των Ελ-

λήνων συναντήσεις διαδοχικά με τη Νέα

Δημοκρατία, τη Δημοκρατική Συμπαρά-

ταξη ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ και το ΚΚΕ, προ-

κειμένου να θέσουμε υπόψη τους τις

μονομερείς ενέργειες του Υπουργείου

Εθνικής Αμύνης, που για μια ακόμα φο-

ρά διαχωρίζει τους εργαζόμενους στα

Σώματα Ασφαλείας από τους στρατιω-

τικούς, παραβιάζοντας την ισχύουσα

νομοθεσία για τη χορήγηση των μισθο-

λογικών ωριμάνσεων για το 2017.

Ειδικότερα, κατά τη συνάντηση με το

κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης

ενημερώθηκε ο Τομεάρχης Εσωτερικών

της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάκης Βορί-
δης, ο Αναπληρωτής Τομεάρχης Εσωτε-

ρικών κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, οι

βουλευτές κ.κ. Ιωάννης Τραγάκης,
Κων/νος Γκιουλέκας και Δημήτρης Κυ-
ριαζίδης, ενώ στη Δημοκρατική Συμπα-

ράταξη ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ ενημερώθηκε ο

βουλευτής κ. Θεόδωρος Παπαθεοδώρου
και στο ΚΚΕ ο κ. Χρήστος Κατσιώτης.

Σε όλους τους

συνομιλητές μας

εξηγήσαμε τη δια-

φορετική μεταχείρι-

ση και εφαρμογή

του ειδικού μισθο-

λογίου και μάλιστα

με μη σύννομο τρό-

πο με αποτέλεσμα

να εγείρονται ερω-

τηματικά για την

ακολουθητέα τακτι-

κή αφενός, αφετέ-

ρου δε για τη διάθεση του συγκεκριμέ-

νου κονδυλίου εκτός προϋπολογισμού

και απ' ότι φαίνεται με τη σιωπηρή ανοχή

του Υπουργείου Οικονομικών.

Για τη νέα αυτή εξέλιξη εκφράσαμε την

διαμαρτυρία μας και τονίσαμε ότι απαι-

τούμε από τους αρμόδιους υπουργούς

πειστικές απαντή-

σεις και κυρίως να

υιοθετήσουν το αί-

τημά μας για από-

συρση του μισθο-

λογίου και έναρξη

διαλόγου από μη-

δενική βάση με

στόχο τη σύνταξη

ενός δίκαιου και

βιώσιμου νόμου

που θα λαμβάνει

υπόψη του και τις

τελεσίδικες αποφάσεις του Συμβουλίου

της Επικρατείας με ισότιμη και όχι επιλε-

κτική μεταχείριση του συνόλων των εν-

στόλων.

Οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμά-

των συμμερίστηκαν το δίκαιο του αιτή-

ματός μας δηλώνοντας από την πλευρά

τους ότι μέσω του κοινοβουλευτικού

ελέγχου θα αναδείξουν τις ευθύνες της

Κυβέρνησης και θα ζητήσουν από τους

αρμόδιους Υπουργούς να πάψουν να

απαξιώνουν τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα

Σώματα Ασφαλείας αντιμετωπίζοντας

όσους αμείβονται με το ενιαίο μισθολό-

γιο Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων

Δυνάμεων, σύμφωνα με τις συνταγματι-

κές επιταγές και όχι κατά το δοκούν,

εξυπηρετώντας μικροπολιτικά και μικρο-

κομματικά συμφέροντα.

Δεν θα περάσει η άνιση μισθολογική μεταχείριση

Να μην απαξιώνει η κυβέρνηση τους ένστολους

Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνουν οι σχετικές  
Η Ομοσπονδία μας έχει ήδη ξεκινήσει ενέργειες για την ανά 

Απίστευτες προχειρότητες και λάθη
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Κ
ατά τη διάρκεια συ-

νέντευξης τύπου που

έδωσε στις 27 Δε-

κεμβρίου 2017 στο ΥΕΥΘΑ,

ο υπουργός κ. Πάνος Καμ-

μένος, αντί να δώσει πει-

στικές απαντήσεις για τη μη

συμμόρφωση της κυβέρνη-

σης στις αποφάσεις του ΣτΕ

και να εξηγήσει γιατί το νέο

μισθολόγιο τυγχάνει της

καθολικής αποδοκιμασίας,

προτίμησε να επιρρίψει τις ευθύνες στο συνδι-

καλιστικό μας κίνημα και ειδικότερα στον πρό-

εδρο της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρη Γερακαράκο.

Άμεση ήταν η αντίδραση του συνδικαλιστικού

μας κινήματος δια των προέδρων όλων των

Ομοσπονδιών, οι οποίοι με κοινή τους ανακοί-

νωση στις 28 Δεκεμβρίου 2017 τόνισαν:

Χθες, προς έκπληξή μας είδαμε τον Υπουργό

Εθνικής Άμυνας, αντί να δίνει εξηγήσεις για τα

λάθη, τις παρατυπίες και τις στρεβλώσεις του

νέου μισθολογίου, να επιτίθεται κατά του Συν-

δικαλιστικού Κινήματος. Μια αναίτια επίθεση,

όταν από την πρώτη στιγμή είχαμε καταγγείλει,

τόσο εντός της Βουλής, όσο και εκτός αυτής,

όλα όσα σήμερα και με επτά (7) μήνες καθυστέ-

ρησης διαπιστώνονται και εκφράζονται δημόσια

από τον αρμόδιο Στρατηγό των οικονομικών

των Ενόπλων Δυνάμεων.

Θυμίζουμε στον κ. Υπουργό, ότι στον ίδιο ως

άνω Στρατηγό που σήμερα

παραδέχεται τις στρεβλώ-

σεις του μισθολογίου, εσείς

δίνατε από τα έδρανα της

Βουλής συγχαρητήρια και

σήμερα σας φταίνε τα άλλα

Υπουργεία που είναι ανε-

παρκή (κατά τη δήλωσή

σας) και το συνδικαλιστικό

μας κίνημα που δήθεν δεν

επέτρεψε να ψηφίσετε τρο-

πολογία για την αναδρομι-

κότητα των κρατήσεων. Αλήθεια, ποιος ψήφισε

το νέο μισθολόγιο με αναδρομική εφαρμογή

από 01-01-2017, το συνδικαλιστικό κίνημα ή

η συγκυβέρνηση σας;

Πραγματικά λυπούμαστε. Προσπαθείτε εντέ-

χνως να κρύψετε την αδυναμία αποδοχής ενός

λάθους μισθολογίου που η συγκυβέρνησή σας

δημιούργησε, ρίχνοντας ευθύνες εκεί που δεν

υπάρχουν, ενώ ξεχνάτε τα όσα λέγατε προεκλο-

γικά για τις αποφάσεις του ΣτΕ. Τέλος, καλούμε

την Κυβέρνηση, έστω και μετά την εφαρμογή

του νέου μισθολογίου, να το αποσύρει και να

μπει σε ουσιαστικό διάλογο με τους εκπροσώ-

πους των εργαζομένων για τις αποδοχές τους,

λαμβάνοντας υπόψη τις αμετάκλητες αποφά-

σεις του ΣτΕ για την επαναφορά των μισθών

στα επίπεδα του 2012. Καλή Χρονιά σε όλο τον

κόσμο και φώτιση πρωτίστως σε όσους κυβερ-

νούν τον τόπο!!

Σ
το πλαίσιο των αγωνιστικών δράσεων που

αναπτύσσει το συνδικαλιστικό κίνημα στη χώ-

ρα, συνεδρίασαν χθες, 16 Ιανουαρίου 2018,

τα προεδρεία των Ομοσπονδιών των Σωμάτων

Ασφαλείας & Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να

χαράξουν ενιαία πολιτική αντιμετώπισης στα κοινά

προβλήματα των ενστόλων, ενώ αποφάσισαν να

προβούν σε διοργάνωση κοινής Συνδιάσκεψης την

29 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12.00΄, στο ξενοδο-

χείο Τιτάνια, στην Αθήνα.

Ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθούν τα θέ-

ματα που σχετίζονται με τη μη εφαρμογή των απο-

φάσεων του ΣτΕ, τις αδικίες και τις στρεβλώσεις του

νέου μισθολογίου, τη βιωσιμότητα του ασφαλιστι-

κού συστήματος, τη μη έκδοση των εγκυκλίων ανα-

γνώρισης χρόνων ασφάλισης, την άνιση και αντι-

συνταγματική αντιμετώπιση των στελεχών στα

οδοιπορικά έξοδα, τα θεσμικά προβλήματα και άλλα

γενικότερου ενδιαφέροντος ζητήματα για τα οποία

απαιτείται συμπόρευση και συστράτευση.

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, με γνώμονα την

ενιαία αντιμετώπιση όλων των εργαζομένων στα

Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις,

συντονίζει τις δράσεις και τις ενέργειές του, ως

απάντηση στην πολιτική που ακολουθεί η κυβέρ-

νηση, η οποία πλήττει όλους ανεξαιρέτως τους κλά-

δους και το ανθρώπινο δυναμικό τους. Η βαριά

σκιά των Μνημονίων, τα δυσβάσταχτα βάρη και οι

παρενέργειες που έχουν προκαλέσει στη λειτουργία

των ευαίσθητων Τομέων της Εσωτερικής και της

Εξωτερικής Ασφάλειας της χώρας, επιβάλλουν, όσο

ποτέ άλλοτε, ένα αρραγές μέτωπο όλων των οργα-

νωμένων συνδικαλιστικών μας δυνάμεων. Κοινός

μας στόχος, να αποτινάξουμε τη μνημονιακή λαί-

λαπα και να επαναφέρουμε την αξιοπρέπεια, καθώς

και την επαγγελματική προοπτική που επιβάλλεται

και αρμόζει στα σκληρά εργαζόμενα στελέχη των

Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αν δεν επιτύχουμε το αδύνατο, θα βρεθούμε αν-

τιμέτωποι με το αδιανόητο!!!

Πρωτοφανής επίθεση του ΥΕΘΑ
κατά του προέδρου της Ομοσπονδίας

διορθώσεις και συμψηφισμοί, απάντησε η Ηγεσία.
δειξη της αντισυνταγματικότητας και του νέου μισθολογίου

Ο
δυνηρές εκπλήξεις ανέμεναν τους ένστολους στις 20 Δεκεμ-

βρίου 2017, ημέρα ανάρτησης των αναλυτικών σημειωμάτων

αποδοχών με βάση τις νέες επαίσχυντες μισθολογικές διατάξεις. 

Όπως τονίστηκε αμέσως από την Ομοσπονδία μας, με αυτόν τον

τρόπο και η ενεστώσα πολιτική κατάσταση, προσέθεσε ένα επιπλέον

κομμάτι στο πάζλ των μνημονιακών περικοπών στους μισθούς και στις

συντάξεις που δημιούργησαν «επιτυχώς» οι προηγούμενες Κυβερνή-

σεις. Παρά τις έντονες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις μας, εντός και

εκτός Βουλής, από την πρώτη μέρα κατάθεσης του σχετικού νομοσχε-

δίου, η Κυβέρνηση δεν έκανε δεκτό το αίτημά μας για απόσυρση και

διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, ενώ κάποιοι

παράλληλα προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι δεν είναι «ελέφαντες»!!

Επτά (7) μήνες αργότερα και μετά από έντονο πολιτικό παρασκήνιο,

με τροπολογίες που προωθήθηκαν στη Βουλή και με άλλες που δεν

έφτασαν ποτέ, με Υπουργικές αποφάσεις που υπεγράφησαν και με άλ-

λες που εκκρεμούν ακόμα, με ωριμάνσεις που δόθηκαν πέρα και πάνω

από την υφιστάμενη νομοθεσία, διαπιστώνουμε όλοι, αυτά που η Ομο-

σπονδία μας πρώτη είχε καταγγείλει, αναφορικά με τις στρεβλώσεις

και τις αδικίες του νέου μισθολογίου και κυρίως με τη μη εφαρμογή

των αποφάσεων του ΣτΕ.

Στο νέο μισθολόγιο, όπως επισημαίνουμε και όλο αυτό το χρονικό

διάστημα, κυριαρχούν έντονα η προσωπική διαφορά που εφαρμόζεται

στην πλειοψηφία των συναδέλφων μας, αλλά και λάθη, τα οποία δυ-

στυχώς είναι αρκετά και αφορούν, τόσο τις αποδοχές του προσωπικού,

όσο και τις κρατήσεις αυτού. Ειδικότερα δε, παρατηρείται η μη εφαρ-

μογή της νέας απόφασης του Ταμείου μας από την αρμόδια Διεύθυνση

του Αρχηγείου, αναφορικά με τα νέα μειωμένα ποσοστά κρατήσεων,

ενώ είχαν παρουσιαστεί αναλυτικά τον προηγούμενο μήνα στο ΔΣ της

Ομοσπονδίας μας (11/2017), αλλά και αναρτήθηκαν εγκαίρως στο

ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Αναφορικά με τα προαναφερόμενα λάθη, αλλά και με τη μη

χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίου στους δικαιούχους, η ΠΟΑΣΥ

ενημέρωσε τους συναδέλφους ότι ήδη έχουν καταγγελθεί αυτά από

την πλευρά μας στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο μας

απάντησε ότι, σε συνέχεια της πρόσφατης ενημερωτικού χαρακτήρα

διαταγής του σχετικά με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου, θα συ-

νεκτιμήσει όλα τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και στο επόμενο

χρονικό διάστημα θα γίνουν οι σχετικές διορθώσεις και συμψηφισμοί.

Η Ομοσπονδία μας, όπως γνωρίζετε, έχει ήδη ξεκινήσει ενέργειες

για την ανάδειξη της αντισυνταγματικότητας και του νέου μισθολογίου.

Με τον συνδικαλιστικό μας αγώνα θα αποκρούσουμε κάθε αδικία εις

βάρος των συναδέλφων μας. Ο εμπαιγμός δεν θα περάσει, το δίκαιο

θα νικήσει!! Ειδικότερα, σε ότι αφορά τη διόρθωση των λαθών, η Ομο-

σπονδία απέστειλε έγγραφο και στον Προϊστάμενο του Κλάδου Οικο-

νομικοτεχνικής Υποστήριξης & Πληροφορικής Α.Ε.Α. Υποστράτηγο κ.

Γεώργιο Κωτσάκη, τονίζοντας ότι με την εφαρμογή του Ν. 4472/17

(Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του

Ν.4387/16, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και με-

ταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις,

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο) παρατηρήθηκαν σημαντικά λάθη και παρα-

λείψεις, εμφαίνοντα τόσο στο αναλυτικό σημείωμα αποδοχών, όσο και

στη μισθολογική καταβολή με υπέρμετρες κρατήσεις συνταξιοδοτικών

εισφορών.

Το εύλογο χρονικό διάστημα των επτά (7) και πλέον μηνών από την

ψήφιση του νόμου (Μάιος 2017 ) έως και την εφαρμογή του

(01/01/2018 ) δυστυχώς, δεν κατέστη αρκετό ώστε οι αρμόδιες Δι-

ευθύνσεις και υπηρεσίες του Σώματος να εναρμονιστούν πλήρως, με

φυσικό επακόλουθο να δημιουργηθεί εύλογη αναστάτωση στο αστυ-

νομικό προσωπικό.

Για το λόγο αυτό, κρίνουμε σκόπιμο σύμφωνα και με το επισυνα-

πτόμενο υπ΄ αριθμ. 1/2018 από 07/01/2018 έγγραφο της Ένωσης

Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας όπως, αναρτηθούν σχετικοί αναλυ-

τικοί πίνακες, σε συνέχεια με το θέμα εγγράφου του Α.Ε.Α. περί απο-

κατάστασης και διόρθωσης των όποιων λαθών στη μισθοδοσία μας,

με απώτερο σκοπό την επαναφορά της ηρεμίας στα στελέχη της Ελλη-

νικής Αστυνομίας ώστε αυτά, απερίσπαστα να αφοσιωθούν στο επί-

μοχθο έργο τους και την αποστολή τους.

στις μισθοδοσίες με το νέο μισθολόγιο

Με κοινή τους δήλωση οι πρόεδροι όλων των Ομοσπονδιών αντικρούουν 
τις κατηγορίες και του υπενθυμίζουν τις αμετάκλητες αποφάσεις του ΣτΕ 

για την επαναφορά των μισθών στα επίπεδα του 2012

Στη διοργάνωση κοινής Συνδιάσκεψης την 29 Ιανουαρίου 2018 
και ώρα 12.00΄, στο ξενοδοχείο Τιτάνια, στην Αθήνα 

προχωρούν οι Ομοσπονδίες

Κοινή δράση των Ομοσπονδιών Σωμάτων
Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων
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Α
ντιπροσωπεία του Προεδρείου της

Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων

Αθηνών με επικεφαλής τον νέο της

πρόεδρο κ. Δημοσθένη Πάκο, συναντή-

θηκε στις 21-12-2017 με τον Γενικό

Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής, Υπο-

στράτηγο κ. Αλκιβιάδη Ασημακόπουλο
και έθεσε υπόψη του τα προβλήματα τα

οποία αντιμετωπίζουν συνάδελφοί μας.

Όπως ανακοίνωσε το σωματείο, τονί-

στηκε σε αυτόν η μη τήρηση της εβδο-

μαδιαίας υπηρεσίας κατά παρέκκλιση

των διατάξεων του Π.Δ. 173/2013, καί-

τοι ο ίδιος ο κ. Γενικός με διαταγή του

είχε ζητήσει την απαρέγκλιτη τήρησή της.

Ζητήθηκε δε ο εξορθολογισμός όλων

των αναγκών για να μπορούν να πάρουν

τα ρεπό οι συνάδελφοί μας διότι αν συ-

νεχιστεί η ίδια κατάσταση θα πρόκειται

για «άπιαστο όνειρο».

Με ανακοινώσεις της η Ένωση ενημέ-

ρωσε επίσης τα μέλη της ότι ο αγώνας

που είχε δώσει για την καθαριότητα δι-

καιώθηκε αφού από την 1 Ιανουαρίου

2018, εκτός από το νέο έτος, καλωσο-

ρίζει στις Αστυνομικές Υπηρεσίες της

Αθήνας και τα συνεργεία καθαριότητας

που επιστρέφουν -όχι προσωρινά ελπί-

ζουμε-, ύστερα από απουσία δύο ετών,

με εξαίρεση μεμονωμένους μήνες. Τονί-

ζει μάλιστα ότι «πρέπει  αναγνωρίσουμε

τους «ήρωες» συναδέλφους μας, που

καθημερινά έδιναν τον «οβολό» τους

διατηρώντας ΜΟΝΟΙ τους τις Αστυνομι-

κές Υπηρεσίες σε αξιοπρεπή κατάσταση

από πλευράς καθαριότητας, από τον ήδη

πενιχρό και πετσοκομμένο μισθό τους».

Επίσης ανακοίνωσε ότι οι συνάδελφοι

που υπηρετούν στις ομάδες ΟΠΚΕ και οι

λοιποί συνάδελφοι των Υπηρεσιών επι-

πέδου Αρχηγείου και Διευθύνσεων ΓΑΔΑ

που ενίσχυσαν τις Υπηρεσίες των Νομών

Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκα-

νήσων και Σαμοθράκης από 1-1-2017

και μετά, καθίστανται δικαιούχοι του επι-

δόματος της παραγράφου Ε του άρθρου

172 του Ν. 4472/2017 (επίδομα παρα-

μεθορίου 100 ευρώ). Η Ένωση Αθηνών

ήδη με έγγραφό της στις συναρμόδιες

Υπηρεσίες, ζήτησε την επιτάχυνση των

γραφειοκρατικών διαδικασιών για την

έγκαιρη καταβολή του εν λόγω επιδόμα-

τος στους δικαιούχους, στις επόμενες

μισθοδοσίες. Δια ζώσης ενημέρωση έγι-

νε στις 21-12-17 και στους συναδέλ-

φους της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επι-

χειρήσεων Αττικής.

Και φόρος διαμονής
Η Ένωση Αθηνών ανέδειξε επίσης την

απαράδεκτη τακτική της κυβέρνησης να

μην αποζημιώνει εγκαίρως τους μετακι-

νηθέντες συναδέλφους. «Θα περίμενε

έτσι κανείς λογικά σκεπτόμενος, ότι όπου

το θεσμικό πλαίσιο το επέτρεπε και οι αν-

τικειμενικές συνθήκες το επέβαλλαν, η

Κυβέρνηση να στηρίζει τα στελέχη της

Ελληνικής Αστυνομίας , να επιδιώκει να

τους αντισταθμίσει μερικώς τις μεγάλες

τους εισοδηματικές απώλειες και να τους

τονώσει τα οικονομικά. Αντ’ αυτού η Κυ-

βέρνηση κινείται με «τιμωρητική» διάθεση

απέναντί ΜΑΣ και εμφανίζεται συνεχώς με

δυο πρόσωπα!! Δηλαδή, όπου είναι να

κάνει περικοπές στην μισθοδοσία, κινείται

με αστρικές ταχύτητες και όπου είναι να

δώσει αυτά που θεσμικά τους οφείλει,

κωφεύει επιδεικτικά και κινείται υποτονι-

κά με μηδενικές ταχύτητες. Χαρακτηρι-

στική είναι η περίπτωση με τις εκτός

έδρας αποζημιώσεις των Αστυνομικών

και με το εισπρακτικό μέτρο του φόρου

διαμονής υπέρ του δημοσίου, βάσει του

άρθρου 53 του ν. 4389/2016 που ήδη

με την έλευση του νέου έτους από 1-1-

2018 τέθηκε σε ισχύ.

Η έκδοση του Προεδρικού Διατάγμα-

τος που θα επικύρωνε την ψήφιση του ν.

4336/2015 με τον οποίο τέθηκαν σε

εφαρμογή οι νέες διατάξεις που αφο-

ρούν στις δαπάνες των μετακινουμένων

δημοσίων υπαλλήλων (συμπεριλαμβανο-

μένων και των στρατιωτικών & Σ.Α.), κα-

τόπιν πρότασης των Υπουργών Οικονο-

μικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών &

Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πο-

λίτη) και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτι-

λίας & Τουρισμού (νυν Ναυτιλίας & Νη-

σιωτικής Πολιτικής), επιβάλλονταν να γί-

νει εντός αποκλειστικής προθεσμίας εν-

νέα μηνών από την έναρξη ισχύος του

νόμου, ήτοι από την 01-01-2016. Παρά

ταύτα και ενώ έχει περάσει τόσος καιρός

από την ψήφιση του νόμου και ενώ συ-

νάμα υπήρχε άπλετος χρόνος για να επε-

ξεργαστούν οι συναρμόδιοι Υπουργοί το

Προεδρικό Διάταγμα, η Κυβέρνηση δεν

το έπραξε και συνεχίζει να κωφεύει επι-

δεικτικά έναντι της υποχρέωσής της στα

στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, παίρ-

νοντας αλλεπάλληλες αναβολές. Και ενώ

έχουν περάσει δυόμιση περίπου χρόνια

από την ψήφιση του πολυθρύλητου πλέ-

ον νόμου, η Κυβέρνηση έθεσε πάλι  μια

νέα παράταση στο φλέγον θέμα, με την

αναμενόμενη κατάθεση του Προεδρικού

Διατάγματος, να μετατίθεται για τις 30

Ιουνίου του 2018 !!!»

Στη συνέχεια αναφέρεται αναλυτικά

στον νέο φόρο διαμονής υπέρ του Δη-

μοσίου και στη σπουδή της κυβέρνησης

να τον εισπράξει, τονίζοντας ότι το σχε-

τικό άρθρο πρόκειται να τροποποιηθεί

άμεσα, ώστε να προβλέπεται πλέον ρητά,

ότι ο φόρος θα βαρύνει σε κάθε περίπτω-

ση τον ταξιδιώτη-διαμένοντα-χρήστη του

δωματίου ή διαμερίσματος και ότι επιβάλ-

λεται από τις ξενοδοχειακές και λοιπές

επιχειρήσεις προς τους διαμένοντες, η

έκδοση «ειδικού στοιχείου-απόδειξης εί-

σπραξης φόρου διαμονής», χωρίς το ει-

δικό αυτό στοιχείο να επιβαρύνεται με

ΦΠΑ, με την επικείμενη τροποποιητική

διάταξη να έχει ισχύ από 1-1-2018. Δη-

λαδή σε ό,τι αφορά τους Αστυνομικούς,

για τις υπηρεσιακές μετακινήσεις τους και

δη στο θέμα με τις μεταναστευτικές ροές,

που επιβάλλει συχνές μετακινήσεις τους,

ενώ η Κυβέρνηση από την μια κωφεύει

επιδεικτικά στην κατάθεση του Προεδρι-

κού Διατάγματος, που θα καθορίζει τις

εκτός έδρας αποζημιώσεις τους εδώ και

δυο χρόνια, από την άλλη κινείται με

ασύλληπτες ταχύτητες, στην θέσπιση και

εφαρμογή του φόρου διαμονής, με τον

οποίο οι αστυνομικοί καλούνται για υπη-

ρεσιακούς λόγους, να πληρώνουν φόρο

διαμονής από την τσέπη τους!!!

Διαμαρτυρία στον Aττικάρχη για τα ρεπό
Η Ένωση Αθηνών ενημέρωσε τους συναδέλφους για τις δραστηριότητες του προεδρείου. Δριμύτατη κριτική στην Κυβέρνηση

για την επιβολή φόρου διαμονής ενώ κωλυσιεργεί στην έκδοση του π.δ. για τις αποζημιώσεις

Η Ένωση Αθηνών ενημερώνει τα μέλη της για το νέο μισθολόγιο
Α

ντιπροσωπεία της Διοίκησης της Ένωσης

Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών προκειμέ-

νου να ενημερώσει τους συναδέλφους για τα

προβλήματα που προέκυψαν με την εφαρμογή του

νέου μισθολογίου, επισκέφτηκε τη Διεύθυνση Δια-

χείρισης Χρηματικού / ΑΕΑ και το ΤΕΑΠΑΣΑ, όπου

υπήρξε συνάντηση με τον προϊστάμενο του τμήμα-

τος Μισθολογίου της εν λόγω Διεύθυνσης, Α/Α'

Μπουλούκο  Φώτιο και την πρόεδρο του ΤΕΑΠΑΣΑ

Ταξίαρχο Χαρώνη Παναγιώτα και ενημερώθηκε διε-

ξοδικά για τα νέα δεδομένα και τον τρόπο που θα

διορθωθούν τα λάθη που υπήρξαν με την εφαρμογή

του νέου μισθολογίου.

Επιγραμματικά σας αναφέρουμε τι ειπώθηκε στις

προαναφερόμενες συναντήσεις:

Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού/Α.Ε.Α.
1. Τα λάθη στα σημειώματα αποδοχών εντοπί-

ζονται μέχρι στιγμής στην υπαγωγή συναδέλφων σε

λάθος κλιμάκια λόγω της προϋπηρεσίας τους ή της

θητείας τους στον στρατό και οι χρόνοι αυτοί δεν

ελήφθησαν σε ορισμένους υπόψη από την αρμόδια

Διεύθυνση του Αρχηγείου, η οποία τηρεί σχετικά αρ-

χεία και είναι αρμόδια για την υπαγωγή του κάθε

αστυνομικού στο αντίστοιχο κλιμάκιο. Καλό είναι

όσοι συνάδελφοι έχουν προϋπηρεσία ή στρατό,

αφού ελέγξουν πρώτα με προσοχή τα οικονομικά

και λοιπά στοιχεία της μισθοδοσίας τους, σε σχέση

με το νόμο 4472/2017 και διαπιστώσουν ότι έχουν

υπαχθεί σε λάθος κλιμάκιο, να το δηλώσουν στην

Υπηρεσία τους.

2. Για να ελέγξουμε τη μετάβασή μας από το παλιό

στο νέο μισθολόγιο συγκρίνουμε το σημείωμα απο-

δοχών του Δεκεμβρίου 2016 με το σημείωμα του

Ιανουαρίου 2018 που εφαρμόστηκε το νέο μισθο-

λόγιο αλλά λαμβάνοντας υπόψη την ατομική μας

κατάσταση (οικογενειακή κατάσταση, χρόνια υπη-

ρεσίας κτλ) του Ιανουαρίου 2017 αφού ο νόμος έχει

αναδρομική ισχύ από 01/01/2017.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.4488/2017

και ν.4472/2017, τα πενθήμερα και νυχτερινά

απαλλάσσονται πλέον από κρατήσεις για τα ασφα-

λιστικά ταμεία οπότε στις προσεχείς μισθοδοσίες οι

νέοι ασφαλισμένοι θα έχουν μειωμένες κρατήσεις.

Εξυπακούεται ότι, οι κρατήσεις που διενεργήθηκαν

για τα ασφαλιστικά ταμεία από την 01/01/2017

έως την τρέχουσα μισθοδοσία θα επιστραφούν σε

προσεχείς μισθοδοσίες.

4. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού έχει ήδη

ζητήσει από τις Διευθύνσεις των νομών που δι-

καιούνται το μηνιαίο επίδομα παραμεθορίου ύψους

100 ευρώ, τα στοιχεία των συναδέλφων που ενί-

σχυσαν τις Υπηρεσίες τους από 01/01/2017, προ-

κειμένου στις προσεχείς μισθοδοσίες να καταβληθεί

το ανάλογο ποσό σε κάθε δικαιούχο. Ζητήσαμε την

κατά το δυνατό επίσπευση της διαδικασίας.

5. Από την 1η Ιανουαρίου 2018 υπάρχει μια νέα

επιβάρυνση στον φόρο που παρακρατείται από

όλους τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, η

οποία έχει να κάνει με τη κατάργηση της ελάφρυν-

σης - έκπτωσης του 1,50% που ίσχυε μέχρι

31/12/2017, βάσει της παραγράφου 2 του άρ-

θρου 69 του ν.4472/2017 (καταργείται η παρ. 3

του άρθρου 60 του ν.4172/2013).

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
6. Στη μισθοδοσία Ιανουαρίου 2018 δεν εφαρ-

μόστηκε από την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου

η εφαρμογή της νέας απόφασης που πήρε ομόφωνα

το Δ.Σ του ΤΕΑΠΑΣΑ, σχετικά με τα νέα μειωμένα

ποσοστά κρατήσεων. Οι προαναφερόμενες κρατή-

σεις καθώς και των προηγούμενων μηνών του

2017 θα  επιφέρουν μειώσεις στα ποσοστά των

κρατήσεων για τους Τομείς Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ

και θα συμψηφιστούν στην επόμενη μισθοδοσία

μιας. Επισημαίνεται ότι η απόφαση δημοσιεύτηκε σε

ΦΕΚ την 29/12/2017.

7. Έχει υποβληθεί πρόταση του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

προς την ΓΔΟΕΣ προκειμένου οι επιπλέον αναδρο-

μικές κρατήσεις, εφόσον υπάρχουν, να κρατηθούν

σε δόσεις ως εξής: έως 100 ευρώ σε 10 δόσεις,

από 101 έως 300 ευρώ σε 20 δόσεις και από 301

ευρώ κ πάνω σε 36 δόσεις.

8. Σε επόμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ του

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. θα αποφασιστεί η έγκριση των εκ-

κρεμών αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση των

αναξιοπαθούντων συναδέλφων που είναι ασφαλι-

σμένοι στον Τομέα Πρόνοιας της τέως Ελληνικής

Χωροφυλακής και αφορούν το έτος 2015 και έπει-

τα. Η χορήγηση αυτή θα γίνει μετά από την επικαι-

ροποίηση των δικαιολογητικών, ενώ θα αρχίσει να

εξετάζει και τις νέες αιτήσεις που θα υποβάλουν οι

συνάδελφοι για οικονομική ενίσχυση και αφορούν

το έτος 2018.

9. Κλάδος Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλε-

ων  Κ.Υ.Υ.Α.Π.

Από  15-1-2018 θα εφαρμοστεί πιλοτικά το

ηλεκτρονικό σφραγιδάκι  και από  1-2-2018 ολο-

κληρωτικά στους νομούς Αττικής, Πειραιά , Αχαΐας

και Ηρακλείου όπου ήδη έχουν υπογραφεί οι σχετι-

κές συμβάσεις με τους αντίστοιχους Φαρμακευτι-

κούς Συλλόγους . Στο προσεχές χρονικό διάστημα

αναμένεται  να υπογραφούν  αντίστοιχες  συμβάσεις

και  με άλλους  Φαρμακευτικούς  Συλλόγους.  Με

αυτόν τον τρόπο  επιτυγχάνεται η  ταχύτερη και ποι-

οτικότερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του

Κ.Υ.Υ.Α.Π.
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ΑΡΤΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Μ
ε ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα

πολλαπλών χρήσεων Κομποτίου, ημερίδα με θέμα

«Δεν είσαι η μόνη. Δεν είσαι μόνη. Σπάσε τη σιωπή»,

που συνδιοργάνωσε η Γραμματεία Γυναικών της Ένωσης

Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας σε συνεργασία με το Δήμο

Νικολάου Σκουφά, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την

Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Όπως ανακοίνωσε το σωματείο, η κ. Ευαγγελία Μαμαλάκη,

Κοινωνική λειτουργός της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Άρ-

τας, ανέπτυξε το θέμα «Η βία κατά των γυναικών στην Άρτα

– Παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων της Κοινωνικής Υπη-

ρεσίας του Γ.Ν. Άρτας».

Η Α/Α’ κ. Βασιλική Ρομοσιού, της Διεύθυνσης Αστυνομίας

Άρτας το θέμα «Ενδοοικογενειακή βία και βία στον εργασιακό

χώρο» και ο κ. Κούτρας Βασίλης, Καθηγητής Αγωγής Υγείας

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το θέμα «Η γυναίκα ως θύμα

βίας: τα χαρακτηριστικά δράστη θύματος και η μεταξύ τους

σχέση».

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας απηύθυναν χαιρετισμό, ο

Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά Ευστάθιος Γιαννούλης, ο Διευ-

θυντής της Δ.Α. Άρτας Αστυνομικός Διευθυντής Πάρις Νίκου
και η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας και μέλος της Γραμ-

ματείας Γυναικών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρ-

τας, Καλλιόπη Νάτσιου. Την εκδήλωση τίμησαν με την πα-

ρουσία τους ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη Περικλής Μί-
γδος, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Άρτας Ευάγγελος
Χαρμπής, ο Περιφερειακός σύμβουλος Δημήτριος Βαρέλης,
καθώς και εκπρόσωποι φορέων και ενώσεων.

Δεν είσαι η μόνη. Δεν είσαι μόνη. Σπάσε τη σιωπή…

ΑΘΗΝΑ, Β.Α. ΑΤΙΚΗ, Δ. ΑΤΤΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Σ
ε σοβαρές καταγγελίες προχώρη-

σε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλ-

λήλων Δυτικής Αττικής με αφορμή

τη μεταφορά των νευραλγικών υπηρε-

σιών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας

Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Δίω-

ξης Ναρκωτικών Δυτικής Αττικής από

την περιοχή του Αιγάλεω στο Ζεφύρι,

καλώντας την ηγεσία να σταθεί στο

ύψος των περιστάσεων για να μην κιν-

δυνεύσει περισσότερο η ασφάλεια των

συναδέλφων μας.

Από την πλευρά της, η Ομοσπονδία,

λαμβάνοντας υπόψη τις καταγγελίες,

τόνισε εγγράφως προς την πολιτική

Ηγεσία, ότι η μεταφορά των Υπηρεσιών,

«θα μπορούσε να εκληφθεί ως μια από-

φαση που ως σκοπό θα έχει τα μέγιστα

επιχειρησιακά οφέλη για την ευρύτερη

περιοχή που χαρακτηρίζεται ως εγκλη-

ματογόνος και κατά κόρο έχει απασχο-

λήσει την Ελληνική Κοινωνία με αντί-

κτυπο ιδιαίτερα δυσμενή για το σώμα

της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ωστόσο, δυνητικά όπως επισημαίνει

με το υπ΄αρίθμ. 391 από 18/12/2017

επισυναπτόμενο έγγραφό της η οικεία

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτι-

κής Αττικής, αυτή η επιχειρησιακή

εφαρμογή τίθεται εν΄ αμφιβόλλω, για

τους λόγους στοχοποίησης των υπηρε-

τούντων συναδέλφων σε αυτές τις υπη-

ρεσίες που θα εδρεύουν πλέον εντός

της διακεκαυμένης ζώνης. Το κύτταρο

της αστυνόμευσης εδράζεται στην εμ-

φανή ένστολη παρουσία και ουχί στην

παρουσία υπηρεσιών ασφαλείας, οι

οποίες είναι επιφορτισμένες με την αν-

τιμετώπιση της χαρακτηριζόμενης ως

«βαριάς εγκληματικότητας» με επακό-

λουθα δυσμενή για την επαρκή αστυνό-

μευση της συγκεκριμένης περιοχής και

δυσανάλογα αποτελέσματα από τον επι-

διωκόμενο σκοπό.

Κύριε Υπουργέ, Παρακαλούμε για την

άμεση θεσμική σας παρέμβαση, ώστε να

καταστεί δυνατή η σύσκεψη όλων των

αρμοδίων φορέων σε χρόνο και τόπο

που εσείς θα ορίσετε, προκειμένου δια

ζώσης να αναπτυχθούν όλες οι πτυχές

και να εξευρεθεί η μέγιστη λύση προς

ωφελεία όλων ημών και πρωτίστως του

μεγάλου εντολέα μας που δεν είναι άλ-

λος από την Ελληνική Κοινωνία».

Να γίνει σύσκεψη φορέων για την μεταφορά
νευραλγικών υπηρεσιών ασφαλείας

Ν
α εξεταστεί ενδελεχώς η πρότα-

ση της Ένωσης Αστυνομικών

Υπαλλήλων Κιλκίς για το χαρα-

κτηρισμό του Τμήματος Διαβατηριακού

Ελέγχου Ευζώνων ως υπηρεσία τουρι-

στικού ενδιαφέροντος καλεί την Ηγεσία

η ΠΟΑΣΥ.

«Είθισται στην Χώρα μας, κ. υπουργέ,

να χαρακτηρίζονται ως τουριστικού εν-

διαφέροντος περιοχές που κατά κόρον

δέχονται αλλοδαπούς υπηκόους τους

καλοκαιρινούς μήνες και αυτές δεν είναι

άλλες από τις νησιωτικές περιοχές και

λοιπούς δημοφιλείς προορισμούς.

Παρά ταύτα όμως, οι ίδιες ανάγκες

ίσως και μεγαλύτερες παρουσιάζονται

σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία τόσο

σε όγκο διαβατηριακού έλεγχου όσο και

σε συναφείς άλλους ελέγχους και σε άλ-

λα σημεία εισόδου και εξόδου της Ελλη-

νικής Επικράτειας σε μεθοριακούς σταθ-

μούς όπως αυτού των Ευζώνων της Πε-

ριφερειακής Ενότητας Κιλκίς. Τα στοιχεία

είναι αδιάσειστα σύμφωνα και με το υπ΄

αρίθμ. 400/1/3 από 15/12/2017 έγ-

γραφο της Ένωσης Κιλκίς όπου ένας τε-

ράστιος όγκος επισκεπτών, μεταφορέων,

αγαθών και εμπορευμάτων διακινείται

από και προς την όμορη Χώρα της

ΠΓΔΜ. Όλα αυτά σε πολλές των περι-

πτώσεων δημιουργούν πλείστα άλλα

προβλήματα εις βάρος της πραγματικής

αστυνόμευσης της ευρύτερης περιοχής,

σε συνάρτηση με την επαναλειτουργία

της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμ-

μής και των ελέγχων στο σταθμό της Ει-

δομένης που ενισχύεται για τον σκοπό

αυτό και από το Τ.Δ.Ε. Ευζώνων.

Κύριε Υπουργέ, για τους ανωτέρω εύ-

λογους λόγους παρακαλούμε όπως, εξε-

τασθεί διεξοδικώς η πρόταση αυτή με την

δική σας θεσμική παρέμβαση.

Πρόταση για την αναβάθμιση
αστυνομικής υπηρεσίας

Μ
ε κοινή ανακοίνωσή τους οι

Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλή-

λων Αθηνών, Β/Α Αττικής, Δυ-

τικής Αττικής και Πειραιά καταγγέλλουν

την τακτική της κυβέρνησης στο θέμα

των πλειστηριασμών με αφορμή πρό-

σφατες διαταγές για τα μέτρα προστα-

σίας των συμβολαιογραφικών γραφείων.

Ειδικότερα, οι Ενώσεις τονίζουν ότι

«προκλήθηκαν σοβαρές και εύλογες

ανησυχίες, κυρίως γιατί καλούμαστε σε

διατεταγμένες υπηρεσίες πρωτόγνωρες,

χωρίς κανένα ενδελεχή σχεδιασμό και με

γεωμετρικά αυξανόμενο βαθμό διακινδύ-

νευσης των συναδέλφων που θα διατε-

θούν σταδιακά στην όλη διαδικασία των

αναγκαστικών εκτελέσεων και των πλει-

στηριασμών. Παράλληλα, έντονος προ-

βληματισμός και πικρία επικρατεί σε

όλους τους συναδέλφους μας, γιατί η

επίσημη Πολιτεία επέλεξε για μία ακόμη

φορά την «πεπατημένη» μέθοδο αστυνο-

μικής προστασίας σε μία ακόμη σοβαρά

αντικοινωνική διαδικασία. Αποδεικνύεται

περίτρανα πλέον ότι όλοι οι προηγούμε-

νοι λεονταρισμοί της Κυβέρνησης έχουν

μόνο εσωτερικό ακροατήριο και δρουν

μόνο εξαπατητικά! Ιδιαίτερη εντύπωση

έχει κάνει δε, η αφαίμαξη των Υπηρεσιών

από την διάθεση των συναδέλφων μας

για την πραγματοποίηση των πλειστηρια-

σμών. Το συνδικαλιστικό μας κίνημα εκ-

φράζει τη μεγάλη του λύπη γιατί οι εργα-

ζόμενοι Αστυνομικοί χρησιμοποιούνται

πλέον ως «ειδικοί εκκαθαριστές» μιας

πολυπροβληματικής κατάστασης, η οποία

μεγεθύνθηκε απίθανα τα τελευταία μνη-

μονιακά χρόνια με ευθύνη συγκεκριμέ-

νων προσώπων που με περισσή αμετρο-

έπεια λαΐκιζαν συστηματικά.

Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι όταν αρ-

χίσει συστηματικά η εφαρμογή του νέου

Νόμου για τους «πλειστηριασμούς ακι-

νήτων» η όλη εφαρμογή του θα δημι-

ουργήσει εξαιρετικά δυσμενές κοινωνι-

κό κλίμα και ο αρχικός των πλέον των

150 (!!!) συναδέλφων που διατέθηκαν,

δεν θα είναι τίποτα μπροστά σε αυτούς

που θα απαιτούνται.

Εμείς είμαστε και αισθανόμαστε αρω-

γοί των συμπολιτών μας που δοκιμά-

ζονται καθημερινά και νιώθουμε ιδιαί-

τερη ανάγκη να το πούμε. Ταυτόχρονα

απευθυνόμενοι προς όλους τους συνα-

δέλφους που θα διατεθούν στα συγκε-

κριμένα μέτρα, τους λέμε ότι θα υπάρχει

ειδικό οργανωμένο παρατηρητήριο των

συνδικαλιστικών μας Ενώσεων για τη

στήριξή τους σε όλα τα επίπεδα.

Όλοι μας έχουμε τη γνώση ότι ανα-

λαμβάνουμε ευθύνες που δεν μας ανα-

λογούν και ότι εκτιθέμαστε σε κινδύ-

νους υγείας και ζωής που πλέον εγεί-

ρουν τεράστια θέματα ηθικής και πολι-

τικής νομιμοποίησης. «Έχουσιν γνώσιν

και γνώμην οι φύλακες…»

Νέο πάρεργο με τους πλειστηριασμούς

Ε
παγγελματικού χαρακτήρα διάλεξη με θέμα «Νομοθεσία και έλεγχοι κα-

ταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος» πραγματοποιήθηκε στη Δι-

εύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας, με εισηγητή τον κ. Κώστα Τριανταφύλ-

λου, Αστυνομικό Υποδιευθυντή ε.α. και συγγραφέα του εγχειριδίου «Αστυ-

νομικοί Έλεγχοι & Ενέργειες - Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι».

Η εκδήλωση έγινε με πρωτοβουλία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων

Καρδίτσας, η οποία πρόσφερε το συγκεκριμένο βιβλίο στα μέλη της, θέλοντας

με αυτό τον τρόπο να ανταποδώσει υλικά τη στήριξη που παρέχουν με την

εγγραφή τους και να τους προσφέρει ένα εφόδιο ουσίας που θα τα στηρίξει

στην απαιτητική καθημερινότητα της εργασίας τους.

Στη δύσκολη εποχή που βιώνουμε η Ελληνίδα και ο Έλληνας αστυνομικός

καλούνται πολλές φορές να αγωνιστούν σε μια μάχη δίχως να κρατάνε όπλα,

αφού η Πολιτεία πολλές φορές είναι απούσα όταν πρόκειται να καλύψει τις

ανάγκες σε υλικοτεχνική υποστήριξη του προσωπικού, τη στιγμή που η εγκλη-

ματικότητα μεταλλάσσεται διαρκώς και αποκτά μορφές όλο και πιο βίαιες. Ταυ-

τόχρονα, οι συχνές αλλαγές των νομοθετημάτων δημιουργούν καθεστώς πο-

λυνομίας και εν τελεί μπερδεύουν τον αστυνομικό, με την εκπαίδευση φυσικά

να έρχεται σε δεύτερο πλάνο και να χαρακτηρίζεται σαφώς ελλιπής», σημειώνει

μεταξύ άλλων το σωματείο στο σχετικό Δελτίο Τύπου.

Δωρεά βιβλίο
για επιμόρφωση 
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Γ
ια άλλη μια φορά γίναμε μάρτυρες

βίας σε βάρος αστυνομικών και μά-

λιστα εντός αστυνομικής Υπηρεσίας.

Αυτό επισημαίνει η Ένωση Αστυνομικών

Υπαλλήλων Ηρακλείου με ανακοίνωσή

της στις 14-12-2017 με αφορμή το

συμβάν εντός του Β’ Αστυνομικού Τμή-

ματος Ηρακλείου, όπου πολίτης επιχεί-

ρησε να πυρπολήσει έναν αστυνομικό

και έναν πολιτικό υπάλληλο την ώρα που

εκτελούσαν τα καθήκοντά τους, αφού

πρώτα τους περιέλουσε με εύφλεκτο

υγρό. Η έγκαιρη αντίδρασή τους όμως

απέτρεψε άλλη μία τραγωδία στην αστυ-

νομική οικογένεια. Τραγική ειρωνεία, τη

στιγμή που οι συνάδελφοί μας κινδύ-

νευαν να καούν ζωντανοί το υπόλοιπο

προσωπικό του Αστυνομικού Τμήματος

είχε διαταχθεί να συνδράμει, κατόπιν αι-

τήσεως, συνεργείου της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

προκειμένου να διακόψουν την ηλε-

κτροδότηση σε πλέον των 50 οικογενει-

ών συμπολιτών μας οι οποίοι αδυνατούν

να πληρώσουν τις οφειλές τους.

Το σωματείο επαναφέρει τα αναπάν-

τητα ερωτήματα αναφορικά με την ανα-

γνώριση του επικινδύνου του επαγγέλ-

ματος του αστυνομικού, τις παρενέργειες

της πρόσφατης αναδιάρθρωσης και της

ουσιαστικής αποδυνάμωσης των Τ.Α.Ε.,

της υποστελέχωσης των υπηρεσιών και

της απασχόλησης σε μη αστυνομικής

φύσεως καθήκοντα (φύλαξη ιδιωτικών

επιχειρήσεων με εκατομμύρια ευρώ χρέη

προς το δημόσιο (Π.Α.Ε.και Κ.Α.Ε.), επι-

δόσεις δικογράφων, συνοδεία υπαλλή-

λων ιδιωτικών επιχειρήσεων (ταχυδρό-

μων), κ.λπ. Επίσης, το σωματείο σημει-

ώνει: «Ποιος ο λόγος να φέρνουμε τους

αστυνομικούς, οι οποίοι προέρχονται

από τα λαϊκά στρώματα, αντιμέτωπους με

εξαθλιωμένους πολίτες, των οποίων είτε

πλειστηριάζονται τα σπίτια είτε τους κό-

βουν την ηλεκτροδότηση λόγω της

άθλιας οικονομικής κατάστασης που μας

έχουν φέρει; Πώς αυτοί οι άνθρωποι θα

εμπιστευτούν ξανά το Σώμα μας όταν

βλέπουν τους αστυνομικούς αντί να τους

προστατεύουν να διατάζονται να συμμε-

τέχουν σε τέτοιες ενέργειες;»

Τέλος, η Ένωση, εκφράζει τις ευχα-

ριστίες της προς την εταιρία ‘’Ελληνικές

Ραδιοϋπηρεσίες – HRSMobile’’ και την

εκπρόσωπό της κα. Τουφεκτσιόγλου
Αθηνά, για την δωρεά ενός ηλεκτρονι-

κού υπολογιστή με τον οποίο θα εξο-

πλιστεί το γραφείο της.

Εξάλλου, με τεράστια επιτυχία διορ-

γανώθηκε ο ετήσιος παιδικός Χριστου-

γεννιάτικος χορός για όλους του υπη-

ρετούντες στην Διεύθυνση Αστυνομίας

Ηρακλείου και τα παιδιά τους, ενώ το

προεδρείο επισκέφθηκε επίσης την παι-

διατρική κλινική του ΓΝΗ Βενιζέλειο και

μοίρασε δώρα στα παιδιά. 

Στο πλαίσιο των φιλανθρωπικών της

δράσεων, η Ένωση συγκέντρωση επί-

σης τρόφιμα προκειμένου να ενισχυθεί

η Διακονία αγάπης της Ιεράς Αρχιεπι-

σκοπής Κρήτης.

ΛΑΡΙΣΑ

Μ
ε μεγάλη επιτυχία πραγματο-

ποιήθηκε η ετήσια χοροεσπερί-

δα της Ένωσης Αστυνομικών

Λάρισας στο κέντρο διασκέδασης ΜΥ-

ΛΟΣ 1927.

«Η αίθουσα του Μύλου γέμισε από

συναδέλφους, φίλους και πολίτες της

Λάρισας, τιμώντας έτσι με την πολυπλη-

θή παρουσία τους το Σωματείο μας. Το

μουσικό σχήμα του Μύλου κράτησε μέ-

χρι τις πρωινές ώρες αμείωτο το κέφι και

την ζωντάνια των παρευρισκομένων σε

μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση κέφι και

χαρά, απαλλαγμένοι από τις δυσκολίες

και την καθημερινότητα του δύσκολου

ρόλου μας ως υπερασπιστές της ασφά-

λειας των Ελλήνων Πολιτών» σημειώνει

το σωματείο σε ανακοίνωσή του.

Επίσης το σωματείο μας δείχνοντας

για μια ακόμη φορά την αλληλεγγύη και

το κοινωνικό του πρόσωπο διέθεσε μέ-

σω της πώλησης των καρτών εισόδου

χρηματικό ποσό προς ενίσχυση και

ανακούφιση οικογένειας η οικία της

οποίας παραμονές Χριστουγέννων κα-

ταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά.

Την εκδήλωση τίμησαν με την πα-

ρουσία τους ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

κος Γρηγόρης Γερακαράκος, ο Ταμίας

της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και πρόεδρος της Ένω-

σης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ευβοίας

κος Γεώργιος Κουλιάκης, ο Πρόεδρος

και ο Ταμίας της Ένωσης Αξιωματικών

Αστυνομίας Θεσσαλίας κ.κ. Αγάπιος
Χαρακόπουλος και Χρήστος Καλούσιος
αντίστοιχα, ο Πρόεδρος της Ένωσης

Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας

κος Αργύρης Διχτάς, ο Πρόεδρος της

Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρι-

κάλων κος Ιωάννης Αναγνώστου, ο

Πρόεδρος και ο Οργανωτικός Γραμμα-

τέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλή-

λων Θεσπρωτίας κ.κ. Βασίλειος Νάκας
και Σπυρίδων Κομίνης αντίστοιχα και

πολλοί άλλοι.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο

ιδιώτης κος Συντέτας Βασίλειος ο

οποίος τιμήθηκε από την Ε.Α.Λ. τιμής

ένεκεν με αναμνηστική πλακέτα για την

ανιδιοτελή προσφορά του και την έμ-

πρακτη στήριξη του στην ΕΛ.ΑΣ. 

Η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας επί-

σης, σε συνεργασία με την Ένωση Αξιω-

ματικών ΕΛ.ΑΣ. Θεσσαλίας, σε ανάλογη

εκδήλωση τίμησε τα τέκνα Αστυνομι-

κών-μελών τους, που πέτυχαν το σχο-

λικό έτος 2016-2017 την εισαγωγή

τους σε ΑΕΙ-ΤΕΙ & Στρατιωτικές Σχολές.

Εξάλλου, η Ένωση Αστυνομικών Λά-

ρισας συνεχίζοντας μια παράδοση χρό-

νων αμέσως μετά την έλευση του νέου

έτους, έμπροσθεν του Αστυνομικού Με-

γάρου, έκοψε τη καθιερωμένη Βασιλό-

πιτα πάνω σε περιπολικό, για όλους τους

συναδέλφους της νυχτερινής βάρδιας.

Παρευρέθησαν εκτός του Προέδρου

της Ε.Α.Λ. ΝΤΑΒΟΥΡΑ Αθανάσιου, ο

ΓΕ.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας Υποστράτηγος κ.

ΚΟΤΣIΑΦΤΗΣ Δημήτριος, ο Διευθυντής

Αστυνομίας Λάρισας Tαξίαρχος κ. ΑΓΑ-
ΚΟΣ Γεώργιος, μέλη του Δ.Σ. της Ε.Α.Λ.

καθώς και το σύνολο των εν υπηρεσία

συναδέλφων. Στη συνέχεια ακολούθησε

μπουφές στη λέσχη του Μεγάρου. Τυ-

χερός της βραδιάς αναδείχθηκε συνά-

δελφος της Υ.Α. Λάρισας.

Η αλληλεγγύη αποδεικνύει το κοινωνικό μας πρόσωπο

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Καίρια ερωτήματα για τη βίαιη επίθεση εντός του Β’ A.T. Ηρακλείου

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

A
ντιπροσωπεία της ALPHA BANK με επικεφαλής τον Περιφερειακό Δι-

ευθυντή Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων κ. ΚΑΛ-
ΛΟΥΔΗ Εμμανουήλ παρέδωσε στην Δ.Α. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ κατόπιν ενερ-

γειών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας δεκαέξι (16) στολές

μοτοσυκλετιστών για τις ανάγκες των ομάδων ΔΙ.ΑΣ. Ναυπλίου - Άργους

και των υπολοίπων Αστυνομικών Υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος του Σωματείου απένειμε στον εκπρόσωπο της τράπεζας τι-

μητική πλακέτα για την πολύτιμη προσφορά της.

Το σωματείο επίσης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή

των μελών του, ΜΠΕΝΕΚΗ Ασπασίας και ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗ Πέτρου στην

Εθνική Ομάδα Ενόπλων Μπάσκετ Γυναικών και στην αντιπροσωπευτική ομά-

δα Ποδηλασίας της Ελληνικής Αστυνομίας αντίστοιχα.

Η Ένωσή μας συγχαίρει θερμά τους συμμετέχοντες και τους προπονητές

των ομάδων, ιδιαίτερα δε τα μέλη μας που αγωνίζονται με αυτές και εύχεται

ολόψυχα πάντα νίκες, σημειώνει σε σχετική ανακοίνωσή της.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Όχι διακρίσεις για το επίδομα παραμεθορίου

Τ
ον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ.

Κωνσταντίνο Τσουβάλα κάλεσε η Ομοσπονδία μας να

λάβει υπόψη της τις καταγγελίες – αναφορές της Συνδι-

καλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπο-

λης και της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων

Ορεστιάδας σχετικά με την καταβολή επιδόματος παραμεθο-

ρίου για το αστυνομικό προσωπικό που υπηρετεί στην Ε.Υ.Π.

Οι δυο Ενώσεις αναφέρονται στην εξαίρεση και μη καταβολή

του επιδόματος παραμεθορίου, ύψους 100 ευρώ μηνιαίως, για

τους υπηρετούντες συναδέλφους στις Περιφερειακές Μονάδες

της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. «Οι μονάδες αυτές, τυγ-

χάνει να εδρεύουν στις ακριτικές περιοχές και εν προκειμένω

στον Νομό Έβρου όπου προβάλλεται ο ελλιπής ισχυρισμός πως

οι αστυνομικοί αυτοί δεν καθίστανται δικαιούχοι διότι η Ε.Υ.Π.

θεωρείται υπηρεσία εκτός Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα όμως με το άρθρο 42 του Π.Δ. 1/2017 στην

Ε.Υ.Π. υπηρετούν για να καλύψουν ειδικές ανάγκες της Κεν-

τρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Μονάδων της με

απόσπαση Αξιωματικοί, Ανθυπαστυνόμοι, Αρχιφύλακες και

Αστυφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Συμπερασματικά, αυτή η διττή ερμηνεία που δίδεται είναι εκ

προοιμίου μη τεκμηριωμένη και βεβαίως εσφαλμένη και παρα-

καλούμε για τις δικές σας θεσμικές ενέργειες, προκειμένου να

παύσει αυτή η εξαίρεση και το επίδομα παραμεθορίου να κατα-

βάλλεται στους συναδέλφους μας, σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 127 παρ.Ε ( Ν.4472/2017 ) όπου μάλιστα δεν

προβάλλεται η διάκριση αυτή, σε αντιδιαστολή με τα στελέχη

των Ενόπλων Δυνάμεων που τους καταβάλλεται το συγκεκρι-

μένο επίδομα», καταλήγει το έγγραφο της Ομοσπονδίας.

Δωρεά στολών
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ΑΘΗΝΑ, Δ. ΑΤΤΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣΚΕΡΚΥΡΑ

Μ
ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποι-

ήθηκαν, δύο για πρώτη φορά,

παιδικές Χριστουγεννιάτικες θε-

ατρικές παραστάσεις, στο Θέατρο ΗΒΗ

στην Αθήνα, με συνδιοργανωτές τις

Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθη-

νών, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, έχον-

τας ως μοναδικό στόχο, να δώσουν την

ευκαιρία στα παιδιά μας, αλλά και στους

γονείς συναδέλφους, να χαρούν και να

περάσουν όμορφες στιγμές τις γιορτινές

ημέρες, σε μία περίοδο που και η Αστυ-

νομική οικογένεια βιώνει τις δυσκολίες

που αντιμετωπίζει η Χώρα μας.

Η υπέροχη παράσταση «Το Χρυσό

Αρισμαρί» της Κέλλυς Σταμουλάκη, με το

σενάριό της, τα μηνύματά της και τις ερ-

μηνείες των ηθοποιών της, κράτησαν

αμείωτο το ενδιαφέρον μικρών και με-

γάλων, οι οποίοι αποχώρησαν από το

θέατρο, με το χαμόγελο ζωγραφισμένο

στο πρόσωπό τους.

Το καλωσόρισμα ανέλαβαν οι Πρό-

εδροι και Γενικοί Γραμματείς των Ενώ-

σεων Αθηνών, Δυτικής Αττικής και Πει-

ραιά, οι οποίοι ευχαρίστησαν θερμά τους

γονείς συναδέλφους και τα παιδιά τους,

που αγκάλιασαν για μία ακόμη φορά μια

δράση των Ενώσεών. Με τη λήξη των

παραστάσεων μοιράστηκαν δώρα και

σοκολάτες στους μικρούς μας φίλους.

Τέλος, τα σωματεία ευχαρίστησαν ιδι-

αίτερα την εταιρία ΙΟΝ για την δωρεά της

σοκολάτας και ευχήθηκαν το νέο έτος

να είναι καλύτερο για την αστυνομία και

την πατρίδα μας.

Η
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων

Κέρκυρας, με αφορμή τραυματι-

σμό συναδέλφου κατά τη διάρ-

κεια επεισοδίων έξω από το Εμπορικό

Επιμελητήριο καλεί τους κοινωνικούς

φορείς και τον Τύπο, να αποφεύγουν

τον κοινωνικό εκφοβισμό σε βάρος εν

γένει των αστυνομικών με την καλλιέρ-

γεια πολιτικού και πολωτικού συνδικα-

λιστικού κλίματος, ενόψει μάλιστα και

της εν εξελίξει ποινικής διερεύνησης του

τραυματισμού του συναδέλφου.

Υπενθυμίζει, δε την επικίνδυνη και

δύσκολη αποστολή των αστυνομικών

για τη διασφάλιση της ζωής και της πε-

ριουσίας των πολιτών και του κράτους.

Οι πολίτες αγνοούν ή θέλουν να αγνο-

ούν ότι ασφάλεια και ελευθερίες πρέπει

να συνυπάρχουν και να συνοδοιπορούν

στα πλαίσια της νομιμότητας και χωρίς

να θίγεται ο πυρήνας του ενός δικαιώ-

ματος σε βάρος του άλλου, τονίζει με-

ταξύ άλλων το σωματείο.

Περίσσεψε το γέλιο κι η χαρά των παιδιών μαςΌχι στον κοινωνικό
εκφοβισμό 

ΡΟΔΟΣ

Δεν μας πτοούν, συνεχίζουμε

Μ
ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από την Ένωση

Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Δωδ/νησου σε συνερ-

γασία με την Α’ Δ/νση Αστυνομίας Δωδ/νησου και

της Ένωσης Αξιωματικών Νοτίου Αιγαίου η παιδική Χριστου-

γεννιάτικη Εκδήλωση σε αίθουσα του ξενοδοχείου «Apollo

Blue» στο Φαληράκι.

Η παρουσία των Αστυνομικών, Ειδικών Φρουρών, Πρώην Δη-

μοτικών Αστυνόμων και Πολιτικών Υπαλλήλων με τις οικογένειες

τους ήταν όπως κάθε χρόνο εντυπωσιακή, ενώ τα παιδιά δια-

σκέδασε ανυματέρ και τους μοίρασε δώρα ο Άγιος Βασίλης. Το

σωματείο ευχαριστεί την Ισραηλίτικη Κοινότητα Ρόδου και το

Ξενοδοχείο «Apollo Blue» για την συμβολή τους στην επιτυχία

της εκδήλωσης. Εξάλλου η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν.

Δωδεκανήσου εξέδωσε κοινή ανακοίνωση με την Ένωση Αστυ-

νομικών Υπαλλήλων Β. Δωδεκανήσου με αφορμή το βανδαλι-

σμό που σημειώθηκε στο όχημα του διοικητή του ΑΤ Πάτμου:

«Οι Ενώσεις μας καταδικάζουν με τον πιο κατηγορηματικό

τρόπο την άνανδρη επίθεση που δέχτηκε το Μέλος μας και

Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Πάτμου Ανδρέας Σταυ-

ρόπουλος και εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση μας.

Παράλληλα διαμηνύουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι ενέργειες

σαν και αυτές, δεν μας πτοούν, αντίθετα μας πεισμώνουν.

Όποιος νομίζει ότι με τέτοιου είδους πράξεις ή με τραμπουκι-

σμούς (όπως συνέβη με τους Υπαλλήλους της Εφορίας το κα-

λοκαίρι) θα αποτρέψει την εφαρμογή της νομιμότητας είναι

βαθειά νυχτωμένος. Επίσης θεωρούμε απαράδεκτο ότι η δι-

οίκηση δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στα επανειλημμένα αιτήματα

του συγκεκριμένου Διοικητή για την αποστολή εξειδικευμένων

ομάδων αστυνόμευσης για την επαναφορά της ομαλότητας,

και ελπίζουμε να το πράξει έστω και τώρα».

ΑΧΑΪΑ

Τα πάρεργα ζουν και βασιλεύουν

Η
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας αναδεικνύει το συ-

νεχιζόμενο πρόβλημα με τα πάρεργα και ζητά τη λήψη μέτρων

για να επιστρέψει ο αστυνομικός στους δρόμους και γενικό-

τερα στην υπηρεσία του πολίτη.

Πιο συγκεκριμένα στην επιστολή της διατυπώνει σωρεία ερωτημά-

των ζητώντας απαντήσεις από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όπως τονίζει, αν και το 2017, ήταν έτος αναδιάρθρωσης, κανείς πο-

λίτης δεν είδε τα πολυπόθητα αποτελέσματα αυτής στον δρόμο. Και

αυτό διότι ενώ υπηρεσίες συμπτύχθηκαν, το αντικείμενο που καλούν-

ται οι Αστυνομικοί να περαιώσουν παραμένει το ίδιο. Δεκάδες πά-

ρεργα τα οποία αναλώνουν το ελλιπές ανθρώπινο Αστυνομικό δυ-

ναμικό σε αλλότριες εργασίες, συνεχίζουν κανονικά να εκτελούνται.

Όταν λοιπόν ο Πολίτης αναρωτιέται πού είναι ο Αστυνομικός, δυστυ-

χώς είμαστε αναγκασμένοι να απαντήσουμε ότι:

α. Συνεχίζει να μεταγάγει κρατούμενους από τα Καταστήματα Κρά-

τησης προς Νοσηλευτικά Ιδρύματα και λοιπές υπηρεσίες, σύμ-

φωνα δυστυχώς και με την αδιανόητη νέα παράταση που δόθηκε

πρόσφατα, έργο των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φύ-

λαξης Καταστημάτων Κράτησης (ΥΦΕΚΚ), παρά και τις κατά και-

ρούς δεκάδες παρεμβάσεις μας.

β. Συνεχίζει να μεταγάγει ασθενείς με ψυχικές διαταραχές ως κρα-

τουμένους σε εφαρμογή των αναχρονιστικών και απάνθρωπων

διατάξεων περί ακούσιας νοσηλείας, έργο που έπρεπε να έχει ανα-

τεθεί σε εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

γ. Συνεχίζει να διανέμει εκατομμύρια δικαστικά, στρατιωτικά, κ.α. έγ-

γραφα, έργο των δικαστικών επιμελητών ή και σε κάποιες περι-

πτώσεις ταχυδρομικών υπαλλήλων. Ίσως κάποια στιγμή τα έγγρα-

φα αυτά πρέπει να επιδίδονται μέσω email το οποίο διαθέτουν όλοι

οι πολίτες μέσω ΥΠΟΙΚ.

δ. Συνεχίζει να εκδίδει έγγραφα βεβαιώσεις κλπ και να θεωρεί άλλα,

έργο των αρμοδίων διοικητικών υπηρεσιών του κράτους.

ε. Συνεχίζει να ελέγχει καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και

πολεοδομικά θέματα, για τα οποία βέβαια είναι τελείως ανεκπαί-

δευτος και άπτονται των αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής

αυτοδιοίκησης της πολεοδομίας.

στ. Συνεχίζει να συνοδεύει υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών για την

εκτέλεση του έργου τους.

ζ. Συνεχίζει να αναλώνεται, παρ’ όλη την απαρχαιωμένη βέβαια μη-

χανογράφηση, σε συλλογή στατιστικών και λοιπή εκτεταμένη γρα-

φειοκρατία.

η. Συνεχίζει να προσφέρει, αμισθί για το κράτος, υπηρεσίες προς

ανώνυμες εταιρίες όπως οι αθλητικές ΠΑΕ και ΚΑΕ.

Ο Αστυνομικός πρέπει απερίσπαστος να ασχολείται με το έργο του.

Αυτό της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας. Όλα αυτά

τα πάρεργα που καλείται να αντιμετωπίσει καθημερινά τον αποσπούν

και τον απομακρύνουν από το αντικείμενό του. Καλούμε λοιπόν για

άλλη μια φορά την ηγεσία μας να προβεί σε άμεσες ενέργειες ώστε

τα κάθε είδους πάρεργα να ανατεθούν οριστικά στους αρμόδιους

υπαλλήλους του Κράτους».

Η Αστυνομία δεν μπορεί να παραμείνει η πανάκεια για κάθε πρό-

βλημα τουδιοικητικού μηχανισμού", καταλήγουν στην επιστολή - δια-

μαρτυρία τους οι αστυνομικοί υπάλληλοι της Αχαΐας.

Το σωματείο επίσης, με άλλο έγγραφό του ανέδειξε το πρόβλημα με

τους παράνομους αλλοδαπούς στο λιμάνι της Πάτρας και ζήτησε τη

σύσταση ειδικής υπηρεσίας, που θα στελεχωθεί με αστυνομικούς που

θα ενισχύσουν την Διεύθυνση Αστυνομίας, αλλά και την διοργάνωση

συνδιάσκεψης με τη συμμετοχή των αρμοδίων για το θέμα φορέων,

ώστε να ασκηθεί πίεση στην πολιτεία και να ληφθούν τα αναγκαία για

την αντιμετώπισή του μέτρα.

ΕΥΒΟΙΑ

Σ
το πλαίσιο των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

και αντί αποστολής ευχετήριων καρτών και ημερολογίων, το Διοι-

κητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Εύβοιας,

αποφάσισε ομόφωνα, παρά την οικονομική κρίση που μαστίζει την κάθε

Ελληνίδα και Έλληνα και κατ' επέκταση και τους Αστυνομικούς να πα-

ραδώσει στα τέκνα των μελών της που εισήχθησαν σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

το έτος 2017, έπαινο και το χρηματικό ποσό των εκατόν πενήντα Ευρώ

(150€) στο καθένα.

Επίσης, αποφάσισε να αποστείλει στους συναδέλφους που αποστρα-

τεύτηκαν το τρέχον έτος Τιμητικό Δίπλωμα για την πολυετή προσφορά

τους στην Ελληνική Αστυνομία και στην Ελληνική κοινωνία γενικότερα

και τρίτον, να δωρίσει σε κάθε μέλος της Ένωσης από ένα power bank

(φορητό φορτιστή κινητού τηλεφώνου).

Στηρίζουμε τα μέλη μας
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ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Κ
αίρια ερωτήματα για τη συντηρητική εκπαίδευση και τη διαδικασία αξιολόγη-

σης θέτει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας με αφορμή τις απο-

φάσεις που κοινοποιήθηκαν σε μεγάλο αριθμό αστυνομικών.

Όπως επισημαίνει η Ένωση σε έγγραφό της, «ορμώμενοι από τις φωνές αντί-

δρασης των συναδέλφων που αδίκως στοχοποιήθηκσν, έχουμε ηθική υποχρέωση

απέναντί τους να απευθύνουμε τα κάτωθι ερωτήματα προς την Δ.Α. Μαγνησίας απαι-

τώντας άμεση απάντηση και τοποθέτηση της βασισμένη σε τεκμηριωμένες αποδείξεις

και όχι σε έωλες δικαιολογίες.

• Γιατί οι συνάδελφοι που κριθήκαν «ανίκανοι» στην Οπλοτεχνική-Σκοποβολή,

δεν τους γνωστοποιήθηκε η «αποτυχία» τους τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε, πα-

ρά μήνες μετά, επιστρέφοντάς τους στις Υπηρεσίες τους και διαθέτοντάς τους σε

εκτέλεση «ένοπλης-μάχιμης» υπηρεσίας;

• Γιατί υπήρχε ψυχολόγος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης

Θεσσαλίας μόνο την πρώτη ημέρα της επίμαχης επανεξέτασης των συναδέλφων;

Γιατί ήταν επιτακτική η παρουσία της, ποιοι την προσκάλεσαν και γιατί δεν ήταν πα-

ρούσα τόσο όταν ξεκίνησε η Συντηρητική Εκπαίδευση των συναδέλφων και κατά τη

διάρκειά της όσο και στις άλλες τρεις «συμπληρωματικές» εκπαιδεύσεις;

Πόσο ακόμα θα γινόμαστε μάρτυρες αντιφατικών ενεργειών ορισμένων Βαθμο-

φόρων, οι οποίοι στρέφονται εναντίον μας για ολιγωρίες και παραλείψεις τους που

εμείς καταγγέλλουμε και από την άλλη να υποβάλλουν το προσωπικό σε στρεσο-

γόνες - ψυχοφθόρες διαδικασίες;»

Η
προμήθεια των υπηρεσιών με πετρέλαιο θέρμανσης απα-

σχόλησε και αυτό το χειμώνα την Ομοσπονδία και πολλές

Πρωτοβάθμιες Ενώσεις οι οποίες προσπάθησαν να ενερ-

γοποιήσουν τα αντανακλαστικά της διοίκησης αλλά και διάφορους

χορηγούς που ανταποκρίθηκαν πρόθυμα στο αίτημά τους.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ευρυτανίας ευχαρίστησε την

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και τον περιφερειάρχη κ. Κωνσταν-
τίνο Μπακογιάννη, που ανταποκρίθηκε και χορήγησε πετρέλαιο

στο ΑΤ Αγράφων. Το ίδιο έπραξε και η Ενωση Αστυνομικών Υπαλ-

λήλων Φλώρινας, η οποία απέστειλε σχετική επιστολή στον Περι-

φερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρο Καρυπίδη για την κά-

λυψη των αναγκών του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κρυσταλ-

λοπηγής και Πρεσπών και του ΑΤ Πρεσπών.

Την παρέμβαση της Ομοσπονδίας και του προέδρου αυτής κ.

Γρηγόρη Γερακαράκου, τον οποίο και ευχαριστεί, είχε ζητήσει και

η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χαλκιδικής, η οποία είχε λάβει

από την αρμόδια Διαχείριση, σχετική αρνητική ενημέρωση αναφο-

ρικά με τη διάθεση της αναγκαίας πίστωσης.

Τέλος, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων νομού Καστοριάς, με

αφορμή το δυσάρεστο γεγονός της πυρκαγιάς που σημειώθηκε

στο λεβητοστάσιο του κτιρίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστο-

ριάς ανέδειξε την ακαταλληλότητα του κτιρίου και την αναγκαιό-

τητα λήψης μέτρων όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς για

την υγιεινή και την ασφάλεια.

Στοχοποιούν συναδέλφους
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Σ
ε μια ζεστή και οικογενειακή ατμόσφαιρα πραγματοποι-

ήθηκε η καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για

τα παιδιά του προσωπικού της Διεύθυνσης Αστυνομίας

Ιωαννίνων.

Την εκδήλωση την οποία διοργάνωσε η Ένωση Αστυνομι-

κών Υπαλλήλων Ιωαννίνων σε συνεργασία με την Ένωση

Αξιωματικών Αστυνομίας Ηπείρου και την Διεύθυνση Αστυνο-

μίας Ιωαννίνων, τίμησαν με την παρουσία τους ο Περιφερει-

ακός Διευθυντής Αστυνομίας Ηπείρου Υποστράτηγος κ.

ΣΚΟΥΜΑΣ Κωνσταντίνος, ο Αστυνομικός Διευθυντής Ιωαννί-

νων κ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Ιωάννης και ο διευθυντής του Δημοσίου

Ι.Ε.Κ Ιωαννίνων κ. ΑΛΕΞΙΟΥ Μιχαήλ.

H συμμετοχή ήταν μεγάλη, εξίσου και η κεφάτη ατμόσφαιρα

με την ικανοποίηση των παιδιών φανερά ζωγραφισμένη στα

πρόσωπά τους, ενώ η χαρά έγινε ακόμη μεγαλύτερη όταν στην

αίθουσα εμφανίστηκαν η πριγκίπισσα με τα ξωτικά, και ο χα-

ρισματικός Άγιος Βασίλης ο οποίος με την συνδρομή των

βοηθών του μοίρασε δώρα και χαμόγελο σε μικρούς και με-

γάλους.

Με ανακοίνωσή της η Ένωση επιθυμεί να εκφράσει τις θερ-

μότατες ευχαριστίες της προς την διεύθυνση και το προσωπικό

του LT Lido Teatriz για την ευγενική παραχώρηση της αίθου-

σας, την Γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε., καθώς και την

εταιρία ΕΛΚΑ για την σημαντική τους συνεισφορά, τον Διευ-

θυντή, τους καθηγητές και τους σπουδαστές του τμήματος

μαγειρικής του Δημοσίου Ι.Ε.Κ Ιωαννίνων για τις υπέροχες

γευστικές επιλογές και προτάσεις τους, αλλά και όλους όσους

συνέβαλαν στην άρτια διοργάνωση και στην επιτυχία αυτής

της εκδήλωσης" σημειώνεται στην ανακοίνωσή της.

Γιορτή με κεφάτη ατμόσφαιρα

Παρεμβάσεις για τη θέρμανση, την υγιεινή
και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας

Σ
ε παγκρήτια ένστολη συγκέντρωση

διαμαρτυρίας προχώρησαν 21 σω-

ματεία εν ενεργεία και εν αποστρα-

τεία αστυνομικών, πυροσβεστών, λιμενι-

κών και στρατιωτικών στο Ηράκλειο

Κρήτης, στις 13 Δεκεμβρίου 2017, διεκ-

δικώντας αξιοπρεπείς μισθούς και συν-

τάξεις.

Μετά τις ομιλίες των προέδρων ακο-

λούθησε πορεία στο κέντρο της πόλης

ενώ το συντονιστικό όργανο επέδωσε

Ψήφισμα Διαμαρτυρίας στη συντονί-

στρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Κρήτης κ. Κοζυράκη Μαρία καθώς και

στον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Αρναου-
τάκη Σταύρο.

Στο Ψήφισμα, αφού γίνεται αναφορά

ως φόρος τιμής, στα στελέχη των Ενό-

πλων  Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλεί-

ας που θυσιάσθηκαν στο βωμό του κα-

θήκοντος στον αγώνα τους για την προ-

στασία των έννομων αγαθών στην κοι-

νωνία και την Πατρίδα μας, τονίζεται η

ανησυχία των συγκεντρωθέντων στην

συνεχώς επιδεινούμενη κρίση στη Χώρα

μας, στην εκτεταμένη ανεργία, στη με-

γαλύτερη αναγκαστική «μετανάστευση»

των νέων από τη χώρα τους, την επιβολή

νέων επώδυνων ισοπεδωτικών πολιτι-

κών που οδηγούν συνεχώς ανθρώπους

στο κοινωνικό και οικονομικό αδιέξοδο,

στο κλίμα γενικευμένης ανασφάλειας,

ανομίας και ατιμωρησίας, στην αποσά-

θρωση της κοινωνικής ασφάλισης και

στη μεγάλη κρίση θεσμών και αξιών.

Στη συνέχεια καταδικάζονται οι συνε-

χιζόμενες «οριζόντιες» περικοπές, που

μεταφέρουν όλα τα βάρη στους μισθω-

τούς και συνταξιούχους, στα μεσαία και

μικρά εισοδήματα, στους πλέον αδύνα-

μους πολίτες, που υφίστανται τις οδυνη-

ρές συνέπειες της κρίσης, ενώ εκφράζε-

ται και η έντονη διαμαρτυρία για τις επα-

ναλαμβανόμενες άδικες και ασύμμετρες

περικοπές στις αποδοχές των στελεχών

των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων

Ασφαλείας στην Ενέργεια και Αποστρα-

τεία, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδι-

αιτερότητες της εργασίας μας και το μέ-

γεθος της προσφοράς μας. 

Και αφού αναφέρονται αναλυτικά τα

επαχθή μέτρα, διατυπώνονται αναλυτικά

τα αιτήματα (εφαρμογή των αποφάσεων

του Σ τ Ε και του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

επαναφορά των αποδοχών και συντάξε-

ων του Ν. 4093/12, όπως δεσμεύτηκε

η κυβέρνηση με το Ν. 4337/15 και

επανασύνδεση των συντάξεων με τις

αποδοχές των στελεχών στην ενέργεια

των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων

Ασφαλείας, επαναφορά του 13ου και

14ου μισθού σε όλους τους εργαζομέ-

νους στο Δημόσιο Τομέα, άμεση μονι-

μοποίηση των Πυροσβεστών Πενταετούς

Υποχρέωσης και την πλήρη εργασιακή

αποκατάσταση των Συμβασιούχων Πυ-

ροσβεστών, άμεση κατάργηση του άρ-

θρου 12 του ν. 4387/2016 με το οποίο

για πρώτη φορά στην Ελληνική ιστορία

καταργείται σύνταξη, αυτή της Σύνταξης

Χηρείας, με ηλικιακά κριτήρια, μονιμο-

ποίηση του ιδιωτικού δικαίου αορίστου

χρόνου προσωπικού για το σύλλογο

Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου

Δημοσίου Τάξης, βιώσιμο ασφαλιστικό

Φορέα με την επαναφορά και αποκατά-

σταση των αποθεματικών στα μεγέθη

του έτους 2012 και τη διατήρηση του

συνόλου της περιουσίας των επικουρι-

κών και προνοιακών τομέων ασφάλισης

των μετόχων και μερισματούχων).

Δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Ηράκλειο Κρήτης
Εκπρόσωποι από 21 σωματεία εν ενεργεία και εν αποστρατεία αστυνομικών, πυροσβεστών, λιμενικών και στρατιωτικών επέδωσαν Ψήφισμα διαμαρτυρίας
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Ο φασισμός είτε μαύρος είτε κόκκινος
δεν παύει να είναι φασισμός

Του 
Αθανάσιου

Αθανασόπουλου

Ειδικού συνεργάτη
της ΠΟΑΣΥ

Η
τελευταία απρόκλητη και άνανδρη

επίθεση κατά αστυνομικού στα

γραφεία του ΠΑΣΟΚ και εν συνόλω

κατά των Διμοιριών της Υ.Α.Τ. σε μια πε-

ριοχή οριοθετημένη ως κέντρο της ανο-

μίας και του εξτρεμισμού, από ομάδες

που θέλουν να αποκαλούνται και να αυ-

τοπροβάλλονται ως αυτόκλητοι υπερα-

σπιστές του κοινού περί δικαίου αισθή-

ματος, ασφαλώς και αυτοαναιρείται από

την εκδήλωση τέτοιων δολοφονικών

πράξεων κατά προσώπων και αγαθών.

Η βία βεβαίως και είναι καταδικαστέα

από όπου και εάν προέρχεται ή εκπο-

ρεύεται.

Η νέα μορφή τρομοκρατίας στην Χώρα

μας, προσομοιάζει με πράξεις ποινικά κο-

λάσιμες και ταυτίζεται με την ποινική εγ-

κληματικότητα που αναπτύσσεται στα

Εξάρχεια, εξοστρακίζοντας το όποιο ιδε-

ολογικό υπόβαθρο και αφήγημα που δυ-

νητικά θα ήθελε να προβάλλει προς την

Ελληνική Κοινωνία.

Προφανώς πλέον η τρομοκρατία στους

κόλπους των στρατολογημένων μελών

της να μην ελέγχεται πλήρως από τους

καθοδηγητές της και αυτή η πανσπερμία

ή η θεωρία των συγκοινωνούντων δοχεί-

ων να δημιουργεί σύγχυση και υπέρμετρο

εκνευρισμό που οδηγεί στον εξτρεμισμό

της ανθρωποφαγίας και της ανθρωποθυ-

σίας.

Όλες μα όλες οι μορφές βίας, έχουν ως

επίκεντρο τον παράγοντα άνθρωπο και

για αυτόν εκδηλώνονται, με απώτερο

σκοπό την επικράτηση της Δικαιοσύνης

στην κοινωνία, που για να επέλθει όμως,

θα πρέπει να αναζητήσει και την έτερη

μεγάλη αξία, αυτή της Ειρήνης.

Έννοιες, που συμβαδίζουν αναπόσπα-

στα και για τις οποίες γεννάται η ανα-

γκαιότητα της διαφύλαξης των. Η Πολι-

τεία κυρίως θα πρέπει να συλλογιστεί από

πού γεννάται η βία, ποιοί παράγοντες την

εκτρέφουν και ποιες οι αιτίες που δημι-

ουργούν το ερέθισμα της εκδήλωσης.

Ομοίως, αυτός ο προβληματισμός θα

πρέπει να απασχολήσει και το συνδικαλι-

στικό μας κίνημα με το θεώρημα, εάν και

εμείς οι ένστολοι λειτουργοί είμαστε ηθε-

λημένα ή άθελά μας μέρος της βίας, όπου

οι Κυβερνήσεις ανέκαθεν μας χρησιμο-

ποιούσαν για την νομοθέτηση και εφαρ-

μογή αντιλαϊκών μέτρων. Δεν είναι υπερ-

βολή, πως η Ελλάδα των μνημονίων στά-

θηκε όρθια και με κοινωνική συνοχή έως

σήμερα κυριολεκτικά πίσω από τις ασπί-

δες και τα κράνη των συναδέλφων μας

της Υ.Α.Τ. Αναγκαίο κακό θα πουν οι

αδηφάγοι του άκρατου καπιταλισμού.

Η βία ανέκαθεν υπήρχε από την Βίβλο

ακόμη όταν ο Κάιν σκότωσε τον αδελφό

του Άβελ.

Από αρχαιοτάτων χρόνων πόλεμοι, δια-

φθορά, κοινωνική ανισότητα και δυστυ-

χία. Πατρίκιοι και πληβείοι, είλωτες, δού-

λοι και αριστοκράτες. Επομένως η βία  δεν

πρέπει να μας φοβίζει, διότι οι μεγάλες

ιστορικές επαναστάσεις και ανατροπές

επήλθαν με αυτό το μέσο. Ασφαλώς και τα

μεγέθη δεν είναι πάντα συγκρίσιμα, εμείς

οφείλουμε να γνωρίζουμε τι είναι αυτό

που βρίσκεται απέναντί μας και πώς μας

απειλεί. Αυτή θα είναι η καλύτερη θωρά-

κισή μας, ώστε να μην καταστούμε εξιλα-

στήρια θύματα στο βωμό του Κράτους που

εθελοτυφλεί ή στο βωμό του παρακράτους

που καραδοκεί. Η ιδεώδης πολιτεία δεν θα

υπάρξει ποτέ σύμφωνα με την Πλατωνική

Φιλοσοφία, παρά μόνο στους λόγους μας.

Το θεώρημα της αναγκαιότητας ή μη της

βίας δεν μπορεί να απαντηθεί με ευκολία

και προκαλεί εύλογα παγκόσμιο προβλη-

ματισμό. Το μόνο βέβαιο είναι πως θα

πρέπει να έχει ως επίκεντρο τον Ουμανι-

σμό και το Διαφωτισμό.

Ο φασισμός είτε μαύρος είτε κόκκινος

δεν παύει να είναι φασισμός με αποκρου-

στικές ιδεοληψίες και απόψεις. Η δύναμη

του διαλόγου είναι αυτή που υπερβαίνει

τους πάντες. Η Νέα Τάξη πραγμάτων ας

παύσει να θεωρεί τον σημερινό άνθρωπο

ως το ποιο φθηνό κρέας.

Ας συμβάλλουμε όλοι σε αυτήν την

προσπάθεια πρεσβεύοντας τη δικαιοσύνη

και τις αρχές της ισότητας και της ισονο-

μίας. Όλοι οι συνάδελφοί μας να αισθά-

νονται υπερήφανοι για τον έργο τους και

την προσφορά τους, ειδικά για τους υπη-

ρετούντες στην Υ.Α.Τ. και συνολικά στο

σώμα της ΕΛ.ΑΣ. με την αυτοκριτική μας

πάντα και τον προβληματισμό που ανα-

πτύσσεται σήμερα στον κόσμο της παγ-

κοσμιοποίησης. 

Η Βαστίλη πάντα θα υπάρχει όπως και

οι Πραιτοριανοί. Ομοίως και οι επαναστά-

σεις με την βία! 

Η δράση γεννά αντίδραση!

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ: 
η νέα πρόκληση για την Ελληνική Αστυνομία

Η νεοτρομοκρατία στην Ελλάδα, υπαρκτή απειλή για την Δημοκρατία ή ένα αφήγημα κενού περιεχομένου;

Του 
Α/Α΄ Ξαφάκου

Σπυρίδωνα
Αντιπροσώπου της

Ε.Α.Υ.Θ. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Σ
τη σύγχρονη εποχή, ο τρόπος διεξα-

γωγής του πολέμου αποκτά μια νέα

μορφή. Η δομή του διεθνούς συ-

στήματος και η κρατούσα κατανομή της

ισχύος μεταξύ των κυρίαρχων κρατών,

ευνοούν την εκδήλωση ασύμμετρων

απειλών* η οποία τείνει να υποκαταστήσει

την «κλασσική» μορφή πολέμου, όπως

αυτή καταγράφηκε στην Ιστορία.

Διεθνούς εμβέλειας φονταμενταλιστικές

ομάδες αγνοώντας τα κρατικά σύνορα, με

σκοπό να εκδηλώσουν την απέχθειά τους

για τον λεγόμενο δυτικό τρόπο ζωής και

να επιβάλλουν τα δικά τους πολιτικά και

θρησκευτικά πρότυπα, εκμεταλλεύονται

στο έπακρο την τακτική των ασύμμετρων

επιθέσεων με αποτέλεσμα τη διαρκή δι-

εύρυνση του ελλείμματος ασφαλείας στο

σύγχρονο κόσμο.

Τα καθ΄ ύλην αρμόδια Αστυνομικά Σώ-

ματα αρκετών κρατών του Δυτικού Κό-

σμου, καλούνται συχνά να καταστείλουν

μορφές ασύμμετρων επιθέσεων (π.χ. πυ-

ροδότηση εκρηκτικών σε χώρους συνά-

θροισης/διασκέδασης, επιθέσεις αυτο-

κτονίας, ένοπλες επιθέσεις σε βάρος

ανώνυμου πλήθους, επιδρομές οχημάτων

σε πολυσύχναστους δρόμους κ.ά.).

Η Ελληνική Αστυνομία στα πλαίσια της

πρόληψης νέων μορφών εγκληματικότη-

τας, παρακολουθώντας τη διεθνή επικαι-

ρότητα, προχώρησε στην εκπόνηση και

υλοποίηση σε πανελλαδικό επίπεδο της

άσκησης «ΤΥΦΩΝΑΣ» με τη συμμετοχή

Αξιωματικών όλων των συναρμόδιων

Υπηρεσιών. Στην Θεσσαλονίκη, η σχετική

άσκηση έλαβε χώρα την 29η Σεπτεμβρίου

2017, όπου υπό την φυσική παρουσία και

επίβλεψη του ίδιου του Υπαρχηγού του

Σώματος Αντιστρατήγου κ. ΑΝΔΡΙΚΟ-
ΠΟΥΛΟΥ Αριστείδη αναπτύχθηκε από

Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Διαχείρισης

Κρίσεων/Α.Ε.Α. σε συνεργασία με το

Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.),

ένα πλήρες υποθετικό «σενάριο» ασύμ-

μετρης επίθεσης στο Κέντρο της πόλης με

παράλληλα συναφή γεγονότα να λαμβά-

νουν χώρα σε άλλα σημεία της περιφέ-

ρειας. Οι συμμετέχοντες στην άσκηση

κλήθηκαν ανάλογα με την ιδιότητά τους

να αντιδράσουν κατάλληλα στα δεδομένα

του «σεναρίου» ώστε να κατασταλεί επι-

τυχώς η περιγραφόμενη εγκληματική

ενέργεια. Η γενική εντύπωση από το όλο

εγχείρημα –λαμβάνοντας πάντα υπ΄ όψιν

τους περιορισμούς που συνοδεύουν πάν-

τοτε μία άσκηση «επί χάρτου»- κρίνεται

άκρως ικανοποιητική.

Θεωρείται εύλογο πως απαιτείται η διεύ-

ρυνση εφαρμογής της άσκησης «ΤΥΦΩ-

ΝΑΣ» ώστε να συμμετέχουν ενεργά Αστυ-

νομικοί όλων των βαθμών και ιδιοτήτων

που υπηρετούν σε υπηρεσίες Άμεσης

Επέμβασης (Ομάδες Ε.Κ.Α.Μ., Ο.Π.Κ.Ε.,

ΔΙ.ΑΣ., «Ζ», Τμήμα Κέντρου Επιχειρήσεων,

περιπολικά Κ.Α.Δ., Τ.Ε.Ε.Μ κ.ά.) .Απαιτείται

ομοίως η πρακτική υλοποίηση των σχετι-

κών σεναρίων σε πραγματικούς χρόνους

ανταπόκρισης-αντίδρασης.

Οι μέχρι σήμερα ενδείξεις συντείνουν

στην άποψη πως η εκδήλωση ασύμμε-

τρων απειλών δεν αφορά στη χώρα και

την πόλη μας. Παρ΄ όλα αυτά, κάθε ένας

από εμάς οφείλει, επιδεικνύοντας απόλυ-

το επαγγελματισμό να είναι ατομικά προ-

ετοιμασμένος από κάθε άποψη, ώστε να

αντιδράσει επαρκώς σε μια ασύμμετρη

επίθεση, εάν και εφόσον αυτό απαιτηθεί,

έχοντας κατά νου ότι για πολλούς συνά-

δελφους μας διεθνώς, τέτοιου είδους γε-

γονότα αποτελούν πλέον κομμάτι της

υπηρεσιακής τους καθημερινότητας.

*Κατά την εκδήλωση ασύμμετρων απει-

λών ο -έστω φαινομενικά- ασθενέστερος

αντίπαλος χρησιμοποιεί μέσα χαμηλού

κόστους προκειμένου να καταφέρει στον

κατ’ αρχήν υπέρτερο αντίπαλο, πλήγματα

πολλαπλάσιου μεγέθους.

Ο κ. Ξαφάκος είναι Τμηματάρχης του Β΄

Τμηματος Άμεσης επέμβασης / Δ.Α.Δ.Θ.

Μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών / ΠΑΝ.

ΜΑΚ. στις Στρατηγικές σπουδές και τη

Διεθνή Πολιτική.



Συνεχίζεται η αβεβαιότητα με τη διαμόρ-

φωση των μισθών βάσει του νέου μισθο-

λογίου, αφού η πρώτη μισθοδοσία βρίθει λαθών

που σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις της ηγεσίας θα

διορθωθούν ως ένα βαθμό με την επόμενη. Τέτοιο

μπάχαλο, ομολογουμένως κανείς δεν το περίμε-

νε… Φαινόταν βέβαια το πράμα από την αρχή, αλλά

τέτοιος ξεπεσμός…

Το θέμα της οπλοφορίας και της αξιολό-
γησης από τις ειδικές επιτροπές απασχό-

λησε έντονα το τελευταίο διάστημα και θα συνε-
χίσει να μας απασχολεί, αφού βουλευτές του κυ-
βερνώντος κόμματος κατέθεσαν ερώτηση στη
Βουλή και ζητούν απαντήσεις για διάφορα ερωτή-
ματα. Η Ομοσπονδία, αλλά και ο πρόεδρός της ο
κ. Γρηγόρης Γερακαράκος, απάντησε σε πολλά
ερωτήματα δημοσιογράφων για το θέμα, τονίζον-
τας ότι έχουμε ζητήσει να γίνουν πολλές προσλή-
ψεις γιατρών και να περνά το προσωπικό πιο συ-
χνά από ψυχολογικά τεστ. Οι έλεγχοι αυτοί είναι
πολύ αυστηροί, αλλά το χρονικό διάστημα είναι
πολύ μεγάλο. Επίσης ότι η κάθε κυβέρνηση πρέπει
να ξέρει ότι προέχει η ζωή και όχι τα χρήματα. Δεν
μπορεί η ζωή μας να μετριέται σε ευρώ…

Πανηγυρική επιβεβαίωση της ορθότητας

της πρωτοβουλίας της ΠΟΑΣΥ για τη διορ-

γάνωση μιας ανοιχτής εκδήλωσης με θέμα «ανοι-

χτές και ελεύθερες πόλεις», στα Εξάρχεια, συνιστά

η αρθρογραφία της εφημερίδας «Αυγή» στις

12/12/17. Ο αρθρογράφος Θάνος Παναγόπου-

λος, γράφει μεταξύ άλλων: Η απροθυμία του κρά-

τους να αποδώσει τα Εξάρχεια στην κοινωνία οφεί-

λεται σε πλείστους όσους παράγοντες, όπως: 

• Φοβική παραδοχή ανικανότητας του κράτους

(«αν τους πειράξουμε θα έχουμε φασαρίες»).

• Παρωχημένες «ιδεολογικές» αγκυλώσεις («παιδιά

της αμφισβήτησης», «οργισμένα νιάτα» και άλλα

τέτοια τετριμμένα).

• Έλλειψη σχεδίου επαναβίωσης συνοικιών (όπως

συνέβη λ.χ. στο Μπρονξ επί δημαρχίας Τζουλιά-

νι). Ό,τι και αν ισχύει από αυτά, μόνο βέβαιο είναι

ότι όσο το κράτος φαίνεται ανίσχυρο και ανίκανο,
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α μπορούσε να διεκδικεί επάξια τα πρωτεία των ατα-

ξιών, ακόμα και την «αταξία της χρονιάς» θα μπορού-

σαμε να του αφιερώσουμε, αν δεν ήταν υπουργός και

μάλιστα υπουργός Εθνικής Αμύνης. Αλλά δεν το κάνουμε

διότι αταξίες μικρότερες ή μεγαλύτερες διεκδικούν άλλοι συ-

νάδελφοί του, μηδέ του Πρωθυπουργού εξαιρουμένου. Στε-

κόμαστε όμως στον υπουργό Εθνικής Αμύνης κ. Πάνο Καμ-
μένο, επειδή για ακόμα μια φορά επέλεξε να στοχοποιήσει

την ΠΟΑΣΥ και τον πρόεδρό της κ. Γρηγόρη Γερακαράκο.

Σε συνέντευξη τύπου στο υπουργείο του λίγο πριν από την

εκπνοή του 2017, ο κ. Καμμένος, απαντώντας σε σχετικές

ερωτήσεις δημοσιογράφων για το ειδικό μισθολόγιο, απρο-

κάλυπτα επέρριψε τις ευθύνες στον πρόεδρό μας, υποστη-

ρίζοντας ούτε λίγο ούτε πολύ ότι αυτός ευθύνεται για ό,τι

έγινε και για ό,τι δεν έγινε. Με άλλα λόγια εμφάνισε τον

πρόεδρό μας με εξουσίες μεγαλύτερες και από αυτές του

υπουργού, του ίδιου του κ. Καμμένου δηλαδή, ωσάν να

εξαρτάτο από μας η κατάληξη των όποιων νομοθετικών πρω-

τοβουλιών των αρμοδίων υπουργείων ή και της ίδιας της κυ-

βέρνησης!

Είναι προφανές ότι ο κ. υπουργός δεν πείθει με τις πρω-

τοφανείς επιθέσεις του εναντίον της Ομοσπονδίας. Η ένδεια

επιχειρημάτων είναι ορατή δια γυμνού οφθαλμού καθώς όλοι

οι συνάδελφοι γνωρίζουν τις κατά καιρούς οβιδιακές του με-

ταμορφώσεις. Ειδικά για τα μισθολογικά αν επιχειρούσαμε

να συγκεντρώσουμε τις δηλώσεις του και τις τοποθετήσεις

του τα τελευταία τρία τέσσερα χρόνια, θα χρειαζόμασταν

ολόκληρες σελίδες.

Τα ερωτήματα όμως παραμένουν και θέτουν προ των ευ-

θυνών τους όλους τους αρμόδιους και συναρμόδιους

υπουργούς. Το νέο μισθολόγιο είναι προϊόν των πολιτικών

κατευθύνσεων και δεσμεύσεων της κυβέρνησης η δε μη

συμμόρφωσής της προς τις αποφάσεις του Συμβουλίου της

Επικρατείας είναι επίσης προϊόν πολιτικής απόφασης. Ή μή-

πως πρέπει να παραβλέψουμε τη δήλωση του ίδιου του Πρω-

θυπουργού ότι δεν είναι στις προτεραιότητές του η διανομή

κοινωνικού μερίσματος στους ένστολους;

Το κατασκεύασμα που χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα κα-

λύτερα μισθολόγια, κατέρρευσε πριν καν εφαρμοστεί τελικά.

Κι αντί οι εμπνευστές του να ζητήσουν ταπεινά συγγνώμη,

να αναθεωρήσουν την τακτική τους και να σπεύσουν πρώτοι

να διορθώσουν τα λάθη και τις αδικίες που ψήφισαν, προ-

σπαθούν πάλι να θολώσουν τα νερά και να ρίξουν σε άλλους

τις δικές τους ευθύνες.

( )

ΑΤ-ΑΞΙΕΣ
Ζητείται υπευθυνότητα

είπαν &
έγραψανεκΚΕΝΤΡΙκός

«Απευθύνομαι σε εκείνους που
κάθε στιγμή του χρόνου σε όλα
τα σημεία της ελληνικής
επικράτειας εκπληρώνουν την
σημαντική εθνική και κοινωνική
τους αποστολή με
επαγγελματισμό, με υπευθυνότητα,
με αποτελεσματικότητα, με
σεβασμό προς τον άνθρωπο και
τα δικαιώματά του. Σας εκφράζω
δημοσίως την ικανοποίηση, την
στήριξη και την ευαρέσκειά μου
και εύχομαι από καρδιάς σε εσάς
και τις οικογένειές σας χρόνια
πολλά, καλή χρονιά με υγεία,
καλοτυχία και δύναμη».

Κωνσταντίνος Τσουβάλας
Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας

«Η κατάσταση στο κέντρο 
της Αθήνας έχει αλλάξει 
και βελτιώνεται συνεχώς, 
χάρη στις παρεμβάσεις και 
το σχεδιασμό της Ελληνικής
Αστυνομίας. Τα αποτελέσματα
είναι πλέον ορατά, απτά,
μετρήσιμα και κυρίως
αναγνωρίσιμα από όλους 
και αναφέρομαι σε όσους
αξιολογούν την κατάσταση
αντικειμενικά, χωρίς 
σκοπιμότητες ή αγκυλώσεις».

Δημήτρης Αναγνωστάκης
Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης 

Κ(λ)αμένος
μισθός
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το στοιχειώδες δικαίωμα των πολιτών να κυ-

κλοφορούν ελεύθερα και ασφαλώς στην πρω-

τεύουσα δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Οι δε

αρμόδιοι οφείλουν να αποκαταστήσουν άμεσα

αυτό τους το δικαίωμα». Πές τα Χρυσόστομε…

Αξιόλογη η κίνηση του πρώην αρχηγού
της Ελληνικής Αστυνομίας και βουλευτή

της Ν.Δ. κ. Δημοσχάκη Αναστασίου να εκχωρή-
σει κατά 50% την ιδιοκτησία και την είσπραξη
των εσόδων από τις πωλήσεις του βιβλίου του
«Από τον Έβρο… στην Κατεχάκη», στο Ίδρυμα
Εξοχές ΕΛ.ΑΣ. που διαχειρίζεται και τον Ειδικό
Λογαριασμό Ορφανών Τέκνων Αστυνομικού και
Πυροσβεστικού Προσωπικού, οι γονείς των
οποίων έπεσαν εν ώρα καθήκοντος από βίαιο
περιστατικό. Το υπόλοιπο 50% θα διατίθεται στο
Θρακικό Κέντρο και Εταιρία Θρακικών Μελετών.

Οι ετήσιες κρίσεις των Αξιωματικών της

Ελληνικής Αστυνομίας εξακολουθούν

να διέπονται από τις διατάξεις ενός π.δ. εντελώς

αναχρονιστικού και αντιδημοκρατικού. Παρά τις

εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ για ουσιαστική τομή στο

καθεστώς ανάδειξης του αρχηγού του Σώματος,

αλλά και γενικότερα της αξιολόγησης του αστυ-

νομικού προσωπικού στο σύνολό του, τίποτε

δεν άλλαξε. Ούτε Διακομματική Επιτροπή, ούτε

συμμετοχή των συνδικαλιστών στα Συμβούλια

Κρίσεων, ούτε αντικειμενικά κριτήρια και ουσια-

στική βαθμολόγηση έγινε. Εδώ πλέον δεν ισχύει

ούτε το «όποιος δεν θέλει να ζυμώσει δέκα μέ-

ρες κοσκινίζει». Γιατί; Τουλάχιστον μια δεκαετία

πάνε κι έρχονται οι προτάσεις και τα σχέδια π.δ.

χωρίς να τολμά το κατεστημένο σύστημα να αλ-

λάξει τα κακώς κείμενα. 

Δυο χαρακτηριστικές φωτογραφίες που αποτυπώνουν τη λεγόμενη «ακτιβιστική δράση» κατά
τη διάρκεια διαμαρτυριών για αποφάσεις και ενέργειες της κυβερνητικής εξουσίας. Η μια από
τα Προπύλαια και η άλλη από τον Άγνωστο Στρατιώτη στην Πλατεία Συντάγματος. Η πρώτη
αποδίδεται σε «αναρχικούς» και η άλλη σε μέλη πολιτικού κόμματος. Το αποτέλεσμα είναι το
ίδιο και τα συμπεράσματα προφανώς τα ίδια. Καταδικαστέα η βία από όπου κι αν προέρχεται.
Οι δυνάμεις τάξης επιτελούν το καθήκον τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Σύνταγμα
και τους νόμους του κράτους, ασκώντας τη νόμιμη βία όταν και όποτε απαιτείται για τη δια-
σφάλιση του υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος.

Παράνομη και νόμιμη βία


