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συνάδελφοι

ΒΕΛΓΙΟ

Η Ομοσπονδία μας,
με δυο σημαντικές
παρεμβάσεις έφερε
στο προσκήνιο την
επικινδυνότητα της
καθημερινής δουλειάς του
Αστυνομικού και κάλεσε
τα πολιτικά κόμματα να
σταματήσουν να
στρουθοκαμηλίζουν.
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των Ενώσεων της Αττικής
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Διευθύνσεων Αστυνομικών
Επιχειρήσεων και
όχι μόνο. Να αναλάβουν
επιτέλους όλοι
τις ευθύνες τους.
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Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τη μάχιμη 5ετία
Μεγάλη κατάκτηση του συνδικαλιστικού κινήματος των ενστόλων η συνέχιση της ευνοϊκής ρύθμισης για τη μάχιμη 5ετία

Μ

ετά από τα δύο (2) και πλέον έτη ψήφισης του
ν.4387/2016, την πολλαπλή και ποικίλη αλληλογραφία μας με τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και τις συνεχείς συναντήσεις με σύσσωμη
την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Φ10042/οικ. 13567/329 από
08-06-2018 εγκύκλιος του εν λόγω Υπουργείου, η
οποία, μεταξύ άλλων, αποσαφηνίζει και το καθεστώς
αναγνώρισης - υπολογισμού διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων
που μέχρι την 31-12-2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του Δημοσίου.
Ειδικότερα, στην παρ. 1 του Κεφαλαίου Η΄ «Υπολογισμός διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας των πολιτικών και
στρατιωτικών υπαλλήλων» αποσαφηνίζονται τα εξής:
1. Οι χρόνοι που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο αφορούν τη μάχιμη πενταετία, καθώς και τα
εξάμηνα πτητικών και καταδυτικών, αλεξιπτωτιστή,
υποβρυχίου καταστροφέα και εκκαθαριστή ναρκοπεδίων (συμπεριλαμβάνονται τα στελέχη της Ελληνικής
Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού & Λιμενικού Σώματος - ΕΛ.ΑΚ. που υπηρετούν σε αντίστοιχες Υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν).
2. Οι διατάξεις περί παύσης των διπλών ασφαλιστικών εισφορών έπειτα από υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην Υπηρεσία του υπαλλήλου, εξακολουθούν να
ισχύουν.
3. Το κριτήριο για την υπαγωγή κάποιου/ας σε καθεστώς αναγνώρισης διπλάσιου χρόνου, δεν είναι πλέον η ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος, αλλά ο χρόνος που έχει παρασχεθεί η εν λόγω υπηρεσία.
4. Για τις υπηρεσίες που ο χρόνος τους λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, έχουν παρασχεθεί από τα δι-

καιούχα στελέχη μέχρι την 31-12-2017 και ουδέποτε
έχουν αναγνωριστεί (υπεβλήθη αίτημα αναγνώρισης
που εκκρεμεί ή δεν υπεβλήθη καθόλου), η εισφορά για
την αναγνώρισή τους υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά
εισφορών κλάδου σύνταξης και τις συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν όταν πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη κάθε φορά υπηρεσία. Οι εν λόγω χρόνοι, σημειώνεται ότι, αποτελούν πραγματική υπηρεσία, λαμβάνονται
υπόψη στον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης
και ανατρέχουν στο έτος κατά το οποίο παρασχέθηκαν
κάθε φορά (και όχι το έτος που αναγνωρίστηκαν).
5. Οι καταταγέντες στα Σώματα Ασφαλείας ή οι
ασφαλισμένοι στο Δημόσιο μέχρι και την 30-091990, εξακολουθούν να επικαρπώνονται τους προαναφερόμενους διπλούς χρόνους χωρίς την καταβολή
ασφαλιστικών εισφορών. Στην περίπτωση δε αυτή, οι
εν λόγω χρόνοι συνυπολογίζονται με το λοιπό χρόνο
ασφάλισης για τον καθορισμό του ποσοστού αναπλήρωσης της ανταποδοτικής σύνταξης και όχι για τον
υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών.
6. Για τις υπηρεσίες που ο χρόνος τους λογίζεται
αυξημένος στο διπλάσιο και έχουν παρασχεθεί ή θα
παρασχεθούν από τα δικαιούχα στελέχη από την 0101-2018 και εντεύθεν, η εισφορά για την αναγνώρισή
τους υπολογίζεται με βάση τα υφιστάμενα ποσοστά εισφορών κλάδου σύνταξης (6,67% για τον ασφαλισμένο) και τις ισχύουσες κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συντάξιμες αποδοχές.
Επίσης, στην παρ. 2 του ως άνω Κεφαλαίου της προαναφερομένης εγκυκλίου καθίσταται σαφές ότι, οι διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν.3865/2010 (αναγνώριση μάχιμης πενταετίας για τους υπηρετούντες στα
Σώματα Ασφαλείας με ποσοστό 20% επί της αποζημίωσης για εργασία πέραν του πενθημέρου) εξακολουθούν
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να ισχύουν και μετά την έναρξη του ν.4387/2016.
Στην περίπτωση δε αυτή, ο αναγνωριζόμενος εν λόγω
χρόνος συνυπολογίζεται με τον λοιπό χρόνο ασφάλισης
μόνο για τον καθορισμό του ποσοστού αναπλήρωσης
και δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του
μέσου όρου των συντάξιμων αποδοχών.
Το συνδικαλιστικό μας Κίνημα, οφείλει να αναγνωρίσει ότι η Ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεσμεύτηκε και υλοποίησε τα όσα αναφέρθηκαν στις υπ’ αριθ.
605/13/78-α από 26-01-2018 και 605/13/78-γ
από 23-02-2018 ανακοινώσεις μας, ενώ μαχητικά και
με επιχειρήματα συνεχίζει να διεκδικεί τα άλλα εκκρεμή
ασφαλιστικά θέματα του Κλάδου μας.

Διευκρινίσεις για τη χορήγηση
ειδικής άδειας

Η ατζέντα του μήνα
01-5-18

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα τιμά την Παγκόσμια
Ημέρα Αγώνα των Εργαζομένων διεθνώς και συντάσσεται με τις καθημερινές μάχες που δίνουν για την
επιβίωση μέσα σε ένα άδικο και ανάλγητο σύστημα
εκμετάλλευσης του ανθρώπου.

02-05-18

Ενόψει επίσκεψης του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη ΤΣΙΠΡΑ στη Λέσβο, η Π.Ο.ΑΣ.Υ. επισήμανε ότι βασική
προϋπόθεση οποιασδήποτε οικονομικής άνθησης και
κοινωνικής ευημερίας αποτελεί η ορθή λειτουργία των
Υπηρεσιών ασφαλείας στη συγκεκριμένη περιοχή,
ώστε το αίσθημα ασφαλείας να είναι αισθητό από
όλους.

07-05-18

Συζητήθηκε στο ΣτΕ η κοινή αίτηση ακύρωσης των
Ομοσπονδιών Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Π.Ο.ΑΞΙ.Α, κατά της πράξης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, για την
εφαρμογή του Ν.4472/2017, δηλαδή του νέου μισθολογίου των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας.

11-05-18

Στο πλευρό των μελών του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων «ΑΞ.Ι.Α.» για την κατάργηση του απάνθρωπου
άρθρου 12 του ν.4387/2016, βρέθηκε η Π.Ο.ΑΣ.Υ.
κατά την εκδήλωση διαμαρτυρίας που διοργανώθηκε
έξω από το υπουργείο Εργασίας.
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Άλλη μια κατάκτηση της Ομοσπονδίας συνιστά η άδεια 22 ημερών σε γονείς
με παιδιά Διάχυτης Αναπτυξιακής Διαταραχής

Η

Ομοσπονδία ενημερώνει τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις ότι το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, απαντώντας σε σειρά εγγράφων της
όσο και της Ε.Α.Υ. Πειραιά, εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο για
την κατηγορία των αδειών που αφορά τη Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή
και είναι 22 ημέρες. Επισημαίνεται ότι, η χορήγηση αυτής της ειδικής
άδειας αποτελεί μία ακόμη μεγάλη κατάκτηση του συνδικαλιστικού μας
κινήματος, απόρροια της συνολικής μας προσπάθειας και της παράλληλης
ευαισθησίας που επέδειξε η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία, ως ελάχιστη
αναγνώριση της προσφοράς και του έργου μας στην κοινωνία.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου κ. Κωνσταντίνου Τσουβάλα, «συνάγεται το συμπέρασμα ότι,
σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, που διέπει τη χορήγηση αδειών
στο αστυνομικό προσωπικό, ο γονέας - αστυνομικός, που έχει τέκνο το
οποίο πάσχει από Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή, δικαιούται να αιτηθεί
και να λάβει την ειδική άδεια έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες, εφόσον υποβάλλει στην Υπηρεσία του σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό Κρατικού ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου (Αριθ. Φ.
400/103/55.103 ΣΧ. 346 από 10,6,1997 Υπουργική Απόφαση), υπό
την προϋπόθεση ότι πληροί και τις λοιπές προϋποθέσεις της παρ. 4 του
άρθρου 10 του προαναφερόμενου π.δ. (27/86).
Γενικότερα, ως προς την εν λόγω ειδική άδεια, επισημαίνεται ότι αν

Χιούμορ... του Ηλία Μακρή

11-05-18

O Αναπληρωτής
Υπουργός
Εσωτερικών
κ. Νικόλαος Τόσκας
διεκδικεί στα δύο
χρόνια της θητείας
του την πρώτη θέση
ως υπουργού στις
προτιμήσεις των
σκιτσογράφων σε
σχέση με
προκατόχους του, στο
παρελθόν! Ο ίδιος
δηλώνει ότι έχει
στοχοποιηθεί
αδίκως.Τυχαίο;

Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας, αποτελούμενη
από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ.
Χρήστο ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ και τον Ειδικό Συνεργάτη κ.
Αθανάσιο ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ, επισκέφθηκε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου υπήρξε συνάντηση με τον κ. Αρχηγό, προκειμένου να εξεταστεί το
θέμα της ελεύθερης μετακίνησης των αστυνομικών με
τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

13-05-18

Το δικό της μήνυμα προς την πολιτεία έστειλε η
Π.Ο.ΑΣ.Υ. στο πλαίσιο των εργασιών της 34ης Γενικής
Συνέλευσης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, που
πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης με βασικό θέμα «Παράνομη οπλοχρησία - θύματα από
μπαλωθιές. Έθιμο ή Έγκλημα;»

16-05-18

Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας
υπό το βάρος της αιφνιδιαστικής παραίτησης του
προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Νικολάου ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ.

17-05-18

Καταδικάσαμε τις άστοχες παροτρύνσεις του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρου ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ
«να τεθεί το αστυνομικό προσωπικό και ο Αστυνομικός Διευθυντής σε διαθεσιμότητα».

24-05-18

Με τη λήψη σημαντικών αποφάσεων ολοκληρώθηκαν
οι διήμερες εργασίες του Γενικού Συμβουλίου των
Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων της Ομοσπονδίας.

24-05-18

Μετά και από τις νέες απαράδεκτες επιθέσεις, προπηλακισμούς και λοιδορίες των συναδέλφων μας, κατά τη διάρκεια μέτρων τάξης, έξω από συμβολαιογραφικά γραφεία, η Ομοσπονδία μας επανέρχεται στο
κοινωνικό θέμα των πλειστηριασμών τονίζοντας ότι
πρέπει να σταματήσουν τα παιγνίδια στις πλάτες των
αστυνομικών.

και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι αυτής, τότε χορηγείται στον ένα από
αυτούς. Πιο συγκεκριμένα, με κοινή δήλωσή τους, που κατατίθεται στις
Υπηρεσίες τους, οι γονείς καθορίζουν ποιος θα κάνει χρήση της άδειας
και για ποιο χρονικό διάστημα, προκειμένου η συνολική χρονική διάρκεια
της, να μην υπερβαίνει τις είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος
και για τους δύο δικαιούχους.
Για το λόγο αυτό, έκαστος γονέας θα πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα κάθε φορά στη σχετική αίτηση χορήγησης που θα υποβάλλει, πόσες ημέρες
της από κοινού δικαιούμενης άδειας, ήδη έχει κάνει χρήση ο/η σύζυγός
του, στην Υπηρεσία όπου εργάζεται.
Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ως προς τα τέκνα αστυνομικών που πάσχουν από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, ότι δικαιούχος της εν λόγω άδειας είναι ο/η αστυνομικός, που έχει την επιμέλεια του τέκνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις του οικογενειακού δικαίου του Αστικού Κώδικα.
Τέλος, ως απόρροια της βασικής αρχής περί μη καταχρηστικής άσκησης των δικαιωμάτων του αστυνομικού προσωπικού, μετά τη χορήγηση
της ειδικής άδειας του θέματος, ο δικαιούχος προσκομίζει, στην Υπηρεσία
του, πιστοποιητικό με το οποίο βεβαιώνεται η περιοδική νοσηλεία ή τακτική μετάγγιση αίματος, που έλαβε χώρα και που αποτέλεσε το δικαιολογητικό λόγο για τη λήψη της άδειας αυτής».

Π.Ο.ΑΣ.Υ.

“

Το χειρότερο
από το να μιλούν
άσχημα για σένα,
είναι να μη μιλούν καθόλου
για σένα.

”

Όσκαρ Ουάιλντ

Επίθεση με μολότοφ και στην Ξάνθη!

Τ

ον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα ενημέρωσε η Ομοσπονδία μας με βάση τις καταγγελίες της Συνδικαλιστικής Κίνησης Αστυνομικών Ξάνθης για τις τραγικές ελλείψεις σε θέματα ασφάλειας στο κτίριο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης. Αφορμή, η πρωτοφανής επίθεση με βόμβες μολότοφ! «Αποτελούν
πραγματικό τραγέλαφο, τα διαλαμβανόμενα στο υπ’ αριθμ. 163 από
17/06/2018 έγγραφο της Συνδικαλιστικής Κίνησης Αστυνομικών
Ξάνθης, αναφορικά με την εμπρηστική επίθεση με την ρίψη βομβών –
μολότοφ από άγνωστα άτομα κατά του κτιρίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης. Μπορεί να προέχει η άμεση σύλληψη των δραστών
και η παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη, ωστόσο, δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί το γεγονός της παντελούς έλλειψης μέτρων ασφάλειας σε
ένα δημόσιο κτίριο και σε μία υπηρεσία του κράτους, η οποία είναι εντεταλμένη να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και την νομοθεσία που
την διέπει. Η δυσχερής χρήση των μέτρων πυρόσβεσης στο εν λόγω
κτίριο, καθώς και η μη λειτουργία του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης του περιβάλλοντος χώρου, εκθέτουν ανεπανόρθωτα σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων σε αυτό, όπως και
των προσερχόμενων πολιτών. Ομοίως, εκτίθεται ανεπανόρθωτα η έξωθεν καλή μαρτυρία του Σώματος και θα πρέπει, προς αποφυγή μελλοντικών τραγικών καταστάσεων, να αναζητηθούν άμεσα οι ευθύνες

από την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία και σε θετική περίπτωση να καταλογιστούν αρμοδίως», σημειώνει η Π.Ο.ΑΣ.Υ. στο έγγραφό της.
Η Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Ξάνθης εκφράζει την έντονη
διαμαρτυρία της και καταδικάζει την εγκληματική επίθεση, τονίζοντας
ότι «ο επαγγελματισμός των αστυνομικών απέτρεψε τα χειρότερα, μιας
και αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. αντιλήφθηκαν άμεσα την ενέργεια
αυτή και έδρασαν με απόλυτη ψυχραιμία και ηρεμία. Αλλά δυστυχώς
και αυτή την φορά η εγκληματική αδιαφορία της διοίκησης έκανε την
παρουσία της, με την δυσλειτουργία των πυροσβεστήρων την στιγμή
που χρειάστηκαν.
Προς αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον απαιτούμε από
την διοίκηση να πράξει τα αυτονόητα και να φροντίσει για την λειτουργία του πυροσβεστικού συστήματος του κτιρίου καθώς και του κλειστού
κυκλώματος παρακολούθησης του χώρου περιμετρικά του κτιρίου.
Προς την επίλυση αυτών των σοβαρών θεμάτων η Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Ξάνθης προτίθεται να συνεισφέρει με κάθε τρόπο
έχοντας ως κύριο μέλημα μας μόνο την ασφάλεια των συναδέλφων.
Κλείνοντας και απευθυνόμενοι προς κάθε επίδοξο δράστη που σκέφτεται να προβεί σε ανάλογη ενέργεια στο μέλλον ας γνωρίζουν όλοι
ότι καμία επίθεση δεν πρόκειται να κάμψει το σθένος και την αποφασιστικότητα των συναδέλφων».
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Τιμούμε τους Ήρωές μας

Βαρύ το τίμημα στο βωμό του καθήκοντος, ανεκπλήρωτο το χρέος της πολιτείας

Τ

ρισάγιο στη μνήμη των αδικοχαμένων συναδέλφων μας Νεκτάριου ΣΑΒΒΑ και Γεωργίου ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, οι οποίοι δολοφονήθηκαν
άνανδρα, ο πρώτος στις 17 Ιουνίου
2009, από αδίστακτους τρομοκράτες,
στην οδό Λάμπρου Πορφύρα στα Πατήσια και ο δεύτερος, στις 17 Ιουνίου
2013, στο Δίστομο Βοιωτίας, σε επιχείρηση σύλληψης αδίστακτων δραπετών,
τέλεσαν και φέτος οι Ομοσπονδίες
(Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Π.Ο.ΑΞΙ.Α.) για να τιμήσουν την μνήμη τους και να υπενθυμίσουν στην πολιτεία το διαρκές της χρέος
για τη θωράκιση του λειτουργήματος του
Έλληνα Αστυνομικού.
Ειδικότερα, στον τόπο της θυσίας του
Νεκτάριου Σάββα, στην οδό Λάμπρου
Πορφύρα, όπου έχει τοποθετηθεί από τις
Ομοσπονδίες μας μια μαρμάρινη στήλη
για να διατηρείται άσβεστη η μνήμη του,
το τρισάγιο τελέστηκε από τον Πανοσιολογιότατο Προϊστάμενο της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας Ταξίαρχο ε.α. Αρχιμανδρίτη Νεκτάριο ΚΙΟΥΛΟ και τον εφημέριο της ενορίας πατέρα Γεώργιο.
Στην τελετή παρέστησαν οι οικογένειες, συγγενείς και φίλοι των αδικοχαμένων συναδέλφων μας, ο πρόεδρος της
Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλειος ΛΕ-

ΒΕΝΤΗΣ, ο βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ.
Ιωάννης ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού του Υπουργείου
Εσωτερικών κ. Τζανέτος ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ,
ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης
κ. Δημήτριος ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, ο Γραμματέας Τομέα Προστασίας του Πολίτη
(Νέα Δημοκρατία) κ. Πάτροκλος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ο Γραμματέας Τομέα Προστασίας του Πολίτη (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) κ. Απόστολος ΨΩΜΑΣ, ο εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε.
κ. Πέτρος ΜΑΡΚΟΜΙΧΑΛΗΣ, ο εκπρόσωπος του Τομέα Σωμάτων Ασφαλείας
(ΑΝ.ΕΛ.) κ. Ευστάθιος ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ,
ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγος κ. Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ, ο Προϊστάμενος Επιτελείου
Α.Ε.Α. Αντιστράτηγος κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ, ο Γενικός Επιθεωρητής
Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας Αντιστράτηγος κ. Χρήστος ΔΡΑΓΑΤΑΚΗΣ, ο
Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφάλειας
Α.Ε.Α. Υποστράτηγος κ. Εμμανουήλ
ΠΛΟΥΜΗΣ, ο Προϊστάμενος του Κλάδου
Τάξης Α.Ε.Α. Ταξίαρχος κ. Δημήτριος
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ο Διευθυντής Ασφαλείας Αττικής Υποστράτηγος κ. Γεώργιος ΨΩΜΑΣ, Ανώτεροι Αξιωματικοί
των Διευθύνσεων της Ελληνικής Αστυνομίας,
ο
εκπρόσωπος
του
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Αστυνομικός Διευθυντής

κ. Χαράλαμπος ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ, η πολιτευτής της Β΄ Αθηνών (Ν.Δ.) κα Ιωάννα
ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος κ. Δημήτριος ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ο πρόεδρος του
Ελληνικού Εθνικού Τμήματος (Ι.Ρ.Α.) κ.
Ιωάννης ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ, ο πρόεδρος
του Σωματείου Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής κ. Βασίλειος
ΝΤΟΥΜΑΣ, σύσσωμα τα Διοικητικά Συμβούλια των Ομοσπονδιών μας, προεδρεία Πρωτοβαθμίων Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων και Αξιωματικών
Αττικής.
Όπως επισήμανε ο πρόεδρος της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ,
το συνδικαλιστικό μας κίνημα, όσο η
Πολιτεία δεν αντιλαμβάνεται τις υποχρεώσεις της, θα συνεχίσει να αγωνίζεται,
τιμώντας τη μνήμη των Ηρώων της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και τους εν
ενεργεία συναδέλφους μας, που δίνουν
καθημερινά το δικό τους αγώνα. Το καταμαρτυρούν τα θύματα και οι τραυματισμοί εν ώρα υπηρεσίας, οι διαρκείς
κίνδυνοι και απειλές, το έλλειμμα ασφαλείας που νιώθουν τόσο οι συνάδελφοι
όσο και οι πολίτες.
Παρά ταύτα, ο Έλληνας Αστυνομικός
παραμένει πιστός στις επάλξεις του κα-

θήκοντος και συναισθανόμενος το χρέος του απέναντι στην ελληνική κοινωνία
δεν πτοείται και συνεχίζει να προσφέρει
τις υπηρεσίες του, αψηφώντας πολλές
φορές το θάνατο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Επίσης, παρουσία του προέδρου της
Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ, του Ταμία και προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ευβοίας κ.
Γιώργου ΚΟΥΛΙΑΚΗ, των προεδρείων
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Βοιωτίας και της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Φωκίδας, της φυσικής ηγεσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας, της οικογένειας και πολλών συναδέλφων, τελέστηκε το μνημόσυνο
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου και
εν συνεχεία το τρισάγιο στον τόπο που
έχασε τη ζωή του ο συνάδελφός μας.
Με την ευχή και την ελπίδα ο καθημερινός πόλεμος κατά του εγκλήματος

να είναι αναίμακτος, η Ομοσπονδία μας
τονίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι η πολιτεία οφείλει να πράξει τα αυτονόητα
για να αισθάνεται και να είναι ασφαλής
ο συνάδελφός μας.

Κοινοί αγώνες για τα θερμά μέτωπα με τους πυροσβέστες

Σ

τα συνέδρια της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων
Πυροσβεστικού Σώματος και της
Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού
Σώματος παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμός ο πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ. Το 22ο συνέδριο
της ΠΟΕΥΠΣ πραγματοποιήθηκε στην
Κυλλήνη στις 30.05.2018 όπου ο πρόεδρος είχε την ευκαιρία να αναδείξει τις
ευθύνες της κυβέρνησης και την ανακολουθία όσων δεν έχουν τηρήσει τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις για την επικινδυνότητα της εργασίας και τις αποφάσεις του ΣτΕ. Στάθηκε δε ιδιαίτερα και
στην επικινδυνότητα της εργασίας του
πυροσβέστη καθώς και στο φάσμα του
«αργού θανάτου» των επαγγελματικών
ασθενειών, που ποτέ δεν έχουν μελετηθεί
από την πλευρά της οργανωμένης πολιτείας έτσι ώστε να ληφθούν και τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του ένστολου. «Είναι προφανές ότι οι Ομοσπονδίες μας έχουν κατακτήσει ένα πολύ

καλό επίπεδο συνεργασίας το οποίο επιβεβαιώνεται και με τις κοινές ένστολες
διαμαρτυρίες. Έχουμε βρεθεί μαζί με το
φίλο πρόεδρο στις πορείες, στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, στα τηλεοπτικά
πάνελ, στα γραφεία των υπουργών, που
έχουν την ευθύνη, για ό,τι μας βασανίζει.
Αυτό το μέτωπο που έχουμε πετύχει
κανείς δεν μπορεί να το διαλύσει πλέον.
Επιχείρησαν στο παρελθόν με τη μέθοδο
του σαλαμιού να το τεμαχίσουν, αλλά
δεν τα κατάφεραν. Σήμερα, είναι στο χέρι μας να τους δείξουμε ότι μπορούμε να
πιέσουμε ακόμα πιο πολύ για να καταλάβουν ότι δεν πάει άλλο».
Στις 8 Ιουνίου 2018, ο πρόεδρος της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. συμμετείχε και στο 22ο συνέδριο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, που πραγματοποιήθηκε στο Μαυροβούνι Γυθείου, όπου
αφού ευχαρίστησε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΠΣ για την πρόσκληση, έδωσε
το δικό μας στίγμα, σε μια περίοδο που
κλείνει ένας κύκλος έντονων αντιμνημο-

νιακών αγώνων, χωρίς να σημαίνει αυτό
ότι λύθηκαν τα προβλήματα ή ότι υποστέλλουμε εμείς τη σημαία του αγώνα.
Πρέπει να είμαστε πραγματιστές ως
συνδικαλιστές και να λαμβάνουμε υπόψη
μας την πραγματικότητα. Από τη μια
έχουμε την Κυβέρνηση που υποστηρίζει
ότι σε δυο μήνες τελειώνει η επιτροπεία
και από την άλλη έχουμε την πραγματικότητα, τις επιπτώσεις της επιτροπείας.
Αγωνιστήκαμε τα προηγούμενα χρόνια
και ξέρουμε όλοι τι πετύχαμε, -και πετύχαμε κάποια πράγματα, ξέρουμε όμως
και τι βιώνουμε σήμερα όλοι μας. Αστυνομικοί, πυροσβέστες, λιμενικοί, όλοι
βρεθήκαμε στη μέγγενη των Μνημονίων.

Πετσοκομμένοι μισθοί και συντάξεις, στα
τάρταρα οι προϋπολογισμοί των Σωμάτων, χορηγίες για βασικό τεχνολογικό
εξοπλισμό και μέσα, χρήματα από τα ταμεία των σωματείων για αγορά ειδών
γραφείου, για συντήρηση περιπολικών
κ.λπ. Από την άλλη, οι ανάγκες διαρκώς
να αυξάνονται. Μεταναστευτικό, εγκληματικότητα, στόχος οι αστυνομικοί, εσείς
οι πυροσβέστες και δη οι Αξιωματικοί να
έχετε όλη την ευθύνη της διοίκησης με
τα πενιχρά μέσα που διαθέτετε και με μια
κοινωνία απέναντί μας, πολύ απαιτητική.

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, με
τα Μνημόνια ισοπεδώθηκαν τα πάντα.
Τα εφάρμοσαν λένε για το καλό μας,
αλλά η αλήθεια είναι ότι όλα έγιναν για
τη διάσωση των τραπεζών και όχι για
τη διάσωση του λαού. Το μάρμαρο το
πλήρωσε ακριβά αυτός ο υπερήφανος
ελληνικός λαός, ο οποίος και πάλι σηκώνει όλα τα βάρη για να σταθεί όρθιος και να πάει μπροστά η χώρα. Αυτή
είναι η αλήθεια, είπε μεταξύ άλλων
ενώπιον των επισήμων προσκεκλημένων της ΕΑΠΣ.

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση

Μ

ε ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε ότι ξεκίνησαν στις 17-04-18, στο Υπουργείο
Παιδείας, οι συναντήσεις εργασίας για την
αναβάθμιση των Αστυνομικών Σχολών, όπως άλλωστε σας είχαμε επισημάνει και κατά τη συνάντησή
μας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στις
19/03/2018, όταν μας ενημερώσατε για την βούλησή σας, να προωθήσετε, επιτέλους, τις αναγκαίες
θεσμικές παρεμβάσεις, μέσα από αξιόπιστο διάλογο
για αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα που απασχολεί την

Ομοσπονδία μας τα τελευταία πολλά χρόνια, έχοντας εκδηλώσει προς τούτο πολλές πρωτοβουλίες».
Αυτό τονίζει η Π.Ο.ΑΣ.Υ. σε έγγραφό της προς
τους υπουργούς Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστα ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ και τον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ, υπενθυμίζοντάς τους ότι «στην πρώτη αυτή συνάντηση
εργασίας, σύμφωνα και με το Δελτίο Τύπου του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
εκτός του ιδίου του κ. Κώστα Γαβρόγλου, συμμε-

τείχαν οι εκπρόσωποι του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας (Δ/ση Εκπαίδευσης & Ανθρωπίνων
Πόρων) κα Βασιλική Αλεξανδρή, ο Αστυνόμος Α'
κ. Κωνσταντίνος Καραντώνης του τμήματος Εκπαιδευτικών Μελετών της Αστυνομικής Ακαδημίας
και συνεργάτες του Υπουργού, ενώ, όπως ανακοινώθηκε, θα ακολουθήσουν και νέες συναντήσεις
μέχρι την οριστική διαμόρφωση των τελικών προτάσεων. Παρακαλούμε, να λάβετε υπόψη σας ότι,
στις επόμενες συναντήσεις εργασίας, την Ομο-

σπονδία μας επιθυμούμε να εκπροσωπεί ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστος
Συνδρεβέλης, ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί να
συμμετέχει ενεργά στην όλη διαδικασία, εφόσον
κοινός μας στόχος είναι η διαμόρφωση μιας συνολικής και ουσιαστικής πρότασης, υλοποιήσιμης
στο άμεσο μέλλον, χωρίς περαιτέρω κωλυσιεργίες
ή και ατέρμονες συζητήσεις, από επιτροπή σε επιτροπή και από ομάδα εργασίας σε ομάδα εργασίας,
όπως δυστυχώς είχε συμβεί στο παρελθόν».
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Καίριες παρεμβάσεις της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στην τακτική του συνεδρίαση ενημερώθηκε για τις εξελίξεις στα ανοικτά μας μέτωπα

Σ

υνεδρίασε την Πέμπτη, 28 Ιουνίου
2018, το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ομοσπονδίας προκειμένου να
ενημερωθούν τα μέλη του για τις ενέργειες της Εκτελεστικής Γραμματείας
σχετικά με τα αιτήματα και τα τρέχοντα
θέματα που μας απασχολούν αυτό το
διάστημα.
Ο Γραμματέας της Εκτελεστικής
Γραμματείας Γιώργος ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ,
αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της
Ομοσπονδίας με αφορμή τις επιθέσεις
με βόμβες μολότοφ κατά των διμοιριών
στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και
ειδικότερα στις ανακοινώσεις που εκδώσαμε γι’ αυτές καθώς και στη σύγκληση της κοινής σύσκεψης στα γραφεία μας όπου προσήλθαν εκπρόσωποι
της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας καθώς και εκπρόσωποι των Πολιτικών
Κομμάτων. Η σύσκεψη κρίνεται θετική
και η Ομοσπονδία δεσμεύεται ότι θα
διοργανώσει νέα συνάντηση με συγκεκριμένο αντικείμενο – προτάσεις, λαμβάνοντας υπόψη της το γεγονός ότι
αποτελεί καθολική απαίτηση και των
αστυνομικών και των πολιτών να υπάρξει απάντηση στις απαράδεκτες αυτές
επιθέσεις.
Από την πλευρά μας επισημαίνουμε
ότι η πολιτεία ορισμένες φορές αντιμετωπίζει με απάθεια είτε επιδεικνύει ανοχή σε αυτό το συνεχιζόμενο φαινόμενο.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα τρισάγια που κάναμε για να τιμήσουμε τους
δυο Πεσόντες στο καθήκον συναδέλφους μας, Νεκτάριο ΣΑΒΒΑ και Γεώργιο ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟ, τόσο στην Αθήνα όσο και στο Δίστομο Βοιωτίας, συνδυάζοντάς τα με το οφειλόμενο χρέος
της πολιτείας να προβεί στην αναγνώ-

ριση της επικινδυνότητας της εργασίας
μας. Επιγραμματικά, αναφέρθηκε επίσης στην θετική έκβαση του αγώνα που
δώσαμε για την έκδοση της εγκυκλίου
για τη μάχιμη πενταετία, αλλά και στην
αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίσαμε τις προκλήσεις και τα επεισόδια που λάμβαναν χώρα από ομάδες
διαμαρτυρομένων για τους πλειστηριασμούς.
Μετά και από τις νέες απαράδεκτες
επιθέσεις, προπηλακισμούς και λοιδορίες των συναδέλφων μας, επισημάναμε
ότι ο εργαζόμενος δεν «χτυπά» τον εργαζόμενο και καταγγείλαμε ότι ένα κοινωνικό θέμα δεν θα ανεχθούμε να μετατραπεί σε αστυνομικό. Ανακοινώσαμε
ότι εφόσον επαναληφθεί το ίδιο φαινόμενο, η Ομοσπονδία μας θα δηλώσει
παρούσα, δίπλα στους αστυνομικούς
που καλούνται να επιτελέσουν το καθήκον τους, τονίζοντας για άλλη μια φορά
ότι τα κοινωνικά προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται δια της αστυνομίας.
Η παρέμβαση της Ομοσπονδίας, και
η επισήμανσή μας ότι οι συνάδελφοί
μας δεν φταίνε σε τίποτε για να εισπράττουν την οργή και τη βία των
όποιων διαδηλωτών, λειτούργησε καταλυτικά με αποτέλεσμα το ζήτημα αυτό να
έχει εκτονωθεί.
Ένα άλλο θέμα που αφορούσε άμεσα
συναδέλφους μας ήταν αυτό που ανέκυψε από τις αλαζονικές και αντιδεοντολογικές δηλώσεις του Περιφερειάρχη
Ιονίων Νήσων, ο οποίος είχε ζητήσει τη
δίωξη συναδέλφων μας και του Διευθυντή Αστυνομίας ως δήθεν υπαίτιους
των φθορών που είχαν προκαλέσει
άγνωστοι σε εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ. Η
Ομοσπονδία καυτηρίασε τη συμπεριφο-

ρά του και ζήτησε το σεβασμό και τη
στήριξή του στο έργο της αστυνομίας.
Τέλος, ενημέρωσε το ΔΣ για τη σημαντική πρωτοβουλία των Ενώσεων της
Αττικής να διοργανώσουν ειδική ημερίδα υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας για
τη βία στα γήπεδα, με κυρίαρχο αίτημα
την απεμπλοκή μας από αυτά, όπου οι
αρμόδιοι υπουργοί, όπως έχουμε ήδη
αναφέρει και στη σχετική ανακοίνωσή
μας, δεσμεύτηκαν γι' αυτό.

Οικονομικά θέματα

Για την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας με αντικείμενο τη μάχιμη πενταετία, μίλησε αναλυτικότερα ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών κ. Βασίλειος ΠΑΝΤΑΖΗΣ, παραπέμποντας και στη σχετική
κοινή ανακοίνωση των Ομοσπονδιών
(από 11 Ιουνίου 2018, Αρ. Πρωτ.:
504/2/34).
Τόνισε δε ότι αναμέναμε δυο ολόκληρα χρόνια την έκδοσή της έχοντας
ξεκινήσει έναν κοινό αγώνα με τις άλλες
Ομοσπονδίες, με παρεμβάσεις και συναντήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς και ιδίως με τον τότε υπουργό κ.
Γιώργο ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟ στον οποίο είχαμε επιδώσει και σχετικό Υπόμνημα με
τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις μας.
Το συμπέρασμα είναι ότι όταν το κίνημα των ενστόλων είναι ενωμένο, καταγράφει θετικά αποτελέσματα. Σχετική
εγκύκλιος εκδόθηκε στη συνέχεια και
από το Α.Ε.Α. Δίνοντας σχετικές διευκρινίσεις αναφορικά με το ερώτημα αν
επιστρέφονται καταβληθέντα ποσά, τόνισε επίσης ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα
καθόσον η αναγνώριση της πενταετίας
προσμετράται ως χρόνος συντάξιμος.
Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών ενημέ-

ρωσε επίσης για τις εξελίξεις αναφορικά
με τον Κλάδο Υγείας του ΤΕΑΠΑΣΑ και
ειδικότερα για τη διεύρυνση αυτού με
τους συναδέλφους που είναι ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τέως Ε.Χ., θέμα
για το οποίο υπάρχει σχετική πρόβλεψη
από το 2015. Μετά από τον επίμονο
αγώνα μας αυτήν την περίοδο εξετάζονται έξι (6) διαφορετικά σενάρια, π.χ. αν
θα αυξηθούν παροχές και θα προστεθούν επιδόματα αλληλεγγύης, ενίσχυσης και κοινωνικής ένταξης, αν θα
υπάρξει ένταξη του συνόλου των ενστόλων ή όσων έχουν 10ετή υπηρεσία κλπ.
Θα είμαστε δε σε θέση να ανακοινώσουμε περισσότερα όταν θα έχει ωριμάσει το θέμα.
Τέλος, ενημέρωσε για το νέο πρόβλημα που έχει ανακύψει με τη μείωση
των μερισμάτων που χορηγεί το ΜΤΣ,
τονίζοντας ότι παρά τις επισημάνσεις
μας με στόχο την αποτροπή ενός ακόμα
απαράδεκτου μέτρου εις βάρος των μερισματούχων του Ταμείου, οι αρμόδιοι,
για να δικαιολογήσουν τις απαράδεκτες
αποφάσεις τους, επικαλούνται «τη χρηστή διοίκηση του Ταμείου» και ότι πρόκειται για μεταρρύθμιση, αν και αρχικά

είχαν αποσύρει την τροπολογία που είχαν καταθέσει σε σχέδιο νόμου τον
Απρίλιο του 2018. Η αρνητική αυτή εξέλιξη αναγκάζει την Ομοσπονδία μας να
συγκαλέσει ευρεία σύσκεψη όλων των
Ομοσπονδιών των εν ενεργεία και εν
αποστρατεία συναδέλφων στα Σώματα
Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις
ώστε να λάβουμε τις απαραίτητες αποφάσεις.
Για το θέμα της αναβάθμισης της εκπαίδευσης, ο Γραμματέας του ΔΣ κ.
Χρήστος Συνδρεβέλης, ενημέρωσε το
ΔΣ ότι η Ομοσπονδία παρακολουθεί τις
εξελίξεις και είναι σε θέση να γνωρίζει
ότι στο υπουργείο Παιδείας έγινε και
δεύτερη άτυπη σύσκεψη με στόχο την
επιτάχυνση της διαδικασίας ώστε από
την ακαδημαϊκή χρονιά 2019 να τεθούν
σε εφαρμογή οι προωθούμενες αλλαγές, όπως έχουν δεσμευτεί για τη Σχολή
Αστυφυλάκων.
Συνεχίζουμε αταλάντευτα τον αγώνα
μας με βάση το ψήφισμα και τις αποφάσεις του τελευταίου συνεδρίου μας
που αποτελούν και το σταθερό γνώμονα
των καθημερινών μας ενεργειών και
πρωτοβουλιών.

«Συναγερμός» για να αποτρέψουμε
περικοπές μερισμάτων
Σε ευρεία σύσκεψη κάλεσε η Π.Ο.ΑΣ.Υ. τις Ομοσπονδίες των εν ενεργεία και εν αποστρατεία συναδέλφων στα Σώματα Ασφαλείας
και τις Ένοπλες Δυνάμεις για να μην περάσουν οι περικοπές μερισμάτων σε ορισμένες κατηγορίες μερισματούχων του ΜΤΣ

Μ

ετά την «τεράστια» επιτυχία του πρόσφατου Eurogroup για την ελληνική κυβέρνηση και ΟΧΙ για τον Ελληνικό λαό,
ο οποίος εν τέλει θα υποστεί στο επόμενο χρονικό διάστημα τις ήδη ψηφισθείσες μειώσεις, τόσο
με την περικοπή της προσωπικής διαφοράς στις
συντάξεις από 01-01-2019, όσο και με τη μείωση του αφορολόγητου από 01-01-2020, η ελληνική πολιτεία έρχεται οσονούπω να «αναγνωρίσει» και να «επιβραβεύσει» τον κόπο και την
προσφορά των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω μιας τροπολογίας που αρχικώς κατετέθη σε σχέδιο Νόμου τον
Απρίλιο του 2018. Η εν λόγω «αναγνώριση» και
«επιβράβευση» μεταφράζεται σε περαιτέρω επιχειρούμενες μειώσεις στα ήδη καταβαλλόμενα
μερίσματα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (όσων

εξήλθαν από την Υπηρεσία μέχρι 31-12-2016),
αλλά και σε αυτά που θα καταβληθούν στο μέλλον (όσων εξήλθαν και θα εξέλθουν από την
Υπηρεσία από 01-01-2017 και έπειτα), μειώσεις
οι οποίες κυμαίνονται από 90,00 ευρώ έως
330,00 ευρώ περίπου, ετησίως.
Η Ομοσπονδία μας, από την πρώτη στιγμή που
κατετέθη η ως άνω τροπολογία, εξέφρασε τα έντονα παράπονά της στην Πολιτική και Φυσική
Ηγεσία του Σώματος, με αποτέλεσμα, τόσο από
τις προαναφερόμενες ενέργειες, όσο και από άλλες, να αποσυρθεί η τροπολογία αυτή. Από την
προαναφερόμενη ημερομηνία έως και σήμερα, η
Ομοσπονδία μας διενήργησε συναντήσεις με τη
διοίκηση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και επικοινώνησε με τη ΓΔΟΣΥ του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας, προκειμένου να εκφράσει τις αντιρρή-

σεις – ενστάσεις της στο περιεχόμενο της ανωτέρω τροπολογίας και να προτείνει εναλλακτικές,
έτσι ώστε να μην υπάρξουν μειώσεις. Δυστυχώς
όμως, μέχρι και τώρα, καμία ενέργεια βελτίωσης
δεν επιχειρήθηκε, εμμένοντας σύσσωμο το
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στην αρχική άποψή
του ότι οι αλλαγές αυτές πρέπει να γίνουν στο
πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και δεν φαίνεται
να μεταβάλλονται τα καταβαλλόμενα μερίσματα.
Ύστερα από τα παραπάνω, η Ομοσπονδία μας,
βρισκόμενη διαχρονικά στο πλευρό των συνταξιούχων Συναδέλφων μας, αλλά και αντιλαμβανόμενη ότι όλοι εμείς οι εν ενεργεία θα οδηγηθούμε,
αργά ή γρήγορα, στη συνταξιοδότηση, κάλεσε:
α) τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κ.
Νίκο ΤΟΣΚΑ, να μη θέσει την υπογραφή του στην
προαναφερόμενη τροπολογία, ως έχων συναρ-

μοδιότητα, λόγω της πλειοψηφίας των στελεχών
της Ελληνικής Αστυνομίας που τυγχάνουν μέτοχοι
του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) και
β) όλες τις Ομοσπονδίες – Ενώσεις Αστυνομικών και Στρατιωτικών, εν ενεργεία και εν αποστρατεία, που είναι μέτοχοι ή μερισματούχοι του
ΜΤΣ, να παρευρεθούν στην ευρεία σύσκεψη που
θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Ομοσπονδίας
μας, την προσεχή Παρασκευή (29-06-2018) και
περί ώρα 10:30, με θέμα τις επιχειρούμενες μειώσεις των μερισμάτων του ΜΤΣ. Στη σύσκεψη
αυτή θα αναλυθούν και εξηγηθούν εκτενώς οι
μελλούμενες μειώσεις στα μερίσματά μας, καθώς
και θα παρθούν αποφάσεις για επιπλέον δράσεις
και μαζικές πανελλαδικές κινητοποιήσεις, προκειμένου να αποτρέψουμε την περαιτέρω αφαίμαξη των εισοδημάτων μας.
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1ο ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ:

Κοινός αγώνας για να

Μετά από πολλά χρόνια, για πρώτη φορά συγκεκριμένες

Σ

ας ευχαριστώ που με καλέσατε να μιλήσω για αυτό που μου συνέβαινε
το Σεπτέμβριο του 2017 στο γήπεδο Περιστερίου» είπε παίρνοντας το
λόγο, ο συνάδελφός μας κ. Γιώργος ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ.
«Με είχε διαθέσει η Υπηρεσία μου σε μέτρα τάξης εξωτερικά του γηπέδου
όταν λίγο πριν τη λήξη του αγώνα ομάδα οπαδών μου επιτέθηκε απρόκλητα
φωνάζοντας το γνωστό σύνθημα «μπάτσοι γουρούνια δολοφόνοι θα πεθάνετε» και με χτυπούσαν με ρόπαλα. Με πέταξαν στο έδαφος και με χτυπούσαν
με απίστευτη βία. Ένιωσα τη γη να χάνεται κάτω από τα πόδια μου, σφαδάζοντας από τους πόνους μέσα στα αίματα, πιστεύοντας για μια στιγμή όταν
θα με αποτελειώσουν. Ήμουν με έναν ακόμα συνάδελφο που πρόλαβε να
απομακρυνθεί ενώ εγώ σώθηκα τελικά όταν άλλοι συνάδελφοι από τα ΜΑΤ
επενέβησαν και τους έτρεψαν σε φυγή.
Μεταφέρθηκα χωρίς τις αισθήσεις μου στην Εντατική Μονάδα του νοσοκομείου και νοσηλεύτηκα πολλές ημέρες. Έχω υποστεί πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις λόγω καταγμάτων στο κρανίο και παραμόρφωσης του προσώπου μου. Έκανα πλαστικές και μέχρι και σήμερα έχω αναρρωτική άδεια.
Δεν μπορώ να ξεπεράσω το σοκ που μου προκάλεσαν. Ενώ αγαπούσα το
ποδόσφαιρο και πήγαινα τακτικά στο γήπεδο, σήμερα τρέμω ακόμα και στην
ιδέα να δω έναν αγώνα ακόμα και από την τηλεόραση. Ακόμα και όταν στις
ειδήσεις μιλάνε για τα επεισόδια στα γήπεδα ξυπνούν μέσα μου εκείνες οι
εφιαλτικές στιγμές που έζησα, και μου προκαλούν ταραχή.
Αυτό που συνέβη σε μένα εύχομαι να μην το υποστεί κανένας άλλος. Ήταν
μια συνηθισμένη μέρα υπηρεσίας που παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία για
μένα και την οικογένειά μου. Θέλω να πιστεύω ότι και με τη σημερινή Ημερίδα
θα αντιληφθούν όλοι ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η επικίνδυνη κατάσταση.
Ευχαριστώ την Ομοσπονδία και την Ένωση Δυτικής Αττικής που στάθηκαν
δίπλα μου από την πρώτη στιγμή».

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε (18-06-2018), στην
Αθήνα (Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ),
υπό την αιγίδα της Π.Ο.ΑΣ.Υ., το 1ο θεματικό φόρουμ των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής με θέμα «Η
Αθλητική Βία ως μέρος της Κοινωνικής
Βίας» και με συντονιστή των εργασιών
τον δημοσιογράφο κ. Γιάννη ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟ, πρόεδρο του Πανελλήνιου
Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου. Το κυρίαρχο συμπέρασμα αυτής της Ημερίδας
προέκυψε δια στόματος των κ.κ. Υπουργών ΤΟΣΚΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ και της βούλησης της κυβέρνησης, ως προς την κοινή συνεργασία, για απεγκλωβισμό των
αστυνομικών δυνάμεων από τους αγωνιστικούς χώρους. Πριν ξεκινήσουν οι
τοποθετήσεις, προβλήθηκαν βίντεο που
απεικονίζουν τη βιαιότητα των επεισοδίων στα ελληνικά γήπεδα, ενώ ένας συνάδελφός μας, ο κ. Γιώργος ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ που λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή του
μετά από άγρια επίθεση «φιλάθλων» το
2017, αναφέρθηκε στον σοβαρό τραυματισμό του από την εγκληματική ενέργεια που δέχθηκε ενώ, ήταν σε μέτρα τάξης έξω από το γήπεδο και περιέγραψε
πώς αυτή η επίθεση από λάτρη του ποδοσφαίρου, τον επηρέασε τόσο πολύ που
αδυνατεί πλέον να παρακολουθήσει το
άθλημα ακόμα και στην τηλεόραση.
Οι εργασίες άνοιξαν με την ομιλία του
Ειδικού Συνεργάτη της Ομοσπονδίας κ.
Αθανασίου ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ο οποίος τόνισε ότι ευχή όλων είναι να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα, ενώ μετέφερε τις θερμές ευχαριστίες της οικογένειας του αείμνηστου καθηγητή Χαράλαμπου ΜΠΛΙΩΝΑ, με την ευχή να μην
υπάρχουν ανάλογα θλιβερά γεγονότα
στους αγωνιστικούς χώρους. Τις θέσεις
του συνδικαλιστικού μας κινήματος ανέπτυξαν, οι εκπρόσωποι των Ενώσεων,
Βορειοανατολικής Αττικής δια του Αντιπροέδρου κ. Θεόδωρου ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, Δυτικής Αττικής δια του Προέδρου

Ποια μέτρα εφαρμόστηκαν
στη Σκωτία

Τ

ις πολιτικές που εφάρμοσε η Αστυνομία της
Σκοτίας για την πάταξη του χουλιγκανισμού
παρουσίασε με την ενδιαφέρουσα ομιλία
του ο Αντιπρόεδρος του Σωματείου Αστυνομικών
Σκωτίας Μr David HAMILTON. Αφού ευχαρίστησε την Π.Ο.ΑΣ.Υ. για την πρόσκληση τόνισε ότι
χαίρεται που η Ομοσπονδία μας ακολουθεί τον
ευρωπαϊκό βηματισμό σε αυτό το επίμαχο θέμα
και ανέλυσε τις τακτικές που ακολουθήθηκαν από
την Υπηρεσία του σε όλο το φάσμα των μέτρων,
από το ότι δεν τους αντιμετωπίζουν ως «χούλιγκαν» αλλά ως «ομάδα υψηλού ρίσκου» έως το
να αποφεύγουν την αλόγιστη χρήση κατασταλτικών δυνάμεων, στερώντας τους έτσι τη χαρά που
νιώθουν όταν συγκρούονται με την αστυνομία. Αφού τόνισε ότι η αστυνομία δεν
αστυνομεύει το εσωτερικό των γηπέδων, αλλά επεμβαίνει με το αζημίωτο, όταν χρειάζεται, αναφέρθηκε σε πολλά άλλα μέτρα που χρειάστηκε να εφαρμοστούν, όπως:
Η απαγόρευση αλκοολούχων ποτών δυο ώρες πριν από τους αγώνες και μια μετά
με δυνατότητα σύλληψης των παραβατών, αποβολής από τον αγώνα κ.λπ., η αυστηρή εφαρμογή των σχεδίων ασφαλείας και πιστοποίησης των γηπέδων με όλα τα
σχετικά (κάμερες, πυρασφάλεια κ.λπ.), οι ειδικοί εισαγγελείς, οι ειδικοί επόπτες
αστυνομικοί, οι ειδικές αστυνομικές μονάδες για την παρακολούθηση των φιλάθλων
την ώρα του αγώνα, οι ομάδες πληροφοριών σε αγαστή συνεργασία με ΠΑΕ και
συνδέσμους φιλάθλων, ο έλεγχος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η ανάλυση
προηγμένων μοντέλων συμπεριφοράς, η εμφανής αστυνόμευση και παρακολούθηση
των υπόπτων- καταγραφή με κάμερες των κινήσεών τους, η πλατιά δημοσιότητα
των φωτογραφιών των παραβατών, η προληπτική εξουδετέρωση της οργανωμένης
διασάλευσης της τάξης και μύησης νέων ατόμων στο χουλιγκανισμό κ.λπ.

Τ

Ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση

ις θέσεις των κομμάτων τους παρουσίασαν η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κα Παναγιώτα ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ, η
βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κα Άννα ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ο υπεύθυνος Τμήματος Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ κ. Θεόδωρος ΛΙΑΠΗΣ, ο υπεύθυνος του Τομέα Προστασίας του
Πολίτη των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Ευστάθιος ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Τζανέτος ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ και ο πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Γιώργος
ΠΑΤΟΥΛΗΣ. Επίσης παρέστη η Αναπληρωτής Εκπρόσωπος
Τύπου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ. Νάντια ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.
Παρέστησαν, επίσης, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Τάξης/Α.Ε.Α. Ταξίαρχος κ. Δημήτριος ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ο
Διευθυντής Ασφάλειας Αττικής Υποστράτηγος κ. Γεώργιος
ΨΩΜΑΣ, ο βοηθός Γ.Α.Δ.Α. Ταξίαρχος κ. Κων/νος ΚΑΛΥΒΑΣ, η κα Ντόρα ΓΙΑΝΝΑΚΗ Πολιτικός Επιστήμονας –
Εμπειρογνώμονας Πολιτικών Ασφάλειας & Δικαιοσύνης, οι

πρόεδροι της ΠΟΑΞΙΑ και της ΠΟΕΥΠΣ κκ Ιωάννης ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ και Δημήτριος ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ο πρόεδρος
του Εθνικού Τμήματος της Ι.Ρ.Α. κ. Ιωάννης ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ, ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΑ κ. Ευάγγελος ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ και άλλοι εκπρόσωποι φορέων του αθλητικού και
συνδικαλιστικού χώρου καθώς και πολλοί συνάδελφοι –
μέλη μας.
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φύγει η αστυνομία από τα γήπεδα
δεσμεύσεις της Κυβέρνησης για την ικανοποίηση ενός χρόνιου αιτήματος της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
κ. Γεωργίου ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ, Πειραιά δια
του Προέδρου κ. Σπύρου ΛΙΟΤΣΟΥ και
Αθηνών δια του Προέδρου κ. Δημοσθένη ΠΑΚΟΥ, καθώς και ο Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, καλώντας τους αρμόδιους παράγοντες να απαντήσουν σε συγκεκριμένα
ζητήματα και να λάβουν τις απαιτούμενες αποφάσεις ώστε, να αφήσουν θετικό
στίγμα επί των ημερών τους, συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση ενός
χρόνιου προβλήματος, με βάση και με
την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την εμπλοκή
της αστυνομίας και τις αρμοδιότητές της
τέθηκε με έμφαση η αλλαγή της αθλητικής νομοθεσίας, κόντρα στα συμφέροντα που δεν επιθυμούν την εξυγίανση του
χώρου, αλλά και η εφαρμογή των διατάξεών της στη συνέχεια, διότι αν επαναληφθούν τα ίδια φαινόμενα με την έναρξη της νέας περιόδου, οι Ενώσεις θα
αναθεωρήσουν τη στάση τους. Δεν ανεχόμαστε κάθε Σαββατοκύριακο οι συνάδελφοι να κάνουν υπηρεσία σε εμπόλεμες ζώνες και να έχουμε απόπειρες δολοφονίας και την ίδια ώρα να διαπιστώνουμε ότι οι ΠΑΕ χρησιμοποιούν σεκιούριτι – ιδιωτικές υπηρεσίες φύλαξης, οι
οποίες θα πρέπει να είναι εξειδικευμένες
στο αντικείμενο και πριν από την έναρξη
κάθε αγώνα θα πρέπει να ελέγχονται από
τις αρμόδιες αρχές. Το συνδικαλιστικό
μας κίνημα τονίζει ότι το πρόβλημα είναι
διαχρονικό και αναγνωρίζει στη σημερινή
πολιτική ηγεσία ότι επιδεικνύει αποφασιστικότητα η οποία όμως πρέπει να πάει
μέχρι τέλους, αψηφώντας το πολιτικό
κόστος και τις πιέσεις που ασκούν για τα
δικά τους συμφέροντα ΠΑΕ, ΚΑΕ και λοιποί παράγοντες.
Κομβικής σημασίας νέο μέτρο που
πρέπει να θεσμοθετηθεί, αποτελεί για

μας η αποδέσμευση της αστυνομίας από
τις αρμοδιότητες τάξης και ασφάλειας
εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων,
διότι η παροχή εργασίας εντός του χώρου ιδιωτικής εταιρείας συνιστά εξαρτημένη εργασία που πληρώνεται συγκεκριμένα, βάσει των άρθρων του Συντάγματος, αποφάσεων του Αρείου Πάγου και διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
Επίσης, να μην αποδομείται, αλλά αντιθέτως να ενισχύεται η υπάρχουσα υποδομή των αρμοδίων αστυνομικών υπηρεσιών αντιμετώπισης της αθλητικής
βίας και να προβλεφθούν με το νέο νόμο με απόλυτη σαφήνεια και λεπτομέρεια οι αρμοδιότητες της αστυνομίας και
τα καθήκοντα των αστυνομικών, από
την υπηρεσία τους ως το γήπεδο και βέβαια κατά τη διάρκεια των επεμβάσεών
τους σε περίπτωση επεισοδίων, λαμβάνοντας υπόψη ευρωπαϊκά πρότυπα
αστυνομικών δράσεων, ώστε να σταματήσει η διαρκής αιματοχυσία των αστυνομικών και να αποφευχθούν τραγωδίες άλλων χωρών.
Ως Ομοσπονδία, έχουμε όλη την καλή
διάθεση να συμβάλλουμε, γεγονός που
καταδεικνύεται τόσο με τη συμμετοχή

μας στη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης
Βίας (ΔΕΑΒ) δια του Ειδικού μας συνεργάτη κ. Αθανασίου ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
και του Α΄ Αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας κ. Αθανασίου ΝΤΑΒΟΥΡΑ, όσο και
με τη διοργάνωση αυτής της ημερίδας
που έχει έναν υψηλό συμβολισμό αλλά
και ένα αυταπόδεικτο θετικό πρόσημο
λόγω και της συμμετοχής της πολιτικής
και φυσικής ηγεσίας της Ελληνικής
Αστυνομίας καθώς και της ηγεσίας του
Υφυπουργείου Αθλητισμού και των διακεκριμένων ομιλητών μας.
Τα αίτια της αθλητικής βίας ανέδειξε
ο Δικηγόρος, Διδάκτωρ Εγκληματολογίας κ. Άγγελος ΤΣΙΓΚΡΗΣ, τονίζοντας
ότι το έγκλημα δεν είναι αστυνομικό
πρόβλημα και ότι η βία των γηπέδων ειδικότερα αντιμετωπίζεται με την καταπολέμηση των παραγόντων γένεσής της
(φτώχεια, ανισότητες, ανεργία, περιθωριοποίηση κ.λπ.), με την πρόληψη – καταστολή (διαχείριση των «εξαρτημένων
αντανακλαστικών του πολίτη» ώστε ο εν
δυνάμει παραβάτης, να γνωρίζει ότι θα
συλληφθεί άμεσα), με τη θωράκιση της
αστυνομίας (τεχνολογική υποδομή, θεσμικά μέτρα), με την αυστηρή επιβολή
της νομοθεσίας όσον αφορά την παραβατικότητα των παραγόντων, διοικήσεων κ.λπ., με την ανάληψη της ευθύνης
για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων
από τους ιδιοκτήτες και τέλος, με την
καθιέρωση αυστηρότατων ποινών και
όλα αυτά με έναν νόμο εφαρμόσιμο και
λειτουργικό για την Ελληνική Αστυνομία
και τις διωκτικές αρχές.
Ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Αριστείδης ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ εστίασε με την ομιλία
του στην ισχύουσα νομοθεσία και στη
διαμορφωθείσα κατάσταση, τονίζοντας

ότι οι «οπαδοί» αντιμετωπίζουν πλέον
την αστυνομία ως εχθρό και ότι το φαινόμενο αυτό παρουσιάζει τάσεις διόγκωσης αλλά σε ελεγχόμενα επίπεδα.
Τάχθηκε υπέρ της συνεργασίας όλων
των φορέων και συνηγόρησε υπέρ της
τροποποίησης της νομοθεσίας για σειρά
ζητημάτων όπως η υποδομή και η
ασφάλεια των γηπεδικών εγκαταστάσεων, ο έλεγχος των φιλάθλων (ηλεκτρονικό εισιτήριο, προσωποποίηση οπαδών, κάμερες, αποκλεισμός παραβατών
από τους αγώνες), η τήρηση της τάξης
εντός των γηπέδων από τους διοργανωτές με πιστοποιημένες εταιρίες σεκιούριτι και επέμβαση της αστυνομίας
μόνο εφόσον δεν είναι επαρκής η δράση των σεκιούριτι, η καθιέρωση αυστηρών διοικητικών κυρώσεων για ρίψεις
αντικειμένων κ.λπ.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

Λαμβάνοντας στη συνέχεια το λόγο, ο
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ.
Νικόλαος ΤΟΣΚΑΣ χαιρέτησε τη διοργάνωση της ημερίδας με αυτό το περιεχόμενο, τονίζοντας ότι ακούγονται προτάσεις που συμβάλλουν προς την αντιμετώπιση του φαινομένου. Δεν αρκεί,
ωστόσο ένα νομοθέτημα, όπως είπε, λόγω της φύσεως του προβλήματος. Αναφερόμενος στο ρόλο της αστυνομίας στα
γήπεδα, υπενθύμισε ότι γίνονται αγώνες
και στο ΟΑΚΑ που δεν είναι ιδιωτικό, αλλά το θέμα της απεμπλοκής της αστυνομίας εξετάζεται σε συνεργασία με τον
Υφυπουργό Αθλητισμού κ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
και θα υπάρξει αποτέλεσμα. Τόνισε,
ωστόσο, ότι οι ΠΑΕ πρέπει να αναλάβουν
ενεργότερο ρόλο εφόσον θέλουν κόσμο
στο γήπεδο και όχι τον εναγκαλισμό τους
με τους «οργανωμένους».

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός
Αθλητισμού κ. Γεώργιος ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
χαιρέτησε κι αυτός τους διοργανωτές για
το επίπεδο της συζήτησης, συμφώνησε
με τις επισημάνσεις του συνδικαλιστικού
μας κινήματος και επικροτώντας την ομιλία του κ. ΤΣΙΓΚΡΗ δήλωσε πρόθυμος
για ενδυνάμωση της συνεργασίας μας
ώστε να δρομολογηθούν θετικές αποφάσεις και μέτρα που θα αποτυπώνονται
στο νέο αθλητικό νόμο, σύμφωνα με τις
προτάσεις εκείνων που γνωρίζουν το
πρόβλημα, επαναλαμβάνοντας τη βούληση της κυβέρνησης για αποχώρηση
της αστυνομίας από το εσωτερικό των
γηπέδων και ενίσχυση των αρμόδιων
αστυνομικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να
σταματήσουν οι αρρυθμίες που παρατηρούνται (έλεγχος καμερών κ.λπ).
Όπως είπε συγκεκριμένα, είναι άποψη και του Πρωθυπουργού, να σταματήσει το μπαλάκι των ευθυνών, που θα
καταλήγει πάντα στην αστυνομία. Η ευθύνη για τη διεξαγωγή ανήκει στον
διοργανωτή, σ’ αυτόν που βάζει τα χρήματα. Η ΕΛ.ΑΣ. δεν θα κάνει τον ταξιθέτη, ούτε τον «τροχονόμο» ανάμεσα σε
ιπτάμενα καθίσματα. Θα επεμβαίνει
εφόσον χρειαστεί αλλά και με το ανάλογο κόστος γι’ αυτόν που την καλεί. Τα
δε θέματα αυτά θα ρυθμιστούν με Κοινή
Υπουργική Απόφαση που θα έχει ισχύ
από την προσεχή αγωνιστική περίοδο.
Αν η αλλαγή αυτή θα γίνει άμεσα ή σταδιακά, θα είναι αποτέλεσμα του διαλόγου που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σε ό,τι αφορά τις εταιρείες σεκιούριτι
είπε ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση
για να λειτουργούν όπως στα αεροδρόμια, με δυνατότητα υπόδειξης των παραβατών, ώστε να συλλαμβάνονται από
την αστυνομία, ενώ δεν συμφώνησε με
την πρόταση για καθιέρωση «ιδιώνυμου» αδικήματος. Τόνισε, ωστόσο, ότι
θα υπάρξουν αλλαγές ορισμένων ποινών, επί το αυστηρότερον.
Τέλος, ακολούθησε διαλογική συζήτηση με παρεμβάσεις και ερωτήσεις από
τους παρευρισκόμενους στην αίθουσα,
ώστε να υπάρξει μια ολοκληρωμένη και
σφαιρική ανάλυση του επίμαχου θέματος, με την προσδοκία του χρόνου τέτοια
εποχή να αποτιμήσουμε με θετικό πρόσημο την συλλογική αυτή προσπάθεια
και τα συμπεράσματα που διεξήχθησαν.
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Τα καυτά θέματα που πρέπει να απασχολήσουν
τη Διακομματική Επιτροπή

Η

Ομοσπονδία επέδωσε στα πολιτικά κόμματα
και στην Ηγεσία μακροσκελές υπόμνημα,
στο οποίο περιγράφεται το ιστορικό του
φαινομένου των εγκληματικών επιθέσεων εναντίον
αστυνομικών δυνάμεων, ειδικότερα δε εκείνων που
εμφανίζονται ως δήθεν «φωνή διαμαρτυρίας» και
«δημοκρατικό δικαίωμα». Το πρόβλημα φυσικά,
δεν είναι καινούργιο. Από τότε που εμφανίστηκε,
μετά τη δικτατορία, έως και σήμερα, υπάρχουν ορισμένα δεδομένα:
1. Η θεωρία ότι ανάμεσα στα εγκληματικά αυτά
στοιχεία δρουν και προβοκάτορες -δεν είναι λίγες
οι φορές δυστυχώς, που ως τέτοιοι, έχουν καταγγελθεί από αριστερά κόμματα και αστυνομικοί- και
γενικότερα η αίσθηση ότι πρόκειται για ένα ιδιότυπο παρακράτος που επιβιώνει με όποια κυβέρνηση κι αν κυβερνά. Μάλιστα, σήμερα επί ΣΥΡΙΖΑ,
γίνεται λόγος για παρακράτος και του ΣΥΡΙΖΑ! Φυσικά όλες οι έρευνες πήγαν στράφι.
2. Ότι η βία κατά της αστυνομίας επενδύθηκε με
έναν «αριστερό μανδύα» που ορισμένες φορές
συμβάδιζε με συνθήματα και κομματικές θέσεις του
τύπου «να καταργηθούν τα ΜΑΤ», «να αφοπλισθεί
η αστυνομία» κ.λπ.
3. Καθολική απαίτηση της κοινωνίας είναι να
σταματήσει αυτό το φαινόμενο, να μην υπάρχουν
«άβατα» για την αστυνομία καθώς και την κοινωνία
και η εγκληματική δράση κατά των αστυνομικών
να τιμωρείται όπως προβλέπεται από τους ποινικούς νόμους ή και με ακόμα πιο αυστηρές ποινές,
ως ιδιώνυμο αδίκημα. Η απαίτηση δε, καθίσταται
ακόμα πιο επιτακτική, δεδομένου ότι η Ελληνική
Αστυνομία επιδεικνύει επιτυχίες σε άλλα πιο απαιτητικά προβλήματα (τρομοκρατία, οργανωμένο έγκλημα κ.λπ.).
4. Η χρόνια αναποτελεσματικότητα της πολιτείας
δεν έχει απασχολήσει το σύνολο του πολιτικού κόσμου, ενώ τα όποια μέτρα, ελήφθησαν κατά καιρούς κυρίως από την πλευρά της αστυνομίας και
ήταν αποσπασματικά, καθόσον δεν εντάσσονταν

Τ

σε μια συγκεκριμένη πολιτική για τη δημόσια τάξη
και ασφάλεια που θα συγκέντρωνε την συναίνεση
και την αποδοχή κομμάτων και κοινωνίας.
5. Η Π.Ο.ΑΣ.Υ., έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου προ πολλού. Αρχικά υπερτονίζοντας την επικινδυνότητα του αστυνομικού λειτουργήματος και
προτείνοντας μέτρα θωράκισης του αστυνομικού
και εν συνεχεία, βλέποντας ότι το κακό διαιωνίζεται
με άμεσο κίνδυνο ζωής αστυνομικών και πολιτών,
καλώντας τα πολιτικά κόμματα να απαντήσουν στο
ερώτημα «τι αστυνομία θέλουμε», με τη σύσταση
μιας διακομματικής επιτροπής. Το να καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται, τελικά φάνηκε περίτρανα, ότι δεν αρκεί πλέον.
Στη συνέχεια υπενθυμίζεται το «πείραμα» για σύσταση Διακομματικής το 2009, επί κυβερνήσεως
Κώστα Καραμανλή, όταν είχε συνεδριάσει για λίγο
ένα μικτό όργανο αξιολόγησης προβλημάτων και
αναζήτησης λύσεων, το οποίο ωστόσο για διάφορους λόγους δεν επιβίωσε. Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. προτείνει
σήμερα να αρχίσει ένας ουσιαστικός και δεσμευτικός διάλογος με στόχο την αναζήτηση λύσεων
πριν να είναι αργά.

«Λύστε τα χέρια της αστυνομίας»

Η επαναλαμβανόμενη παρότρυνση «λύστε τα χέρια της αστυνομίας», προφανώς και δεν αρκεί για
να δοθεί ένα τέλος σε ένα φαινόμενο μισού αιώνα
εγκληματικής δράσης. Όσοι διακινούν αυτή τη θέση, πρέπει να εξειδικεύσουν τι εννοούν; Δεν βοηθούν οι γενικότητες. Ποιος κρατά δεμένα τα χέρια
των αστυνομικών; Και ως προς τί είναι δεμένα; Ως
προς την οπλοχρησία;, Ως προς τις έρευνες; Ως
προς τη συλλογή πληροφοριών και τις παρακολουθήσεις; Ως προς την εκπαίδευση και την εξειδίκευση; Ως προς τα σύγχρονα τεχνικά μέσα που πρέπει
να διαθέτει ο αστυνομικός; Ως προς το χαρακτήρα
της αστυνομίας ως πολιτικό ή στρατιωτικό σώμα;
Ως προς τη λειτουργία του Αρχηγείου ως αστυνομική οντότητα και όχι ως προέκταση του γραφείου

του εκάστοτε υπουργού; Ως προς τη λειτουργία του
Επιστημονικού Συμβουλίου Ερευνών, Ανάλυσης και
Προγραμματισμού; Έχουν κάτι άλλο στο μυαλό
τους που δεν το γνωρίζουμε; Μήπως θέλουν ένα
πιο στρατιωτικοποιημένο Σώμα, με περιορισμένες
συνδικαλιστικές ελευθερίες για το προσωπικό του;
Αν όλα αυτά ισχύουν πρέπει να μας πουν και τι νομοθετικές πρωτοβουλίες θα αναλάβουν για να αλλάξουν στη συνέχεια, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Εδώ γεννάται όμως και ένα άλλο ερώτημα. Οι
όποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες πώς θα προέλθουν; Ποιοι και με τι εμπειρίες και με ποιες εγγυήσεις θα τις προτείνουν και θα τις εφαρμόσουν; Θα
έχει προηγηθεί διάλογος και δημόσια συζήτηση για
την αστυνομία, για το χαρακτήρα των υπηρεσιών,
για την εκπαίδευση των αστυνομικών κ.λπ.; Ή οι
προτάσεις θα είναι και πάλι δέσμιες πολιτικών,
κομματικών και ιδεολογικών σκοπιμοτήτων;
Η διακομματική επιτροπή κατά την άποψη της
Ομοσπονδίας, πρέπει να συμφωνήσει στη λήψη
μιας σειράς αποφάσεων που θα αφορούν στην
εδραίωση μιας ισχυρής κατεύθυνσης (βούλησης
- πεποίθησης) για το αστυνομικό σύστημα, ώστε
να διαλυθεί αφενός η σύγχυση για το χαρακτήρα
και το ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας και αφετέρου για να προωθηθούν όλα εκείνα τα αναγκαία
μέτρα που θα υπηρετούν τους στόχους της (επάρκεια οικονομικών πόρων, ανθρώπινου δυναμικού
και μέσων).
Ως εξειδικευμένες προτάσεις καταθέτουμε επίσης:
- Καθιέρωση Κώδικα Υπηρεσιακής Ευθύνης και
Μνημονίου Υπηρεσιακών Ενεργειών με βάση τα
σημερινά δεδομένα για όλες τις υπηρεσίες. Στον
Κώδικα αυτό θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη ανά
βαθμό και ιδιότητα του συγκεκριμένου τομέα έργου
που αναλαμβάνει ο κάθε αστυνομικός υπάλληλος
με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του. Κατά τον
τρόπο αυτό θα πάψει η μετατόπιση ευθύνης από τα
πάνω προς τα κάτω και το αντίστροφο.

- Το Μνημόνιο Υπηρεσιακών Ενεργειών είναι
επίσης απαραίτητο για να γνωρίζει εκ των προτέρων ο αστυνομικός αρχικά τις διαδικασίες που
υπαγορεύει η νόμιμη και αξιοκρατική αντιμετώπιση
συμβάντων - περιστατικών, αλλά και τους κινδύνους που ελλοχεύει η κάθε περίπτωση, ούτως ώστε
να διαμορφώνει την ψυχολογική του προδιάθεση
- να προετοιμάζει την άμυνά του και να συντονίζει
τις ενέργειές του με αυτές των άλλων συναδέλφων.
Για τις βίαιες επιθέσεις που δέχεται, ειδικότερα, τα
μέχρι σήμερα ληφθέντα μέτρα, όχι μόνο δεν βοήθησαν στον περιορισμό του φαινομένου, αλλά
απεναντίας οδήγησαν στη διόγκωσή του. Θέση μας
είναι ότι η βία κατά των Αστυνομικών είναι βία κατά
της Κοινωνίας. Είναι φαινόμενο συνδεδεμένο με
την Κοινωνία και την Πολιτεία γενικότερα. Δυστυχώς, όμως, οι αστυνομικοί δεν υποστηρίζονται
επαρκώς από την Πολιτεία. Είναι πρώτοι στόχοι των
τρομοκρατών, ενώ και από ορισμένες κοινωνικές
τάξεις εκλαμβάνονται ως υπεύθυνοι για την κυβερνητική πολιτική που εφαρμόζεται, με αποτέλεσμα η
δυσαρέσκεια των πολιτών να εκτονώνεται εις βάρος των αστυνομικών (διαδηλώσεις, πλειστηριασμοί κ.λπ.). Η Πολιτεία πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της ώστε να δημιουργήσει τις κατάλληλες
συνθήκες για μια ασφαλή και ικανή διοίκηση των
αστυνομικών επιχειρήσεων. Η επίθεση κατά αστυνομικού δεν είναι ούτε λιγότερο σοβαρό αδίκημα
αλλά ούτε και αποδεκτή πράξη πολιτικής διαμαρτυρίας. Η επίθεση εναντίον αστυνομικού είναι ένα
έγκλημα που αποδεικνύει την έλλειψη ευθύνης του
παραβάτη για την ατομική ακεραιότητα του αστυνομικού και τη θεμελιώδη δομή της δημοκρατικής
κοινωνίας. Η αναβάθμιση του κύρους και του ρόλου της Αστυνομίας μέσα στην ελληνική κοινωνία
μπορεί και πρέπει να προέλθει μέσα από το προσφερόμενο κοινωνικό της έργο και την αναγνώρισή του από τον κοινωνικό της περίγυρο.
(Ολόκληρο το κείμενο του Υπομνήματος στο
poasy.gr)

Οι θέσεις των πολιτικών κομμάτων

ο λόγο πήραν οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, με πρώτο τον Τομεάρχη
Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας κ. ΒΟΡΙΔΗ, ο οποίος διευκρίνισε ότι δεν πρέπει να
υπάρχουν αυταπάτες στα θέματα της δημόσιας
τάξης διότι η αντιμετώπισή τους έχει και ιδεολογικές διαστάσεις και άρα δεν μπορεί να υπάρξει
συναίνεση. Αναφέρθηκε δε αναλυτικά στη διαφορετική πολιτική που ακολουθεί το κόμμα του
σε σειρά κρίσιμων ζητημάτων όπως ο νόμος για
την αποσυμφόρηση των φυλακών, οι φυλακές
υψίστης ασφαλείας, ο νόμος περί «κουκούλας»,
το άσυλο, η ποινική καταστολή (μετατροπή της
επίθεσης με μολότοφ από πλημμέλημα σε κακούργημα), η οπλοχρησία και τα όρια αμύνης του
αστυνομικού, η επανασύσταση της Ομάδας ΔΕΛΤΑ κ.λπ.
Για το επίμαχο ζήτημα των επιθέσεων κατά των
διμοιριών που παρανόμως τοποθετούνται ως
στατική δύναμη σε «στόχους», αλλά και τη δράση
του Ρουβίκωνα, έθεσε το ερώτημα αν πράγματι
υπάρχουν σαφείς εντολές και τόνισε ότι στην περίπτωση αυτή η ευθύνη βαρύνει την υπηρεσιακή
ηγεσία, η οποία οφείλει να απαντήσει τι φταίει για
τη συνέχιση αυτής της κατάστασης. Η άποψή του
είναι ωστόσο ότι υπάρχει πρόβλημα πολιτικής
βούλησης για τη λήψη συγκεκριμένων νομοθετικών πρωτοβουλιών που ως κυβέρνηση θα λάβει

η Νέα Δημοκρατία αμέσως, δεδομένου ότι η δημόσια τάξη και η προστασία των αστυνομικών είναι στην απόλυτη πολιτική της προτεραιότητα, με
σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και χωρίς
αντίστιξη, διότι δικαίωμα στο έγκλημα και στις
επιθέσεις με μολότοφ, δεν υπάρχει. Για τη Διακομματική Επιτροπή, τέλος, επιφυλάχθηκε, παραπέμποντας στη λειτουργία της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής.
Η Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής κα Έφη
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ τάχθηκε υπέρ της Διακομματικής τονίζοντας ότι θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε διακομματική συνεργασία διότι ναι μεν
είναι και ιδεολογικά τα ζητήματα αυτά, αλλά
υπάρχουν περιθώρια για συμφωνίες, ιδίως όταν
πρόκειται για τη διασφάλιση της ανθρώπινης
ζωής, του αστυνομικού, το πρώτο.
Και αφού άσκησε κριτική για τα «άβατα» και τις
επιθέσεις κατά των διμοιριών και το Ρουβίκωνα,
πρότεινε να τεθεί η λειτουργία της αστυνομίας
υπό δημοκρατικό έλεγχο και κοινοβουλευτική
εποπτεία για να έχει αυτονομία και αυτοτέλεια από
την πολιτική εξουσία. Άλλα θέματα που πρέπει να
απασχολήσουν την Διακομματική, θα μπορούσαν
να είναι τα «διοικητικά βάρη» της αστυνομίας, η
αναδιάρθρωση και τα όποια θεσμικά αντίβαρα για
τη θωράκιση των αστυνομικών.
Ο Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.

ΚΑΤΣΙΚΗΣ, τάχθηκε υπέρ της Διακομματικής
έστω και πειραματικά, παρά την ύπαρξη της
Διαρκούς Επιτροπής της Βουλής, και ζήτησε τις
εξειδικευμένες προτάσεις της Ομοσπονδίας επί
όλων των θεμάτων που τέθηκαν έτσι ώστε με
πνεύμα συναίνεσης να υπάρξουν νομοθετικές
πρωτοβουλίες.
Ο υπεύθυνος των Σωμάτων Ασφαλείας του
ΣΥΡΙΖΑ κ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ, παραδέχθηκε ότι στο κόμμα του στο παρελθόν είχαν διατυπωθεί διάφορες
προτάσεις με ιδεοληψίες (π.χ. κατάργηση ΜΑΤ,
αφοπλισμός αστυνομικών) αλλά σήμερα προέχει
η συζήτηση στο πλαίσιο της προτεινόμενης Διακομματικής Επιτροπής, θεμάτων όπως π.χ. η αλλαγή του συστήματος κρίσεων και προαγωγών
των αξιωματικών, η επιλογή αρχηγού από τη
Βουλή, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας
της αστυνομίας και του προσωπικού, η λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, η
αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών, ο εξορθολογισμός των τοποθετήσεων χωρίς «βύσματα», η
αξιοποίηση της Επιτροπής διαχείρισης κρίσεων
για την αποτροπή της κατασπατάλησης της αστυνομικής δύναμης σε μέτρα τάξης κ.λπ.
Για τα επίμαχα θέματα των επιθέσεων κατά των
διμοιριών είπε ότι η ηγεσία δεν αφήνει κανέναν
απροστάτευτο, επέρριψε την ευθύνη στον τρόπο
λειτουργίας του συστήματος αστυνόμευσης και

τόνισε ότι τη διαχείριση του εγκλήματος δεν
μπορεί να τη διέπουν οι όποιες ιδεολογικές και
πολιτικές διαφορές των κομμάτων. Άλλο πράγμα
είναι, είπε, η προστασία των δικαιωμάτων του
κατηγορουμένου και άλλο το περιθώριο που του
παρέχεται να υπεκφεύγει για να συνεχίσει να εγκληματεί κάποιος.
Τέλος, με αφορμή την απόφαση για το Σκοπιανό, παρατήρησε ότι με διάφορες τοποθετήσεις
τους εκτίθενται κάποιοι ένστολοι με τον τρόπο
που εκτέθηκε ο κατηγορούμενος βουλευτής της
Χρυσής Αυγής, ζητώντας την κατάλυση του πολιτεύματος, θέσεις που αφήνουν περιθώρια διώξεών τους και που πρέπει να αποφευχθούν.
Ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ κ. ΜΠΑΦΑΣ, ανέπτυξε
τις θέσεις του κόμματός του για την κοινωνική
βία και είπε ότι έχει αυξηθεί η καταστολή των
λαϊκών κινητοποιήσεων. Τάχθηκε κατά οποιασδήποτε απόφασης που θα ενισχύει την καταστολή
και ζήτησε να μην έχει η αστυνομία καμία ανάμιξη στις διαδηλώσεις διότι οι διεκδικήσεις των
εργαζομένων δεν είναι έγκλημα.
Τέλος, ο εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρώων
κ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ τόνισε ότι το κόμμα του είναι
δίπλα στον αστυνομικό, απαιτεί μέτρα για την
ασφάλεια και των πολιτών και των αστυνομικών,
επιζητεί τις προτάσεις μας και λέει ΝΑΙ στη Διακομματική Επιτροπή.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Να σταματήσουμε τις μολότοφ
πριν είναι αργά
«Αν δεν υπάρχει δρόμος, εμείς θα τον ανοίξουμε με τα χέρια μας...»,
τονίζει η Π.Ο.ΑΣ.Υ. καλώντας τα πολιτικά κόμματα και την κυβέρνηση να αναλάβουν τις ευθύνες τους

Τ

ο οξύ πρόβλημα του τομέα της δημόσιας τάξης, αλλά κυρίως το γεγονός ότι οι αστυνομικοί νιώθουν ανασφαλείς και απροστάτευτοι από τις επιθέσεις με βόμβες μολότοφ και άρα η
πολιτεία οφείλει να πράξει τα δέοντα, τονίστηκε
χθες 19-6-2018, κατά την ειδική σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ομοσπονδίας
με πρωτοβουλία μας και με τη συμμετοχή της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας και των εκπροσώπων των Πολιτικών Κομμάτων του δημοκρατικού τόξου.
Ειδικότερα, στην πρόσκληση της Ομοσπονδίας
ανταποκρίθηκαν και συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριος ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγος κ. Αριστείδης ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ο
Τομεάρχης Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας,
πρώην Υπουργός και Βουλευτής κ. Μάκης ΒΟΡΙΔΗΣ, ο υπεύθυνος των Σωμάτων Ασφαλείας και
μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νικόλαος ΠΑΥΛΙΔΗΣ, η Βουλευτής του Κινήματος
Αλλαγής κα Έφη ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ο Βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνος ΚΑΤΣΙΚΗΣ και ο Γραμματέας Προστασίας του
Πολίτη κ. Ευστάθιος ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ κ. Χρήστος ΜΠΑΦΑΣ και ο εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρώων κ. Γιώργος ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, καθώς και ο Πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ κ.
Ιωάννης ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ.
Ανοίγοντας τις εργασίες της σύσκεψης ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ παρέδωσε στους συμμετέχοντες το Υπόμνημα
με τις θέσεις μας για όλα τα ζητήματα που άπτονται
της ασφαλείας των αστυνομικών και των πολιτών
και τους κάλεσε να τοποθετηθούν, κατ' αρχάς, στα
θέματα που έθεσε, ήτοι:
Ενώ σε όλα τα κράτη ο αστυνομικός είναι θεσμός, στη χώρα μας είναι συνυφασμένος με όλα
τα δεινά του τόπου, με ευθύνη των κυβερνώντων
που δεν του εξασφαλίζουν τα εχέγγυα για να ανταποκριθεί πλήρως στο συνταγματικό του ρόλο. Αν
και στον τομέα της πάταξης της εγκληματικότητας
η αστυνομία παρουσιάζει επιτυχίες, η χρησιμοποίησή της από τις κυβερνήσεις σε ρόλο καταστολής
με στόχο την εφαρμογή των αντιλαϊκών τους πολιτικών, στρέφει τους πολίτες εναντίον των αστυνομικών.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα λεγόμενα «άβατα» (αθλητική βία, Εξάρχεια, Δυτική Αττική, πανεπιστημιακοί χώροι και αλλού) και στις δολοφονικές επιθέσεις που δέχονται οι διμοιρίες των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων και έθεσε το
μείζον ζήτημα του ορατού κινδύνου απώλειας ζωής
αστυνομικών και πολιτών, αν δεν σταματήσει ο
πόλεμος με τις μολότοφ. Μεταφέροντας τις αγωνίες όλων των αστυνομικών, τόνισε ότι τα αιτήματά μας δεν είναι συντεχνιακά και κάλεσε τα κόμματα να εργαστούν με πνεύμα διαλόγου και χωρίς
αντιπαλότητες, συμμετέχοντας σε μια Διακομματική Επιτροπή Κοινωνικών Ζητημάτων, που προτείνεται να συσταθεί και να ασχοληθεί με τα οξυμένα
και άλυτα επί δεκαετίες προβλήματα στο χώρο της
δημόσιας τάξης.

0 Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης

Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ο οποίος

χαιρέτησε την πρωτοβουλία της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για ένα
συντεταγμένο διάλογο με αρχές και κανόνες, πέρα
από μικροκομματικές σκοπιμότητες, αν και είπε ότι
ήδη υπάρχει συνεργασία του υπουργείου σε διάφορα επίπεδα, π.χ. με τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και στο πλαίσιο λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, με την αρμόδια
Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας
Τάξης και Δικαιοσύνης, στην οποία δυνάμεθα να
ζητήσουμε να συμμετάσχουμε. Η κατάσταση ασφαλείας της χώρας ως τουριστικός προορισμός είναι
πολύ καλή σε σχέση με άλλες, τόνισε στη συνέχεια,
προσθέτοντας ότι έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες και το στάτους του Έλληνα Αστυνομικού,
ο οποίος χαίρει μεγάλης εκτίμησης εκ μέρους των
πολιτών (δεύτερη στις έρευνες η Αστυνομία μετά
το Στρατό). Ωστόσο είπε ότι η Ηγεσία δεν εθελοτυφλεί, γνωρίζει το έλλειμμα που υπάρχει στην αντιμετώπιση της μικρής και μεσαίας εγκληματικότητας και προσαρμόζει τα επιχειρησιακά της σχέδια
υπό την πίεση που προκαλούν οι ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού (4.000 έως 4.500) και οι πολλαπλάσιες ανάγκες σε αποσπάσεις – μετακινήσεις
λόγω και του προσφυγικού. Πάντως, όπως είπε,
για την αστυνομία δεν υπάρχουν άβατα, το δε τελευταίο 5μηνο, έχει αυξηθεί η ορατή αστυνόμευση
με περιπολίες στο κέντρο της Αθήνας και απαντώντας στο επιχείρημα ότι δεν υπάρχει πολιτική εντολή
για συλλήψεις των μελών του «Ρουβίκωνα», παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία τετραετίας για δικογραφίες, συλλήψεις και ταυτοποιήσεις. Υπάρχει η
πολιτική βούληση να αντιμετωπισθεί η παραβατικότητα από όποια πλευρά κι αν προέρχεται, να διασφαλισθεί η ευνομία και η ευταξία με σεβασμό στα
ανθρώπινα δικαιώματα, στα όρια ενός ευνομούμενου κράτους, είπε. Επίσης, απάντησε με στατιστικά
στοιχεία και για τις επιθέσεις εναντίον διμοιριών,
τονίζοντας ότι θα ήταν αυτοκαταστροφικό για την
ηγεσία να εθελοτυφλεί μπροστά σε ένα τέτοιο σοβαρό πρόβλημα και γι’ αυτό κάθε 45 ημέρες επαναπροσδιορίζεται η στάση της αστυνομίας, γνωρίζοντας ότι κρίνεται και η πολιτική και η φυσική
ηγεσία για τις αποφάσεις της.

Ο Υπαρχηγός

Ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Αριστείδης ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ συνεχάρη την Ομοσπονδία για την πρωτοβουλία της αλλά υπεραμύνθηκε της θέσης της Ηγεσίας ότι το τελευταίο διάστημα έχει δοθεί βαρύτητα στην εμφανή

αστυνόμευση και ότι είναι προ των πυλών και η
λειτουργία της Υποδιεύθυνσης πεζών περιπολιών.
Παραδέχθηκε ότι υπάρχει ελλειμματική δύναμη
ιδίως στην Αττική που αιμορραγεί προς την επαρχία
λόγω του τεράστιου τουριστικού ρεύματος (αναμένονται 32 εκ. φέτος), ενώ για τη βία που προέρχεται από κοινωνικές ομάδες είπε ότι υπήρχε και
θα υπάρχει. Να εκμηδενιστεί δεν μπορεί, σαφής
εντολή της ηγεσίας είναι όμως να αντιμετωπισθεί
αυτή με μέλημα τη σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων. Το αν το πετυχαίνουμε, πρέπει να το
δούμε εσωτερικά. Ίσως ο σχεδιασμός, ο τρόπος
αντίδρασης είναι προβληματικός. Οι εντολές πάντως είναι ξεκάθαρες.
Στο σημείο αυτό παρενέβη ο Πρόεδρος της
Π.Ο.ΑΞΙ.Α. κ. Ιωάννης ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ, τονίζοντας
ότι το θέμα των επιθέσεων κατά των διμοιριών των
ΜΑΤ είναι σοβαρό και ότι πρέπει να μην παραβλέπεται το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν υπέρ της κατάργησης των ΜΑΤ και τώρα ως Κυβέρνηση, έχουν
αποδυναμωθεί οι διμοιρίες. Το ότι η ηγεσία επικαλείται τις 15 συλλήψεις από την αρχή του χρόνου,
δεν μας κάνει υπερήφανους, αφού οι επιθέσεις είναι πολλαπλάσιες και γι’ αυτό πρέπει να υπάρξει
συνέχεια.
Κλείνοντας τις εργασίες, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ευχαρίστησε όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και τους ενημέρωσε ότι ο
προβληματισμός και οι προτάσεις που κατατέθηκαν
θα συζητηθούν στα όργανά μας ώστε να ληφθούν
σχετικές αποφάσεις, σε επόμενη συνάντηση.
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«Σας αρέσουν αυτές οι εικόνες;
Προφανώς ΝΑΙ για να επιτρέπετε τη συνέχισή τους!»

Μ

ε κοινή ανακοίνωσή τους οι
Ενώσεις Αθηνών, Πειραιά, Δυτικής Αττικής και Β/Α Αττικής
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για
τα απαράδεκτα επεισόδια εις βάρος των
αστυνομικών δυνάμεων και τους τραυματισμούς συναδέλφων.
«Για ακόμα μία φορά ζήσαμε μέρα
ντροπής ως Αστυνομία στον χθεσινό
αγώνα μπάσκετ στο κατ’ ευφημισμόν
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας», σημειώνουν. «Οι “προστατευμένοι στρατοί”
άνευ λόγου και πραγματικής αιτίας επιτέθηκαν στους συναδέλφους μας εκτοξεύοντας εναντίον των διμοιριών εκατοντάδες βόμβες μολότοφ και προσπαθώντας να λιντσάρουν τις στατικές δυνάμεις και τους συναδέλφους της
Ασφάλειας που είχαν διαταχθεί να λάβουν μέτρα τάξης. Απολογισμός αυτών
ήταν ο τραυματισμός δύο συναδέλφων
της Υ.Α.Τ. και τριών συναδέλφων της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής. Φυσικά ο αγώνας έγινε
κανονικά, όπως και σε κάθε άλλο γήπεδο όπου συμβαίνουν τα ίδια, αφού
ουδείς έχει το σθένος είτε να πάρει τις
δυνάμεις και να φύγει, είτε να τις αφήσει να κάνουν τη δουλειά τους. Για εκείνους τους αμετανόητους, εντός και
εκτός Αστυνομίας, που θα ισχυριστούν
ότι τα επεισόδια έγιναν επειδή κάποιοι

αστυνομικοί προκάλεσαν στον προηγούμενο αγώνα, απλά τους λέμε να
ανατρέξουν στα ανάλογα περιστατικά
της τελευταίας δεκαετίας. Μήπως και
αυτά έγιναν για τους ίδιους λόγους;
ΝΤΡΟΠΗ! Ή μήπως οι ορδές που επιτέθηκαν στη διμοιρία στην Πατησίων και
είναι οπαδοί άλλης ομάδας, προκλήθηκαν και αυτοί; Αλλά δυστυχώς δεν είναι
οπαδοί ομάδων αλλά της βίας και ας
συνεχίζουν όλοι να τους χαϊδεύουν.
Απευθυνόμενοι στη Φυσική Ηγεσία:
Αλήθεια δεν έχετε βαρεθεί να βλέπετε τα
ίδια κάθε φορά; Δεν έχετε βαρεθεί, κάποιοι φωστήρες, να βγάζουν μέτρα τα
οποία αποτυγχάνουν; Τι ακριβώς στείλατε τους συναδέλφους να κάνουν χθες

στο γήπεδο; Τι δουλειά έχουν οι στατικές δυνάμεις στις θύρες και τι χρησιμότητα έχουν οι διμοιρίες της Δ.Α.Ε.Α. να
φυλάνε σταθερά σημεία στο Κέντρο
όταν είναι απαραίτητη η ενίσχυση των
δυνάμεων στο Σ.Ε.Φ.; Και μάλιστα όταν
υπήρχαν πληροφορίες για τις άγριες
διαθέσεις στρατευμένων χούλιγκαν;
Εδώ και τώρα βρείτε τους δράστες
και ασκήστε έλεγχο σ’ εκείνους οι οποίοι παριστάνουν τους επικεφαλής αφού,
σε όποιον αγώνα θέλουν οι χούλιγκαν,
μετατρέπουν την Αστυνομία σε σάκο
του μποξ. Σας αρέσουν αυτές οι εικόνες; Προφανώς ΝΑΙ για να επιτρέπετε τη
συνέχισή τους!»
Τέλος, αναφέρθηκαν στην διευρυμέ-

νη Ημερίδα των Ενώσεων υπό την αιγίδα της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και κατέστησαν σαφές
ότι θα αναλάβουν όλες τις απαραίτητες
πρωτοβουλίες ώστε «να απεμπλακούμε
επιτέλους από τα γήπεδα–αρένες που το
μόνο πλέον που εξυπηρετούν, είναι η
κερδοφορία των Ανώνυμων Εταιρειών
με εκατομμύρια ευρώ.
Όσον αφορά τους τραυματίες συναδέλφους μας, έχουμε ήδη επικοινωνήσει μαζί τους και έχουμε θέσει τα νομικά
μας τμήματα στη διάθεσή τους για οποιαδήποτε ενέργεια κατά κάθε φυσικού ή
ηθικού αυτουργού».

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Μέριμνα για
την πρόληψη της
φυματίωσης

Μ

ε αφορμή το μεγάλο ποσοστό κρουσμάτων θετικής αντίδρασης μαντού, στο μέχρι
τώρα εξετασθέν προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ζακύνθου, προς
ενημέρωση των μελών της και προς
αποφυγή άσκοπου πανικού, η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου
διένειμε στα γραφεία των Αξιωματικών Υπηρεσίας και στο κέντρο R/T
για τους υπηρετούντες στο Επιτελείο,
έντυπο υλικό του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. που
απευθύνεται στα Σώματα Ασφαλείας
με τις εξής ενότητες:
1. Φυματίωση: Ερωτήσεις και απαντήσεις.
2. Κατευθυντήριες εντολές για Σώματα Ασφαλείας που εργάζονται
σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων-μεταναστών.
3. Μύθοι και Αλήθειες σχετικά με
τους εμβολιασμούς.
4. Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων δηλώνει ότι θα είναι παρούσα
σε κάθε πρόβλημα μέλους της. Οι
Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται
το παρόν, παρακαλούνται για τις δικές τους κατά την κρίση τους και
αρμοδιότητα ενέργειες, καταλήγει
το έγγραφο του σωματείου.

ΛΑΚΩΝΙΑ

Σ

Παρ’ ολίγον τραγωδία στο Πλημμελειοδικείο Γυθείου

το πρωτόγνωρο συμβάν που έλαβε χώρα στις
17 Μαΐου 2018, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Γυθείου, αναφέρεται η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λακωνίας, καταδικάζοντάς το
«απερίφραστα» αλλά ταυτόχρονα συγχαίροντας τη
μοναδική γυναίκα συνάδελφο μας για την άψογη,
ψύχραιμη, επαγγελματική και αποτελεσματική αντιμετώπιση του συμβάντος, τους συναδέλφους που
προσέτρεξαν για βοήθεια και κυρίως τους πολίτες
οι οποίοι με κίνδυνο της ζωής τους βοήθησαν τη
συνάδελφό μας να αφοπλίσει και συλλάβει το δράστη, προλαβαίνοντας δυσάρεστες καταστάσεις για
τους παρευρισκόμενους.
Συγκεκριμένα, αλλοδαπός υπήκοος Αλβανίας ο
οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε καταδικαστεί
με κάθειρξη και αποφυλακίστηκε σύντομα, σε μικρό
χρονικό διάστημα με τον -ευνοϊκό για τους παραβάτες- Νόμο Παρασκευόπουλου, προσπάθησε ανε-

πιτυχώς με όπλο (περίστροφο), εντός του δικαστηρίου, να αφαιρέσει τη ζωή πολιτών και της μοναδικής γυναίκας συναδέλφου μας, η οποία εκτελούσε
υπηρεσία στο δικαστήριο. Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, σε συνδυασμό με παρόμοια περιστατικά
που έχουν λάβει χώρα τα προηγούμενα χρόνια σε
δικαστικές αίθουσες της Ελληνικής Επικράτειας, η
Ελληνική Πολιτεία οφείλει άμεσα να προβεί:
α. Στην τοποθέτηση μαγνητικών πυλών (XRAY) σε
όλες τις δικαστικές αίθουσες της χώρας, προκειμένου να γίνεται ουσιαστικός και αποτελεσματικός
προληπτικός έλεγχος των εισερχομένων σ’ αυτές.
β. Στη σύσταση και δημιουργία Δικαστικής Αστυνομίας η οποία να αναλάβει αποκλειστικά τη φύλαξη των δικαστηρίων όλης της χώρας.
Μέχρι να τεθούν σε εφαρμογή τα ανωτέρω, η
Ελληνική Πολιτεία οφείλει άμεσα:
1. Να καλύψει τις είκοσι οκτώ (28) κενές οργανικές θέσεις αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυ-

νομίας Λακωνίας, ώστε οι υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με την επιτήρηση των δικαστηρίων
του νομού Λακωνίας (Εισαγγελία Σπάρτης και Γυθείου) να έχουν τη δυνατότητα στελέχωσης πλήρως
επανδρωμένων εποχούμενων περιπολιών δύο ατόμων και η επιτήρηση των δικαστικών αιθουσών κατά την ακροαματική διαδικασία να γίνεται οπωσδήποτε με δύο αστυνομικούς.
2. Να προβεί στην αύξηση των οργανικών θέσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λακωνίας, ώστε
η Διεύθυνση Αστυνομίας Λακωνίας να αποκτήσει
ίδιο αριθμό αστυνομικών με τις υπόλοιπες Διευθύνσεις Αστυνομίας της Ελλάδος που αστυνομεύουν ίδιο ή παρόμοιο αριθμό κατοίκων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί με επιτυχία η αυξανόμενη
εγκληματικότητα και να εμπεδωθεί κλίμα ασφάλειας στους κατοίκους του νομού μας.
Το σωματείο επίσης εξέδωσε ανακοίνωση με
αφορμή την κατάργηση της εντοπιότητας (άρθρο

37 ν.4531/18), τονίζοντας ότι «μετά από τριάντα
έξι ολόκληρα χρόνια η επίσημη αγαπημένη (εντοπιότητα), απειροελάχιστων αστυνομικών, “απεβίωσε” ύστερα από τιτάνιες προσπάθειες (έγγραφα και
συναντήσεις) της Ένωσής μας τα τελευταία τέσσερα χρόνια και την αμέριστη συμπαράσταση της
Ομοσπονδίας μας.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, πρέπει να προφυλάγουμε ως κόρη οφθαλμού αυτή την κατάκτησή
μας, οφείλουμε δε με τα έργα και τις πράξεις μας,
τις πράξεις και τα έργα μας να αποδείξουμε σε
όλους αυτούς (πολιτική και φυσική ηγεσία, πολιτικούς, φίλους, κ.λπ.) που αφουγκράστηκαν και υιοθέτησαν τις αγωνίες μας ότι δεν ήταν απλά μία
συνδικαλιστική διεκδίκηση, αλλά μία αναχρονιστική διάταξη η οποία είχε δημιουργήσει και θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα στη στελέχωση
των υπηρεσιών και κυρίως στη συνοχή και ύπαρξη
των οικογενειών μας. Συνεχίζουμε δυναμικά».

ΡΟΔΟΠΗ

Μ

Διαμαρτυρία έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο Κομοτηνής

ε το σύνθημα «προστατέψτε αυτούς που
σας προστατεύουν», η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης πραγματοποίησε διαμαρτυρία έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο Κομοτηνής και τα κρατητήρια του ΤΣΦ Ιάσμου, ενώ παράλληλα συναντήθηκε με τον Γενικό
Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή ΑΜ-Θ,
Υποστράτηγο κ. Νικόλαο Μενεξίδη, τον Αστυνο-

μικό Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, Αστυνομικό Διευθυντή κ. Μιχαήλ Σεβδυνίδη και τον Διοικητή του Τ.Σ.Φ. Ιάσμου, Αστυνόμο Α΄ κ. Ηλία Μαυρόπουλο.
Κυρίαρχο αίτημα η ενίσχυση της Δ.Α. Ροδόπης,
με ικανό αριθμό (τουλάχιστον 50) Αστυνομικών
στο πλαίσιο του ενεργού προγράμματος για τη
διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης («ΑΣΠΙ-

ΔΑ»), με το ίδιο σκεπτικό που ενισχύονται άλλες
Δ.Α. της χώρας.
Επίσης αναδείχθηκαν προβλήματα όπως η διαχείριση θεμάτων κρατικής ασφάλειας, η λειτουργία του Μεθοριακού Σημείου Διαβατηριακού
Έλεγχου Νυμφαίας που αποτελεί τη μεγαλύτερη
πύλη εισόδου επισκεπτών ανάμεσα στα επτά συνοριακά σημεία της Περιφέρειας, η διάθεση του

Αστυνομικού προσωπικού σε φύλαξη στόχων –
ΣΤΕΚ, η κατάσταση που επικρατεί στα κρατητήρια
του Τ.Σ.Φ. Ιάσμου, όπου τους τελευταίους μήνες
και εξαιτίας της αύξησης του φαινομένου της παράτυπης μετανάστευσης, έχει αναχθεί πλέον σχεδόν σε πάγια κατάσταση η κράτηση ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού κρατουμένων, δυσανάλογου της
χωρητικότητάς του κ.λπ.
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ΑΘΗΝΑ

Εγκληματικές ελλείψεις στο Αλλοδαπών Αττικής
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών με αφορμή την πυρκαγιά που ξέσπασε
μετά από εξέγερση κρατουμένων στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής κρούει τον κώδωνα του κινδύνου

Τ

ις εγκληματικές ελλείψεις στα ζητήματα πυρασφάλειας και όχι μόνο ανέδειξε η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών με
αφορμή την πυρκαγιά που ξέσπασε μετά από εξέγερση κρατουμένων στη Διεύθυνση Αλλοδαπών
Αττικής.
Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του το σωματείο,
«μετά το σοκ που υποστήκαμε κατά την επίσκεψή
μας, από τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας που
αντιμετωπίζουν καθημερινά συνάδελφοι και κρατούμενοι, είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε
στην Ηγεσία τα εξής:
Στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής υπηρετούν
οργανικά 997 αστυνομικοί, πραγματική όμως δύναμη είναι 816. Πάρα πολλοί συνάδελφοι που
ανήκουν στην Υπηρεσία παραμένουν αποσπασμένοι πέραν του εξαμήνου σε Διευθύνσεις της Περιφέρειας. Σε καθημερινή βάση το Αλλοδαπών αιμοδοτεί με δύναμη ανάγκες του Μεταγωγών που ουδέποτε έχει ενισχυθεί, παρά τις συνεχείς παραινέσεις μας και κάθε είδος μέτρα τάξης (γήπεδα, πορείες, κ.λπ.). Εδώ και τρία χρόνια, με την ανοχή της
Ηγεσίας, τα κρατητήρια του Αλλοδαπών που είναι
κατά τα προβλεπόμενα προσωρινά, μετατράπηκαν
σε ΠΡΟΚΕΚΑ Ταύρου. Ο χώρος προφανώς δεν
πληρoί τις προϋποθέσεις και η κατάληξη όλης αυτής της προχειρότητας ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε. Καταγγέλλουμε επίσης ότι δεν υπήρχε σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης παρά μόνο έξι πυροσβεστήρες οι οποίοι δεν είχαν ποτέ ελεγχθεί.
Από το 2016 δεν έχει εγκριθεί κανένα κονδύλι για
τη συντήρηση του κτιρίου. Όλα τα παραπάνω μαζί
με τον υπέρογκο αριθμό ατόμων στα κατά τα άλλα
προσωρινά κρατητήρια οδήγησαν στο παρ’ ολίγον
τραγικό συμβάν. Φυσική και Πολιτική Ηγεσία έχουν
ευθύνη να δουν την πραγματικότητα, να σταματήσουν να βάζουν το πρόβλημα κάτω από το χαλί, να
πουν την αλήθεια ότι το πρόβλημα του μεταναστευ-

τικού-προσφυγικού επιβάρυνε στο μεγαλύτερο ποσοστό του την ΕΛ.ΑΣ. και τους υπηρετούντες σε
αυτήν και να δώσουν άμεσα λύσεις.
Εμείς σαν Ένωση Αθηνών θα επισκεφθούμε εκ
νέου τη Διεύθυνση Αλλοδαπών αλλά και τη Διεύθυνση Μεταγωγών ώστε να αναζητήσουμε από την
πλευρά μας τις λύσεις και θα κάνουμε κάθε απαραίτητη ενέργεια, που προβλέπεται από τον θεσμικό μας ρόλο ώστε να μην θρηνήσουμε θύμα αστυνομικό ή μετανάστη και να φτάσουμε, όπως το
«υπηρεσιακό σύστημα», να αναζητούμε ευθύνες εκ
των υστέρων».

Στοχοποίηση

Εξάλλου, η Ένωση Αθηνών, εξέφρασε την έντονη ενόχλησή της «για όσα ειπώθηκαν σε συγκέντρωση της Πλατείας Συντάγματος και αφορούσαν
τις απόψεις ορισμένων για συμπεριφορές αστυνομικών, οι οποίες ρέπουν προς την ομοφοβία. Αφήσαμε να περάσουν κάποιες μέρες ώστε ότι γραφτεί
να μην είναι «εν θερμώ» και υπό την πίεση των έντονων παραπόνων των μελών μας, για να μην
μπορεί ουδείς να ισχυριστεί ότι λειτουργούμε από
συντεχνιακό συμφέρον.
Δεν θα ονοματίσουμε κανέναν γιατί δεν θέλουμε
ούτε τη στοχοποίησή του, αλλά ούτε την ηρωοποίησή του. Δεν θα ζητήσουμε κανενός την πειθαρχική
δίωξη όπως μετ’ επιτάσεως μας ζητούν ορισμένοι,
αφού δεν θέλουμε κανείς να υποστεί αυτά που
εμείς υφιστάμεθα όταν κάνουμε δηλώσεις οι οποίες «ενοχλούν», άλλωστε αυτό είναι δουλειά της Διοίκησης. Θέλουμε μόνο να σταθούμε στη στοχοποίηση που ενδεχομένως οι συνάδελφοί μας θα
υποστούν από τέτοιου είδους δηλώσεις. Δεν είναι
βέβαια η πρώτη φορά που ακόμα και μεγαλοσχήμονες συνδικαλιστές κατά το παρελθόν έχουν δημόσια ζητήσει συγγνώμη για συμπεριφορές συναδέλφων, προφανώς από πλήρη άγνοια του αστυ-

νομικού αντικειμένου και με τις σκέψεις τους ίσως
σε προσωπικές επιδιώξεις. Δυστυχώς οι δηλώσεις
εκείνες ακόμα και σήμερα χρησιμοποιούνται σε Δικαστήρια εναντίον των συναδέλφων μας. Κανείς
βέβαια δεν έχει βρει μία κουβέντα να πει για τον
ιδιότυπο κοινωνικό ρατσισμό που υφιστάμεθα από
συγκεκριμένες ισχυρές και οργανωμένες μειοψηφίες εμείς οι αστυνομικοί. Αν φορέσουμε την στολή
μας για να χρησιμοποιήσουμε τα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς ώστε να πάμε στη δουλειά μας τι ακριβώς θα υποστούμε;
Ως αστυνομικοί υπερασπιζόμαστε κάθε μέρα τη
Δημοκρατία με το αίμα μας, ως Ένωση δίνουμε κάθε μέρα αγώνα για την ελευθερία της έκφρασης,
τα δικαιώματα του ανθρώπου και κανείς μας δεν
είναι ομοφοβικός ή ρατσιστής. Είναι επίσης αδιαπραγμάτευτη η στήριξή μας στην επιθυμία όποιου
συναδέλφου συμμετέχει σε συλλογικότητες, σε
δράσεις και εκδηλώσεις αυτών. Τα δημοκρατικά
μας αισθήματα δεν τα χαρίζουμε σε κανέναν, ούτε
αποτελούν μονοπώλιο ορισμένων.
Τα λάθη ελαχίστων και οι μεμονωμένες συμπεριφορές δεν μπορούν να έχουν αντίκτυπο σε
50.000 ανθρώπους συλλήβδην. Η γενίκευση ανήκει σε ιδεολογίες που έχουν καταδικαστεί ανεπι-

στρεπτί και η ελευθερία του λόγου έχει όριο μέχρι
την προσβολή του συμπολίτη του. Για όλα τα παραπάνω θα συνιστούσαμε σε όλους να είναι πολύ
προσεκτικοί στο τι λένε αφού στο 2018 η Αστυνομία έχει κάνει άλματα προόδου και είναι λάθος
να αντιμετωπιζόμαστε λες και υπηρετούμε στην
Αστυνομία του 1950. Άλλωστε ο τρόπος εισαγωγής στις σχολές μας και η εκπαίδευσή μας γίνεται
ανάλογα της ικανότητας του καθενός και την επαγγελματική του κατάρτιση και όχι με γνώμονα πάσης
φύσεως ιδιαιτερότητα κι επιθυμία.
Κανείς λοιπόν δεν έχρισε συναδέλφους ως αυτόκλητους εκπροσώπους των εργαζόμενων αστυνομικών και του Σώματος της Αστυνομίας. Η πολυφωνία είναι χαρακτηριστικό της Δημοκρατίας δεν
δικαιούται όμως κανείς να μιλάει εκ μέρους συναδέλφων όταν απλά και μόνο εκπροσωπεί τον εαυτό
του. Την μόνη συγγνώμη που ως εργαζόμενοι
αστυνομικοί οφείλουμε να εκφράσουμε είναι προς
τους συνανθρώπους μας τους οποίους δεν καταφέραμε να προασπίσουμε, με ευθύνες άλλων και
στις οικογένειες των εκλιπόντων συναδέλφων μας
που οι οικογένειες τους θρηνούν για πάντα.
Τον αγώνα μας για τη Δημοκρατία δεν τον χαρίζουμε πουθενά!»

ΦΩΚΙΔΑ

Τ

Αστυνόμευση με «δανεικούς» δεν γίνεται

ην έντονη διαμαρτυρία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Νομού Φωκίδας προκάλεσε η
μετακίνηση δυο συναδέλφων από το ΑΤ
Ιτέας στο Σταθμό Τουριστικής Αστυνομίας Δελφών. Όπως επισημαίνει με
ανακοίνωσή της, «ένα χρόνο σχεδόν,
μετά την εφαρμογή της αναδιάρθρωσης
των αστυνομικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φωκίδας και τέσσερα χρόνια μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Α.Τ. Ιτέας, δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε με τον χειρότερο τρόπο.
Ό,τι δεν κατάφερε να πετύχει η ανα-

διάρθρωση και η αποτυχημένη τρομοκρατική επίθεση, έρχεται να πάρει τώρα
σάρκα και οστά με πολλούς και ποικίλους τρόπους.
Η πάγια θέση της Ένωσής μας ήταν,
είναι και θα είναι η παραμονή των αστυνομικών υπηρεσιών με την υπόσταση
που είχαν πριν την αναδιάρθρωση και
τις οργανικές θέσεις, τουλάχιστον, που
υφίσταντο πριν την κατάργηση των
6.700 κενών οργανικών θέσεων σε όλη
την Ελλάδα. Θέση για την οποία δεχθήκαμε ανελέητο πόλεμο, κατηγορώντας
μας ότι την εκφράζουμε για συνδικαλι-

ΦΛΩΡΙΝΑ

Η

Ευχαριστίες
για τις χορηγίες

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Φλώρινας ευχαριστεί θερμά
τα Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας ΑΕ και ειδικότερα τη διευθύνουσα σύμβουλο
κα Βαλίνα Ρόζα, καθώς και την ΜΕΤΕ ΑΕ για τη δωρεά υλικοτεχνικοεπιχειρησιακού εξοπλισμού προκειμένου να καλυφθούν υπηρεσιακές ανάγκες
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φλώρινας.

στικούς λόγους και μόνο. Είναι όμως
έτσι τα πράγματα ή η πραγματικότητα
είναι διαφορετική; Τοποθετώντας τα
πράγματα στη σωστή τους βάση, οφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής:
Η ύπαρξη δύο σωφρονιστικών καταστημάτων στη Φωκίδα, είχε, έχει και θα
συνεχίσει να έχει ως αποτέλεσμα, οι περισσότερες Υπηρεσίες της Φωκίδας, καθώς και οι επιχειρησιακές ομάδες, να
κινούνται στον αστερισμό των μεταγωγών, μιας και σε καμία περίπτωση το
προσωπικό του Τ.Μ.Δ. Άμφισσας, δεν
αρκεί, προκειμένου όπως φέρει εις πέρας τον τεράστιο αυτό όγκο μεταγωγών
κρατουμένων, που ετησίως αγγίζουν
τον αριθμό των 4.000.
Αναγνωρίστηκε επιτέλους η περιοχή
των Δελφών ως ένας από του κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας, με εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε πλήρως
η πάγια θέση της Ένωσής μας και φάνηκε
στην πράξη ότι ήταν λανθασμένος ο σχεδιασμός για την εν λόγω περιοχή.
Δυστυχώς όμως, τα λάθη δε διορθώνονται με λάθη. Οι συνάδελφοί μας του

Α.Τ. Ιτέας, που ευτυχώς δεν πλήρωσαν
το τίμημα της τρομοκρατικής επίθεσης,
καλούνται εδώ και τρία περίπου χρόνια
και πληρώνουν το τίμημα της βιομηχανίας του ρουσφετιού και της εσκεμμένης απαξίωσης, καλούμενοι από τη μία
να ασκούν καθήκοντα αναπληρωτή διοικητή στο πρώην Α.Τ. Δελφών και από
την άλλη να ενισχύουν το διαχρονικά
απαξιωμένο Α.Τ. Άμφισσας-Δελφών, το
οποίο πάσχει από το σύνδρομο των
“δανεικών” συναδέλφων σε όμορες διευθύνσεις, μιας και οι ανάγκες εκεί είναι
δήθεν σημαντικότερες από τις ανάγκες
της οργανικής τους θέσης.
Η σημερινή απόφαση προσωρινής
μετακίνησης δύο ακόμα συναδέλφων
μας από το Α.Τ. Ιτέας στον Σταθμό Τουριστικής Αστυνομίας Δελφών, ήταν η
σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Είμαστε απόλυτα σύμφωνοι με την ανάγκη
ενίσχυσης των Δελφών και όλων των
υπηρεσιών της Δ.Α. Φωκίδας, όχι όμως
τρώγοντας τη σάρκα εκ της σαρκός,
καταδικάζοντας και υποβαθμίζοντας
ακόμα περισσότερο τις ήδη κατακρεουργημένες περιοχές της Ιτέας και του

Γαλαξιδίου, που αποτελούν τουριστικές
επίσης περιοχές.
Πώς είναι δυνατό τη στιγμή που οι
Δελφοί είναι παγκοσμίως γνωστοί, η εν
λόγω περιοχή να μη συμπεριλαμβάνεται
στις περιοχές που ενισχύονται από το
Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. ενόψει της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου, με αστυνομικούς από την υπόλοιπη Ελλάδα και
να διαλύεται το Α.Τ. Ιτέας, με τους συναδέλφους μας να έχουν καταντήσει σε
μόνιμη σχεδόν βάση ως αναπληρωματικοί σε πάγκο ποδοσφαιρικής ομάδας;
Οφείλουμε να τονίσουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι πολλά
τα προβλήματα που δημιουργήθηκανορισμένα εξ αυτών περιέργως λύθηκαν,
γεγονός που δε συνηθίζεται από την
Ηγεσία μας, ενώ θέλουμε να πιστεύουμε
ότι είναι απλές συμπτώσεις και μόνο.
Κλείνοντας, ευελπιστούμε στην άμεση
διόρθωση των αδικιών σε βάρος των
συναδέλφων μας αλλά και της τοπικής
κοινωνίας και ευχόμαστε ειλικρινά να
μην υπάρχει καμία ως άνωθεν παρέμβαση στα εσωτερικά μας. Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΟ!»
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ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για τη διασφάλιση των συναδέλφων

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επαναληπτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Ν. Φθιώτιδας, στην οποία έδωσαν το
παρών, τιμώντας τις εργασίες με την παρουσία τους, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος, ο
Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων &
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας κ.
ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ Αθανάσιος, ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών Θεμάτων κ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Βασίλειος, ο Αντιπρόεδρος Θεμάτων Μελετών-Επιμόρφωσης Αστυνο-

μικών & Ειδικός Γραμματέας κ. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Σταύρος, ο Ταμίας κ. ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ
Γεώργιος, ο Γραμματέας Διοικητικού
Συμβουλίου κ. ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ Χρήστος,
ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Βοιωτίας κ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
Ζαχαρίας, ο Πρόεδρος της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ευρυτανίας κ.
ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ Κοσμάς, ο Πρόεδρος της
Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Στερεάς Ελλάδας κ. ΜΠΡΑΝΗΣ
Γεώργιος, ο Γενικός Περιφερειακός
Αστυνομικός Διευθυντής Στερεάς Ελλάδας Υποστράτηγος κ. ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ

Στηρίζει
το σωματείο

Η

αυξάνοντας παράλληλα και την οργανική του δύναμη. Έτσι θα διασφαλιστούν
καλύτερα και τα εργασιακά δικαιώματα
των συναδέλφων μας, καταλήγει το έγγραφο του σωματείου.
Να σημειώσουμε, τέλος ότι το σωματείο με έγγραφό του είχε απευθυνθεί και
στον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό
Διευθυντή Στερεάς Ελλάδος με αφορμή
τους τραυματισμούς συναδέλφους της Α’
ΟΠΚΕ κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην
περιοχή Πυρί Βοιωτίας. Το σωματείο εξέφρασε την απορία του πώς βρέθηκαν
εκτεθειμένοι στον κίνδυνο οι συνάδελ-

φοι. «Η Ένωσή μας δεν θα διστάσει απέναντι σε πράξεις ή παραλείψεις που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική
ακεραιότητα των συναδέλφων να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων αυτών».

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΕΛΛΑ

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πέλλας με την
πρωτοβουλία της να στηρίξει την αστυνομική οικογένεια,
ανακοίνωσε στα μέλη της ότι στο
εξής θα παρέχει 300 ευρώ σε κάθε οικογένεια μέλους της, που θα
αποκτά τέκνο, αλλά και για κάθε
επόμενο τέκνο.
Επίσης, ότι «στηρίζει τις συγκεντρώσεις σε διάφορες πόλεις
της Ελλάδας οι οποίες λαμβάνουν
χώρα για την Ελληνικότητα της
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Είμαστε υπέρ των
ειρηνικών συγκεντρώσεων και
αντίθετοι σε ακραίες συμπεριφορές από όπου και αν προέρχονται. Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ είναι μία και
Ελληνική».

Μιλτιάδης και ο Διευθυντής Αστυνομίας
Φθιώτιδας Αστυνομικός Διευθυντής κ.
ΜΑΝΤΖΙΩΚΑΣ Αστέριος.
Εξάλλου, το ΔΣ επισκέφθηκε το
Αστυνομικό Τμήμα Σπερχειάδας με
αφορμή τη μετακίνηση ενός Ανθυπαστυνόμου και ενός αστυφύλακα στον
ΑΣ Μακρακόμης, επαναφέροντας το αίτημά της για άμεση κατάργηση του
Σταθμού. Κάλεσε δε την Ηγεσία να το
υιοθετήσεις, διότι με την μεταφορά του
προσωπικού στο ΑΤ Σπερχειάδας θα
επιτευχθεί καλύτερη λειτουργία ενός
ισχυρότερου αστυνομικού τμήματος,

Α

Το σωματείο πιέζει για τα προβλήματα,
αλλά συγχαίρει και για τις επιτυχίες

ντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Νομού Ρεθύμνου συναντήθηκε
με τον Αστυνομικό Διευθυντή Ρεθύμνης
Ταξίαρχο κ. Αντώνιο Ρουτζάκη. Κατά τη
διάρκεια της συνάντησης, όπως ανακοίνωσε το σωματείο, «έγινε αναφορά σε
θέματα που αφορούν την βελτίωση της
καθημερινότητας του αστυνομικού προσωπικού και μεταξύ άλλων εκφράστηκαν
και συζητήθηκαν οι προβληματισμοί μας
για τα κάτωθι θέματα: 1) Εσωτερικές μεταθέσεις αστυνομικού προσωπικού. 2)
Εκπαίδευση προσωπικού το οποίο στελεχώνει τις ειδικές υπηρεσίες του Νομού
(Ο.Π.Κ.Ε. και Τ.Α.Ε.). 3) Αιτήματα δαπανών από τις Υπηρεσίες του Νομού. 4)
Εποχούμενες περιπολίες Αστυνομικών
Υπηρεσιών του Νομού, απαρτιζόμενες
από δύο άτομα και 5) Επιτήρηση ταχυ-

δρομικών διανομέων και μείωση των
ημερών επιτήρησης αυτών. Ο κ. Ταξίαρχος δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει με προσοχή όλα τα θέματα που του εκθέσαμε,
έτσι ώστε να επιτευχθεί η διαμόρφωση
ευοίωνου υπηρεσιακού κλίματος».
Εξάλλου, αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της
Ένωσης, συναντήθηκε και με τον βουλευτή Ρεθύμνης κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη, όπου «δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση
στις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και τον τρόπο με τον οποίο
αυτές μπορούν να επιλυθούν. Στη συνέχεια αναφερθήκαμε στο Αστυνομικό
Μέγαρο και στην πορεία των διαδικασιών για την υλοποίησή του. Έγινε προσπάθεια εύρεσης τρόπων επίσπευσης
όλων των διαδικασιών, προκειμένου
επιτέλους να γίνει πράξη το όραμα των
αστυνομικών του Νομού, για ένα αξιο-

πρεπές εργασιακό περιβάλλον.
Ο βουλευτής από την πλευρά του, μας
διαβεβαίωσε ότι, για ακόμη μια φορά,
θα είναι σύμμαχός μας σε όλες τις προσπάθειες που καταβάλλει το αστυνομικό
προσωπικό του Νομού, τόσο για την
αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζει, όσο και
για την επίσπευση των διαδικασιών που
είναι απαραίτητες για την ανέγερση του
νέου Αστυνομικού Μεγάρου».
Τέλος, το Δ.Σ. αισθάνεται την ανάγκη
να συγχαρεί δημόσια όλους τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας
Ρεθύμνης, του Τμήματος Ειδικών Αποστολών (Τ.Ε.Α.) Κρήτης, της Ομάδας
Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Ρεθύμνης, των Τμημάτων
Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου

και Μυλοποτάμου και του Αστυνομικού
Τμήματος Μυλοποτάμου, που συμμετείχαν την 11 και 12-06-2018 σε συντονισμένη επιχείρηση εξερεύνησης με τη
συνδρομή ελικοπτέρου της ΕΛ.ΑΣ., στο
πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και
δράσεων της Γενικής Περιφερειακής
Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης καθώς
και εφαρμογής του ειδικού σχεδίου εξερευνήσεων για την καταπολέμηση της
καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σε
ορεινές και δύσβατες περιοχές των Δήμων Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου, όλοι
οι εμπλεκόμενοι συνάδελφοι συνέβαλαν
τα μέγιστα, επιδεικνύοντας ιδιαίτερο
επιχειρησιακό ζήλο, ώστε να επιτευχθεί
άλλη μία επιτυχία στο συνεχή αγώνα
κατά των ναρκωτικών.

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Εφιάλτης η φύλαξη του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Κορίνθου

Δ

υστυχώς για μια ακόμη φορά είμαστε υποχρεωμένοι να ασχοληθούμε με το αναφερόμενο στο
θέμα ζήτημα, το οποίο ταλανίζει τις
Αστυνομικές Υπηρεσίες της Πελοποννήσου αρκετά χρόνια τώρα. Μέχρι σήμερα
είχαμε την ελπίδα ότι η Υπηρεσία θα αντιμετώπιζε το ζήτημα με περισσότερη
φειδώ, έτσι ώστε να μην είμαστε αναγκασμένοι να διαθέτουμε ομάδες ΟΠΚΕ,
ΟΕΠΤΑ, Διμοιρίες Υποστήριξης ή άλλες
Δυνάμεις για «ψύλλου πήδημα» από την

μια άκρη στην άλλη της Πελοποννήσου».
Αυτό τονίζει με μακροσκελές έγγραφό της προς την Πολιτική και Φυσική
Ηγεσία η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Αργολίδας για όσα συμβαίνουν με τη φύλαξη και διαχείριση του
Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης
Κορίνθου, θέτοντας επίσης καίρια ερωτήματα «αν υπάρχει λόγος ικανός που
ελλείψει άλλης επιλογής να επιβάλλει
την μετακίνηση Αστυνομικών από και

προς όλες τις πόλεις της Πελοποννήσου, οι οποίοι ξεκινούν από τα χαράματα, παραμένουν εκεί επί πολλές ώρες
για εκτέλεση Υπηρεσίας με υποτυπώδη
σίτιση, για να επιστρέψουν στα σπίτια
τους αργά το βράδυ εξαθλιωμένοι από
την κούραση»…
Και αφού αναφέρεται στα γενικότερα
προβλήματα αστυνόμευσης, τονίζει σε
ό,τι αφορά το Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Κορίνθου, «δυστυχώς
ξύπνησαν και πάλι οι μνήμες του παρελ-

θόντος. Ο εφιάλτης είναι και πάλι ζωντανός. Δεν μας έφτανε το καθημερινό
σχεδόν ξεγύμνωμα των Αστυνομικών
Υπηρεσιών της Αργολίδας και της Αρκαδίας, διότι εμείς είμαστε που επωμιζόμαστε το βάρος της ενίσχυσης με την
συγκρότηση διμοιριών για την φύλαξη,
με τις επίσης καθημερινές τροποποιήσεις του ωραρίου εργασίας καθ’ υπέρβαση του Νομικού πλαισίου που διέπει
τα εργασιακά των Αστυνομικών, έρχεται
τώρα να προστεθεί και η διάθεση δυνά-

μεων για εκτέλεση υπηρεσίας σκοπού
στην προαναφερόμενη υπηρεσία. Δεν
είμαστε φυγόπονοι και βεβαίως γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, το κατανοούμε απόλυτα και είμαστε οι μοναδικοί ίσως που συμπάσχουμε με τους συναδέλφους της Κορινθίας, σίγουρα
όμως δεν είναι σωστό να το κρύβουμε
και να το βάζουμε κάτω από το χαλί.
Κανένας επίσης δεν διαφωνεί ότι η μέχρι τώρα τακτική για την αντιμετώπιση
του όλου ζητήματος απέτυχε».

ΣΑΜΟΣ

Α

Αντίδραση για τα κρούσματα φυματίωσης

μεση ήταν η αντίδραση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Σάμου μετά την έκδηλη και έντονη ανησυχία του προσωπικού
της Δ.Α. Σάμου, κατόπιν των προσφάτων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων φυματίωσης σε αλλοδαπούς
φιλοξενούμενους στο Κ.Υ.Τ. Σάμου. Το σωματείο
απευθύνθηκε στην Δ.Α. Σάμου τονίζοντας ότι «επι-

θυμία του προσωπικού είναι να γίνει πλήρης ενημέρωση από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό
αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης καθώς και να
του παρασχεθεί ειδική δερματική δοκιμασία (φυματινοαντίδραση Mantoux), προκειμένου να αισθάνεται ο κάθε συνάδελφος ασφαλής, ασκώντας
απερίσπαστος τα καθήκοντά του. Προς επίτευξη

αυτών, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες,
δηλώνοντας σας την πρόθεση μας να συμμετάσχουμε και εμείς, όπου και εάν κρίνεται ότι απαιτείται». Στη συνέχεια, μετά από την ενημέρωση που
έγινε από τον στρατιωτικό γιατρό ταγματάρχη κ.
ΤΡΙΚΟΙΛΙΔΗ Νικόλαο του 79 ΤΥΕΘ Σάμου, καθώς
και την εξέταση αστυνομικών στην κινητή ακτινο-

λογική μονάδα στο 79 ΤΥΕΘ, το σωματείο ευχαρίστησε «την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σάμου Κα
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ Ειρήνη, για την άμεση ανταπόκρισή
της, καθώς και την 79 ΑΔΤΕ μέσω της οποίας επετεύχθη ένα πρώτο βήμα στην ενημέρωση μας, για
τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης, καθώς και στον
απαραίτητο ιατρικό έλεγχο».
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Καταγγελίες για τις παρενέργειες της αναδιάρθρωσης

Σ

ειρά επισκέψεων σε αστυνομικές
υπηρεσίες είχε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου
προκειμένου να ακούσει τους συναδέλφους για τα προβλήματά τους και να τους
ενημερώσει για τις δικές της ενέργειες.
Ειδικότερα, αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου, επισκέφθηκε την
έδρα του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου. Όπως τονίζει το
σωματείο, στο πλαίσιο της πρόσφατης
αναδιάρθρωσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών, η συγκεκριμένη Υπηρεσία υπέστη σημαντική μείωση στον αριθμό του
αστυνομικού προσωπικού που την στελεχώνει, κάτι που συνέβη και στο Τ.Α.Ε.
Μεσσαράς και σε συνδυασμό με την

ελάχιστη έως καθόλου ενίσχυση των
Αστυνομικών Τμημάτων της ενδοχώρας
του Νομού Ηρακλείου, είχε ως επακόλουθο την μείωση των εποχούμενων
περιπολιών στο ελάχιστο και την αύξηση
της μικροεγκληματικότητας των περιοχών αυτών.
Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη Υπηρεσία είναι η έλλειψη σε υλικοτεχνική υποδομή
και ειδικότερα η μη επαρκής συντήρηση
των υπηρεσιακών οχημάτων (ελαστικά
- μηχανικά) με αποτέλεσμα να καλούνται αρκετές φορές οι συνάδελφοι να
εκτελέσουν υπηρεσία με ακατάλληλα
προς κυκλοφορία οχήματα με τους κινδύνους που εγκυμονεί κάτι τέτοιο τόσο

για τους ίδιους όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.
Επίσης, για την ιδιαίτερη αυτή Υπηρεσία
όσον αφορά το επιχειρησιακό κομμάτι,
για πολλά χρόνια δεν έχει γίνει μέριμνα
ώστε να τους χορηγηθούν νέες υπηρεσιακές στολές, με αποτέλεσμα οι ίδιοι οι
αστυνομικοί να εξασφαλίζουν γι’ αυτό
από το υστέρημά τους αν και οι κρατήσεις στην μισθοδοσία για τον σκοπό
αυτό συνεχίζονται κανονικά.
Να σημειώσουμε ότι αντιπροσωπία
του Διοικητικού Συμβουλίου είχε συνάντηση με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας Κρήτης Υποστράτηγο κ.
Κων/νο ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ, όπου έγινε ιδιαίτερη μνεία του αιτήματος των συνα-

δέλφων για την ενίσχυση των τουριστικών περιοχών (Α.Τ. Αερολιμένα, Α.Τ.
Χερσονήσου) ενόψει της θερινής περιόδου. Τονίστηκε η απόλυτη ανάγκη της
συνεργασίας όλων των αστυνομικών
Υπηρεσιών για την επίτευξη του κοινού
σκοπού καθώς επίσης ότι πρέπει να
σταματήσει επιτέλους η κατασπατάληση
αστυνομικών δυνάμεων (μέτρα τάξης,
γήπεδα κ.λπ.) και να επικεντρωθούμε
στην καταπολέμηση του εγκλήματος.
Σχετικά με τις επικείμενες τοποθετήσεις των συναδέλφων που μετατίθενται
στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου,
ζητήσαμε από τον κ. Γενικό το αυτονόητο, να τοποθετηθούν σε Υπηρεσίες που
έχουν πραγματική ανάγκη από αστυνο-

μικό προσωπικό και μία απλή ματιά στις
κενές οργανικές θέσεις κάθε Υπηρεσίας
είναι αρκετή. Επίσης, επισημάνθηκε το
πρόβλημα της έλλειψης υλικοτεχνικής
υποδομής, αναλώσιμων υλικών και η
έλλειψη σε υπηρεσιακά οχήματα.
Τέλος, η Ένωση, κατόπιν ομόφωνης
κοινής απόφασης των φορέων και συνδικαλιστικών ενώσεων του Ν. Ηρακλείου, κάλεσε τα μέλη της να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση- συναυλία
διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε
έξω από το κτήριο της Εφορίας Ηρακλείου, ενώνοντας την φωνή τους με τους
υπόλοιπους εκπροσώπους της τοπικής
κοινωνίας, ενάντια στα μέτρα φτωχοποίησης που προωθεί η κυβέρνηση.

ΣΕΡΡΕΣ

Μ

Ενωτικά μηνύματα στη Γενική Συνέλευση

ε μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Σερρών, όπου τις εργασίες τίμησαν με
την παρουσία τους και χαιρέτησαν ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Πρόεδρος της Ε.Α.Υ. Λάρισας κ. ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ Αθανάσιος, ο Πρόεδρος του
Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος και
ο εκπρόσωπος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στο ίδρυμα ΕΞΟΧΕΣ
της ΕΛ.ΑΣ. κ. ΜΙΤΣΙΚΟΣ Λάμπρος.
Οι συνάδελφοι ενημέρωσαν το Σώμα της συνέλευσης για φλέγοντα ζητήματα του Κλάδου μας,
ενώ ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ.
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ Χαράλαμπος μίλησε στους συναδέλφους για εργασιακά, ασφαλιστικά, οικονο-

μικά-μισθολογικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα του
Κλάδου, καθώς και για την τύχη των εκκρεμούντων
δικαστικών διεκδικήσεων του συνδικαλιστικού μας
κινήματος.
Το μήνυμα της Γενικής Συνέλευσης δόθηκε από
τον Πρόεδρο της Ε.Α.Υ. Σερρών κ. Ιωάννη ΒΑΚΙΡΤΖΗ, ο οποίος στην εναρκτήρια ομιλία του μεταξύ
άλλων τόνισε ιδιαίτερα ότι «η Σύμπνοια, η Σύμπλευση, η Ομόνοια, η Συμμετοχή και η Συνεργασία
αποτελούν απαραίτητα συστατικά για την διασφάλιση της Ενότητας και κατ’ επέκταση της Επιτυχίας
του Συνδικαλιστικού μας Κινήματος όσον αφορά
τη διαφύλαξη των κεκτημένων δικαιωμάτων των
εργαζομένων στην ΕΛ.ΑΣ. και συνιστούν τον πυλώνα της υποδομής για την κατάκτηση νέων στό-

χων και την υλοποίηση τόσο χρονιζόντων όσο και
νέων αιτημάτων. Διεμήνυσε επίσης ότι ο καθαρός
συνδικαλιστικός λόγος εκπορεύεται από τα Πρωτοβάθμια Σωματεία και την Π.Ο.ΑΣ.Υ. από όπου και
ασκείται έγκυρα και επίσημα ο Συνδικαλισμός. Παρότρυνε την αποφυγή κακοπροαίρετης κριτικής και
στείρου λόγου μέσω αναρτήσεων σε ιστοσελίδες
και facebook που τις περισσότερες φορές παραπληροφορούν τους συναδέλφους και κατά κανόνα
επιδιώκουν την πόλωση και την αυτοπροβολή. Συνεπεία όλων των προλεγόντων πρότεινε την κάθοδο στις προσεχείς εκλογές της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών με Ενιαίο Ψηφοδέλτιο,
πάγιο και αγωνιώδες αίτημα της πλειονότητας της
βάσης των μελών της Ένωσης».

Τιμήθηκαν και βραβεύθηκαν συνάδελφοι συνταξιοδοτηθέντες το έτος 2017, παιδιά συναδέλφων
της Δ.Α. Σερρών που πέτυχαν την εισαγωγή τους
στα Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. Αστυνομικές και Στρατιωτικές
Σχολές της Χώρας κατά το ίδιο έτος, παιδιά συναδέλφων για εξαιρετικές επιδόσεις τους στον αθλητισμό, εν ενεργεία συνάδελφοι για εξαίρετες πράξεις τους τόσο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους όσο και εκτός διατεταγμένης υπηρεσίας και
πολίτες φίλοι της ΕΛ.ΑΣ. ως μεγάλοι χορηγοί - δωρητές σε υπηρεσίες της Δ.Α. Σερρών μέσω του Σωματείου.
Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης έλαβαν τέλος με την ομόφωνη έγκριση του προτεινόμενου
Ψηφίσματος του Δ.Σ. της Ένωσης προς το Σώμα.

ΗΜΑΘΙΑ

Τ

Οι εγκαταστάσεις της Σχολής, μοναδικό στολίδι της Αστυνομίας

ο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ημαθίας
συναντήθηκε με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας Α/Δ΄ κ. Σιμούλη Χρήστο
καθώς και τους Δημάρχους Βέροιας κ. Βοργιαζίδη
Κωνσταντίνο, Νάουσας κ. Κουτσογιάννη Νικόλαο
και Αλεξάνδρειας κ. Γκυρίνη Παναγιώτη και με τον
Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας κ. Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνο, στο πλαίσιο των εθιμοτυπικών του επισκέψεων.
Ειδικότερα, κατά τη συνάντηση των εκπροσώπων της Ένωσης με τον Αστυνομικό Διευθυντή
Ημαθίας έγινε εκτενής αναφορά για τα προβλήματα
που απασχολούν το αστυνομικό προσωπικό του
Νομού καταδεικνύοντας έμφαση στο θέμα της λει-

ψανδρίας και υποστελέχωσης των αστυνομικών
υπηρεσιών καθώς και για την έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού και οχημάτων.
Από την πλευρά του ο Διευθυντής κ. Σιμούλης
Χρήστος, όπως ανακοίνωσε το σωματείο, δεσμεύτηκε
για μία αγαστή συνεργασία του ιδίου με την Ένωση
μας, προκειμένου να επιλυθούν όσον τον δυνατόν
περισσότερες παθογένειες του παρελθόντος.
Να σημειωθεί ότι η Ένωση, εκπροσωπούμενη
από τον πρόεδρο κ. Μούρτη Απόστολο και τον
Αντιπρόεδρο κ. Τσιλώνη Νικόλαο, επισκέφτηκε τις
εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης και
Επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδος προκειμένου να
συζητηθούν με τον Διοικητή της Σχολής Αστυνομικό Διευθυντή κ. Κούγκα Διονύσιο θέματα αμοι-

βαίου ενδιαφέροντος. Παρών στην συνάντηση
ήταν και ο αντιπρόσωπος της ΕΑΥΝΗ στην
Π.Ο.ΑΣ.Υ, κ. Χριστοδουλίδης Γεώργιος. «Με δεδομένη την άποψη όλων μας πως οι εγκαταστάσεις
της Σχολής αποτελούν ένα μοναδικό στολίδι της
Αστυνομίας στο νομό μας, συζητήθηκαν θέματα
εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης του Αστυνομικού
προσωπικού του Νομού μας και όχι μόνο. Αφού
επισφραγίστηκε για μια ακόμη φορά η αγαστή συνεργασία των δύο πλευρών στα θέματα εκπαίδευσης, δεσμευτήκαμε αμφότεροι για περαιτέρω συνεργασία στο εγγύς μέλλον, δημιουργώντας ημερίδες εκπαίδευσης των μελών μας με πρωτοβουλία
της ένωσης μας στις άρτιες εγκαταστάσεις της
σχολής.

Κατά την επίσκεψη μας, συναντήσαμε και την
Ταξίαρχο κα. Κορκοντζέλου Αθανασία, Διευθυντή
της Αστυνομικής Ακαδημίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία μας διαβεβαίωσε πως
θα εργαστεί έτσι ώστε η Σ.ΜΕ.Β.Ε. να συνεχίσει να
θεωρείται η καλύτερη Αστυνομική Σχολή της χώρας
από άποψη εγκαταστάσεων και μια από τις καλύτερες όσο αφορά την ποιότητα Μετεκπαίδευσης
των στελεχών της Ελληνικής αστυνομίας.
Η Ένωσή μας, εκφράζοντας το πάγιο αίτημα του
συνδικαλιστικού κινήματος για τον εκσυγχρονισμό
της εκπαίδευσης του Αστυνομικού προσωπικού,
οφείλει να ευχαριστήσει το προσωπικό και τον Διοικητή της σχολής οι οποίοι με πενιχρά εφόδια και
μέσα επιτυγχάνουν το έργο τους».

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Η

Λένε ΟΧΙ στη βία κατά των γυναικών

Υπεύθυνη Γραμματείας Γυναικών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυκλάδων κα Μπούλιαρη Αθανασία,
συμμετείχε ως ομιλήτρια στο 10ο Πανκυκλαδικό Συνέδριο
Γυναικών Κυκλάδων μετά από πρόσκληση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Γυναικών «Οι Κόρες Των Κυκλάδων», με θέμα «Οι Κυκλαδίτισσες της δημιουργίας και της προσφοράς λένε ΟΧΙ στη βία κατά των γυναικών», που πραγματοποιήθηκε στη νήσο Σέριφο.
Το θέμα το οποίο παρουσίασε η εκπρόσωπος της Ένωσης ήταν

«Η βία κατά των γυναικών στις Κυκλάδες και ο ρόλος της Αστυνομίας». Η ομιλήτρια αναφέρθηκε, ειδικά, στη βία κατά των γυναικών στις Κυκλάδες, επειδή, στόχος της ήταν να ευαισθητοποιήσει το ακροατήριο και να δείξει ότι η βία δεν είναι ένα σπάνιο
φαινόμενο, το οποίο λαμβάνει χώρα κάπου στον κόσμο, κάπου
στην Ευρώπη ή στην Ελλάδα, αλλά είναι, αναμφίβολα, και τοπικό
φαινόμενο, το οποίο αφορά όλους τους πολίτες. Μάλιστα, όπως,
ανέφερε και η ίδια στην ομιλία της: «Η βία κατά των γυναικών είτε

αυτή είναι σωματική είτε ψυχολογική είτε σεξουαλική και οικονομική, συνιστά σε κάθε περίπτωση παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η προστασία της γυναίκας από τέτοιου
είδους συμπεριφορές αποτελεί πρώτιστο μέλημα της Αστυνομίας
και όλων των θεσμών της Πολιτείας. Θα πρέπει επιτέλους να σπάσει το ταμπού ότι βία είναι η σωματική κάκωση. Η γυναίκα, που
έχει υποστεί βία, αναγνωρίζεται από τα μάτια και όχι από τους μώλωπες. Ο τρόμος είναι ζωγραφισμένος στο πρόσωπό της».

14

ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΣ

ΝέαΑστυνομία Μάιος 2018

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Δώστε τέλος στην υποβάθμιση των Αστυνομικών Υπηρεσιών

Τ

η συμπαράσταση των βουλευτών του Νομού
Ιωαννίνων, ζήτησε με επιστολή της η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ιωαννίνων, καταγράφοντας τα χρόνια προβλήματα και την
ελλειμματική δύναμη των αστυνομικών Υπηρεσιών,
ενώ αναφέρεται και «στην μεροληπτική συμπεριφορά εις βάρος των συναδέλφων μας και εις βάρος
της ασφάλειας των πολιτών του Νομού μας».
Όπως εξηγεί, «με τον νόμο 4249/2014 τεχνηέντως εξαλείφτηκαν τα οργανικά κενά που υπήρχαν
καθώς καταργήθηκαν πανελλαδικά 6.700 κενές
οργανικές θέσεις Αστυφυλάκων, εξέλιξη δυσμενής
για το δημόσιο συμφέρον και την ασφάλεια του πολίτη. Το τελευταίο όμως διάστημα, κυρίως μετά και

από την πρόσφατη αναδιάρθρωση των υπηρεσιών
της Ελληνικής Αστυνομίας με την οποία οι νεοϊδρυθείσες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων στελεχώθηκαν από το ήδη υπάρχον προσωπικό, η κατάσταση δυσκολεύει ακόμη περισσότερο.
Αρκετές είναι οι Υπηρεσίες οι οποίες κυριολεκτικά λειτουργούν με προσωπικό «ασφαλείας», αφού
σε πολλές περιπτώσεις υπολείπονται των απαραίτητων, για την εύρυθμη λειτουργία τους, οργανικών θέσεων. Η «αφαίμαξη» αυτή σε προσωπικό,
δυσχεραίνει τις συνθήκες εργασίας των συναδέλφων, ενώ καθιστά ευάλωτη και μη επαρκή την
αστυνόμευση στο Νομό Ιωαννίνων. Και μπορεί κάποιοι να διατείνονται πως στο Νομό μας υπηρετούν

αρκετοί αστυνομικοί, όμως εκούσια ή ακούσια
αποφεύγουν να αναφέρουν πως πρόκειται για έναν
από τους μεγαλύτερους Νομούς της Ελλάδας». Και
αφού αναλύει την θέση της αυτή, τονίζει ότι «δρομολογείται η αφαίρεση άλλων 20 οργανικών θέσεων από την Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωαννίνων.
Κι αυτό βάσει μιας καθ’ όλα αιφνιδιαστικής απόφασης με σκοπό την στελέχωση του νέου τμήματος
Τροχαίας αυτοκινητοδρόμων Ιόνιας οδού η οποία
θα εδρεύει σε όμορο Νομό.
Όλοι μας γνωρίζουμε πως ο σύγχρονος αυτός
αυτοκινητόδρομος ο οποίος ξεκινά από το Αντίρριο
και καταλήγει στα Ιωάννινα όπου και τέμνεται με
την Εγνατία οδό, ως και την οριστική σύνδεσή του

με την γείτονα χώρα στην Κακαβιά δεν διέρχεται
από έναν και μόνο Νομό. Θεωρούμε αδιανόητο
λοιπόν κάποιοι να παίζουν παιχνίδια πίσω από την
πλάτη μας, κυριολεκτικά «διαλύοντας» μια ολόκληρη Διεύθυνση Αστυνομίας και μάλιστα με αυτόν τον
άκομψο και προκλητικό τρόπο».
Το σωματείο ζητά την παρέμβασή τους για ανάκληση του συγκεκριμένου σχεδίου, καθώς και την
ενίσχυση της Δ.Α Ιωαννίνων με Αστυνομικό προσωπικό που υπηρετεί αρκετά έτη μακράν του τόπου
συμφερόντων του, με παράλληλη αύξηση των οργανικών θέσεων. Τέλος, το σωματείο συναντήθηκε
και με αντιπροσωπεία του ΚΚΕ περιοχής Ηπείρου,
Κέρκυρας και Λευκάδας.

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

ΛΕΥΚΑΔΑ

Ζητούμενο η σύγχρονη αστυνόμευση

Τ

ην ετήσια Γενική Συνέλευσή της
πραγματοποίησε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, αναδεικνύοντας τα
προβλήματα των μελών της.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: Έλλειψη αστυνομικών υπαλλήλων, ερημοποίηση των υπηρεσιών, αποδεδειγμένα
και κατ’ επανάληψη μη ορθή διάθεση
των αστυνομικών δυνάμεων (γήπεδα,
πλειστηριασμοί, περιπολίες άνευ αντικειμένου ιδιαιτέρως την χειμερινή περίοδο, κ.λπ. μέτρα), με εμφανή τον χαρακτήρα της υπερβολής χωρίς πραγματικό και ρεαλιστικό λόγο, συνεχής και
κατ’ επανάληψη παραβίαση των εργα-

σιακών δικαιωμάτων (κυρίως των διπλών νυχτερινών και της συστηματικής
αλλαγής-ανάκλησης των ήδη προγραμματισμένων ημερησίων αναπαύσεωνρεπό τα οποία ανακοινώνονται σε εβδομαδιαία βάση και πολλές φορές ανακαλούνται), φθορά με γρήγορους ρυθμούς
του υλικοτεχνικού εξοπλισμού (περιπολικά, φωτοτυπικά, εκτυπωτές), έλλειψη
γραφικής ύλης και μελανιών στους
εκτυπωτές, μεγάλες καταναλώσεις καυσίμων, αρκετές δαπάνες απλήρωτες και
ελάχιστα προς μηδενικά χρηματικά ποσά στην παγία.
Κυρίαρχο θέμα συζήτησης και διάρκειας αποτέλεσε για άλλη μία φορά το

μοντέλο της σύγχρονης αστυνόμευσης
που εφαρμόζεται, το οποίο έχει να κάνει
με την γενικότερη και την παραπάνω πολιτική του υπουργείου προστασίας του
πολίτη το οποίο πλέον χαρακτηρίζεται από
την ποσότητα και όχι την ποιότητα, με την
υποχρεωτική συμπλήρωση των αριθμών.
Υπέρογκες οι υπηρεσιακές ανάγκες
που δεν δύνανται να καλυφθούν. Ενδεικτικά αναφέρονται τα δεκαέξι (16)
συνεργεία αστυνομικών ελέγχων κάθε
μήνα (στατιστικά ένα ανά δεύτερη ημέρα). Πολλά πάρεργα όπως η μεταφορά
ψυχασθενών με αστυνομικά οχήματα
και όχι ασθενοφόρα, υπολειτουργία της
λέσχης κ.ά.

Η Ένωσή μας, όπως ανακοίνωσε, καλείται να αγωνισθεί με κινητοποιήσεις
και με έργα πλέον και όχι με λόγια ή
συζητήσεις χωρίς αποτέλεσμα και θα το
πράξει, για την επίλυση και την εξομάλυνση των προβλημάτων που αναφέρθηκαν και συζητήθηκαν τα οποία γνωρίζει πολύ καλά η αστυνομική ηγεσία σε
τοπικό και μη τοπικό επίπεδο, με μοναδικό γνώμονα τον αστυνομικό υπάλληλο και θα δικαιώματά του».
Τέλος, το σωματείο με ανακοίνωσή
του κατήγγειλε τις συνθήκες υγιεινής
στον Α.Σ. Φισκάρδου, καθώς και την
υποβάθμιση της λέσχης που λειτουργεί
στη Διεύθυνση Αστυνομίας.

ΠΙΕΡΙΑ

Α

Ζητείται παρέμβαση των κυβερνητικών βουλευτών

ντιπροσωπία του Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
N. Πιερίας, συναντήθηκε με τους
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας, κ. Τζαμακλή Χαρίλαο, κα Σκούφα Ελισάβετ
και κο Καστόρη Αστέριο και συζήτησαν
ζητήματα που αφορούν τους Αστυνομικούς της Δ/νσης Αστυνομίας Πιερίας.
Όπως ανακοίνωσε το σωματείο, «από
πλευρά μας ζητήθηκε η άμεση ενίσχυση

με αποσπάσεις αστυνομικού προσωπικού κατά την θερινή περίοδο για την
κάλυψη των ήδη αυξημένων αναγκών
του Α.Τ. Δίου Ολύμπου. Επίσης η ενίσχυση με προσωπικό της Δ/νσης Αστυνομίας Πιερίας κατά τις τακτικές και
έκτακτες μεταθέσεις, μιας και τα προηγούμενα δύο έτη δεν μετατέθηκαν συνάδελφοι προς την Πιερία.
Ζητήθηκε ο εφοδιασμός των Υπηρε-

σιών μας με νέα υλικοτεχνικά μέσα
(κράνη και υλικά για την διμοιρία υποστήριξης, κράνη και στολές για την
ομάδα ΔΙ.ΑΣ., αλεξίσφαιρα), καθώς και
με νέα οχήματα (έγχρωμα και συμβατικά
επιβατικά αυτοκίνητα, καθώς και μοτοσυκλέτες).
Τέθηκε το ζήτημα της αντικατάστασης
της υπάρχουσας σκοπιάς της Δ/νης
Αστυνομίας Πιερίας με σύγχρονη αλε-

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Στηρίζουμε τους τραυματισμένους
συναδέλφους

Μ

ε επεισόδια και ένταση σημαδεύτηκε το
συλλαλητήριο στο Πισοδέρι Φλώρινας
που έγινε ενόψει της σύναψης συμφωνίας για το ονοματολογικό των Σκοπίων.
Όπως επισημαίνει η Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Νομού Καστοριάς, «με αφορμή τα
παραπάνω θλιβερά γεγονότα και τους τραυματισμούς που προκλήθηκαν μεταξύ των οποίων
συγκαταλέγονται τουλάχιστον έξι (6) Αστυνομικοί (οι οποίοι διακομίστηκαν στο Γ.Ν.Ν. Καστοριάς), η Ένωσή μας εκφράζει την πάγια θέση της
καταδικάζοντας κάθε μορφής βίας και έκνομων
ενεργειών. Είναι απογοητευτικό, όταν ο οργή και
η αγανάκτηση ενάντια σε κάθε είδους πολιτική

απόφαση εκφράζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο
ενάντια στο πρόσωπο των Αστυνομικών. Οι
Αστυνομικοί είναι άνθρωποι, έχουν οικογένειες
και δεν αποτελούν σάκους του μποξ ή απορροφητήρες της λαϊκής δυσαρέσκειας. Η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Καστοριάς εκφράζει
προσωπικά τα θερμά της συγχαρητήρια σε όλους
τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες που
συνέβαλαν στα επιχειρησιακά σχέδια για την
ομαλή διεξαγωγή του συλλαλητηρίου, εύχεται σε
όλους τους τραυματισμένους συναδέλφους καλή και ταχεία ανάρρωση και θέτει το νομικό της
σύμβουλο στη διάθεσή τους για οποιαδήποτε
απόφαση τυχόν διεκδίκησης αστικής ευθύνης».

ξίσφαιρη, που θα καλύπτει τις προδιαγραφές ασφαλείας για την καλύτερή
δυνατή προστασία των συναδέλφων
μας που εκτελούν καθήκοντα σκοπού.
Οι κ.κ. Βουλευτές άκουσαν τους
προβληματισμούς μας, δηλώνοντας πως
θα κάνουν τις απαραίτητες παρεμβάσεις, όπου απαιτηθεί, για την επίλυση
των προβλημάτων μας και την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας».

Διαμαρτυρία
για τις
αποσπάσεις

Τ

ον Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών κ. Νικόλαο
Τόσκα ενημέρωσε η Ομοσπονδία με αφορμή τις καταγγελίες της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Λευκάδας για τις
αποσπάσεις του αστυνομικού
προσωπικού.
«Σας επισημαίνουμε ότι, η ορθολογική διαχείριση και διάθεση
των αστυνομικών δυνάμεων θα
πρέπει να θεωρείται ως άμεσης
προτεραιότητας, βασιζόμενες στις
πραγματικές ανάγκες ενίσχυσης
των αστυνομικών υπηρεσιών, με
βασικό κριτήριο την ποιοτική ενίσχυσή τους και όχι την ποσοτική,
για λόγους επικοινωνιακής και
μόνο προβολής. Το νησί της Λευκάδας, ως τόπος υψηλού τουριστικού προορισμού επιβάλλεται
να ενισχύεται με έμψυχο δυναμικό και όχι να απομειώνεται η δύναμή του, για λόγους εύρυθμης
λειτουργίας και ουσιαστικής αστυνόμευσης σε αυτό» τονίζεται
στο έγγραφο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

ΧΑΝΙΑ

Θα πρέπει να θρηνήσουμε θύματα;

Τ

ους τραυματισμούς συναδέλφων καταγγέλλει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων με αφορμή το συλλαλητήριο
που έγινε στα Χανιά για το «μακεδονικό».
Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της, “Ελλάδα
2018… Πραγματοποιείται πορεία στο κέντρο της
πόλης των Χανίων για εθνικούς λόγους… ή μήπως δεν είναι εθνικός λόγος η εκχώρηση του
ονόματος της Μακεδονίας; Σε τέτοια συγκέντρωση λοιπόν πραγματοποιούνται επεισόδια…
το διαίρει και βασίλευε καλά κρατεί… Στα επεισόδια που σημειώθηκαν, στην πλατεία Αγοράς,
τραυματίζονται δύο συνάδελφοί μας, δύο συνάδελφοι άρτια εκπαιδευμένοι σε τέτοιες καταστάσεις, η υπομονή των οποίων απέτρεψε τα χειρότερα… μέχρι πότε όμως;

Μέχρι πότε η Αστυνομία θα «υποχωρεί» και
θα βρίσκεται σε κατάσταση «ομηρίας»; Αθήνα Θεσσαλονίκη - Χανιά μέσα σε μία εβδομάδα γίνονται τρεις δολοφονικές επιθέσεις κατά συναδέλφων… θα πρέπει να θρηνήσουμε θύματα;
Μέχρι πότε η Πολιτεία θα κωφεύει και θα παρακολουθεί ως απλός θεατής; Τι πρέπει να γίνει
για να καταλάβει ότι το επάγγελμά μας είναι επικίνδυνο;
Θα είμαστε εδώ για να επισημαίνουμε πριν και
όχι μετά Χριστόν προφήτες… Και ας μην είμαστε
αρεστοί… Άλλωστε δεν είμαστε επαγγελματίες
συνδικαλιστές αλλά επαγγελματίες Αστυνομικοί!
Οι συνάδελφοι μας εξουσιοδότησαν γι’ αυτό το
λόγο! Ο καθένας πλέον ας αναλογιστεί τις ευθύνες του…”
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ΑΠΟΨΕΙΣ

Κοινωνικό πρόβλημα η εγκληματικότητα
Ε
Του
Γρηγόρη
Γερακαράκου
Προέδρου
της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

χει εδραιωθεί η αίσθηση ότι την
ανασφάλεια των πολιτών την προκαλεί η εγκληματικότητα λόγω
απουσίας ή ανεπάρκειας της αστυνομίας.
Το αίσθημα ανασφάλειας όμως είναι
αποτέλεσμα περισσότερων παραγόντων
και αυξομειώνεται ανάλογα.
Παραδείγματος χάρη:
- Αν υπάρχει πολιτική βούληση για την
αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, αν
διαθέτει η αστυνομία σαφείς εντολές
και έχει τα απαιτούμενα μέσα.
- Αν είναι αποτελεσματική η δικαιοσύνη
και το σωφρονιστικό σύστημα.
- Αν παρουσιάζεται αντικειμενικά το πρόβλημα από τα ΜΜΕ και δεν αποτελεί
πεδίο κιτρινισμού ή και μικροκομματι-

κών σκοπιμοτήτων κ.λπ.
Σε κάθε περίπτωση η εγκληματικότητα
είναι κοινωνικό πρόβλημα και δεν μπορεί
να αντιμετωπιστεί μόνο δια της αστυνομίας. Η κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης, το μέγεθος της ανεργίας, το εκπαιδευτικό σύστημα, η λειτουργία της οικογένειας, το επίπεδο κοινωνικού ελέγχου
παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο σε μια
αντεγκληματική πολιτική.
Ως εκπρόσωπος των αστυνομικών,
οφείλω να αναδεικνύω το πρόβλημα στη
σωστή του διάσταση και να προστατεύω
τους συναδέλφους μου από την όποια
άδικη κριτική κυρίως όμως από τις άδικες
επιθέσεις που δέχονται στον καθημερινό
πόλεμο με το έγκλημα και την ανομία, όχι

φραστικά, αλλά με πραγματικά δολοφονικά μέσα – όπλα, μολότοφ κ.λπ.
Η Ομοσπονδία μας, συναισθανόμενη
τη βαριά ευθύνη που απορρέει από το
ρόλο της, έχει ζητήσει από την κυβέρνηση -και τη σημερινή και τις προηγούμενες- να βάλουν ψηλά στην ατζέντα τους
το θέμα της ασφάλειας και της αστυνόμευσης. Δεν χωρούν μικροπολιτικές σε
αυτά τα θέματα. Δεν μπορούν να μιλούν
για ανάπτυξη με τόση εγκληματικότητα
και ανομία στη χώρα. Να φοβούνται οι
πολίτες, να φοβούνται και οι αστυνομικοί!
Αυτές τις μέρες, αναδεικνύουμε το
φαινόμενο της βίας των γηπέδων και της
βίας που στρέφεται κατά των αστυνομι-

κών σε διάφορες μορφές διαμαρτυριών.
Καλέσαμε τους αρμόδιους υπουργούς, τα
πολιτικά κόμματα, την ηγεσία της αστυνομίας, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, να μας πουν τις προτάσεις
τους και κυρίως να καταλήξουν σε συγκεκριμένα μέτρα.
Ξέρουμε ότι οι κοινωνικές ανισότητες
και τα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας, προκαλούν εγκληματικότητα και
ανομία, αλλά δεν μπορούμε να τα επικαλούμαστε επ’ αόριστον.
Η οργανωμένη πολιτεία πρέπει να σταματήσει να στρουθοκαμηλίζει ή να αναζητά αποδιοπομπαίους τράγους και εξιλαστήρια θύματα για να καλύψει τις ευθύνες της.

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. και ο «δωδέκατος παίκτης»
Σ
Του
Σταύρου
Φέτκου
Γραμματέα Δημοσίων
& Διεθνών Σχέσεων

υνάδελφοι και συναδέλφισσες. Δεν
ξέρω αν έχετε προσέξει ότι πριν μερικές ημέρες η Ομοσπονδία μας
έφερε εις πέρας δυο σημαντικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούσαν στην ανάδειξη δυο πολύ σοβαρών θεμάτων. Το ένα
ήταν οι κλιμακούμενες βομβιστικές επιθέσεις κατά διμοιριών με αποκορύφωμα
αυτή έξω το κτίριο του Φυσικού του ΑΠΘ,
επί της οδού Αγίου Δημητρίου, στη Θεσσαλονίκη και το άλλο ήταν το χρόνιο
πρόβλημα της βίας που έχει ως σημείο
αναφοράς τα γήπεδα και διάφορες αθλητικές διοργανώσεις σε όλη τη χώρα.
Για τις επιθέσεις με βόμβες μολότοφ έγινε σύσκεψη στα γραφεία της Ομοσπονδίας
στην οποία πήραν μέρος οι εκπρόσωποι
της Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας και
των πολιτικών κομμάτων, ενώ η βία στα
γήπεδα ήταν το αντικείμενο Ημερίδας που
διοργανώθηκε από τις Ενώσεις Αθηνών,
Β/Α Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά
υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας. Για τις
λεπτομέρειες και το τι ειπώθηκε συγκεκριμένα, μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά σε
άλλες σελίδες της Νέας Αστυνομίας.
Εκείνο που θέλω εγώ να επισημάνω είναι ότι και μόνο η διοργάνωση αυτών των
συζητήσεων αποτελεί προστιθέμενη αξία
στο συνδικαλιστικό μας καθημερινό αγώνα. Ανεξάρτητα από τα όποια αποτελέσματα, -κι εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα
έρθουν και αυτά- θέλω να τονίσω ότι για
πολλούς από μας, καλός συνδικαλιστικός
αγώνας θεωρείται μόνο η ανοικτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας, η καταγγελία
των κακώς κειμένων ή κάποια εντυπωσιακή κίνηση από την οποία μάλιστα πολλοί αναμένουν άμεσα και απτά αποτελέσματα. Είναι η γνωστή πρακτική των συνδικάτων που αρέσκονται στην «επαναστατική γυμναστική» νομίζοντας ότι το
χρέος τους εξαντλείται εκεί.
Τα συσσωρευμένα προβλήματα όμως
στον τομέα της δημόσιας τάξης στη χώρα
μας, πιστεύω ότι δεν αντιμετωπίζονται μόνο με αυτόν τον τρόπο.
Χρειαζόμαστε το διάλογο με τα πολιτικά
κόμματα και τους επιστημονικούς φορείς

για πολλά θέματα και αιτήματά μας. Από
τις δυο αυτές συζητήσεις φάνηκε καθαρά
ότι υπάρχουν περιθώρια συνεννόησης και
μεταξύ των κομμάτων και μεταξύ κυβέρνησης και κομμάτων, ανεξάρτητα από τις
ιδεολογικές αφετηρίες από τις οποίες ξεκινούν για να καταλήξουν κάπου.
Όταν όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να
ληφθούν μέτρα για να θωρακιστεί ο αστυνομικός εφόσον διαπιστώνουμε την ολιγωρία των αρμοδίων, φυσικά και πρέπει
να τους καταγγείλουμε με κάθε μέσο και
τρόπο. Τους είδαμε, τους ακούσαμε να
παραδέχονται το δίκιο μας και να δεσμεύονται ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η
απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση. Σε
μας απομένει να παρακολουθήσουμε την
εξέλιξη των πραγμάτων και να ζητήσουμε
νέες συνεργασίες όταν και όπου χρειαστεί.
Ο ρόλος της Ομοσπονδίας μας είναι ντε
φάκτο αναγνωρισμένος και όλοι μας είμαστε υπερήφανοι που την υπηρετούμε
για να ασκεί αυτόν τον ρόλο δημιουργικά
και αποτελεσματικά.

Είναι η εποχή που τα προβλήματα έχουν
υπερωριμάσει και η δρομολόγηση λύσεων
δεν πρέπει να βρει κανέναν απόντα.
Γι’ αυτό, ως υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της Ομοσπονδίας πιστεύω ότι όλοι
μας έχουμε χρέος να συμβάλλουμε στην
πλατιά ενημέρωση των συναδέλφων μας
για τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται σε
κεντρικό και τοπικό επίπεδο. Η σωστή

ενημέρωση είναι ο «δωδέκατος παίχτης»
στον καθημερινό αγώνα της Ομοσπονδίας και των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων.
Τα μηνύματα που εκπέμπουμε πρέπει
να φτάνουν δυνατά και καθαρά στους
αποδέκτες τους και σε αυτό το σκέλος κι
εσείς με το ενδιαφέρον σας και την παραπέρα διακίνηση των πρωτοβουλιών
μας, μπορείτε να συμβάλετε καθοριστικά.

(
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είπαν &
έγραψαν

εκΚΕΝΤΡΙκός
Δυο σημαντικές πρωτοβουλίες χαρακτηρίζουν τη δράση της Ομοσπονδίας μας το
μήνα Ιούνιο. Η ημερίδα για την αθλητική βία και η
σύσκεψη για τις επιθέσεις με βόμβες μολότοφ κατά
των διμοιριών. Όσοι νομίζουν ότι όλα αυτά γίνονται για να γίνονται, θα διαψευστούν. Αυτή τη φορά
θα υπάρξει συνέχεια διότι η αποφασιστικότητα είναι
δεδομένη. Όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν να στρίψουν δια του …αρραβώνος.

Αστυνομικός ύψωσε την
ελληνική σημαία στα Ιμαλάια
Tην κορυφή του τρίτου υψηλότερου και
δυσκολότερου βουνού της γης, του
Kangchenjunga της οροσειράς των Ιμαλαΐων, σε υψόμετρο 8.586 μέτρων, κατέκτησε ο αστυνομικός Φώτης Θεοχάρης, σύμφωνα με το euronews.com. Ο
ίδιος έχει σηκώσει την ελληνική σημαία
πέρα από τα Ιμαλάια, στις Άλπεις, τις
Άνδεις και τον Καύκασο. Ιδιαίτερα δραστήριο μέλος, κατέγραψε τις στιγμές με
την κάμερά του και τις ανήρτησε στα
social media. Βίντεο και φωτογραφίες
μοιράστηκε με τους πολίτες στο twitter
της και η ίδια η Ελληνική Αστυνομία,
συγχαίροντάς τον για το επίτευγμα αυτό. Συγχαρητήρια κι από εμάς.

Παραμύθι χαρακτήρισε στη Βουλή ο
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ.
Νικόλαος Τόσκας τα περί έλλειψης πολιτικής
βούλησης για την αντιμετώπιση των επιθέσεων
κατά των αστυνομικών και έδωσε στοιχεία για
δικογραφίες και συλλήψεις. Η αλήθεια, ωστόσο,
είναι ότι το φαινόμενο είναι άκρως επικίνδυνο
και όλοι προσβλέπουν στην δραστική του αντιμετώπιση, πριν να είναι πολύ αργά.
Ενθαρρυντικές οι τοποθετήσεις των δυο
υπουργών στην ημερίδα για την αθλητική
βία. Τόσο ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
κ. Νικόλαος Τόσκας, όσο και ο Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Γιώργος Βασιλειάδης, είπαν ότι θέλουν
την αστυνομία εκτός γηπέδων για να σταματήσει το
μπαλάκι των ευθυνών που καταλήγει πάντα στην
αστυνομία. Αμ’ έπος αμ’ έργον. Με την ομιλία του
εξάλλου, ο πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρης
Γερακαράκος, κατέστησε σαφές ότι αν δεν αποτυπωθεί στο επικείμενο νομοσχέδιο η πολιτική βούληση για τομές, όλα θα μείνουν στον αέρα.
Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. κατέδειξε τη σημασία που
δίνει στην απεμπλοκή της αστυνομίας
από την ασφάλεια και την τάξη στο εσωτερικό
των γηπέδων. Αυτό από μόνο του βέβαια δεν
αρκεί. Η λειτουργία των ομάδων, η διαιτησία, η
αθλητική δικαιοσύνη, οι αθλητικές υποδομές, ο
κοινωνικός έλεγχος δεν είναι ξεχωριστά κεφά-

λαια, αλλά αποτελούν αλληλένδετα κομμάτια
του ίδιου πάζλ που όταν παρουσιάζει κενά,
δείχνει την ασχήμια του, όσο καλό και όμορφο
κι αν είναι το σχεδίασμά του.

σία, το κράτος αποπλήρωσε το στεγαστικό του
δάνειο τάξεως 101.000 ευρώ, με βάση το νόμο
1897/1990 «περί απονομής συντάξεως και παροχής βοηθείας σε θύματα τρομοκρατίας, κ.λπ.»

Διαβάζω: «Στην αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας ενός
αστυνομικού, που υπάγεται στην κατηγορία του
“θύματος εγκλήματος βίας” προχώρησε το
υπουργείο Οικονομικών, με κοινή απόφαση του
αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, Νίκου Τόσκα και του υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη
Τσακαλώτου. Ο ανθυπαστυνόμος υπέρ του οποίου έγινε η αποπληρωμή έχει τιμηθεί με μετάλλιο,
καθώς επενέβη σε συμπλοκή μεταξύ ιδιοκτήτη
σπιτιού κι ενός διαρρήκτη, όντας εκτός υπηρεσίας, σώζοντας τη ζωή του θύματος με αυτοθυσία. Ο αστυνομικός δέχθηκε μαχαιριές στα πλευρά από τον δράστη. Για την ηρωική του αυτοθυ-

Βγήκαμε ή δεν βγήκαμε από τα Μνημόνια, το ξέρουν πολύ καλά όσοι υφίστανται και θα υφίστανται για πολλά ακόμα
χρόνια, τις επιπτώσεις τους. Οι περικοπές του
προϋπολογισμού της Ελληνικής Αστυνομίας, η
μη συμμόρφωση του υπουργείου Οικονομικών
στις τελεσίδικες αποφάσεις του Συμβουλίου
της Επικρατείας για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών κ.λπ. είναι η
καλύτερη απάντηση σε όσους πανηγυρίζουν.
Και αυτό, ενώ «τρέχει» η ορισθείσα προθεσμία
(23 Οκτωβρίου 2018) που έχει δώσει στην
Κυβέρνηση το Συμβούλιο της Επικρατείας για
την πλήρη εφαρμογή των αποφάσεών του.

«Κάποιοι μην κάνουν πως δεν
ξέρουν πότε δημιουργήθηκαν
τα προβλήματα στα Εξάρχεια.
Κάποιοι που δεν έκαναν τίποτα
για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων του κέντρου
της Αθήνας, μην ζητούν τώρα
και τα ρέστα».

Νίκος Τόσκας
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών

Όσον αφορά το κατά πόσο
η Αστυνομία μπορεί να κάνει
τη δουλειά της και αν έχει
το ελευθέρας να το κάνει ή
αν τις βάζετε προσχώματα,
σας παραπέμπω στις δημόσιες
δηλώσεις των συνδικαλιστικών
οργάνων της Αστυνομίας,
κύριε Υπουργέ. Προφανώς,
δεν σας αγγίζουν εσάς οι
διαμαρτυρίες των κατοίκων.

Μάξιμος Χαρακόπουλος
Αναπληρωτής Τομεάρχης Εσωτερικών
της Νέας Δημοκρατίας

ΑΤ-ΑΞΙΕΣ

Η

Διάλογος για την αστυνομία χωρίς ιδεοληψίες

πρωτοβουλία της Π.Ο.ΑΣ.Υ. να συγκαλέσει στα γραφεία
της ειδική τριμερή σύσκεψη με την Ηγεσία και τα Πολιτικά
Κόμματα είναι σημαντική για δύο πολύ σοβαρούς λόγους.
Πέρα από το γεγονός ότι επιβεβαιώνει το ρόλο της ως συνδικαλιστικός φορέας, θέτει προ των ευθυνών τους όλους τους συνομιλητές της αφενός, αφετέρου δε διότι δείχνει το δρόμο της συνεργασίας και της αναζήτησης λύσεων, χωρίς άναρθρες κραυγές
και αλληλοκατηγορίες για το θεαθήναι.
Η πρωτοβουλία αυτή ήρθε σε συνέχεια της περυσινής αντίστοιχης για τις «Ανοιχτές πόλεις» στα Εξάρχεια και η οποία αν δεν
είχε απαγορευτεί, ίσως από τότε να είχε δρομολογήσει εξελίξεις.
Τώρα, με αφορμή τις νέες δολοφονικές επιθέσεις εναντίον διμοιριών των Διευθύνσεων Αστυνομίας στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και λόγω των καθημερινών κινδύνων που διατρέχουν ανά την επικράτεια συνάδελφοί μας άλλων Αστυνομικών
Υπηρεσιών, εξαιτίας της απροκάλυπτης ανοχής που απολαμβάνει
διαχρονικά μια συγκεκριμένη μορφή εγκληματικότητας υπό το

πέπλο του «αναρχισμού», η Ομοσπονδία μας επανέρχεται για
πολλοστή φορά απαιτώντας από Κυβέρνηση και Πολιτικά Κόμματα να πράξουν τα «αυτονόητα»:
1. Να σταματήσουν να παρακολουθούν «από απόσταση ασφαλείας» το φαινόμενο αυτό, ανταλλάσσοντας κατηγορίες και, ω
του θαύματος, όταν επέρχεται το μοιραίο, χάριν σκοπιμοτήτων,
να χύνουν όλοι μαζί «κροκοδείλια δάκρυα».
2. Να συνειδητοποιήσουν ότι η ανοχή στη βία και την ανομία,
υποσκάπτει τα θεμέλια της Δημοκρατίας και άρα τους θεμελιώδεις της θεσμούς, Κυβέρνηση, Πολιτικά Κόμματα, Κρατικές
Υπηρεσίες κ.λπ.
3. Να αναγάγουν το θέμα της ασφάλειας των πολιτών σε μείζον
εθνικό ζήτημα, εντάσσοντας την πολιτική ασφαλείας ψηλά στην
πολιτική ατζέντα των λαμβανόμενων μέτρων για την έξοδο από
την κρίση και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
4. Να θωρακίσουν τον αστυνομικό θεσμό με τις απαραίτητες εγγυήσεις έτσι ώστε απερίσπαστα οι αρμόδιες αστυνομικές υπη-

ρεσίες να καθαρίσουν το τοπίο από τις εστίες βίας και ανομίας,
πριν θρηνήσουμε το επόμενο θύμα, καθόσον η αποθράσυνση
των φορέων της εγκληματικής αυτής συμπεριφοράς, οδηγεί με
μαθηματική ακρίβεια σε τραγωδίες.
Αυτά τα λίγα «αυτονόητα», -υπάρχουν φυσικά και πολλά άλλα- για να λάβουν σάρκα και οστά, προϋποθέτουν την ύπαρξη
πολιτικής βούλησης, χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις.
Μοναδική πλέον διέξοδος από αυτό το φαύλο κύκλο της βίας
και της χρόνιας μοιρολατρικής του αντιμετώπισης, αποτελεί η διαχρονική πρόταση της Ομοσπονδίας μας για σύσταση Διακομματικής Επιτροπής, με μοναδικό αντικείμενο τη χάραξη μιας πολιτικής που θα δώσει το πράσινο φως στην Ελληνική Αστυνομία για
να απαντήσει, χωρίς αντιδράσεις, στις επικίνδυνες για τη Δημοκρατία την ίδια, προκλήσεις μιας δράκας ετερόκλητων εγκληματικών στοιχείων, που το μόνο που τους διατηρεί στη δημοσιότητα,
είναι ο προκλητικός φόβος ορισμένων να τους αντιμετωπίσουν
ως τέτοιους και μόνο ως τέτοιους.

