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Ο δρόμος για τη δική μας «Ιθάκη»,
είναι ακόμα μακρύς!
Η Ε.ΑΣ.Υ.Α. στη Δ.Ε.Θ. - Σεπτέμβριος 2018

σελ. 12-15

Στις Ε.Δ.Ε. κινείστε αστραπιαία…

σελ. 9

Δικαίωση μελών της
Ένωσης Αθηνών από
Μεταθέσεις – Διώξεις

Στις υποχρεώσεις σας προς το
προσωπικό παρατηρούνται…
καθυστερήσεις !!!
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«Πείτε μας τι
Αστυνομία θέλετε»
Είναι κουραστικό να προσπαθείς να αποδεικνύεις συνεχώς
ότι δεν είσαι ελέφαντας. Ακόμα χειρότερα να προσπαθείς να
αποδεικνύεις ότι είσαι δημοκράτης και ότι οι συνάδελφοί σου,
κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους, δρουν μέσα σ’ ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και όχι κατά το δοκούν.
Προσφάτως τοποθετήθηκα για τρία διαφορετικά περιστατικά και στις τρεις περιπτώσεις στοχοποιήθηκα από διαφορετικό
κάθε φορά ακροατήριο.
• Στα γεγονότα στη Δ.Ε.Θ. προσπάθησα να εξηγήσω πως
κάνουν τη δουλειά τους οι διμοιρίες, με αποτέλεσμα να με χαρακτηρίσουν, συγκεκριμένοι, «ανθέλληνα», «συριζαίο» και
πολλά άλλα. Κατά τη γνώμη ορισμένων, θα έπρεπε να φτάσουν
οι διαδηλωτές στον τόπο όπου μιλούσε ο Πρωθυπουργός, μετά
βέβαια βρήκαν άλλο αφήγημα και μας κατηγορούσαν χωρίς
αποδείξεις για τα λεγόμενά τους. Η λάσπη έμεινε…
• Στην περίπτωση του σκοπού στην πρεσβεία του Ιράν υποστηρίξαμε ότι καλώς ο συνάδελφος δεν αντέδρασε και πάλι εισπράξαμε τα ίδια, τότε ζητούσαν αίμα.
• Στην τελευταία περίπτωση με τις ενέργειες της Ομάδας
ΔΙ.ΑΣ. μπήκα στον κόπο να εξηγήσω την αστυνομική πρακτική
και πραγματικά η στοχοποίηση που υπέστην ήταν άνευ προηγουμένου.
Είναι προφανές ότι ζούμε σε παράνοια.
Πρέπει κάθε φορά ο αστυνομικός να κάνει τη δουλειά του
ανάλογα με το πως θέλουν ισχυρές μειοψηφίες (πολιτικές) και
αν δε το κάνει έτσι, να διαπομπεύεται δημόσια.
Προσωπικά, δεν πρόκειται να το ανεχτώ και κυρίως δεν

Του Πάκου Δημοσθένη
Προέδρου Ε.ΑΣ.Υ.Α.
πρόκειται να σταματήσω να υπερασπίζομαι τα δίκαια των συναδέλφων.
Ο αστυνομικός συνδικαλιστής δεν είναι μόνο για να ζητάει
λεφτά, ρεπό και να συμμετέχει σε εκδηλώσεις. Πριν και πάνω
απ’ όλα πρέπει να προστατεύσει τους συναδέλφους του, ώστε
να έχουν εκείνες τις συνθήκες, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των
καθηκόντων τους, που θα τους επιτρέπουν να προστατεύουν τη
ζωή και την περιουσία του πολίτη.
Η τεράστια πλειοψηφία του λαού ζητά από εμάς να κάνουμε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε.
Η Πολιτεία έχει μία βασική ευθύνη, αν θέλει ας αλλάξει
την αστυνομική πρακτική. Να έρθει όμως να εξηγήσει στους
φορολογούμενους ότι τότε η Αστυνομία θα καταστεί απλός παρατηρητής και θα εξαντλεί την αυστηρότητά της, βεβαιώνοντας
παραβάσεις, για να εισπράττει το κράτος.
Κλείνοντας θα ήθελα να πω προς κάθε κατεύθυνση ότι η
δουλειά μας δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι χώρος πολιτικής
αντιπαράθεσης, δεν μπορεί να κρίνεται βάσει του ιδεολογικού
προσήμου του καθενός, γιατί στο τέλος τον λογαριασμό τον
πληρώνει η Κοινωνία.
Υ.Γ.1: Ο πολίτης με τον αστυνομικό είναι εδώ και δεκαετίες
συμφιλιωμένος. Ο παραβατικός δε θα «συμφιλιωθεί» ποτέ μαζί
μας.
Υ.Γ.2: Σας ευχαριστώ όλους για τη συμπαράσταση τις τελευταίες εβδομάδες, μου δώσατε δύναμη να συνεχίσω να κάνω
αυτό που οφείλω απέναντί σας.

Διεθνής
Έκθεση
Θεσσαλονίκης
2018

Η δική μας Ιθάκη πάντως
είναι ακόμα μακριά...

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ

«Φέρτε» μας πειστήρια !!!
Του Χύτα Κωνσταντίνου
Αντιπροέδρου Ε.ΑΣ.Υ. Αθηνών
«Βόσκει ο γάιδαρος εκεί που θα τον δέσουν», δηλαδή,
επωφελείται κανείς όσο μπορεί, από την κατάσταση στην οποία
κατ’ ανάγκη θα βρεθεί κάποιος άλλος (Παροιμία του λαού μας).
Άρθρο 280 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας: «Όλα τα
έγγραφα και τα άλλα αντικείμενα που βρέθηκαν σ’ αυτόν που
έχει συλληφθεί και έχουν σχέση με το έγκλημα κατάσχονται και
παραδίδονται με αυτόν και τη σχετική έκθεση στον αρμόδιο εισαγγελέα ή ανακριτή.».
Σύμφωνα λοιπόν με την ισχύουσα νομοθεσία, τα Τμήματα
Πειστηρίων που λειτουργούν στις κατά τόπους Εισαγγελίες Πρωτοδικών είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη φύλαξη και αποθήκευση των πειστηρίων. Μετά τις εξιχνιάσεις εγκλημάτων και την
ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας από τις αστυνομικές αρχές, υποβάλλεται στις εισαγγελικές αρχές η δικογραφία,
μαζί με τα πειστήρια των αξιόποινων πράξεων.
Όμως, τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί μεγάλο
πρόβλημα, καθώς οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης
αδυνατούν να τα παραλάβουν και οι Εισαγγελίες επιστρέφουν
τα πειστήρια, συντάσσοντας υπηρεσιακά σημειώματα για τη φύλαξή τους στις Αστυνομικές Υπηρεσίες (λόγω έλλειψης χώρων
επειδή έχουν «φρακάρει» οι αποθήκες τους και έτσι στοιβάζονται σε γραφεία και διαδρόμους όπλα, μαχαίρια, ρουχισμοί
-κουκούλες, γάντια κ.ά.-, που αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία
για την τέλεση δεκάδων εγκλημάτων!!!). Ως αποτέλεσμα των
προαναφερομένων είναι να τα παραλαμβάνει για φύλαξη εκ
νέου η Ελληνική Αστυνομία η οποία έχει επιφορτιστεί και με
αυτό το πάρεργο!!!
Είναι τραγικό εν έτη 2018 να φυλάσσονται στις Αστυνομικές
Υπηρεσίες πειστήρια εγκληματικών πράξεων και αδικημάτων.
Απόρροια αυτής της πρακτικής είναι να δημιουργείται σοβαρότατο πρόβλημα συμφόρησης και αδικαιολόγητου πρόσθετου
υπηρεσιακού βάρους στο αστυνομικό προσωπικό. Επιπλέον,
οι αστυνομικοί καθίστανται υπεύθυνοι για την ασφαλή και λει-

τουργική φύλαξη των πειστηρίων, με ό,τι συνεπάγεται αυτή η
ευθύνη. Αλήθεια η ΕΛ.ΑΣ. διαθέτει τέτοιες υποδομές στις εγκαταστάσεις της αφενός και αφετέρου ποιος θα καλύψει τον συνάδελφό μας σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς κάποιου πειστηρίου; Θα μας απαντήσει κάποιος επιτέλους;
Τα πειστήρια δυσχεραίνουν αφάνταστα τη λειτουργία των
Αστυνομικών Υπηρεσιών, ενώ οι ευθύνες μετακυλύονται στο
αστυνομικό προσωπικό. Και το χειρότερο είναι ότι το «ενοίκιο»
παραμονής των είναι δωρεάν!!! Δεν έχει προβλεφθεί καμία
ανταποδοτικότητα από πλευράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης!
Οι εκάστοτε Πολιτικές και Φυσικές Ηγεσίες του Σώματος,
εδώ και πολλά χρόνια φέρουν ευθύνη για την σιωπηρή αποδοχή της όλης κατάστασης, καθότι τόσο η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, όσο και η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Αστυνομικών Υπαλλήλων έχουν αποστείλει πολλαπλά έγγραφα προς τους αρμόδιους υπουργούς Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη, ζητώντας να βρεθεί λύση για το πολύ σοβαρό
ζήτημα της πολύχρονης παραμονής των πειστηρίων σε Αστυνομικές Υπηρεσίες, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι η Αστυνομία
δεν έχει κατάλληλους χώρους για να αποθηκεύσει τα αποδεικτικά στοιχεία.
Δώστε επιτέλους λύση ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες
ενέργειες προς το αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου: α) να μην φυλάσσονται πλέον τα Πειστήρια σε Αστυνομικές Υπηρεσίες, αλλά σε συγκεκριμένα Τμήματα Πειστηρίων
που λειτουργούν στις κατά τόπους Εισαγγελίες Πρωτοδικών,
σε κτιριακές εγκαταστάσεις των Δικαστηρίων και με μέριμνα και
ευθύνη των Δικαστικών Αρχών και β) να απαλλαγεί το αστυνομικό προσωπικό από την ευθύνη φύλαξης αυτών.
Δεν τιμά κανέναν αυτή η «τσαπατσουλιά», η οποία σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει ευνομούμενο Κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

σύγχρονη
αστυνομία
Ιδιοκτήτης
Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αθηνών

Χαλκοκονδύλη 37, Τ.Κ. 10432
Τηλ: 210-5236302
Φαξ: 210-5222760
e-mail: eaya@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.easya.gr
Υπεύθυνος Έκδοσης
Χύτας Κωνσταντίνος

Συντακτική ομάδα
Δημοσθένης Πάκος
Γρηγόριος Χρυσάφης
Νικόλαος Ρήγας
Αντώνιος Βλάχος
Μιχαήλ Καρδιασμένος
Βασίλειος Πανταζής
Κωνσταντίνος Ρίζος
Ιωάννης Καραστατήρας
Φώτης Μαυραγάνης
Γεώργιος Λόφτσαλης
Κωνσταντίνος Τόγελος
Γεώργιος Παπαγεωργίου
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν
υποχρεωτικά τις θέσεις του Δ.Σ. της Ε.ΑΣ.Υ.Α.
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Μετακινήσεις Αστυνομικού Προσωπικού με Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς. Η κοροϊδία συνεχίζεται!
Έγγραφο στους συναρμόδιους Υπουργούς και Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. απέστειλαν οι
Ενώσεις Αθηνών – Β/Α Αττικής – Δυτικής Αττικής - Πειραιά
να εκτελέσουν πάσης φύσεως υπηρεσίες τάξης, ασφάλειας, τροχαίας και μεταγωγών κρατουμένων, σε έτερους τόπους από την έδρα της Υπηρεσίας τους σε όλο το λεκανοπέδιο Αττικής,
όπου καλούνται να μεταβούν με τα συνήθη συγκοινωνιακά μέσα στα οποία όμως δεν έχουν
ελεύθερη πρόσβαση!
Κατόπιν των ανωτέρω και ύστερα από τόσες συναντήσεις και υποσχέσεις για το φλέγον αυτό
ζήτημα, συμπεραίνουμε ότι η Κυβέρνηση μας εμπαίζει και δηλώνουμε προς την νέα Φυσική και
Πολιτική μας Ηγεσία, ότι αν δεν δοθεί άμεσα λύση, είμαστε αναγκασμένοι να προβούμε σε κάθε
νόμιμη ενέργεια για την προάσπιση των αυτονόητων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς μας.

Η ΠΟΑΣΥ προώθησε στην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη με κοινοποίηση
στους λοιπούς αποδέκτες, το ανωτέρω έγγραφο με το κάτωθι διαβιβαστικό:
Κυρία Υπουργέ,

Σε συνέχεια των εγγράφων της Ένωσης Αστυνομικών Αθηνών σχετικά με το αντικείμενο του
θέματος, οι Ενώσεις μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλουν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, ότι ουδεμία εξέλιξη υπάρχει έως και σήμερα, από την ανωτέρω γ’ σχετική
ανακοίνωση της Ομοσπονδίας μας την 11/05/2018, όσο αφορά την απρόσκοπτη διέλευση των
αστυνομικών που μετακινούνται καθημερινά με τα Μ.Μ.Μ. και ιδίως με το ΜΕΤΡΟ, με συνέπεια να βρισκόμαστε καθημερινά εγκλωβισμένοι πίσω από μπάρες, δίχως να υπάρχει συνήθως
κάποιος υπάλληλος του ΜΕΤΡΟ στις μπάρες εισόδου/εξόδου για να μας εξυπηρετήσει, όπως
μας καθησύχαζε η Ηγεσία κατά τις συναντήσεις της με την Ομοσπονδία μας, ενώ παράλληλα
εισπράττουμε την δυσφορία και την επιθετική συμπεριφορά πολιτών οι οποίοι μη γνωρίζοντας
την ιδιότητα μας, μας αντιμετωπίζουν ως επίδοξους «λαθρεπιβάτες»!
Αυτή η απαράδεκτη κατάσταση, τείνει τελικώς να παγιωθεί εις βάρος μας εξαιτίας της μη
έκδοσης, έως και σήμερα, της προβλεπόμενης από το άρθρο 86 του Ν.4530/2018, Κ.Υ.Α.
των συναρμοδίων Υπουργείων Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του
Πολίτη, η οποία είχε εξαγγελθεί από επίσημα κυβερνητικά χείλη αλλά προφανώς βρίσκεται
ξεχασμένη σε κάποιο συρτάρι του Υπουργείου Οικονομικών.
Επίσης, παρά το γεγονός ότι με το υπ’ αριθ. 1795/18/983933 έγγραφό της, προς ΑΕΑ/ΔΑΠ,
η Δ/νση Πληροφορικής /ΑΕΑ από τον περασμένο Μάιο, ενημέρωνε για την διαδικασία έκδοσης
προσωποποιημένων καρτών του ΟΑΣΑ σε αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό αναφορικά με
την ελεύθερη και απρόσκοπτη είσοδό μας στο ΜΕΤΡΟ, αυτό το έγγραφο δεν έφτασε ποτέ στις
Αστυνομικές Υπηρεσίες για να ξεκινήσει η εν λόγω διαδικασία από τους συναδέλφους μας, προκαλώντας περαιτέρω προβληματισμό για την πραγματική βούληση της Πολιτείας.
Το πλέον όμως εξωφρενικό είναι ότι ακόμα και να θελήσει κάποιος αστυνομικός να εκδώσει
με ιδία έξοδα μια προσωποποιημένη κάρτα του ΟΑΣΑ όπως κάθε πολίτης αυτής της Χώρας,
εισπράττει την άρνηση των υπαλλήλων του Οργανισμού, λόγω της ιδιότητάς του, καθόσον,
όπως λένε, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έκδοσης της εν λόγω Κ.Υ.Α. για την είσοδο μας
στο ΜΕΤΡΟ!!!
Σας υπενθυμίζουμε για μια ακόμα φορά ότι οι υπηρετούντες αστυνομικοί στην Αττική, για να
παρέχουν το αγαθό της ασφάλειας στους φορολογούμενους πολίτες, διατάσσονται καθημερινά

Η Ομοσπονδία μας και οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις της, σας εύχονται ολόψυχα καλή και
ευδόκιμη θητεία στα νέα σας καθήκοντα, ως Υπουργού στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,
το οποίο μάλιστα με απόφαση του κυρίου Πρωθυπουργού της Χώρας, ανασυστάθηκε, προβάλλοντας ως κυρίαρχο πρόταγμα την προστασία της κοινωνίας των πολιτών και την αναβάθμιση
του αστυνομικού λειτουργήματος αλλά και των στελεχών αυτού, με απώτερο σκοπό την παροχή υψηλών υπηρεσιών αστυνόμευσης ανά την επικράτεια.
Σήμερα, λαμβάνετε γνώση του πρώτου εγγράφου μας προς εσάς, αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, το οποίο ταλανίζει επί μακρόθεν το αστυνομικό προσωπικό, για το οποίο θέμα οι
γραφειοκρατικές και δυσλειτουργικές στρεβλώσεις δεν επέφεραν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα,
που δεν είναι άλλο από αυτό της έκδοσης της Κ.Υ.Α. των συναρμόδιων Υπουργών (Οικονομικών, Υποδομών – Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη), σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.
4530/2018.
Καίτοι από την πλευρά του Υπουργείου μας είχαν δοθεί οι σχετικές διαβεβαιώσεις και σε
συνάρτηση με αυτές του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με χαρακτηριστικό το υπ’ αριθμ.
1795/18/983933 έγγραφο της Διεύθυνσης Πληροφορικής/Α.Ε.Α. προς την Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α., περί της διαδικασίας έκδοσης προσωποποιημένων καρτών του
Ο.Α.Σ.Α. ως προς την ελεύθερη και απρόσκοπτη είσοδο μας και μετακίνηση μας με την ΜΕΤΡΟ
Α.Ε. μέσω της εφαρμογής Police On Line, ουδέποτε αυτή η τεχνική διαδικασία τελεσφόρησε.
Απόρροια όλων αυτών είναι, οι συνάδελφοί μας να υφίστανται μία άνευ προηγουμένου
ταλαιπωρία ως προς την ελεύθερη μετακίνησή τους, που σε πολλές των περιπτώσεων αγγίζει τα
όρια του ευτελισμού και της απαξίωσης, καθόσον αναζητούν ιδιαίτερα ευρηματικούς τρόπους
προκειμένου να μεταβούν στις υπηρεσίες τους ανά το λεκανοπέδιο Αττικής, με ότι αυτό συνεπάγεται για την αξιοπρέπεια τους, το κύρος και την έξωθεν καλή μαρτυρία του Οργανισμού της
Ελληνικής Αστυνομίας.
Επισυνάπτεται η σχετική με το θέμα αλληλογραφία των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Β/Α Αττικής, Δυτικής Αττικής & Πειραιά και ευελπιστούμε πως η θεσμική σας
παρέμβαση θα είναι καταλυτική και ωφέλιμη για το αστυνομικό προσωπικό, που μοχθεί καθημερινά κάτω από αντίξοες συνθήκες για την προστασία των πολιτών, όπου δυστυχώς αναλόγου
τύπου τέτοιων μορφών συνθήκες δυσχεραίνουν απίστευτα το έργο του.

Περί «φασιστών» και «ρατσιστών»
αστυνομικών το ανάγνωσμα
Η αλήθεια έλαμψε και ένας ακόμα
μύθος περί «φασιστών» και «ρατσιστών»
αστυνομικών πάνω στον οποίο κάποιοι
χτίζουν καριέρες στις πλάτες μας, κατέρρευσε χθες και με την βούλα της έδρας
του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου
Αθηνών, το οποίο καταδίκασε σε φυλάκιση 6 μηνών με αναστολή, διεμφυλικό
άτομο για το αδίκημα της εξύβρισης συναδέλφου του Α.Τ. Ακροπόλεως η οποία
εκτελούσε υπηρεσία το Σάββατο στον σταθμό
μετρό Συγγρού Φιξ, καθώς και συναδέλφου

πληρώματος περιπολικού της Άμεσης Δράσης που κλήθηκε να συνδράμει.
Η προσπάθεια να πειστεί το δικαστήριο ότι οι συνάδελφοί μας έδρασαν με ρατσιστικό κίνητρο κατά του/της κατηγορούμενου, ώστε να δικαιολογηθεί η μετέπειτα υβριστική συμπεριφορά
του/της εναντίον των συναδέλφων μας που χειρίστηκαν το συμβάν με επαγγελματισμό και ψυχραιμία, έπεσε στο κενό και μάλιστα θα γίνει ειδική μνεία για αυτό στο πρακτικό της απόφασης.
Η Ένωση Αθηνών δια του Α’ Αντιπροέδρου της Χρυσάφη Γρηγορίου και δια του νομικού
της συμβούλου κ. Σκαμπαρδώνη Βάϊου που εκπροσώπησε την παθούσα συνάδελφο ως συνήγορος πολιτικής αγωγής, ήταν παρούσα στην διαδικασία και δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση
ότι αντιμετωπίζουμε όλους τους πολίτες ως ίσους με σεβασμό στην προσωπικότητά τους, αλλά
απαιτούμε τον αντίστοιχο σεβασμό της προσωπικότητάς μας κατά την άσκηση των καθηκόντων
που μας έχει εμπιστευτεί η Πολιτεία.
Η Ένωση Αστυνομικών Αθηνών δηλώνει παρούσα κάθε φορά που τα μέλη της ζητούν την
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Είναι ντροπή να μην μπορούμε να πάμε
στις δουλειές μας
Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. αναφορικά με το άλυτο
ζήτημα των μετακινήσεων με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
των Αστυνομικών

Του Ρίζου Κωνσταντίνου
Οργανωτικού Γραμματέα της Έ.ΑΣ.Υ.Α.

Κύριε Πρόεδρε,
Γνωρίζοντας τις προσπάθειες που έχετε καταβάλει προσωπικά αλλά και όλες
τις ενέργειες των πρωτοβάθμιων σωματείων, κυρίως της Αττικής και ειδικότερα
μελών του Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών , απευθύνομαι σε
εσάς ενστερνιζόμενος την ευαισθησία σας και την διαρκή σας διάθεση για επίλυση
των πάσης φύσεως προβλημάτων που προκύπτουν και αφορούν τους συναδέλφους μας.
Απευθύνομαι σε εσάς προσωπικά διότι δυστυχώς όσες ενέργειες και αν έχουν
γίνει μέχρι σήμερα φαίνεται να καταλήγουν όλες στο ίδιο σημείο. Στο σημείο που
δίνεται για πολλοστή φορά μια ανεκπλήρωτη υπόσχεση.
Ως αστυνομικός. αντιπρόσωπος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. - Μέλος του Δ.Σ. της Ε.ΑΣ.Υ.
Αθηνών, ο οποίος μετακινούμαι καθημερινά με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
από και προς την Υπηρεσία μου, θα ήθελα να σας εκφράσω την οργή και αγανάκτησή μου καθώς και των λοιπών συναδέλφων οι οποίοι απευθύνονται στα
γραφεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών αλλά και όλων αυτών
με τους οποίους έρχομαι σε επαφή καθημερινά. Φυσικά το οργή και αγανάκτηση
είναι ήπιες εκφράσεις σε σχέση με τα πραγματικά συναισθήματα των συναδέλφων
μας οι οποίοι μετακινούνται καθημερινά με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Κύριε Πρόεδρε,
Απευθύνομαι προς εσάς διότι θα πρέπει να μπεί τέλος στην κοροϊδία απέναντι
σε όλους μας εδώ και καιρό.
Κάποιοι από εμάς (τους εκλεγμένους) τρέχουμε από το ένα γραφείο του Αρχηγείου στο άλλο αναζητώντας απαντήσεις σχετικά με την έκδοση καρτών για τις
μετακινήσεις των αστυνομικών στα Μ.Μ.Μ. και οι απαντήσεις που παίρνουμε από
την Φυσική Ηγεσία είναι πως είναι θέμα του Υπουργείου και μιας Κοινής Υπουργικής Απόφασης η οποία αναμένουμε να υπογραφεί. Από την Φυσική Ηγεσία
όμως αυτό που εισπράττουμε από τα χείλη τους, όσοι από τους έχοντες συνδικαλιστική ιδιότητα έχουμε συναντηθεί μαζί τους, είναι πως σε λίγο καιρό τελειώνει η
διαδικασία. Κάθε φορά εδώ και μήνες την ίδια απάντηση. Τελείωσε όμως και το
καλοκαίρι του 2018 κ.Πρόεδρε.
Είναι λοιπόν λυπηρό, αναίσχυντο και πέρα για πέρα άδικο να έχουμε
τέτοια αντιμετώπιση από την Φυσική και Πολιτειακή Ηγεσία.
- Είναι ντροπή να μην μπορούμε να πάμε στις δουλειές μας.
- Είναι ντροπή να τρέχουμε πίσω από τον κάθε επιβάτη που χτυπάει κάρτα
και να χωνόμαστε σαν τους κλέφτες πίσω του πριν κλείσουν οι μπάρες του μετρό
για να περάσουμε.

Οι θέσεις των συμπληρωματικών μεταθέσεων
έτους 2018

- Είναι ντροπή να δίνεται αυτή η κατεύθυνση από επίσημα χείλη.
- Είναι ντροπή να μας ζητάει η Κυβέρνηση του τόπου να παρανομούμε.
Για πόσο ακόμα θα είμαστε τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού, για πόσο ακόμη θα μας κοροϊδεύουν, για πόσο ακόμη θα παίζουν παιχνίδια οικονομικά στην
πλάτη του κάθε αστυνομικού, για πόσο ακόμα; Σας παρακαλώ ρωτήστε τους
κ.Πρόεδρε για άλλη μια φορά γιατί ξέρω ότι τους έχετε ρωτήσει επανειλημμένως.
Αυτή την φορά όμως σας παρακαλώ ρωτήστε τους και θέστε τους επιτέλους
πρό των ευθυνών τους ζητώντας τους ένα χρονικό ορίζοντα με συγκεκριμένες
ημερομηνίες.
Θα πρέπει να γνωρίζουμε τι θα γίνει με την έκδοση καρτών, σε κάθε
άλλη περίπτωση θα πρέπει να αποφασίσετε (η Π.Ο.ΑΣ.Υ.) μαζί με τα πρωτοβάθμια, τουλάχιστον της Αττικής να γίνει κάποιου είδους κινητοποίηση. Δεν πάει άλλο
Τέλος αν νομίζουν ότι δεν μπορούν να εκδώσουν κάρτες να μας το πουν να
τις αγοράσουμε.
Χάρες δεν μας κάνει κανένας και ούτε τις θέλουμε .
Δεν είμαστε επαίτες, είμαστε περήφανοι και θέλουμε το νόμιμο και ότι πραγματικά δικαιούμαστε.

Στα ύψη οι βάσεις για την Σχολή Αξιωματικών
της ΕΛ.ΑΣ. και την Σχολή Αστυφυλάκων
Οι Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και φέτος διατήρησαν στα «ύψη» την βάση εισαγωγής τους. Συγκεκριμένα η Σχολή Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. έχει βάση εισαγωγής για τους
πολίτες 18.123 μόρια και βάση εισαγωγής για αστυνομικούς 17.518 μόρια. Επίσης η Σχολή
Αστυφυλάκων έχει βάση εισαγωγής 16.695 μόρια. (Διευκρινίζουμε ότι τα εν λόγω μόρια
αφορούν την γενική σειρά από τα ημερήσια σχολεία).
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Στις Εργασίες του Γενικού Συμβουλίου της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. συμμετείχε η Ένωση Αθηνών
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αθηνών με επικεφαλής τον Πρόεδρο Πάκο Δημοσθένη παρευρέθηκαν στο Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. όπου συμμετείχαν όλες οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της Χώρας.
Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας ανέφερε:
Διέλυσαν τις Υπηρεσίες, δεν θα διαλύσουν και τις ζωές μας!
Σε μια κρίσιμη για τη χώρα περίοδο, κατά την οποία η Κυβέρνηση υποστηρίζει
ότι ξεκινά μια «νέα εποχή» μετά την τυπική έξοδο από τα Μνημόνια, συνεδρίασαν
στην Αθήνα το Διοικητικό και το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για τις δράσεις μας, να παρουσιαστούν τα προβλήματα και να αναδειχθούν τα αιτήματά μας, ενόψει των καθιερωμένων εξαγγελιών του
Πρωθυπουργού στα εγκαίνια της 83ης ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη.
Όπως τονίστηκε από τον πρόεδρο της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, το
συνδικαλιστικό μας κίνημα καλείται να στείλει στην Κυβέρνηση ηχηρά μηνύματα
με τις αγωνιστικές του δράσεις και τη μαζική συμμετοχή μας στην κοινή ένστολη
διαμαρτυρία που διοργανώνουν όλες οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας
και των Ενόπλων Δυνάμεων στις 7 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, αλλά και ο
Σύλλογος ΑΞ.Ι.Α. για τις συντάξεις χηρείας στις 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Όλοι
γνωρίζουμε ότι διανύουμε μια δύσκολη εποχή, η οποία θα συνεχιστεί για μεγάλο
χρονικό διάστημα, καθώς το μέλλον της χώρας είναι υποθηκευμένο με τα μνημόνια και πολλά κεκτημένα δικαιώματα κινδυνεύουν να ανατραπούν.
Η χώρα εισέρχεται σε προεκλογική περίοδο και αυτό αποτελεί χρυσή ευκαιρία
για την Ομοσπονδία μας να διεκδικήσει την επίλυση χρόνιων αιτημάτων, απαιτώντας λύσεις από την Κυβέρνηση αλλά και δεσμεύσεις από τα πολιτικά κόμματα.
Οι δραματικές εξελίξεις, βεβαίως, με τις φονικές πυρκαγιές στο Μάτι, επηρέασαν
αρνητικά την επίλυση δρομολογημένων αιτημάτων από την προηγούμενη Ηγεσία.
Η Ομοσπονδία μας επιδιώκει ήδη την άμεση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση της
νέας Πολιτικής Ηγεσίας, όσο και της Φυσικής Ηγεσίας, που είχε κληθεί στο Γενικό
Συμβούλιο, αλλά δεν κατέστη δυνατόν να παραστεί λόγω της πραγματοποίησης,
την ίδια ώρα, της τελετής παράδοσης – παραλαβής των καθηκόντων της νέας
Ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Από την πλευρά μας, θα επιδιώξουμε την εποικοδομητική συνεργασία και με
τη παραπάνω Ηγεσία, μη παραβλέποντας ότι δύναμή μας είναι οι Πρωτοβάθμιες
Ενώσεις με τα μέλη τους, που καλούνται για άλλη μια φορά να καταδείξουν αποφασιστικά την αποτελεσματική δυναμική των αγώνων μας, τόσο με την προσεχή
κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη όσο και με άλλες παρεμβάσεις μας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Ο νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας αναφέρθηκε στα πέτρινα χρόνια των
μνημονίων με τις περικοπές μισθών και συντάξεων, το πάγωμα των προσλήψεων κλπ, τονίζοντας ότι το συνδικαλιστικό μας κίνημα ενόψει των εξαγγελιών του
Πρωθυπουργού και της φημολογούμενης χορήγησης των οφειλομένων «αναδρομικών», συνεχίζει να απαιτεί δυναμικά την επίλυση όλων των δίκαιων αιτημάτων του, αλλά και την πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της
Επικρατείας για την άρση των μισθολογικών αδικιών, που αποτελούν κατάκτηση
και όχι παραχώρηση. Επίσης, προσβλέπουμε σε νέα δικαίωση κατά την προσεχή
εκδίκαση της νέας μας προσφυγής κατά του νέου ειδικού μισθολογίου, χωρίς να
υποτιμούμε τις δυσκολίες, ενώ και η διεκδίκηση της επαναφοράς της χορήγησης
δώρου Χριστουγέννων - Πάσχα και επιδόματος αδείας είναι ζητήματα ρεαλιστικά
που μας απασχολούν.

Σε ό,τι αφορά, το σχέδιο νόμου για την ίδρυση Δικαστικής Αστυνομίας, που
είχε τεθεί σε διαβούλευση από την προηγούμενη Ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τονίστηκε ότι στόχος της Ομοσπονδίας είναι η ενημέρωση της νέας Ηγεσίας
για τις θέσεις και τις επιφυλάξεις μας ώστε αν τελικά αυτή θεσμοθετηθεί, να μη
λειτουργήσει εις βάρος της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών κ. Βασίλης ΠΑΝΤΑΖΗΣ αναφέρθηκε στις ενέργειες της Ομοσπονδίας για τις θερινές εξελίξεις στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού και
την αποτροπή μείωσης μερισμάτων, τόσο σε υφιστάμενους όσο και σε μελλοντικούς συνταξιούχους, εξήγησε το καθεστώς χορήγησης του ΒΟΕΑ, σε συνάρτηση
με το νέο μισθολόγιο, από 1/1/17 και ενημέρωσε ότι επίκειται η άμεση έναρξη
χορήγησης του ΒΟΕΑ - έτους 2018 - στα δικαιούμενα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του, με αμετάβλητη τιμή μεριδίου. Επίσης, ενημέρωσε για το περιεχόμενο της θετικής εγκύκλιου του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με την αναγνώριση
της μάχιμης 5ετίας, έδωσε διευκρινίσεις για το καθεστώς ασφάλισης στο πρώην
ΤΠΔΥ, καθώς και για την αύξηση του ορίου των ημερών μετακίνησης των Δοκίμων Αστυφυλάκων κατά 10 ημέρες (συνολικά 20), σύμφωνα με τις προτάσεις της
Ομοσπονδίας μας. Τέλος, παρουσίασε από την πρόσφατη αναλογιστική μελέτη
του Κλάδου Υγείας του Ταμείου μας τα σενάρια ένταξης των ασφαλισμένων στα
Ταμεία της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής στον εν λόγω Κλάδο και τον εμπλουτισμό των παροχών του, τονίζοντας ότι όλα τα σενάρια αυτά παρουσιάζουν μακροχρόνια βιωσιμότητα, ενώ ζήτησε συμβουλευτικά τη θέση των Πρωτοβαθμίων
Οργανώσεων για την προαναφερόμενη μεταρρύθμιση. Τόσο το Διοικητικό όσο
και το Γενικό Συμβούλιο προσέγγισαν θετικά την επέκταση του Κλάδου Υγείας
στους συναδέλφους που τυγχάνουν ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τέως Ελληνικής
Χωροφυλακής (νεοπροσλαμβανόμενοι και υφιστάμενοι), αλλά και τον εμπλουτισμό των παροχών του.
Η πρόεδρος του ΤΕΑΠΑΣΑ Ταξίαρχος κ. Γιούλα ΧΑΡΩΝΗ ενημέρωσε το Γενικό Συμβούλιο για την ανταπόκριση του Ταμείου στις υποχρεώσεις του, λέγοντας
μεταξύ άλλων ότι η χορήγηση των εφάπαξ προηγούμενων ετών έχει ολοκληρωθεί, ενώ για τα χορηγούμενα δάνεια θα εκδοθεί άμεσα νέα αναλυτική εγκύκλιος,
ώστε να απορροφηθεί πλήρως το ποσό που έχει εγκριθεί. Αναφορικά με τον
Ειδικό Λογαριασμό του Ταμείου που αφορά ασφαλισμένους της πρώην Χωροφυλακής, είπε ότι ικανοποιούνται οι αιτήσεις του 2016,
έχει ολοκληρωθεί η αναλογιστική μελέτη για το πλαίσιο
χορήγησης των αντίστοιχων
αιτημάτων για τα έτη 2017
και 2018, σύμφωνα με νέο
μισθολόγιο και στο προσεχές
χρονικό διάστημα θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση
από το Ταμείο μας.
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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

Με λύπη μας διαπιστώνουμε πως όλες οι υποσχέσεις για ενίσχυση της αποδεκατισμένης Δ.Α.Ε. παρέμειναν στα λόγια. Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι
γραμμές οι νεοεξερχόμενοι συνάδελφοι δεν τοποθετούνται σε ΥΜΕΤ και ΥΑΤ.
Οι δυνάμεις μας πλέον δεν επαρκούν. Στερείται οποιαδήποτε λογικής η εμμονή των ιθυνόντων στην μην ενίσχυσή μας με ανθρώπινο δυναμικό. Και μέσα
σε όλα αυτά αντί τα σημεία και οι υπηρεσίες να εναρμονίζονται με το λιγοστό
προσωπικό, η ΓΑΔΑ ζητάει από την αποδεκατισμένη ΥΜΕΤ να βγάζει και άλλες
περιπολίες και άλλα σημεία. Δεν είναι μόνο το θέμα της σωματικής εξάντλησης
του προσωπικού είναι και το θέμα του αξιόμαχου. Οι διμοιρίες με τον αριθμό των
συναδέλφων που τις επανδρώνουν, λειτουργούν μόνο με την εμπειρία και τη βοήθεια της τύχης. Χρειαζόμαστε άμεσα ενίσχυση και εκλογίκευση των απαιτήσεων
της ΓΑΔΑ στις πραγματικές δυνατότητες με βάση το μειωμένο προσωπικό. Δεν
μπορεί να ζητάμε πάντα και μόνο από την ΥΜΕΤ με αυτές τις δυνάμεις να βγάζει
τα κάστανα από τη φωτιά.
Το δούλεμα πάει σύννεφο. Μέχρι πριν λίγες μέρες κάποιοι γύριζαν διμοιρίες
και γραφεία και έλεγαν ότι θα έρθουν 150 νεοεξερχόμενοι. Φρούδες ελπίδες...
Το έλεγαν και με καμάρι. Τώρα το άλλαξαν, τους κατέβασαν από τους 150 στους
120. Αν δεν αλλάξει το Π.Δ. δεν έχουμε ελπίδα, κάθε μήνα θα είμαστε όλο και
λιγότεροι.
Ανώτατος αξιωματικός έκανε παράπονα για την παράσταση διαμαρτυρίας

στην έδρα σε συγκέντρωση προσωπικού, μακάρι να ήταν όλα τέλεια και μη γινόταν ποτέ μια τέτοια συγκέντρωση και να είχε προβεί σε όλες τις ενέργειες έτσι ώστε
να μην υπάρχουν τόσα σοβαρά προβλήματα.
Το ασανσέρ στην έδρα έχει γίνει πλέον ανέκδοτο. Αυτή η μεγάλη καθυστέρηση δείχνει έλλειψη σεβασμού προς τους συναδέλφους.
Με προσφυγή στη Δικαιοσύνη δεν πραγματοποιήθηκε η μετάθεση αξιωματικού μέλους του Σωματείου μας. Το θέμα δεν ήταν προσωπικό, οποίος συνάδελφος νοιώθει ότι θίγεται το Σωματείο θα είναι πάντα δίπλα του, μακάρι στο μέλλον
να μην έχουμε τέτοιες μεταθέσεις.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα η υπηρεσία βγαίνει βάσει «ΡΟΥΒΙΚΩΝΑ».
Άραγε πρέπει να μπει ένας αστυνομικός της ΥΜΕΤ έξω από όλα τα Υπουργεία,
Πρεσβείες, Ιατρεία, Δικηγορικά γραφεία, Πολιτικά γραφεία, Δήμους, Εκκλησίες,
γραφεία ΔΕΗ, γραφεία ΕΥΔΑΠ, γραφεία εισπρακτικά, γραφεία κομμάτων ή όπου
αλλού μπορούν να φανταστούν; Δεν γίνονται να είμαστε παντού και για πάντα.
Για τα οχήματα το έχουμε γράψει ουκ ολίγες φορές, άραγε αυτή η προμήθεια
11 λεωφορείων προσωπικού που βρίσκεται; Έχει περάσει ενάμιση χρόνος.
Καλή μετάθεση σε όσους συναδέλφους «φεύγουν» για τις πατρίδες τους.
Να γνωρίζουν όλοι ότι με όποιο τρόπο θα προσπαθούμε να υπερασπιζόμαστε
όσα δικαιώματα μας έχουν μείνει.

Ανακοίνωση για την αναδρομική χορήγηση μισθολογικών διαφορών
Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού της Χώρας στην 83η ΔΕΘ, αλλά και η
δημιουργία από την Κυβέρνηση «κλίματος», ύστερα από την από καιρό, προγραμματισμένη και πολυδιαφημισμένη έξοδο της Χώρας από τα Μνημόνια, έχουν
δημιουργήσει στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας την εδραία πεποίθηση ότι
προσεχώς επίκειται επιστροφή των χρημάτων από όλες τις περικοπές των μισθών
τους.
Πλην, όμως, η Π.Ο.ΑΣ.Υ. είναι υποχρεωμένη να υπενθυμίσει προς όλους,
ενστόλους και μη, ότι δεν μας δίδεται τίποτα περισσότερο από αυτά που δικαιούμαστε, δηλαδή από το αληθινό και δίκαιο αντίτιμο της υπηρεσίας μας!
Πιο συγκεκριμένα και ξεκάθαρα: Η Κυβέρνηση, όταν νομοθετηθούν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, θα χορηγήσει μέρος και όχι το σύνολο αυτών που
είναι υποχρεωμένη από το Σύνταγμα και τις αμετάκλητες αποφάσεις των Δικαστηρίων να επιστρέψει ως παρανόμως παρακρατηθέντα, υπό το βάρος μάλιστα
απειλής επιβολής κυρώσεων από την Ειδική Επιτροπή Συμμόρφωσης του ΣτΕ!
Καμία χάρη και κανένα «δωράκι» επομένως δεν έλαβαν, ούτε ποτέ ζήτησαν
τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας! Ο μισθός είναι ανάλογος του κοινωνικού
μας έργου και σύμφωνος πάντα με τις Συνταγματικές και Ευρωπαϊκές Αρχές της
αξιοπρεπούς διαβίωσης και της ειδικής μισθολογικής μεταχείρισης των ενστόλων.
Αυτό και μόνο απαιτούμε, αυτό οφείλει να πράξει κάθε πολιτική ηγεσία που σέβεται το κράτος δικαίου και που δεν αντιμετωπίζει τους πολίτες του κατά το δοκούν.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους με αξιοπρέπεια, περηφάνια, συνέπεια και
διάθεση κοινωνικής προσφοράς να συνεχίσουν να εκπληρώνουν ανεπηρέαστοι
τα καθήκοντά τους, προσφέροντας στον Έλληνα πολίτη και το κοινωνικό σύνολο
αυτά που αναμένουν από αυτούς. Επίσης, να κλείσουν τα αφτιά τους στις «σειρήνες» και να στηρίξουν και σε αυτήν την κρίσιμη μάχη το συνδικαλιστικό μας αγώ-

να. Τίποτα και ποτέ δεν μας χαρίστηκε και για τίποτα δεν ζητούμε ελεημοσύνη.
Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι ως Έλληνες αστυνομικοί και ως συνδικαλιστικοί τους εκπρόσωποι δεν είμαστε δεδομένοι κανενός. Προσφέρουμε ακόμα
και τη ζωή μας και η πολιτεία οφείλει να πράξει το χρέος της.
Επίσης, καλούμε τον Πρωθυπουργό της Χώρας και τη νέα Πολιτική Ηγεσία
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, να εναρμονιστούν πλήρως με τις αμετάκλητες αποφάσεις του Σ.τ.Ε. και να επαναφέρουν τις αποδοχές μας στα επίπεδα
του Ιουλίου του 2012, καθώς και να χορηγήσουν «εφάπαξ» τα αντίστοιχα αναδρομικά μας!!!
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Τα νέα της Υ.Α.Τ.
Επιμέλεια: ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης, ΚΟΣΜΙΔΗΣ Θεμιστοκλής, ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΣ Γεώργιος, ΚΑΛΛΑΝΤΖΗΣ Γεώργιος, ΣΦΥΡΛΑΣ Απόστολος,
ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΣ Γεώργιος, ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ηλίας, ΧΙΟΝΙΔΗΣ Χρήστος, ΓΕΩΡΓΟΣ Κωνσταντίνος, ΒΑΡΒΑΤΟΣ Αποστόλης, ΚΑΡΑΤΣΙΒΟΣ Ιωάννης

Περάσαμε αντικειμενικά το πιο δύσκολο καλοκαίρι της ιστορίας μας όσον
αφορά τα εργασιακά. Μόλις τελείωσαν τα πρωταθλήματα, οι γνωστοί «φωστήρες» που σχεδιάζουν, διέταξαν 4 διμοιρίες της Υ.Α.Τ. να μεταβούν στην Κέρκυρα
για γνωστά γεγονότα με τον εκεί Χ.Υ.Τ.Α.
Ταυτόχρονα στην Αθήνα τα ίδια μέτρα, στα νησιά του Αιγαίου οι ίδιες δυνάμεις. Στην προσπάθεια οι διμοιρίες να εκτελούν υπηρεσία με μια δύναμη που
υποτυπωδώς θα μπορεί να ανταπεξέλθει σε κάποιο περιστατικό, η ημερήσια ανάπαυση έγινε είδος προς εξαφάνιση. Ένα ρεπό στις 20 μέρες και αυτό αν ήμασταν
τυχεροί.
Θα έπρεπε να ντρέπονται ορισμένοι για το πώς μια Υπηρεσία, παράδειγμα
οργάνωσης, την έφτασαν σ’ αυτό το σημείο.
Τελείωσε λοιπόν αυτό το μαύρο καλοκαίρι και άρχισε η σεζόν, ως συνήθως
με τη Δ.Ε.Θ.. Ακόμα περιμένουμε ένα Δελτίο Τύπου από εκείνους που σχεδίασαν τα μέτρα καθώς για ακόμα μία φορά αντιμετωπιστήκαμε σαν «παρακρατική»
ομάδα που πήγε μόνη της να συγκρουστεί με τους διαδηλωτές. Αλήθεια πόσες
δεκαετίες θα συνεχιστεί αυτό το παραμύθι;;;
Ακόμα περιμένουμε βέβαια και τις αποδείξεις ότι συνάδελφοί μας καταφέρθηκαν με απαράδεκτες εκφράσεις εναντίον των διαδηλωτών.
Οι αποδείξεις πουθενά, η λάσπη έμεινε. Είναι σαν εκείνη την ιστορία με τα
δήθεν κλεμμένα νερά που όταν ήρθε η δικαίωση, το έπαιξε μόνο μία ανακοίνωση
της Ένωσης και 2-3 δημοσιογράφοι που αισθάνθηκαν την ανάγκη να μας δικαιώσουν για όλα εκείνα που μας είχαν σύρει.
Για το Π.Δ. των Μεταθέσεων που δεν τροποποιήθηκε και για δεύτερη χρονιά,
δεν τοποθετήθηκαν στα ΜΑΤ νεοεξερχόμενοι Αστυφύλακες. Ταιριάζει μόνο μία
λέξη ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ.
Το θέμα έχει να κάνει μάλλον με την ιδεοληψία ενός ολόκληρου συστήματος

απέναντι σε συγκεκριμένες Υπηρεσίες, τις οποίες κατά τα άλλα μια χαρά υπερχρησιμοποιούν καθημερινά.
Υ.Γ. 1: Αν συνεχίσουμε με αυτές τις δυνάμεις είναι θέμα χρόνου να συμβεί κάτι
σοβαρό το οποίο δεν θα διορθώνεται. Οι Αξιωματικοί και λοιποί βαθμοφόροι της
Υ.Α.Τ. οφείλουν να κάνουν αναφορές γιατί στο τέλος επάνω τους θα τα ρίξουν.
Υ.Γ. 2: Λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο νέος Αρχηγός
της ΕΛ.ΑΣ. επισκέφθηκε κάποιες διμοιρίες που εκτελούσαν υπηρεσία στο Κέντρο.
Η επίσκεψη αυτή είναι προφανώς τιμητική για εμάς αλλά η εξαγγελία ενίσχυσης
της Υ.Α.Τ., παραμένει ακόμα εξαγγελία…
Υ.Γ. 3: Στα επεισόδια που συνέβησαν στον Πειραιά, την επέτειο της δολοφονίας Φύσσα, πήραμε συγχαρητήρια απ’ όλους. Παραλίγο όμως να γυρίσουμε με
τον Ηλεκτρικό αφού με τη γνωστή δημιουργική ασάφεια στις εντολές παραλίγο να
μας κάψουν τις κλούβες.
Υ.Γ. 4: Για ορισμένους συναδέλφους που έβγαλαν μένος εναντίον μας για
τα γεγονότα στη Δ.Ε.Θ., να θυμίσουμε ότι η πόρτα της Υπηρεσίας είναι ανοιχτή.
Όποιος θέλει έρχεται, υπηρετεί να τα κάνει καλύτερα από εμάς, μήπως φύγουμε
εμείς, πάμε κάπου αλλού να ηρεμήσουμε και κάνουμε εκ του ασφαλούς κριτική.
Υ.Γ. 5: Καταθέτουμε την παρακάτω πρόταση:
Για 6 μήνες η Ηγεσία (Φυσική – Πολιτική) να μην ξαναστείλει διμοιρία πουθενά. Ούτε σε διαδήλωση, γήπεδο, Εξάρχεια, ομιλία πολιτικού. Αν λοιπόν δεν
συμβούν επεισόδια εν τη απουσία των διμοιριών έχουν δίκιο όλοι εκείνοι που
τόσες δεκαετίες βάλουν εναντίον των ΜΑΤ. Αν όμως γίνει το αντίθετο ας καθίσουν
σε ένα τραπέζι και να δημιουργήσουν ένα σοβαρό θεσμικό – νομοθετικό πλαίσιο,
πάνω στο οποίο θα δουλεύουμε, όπως επίσης και να επανεξετάσουν το θέμα του
εξοπλισμού μας που είναι μια δεκαετία πίσω απ’ αυτόν των κάθε λογής μπαχαλάκηδων.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αθηνών στον ΑΝΤ1
για τους συναδέλφους της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
Στο πλευρό των αστυνομικών, που εμφανίζονται στο βίντεο κατά τη σύλληψη του Ζακ Κωστόπουλου έξω από το κοσμηματοπωλείο, στάθηκε
ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Δημοσθένης Πάκος. «Οι συνάδελφοί μου έχουν ήδη “καταδικαστεί” με αυτά που
ακούγονται», δήλωσε αρχικά στο κεντρικό δελτίο
ειδήσεων του ΑΝΤ1 και συνέχισε: «Μιλάνε για
λιντσάρισμα, μιλάνε για αποτροπιασμό. Τα αστυνομικά εγχειρίδια δεν λένε τίποτα περισσότερο
ή τίποτα λιγότερο απ’ ότι έκαναν οι συνάδελφοί
μου στην προσπάθεια χειροπέδησής του». Συνεχίζοντας ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αθηνών, τόνισε: «Ξέρω ότι κάποιους
θα τους ξενίσουν αυτά που θα πω. Όμως, ενώ
έχει ήδη διαταχτεί Διοικητική Εξέταση, κάποιοι

ήδη “δικάζουν” και “καταδικάζουν” τους αστυνομικούς. Πάνε σε ένα συμβάν που καλούνται να
αντιμετωπίσουν έναν οπλισμένο και σε κατάσταση
αμόκ. Αυτό του λένε, δεν γνωρίζουν τίποτα άλλο
εκείνη τη στιγμή. Όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα.
Για να χειροπεδηθεί και να ασφαλιστεί το άτομο,
αυτή είναι η πρακτική. Δεν μπορεί να κρίνεται
συνεχώς η δράση του αστυνομικού, που είναι
συγκεκριμένη και προβλέπεται από συγκεκριμένα εγχειρίδια, βάσει της πολιτικής ιδεολογίας της
εκάστοτε Κυβέρνησης. Εκείνη τη στιγμή πρέπει να
προστατεύσουν τους διερχόμενους πολίτες, τους
εαυτούς τους και το άτομο που εμφανώς βρίσκεται σε παροξυσμό. Όλοι τους έχουν “καταδικάσει” εκ των προτέρων», σημείωσε ο πρόεδρος
της Ε.ΑΣ.Υ.Α.
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Δ.Α.Ε.Α. - Μεταγωγών Υπηρεσίες - “Φαντάσματα”...
Η Αστυνομία πρέπει να λειτουργεί βάση της πραγματικότητας και όχι με
την ιδεολογία του καθενός!!!
Η Ομοσπονδία διαβίβασε το έγγραφο της Ε.ΑΣ.Υ.Α. σε Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. αναφέροντας χαρακτηριστικά:

Εν αναμονή της εξόδου από τη σχολή των δοκίμων αστυφυλάκων και τις τοποθετήσεις τους σε υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά στη Γ.Α.Δ.Α. θα θέλαμε
ως Ένωση Αθηνών, να επαναφέρουμε το φλέγον για εμάς θέμα της τροποποίησης
του Π.Δ. των μεταθέσεων.
Από το 2016 και έπειτα με την τότε τροποποίηση οι νεοεξερχόμενοι όλων των
βαθμών τοποθετούνται μόνο στα Αστυνομικά τμήματα και δεν μετακινούνται για
κανένα λόγο. Προφανώς δεν είμαστε αντίθετοι σε αυτό, έχουμε όμως εδώ και 2
χρόνια αναδείξει με δεκάδες ανακοινώσεις και παρεμβάσεις μας ότι η εν λόγω
διάταξη πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε οι νεοεξερχόμενοι να τοποθετούνται
εκτός από τα Α.Τ. και στην Δ.Α.Ε.Α. αλλά και στην Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει στον ορίζοντα λύση.
Συγκεκριμένα το Μεταγωγών απασχολεί τριψήφιο αριθμό αστυνομικών από
άλλες υπηρεσίες των οποίων η καθημερινή λειτουργία επιβαρύνεται σημαντικά
και η Δ.Α.Ε.Α. έχει γίνει πλέον υπηρεσία φάντασμα με διμοιρίες των 10 ατόμων.
Πρέπει άμεσα να δοθεί λύση γιατί οι συγκεκριμένες υπηρεσίες «δεν βγάζουν
χειμώνα» και κυρίως θα συνεχίσουν να καλύπτουν τα κενά τους η Άμεση Δράση,
η Ο.Π.Κ.Ε., τα Α.Τ. η Τροχαία και η Ομάδα Δ.Ι.Α.Σ. που ούτε την εκπαίδευση ούτε
τον εξοπλισμό έχουν. Γι’ αυτούς τους λόγους πήγαμε σε κινητοποιήσεις μέσα στο
καλοκαίρι και είμαστε αναγκασμένοι να πάμε ακόμα πιο δυναμικά από εδώ και
στο εξής εφόσον συνεχίσει η ίδια κατάσταση.

Με τις διατάξεις του Π.Δ. 75/2016 Φ.Ε.Κ. 138/Α/1-8-2016 9 (Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας), τροποποιήθηκαν άρθρα του Π.Δ.
100/2003, τροποποιήσεις οι οποίες κρίθηκαν επιβεβλημένες, προκειμένου να
διορθωθούν στρεβλώσεις και αδικίες στον κώδικα μεταθέσεων, πολλές εκ των
οποίων έχρηζαν αλλαγής προϊόντος του χρόνου και της εναρμόνισης του στις
ανάγκες του σήμερα και των υφιστάμενων υπηρεσιακών συνθηκών.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, συμμετείχε ενεργά σε αυτές τις θεσμικές αλλαγές, με την κατάθεση ολοκληρωμένων και τεκμηριωμένων προτάσεων, με γνώμονα πάντοτε την προάσπιση των συναδέλφων μας, τις αρχές του δικαίου και την
πιστή εφαρμογή των υπηρεσιακών αλλά και των κοινωνικών κριτηρίων.
Σήμερα και εν τοις πράγμασι, καθότι ο Οργανισμός της Ελληνικής Αστυνομίας μεταβάλλεται συνεχώς σύμφωνα και με τις ανάγκες της κοινωνίας των πολιτών, παρουσιάζονται φαινόμενα τα οποία καθιστούν την δράση και το αξιόμαχο
νευραλγικών υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής μη λειτουργικές, υποστελεχωμένες και ασφαλώς δίχως εμπλουτισμού με νέο ηλικιακά
προσωπικό, όπως είναι η Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής και η
Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής και αυτό διότι με την ρητή ερμηνεία
του διατάγματος αλλά και την βούληση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, όλοι οι νεοεξερχόμενοι αστυφύλακες από τις παραγωγικές σχολές, τοποθετούνται υποχρεωτικά σε υπηρεσίες επιπέδου Αστυνομικού Τμήματος και μόνο.
Σας επισυνάπτουμε το σχετικό με το θέμα έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αθηνών, (υπ’ αρίθμ. 119 από 17/09/2018) και παρακαλούμε για
την θεσμική σας παρέμβαση ώστε, από κοινού με την Φυσική μας Ηγεσία να
εξευρεθεί λύση προς ωφελεία του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και της
λειτουργικής επάρκειας των υπηρεσιών του λεκανοπεδίου, που χρήζουν ιδιαίτερης στήριξης και προσοχής.

Κώδωνας κινδύνου
Το ότι η Ελληνική Αστυνομία έχει πάρει την κάτω βόλτα το έχω πει πολλές φορές. Ποιός είναι όμως υπεύθυνος για τη σημερινή κατάσταση διάλυσης της ΕΛ.ΑΣ;
Προφανώς όχι οι Αστυνομικοί και ιδιαίτερα οι χαμηλόβαθμοι. Η αδιαφορία της
πολιτείας έναντι των Αστυνομικών υπαλλήλων έχει χτυπήσει κόκκινο.
Δηλαδή πρέπει να θρηνήσουμε θύμα Αστυνομικό για να καταλάβουν οι αρμόδιοι πόσο σημαντική είναι η ασύρματη επικοινωνία; Πόσο δύσκολο είναι να
έχουμε αξιόπιστο σύστημα ασυρμάτων; Το ότι στερούμαστε τέτοια αυτονόητα
εφόδια δείχνει τουλάχιστον αδιαφορία, την οποία κάποιος, θα μπορούσε να τη
χαρακτηρίσει εγκληματική.
Έχουμε γεμίσει με Π.Δ. τα οποία, οι άνθρωποι που τα σκέφτηκαν ορισμένα
από αυτά, είναι τουλάχιστον αχαρακτήριστοι. Είναι δυνατόν οι ελάχιστοι νεοεξερχόμενοι από τις ελάχιστες Αστυνομικές σχολές, να μην επανδρώνουν μάχιμες
υπηρεσίες όπως τη Δ.Α.Ε.Α, την Άμεση Δράση και διάφορες άλλες υπηρεσίες οι
οποίες έχουν κατεπείγουσες ανάγκες;
Είναι δυνατόν να μην ενισχύεται η Διεύθυνση Μεταγωγών την οποία λόγω
έλλειψης προσωπικού αιμοδοτούν άλλες διευθύνσεις όπως η Άμεση Δράση, που
με τη σειρά τους και αυτές με τη λειψανδρία που έχουν χρειάζονται άμεση ενίσχυση με προσωπικό; Είναι δυνατόν οι Αστυνομικοί να οδηγούν και να επιβαίνουν
σε οχήματα τα οποία αν περνούσαν από έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο. το 60% θα κρίνονταν ως

Του Μπαλάσκα Χρήστου
Αντιπροέδρου Ε.ΑΣ.Υ.Α.

ακατάλληλα; (περιπολικά και μοτοσυκλέτες).
Είναι επίσης δυνατόν να θέλουμε τους Αστυνομικούς με τις στολές τους στην
εντέλεια, ενώ στη διαχείριση υλικού η χορήγηση υφάσματος έχει σταματήσει εδώ
και πολύ καιρό;
Τελικά μέχρι πότε αντί να πληρώνεται ο αστυνομικός για το έργο που προσφέρει στην κοινωνία, θα πληρώνει; Και εννοώ τον εξοπλισμό του και τα διάφορα
αναλώσιμα υλικά που χρειάζεται για να φέρει σε πέρας το έργο του. Η αναδιάρθρωση σε πάρα πολλούς τομείς έχει αποτύχει. Ο καταμερισμός των δυνάμεων
του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. είναι απαράδεκτος. Οι ένστολοι Αστυνομικοί έχουν
εξαφανιστεί από τους δρόμους.
Το ότι υπάρχουν ακόμη ιδέες για αστυνόμευση μέσω πεζών περιπολιών λες
και βρισκόμαστε στο 1950, είναι κάτι που προκαλεί το γέλιο στους γνώστες περί
αστυνομικών θεμάτων. Μέτρα και μόνο μέτρα. Τίποτε άλλο.
Να μη ξεχάσω και τους συναδέλφους που γίνονται οι ίδιοι στόχοι φυλάγοντας
διάφορους στόχους, χωρίς τα απαραίτητα εφόδια. Αν και αυτό μόνο στην Ελλάδα
γίνεται. Οι προηγμένες χώρες έχουν διαφορετικά συστήματα φύλαξης στόχων.
Τέλος, η ΕΛ.ΑΣ. έχει καταντήσει να είναι υπηρεσία καταγραφής της εγκληματικότητας και όχι πρόληψης και καταστολής όπως θα έπρεπε.
Και ερωτώ για όλα αυτά και άλλα τόσα, ποιός φταίει;

Ανακοίνωση Καταβολής ΒΟΕΑ Ιανουαρίου 2018
Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει την έναρξη χορήγησης του ΒΟΕΑ
για το έτος 2018, στα δικαιούμενα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του, με
αμετάβλητη τιμή μεριδίου.
Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν κατά απόλυτη σειρά με βάση το μήνα
υποβολής και τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής αίτησης, στους ατομικούς
λογαριασμούς εκάστου.
Για όσους υπέβαλαν αίτηση τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2018, θα πρέπει

να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή προς το ΜΤΣ, Φορολογική
Ενημερότητα στο όνομά τους, <<για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης>> το αργότερο μέχρι 18-09-2018 και να έχουν
ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 30-09-2018.
Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη αποστολή Φορολογικών Ενημεροτήτων ενδέχεται να επιφέρει καθυστερήσεις στις πληρωμές του συνόλου των αιτήσεων.
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Δικαίωση μελών της Ένωσης Αθηνών από Μεταθέσεις – Διώξεις
Το Ακυρωτικό Διοικητικό Εφετείο Αθηνών αποφάσισε την 10/09/2018 με δύο
Προσωρινές Διαταγές του Γ’ Τμήματος Διακοπών, να βάλει φρένο σε αυθαίρετες
μεταθέσεις και κατ’ ουσίαν διώξεις Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, οι
οποίοι υπηρετούσαν στη Δ.Α.Ε.Α./ΥΜΕΤ και Δ/νση Ασφάλειας Αττικής/ Τμήμα
Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας και διατάχθηκαν με το Τακτικό Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτέρων Α.Ε.Α. του καλοκαιριού.
Οι μεταθέσεις αυτές είχαν προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς δεν είχαν καμία
νομική δικαιολογητική βάση και αιτιολογία και ήταν ξεκάθαρο ότι κινούνταν στο
χώρο των διώξεων, χωρίς να «υπηρετούν» κατ’ ελάχιστο το δημόσιο συμφέρον.
Οι εν λόγω δικαστικές αποφάσεις θεωρούνται κομβικής σημασίας, καθώς αίρουν συντελεσθείσες αδικίες, ενώ παράλληλα θεωρούνται και «ανάχωμα» για
παρόμοιες περιπτώσεις στο μέλλον.
Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, η Ε.ΑΣ.Υ.Α., με πρωτοβουλία του Προέδρου της Πάκου Δημοσθένη και του Αντιπροέδρου της και εκπροσώπου της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. στο Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων/Α.Ε.Α., Χύτα Κωνσταντίνου,
ο οποίος μειοψήφισε και αντέδρασε έντονα στην απόφαση του Συμβουλίου και
ακολούθως με την νομική διαχείριση των υποθέσεων και την εισαγωγή τους στα
αρμόδια Ακυρωτικά Διοικητικά Εφετεία, δικαιώθηκε με την αναστολή εκτέλεσης
των διαταχθείσων μεταθέσεων.
Η Ένωση Αθηνών συνεπικουρούμενη από την Ομοσπονδία μας ακόμα αναμένει απάντηση στο ερώτημα που έθεσε προς τη Φυσική μας Ηγεσία για το ποιος
καθορίζει την τύχη των συναδέλφων μας στα συμβούλια μεταθέσεων. Η Υπηρεσία ή παράκεντρα εξουσίας και διάφορες κομματικές συνιστώσες;
Τέλος, συγχαίρουμε τους νομικούς συμβούλους της Ένωσης Αθηνών κ.κ.
Σκαμπαρδώνη Βάιο και Λιβανίδη Βλάση, καθώς και τις συνεργάτιδες του δικηγορικού γραφείου για την επιμέλεια που επέδειξαν, την έγκαιρη αντιμετώπιση και
θετική έκβαση των υποθέσεων αυτών.

Αγωνιζόμενοι τον αγώνα τον καλόν, δώσαμε μια άνιση μάχη, εντός του οριοθετημένου
νομικού πλαισίου, την οποία κερδίσαμε!
Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω εκ βάθεων τους συναδέλφους, τα συνδικαλιστικά όργανα, τους πολίτες και τους λειτουργούς του τύπου, που συντάχθηκαν στο
πλευρό μας! Ιδαιτέρως ευχαριστώ εγκαρδίως, τον πρόεδρο της ΠΟΑΣΥ Γρηγόρη Γερακαράκο, τον πρόεδρο της Ενώσεως Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών Δημοσθένη Πάκο
και τους Αντιπροέδρους της Ενώσεως Αθηνών Χύτα Κωνσταντίνο και Χρυσάφη Γρηγόριο για την έμπρακτη και άοκνη στήριξή τους.
Ο αγώνας για την προάσπιση των αρχών των αξιών, των θεσμών και του δικαίου είναι
αδιάλειπτος!!!
Λαζαρος Δημητρακοπουλος
Τις ευχαριστίες μου στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και ιδιαιτέρως στον
Πρόεδρο Πάκο Δημοσθένη και στους Αντιπρόεδρους Καρδιασμένο Μιχάλη, Χύτα Κωνσταντίνο και Χρυσάφη Γρηγόριο, καθώς επίσης και στον πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. Γερακαράκο Γρηγόρη για τον διαρκή αγώνα που έδωσαν ώστε να δικαιωθώ. Επιπρόσθετα
θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Νομικό Σύμβουλο της Ε.ΑΣ.Υ.Α. Σκαμπαρδώνη Βάιο, το
δικηγορικό του γραφείο και τους συνεργάτες του.

Η Άμεση Δράση και η προσφορά της στην Κοινωνία
Την 06/08/2018 στην εκπομπή της Π.Ο.ΑΣ.Υ. “Αστυνομία και Κοινωνία”
φιλοξενήθηκαν ο Αντιπρόεδρος Δημοσίων Σχέσεων της Ε.ΑΣ.Υ.Α. Μπαλάσκας
Χρήστος, ο Οργανωτικός Γραμματέας της Ε.ΑΣ.Υ.Α. Φούκας Θεόδωρος και ο Αντιπρόσωπος Ε.ΑΣ.Υ.Α. Καραστατήρας Ιωάννης, οι οποίοι μίλησαν για την Άμεση
Δράση, την ιστορία της, τις παθογένειές της, καθώς και την καθημερινή προσφορά
της στην υπηρεσία του πολίτη. Η Άμεση Δράση παρά τις καθημερινές δυσκολίες

και τους παντοειδείς κινδύνους, ανταπεξέρχεται στο δύσκολο καθήκον της, και
παρόλο που η Πολιτεία δε προσφέρει τα εφόδια που πρέπει για να ανταποκριθεί,
εντούτοις η Υπηρεσία «αντιστέκεται» προσφέροντας το μέγιστο των δυνατοτήτων
της. Από την Διεύθυνση της εφημερίδας «Σύγχρονη Αστυνομία», μεταφέρουμε τα
συγχαρητήριά μας σε μια Υπηρεσία που είναι «πρώτης γραμμής» στην υπηρεσία
του πολίτη.

Η Ένωση Αθηνών στον
Sport 24 radio 103,3
Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αθηνών κ. Πάκος Δημοσθένης με τον Αντιπρόεδρο Τύπου & Μ.Μ.Ε.
της Ε.ΑΣ.Υ.Α. κ. Χύτα Κωνσταντίνο, συμμετείχαν στην υψηλής ακροαματικότητας
εκπομπή του γνωστού δημοσιογράφου
– αθλητικογράφου κ. Σωτήρη Γεωργίου,
«Κάνε Παιχνίδι», στον Sport 24 103,3
radio, μιλώντας για κοινωνικά θέματα για
θέματα όπως το bullying (σχολικός εκφοβισμός - που αποτελεί αντικείμενο της Υπηρεσίας που υπηρετεί ο κ. Χύτας), για τη βία

στα γήπεδα, για τις ελλείψεις στην ΕΛ.ΑΣ.,
για τα επεισόδια στη Δ.Ε.Θ., τις εντολές που
δόθηκαν και πολλά ακόμα. Επιπρόσθετα,
έγινε συνομιλία με πολλούς ακροατές του
σταθμού σε πολύ καλό κλίμα, δημιουργώντας μια εποικοδομητική συζήτηση, ενώ όλοι
αναγνώρισαν (είτε αυτοί που τηλεφωνούσαν,
είτε μέσω των μηνυμάτων που έστελναν και
τα οποία διάβαζε ο Σωτήρης Γεωργίου), ότι
έγιναν σοφότεροι σε αρκετά ζητήματα αστυνομικού ενδιαφέροντος που είτε δεν γνώριζαν, είτε είχαν στρεβλή εικόνα.
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Πραγματοποιήθηκε η παράδοση
δωρεάν σχολικών ειδών
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής, η δωρεάν χορήγηση σχολικών σακιδίων και αναγκαίας γραφικής ύλης στα τέκνα των Αστυνομικών-Μελών μας,
που θα φοιτήσουν στην Α’ Δημοτικού για το σχολικό έτος
2018-2019.
Η ανταπόκριση των Συνάδελφων ήταν θερμή και αισι-

οδοξούμε πως η κίνησή μας αυτή θα καθιερωθεί και κάθε
χρόνο να ανταποκρίνονται ολοένα και περισσότερα Μέλη
μας σε αυτή τη συμβολική κίνηση.
Η Ένωση, θα συνεχίσει τέτοιου είδους δράσεις και κινήσεις που στόχο έχουν την αποσυμφόρηση του οικονομικού
προϋπολογισμού σε αυτούς τους δύσκολους οικονομικά
καιρούς για όλους τους Έλληνες Αστυνομικούς.

Σιγά μη φοβηθούμε!!!
Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Β/Α
Αττικής σχετικά με την επίθεση στην πρεσβεία του Ιράν

Εκδήλωση Αγάπης
Η Ένωση Δυτικής Αττικής μας στα πλαίσια μιας συμβολικής κίνησης, παρέδωσε δωροεπιταγές 30 € σε μέλη της που τα παιδιά της θα φοιτήσουν στην
πρώτη Δημοτικού, έτσι ώστε μαζί με την αγάπη μας και τις ευχές μας για καλή
σχολική χρονιά, το πρώτο μολύβι και το πρώτο τετράδιο να είναι ένα συμβολικό
δωράκι από εμάς.
Διαβεβαιώνουμε όλους τους συναδέλφους ότι η Ένωση μας θα συνεχίσει
να μάχεται σθεναρά για τα δικαιώματα μας σε υπηρεσιακό επίπεδο αλλά δεν
θα πάψει ποτέ να δείχνει το κοινωνικό μας πρόσωπο τόσο μεταξύ μας όσο και
προς την κοινωνία.

Δικαστική δικαίωση μετάθεσης

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά ενημερώνει ότι το ΣΤ’ Τμήμα
του Ακυρωτικού Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με απόφασή του που δημοσιεύθηκε προ ολίγων ημερών (Α 2146/2018), ακύρωσε την ακούσια μετάθεση
αστυνομικού – μέλους μας, κρίνοντας ότι η μετάθεση αυτή σε καμία περίπτωση
δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, και ότι η Υπηρεσία θα πρέπει να αιτιολογεί εμπεριστατωμένα και συγκεκριμένα τις μεταθέσεις που αποφασίζονται από τα
Συμβούλια Μεταθέσεων χωρίς τη συναίνεση των μετατιθέμενων.
Η απόφαση αυτή, η οποία ακυρώνει οριστικά την επίμαχη μετάθεση, είναι
μεγάλης σημασίας, καθώς, εκτός από την πλήρη δικαίωση του συγκεκριμένου
συναδέλφου, δημιουργεί νομολογιακό προηγούμενο για παρόμοιες περιπτώσεις στο μέλλον.

Το συμβάν στην Πρεσβεία του Ιράν ανέδειξε για ακόμη μια φορά το θέατρο
του παραλόγου που εκτυλίσσεται με το θέμα της ασφάλειας ευπαθών στόχων
από τις συνεχείς επιθέσεις του «Ρουβίκωνα». Οι επιθέσεις αυτές «έχουν διαβεί»
πλέον το κατώφλι της λογικής κυρίως, γιατί διευρύνεται συνεχώς ο κύκλος των
υποψηφίων στόχων και με δικαιολογητική βάση που μόνον αυτοί εφευρίσκουν
και αντιλαμβάνονται.
Η επίσημη Πολιτεία παρακολουθεί αμήχανα και βεβαίως από επίθεση σε
επίθεση εκτίθεται συνεχώς. Ενίοτε για να διασωθεί το κύρος της δείχνει αντανακλαστικά τιμωρώντας αυτούς που δεν έχουν σχεδόν κανένα μερίδιο ευθύνης,
όπως συνέβη και με τη διενέργεια Ε.Δ.Ε. και μετακίνηση των Αστυνομικών που
δήθεν ευθύνονται και σε αυτή την περίπτωση. Ευνοείται βεβαίως ότι τεχνηέντως,
πάντα αποφεύγουν να αναφέρουν ποιες θα έπρεπε να ήταν οι ενδεδειγμένες
ενέργειες και γενικά το «άλλως δύνασθαι πράττειν» επιλέγοντας πάντα τον ρόλο
του τιμητή.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής παίρνοντας
πλέον θέση σε αυτό το απίθανο «σκηνικό» που δείχνει να διαμορφώνεται, στηρίζει απερίφραστα τους Συναδέλφους στους οποίους μετακυλύεται η ευθύνη
και το Διοικητικό Συμβούλιο θα δείξει έμπρακτα τη στήριξή του γιατί δεν είναι
δυνατόν χωρίς σαφείς, γνωστές και βέβαιες εντολές να επιχειρείται για ακόμη μία
φορά η απόδοση ευθυνών εκεί που δεν ανήκουν. Ας αναλάβουν πρώτα την ευθύνη αυτοί που όντως την έχουν, διαφορετικά τα ίδια τα γεγονότα όπως φαίνεται
να εκτυλίσσονται θα τους εκθέσουν ανεπανόρθωτα.
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Συνεργασία μεταξύ Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για κοινές κοινωνικές δράσεις

Με τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο,
συναντήθηκαν στα γραφεία της Αρχιεπισκοπής η Διοίκηση της Ομοσπονδίας μας
με την Διοίκηση της Ε.Α.Υ. Μαγνησίας. Στον Αρχιεπίσκοπο, κατά τη διάρκεια της
εγκάρδιας συνομιλίας μας, αναφέραμε ειδικότερα τις πρωτοβουλίες συνδικαλιστικού περιεχομένου που αναπτύσσει η Ομοσπονδία μας και σταθήκαμε ιδιαίτερα
στο γεγονός ότι πολλές φορές είμαστε αρωγός και στα προσωπικά - οικογενειακά
προβλήματα των συναδέλφων μας. Στο πλαίσιο αυτό, και με τον προσήκοντα
σεβασμό, απευθυνόμαστε στον Ηγέτη της Ελληνικής Εκκλησίας για να μοιραστούμε μαζί του τον προβληματισμό και τις ανησυχίες μας όσον αφορά στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, τόσο στο θεσμό της Ελληνικής Αστυνομίας, όσο και
στην αστυνομική οικογένεια, γενικότερα. Θεωρώντας δε ανεκτίμητη τη συμβολή
της Εκκλησίας στη στήριξη των συμπολιτών μας, ιδίως όσων έχουν πληγεί απ’
την κρίση, θέσαμε υπόψη του και τις δικές μας πρωτοβουλίες και ζητήσαμε να
υπάρξει συνεργασία προς αυτήν την κατεύθυνση, εξετάζοντας ζητήματα όπως η
φιλοξενία τέκνων αστυνομικών στις δομές της Ελληνικής Εκκλησίας (παιδικοί
σταθμοί, κατασκηνώσεις κ.λπ.). Επίσης, τον παρακαλέσαμε να χοροστατήσει
σε ειδική λειτουργία που θα προγραμματίσουμε προσεχώς υπέρ των Πεσόντων
στο Καθήκον Αστυνομικών, πρόταση που αποδέχθηκε με μεγάλη ευχαρίστηση.

Ο Αρχιεπίσκοπος, από την πλευρά του, μας ευχαρίστησε για την άοκνη προσπάθεια που καταβάλλουν όλοι οι αστυνομικοί, ώστε, στην κρίσιμη περίοδο
που διανύει η Πατρίδα μας, να αγωνίζονται με όλες τις δυνάμεις τους σε κάθε
εμπόδιο της ζωής και της υπηρεσίας, βοηθώντας ποικιλοτρόπως από τη μία στην
προάσπιση και την προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών και
κοινωνικών συμφερόντων τους και από την άλλη στη διαφύλαξη του αγαθού της
ασφάλειας του πολίτη ως δημόσιου και κοινωνικού αγαθού.
Επίσης, για την υλοποίηση των προαναφερόμενων δράσεων, ο Πρόεδρος και
τα λοιπά στελέχη της Ομοσπονδίας, κατόπιν προτάσεως του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου, συμφώνησαν από κοινού σε σύντομο χρονικό διάστημα να υλοποιηθεί σε πρώτη φάση ένα Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για κοινές κοινωνικές δράσεις με την παροχή
κάθε δυνατής ηθικής και υλικής βοήθειας προς τις λιγότερo ευνοημένες
κοινωνικές ομάδες που εξακολουθούν να βιώνουν την κρίση στη χώρα μας.
Ο Αρχιεπίσκοπος ευχήθηκε κάθε επαγγελματική και προσωπική επιτυχία στον
καθένα ξεχωριστά, ενώ από την πλευρά μας, αφού τον ευχαριστήσαμε για την
συνάντησή μας, του προσφέραμε αναμνηστική πλακέτα.

Οι ένστολοι δεν θα ξεγελαστούν με
«καθρεπτάκια» και υποσχέσεις
Η οκτάμηνη προθεσμία, που είχε δώσει στην Κυβέρνηση η τριμελής Επιτροπή
Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις υπ’ αριθμ. 3 και 4/2018
αποφάσεις της, για να αναπροσαρμόσει μισθούς και συντάξεις για αστυνομικούς,
πυροσβέστες, λιμενικούς και στρατιωτικούς, εν ενεργεία και συνταξιούχους, στα
επίπεδα που ήταν τον Ιούλιο του 2012, λήγει την 23η Οκτωβρίου 2018. Το ίδιο,
άλλωστε, έχουν κρίνει και οι σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ.
Επίσης το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης υποχρεούται και πρέπει να
επιστρέψει το 50% των παρανόμων μνημονιακών κρατήσεων που είχαν γίνει
στους μισθούς και τις συντάξεις των ενστόλων από τον Αύγουστο 2012 έως και
τον Δεκέμβριο 2016.
Για την αναπροσαρμογή των μισθών και των συντάξεων ουδείς λόγος. Με το
νέο μισθολογίο που ισχύει από 1/1/2017, το γνωστό απαράδεκτο Νόμο Κατρού-

Του Κανέλλου Νικολάου
Γενικού Γραμματέα της Ένωσης
Αξιωματικών Αστυνομίας Αττικής

γκαλου, οι μισθοί όχι μόνο δεν αναπροσαρμόστηκαν στα επίπεδα του Ιουλίου
2012 αλλά αντιθέτως μειώθηκαν και μας οδηγούν στη φτωχοποίηση και την εξαθλίωση.
Οι επιστροφές των παρανόμων μνημονιακών κρατήσεων βαφτίστηκαν ως
αναδρομικά που υποτίθεται θα μας δοθούν ως «δωράκι».
Ως προς τον τρόπο της επιστροφής των κρατήσεων έχει στηθεί μία βιομηχανία
αποκλειστικής πληροφόρησης για 2 ή για 24 ή για 36 ή για εφάπαξ καταβολής
των.
Η προθεσμία λήγει και θα πρέπει να εφαρμοστούν οι δικαστικές αποφάσεις.
Οι ένστολοι δεν θα ξεγελαστούν με «Καθρεπτάκια» και υποσχέσεις.
Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι την τελική δικαίωσή μας.

Βρισκόμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση κύριοι της Ηγεσίας;
(Μετακινήσεις Αστυνομικών στη Μύκονο)
Είναι αδιανόητο εν έτη 2018 να εκδίδονται Διαταγές από το Αρχηγείο του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας οι οποίες δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν τα στοιχειώδη
ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζομένων υπό αντίξοες συνθήκες Αστυνομικών.
Συγκεκριμένα χθες 06-09-2018 απογευματινές ώρες, διατάχθηκαν αστυνομικοί της Δ/νσης Ασφαλείας Αττικής να μετακινηθούν προς ενίσχυση Α.Τ. νήσου
των Κυκλάδων έως την 30-09-2018 για την αντιμετώπιση έκτακτων υπηρεσιακών
αναγκών και να παραδώσουν τα φύλλα πορείας τους μόλις την 07-09-2018!!!
Είναι δυνατόν να μην δίνεται ο στοιχειώδης χρόνος στις Υπηρεσίες των αστυνομικών ώστε να δηλώσουν τυχόν επιθυμούντες συνάδελφοι να μετακινηθούν
καθώς και ο αυτονόητος χρόνος ώστε να προετοιμάσουν τα προσωπικά τους είδη
για την πολυήμερη μετακίνησή τους, με αποτέλεσμα να υποχρεώνονται οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών να επιλέγουν άμεσα ποιος θα μετακινηθεί;

Αλήθεια κύριοι, για οτιδήποτε συμβαίνει σε ολόκληρη τη Χώρα θα πρέπει
τα άτομα τα οποία ενισχύουν όλες τις Διευθύνσεις να επιλέγονται από τη Δ/νση
Ασφαλείας Αττικής, οι Υπηρεσίες της οποίας είναι αφαιμαγμένες από τα ατελείωτα
μέτρα και τις φυλάξεις στόχων ;
Πρέπει να γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω για να ξανασυναντήσουμε παρόμοιες λογικές οι οποίες έχουν καταδικαστεί από σύσσωμη την αστυνομική οικογένεια
καθώς και από τον πολιτικό κόσμο της Χώρας, που χάρη στους αγώνες του συνδικαλιστικού μας κινήματος, νομοθέτησε ώστε να αντιμετωπίζεται ο αστυνομικός
πρώτα ως άνθρωπος και στη συνέχεια ως εργαζόμενος .
Υ.Γ. Δεν είμαστε εναντίον της πάταξης της εγκληματικότητας, είμαστε εναντίον
της προχειρότητας.
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Ο δρόμος για τη δική μας «Ιθάκη», είναι ακόμα μακρύς!

Ηχηρά μηνύματα στην Κυβέρνηση και στον πολιτικό κόσμο της Χώρας, εξέπεμψε το συνδικαλιστικό μας κίνημα, με αφορμή τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, στο πλαίσιο των εγκαινίων της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα όλων των Ομοσπονδιών, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών με Ενώσεις από όλη τη Χώρα, έδωσαν βροντερό
«παρών» στο Λευκό Πύργο, και εν συνεχεία, στην πορεία που ακολούθησε προς
το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, όπου με συνθήματα και αποδοκιμασίες,
εκδήλωσαν την αγανάκτηση και την οργή τους για τις μνημονιακές πολιτικές που
οδήγησαν τους ένστολους στην απαξίωση και στο μαρασμό. Απαίτησαν δε από
όλους σεβασμό στο ένστολο δυναμικό της Χώρας και λήψη ουσιαστικών αποφάσεων που θα ενισχύουν το αξιόμαχό τους και θα επιβεβαιώνουν στην πράξη το
πραγματικό ενδιαφέρον του πολιτικού κόσμου για τα Σώματα Ασφαλείας και τις
Ένοπλες Δυνάμεις.
Οι Πρόεδροι των Ομοσπονδιών ζήτησαν από τον Πρωθυπουργό της Χώρας,
να ξεκαθαρίσει ειδικότερα, στο πλαίσιο των εξαγγελιών του, τη στάση της κυβέρνησής του αναφορικά με τις αμετάκλητες αποφάσεις του ΣτΕ για τα αναδρομικά
και την επιστροφή των μισθολογικών αποδοχών στα επίπεδα του 2012 κλπ, όπως
είχαν εξάλλου τη δυνατότητα να παραθέσουν αναλυτικότερα και κατά τη διάρκεια
της συνέντευξης Τύπου, που είχε δοθεί, στο ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς»,
αλλά και στη συνάντηση των προέδρων των Ομοσπονδιών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, αμέσως μετά, στη Γενική Αστυνομική
Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, με τη νέα Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κα Όλγα
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ, την Υφυπουργό κα Κατερίνα ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ και τον Γ.Γ. Δημόσιας
Τάξης κ. Δημήτριο ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ.
Μετά τις ομιλίες των Προέδρων, ακολούθησε μεγαλειώδης πορεία προς το
Υπουργείο Μακεδονίας –Θράκης, προκειμένου να επιδοθεί το Ψήφισμα στη νέα
Υφυπουργό Μακεδονίας – Θράκης κα Κατερίνα ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, η οποία ωστό-

σο απουσίαζε, καίτοι είχε ενημερωθεί. Οι πρόεδροι δεν επέδωσαν το Ψήφισμα
στη Γραμματέα αυτής, αλλά το θυροκόλλησαν, ενώ την επομένη ημέρα, κατά τη
διάρκεια των εγκαινίων του Περιπτέρου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
στον εκθεσιακό χώρο της 83ης ΔΕΘ, ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, το παρέδωσε, εν τέλει, στην προσωπική ασφάλεια του Πρωθυπουργού, προκειμένου να τεθεί αυτό υπ’ όψιν του, έστω και στο πλαίσιο της εθιμοτυπικής του επίσκεψης στο Περίπτερο.
Η πολυαναμενόμενη εξαγγελία του Πρωθυπουργού, ωστόσο, από το βήμα
της 83ης ΔΕΘ, το βράδυ του Σαββάτου, ήταν κατώτερη των προσδοκιών, αφού
περιορίστηκε σε μια «θολή» αναφορά στα αναδρομικά και όχι στο σύνολο
των εντελλομένων από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Όπως είπε: «Ήδη,
από σήμερα κιόλας, έχουμε τη δυνατότητα να αποκαταστήσουμε αδικίες των μνημονίων και να επιστρέψουμε στους δικαιούχους ποσά που παρανόμως παρακρατήθηκαν. Καταβολή αναδρομικών σε ένστολους, δικαστικούς, πανεπιστημιακούς,
συνολικού ύψους 1 δισ. εντός τους 2018».
Οι Ομοσπονδίες, τις προσεχείς ημέρες, θα ενημερωθούν, πώς ακριβώς εξειδικεύεται αυτή η αόριστη αναφορά του κ. Πρωθυπουργού και θα πράξουν ανάλογα, τονίζοντας ότι τυχόν προσπάθεια αποπροσανατολισμού του συνδικαλιστικού
μας κινήματος, θα πέσει στο κενό. Το εύρος των προβλημάτων και των αιτημάτων,
όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί στο Ψήφισμα διαμαρτυρίας, θέτουν προ των ευθυνών τους, το σύνολο του πολιτικού κόσμου της Χώρας, που πρέπει να αφήσει
τα μικροπολιτικά και επιζήμια, εις βάρος των ενστόλων και της ασφάλειας των
πολιτών, παιγνίδια.
Με την ελπίδα ότι, η δήλωση του Πρωθυπουργού, «να γίνει η Ελλάδα, πρότυπο Χώρας που θα σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων», δεν θα αποτελέσει άλλη μια πομφόλυγα, από την πλευρά μας διαβεβαιώνουμε τον ίδιο, αλλά
και το σύνολο των συναδέλφων και των συναδελφισσών μας, ότι στη «νέα εποχή», το δικό μας «ΠΑΡΩΝ» θα μείνει στην Ιστορία!
Ψήφισμα Ένστολης Πανελλαδικής Συγκέντρωσης Διαμαρτυρίας
(07-09-2018, 83η ΔΕΘ)
Εμείς οι ένστολοι λειτουργοί των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων που ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα των Ομοσπονδιών μας και διαδηλώνουμε και φέτος δυναμικά στη Θεσσαλονίκη, ενόψει των εγκαινίων της 83ης
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στέλνουμε στον Πρωθυπουργό της Χώρας ξεκάθαρο μήνυμα και τον καλούμε να το λάβει σοβαρά υπόψη του διότι η υπομονή
που έχουμε επιδείξει τα τελευταία χρόνια, έχει και αυτή τα όριά της.
Οι Υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις απαιτούμε
να εφαρμοστεί μια νέα πολιτική που θα αφήνει οριστικά πίσω της τη διαλυμένη
Χώρα και την καθημαγμένη κοινωνία της, δίνοντας ελπίδα στον υπερήφανο Ελληνικό Λαό για ένα πραγματικά καλύτερο αύριο.
Μετά από οκτώ χρόνια μνημονιακών πολιτικών ανελέητης λιτότητας και
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απάνθρωπων περικοπών λειτουργιών δαπανών, μισθών και συντάξεων, κοινή
διαπίστωση όλων είναι ότι η κατάσταση στον τομέα της εσωτερικής ασφαλείας
του κράτους είναι χειρότερη από πριν, ενώ και οι εξωτερικοί κίνδυνοι δεν έχουν
απαλειφθεί.
Η διεθνής κατάσταση και οι εθνικές εκκρεμότητες προκαλούν έντονη ανησυχία. Η κυβέρνηση στο βωμό ποικιλώνυμων συμφερόντων, απεργάζεται είτε προωθεί λύσεις που προκαλούν την εθνική υπερηφάνεια του λαού και ολόκληρου
του έθνους, όπως αυτές για το «σκοπιανό», το μεταναστευτικό κλπ.
Η Χώρα είναι σε διάλυση και τα Σώματα Ασφαλείας πασχίζουν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους. Το ανθρώπινο δυναμικό έχει υπερβεί τις αντοχές του
και τα διαθέσιμα μέσα χρήζουν γενικής ανανέωσης.
Το μαρτυρούν οι αλλεπάλληλες ανθρώπινες τραγωδίες, η εκατόμβη νεκρών
από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, τα ναυτικά ατυχήματα και τα ναυάγια, τα μπλάκ
- άουτ, η δράση του οργανωμένου εγκλήματος και η έκταση της ανομίας, το κλίμα
ανασφάλειας που διακατέχει συνολικά τους πολίτες τα τελευταία χρόνια, όταν
προστέθηκε και η ανθρωπιστική κρίση με τους εκατοντάδες χιλιάδες αλλοδαπούς
πρόσφυγες και μετανάστες που χρησιμοποιούν την Ελλάδα ως εύκολο πέρασμα
προς την Ευρώπη.

Ο πολιτικός λόγος για όλα αυτά, όμως, συνοδεύεται από διχαστικές αντιλήψεις και οξύτητες, δυναμιτίζοντας την ομαλοποίηση της κατάστασης και το κλίμα
συναίνεσης που απαιτείται για να επιστρέψει η Χώρα στην κανονικότητα, στην
ανάκτηση πρώτα και κύρια της εθνικής της κυριαρχίας και σε μια νέα πορεία ανάπτυξης και ευημερίας για όλους.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι η οικτρή αυτή πραγματικότητα είναι αποτέλεσμα των
πολιτικών που εφαρμόστηκαν επί σειρά ετών και όσοι δεν το αντιλαμβάνονται είτε
σπεκουλάρουν για μικροκομματικούς λόγους, επιρρίπτοντας κάθε φορά αλλού
τις ευθύνες που τους βαρύνουν, οφείλουν να αναθεωρήσουν τη στάση τους και
να προβληματιστούν με τα επιχειρήματα και τα αιτήματα που προβάλλουμε ως
λύσεις στα αδιέξοδα και στην καταστροφή που έχουν προκαλέσει.
Η κραυγή αγωνίας που εκπέμπουμε σήμερα και από δω, από τη Θεσσαλονίκη, λίγες ώρες πριν από τις εξαγγελίες του κ. Πρωθυπουργού, εκφράζει το σύνολο όχι μόνο των Αστυνομικών, των Πυροσβεστών, των Λιμενικών και των Στρατιωτικών, αλλά ολόκληρου του Ελληνικού Λαού.
Ο αγώνας των ενστόλων, είναι γνήσια συνδικαλιστικός και εδράζεται στην
αγωνία και στην ανασφάλεια όλων ανεξαιρέτως των συναδέλφων μας είτε αυτοί
είναι μάχιμοι στα περιπολικά, στις πόλεις και στα χωριά, στα λιμάνια και στις ανοικτές θάλασσες, στην ύπαιθρο χώρα και στα δάση της πατρίδας μας, είτε ενισχύουν
τις διοικητικές υπηρεσίες και τη διοίκηση των τριών Σωμάτων, είτε υπηρετούν στα
τρία Σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων και τα Επιτελεία.
Ως ένστολα στελέχη του ελληνικού κράτους, όλοι ορκιστήκαμε να φυλάττουμε, και φυλάττουμε, Θερμοπύλες, έχοντας κατακτήσει ένα υψηλό βαθμό εκτίμησης των συμπολιτών μας, αφήνοντας πίσω μας τους ανυπόληπτους πολιτικούς και
τους σαλτιμπάγκους της ανέξοδης αντιπαράθεσης. Γι’ αυτό απαιτούμε από όλους
τους θεσμικούς εκπροσώπους της ελληνικής πολιτείας, να σεβαστούν τον δίκαιο
αγώνα που δίνουμε καθημερινά ώστε να αισθάνεται ασφαλής ο συνάδελφός μας,
και κυρίως, να συμβάλλουν στην επίλυση των αιτημάτων μας για να αισθάνεται
ασφαλής και ο πολίτης.
Η αξιοπρέπειά μας είναι αδιαπραγμάτευτη αξία και ουδείς δικαιούται να τη
θυσιάζει πλέον στο όνομα της σωτηρίας της χώρας, συνεχίζοντας την υποχρημα
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τοδότηση της λειτουργίας των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.
Πόσο μάλλον, όταν η Κυβέρνηση υποστηρίζει ότι βγήκαμε από τα μνημόνια
και από τις 21 Αυγούστου ξεκίνησε μια νέα εποχή...
Αναμένουμε, επομένως, να βάλουν τέλος στα ψέματα και στα μνημόνια της
εξαθλίωσης και να αποδεχτούν τα δίκαια αιτήματά μας, όπως:
- Πλήρη συμμόρφωση της Κυβέρνησης με όλες τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αποκατάσταση των μισθολογικών μας αδικιών, ήτοι
την επαναφορά των αποδοχών μας στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012 και τη
χορήγηση του συνόλου των αντίστοιχων αναδρομικών.
- Ενίσχυση του αξιόμαχου των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων με νέες προσλήψεις αστυνομικών, πυροσβεστών και λιμενικών, με τον
εκσυγχρονισμό υποδομών και μέσων, αλλά και με την καθολική και έμπρακτη
αναγνώριση του έργου μας από τους Κυβερνώντες.
- Την αναγνώριση του επαγγέλματος που επιτελούμε ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού και την καθιέρωση ιατρού εργασίας, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία.
- Την παύση της αντισυνταγματικής και άνισης μεταχείρισης μεταξύ των δημοσίων λειτουργών -ενστόλων και μη- στην αποζημίωση των οδοιπορικών εξόδων
και την άμεση έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος που ορίζεται στις
διατάξεις του Νόμου 4336/2015.
- Την έκδοση εγκυκλίων από το Υπουργείο Εργασίας αναφορικά με την αναγνώριση του χρόνου της Στρατιωτικής Θητείας, της τριετίας που ορίζεται στις διατάξεις του Νόμου 3865/2010 και των ετών σπουδών.
- Την αποδέσμευση κονδυλίων για τις άμεσες λειτουργικές ανάγκες των Σωμάτων και την απλοποίηση της διαδικασίας έγκρισης δαπανών.
- Τη διαμόρφωση νέου βαθμολογίου για τα Σώματα Ασφαλείας και ειδικότερα
τη θεσμοθέτηση αυτού για το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.
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δημοκρατικών λειτουργιών του πολιτεύματος και γι’ αυτό καταδικάζουμε κάθε
προσπάθεια μικροπολιτικής εκμετάλλευσης της λειτουργίας τους.
Ως θεσμικοί φορείς, καλούμε την ελληνική Κυβέρνηση να μη φέρνει αντιμέτωπη την κοινωνία με τις δυνάμεις των Σωμάτων Ασφαλείας, πόσο μάλλον των
Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά να υπηρετεί το κράτος δικαίου που πρεσβεύεται και όχι
λογικές, καταδικασμένες στη συνείδηση ακόμα και των πολιτών που την στήριξαν
με τη ψήφο τους.

ΟΧΙ άλλες εθνικές τραγωδίες!

ΟΧΙ άλλες εθνικές τραγωδίες!
Απαλλάξτε μας από την ανασφάλεια!

Απαλλάξτε μας από την ανασφάλεια!
Οι ένστολοι απαιτούν, δικαιοσύνη και ασφάλεια ζητούν!

Οι ένστολοι απαιτούν, δικαιοσύνη
και ασφάλεια ζητούν!

- Την αποκατάσταση των οργανικών θέσεων ΛΣ - ΕΛΑΚΤ στο πλαίσιο που
ορίζει ο Νόμος 4150/2013.
- Κατάργηση των άρθρων 26 έως 30 του Νόμου 4504/2017 για τις μεταθέσεις
προσωπικού ΛΣ - ΕΛΑΚΤ καθώς και των άρθρων 38 έως 51 του ιδίου νόμου για
τον πειθαρχικό έλεγχο στελεχών ΛΣ - ΕΛΑΚΤ.
- Την άμεση καταβολή αποζημίωσης των νυχτερινών υπηρεσιών του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.
- Την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και την παύση της φορολογικής αφαίμαξης των
μικρών και μεσαίων εισοδημάτων.
- Τη διασφάλιση της καταβολής κύριων και επικουρικών συντάξεων σε ανεκτά
επίπεδα διαβίωσης και όχι υπό τη μορφή φιλοδωρήματος.
- Την αναβάθμιση του κοινωνικού κράτους και των παρεχόμενων αγαθών και
υπηρεσιών στον τομέα της Πρόνοιας, της Υγείας και της Παιδείας.
Τέλος, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους ενεργούς συμπολίτες μας και
χαιρετίζουμε τις ειρηνικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας τους αύριο στην ίδια πόλη.
Ως πολίτες αυτής της Χώρας βιώνουμε τα ίδια προβλήματα και έχουμε τις ίδιες
αγωνίες για το μέλλον. Τους διαβεβαιώνουμε δε ότι Σώματα Ασφαλείας και Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν σταθερούς παράγοντες ομαλότητας στο πλαίσιο των

Θεσσαλονίκη, 07 Σεπτεμβρίου 2018
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Συνεχίζουμε τον αγώνα για τις συντάξεις χηρείας

Τη συμπαράστασή μας στον αγώνα του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α.
(Αξιοπρέπεια – Ισότητα – Αλληλεγγύη) για την άρση της κατάφωρης αδικίας που
επιβλήθηκε στις ορφανικές οικογένειες με το άρθρο 12 του ν.4387/2016 (νόμος
Κατρούγκαλου), εκφράσαμε τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018, κατά τη διάρκεια
συγκέντρωσης διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εργασίας.
Το «παρών» έδωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Αθηνών ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης, ο
Γενικός Γραμματέας ΡΗΓΑΣ Νικόλαος, μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών, Αντιπρόσωποι της Ε.ΑΣ.Υ.Α., μέλη Δ.Σ. των Ενώσεων Πειραιά, Δυτικής Αττικής και
Βορειοανατολικής Αττικής, καθώς και μέλη Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ. με επικεφαλής τον
Πρόεδρο ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ Γρηγόρη.
Τα κύρια αιτήματα που τέθηκαν από τον Σύλλογο ΑΞ.Ι.Α. στον υφυπουργό
Εργασίας κ. Τάσο ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ και για τα οποία δόθηκαν για άλλη μια φορά
υποσχέσεις, είναι:
- Άρση ηλικιακών κριτηρίων κατάργησης Συντάξεων Χηρείας (κάτω των 52
και κάτω των 55 ετών).
- Επαναφορά ποσοστού σύνταξης στο 70% που θα εδικαιούτο ο εκλιπών,
ανεξαρτήτως ηλικίας. Διατήρηση του ποσοστού στους παλαιούς δικαιούχους Σύνταξης Χηρείας.
- Μη εφαρμογή επαναϋπολογισμού συντάξεων εκλιπόντων από 12 Μαΐου
2016 αλλά όποτε και αν αυτό ισχύσει στους λοιπούς συνταξιούχους.
- Να μειωθεί η διάρκεια έγγαμου βίου χορήγησης Σύνταξης Χηρείας.
Επίσης, να τηρηθούν παλαιότερες υποσχέσεις της κυβέρνησης περί:
- Επίσπευσης έκδοσης οριστικών συντάξεων θανόντων συνταξιούχων.
- Άμεσης έκδοσης αλλά και εφαρμογής του λογισμικού εκδόσεως συντάξεων

για θανόντες εργαζόμενους.
- Διευθέτησης χρεών προς ταμεία και εφορία πέραν των 12 δόσεων.
Μετά τη τέλος της συνάντησης, ανακοινώθηκε ότι το υπουργείο ζήτησε πίστωση χρόνου ανάλογα με τα αιτήματα, ως τον προσεχή Οκτώβριο και το Μάιο του
2019 αντίστοιχα. Ωστόσο, ο αγώνας θα συνεχιστεί, διότι υποσχέσεις έχουν δοθεί
και στο παρελθόν.

Δεσμεύσεις της Πολιτικής Ηγεσίας στη
συνάντηση με τις Ομοσπονδίες
Με τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη συναντήθηκαν οι Πρόεδροι των Ομοσπονδιών. Ειδικότερα η συνάντηση πραγματοποιήθηκε παρουσία της Υπουργού κας Όλγας ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ, της Υφυπουργού κας Κατερίνας ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ και του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κου Δημητρίου
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ.
Τα Σώματα Ασφαλείας την οκταετία των μνημονιακών πολιτικών επλήγησαν
βάναυσα εξαιτίας των περικοπών των λειτουργικών τους δαπανών ενώ επλήγη
και το βιοτικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού τους. Οι υπηρεσίες λειτουργούν με το φιλότιμο των συναδέλφων που θυσιάζουν ακόμα και τη ζωή τους στο
βωμό του καθήκοντος για να αισθάνεται ασφαλής ο πολίτης. Στην πολιτική ηγεσία
αναπτύξαμε αναλυτικά όλα τα αιτήματα των Ομοσπονδιών που στοχεύουν στην
ενίσχυση των υπηρεσιών τους και στην ικανοποίηση του περί δικαίου αισθήματος
όσον αφορά ειδικότερα την αποκατάσταση των αδικιών που προκλήθηκαν από τα

μνημόνια στους μισθούς και τις συντάξεις όλων των ενστόλων.
Εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας δηλώθηκε πλήρης κατανόηση για το εύρος
και την ουσία των αιτημάτων και συμφωνήθηκε να υπάρξει τις προσεχείς ημέρες
στην Αθήνα νέα συνάντηση με στόχο την δρομολόγηση λύσεων για συγκεκριμένα
προβλήματα.
Σε κάθε περίπτωση προειδοποιούμε την Κυβέρνηση ότι το Συνδικαλιστικό κίνημα είναι αποφασισμένο τη «μεταμνημονιακή εποχή» να διεκδικήσει με κάθε
τρόπο όλα αυτά που μας αφαίρεσαν με τα μνημόνια και τους εφαρμοστικούς
τους νόμους. Η πλήρης συμμόρφωση της Κυβέρνησης στις τελεσίδικες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας θα αποτελέσει και το πρώτο δείγμα γραφής
οπότε θα φανεί και η αξιοπιστία των όποιων αυριανών ανακοινώσεων του κου
Πρωθυπουργού. Τυχόν ανακολουθία λόγων και έργων θα λάβει την πρέπουσα
απάντησή της από το σύνολο των ενστόλων.
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Προσφέροντας αίμα, σώζεις ανθρώπινες ζωές

Άλλη μία αιμοδοσία της Ένωσης Αθηνών πραγματοποιήθηκε την 27 Σεπτεμβρίου 2018 στο Αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής
με μεγάλη επιτυχία.
Η μαζικότητα με την οποία προσήλθαν οι συνάδελφοι για να επιτελέσουν το
ιερό τους καθήκον ήταν ομολογουμένως συγκινητική και αποτελεί πιστοποίηση
ότι οι αστυνομικοί διακρίνονται για την ευαισθησία τους και το αίσθημα προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.
Είναι σημαντικό να γνωρίζει ο κάθε συνάδελφος ότι σε μια δύσκολή στιγμή

“Φτάνει πια με τα χτυπήματα
στην πλάτη”
Του Τσοκαναρίδη Ιωάννη
Αναπλ. Ταμία της Ε.ΑΣ.Υ.Α.
Το περιστατικό πριν τρεις μήνες αποτελεί δολοφονική απόπειρα σε βάρος των
συναδέλφων διμοιρίας στη Θεσσαλονίκη, όσο και αν κάποιοι θέλουν να υποβαθμίσουν το γεγονός, χάριν πολιτικής «προπαγάνδας». Ήδη είναι για μερικούς σαν
να μην έγινε ποτέ (αφού δεν ζητήθηκαν ευθύνες και έχουμε ακόμα την θέση μας).
Σάββατο βράδυ, μέσα στον αστικό ιστό, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με ορμητήριο το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα του ΑΠΘ σε ώρα αιχμής για τη νυχτερινή ζωή
της πόλης, ανάμεσα σε ανυποψίαστους πολίτες και οδηγούς μια ομάδα «αντιεξουσιαστών» έστησαν δολοφονική ενέδρα με φλεγόμενους κάδους ρίχνοντας περισσότερες από 30 ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ μολότοφ στο διερχόμενο από το σημείο λεωφορείο
μεταφοράς προσωπικού των ΜΑΤ ΘΣΝ το οποίο είχε ακινητοποιηθεί. Εικόνες που
παραπέμπουν σε εμπόλεμη ζώνη, σίγουρα όχι σε ευρωπαϊκή χώρα....
Ήταν πριν δύο χρόνια όταν 400 άντρες των ΥΑΤ Αθηνών - η μισή δύναμηέκαναν αίτηση για μετάθεση. Τότε ανώτατος Αξιωματικός είχε καταγγείλει «συνδικαλιστικά - πολιτικά παιχνίδια»... θέλω να πιστεύω τώρα, ότι αντιλήφθηκε τόσο
αυτός όσο και η ηγεσία ότι οι συνάδελφοι, παίζουν κάθε μέρα, την ίδια τους τη
ζωή...
Τότε είχε θορυβηθεί ο πρώην Αρχηγός και μας είχε επισκεφθεί στην έδρα
της ΔΑΕΑ δίνοντας μας υποσχέσεις - μόρια, ενίσχυση προσωπικού, νέα οχήματα,
αλλαγή παθητικού δόγματος- που δυστυχώς αποδείχθηκαν κίβδηλες.
Οι δεκάδες επιθέσεις - μην πούμε εκατοντάδες- σε βάρος των Αστυνομικών
στην περιοχή των Εξαρχείων έχουν παγιωθεί και πληθαίνουν σε συχνότητα και
ένταση με τα ΜΜΕ να αναφέρονται σε «..άλλη μια νύχτα ταραχών στα Εξάρχεια..»
Όσοι υπηρετούμε σε μάχιμες Υπηρεσίες διαπιστώνουμε πως η ηγεσία μας αδιαφορεί για όλους μας, χωρίς να μας επιτρέπεται επιχειρησιακή αντιμετώπιση ή
έστω αντίδραση για τις σε βάρος μας επιθέσεις... για είσοδο στο Πολυτεχνείο, ούτε
σκέψη. Μάλιστα έχουμε περάσει στο άλλο άκρο, να κατηγορούνται οι συνάδελ-

που αυτός ή κάποιο δικό πρόσωπο χρειαστεί αίμα, η Ένωσή μας ανταποκρίνεται
άμεσα για να καλύψει τις απαιτούμενες ανάγκες.
Βλέποντας λοιπόν στην Ένωση ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων στις δράσεις
μας αυξάνεται συνεχώς, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο και στο
μέλλον, ευχαριστώντας τους συναδέλφους για τη δύναμη που μας δίνουν.
Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, Ταξίαρχο κ. ΣΑΝΙΔΑ Παρασκευά που μας φιλοξένησε.

Δίνω αίμα
σημαίνει δίνω ΖΩΗ
φοι που τραυματίζονται από τις ρίψεις μολότοφ, ως... «απρόσεκτοι»!!!
Σε άλλο περιστατικό συνάδελφοι διμοιρίας τραυματίστηκαν σε επεισόδια εξωτερικά του Υπ. Εργασίας, από άτομα με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά τους κι ενώ
η επίθεση έχει καταγραφεί από κάμερες τηλεοπτικά κανάλια και φωτορεπόρτερ η
Αστυνομία δεν προέβη σε καμία σύλληψη .
Οφείλω ωστόσο να αναγνωρίσω τούτο στην Ηγεσία μας, όταν συνάδελφοι
διμοιρίας βαρέθηκαν «κινούμενοι στόχοι» στα πυρά τρομοκρατών, ελήφθησαν
κάποια ημίμετρα- μετακίνηση της διμοιρίας ένα τετράγωνο παραδίπλα και χορήγηση αντιβαλλιστικού κράνους και ενισχυμένου αλεξίσφαιρου- τα οποία μόλις
άλλαξε η θεματολογία στα ΜΜΕ και τη δημοσιότητα και αυτά... ατόνησαν μέχρι
που «χάθηκαν»...
Δυστυχώς παρά πολλοί συνάδελφοι αποχωρούν από τις διμοιρίες πικραμένοι
και άλλοι αγανακτισμένοι, βλέποντας ότι κάθε μέρα -και βράδυ -κινδυνεύουν
να φάνε ξύλο ή να παραπεμφθούν κατηγορούμενοι είτε να καούν είτε και να
δεχθούν πυρά.
Πλέον οι κλούβες εξέρχονται με «δειγματοληπτικό στατιστικό» διμοιρίας,τώρα τελευταία αρχίζουμε μεταξύ μας να της αποκαλούμε «νανοδιμοιριες» καθώς
οι υπηρεσίες βγαίνουν με μονοψήφιο αριθμό προσωπικού, και χωρίς εντολές σε
κρίσιμες στιγμές..
Ενίσχυση προσωπικού μηδενική, δύο έρχονται πέντε φεύγουν, τώρα με τις
μεταθέσεις θα φύγει αριθμητικά άλλη μια διμοιρία συναδέλφων.
Τα περιθώρια έχουν στενέψει. Άμεσα πρέπει να ληφθούν ριζικά μέτρα και
να αλλάξει το «αποτυχημένο» και (κακώς) «παγιωμένο» αμυντικό δόγμα που
θέλει τις διμοιρίες να αποτελούν «στατικούς στόχους» στις διαθέσεις κάθε αλήτη.
Επιτέλους πρέπει κάποιοι να αντιληφθούν τι σημαίνει ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΞΗΣ.
Οι συνάδελφοι των διμοιριών διέπονται από υψηλό υπηρεσιακό φρόνημα και
το έχουν αποδείξει όσες φορές έχουν κληθεί, υπερβαίνοντας το ωράριο εργασία
για «τις ανάγκες της υπηρεσίας», στη διάθεση της ΕΛ.ΑΣ, στην προστασία του
Πολίτη, για την προάσπιση της πατρίδας και του πολιτεύματος.
Σήμερα ωστόσο ο Αστυνομικός νοιώθει ότι όλα έχουν αφεθεί στην μοίρα
τους, δεν έχουν στήριγμα από κανέναν παρά μόνο τους χαμηλόβαθμους συναδέλφους που υπηρετούν μαζί στα «σιδερένια κλουβιά», στο δεύτερο σπίτι μας...
Επιτέλους το Δημοκρατικό Κράτος της Ελλάδας πρέπει να προστατεύσει τους
Αστυνομικούς που προστατεύουμε τους πολίτες... Φτάνει πια με τα χτυπήματα
στην πλάτη...
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Χιλιάδες κόσμου στο 19ο Ηπειρώτικο Πανηγύρι

Με τεράστια επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου
2018 στο Άλσος Στρατού στο Γουδί, το 19ο Ηπειρώτικο πανηγύρι του Συλλόγου
Ηπειρωτών Αστυνομικών και Πολιτικών Υπαλλήλων Αττικής.
Χιλιάδες συμπολιτών μας γλέντησαν με την ψυχή τους στους ρυθμούς της
Ηπειρώτικης μουσικής. Ανάμεσά τους ήταν Αστυνομικοί, απλοί συμπολίτες μας,
Ηπειρώτες και μη. Τους ευχαριστούμε όλους από τα βάθη της καρδιάς μας. Οι
Ηπειρώτες όπως πάντα, κρατούν μέσα τους άσβεστη τη φλόγα της επικοινωνίας,
της δημιουργίας, της προσφοράς και της παράδοσης, διότι τα ήθη και έθιμα της
Ηπείρου αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενεές. Οι Ηπειρώτες Αστυνομικοί Αττικής καθώς και οι φίλοι τους, έδειξαν ότι είναι ενωμένοι και ότι
δεν ξεχνούν τον τόπο τους ποτέ, σε όποιο μέρος και αν βρεθούν.
Την εκδήλωση άνοιξε ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου κ. Χύτας Κωνσταντίνος, ο οποίος μίλησε με συγκινητικά λόγια για την πατρίδα Ήπειρο αναφέροντας
χαρακτηριστικά ότι «ο τόπος μας για τον καθένα μας είναι ότι είδαμε, ότι αγγίξαμε,
ότι γευτήκαμε και έχει μετατραπεί σε αυτό που είμαστε. Το σταθερό αυτό κομμάτι
σε όποιο μέρος του κόσμου και αν βρεθούμε θα το κουβαλάμε πάντα μέσα μας.
Και δεν θα εγκαταλείψουμε αυτή την προσπάθεια όσο η ψυχή μας πάλλεται από
πατριωτικό παλμό και διακατέχεται από πατριωτική αγάπη».

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης κάλεσε όλους να είναι δίπλα στο Σύλλογο
στη δύσκολη προσπάθεια που κάνει και να στηρίζουν τις δραστηριότητές του λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η μεγαλειώδης αυτή εκδήλωση μας δίνει τη δύναμη
αλλά και τη χαρά να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια την οποία καταβάλλουμε
εδώ και πολύ καιρό προκειμένου να αναβαθμίσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να τη μεταδώσουμε σε μικρούς και μεγάλους, υπενθυμίζοντας έτσι πως
το κομμάτι αυτό δεν θα σβήσει ποτέ»
Το μέλος του Δ.Σ. Λάκκας Γιώργος βράβευσε για την προσφορά του, τον τέως
συνάδελφο κ. Απόστολο Σταύρου, ο οποίος ήταν στα δρώμενα του Συλλόγου επί
σειρά ετών. Στη συνέχεια χαιρετισμό απηύθυνε η Ηπειρώτισσα Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κα. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Όλγα.

Τα χορευτικά του Συλλόγου Ηπειρωτών Ηλιούπολης έκλεψαν την παράσταση. Πολλά συγχαρητήρια ανήκουν στον πρόεδρο του Συλλόγου κ. ΣΠΕΓΚΟ Νικόλαο και στην χοροδιδάσκαλο και Τζοβάρα Μαριάννα.
Την εκδήλωσή μας τίμησαν με την παρουσία τους:
Η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κα. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Όλγα, η Υφυπουργός
Προστασίας του Πολίτη κα. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ Κατερίνα, ο Προϊστάμενος Επιτελείου
του Α.Ε.Α. Αντιστράτηγος κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ Μιχαήλ, ο τ. Αρχηγός ΕΛ.ΑΣ. &
Επίτιμο μέλος του Συλλόγου Αντιστράτηγος ε.α. κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Κων/νος, ο Διοικητής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής & Επίτιμος πρόεδρος του Συλλόγου
Υποστράτηγος κ. ΨΩΜΑΣ Γεώργιος, ο Προϊστάμενος Κλάδου Οικονομικοτεχνικής
Υποστήριξης και Πληροφορικής/Α.Ε.Α. Υποστράτηγος κ. ΝΤΖΙΟΒΑΡΑΣ Παναγιώτης, ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β’ Αθήνας & τ. Υπουργός κ. ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ιωάννης, ο
Δικηγόρος – Τέως Υπουργός κ. ΦΟΥΣΑΣ Αντώνιος, η Πολιτευτής Β’ Αθηνών Ν.Δ.
– Δικηγόρος κα. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ Ιωάννα, ο Πολιτευτής με το Κίνημα Αλλαγής κ.
Κώστας Πανταζής που παρευρέθηκε μαζί με τον τ. συνάδελφο και μέλος του Συλλόγου κ. Δήμο Γόγολο, ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόρης,
ο Πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος κ. ΔΟΣΗΣ Γεώργιος, ο
Αντιπρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος κ. ΚΟΝΗΣ Κων/νος,
η Πρόεδρος του Συλλόγου Ηπειρωτών Τρικάλων κα Χύτα – Ζώη Νίκη, ο Διευθυντής της Δ/νσης Αστυνομικού Προσωπικού Α.Ε.Α. Ταξίαρχος κ. ΛΑΔΟΜΕΝΟΣ
Μιχαήλ, ο Β’ Υποδιευθυντής Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής Ταξίαρχος κ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ
Χρήστος, ο Διοικητής της ΔΙ.ΑΣ. Α/Δ κ. ΚΑΜΠΡΑΣ Αθανάσιος, ο Αντιστράτηγος
ε.α. κ. ΤΣΙΓΚΟΣ Βασίλειος, ο Α’ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών κ. Χρυσάφης Γρηγόριος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Πειραιά κ. ΛΙΟΤΣΟΣ Σπυρίδωνας & Γ.Γ. κα Μαλαχιά Αργυρώ, ο Αναπλ. Γενικός Γραμματέας Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Β/Α Αττικής κ. ΠΑΣΠΑ-

ΛΑΡΗΣ Αθανάσιος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής
Αττικής κ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γεώργιος & Γ.Γ. ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ Χρήστος, ο Πρόεδρος
του Προμηθευτικού & Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Αστυνομικών Αττικής &
Ταμίας Ε.ΑΣ.Υ.Α. κ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Φώτης, ο Νομικός Σύμβουλος Ε.ΑΣ.Υ.Α. κ.
ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ Βάιος, ο αστυνομικός συντάκτης κ. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Αλέξανδρος,
ο υποψήφιος Δήμαρχος & Δημοτικός Σύμβουλος Ζωγράφου κ. Μετικαρίδης Θεόδωρος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Ζωγράφου κ. Κούρκουλος Νίκος κ.α.
Ευχαριστούμε τον δημοσιογράφο Σωτήρη Γεωργίου για την πολύτιμη βοήθεια
και στήριξη που μας έχει προσφέρει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αναφορικά
με την διοργάνωση του πανηγυριού.
Επιπροσθέτως, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά και μόνο από το Σύλλογό μας και κυρίως χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες του Διοικητικού Συμβουλίου.
Καλούμε επίσης όλους τους Ηπειρώτες να στηρίξουν την εκδήλωση της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 στο Ηρώδειο.
Ο Σύλλογός μας στις δύο δεκαετίες δράσης του είναι πάντα παρών στα πολιτιστικά δρώμενα. Σκοπός μας είναι να κρατήσουμε άσβεστη τη φλόγα της επικοινωνίας, της δημιουργίας, της προσφοράς και της παράδοσης, διότι τα ήθη και
έθιμα της Ηπείρου αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενεές.
Οι Ηπειρώτες Αστυνομικοί της Αττικής καθώς και οι φίλοι τους, έδειξαν ότι είναι
ενωμένοι και ότι δεν ξεχνούν τον τόπο τους ποτέ, σε όποιο μέρος και αν βρεθούν.
Η εκδήλωση αυτή είναι πλέον θεσμός και μια από τις παλαιότερες διοργανώσεις Ηπειρωτών στο Νομό Αττικής.
Καλή αντάμωση του χρόνου στο 20ο πανηγύρι μας!!!
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Η εγκληματικότητα και η βία ως υποπροϊόντα
της διάχυτης κοινωνικής παθογένειας
Του Τσιγκρή Άγγελου
Δικηγόρου – Καθηγητή Εγκληματολογίας
Η κάθε κοινωνική οργάνωση έχει τα επίπεδα της βίας και της εγκληματικότητας
που της αναλογούν. Ούτε ένα έγκλημα περισσότερο, ούτε ένα έγκλημα λιγότερο.
Οι δείκτες των επιπέδων της βίας που παρουσιάζει μια κοινωνία στο χώρο
και το χρόνο, αποτελούν την πλέον αξιόπιστη μονάδα μέτρησης των φαινομένων
κοινωνικής παθογένειας που ενδημούν σε αυτή.
Η αποθέωση της βίας και η διαρκώς αυξανόμενη προβολή της, η διάρρηξη
του κοινωνικού ιστού, η αύξηση της φτώχειας, η αποπροσωποποίηση των σχέσεων, η κοινωνική αναλγησία, ο ανταγωνισμός, η αποθέωση του ατομικού επιτεύγματος και η μοναχική πορεία χωρίς οράματα, στόχους και ιδανικά, καθιστούν τη
χώρα μας ευάλωτη στη βία και το έγκλημα.
Δεν έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα κοινωνία χωρίς βία. Στις μέρες μας, όμως,
η κατάσταση είναι σαφώς βεβαρημένη. Όσο για τη χώρα μας, η βία και το έγκλημα έχουν καταστεί μια θλιβερή καθημερινότητα.
Για τον αποτελεσματικό έλεγχο της έξαρσης της βίας και της διαρκώς αυξανόμενης εγκληματικότητας απαιτείται πρώτα και κύρια μια πολιτική κοινωνικής
πρόληψης του φαινομένου, σε συνδυασμό με μία ορθολογική πολιτική δημόσιας
ασφάλειας.
Για μια ορθολογική πολιτική δημόσιας ασφάλειας απαιτείται επαναπροσδιορι-

σμός του ρόλου και της αποστολής της Αστυνομίας ως κατεξοχήν φορέα παροχής
ασφάλειας, μεταρρύθμιση στην οργάνωση και τη λειτουργία της, αποκατάσταση
των σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους πολίτες και σαφής καταγραφή της πραγματικών διαστάσεων του φαινομένου που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, καθώς και των παραγόντων που το τροφοδοτούν.
Από την άλλη μεριά, στον τομέα της κοινωνικής πρόληψης θα πρέπει να καταβληθεί συντονισμένη προσπάθεια για τη μείωση των δεικτών κοινωνικής παθογένειας που κλιμακώνονται διαρκώς τα τελευταία χρόνια.
Με άλλα λόγια, πρέπει να καταβληθούν συντονισμένες προσπάθειες για να
μειωθεί η ανεργία, να δοθούν ευκαιρίες στους νέους και να διασφαλισθούν τα
μέσα για την επίτευξή τους, να επαναπροσδιορισθούν οι στόχοι της νέας γενιάς,
να μειωθεί το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ πλουσίων και φτωχών, να αυξηθεί το
βιοτικό και το εκπαιδευτικό επίπεδο των πολιτών, να στηριχθεί το κοινωνικό κράτος, να εμπεδωθεί η αξιοκρατία, να ενισχυθεί η διαφάνεια, να αμβλυνθούν οι ανισότητες, να ενσωματωθούν οι κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες του πληθυσμού.
Πρέπει, δηλαδή, να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δημιουργία μιας ανοιχτής κοινωνίας συνοχής και αλληλεγγύης που θα δίνει ευκαιρίες σε
όλους.
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Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών πρόσφερε αίμα και
είδη πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας
Την ώρα της ανάγκης γινόμαστε όλοι ένα!
Η Χώρα μας τις τελευταίες μέρες ζει ένα από τα μεγαλύτερα δράματα των
τελευταίων δεκαετιών. Οι φονικές καταστροφές από τη φωτιά στο Μάτι άφησαν
πίσω δεκάδες νεκρούς και πολλούς τραυματίες, οι οποίοι παλεύουν ακόμα για να
κερδίσουν το δικαίωμα ξανά στη ζωή.
Σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον που βιώνει η ελληνική κοινωνία, σε συνδυασμό με τα λάθη και τις διαχρονικές ανεπάρκειες του κρατικού μηχανισμού, η
αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών και η αβίαστη επιθυμία για βοήθεια από όλες
σχεδόν τις οργανωμένες δομές της Χώρας μας, είναι ίσως το μόνο παρήγορο γεγονός που αφήνει ελπίδα κάποιας μορφής ανακούφισης των πληγέντων.
Σε αυτό το πλαίσιο ευθύνης η Ένωση Αθηνών από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε σε όλες τις μορφές βοήθειας που απαιτούνταν αυτές τις δύσκολες ώρες.
Έτσι διέθεσε άμεσα τα αποθέματα της τράπεζας αίματος του σωματείου, που διατηρεί στο νοσοκομείο Σωτηρία, για τις έκτακτες ανάγκες που δημιουργήθηκαν
με τους τραυματίες που διακομίσθηκαν στους διάφορους χώρους περίθαλψης.
Επιπλέον σήμερα πραγματοποιήθηκε έκτακτη αιμοδοσία στο χώρο του νοσοκομείου Σωτηρία για την περεταίρω κάλυψη μέρους των αναγκών που υπάρχουν
ακόμη για αίμα.
Η ανταπόκριση των συναδέλφων και η συμμετοχή ήταν εντυπωσιακή παρά τις
δυσκολίες της περιόδου. Ο μεγάλος αριθμός των φιαλών αίματος που συλλέχθηκε θα διατεθεί εξολοκλήρου στα νοσοκομεία που περιθάλπουν ακόμα πυρόπληκτους τραυματίες συμπολίτες μας.
Παράλληλα τις τελευταίες μέρες στα γραφεία της Ένωσης Αθηνών συγκεντρώθηκαν οικιοθελώς από τους συναδέλφους είδη πρώτης ανάγκης όπως ακριβώς
απαιτούνταν σύμφωνα με τις οδηγίες των επίσημων φορέων. Τα είδη αυτά μεταφέρθηκαν σήμερα στην Π.Ο.Α.Σ.Υ. για να αποδοθούν μαζί με άλλα στους πυρόπληκτους της περιοχής της Κινέτας αφού οι ανάγκες για τους πυρόπληκτους στη
περιοχή Μάτι έχουν ήδη καλυφθεί.
Η Ένωση Αθηνών νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει τους συναδέλφους για
την διάθεση που επέδειξαν για να συνδράμουν σε αυτές τις έκτακτες δράσεις. Δεν
παραλείπει να ευχαριστήσει και την εταιρία catering «The Van» για την διάθεση
ενός οχήματος με το οποίο μεταφέρθηκαν τα συγκεντρωθέντα είδη. Αποδείχθηκε

ότι οι εργαζόμενοι αστυνομικοί έχουν στο αίμα τους την αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό. Όλοι μαζί θα αντιμετωπίσουμε τις καταστροφές από όπου κι αν προέρχονται και με οποιοδήποτε κόστος.
Μόνο Ενωμένοι σαν Κοινωνία θα βγούμε απ’ αυτόν τον Εφιάλτη!
Άμεση η συμμετοχή των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων της Ομοσπονδίας
Άμεση η συμμετοχή των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων της Ομοσπονστην συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους της
δίας στην συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πυρόΑττικής ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Π.Ο,ΑΣ.Υ.
πληκτους της Αττικής ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Ανταποκρινόμενες στο κάλεσμά μας, αμέσως μετά τη φονική πυρκαγιά της
23ης Ιουλίου 2018 στην Κινέττα και στο Μάτι, η μια μετά την άλλη οι Ενώσεις
έστειλαν στα γραφεία της Ομοσπονδίας εκατοντάδες πακέτα με είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα μακράς διάρκειας, φάρμακα και άλλα είδη, τα οποία παραδόθηκαν
σήμερα από αντιπροσωπεία μας στην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας κα
Ελένη ΡΗΓΑ και στην Διευθύντρια Κοινωνικής Υπηρεσίας κα Ελένη ΤΑΝΗ του
Δήμου Μεγαρέων, προκειμένου να διατεθούν αυτά με κατ’ οίκον παράδοση και
κατόπιν καταγραφής σε όσους πυρόπληκτους τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
Τη διαδικασία συγκέντρωσης και παράδοσης της ανθρωπιστικής βοήθειας
έφεραν εις πέρας αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας.
Η μαζική ανταπόκριση προσφοράς και αλληλεγγύης της αστυνομικής οικογένειας προς το δοκιμαζόμενο συμπολίτη μας, η οποία συνεχίζεται, καταδεικνύει
το υψηλό αίσθημα ευθύνης του Έλληνα Αστυνομικού αλλά και την, και με αυτό
τον τρόπο, επιβεβαίωση του κοινωνικού του ρόλου και της ανθρωπιστικής του
αποστολής, ιδίως σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών, όπως αυτή που βιώνουμε
την τελευταία εβδομάδα.
Η Ομοσπονδία ευχαριστεί τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες σε όλη
την Ελλάδα που συνέβαλαν με κάθε τρόπο στη συγκέντρωση της ανθρωπιστικής
αυτής βοήθειας, τιμώντας τον όρκο τους και υπενθυμίζοντας σε όλους ότι το φιλότιμο του Έλληνα Αστυνομικού είτε αφορά το υπηρεσιακό είτε το ανθρωπιστικό
σκέλος, του λειτουργήματός του, είναι ανεξάντλητο, όσο κι αν αισθάνεται αδικημένος και απαξιωμένος, σήμερα.
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«Μπάτσοι» για
φίλημα
Το άρθρο έχει δημοσιευτεί στην
εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ»

Η γενιά μου μεγάλωσε με τις «προοδευτικές» προκαταλήψεις της
Μεταπολίτευσης: οι αστυνομικοί είναι εκεί για να προασπίζονται τα συμφέροντα της
άρχουσας τάξης και όχι να προστατεύουν τους πολίτες, ανεξαρτήτως εισοδήματος
και πεποιθήσεων, από εγκληματικές ενέργειες κάθε τύπου ή την παραβίαση των
νόμιμων δικαιωμάτων τους. Μεγάλωσα με την κακόηχη και απάνθρωπη έκφραση
«μπάτσοι – γουρούνια – δολοφόνοι».
Μου ήρθαν όλες αυτές οι σκέψεις μέσα στο νέο κτίριο της Ασφαλείας
Ηρακλείου που πήγα για την ανανέωση διαβατηρίου. Με υποδέχθηκαν νέα παιδιά
αστυνομικοί, ευγενέστατοι, καλαίσθητοι, εξυπηρετικοί, με εντυπωσιακή χρήση
της ελληνικής γλώσσας. Επικοινωνιακοί, δεν με γνώριζαν, αλλά στο χρονικό
διάστημα που έμεινα μαζί τους ενδιαφέρθηκαν να μάθουν περισσότερα για τις
ασχολίες μου. Περίμενα στη σειρά μου και όταν ήρθε με ευγένεια με κάλεσαν
στο γραφείο τους. Τα αγόρια και τα κορίτσια της Αστυνομίας με έκαναν να νιώσω
Πολίτης! Ποιοτικοί αντιπρόσωποι μιας ποιοτικής και αποτελεσματικής Δημόσιας
Διοίκησης που τόση ανάγκη έχει η χώρα μας από δεκαετίες.
Σπάνια έχω συναντήσει αυτήν την ευγένεια, όχι μόνο στον δημόσιο αλλά
και στον ιδιωτικό τομέα. Ποια είναι άραγε αυτά τα παιδιά; Είναι συνήθως από
φτωχές, στερημένες οικογένειες της επαρχίας. Είναι αυτά που για 800 ευρώ, τις
περισσότερες φορές αγόγγυστα, παίζουν την ζωή τους κορόνα – γράμματα να
προστατεύσουν τους πολίτες. Τα παιδιά των ΜΑΤ, των ειδικών σωμάτων της
Αστυνομίας. Είναι αυτά που δεν έχουν ωράριο, που αναπνέουν δίπλα στους
θολωμένους εξαρτημένους, στους φοβισμένους μετανάστες, στους αγχωμένους

Του Γραβάνη Αχιλλέα
Καθηγητή Φαρμακολογίας Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Κρήτης και ερευνητής ΙΜΒΒ-ΙΤΕ

κλέφτες, έτοιμους για το κακό. Ναι, είναι αυτά που καίγονται κάθε βδομάδα στα
Εξάρχεια. Αυτά που μάταια προσπαθούν να προστατεύσουν τις περιουσίες των
δύσμοιρων επαγγελματικών στο κέντρο των πόλεων από τους ανισόρροπους
προοδευτικούς καταστροφείς τύπου Ρουβίκωνα και άλλων αυτόκλητων
προστατών. Ναι, και κάποιων κανακάρηδων των βορείων προαστίων ή των
αριστερών δημοκρατών που εκτονώνουν την επαναστατική μανία στα Εξάρχεια.
Και όλα αυτά με την ανημποριά τους τις περισσότερες φορές να υπερασπιστούν
τον εαυτό τους, γιατί η πολύ «προοδευτική» κοινωνία μας τα θέλει άοπλα ή
ουσιαστικά δίχως τη δυνατότητα χρήσης όπλου. Ναι, η υποκριτική αυτή κοινωνία
που πολλές φορές ανέχεται αυτόν τον ρόλο στους φασίστες και στους ναζιστές γιατί
είναι πολύ αριστερή και ευαίσθητη να τον αφήσει στους καθ” ύλην αρμόδιους
αστυνομικούς.
Τα παιδιά αυτά της Αστυνομίας είναι πολίτες της προσφοράς, του καθήκοντος,
της αυταπάρνησης. αυτών δηλαδή των χαρακτηριστικών που έχει χάσει
η εσωστρεφής ελληνική κοινωνία. Και είναι κρίμα κι άδικο από κάποιους
ελάχιστους επίορκους ή ανισόρροπους στις τάξεις τους να απαξιώνεται η
προσφορά τους. Μία από τις παθογένειες που έφερε η υπερβολή της άκριτης
και ανεύθυνης αριστεροσύνης της Μεταπολίτευσης είναι και η απαξίωση των
Σωμάτων Ασφαλείας. Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια η συντριπτική πλειοψηφία
των πολιτών έχει αντιληφθεί αυτήν την αστοχία της κοινωνίας μας. Η δυστυχία
είναι ότι «διαφεύγει» από την αντίληψη των κυβερνητικών αρμοδίων, βυθισμένων
στις πολλαπλές και επικίνδυνες ιδεοληψίες τους.

Καμιά φορά τα πιο απλά και αυτονόητα πράγματα
Του Χαντζή Θεόδωρου
είναι ίσως και τα πιο δυσνόητα
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Θεσσαλονίκης στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Η λέξη συνάδελφος μαζί με τη λέξη ενότητα θα πρέπει να αρχίσει να
διδάσκεται στη σχολή, για να εντυπωθεί ακόμη και στον τελευταίο που δεν
κατανοεί το πραγματικό τους νόημα.
Φαντάζομαι ότι όλοι εσείς, που σε κάθε άσχημο περιστατικό που συμβαίνει
στην Ελλάδα και τυχαίνει οι συνάδελφοι μας να είναι άμεσα εμπλεκόμενοι,
νομίζετε ότι έχετε το δικαίωμα να τους κρίνετε και να τους δικάζετε, έτσι δεν είναι;
Δεν κάνει λάθη, όποιος δεν δουλεύει.
Εσύ που στέκεσαι καθημερινά μέσα σε διασταυρώσεις μόνος σου, πολλές
ώρες όρθιος με τα αυτοκίνητα να περνούν δίπλα σου, μέσα στη ζέστη, το κρύο ή
την βροχή κάνοντας ρύθμιση της κυκλοφορίας.
Εσύ που κάθεσαι αξιωματικός υπηρεσίας στην τάξη ή στην ασφάλεια μόνος
σου σε ένα ολόκληρο κτίριο και εξυπηρετείς πολίτες, γράφεις αυτόφωρα, πηγαίνεις
στην τουαλέτα τους κρατούμενους και φροντίζεις τους τοξικομανείς όταν ξερνάνε.
Εσύ που τρέχεις με ζήλο, με τα ακατάλληλα περιπολικά χωρίς λάστιχα, χωρίς
να φοράς ζώνη και προσπαθείς να πιάσεις τους διαρρήκτες.
Εσύ που καβαλάς καθημερινά μηχανή ασυντήρητη, χωρίς το σωστό
εξοπλισμό, με βροχή, με κρύο, με ζέστη, καταστρέφοντας τη μέση και τα γόνατα
σου, για να κάνεις περιπολία ή για να επεμβαίνεις σε επικίνδυνα περιστατικά.
Εσύ που πηγαίνεις ύστερα από κλήση σε οικογενειακά επεισόδια και έχεις να
αντιμετωπίσεις ένα σωρό τρελούς, περίεργους και αγανακτισμένους πολίτες.
Εσύ που είσαι μέτρα σ’ ένα γήπεδο και έχεις χιλιάδες άτομα να σε βρίζουν και
είναι έτοιμοι να δώσουν μάχη σώμα με σώμα μαζί σου, έτσι γιατί απλά έχασε η
ομάδα τους ή γιατί γουστάρουν το μπάχαλο.
Εσύ που παίρνεις την ασπίδα, το γκλοπ, τη μάσκα σου και κατεβαίνεις στο
δρόμο να αντιμετωπίσεις εκατοντάδες άτομα που έρχονται οργανωμένα και με
διάθεση να σε σκοτώσουν πετώντας σου πέτρες, μολότωφ και καδρόνια εις το
όνομα της φανταστικής επανάστασης του μυαλού τους.
Εσύ που κάθεσαι κλεισμένος μέσα σε ένα βανάκι ώρες και μέρες ατελείωτες,
μέσα στη ζέστη, στο κρύο και κάνεις την ανάγκη σου μέσα σε μπουκάλι, έτσι ώστε
να μην χαλάσει η παρακολούθηση και να καταφέρεις να πιάσεις τον κακοποιό.
Εσύ που κάθεσαι σε ένα γραφείο και κάνεις τον καφετζή χωρίς να έχεις την
υποχρέωση σε αξιωματικούς και ανέχεσαι ένα σωρό βλακείες ή παρενοχλήσεις

κάθε μέρα, μόνο και μόνο για να μην χάσεις τα προνόμια που σου προσφέρει η
θέση σου.
Εσύ που είσαι στη φύλαξη ενός πολιτικού και ανέχεσαι άσχημες συμπεριφορές
και δύσκολες καταστάσεις για να διατηρήσεις τη βολή σου.
Εσύ που υπηρετείς στο πεζοδρόμιο και σε κάθε περιστατικό νιώθεις την
αδρεναλίνη και το στρες να χτυπούν κόκκινο.
Όλους εσάς λοιπόν, μπορώ να σας κατανοήσω για τα λάθη που θα κάνετε
πάνω στην δουλειά, γιατί είμαι συνάδελφος και καταλαβαίνω τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζετε.
Δεν ξεχωρίζω κανέναν σας όπου κι αν υπηρετείτε.
Αφήνω τους πολίτες να σας κρίνουν όταν κάνετε λάθη, γιατί απ’ αυτούς δεν
περιμένω να καταλάβουν την δουλειά μας.
Δεν θα είμαι δικαστής σας, γιατί αυτό είναι δουλειά άλλων.
Εγώ θα σταθώ βουβός, όπως στέκεται δίπλα στον κάθε είδους κακοποιό,
ακόμη κι αν διέπραξε το χειρότερο αδίκημα ο πατέρας, η μάνα και ο αδελφός του.
Θα φωνάζω όμως δυνατά, θα διαφημίζω και θα επευφημώ τις επιτυχίες σας.
Είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω.
Γιατί για να βρίσκομαι εγώ σε υπηρεσίες μακριά από τον κίνδυνο και τα
λάθη, θα πρέπει κάποιος άλλος να βρίσκεται σε υπηρεσίες με κίνδυνο και την
πιθανότητα να γίνουν λάθη.
Όταν ο πολίτης, ο κακοποιός, ο πολιτικός, ΟΛΟΙ δηλαδή, τάσσονται απέναντι
μας, εγώ έχω μόνο εσένα.
Για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον στην δουλειά
μας, χρειάζεται να είμαστε όλοι ενωμένοι και να το δείχνουμε με κάθε τρόπο σε
όλους αυτούς, μέχρι να μας πάρουν στα σοβαρά.
Κι εσύ συνάδελφε, που μπήκες στο σώμα σαν άλλος δημόσιος υπάλληλος
μόνο για τον μισθό, που αψηφάς τον όρκο που πήρες, που νομίζεις ότι έχεις
δικαίωμα να κρίνεις και να κατηγορείς με ευκολία, που θεωρείς ότι όλα αυτά
είναι ρομαντικά και αηδίες και ότι τίποτα δεν αλλάζει και πιστεύεις ότι θα πάρεις
σύνταξη από την τρύπα που έχεις συρθεί μακριά από τον κίνδυνο…
Εσύ λοιπόν που βρίσκεσαι ανάμεσα μας είσαι ότι χειρότερο έχω να
αντιμετωπίσω.

σύγχρονηαστυνομία

Η «Σύγχρονη Αστυνομία» μετά από ερωτήματα
των μελών της Ένωσης Αθηνών, παραθέτει
ολόκληρη την εγκύκλιο – διαταγή αναφορικά
με την καθιέρωση διευκολύνσεων για το
προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ, οι οποίες κατακτήθηκαν
με αγώνες του συνδικαλιστικού μας κινήματος.

22

23

σύγχρονηαστυνομία

Ξεχάστε ότι είμαι
συνδικαλιστής
Αυτό που θα προσπαθήσω να αναλύσω μέσα σε λίγες γραμμές δεν έχει να
κάνει κατ’ ανάγκη με συνδικαλισμό. Είναι θέμα αρχών. Είναι θέμα πρωτίστως
σεβασμού και κατ’ επέκταση παιδείας. Είναι θέμα ουσιαστικής αντίληψης
της σύγχρονης Αστυνομίας και της Ελληνικής πραγματικότητας. Είναι θέμα
συναδελφικής αλληλεγγύης. Αναφέρομαι σε πρόσφατα σοβαρά περιστατικά που
έλαβαν χώρα στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης για την Μακεδονία αλλά και
στην Πρεσβεία του ΙΡΑΝ στην Αθήνα. Πώς συνδέονται θα αναρωτηθήκατε αυτά
τα περιστατικά, αλλά θα τολμήσω να σας εξηγήσω.
Η σύνδεση για μένα είναι η εξής και έχει να κάνει με αστυνομικές ενέργειες και
τις μετέπειτα αντιδράσεις και κριτικές από συναδέλφους και πολίτες και κατά πόσο
εύκολα και αβίαστα μερικοί-μερικοί διαβαίνουν τον... Ρουβίκωνα της ισοπέδωσης
και της αδόκιμης κριτικής.
Το να λειτουργούν έτσι οι πολίτες, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το καταλαβαίνω
διότι ούτε από αστυνομικές επιχειρήσεις γνωρίζουν, ούτε αστυνομική τακτική και
στην τελική εδώ στην Ελλάδα τους αρκεί η στοχοποίηση των δυνάμεων καταστολής
και μόνο, για όλα τα κακώς κείμενα της χώρας, χωρίς να έχουν συνειδητοποιήσει
ΠΟΤΕ τον ρόλο των δυνάμεων αυτών και την δυναμική τους. Πόσο μάλλον να
σεβαστούν ότι σε όλο τον κόσμο ο ρόλος ύπαρξής τους είναι συγκεκριμένος. Και
όλοι μα όλοι θα έπρεπε να τον γνωρίζουν. Ειδικότερα εδώ στην Ελλάδα, που οι
συνθήκες κάθε φορά είναι ιδιάζουσες, οι εντολές διφορούμενες και τα μέσα που
διαθέτουμε ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ!!!!
Επομένως και αναλόγως με αυτά τα μέσα θα πορευτούν και οι δυνάμεις αυτές.
Το ίδιο και ο σκοπός στην εν λόγω Πρεσβεία. Ασύρματος δεν λειτουργούσε
στο 100 %, εντός της σκοπιάς κινδύνευε μέχρι και να τον κάψουν αν κι εφόσον το
ήθελαν και πάλι καλά που η αντίδρασή του ήτανε τέτοια, που εκ του αποτελέσματος
είχαμε μικρές φθορές στην σκοπιά και στους τοίχους της Πρεσβείας.
Μια πολίτης με ρώτησε: “Μα είναι δυνατόν να μην έκανε τίποτα; Τί φυλούσε
εκεί δηλαδή;” Δεν στάθηκε και πολύ στο λευκό μπλουζάκι.
Όχι ότι η εικόνα ήτανε αρεστή. Σε κανέναν δεν άρεσε, αλλά ΟΛΟΙ μας
γνωρίζουμε την ελληνική αστυνομική πραγματικότητα (καθημερινότητα).
Τι θα μπορούσε λοιπόν, να κάνει της απαντάω. Έπραξε πολύ καλά και
ψύχραιμα. Φαντάσου να τους καταδίωκε μόνος του, να πυροβολούσε έστω στον
αέρα, πόσο μάλλον εναντίον τους, σε μια κακή στιγμή πανικού. Δεν το δικαιούταν
στην παρούσα φάση ούτε νομικά, ούτε επιχειρησιακά. Χωρίς καν να συνυπολογίσω
το γεγονός, μιας και το πληροφορήθηκα εσχάτως, του προσωπικού οικογενειακού
δράματος που βίωνε ο ίδιος.
Και αναρωτιέμαι εγώ τώρα για πολλοστή φορά, με αφορμή τη συγκεκριμένη
περίπτωση που είναι ενδεικτική για εκατοντάδες σκοπιές φύλαξης σε όλη
την χώρα. Κατά πόσο εξυπηρετεί μια στατική σκοπιά την αστυνόμευση; Πόσο
ανθρώπινο δυναμικό σπαταλάμε σε τέτοιου είδους φυλάξεις; Είναι οι σκοπιές επί
της ουσίας ασφαλείς για τους σκοπούς; Στην υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι φυλάνε;
Αυτό το κατ’ έπιφασην “παιχνίδι” που πιθανότατα αργά ή γρήγορα να
καταλήξει σε θανατηφόρο εφησυχασμό εκατέρωθεν, πότε θα σταματήσει;
Δεν θα προχωρήσω σε περαιτέρω αναλύσεις γιατί άλλο είναι το θέμα που
θέλω να θίξω.

Του Παπαγεωργίου Γεώργιου
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Το θέμα μου είναι η εύκολη κριτική των ίδιων μας των συναδέλφων σε κάθε
περίπτωση. Κριτική στα όρια του...”κραξίματος”, χωρίς ίχνος πολλές φορές,
αυτοκριτικής και πλήρους αποστασιοποίησης, παραδόξως. Χωρίς να φέρουν τον
εαυτό τους στην θέση των ανδρών των ΜΑΤ ή του αστυνομικού σκοπού στην
Πρεσβεία ή άλλου συναδέλφου.
Άκουσα και διάβασα διάφορα όλες αυτές τις ημέρες. Πολλά εκ των οποίων
επιεικώς απαράδεκτα για επαγγελματίες αστυνομικούς. Αν αυτά τα ισχυρίζονται
υποτίθεται μεταξύ των συναδέλφων αστυνομικών, δεν θέλω να φανταστώ
καν τι μπορεί να λένε στον υπόλοιπο κοινωνικό τους περίγυρο Φυσικά είναι
αυτονόητο, ότι κανείς δεν θα απαγορέψει σε κανέναν να εκφράζει την γνώμη του
για τα αστυνομικά θέματα αλλά λίγος σεβασμός, σοβαρότητα και συναδελφική
αλληλεγγύη θα ήτανε καλός γνώμονας πριν εκφραστούμε τουλάχιστον δημοσίως.
Δημιουργούνται εντυπώσεις. Άσχημες. Πάρα πολύ άσχημες. Εντυπώσεις
που στην πρώτη ευκαιρία αγαπητέ συνάδελφε η κριτική της ισοπέδωσης θα σε
ισοπεδώσει και εσένα. Και εμένα...
Και ας ισχυρίζεσαι εσύ αγόγγυστα, ότι εσένα δε σε νοιάζει από μια θέση
ασφαλείας.
Όποια κι αν είναι αυτή... Νοιάζει όμως εμένα να ξέρεις... Γιατί δεν φτάνει
εκεί έξω στο πεζοδρόμιο που έχω να αντιμετωπίσω χίλιες δύο καταστάσεις, τις
περισσότερες φορές με τα πενιχρά μέσα που διαθέτω, έχω και εσένα συνάδελφε,
που σε μια κακή στιγμή μου, με περιμένεις στην γωνία για να με κράξεις!!!
Και δεν ξέρω αν όντως με κράζεις, επειδή με θαυμάζεις, αλλά θα προτιμούσα
τον “θαυμασμό” σου να τον εξέφραζες κάπως πιο συνετά. Εξάλλου κάποιος
πρέπει να κάνει και αυτές τις δουλειές και λάθη δεν κάνουν μόνο αυτοί που δεν
επιχειρούν, συνάδελφε. Κι αν νομίζεις συνάδελφε ότι εγώ θέλω να επωμιστώ το
διαχρονικό πολιτικό ζήτημα του Μακεδονικού και να διαλύω συγκεντρώσεις ή να
λύσω τον γόρδιο δεσμό με τους “Ρουβίκωνες”, μάλλον δεν έχεις καμία σχέση με
την ελληνική πραγματικότητα, πόσο μάλλον με κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες
της Ελληνικής Αστυνομίας, συνάδελφε...
Στο επόμενο περιστατικό λοιπόν, θα σε παρακαλούσα καλέ μου συνάδελφε,
εφόσον είσαι σίγουρος ότι έχεις τις γνώσεις και τις εμπειρίες να κρίνεις τις ενέργειες
υπηρεσιών ή διαφόρων αστυνομικών, πρώτα να μετράς τα λόγια σου, να
βουτάς τις σκέψεις σου στην λογική, εξετάζοντας παραμέτρους και συνθήκες, να
συνειδητοποιείς πως αναφέρεσαι σε άτομα που είσαστε στο ίδιο Σώμα, που ίσως
ήσασταν και στην ίδια σχολή, που έχετε πάρει τον ίδιο όρκο και που έχετε την ίδια
αποστολή και πως καλώς ή κακώς εν τέλει, η μόνη μας σωτηρία, στην συντριπτική
πλειοψηφία των περιπτώσεων, είναι ότι στα δύσκολα έχουμε μόνο ο ένας τον
άλλο.
Και όταν, κι αν ποτέ ,θα καταλάβεις πόσο άδικος ήσουν, απαρνούμενος την
ίδια σου την επαγγελματική ιδιότητα και μου ζητήσεις συγγνώμη, δυστυχώς δεν
θα αρκεί για κανέναν μας, συνάδελφε.
Όλο αυτό, λέγεται ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ συνάδελφε και δεν είναι να ξέρεις, προνόμιο
μόνο συγκεκριμένων συλλογικοτήτων.

Οι προτεραιότητες της Ομοσπονδίας τέθηκαν υπόψη της Πολιτικής Ηγεσίας
Επιστολή στην Υπουργό και Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη απέστειλε η Ομοσπονδία μας με κυριότερα θέματα:
Α) Στο οικονομικό πεδίο, κυρίαρχα ζητήματα που
απασχολούν το σύνολο του συνδικαλιστικού μας
κινήματος, είναι:
• Η απόσυρση του μισθολογίου (ν.4472/17) και η
έναρξη συζήτησης από μηδενική βάση, με σεβασμό
στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για
πλήρη συμμόρφωση της Κυβέρνησης σε αυτές.
Β) Σε ό,τι αφορά τα θεσμικά μας αιτήματα,
προέχουν:
• Ανωτατοποίηση της Σχολής Αστυφυλάκων,
σύμφωνα με την πρότασή μας. Δρομολόγηση νέων
προσλήψεων Δοκίμων Αστυφυλάκων για τη Σχολή
Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας.
• Θεσμοθέτηση νέου βαθμολογίου.
• Διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΜΤΣ με εισαγωγή εκπροσώπων εργαζομένων εν

ενεργεία αστυνομικών.
• Ουσιαστικός διάλογος για την αποδέσμευση
αστυνομικών από «πάρεργα» στο χώρο της
δικαιοσύνης.
• Τροποποίηση διάταξης του π.δ. περί μεταθέσεων
έτσι ώστε οι νεοεξερχόμενοι από τις Αστυνομικές
Σχολές, νέοι αστυνομικοί, να τοποθετούνται και στη
Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής, καθώς
και στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων
Αττικής.
• Η ρύθμιση επιτέλους, της ελεύθερης
μετακίνησης του αστυνομικού προσωπικού με τα
ΜΜΜ.
• Απεμπλοκή της αστυνομίας από τα γήπεδα,
όπως έχει ήδη εξαγγελθεί από τον Υφυπουργό
Αθλητισμού κ. Γιώργο ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ.

• Διάθεση ποσοστού των ετήσιων κερδών των
Λεσχών της Ελληνικής Αστυνομίας για επισκευές μικρής έκτασης – των κτιρίων που στεγάζονται αυτές.
Επανεξέταση της δυνατότητας απόσπασης 5 + 5
έτη στο εξωτερικό (αποξένωση από την υπηρεσιακή
πραγματικότητα), καθώς και θεμάτων που
αφορούν αποσπάσεις προσωπικού στο εξωτερικό
(Οργανισμούς και Φορείς).
Γ) Από τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά
αιτήματα, προέχουν:
• Διαμόρφωση των μερισμάτων του Μετοχικού
Ταμείου Στρατού, στο οποίο είναι μέτοχοι τα 2/3 του
πληθυσμού των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας,
σε συνάρτηση με το νέο μισθολόγιο (ν.4472/17).
• Κατάργηση του άρθρου 12 του ν.4387/16 για
τις συντάξεις χηρείας.
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Το ασφαλιστικό στην μεταμνημονιακή εποχή
Των
Σάββα Γ. Ρομπόλη
Ομ. Καθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου
Το κοινωνικο-ασφαλιστικό ζήτημα στην Ελλάδα και οι συσσωρευμένες
διαρθρωτικές παθογένειες του, με τις Μνημονιακές παρεμβάσεις της περιόδου
2010-2018, κατανοήθηκαν και κατανοούνται λανθασμένα και δογματικά ως
δημοσιονομικό πρόβλημα και ως εκ τούτου αντιμετωπίσθηκαν και αντιμετωπίζονται
με παρεμβάσεις δημοσιονομικής περιστολής. Στην κατεύθυνση αυτή, οι δανειστές
επέβαλαν από το 2010 μέχρι σήμερα είκοσι-επτά διαδοχικές μειώσεις (45%)
των συντάξεων, αφαιρώντας από τους συνταξιούχους τουλάχιστον 52 δις ευρώ,
προκειμένου ο δείκτης συνταξιοδοτικές δαπάνες προς ΑΕΠ να διαμορφωθεί στο
ανώτερο όριο (16% του ΑΕΠ) μέχρι το 2060.Με άλλα λόγια, η μακροχρόνια
χρηματοοικονομική επιδίωξη των δανειστών, συνίσταται στον περιορισμό αύξησης
των συνταξιοδοτικών δαπανών κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες επιπλέον του
ποσοστού (13,5% του ΑΕΠ) που ήταν το 2009. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση
που ο δείκτης συνταξιοδοτικές δαπάνες προς ΑΕΠ υπερβεί το ανώτερο όριο του
16% του ΑΕΠ, τότε θα λειτουργήσει ο «κόφτης» των δαπανών των συντάξεων
(κύριων και επικουρικών). Ως εκ τούτου, σε συστημικούς όρους ο κλάδος της
κύριας ασφάλισης, μετά τον κλάδο της επικουρικής ασφάλισης, μεταλλάσσεται
στην Μεταμνημονιακή εποχή, από διανεμητικό σύστημα καθορισμένων παροχών
σε διανεμητικό σύστημα καθορισμένων αλλά μη εγγυημένων παροχών, με την
έννοια ότι ο ασφαλισμένος πλέον δεν θα μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων το
επίπεδο της συνταξιοδοτικής του παροχής, δεδομένου ότι αυτή θα μεταβάλλεται
ανάλογα με το επίπεδο του δείκτη δαπάνες συντάξεων προς ΑΕΠ. Ταυτόχρονα, η
συνολική κρατική χρηματοδότηση (τριμερής χρηματοδότηση 4,5% του ΑΕΠ - 8,9
δις ευρώ) και η κρατική επιχορήγηση (κάλυψη ελλειμμάτων) 5,5% του ΑΕΠ-9,1
δις ευρώ) του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που το 2015 ήταν 10% του
ΑΕΠ (18 δις ευρώ), δεν θα υφίσταται από 1/1/2026, δεδομένου ότι η κρατική
χρηματοδότηση μετά το 2025, θα περιορίζεται στην χρηματοδότηση της εθνικής
σύνταξης (386 ευρώ με ασφάλιση 20 ετών και 346 ευρώ με ασφάλιση 15 ετών),
η οποία θα ανέρχεται σε 7% του ΑΕΠ (13 δις ευρώ περίπου).
Στην προοπτική αυτή, αναδεικνύεται με τον πιο εύληπτο τρόπο, ότι οι
προτεραιότητες και οι στρατηγικές επιλογές των ασκούμενων πολιτικών κοινωνικής
ασφάλισης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα τρία Μνημόνια, χαρακτηρίζονται από
την μετατόπιση του κέντρου βάρους του κοινωνικο-ασφαλιστικού συστήματος
από το διανεμητικό στο κεφαλαιοποιητικό ή στο υπερ-κεφαλαιοποιητικό
(εξατομικευμένες - ατομικές μερίδες). Όμως αξίζει να σημειωθεί ότι η στρατηγική
αυτή κατεύθυνση δεν συναντάται στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης (ΣΚΑ)
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες εφαρμόζεται το διανεμητικό
σύστημα καθορισμένων παροχών (μαθηματικός τύπος εγγυημένων παροχών)
και υιοθετούνται οι βασικές αρχές της κοινωνικής ασφάλισης (αλληλεγγύη των
γενεών, των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων, αναλογικότητα εισφορών παροχών, ισότητα και κρατική επιχορήγηση).
Επιπλέον, οι δανειστές στη βάση σχετικής μελέτης τους υποστήριξαν και
υποστηρίζουν λανθασμένα ότι κατά την περίοδο 2010-2070 ο ετήσιος μέσος
ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ θα είναι 0,8% (εκτίμηση για 275 δις ευρώ ΑΕΠ το
2070). Οι δυσμενείς αυτές προοπτικές του ΣΚΑ κατά την Μεταμνημονιακή εποχή
τόσο εξαιτίας των λαθών των μελετών των δανειστών, όσο και εξαιτίας των
ασκούμενων Μνημονιακών κοινωνικο-ασφαλιστικών πολιτικών, επιβάλλεται να
κατανοηθούν ως ανησυχητικές προκλήσεις και όχι ως δεδομένες εξελίξεις. Κι’αυτό

Βασίλειου Γ. Μπέτση
Υποψ. Διδάκτορα Παντείου Πανεπιστημίο
γιατί η επικαλούμενη μακροχρόνια (2070) βιωσιμότητα του ΣΚΑ, επιτυγχάνεται με
μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης σε κατώτερο επίπεδο (10,6% του ΑΕΠ το
2070) από τον μέσο όρο (11,4% του ΑΕΠ το 2070) των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.-27) και με αριθμό συνταξιούχων στην χώρα μας το 2070 που θα
ανέρχεται σε 2,580 εκ. άτομα και η αντίστοιχη ετήσια συνταξιοδοτική δαπάνη
(κύρια και επικουρική σύνταξη) θα ανέρχεται σε 30 δις ευρώ, όσο δηλαδή ήταν
το έτος 2009 (232 δις ευρώ ΑΕΠ) που ο αριθμός των συνταξιούχων ήταν 2,410
εκ. άτομα. Με αφετηρία τα δεδομένα αυτά, το σύνολο της μέσης κύριας και
επικουρικής σύνταξης θα ανέρχεται το 2070 στο επίπεδο των 850 – 900 ευρώ
μεικτά (45% συνολικός συντελεστής αναπλήρωσης από 75% το 2009). Αξίζει να
σημειωθεί ότι η μη συντελούμενη μείωση (27%) του ΑΕΠ κατά την περίοδο των
μνημονίων (2010-2018), θα σήμαινε, ακόμη και με την απαισιόδοξη παραδοχή
μεταβολής του ΑΕΠ κατά 0,8%, διαμόρφωση του ΑΕΠ στο επίπεδο των 351 δις
ευρώ το 2070. Αυτό σημαίνει ότι το 2070 το συνολικό (κύρια και επικουρική
σύνταξη) ποσοστό αναπλήρωσης ήταν 60%, γεγονός που οδηγεί σε μέση μηνιαία
συνολική σύνταξη 1.200 ευρώ (μεικτά) το 2070. Στην παραδοχή αύξησης του
ΑΕΠ κατά την Μεταμνημονιακή εποχή κατά 1,5% ή 2%, τότε η μέση μηναία
συνολική σύνταξη το 2070 θα διαμορφώνονταν στο επίπεδο των 1.600 ευρώ ή
2.100 ευρώ μεικτά αντίστοιχα.
Οι προβλέψεις αυτές σηματοδοτούν, κατά την περίοδο 2019 - 2070, τη
δημιουργία επενδυτικών συνθηκών μιας δυναμικής ανάπτυξης καθώς και την
αναγκαιότητα ενός εναλλακτικού προσανατολισμού, χαρακτήρα, στόχου, πόρων
και περιεχομένου του ΣΚΑ, προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής οικονομικής
βιωσιμότητας και κοινωνικής αποτελεσματικότητας, με πολιτικές επανεξέτασης
(π.χ. αλλαγή των ποσοστών αναπλήρωσης) και επανασύστασης του συστήματος
κοινωνικής ασφάλισης στην χώρα μας. Κι αυτό, προκειμένου να δημιουργηθούν
οι αναγκαίες συνθήκες βελτίωσης του επιπέδου επάρκειας των καταβαλλόμενων
συνταξιοδοτικών παροχών κατά την Μεταμνημονιακή εποχή.
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