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Πως θα εξελιχθεί η Ένωση θα το δείξει
η δουλειά μας & θα το κρίνουν οι
συνάδελφοι
Του Πάκου Δημοσθένη
Προέδρου Ε.ΑΣ.Υ.Α.
Σ’ αυτό το πρώτο μου άρθρο ως Πρόεδρος της Ένωσης
Αθηνών δεν θέλω να κάνω ανακοινώσεις, προγραμματικές
δηλώσεις ή να μοιράσω υποσχέσεις. Πως θα εξελιχθεί η Ένωση
κι εγώ προσωπικά θα το δείξει η δουλειά μας και θα το κρίνουν
οι συνάδελφοι.
Θέλω μόνο να πω ευχαριστώ σε κάποιους ανθρώπους
για τη στήριξή τους σε όλη τη διαδρομή μέχρι το Δ.Σ. της
Ένωσης Αθηνών να με ψηφίσει για τη θέση του Προέδρου.
Πρώτα απ’ όλους στο Χρήστο Μαυραγάνη (μαζί με Γρηγόρη
Γερακαράκο και Σπύρο Λιότσο). Η κοινή μας πορεία από το
2006 στα συνδικαλιστικά δρώμενα δεν ήταν πάντα εύκολη, είχε
συγκρούσεις και διαφωνίες, αλλά πάνω απ’ όλα σφυρηλάτησε
μια δυνατή φιλία που είναι πάνω από τον συνδικαλισμό.
Ο Χρήστος στάθηκε πάντα δίπλα μου, έδωσε πολύτιμες
συμβουλές, με βοήθησε να μπω στο Δ.Σ. το 2010, μου στάθηκε
σαν οικογένεια. Στο τέλος της πορείας μας στην Αθήνα με
πρότεινε για τη θέση του Προέδρου. Το ευχαριστώ δεν νομίζω
ότι είναι αρκετό. Θα συνεχίσουμε τους κοινούς μας αγώνες,
αυτός από την ΠΟΑΣΥ κι εγώ από την Ένωση Αθηνών με μόνο
στόχο τη σωστή εκπροσώπηση των συναδέλφων. Ένα ακόμη
ευχαριστώ ανήκει στα μέλη του Δ.Σ. για την υποστήριξή τους

στο πρόσωπό μου. Η συνεργασία μας από εδώ και στο εξής θα
κρίνει το μέλλον των αγώνων μας. Ο πήχης και οι προσδοκίες
είναι ψηλά.
Το προτελευταίο ευχαριστώ στα παιδιά από τα ΜΑΤ που
δραστηριοποιούνται στην Ένωση αλλά και τους συναδέλφους
της Δ.Α.Ε.Α. συνολικά. Ο Μιχάλης, ο Θέμης, ο Γιάννης και όλοι
οι αντιπρόσωποι ή υποψήφιοι υπήρξαν η δύναμή μου εδώ και
χρόνια. Μια δύναμη να συνεχίσω στις απογοητεύσεις και η αιτία
να προσπαθώ πιο πολύ. Το ίδιο και οι συνάδελφοι των διμοιριών
που τους σταθήκαμε και μας στάθηκαν ανυστερόβουλα. Την
ίδια σχέση εύχομαι να αποκτήσω και με τις άλλες Υπηρεσίες
της Αθήνας.
Το τελευταίο ευχαριστώ ανήκει στη διμοιρία μου. Με τα
παιδιά αυτά πέρασα τα πιο ωραία χρόνια της ζωής μου.
Τους ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου για
τις μάχες που δώσαμε στην Υπηρεσία, για τον τρόπο που μου
στάθηκαν σε ό,τι και να τους ζήτησα και κυρίως για όλες τις
φορές που με ανέχτηκαν….
Από εδώ και πέρα με τη δουλειά θα χαράξουμε την πορεία
στην εκπροσώπηση των συναδέλφων.

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών
εύχεται σε όλον τον κόσμο χρόνια
πολλά και το νέο έτος 2018 να
φέρει το πολυτιμότερο αγαθό
όλων, την υγεία. Διότι όταν είμαστε
υγιείς μπορούμε να χαμογελάμε,
να χαιρόμαστε, να ελπίζουμε, να
προσδοκούμε, να διεκδικούμε.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ

«Μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας
θα σας βοηθήσει…»
Του Χύτα Κωνσταντίνου
Αντιπροέδρου Ε.ΑΣ.Υ. Αθηνών
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών:
Αλλοδαπός είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την
ιθαγένεια της χώρας στην οποία διαμένει ή πρόκειται για άτομο
το οποίο δεν του έχει χορηγηθεί κάποια σχετική (ανιθαγενής).
Οι βασικές κατηγορίες αλλοδαπών, ανάλογα με το
νομικό καθεστώς που τους διέπει, είναι οι μετανάστες και
οι πρόσφυγες. Μετανάστης είναι το άτομο που διαμένει
για τουλάχιστον έξι (6) μήνες μακριά από τον συνήθη τόπο
κατοικίας του. Με τη χρήση του όρου μετανάστευση
καλούμε τη μόνιμη ή προσωρινή μεταβολή του τόπου
εγκατάστασης ενός ατόμου ή ενός κοινωνικού συνόλου για
ποικίλους λόγους, κυρίως οικονομικούς ή κοινωνικούς. Η
μετανάστευση, με βάση το καθεστώς εισόδου και παραμονής
στη χώρα υποδοχής, διακρίνεται σε τυπική (νόμιμη) και
παράτυπη (παράνομη) μετανάστευση. Τυπικοί (νόμιμοι)
μετανάστες είναι τα πρόσωπα τα οποία έχουν εισέλθει και
παραμένουν νόμιμα στη χώρα, η παρουσία των οποίων έχει
καταγραφεί από τις αρμόδιες αρχές και τους έχει χορηγηθεί η
απαιτούμενη άδεια παραμονής και εργασίας στη χώρα. Με
τον όρο παράτυποι μετανάστες χαρακτηρίζουμε το σύνολο
των αλλοδαπών οι οποίοι, είτε εισήλθαν στη χώρα εξαρχής,
στερούμενοι των απαιτούμενων νομιμοποιητικών - ταξιδιωτικών
εγγράφων, οπότε χαρακτηρίζονται ως «λάθρα» εισακτέοι
στο ελληνικό έδαφος, είτε εισήλθαν νόμιμα μεν, υπό κάποια
ιδιότητα (τουρισμός, σπουδές, νόμιμη εργασία κ.λ.π.), αλλά
στη συνέχεια με την παρέλευση του χρονικού ορίου ισχύος
αυτών, επιλέγουν την παραμονή στη χώρα, ως αντικανονικοί
μετανάστες. Πολλοί μετανάστες έχουν λανθασμένη πεποίθηση
ότι χρησιμοποιώντας ένα πλαστό έγγραφο, ή στερούμενοι των
απαιτούμενων νομιμοποιητικών εγγράφων, θα τους δοθεί
η δυνατότητα να λάβουν άσυλο από κάποια χώρα κράτος –
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με τη χρήση του όρου πρόσφυγες, αναφερόμαστε σε
αλλοδαπούς η προστασία των οποίων διέπεται από τις αρχές του

Άρθρου 1 § 2α της Σύμβασης της Γενεύης, όπως τροποποιήθηκε
με το Άρθρο 12 του Πρωτοκόλλου της Ν. Υόρκης, εφόσον
βρίσκονται εκτός της χώρας υπηκοότητάς τους, λόγω
δικαιολογημένου φόβου δίωξης, εξαιτίας της φυλής, θρησκείας,
εθνικότητας, κοινωνικής τάξης, πολιτικών πεποιθήσεών τους ή
των πολιτικών και κοινωνικών καταστάσεων που επικρατούν
στη χώρα αναφοράς τους και οι οποίοι, για τον προρρηθέντα
λόγο, αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα
προέλευσής τους.
Η συνεχής αυτή μαζική και ανεξέλεγκτη εισροή μεταναστών
έχει αυξήσει το ποσοστό των αλλοδαπών που διαβιούν στην
Χώρα μας. Όπως έχει ανακοινώσει ο Ο.Η.Ε., οι μετανάστες -και
ειδικότερα οι γυναίκες και τα ασυνόδευτα παιδιά-, συνήθως
έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην περίθαλψη και την
εκπαίδευση, καθιστώντας τους εύκολα θύματα σωματικής,
ψυχολογικής, και σεξουαλικής εκμετάλλευσης - κακοποίησης.
Εμποδίζεται ή δυσχεραίνεται η επανασύνδεση με τις οικογένειές
τους, ενώ συλλαμβάνονται και κρατούνται σε συνθήκες
και όρους που αντίκεινται στις διατάξεις κειμένων διεθνών
συμβάσεων, παραβιάζοντας κατάφωρα τα δικαιώματά τους
και καθιστώντας τους έτσι ευάλωτους στα «πλοκάμια» της
λαθραίας διακίνησης.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που δόθηκαν στη
δημοσιότητα από Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.),
τη παρελθούσα χρονιά εισήλθαν στην Ελλάδα δια θαλάσσης
29.595 πρόσφυγες και μετανάστες, την στιγμή που το 2016 ο
αριθμός αυτός άγγιξε τους 173.614. Την ίδια ώρα, ο Δ.Ο.Μ.
ανακοίνωσε ότι ο τραγικός αριθμός των ανθρώπων που
πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν την Ευρώπη
την περασμένη χρονιά, ανήλθε στους 3.116 (ένα νούμερο
που πιθανώς να αυξηθεί καθώς η διαδικασία καταμέτρησης
δεν έχει ακόμη περαιωθεί). Το 2016, αντίστοιχα, είχαμε 5.143
καταγεγραμμένους θανάτους προσφύγων και μεταναστών στη
προσπάθειά τους να διασχίσουν το πέλαγος.
Η πορεία και η συνεχόμενη όξυνση του μεταναστευτικού
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ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ
προβλήματος επιτάσσει την αναγνώριση και κοινή παραδοχή της ανάγκης για ουσιαστική
συνεργασία με όλους τους διεθνούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς με απώτερο στόχο την
αποτελεσματική διαχείρισή του. Η Ελλάδα αποτελώντας ένα γεωφυσικό σταυροδρόμι ηπείρων
με διαφορετικό πολιτισμικό και πολιτικό υπόβαθρο και status quo οργάνωσης, αποτελεί το
κέντρο διέλευσης ανήμπορων και ταλαιπωρημένων ατόμων, μεταξύ των οποίων όμως και
ατόμων που καπηλεύονται ταυτότητες και εθνικότητες, απολαμβάνοντας τις ευοίωνες συνθήκες
φιλοξενίας αλλοδαπών, λόγω των εμπόλεμων καταστάσεων που επικρατούν σε διάφορα μέρη.
Η ελληνική κοινωνία αλλάζει διαρθρωτικά τη σύνθεσή της κάνοντας τα πρώτα της βήματα
στην αποκαλούμενη πολυπολιτισμική κοινωνία όπου άτομα διαφορετικής κουλτούρας
και πολιτιστικής κληρονομιάς συμβιούν και συνυπάρχουν, η ποικιλία των οποίων από
μόνη της μπορεί να διαταράξει την ομαλή τους συνύπαρξη. Είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί
μια ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με
πρώτο βήμα προόδου την αναθεώρηση του Κανονισμού του Δουβλίνου, που μετατρέπει ως
γνωστόν τη Χώρα μας σε «αποθήκη» καταπονημένων ανθρώπινων ψυχών και παραβλέπει την
αναγκαιότητα ανακατανομής των βαρών και των πόρων που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η παράτυπη μετανάστευση αποτελεί κοινό πρόβλημα των χωρών της Ε.Ε. και συνεπώς χρήζει
κοινής και ριζικής αντιμετώπισης. Απαιτείται συνέχεια και συνέπεια στην τήρηση των συλλογικών
συμφωνιών και συμβάσεων από όλες ανεξαιρέτως, τις χώρες που έχουν συνυπογράψει και
σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο ώστε να γίνεται επανεισδοχή των παράτυπων μεταναστών στην
Τουρκία. Η συνδρομή της Frontex κρίνεται επιτακτική, διότι εάν παραβλέψουμε το γεγονός ότι ο
αριθμός των προσφύγων τη δεδομένη χρονική στιγμή λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών
που επικρατούν στη χώρα μας, εμφανίζεται μειωμένος, είναι όμως πλασματικός καθώς μόλις
οι συνθήκες αυτές βελτιωθούν την άνοιξη, θα ακολουθήσει κλιμάκωση και ραγδαία αύξηση.
«Η Ελληνική Αστυνομία όμως δεν αντέχει άλλο, έχοντας επωμιστεί, και το τεράστιο
αυτό ζήτημα στα ήδη δυσβάστακτα καθήκοντά της.»
Οι μετανάστες όντας εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα, έχουν δικαίωμα στη ζωή. Το δικαίωμά
τους αυτό όμως έχει προαπαιτούμενο την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης.
Αδυνατώντας να τις εξασφαλίσουν, εκδηλώνουν παραβατική συμπεριφορά, στρέφονται σε

έκνομες πράξεις και συναναστρέφονται με τον αποκαλούμενο «υπόκοσμο» οδηγώντας σε
καταστάσεις «γκετοποιήσής» τους. Διαβιούν υπό ακατάλληλες συνθήκες και κάνουν έκκληση
να τους στείλουν πίσω στην χώρα προέλευσής τους ή να τους επιτρέψουν να εργαστούν.
Αναγκάζονται να επιδεικνύουν παραβατική συμπεριφορά διαπράττοντας κλοπές, διαρρήξεις και
ληστείες ενίοτε σε καθημερινή βάση, αποκλειστικά και μόνο για να εξασφαλίσουν τα προς το
ζην.
Η Πολιτεία οφείλει να προσδώσει το αίσθημα της ασφάλειας στους πολίτες. Δεν αρκούν οι
ευαρέσκειες, ούτε οι όποιες τυπολατρικές ομιλίες περί ηρωϊκών πράξεων αστυνομικών.
Επιβάλλεται η λήψη όλων των ενδεδειγμένων μέτρων σε όλα τα επίπεδα για τη θωράκιση του
αστυνομικού που προτάσσει τον εαυτό του, προκειμένου να αισθάνεται ασφαλής ο πολίτης!
Η όξυνση του μεταναστευτικού προβλήματος με τη συνεχιζόμενη ανεξέλεγκτη ροή
μεταναστών και προσφύγων στη χώρα μας, επιδεινώνει τις συνθήκες εργασίες των αστυνομικών
και τις εν γένει παρεχόμενες υπηρεσίες ασφαλείας του Σώματος προς τον πολίτη, διαταράσσει την
ούτως ή άλλως διαταραγμένη από τα μνημόνια και την οικονομική κρίση, κοινωνική ζωή και γι’
αυτό δεν μπορεί ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, παρά να μας ενεργοποιεί και να
μας θέτει σε εγρήγορση, αναζητώντας ουσιαστικές και δραστικές λύσεις.
Τα αστυνομικής φύσεως αυτά μέτρα ανάνηψης, ωστόσο, επιμένουμε ότι πρέπει να
συνοδεύονται και με άλλα, καθοριστικά, τόσο για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών,
όσο και για την θωράκιση του αστυνομικού προσωπικού που εμπλέκεται.
Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου.
Κλείνοντας, κάνοντας σχετική μνεία και επικαλούμενος την πραγματικότητα με την
οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι σε καθημερινή βάση, πλείστες των φορών που αποχωρούμε
απογευματινές - βραδινές ώρες από τα γραφεία της Ένωσής μας επί της οδού Χαλκοκονδύλη
στο κέντρο της πόλης, αποκτούμε την αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε «άλλη» χώρα, όπου ισχύουν
«άλλοι» κανόνες.
«Αν δεν αντιλαμβάνεστε τι εννοούμε μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας θα σας
βοηθήσει…»

Δικαιούχοι επιδόματος παραμεθορίου

Σας γνωρίζουμε ότι οι αστυνομικοί που υπηρετούν στις ΔΙ.ΜΕ.Τ.
και ΔΙ.Α.Τ. της ΔΑΕΑ που ενίσχυσαν τις υπηρεσίες των Νομών
Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσων και Σαμοθράκης
από 1-1-2017 και μετά καθίστανται δικαιούχοι του επιδόματος
της παραγράφου Ε του άρθρου 172 νου Ν. 4472/2017 (επίδομα
παραμεθορίου) σύμφωνα με διαταγή που εστάλη στις εμπλεκόμενες
Υπηρεσίες.
Το ως άνω επίδομα ύψους εκατό (100) ευρώ μηνιαίως
θα χορηγηθεί στους δικαιούχους αναλογικά με τις ημέρες που

εκτέλεσαν υπηρεσία στις αστυνομικές Διευθύνσεις που δικαιολογεί
την καταβολή του.
Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών επισκέφτηκε στις
21/12/2017 την Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής
όπου ενημερώθηκε ότι οι καταστάσεις με τους δικαιούχους έχουν
ήδη αποσταλεί στις συναρμόδιες Υπηρεσίες προκειμένου στις
επόμενες μισθοδοσίες να καταβληθεί το ποσό που δικαιούται ο κάθε
συνάδελφος.

Επίδομα παραμεθορίου για την ΟΠΚΕ & λοιπές
Υπηρεσίες επιπέδου Αρχηγείου - Γ.Α.Δ.Α.
Σε συνέχεια του ενημερωτικού δελτίου της Ένωσης Αθηνών, σας
γνωρίζουμε ότι κατόπιν ενημέρωσης που είχαμε από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες του Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ, οι συνάδελφοι που υπηρετούν στις
ομάδες ΟΠΚΕ και οι λοιποί συνάδελφοι των Υπηρεσιών επιπέδου
Αρχηγείου και Διευθύνσεων ΓΑΔΑ που ενίσχυσαν τις Υπηρεσίες
των Νομών Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσων και

Σαμοθράκης από 1-1-2017 και μετά, καθίστανται δικαιούχοι του
επιδόματος της παραγράφου Ε του άρθρου 172 του Ν. 4472/2017
(επίδομα παραμεθορίου). Η Ένωση Αθηνών ήδη με έγγραφό της στις
συναρμόδιες Υπηρεσίες, ζήτησε την επιτάχυνση των γραφειοκρατικών
διαδικασιών για την έγκαιρη καταβολή του εν λόγω επιδόματος
στους δικαιούχους, στις επόμενες μισθοδοσίες.

σύγχρονηαστυνομία
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Άμεση αντίδραση
και λύση για το
401 Γ.Σ.Ν.Α.
28/11/2017: «Ούτε να ασθενήσουμε δεν μπορούμε πλέον…. Με ένα
έγγραφο του Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών (401), η Κυβέρνηση
πλέον δεν θα εξυπηρετεί αστυνομικούς που χρήζουν εισαγωγής στο εν λόγω
Νοσοκομείο, με το αιτιολογικό της πληρότητας κατά 95% αυτού και των σοβαρών
προβλημάτων δυσλειτουργίας που αντιμετωπίζουν τα τμήματά του, λόγω
ανεπάρκειας κλινών…. Μετά τις ευχαριστίες της Κυβέρνησης για τις επιτυχίες της
Ελληνικής Αστυνομίας, ακολουθεί η επιβράβευσή της με το παραπάνω έγγραφο
αδυναμίας εξυπηρέτησης νοσηλείας - εισαγωγής στο 401 ΓΣΝΑ».

Άμεση ήταν η αντίδραση των Ενώσεων Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αθηνών - Β/Α - Δυτικής – Πειραιά
Διακρίσεις και στην υγεία! Μας διώχνουν από το νοσοκομείο μας
Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η δημοσιότητα της από 29-92017 απόφασης – γνωστοποίησης του Διευθυντή του 401 Γ.Σ.Ν.Α. ότι «λόγω
πληρότητας των κλινών νοσηλείας του 401 Γ.Σ.Ν.Α. και οι αστυνομικοί που
χρήζουν εισαγωγής θα ανακατευθύνονται προς τα εφημερεύοντα νοσοκομεία
και στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.». Το συγκεκριμένο έγγραφο αποστέλλεται στο ΕΚΑΒ και είναι
«απορίας άξιον» πως το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. το πληροφορείται δύο μήνες μετά,
δηλαδή στις 27-11-2017 από το ΕΚΑΒ. Η συγκεκριμένη διαχείριση ενός τόσο
σημαντικού θέματος πέραν των αλγεινών εντυπώσεων που έχει προκαλέσει,
είναι ενδεχομένως σημαντικός ενδείκτης της κάκιστης σημερινής κατάστασης του
υγειονομικού μας συστήματος αφενός και της «στήριξης» του αστυνομικού έργου
αφετέρου. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ακόμη και στα σοβαρά επείγοντα περιστατικά
όπως -το προχθεσινό με τους συναδέλφους της ΔΙ.ΑΣ. Δυτικής Αττικής- το 401
Γ.Σ.Ν.Α. αρνήθηκε να επιληφθεί.
Οι Ενώσεις μας επισημαίνουν ότι τα ανωτέρω είναι ένα ακόμη σημαντικό
βήμα οπισθοδρόμησης και συστηματικής υποβάθμισης των ιατρικών υπηρεσιών.
Πιστεύουμε ότι πρέπει όλη αυτή η απαράδεκτη μεθόδευση να αναβιβασθεί σε
μείζον θέμα που πρέπει να απασχολήσει άμεσα το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας και
να αντιμετωπισθεί πριν να είναι αργά και να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες της Δ/
νσης Υγειονομικού της ΕΛ.ΑΣ. για την πρωτοφανή αργοπορία γνωστοποίησης του
σχετικού εγγράφου.
Επιπλέον προτείνουμε το 401 Γ.Σ.Ν.Α. όχι μόνο να δέχεται τα επείγοντα
περιστατικά των συναδέλφων αλλά και να λειτουργεί μόνιμα σε 24ωρη
βάση ειδικό γραφείο υποδοχής των Αστυνομικών το οποίο θα κατευθύνει
τους τραυματισθέντες ιδίως αλλά και τους χρήζοντες τακτική νοσηλεία
συναδέλφους.
Μετά τις καταγγελίες των Ενώσεων Αθηνών - Β/Α - Δυτικής - Πειραιά,
άμεσα ήταν τα αντανακλαστικά της Ομοσπονδίας μας με επίλυση του
ζητήματος που προέκυψε με το 401 ΓΣΝ
Καταγγέλλουμε τις διακρίσεις για τη νοσηλεία των Αστυνομικών στο 401
Γ.Σ.Ν.

Με έκπληξη και έκδηλη ανησυχία πληροφορηθήκαμε το έγγραφο του
Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών (401), που εν είδει ενημερωτικού
σημειώματος, γνωστοποιούσε στους ενδιαφερόμενους ότι το εν λόγω νοσοκομείο
δεν θα δέχεται αστυνομικούς που χρήζουν εισαγωγής λόγω πληρότητας κατά
95% αυτού και των σοβαρών προβλημάτων δυσλειτουργίας που αντιμετωπίζουν
τα τμήματά του, λόγω ανεπάρκειας κλινών. Την εύλογη αγωνία μας, ήρθε την
ίδια ώρα να επιτείνει ο τραυματισμός, συνεπεία τροχαίου ατυχήματος εν ώρα
υπηρεσίας, τεσσάρων αστυνομικών της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης Δυτικής
Αττικής, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε άλλο νοσοκομείο, αν και ανάλογα κρούσματα
διακρίσεων εις βάρος αστυνομικών και μελών των οικογενειών τους αποτελούν
καθημερινό φαινόμενο, που έχει προ πολλού αναδειχθεί και καταγγελθεί από την
Ομοσπονδία μας.
Αντιπροσωπία του Προεδρείου της Ομοσπονδίας αποτελούμενη από τον
Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Χρήστο Μαυραγάνη και τον Γραμματέα Δημοσίων και Διεθνών
Σχέσεων ΠΟΑΣΥ κ. Σταύρο Φέτκο, μετέβησαν άμεσα στο Υπουργείο, εκφράζοντας
την έντονη διαμαρτυρία μας στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο
Τόσκα, ο οποίος δήλωσε ότι είχε ήδη εξετάσει την καταγγελία μας επικοινωνώντας
άμεσα με τον Αρχηγό του ΓΕΣ. Κατόπιν τούτου, μας ενημέρωσε ότι το πρόβλημα
λύθηκε και στο εξής το νοσοκομείο θα δέχεται κανονικά τους αστυνομικούς.

Προκαλεί, επίσης, έκπληξη το γεγονός ότι μετά το τραγικό συμβάν, επιχειρήθηκε
μέσω διαρροών να «διασκεδαστεί» με ανυπόστατες δημοσιεύσεις, η απαράδεκτη
αρχική απόφαση για τη διακομιδή αστυνομικών σε δημόσια νοσοκομεία, ως
δήθεν προσωρινή λύση, λόγω της συμπτωματικής πληρότητας του νοσοκομείου
το τελευταίο 24ωρο, πριν από τον τραυματισμό των συναδέλφων μας.
Σε κάθε περίπτωση, το διαρκές αίτημα της Ομοσπονδίας για βελτίωση
των υποδομών πρωτοβάθμιας υγείας και περίθαλψης των αστυνομικών με
αποκορύφωμα την ίδρυση αστυνομικού νοσοκομείου, είναι επίκαιρο όσο ποτέ
άλλοτε.
Τέσσερα ερωτήματα προς τους αρμόδιους Υπουργούς για τη νοσηλεία
στο 401 Γ.Σ.Ν.Α.
Επιστολή προς τους κ.κ. Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Υγείας και αναπλ.
Εσωτερικών απέστειλε η Ομοσπονδία.
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Η απόφαση της Διοίκησης του 401 Γ.Σ.Ν.Α., να μην επιτρέψει τη διακομιδή
και την επακόλουθη νοσηλεία των τεσσάρων (4) αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.,
συνεπεία του τραυματισμού τους, εν ώρα υπηρεσίας, πυροδότησε την εύλογη και
δικαιολογημένη οργή ολόκληρης της Αστυνομικής Οικογένειας, προκαλώντας
μάλιστα και αλγεινή εντύπωση σε ολόκληρη την Ελληνική Κοινωνία. Η εν λόγω
απόφαση, επίσης, εγείρει πλήθος ερωτημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων
σας και του θεσμικού σας ρόλου και παρακαλούμε, ως το πολυπληθέστερο
Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο των Αστυνομικών, να έχουμε, σε εύλογο
χρόνο, τις επίσημες απαντήσεις σας επί των κάτωθι:
ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο : Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη από τη Διοίκηση του
νοσοκομείου ή από άλλη άνωθεν Αρχή;
ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο : Υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες στην Μ.Ε.Θ. ή θάλαμοι
νοσηλείας, οι οποίες κρατούνται κενές με αιτιολογική βάση την εξυπηρέτηση
εκτάκτων περιστατικών ως προβλέπεται; Ο προχθεσινός τραυματισμός
αστυνομικών δεν νοείτε ως έκτακτο περιστατικό; Εάν, ναι, γιατί δε διατέθηκαν για
την νοσηλεία των συναδέλφων μας;
ΕΡΩΤΗΜΑ 3ο : Όσοι πολίτες εισέρχονται για νοσηλεία στο 401 Γ.Σ.Ν.Α
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό
για την περίθαλψη και νοσηλεία τους;
ΕΡΩΤΗΜΑ 4ο : Όσοι περιθάλπονται ή νοσηλεύονται στο 401 Γ.Σ.Ν.Α.
καταβάλουν τις ανάλογες εκ του νόμου εισφορές;

σύγχρονηαστυνομία

Θέλουμε να πιστεύουμε ειλικρινά ότι οι παθογένειες στον πολύπαθο
χώρο της υγείας δεν θα λειτουργήσουν ανασταλτικά και ως τροχοπέδη στην
συγκεκριμένη έγκριτη επιστημονική μονάδα, επιφέροντας πλείστα προβλήματα,
όπως αυτά που ανακύπτουν καθημερινά σε άλλες νοσοκομειακές δομές του
Λεκανοπεδίου. Προτάσσουμε, ως Ομοσπονδία, τη νομιμότητα και ευελπιστούμε
πως θα υπάρξουν εμπεριστατωμένες απαντήσεις επί των ως άνω ερωτημάτων μας,
ειδάλλως μας αναγκάζετε να οδηγηθούμε στη δυσάρεστη θέση της προσφυγής
μας στην Ελληνική Δικαιοσύνη. Όλα αποσκοπούν στην παροχή υψηλού επιπέδου
περίθαλψης και νοσηλείας, τόσο για τους πολίτες, όσο και για τους αστυνομικούς,
που βιώνουν καθημερινά τη μάχη ενός άτυπου και ακήρυχτου πολέμου, αυτού
της εγκληματικότητας, με πολλαπλούς μάλιστα τραυματισμούς εν ώρα υπηρεσίας
και με τεράστιες προεκτάσεις στη σωματική και ψυχική τους υγεία.
Επιπλέον, προτείνουμε, το 401 Γ.Σ.Ν.Α., όχι μόνο να δέχεται τα επείγοντα αυτά
περιστατικά των συναδέλφων μας, αλλά και να λειτουργήσει σε αυτό, μόνιμα και
σε 24ώρη βάση, ειδικό γραφείο υποδοχής αστυνομικών, που ως σύνδεσμος θα
αξιολογεί – ταξινομεί τους τραυματισθέντες, καθώς και τους χρήζοντες τακτική ή
έκτακτη νοσηλεία.

ΟΥΔΕΝ ΚΑΚΟ ΑΜΙΓΕΣ ΚΑΛΟΥ!!

Βελτιωτικές μεταβολές στη σύνταξη λόγω θανάτου του άρθρου 12 του ν.4387/2016

Την αναδρομική χορήγηση αυτοτελούς του νέου κατώτατου ορίου σύνταξης
λόγω θανάτου (384€ για 20 έτη ασφάλισης, μειούμενου κατά 1,25% για κάθε έτος
λιγότερο μέχρι τα 360€ για 15 έτη) τόσο στον επιζώντα ή /και στον διαζευγμένο
σύζυγο όσο και στα δικαιοδόχα τέκνα, προβλέπει εγκύκλιος που υπέγραψε ο
υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αναστάσιος Πετρόπουλος ύστερα από τις έντονες πιέσεις του συνδικαλιστικού μας
κινήματος.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο (Αρ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.58727/74/Δ29.17) το
σχετικό νόμο 4499/2017, οι βελτιωτικές παρεμβάσεις στο καθεστώς χορήγησης
και στα κατώτατα ποσά των συντάξεων, εφαρμόζονται για δικαιούχους σύνταξης
λόγω θανάτου ο οποίος έχει επέλθει από τις 13/05/2016 και εφεξής.
Με βάση τις νέες διατάξεις:
• Ο επιζών σύζυγος συνεχίζει να λαμβάνει τη σύνταξη θανάτου για όσο

χρονικό διάστημα δικαιούται και το τέκνο σύνταξη θανάτου.
• Στους δικαιούχους σύνταξης λόγω θανάτου συμπεριλαμβάνονται τα τέκνα
που απώλεσαν το γονέα τους κατά τη διάρκεια του έτους προετοιμασίας για
την εισαγωγή στην ανώτερη ή ανώτατη σχολή, ανεξαρτήτως της επιτυχούς ή μη
έκβασης των εξετάσεων.
• Στον κύκλο των δικαιοδόχων συμπεριλαμβάνονται και τα τέκνα στα οποία
είχε διακοπεί η συνταξιοδοτική προστασία λόγω συμπλήρωσης του 18ου έτους της
ηλικίας και τα οποία εισήχθησαν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή ή ενεγράφησαν σε
ΙΕΚ μεταγενέστερα του θανάτου του γονέα και της συμπλήρωσης του 18ου έτους
της ηλικίας. Θα δικαιούνται τη σύνταξη λόγω θανάτου μέχρι τη συμπλήρωση του
24ου έτους της ηλικίας εφόσον οι σπουδές δεν ολοκληρωθούν νωρίτερα.
• Αυτοτελές κατώτατο όριο χορηγείται στο καθένα τέκνο που έχει χάσει και
τους δυο γονείς του εφόσον δεν λαμβάνει σύνταξη από τον άλλο γονέα

Αθώοι οι αστυνομικοί που είχαν καταδικαστεί το 2015
Αθωωτική ήταν την 15/01/2018 η απόφαση του Εφετείου Αθηνών, για δύο
αστυνομικούς που το 2015 είχαν καταδικαστεί πρωτόδικα σε 3 χρόνια φυλάκιση
με αναστολή, με την κατηγορία της εξευτελιστικής συμπεριφορά και προσβολής
της γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Πρόκειται για περιστατικό που συνέβη τον Φεβρουάριο του 2013, όταν
αστυνομικοί της Κρατικής Ασφάλειας είχαν προσαγάγει την 55χρονη τότε Πόπη
Μέλλιου, μέλος της δημοτικής παράταξης «Ανοιχτή Πόλη», η οποία στην περιοχή
των Εξαρχείων επιχείρησε να καταγράψει τον αριθμό κυκλοφορίας των μηχανών
της ομάδας ΔΙΑΣ. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η κυρία Μέλλιου οι αστυνομικοί
την προσήγαγαν στη ΓΑΔΑ και μια αστυνομικός την οδήγησε σε ένα δωμάτιο και
την ανάγκασε να βγάλει τα ρούχα και τα εσώρουχα, και μάλιστα με ανοιχτές τις
γρίλιες του παραθύρου.
Οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί κατέθεσαν στο δικαστήριο πως είναι
δικαίωμα της ΕΛ.ΑΣ. η σωματική έρευνα, ωστόσο, το δικαστήριο καταδίκασε τον
αστυνομικό που έδωσε την εντολή για τον σωματικό έλεγχο και την εκτελούσα
χρέη προϊσταμένης στο τμήμα, ενώ αθώωσε την αστυνομικό που εκτέλεσε την
εντολή.
Σχεδόν πέντε χρόνια μετά το περιστατικό, το Εφετείο Αθηνών κήρυξε αθώους
τους δύο αστυνομικούς που είχαν καταδικαστεί πρωτόδικα, αποδεχόμενο
τις αιτιάσεις τους. Πολλά συγχαρητήρια στους δικηγόρους Βασιλακόπουλο

Παναγιώτη, Καρυδωμάτη Ευστάθιο, καθώς και στον Νομικό Σύμβουλο της
Ένωσης Αθηνών Βάϊο Σκαμπαρδώνη για την αθώωση των αστυνομικών που ο
καθένας ανέλαβε.
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Η φωνή της Υ.ΜΕ.Τ.
Επιμέλεια: ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ Μιχαήλ, ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ Ιωάννης, ΑΛΕΞΙΟΥ Κωνσταντίνος, ΔΟΥΒΛΗΣ Απόστολος
ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Σπυρίδων, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος, ΤΖΑΝΗΣ Αντώνιος, ΤΖΕΡΑΒΙΝΗΣ Σπυρίδων, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

Τους τελευταίους δύο μήνες είχαμε δυστυχώς
τρία περιστατικά που είχαν σαν θλιβερό απολογισμό
17 συνολικά τραυματίες συναδέλφους από την
Υπηρεσία μας.
Θα μπορούσε κανείς να επικαλεστεί ότι κάτι τέτοιο
είναι στα πλαίσια των καθηκόντων μας εάν όλοι αυτοί
οι τραυματισμοί δεν οφείλονταν αποκλειστικά και
μόνο σε κακό σχεδιασμό και από την προσπάθεια
κάποιων ανώτατων αξιωματικών να χειριστούν με
πολιτικό τρόπο και να απορροφήσουν εις βάρος μας
την δικαιολογημένη οργή κοινωνικών ομάδων.
Λέμε για πολιτική διαχείριση γιατί δεν μπορεί
να χαρακτηριστεί ως τυχαίο το γεγονός ότι και στα
τρία περιστατικά η ηγεσία της ΓΑΔΑ επιχείρησε
προφανέστατα να μην εμφανίσει διμοιρίες ΥΑΤ,
αφήνοντας μέσω απαράδεκτων εντολών τις
εμπλεκόμενες ΔΙΜΕΤ να μετατραπούν σε σάκους του
μποξ οργισμένων διαδηλωτών.
Στην περίπτωση των επεισοδίων του Ειρηνοδικείου
αναρωτιόμαστε ποιος ιθύνων νους αποφάσισε ότι
οι φραγμοί για τον αποκλεισμό των διαδηλωτών
έπρεπε να γίνουν εντός του κτιρίου και στην συνέχεια
επέβαλε μέσω εντολών την επί τριανταπέντε λεπτά
παθητική στάση των ανδρών των διμοιριών, οι οποίοι
δέχονταν σφοδρές επιθέσεις με ότι μέσο μπορεί να
φανταστεί ο ανθρώπινος νους.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το τραυματισμό έξι
συναδέλφων και την αναγκαστική χρήση ήπιων
δακρυγόνων από τις διμοιρίες προκειμένου οι
τραυματίες να μην είναι πολλοί περισσότεροι.
Άμεσα κάποιοι από εμάς επικοινωνήσαμε με τους
συναδέλφους μας που μετέβησαν στο νοσοκομείο,
δηλώνοντας την πλήρη στήριξη της Ένωσής μας σε
οποιαδήποτε νομική ενέργεια επιθυμούσαν.
Όλα τα ανωτέρω μας ώθησαν στην από κοινού
κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς της Ένωσης Αθηνών
και των τραυματιών, κατά παντός υπευθύνου, για
έκθεση σε κίνδυνο.
Οι ενέργειές μας αυτές πίεσαν για επανεξέταση
του σχεδιασμού των μέτρων στις επόμενες ανάλογες
διαμαρτυρίες προς αποφυγή άλλων τραυματισμών
συναδέλφων.

Στο περιστατικό του Υπουργείου Εργασίας ο ίδιος
«ιθύνων νους» φρόντισε να εγκλωβίσει μια διμοιρία
δέκα ατόμων με τέτοιο τρόπο που η διαφυγή της να
είναι αδύνατη, τη στιγμή που η πλησιέστερη διμοιρία
που θα μπορούσε να την ενισχύσει παρέμενε με
εντολή στην πλατεία Ομονοίας.
Απόρροια των ανωτέρω ήταν ο τραυματισμός
πέντε συναδέλφων και η τραγική εικόνα του
αστυνομικού με το ανοιγμένο κεφάλι.
Κάποιοι προφανώς επέλεξαν να εκτονώσουν
την οργή σκληροπυρηνικών διαδηλωτών πάνω σε
αστυνομικούς αντί για το Υπουργείο.
Η Ένωσή μας ακολούθησε και σε αυτή την
περίπτωση την ιδία νομική διαδικασία μαζί με
τους τραυματίες συναδέλφους, κάτι που είχε σαν
αποτέλεσμα την επόμενη φορά να αναγκαστεί το
Κέντρο Επιχειρήσεων να αποσύρει εγκαίρως την
διμοιρία μέσα από την στοά και ο όχλος να ξεσπάσει
στις τζαμαρίες και στις πόρτες του Υπουργείου, αντί
στα κεφάλια αστυνομικών.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνει ειδική μνεία στην
προνοητικότητα του διμοιρίτη ο οποίος απαίτησε από
το κέντρο σαφείς οδηγίες, στερώντας από κάποιους
την δυνατότητα διφορούμενων εντολών.
Στο περιστατικό στα σκαλάκια της Βουλής που
είχαμε τις τραγικές εικόνες να βλέπουμε πεσμένο
συνάδελφό μας να χτυπιέται για αρκετό χρονικό
διάστημα από τους διαδηλωτές, με θλιβερό
απολογισμός άλλων πέντε τραυματιών. Προκάλεσε
αρνητική εντύπωση ότι δεν δόθηκε ποτέ εντολή στην
διμοιρία ΥΑΤ να ενεργήσει.
Εάν δεν αναλάμβανε πρωτοβουλία Αστυφύλακας
της ΔΙΜΕΤ να προβεί σε ρίψη δακρυγόνου
προκειμένου να απεγκλωβίσει τον διμοιρίτη του
που είχε εγκλωβιστεί από τον όχλο, δεν θέλουμε να
φανταστούμε ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα.
Το εξοργιστικό σε αυτό το γεγονός είναι ότι στην
στιγμή που ο τραυματίας Υπαστυνόμος μεταφερόταν
με άλλους συναδέλφους στο νοσοκομείο, ανώτατοι
αξιωματικοί επικοινώνησαν μαζί του ζητώντας του
ευθύνες για την ρίψη δακρυγόνου!!!

Το οξύμωρο είναι ότι ύστερα από τις έντονες
αντιδράσεις και παρεμβάσεις του Προέδρου της
Ένωσής μας προς την ηγεσία της ΓΑΔΑ και του
Αρχηγείου, οι ίδιοι Αξιωματικοί την επόμενη
μέρα μοίραζαν συγχαρητήρια και πρότειναν την
επιβράβευση του ανωτέρω Αστυφύλακα, ενώ
δόθηκε εντολή στην αμέσως επόμενη συγκέντρωση
στο ίδιο σημείο η ΥΜΕΤ να εφοδιαστεί με φυσούνες,
κάτι που αποτελούσε πάγιο χρόνιο αίτημά μας.
Είναι αυτονόητο και στην περίπτωση των
τραυματιών ότι η Ένωσή μας θα σταθεί αρωγός σε
οποιαδήποτε περαιτέρω νομική ενέργεια επιθυμούν.
Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η προσφυγή
στην Δικαιοσύνη είναι το μεγαλύτερο όπλο που
διαθέτουμε απέναντι στις αυθαιρεσίες εις βάρος μας.
Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι έχει
προκαλέσει αρνητική εντύπωση στο προσωπικό της
Υπηρεσίας ότι σε όλους αυτούς τους τραυματισμούς
δεν φρόντισε κάνεις από την Ηγεσία να μεταβεί στο
νοσοκομείο. Μάλλον για αυτούς είμαστε αναλώσιμοι.
Η απόφαση για το επίδομα της Δ.Α.Ε. θα
αποφασιστεί μέχρι 31/3/2018, εκτός εάν δοθεί και
άλλη παράταση.
Για τα οχήματα το έχουμε γράψει πάμπολλες
φορές, καμία εξέλιξη δεν βλέπουμε.
Ύστερα από έντονη πίεση προς την ηγεσία της
ΓΑΔΑ, καταφέραμε να εξορθολογήσουμε, έστω
και για τις ημέρες των εορτών, τις απαιτήσεις της
Υπηρεσίας μας και μέσω κάποιων διμοιριακών, να
εξασφαλιστεί η χορήγηση των ρεπό.
Υπάρχει περίπτωση να δούμε τα ασανσέρ
της έδρας να λειτουργούν ταυτόχρονα; Μάλλον
δύσκολα.
Κλείνοντας, απαιτούμε από την Ηγεσία της
Υ.ΜΕ.Τ. να προβεί στην αλλαγή του δόγματος
που έχει περάσει στο προσωπικό της Υ.ΜΕ.Τ. να
μην ενεργεί όπου υπάρχει διμοιρία Υ.Α.Τ., καθώς
είναι πασιφανές ότι κάποιοι επιθυμούν την ΥΑΤ να
έχει διακοσμητικό ρόλο. Αυτό το γράφουμε προς
αποφυγή μελλοντικών τραυματισμών, γιατί έχουμε
καταντήσει να πηγαίνουμε πιο συχνά στο νοσοκομείο
παρά για εκτέλεση υπηρεσίας.
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Πλειστηριασμοί: «Και κερατάδες και δαρμένοι;»
Η Ένωση Αθηνών δίπλα στους συναδέλφους
Για ακόμα μία φορά γίναμε στο ίδιο έργο θεατές. Όπως εδώ και δεκαετίες, η
Ελληνική Αστυνομία κλήθηκε να επωμισθεί μια κυβερνητική επιλογή, την ασφαλή
διεξαγωγή των πλειστηριασμών, καθώς δεκάδες συνάδελφοι διατάχθηκαν να
λάβουν μέτρα τάξης στο Ειρηνοδικείο ώστε να προστατεύσουν τη διαδικασία.
Με τι εντολές; Επί 35 λεπτά τα συγκεντρωμένα άτομα εκδήλωναν επιθέσεις
εναντίον των συναδέλφων με κάθε λογής αντικείμενο και με πρωτοφανές μένος.
Ο απολογισμός είναι έξι τραυματίες αστυνομικοί της Υ.ΜΕ.Τ. και ένας αξιωματικός
με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο, αφού εισέπνευσε σκόνη από
πυροσβεστήρα που επί ώρα τους έριχναν οι συγκεντρωμένοι. Καμία αναφορά σε
αυτό, αντίθετα επί 48 ώρες, παρακολουθούμε με τεράστια έκπληξη απίστευτες
επικοινωνιακές επιθέσεις εναντίον των αστυνομικών, ότι «δεν έκαναν καλά τη
δουλειά τους» ή ότι «έδειραν τον κόσμο», για να γίνουν οι πλειστηριασμοί.
Θέλουμε να δηλώσουμε απερίφραστα ότι δεν θα επιτρέψουμε οι συνάδελφοί
μας να είναι μόνιμα ή «κερατάδες» ή «δαρμένοι». Κύριοι, δεν κάνουν οι
αστυνομικοί τους πλειστηριασμούς και δεν είναι επιλογή τους η παρουσία τους
εκεί. Είναι διαταγή της οργανωμένης και ευνομούμενης Πολιτείας.

Σε ένα Κράτος που θέλει να λέγεται συντεταγμένο, είναι αδιανόητο να
στέλνονται οι αστυνομικοί να γίνουν «σάκος του μποξ» για να κατευνασθεί η
όποια αγανάκτηση. Αποφασίστε τι θέλετε από τους συναδέλφους που διατάσσετε
να εκτελέσουν υπηρεσία στους πλειστηριασμούς ή αλλιώς μη τους στέλνετε.
Η αξιοπρέπειά μας δεν μπαίνει σε ζυγαριά. Η Ένωση Αθηνών και μόνο
αυτή επικοινώνησε από την πρώτη στιγμή με τους τραυματίες συναδέλφους,
δηλώνοντάς τους ότι θα είναι στο πλευρό τους για όποια περαιτέρω νομική
ενέργεια επιθυμούν, σε αντίθεση με αυτούς που τους «έστειλαν ως πρόβατα επί
σφαγή» και οι οποίοι δε φρόντισαν να ενδιαφερθούν ούτε για την κατάσταση της
υγείας τους.

Μέτρα προστασίας
συμβολαιογραφικών γραφείων
Προς την Πολιτική - Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ., σε συνδικαλιστικές Ενώσεις, Εισαγγελικές
- Δικαστικές Αρχές, Συλλόγους και Φορείς που είναι επιφορτισμένοι για το θέμα των
πλειστηριασμών, απευθύνθηκαν οι Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Β/Α
Αττικής, Δυτικής Αττικής & Πειραιά. Συγκεκριμένα στην επιστολή οι Ενώσεις ανέφεραν:

Με τις υπ’ αριθ. 2000/18/129457 από 18-01-18 Διαταγή της Γ.Α.Δ.Α. και
υπ’ αριθ. 2596/18/126936 από 18-01-2018 Διαταγή της Διεύθυνσης Ασφαλείας
Αττικής, οι οποίες έχουν ως θέμα: «ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ», προκλήθηκαν σοβαρές και εύλογες ανησυχίες, κυρίως γιατί
καλούμαστε σε διατεταγμένες υπηρεσίες πρωτόγνωρες, χωρίς κανένα
ενδελεχή σχεδιασμό και με γεωμετρικά αυξανόμενο βαθμό διακινδύνευσης
των συναδέλφων που θα διατεθούν σταδιακά στην όλη διαδικασία των
αναγκαστικών εκτελέσεων και των πλειστηριασμών.
Παράλληλα, έντονος προβληματισμός και πικρία επικρατεί σε όλους τους
συναδέλφους μας, γιατί η επίσημη Πολιτεία επέλεξε για μία ακόμη φορά την
«πεπατημένη» μέθοδο αστυνομικής προστασίας σε μία ακόμη σοβαρά αντικοινωνική
διαδικασία. Αποδεικνύεται περίτρανα πλέον ότι όλοι οι προηγούμενοι λεονταρισμοί
της Κυβέρνησης έχουν μόνο εσωτερικό ακροατήριο και δρουν μόνο εξαπατητικά!
Ιδιαίτερη εντύπωση έχει κάνει δε, η αφαίμαξη των Υπηρεσιών από την διάθεση
των συναδέλφων μας για την πραγματοποίηση των πλειστηριασμών.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα εκφράζει τη μεγάλη του λύπη γιατί οι
εργαζόμενοι Αστυνομικοί χρησιμοποιούνται πλέον ως «ειδικοί εκκαθαριστές»

μιας πολυπροβληματικής κατάστασης, η οποία μεγεθύνθηκε απίθανα τα τελευταία
μνημονιακά χρόνια με ευθύνη συγκεκριμένων προσώπων που με περισσή
αμετροέπεια λαΐκιζαν συστηματικά.
Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι όταν αρχίσει συστηματικά η εφαρμογή του
νέου Νόμου για τους «πλειστηριασμούς ακινήτων» η όλη εφαρμογή του θα
δημιουργήσει εξαιρετικά δυσμενές κοινωνικό κλίμα και ο αρχικός των πλέον
των 150 (!!!) συναδέλφων που διατέθηκαν, δεν θα είναι τίποτα μπροστά σε
αυτούς που θα απαιτούνται.
Εμείς είμαστε και αισθανόμαστε αρωγοί των συμπολιτών μας που
δοκιμάζονται καθημερινά και νιώθουμε ιδιαίτερη ανάγκη να το πούμε.
Ταυτόχρονα απευθυνόμενοι προς όλους τους συναδέλφους που θα διατεθούν στα
συγκεκριμένα μέτρα, τους λέμε ότι θα υπάρχει ειδικό οργανωμένο παρατηρητήριο
των συνδικαλιστικών μας Ενώσεων για τη στήριξή τους σε όλα τα επίπεδα.
Όλοι μας έχουμε τη γνώση ότι αναλαμβάνουμε ευθύνες που δεν μας
αναλογούν και ότι εκτιθέμαστε σε κινδύνους υγείας και ζωής που πλέον
εγείρουν τεράστια θέματα ηθικής και πολιτικής νομιμοποίησης.

«Έχουσιν γνώσιν και γνώμην οι φύλακες…»

Δεν θα ξεσπιτώσουμε εμείς τους Έλληνες
Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας μας για τη φύλαξη των συμβολαιογραφικών γραφείων ανέφερε:

Με αφορμή τις τελευταίες διαταγές για την απασχόληση αστυνομικών στη
φύλαξη συμβολαιογραφικών γραφείων, επανερχόμαστε στο μείζον ζήτημα της
επικίνδυνης χρησιμοποίησης αστυνομικών δυνάμεων για την εφαρμογή μιας
αντιλαϊκής πολιτικής που δεν πλήττει, εν προκειμένω, μόνο όσους ιδιοκτήτες
ακινήτων αδυνατούν να εκπληρώσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις και
κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους, αλλά έχει άμεσες αρνητικές παρενέργειες
στην όλη λειτουργία και αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Αστυνομίας.
Αντί η Κυβέρνηση, όπως ευαγγελιζόταν και το ίδιο το κυβερνών κόμμα
πριν από τις εκλογές, να μεριμνήσει για την προστασία της λαϊκής κατοικίας,
επιστρατεύει, κατά παράβαση και πάλι των προεκλογικών της υποσχέσεων, την
Ελληνική Αστυνομία, για να εφαρμόσει μια αλλοπρόσαλλη πολιτική που - πέραν
όλων των άλλων - φέρνει σε ευθεία αντίθεση και σύγκρουση τους αστυνομικούς
με ολόκληρη την κοινωνία. Την ώρα δηλαδή που υποτίθεται ότι η Κυβέρνηση
ενδιαφέρεται για τη διεύρυνση των καλών σχέσεων της αστυνομίας με τους
πολίτες, η ίδια επιτρέπει τη δημιουργία εστιών έντασης με ό,τι αυτό συνεπάγεται
για την ίδια τη σωματική ακεραιότητα τόσο των πολιτών όσο και των αστυνομικών,
όπως ήδη διαπιστώσαμε με τους τραυματισμούς σε συγκεκριμένα συμβάντα, ενώ
είχαν υποτίθεται ληφθεί «μέτρα τάξης και ασφάλειας».

Επιπλέον, με τις διαταγές για την προστασία των συμβολαιογραφικών
γραφείων, εγείρονται πελώρια ερωτηματικά για το ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας
αφού η δύναμη της αστυνομίας που θα αποσπάται καθημερινά, θα απουσιάζει
από τον τομέα της ευρύτερης αστυνόμευσης, υπονομεύοντας έτσι το αγαθό της
ασφάλειας και θέτοντας επιτακτικά το ερώτημα αν τελικά η κυβέρνηση θέλει την
αστυνομία για τον πολίτη, ή να τη χρησιμοποιεί κατά το δοκούν σε ρόλο δωρεάν
υπηρεσιών «σεκιούριτι» τη μια στους συμβολαιογράφους, την άλλη στα γήπεδα
και την παρά άλλη σε διάφορους παράγοντες με κοινό παρονομαστή το ΧΡΗΜΑ;
Ο ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας, είναι βεβαίως να εφαρμόζει τους νόμους
και να τηρεί τη νομιμότητα, αλλά από πουθενά δεν προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι
Αστυνομικοί πρέπει να θέσουν σήμερα σε κίνδυνο το λειτούργημά τους επειδή
κάποιοι άλλα λένε και άλλα κάνουν.
Επειδή το προσεχές διάστημα είναι βέβαιο ότι η κατάσταση θα οξυνθεί,
λαμβάνοντας ενδεχομένως και ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καλούμε την Κυβέρνηση
να προβεί στις δέουσες ενέργειες ώστε η Ελληνική Αστυνομία να μην εμπλακεί σε
μια επιζήμια για τους αστυνομικούς και την κοινωνία επικίνδυνη εξέλιξη.
Εκτός κι αν έχει αποφασίσει να μετατρέψει σταδιακά την Ελληνική Αστυνομία
σε υπηρέτη ιδιωτικών συμφερόντων, αφήνοντας απροστάτευτο το λαό στο
οργανωμένο έγκλημα και την ανομία.
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Η ανευθυνότητα στο μεγαλείο της...
Τα γεγονότα την 05/12/2017 στο Υπουργείο Εργασίας και στη Βουλή
ήλθαν να προστεθούν σε μια ατελείωτη σειρά όπου εργαζόμενοι αστυνομικοί
οδηγούνται «ως πρόβατα επί σφαγή» για να εκτονώνεται συστηματικά η τεράστια
κοινωνική κρίση και η οργή που πολλές φορές τη συνοδεύει. Υπήρξαν κατά
σύμπτωση μόνο επτά (7) τραυματίες από τους εννιά (9), είναι θέμα χρόνου όμως,
για τα χειρότερα αν συνεχιστεί αυτή η απαράδεκτη, αναχρονιστική και εγκληματική
έκθεση σε κίνδυνο ζωής.
Προκύπτουν, αυτονόητα, τεράστια ερωτήματα σχετικά με το ποιος «ευφυής
νους» διέταξε και τοποθέτησε μισή διμοιρία της ΥΜΕΤ απέναντι σε 400 (!!!)
τουλάχιστον μαινόμενους διαδηλωτές και βεβαίως προκαλούν αντίστοιχα μεγάλο
θυμό οι απαιτήσεις των ιθυνόντων να αντιμετωπιστούν δήθεν ειρηνικά !!!
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών
σε συνεδρίασή του εκφράζει το αποτροπιασμό για ό,τι απίστευτο έχει συμβεί

και διαβεβαιώνει τους τραυματίες συναδέλφους ότι θα έχουν αμέριστη ηθική
και νομική συμπαράσταση για να κινηθούν κατά παντός υπευθύνου. Την ίδια
απόφαση έλαβε και για τους τραυματισθέντες συναδέλφους στα απαράδεκτα
γεγονότα της Τετάρτης 29 Νοεμβρίου 2017 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών.
Πρέπει πλέον να γίνει αντιληπτό από όλους ότι οι εργαζόμενοι αστυνομικοί
δεν μπορεί να χρησιμοποιούνται ως σπιράλ διοχέτευσης και απόσβεσης της
κοινωνικής έντασης. Σε καμιά ευνομούμενη ευρωπαϊκή χώρα δεν συμβαίνει αυτό
και πρέπει να μπει ένα τέλος σ’ αυτόν τον «κατήφορο». Δυστυχώς σε όποιο άλλο
ευρωπαϊκό κράτος αυτά θα ήταν αυτονόητα από διοικούντες και πολίτες. Επειδή
αυτό δεν συμβαίνει στη Χώρα μας η προσφυγή στη Δικαιοσύνη είναι μονόδρομος.
Δεν μπορεί την ίδια στιγμή που κάποιοι χωρίς λόγο και αιτία, παίζουν τη ζωή
τους κορώνα – γράμματα και νοσηλεύονται τραυματίες, κάποιοι να κοιμούνται
ήσυχοι και να «σχεδιάζουν» ξανά με τον ίδιο προκλητικό τρόπο.

Οι αστυνομικοί δεν είναι “σάκοι του μποξ”
Ο τραυματισμός του συναδέλφου της ΟΠΚΕ ήρθε ως φυσική συνέχεια των
άλλων τραυματισμών του τελευταίου χρονικού διαστήματος. Έχουμε θέσει εδώ
και καιρό προ των ευθυνών τους αυτούς που με τόση προχειρότητα σχεδιάζουν
τα μέτρα και κατευθύνουν τις αστυνομικές δυνάμεις από το Κέντρο Επιχειρήσεων
της Γ.Α.Δ.Α. H σωματική ακεραιότητα του αστυνομικού και η ζωή του έχουν
κάποια αξία;;; Ή μόνο το επικοινωνιακό παιχνίδι τους νοιάζει;;;
Στην προχειρότητα έρχονται να προστεθούν η διάλυση της Ομάδας ΔΕΛΤΑ και
η υποστελέχωση των διμοιριών Υ.ΜΕ.Τ.-Υ.Α.Τ.
Ως εκ τούτου για να διεκπεραιωθούν όλες αυτές οι ανάγκες που έχουν
δημιουργηθεί χρησιμοποιούνται στα διάφορα μέτρα και στόχους δυνάμεις όπως
ομάδες Ο.Π.Κ.Ε. και ΔΙ.ΑΣ. με διαταγές να εκτελούν καθήκοντα για τα οποία ούτε
έχουν εκπαιδευτεί ούτε την υλικοτεχνική υποδομή διαθέτουν.
Ευχόμαστε περαστικά στον συνάδελφό μας της ομάδας Ο.Π.Κ.Ε. και όπως σε
όλες τις ανάλογες περιπτώσεις είμαστε δίπλα του και θέτουμε το νομικό τμήμα της
Ένωσής μας στη διάθεσή του.

Η Ένωση Αθηνών θα συνεχίσει να «ενοχλεί», να παρεμβαίνει και να θέτει τα ανωτέρω ζητήματα.

Η αναμονή των κρίσεων προκαλεί τεράστια προβλήματα στη λειτουργία της ΕΛ.ΑΣ.

Έχουμε φτάσει στα όριά μας. Οι Υπηρεσίες που είναι στην αρμοδιότητα της
Ένωσης Αθηνών ζουν ιστορίες καθημερινής τρέλας. Δεν μας φτάνει που κυνηγάμε
καθημερινά «φαντάσματα», αφού σε κάθε περίοδο κρίσεων υπάρχουν συνεχώς
πληροφορίες οι οποίες καθιστούν όλες τις μάχιμες Υπηρεσίες σκοπούς ακίνητων
στόχων, έχουμε και τους καθημερινούς τραυματισμούς.
Δεν πέρασαν ούτε 24 ώρες από την ανακοίνωσή μας για τον τραυματισμό του
συναδέλφου της ομάδας ΟΠΚΕ και σήμερα ζήσαμε μία από τα ίδια. Δυστυχώς
χρησιμοποιούμε γλώσσα και εκφράσεις που δεν ταιριάζουν στο ύφος και στην
ιστορία της Ένωσής μας, αλλά το ποτήρι ξεχείλισε. Έξι συνάδελφοι της ΥΜΕΤ αντί
να γυρίσουν σπίτια τους μετά την Υπηρεσία, οδηγήθηκαν τραυματίες στο 401 Γ.Σ.Ν.

Γίναμε και πάλι «σάκος του μποξ» για να εισπράξουμε τη δυσαρέσκεια των
μέτρων που οι κυβερνώντες επιβάλλουν στην κοινωνία.
Οι εντολές από το κέντρο επιχειρήσεων της Γ.Α.Δ.Α. γνωστές: «παθητική
στάση – καμία χρήση δακρυγόνων» και ουδείς αναλαμβάνει τις ευθύνες του.
Ανώτεροι αξιωματικοί όπως μας καταγγέλλουν οι συνάδελφοι, ενδιαφέρθηκαν
μόνο να μάθουν για ποιο λόγο έγινε χρήση δακρυγόνων, ώστε να ξέρουν σε
ποιον να ρίξουν την όποια ευθύνη.
Σας απαντάμε εμείς κύριοι. Χρήση δακρυγόνων έγινε για να μην είναι οι
τραυματίες είκοσι αντί για έξι. Είναι απορίας άξιο ενώ το χαμηλόβαθμο προσωπικό
με το παραμικρό να τιμωρείται (π.χ. επειδή δεν έφερε
πηλίκιο…), οι υψηλόβαθμοι που κατέχουν «θέσεις – κλειδιά» Άλλο το
να είναι στο απυρόβλητο. Θα ασχοληθεί κανείς μαζί τους;;;
καθήκον,
Εμείς θα συνεχίσουμε τον δύσκολο δρόμο των άλλο η έκθεση
καταγγελιών και της προσφυγής στη Δικαιοσύνη. Και σε αυτή σε κίνδυνο…
την περίπτωση θέτουμε στη διάθεση των συναδέλφων το Απόδοση
νομικό τμήμα της Ένωσης. Είμαστε δίπλα τους, τους ευχόμαστε ευθυνών
περαστικά ελπίζοντας να είναι οι τελευταίοι, αλλά δυστυχώς τώρα
με τον τρόπο που εκτελούμε υπηρεσία, δεν θα είναι.
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Τρομοκρατικό χτύπημα στο Εφετείο Αθηνών
Η Ένωση Αθηνών εκφράζει την αποδοκιμασία και τον αποτροπιασμό για το
τρομοκρατικό χτύπημα στο Εφετείο Αθηνών. Το χτύπημα αυτό είναι κατά της
δικαιοσύνης του κράτους δικαίου αλλά και εναντίον των συναδέλφων μας που
εκτελούσαν υπηρεσία στο σημείο. Για ακόμα μία φορά βέβαια μακαρίζουμε τη
τύχη μας που δεν θρηνήσαμε θύματα. Ως πότε;;;
Πιστεύουμε ότι τις αποφάσεις της Ελληνικής Δικαιοσύνης όλοι μας, μηδενός
εξαιρουμένου, ακόμα και αυτών που έχουν την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας
οφείλουν να εφαρμόζουν και να υπακούν, διαφορετικά το κράτος Δικαίου το
οποίο με κάθε ευκαιρία επικαλούνται είναι μόνο για την δημιουργία εντυπώσεων
και όχι φυσικά γιατί το πιστεύουν.
Οφείλουν επιτέλους όλες οι πολιτικές δυνάμεις που
Δεν μπορούν
σε κάθε ευκαιρία κόπτονται για τη Δημοκρατία και τα
να φοβίσουν
δικαιώματα του πολίτη να πράξουν επιτέλους το αυτονόητο
κανέναν!
και να συνεννοηθούν και να στηρίξουν χωρίς αστερίσκους
Η ευθύνη
και υποσημειώσεις το έργο και της Αστυνομίας και της
βαραίνει
Δικαιοσύνης για να μπει ένα οριστικό τέλος στο καρκίνωμα
αυτούς και
της εσωτερικής τρομοκρατίας που σε καμία άλλη ευρωπαϊκή
μόνο αυτούς.
χώρα δεν υπάρχει.

Στην πρώτη γραμμή του πεδίου μάχης με την εγκληματικότητα –
ελλείψεις σε εξοπλισμό, οχήματα και … κίνητρα

Μέλη του Δ.Σ. της Ε.ΑΣ.Υ.Α. επισκέφθηκαν το Τμήμα Ειδικών Επιχειρησιακών
Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Επιχειρήσεων της Δ/νσης Ασφαλείας Αττικής (πρώην
Ο.Π.Κ.Ε.) όπου συνομίλησαν για αρκετή ώρα με υπηρετούντες συναδέλφους,
αντιπροσώπους της Ένωσης και την Διοίκηση του Τμήματος.
Τα ζητήματα που απασχολούν κυρίως τους υπηρετούντες συναδέλφους μας,
όπως μας μεταφέρθηκαν, αποτελούν επιγραμματικά:
• Ελλιπής εξοπλισμός αυτοπροστασίας του προσωπικού αφού δεν
χορηγούνται από την Υπηρεσία ούτε τα στοιχειώδη δημόσια είδη με αποτέλεσμα
να αναγκάζονται να αγοράζουν με ιδία έξοδα τα απαραίτητα είδη ιματισμού
και εξοπλισμού για την προστασία τους. Επιβάλλεται επίσης η χορήγηση
αντιβαλλιστικών κρανών και ασπίδων προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην
ιδιαίτερα επικίνδυνη αποστολή της Υπηρεσίας.
• Η διάθεση από την Γ.Α.Δ.Α., που διαχειρίζεται καθημερινά και αποκλειστικά
τις ομάδες Ο.Π.Κ.Ε., σε καθήκοντα ξένα προς την αποστολή της Υπηρεσίας, όπως
ακίνητοι σε φρούρηση στόχων, υποκατάσταση του έργου των διμοιριών της
Δ.Α.Ε.Α. χωρίς να έχουν την ανάλογη εκπαίδευση και εξοπλισμό, γεγονός που
έχει προκαλέσει τραυματισμούς αστυνομικών των ομάδων και έχει επισημανθεί
πολλάκις από την Ένωσή μας στην Ηγεσία της Γ.Α.Δ.Α.
• Ενώ οι συνάδελφοι που υπηρετούν στις ομάδες βρίσκονται καθημερινά
στην πρώτη γραμμή αντιμετωπίζοντας σκληρούς κακοποιούς και καταγράφουν
καθημερινές επιτυχίες αποσπώντας τα θετικά σχόλια των πολιτών και των Μ.Μ.Ε.,
εντούτοις δεν υφίσταται κανένα οικονομικό κίνητρο επιβράβευσης και παραμονής
στην Υπηρεσία όπως συμβαίνει με άλλες ειδικές επιχειρησιακές ομάδες του
Σώματος, γεγονός που θεωρούμε απαράδεκτο.
• Τέλος, πληγή για την Υπηρεσία αποτελούν οι πάγιες Διαταγές για καθημερινή

ενίσχυση της Δ/νσης Μεταγωγών Δικαστηρίων και της φύλαξης οικίας υπόδικου
ατόμου για το οποίο έχει αποφασιστεί το μέτρο του κατ’οίκον περιορισμού από
τη Δικαιοσύνη, οι οποίες στερούν πολύτιμο αριθμό αστυνομικών από τις ομάδες.
Η Διοίκηση του Τμήματος δήλωσε ενήμερη για τα ανωτέρω ζητήματα. Για
τον εξοπλισμό αυτοπροστασίας και τις επισκευές των οχημάτων, έχει προβεί στις
απαραίτητες πρωτοβουλίες πλην όμως τα προβλήματα παραμένουν και κάποιες
φορές επιλύονται με χορηγίες ιδιωτών. Επίσης έχει κατά το παρελθόν συντάξει και
αποστείλει ιεραρχικά πρόταση για οικονομικά κίνητρα παραμονής στην Υπηρεσία
δίχως να έχει λάβει απάντηση έως και σήμερα.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι μας εξέπληξε ευχάριστα που σε μια Υπηρεσία με
πολλές καθημερινές υπηρεσιακές υποχρεώσεις δεν μας μεταφέρθηκε κάποιο
παράπονο για την τήρηση του χρόνου εργασίας του προσωπικού, γεγονός που
καταδεικνύει ότι η δικαιολογία ορισμένων Διοικητών Αστυνομικών Υπηρεσιών
ότι δεν δύνανται να τηρούν τα προβλεπόμενα λόγω αυξημένων υπηρεσιακών
αναγκών, δεν ισχύει πάντα, καθώς εξαρτάται και από τη θέληση και τις ικανότητες
διαχείρισης του προσωπικού από την εκάστοτε Διοίκηση.
Η Ένωση Αθηνών, όπως απέδειξε στο πρόσφατο παρελθόν, στέκεται
αλληλέγγυα τόσο ηθικά όσο και νομικά δίπλα στους συναδέλφους των ομάδων,
με δυναμικές παρεμβάσεις όταν κλήθηκαν να αναλάβουν ευθύνες που δεν τους
αναλογούσαν, καθώς και σε περιπτώσεις τραυματισμού κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους.
Άπαντα τα ανωτέρω θέματα θα τύχουν και πάλι αντικείμενο των συναντήσεών
μας με τους αρμόδιους σε Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής, Γ.Α.Δ.Α. και Α.Ε.Α.
τόσο προφορικά όσο και με κατάθεση σχετικού υπομνήματος.
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Τα νέα της Υ.Α.Τ.
Επιμέλεια: ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης, ΚΟΣΜΙΔΗΣ Θεμιστοκλής, ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Αναστάσιος, ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΣ Γεώργιος, ΚΑΛΛΑΝΤΖΗΣ Γεώργιος,
ΣΦΥΡΛΑΣ Απόστολος, ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΣ Γεώργιος, ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ηλίας, ΧΙΟΝΙΔΗΣ Χρήστος, ΓΑΡΔΙΚΗΣ Δημήτριος, ΓΕΩΡΓΟΣ Κωνσταντίνος

Από την τρομοκρατική επίθεση στη Διμοιρία στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ πέρασαν
λίγοι μήνες και σχεδόν τίποτα δεν άλλαξε. Απλά ενισχύθηκε η περιοχή και με
άλλες δυνάμεις. Ελπίζουμε τώρα που πέρασαν και οι κρίσεις να επανεξεταστεί το
σχέδιο ασφαλείας πραγματικά και όχι πρόχειρα.
Άποψή μας και θα το λέμε πάντα είναι όχι στις σταθερές διμοιρίες. Είναι ο πιο
εύκολος στόχος.
Η μηνυτήρια αναφορά της Ένωσης Αθηνών για την προηγούμενη επίθεση,
τον Ιανουάριο του 2017, αρχίζει να παίρνει τον δρόμο της. Η Δικαιοσύνη λοιπόν
κινείται. Από εκεί θα δοθεί η λύση με τα σταθερά;

Υπήρχε καλή διάθεση για αυτήν τη δίκαιη αλλαγή. Που έχει κολλήσει;
Ελπίζουμε όχι στην ιδεοληψία ορισμένων.
Το ότι βγήκε διαταγή για ενίσχυση της ΔΑΕ και βρέθηκαν ελάχιστοι (κάπου
25 στους 25.000) αστυνομικοί της Αττικής να επιθυμούν να έρθουν, δεν
προβλημάτισε την Ηγεσία; Μόνη λύση είναι αυτό που αιτούμαστε.
Τα θερμά συγχαρητήριά μας στους συναδέλφους που βούτηξαν για το Σταυρό,
ανήμερα των Θεοφανείων, στη Λέσβο.

Ελπίζουμε μετά την αλλαγή ηγεσίας στη Γ.Α.Δ.Α. να πάψουν οι αστείες εντολές
που δεχόμασταν. Ιδίως στην Τοσίτσα, αυτά που δια ασυρμάτου διαβιβάζονταν
στις διμοιρίες είναι για «κωμωδία» και όχι για αστυνομικές δυνάμεις.
Να κλείνει επιτέλους και η Πατησίων, σε περίπτωση επεισοδίων, γιατί θα
θρηνήσουμε θύμα.
Η μεγαλύτερη εκκρεμότητά μας είναι η τροποποίηση του Π.Δ. των μεταθέσεων.
Πρέπει άμεσα να αλλάξει στο σημείο που δεν επιτρέπει στους νεοεξερχόμενους
όλων των βαθμών να τοποθετηθούν στη ΔΑΕΑ.

Η αγανάκτηση όλων μας έχει φτάσει στο απροχώρητο
Καθημερινά κινδυνεύουμε να καούμε ζωντανοί, μέσα σε μία γεωγραφική περιοχή της Αθήνας στην οποία όλοι οι αστυνομικοί αισθανόμαστε ανεπιθύμητοι ... Για
να μην πούμε επικηρυγμένοι. Τελικά πόσες χιλιάδες μολότοφ πρέπει να πέσουν για γίνει κάτι;
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Οικονομικά – Ασφαλιστικά – Συνταξιοδοτικά
Του Καραγιαννόπουλου Δημητρίου
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Νέο μισθολόγιο Αστυνομικών - Οι αλλαγές που επέρχονται στις κρατήσεις
των ασφαλιστικών εισφορών για κύρια σύνταξη και ΤΕΑΠΑΣΑ
Με την ψήφιση του ν.4488/13-9-2017, την υπουργική απόφαση για τον τρόπο
υπολογισμού των κρατήσεων του ΤΕΑΠΑΣΑ επήλθαν οι τελικές ρυθμίσεις για την
κράτηση των ασφαλιστικών εισφορών για την κύρια ,επικουρική σύνταξη και για
το ΕΦΑΠΑΞ
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 4488/2017
1) Για όσους υπηρετούν στο Δημόσιο και αμείβονται με ειδικά μισθολόγια,
από 1-1-2017 και εξής ως συντάξιμες αποδοχές, επί των οποίων υπολογίζονται
ασφαλιστικές εισφορές, θεωρούνται το σύνολο των μηνιαίων τακτικών αποδοχών,
με εξαίρεση μόνο:
α) την «προσωπική διαφορά» (σ.σ. το ποσό της αρνητικής διαφοράς μεταξύ
των αποδοχών που προκύπτουν από τα νέα ειδικά μισθολόγια του ν. 4472/2017
και των αποδοχών που προκύπτουν από τα ειδικά μισθολόγια πριν την εφαρμογή
του ν. 4472/2017).
β) την αποζημίωση πενθημέρου (46€/ημέρα) και τη νυχτερινή αποζημίωση
(2,77ευρώ/ώρα).
2) Οι συντάξιμες αποδοχές που προσδιορίζονται στις προηγούμενες
παραγράφους λαμβάνονται υπόψη και κατά τον υπολογισμό των ασφαλιστικών
εισφορών για επικουρική ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη και εφάπαξ παροχή.
Με το προηγούμενο μισθολόγιο η κράτηση για την κύρια σύνταξη σε όσους
ήταν παλαιοί ασφαλισμένοι υπολογίζονταν ως εξής (Β.Μ.+Ε.Χ.+ 176+ΕΠ.ΘΕΣχ
6.67) ενώ για τους νέους ασφαλισμένους το σύνολο των αποδοχών χ 6.67.
Δείτε στον παρακάτω πίνακα τι ίσχυε και τι ισχύει για τις κρατήσεις των
ασφαλιστικών εισφορών για το ΕΦΑΠΑΞ στο ΤΕΑΠΑΣΑ (ΤΠΑΣ και ΤΠΥΑΠ)

Για να γίνουν καλύτερα αντιληπτές οι αλλαγές που επέρχονται στις κρατήσεις
των ασφαλιστικών εισφορών για το ΕΦΑΠΑΞ στο ΤΠΑΣ και στο ΤΠΥΑΠ μετά την
απόφαση του Δ.Σ του ΤΕΑΠΑΣΑ δείτε τα παρακάτω παραδείγματα.
Στα παραδείγματα αναφέρω μόνο τους παλαιούς ασφαλισμένους γιατί σε
αυτούς υπάρχουν οι μεγαλύτερες μεταβολές.
1.) Υ/Α παλαιός ασφαλισμένος (πρ. από Α.Π.) που υπάγεται στην Β κατηγορία
στο κλιμάκιο 7 με την μισθοδοσία του Ιανουαρίου του κρατήθηκε για το ΤΠΥΑΠ
το ποσό των 152,2 ευρώ (Παλαιός τρόπος υπολογισμού 2085χ7.3%=152,2) μετά
την απόφαση του ΤΕΑΠΑΣΑ με τον νέο τρόπο υπολογισμού θα του κρατηθούν
(2085χ5%=104,25) δηλαδή 47,95 ευρώ λιγότερα. Με το παλαιό μισθολόγιο
όμως η κράτηση για το ΤΠΥΑΠ ήταν 96 ευρώ περίπου (Β.Μ 1178+1/5 Ε.Χ
141,2Χ7.3%=96.3). Άρα με το νέο μισθολόγιο θα του κρατούνται 8.02 ευρώ
παραπάνω.
2.) ΑΡΧ/ΚΑΣ παλαιός ασφαλισμένος (πρ. από Ε.Χ.) που υπάγεται στην Β
κατηγορία στο κλιμάκιο 10 με την μισθοδοσία του Ιανουαρίου του κρατήθηκε για
το ΤΠΑΣ το ποσό των 183,84 ευρώ.
(Παλαιός τρόπος υπολογισμού 1925+317χ8.2%=183,84) μετά την
απόφαση του ΤΕΑΠΑΣΑ με τον νέο τρόπο υπολογισμού θα του κρατηθούν
(1925+317χ8.%=179,04) δηλαδή 4,08 ευρώ λιγότερα. Με το παλαιό
μισθολόγιο η κράτηση για το ΤΠΑΣ ήταν 180 ευρώ περίπου (Β.Μ1178 + Ε.Χ

706,8+317 Χ8.2%=180,54)). Άρα με το νέο μισθολόγιο θα του κρατούνται 1.5
ευρώ λιγότερα.
Για να δούμε τις αλλαγές που επέρχονται στις κρατήσεις των ασφαλιστικών
εισφορών για την κύρια σύνταξη δείτε τα παρακάτω παραδείγματα.
Οι νέοι ασφαλισμένοι θα έχουν λιγότερες κρατήσεις στα πενθήμερα και στα
νυχτερινά γιατί σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4488/2017 και ν. 4472/2017,
απαλλάσσονται πλέον από κρατήσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία. Στους παλαιούς
ασφαλισμένους δεν υπήρχαν κρατήσεις στα πενθήμερα και τα νυχτερινά για τα
ασφαλιστικά ταμεία.
Κράτηση για σύνταξη (ΕΦΚΑ)
1. ΑΡΧ/ΚΑΣ παλαιός ασφαλισμένος έγγαμος με τέκνο που υπάγεται στην
Β κατηγορία στο κλιμάκιο 10 και υπηρετεί στα ΜΑΤ με την μισθοδοσία του
Ιανουαρίου του κρατήθηκε για την σύνταξη του (ΕΦΚΑ) το ποσό των 155.41 (
Β.Μ. 1925+205 ΙΔ.ΣΥΝ.+50 ΕΠΙΔ. ΤΕΚΝΩΝ+150 ΕΠΙΔ.ΔΑΕχ6.67%) 155.41.
Ενώ
με
τον
παλαιό
τρόπο
(Β.Μ.1178+ΕΠ.ΧΡ.706,80+176+ΕΠ.
ΘΕΣ68,46χ6.67=142,02).
Δηλαδή αύξηση ασφαλιστικών εισφορών 13,39
2. ΑΡΧ/ΚΑΣ παλαιός ασφαλισμένος έγγαμος με τέκνο που υπάγεται στην Β
κατηγορία στο κλιμάκιο 10 με την μισθοδοσία του Ιανουαρίου του κρατήθηκε για
την σύνταξη του (ΕΦΚΑ) το ποσό των 145.40 (Β.Μ. 1925+205 ΙΔ.ΣΥΝ.+50 ΕΠΙΔ.
ΤΕΚΝΩΝχ6.67%=145.40).
Ενώ
με
τον
παλαιό
τρόπο
(Β.Μ.1178+ΕΠ.ΧΡ.706,80+176+ΕΠ.
ΘΕΣ68,46χ6.67=142,02).
Δηλαδή αύξηση ασφαλιστικών εισφορών 3,38
3. ΑΡΧ/ΚΑΣ παλαιός ασφαλισμένος έγγαμος χωρίς τέκνα που υπάγεται στην
Β κατηγορία στο κλιμάκιο 10 με την μισθοδοσία του Ιανουαρίου του κρατήθηκε
για την σύνταξη του (ΕΦΚΑ) το ποσό των 132.02 (Β.Μ. 1925+55 ΙΔ.ΣΥΝ
χ6.67%=132.02).
Ενώ
με
τον
παλαιό
τρόπο
(Β.Μ.1178+ΕΠ.ΧΡ.706,80+176+ΕΠ.
ΘΕΣ68,46χ6.67=142,02).
Δηλαδή μείωση ασφαλιστικών εισφορών 10 ευρώ.
4. Υ/Α παλαιός ασφαλισμένος που υπάγεται στην Β κατηγορία στο κλιμάκιο
7 και υπηρετεί στα ΜΑΤ με την μισθοδοσία του Ιανουαρίου του κρατήθηκε για
την σύνταξη του (ΕΦΚΑ) το ποσό των 161,41 ευρώ (Β.Μ 2085+185 ΙΔ.ΣΥΝΕΠΙΔ.
+150 ΕΠΙΔ.ΔΑΕχ6 χ 6.67%=161,41).
Ενώ
με
τον
παλαιό
τρόπο
(Β.Μ.1178+ΕΠ.ΧΡ.706,80+176+ΕΠ.
ΘΕΣ68,46χ6.67= 142,02).
Δηλαδή αύξηση ασφαλιστικών εισφορών 19,39 ευρώ.
5. Υ/Α παλαιός ασφαλισμένος έγγαμος που υπάγεται στην Β κατηγορία στο
κλιμάκιο 7 με την μισθοδοσία του Ιανουαρίου του κρατήθηκε για την σύνταξη του
(ΕΦΚΑ) το ποσό των 151,49 ευρώ (Β.Μ 2085+185 ΙΔ.ΣΥΝΕΠΙΔ. χ 6.67%=151,49).
Ενώ
με
τον
παλαιό
τρόπο
(Β.Μ.1178+ΕΠ.ΧΡ.706,80+176+ΕΠ.
ΘΕΣ68,46χ6.67=142,02).
Δηλαδή αύξηση ασφαλιστικών εισφορών 9,40 ευρώ.
Αναγνώριση χρόνου φοίτησης της Σχολής μέχρι το έτος 1995
Αξίζει να αναγνωρίσεις την σχολή, για ποιο λόγο και πώς θα υπολογισθούν
οι κρατήσεις;
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (Β’ - 4603) την 28 Δεκεμβρίου 2017 δίνεται η δυνατότητα στους
συναδέλφους που είναι μέτοχοι στο Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
να αναγνωρίσουν τον χρόνο φοίτησης στις Σχολές πρώην Χωροφυλακής, πρώην
Αστυνομίας Πόλεων και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας μέχρι το έτος
1995 με την απόδοση της προβλεπόμενης εισφοράς, υπέρ των Τ.Π.ΑΣ. και
Τ.Π.Υ.Α.Π., αντίστοιχα.
Αξίζει όμως κάποιος να αναγνωρίσει την σχολή, για ποιο λόγο και πώς θα
υπολογισθούν οι αντίστοιχες ασφαλιστικές κρατήσεις;
Η αναγνώριση του χρόνου φοίτησης στις Σχολές (Αστυφυλάκων) της
Ελληνικής Αστυνομίας, ως πραγματικού χρόνου υπηρεσίας δίνει την δυνατότητα
στους μετόχους για:
α) Χορήγηση εφάπαξ σε εν ενεργεία συναδέλφους με την συμπλήρωση
35ετων από την ημερομηνία καταβολής εισφορών.
β) Χορήγηση εφάπαξ σε όσους συναδέλφους συνταξιοδοτηθούν και έχουν
συμπληρώσει 30 έτη από την ημερομηνία καταβολής εισφορών.
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Η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση δεν ορίζει χρονικό περιορισμό που
μπορεί κάποιος να αιτηθεί την αναγνώριση της σχολής.
Το ποσό που θα καταβληθεί για την αναγνώριση του χρόνου φοίτησης στις
Σχολές (Αστυφυλάκων) της Ελληνικής Αστυνομίας θα επιστραφεί με την χορήγηση
του ΕΦΑΠΑΞ σύμφωνα με τον τρόπο υπολογισμού που προβλέπεται.
Το απαιτούμενο χρηματικό ποσό για την αναγνώριση του χρόνου φοίτησης
καθορίζεται επί των λαμβανομένων κατά την ημερομηνία της αίτησης, τακτικών
αποδοχών των ενδιαφερομένων, στις οποίες υπολογίζονται οι αντίστοιχες
ασφαλιστικές κρατήσεις και με το ισχύον κατά την ημερομηνία αυτή ποσοστό
κράτησης.
Το υπολογιζόμενο ποσό δύναται να εξοφλείται εφάπαξ ή και μέχρι δώδεκα
(12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, σε κάθε περίπτωση δεν απονέμεται το εφάπαξ
χρηματικό βοήθημα πριν την ολοσχερή εξόφληση του άνω ποσού.
Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο στους εν ενεργεία ασφαλισμένους των
Τομέων Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α..
Παραδείγματα
α) ΑΡΧ/ΚΑΣ παλαιός ασφαλισμένος (προερχ. από Ε.Χ.) που υπάγεται στην Β
κατηγορία στο κλιμάκιο 10 θα του κρατηθεί για την αναγνώριση 6 μηνών σχολής
για το ΤΠΑΣ το ποσό των (1925+317χ8.%=179,04χ6 μήνες)=1074 Ευρώ.
Το ποσό αυτό θα του επιστραφεί όταν θα εισπράξει το ΕΦΑΠΑΞ.
β) Υ/Α παλαιός ασφαλισμένος (προερχ. από Α.Π.)που υπάγεται στην Β
κατηγορία στο κλιμάκιο 7 θα του κρατηθεί για την αναγνώριση 6 μηνών σχολής
για το ΤΠΥΑΠ το ποσό των (2085χ5%=104,25χ6 μήνες)=625,5
γ) ΑΡΧ/ΚΑΣ νέος ασφαλισμένος,έγγαμος με τέκνο που υπάγεται στην Β
κατηγορία στο κλιμάκιο 13 θα του κρατηθεί για την αναγνώριση 6 μηνών σχολής
για το ΤΠΑΣ η ΤΠΥΑΠ το ποσό των (1725+205+50χ5.%=99χ6 μήνες)=594 Ευρώ.
- Συνεπώς η αναγνώριση της σχολής δίνει το δικαίωμα για λήψη του
ΕΦΑΠΑΞ νωρίτερα (ανάλογα τη διάρκεια της σχολής).
- Δεν υπάρχει λόγος να βιαστεί κάποιος για να την αναγνωρίσει από
την στιγμή που η υπουργική απόφαση δεν έχει χρονικό περιορισμό.
- Στην αυτεπάγγελτη αποστρατεία (όριο ηλικίας ή συμπλήρωση ετών),
δεν έχει σημασία η αναγνώριση αφού ο συνάδελφος που αποστρατεύεται
δικαιούται το εφάπαξ “άμεσα”.
- Η αναγνώριση δεν εφαρμόζεται για τους χρόνους της σχολής
των Αξιωματικών ή τη σχολής των Αστυφυλάκων που εισήλθαν με
πανελλήνιες εξετάσεις.
(Τ.Ε.Α.Ε.Χ. – Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π.)
Απαιτούμενος χρόνος για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος
για την επικουρική σύνταξη από τους τομείς Επικουρικής Ασφάλισης
Εκτός από τις αλλαγές που επήλθαν στη συνταξιοδοτική νομοθεσία που
διέπει το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και ειδικά ως προς την
θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για την κύρια σύνταξη σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3865/2010 ανάλογες αλλαγές επήλθαν και στον απαιτούμενο
χρόνο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος από τους τομείς Επικουρικής
Ασφάλισης
Έτσι σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και τις αποφάσεις που
έχουν πάρει τα αντίστοιχα ταμεία, ο χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για τη
θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος- δηλαδή συμπλήρωση ελαχίστου
χρόνου πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ή ασφάλισης, προκειμένου ο
ασφαλισμένος να έχει δικαίωμα λήψης επικουρικής σύνταξης-, μετόχων των
Επικουρικών Τομέων Τ.Ε.Α.Ε.Χ. – Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π., που εξήλθαν ή θα εξέλθουν της
Ελληνικής Αστυνομίας, είναι οι παρακάτω:
Αστυνομικοί που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31-12-2014
(Έχουν συμπληρώσει 24 έτη 6 μήνες και 1 ημέρα )
Μόνο σε περιπτώσεις παραίτησης υπάρχουν ελάχιστα έτη ασφάλισης για την
λήψη επικουρικής σύνταξης.
Τα ελάχιστα έτη ασφάλισης που απαιτούνται είναι τα εξής
1. Θεμελίωση δικαιώματος χορήγησης Επικουρικής Σύνταξης
- Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2011: 26 έτη
- Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2012: 27,5 έτη
- Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2013: 29 έτη
- Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2014: 30,5 έτη
Όσοι απομακρύνονται από την Υπηρεσία χωρίς αίτηση τους [αυτεπάγγελτη
αποστρατεία, όριο ηλικίας στο βαθμό, ανικανότητα που οφείλεται ή μη στην
υπηρεσία], θεμελιώνουν δικαίωμα και τους χορηγείται η επικουρική σύνταξη, με
ελάχιστο χρόνο ασφάλισης στους Επικουρικούς Τομείς του Ταμείου, ίσο με το
χρόνο που απαιτείται για τη χορήγηση της κύριας σύνταξης.
2. Αστυνομικοί που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά την 01-01-2015
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Για τη θεμελίωση δικαιώματος και χορήγηση επικουρικής σύνταξης απαιτούνται
40 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ή η συμπλήρωση του 60ου έτους της
ηλικίας τους.
3. Αστυνομικοί που έχουν τρία [3] παιδιά και πάνω
- Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2011: 21 έτη
- Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2012: 23 έτη
- Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2013: 25 έτη
Από το έτος 2014 και μετά άνδρες και γυναίκες που έχουν τρία τουλάχιστον
παιδιά, έχουν την ίδια μεταχείριση με το υπόλοιπο ένστολο προσωπικό,
αναφορικά με το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για τη θεμελίωση και χορήγηση
επικουρικής σύνταξης.
Ο διπλασιασμός του χρόνου που διανύθηκε στις προβλεπόμενες από τις
διατάξεις του άρθρο 40 παρ. 5 του Π.Δ. 169/2007 υπηρεσίες [μάχιμη 5ετία], σε
περίπτωση παραίτησης ισχύει για μεν τους άνδρες μετά τη συμπλήρωση 24 ετών
6μηνών και 1 ημέρα πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, για δε τις γυναίκες με τη
θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης όπως αυτή ισχύει για κάθε έτος από το 2011 και
εντεύθεν [21 έτη το 2011, 23 έτη το 2012, κλπ].
Υπηρεσίες που συνυπολογίζονται για τη θεμελίωση δικαιώματος επικουρικής
σύνταξης.
- Ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης στους Επικουρικούς Τομείς του Ταμείου.
- Η στρατιωτική θητεία.
- Ο χρόνος της σχολής Αστυφυλάκων & Πυροσβεστών, με την προϋπόθεση
ότι έγιναν κρατήσεις για τους Επικουρικούς Τομείς.
- Ο χρόνος προϋπηρεσίας που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο στο δημόσιο
ή το φορέα κύριας ασφάλισης [ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΝΑΤ, κλπ], καθώς και ο χρόνος των
ένστολων που υπηρέτησαν στις ένοπλες δυνάμεις ως Ο.Π.Υ. και Ε.Π.Υ., που
αναγνωρίζεται ως συντάξιμος.
- Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης.
- Ο χρόνος σπουδών υπό την προϋπόθεση ο χρόνος αυτός να μη λογίζεται
συντάξιμος από άλλες διατάξεις.
- Ο χρόνος όσων υπηρέτησαν ως Ο.Π.Υ. και Ε.Π.Υ., για τον οποίο
ασφαλίσθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, αναγνωρίζεται από το Δημόσιο, ως
χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, με Πράξη από το Γ.Λ.Κ., κατόπιν
αίτησης του ενδιαφερομένου.
Οι ασφαλιστικές εισφορές του ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ (επικουρικό ΙΚΑ) των παραπάνω
προσώπων, μεταφέρονται αρχικώς στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, ο χρόνος αυτός
συνυπολογίζεται για επικουρική σύνταξη μέσω των διατάξεων της διαδοχικής
ασφάλισης και κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, μεταφέρεται στα αντίστοιχα
Επικουρικά ή Μετοχικά Ταμεία (π.χ. για τους ασφαλισμένους στην πρώην Ελληνική
Χωροφυλακή, στο Μ.Τ.Σ. ή στο Τ.Ε.Α.Ε.Χ.).
Χρόνοι που εξαιρούνται για τη θεμελίωση δικαιώματος επικουρικής σύνταξης.
Της διαθεσιμότητας, εφόσον οφείλεται σε αξιόποινη πράξη για την οποία
επακολούθησε αμετάκλητη καταδίκη ή παράπτωμα για το οποίο επακολούθησε
έξοδος από την υπηρεσία ή μετάθεση σε αργία με απόλυση.
Της αργίας με πρόσκαιρη παύση, εφόσον υπερβαίνει τους 6 μήνες.
Της έκτισης ποινικής καταδίκης που επιβλήθηκε από οποιοδήποτε δικαστήριο,
εκτός εάν επακολούθησε απαλλαγή.
Της αργίας με απόλυση, καθώς και της προσωρινής κράτησης, εκτός εάν
επακολούθησε απαλλαγή.
Χρόνοι που αναγνωρίζονται για τη θεμελίωση επικουρικής σύνταξης με
εξαγορά.
- Η διάρκεια της στρατιωτικής θητείας.
- Ο χρόνος της σχολής κατάταξης, εφόσον δεν έγιναν κρατήσεις υπέρ των
Επικουρικών Τομέων.
- Ο ελάχιστος χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός πτυχίου σχολής Α.Ε.Ι.
της ημεδαπής ή της - αλλοδαπής, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάταξής τους,
εφόσον αυτός δεν λογίζεται ως συντάξιμος με άλλες διατάξεις.
- Κάθε προϋπηρεσία που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο στο Δημόσιο ή φορέα
κύριας ασφάλισης, εφόσον για τον χρόνο αυτό ο ασφαλισμένος δεν είχε άλλη
επικουρική ασφάλιση εκτός του Μ.Τ.Π.Υ..
- Η μάχιμη 5ετία [παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι].
- Ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο
[Ε.Κ.Α.Μ.-Τ.Ε.Ε.Μ., κλπ], με βάση και τις προϋποθέσεις των διατάξεων των αρθ.
40 & 41του Π.Δ. 169/2007 και του αρθ. 8 του Ν. 2084/1992.
Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει την αυξημένη από 01-01-2011 πραγματική
συντάξιμη υπηρεσία που απαιτείται για τη θεμελίωση και λήψη επικουρικής
σύνταξης και δεν επιθυμούν να αναγνωρίσουν συντάξιμο χρόνο με εξαγορά,
η επικουρική σύνταξη που δικαιούνται και αναλογεί στο χρόνο πραγματικής
ασφάλισης στους Επικουρικούς Τομείς του Ταμείου, θα καταβληθεί με τη
συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσής
τους. Όταν συμπληρωθεί το όριο ηλικίας, θα πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση
για απονομή μερίσματος.
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Τέλος στην ειδική εγγυητική σφραγίδα συμμετοχής φαρμάκων
του ΚΥΥΑΠ – Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση και στο ΤΕΑΠΑΣΑ

Των
Πανταζή Βασιλείου
Χρυσάφη Γρηγόρη
Αντιπροέδρου Οικονομικών Π.Ο.ΑΣ.Υ. Α’ Αντιπροέδρου Ε.ΑΣ.Υ.Α.
Μέλους Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Μια από τις μεγαλύτερες και καινοτόμες ενέργειες της τελευταίας εικοσαετίας,
θεωρείται από τους εμπλεκόμενους στο χώρο της ασφάλισης, η ενέργεια της
τωρινής διοίκησης του ΤΕΑΠΑΣΑ να καταργήσει σταδιακά την «Ειδική Εγγυητική
Σφραγίδα» (τριγωνικού σχήματος) της συμμετοχής φαρμάκων του Κλάδου Υγείας
Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Κ.Υ.Υ.Α.Π.) και να υιοθετήσει την Ηλεκτρονική
Συνταγογράφηση.
Για όσους δε γνωρίζουν, ο προαναφερόμενος Κλάδος Υγείας συνεστήθη με
τις διατάξεις του ν.δ. 4019/59 και εν συνεχεία, με βάση τον ιδρυτικό νόμο του
ΤΕΑΠΑΣΑ, εντάχθηκε με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια στο Ταμείο του
πρώην Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Σκοπός του εν λόγω Κλάδου είναι η
χορήγηση συμπληρωματικών παροχών υγείας στις περιπτώσεις που προβλέπεται
αυτό και στο ποσοστό συμμετοχής που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι του, αλλά
και τα μέλη των οικογενειών τους, για την παρεχόμενη σε αυτούς από το Δημόσιο
νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Επίσης, χορηγεί παροχές
και για την ιατροφαρμακευτική, νοσοκομειακή και πρόσθετη περίθαλψη, την
οποία δεν παρέχει το Δημόσιο στους ασφαλισμένους του, όπως εργαστηριακές
εξετάσεις, επίδομα τοκετού κ.λπ.
Στο σημείο αυτό, προκειμένου να γίνει κατανοητή η παραπάνω αναφέρουσα
καινοτομία, αξίζει να σημειωθεί ότι, για να καταβάλει ο Κλάδος Υγείας το
ποσοστό συμμετοχής του στην περίπτωση της φαρμακευτικής περίθαλψης των
διαμενόντων σε περιοχές εκτός Αττικής, ο ασφαλισμένος αρχικώς πληρώνει το
ποσοστό συμμετοχής (25% ή 10% επί της τιμής αναφοράς που αναγράφεται
στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση) στο φαρμακείο και στη συνέχεια
αποστέλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να εκκαθαριστεί η δαπάνη, να γίνει
ενταλματοποίηση και τέλος να κατατεθεί το εκκαθαρισθέν χρηματικό ποσό στο
λογαριασμό του. Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλισμένος υφίσταται ταλαιπωρία και
χρονική καθυστέρηση, αφού αναγκάζεται να προσέρχεται στην κεντρική Υπηρεσία
του Κλάδου Υγείας για να υποβάλλει τα προς εκκαθάριση δικαιολογητικά ή να
στέλνει αυτά από την επαρχία (ατομικά ή υπηρεσιακά), επωμιζόμενος ένα εύλογο
χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να εισέλθει η αλληλογραφία στο Ταμείο,
προκειμένου να του επιστραφούν τα χρήματά του.
Οφείλουμε εδώ, αφού ήδη θα έχει γεννηθεί στον αναγνώστη η απορία
τι μέλλει γενέσθαι με τους διαμένοντες εντός Αττικής, να αναφέρουμε ότι ο
Κ.Υ.Υ.Α.Π. είχε ήδη εστιάσει στο πρόβλημα πριν περίπου τριάντα έτη και σύναψε
τις από 29/01/1993 και 03/06/1999 Συλλογικές Συμβάσεις Αορίστου Διαρκείας
Προμήθειας Φαρμάκων με τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Αττικής και Πειραιά
αντίστοιχα, προκειμένου οι προαναφερόμενοι ασφαλισμένοι, οι οποίοι φέρουν
στη συνταγή τους την παραπάνω «Ειδική Εγγυητική Σφραγίδα», να απαλλάσσονται
της υποχρέωσης καταβολής χρηματικού αντιτίμου στο Φαρμακείο που εκτελείτο η
συνταγή. Ο Κλάδος Υγείας στη συνέχεια, καταβάλλει στα φαρμακεία τη συμμετοχή
που προκύπτει για τους ασφαλισμένους του, μέσω των ανωτέρω Φαρμακευτικών
Συλλόγων.

Τον Φεβρουάριο του 2010, η ελληνική πολιτεία ενέταξε την ηλεκτρονική
συνταγογράφηση ως μέρος του γενικότερου σχεδίου ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, ενώ αυτή καθιερώθηκε αργότερα και ως υποχρέωση στην πρώτη
δανειακή σύμβαση της Ελλάδας (Μνημόνιο Ι – Μάιος 2010). Μετά από πολλά
προβλήματα, στο τέλος του 2011, υπεγράφη η σχετική ΚΥΑ και υιοθετήθηκε η
χρήση της εφαρμογής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκου: www.e-syntagografisi.gr, στο πλαίσιο αναβάθμισης, τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς
τους ασφαλισμένους, όσο και των συνθηκών εργασίας των συμβεβλημένων με
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παροχών υγείας.
Το ΤΕΑΠΑΣΑ, ως ένας βιώσιμος και εκσυγχρονισμένος ασφαλιστικός φορέας,
δε θα μπορούσε να μη χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες που παρείχε το νέο
πλαίσιο συνταγογράφησης φαρμάκων και από τα τέλη του 2016 ξεκίνησε όλες τις
ενέργειες για την ένταξή του σε αυτό, ως συμπληρωματικός ανεξάρτητος φορέας
παροχών υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η προαναφερθείσα ένταξη, κρίθηκε από την
τρέχουσα διοίκηση του Ταμείου ιδιαίτερα επωφελής, αφού θα συνέβαλε στην
ταχύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του, αλλά και στην
αποτελεσματική λειτουργία του Κλάδου Υγείας του ΤΕΑΠΑΣΑ. Αποτέλεσμα
αυτής της διαδικασίας θα είναι η αντικατάσταση της ειδικής εγγυητικής σφραγίδας
συμμετοχής φαρμάκων επί των ηλεκτρονικά εκδιδόμενων συνταγών, με την
ηλεκτρονικά εκδιδόμενη σήμανση επί της ηλεκτρονικής συνταγής για τους
ασφαλισμένους του Κλάδου Υγείας.
Το Ταμείο, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του παραπάνω εγχειρήματος, έχει
πραγματοποιήσει συναντήσεις και επαφές με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και τον
Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, καθώς και τους τοπικούς Φαρμακευτικούς
Συλλόγους όλης της χώρας, προκειμένου να συμφωνηθεί ότι το ηλεκτρονικό
«σφραγιδάκι» θα μπαίνει σε έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μέσω της ΗΔΙΚΑ, καθώς
και να επιτευχθεί η άμεση διεκπεραίωση κάθε λεπτομέρειας ή και δυσχέρειας
που τυχόν προκύψει. Στην παρούσα φάση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη όλες
οι αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση του προαναφερόμενου σκοπού, ο
οποίος θα ωφελήσει σημαντικά όλους τους ασφαλισμένους του Κλάδου Υγείας
ανά την επικράτεια και έχουν λάβει υπογραφή οι σχετικές συμβάσεις με τους
Φαρμακευτικούς Συλλόγους Αττικής, Πειραιά και Αχαΐας. Στο αμέσως προσεχές
χρονικό διάστημα έχει προγραμματισθεί να υπογραφεί και η σύμβαση με τον
Φαρμακευτικό Σύλλογο Ηρακλείου, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλοι Σύλλογοι
που θα συμφωνήσουν με τη διαδικασία.
Κλείνοντας, επισημαίνουμε ότι, το ηλεκτρονικό «σφραγιδάκι» θα εφαρμοστεί
πιλοτικά από 15-01-2018 και ολοκληρωτικά από 01-02-2018, ενώ η ένδειξη πως
ο ασφαλισμένος ανήκει στον Κ.Υ.Υ.Α.Π. για τη συμμετοχή του στη φαρμακευτική
δαπάνη πέραν της συμμετοχής του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., θα εμφανίζεται, τόσο στην οθόνη
του γιατρού, όσο και στην εκτυπωμένη συνταγή.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του ΤΕΑΠΑΣΑ για τις κρατήσεις και τα εφάπαξ βοηθήματα
Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4603) η Υπουργική Απόφαση με την οποία τροποποιούνται οι καταστατικές
διατάξεις του ΤΕΑΠΑΣΑ. Ειδικότερα, τροποποιείται αναδρομικά από 01-01-2017,
τόσο ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, όσο και οι
ασφαλιστικές κρατήσεις των ένστολων ασφαλισμένων του προαναφερόμενου
Ταμείου. Επισημαίνεται ότι, η ως άνω τροποποίηση μειώνει για πρώτη φορά
το ποσοστό των ασφαλιστικών κρατήσεων, χωρίς να επηρεάζει τη βιωσιμότητα
του Ταμείου, καθώς και το ύψος του χορηγούμενου εφάπαξ βοηθήματος, ενώ
στις περιπτώσεις που παρουσιάζεται ελάχιστη αύξηση ασφαλιστικών εισφορών
υπάρχει ανάλογη αύξηση και στις παροχές.
Τέλος, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι, το ως άνω κείμενο της Υ.Α. είναι
ταυτόσημο με το αντίστοιχο κείμενο που προέκυψε από τις αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑΠΑΣΑ, στο οποίο συμμετέχει δια εκπροσώπου
της η ΠΟΑΣΥ.
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Αρχιμηνιά και Αρχιχρονιά!!!
Ο Άγιος Βασίλης έφερε την… καθαριότητα!!!

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών από την 1 Ιανουαρίου 2018,
εκτός από το νέο έτος, καλωσορίζει στις Αστυνομικές Υπηρεσίες της Αθήνας και
τα συνεργεία καθαριότητας που επιστρέφουν -όχι προσωρινά ελπίζουμε-, ύστερα
από απουσία δύο ετών, με εξαίρεση μεμονωμένους μήνες.
Ο αγώνας της Ένωσής μας με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, με τον συμβολικό
καθαρισμό της ΓΑΔΑ, με έγγραφες καταγγελίες - καλέσματα προς την Διεύθυνση
Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντολογικής Υγιεινής της Περιφέρειας Αττικής
ώστε η τελευταία να προβεί σε έλεγχο και να αποτυπώσει τα ευρήματα της σε

δύο σχετικές εκθέσεις, «έπιασαν τόπο». Τα πορίσματα του προαναφερόμενου
ελεγκτικού μηχανισμού αποτελούν πραγματικό κόλαφο για τις συνθήκες που
επικρατούσαν στις Αστυνομικές Υπηρεσίες, με τις εκθέσεις των υγειονομικών
ελέγχων της να αποστέλλονται στην Φυσική και Πολιτική μας Ηγεσία.
Η δημοσιοποίηση των ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας που επικρατούσε
στις Υπηρεσίες μας, προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κλπ, γνωρίζουμε ότι
«στενοχωρούσε» κάποιους που φαίνεται ότι ενδιαφέρονταν μόνο για την ανέλιξη
τους. Όλη αυτή η προσπάθεια της Ένωσης δεν ήταν συνδικαλιστικό παιχνίδι, όπως
δεξιά και αριστερά διαδίδανε ορισμένοι, αλλά ήταν η αγωνία στο τι αντιμετωπίζουν
κάθε μέρα οι συνάδελφοί μας.
Εάν όμως η Ένωση Αθηνών, συνέβαλλε έστω και ελάχιστα, στην αφύπνιση
των αρμοδίων υπηρεσιακών και πολιτικών παραγόντων, για την επιτάχυνση
της χαώδους γραφειοκρατικής διαδικασίας (με τους συνεχείς διαγωνισμούς
καθαριότητας που δεν τελεσφόρησαν) και την ανάθεση -επιτέλους- του έργου της
καθαριότητας των Αστυνομικών Υπηρεσιών, τότε για εμάς σίγουρα άξιζε ο κόπος.
Πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε τους «ήρωες»
συναδέλφους μας, που καθημερινά έδιναν τον
«οβολό» τους διατηρώντας ΜΟΝΟΙ τους τις
Αστυνομικές Υπηρεσίες σε αξιοπρεπή κατάσταση
από πλευράς καθαριότητας, από τον ήδη πενιχρό
και πετσοκομμένο μισθό τους.
Είναι αδιανόητο ένα Κράτος που θέλει να λέγεται
πολιτισμένο, να μην μπορεί να εξασφαλίσει συνθήκες
υγιεινής στους εργαζόμενους αστυνομικούς και
στους πολίτες.

Στην υγεία
και την
ασφάλεια
δεν
μπαίνουν
κόφτες!

Ανεξόφλητες αποζημιώσεις πρακτικής
εκπαίδευσης της σειράς 2011-2013

Πραγματοποιήθηκε την 4 Ιανουαρίου 2018 έκτακτη συνάντηση αντιπροσωπείας
των Δ.Σ των Ενώσεών μας, παρουσία του Οργανωτικού γραμματέα – Αν. Ταμία της
Π.Ο.ΑΣ.Υ Χαντζόπουλου Θεόδωρου και του Νομικού συμβούλου Σκαμπαρδώνη
Βάϊου, με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου της
ΕΛ.ΑΣ, Υποστράτηγο κ. Κωτσάκη Γεώργιο.
Κύριο αντικείμενο της συνάντησης ήταν η συνεχιζόμενη παράνομη σιωπηρή
άρνηση της Διοίκησης να αποδοθούν και να πληρωθούν επιτέλους στους

συναδέλφους της σειράς 2011-2013, οι νόμιμες αποζημιώσεις της πρακτικής
τους εκπαίδευσης. Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση πληρωμής των οφειλών
έχει δημιουργήσει έντονες και εύλογες ανησυχίες στους ενδιαφερόμενους
συναδέλφους και οι διαβεβαιώσεις που λάβαμε για “αόριστη μελλοντική
νομοθετική ρύθμιση έτσι ώστε να ξεπεραστούν τυπικές ελλείψεις” σε καμία
περίπτωση δεν μας ικανοποίησαν γιατί κυρίως δεν προσδιορίζουν το διάστημα
τακτοποίησης των πληρωμών, με ότι αυτό συνεπάγεται.
Καλούμε τις συναδέλφισες και τους συναδέλφους ενδιαφερόμενους,
της σειράς 2011-2013 να προσέλθουν στα γραφεία των Ενώσεών μας και
να γνωστοποιήσουν με ατομική έγγραφη δήλωσή τους ότι δεν έχουν
πληρωθεί, για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες επίλυσης του θέματος.
Οι συνάδελφοι, μέλη των Ενώσεών μας, πρέπει να έχουν απαραίτητα
μαζί τους αντίγραφο των ανεκτέλεστων προσωπικών υπομνημάτων
μέσω της εφαρμογής POL.

Εκλογή νέου Προέδρου στην Ένωση Αθηνών
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αθηνών κατά τη συνεδρίασή του την 1912-2017, έκανε δεκτή την παραίτηση του ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ
Χρήστου από τη θέση του Προέδρου.
Κατόπιν τούτου και αφού τηρήθηκαν οι από το
καταστατικό προβλεπόμενες διαδικασίες το Δ.Σ. με μυστική
ψηφοφορία εξέλεξε νέο Πρόεδρο του Δ.Σ. τον μέχρι
πρότινος Α’ Αντιπρόεδρο ΠΑΚΟ Δημοσθένη.
Στη θέση του Α’ Αντιπροέδρου εξελέγη με τις
προβλεπόμενες διαδικασίες ο ΧΡΥΣΑΦΗΣ Γρηγόριος.
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Αλλαγές και λάθη στα σημειώματα αποδοχών
Τις τελευταίες ημέρες του Δεκεμβρίου
2017 η Ένωση Αθηνών δέχθηκε πλήθος
καταγγελιών συναδέλφων, ότι διαπίστωσαν
στα πρόσφατα σημειώματα αποδοχών
σοβαρές διαφορές και αναντιστοιχίες σε σχέση
με ότι έως τότε γνώριζαν. Η εφαρμογή του νέου
μνημονιακού μισθολογίου έχει δημιουργήσει
εν τέλει ακόμη μια χαοτική κατάσταση στους
πενιχρούς μισθούς των συναδέλφων.

Από την πρώτη στιγμή το συνδικαλιστικό μας κίνημα
στάθηκε απέναντι στο νέο μισθολόγιο περικοπών και ζήτησε
εξαρχής την ολοκληρωτική απόσυρσή του και όχι την
αναστολή εφαρμογής του. Όμως, φωνή βοώντος εν τη ερήμω.
Η Ένωση Αθηνών κάλεσε τους συναδέλφους μας
που παρατηρούν αστοχίες, ασάφειες και ανακρίβειες στις
μισθοδοσίες τους να απευθυνθούν στην Ένωσή μας για να
αποτυπωθούν τα λάθη ώστε να διατυπωθούν ερωτήματα και
να δοθούν απαντήσεις για όλες τις περιπτώσεις.

Η
γνώση
δεν
φορά
κόφτες

Η Ένωση Αθηνών ενημερώνει τα μέλη της για το νέο μισθολόγιο
Με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων
Δυνάμεων που νομοθετήθηκε με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης και χωρίς
δημόσια διαβούλευση, τον Μάιο του 2017, επιβεβαιώθηκαν οι εκτιμήσεις
της Ένωσής μας, για μειώσεις στις τακτικές αποδοχές για την πλειοψηφία των
αστυνομικών, ιδίως των χαμηλόβαθμων, μετά και την πολλαπλή μείωση που
έχουν υποστεί οι μισθοί μας τα τελευταία χρόνια.
Το συνδικαλιστικό κίνημα από την ημέρα κατάθεσης του μισθολογίου
επισήμανε τις στρεβλώσεις και αδικίες που υπάρχουν εις βάρος του αστυνομικού
προσωπικού, πράγμα που τελικά επιβεβαιώθηκε παρά τις περί αντιθέτου
διαβεβαιώσεις των κυβερνώντων πως δεν θα υπάρχουν μειώσεις μισθών.
Αντιπροσωπεία της Διοίκησης της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αθηνών προκειμένου να ενημερώσει τους συναδέλφους για τα προβλήματα που
προέκυψαν με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου, επισκέφτηκε τη Διεύθυνση
Διαχείρισης Χρηματικού / ΑΕΑ και το ΤΕΑΠΑΣΑ, όπου υπήρξε συνάντηση
με τον προϊστάμενο του τμήματος Μισθολογίου της εν λόγω Διεύθυνσης,
Α/Α’ Μπουλούκο Φώτιο και την πρόεδρο του ΤΕΑΠΑΣΑ Ταξίαρχο Χαρώνη
Παναγιώτα και ενημερώθηκε διεξοδικά για τα νέα δεδομένα και τον τρόπο που
θα διορθωθούν τα λάθη που υπήρξαν με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου.
Επιγραμματικά σας αναφέρουμε τι ειπώθηκε στις προαναφερόμενες
συναντήσεις:

Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού / Α.Ε.Α.

1. Τα λάθη στα σημειώματα αποδοχών εντοπίζονται μέχρι στιγμής στην
υπαγωγή συναδέλφων σε λάθος κλιμάκια λόγω της προϋπηρεσίας τους
ή της θητείας τους στον στρατό και οι χρόνοι αυτοί δεν ελήφθησαν σε
ορισμένους υπόψη από την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου, η οποία
τηρεί σχετικά αρχεία και είναι αρμόδια για την υπαγωγή του κάθε αστυνομικού
στο αντίστοιχο κλιμάκιο. Καλό είναι όσοι συνάδελφοι έχουν προϋπηρεσία ή
στρατό, αφού ελέγξουν πρώτα με προσοχή τα οικονομικά και λοιπά στοιχεία της
μισθοδοσίας τους, σε σχέση με το νόμο 4472/2017 και διαπιστώσουν ότι έχουν
υπαχθεί σε λάθος κλιμάκιο, να το δηλώσουν στην Υπηρεσία τους.
2. Για να ελέγξουμε τη μετάβασή μας από το παλιό στο νέο μισθολόγιο
συγκρίνουμε το σημείωμα αποδοχών του Δεκεμβρίου 2016 με το σημείωμα
του Ιανουαρίου 2018 που εφαρμόστηκε το νέο μισθολόγιο αλλά λαμβάνοντας
υπόψη την ατομική μας κατάσταση (οικογενειακή κατάσταση, χρόνια
υπηρεσίας κτλ) του Ιανουαρίου 2017 αφού ο νόμος έχει αναδρομική ισχύ
από 01/01/2017.
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.4488/2017 και ν.4472/2017, τα πενθήμερα
και νυχτερινά απαλλάσσονται πλέον από κρατήσεις για τα ασφαλιστικά
ταμεία οπότε στις προσεχείς μισθοδοσίες οι νέοι ασφαλισμένοι θα έχουν
μειωμένες κρατήσεις. Εξυπακούεται ότι, οι κρατήσεις που διενεργήθηκαν
για τα ασφαλιστικά ταμεία από την 01/01/2017 έως την τρέχουσα μισθοδοσία θα
επιστραφούν σε προσεχείς μισθοδοσίες.
4. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού έχει ήδη ζητήσει από τις Διευθύνσεις
των νομών που δικαιούνται το μηνιαίο επίδομα παραμεθορίου ύψους 100
ευρώ, τα στοιχεία των συναδέλφων που ενίσχυσαν τις Υπηρεσίες τους από

01/01/2017, προκειμένου στις προσεχείς μισθοδοσίες να καταβληθεί το ανάλογο
ποσό σε κάθε δικαιούχο. Ζητήσαμε την κατά το δυνατό επίσπευση της
διαδικασίας.
5. Από την 1η Ιανουαρίου 2018 υπάρχει μια νέα επιβάρυνση στον φόρο που
παρακρατείται από όλους τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, η οποία έχει
να κάνει με τη κατάργηση της ελάφρυνσης – έκπτωσης του 1,50% που ίσχυε
μέχρι 31/12/2017, βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 69 του ν.4472/2017
(καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 60 του ν.4172/2013).

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

6. Στη μισθοδοσία Ιανουαρίου 2018 δεν εφαρμόστηκε από την
αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου η εφαρμογή της νέας απόφασης που
πήρε ομόφωνα το Δ.Σ του ΤΕΑΠΑΣΑ, σχετικά με τα νέα μειωμένα ποσοστά
κρατήσεων. Οι προαναφερόμενες κρατήσεις καθώς και των προηγούμενων
μηνών του 2017 θα επιφέρουν μειώσεις στα ποσοστά των κρατήσεων για
τους Τομείς Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ και θα συμψηφιστούν στην επόμενη
μισθοδοσία μιας. Επισημαίνεται ότι η απόφαση δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ την
29/12/2017.
7. Έχει υποβληθεί πρόταση του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. προς την ΓΔΟΕΣ
προκειμένου οι επιπλέον αναδρομικές κρατήσεις, εφόσον υπάρχουν, να
κρατηθούν σε δόσεις ως εξής: έως 100 ευρώ σε 10 δόσεις, από 101 έως 300
ευρώ σε 20 δόσεις και από 301 ευρώ κ πάνω σε 36 δόσεις.
8. Σε επόμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. θα αποφασιστεί
η έγκριση των εκκρεμών αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση των
αναξιοπαθούντων συναδέλφων που είναι ασφαλισμένοι στον Τομέα Πρόνοιας
της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής και αφορούν το έτος 2015 και έπειτα. Η
χορήγηση αυτή θα γίνει μετά από την επικαιροποίηση των δικαιολογητικών, ενώ
θα αρχίσει να εξετάζει και τις νέες αιτήσεις που θα υποβάλουν οι συνάδελφοι
για οικονομική ενίσχυση και αφορούν το έτος 2018.
9. Κλάδος Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων Κ.Υ.Υ.Α.Π.
Από 15-1-2018 θα εφαρμοστεί πιλοτικά το ηλεκτρονικό σφραγιδάκι
και από 1-2-2018 ολοκληρωτικά στους νομούς Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας και
Ηρακλείου όπου ήδη έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις με τους αντίστοιχους
Φαρμακευτικούς Συλλόγους. Στο προσεχές χρονικό διάστημα αναμένεται να
υπογραφούν αντίστοιχες συμβάσεις και με άλλους Φαρμακευτικούς Συλλόγους.
Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των
ασφαλισμένων του Κ.Υ.Υ.Α.Π.
Το μισθολόγιο που ψήφισε και εφάρμοσε η Κυβέρνηση είναι
προσαρμοσμένο στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των Ενόπλων Δυνάμεων,
δεν λαμβάνει υπόψη του τις αμετάκλητες αποφάσεις του Σ.τ.Ε. για την
επαναφορά των μισθών μας στα επίπεδα του 2012 και συνεχίζει να ενισχύει
την πολιτική λιτότητας και περικοπών που ισχύει τα τελευταία μνημονιακά έτη,
μειώνοντας ακόμα περισσότερο τους μισθούς των εργαζόμενων αστυνομικών και
ειδικά του χαμηλόβαθμου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η Ένωση Αθηνών παρακολουθεί στενά τα τεκταινόμενα γύρω από όλα τα
θέματα που μας αφορούν, παρεμβαίνει και ήδη επεξεργάζεται προτάσεις προς
την Ομοσπονδία μας, προκειμένου να αρθούν οι αδικίες που θεωρούμε ότι έχουν
προκληθεί από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου.
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Είναι ασφαλείς οι αστυνομικοί που φυλάνε το
Υπουργείο απέναντι στους τρομοκράτες;
Του Ρίζου Κωνσταντίνου
Οργανωτικού Γραμματέα της Έ.ΑΣ.Υ.Α.
Το τελευταίο διάστημα έχει διαπιστωθεί πως οι αστυνομικοί που διατίθενται για
την φρούρηση του Υπουργείου μας έχουν εντολές οι οποίες δεν είμαι σίγουρος
για το εάν συμπλέουν με το σχέδιο ασφαλείας φύλαξης των εγκαταστάσεων.
Πιθανολογώ πως είναι η γνωστή σε όλους μας τακτική « να υπάρχουμε, να
φαινόμαστε πολλοί για την μετατόπιση ευθυνών». Γι’ αυτό λοιπόν θα σταθώ σε
τρία κυρίως προβλήματα που είναι εμφανή και αφορούν τους συναδέλφους μας
οι οποίοι και μας τα καταγγέλλουν.
Α) Παρατηρούμε πως έξω από την κεντρική είσοδο του Υπουργείου
βρίσκονται ένστολοι σταθεροί στόχοι οι οποίοι απλά επιβλέπουν την κυκλοφορία
των αυτοκινήτων και των πεζών.
Γεννιούνται εύλογα λοιπόν τα εξής ερωτήματα:
– Ποιός θα αναλάβει την ευθύνη σε ένα δυστύχημα, σε περίπτωση εκτροπής
αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας επί της Κανελλοπούλου αν χτυπήσει τον εκτεθειμένο
αυτόν συνάδελφο; Αυτός που έδωσε αυτή την διαταγή το έχει σκεφτεί;
– Πόσο ασφαλής και πόσο εκτεθειμένος είναι στην εκδήλωση μίας
τρομοκρατικής ενέργειας ο αστυνομικός που εκτελεί χρέη φρούρησης, σταθερός,
με πολλές φορές την πόρτα πίσω του κλειστή, αυτό το έχουν αναλογιστεί οι κύριοι
που εξέδωσαν την διαταγή αυτή;
(Να υπενθυμίσω ότι το Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών
έχει προσκομίσει στοιχεία μετά από πρόσκληση, στον Εισαγγελέα και έχει
καταθέσει μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου σχετικά με την αλόγιστη
και άνευ σχεδίου διάθεση αστυνομικών για φύλαξη σταθερών στόχων. )
– Γιατί τελευταία έχουν διατεθεί και εντός και εκτός της πύλης εισόδου και
εξόδου έξτρα αστυνομικοί οι οποίοι απλά φαίνονται και γίνεται κατασπατάληση
δυνάμεων την ίδια στιγμή που άλλες Υπηρεσίας εντός του λεκανοπεδίου
στενάζουν και ζητούν ενίσχυση δυνάμεων, παρόλο που η εγκατάσταση έχει
σταθερές σκοπιές οι οποίες παρατηρούν τα πάντα;
Β) Δεύτερον υπάρχει η πληροφορία ότι παρακάμπτοντας το σχέδιο ασφαλείας
έχει δοθεί εντολή στον ΑΞ.ΥΠ της Φρουράς να βρίσκεται καθ’ όλη την διάρκεια
της υπηρεσίας του εκτός του γραφείου του και να εποπτεύει όλες τις σκοπιές

Η Ένωση Αθηνών στη
φρουρά Δ.Ε.Λ./Α.Ε.Α.
Σε συνέχεια της ανωτέρω παρέμβασης του Οργανωτικού Γραμματέα της
Ένωσης Αθηνών, αντιπροσωπεία της Διοίκησης της, μετέβη στο Αρχηγείο για
την εξακρίβωση και επίλυση των προβλημάτων τα οποία είχαν καταγγελθεί
στην Ένωσή μας. Εκεί η αντιπροσωπία ενημερώθηκε και συζήτησε με τους
συναδέλφους που υπηρετούν στη Φρουρά Δ.Ε.Λ. για την κατάσταση και τα
θέματα που τους απασχολούν. Στη συνέχεια συναντήθηκε με τον Διοικητή της
Φρουράς, στον οποίο μεταφέρθηκαν οι ανησυχίες των συναδέλφων μας και του
τέθηκαν τα ζητήματα αναφορικά με τον τρόπο εκτέλεσης υπηρεσίας σε διάφορα
σημεία πέριξ του χώρου του Α.Ε.Α., καθώς και ο προβληματισμός που υπάρχει
για την έκθεση σε κίνδυνο στους εκτελούντες υπηρεσία σκοπού εκτός της εισόδου
του Υπουργείου .
Επίσης του αναφέρθηκαν και ζητήματα που έχουν ανακύψει και αφορούν την
καταστρατήγηση του χρόνου εργασίας, ειδικότερα σε συναδέλφους που έχουν
διατεθεί στην Φρουρά Δ.Ε.Λ. για ενίσχυση φρούρησης της Υπηρεσίας Ασύλου.
Διαμηνύθηκε στον κ. Διοικητή ότι δεν θα ανεχτούμε καμία παρέκκλιση των
διατάξεων του Π.Δ. 394/2001 όπως επίσης και ότι θα πρέπει να βρεθεί λύση ώστε
κανένας συνάδελφος που υπηρετεί εκεί να μην εκτίθεται σε κίνδυνο.
Ο κ. Διοικητής τόνισε ότι όσα ζητήματα του τέθηκαν θα αντιμετωπισθούν
από την πλευρά του όπως και από την πλευρά του Κλαδάρχη ο οποίος μετά
την όχληση της Ένωσης, αναγκάστηκε να καλέσει σε συγκέντρωση προσωπικού
τους συναδέλφους για να λυθούν τα όποια προβλήματα λέγοντάς τους πως θα
προχωρήσει άμεσα σε κάποιες αλλαγές.
Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι η Ένωση Αθηνών παρακολουθεί
συνεχώς το ζήτημα και σε συντρέχουσα περίπτωση θα παρέμβει με το νομικό της
τμήμα ώστε να διασφαλίσει τα μέλη της.

χωρίς να υπάρχει κάποιος άλλος εκεί, διότι και ο βοηθός ΑΞ.ΥΠ έχει διαταχθεί να
εκτελεί χρέη προϊσταμένου άλλης σκοπιάς με αποτέλεσμα να αντιβαίνει αυτά που
προβλέπονται από το σχέδιο ασφαλείας, στο οποίο αναφέρεται ότι ο ΑΞ.ΥΠ. θα
πρέπει να ενημερώνεται τηλεφωνικά για τα πάντα και από τους πάντες για όλες τις
εισόδους και εξόδους της Ηγεσίας και για ότι συμβεί σχετικά με την ασφάλεια των
εγκαταστάσεων και να είναι Υπεύθυνος του εκεί χώρου στον οποίον υπάρχουν
χρεωμένα είδη αστυνομικού ενδιαφέροντος.
Δηλαδή έχουν κάνει τον ΑΞ.ΥΠ. να εκτελεί χρέη επόπτη και μόνο και
όχι να κάνει την δουλειά την οποία ήταν προορισμένος να κάνει.
Γ) Τέλος είναι ανεξήγητο, μια τέτοια Υπηρεσία να μην μπορεί από μόνη της να
συμπληρώσει τον αριθμό των αστυνομικών που χρειάζονται για την φύλαξη των
εγκαταστάσεων και να ζητά την εβδομάδα τουλάχιστον 84 αστυνομικούς μαζί με
την αδιάθετο αλλαγή. Δεν είναι δυνατόν μια Υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη με
την ασφάλεια κτηριακών εγκαταστάσεων τόσο σοβαρών να ζητά ενίσχυση καθώς
θα έπρεπε όλοι όσοι φρουρούν τις εγκαταστάσεις να είναι εξειδικευμένοι πάνω
σε αυτό το αντικείμενο και να γνωρίζουν σπιθαμή προς σπιθαμή τον χώρο. (Να
ξανααναφέρω ότι μετά από ενέργειες της ένωσης μας σταμάτησαν να διατείνονται
στο ΑΜΑ της ΓΑΔΑ για ενίσχυση άτομα από την Άμεση Δράση αφού και εκεί
υπήρχαν τέτοιου είδους προβλήματα.)
Αν δεν έχει άτομα ας ζητήσει πίσω όλους τους αποσπασμένους της η
Υπηρεσία της Φρουράς.
Την συγκεκριμένη ενίσχυση μάλιστα μέχρι πρότινος την ονόμαζαν Ενίσχυση
για τις εγκαταστάσεις Α.Ε.Α. και ΑΣΥΛΟΥ ώστε να μην φαίνεται σαν σκοπιά και
ζητούσαν από τις Υπηρεσίες ενίσχυσης άτομα μέχρι τον βαθμό του ΑΝΘ/ΜΟΥ,
τώρα βέβαια έχει σταματήσει η διάθεση Ανθ/μων και Αρχ/κων , αλλά ποιος ξέρει
τι θα σκαρφιστούν στην συνέχεια.
Δεν γνωρίζουν να διακρίνουν τους βαθμούς κάτω του Αστυνομικού Διευθυντή
και ποιες είναι οι αρμοδιότητες τους, αυτοί που εισηγούνται τέτοιου είδους διαταγές
στο Α.Ε.Α.; Μήπως νομίζουν πως είναι υπεράνω όλων; Για την συμπεριφορά τους
δεν πρόκειται να αναφερθώ ακόμη…
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Οι συνάδελφοι της Τροχαίας ενίσχυσαν την τράπεζα αίματος της Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Η Ένωσή μας πραγματοποίησε, με τεράστια επιτυχία, άλλη μία αιμοδοσία στην
αίθουσα συγκεντρώσεων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.
Η προσέλευση των συναδέλφων ήταν πολύ μεγάλη και επιβεβαίωσε για
άλλη μια φορά ότι οι αστυνομικοί - τροχονόμοι ξεχωρίζουν για την κοινωνική
τους ευαισθησία.
Είναι σημαντικό να γνωρίζει ο αστυνομικός και οι πολίτες ότι την κρίσιμη
στιγμή η Τράπεζα Αίματος της Ένωσής μας παρέχει άμεσα βοήθεια στους ίδιους ή
σε κάποιο πρόσωπο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

Νιώθουμε λοιπόν την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους που
ανταποκρίθηκαν και ενίσχυσαν αυτή την προσπάθεια καθώς και τον Διευθυντή
της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής Α/Δ κ. ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ Νικόλαο που μας
φιλοξένησε στην αίθουσα συγκεντρώσεων της Διεύθυνσης.
Ιδιαίτερη όμως μνεία πρέπει να γίνει και στη συμμετοχή των συναδέλφων
δοκίμων αστυφυλάκων που με την αθρόα προσέλευσή τους απέδειξαν ότι έχουν
ήδη αφομοιώσει την υποχρέωση στην προσφορά για τον συνάνθρωπο και την
ανάγκη για εθελοντισμό προς όφελος της κοινωνίας.

Διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία η αιμοδοσία στην Δ/νση Αλλοδαπών

Η
Ω
Ζ
ω
ν
ί
δ
ι
ε
ν
ί
α
Δίνω αίμα σημ

Άλλη μια αιμοδοσία της Ένωσής μας πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της
Διεύθυνσης Αλλοδαπών με τεράστια επιτυχία.
Διαπιστώνουμε με μεγάλη μας χαρά ότι σε κάθε αιμοδοσία μας προσέρχονται
όλο και περισσότεροι συνάδελφοι για να επιτελέσουν ένα «ιερό καθήκον»,
δείχνοντας στην κοινωνία ότι οι αστυνομικοί διακρίνονται για την ευαισθησία
τους και για το αίσθημα ευθύνης και προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο.
Γιατί πέραν της άμεσης ανταπόκρισης της Ένωσής μας προς τους συναδέλφους
που χρειάζονται οι ίδιοι ή συγγενικά τους πρόσωπα κάλυψη σε αίμα, ένα μέρος

από το αίμα που συγκεντρώνεται σε κάθε αιμοδοσία προσφέρεται σε παιδιά με
μεσογειακή αναιμία.
Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των συμμετεχόντων στις αιμοδοσίες
μας, μας γεμίζει δύναμη να συνεχίσουμε ανάλογες δράσεις. Νιώθουμε λοιπόν
την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας,
καθώς και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Ταξίαρχο κ. ΛΟΥΖΙΩΤΗ
Κωνσταντίνο που μας φιλοξένησε στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης.
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Η Άμεση Δράση ψυχορραγεί
Του Μπαλάσκα Χρήστου
Αντιπροέδρου Ε.ΑΣ.Υ.Α.
Κατά κοινή ομολογία των υπηρετούντων στην Άμεση Δράση Αττικής, η
Υπηρεσία έχει οδηγηθεί σε κατάσταση διάλυσης τέτοια, η οποία είναι σχεδόν
αδύνατο το να διορθωθεί.
Η φύλαξη στόχων, οι περικοπές στην υλικοτεχνική υποδομή, τα μέτρα τάξεως
και η ενασχόληση του προσωπικού με αλλότρια καθήκοντα, δυστυχώς έχουν
κάνει τους υπηρετούντες στην Άμεση Δράσηνα επιδιώκουν τη μετακίνησή τους σε
άλλες Υπηρεσίες όπου θα βρουν καλύτερες συνθήκες εργασίας.
Το όνειρο των συναδέλφων της Α.Δ. πριν έρθουν στην Υπηρεσία ήταν να
κάνουν τη δουλειά του Αμεσοδρασίτη. Αν ήθελαν να εκτελούν υπηρεσία μέτρων,
θα μπορούσαν να πάνε στην Υ.Μ.Ε.Τ. και να παίρνουν και το επίδομα. Αναρωτιέται
ο συνάδελφος γιατί να παραμένω χωρίς ρεπό, να διακινδυνεύω τη ζωή μου, να
είμαι με το ένα πόδι στη φυλακή και το ευχαριστώ να είναι η απαξίωσή μου από
τους προϊσταμένους μου και την Πολιτεία;

Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη τάση φυγής τέτοια που δεν
έχει παρατηρηθεί ξανά στην ιστορία της Υπηρεσίας. Βλέπουμε τις Υπηρεσίες
ασφαλείας και ιδιαίτερα των επισήμων να γεμίζουν ασφυκτικά και τις ένστολες
υπηρεσίες να μην έχουν «μαντήλι να κλάψουν».
Μέσα σε αυτές είναι και η Άμεση Δράση. Συνάδελφοι όλοι γνωρίζουν το έργο
που προσφέρουμε στην κοινωνία και παρά το ότι αδειάζουμε τις τσέπες μας για την
εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, εμείς σε πείσμα των καιρών θα παλέψουμε
μέχρι τέλους. Υπομονή και θα ξαναδούμε καλές μέρες. Θα αναγνωριστεί το έργο
που προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο.
Η Άμεση Δράση είναι ένα πανίσχυρο τρένο που έχει αντέξει πολλά χτυπήματα
στα πενήντα-εννέα (59) χρόνια της λειτουργίας της. Αυτό το τρένο δεν σταματιέται.
Ένα πράγμα μόνο πρέπει να προσέξουμε: ΝΑ ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΜΕ ΤΟ
ΤΡΕΝΟ.

Καλή χρονιά μας !!!
Έφτασε το σωτήριον έτος 2018 και για δώρο φρόντισε να φέρει την εφαρμογή
του νέου μισθολογίου. Οι συνάδελφοι πάρα ταύτα, αισθάνομαι πως μάλλον
είναι ελαφρώς ζαλισμένοι, ακόμη και σαστισμένοι ή το πιθανότερο μπερδεμένοι
μεταξύ της ουσιαστικής διαφοράς που είδανε στον μισθό τους... Προς τα κάτω
δυστυχώς (όποια κι αν ήτανε, είτε μεγάλη είτε μικρή, για μία ακόμη φορά μάλιστα
τα τελευταία χρόνια)... και διαφόρων εννοιών όπως της προσωπικής διαφοράς,
των κλιμακίων, των κατηγοριών, αδυνατώντας να κατανοήσουν ή να αποδεχτούν
το νόημα ή την υπόστασή τους σε πολλές των περιπτώσεων. Κάνουν, ανήσυχα
υπολογισμούς από εδώ, κάνουν από εκεί, αλλά μάταια, μιας και ΕΙΔΙΚΑ στο
χαμηλόβαθμο προσωπικό και στο παλαιότερο ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, το ταμείο είναι
ΜΕΙΟΝ.
Την στιγμή δε που ανακαλύπτουν ότι από κάποιο χρόνο και μετέπειτα δεν
προβλέπεται ΚΑΜΙΑ αύξηση, με το δίκιο τους απορούν για πολλά, μεταξύ των
οποίων... αν οι υποχρεώσεις τους θα είναι οι ίδιες στο μέλλον, ώστε να μπορούν
να τα βγάλουν πέρα, κυριεύοντάς τους διάφορα συναισθήματα που αναμφίβολα
μόνο αρνητικά μπορούν να χαρακτηριστούν. Αν βάλουμε δε και διάφορες
άλλες αφαιμάξεις του ήδη «ταλαιπωρημένου» μισθού μας, όπως η αυξημένη
φορολογία, η μείωση του αφορολόγητου, οι έκτακτες αυξημένες εισφορές, οι
αναδρομικές κρατήσεις από 01/01/2017 και άλλα πολλά καλούδια, το άμεσο
οικονομικό μας μέλλον, δεν προβλέπεται ιδιαίτερα ευοίωνο.
Πάντως για κάποια θέματα πλέον είμαι σίγουρος. Ο προσδόκιμος
απαιτούμενος σεβασμός στον θεσμικό μας ρόλο και ειδικά στην υπεράνω όλων,
φιλότιμη προσφορά μας στην κοινωνία και στην Δημοκρατία μας, αποδείχτηκε,
προς απογοήτευση όλων μας, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, σχεδόν ανύπαρκτος.
Δεν μας σεβάστηκαν όπως μας άξιζε και αυτό είχε άμεση αποτύπωση και στο
μισθολόγιό μας, πέρα από τις όποιες επιταγές των μνημονίων.
Δεν μας κάλεσαν ΠΟΤΕ να ζητήσουν τις προτάσεις μας και μας παρουσίασαν
ένα μισθολόγιο, για μία ακόμη φορά, βασισμένο στο βαθμολόγιο του Στρατού και
προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των υψηλόβαθμων στελεχών μάλιστα.
Εγώ βέβαια δεν αισθάνομαι Στρατιωτικός για πολλούς και διαφόρους λόγους.
Παραδόξως δεν αισθάνομαι και Δημόσιος Υπάλληλος, ούτε αισθάνθηκα
ποτέ, για πάνω από μία 20έτια πλέον.
Περίεργο ε;;; Όλα τα παράξενα μάλλον σε εμένα συμβαίνουν...
Δεν μπορώ βέβαια να γνωρίζω απόλυτα, πως αισθάνεται ίσως η πλειοψηφία
των συναδέλφων μας, αλλά αυτό το θέμα μπορούμε να το συζητήσουμε.
Υποχρεούμαι βεβαίως πρώτα, να εξηγηθώ ότι δεν υποτιμώ ούτε τους μεν
ούτε τους δε, και σέβομαι και ειλικρινά εκτιμώ, τον καθένα τους ξεχωριστά για
αυτά που προσφέρουν από το πόστο τους. Απλά ΔΕΝ μπορώ να συγκριθώ μαζί
τους, για λόγους που δεν θα αναλύσω προς το παρόν. Να με συγχωρείτε, αλλά
νιώθω ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ. Η βασική μου ιδιότητα επομένως είναι αυτή! Και γι’ αυτή
την ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΥ ιδιότητα, ως θεσμικός λειτουργός του Κράτους, η Πολιτεία
προσπαθεί να με ανταμείψει λογιστικά... με το περιβόητο Ειδικό Μισθολόγιο των
Ε.Δ. & Σ.Α.
Η προσπάθειά της όμως για πάρα πολλά χρόνια τώρα, όπως και εσχάτως

Του Παπαγεωργίου Γεώργιου
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.

άλλωστε, για πάρα πολλούς από εμάς στην ΕΛ.ΑΣ., δεν αρκεί!!!
Δύο φορές δε, το ανώτατο Δικαστήριο του Κράτους, έκρινε το αυτονόητο.
Ότι οι αποδοχές μας έχουν ένα κατώτατο θεσμικό και συνταγματικό όριο που δεν
πρέπει να ξεπεραστεί. Ούτε αυτή η απόφαση έτυχε ανάλογου σεβασμού.
Επομένως, το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στο γεγονός ότι αναλόγως
των προθέσεων ορισμένων, ενίοτε αντιμετωπιζόμαστε κατά το δοκούν και το
χειρότερο μάλιστα είναι, ότι και εμείς οι ίδιοι, μάλλον έχουμε πάθει μια χρόνια
κρίση ταυτότητας, κινούμενοι θεωρητικά πάντα, συμφεροντολογικά δυστυχώς ή
ευτυχώς σε διάφορες κατευθύνσεις. Πότε προς τους Στρατιωτικούς, πότε προς
τους Δημοσίους Υπαλλήλους και άλλοτε δεν ξέρω και γω που αλλού.
Τί μας συμφέρει επιτέλους και τί είναι πιο δίκαιο και λειτουργικό;;;
Ευθαρσώς, θα υποστηρίξω την προσωπική μου άποψη. ΔΙΚΟ ΜΑΣ, καταδικό
μας μισθολόγιο από κοινού με τα αδελφά Σώματα της Πυροσβεστικής και του
Λιμενικού. Συγχρόνως, θέσπιση κάνα δύο αξιοκρατικών (το δυνατόν) επιδομάτων,
που συνεχώς ξεχνιούνται να μπούνε σοβαρά στο τραπέζι των προτάσεών, μιας και
η «παράλογη» επικρατούσα λογική ορίζει ότι τα όποια επιδόματα, πρέπει να τα
παίρνουμε αν είναι δυνατόν... όλοι μας.
Μαζί φυσικά με το δικό μας, επιτακτικά διορθωμένο, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ.
Δεν είμαστε Στρατός. Ούτε γίνεται να γεμίσουμε όλοι με σαρδέλες, τρίγωνα,
αστέρια, φλόγες και δάφνες!!! Λίγος εξορθολογισμός όχι μόνο δεν βλάπτει αλλά
κρίνεται πλέον παραπάνω από αναγκαίος. Έχουνε απομυθοποιηθεί, για να μην
εκφραστώ διαφορετικά, όλοι οι βαθμοί, από τους κατώτερους, τους ανώτερους
μέχρι και τους ανώτατους. Σε λίγα χρόνια ο Αστυφύλακας θα είναι είδος προς
εξαφάνιση ή το λιγότερο... συλλεκτικός!!
Είναι όμως κάτι τέτοιο εφικτό;;; Χρειάζεται μια σοβαρή μελέτη για να σας
απαντήσω πιο εμπεριστατωμένα, αλλά σαφώς πιστεύω πως είναι.
Πάντως το υπάρχον μισθολόγιο-βαθμολόγιο δεν ανταποκρίνεται στις
προσδοκίες πολλών από εμάς. Συνδικαλιστών και μη. Οπότε πρέπει να διορθωθεί
το συντομότερο δυνατόν, αποτελεσματικά και κυρίως πιο δίκαια.
Ένα βαθμολόγιο πάντως χωρίς ουσία, με μοναδικό σκοπό να διορθώσει
απλώς τις αδικίες του νέου μισθολογίου, είναι καταδικασμένο να παρωχηθεί πάρα
πολύ γρήγορα και να δημιουργήσει και κάποια σοβαρά λειτουργικά προβλήματα
συν το χρόνω. Ήδη τα πρώτα σημάδια είναι εμφανή σε όλους τους βαθμούς.
Θέλω να πιστεύω ότι στην πρώτη σελίδα της ατζέντας όλων των επίσημων
συνδικαλιστικών φορέων των Σωμάτων Ασφαλείας είναι αυτή η διπλή ρύθμιση, με
βασικότατο γνώμονα ότι δεν διορθώνεις ένα λάθος ή πρόβλημα, δημιουργώντας
στην θέση του ένα άλλο. Οι διεκδικήσεις αυτές πρέπει να γίνουν σημαία στον
αγώνα μας, δίνοντας μάχες όχι στον πόλεμο των εντυπώσεων πλέον, αλλά μάχες
που θα είναι ουσιαστικές, κερδοφόρες, με σκοπό και στόχο την τελική επικράτηση
ενός δίκαιου και κυρίως ΑΞΙΟΠΡΕΠΟΥΣ αποτελέσματος.
Αν ο χρόνος περάσει και δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιώδες, δυστυχώς τότε θα
έχουμε αποτύχει...
ΜΕ ΤΙΣ ΥΓΕΙΕΣ ΜΑΣ...!!!
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Κυβερνητικός εμπαιγμός χωρίς “τέλος” για την
εκτός έδρας αποζημίωση
Φόρος διαμονής επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση του δωματίου, σουίτας, διαμερίσματος ή ενιαίας κατοικίας
Η Ένωση Αθηνών παρακολουθεί εδώ και χρόνια μαζί με σύσσωμο το
συνδικαλιστικό κίνημά μας την οικονομική αφαίμαξη των εργαζόμενων
αστυνομικών από τη μνημονιακή λαίλαπα. Κατά γενική ομολογία οι αστυνομικοί,
υπέστησαν συντριπτικά κατάγματα, από τις σκληρές και ανάλγητες μνημονιακές
πολιτικές!
Θα περίμενε έτσι κανείς λογικά σκεπτόμενος, ότι όπου το θεσμικό πλαίσιο το
επέτρεπε και οι αντικειμενικές συνθήκες το επέβαλλαν, η Κυβέρνηση να στηρίζει
τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας , να επιδιώκει να τους αντισταθμίσει μερικώς
τις μεγάλες τους εισοδηματικές απώλειες και να τους τονώσει τα οικονομικά.
Αντ’ αυτού η Κυβέρνηση κινείται με «τιμωρητική» διάθεση απέναντί μας και
εμφανίζεται συνεχώς με δυο πρόσωπα!! Δηλαδή, όπου είναι να κάνει περικοπές
στην μισθοδοσία, κινείται με αστρικές ταχύτητες και όπου είναι να δώσει αυτά που
θεσμικά τους οφείλει, κωφεύει επιδεικτικά και κινείται υποτονικά με μηδενικές
ταχύτητες.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση με τις εκτός έδρας αποζημιώσεις των
Αστυνομικών και με το εισπρακτικό μέτρο του φόρου διαμονής υπέρ του
δημοσίου, βάσει του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 που ήδη με την έλευση του
νέου έτους από 1-1-2018 τέθηκε σε ισχύ.
Η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που θα επικύρωνε την ψήφιση του ν.
4336/2015 με τον οποίο τέθηκαν σε εφαρμογή οι νέες διατάξεις που αφορούν στις
δαπάνες των μετακινουμένων δημοσίων υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων και
των στρατιωτικών & Σ.Α.), κατόπιν πρότασης των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής
Άμυνας, Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη) και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (νυν
Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής), επιβάλλονταν να γίνει εντός αποκλειστικής
προθεσμίας εννέα μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου. ήτοι από την 01-012016.Πάραυτα και ενώ έχει περάσει τόσος καιρός από την ψήφιση του νόμου
και ενώ συνάμα υπήρχε άπλετος χρόνος για να επεξεργαστούν οι συναρμόδιοι
Υπουργοί το Προεδρικό Διάταγμα, η Κυβέρνηση δεν το έπραξε και συνεχίζει
να κωφεύει επιδεικτικά έναντι της υποχρέωσής της στα στελέχη των Σωμάτων
Ασφαλείας, παίρνοντας αλλεπάλληλες αναβολές.
Και ενώ έχουν περάσει δυόμιση περίπου χρόνια από την ψήφιση του
πολυθρύλητου πλέον νόμου, η Κυβέρνηση έθεσε πάλι μια νέα παράταση στο
φλέγον θέμα, με την αναμενόμενη κατάθεση του Προεδρικού Διατάγματος, να
μετατίθεται για τις 30 Ιουνίου του 2018!!!
Δυόμιση ολόκληρα χρόνια νεκρά, μέσα στα οποία θα μπορούσε να είχε
διευθετηθεί η εκκρεμότητα και να είχε επιδειχτεί μια στοιχειώδης έκφραση
στήριξης της Κυβέρνησης στους Αστυνομικούς, μιας και τα έξοδα μετακίνησης
των αστυνομικών, παραμένουν καθηλωμένα για μια δεκαετία!!!
Όπως προαναφέραμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν.
4389/2016 από την 1-1-2018 τέθηκε σε ισχύ ο φόρος διαμονής υπέρ του
Δημοσίου. Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση του δωματίου,
σουίτας, διαμερίσματος ή ενιαίας κατοικίας:

Α) Σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης
α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’155), ως ακολούθως: 1-2
αστέρων 0,50 €, 3 αστέρων 1,50 €, 4 αστέρων 3,00 €, 5 αστέρων 4,00 €.
Β) Σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια διαμερίσματα της υποπερίπτωσης
γγ’ της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, ως ακολούθως:
1-2 κλειδιών 0,25 €, 3 κλειδιών 0,50 €, 4 κλειδιών 1,00 €.
Μάλιστα με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών, πριν λίγες ημέρες
αναφέρει ότι για την ομαλή εφαρμογή του μέτρου, το άρθρο αυτό πρόκειται
να τροποποιηθεί άμεσα, ώστε να προβλέπεται πλέον ρητά, ότι ο φόρος θα
βαρύνει σε κάθε περίπτωση τον ταξιδιώτη-διαμένοντα-χρήστη του δωματίου ή
διαμερίσματος και ότι επιβάλλεται από τις ξενοδοχειακές και λοιπές επιχειρήσεις
προς τους διαμένοντες, η έκδοση «ειδικού στοιχείου-απόδειξης είσπραξης
φόρου διαμονής», χωρίς το ειδικό αυτό στοιχείο να επιβαρύνεται με ΦΠΑ, με την
επικείμενη τροποποιητική διάταξη να έχει ισχύ από 1-1-2018.
Δηλαδή σε ό,τι αφορά τους Αστυνομικούς, για τις υπηρεσιακές μετακινήσεις
τους και δη στο θέμα με τις μεταναστευτικές ροές, που επιβάλλει συχνές
μετακινήσεις τους, ενώ η Κυβέρνηση από την μια κωφεύει επιδεικτικά στην
κατάθεση του Προεδρικού Διατάγματος, που θα καθορίζει τις εκτός έδρας
αποζημιώσεις τους εδώ και δυο χρόνια, από την άλλη κινείται με ασύλληπτες
ταχύτητες, στην θέσπιση και εφαρμογή του φόρου διαμονής, με τον οποίο οι
αστυνομικοί καλούνται για υπηρεσιακούς λόγους, να πληρώνουν φόρο διαμονής
από την τσέπη τους !!!
Απίστευτα και κωμικοτραγικά συνάμα πράγματα.
Επειδή η παραπάνω κυβερνητική μεθόδευση και μετά τα αλλεπάλληλα
μισθολογικά χαστούκια που έχουν υποστεί τα στελέχη της Ελληνικής
Αστυνομίας, προσβάλλει βάναυσα τους αστυνομικούς και είναι ανακόλουθη
με την πολυεπίπεδη προσφορά τους, στην τήρηση της συνταγματικής τάξης
και των αστικών ελευθεριών των Ελλήνων πολιτών, έναντι ενός μισθού πείνας
των 600 - 900 ευρώ που λαμβάνουν, καλούμε άμεσα την Κυβέρνηση, με την
συγκατάθεση των συναρμόδιων Υπουργών να λάβει υπόψη της τις προτάσεις
της Π.Ο.ΑΣ.Υ. - με την οποία συμφωνεί η Ένωσή μας – για να επισπευτεί το
τεχνικό νομοπαρασκευαστικό κομμάτι και να προχωρήσει στην κατάθεση του
περιβόητου – σαν το γεφύρι της Άρτας !!! – Προεδρικού Διατάγματος ώστε να
κλείσει η βασανιστική εκκρεμότητα για τους αστυνομικούς, με τις εκτός έδρας
αποζημιώσεις τους.
Πρέπει πια να σταματήσει από την Κυβέρνηση ο εμπαιγμός μας , η δίχως
τέλος, μισθολογική και κοινωνική μας υποβάθμιση.
Δεν είμαστε εργαζόμενοι ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, αλλά τουναντίον σθεναροί
υπηρέτες του ελληνικού λαού, που προασπίζουμε την ασφάλεια και την γαλήνη
του, έναντι εξευτελιστικών μισθών.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών ορθώνει το ανάστημά της
απέναντι σε άδικες άμεσες ή έμμεσες φοροεπιδρομές που έχουν σαν στόχο το ήδη
πενιχρό εισόδημά μας. Είναι απαράδεκτο κάποιοι να στηρίζουν την κοινωνική τους
πολιτική με σκοπό την ψηφοθηρία πάνω στις πλάτες των ίδιων και των ίδιων!!!
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Ένα προαναγγελθέν
έγκλημα
Με έκπληξη διάβασα ότι η Ε.Π.Ο. αποφάσισε την νέα ποδοσφαιρική σεζόν να
επιτρέψει να γίνεται η μετακίνηση οπαδών και των δύο ομάδων. Πρέπει από τώρα
να ετοιμαστούμε για τις εικόνες απείρου κάλους που θα γίνουν μέσα και έξω από
τα γήπεδα. Δεν ξέρω εάν η Ε.Π.Ο. πήρε και την σύμφωνη γνώμη της Αστυνομίας
ή απλά το αποφάσισε μόνη της. Εδώ δύο - τρεις φορές που έχουμε οπαδούς
και από τις δύο ομάδες, χρειάστηκε η μισή Αστυνομική δύναμη της Αθήνας. Δεν
έχουμε καν λύσει αλλά βασικά προβλήματα, όπως η είσοδος των ατόμων που
δεν έχουν εισιτήριο (στο τελευταίο ευρωπαϊκό ματς στο Ο.Α.Κ.Α. συνάδελφοι με
ενημέρωσαν ότι υπήρχαν πάνω από 4 χιλιάδες «τζαμπατζηδες»), τα περισσότερα
γήπεδα δεν έχουν ακόμα τουρνικέ για την ομαλή και ελεγχόμενη είσοδο των
οπαδών. Ακόμα και για τα «διαρκείας» που πρέπει να εκδίδεται μηδενικό εισιτήριο
δεν γίνεται αυτό.
Για κάμερες σε όλα τα γήπεδα ούτε να το συζητάμε, άλλωστε και εκεί που
υπάρχουν όταν ζητήθηκε υλικό από αυτές, όλως τυχαίως «δεν κατέγραψαν».
Αυτή η κίνηση έρχεται σε συνέχεια της περσινής απόφασης να μην παίρνουν
πλέον χρήματα από τις εισπράξεις τα ταμεία της Αστυνομίας. Πρέπει να ψάξουμε
πόσα και πότε και εάν έχουν καταβληθεί τα χρήματα από τις προηγούμενες σεζόν
και εάν όχι να αναζητηθούν ευθύνες. Πλέον οι Αστυνομικές δυνάμεις που θα
χρειάζονται θα είναι διπλάσιες κάθε Σαββατοκύριακο. Να σκεφτεί κάποιος ότι
πρόσφατα σε αγώνα ] 1000 – 1200 θεατών της Γ’ εθνικής χρειάστηκαν τέσσερις
διμοιρίες, φανταστείτε τι έχει να γίνει.

Δυστυχώς οι οπαδοί στην Χώρα μας ακόμα δεν έχουν ποδοσφαιρική παιδεία.
Τα παραδείγματα αμέτρητα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πλέον δεν πρέπει να
επιτρέψουμε οι αστυνομικοί να γίνουν τα θύματα στις ορέξεις των χούλιγκαν και η
Αστυνομία σε περίπτωση επεισοδίων να φταίει πάντα αυτή και μόνο. Οι ανώνυμες
εταιρείες (Π.Α.Ε.) θα ζητάνε κάθε Κυριακή όλο και περισσότερους αστυνομικούς
και κάποιοι θα τους παρέχουν δωρεάν με την πρόφαση ότι υπάρχει κίνδυνος να
γίνουν επεισόδια, για να εξυπηρετήσουν προσωπικά τους συμφέροντα.
Η Αστυνομία δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος ώστε να γίνεται μετακινήσεις
οπαδών και των δύο ομάδων τη στιγμή που οι δυνάμεις είναι οι μισές στην Δ.Α.Ε.
και στα Τμήματα και σε συνδυασμό με τις ανύπαρκτες εντολές, όταν αρχίζουν
επεισόδια, προβλέπω να έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς.
Και το κορυφαίο απ’ ότι έμαθα τελευταία, είναι ότι οι ομάδες ανάλογα με τη
βαθμολογική θέση που θα καταλαμβάνουν στο Πρωτάθλημα παίρνουν κάποιο
χρηματικό μπόνους τα οποία προέρχονται από τα πρόστιμα που τους επιβάλλονται
κατά την διάρκεια της σεζόν. Δηλαδή από την μια τσέπη βγαίνουν και από την
άλλη μπαίνουν...

Όλα για την αλητεία των γηπέδων

Αστυνομικοί σε “δεύτερη
δουλειά” λόγω... κρίσης
Οι απανωτές περικοπές των μισθών μας, οι στρεβλώσεις του νέου μισθολογίου
σε συνδυασμό με την υπερφορολόγηση που εφήρμοσε αυτή Κυβέρνηση, καθώς
και το υψηλό κόστος ζωής οδηγεί τον αστυνομικό σε οικονομικό αδιέξοδο
αναζητώντας διακαώς δεύτερη ή ακόμα και τρίτη εργασία για να επιβιώσει.
Το ισχύον άδικο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο χρονολογείται από το 1989
(!), θεωρεί παράνομη κάθε εργασία η οποία προσκρούει στα καθήκοντά του
αστυνομικού και δίνει αφορμή για δυσμενή σχόλια σε βάρος του ιδίου ή για το
Σώμα, χωρίς όμως να ξεκαθαρίζει ποια είναι αυτά τα επαγγέλματα <<ντροπής>>
και σίγουρα εν έτη 2018 δε δύναται η σύγχρονη ελληνική αστυνομία να
λειτουργήσει με αναχρονιστικές διατάξεις και νομολογίες δεκαετίας του ‘80.
Σήμερα μόνο, οι γιατροί της ελληνικής αστυνομίας νομιμοποιούνται να
ασκούν δεύτερη εργασία σε ιδιωτικό ιατρείο πέρα των ωρών εργασίας τους στα
Κεντρικά Ιατρεία της ΕΛ.ΑΣ Ακόμα και οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
απαγορεύεται να προσφέρουν τις πιστοποιημένες γνώσεις τους στην αγορά
εργασία έναντι αμοιβής. Έτσι η Υπηρεσία αφενός μεν ναρκοθετεί το εργασιακό
δικαίωμα του αστυνομικού πτυχιούχου και αφετέρου δε τον εξομοιώνει με το
υπόλοιπο προσωπικό (άνευ πτυχίου) αφού δεν τα προσμετρά στην μισθολογική
και βαθμολογική του εξέλιξη.
Σαφώς μία άλλη λύση είναι η επαναφορά των αμειβομένων υπηρεσιών
(αμειβόμενες πεζές περιπολίες), οι όποιες καταργήθηκαν το 2015 , ώστε οι

Το ημερολόγιο της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αθηνών για το έτος 2018 με θέμα
«Η ζωή ενός και μόνο παιδιού αξίζει για να
αγωνίζεσαι» με τη φροντίδα του Συλλόγου
Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ», είναι
διαθέσιμο για τα μέλη της Ένωσης, τα οποία
μπορούν να το προμηθεύονται από τα γραφεία
της επί της οδού Χαλκοκονδύλη 37 – 4ος
όροφος - Αθήνα.

Η ζωή και ενός μόνο παιδιού αξίζει για να αγωνίζεσαι!

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Του Τσοκαναρίδη Ιωάννη
Αναπλ. Ταμία της Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Του Καραστατήρα Ιωάννη
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.

αστυνομικοί να εκτελούν επιπλέον υπηρεσία πέραν της διατεταγμένης, σε όλες τις
βαθμίδες του προσωπικού και με άλλες υπηρεσίες (πλην της πεζής) , καλύπτοντας
ταυτόχρονα και τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες που έχουν προκύψει τα
τελευταία χρόνια. Εξάλλου η Υπηρεσία θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί ότι ο
κανονισμός προβλέπει διάθεση αστυνομικών και μέσων προς Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.
και τρίτους, με καταβολή ανταλλάγματος (άρθρο 22 ν. 3938/2011) απευθείας
από τον ιδιώτη.
Εν κατακλείδι, είναι εφικτή η δεύτερη - νόμιμη εργασία, σαφώς με αυστηρές
προϋποθέσεις και γνώμονα πάντοτε το υπηρεσιακό συμφέρον ώστε να μην
κινδυνέψει να μετατραπεί η κύρια εργασία (αστυνομική) σε πάρεργο και τη
θέση της να καταλάβει η «νομιμοποιημένη παράλληλη» ως βασική, εξαιτίας
υψηλότερου εισοδήματος. Επιπρόσθετα θα εξαλειφθεί η τυχόν υπάρχουσα
παράνομη & «μαύρη εργασία» που θέτει σε πειθαρχική και ποινική διαδικασία
τον αστυνομικό άδικα τόσα χρόνια.
Οι συνθήκες ωρίμασαν προκειμένου να αναθεωρηθεί το υπάρχον άδικο
αναχρονιστικό νομοθετικό πλαίσιο σε συνεργασία με την Φυσική Ηγεσία , τα
αρμόδια στελέχη του Υπουργείου μας καθώς και των Συνδικαλιστικών Ενώσεων.
Ο σύγχρονος επαγγελματίας αστυνομικός, που η κοινωνία αποδεδειγμένα
εμπιστεύεται, αξίζει να έχει εισοδήματα τα όποια του επιτρέπουν ένα αξιοπρεπή
επίπεδο ζωής.
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Η αγανάκτησή μας είναι «ΓΝΗΣΙΑ»!!!
Κατόπιν του πρόσφατου συμβάντος στο Α.Τ.
Ομονοίας, την 16 και 17/1/2018, κατά το οποίο
δύο συνάδελφοι «σύρθηκαν» σε μία διαδικασία
ταλαιπωρίας άνευ λόγου και αιτίας, επειδή
αρνήθηκαν αιτιολογημένα να βεβαιώσουν το
γνήσιο της υπογραφής σε έγγραφο του οποίου
το περιεχόμενο ήταν, κατά την κρίση τους,
τουλάχιστον «προβληματικό», ως Ένωση Αθηνών διαπιστώνουμε ότι:
Καταρχάς, στη χώρα μας, η νοοτροπία του «ξέρεις ποιος είμαι εγώ ρε;»,
ζει και βασιλεύει, και ως φαίνεται, δημιουργεί και «έννομες» συνέπειες· όπως
π.χ. την ταχύτατη κινητοποίηση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων σε βάρος
αστυνομικών ως εάν ήταν κοινοί εγκληματίες, οι οποίοι ακόμα κι αν έσφαλαν,
είχαν και έχουν πλήρη πεποίθηση ότι κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Η δε
εμπειρία του γνωστού δημοσιογράφου στο Α.Τ. Ομονοίας, ο οποίος περιέγραψε
γλαφυρά «τη βρώμα και τη δυσωδία» του Τμήματος, αντί να χρησιμοποιηθεί
ως όχημα συμπαράστασης προς τον αστυνομικό που καλείται καθημερινά
να εργάζεται σε απάνθρωπες συνθήκες, χρησιμοποιείται ως μομφή κατά του
εργαζόμενου αστυνομικού, διότι δήθεν θα όφειλε, ανάμεσα στα εκατοντάδες
καθήκοντά του, να αναλάβει και καθήκοντα καθαριστή, παίρνοντας «ένα φαράσι
και μία σκούπα». Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό των προθέσεων ορισμένων…
Ακολούθως, διαπιστώνουμε ότι οι συνάδελφοί μας, όταν βρεθούν στη θέση
του ελεγχόμενου, μπορούν να υφίστανται διαδικασίες στα όρια της νομιμότητας
ή της μη νομιμότητας, τις οποίες διαδικασίες εάν τις εφάρμοζαν οι ίδιοι ως
αστυνομικοί σε βάρος πολιτών, τώρα θα ήταν υπόλογοι για σωρεία παραβάσεων
των συνταγματικών δικαιωμάτων των πολιτών.
Τέλος, διαπιστώνουμε τη «διγλωσσία» της Υπηρεσίας, η οποία ενώ γνωρίζει
πολύ καλά ότι ο αστυνομικός οφείλει να ελέγχει το περιεχόμενο του εγγράφου
πριν προβεί σε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, δε διστάζει να αφήσει

ακάλυπτους, να σύρει, να διασύρει και να ταλαιπωρήσει τους συναδέλφους
μας που τηρούν κατά γράμμα τον νόμο και τις εσωτερικές διαταγές. Για όσους
«καμώνονται» ότι αμφιβάλλουν για το σύννομο ή μη των ενεργειών των δύο
συναδέλφων μας του Α.Τ. Ομονοίας, τους παραπέμπουμε ενδεικτικά στο αρ. 11 του
Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), στο αρ. 24 του Π.Δ. 75/1987,
στην υπ’ αρίθ. 1538/1992 Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του Υπουργείου
Δημοσίας Τάξης, στο με αρ. πρωτ. 1010/1/16α από 3/1/2001 έγγραφο Α.Ε.Α./
Διεύθυνση Οργάνωσης Νομοθεσίας προς το Συνήγορο του Πολίτη, στην υπ’
αριθ. 1690/15/324054 από 19/2/2015 διαταγή Α.Ε.Α./Διεύθυνση Οργάνωσης
και Νομικής Υποστήριξης/Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού κ.ά.
Η Ένωση Αθηνών στέκεται αλληλέγγυα τόσο στους δύο συναδέλφους, όσο
και στο πολύπαθο Α.Τ. Ομονοίας. Θα είμαστε δίπλα τους σε ότι χρειαστεί, χωρίς
να μπαίνουμε σε διαγωνισμό ποιος τους εκπροσωπεί καλύτερα ή χειρότερα, αφού
θεωρούμε ότι σύσσωμο το συνδικαλιστικό κίνημα έχει κοινά συμφέροντα, κοινούς
αγώνες που μας συνδέουν και, πάνω από όλα, κοινό στόχο την εκπροσώπηση
των συναδέλφων και την προστασία τους από κάθε «κατάχρηση εξουσίας».

Όταν κάποιοι ασχολούνται με τις Κρίσεις,
Εμείς ασχολούμαστε με την Αστυνομία!!!
να δημιουργούν προβλήματα, να κατασκευάσουν κατηγορίες και να εκθέτουν το
κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας.
Με αφορμή την παρουσία μας εκεί, μας τέθηκαν από τους συναδέλφους τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Επιγραμματικά παρατηρείται μεγάλη έλλειψη
υλικοτεχνικού εξοπλισμού και αναλώσιμων υλικών (φωτοτυπικά μηχανήματα,
χαρτί Α4, μελάνια κτλ), ενώ οι πολλές προσαγωγές «στοιβάζουν» μεγάλο αριθμό
ατόμων υψηλού κινδύνου στον προθάλαμο του γραφείου του Αξιωματικού
Υπηρεσίας του Τμήματος με κίνδυνο πιθανές αποδράσεις, γεγονός που προκαλεί και
τη δυσφορία των πολιτών που παραμένουν στον ίδιο χώρο. Δυσλειτουργία επίσης
παρατηρείται από τις καθημερινές προφορικές εντολές προς τους συναδέλφους
για διάθεση σε μέτρα τάξης, παρά τον φόρτο εργασίας τους, δημιουργώντας
υπηρεσιακές δυσλειτουργίες. Τέλος, εξαιτίας των προσπαθειών των συναδέλφων
με προσωπικά τους έξοδα, η κατάσταση του Τμήματος στον τομέα καθαριότητας
είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο.
Όλοι
θα
πρέπει
να
Υ.Γ.
καταλάβουν ότι οι λύσεις
Θα σας ενημερώνουμε
στα προβλήματά μας δεν
πλέον ΕΜΕΙΣ για τις
μπορούν να περιμένουν και
δράσεις μας,
σίγουρα δεν επιτρέπεται με
πράξεις ή παραλείψεις τους να
δεν χρειάζεται
διευκολύνουν όποιον επιθυμεί
να ρωτάτε ΑΛΛΟΥΣ.
να μας επιβαρύνει και με άλλα.
Σήμερα το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών και αντιπρόσωποί της στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.
προέβησαν σε παράσταση διαμαρτυρίας στο Α.Τ. Ομονοίας. Η συμβολική αυτή
κίνηση είχε ως στόχο την υποστήριξη στους συναδέλφους που υπηρετούν στο
πολύπαθο αυτό Τμήμα με αφορμή το πρόσφατο απαράδεκτο περιστατικό που
διαδραματίστηκε μεταξύ συναδέλφων μας και μεγαλοδημοσιογράφου.
Η Ένωσή μας από την πρώτη στιγμή βρέθηκε δίπλα στους συναδέλφους που
ταλαιπωρήθηκαν άδικα, κατά την άποψή μας, και κατέληξαν στο αυτόφωρο για
ένα γνήσιο της υπογραφής, με τόση ευκολία και τους στήριξε με κάθε τρόπο.
Είναι πράγματι απορίας άξιο και υποκριτικό την ώρα που το συγκεκριμένο Τμήμα
λειτουργεί με τόσα προβλήματα κάποιοι να ψάχνουν ευρηματικούς τρόπους για
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Ένωση Αθηνών και Μ. Β. Βαρδινογιάννη “Ελπίδα” σε κοινές δράσεις
Η Ένωση Αθηνών, με αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της, επισκέφθηκε τους χώρους
της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – Ελπίδα»
και παρέδωσε ημερολόγιά του 2018 στους υπευθύνους της «Ελπίδας» και
του «Όραμα Ελπίδας». Η θεματολογία των φετινών ημερολογίων της Ένωσης
αφορούσε το έργο του παραπάνω συλλόγου ενάντια στην επάρατο νόσο που
ταλαιπωρεί παιδιά και ενήλικες.
Με τον τρόπο αυτό η Ένωσή μας εγκαινιάζει μια στενή σχέση με το παραπάνω
ίδρυμα με σκοπό να ενισχύσουμε τη δράση της και να κοινωνήσουμε από
την πλευρά μας την ανάγκη να ευαισθητοποιηθεί η ελληνική κοινωνία στην
κατεύθυνση προσφοράς μυελού των οστών. Απευθυνόμενοι στις ενεργές ομάδες
της κοινωνίας μπορούμε όλοι μαζί να δώσουμε πνοή σε αυτούς που έχουν
πραγματική ανάγκη προσφέροντας μόνο λίγο χρόνο από την καθημερινότητά μας.
Στη συνάντηση, μας υποδέχτηκαν η Γενική Γραμματέας της «Ελπίδας» κ.
Τζωρτζίνα Έλληνα και η Γενική Γραμματέας του «Οράματος Ελπίδα» κ. Ινώ

Κωσταντοπούλου, οι οποίες με τη σειρά τους ευχαρίστησαν για τη συνδρομή
μας και συνυπέγραψαν τις μελλοντικές κοινές δράσεις με την Ένωσή μας που
θα πραγματοποιηθούν στο εγγύς μέλλον μέσω των επιτυχημένων εθελοντικών
αιμοδοσιών που συχνά οργανώνουμε. Η σύνδεση άλλωστε της αιμοδοσίας και
της τράπεζας αίματός μας, με ταυτόχρονη ενημέρωση γύρω από τη δωρεά του
μυελού των οστών αποτελεί διαχρονική επιλογή μας.
Η Ένωση Αθηνών πέρα από τη συνδικαλιστική της δράση θα συνεχίσει με
αμείωτο ρυθμό να αγγίζει καθημερινά ζητήματα που απασχολούν την ελληνική
κοινωνία και τα μέλη της. Είναι πράγματι αναγκαίο όλοι μαζί, αλλά και ο καθένας
χωριστά να ευαισθητοποιείται συνεχώς και όχι μόνο όταν το πρόβλημα χτυπήσει
την πόρτα του καθενός ατομικά. Προβλήματα άλλωστε τα οποία μόνο με
αλληλέγγυα την κοινωνία και τους φορείς της σε κοινή γραμμή, μπορούν να
λυθούν.

Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Αστυνομικών μοίρασε δώρα και χαρά σε βρέφη
& νήπια στο Αναρρωτήριο Πεντέλης
Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Αστυνομικών Αττικής, έχοντας έντονο το αίσθημα της
προσφοράς και της αγάπης προς τον συνάνθρωπο και μέσα στο κλίμα των Άγιων
ημερών, επισκέφθηκε το Αναρρωτήριο Πεντέλης στο οποίο φιλοξενούνται παιδιά
ηλικίας έως 6 ετών μοιράζοντας δώρα και χαρά.
Η υποδοχή των μικρών μας φίλων και η φιλοξενία του προσωπικού ήταν
συγκινητική. Τις Άγιες αυτές μέρες θέλουμε να προσφέρουμε λίγη αγάπη σε αυτά
τα παιδιά, καθώς είναι το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να προσφέρουμε και να
συνδράμουμε με όποιο άλλο τρόπο μπορούμε σε συνανθρώπους μας, όπως το
προσωπικό του Σταθμού που δίνει κάθε μέρα τον καλύτερό του εαυτό με πενιχρά
μέσα.
Αποστολή μας, εκτός της διατήρησης της Πολιτιστικής μας ταυτότητας, επίσης
είναι να αναδείξουμε το κοινωνικό πρόσωπο του Έλληνα Αστυνομικού.
Το Αναρρωτήριο Πεντέλης αποτελεί Υπηρεσία του Κέντρου Προστασίας
Παιδιού «Η ΜΗΤΕΡΑ», Παράρτημα του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρου Κοινωνικής Περιφέρειας
Αττικής και είναι Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Αποτελεί Δημόσια Υπηρεσία που παρέχει
Υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας σε παιδιά και τις οικογένειές τους.
Οι Υπηρεσίες της Μονάδας απευθύνονται σε βρέφη και νήπια που χρήζουν
κοινωνικής φροντίδας, προστασίας και αποκατάστασης όταν:
• δεν διαθέτουν οικογενειακό περιβάλλον,
• διαβιούν σε ακατάλληλο περιβάλλον,
• βρίσκονται σε κίνδυνο,
• είναι εγκαταλελειμμένα,
• παραμελούνται,
• έχουν κακοποιηθεί με διαφόρους τρόπους,
• η οικογένειά τους βρίσκεται σε κρίση,
• είναι θύματα εγκληματικής πράξης
Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για την θερμή υποδοχή, τους
Υπευθύνους του Αναρρωτηρίου κα Ιωάννα Γουρνάκη- Κοινωνική Λειτουργό, κα
Κατερίνα Ζαλπαρίνη- Διοικητική Υπάλληλο - υπεύθυνη για χορηγίες και δωρεές,
την Πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών «Αγαπώ-Προσφέρω» κα Αριστέα
Τσιάπα, δεδεμένου ότι η συμβολή των εθελοντών είναι καθοριστικής σημασίας
για την επίτευξη του σκοπού και την Κα Ιωάννα Γκελεστάθη-Δικηγόρο για την
πρωτοβουλία της και την παρότρυνσή της να επισκεφτούμε το συγκεκριμένο
Ίδρυμα.
Ευχόμαστε Καλή Χρονιά σε όλους με υγεία και υπενθυμίζουμε ότι η προσφορά
προς τον συνάνθρωπο δεν πρέπει να αρχίζει και να τελειώνει μόνο σε μέρες εορτών.
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Η Υπουργική Απόφαση για τα επιδόματα αναπηρίας
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β-38) η Υπουργική Απόφαση
που καθορίζει το ύψος, τους δικαιούχους, τους όρους και τις προϋποθέσεις
χορήγησης του επιδόματος αναπηρίας που καταβάλλεται στο ένστολο προσωπικό
της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Προσωπικού.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα χαιρετίζει την όποια προσαρμογή προς
το καλύτερο των καταβαλλόμενων ως άνω επιδομάτων στους δικαιούχους
συναδέλφους μας.

Η ευτυχία των παιδιών το καλύτερο δώρο των εορτών
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν, για πρώτη φορά οι δύο παιδικές
Χριστουγεννιάτικες θεατρικές παραστάσεις, στο Θέατρο ΗΒΗ στην Αθήνα. Οι
καθιερωμένες εκδηλώσεις συνδιοργανώθηκαν από τις Ενώσεις Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αθηνών, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, έχοντας ως μοναδικό στόχο,
να δώσουν την ευκαιρία στα παιδιά μας, αλλά και στους γονείς συναδέλφους, να
χαρούν και να περάσουν όμορφες στιγμές τις γιορτινές ημέρες, σε μία περίοδο
που και η Αστυνομική οικογένεια βιώνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Χώρα
μας.
Η υπέροχη παράσταση «Το Χρυσό Αρισμαρί» της Κέλλυς Σταμουλάκη, με
το σενάριό της, τα μηνύματά της και τις ερμηνείες των ηθοποιών της, κράτησαν
αμείωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων, οι οποίοι αποχώρησαν από το
θέατρο, με το Χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό τους.

Το καλωσόρισμα ανέλαβαν οι Πρόεδροι και Γενικοί Γραμματείς των Ενώσεων
Αθηνών, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, οι οποίοι ευχαρίστησαν θερμά τους γονείς
συναδέλφους και τα παιδιά τους, που αγκάλιασαν για μία ακόμη φορά μια δράση
των Ενώσεών.
Με την λήξη των παραστάσεων μοιράστηκαν δώρα και σοκολάτες στους
μικρούς μας φίλους.
Τέλος ευχαριστούμε ιδιαίτερα την εταιρία ΙΟΝ για την δωρεά από σοκολάτες
που κάθε χρόνο μας προσφέρει.
ΕΥΧΗ ΜΑΣ ΤΟ 2018 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ!!!
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Εκδόθηκε το Π.Δ. των δικαιολογητικών
του ν. 826/1978
Μετά από πολλούς αγώνες της Ομοσπονδίας και της Ένωσης Αθηνών που
διήρκεσαν τουλάχιστον δυο έτη, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(ΦΕΚ 187 από 5-12-17) και το π.δ. 145/2017, «Καθορισμός των δικαιολογητικών
περί χορήγησης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης του Ειδικού Λογαριασμού του
Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.).
Πλέον οι συνάδελφοι – δικαιούχοι, θα λαμβάνουν το σχετικό ερανικό επίδομα.
Επισημαίνεται ότι, ο Ειδικός αυτός Λογαριασμός θεσπίστηκε με το ν.826/1978
και εκσυγχρονίστηκε στη συνέχεια, και πλέον το Ταμείο θα συνεχίσει να προσφέρει
οικονομική βοήθεια σε πάσχοντες από ασθένειες, σε οικογένειες θανόντων
– τραυματισθέντες εν ώρα υπηρεσίας, θεομηνίες, ατυχήματα κ.λπ., κατόπιν
αιτιολογημένων αιτημάτων.
Η έναρξη χορήγησης των βοηθημάτων στους αιτούντες θα γίνει κατά
προτεραιότητα, αρχής γενομένης με τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί από το
2015 έως σήμερα και αφορούν σοβαρούς λόγους υγείας, ενώ τα υπόλοιπα θα
εξεταστούν όλα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
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