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Συναδέλφισσες,
συνάδελφοι
Η Ομοσπονδία 
σε ανώτατο επίπεδο 
με το 28ο τακτικό της
συνέδριο, επιβεβαίωσε 
τη μαχητικότητα 
του συνδικάτου και
χάραξε την περαιτέρω
πορεία της. Απομένει
τους επόμενους μήνες 
η πραγματοποίηση των
όσων αποφασίστηκαν 
για να ασκήσουμε πίεση
στην κυβέρνηση, όπου
χρειάζεται και όπου
υπάρχει απροθυμία ή
ολιγωρία ανταπόκρισης.
Όπλο μας, το δίκαιο 
των αιτημάτων, αλλά και
η δική σας συμμετοχή
στον αγώνα μας. 
Όσο πιο δυνατή είναι 
η φωνή μας, τόσο πιο
πολλές ελπίδες επιτυχίας
έχουμε όλοι μας.

ΓΑΛΛΙΑ
«Ο αντισυνταγματάρχης Αρνό Μπελτράμ μας άφησε. Πέθανε για την πατρίδα. Η Γαλλία δεν θα ξεχάσει ποτέ τον ηρωισμό του», έγραψε στον
λογαριασμό του στο Twitter ο γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράρ Κολόμπ. Πρόκειται για τον άνδρα της Γαλλικής Χωροφυλακής που είχε
παραδοθεί στον Ισλαμοφασίστα Ρεντουάν Λακντίμ, για να απελευθερώσει ως αντάλλαγμα, ομήρους κατά τις επιθέσεις του στη νοτιοδυτική Γαλλία
στο όνομα της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

S M S

Να παίξει το ρόλο του ο Κλάδος
Οικονομικοτεχνικής Υποστήρι-
ξης και Πληροφορικής καλεί τον

Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ.
Νικόλαο Τόσκα και τον Αρχηγό Ελλη-
νικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κων-
σταντίνο Τσουβάλα η Π.Ο.ΑΣ.Υ. με
αφορμή τις καταγγελίες της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, της
Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας και της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Σερρών για τη μη κάλυψη οδοιπορικών
εξόδων αστυνομικού προσωπικού.

«Όλο το φάσμα της Οικονομικοτεχνι-
κής Διαχείρισης του Αρχηγείου Ελληνι-
κής Αστυνομίας όπως, κάλυψη οδοιπο-
ρικών εξόδων, δαπανών, ενταλματοποί-
ηση υπομνημάτων, πληρωμές προμη-
θευτών, παγίες χρηματικών προκαταβο-
λών, διαγωνισμοί καθαριότητας κ.λ.π.
παρουσιάζει εγγενείς δυσκολίες και
στρεβλώσεις, δυσεπίλυτες έως σήμερα,
που ως επακόλουθο έχουν την έκθεση
των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας
σε συνθήκες επαιτείας και ομοίως τηn
έξωθεν κακή μαρτυρία του Σώματος.

Φροντίστε από κοινού όλοι οι αποδέ-
κτες των εγγράφων μας, να εξαλείψετε
τους λόγους αυτούς, διότι ο Κλάδος της

Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και
Πληροφορικής είναι από τους πλέον
νευραλγικούς και δεν επιδέχεται καμίας
γραφειοκρατικής αιτιολογίας.

Να σημειωθεί ότι πολλά προβλήματα
εντοπίζονται λόγω του προσφυγικού –
μεταναστευτικού προβλήματος, ως
εθνικού και ευρωπαϊκού θέματος, που
«μόνο το γέλωτα πλέον προκαλεί σε
όσους ασχολούνται ενεργά με την αν-
τιμετώπιση του. Οι πολλαπλές μετακινή-
σεις του αστυνομικού προσωπικού στα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, καθώς
και στη μεθόριο του Έβρου, τείνει να
καταντήσει άλυτος γρίφος ως προς την
κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων. 

Παρά τα συνεχή διαβήματά μας και τα
σχετικά με το ζήτημα έγγραφά μας, οι
Διευθύνσεις Αστυνομίας που έχουν
αποσπάσει συναδέλφους μας για αυτόν
τον σκοπό, αδυνατούν ως προς την κά-
λυψη αυτών των μετακινήσεων, διότι οι
χρηματικές παγίες προκαταβολών πολ-
λών Διευθύνσεων δεν φέρουν το απαι-
τούμενο αποθεματικό κεφάλαιο.

Οι λόγοι είναι προφανείς και έρχονται
ως απόρροια ανεξόφλητων και ανεκτέ-
λεστων υπομνημάτων έτους 2016, την
μη ενταλματοποίησή τους, την μη πλη-

ρωμή προμηθευτών και λοιπών συνα-
φών θεμάτων. Ως επακόλουθο και κυ-
ρίαρχο για τις μέρες μας, είναι η άμεση
καταβολή χρημάτων προς τους απο-
σπασθέντες για την αντιμετώπιση των
μεταναστευτικών ροών, διότι οι συνά-
δελφοί μας απειλούνται ακόμη και με
έξωση από τα ξενοδοχειακά καταλύμα-
τα, αισθανόμενοι και οι ίδιοι επαίτες
στην ίδια τους τη χώρα. Απαιτούμε, την
άμεση θεσμική σας παρέμβαση, η οποία
θα πρέπει να είναι καταλυτική, υπερβαί-
νοντας κάθε γραφειοκρατική διαδικασία
και οιαδήποτε στρέβλωση που χαρακτη-
ρίζει εν γένει το όλο φάσμα των μετα-
κινήσεων αυτών.

Τα ευρωπαϊκά κονδύλια είτε μέσω της
Frontex είτε μέσω του Ταμείου Εξωτε-
ρικών Συνόρων είναι άμεσα διαθέσιμα
και φαντάζει ουτοπική η όλη αυτή ολι-
γωρία που αγγίζει τα όρια της αναλγη-
σίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν
απτά αποτελέσματα και προκειμένου οι
συνάδελφοί μας να αποφύγουν την
διαπόμπευση, να εισηγηθείτε προς την
Φυσική μας Ηγεσία την άμεση χορήγη-
ση φύλλου πορείας και επιστροφής
όλων των αποσπασθέντων στις οργανι-
κές τους θέσεις. Ομοίως, απαιτούμε την

τήρηση της Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονο-
μικών και Δημόσιας Τάξης (υπ' αριθμ.
2/72000/0022/2001 ΦΕΚ Β΄-
1702/18-12-2001 άρθρο 8 παρ. 1 &
2 εδάφια α,β, & γ και άρθρο 9) ώστε να
αποφεύγονται δυνητικές ερμηνείες». 

Μετακίνηση διμοιρίας
Εξάλλου, η Ένωση Αστυνομικών Λά-

ρισας με έγγραφό της χαρακτηρίζει ως
φαρσοκωμωδία την μετακίνηση της Δι-
μοιρίας Υποστήριξης προς την Γενική
Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης,
για την λήψη μέτρων την 9,10 & 11
Μαρτίου 2018. Το οξύμωρο στην όλη
διαδικασία είναι πως, η χιλιομετρική
απόσταση Λάρισας – Θεσσαλονίκης εί-
ναι 157 χλμ αντί του ορίου των 160
χλμ που προβλέπεται η διανυκτέρευση
των μετακινούμενων αστυνομικών δυ-
νάμεων. 

Τρία (3) μόλις χλμ αρκούν για να τα-
λαιπωρηθούν ασύστολα οι συνάδελφοί
μας, ενώ κάλλιστα θα μπορούσαν να
χαρακτηριστούν αυτά τα μέτρα ως ευ-
ρείας κλίμακας και να εκλείψουν οι λό-
γοι αυτοί. Θα αναλάβετε τις ευθύνες
σας ή όχι; Κάθε χρόνο στο ίδιο έργο
θεατές! Ως πότε;

Ο Κλάδος Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης 
και Πληροφορικής δεν είναι για το θεαθήναι 

Σοβαρές καταγγελίες για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων των συναδέλφων μας



Χιούμορ... του Ηλία Μακρή

3Μάρτιος 2018 ΝέαΑστυνομία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η ατζέντα του μήνα

Η εμπιστοσύνη 
μεταδίδει ένα 

θαυματουργό αίσθημα.
Δημιουργεί το αίσθημα 

της ασφάλειας, την άγνοια 
του κινδύνου και την τάση 

για ευγενικές προσπάθειες.

Τζον Μίλτον

Η εγκληματικότητα 
καλπάζει, η εγκληματικότητα 
έχει ξεφύγει, 
η εγκληματικότητα 
δεν συμμαζεύεται 
και πάει λέγοντας. 
Κρατάει χρόνια αυτή 
η κολόνια, θα πουν άλλοι. 
Η αλήθεια είναι ότι 
η κοινωνία εμπιστεύεται 
την Ελληνική Αστυνομία 
και αναμένει από την
κυβέρνηση να τη στηρίζει
και εμπράκτως για να
γίνεται πιο αποτελεσματική
στο έργο της.

08-03-18
Ολοκληρώθηκαν, με επιτυχία, οι εργασίες του 28ου
Τακτικού Πανελλαδικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας,
το οποίο πραγματοποιήθηκε στη φιλόξενη Ερέτρια Ευ-
βοίας (7-8 Μαρτίου 2018).

12-03-18
Ανακοίνωση – παρέμβαση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για το γη-
πεδικό χουλιγκανισμό και τα κυκλώματα που λυμαί-
νονται τον αθλητισμό.

13-03-18
Παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας προς την Ηγεσία με
αφορμή καταγγελίες Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων για
την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων.

15-03-18
Αναρτήθηκε στο site της Ομοσπονδίας μας η υπ’
αριθμ. 179980/O 1024 από 15-03-2018 εγκύ-
κλιος του ΤΕΑΠΑΣΑ που αφορά τη χορήγηση δανείων
έτους 2018.

19-03-18
Τριμερής συνάντηση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. με τους υπουρ-
γούς Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας Έρευνας &
Θρησκευμάτων με αντικείμενο την αναβάθμιση και
αναγνώριση των σπουδών της Αστυνομικής Ακαδη-
μίας.

19-03-18
Εκδόθηκε η διαταγή του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας, που αναφέρεται στους δικαιούχους του
επιδόματος παραμεθορίου, ύψους 100,00 ευρώ μη-
νιαίως.

19-03-18
Οι βάσεις για την εξωστρεφή παρεμβατική συνεργασία
- συμβολή μας στην αντιμετώπιση του μείζονος κοι-
νωνικού προβλήματος της κακοποίησης γυναικών,
τέθηκαν κατά την 3η συνδιάσκεψη της Γραμματείας
Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ., στο πλαίσιο των τριήμερων
εκδηλώσεών της με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
της Γυναίκας. 

20-03-18
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπεί-
ας του Προεδρείου της Ομοσπονδίας μας, με επικε-
φαλής τον Πρόεδρο αυτής, κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ
και του Υφυπουργού Αθλητισμού, κ. Γεωργίο ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΑΔΗ.

21-03-18
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β-
1021), η ΚΥΑ των Αναπλ. Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονομικών, αναφορικά με τον καθορισμό του
ύψους, των δικαιούχων, των όρων και των προϋπο-
θέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου, εξαιρώντας
την ενσωμάτωση των επιδομάτων της ΕΚΑΜ, παρά το
σχετικό αίτημά μας.

27-03-18
Ένα πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας, αυτό της κα-
τάργησης του κωλύματος της εντοπιότητας, επιλύεται
μετά από χρόνια με τροπολογία που κατατέθηκε από
τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ
και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο
ΤΟΣΚΑ.

28-03-18
Συνεδρίασε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο μετά το
28ο Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας με θέματα
Ημερήσιας Διάταξης την ενημέρωση για τις ενέργειες
της Εκτελεστικής Γραμματείας και την έγκριση της δα-
πάνης για τη διενέργεια του 28ου Συνεδρίου, καθώς
και της ετήσιας συνδρομής για τη συμμετοχή μας στην
EUROCOP.

“
”

Αντιπροσωπεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ. αποτελούμενη από τον Πρόεδρό της
κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ Γρηγόριο και του Γραμματέα Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
κ. ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗ Χρήστο συμμετείχε σε κοινή συνάντηση που

πραγματοποιήθηκε (19/03/18) στην έδρα του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη, με τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. ΓΑ-
ΒΡΟΓΛΟΥ Κωνσταντίνο και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ.
ΤΟΣΚΑ Νικόλαο με αντικείμενο συζήτησης την αναβάθμιση και αναγνώ-
ριση των σπουδών της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Η συζήτηση έλαβε χώρα σε θετικό κλίμα καθώς από πλευράς των κ.
Υπουργών αναγνωρίστηκε πλήρως η αναγκαιότητα της αναβάθμισης των
αστυνομικών σχολών, τόσο της Σχολής Αστυφυλάκων όσο και της Σχο-
λής Αξιωματικών, αιτήματα τα οποία είχαμε αναδείξει ως Ομοσπονδία το
προηγούμενο χρονικό διάστημα και είχαμε εργαστεί προς το σκοπό αυτό,
προκειμένου να ικανοποιηθεί ένα υπερώριμο και πάγιο αίτημα όλων μας.

Κατά τη συνάντηση αποφασίστηκε το επόμενο χρονικό διάστημα, τα δυο
Υπουργεία να εργαστούν από κοινού με την Ομοσπονδία μας για να λάβουν
σάρκα και οστά οι προτάσεις μας για την αναβάθμιση - «ανωτατοποποί-
ηση» των σπουδών και ειδικότερα να επανεξεταστούν ζητήματα όπως η
διάρκεια αυτών, το πρόγραμμα μαθημάτων και το διδακτικό προσωπικό.

Επιδίωξη των δυο Υπουργών είναι η άμεση οριστικοποίηση των αλλα-
γών, δεδομένου ότι η Κυβέρνηση προωθεί τομές συνολικά στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση, γεγονός που δεν θα μπορούσε να παραβλέψει τις
προτάσεις της Π.Ο.ΑΣ.Υ., όταν μάλιστα αυτές προ πολλού έχουν υποβλη-

θεί στα αρμόδια Υπουργεία με στόχο την ένταξη των αστυνομικών σχο-
λών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η αποφασιστικότητα με την οποία διεκδικούμε ως Π.Ο.ΑΣ.Υ. τη δρο-
μολόγηση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης όχι μόνο πείθει για το δίκαιο
αίτημά μας, αλλά βρίσκει ευήκοα ώτα με αποτέλεσμα για πρώτη φορά
μετά από πολλά χρόνια να ευελπιστούμε ότι σύντομα η πολιτεία θα προ-
ωθήσει νομοθετικές πρωτοβουλίες, αντάξιες του ρόλου της Ελληνικής
Αστυνομίας και της υψηλής της αποστολής έτσι ώστε να απαντά στις προ-
κλήσεις των καιρών με επαγγελματισμό και άριστη επιστημονική κατάρ-
τιση των στελεχών της.

Τριμερής συνάντηση Π.Ο.ΑΣ.Υ. - 
Υπουργού Παιδείας - 

Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών

Της σύνταξης

Το 28ο τακτικό συνέδριο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. που πραγματοποιήθηκε
φέτος στην Ερέτρια, αποτελεί ήδη παρελθόν. Μπροστά μας τώρα
έχουμε τις αποφάσεις των συνέδρων για μια νέα αγωνιστική χρο-

νιά, πλούσια σε δραστηριότητες και πρωτοβουλίες για να μην διαψεύ-
σουμε όσους μας εμπιστεύτηκαν την επίλυση των προβλημάτων τους.

Τα πεπραγμένα του Διοικητικού μας Συμβουλίου, στο μικρό χρονικό
διάστημα των πέντε μηνών που μεσολάβησαν από το 27ο εκλογοα-
πολογιστικό συνέδριο, καταδεικνύουν την καθημερινή συνεχή προ-
σπάθειά του για την επίλυση και αντιμετώπιση όσο το δυνατόν περισ-
σότερων ζητημάτων.

Στο πλαίσιο του δυνατού και σύμφωνα με τις καταστατικές μας αρ-
χές και επιδιώξεις, βρεθήκαμε κοντά στο συνάδελφο όπου και όταν
μας χρειάστηκε. Στους τραυματισμένους συναδέλφους μας, στις οι-
κογένειες που ζήτησαν τη στήριξή μας, στις Υπηρεσίες που βρέθηκαν
στο στόχαστρο άδικης κριτικής και επιθέσεων.

Παρεμβήκαμε σε υπουργούς και διοικήσεις φορέων και οργανισμών,
απαιτήσαμε λύσεις και πετύχαμε ορισμένα θετικά μέτρα. Ο μεγάλος
όγκος όμως των προβλημάτων είναι μπροστά μας. Το γνωρίζουμε και
δεν δειλιάζουμε. Έχουμε καθαρή τη συνείδησή μας ότι εκπροσωπούμε

τους συναδέλφους μας για να καταγγέλλουμε όσους με τη στάση και
τις αποφάσεις τους απαξιώνουν το έργο και την προσφορά της αστυ-
νομίας. Απαξίωση δεν είναι μόνο η λεκτική προσβολή ή η άδικη κριτική,
αλλά και η μη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων για τον εκσυγχρονι-
σμό της λειτουργίας της αστυνομίας και τον εφοδιασμό της με σύγ-
χρονο εξοπλισμό και τεχνικά μέσα.

Με την ενεστώσα διοίκηση έχει φανεί παντού η δυναμική μας πα-
ρουσία, η επιθετική μας στα προβλήματα στάση και συμπεριφορά.
Έχουμε πετύχει να μας υπολογίζουν και να φοβούνται ότι δεν θα δι-
στάσουμε να καταγγείλουμε την αδράνεια και την αμέλειά τους όπου
κι αν την εντοπίζουμε, είτε στις υπηρεσιακές είτε στις κυβερνητικές
ενέργειες και αποφάσεις. 

Επαναλαμβάνουμε και θα το κάνουμε πάντα, ότι η επίλυση των προ-
βλημάτων δεν εξαρτάται από το συνδικάτο μας αλλά από τις εκάστοτε
κυβερνήσεις. Ο δικός μας ρόλος είναι να αναδεικνύουμε τα προβλήματα
και να προτείνουμε λύσεις με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, μαχητικά
και απαιτητικά όταν και όποτε τούτο απαιτείται. Και αυτό συνεχίζουμε
να κάνουμε γιατί αυτό μας ζητάτε κι εσείς με πίστη, αφοσίωση και σε-
βασμό στο ρόλο όλων μας.

Η επίλυση των προβλημάτων εξαρτάται
από τις εκάστοτε κυβερνήσεις



Συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείας του Προ-
εδρείου της Ομοσπονδίας μας, με επικεφα-
λής τον Πρόεδρο αυτής, κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑ-

ΚΑΡΑΚΟ και του Υφυπουργού Αθλητισμού, κ. Γε-
ωργίου ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, πραγματοποιήθηκε στις 20
Μαρτίου 2018, μετά από πρόσκληση του τελευταί-
ου, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχει ανα-
λάβει για την απομείωση - εξάλειψη των φαινομέ-
νων βίας στους αθλητικούς χώρους και την ανά-
ταξη του Ελληνικού ποδοσφαίρου, τόσο σε Εθνικό,
όσο και σε Διεθνές επίπεδο.

Από την πλευρά μας, αφού ευχαριστήσαμε τον
κ. Υπουργό για την πρόθεσή του να προσκαλέσει
και να αφουγκραστεί τις θέσεις του συνδικαλιστι-
κού κινήματος, αναπτύξαμε τις απόψεις μας για την
ενίσχυση των Υπηρεσιών αντιμετώπισης της αθλη-
τικής βίας, την απεμπλοκή των αστυνομικών από
τους αγωνιστικούς χώρους και την επαναπλαισίω-
ση της ανταποδοτικότητας των οικονομικών προ-
σόδων από το αντίτιμο εισιτηρίου των αθλητικών
αγώνων.

Ειδικότερα, ζητήθηκε η ενίσχυση με ανθρώπινο
δυναμικό, μέσα, εξοπλισμό και εκπαίδευση των
στελεχών των υφιστάμενων Υπηρεσιών Αθλητικής
Βίας, καθώς και η οργανωτική διάρθρωση αυτών
σε πανελλαδικό επίπεδο, προκειμένου να επιτευχ-
θεί το εγχείρημα εξυγίανσης του ποδοσφαίρου και
πάταξης γενικότερα του φαινομένου της βίας. Επί-
σης, αξιώσαμε ένα πάγιο και διαρκές αίτημά μας,
αυτό της απεμπλοκής των αστυνομικών από τους
αγωνιστικούς χώρους, χωρίς αλχημείες και τεχνι-
κές παραμέτρους, προκειμένου να αποφευχθεί η
σύγχυση και η σύγκρουση αρμοδιοτήτων. Παράλ-

ληλα, θέσαμε την επαναφορά της καταργηθείσας
διάταξης για τα έσοδα των εισιτηρίων από τους
αγωνιστικούς χώρους, λόγω της δέσμευσης και
εμπλοκής αστυνομικών δυνάμεων εκτός αγωνιστι-
κών χώρων, αναμορφώνοντας αυτήν, έτσι ώστε τα
σχετικά έσοδα να αποδίδονται σε ειδικό λογαρια-
σμό του Υπουργείου μας, εκτός προϋπολογισμού,
προς ενίσχυση των αστυνομικών με μέσα - εξο-
πλισμό και κατ’ επέκταση για την καλυτέρευση της
αστυνόμευσης και την εμπέδωση αισθήματος
ασφαλείας στον πολίτη. Τέλος, για τον προαναφε-
ρόμενο σκοπό, αιτηθήκαμε τον ενεργό και συμμε-
τοχικό ρόλο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στη διαμόρφωση του
σχετικού νομοσχέδιου, αρχικώς δια ζώσης, συμ-
μετέχοντας στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή και
ακολούθως στη δημόσια διαβούλευση.

Ο κ. Υπουργός από πλευράς του, αφού μας εξέ-
φρασε την ικανοποίησή του για την εποικοδομητική
συνάντηση, μας ενημέρωσε ότι απαράβατος και
κατηγορηματικός όρος για την επανέναρξη του
πρωταθλήματος είναι η οριστική απεμπλοκή της
Ελληνικής Αστυνομίας από τους αγωνιστικούς χώ-
ρους και τις αθλητικές εγκαταστάσεις, με παράλ-
ληλη ανάθεση της διασφάλισης της τάξης εντός
αυτών, στις Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες,
μέσω ιδιωτικών εταιρειών παροχής υπηρεσιών
ασφαλείας, όπου θα διαθέτουν επαυξημένο ρόλο,
έστω και σταδιακά.

Επίσης, μάς γνώρισε ότι η βούληση του κ. Πρω-
θυπουργού είναι να ενισχυθεί ο ρόλος των Υπη-
ρεσιών που ασχολούνται με την αθλητική βία και
των σχετικών εγκλημάτων, επεκτείνοντας τις αρ-
μοδιότητές τους και θωρακίζοντας το ρόλο τους

μέσω της εποπτείας τους από αθλητικό εισαγγελέα.
Εισέπραξε, δε, θετικά, το αίτημά μας για την επα-
ναφορά της καταργηθείσας διάταξης του άρθρου
41 του ν.2725/1999 (αντίτιμο εισιτηρίων), μέσω
του νέου πλαισίου που προτάθηκε από εμάς, ως
αντιστάθμισμα των υπηρεσιών που θα προσφέρει
η Ελληνική Αστυνομία για την πρόληψη και πάταξη
του φαινομένου της βίας, με τις δυνάμεις που θα
διαθέτει πέριξ των αθλητικών εγκαταστάσεων σε
περίπτωση συνδρομής για αποκατάσταση της τά-
ξης, επιφυλασσόμενος ότι μπορεί να υπάρξει δια-
φοροποίηση από τους θεσμούς.

Τέλος, αναφορά έγινε από τον ίδιο, στην εξαι-
ρετική εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας μας στη
Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας από τον Ει-
δικό Συνεργάτη της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Αθανάσιο ΑΘΑ-
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟ, συνεισφέροντας σημαντικά στο δύ-

σκολο έργο της, ενώ προσέγγισε επίσης θετικά και
τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας στη νομοπαρα-
σκευαστική επιτροπή, με ποικίλους τρόπους.

Η Ομοσπονδία μας, με το θεσμικό της ρόλο, συ-
νεχίζει να αναδεικνύει τα προβλήματα του αστυνο-
μικού προσωπικού και την αξιοποίηση αυτού από
την ελληνική πολιτεία, καθώς και να διεκδικεί τα
δικαιώματα των συναδέλφων, είτε αυτά αφορούν
θεσμικά είτε οικονομικά ζητήματα, με απώτερο
σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας, επ’ ωφελεία των πολιτών.

Αναμένουμε, τέλος, από τον κ. Υπουργό να κά-
νει πράξη τις δεσμεύσεις του, αναδεικνύοντας στο
μέγιστο βαθμό τα ιδανικά που πρεσβεύει ο ελληνι-
κός αθλητισμός, σε μια χώρα που γέννησε το
αθλητικό ιδεώδες και το ολυμπιακό αθλητικό κί-
νημα, διεθνώς.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ4

Μόνη λύση τα δραστικά μέτρα
Κατά τη συνάντηση με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, θέσαμε το θέμα της απεμπλοκής από το εσωτερικό των γηπέδων 

και την επαναθεσμοθέτηση της αποζημίωσης των αστυνομικών για την απασχόλησή τους στα μέτρα τάξης και ασφάλειας

Σε συνέχεια των παρεμβάσεων μας και της σχετικής αλληλο-
γραφίας που αναπτύχθηκε μεταξύ της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και της Ηγε-
σίας του Σώματος, Πολιτικής και Φυσικής, εκδόθηκε η υπ’

αριθ. 1742/18/557545 από 19-03-2018 διαταγή του Αρχηγεί-
ου της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία επιλύεται ένα οικονο-
μικό θέμα που αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες συναδέλφων μας.

Ειδικότερα, με την παραπάνω διαταγή ενημερώνονται οι αρμό-
διες Υπηρεσίες του Σώματος ότι, δικαιούχοι του επιδόματος παρα-
μεθορίου, ύψους 100,00 ευρώ μηνιαίως, καθίστανται και οι υπη-
ρετούντες σε μονάδες της Ε.Υ.Π., σε Υπηρεσίες Ασύλου, Υπηρεσίες
Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης, καθώς και άλλες
πολιτικές και στρατιωτικές Υπηρεσίες με έδρα τις περιοχές που δι-
καιολογούν την καταβολή του εν λόγω επιδόματος. Επισημαίνουμε
ότι, η ως άνω διαταγή, έρχεται από τους εκπροσώπους της πολι-
τείας, αργοπορημένη και σε δεύτερο χρόνο, για να διευκρινίσει τα
αυτονόητα, αναφορικά με την ενιαία αντιμετώπιση χορήγησης του

επιδόματος παραμεθορίου σε όλους τους συναδέλφους που υπη-
ρετούν σε αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4472/2017.

Οι ενώσεις 
Στα περιθώρια του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ που διε-

ξήχθη την 22/2/18 στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση
των προεδρείων των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Θε-
σπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Κέρκυρας και Φλώρινας. Αν-
τικείμενο της συνάντησης και κύριο θέμα της συζήτησης που ακο-
λούθησε, αποτέλεσε η καταφανέστατη αδικία της εξαίρεσης των
υπηρετούντων στους νομούς μας από το επίδομα παραμεθορίων
περιοχών, έπειτα από την ψήφιση του Νόμου 4472/2017.

Αφού συζητήθηκαν εκτενώς όλες οι παράμετροι αλλά και οι ιδιαι-
τερότητες της κάθε περιοχής, αποφασίστηκε σε συνεργασία και με τις
άλλες Ενώσεις που οι περιοχές τους δικαιολογούν τη χορήγηση του
ως άνω επιδόματος με κριτήριο τη δυσκολία πρόσβασης, λαμβανο-

μένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών (απόσταση… αναπνοής
από τα σύνορα της Ελλάδος, ορεινότητα ή νησιωτικότητα των περιο-
χών αυτών), η από κοινού έκδοση ανακοίνωσης με αποδέκτες τους
βουλευτές των νομών Νομών, τους οποίους θα καλέσουμε όπως με
προτάσεις τους προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο προβούν στην απαραί-
τητη νομοθετική ρύθμιση για την προσθήκη όλων των προαναφερο-
μένων περιοχών και την χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίου
στους συναδέλφους μας που το δικαιούνται και οι οποίοι κατάφορα
νιώθουν το αίσθημα της άδικης, άνισης και διακριτής μεταχείρισης εις
βάρος τους. 

Συνάδελφε είμαστε δίπλα σου, στηρίζοντάς σε και αναδεικνύοντας
προβλήματα που αντιμετωπίζεις με στόχο την επίλυσή τους, ενώ μέσα
από τους κόλπους της Π.Ο.ΑΣ.Υ, της αντιπροσωπευτικότερης και πο-
λυπληθέστερης δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, δηλώ-
νουμε παρόντες, δυνατοί, πολλοί και κυρίως ενωμένοι!!!», καταλήγει η
κοινή ανακοίνωση των πέντε ενώσεων.

Παρεμβάσεις για το επίδομα παραμεθορίου

ΝέαΑστυνομία Μάρτιος 2018

Ενα πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας, αυ-
τό της κατάργησης του κωλύματος της εν-
τοπιότητας, επιλύεται μετά από χρόνια με

τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από τον
Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ
και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νι-
κόλαο ΤΟΣΚΑ και ψηφίστηκε στις 22/3/2018.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων «Κύρωση της Σύμβασης
του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Πρόληψη και

τη Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών
και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
Συγκεκριμένα με την τροπολογία καταργείται το
άρθρο 6 του νόμου 1234/1982 που έθετε πε-
ριορισμούς στη δυνατότητα των αστυνομικών να
υπηρετούν στον τόπο γέννησης αυτών ή των συ-
ζύγων τους εφόσον διέμεναν εκεί μόνιμα μέχρι
το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση η αρχική
ρύθμιση του περιορισμού της εντοπιότητας είχε θε-

σπιστεί για την απροσωπόληπτη άσκηση των κα-
θηκόντων τους, ωστόσο ο σκοπός αυτός επιτυγ-
χάνεται πλέον με την εφαρμογή των διατάξεων του
Προεδρικού Διατάγματος 120/2008 και του Ν.
2713/99 «Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της
Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» με τις
οποίες προβλέφθηκαν ουσιαστικές και διαδικαστι-
κές ρυθμίσεις των ζητημάτων πειθαρχικής ευθύνης,
διερεύνησης, εξιχνίασης και δίωξης εγκλημάτων
και πειθαρχικών παραπτωμάτων των αστυνομικών
υπαλλήλων. Επίσης, γίνεται επίκληση της εφαρμο-

γής των ρυθμίσεων περί διοικητικής ανασυγκρό-
τησης των χώρας (σχέδιο «Καλλικράτης») και των
δυσχερειών που προκλήθηκαν στην στελέχωση των
Αστυνομικών Υπηρεσιών, και τέλος, τονίζεται ότι
καθίσταται επιβεβλημένη η κατάργηση της εντοπιό-
τητας για λόγους ασφάλειας δικαίου, δεδομένου
ότι στο πλαίσιο διακίνησης νέου σχεδίου προεδρι-
κού διατάγματος με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων αστυ-
νομικού προσωπικού», περιέχονται τροποποιήσεις
των συναφών διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 2
και της παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ. 100/2003.

Τροπολογία για την κατάργηση της εντοπιότητας



Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο μετά το 28ο
Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας, συνε-
δρίασε στις 28 Μαρτίου 2018, με θέματα

Ημερήσιας Διάταξης την ενημέρωση για τις ενέρ-
γειες της Εκτελεστικής Γραμματείας και την έγκριση
της δαπάνης για τη διενέργεια του 28ου Συνεδρί-
ου, καθώς και της ετήσιας συνδρομής για τη συμ-
μετοχή μας στην EUROCOP.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Γραμματείας, κ.
Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ αφού τόνισε ότι το 28ο
Συνέδριο της Ομοσπονδίας συνεισέφερε πολλές
προτάσεις και ιδέες που πρέπει να τύχουν περαι-
τέρω επεξεργασίας και αξιοποίησης, υπενθύμισε ότι
εκκρεμεί η απάντησή μας στο έγγραφο του Αρχη-
γού της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με το
οποίο καλούμαστε να υποβάλλουμε τις προτάσεις
μας για θεσμικές αλλαγές και βελτιώσεις θεμάτων
που αφορούν το αστυνομικό προσωπικό και τον
εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών του Σώματος. Το
επόμενο διάστημα η Ομοσπονδία θα υποβάλλει στο
Αρχηγείο το Ψήφισμα του Συνεδρίου και τις προ-
τάσεις των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων, αλλά και των
συναδέλφων που θα επιδιώξουν μέσω της Ομο-
σπονδίας μας να συμμετάσχουν σε αυτήν τη δια-
δικασία.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις σημαντικές συ-
ναντήσεις που έλαβαν χώρα, ήτοι: α) η τριμερής συ-
νάντηση Προεδρείου Ομοσπονδίας μας, Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Εσωτερικών, κ. Νικολάου ΤΟΣΚΑ
και Υπουργού Παιδείας, κ. Κωνσταντίνου ΓΑΒΡΟ-
ΓΛΟΥ, προκειμένου έως τον Μάιο, κατά δήλωση
του Υπουργού Παιδείας, να οριστικοποιηθούν οι
προτάσεις για την αναβάθμιση της αστυνομικής εκ-
παίδευσης, β) η επίσκεψή μας στον Υφυπουργό
Αθλητισμού, κ. Γιώργο ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, κατόπιν προ-
σκλήσεώς του, όπου θέσαμε το πάγιο αίτημά μας
για την απεμπλοκή της αστυνομίας από τους αγω-
νιστικούς χώρους των γηπέδων και τους εσωτερι-
κούς χώρους των αθλητικών εγκαταστάσεων, με
συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση που θα διασφα-
λίζει αποζημίωση για την απασχόληση των αστυνο-
μικών στα μέτρα τάξης και ασφάλειας εκτός γηπέ-
δων και γ) οι συνεχόμενες επαφές με την Ηγεσία,
Πολιτική και Φυσική, για όλα τα τρέχοντα θέματα
που μας απασχολούν και για τα οποία η Ομοσπον-
δία μας ενημερώνει διαρκώς, υπεύθυνα και σοβαρά
με επίσημες ανακοινώσεις της.

Τα οδοιπορικά
Ειδικότερα, μας απασχόλησε έντονα η αδικαιο-

λόγητη στάση του Υπουργείου Οικονομικών που
δεν έχει ακόμα εκδώσει το προεδρικό διάταγμα
που αφορά τα οδοιπορικά των στελεχών των Σω-
μάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, βάσει
των διατάξεων του ν.4336/2015, δίδοντας συνε-
χόμενες παρατάσεις με το πρόσχημα της μη ύπαρ-
ξης κονδυλίων και της υφιστάμενης δημοσιονομι-
κής πολιτικής, ενώ για την κάλυψη των αναγκαίων

κυβερνητικών θώκων χρήματα υπάρχουν. Επίσης,
η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που εκδόθηκε
με μεγάλη καθυστέρηση από τα εμπλεκόμενα
Υπουργεία για τα επιδόματα κινδύνου και που τε-
λικά, παρά τις δεσμεύσεις του Υπουργείου μας,
μειώνει κατά πολύ τις αποδοχές των συναδέλφων
που υπηρετούν στην ΕΚΑΜ, δηλαδή σε αυτούς που
εκτίθενται περισσότερο από όλους σε κίνδυνο και
δημιουργεί με τρόπο αυτό ζητήματα αξιόμαχου σε
νευραλγικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.
Από την ανακοίνωση διαμαρτυρίας που εκδώσαμε
για το προαναφερόμενο θέμα, καταστήσαμε σαφή
την έντονη ενόχλησή μας για την απαράδεκτη οι-
κονομική πολιτική που εφαρμόζει η Κυβέρνηση
στις ειδικές Υπηρεσίες του Σώματος και προειδο-
ποιήσαμε ότι αν δεν υπάρξει άμεση διόρθωση αυ-
τού του ολισθήματος, θα μας βρουν στο δρόμο του
αγώνα. Άλλωστε, ο αγώνας μας για την αναγνώ-
ριση συνολικά του επαγγέλματος ως επικινδύνου
είναι αναγνωρισμένος από όλους, αφού και κυ-
βερνητικά στελέχη δηλώνουν δημοσίως πλέον ότι
το αίτημα αυτό είναι υπερώριμο. Απομένει να δού-
με πώς και πότε θα υλοποιηθεί, μιας και ήταν και
προεκλογική δέσμευση των κυβερνητικών εταίρων.

Ενημέρωση έγινε και για τις ενέργειές μας για
το «μισθολογικό» σε σχέση με τις προσφυγές μας
στο Συμβούλιο της Επικρατείας και την εξ αναβολής
(19/3) ορισθείσα για τις 7 Μαΐου 2018, συνε-
δρίαση του ΣΤ’ Τμήματος του ΣτΕ, στο οποίο θα
συζητηθεί τελικά η αντισυνταγματικότητα ή μη, των
διατάξεων του νέου ειδικού μισθολογίου.

Η Ομοσπονδία μας στις επαφές της με την Ηγε-
σία, είχε θέσει με έμφαση το απαράδεκτο φαινό-

μενο των αποσπάσεων χωρίς να τηρείται η διαδι-
κασία της αποζημίωσης και ζήτησε να «παγώσουν»
αυτές μέχρι να βρεθούν τα απαιτούμενα κονδύλια,
αίτημα που υιοθετήθηκε, όπως προκύπτει και από
την διαταγή του Αρχηγείου (σχετική η υπ’ αριθ.
503/4/88α από 28-03-2018 ανακοίνωσή μας).

Ο Γενικός Γραμματέας της Εκτελεστικής Γραμ-
ματείας, κ. Γιώργος ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ, χαρακτήρισε
τις εργασίες του συνεδρίου πλούσιες και ζωντανές,
όπως αρμόζει σε ένα μαχητικό συνδικάτο και τό-
νισε τη σημασία της αξιοποίησης των προτάσεων
που κατατέθηκαν από Ενώσεις και Συνέδρους. Σε
ό,τι αφορά τη συνάντησή μας με τον Υφυπουργό
Αθλητισμού, ευχήθηκε να γίνουν πράξη οι καλές
προθέσεις του, όπως φάνηκε από τη συνάντηση
κατά την οποία ο ίδιος εξήρε τη συμβολή της Ομο-
σπονδίας στην αντιμετώπιση της βίας και την εξυ-
γίανση του ποδοσφαίρου, μέσω και της δημιουρ-
γικής συμμετοχής του ειδικού συνεργάτη μας, κ.
Αθανασίου ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ.

Επίσης, αναφέρθηκε επιγραμματικά στις ενέρ-
γειες της Ομοσπονδίας όσον αφορά την επανα-
πλαισίωση της χορήγησης επιδόματος παραμεθο-
ρίου, την έναρξη χορήγησης δανείων από το ΤΕΑ-
ΠΑΣΑ, το διάλογο με το Υπουργείο Παιδείας, και
τελευταία, την τροποποίηση του ν.1234/1982 με
σκοπό την κατάργηση της εντοπιότητας.

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, κ. Βασίλης ΠΑΝ-
ΤΑΖΗΣ, αναφέρθηκε επίσης επιγραμματικά στη συ-
νάντηση με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τονίζον-
τας, ωστόσο, ότι είναι υπό διεκδίκηση το χρηματικό
ποσό του πόρου των εισιτηρίων που είχε με αγώνες
θεσμοθετηθεί από τη δεκαετία του 2000, αλλά κα-
ταργήθηκε το 2016, αναμορφώνοντας αυτόν, στο
πλαίσιο της αποζημίωσης των αστυνομικών υπη-
ρεσιών εκτός αθλητικών χώρων, μέσω της πίστω-
σης κονδυλίων σε λογαριασμό του Υπουργείου
μας, εκτός προϋπολογισμού, προκειμένου να δια-
τεθούν αυτά σε μέσα και εξοπλισμό του προσωπι-
κού του Σώματος, με αποτέλεσμα να βελτιωθεί το
αίσθημα ασφαλείας του απλού πολίτη και να ενι-
σχυθεί η αστυνόμευση σε περιοχές που υπάρχουν
προβλήματα.

Τέλος, ενημέρωσε το ΔΣ ότι, ως Ομοσπονδία,
δώσαμε αγώνα και πετύχαμε να ακολουθείται μια
αξιοκρατική και διαφανής διαδικασία στη χορήγη-
ση των δανείων του ΤΕΑΠΑΣΑ, αλλά και για την αι-
τιολογημένη πρόταση που κατετέθη στην Πολιτική
και Φυσική Ηγεσία του Σώματος αναφορικά με το

επίδομα της ΕΚΑΜ (σχετική η υπ’ αριθ. 500/3/67
από 22-03-2018 ανακοίνωσή μας).

Τα «απόνερα»
Για το θέμα αυτό έγινε διεξοδικότερη συζήτηση

με αφορμή και την επίσκεψη των επικεφαλής συν-
δικαλιστικών παρατάξεων στο Γραφείο του Διευ-
θυντή του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ.
Γιώργου ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ, και ιδίως με την ανακοί-
νωση που εξέδωσαν στη συνέχεια, δίνοντας την
εντύπωση ότι εκπροσωπούν την Ομοσπονδία, χω-
ρίς να λάβουν υπόψη τους ότι δημιουργούν σύγ-
χυση στους συναδέλφους και ότι με μεμονωμένες
πρωτοβουλίες διασπάται η κοινή γραμμή, αποδυ-
ναμώνεται η δυναμική της Ομοσπονδίας και ενι-
σχύονται πολιτικές – πρακτικές που βάλουν κατά
του αστυνομικού και της κοινωνίας εν γένει. Το
χειρότερο δε όλων είναι ότι, όπως αποκαλύφθηκε
από τα γεγονότα, υποτίθεται ότι αγωνιούσαν γιατί
η Κυβέρνηση δεν είχε εκδώσει την Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση και επεδίωκαν την έκδοσή της, ενώ
αγνοούσαν παντελώς ότι η ΚΥΑ είχε ήδη πάρει τις
υπογραφές των αρμοδίων Υπουργών από τις 15
Μαρτίου 2018 και την ίδια μέρα της επίσκεψης
έβλεπε το φως αυτή της δημοσιότητας, αφού είχε
ήδη τυπωθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως!

Κατά τη συζήτηση στο ΔΣ τέθηκαν επίσης πτυχές
της λειτουργίας των παρατάξεων στο πλαίσιο του
νέου συνδικαλιστικού νόμου, που όμως στο όνομα
της δήθεν θεμιτής συνδικαλιστικής άμιλλας, δημι-
ουργούν «απόνερα» εις βάρος της ενότητας, των
καταστατικών αρχών και ηθικών αξιών της Ομο-
σπονδίας.

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Ομοσπον-
δίας, κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ, συμφωνήθηκε το
θέμα της λειτουργίας της Ομοσπονδίας σε περι-
βάλλον συνδικαλιστικών παρατάξεων να συζητηθεί
σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ, ώστε να κατατε-
θούν οι απόψεις όλων, με βάση τη συσσωρευμένη
εμπειρία των επτά ετών από την έναρξη ισχύος του
ν.3938/2011 και να καθοριστεί ένα πλαίσιο συν-
τονισμένης δράσης με γνώμονα τον κοινό σκοπό,
την υπηρέτηση, δηλαδή, των συμφερόντων αυτών
που εκπροσωπούμε.

Το Δ.Σ. τέλος, ενέκρινε τις δαπάνες σύμφωνα
με την εισήγηση του Ταμία, κ. Γιώργου ΚΟΥΛΙΑ-
ΚΗ ενώ συζητήθηκε και η πρόταση για την αξιο-
ποίηση οικίσκων διαμονής των στελεχών της
Ομοσπονδίας μας.

5ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι διεκδικήσεις μας μετά το 28ο Συνέδριο

Αναρτήθηκε στο site της Ομοσπονδίας μας η υπ’ αρίθμ. 179980/O 1024 από 15-03-2018
εγκύκλιος του ΤΕΑΠΑΣΑ, που αφορά τη χορήγηση δανείων έτους 2018, η οποία εμπεριέχει
τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τα έντυπα (αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κ.λπ.).

Επισημαίνεται ότι, το πλαίσιο των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης των ανωτέρω δανείων
παραμένει το ίδιο με πέρυσι, κινούμενο για άλλη μια φορά στο ίδιο μήκος κύματος, ήτοι εφαρ-
μόζοντας αντικειμενικές – αξιοκρατικές μεθόδους που αφουγκράζεται πλήρως το συνδικαλιστικό
μας κίνημα.

Ενημέρωση για τα δάνεια
του ΤΕΑΠΑΣΑ

Έντονη συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο με αφορμή ορισμένες παραταξιακές πρακτικές

Μάρτιος 2018 ΝέαΑστυνομία



ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ6

Για τρίτη συνεχή χρονιά, στην «καρ-
διά» του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας, χτύπησε ο γυναικείος

παλμός της αστυνομίας, μέσω της 3ης
Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης της Γραμ-
ματείας Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και της
οργανωμένης καταγραφής του προβλη-
ματισμού και των αιτημάτων των συνα-
δελφισσών μας, τόσο για τα καθημερινά
μικρά και μεγάλα ζητήματα που τις απα-
σχολούν, όσο και για σημαντικά κοινω-
νικά θέματα, όπως είναι η μάστιγα των
τροχαίων δυστυχημάτων και η κακοποί-
ηση των γυναικών, θέματα που είχαν
απασχολήσει τη Γραμματεία Γυναικών,
από τη Δευτέρα, με ανάλογες δραστη-
ριότητες (σχετικές ανακοινώσεις
600/8/47-ι και 600/8/47-θ΄).

Το «παρών» στην 3η Συνδιάσκεψη
που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα
«Παύλος Μπακογιάννης», στις
21/3/2018 έδωσαν το Προεδρείο και
μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας, ο Ανα-
πληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Νι-
κόλαος ΤΟΣΚΑΣ, οι Γενικοί Γραμματείς
κ.κ. Δημήτριος ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ και
Τζανέτος ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ, ο Αρχηγός της
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ.
Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ, Ανώτατοι
Αξιωματικοί του Αρχηγείου και κεντρι-
κών Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., εκπρόσωποι
των πολιτικών κομμάτων, η Γενική
Γραμματέας Ισότητας των Φύλων του
Υπουργείου Εσωτερικών κ. Φωτεινή
ΚΟΥΒΕΛΑ και άλλοι.

Καλωσορίζοντας στη συνδιάσκεψη
τις εκπροσώπους των Γυναικών, ο Πρό-
εδρος της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρης
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ υπογράμμισε τη χρησι-
μότητα αυτών των συναντήσεων και

των δράσεων που τις συνοδεύουν, το-
νίζοντας ότι από την προηγούμενη, 2η
συνάντηση, έχουν λυθεί θέματα κι αυτό
αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της
δράσης και της Γραμματείας Γυναικών
και της Ομοσπονδίας. Και αφού εξήρε
το ρόλο της Γυναίκας Αστυνομικού, που
σε πολλές περιπτώσεις επιτελεί καλύτε-
ρα και από τους άνδρες αστυνομικούς
τα καθήκοντά της, εξέφρασε την αισιο-
δοξία του ότι με τον αγώνα ανδρών και
γυναικών, θα προσθέσουμε και φέτος
κι άλλα «λιθαράκια», διότι παρά την γε-
νικότερη καταχνιά που προκάλεσαν στη
χώρα και στην κοινωνία μας τα Μνημό-
νια, το συνδικάτο, η Γραμματεία Γυναι-
κών, δίνουν ελπίδα και προοπτική στον
αγώνα μας για μια καλύτερη ζωή, υπη-
ρεσιακή και προσωπική. Πέρα από τα
συνδικαλιστικά αιτήματα, όπως πρό-
σθεσε, αξιοσημείωτο είναι και το άνοιγ-
μα της Ομοσπονδίας στην κοινωνία, το
οποίο γίνεται και μέσω της Γραμματείας
Γυναικών, με όλα τα πιθανά ρίσκα. Στο
πλαίσιο αυτό, τέθηκαν οι βάσεις για τη
διυπηρεσιακή συνεργασία στο κεφάλαιο
βία κατά των γυναικών, ενώ ανοίξαμε
και το κεφάλαιο πρόληψη τροχαίων
ατυχημάτων. Σε ό,τι αφορά τα γυναικεία
ζητήματα, κάλεσε την Ηγεσία, να αντα-
ποκριθεί και πάλι θετικά, όπως έπραξε
για ανάλογα ζητήματα πέρυσι, αναγνω-
ρίζοντας την μεγάλη συνεισφορά των
Ελληνίδων Αστυνομικών στο Σώμα και
στην Κοινωνία.

Συνολική αποτίμηση των δραστηριο-
τήτων της Γραμματείας και των αιτημά-
των που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια
των εργασιών της 3ης Συνδιάσκεψης,
έγινε ενώπιον της ηγεσίας από την

Γραμματέα κα Μαρία Γιαννακοπούλου,
η οποία παρότρυνε τις συναδέλφισσες
να συνεχίσουν να στηρίζουν τη Γραμ-
ματεία με την ίδια ζέση, υποβάλλοντας
προτάσεις και θέσεις για τα γυναικεία
ζητήματα. Παρά τα τεράστια άλματα που
έχουν γίνει στον τομέα της ισότητας και
της κατάργησης των διακρίσεων εντός
του σώματος, τονίστηκε ότι υπάρχουν
ακόμα απαράδεκτες συμπεριφορές και
διακρίσεις που πρέπει να αντιμετωπι-
στούν με τη ριζική αναθεώρηση της Κα-
νονιστικής Διαταγής 11, αλλά και με την
ουσιαστική ορθολογική αξιοποίηση του
συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού
έτσι ώστε τα δικαιώματα των γυναικών
και οι όποιες διευκολύνσεις, να μην θε-
ωρούνται «προνόμια» ούτε ειδική μετα-
χείριση.

Χαιρετίζοντας τις εργασίες της Συν-
διάσκεψης, τόσο ο κ. Υπουργός όσο και
οι Γενικοί Γραμματείς, κατέστησαν σα-
φές ότι σε ένα ανδροκρατούμενο σώμα,
καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική η συμ-
μετοχή των γυναικών τόσο στη διοίκησή
του όσο και στα συνδικαλιστικά όργανα,
γεγονός που επισημάνθηκε και από την
Γραμματέα Ισότητας των Φύλων του
Υπουργείου Εσωτερικών κα ΚΟΥΒΕΛΑ.
Υπάρχει, όπως είπαν, πρόοδος, αλλά γί-
νεται με αργούς ρυθμούς με αποτέλε-
σμα να υπάρχουν αδικίες και ορισμένες
φορές να εκφράζονται και οπισθοδρο-
μικές αντιλήψεις, ενώ πρόθεση της
Ηγεσίας είναι όχι μόνο να επιλυθούν
άμεσα τουλάχιστον τα αιτήματα που δεν
έχουν δημοσιονομικό κόστος αλλά και
να γίνει απολύτως κατανοητός ο ρόλος
και η ανεκτίμητη συμβολή της υπηρε-
σίας της Γυναίκας Αστυνομικού ώστε να

Οι βάσεις για την εξωστρεφή πα-
ρεμβατική συνεργασία - συμβο-
λή μας στην αντιμετώπιση του

μείζονος κοινωνικού προβλήματος της
κακοποίησης γυναικών, τέθηκαν κατά τη
διάρκεια της ευρείας σύσκεψης που
πραγματοποιήθηκε (20 Μαρτίου 2018)
στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας,
με πρωτοβουλία της Γραμματείας Γυναι-
κών της Π.Ο.ΑΣ.Υ., στο πλαίσιο των
τριήμερων εκδηλώσεών της με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός
Γραμματέας Δημοσίας Τάξεως κ. Δημή-
τρης ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, ο Αρχηγός της
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ.
Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ, Ανώτατοι
Αξιωματικοί του Αρχηγείου και εκπρόσω-
ποι της πολιτείας και των φορέων που
ασχολούνται με την πρόληψη και την
προστασία των κακοποιημένων γυναικών.

Από πλευράς Ομοσπονδίας, εκτός
από τις συναδέλφισσες που στελεχώ-
νουν την πενταμελή Γραμματεία Γυναι-
κών, Μαρία ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ελένη

ΓΚΙΟΥΖΕΛΗ, Θεοδώρα ΣΦΕΝΔΟΝΗ,
Αναστασία ΚΟΥΡΕΤΑ και Βασιλική
ΜΠΟΥΚΑ, συμμετείχε ο Πρόεδρος της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ,
ο Αντιπρόεδρος θεμάτων Μελετών -
Επιμόρφωσης Αστυνομικών & Ειδικός
Γραμματέας κ. Σταύρος ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ,
ο Γραμματέας του ΔΣ της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ.
Χρήστος ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ και ο ειδικός
συνεργάτης κ. Αθανάσιος ΑΘΑΝΑΣΟ-
ΠΟΥΛΟΣ.

Τη βούλησή τους για την παγίωση

της, μεταξύ τους, στενότερης συνεργα-
σίας, ανέπτυξαν όλες οι πλευρές, κατα-
θέτοντας εμπειρίες και προτάσεις με
στόχο την αντιμετώπιση υπαρκτών προ-
βλημάτων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται
το βέλτιστο αποτέλεσμα για όσες γυναί-
κες έχουν υποστεί το αυτεπάγγελτα
διωκόμενο έγκλημα της κακοποίησης
και προσφεύγουν στις καθ’ ύλιν αρμό-
διες υπηρεσίες (αστυνομία, εισαγγελία,
νοσοκομεία κρατικές δομές, ΜΚΟ) επι-
ζητώντας προστασία αλλά και την τιμω-

Με εξωστρέφεια και   

Υπηρεσιακές και συνδικαλιστικές  

Με μια συμβολική επίσκεψη στον 17ο Παιδικό σταθμό του Δήμου Αθη-
ναίων, για τη μύηση των μελλοντικών χρηστών της ασφάλτου στην κυ-
κλοφοριακή αγωγή, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας

Αθηνών, συνεχίστηκαν στις 21 Μαρτίου 2018 υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας
μας, οι εξωστρεφείς δράσεις της Γραμματείας Γυναικών.

Ο Αστυνόμος Α' Διονύσης ΜΑΥΡΕΛΗΣ και η Αρχιφύλακας Ιουλία ΜΠΟΥΤΛΑ
βρέθηκαν μαζί με τα μέλη της Γραμματείας Γυναικών ανάμεσα στα μικρά παιδιά
και με δυο ηλεκτροκίνητα τρίκυκλα τους πρόσφεραν τις πρώτες προσιτές σε
αυτά συμβουλές για την οδήγηση, τη χρησιμότητα του κράνους, την προτεραι-
ότητα στους πεζούς και άλλες διατάξεις του ΚΟΚ, εξοικειώνοντάς τα με την ιδέα
της ασφαλούς οδήγησης και της ανθρώπινης συμπεριφοράς στο δρόμο, σε
πείσμα μιας κοινωνίας που δεν έχει καταφέρει ακόμα να αποβάλλει τη βαρβα-
ρότητα και την ασέβεια προς τη ζωή, με αποτέλεσμα ως χώρα να διεκδικούμε
σταθερά πρωτεία στα τροχαία δυστυχήματα κάθε χρόνο.

Όλοι μαζί, μοιράστηκαν τα ανέμελα χαμόγελα των παιδιών, που δεν έκρυψαν
τη χαρά τους από αυτήν την λιλιπούτεια εμπειρία - προσφορά της Ομοσπονδία
μας. Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γρη-
γόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, ο Γενικός Γραμματέας κ. Γιώργος ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ και
ο Διευθυντής του Κλάδου Τάξης /ΑΕΑ Ταξίαρχος κ. Δημήτριος ΑΘΑΝΑΣΟ-
ΠΟΥΛΟΣ. Η Γραμματεία Γυναικών, ευχαριστεί το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυ-
νομίας για την έγκριση και την υλοποίηση της πρωτοβουλίας που μόνο θετικά
μηνύματα μπορεί να εκπέμπει εντός κι εκτός Ελληνικής Αστυνομίας.

Μαθήματα 
ασφαλούς οδήγησης 

με τη σφραγίδα 
της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Η 3η Συνδιάσκεψη Γυναικών, λειτούργησε προωθητικά στον αγώνα μας για την
κατοχύρωση του εργασιακού στάτους των χιλιάδων συναδελφισσών μας

Για πρώτη φορά στην ιστορία του συνδικαλιστικού μας κινήματος η ΠΟΑΣΥ συμμετείχε σε     
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αξιοποιηθούν στο έπακρον οι ικανότη-
τές της.

Τα κυριότερα αιτήματα που τέθηκαν
υπόψη του κ. Αρχηγού, όπως αυτά δια-
μορφώθηκαν κατά τη συζήτηση που είχε
προηγηθεί -και για τα οποία έδωσε δε-
σμεύσεις-, είναι α) η εφαρμογή του άρ-
θρου 31 του ν. 4440/2016 ώστε να
χορηγείται άδεια λόγω ασθενείας τέ-
κνων (ισχύει στο δημόσιο), β) κατά τη
διάρκεια της κύησης, με βεβαίωση γυ-
ναικολόγου η συναδέλφισσα να τίθεται
αμέσως με επιθυμία της σε εσωτερική
υπηρεσία (πλην σκοπού κρατητηρίων),
γ) σύζυγοι ή γονείς με σύζυγο ή τέκνο
με αναπηρία 67% και άνω, να δικαιούν-
ται απαλλαγής από τις βάρδιες, δ) διευ-
κόλυνση των συζύγων συναδέλφων,
έτσι ώστε να τίθενται σε εναλλασσόμενο
ωράριο εργασίας, ε) να εξαιρούνται ρη-
τά από νυχτερινή απασχόληση γυναίκες
με τέκνα κάτω των 4 ετών, στ) οι γονείς
με αποκλειστική επιμέλεια τέκνων να
έχουν ωράριο εργασίας ανάλογο με το
σχολικό πρόγραμμα του παιδιού και ζ)
οι γονείς με απόφαση δικαστηρίου να
μπορούν να προγραμματίζουν τις άδειές
τους, σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές.

Στον κ. Αρχηγό τέθηκε ξανά το αίτημα
της αποζημίωσης περισσοτέρων της
μιας φοράς για τις εξωσωματικές γονι-
μοποιήσεις από το Ίδρυμα «Εξοχές Ελ-
ληνικής Αστυνομίας», ενώ για την αν-
τιμετώπιση της κακοποίησης γυναικών,
η Γραμματεία Γυναικών πρότεινε: να δη-
μιουργηθούν σποτάκια από το Αρχη-
γείο, συνεχή εκπαίδευση του προσωπι-
κού πρώτης γραμμής και εισαγωγή σχε-
τικού μαθήματος στις Σχολές Αστυφυ-
λάκων και Αξιωματικών από εξειδικευ-
μένο διδακτικό προσωπικό. Επίσης, στα
θέματα τροχαίας, η Γραμματεία Γυναι-
κών πρότεινε την καθιέρωση ωριαίου
μαθήματος κάθε εβδομάδα στην πρω-

τοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
ση από συναρμόδιους φορείς (τροχο-
νόμοι, συγκοινωνιολόγοι) και αξιολό-
γηση των Πάρκων κυκλοφοριακής
αγωγής των δήμων.

Χαιρετίζοντας τις εργασίες της Συν-
διάσκεψης, ο κ. Αρχηγός τόνισε με τη
σειρά του την αναγκαιότητα του θεσμού
αυτού και αναφέρθηκε στο γυναικείο
πληθυσμό του Σώματος, ως αναπόσπα-
στο κομμάτι ενός ενιαίου συνόλου που
τυγχάνει ιδιαίτερης προσοχής εκ μέρους
της Ηγεσίας και της διοίκησης με στόχο
οι όποιες διακρίσεις και αδικίες, να μην
αντιμετωπίζονται μόνο πειθαρχικά –ποι-
νικά αλλά με συγκεκριμένες δράσεις,
εκπαιδευτικές και άλλες, ώστε με την
πάροδο του χρόνου να αποτελούν αυτές
παρελθόν.

Η Γραμματέας Ισότητας των Φύλων
κα ΚΟΥΒΕΛΑ, ενημέρωσε για τα σχέδια
νόμου που ψηφίζονται αυτό το διάστη-
μα και αφορούν τα ζητήματα της κακο-
ποίησης των γυναικών, ενώ προσκάλε-
σε την Ομοσπονδία να συμμετάσχει σε
σχετική Ημερίδα, στις 27 Μαρτίου
2018. Αποδέχτηκε τη συνεργασία μας,
όπως κατεγράφη αυτή, στη σύσκεψη
που έγινε τη Δευτέρα με τους αρμόδιους
φορείς και στάθηκε ιδιαίτερα αφενός
στην ενίσχυση των αρμοδίων αστυνο-
μικών υπηρεσιών και αφετέρου στην
ανάγκη διαρκούς εκπαίδευσης των στε-
λεχών τους. Τέλος, αναφέρθηκε στην
πολιτική του υπουργείου που αποσκοπεί
στη συμφιλίωση της επαγγελματικής και
υπηρεσιακής ζωής της γυναίκας (επέ-
κταση παιδικών σταθμών, αύξηση επι-
δομάτων για το πρώτο και δεύτερο παι-
δί, παιδικά γεύματα στα σχολεία κ.ά),
τονίζοντας γενικότερα ότι πρέπει να
σπάσουμε στην καθημερινότητα του
Έλληνα, το στερεότυπο «έλα μωρέ, γυ-
ναίκα είναι».

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι
των πολιτικών κομμάτων προέτρεψαν
τη Γραμματεία Γυναικών, έχοντας ήδη
παρουσιάσει θετικό έργο (άδειες μητρό-
τητας, εξωσωματικές κ.λπ.), να συνεχί-
σει να διεκδικεί καλύτερες συνθήκες
εργασίας και διαβίωσης για τα μέλη της,
να τολμά στην ανάδειξη ζητημάτων-
ταμπού, και να εκπέμπει μηνύματα θάρ-
ρους, εξωστρέφειας και αυτοεκτίμησης
με τη βεβαιότητα ότι βοηθά στην κοινω-
νικοποίηση και στην αποτελεσματικότε-
ρη δράση της Ελληνικής Αστυνομίας.

ρία των θυτών. Με δεδομένο ότι ο
αστυνομικός δεν μπορεί να υποκατα-
στήσει τις δομές πρόνοιας, τονίστηκε
ότι επειδή αποτελεί σημαντικό κρίκο
στην όλη διαδικασία, είναι καθοριστικής
σημασίας τόσο η γνώση των καθηκόν-
των του ως προανακριτικού υπαλλήλου
με σαφή διάκριση των καθηκόντων άλ-
λων εμπλεκομένων (π.χ. Ιατροί, Εισαγ-
γελείς) όσο και η παροχή βοήθειας σε
συνανθρώπους μας που απειλούνται και
κακοποιούνται βάναυσα είτε εντός είτε
εκτός οικίας (ενδοοικογενειακή βία,
σωματικές βλάβες, απόπειρες δολοφο-

νίας, λεκτική βία, σεξουαλική παρενό-
χληση-κακοποίηση, εμπορία λευκής
σαρκός κ.λπ). Τόσο από την πλευρά της
Γραμματείας Γυναικών όσο και των εκ-
προσώπων των φορέων, υπογραμμί-
στηκε η ανάγκη να ξεδιπλωθεί σειρά
πρωτοβουλιών και ενεργειών σε συνερ-
γασία με επαγγελματίες πεδίου (ψυχο-
λόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, στε-
λέχη μονάδων), προκειμένου να σπά-
σουμε το φόβο και τα όποια θύματα –
που δυστυχώς είναι αφάνταστα πολλά –
να διαβούν το κατώφλι είτε των Αστυ-
νομικών Τμημάτων είτε των δομών

Πρόνοιας για να καταγγείλουν άφοβα
τους δράστες και να απαλλαγούν από
το μαρτύριό τους.

Προτάσεις
Για να υπάρξει εδραίωση της προ-

σπάθειας αυτής και να μην καταγραφεί
σαν μια απλή αποσπασματική κίνηση,
τόσο ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας
Τάξης όσο και ο Αρχηγός της Ελληνικής
Αστυνομίας δεσμεύτηκαν ότι θα λάβουν
υπόψη τους τις προτάσεις και τον προ-
βληματισμό που αναπτύχθηκε και θα
εμπλουτίσουν το σχετικό πρόγραμμα

που ήδη υλοποιείται στην Ελληνική
Αστυνομία και το οποίο επιδέχεται νέες
σοβαρές θεσμικές παρεμβάσεις και αλ-
λαγές.

Για να αναπτυχθεί η επιδιωκόμενη
σχέση εμπιστοσύνης, κρίθηκε απαραί-
τητο να υπάρξει άμεσα ενεργοποίηση
της αστυνομικής διοίκησης μέσω τηλε-
διάσκεψης και έκδοσης σχετικών εγκυ-
κλίων, ώστε η κοινή βούληση να υιοθε-
τηθεί και να εφαρμοστεί σε επίπεδο
Αστυνομικών Τμημάτων, με σειρά δρά-
σεων, όπως έκδοση οδηγιών με «καλές
πρακτικές» - κωδικοποίηση των πρώ-

των βημάτων κατά την υποδοχή στο
Τμήμα μιας γυναίκας-θύματος, ενημέ-
ρωση για τη νέα νομοθεσία («Σύμβαση
Κωνσταντινούπολης», αυτεπάγγελτα
διωκόμενο έγκλημα χωρίς καταβολή
παραβόλου 100 ευρώ, τεκμηρίωση κα-
ταγγελιών κ.λπ.), ευαισθητοποίηση του
κοινού με την αναπαραγωγή σχετικού
βίντεο της αστυνομίας, συνεργασία με
τη Γραμμή SOS 15900, συνεργασία με
το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (έκδοση
πιλοτικών προγραμμάτων) για τη βελ-
τίωση της εκπαίδευσης, λεπτομερέστερη
στατιστική καταγραφή και άλλα.

 αυτοπεποίθηση επιλύουμε προβλήματα

  παρεμβάσεις κατά της κακοποίησης των γυναικών
     σύσκεψη με υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπροσώπους κοινωνικών φορέων για την αντιμετώπιση ενός κοινωνικού προβλήματος
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ΟΤαμίας της Ομοσπονδίας και
Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Εύβοιας, κ.

Γιώργος Κουλιάκης, παρουσίασε στους
συνέδρους τον Οικονομικό Απολογισμό
και τον νέο Προϋπολογισμό για τη λει-
τουργία της Ομοσπονδίας έως το επό-
μενο συνέδριο και τόνισε ότι συνεχίζε-
ται η διατήρηση του σεβαστού ποσού,
άνω του 1,2 εκατ. ευρώ, που έχει συγ-
κεντρωθεί ως αποθεματικό στο ταμείο
της Ομοσπονδίας και οι συνάδελφοι
πρέπει να γνωρίζουν ότι η διαχείριση
γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι συν-
δρομές τους να μην σπαταλούνται και να πιάνει τόπο το κάθε ευρώ που δαπανάται. 

Η εξελεγκτική επιτροπή που εκλέχθηκε από το 27ο εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Π.Ο.ΑΣ.Υ
και άσκησε τον προσήκοντα περιοδικό έλεγχο της αρμοδιότητας της στην οικονομική διαχείριση της
Π.Ο.ΑΣ.Υ για το χρονικό διάστημα από 25/8/2017 έως 1/2/2018, διαπίστωσε, σύμφωνα με την
πρακτικό που διάβασε στους συνέδρους ο Πρόεδρος αυτής κ. Αλέξανδρος Καλευράς, τα εξής:
- Η ορθή καταχώρηση των εσόδων (εισπράξεων) και εξόδων (πληρωμών) πραγματοποιείτε βάση των

νομίμων φορολογικών δικαιολογητικών.
- Η πραγματοποίηση των πληρωμών βάσει της έγκρισης από πρόσωπα εξουσιοδοτημένα για τον

σκοπό αυτό από αρμόδια όργανα της Ομοσπονδίας.
- Η συμφωνία του βιβλίου εσόδων και εξόδων με τον οικονομικό απολογισμό και του υπολοίπου των

λογαριασμών τραπεζών και φυσικού ταμείου.
Σύμφωνα με τα παραπάνω διαπιστώσαμε ΟΜΟΦΩΝΑ την ορθή Διαχείριση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. εγκρίνουμε

ΟΜΟΦΩΝΑ την οικονομική διαχείριση για το χρονικό διάστημα από 25/8/2017 έως 1/2/2018.
- Ταμειακό υπόλοιπο ενάρξεως: 1.204.097,50 ευρώ.
- Έσοδα για λογαριασμό της Π.Ο.ΑΣ.Υ για διάστημα 25/8/2017 έως 1/2/2018: 1.044.783,53 ευρώ.
- Έξοδα για λογαριασμό της Π.Ο.ΑΣ.Υ για διάστημα 25/8/2017 έως 1/2/2018: 1.169.162,17 ευρώ.
- Υπόλοιπο χρήσης 1/2/2018: 1.079.718,36 ευρώ (τράπεζες: 1.077.108,36 ευρώ, ταμείο μετρη-

τών 2.610 ευρώ).
Από τη μυστική ψηφοφορία που ακολούθησε, τόσο ο απολογισμός όσο και ο προϋπολογισμός,

εγκρίθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία.

Με συντριπτική πλειοψηφία 
οι σύνεδροι υπερψήφισαν 

τον Οικονομικό απολογισμό

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες
του 28ου Τακτικού Πανελλαδικού Συνε-
δρίου της Ομοσπονδίας, το οποίο πραγ-

ματοποιήθηκε στη φιλόξενη Ερέτρια Ευβοίας (7-
8 Μαρτίου 2018), τροφοδοτώντας με «οξυγόνο
δημοκρατίας» την απαιτητική συνδικαλιστική μας
λειτουργία και δράση, σε μια περίοδο κατά την
οποία η μη επίλυση παλαιών και νέων προβλημά-
των, συνιστά ευθεία απειλή της σωματικής ακε-
ραιότητας και της υγείας χιλιάδων αστυνομικών,
σε όλη τη χώρα.

Το Συνέδριο διεξήχθη στον απόηχο της επίθε-
σης με χειροβομβίδα στο ΑΤ Καισαριανής, αλλά
και των απαράδεκτων επεισοδίων που έλαβαν χώ-
ρα με αφορμή πλειστηριασμούς, σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη, όπου για άλλη μια φορά, συνάδελ-
φοί μας τραυματίστηκαν εξαιτίας συγκεκριμένων
επιλογών της διοίκησης, για τις οποίες το συνδι-
καλιστικό μας κίνημα διαμαρτύρεται εντόνως και
απαιτεί από την κυβέρνηση και κάθε άλλο αρμό-
διο, να δοθεί τέλος τόσο στην ανομία όσο και
στην επικίνδυνη χρησιμοποίηση της αστυνομίας.

Οι εργασίες του Συνεδρίου ξεκίνησαν με την
παρουσίαση του Διοικητικού Απολογισμού από
τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα της Εκτε-
λεστικής Γραμματείας κ.κ. Γρηγόρη Γερακαράκο
και Γιώργο Παπατσίμπα. Τον Οικονομικό Απολο-
γισμό και τον Προϋπολογισμό ετών 2018-2019,
παρουσίασε ο Ταμίας της Ομοσπονδίας κ. Γιώρ-
γος Κουλιάκης. Από τη μυστική ψηφοφορία που
ακολούθησε, προέκυψε η υπερψήφισή τους με

συντριπτική πλειοψηφία. Επίσης, εισηγητικά, ενη-
μέρωση των συνέδρων έγινε για τα οικονομικά –
ασφαλιστικά θέματα από τον Αντιπρόεδρο Οικο-
νομικών κ. Βασίλειο Πανταζή και για τα θέματα
εκπαίδευσης από τον Γραμματέα Δ.Σ. κ. Χρήστο
Συνδρεβέλη, ο οποίος μετέφερε στους συνέδρους
και το χαιρετιστήριο μήνυμα του Υπουργού Παι-
δείας κ. Κώστα Γαβρόγλου σε σχέση με το πάγιο
αίτημά μας για αναβάθμιση - ανωτατοποίηση των
Αστυνομικών Σχολών, ένα θέμα για το οποίο προ-
σβλέπουμε σε θετικές αποφάσεις, άμεσα.

Για τις ραγδαίες εξελίξεις στο «μισθολογικό»,
σε σχέση με τις προσφυγές μας στο ΣτΕ, ο νομι-
κός σύμβουλος κ. Χάρης Μπουκουβάλας ενημέ-
ρωσε τους συνέδρους για την νέα ιστορική από-
φαση της Τριμελούς Επιτροπής Συμμόρφωσης,
αλλά και για την εκδίκαση της νέας προσφυγής
που καταθέσαμε στο ΣτΕ κατά των αντισυνταγμα-
τικών διατάξεων του νέου ειδικού μισθολογίου και
η οποία ορίστηκε να συζητηθεί στις 19 Μαρτίου
2018 από το Στ' Τμήμα και όχι από την Ολομέ-
λεια. Ωστόσο, η πλευρά του δημοσίου (Υπουργείο
Οικονομικών) κατέθεσε αίτηση αναβολής της συ-
ζήτησης, γεγονός που θέτει σε εγρήγορση σύμ-
πασες τις δυνάμεις μας, με ορατό το ενδεχόμενο
και άμεσων κινητοποιήσεων.

Το διεκδικητικό μας πλαίσιο αναπτύχτηκε τόσο
από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρη
Γερακαράκο, όσο και από τους Προέδρους των
άλλων Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας
κ.κ. Ιωάννη Κατσιαμάκα (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.), Ιωάννη

Κανείς δεν πρέπ
Στο 28ο τακτικό συνέδριο της Ομοσπονδίας καθορίστηκε

το νέο διεκδικητικό μας πλαίσιο και κατατέθηκαν προτάσεις 
για τα προβλήματα και τον εκσυγχρονισμό της αστυνομίας

Οικονομικός απολογισμός
Π.Ο.ΑΣ.Υ. 2017 - 2018

(από 25-08-2017 έως 01-02-2018)
Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                           ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

1     ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΡΞΕΩΣ                                                                                1.204.097,50

2     ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                                                                                   1.040.558,80

3     ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ                                                                                     2.224,73

4     ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ EUROCOP                                                                                                      1.000,00

5     ΕΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΜΕΛΩΝ- 
ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ                                                                                               1.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ                                                                  2.248.881,03

1     ΓΡΑΦΙΚΑ, ΧΑΡΤΙΚΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & 
ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ & ΠΑΓΙΑ                                                                                           8.824,64

2     ΔΑΠΑΝΕΣ & ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ, ΜΕΛΩΝ ΕΓ, ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ, 
ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ Κ.ΛΠ. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ                                       130.997,00

3     ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ, 
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ          33.826,61

4     ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Α' ΒΑΘΜΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ & 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ Α' ΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΔΡΑΣΕΩΝ - ΓΣ                                  643.976,11

5     ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ EUROCOP & ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ          30.560,04

6     ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ. & Α' ΒΑΘΜΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ & 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Π.Ο.ΑΣ.Υ., ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ Κ.ΛΠ.                                   88.347,45

7     ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - ΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ Π.Ο.ΑΣ.Υ. & Α’ ΒΑΘΜΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ                  215.985,15

8     ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ                6.956,12

9     ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ, ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ & ΔΩΡΕΕΣ                                                                    9.689,55

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ-ΠΛΗΡΩΜΩΝ                                                                   1.169.162,67

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΗΞΕΩΣ                                                                                           1.079.718,36
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Λόγω απουσίας εκπροσώπου της Κυβέρνησης
(ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη κ. Νικόλαος Τόσκας είχε αναχωρήσει

για τη σύνοδο των ομολόγων του Υπουργών στις
Βρυξέλλες), ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης
κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης, απευθυνόμενος στους
συνέδρους τόνισε ότι τα περισσότερα θέματα που
θίχτηκαν από τον κ. Πρόεδρο, τον υπερβαίνουν, αλ-
λά σε κάθε περίπτωση, η Κυβέρνηση, όπως είπε,
αποδεικνύει εμπράκτως ότι λύνει προβλήματα. Έφε-
ρε, δε, ως παράδειγμα, τα εγκαίνια από τον ίδιο τον
Πρωθυπουργό, του νέου κτιρίου που στεγάζει την
Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής στη Φυλή.
Έδωσε, επίσης, τα εύσημα στο αστυνομικό προσω-
πικό –και της Ευβοίας– για τις μεγάλες επιτυχίες στη
δίωξη του εγκλήματος και τόνισε ότι παρά τη δημο-
σιονομική στενότητα, έχουν γίνει θετικά βήματα, τα
οποία απαρίθμησε (αναδιοργάνωση υπηρεσιών,
προμήθειες οχημάτων και υλικοτεχνικού εξοπλι-
σμού, ψυχολογική γραμμή στήριξης, κ.ά).

Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Υπουργείου
Εσωτερικών, κ. Τζανέτος Φιλιππάκος διαβεβαίωσε
επίσης ότι η Ηγεσία του Υπουργείου και της Ελλη-
νικής Αστυνομίας είναι διαρκώς στο πλευρό του
Έλληνα αστυνομικού και κάλεσε τα πολιτικά κόμ-

ματα να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να λυθούν
υπαρκτά προβλήματα.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλειος
Λεβέντης, αναφέρθηκε στις παθογένειες του συν-
δικαλισμού γενικά στη χώρα μας και τόνισε ότι σέ-
βεται το ρόλο των ενστόλων, διατηρώντας, ωστόσο,
το δικαίωμα να καυτηριάζει την πιθανή ύπαρξη προ-
βληματικών υπηρεσιών, όπως έκανε για το ΛΣ, με
αφορμή τη ρύπανση του Σαρωνικού και παρεξηγή-
θηκε. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην τρέχουσα πο-
λιτική κατάσταση και στην δεινή οικονομική θέση
της χώρας, ζητώντας αυτοσυγκράτηση για τα οικο-
νομικά αιτήματα και διεκδικήσεις με μέτρο.

Η βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κα Παναγιώτα Κο-
ζομπόλη συμφώνησε ότι πρέπει να ενισχυθεί το
έμψυχο δυναμικό και ότι θα είναι λίγα ό,τι κι αν
δώσει η κυβέρνηση, διότι η προσφορά του Αστυ-
νομικού, είναι τεράστια. Ως κοινοβουλευτική ομά-
δα, είναι ανοικτή στη συζήτηση για την επίλυση των
αιτημάτων που τέθηκαν.

Ο εκπρόσωπος του Προέδρου της Νέας Δημο-
κρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, Αναπληρωτής
Τομεάρχης Εσωτερικών και Βουλευτής κ. Μάξιμος
Χαρακόπουλος, ανέφερε ότι από τον Ιανουάριο του
2015 είμαστε αντιμέτωποι με τη ραγδαία όξυνση

του προβλήματος της ασφάλειας, ενώ υπογράμμισε
ότι το κόμμα του ως κυβέρνηση θα αποκαταστήσει
τον νόμο και την τάξη παντού, χωρίς εξαιρέσεις και
άσυλα ανομίας, μέσω της κατάργησης νόμων και
ανασύστασης της ομάδας ΔΕΛΤΑ. Παράλληλα, χα-
ρακτήρισε εμπαιγμό τη μη συμμόρφωση της κυβέρ-
νησης στις αποφάσεις του ΣτΕ και τη μη επιστροφή
του υπολοίπου 50% των μισθολογικών περικοπών,
υποσχέθηκε δε ένα νέο μισθολόγιο με αξιοπρεπείς
αποδοχές, ενώ για την επικινδυνότητα του λειτουρ-
γήματος, έθεσε ως προϋπόθεση τη ψήφισή της με
μια υπουργική τροπολογία και όχι με απλή βουλευ-
τική, προκειμένου να υπάρξει έκθεση του ΓΛΚ και
επίσημη πληροφόρηση για το οικονομικό κόστος
της υλοποίησής της.

Η εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης,
υπεύθυνη του Τομέα Εσωτερικών και Προστασίας
του Πολίτη, Βουλευτής κα Έφη Χριστοφιλοπούλου,
που εκπροσώπησε την Πρόεδρο κα Φώφη Γεννη-
ματά, είπε ότι το ισχύον μισθολόγιο χρειάζεται διόρ-
θωση, μέσω της διαδικασίας κοινοβουλευτικού
ελέγχου, και ότι λένε ΝΑΙ στις αποφάσεις του ΣτΕ,
ΝΑΙ στη συζήτηση για νέο μισθολόγιο, ενώ για την
αναγνώριση της επικινδυνότητας ανέφερε ότι είναι
θέμα κόστους. Για δε το δικαίωμα της απεργίας, τό-

νισε ότι χρειάζεται διάλογος για να δούμε πώς θα
διασφαλίσουμε την άσκησή του σε έναν οργανισμό
που αποτελεί ασπίδα της Δημοκρατίας αλλά που βε-
βαίως έχει και εργαζόμενους με δικαιώματα.

Ο Βουλευτής του ΚΚΕ κ. Χρήστος Κατσιώτης
τάχθηκε υπέρ της επαναφοράς του 13ου και 14ου
μισθού και ζήτησε από την Κυβέρνηση να σεβαστεί
τις αποφάσεις του ΣτΕ και να αναγνωρίσει την επι-
κινδυνότητα της εργασίας. Επίσης, ζήτησε την κα-
τάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων και την
αναπλήρωση των αποθεματικών των Ταμείων, ενώ
υποστήριξε και το αίτημά μας για την απεργία.

Ο εκπρόσωπος των ΑΝ.ΕΛ. και Γραμματέας Προ-
στασίας του Πολίτη κ. Ευστάθιος Ανθόπουλος πα-
ραδέχθηκε ότι είναι δίκαιο το αίτημα για την εφαρ-
μογή των αποφάσεων του ΣτΕ και ζήτησε τις προ-
τάσεις μας για το μισθολόγιο - βαθμολόγιο.

Χαιρετισμούς στο Συνέδριο απηύθυναν επίσης, ο
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος
κ. Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ο οποίος ζήτησε τις
προτάσεις μας καθόσον η Ηγεσία είναι αποφασι-
σμένη να προβεί σε τομές (αξιολόγηση, παράλληλη
επετηρίδα, θεματικά σχολεία κ.λπ.), ο Περιφερειάρ-
χης Στερεάς Ελλάδος κ. Κώστας Μπακογιάννης και
η Δήμαρχος Ερέτριας κα Αμφιτρίτη Αλημπατέ.

Τα εύσημα των επισήμων απέσπασε η Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Σταμούλη (Ε.Α.Π.Σ.), Δημήτριο Σταθόπουλο
(Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) και Γεώργιο Δριβάκο (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.)
σε ό,τι αφορά τις κοινές μας διεκδικήσεις, ζητήθη-
κε, δε, εμφαντικά, να τοποθετηθούν, συγκεκριμένα
επ’ αυτών, οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και των
Πολιτικών Κομμάτων.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ., αφού
υπενθύμισε σε όλους ότι είμαστε ένα μαχητικό συν-
δικάτο που σέβεται το ρόλο του και τους ανθρώ-
πους που εκπροσωπεί και ότι κανείς δεν πρέπει να
μας θεωρεί «δεδομένους», αναφέρθηκε στις τρέ-
χουσες εξελίξεις (μακεδονικό, πολιτικές εντάσεις με
αφορμή καταγγελίες για μίζες, σύγκρουση με τη δι-
καιοσύνη κ.λπ.) και διερωτήθηκε αν όλα αυτά οδη-
γούν τη χώρα στην κανονικότητα, όπως υποστηρίζει
η κυβέρνηση ή αν προοιωνίζονται νέες περιπέτειες;

Επισήμανε δε τις ευθύνες του πολιτικού συστή-
ματος για το μεγάλο πρόβλημα της ανασφάλειας
που βιώνει η ελληνική κοινωνία και κυρίως όσοι
αστυνομικοί υπηρετούν στην «πρώτη γραμμή του
πυρός» και, -παραπέμποντας στο σύνθημα του
28ου Συνεδρίου-, τόνισε ότι η Ασφάλεια και η Δι-
καιοσύνη είναι οι θεμέλιοι λίθοι της κοινωνικής
ευημερίας. Για ποια ανάπτυξη και ποια ευημερία θα
μιλάμε, όμως, αν επικρατήσει ο νόμος της ζούγ-
κλας και οι πολίτες νιώθουν μονίμως την αδικία,
την κοροϊδία και την εκμετάλλευση; Κάλεσε, δε,
τον πολιτικό κόσμο, να αφήσει τις αντιπαραθέσεις
για τα Σώματα Ασφαλείας και να εργαστεί για ένα

Κράτος δικαίου και μια Ελληνική Αστυνομία σύγ-
χρονη και αποτελεσματική.

Οι προτεραιότητες
Τα ζητήματα που τέθηκαν από τον Πρόεδρο κατά

προτεραιότητα, αφορούσαν το Μισθολόγιο, τις
αποφάσεις ΣτΕ και την επικινδυνότητα της εργα-
σίας, τις νέες προσλήψεις και την επαναφορά των
6.700 κενών οργανικών θέσεων που καταργήθη-
καν, με αποτέλεσμα να κλείσουν οι πόρτες για με-
τάθεση εκτός Αττικής, την ανωτατοποίηση των
Αστυνομικών Σχολών και την απαράδεκτη εκμε-
τάλλευση των δοκίμων, την αναπλήρωση των
«κουρεμένων» 350.000.000 ευρώ του ΤΕΑΠΑΣΑ
και των περίπου 13.000.000 του Ειδικού Λογα-
ριασμού, τη μη ύπαρξη ρευστότητας στις Υπηρεσίες
του Σώματος, τις ελλιπείς προμήθειες οχημάτων και
υλικοτεχνικού εξοπλισμού, το δικαίωμα της απερ-
γίας και τη σύσταση διακομματικής επιτροπής που
θα ρυθμίζει ουσιώδη ζητήματα λειτουργίας της
αστυνομίας.

Με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας, έγιναν ανα-
φορές στις δραστηριότητες και τα αιτήματα της Γραμ-
ματείας Γυναικών, καθώς και στις εκδηλώσεις που
διοργανώνονται στην Αθήνα, στις 21 Μαρτίου 2018.

Το σχέδιο Ψηφίσματος εγκρίθηκε ομόφωνα με
τη δέσμευση να εμπλουτιστεί αυτό μετά από αξιο-
λόγηση των προτάσεων που κατατέθηκαν είτε με-
μονωμένα από αντιπροσώπους είτε από άλλους αι-

ρετούς συναδέλφους και συνδικαλιστικές παρατά-
ξεις και αφορούν την αξιολόγηση των αξιωματικών
και την επιλογή Ηγεσίας, το βαθμολόγιο, τη νομική
προστασία, το επίδομα παραμεθορίου, τις υπηρε-
σιακές ταυτότητες ως ταξιδιωτικά έγγραφα, τη θέ-
σπιση υποτροφιών για τέκνα πεσόντων αστυνομι-
κών, θέσπιση ευεργετικών διατάξεων για τη γυναί-
κα αστυνομικό, την τοποθέτηση νέων αστυφυλά-
κων στο Μεταγωγών Αττικής, στη ΔΑΕΑ, στο Αλ-
λοδαπών και αλλού, τη διεύρυνση της εκλογιμό-
τητας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και των χαμηλό-
βαθμων αξιωματικών, τη συμμετοχή συνδικαλιστών

στις επιτροπές αξιολόγησης των «στόχων», το
ωράριο εργασίας, τα ρεπό κ.λπ.

Στις κρίσιμες μάχες που έχουμε μπροστά μας, ας
γίνει πυξίδα μας το αδιαμφισβήτητο απόφθεγμα
του 28ου Συνεδρίου μας, ότι «η απραξία των πολ-
λών, είναι χειρότερη από τις αποφάσεις των λί-
γων»!

Με ενότητα, αποφασιστικότητα, ουσιαστική δου-
λειά και ανάληψη των ευθυνών που απορρέουν
από τα όποια αξιώματα, εντός κι εκτός συνδικαλι-
στικού κινήματος, θα πετύχουμε τους στόχους μας.
Το δίκαιο είναι με το μέρος μας!

πει να μας θεωρεί «δεδομένους»
Μάρτιος 2018 ΝέαΑστυνομία
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Οπρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρης Γερα-
καράκος, καλωσορίζοντας στο 28ο συνέ-
δριό μας τους εκπροσώπους των πολιτικών

κομμάτων, τους κάλεσε να απαντήσουν και να δε-
σμευτούν για τα συγκεκριμένα ζητήματα που μας
απασχολούν αυτήν την περίοδο και επί μακρόν. 

«Το διεκδικητικό μας πλαίσιο είναι γνωστό σε
όλους σας. 45 αιτήματα έχουμε καταγράψει στο
σχέδιο ψηφίσματος. Θέλω μόνο να σταθώ σε κά-
ποια βασικά θέματα, και να ζητήσω σήμερα τις δε-
σμεύσεις τόσο της ηγεσίας όσο και των εκπροσώ-
πων των κομμάτων:

1) Μισθολόγιο-αποφάσεις ΣτΕ: Θα περιμένουμε

την προεκλογική περίοδο κύριοι της κυβέρνησης;
Κι εσείς της αντιπολίτευσης, συμφωνείτε με το νέο
μισθολόγιο; Και αν όχι, σε τι διαφοροποιείστε; Θα
αναγνωρίσετε την επικινδυνότητα του επαγγέλμα-
τος;

2) Οργανική δύναμη: Θα επαναφέρετε τι 6.700
οργανικές θέσεις; Θα κάνετε προσλήψεις;

3) Εκπαίδευση –απασχόληση δοκίμων: Θα προ-
βείτε στην ανωτατοποίηση των αστυνομικών σχο-
λών για να γίνει ουσιαστική η εκπαίδευση, αλλά και
για να σταματήσει και η απαράδεκτη εκμετάλλευση
των δοκίμων, που μας ντροπιάζει και μας εκθέτει
όλους;

4) Τι θα γίνει με τα 350.000.000 ευρώ του ΤΕ-
ΑΠΑΣΑ και τα 13 τόσα εκατομμύρια του Ειδικού Λο-
γαριασμού, που με μια υπογραφή, έφυγαν από τα
ταμεία μας και διατέθηκαν για τη διάσωση των Τρα-
πεζών; Μήπως μας τα χρωστάτε και μάλιστα και με
τους νόμιμους τόκους;

5) Η κυβέρνηση λέει ότι θα προχωρήσει στη συν-
ταγματική αναθεώρηση. Συμφωνείτε με την αλλαγή
του άρθρου 23 του Συντάγματος για το δικαίωμα
της απεργίας στα Σώματα Ασφαλείας; Και

6)Με τη διακομματική επιτροπή που θα ρυθμίζει
ουσιώδη ζητήματα λειτουργίας της αστυνομίας, τε-
λικά, συμφωνείτε ή διαφωνείτε;»

Στην ομιλία του, ο πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. ανά-
πτυξε επίσης το θέμα του συνεδρίου «Ασφάλεια και
Δικαιοσύνη, Θεμέλιοι λίθοι της κοινωνικής ευημε-
ρίας», τονίζοντας ότι «είμαστε συνδικάτο μαχητικό
και ως τέτοιο δεν δικαιούμαστε να βλέπουμε τα
πράγματα στατικά. Λαμβάνουμε υπόψη μας τις πο-
λιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις και με
βάση αυτές τοποθετούμαστε. Και θα είμαι ξεκάθα-
ρος μαζί σας. Στο προηγούμενο συνέδριο είχαμε
καταθέσει με παρρησία τους φόβους μας ότι η κοι-
νωνία διχάζεται και οι θεσμοί καταρρέουν. Κάποιοι
είχαν εκφράσει την απορία τους γιατί είμαστε τόσο
απόλυτοι. Σήμερα, με όσα έχουν συμβεί στη χώρα,

Εξι αναπάντητα ερωτήματα από τον πρόεδρο   
Είμαστε ενεργοί ένστολοι πολίτες, έχουμε άποψη και τη διατυπώνουμε με πλήρη συναίσθηση των ευθυνών μας, μακριά από

κομματικές σκοπιμότητες και άλλες κηδεμονίες, τόνισε από το βήμα του 28ου συνεδρίου ο Γρηγόρης Γερακαράκος

Το Διοικητικό Απολογισμό του Διοικητικού
Συμβουλίου παρουσίασε ο Γενικός Γραμμα-
τέας της Ομοσπονδίας κ. Γιώργος Παπα-

τσίμπας, τονίζοντας ότι η λεπτομερής παράθεση
των δράσεών μας είναι αποτυπωμένη στην ειδική
έκδοση που έχει διανεμηθεί στους συνέδρους. 

Ως συνδικαλιστές, παρά τα προβλήματα και τις
δυσκολίες που συναντάμε καθημερινά, πρέπει να
αισιοδοξούμε για την αποτελεσματικότητα αυτού
του αγώνα και να μην εγκλωβιζόμαστε σε εσω-
στρέφειες, σε υπαρκτές διαφωνίες ή και σε τεχνι-
κές αντιπαραθέσεις που εξυπηρετούν όχι συνδικα-
λιστικές αλλά προσωπικές στρατηγικές και επιδιώ-
ξεις. Σε όλη την Ελλάδα, η φωνή της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
αφήνει τα αποτυπώματά της και στέλνει μηνύματα
παντού όπου απαιτείται λήψη αποφάσεων για την
επίλυση προβλημάτων. 

Η Κυβέρνηση διατείνεται ότι εντός του 2018
βγαίνουμε από την επιτροπεία και άρα στην άσκη-
ση της δημοσιονομικής πολιτικής θα έχουν λυθεί
τα χέρια της. Χωρίς να παραβλέπουμε το δραματικό
γεγονός της ψήφισης των μνημονιακών μέτρων -
παλιών και νέων- που ούτως ή άλλως εφαρμόζον-
ται με επώδυνες επιπτώσεις, ως συνδικαλιστικό κί-
νημα, οφείλουμε να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας
για να αντιληφθεί επιτέλους η Κυβέρνηση ότι στο
αγαθό της ασφάλειας του πολίτη δεν χωρούν εκ-
πτώσεις και περικοπές. Πρέπει να γίνουν σεβαστές
όχι μόνο οι αποφάσεις του ΣτΕ για την αποκατά-
σταση των μισθολογικών αδικιών, αλλά και η κα-
θολική απαίτηση του λαού μας να υπάρχει ασφά-
λεια παντού, να λειτουργούν οι δημοκρατικοί θε-
σμοί και οι υπηρεσίες που είναι ταγμένες να φυ-
λάττουν Θερμοπύλες.

Θα συνεχίσουμε ενωτικά και συλλογικά τον
αγώνα μας, ενισχύοντας την καθημερινή μας δρά-
ση με την στήριξη και των Ομάδων εργασίας, που
έχουν στελεχωθεί ενωτικά, όπως επιτάσσει το θε-
σμικό πλαίσιο λειτουργίας της Ομοσπονδίας. 

Συνοψίζοντας, προχωράμε δυνατά, έχοντας ως
δεδομένα τις θετικές πρωτοβουλίες που αναπτύ-
ξαμε τους τελευταίους μήνες και τα όποια θετικά
τους παράγωγα. Αναφέρουμε, ενδεικτικά, τις κεν-
τρικότερες δράσεις μας:
- Κρατάμε για περαιτέρω δράση την παρέμβασή μας

για την εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Υγείας
και Ασφάλειας και στην Ελληνική Αστυνομία.

- Κρατάμε τις δεσμεύσεις του προέδρου του Δ.Σ.
του ΜΤΠΥ, κ. Ηλία Μπάρδα, κατά τη συνάντησή
μας, όπου ενημερωθήκαμε για την οικονομική
κατάσταση του Ταμείου και τα θέματα που αφο-
ρούν τους μετόχους – μερισματούχους συναδέλ-
φους μας, όπως επίσης και την συνάντηση με
τον Διοικητή και Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΤΕΑΕΠ,
κ. Αθανάσιο Καποτά προκειμένου να ενημερω-
θούμε για την οικονομική κατάσταση του Ταμεί-
ου και να ανταλλάξουμε απόψεις σε θέματα που
αφορούν τους ασφαλισμένους – συνταξιούχους
συναδέλφους μας.

- Έχουμε το δεδομένο της ΚΥΑ (Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως Β' - 4603) με την οποία τροπο-
ποιούνται οι καταστατικές διατάξεις του ΤΕΑΠΑΣΑ. 

- Επίσης, μετά από πολλούς αγώνες της Ομο-
σπονδίας που διήρκεσαν τουλάχιστον δυο έτη,
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως (ΦΕΚ 187 από 5-12-17) και το π.δ.
145/2017, «Καθορισμός των δικαιολογητικών
περί χορήγησης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης

του Ειδικού Λογαριασμού του Τομέα Πρόνοιας
Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) του Ταμείου Επικουρικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα
Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.).

- Με άλλη ΚΥΑ (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Β-
38) καθορίζεται το ύψος, οι δικαιούχοι, οι όροι
και οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος
αναπηρίας που καταβάλλεται στο ένστολο προ-
σωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυ-
ροσβεστικού Προσωπικού.

- Με τροπολογία που εντάχθηκε στο νόμο «Ρυθ-
μίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών
και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των
Ενόπλων Δυνάμεων, ειδικές ρυθμίσεις κ.λπ.»,
ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας
μας που αφορούσε την επαναφορά της δυνα-
τότητας πρόσληψης σε κενή οργανική θέση πο-
λιτικού υπαλλήλου ή σε συνιστώμενη για έκαστη
περίπτωση, προσωποπαγή θέση, μελών οικογέ-
νειας αστυνομικού που έχασε τη ζωή του ή κρί-
θηκε ανίκανος προς εργασία, σε ποσοστό του-
λάχιστον 67%.

- Αντιμετωπίσαμε ακαριαία την απαράδεκτη από-
φαση της Διοίκησης του 401 Γ.Σ.Ν.Α., να μην
επιτρέψει τη διακομιδή και την επακόλουθη νο-
σηλεία των τεσσάρων (4) αστυνομικών της ομά-
δας ΔΙ.ΑΣ.

- Ενημερώσαμε ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων εντάσσει και τους αστυνομικούς στην
πολιτική επιβράβευσης μη ενυπόθηκων δανείων
μικροεπισκευών – μικροβελτιώσεων. Επίσης, να
μη λησμονούμε και το χρηματικό ποσό των εξα-
κοσίων (600) ευρώ που εγκρίθηκε από τον Λο-
γαριασμό Αρωγής Ορφανών Τέκνων του αστυ-
νομικού, πυροσβεστικού, καθώς και του μόνι-
μου και επί συμβάσει αορίστου χρόνου πολιτι-
κού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και
του Πυροσβεστικού Σώματος, των συνοριακών
φυλάκων και των ειδικών φρουρών, κατά το
2017. 

- Πετύχαμε την αναγνώριση χρόνου φοίτησης
στις Σχολές της ΕΛ.ΑΣ. πριν το έτος 1995 ως
πραγματικού χρόνου υπηρεσίας για τους Τομείς
Πρόνοιας ΤΠΑΣ & ΤΠΥΑΠ/ΤΕΑΠΑΣΑ.

- Κρατάμε το ΠΔ 6/2018 «Ρύθμιση θεμάτων
αστυνομικού προσωπικού», με το οποίο επανα-
καθορίζεται η διαδικασία κρίσεων και προαγω-
γών των αξιωματικών ανοίγει ο ασκός του Αι-
όλου και με το άρθρο για τις μεταθέσεις των

Αστυνομικών Υποδιευθυντών.
- Δεν παραβλέπουμε τις θετικές του διατάξεις για

τη θεσμοθέτηση άδειας για δότες αιμοπεταλίων
και προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων, την
τοποθέτηση των νέων αστυφυλάκων, μετά την
έξοδό τους από τη Σχολή, σε μάχιμες Υπηρεσίες,
την αύξηση των Α/Α’ από ΤΕΜΑ κ.λπ.

- Αναπτύξαμε μια νέα δυναμική για την προστασία
των συναδέλφων μας που απασχολούνται και
τραυματίζονται σε μέτρα τάξης είτε στα Εξάρχεια
είτε στη διαδικασία των πλειστηριασμών, με συ-
ναντήσεις μας με Εισαγγελικούς λειτουργούς και
παρεμβάσεις μας στην πολιτική και φυσική ηγεσία.

- Τέλος, κρατάμε και το πρακτικό, όπως εκδόθηκε
πριν από λίγες εβδομάδες από το Τριμελές Συμ-
βούλιο του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), το
οποίο διαπιστώνει τη μη συμμόρφωση του Δη-
μοσίου σε αποφάσεις της Ολομέλειας του Ανω-
τάτου Διοικητικού Δικαστηρίου της Χώρας, ανα-
φορικά με τις μισθολογικές περικοπές των στε-
λεχών της Ελληνικής Αστυνομίας και τάσσει
8μηνη προθεσμία στο Υπουργείο Οικονομικών
για να συμμορφωθεί.
Τέλος, ο γενικός γραμματέας αναφέρθηκε στις

τακτικές συνεδριάσεις των οργάνων της Ομο-
σπονδίας, στη συνεργασία με τις άλλες Ομοσπον-
δίες των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων
Δυνάμεων, την Ηγεσία και άλλους φορείς, όπως
ο Σύλλογος ΑΞ.Ι.Α., που συστάθηκε για την κα-
τάργηση του απάνθρωπου άρθρου για τις συντά-
ξεις χηρείας, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στις κοι-
νωνικές δράσεις, όπως η συμμετοχή μας με το λο-
γότυπο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στον Κλασικό Μαραθώνιο,
η συμπαράσταση στους πλημμυροπαθείς της Δυ-
τικής Αττικής, κ.λπ. 

Προχωράμε δυνατά, έχοντας ως δεδομένα τις θετικές πρωτοβουλίες που αναπτύξαμε τους τελευταίους μήνες, 
τόνισε ο γενικός γραμματέας κ. Γιώργος Παπατσίμπας

ΝέαΑστυνομία Μάρτιος 2018

Πλούσιος ο διοικητικός απολογισμός



ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 11

δεν ξέρω αν έχουν την ίδια γνώμη.
Υπάρχει μια σύγκρουση εξουσιών. Ανοιχτή δια-

μάχη κυβέρνησης με τη δικαιοσύνη. Μεγάλα συλ-
λαλητήρια για το «μακεδονικό». Καταγγελίες –που
για άλλους είναι σκευωρίες- για σκάνδαλα στο χώ-
ρο της υγείας. Ενεργοποίηση του άρθρου περί ευ-
θύνης υπουργών και έρευνα από εξεταστική επιτρο-
πή της Βουλής. Τι μένει να προσθέσω σε όλα αυτά;

Το μεγάλο πρόβλημα της ανασφάλειας που βιώ-
νει η ελληνική κοινωνία, που βιώνουμε όλοι μας και
κυρίως όσοι υπηρετούν στην «πρώτη γραμμή του
πυρός». Και δεν εννοώ μόνο την ανασφάλεια, λόγω
της επικινδυνότητας του επαγγέλματος. Εννοώ την
ανασφάλεια που νιώθουμε γενικότερα ως πολίτες
αυτής της ρημαγμένης, από τα Μνημόνια, χώρας.
Το κοινωνικό κράτος έχει πάει στα τάρταρα. Οι δη-
μόσιες υπηρεσίες φυτοζωούν και η εγκληματικότητα
καλπάζει. Το μεταναστευτικό εξελίσσεται σε «ωρο-
λογιακή βόμβα» και οι εξωτερικοί κίνδυνοι είναι
υπαρκτοί και μεγάλοι. Και διερωτώμαι: με όλα αυτά,
εμείς τι κάνουμε;

Η κυβέρνηση καλλιεργεί μια εικόνα επιστροφής
στην κανονικότητα και την ανάπτυξη. Προαναγγέλ-
λει «έξοδο από τα Μνημόνια» τον Αύγουστο, δηλα-
δή σε τέσσερις μήνες από τώρα. Από την άλλη, η
αντιπολίτευση συνεχίζει να περιγράφει την κατά-
σταση με μελανά χρώματα, να μιλά για πολιτικές
διώξεις, για απατεώνες και ψεύτες, αποποιούμενη
τις δικές της ευθύνες. Ή όπου τις αναλαμβάνει, να
μιλά με μισόλογα. Με συγχωρείτε, αλλά όλα αυτά
δεν παραπέμπουν σε καμία κανονικότητα και σε
καμία σοβαρή χώρα. 

Γι’ αυτό, σε ό,τι μας αφορά, ως συνέδριο αστυ-
νομικών, δεν μένουμε απλοί παρατηρητές. Είμαστε
ενεργοί ένστολοι πολίτες, έχουμε άποψη και τη δια-
τυπώνουμε με πλήρη συναίσθηση των ευθυνών
μας. Μακριά από κομματικές σκοπιμότητες και άλ-
λες κηδεμονίες.

Θεμέλιοι λίθοι της κοινωνικής ευημερίας.
Κυρίες και κύριοι. 
Η ασφάλεια και η δικαιοσύνη είναι οι θεμέλιοι λί-

θοι της κοινωνικής ευημερίας. Το πιστεύουμε ακρά-
δαντα και γι’ αυτό το κάναμε και προμετωπίδα στο
συνέδριό μας.

Οι έννοιες της ασφάλειας και της δικαιοσύνης
δεν πρέπει να χάσουν την αξία τους και όσοι τις
υπηρετούν πρέπει να λειτουργούν ανεπηρέαστα,
σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους του
Κράτους. Να έχουν σε ένα κράτος δικαίου τη θέση
που τους αρμόζει και όχι να απαξιώνονται και να
μένουν στο περιθώριο. 

Για ποια ανάπτυξη και ποια ευημερία θα μιλάμε
άλλωστε, αν επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας και
οι πολίτες νιώθουν μονίμως την αδικία, την κοροϊ-
δία και την εκμετάλλευση;

Κι εδώ, ανοίγω μια μικρή παρένθεση για να ρω-
τήσω και πάλι τους εκπροσώπους της Κυβέρνησης,
η οποία ως γνωστόν, δεν έχει συμμορφωθεί στις

αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας: 
Πώς θέλετε κύριοι, ο αστυνομικός να εφαρμόζει

πιστά το νόμο και να είναι ακέραιος στο καθήκον
του, όταν το ίδιο το κράτος, δεν εφαρμόζει γι’ αυτόν
τις τελεσίδικες αποφάσεις που τον έχουν δικαιώσει
για τα μισθολογικά; Μέχρι πότε θα νιώθει εξαπατη-
μένος; 

Και επειδή ακούω ήδη διάφορα, ότι δεν έχει τε-
λειώσει η τετραετία και άρα «περιμένετε ακόμα λί-
γο», θέλω να πω ξεκάθαρα ότι, εμείς δεν περιμέ-
νουμε!

Το ειδικό μισθολόγιο που ψηφίσατε ερήμην μας
είναι απαράδεκτο και πρέπει να το πάρετε πίσω. 

Καταφέρατε να διχάσετε ακόμα και τους ένστο-
λους κι αυτό είναι βαρύτατο ατόπημα. Θέλουμε διά-
λογο από μηδενική βάση. Δεν είναι δυνατόν να μι-
λάτε για κανονικότητα με ένα μισθολόγιο Σωμάτων
Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων που μόνο μια
λέξη το χαρακτηρίζει: Μπάχαλο!

Πώς το επιτρέψατε να συμβεί; Να μην ξέρει τρεις
μήνες τώρα ο συνάδελφος ποιος είναι τελικά ο μι-
σθός του, ποιες οι εισφορές και ποια η φορολογία
του... Με συγχωρείτε, αλλά μάλλον κάποιοι δεν
έχουν καταλάβει τι σημαίνει να υπηρετείς στον κρί-
σιμο τομέα της ασφάλειας και της εθνικής άμυνας
της χώρας. 

Διότι αν το είχαν αντιληφθεί, θα είχαν ως πρώτη
τους προτεραιότητα το αγαθό της ασφάλειας. 

Θα είχαν εξαιρέσει την αστυνομία και τα άλλα
σώματα, από τις περικοπές.

Θα είχαν σκύψει στα προβλήματα των ενστόλων.
Αυτών που «φυλάττουν Θερμοπύλες». Στο Αιγαίο,
στα βόρεια σύνορα, στον Έβρο, στα νότια παράλια
της Κρήτης, στο Ιόνιο Πέλαγος. Παντού, εκεί όπου
το διασυνοριακό έγκλημα, ζει και βασιλεύει.

Εκτός κι αν το κάνουν σκοπίμως, οπότε είναι
ακόμα πιο μεγάλες οι ευθύνες τους. 

Και επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, δεν υπαινίσ-
σομαι ότι δεν γίνεται τίποτε.

Αναγνωρίζω στην ηγεσία ότι στο πλαίσιο των δυ-
νατοτήτων της, προσπαθεί να αντιμετωπίσει την κα-
τάσταση που παρέλαβε. Δεν αρκεί όμως αυτό. Είναι
ήδη τρία χρόνια κυβέρνηση.

Αν δεν αλλάξουμε ρυθμούς εκσυγχρονισμού και
ανανέωσης του εξοπλισμού, των περιπολικών, αν
δεν κάνουμε προσλήψεις, αν δεν βελτιώσουμε την
εκπαίδευση, η σημερινή αστυνομία θα οδηγηθεί σε
πλήρη μαρασμό και ο Έλληνας αστυνομικός θα θυ-
ματοποιηθεί ακόμα περισσότερο. Αυτό θέλετε;

Δεν σας φτάνουν οι 129 νεκροί και οι χιλιάδες
τραυματίες; Δεν σας τρομάζουν οι μολότοφ, τα κα-
λάζνικοφ και οι χειροβομβίδες των τρομοκρατών
που καιροφυλακτούν να ξανα-σπείρουν το θάνατο;
Προφανώς και σας τρομάζουν. Αλλά πράξεις δεν
βλέπουμε. Γι’ αυτό διαμαρτυρόμαστε με τέτοια έν-
ταση και με τόσο οξύ λόγο ορισμένες φορές.

Πάρτε τις αποφάσεις σας, λοιπόν!
Και επειδή η απραξία των πολλών είναι χειρότερη

από τις αποφάσεις των λίγων, εμείς σας δηλώνουμε
καθαρά ότι δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια.
Και για να σας το πω κι αλλιώς, για μας, «η χειρό-
τερη απόφαση είναι η μη απόφαση». 

Εμείς έχουμε ορκιστεί να πράττουμε το καθήκον
μας και ελεγχόμαστε γι’ αυτό. Όχι μόνο πειθαρχικά.
Μας ελέγχει και η κοινωνία.

Κατά των πλειστηριασμών
Λέτε ότι καλλιεργείτε καλές σχέσεις μεταξύ αστυ-

νομίας και κοινωνίας, αλλά ούτε κι αυτό το βλέ-
πουμε. Μας βάζετε απέναντι με τα μέτρα για τους

πλειστηριασμούς. Δεν θα επιτρέψουμε, να στραφεί
η κοινωνία κατά των συναδέλφων μας. Δεν φταίει
σε τίποτε ο αστυνομικός να βλέπει το σπίτι του γεί-
τονά του, του συγγενή του να το παίρνουν οι τρά-
πεζες. Γιατί δεν νομίζω να υπάρχει συνάδελφος που
να έχει περιέλθει σε τέτοια οικτρή θέση αφού συ-
νήθως οι δόσεις για στεγαστικό δάνειο φεύγουν
απευθείας από τη μισθοδοσία.

Γι’ αυτό καλούμε και την κοινωνία να δει τα ζη-
τήματα της ασφάλειας και ως δικό της πρόβλημα.
Οι κοινωνικοί φορείς, οι άλλοι συνδικαλιστικοί φο-
ρείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, πρέπει να γί-
νουν κοινωνοί του ελλείμματος ασφαλείας που
υπάρχει στη χώρα, και να εκδηλώσουν το ενδιαφέ-
ρον τους.

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. κυρίες και κύριοι ποτέ δεν λειτούρ-
γησε συντεχνιακά.

Από την ίδρυσή της, εδώ και 30 χρόνια, πορεύε-
ται με σεβασμό στα δικαιώματα και των αστυνομι-
κών και των πολιτών. Γι’ αυτό έχει καταξιωθεί ο ρό-
λος της στην ελληνική κοινωνία και δεν βρέθηκε
ποτέ κανένας να μας κατηγορήσει ότι αγωνιζόμαστε
με ιδιοτέλεια. Όπως όλοι οι κρατικοί λειτουργοί
οφείλουν να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, την
ειρηνική συμβίωση και την ευημερία του τόπου, έτσι
κι εμείς, οφείλουμε πιστά να εργαζόμαστε για τον
ίδιο σκοπό». 

Τέλος, κλείνοντας την ομιλία του, υπενθύμισε ότι
« αύριο ξημερώνει η 8 του Μάρτη, η Ημέρα της Γυ-
ναίκας. Τιμούμε τις συναδέλφισσές μας, χαιρετί-
ζουμε τον αγώνα τους, στηρίζουμε τις προσπάθειες
της Γραμματείας Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και κα-
λούμε την Ηγεσία να τιμήσει κι αυτή την επετειακή
ημέρα, αποδεχόμενη τα αιτήματα των γυναικών της
Ελληνικής Αστυνομίας».

 της Π.Ο.ΑΣ.Υ. προς τα πολιτικά κόμματα

Μάρτιος 2018 ΝέαΑστυνομία



Με τεράστια επιτυχία, σε μια κα-
τάμεστη αίθουσα κεντρικού ξε-
νοδοχείου της πόλης των

Ιωαννίνων πραγματοποιήθηκε την Πα-
ρασκευή 16 Μαρτίου 2018, η ετήσια
Γενική Συνέλευση της Ένωσης. 

Οι εργασίες ξεκίνησαν με την εκλογή
Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης και
συνεχίστηκαν με την παρουσίαση του δι-
οικητικού και οικονομικού απολογισμού
από τον Πρόεδρο και τον Ταμία της
Ε.Α.Υ.Ι., οι οποίοι εγκρίθηκαν ομόφωνα
από το σώμα, όπως και η έκθεση της
Ελεγκτικής Επιτροπής. Ακολούθως, μετά
και τις τοποθετήσεις των μελών οι οποίες
κινήθηκαν συνολικά σε πνεύμα ενότητας
και συνεργασίας αλλά και παρουσίασης
νέων και εποικοδομητικών προτάσεων,
οι εργασίες της Γ.Σ έκλεισαν αποτυπώ-
νοντας το μήνυμα πως όλοι μαζί ενωμέ-
νοι μπορούμε να διεκδικήσουμε και να
επιτύχουμε το καλύτερο για τους συνα-
δέλφους τους οποίους εκπροσωπούμε,
αλλά και για τους πολίτες οι οποίοι μας
στηρίζουν και επιβραβεύουν το έργο μας.

Στη συνέχεια ακολούθησε ενημερω-
τική ημερίδα για τρέχοντα ζητήματα ερ-
γασιακά - ασφαλιστικά - συνταξιοδοτι-
κά, η οποία περιελάμβανε και ενημέρω-

ση για το Ταμείο Επαγγελματικής
Ασφάλισης Αστυνομικών – Πυροσβε-
στών - Λιμενικών (Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ).

Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία
τους, κλιμάκιο της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων απο-
τελούμενο από τον Πρόεδρο κ. ΓΕΡΑΚΑ-
ΡΑΚΟ Γρηγόριο, τον Γενικό Γραμματέα κ.
ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ Γεώργιο και τον Αντιπρό-
εδρο Οικονομικών κ. ΠΑΝΤΑΖΗ Βασί-
λειο, ο νομικός σύμβουλος της Π.Ο.ΑΣ.Υ
κ. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ Χαράλαμπος, αντι-
προσωπεία του Δ.Σ του Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ απο-
τελούμενη από τον Αντιπρόεδρο κ. ΓΟΥ-
ΣΙΑ Θεόδωρο, τον Οργανωτικό Γραμμα-
τέα κ. ΛΙΤΣΙΟ Απόστολο, τον Διαχειριστή
κ. ΣΥΡΣΥΡΗ Φώτιο και το Μέλος κ. ΑΘΑ-
ΝΑΣΙΟΥ Παναγιώτη, ο Γενικός Αστυνο-
μικός Διευθυντής Περιφέρειας Ηπείρου
Υποστράτηγος κ. ΣΚΟΥΜΑΣ Κωνσταντί-
νος, ο Αστυνομικός Διευθυντής Ιωαννί-
νων κ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Ιωάννης, καθώς και
τα προεδρεία των πρωτοβαθμίων Ενώσε-
ων Αστυνομικών της Ηπείρου (Άρτας, Θε-
σπρωτίας & Πρέβεζας), της Ένωσης Αξιω-
ματικών Ηπείρου, της Ένωσης Αποστρά-
των & της Ι.Ρ.Α του Νομού μας καθώς και
του συλλόγου Πολιτικού Προσωπικού
Ηπείρου-Κέρκυρας.

Μετά τους καθιερωμένους χαιρετι-
σμούς, οι ομιλητές ενημέρωσαν αναλυ-
τικά και διεξοδικά το σώμα για τα τρέ-
χοντα ζητήματα που απασχολούν τον
κλάδο, ιδιαίτερη δε έμφαση δόθηκε στις
διατάξεις του νέου μισθολογίου
(Ν.4472/2017) και στις δυσμενείς συ-
νέπειες που αυτές επιφέρουν στο σύνο-
λο του αστυνομικού προσωπικού, κα-
θώς και για τις ενέργειες της Ομοσπον-
δίας για την κατάργηση αυτού επί του
συνόλου, μέσω της προσβολής της
συνταγματικότητας του.

Για τα οφέλη από την εγγραφή μας
στο (Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ), μίλησε στην συνέχεια
κατά την αναλυτική παρουσίασή του ο
Οργανωτικός Γραμματέας του Ταμείου,
ενώ στην συνέχεια δόθηκαν απαντήσεις
σε πληθώρα ερωτημάτων που τέθηκαν

από τα μέλη μας τα οποία εκδήλωσαν το
έντονο ενδιαφέρον τους.

Η Ένωσή μας αισθάνεται την ανάγκη
να ευχαριστήσει τα μέλη που ανταπο-
κρίθηκαν στο κάλεσμα της, αλλά και
τους παρισταμένους, έγκριτους ομιλη-
τές και καλεσμένους για την παρουσία
τους αλλά και για την λεπτομερή και εμ-
περιστατωμένη ενημέρωση που παρεί-
χαν στο σώμα, καταλήγει η ανακοίνωση
του σωματείου.

ΚΙΛΚΙΣ
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένω-
σης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Πειραιά είχε διαδοχικές συναντή-

σεις με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Πειραιά, Ταξίαρχο κ. Γεώρ-
γιο ΠΑΠΠΑ με τον Διευθυντή της Διεύ-
θυνσης Ασφαλείας Αττικής, Υποστράτη-
γο κ. Γεώργιο ΨΩΜΑ και τον Γενικό
Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής (Γ.Α.Δ.Α),
Υποστράτηγο κ. Χρήστο Παπαζαφείρη
στους οποίους έθεσε εφτά καίρια ζητή-
ματα:

1) Τη μη τήρηση των διατάξεων σχε-
τικά με τους κανόνες υγιεινής, μέτρα
ασφαλείας και γενικότερα τις συνθήκες
εργασίας στις Υπηρεσίες της Διεύθυν-
σης. 

2) Τη μη χορήγηση των οφειλομένων
Ημερήσιων Αναπαύσεων στο Προσωπι-
κό και την σταδιακή αύξηση τους. 

3) Την τεράστια έλλειψη προσωπικού
και ταυτόχρονα τις συνεχείς διαταγές
για μέτρα τάξης, συνοδείες, διάθεση
προσωπικού σε εκδηλώσεις, δικαστήρια
κ.λπ., καθώς επίσης και της πληθώρας
αποσπάσεων, προσωρινών μετακινήσε-
ων και διαθέσεων του προσωπικού, σε
υπηρεσίες εκτός διεύθυνσης. 

4) Τη φύλαξη ευπαθών στόχων και
την καταστρατήγηση του Π.Δ
141/1991. 

5) Τη μη τήρηση των διατάξεων του
Π.Δ 394/2001 όπως τροποποιήθηκε

με το Π.Δ. 173/2013. Μη ανακοίνωση
της υπηρεσίας σε εβδομαδιαία βάση. 

6) Την επαναδραστηριοποίηση του
θεσμού της αμειβόμενης πεζής περιπο-
λίας για όποιον επιθυμεί και 

7) Έθιξαν την ακαταλληλότητα των
υπηρεσιακών οχημάτων, που έχει σαν
αποτέλεσμα την επικινδυνότητα για το
προσωπικό, αλλά και τους πολίτες,
αφού τα περισσότερα είναι παλιά και
καταπονημένα. Απαιτήσαμε οι συνάδελ-
φοι, να διατάζονται διενεργούν υπηρε-
σίες μόνο με ασφαλή και κατάλληλα ΙΧΕ
υπηρεσιακά οχήματα κ.λπ.

Η Ένωση στη συνέχεια, ανακοίνωσε
ότι το αίτημά της, ειδικά για την έγκαιρη
γνωστοποίηση ενίσχυσης λήψης μέ-
τρων ασφαλείας από τις Διευθύνσεις για
γνωστές εκδηλώσεις, έγινε αποδεκτό

και εκδόθηκε Διαταγή της Γ.Α.Δ.Α.
Ωστόσο, παρά την έκδοση της διαταγής,
διοικητές, επικεφαλείς Υποδιευθύνσε-
ων, δεν λαμβάνουν υπ’ όψη τόσο τις
Διαταγές του κ. Γενικού, όσο και το
σχετικό Π.Δ. 394/2001 και ζητούν ενί-
σχυση της Υπηρεσίας τους (Υ.Α.Ν.Α.)
την 00:30 ώρα το βράδυ της 30-03-
2018, για λήψη μέτρων ασφάλειας από
τις 11:00 το πρωί της ίδιας ημέρας, με
τόπο διεξαγωγής των μέτρων το Λαύ-
ριο. Αποτέλεσμα των ανωτέρω, η διατα-
γή για ενίσχυση, με αστυνομικό από τον
Πειραιά, να φτάσει στην Υ.Α.Π. μετά της
00:30 η ώρα. Το πιο εξωφρενικό είναι
ότι πουθενά στο έγγραφο δεν γίνεται
μνεία για όχημα μεταφοράς των αστυ-
νομικών από την έδρα της Υπηρεσίας
τους στο Λαύριο» κ.λπ.

Μέτα από άμεση παρέμβαση των
προεδρείων των Ενώσεων Πειραιά και
Αθηνών, θα ληφθεί τουλάχιστον μέρι-
μνα από την Διοίκηση της Διεύθυνσης

Ασφάλειας Αττικής για την μεταφορά
των διατιθέμενων αστυνομικών με υπη-
ρεσιακό λεωφορείο από την Γ.Α.ΔΑ. στο
Λαύριο.

Για όλα τα ζητήματα του Πειραιά ενημερώθηκαν όλοι,
από τον Ταξίαρχο ως τους Υποστρατήγους

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ενωμένοι μπορούμε να επιτύχουμε το καλύτερο 

Τον Γενικό Επιθεωρητή Αστυ-
νομίας Βορείου Ελλάδας Αν-
τιστράτηγο κ. Ανδρέα ΑΠΟ-

ΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ, κάλεσε η Π.Ο.ΑΣ.Υ.
να ανταποκριθεί στον αίτημα της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Κιλκίς με θέμα συντήρηση υπηρε-
σιακών οχημάτων. 

«Η Ομοσπονδία μας, υποστηρι-
κτικά στο υπ’ αριθμ. 7/2018 από
15/03/2018 κοινοποιηθέν και σε
εσάς έγγραφο της Ένωσης Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Κιλκίς, σας ζητά
όπως μεριμνήσετε εκ του θεσμικού
σας ρόλου και στο μέτρο των υπη-
ρεσιακών δυνατοτήτων όπως, η
συντήρηση και η προμήθεια υπηρε-
σιακών οχημάτων να επισπευτεί, με
γνώμονα την διασφάλιση της σω-
ματικής ακεραιότητας των συναδέλ-
φων μας και βεβαίως αυτού της πα-
ροχής υψηλών υπηρεσιών ασφάλει-
ας προς την τοπική κοινωνία της
Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς».

Αξιόπιστα
περιπολικά,
αξιόπιστες
περιπολίες

ΝέαΑστυνομία Μάρτιος 2018

Πλούσιες οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Ιωαννίνων
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Ηανομία και ο εξτρεμισμός από αυτοκαλού-
μενες ομάδες νεαρών ατόμων που λυμαί-
νουν και βανδαλίζουν το κέντρο των Αθη-

νών και των μεγάλων πόλεων ανά την επικράτεια,
δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να συνεχιστεί υπό
το κράτος της αναλγησίας και της εξοργιστικής
αδιαφορίας. 

Αυτό τονίζει η Π.Ο.ΑΣ.Υ. με έγγραφό της προς
την πολιτική και φυσική ηγεσία με αφορμή τις κα-
ταγγελίες της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αθηνών, για όσα τραγικά σημειώνονται στο κέντρο
της πρωτεύουσας.

«Η διάλυση της Ομάδας Δ.Ε.Λ.Τ.Α. η αποδυνά-
μωση των διμοιριών ΥΜΕΤ – ΥΑΤ όχι μόνο αναθε-
ώρησαν το επιχειρησιακό δόγμα αντιμετώπισης
αυτών των φαινομένων, αλλά έδωσαν και ζωτικό
χώρο έκφρασης και ανάπτυξης σε πολλές των πε-
ριπτώσεων μάλιστα με ανθρωποκτόνες προθέσεις.

Επαφίεται λοιπόν η λύση του προβλήματος στην
πολιτική που προτίθεται να εφαρμόσει η Κυβέρνη-
ση, με γνώμονα την προάσπιση της περιουσίας των
Ελλήνων πολιτών καθώς και της προάσπισης της
σωματικής ακεραιότητας των συναδέλφων μας,
λύση όμως που για να εφαρμοστεί, θα πρέπει οι
όποιες πολιτικές ιδεοληψίες και πολιτικά αφηγή-
ματα να μην εμφιλοχωρούν τεχνηέντως στους κόλ-
πους των ενστόλων.

Δυστυχώς, παρήλθαν τέσσερις δεκαετίες και το
πρόβλημα αυτό συνεχίζει να διαιωνίζεται, καίτοι
πολιτικό, με πρόσημο και χαρακτήρα αναγωγής σε
αστυνομικής φύσεως, αναδεικνύοντας για πολλο-
στή φορά την ανικανότητα της πολιτείας να το επι-
λύσει και τη μετατόπιση των ευθυνών της.

Η διάβρωση του κοινωνικού ιστού και τα αδιέ-
ξοδα που αντιμετωπίζει η νεολαία μας, σαφώς και
επιδέχονται πολιτικών και κοινωνικών αναλύσεων
και ουχί αστυνομοκρατούμενες αποφάσεις και κα-

τασταλτικές αντιλήψεις. Οι προαναφερόμενες υπη-
ρεσίες, θα αναβαθμισθούν στα επίπεδα της πρό-
ληψης και μόνο, με όρους κοινωνίας και έννομου
συμφέροντος. Στα πλαίσια αυτά σας επισυνάπτουμε
και το υπ΄ αριθμ. 032 από 02/03/2018 έγγραφο
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, με
την προσδοκία ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα
εγκύψουν πραγματικά για την απομείωση και στα-
διακή εξάλειψη του φαινομένου αυτού».

Οι συναντήσεις με τους Διοικητές
Στη συνάντηση που πραγματοποίησε η Ένωση

Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, με τον Γενικό
Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής Υποστράτηγο κ.
ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ Χρήστο, τέθηκαν πέραν των λοι-
πών θεμάτων και το ζήτημα της μη τήρησης της
εβδομαδιαίας υπηρεσίας, καθώς και το καθημερινό
φαινόμενο σε πολλές Διευθύνσεις της Γ.Α.Δ.Α. να
τροποποιείται η υπηρεσία την τελευταία στιγμή
(ακόμα και αργά το βράδυ). Το σωματείο ανακοί-
νωσε ότι μετά από τις παρεμβάσεις του εκδόθηκαν
διαταγές με βάση τις οποίες οι λήψεις αστυνομικών
μέτρων για προγραμματισμένες συναθροίσεις –
συγκεντρώσεις – αθλητικές συναντήσεις – επισκέ-
ψεις επισήμων κ.λπ. θα εκδίδονται μέχρι την 13:00
της Παρασκευής για όσα γεγονότα είναι προγραμ-
ματισμένα να λάβουν χώρα από 06:00 της επόμε-
νης Δευτέρας μέχρι την 06:00 της μεθεπόμενης
Δευτέρας. Για μη προγραμματισμένες συναθροίσεις
- συγκεντρώσεις - αθλητικές συναντήσεις - επι-
σκέψεις επισήμων κ.λπ. οι Διαταγές, θα εκδίδονται
στον ελάχιστο δυνατό χρόνο και ει δυνατόν, μέχρι
τη 13:00 της προηγούμενης ημέρας.

Οι ημερήσιες αναπαύσεις χορηγούνται εντός
συγκεκριμένου χρονικού περιορισμένου πλαισίου
και προς το σκοπό εξάλειψης παραπόνων του προ-
σωπικού, για πρώτη φορά μαζί με την αυτοδίκαιη

χρήση ημερησίων αναπαύσεων, γίνεται μνεία,
όπως οι Προϊστάμενοι – Διοικητές Υπηρεσιών να
ορίσουν Αξιωματικό, ο οποίος θα παρακολουθεί
την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.
394/2001, (χρόνος εργασίας αστυνομικού προ-
σωπικού) και θα τους αναφέρει εντός του καθορι-
σμένου χρονικού πλαισίου του 15νθημέρου , αν
υφίστανται αστυνομικοί της Υπηρεσίας τους οι
οποίοι δεν έχουν λάβει τις προβλεπόμενες ημερή-
σιες αναπαύσεις.

Μέλη του ΔΣ της ΕΑΣΥΑ μαζί με αντιπροσώπους
της Π.Ο.ΑΣ.Υ. που υπηρετούν στην Άμεση Δράση
συναντήθηκαν στις 13-3-2018 με τον Διευθυντή
Άμεσης Δράσης Αττικής, Ταξίαρχο κ. ΟΣΤΑΔΗΜΗ-
ΤΡΗ Νικόλαο. Η αντιπροσωπεία επέδωσε υπόμνη-
μα με τα βασικότερα εργασιακά προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι που υπηρετούν στην
ιστορικότερη ίσως Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυ-
νομίας. Ανάλογη συνάντηση έγινε και με τον διοι-
κητή της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής Υποστρά-
τηγο κ. Γεώργιο ΨΩΜΑ.

Επίσης, αντιπροσωπεία του ΔΣ μαζί με εκλεγμέ-
νους αντιπροσώπους στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. που υπηρε-
τούν στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων

Αττικής πραγματοποίησε συνάντηση με την ηγεσία
της Δ.Α.Ε.Α.. Παρόντες ήταν ο Διευθυντής Δ.Α.Ε.Α.
Ταξίαρχος κ. ΣΑΝΙΔΑΣ Παρασκευάς, ο Διοικητής
Υ.Α.Τ. Ταξίαρχος κ. ΤΣΙΡΟΣ Σπυρίδων, ο Διοικητής
Υ.ΜΕ.Τ. Ταξίαρχος κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Γεώργιος, οι
Υποδιοικητές των δύο Υπηρεσιών και οι Τμηματάρ-
χες των εννέα Τμημάτων της Υπηρεσίας.

Στη συνάντηση παρευρέθη ο Αρχηγός του Σώ-
ματος της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ.
ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Κωνσταντίνος, ο οποίος πραγματο-
ποιούσε επίσκεψη στην έδρα της Υπηρεσίας και
όταν ενημερώθηκε για τη συνάντηση που λάμβανε
χώρα προσήλθε κι επί τουλάχιστον μία ώρα άκουσε
τα ζητήματα που έθεσε η Ένωση προκαλώντας
ταυτόχρονα ευχάριστη έκπληξη σε όλους τους πα-
ρευρισκόμενους.

Ε πίθεση με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό
που αποτελούταν από γκαζάκια και δοχεία
με βενζίνη, πραγματοποίησαν άγνωστοι στο

πάρκινγκ του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Δυτικής Αττι-
κής στο Περιστέρι, καταστρέφοντας τρία υπηρε-
σιακά οχήματα και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τις
ζωές των συναδέλφων που βρίσκονταν εκείνη την
ώρα σε υπηρεσία. Οι δράστες προσέγγισαν τον
χώρο στάθμευσης των υπηρεσιακών οχημάτων,
αφού το μόνο που τον διαχωρίζει από παρακείμενη
παιδική χαρά είναι ένας υποτυπώδης φράκτης.

Η Ένωση Δυτικής Αττικής μετά και από καταγ-
γελίες συναδέλφων για το συγκεκριμένο κτίριο στο
οποίο συστεγάστηκαν οι υπηρεσίες Τροχαίας Πε-

ριστερίου και Αιγάλεω μετά την συνένωση τους το
καλοκαίρι, είχε εκφράσει τις έντονες ανησυχίες και
τις αντιρρήσεις της για την καταλληλότητα του
συγκεκριμένου κτιρίου και για το κατά πόσο πλη-
ρούσε τις προϋποθέσεις ασφαλείας και κάλυπτε
τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί υπο-
χρεωτικών μέτρων και προδιαγραφών σχετικά με
την ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και τους
κανονισμούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Εν-
στάσεις τις οποίες εξαρχής είχε εκφράσει και εγ-
γράφως προς το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., καλώντας
για την άμεση εφαρμογή των προβλεπομένων προ-
κειμένου να εξεταστεί η καταλληλότητα και σε κάθε
περίπτωση να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία

καθώς και η ασφάλεια των συναδέλφων.
Δυστυχώς οι ανησυχίες μας δεν εισακούστηκαν

για άλλη μία φορά από κανέναν με αποτέλεσμα να
συμβεί αυτό το τραγικό περιστατικό, ευτυχώς του-
λάχιστον σήμερα, χωρίς ανθρώπινα θύματα αφού
για καλή μας τύχη δεν σημειώθηκε κάποια ισχυρή
έκρηξη που θα είχε καταστροφικά αποτελέσματα
ακόμα ίσως και τον θανάσιμο τραυματισμό των
συναδέλφων που προς τιμή τους έτρεξαν και προ-
σπάθησαν να σβήσουν την φωτιά .

Παρακαλούμε για την χωρίς πλέον καθυστέρηση
από πλευράς της ηγεσίας, άμεση εφαρμογή των
νόμων, ενδελεχή έλεγχο περί καταλληλότητας ή μη
του συγκεκριμένου κτιρίου και των εγκαταστάσεών

του, καθώς η συνεχιζόμενη εκκωφαντική παρανο-
μία θέτει σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές των εκεί υπη-
ρετούντων αστυνομικών και των πολιτών που επι-
σκέπτονται την εν λόγω υπηρεσία. 

Δυστυχώς οι ανησυχίες μας δεν εισακούστηκαν

Μάρτιος 2018 ΝέαΑστυνομία

ΗΠανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών
Υπαλλήλων, συναισθανόμενη τη βαριά ευ-
θύνη που απορρέει από το ρόλο της, ως

καθοριστικού παράγοντα συνδιαμόρφωσης των
αστυνομικών πραγμάτων στη χώρα μας, με αφορ-
μή την τελευταία αιματηρή ληστεία με θύμα ένοικο
οικίας που αντιστάθηκε στην εισβολή των κακο-
ποιών, αλλά και τα δεκάδες άλλα σοβαρά κρού-
σματα εγκληματικότητας, ανομίας και παραβατικής
συμπεριφοράς που απασχολούν καθημερινά την
κοινή γνώμη, οφείλει να ζητήσει την προσοχή όλων
και ιδίως των κυβερνώντων, τονίζοντας για ακόμα
μια φορά ότι, το αγαθό της ασφάλειας πρέπει να

αποτελεί πρώτη τους προτεραιότητα, όχι στα λόγια,
αλλά στην πράξη.

Τις άγιες τούτες ημέρες των Παθών του Κυρίου,
όπου η Χριστιανοσύνη προσμένει την εκ νεκρών
Ανάστασή Του, δυστυχώς, οι κοινωνικές ανισότη-
τες και τα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας,
εξακολουθούν να προκαλούν και να μας θυμίζουν
ότι για το υπέρτατο αγαθό του ανθρώπου, τη ζωή
και τη διατήρησή της, η οργανωμένη πολιτεία διαρ-
κώς στρουθοκαμηλίζει.

Χωρίς καμία διάθεση απαξίωσης του έργου της
Ελληνικής Αστυνομίας στον τομέα της πρόληψης
και καταστολής του εγκλήματος, επισημαίνουμε,

ωστόσο, ότι απέχουμε παρασάγγες όχι από το ιδε-
ατό, αλλά από το κοινά παραδεκτό και επιβαλλό-
μενο μοντέλο αστυνομίας τάξης και ασφάλειας.
Παρά τις εξαγγελίες περί αναδιάρθρωσης και εξοι-
κονόμησης δύναμης, η πραγματικότητα βοά. Αστυ-
νομικά Τμήματα «πρωτοπορούν» στην ανεπάρκειά
τους, αστυνομικές δυνάμεις κατασπαταλώνται λό-
γω μη ορθολογικής διαχείρισης του ανθρώπινου
δυναμικού, εργασιακές συνθήκες απαράδεκτες,
άγχος, ανασφάλεια και αβεβαιότητα για το αύριο
εντός κι εκτός αστυνομίας, είναι η εικόνα που βιώ-
νουμε όλοι όσοι, χωρίς παρωπίδες, αγωνιούμε για
το μέλλον της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η Ομοσπονδία μας, ευχόμενη ταχεία ανάρρωση
στο θύμα της τελευταίας ληστείας, αλλά και να μην
ξαναβρεθεί άλλος συμπολίτης μας ανυπεράσπιστος
μπροστά σε αδίστακτους κακοποιούς, καλεί την συν-
τεταγμένη Πολιτεία να αντιληφθεί τις δικές της ευ-
θύνες και εφόσον πράγματι επιδιώκει την ανάπτυξη
και την ευημερία του τόπου, να αποδείξει εμπράκτως
την απαιτούμενη αποφασιστικότητά της για την ανά-
ταση του αστυνομικού συστήματος στη χώρα μας και
την συνεπακόλουθη εδραίωση του αισθήματος
ασφαλείας παντού και για όλους.

Όλα τα άλλα είναι μικροπολιτική και κροκοδείλια
δάκρυα που δε μας αφορούν.

Πάρτε μέτρα για την ανάταση της Ελληνικής Αστυνομίας
Μείζον θέμα για την ελληνική κοινωνία και η εγκληματικότητα

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Η ανομία στο κέντρο των Αθηνών καλά κρατεί
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ΑΧΑΪΑ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγ-
ματοποιήθηκε στην είσοδο του λι-
μανιού της Πάτρας, στις 29 Μαρ-

τίου 2018 με τη συμμετοχή της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας
(ΕΑΥΑ) και αλλων φορέων που αντι-
δρούν στο πρόβλημα που έχει δημιουρ-
γηθεί από τους αλλοδαπούς που προ-
σπαθούν να διαφύγουν προς την Ιταλία.

Με κοινή ανακοίνωσή τους, η ΕΑΥΑ
και η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού
Σώματος, τονίζουν ότι το ενδιαφέρον
της πολιτείας συνεχίζει να είναι ανύπαρ-
κτο, οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώ-
πων αυτών παραμένουν άθλιες και τεί-
νουν να ομοιάζουν με αυτές άλλων πε-
ριοχών που πρόσφατα όλοι θαυμάσαμε.
Παράλληλα καθημερινά το σύνολο των
Αστυνομικών και Λιμενικών δυνάμεων

της περιοχή αναλώνεται σε μια διαδικα-
σία απομάκρυνσης των αλλοδαπών από
τις περιφράξεις του Λιμανιού, ένα ατέρ-
μονο πέρα-δώθε εκατοντάδων ατόμων
που προσπαθούν κατά ομάδες και από
διάφορα σημεία να παραβιάσουν τις πε-
ριφράξεις. Η όλη κατάσταση που επι-
κρατεί έχει οδηγήσει κατοίκους, επαγ-
γελματίες οδηγούς, μεταφορικές εται-
ρίες, τουρίστες, Λιμενικούς και Αστυνο-
μικούς στα όρια των αντοχών τους.

Μετά τα ανωτέρω και αφού το πρό-
βλημα είναι κυρίως ανθρωπιστικό αλλά
προκαλεί επιπλέον πολλά προβλήματα
στην εύρυθμη ζωή της πόλης της Πά-
τρας αλλά και του λιμανιού, του εμπο-
ρίου και του τουρισμού προτείνουμε και
καλούμε εκ νέου όπως άμεσα:

-Οι ηγεσίες των Σωμάτων να προ-

βούν στην σύσταση ειδικών υπηρεσιών
στην Πάτρα, όπως έχουμε εδώ και και-
ρό προτείνει, με σκοπό την αντιμετώπι-
ση της παράτυπης μετανάστευσης στην
περιοχή μας, στελεχωμένη βέβαια με
Αστυνομικούς και Λιμενικούς που θα
ενισχύσουν την περιοχή, έως την απο-
κατάσταση του προβλήματος.

-Οι αρμόδιες υπηρεσίες να λάβουν
άμεσα πρωτοβουλίες για την προσωρινή
στέγαση σε ειδικά διαμορφωμένες δομές,
την σίτιση και υγειονομική περίθαλψη των
αλλοδαπών, την απογραφή και το διαχω-
ρισμό τους ανά κατηγορία με άμεση απο-
μάκρυνση των παράτυπων μεταναστών.

-Η Τοπική Αυτοδιοίκηση να λάβει
πρωτοβουλίες και να απαιτήσει άμεση και
οριστική επίλυση του προβλήματος από
την κεντρική εξουσία μετά από σύγκληση

όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
-Οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι

της περιοχής μας να θέσουν και πάλι το
ζήτημα στην Βουλή των Ελλήνων.

-Η Εισαγγελική Αρχή να διεξάγει,
εφόσον κρίνει, έρευνα σχετικά με την πι-
θανή ύπαρξη κυκλωμάτων διευκόλυνσης
της παράτυπης μετανάστευσης και εκμε-

τάλλευσης των αλλοδαπών, όπως μεταξύ
άλλων έχει αναφερθεί σε δημοσιεύματα.

-Ο Οργανισμός Λιμένα Πατρών Α.Ε.
να προβεί άμεσα στην κατασκευή όλων
των απαραίτητων υποδομών αποτροπής
της παράτυπης μετανάστευσης και ειδι-
κότερα την ανακατασκευή της περίφρα-
ξης του Λιμένα.

ΛΑΣΙΘΙ

H Ένωση Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Λασιθίου απευθύνθηκε
στον αναπληρωτή υπουργό

Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα και τον
ενημέρωσε για ένα μείζον ζήτημα που
τίθεται εκ μέρους των συναδέλφων μας
και χρήζει άμεσης δικής του παρέμβα-
σης προκειμένου να αντιμετωπιστεί
προτού λάβει επικίνδυνες διαστάσεις για
την ομαλή λειτουργία της Ελληνικής
Αστυνομίας στο Νομό Λασιθίου.

«Ο νομός μας, όπως γνωρίζεται, -γε-
ωγραφικά τοποθετημένος στο σταυρο-
δρόμι τριών ηπείρων-, αποτελεί το νοτιό-
τερο άκρο της Ευρώπης και ως εκ τούτου
αντιμετωπίζει όλα τα σύγχρονα προβλή-
ματα και απειλές από άποψη ασφαλείας.
Η ταραγμένη εποχή που ζούμε, με πολε-
μικές συγκρούσεις στη γειτονιά μας, με
τα κύματα μεταναστών να καταφτάνουν
και στα δικά μας μέρη, με τις απειλές και
τα χτυπήματα της διεθνούς τρομοκρατίας
στον περίγυρό μας και με μια σειρά άλ-
λων φαινομένων που δεν πρέπει να
αγνοούμε, μας κάνουν να προβληματιζό-
μαστε για την υπάρχουσα κατάσταση και
να ανησυχούμε για το μέλλον.

Οι επιφορτισμένες με την κατοχύρω-
ση της ασφάλειας στον τόπο μας Αρχές,
και ειδικότερα η Ελληνική Αστυνομία, θα
θέλαμε να είναι σε θέση να ανταποκρί-
νεται στο ρόλο της με μεγαλύτερη δυ-
ναμική και αποφασιστικότητα, όπως
επιτάσσει άλλωστε και το θεσμικό πλαί-

σιο λειτουργίας της. Κοινή διαπίστωσή
μας ωστόσο είναι ότι απέχουμε από αυ-
τό, δεδομένου ότι υπαρκτά προβλήματα,
όπως η έλλειψη δύναμης, οι προβλημα-
τικές υποδομές και η έλλειψη υλικοτε-
χνικών μέσων καθηλώνουν το υπάρχον
ανθρώπινο δυναμικό και του στερούν τη
δυνατότητα μεγαλύτερης απόδοσης στα
καθήκοντα που έχει ταχθεί να υπηρετεί.

Αυτά τα προβλήματα είναι γνωστά και
στην Ηγεσία, η οποία με την πρόσφατη
αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, επιχεί-
ρησε να βελτιώσει την κατάσταση. Η
πραγματικότητα ωστόσο καταδεικνύει ότι
απαιτούνται επιπλέον αποφάσεις διότι οι
νέες υπηρεσίες που προέκυψαν από τη
συγχώνευση, δεν μπορούν να ανταπο-
κριθούν λόγω της έλλειψης δύναμης που
εξακολουθεί να υφίσταται στο νομό μας.

Η δυστοκία που παρατηρείται στην
κάλυψη της οργανικής δύναμης, συνί-
σταται στο γεγονός ότι υπάρχει απρο-
θυμία υπηρέτησης στο νομό μας εξαι-
τίας αντικειμενικών δυσκολιών και προ-
βλημάτων που καλούνται να αντιμετω-
πίσουν όσοι θα ήθελαν να υπηρετήσουν
στο νησί, όντας από άλλες περιοχές της
χώρας. Η οικονομική κρίση επιδείνωσε
τα οικονομικά δεδομένα όλων, η νη-
σιωτικότητα συνοδεύεται από εγγενή
προβλήματα, η τουριστική κίνηση δημι-
ουργεί πρόσθετη επιβάρυνση στα θέμα-
τα της κατοικίας και της διαβίωσης γε-
νικά, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να

θέτουν το ερώτημα ποιος και πώς θα
καλύπτει το αυξημένο κόστος ζωής και
υπηρέτησης σε μια τέτοια περιοχή;

Τα εύλογα αυτά ερωτήματα συνο-
δεύονται και από ένα αίσθημα πικρίας και
αδικίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα
για άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλή-
λων, που επιλέγουν να υπηρετήσουν στο
νομό μας και για τους οποίους έχει υπάρ-
ξει εκ μέρους της πολιτείας η σχετική πρό-
βλεψη - πρόνοια. Ο νομοθέτης μερίμνησε
έτσι ώστε ο νομός μας να έχει ενταχθεί
στις προβληματικές και άγονες περιοχές
και με σχετικές ρυθμίσεις (ν.4461/2017
και Αποφάσεις υπουργού Υγείας Α2α/ΓΠ
οικ.42875, ΦΕΚ 1078/Β/ 9/6/2015
και Αριθμ. ΥΙΟα/Γ.Π. οικ.60934 ΦΕΚ
2050/Β/29-7-2014) να παρέχονται κί-
νητρα στους υπαλλήλους του τομέα υγεί-
ας, που ως γνωστόν αποτελεί μαζί με την
ασφάλεια τους δυο βασικούς πυλώνες της
τουριστικής μας βιομηχανίας.

Επειδή από όσα σας εκθέσαμε προκύ-
πτει αβίαστα η αναγκαιότητα ένταξης και
του αστυνομικού προσωπικού που καλεί-
ται να στελεχώσει κενές οργανικές θέσεις
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου στις
κατηγορίες των δημοσίων υπαλλήλων
που απολαμβάνουν ειδικών κινήτρων πα-
ρακαλούμε όπως εξετάσετε το αίτημά μας
και να δώσετε θετική διέξοδο σε ένα
υπαρκτό πρόβλημα που όσο δεν αντιμε-
τωπίζεται θα οξύνεται και σε μέλλοντα
χρόνο θα λάβει εκρηκτικές διαστάσεις».

Για όλους να ισχύσουν οι ρυθμίσεις περί
προβληματικών και άγονων περιοχών 

ΛΑΚΩΝΙΑ

Στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης
πίτας της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Λακωνίας παραβρέ-

θηκε ο Γενικός Γραμματέας Συντονι-
σμού του Υπουργείου Εσωτερικών, κ.
Τζανέτος Φιλιππάκος.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τι-
μήθηκαν ο Αρχ/κας Νικόλαος Ζωγρά-

φος, ως ο πρώτος Έλληνας αστυνομι-
κός συμβατός δότης μυελού των
οστών, ο οποίος με την πράξη του χά-
ρισε ζωή σε ένα συνάνθρωπό μας και ο
Α/Β ε.α. Γρηγόριος Μπακάρας για την
πολυετή και πολύτιμη προσφορά του ως
πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Λακωνίας.

Τιμητικές βραβεύσεις

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Με τον Προϊστάμενο Επιτελείου
Α.Ε.Α. Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ
ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ συναντήθηκαν

ο πρόεδρος κ. Γιώργος ΠΙΚΡΑΚΗΣ και
ο γενικός γραμματέας κ. Χρήστος ΑΝΑ-
ΜΟΥΡΛΟΥ, της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, παρου-
σία του προέδρου της Ομοσπονδίας κ.
Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ και του Αντι-
προέδρου θεμάτων επιμόρφωσης αστυ-
νομικών και ειδικού γραμματέα κ. Σταύ-
ρου ΜΠΑΛΑΣΚΑ.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν το
αίτημα της Ένωσης για άμεση ενίσχυση
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου
με ανθρώπινο δυναμικό ώστε να μην
επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο, το ερ-
γασιακό καθεστώς και οι συνθήκες ερ-
γασίες του προσωπικού της Διεύθυνσης

ενόψει της τουριστικής περιόδου, η
οποία προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα
απαιτητική και για την αστυνομία, λόγω
της αυξημένης επισκεψιμότητας ημεδα-
πών και αλλοδαπών τουριστών στην
Κρήτη. Οι συνάδελφοι έθεσαν με έμφαση
το πλαίσιο εργασίας των συναδέλφων
στο Αεροδρόμιο του Ηρακλείου και στις
όμορες περιοχές, και ζήτησαν την ενί-
σχυση του Α.Τ. Αερολιμένα και Α.Τ. Χερ-
σονήσου με τη διαδικασία των εκτάκτων
μεταθέσεων.

Από την πλευρά του ο κ. Επιτελάρχης
δεσμεύτηκε ότι το αίτημα θα ικανοποι-
ηθεί στο πλαίσιο της ενίσχυσης των
αστυνομικών υπηρεσιών όλων των αε-
ροδρομίων, που πράγματι παρουσιάζουν
ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον τους
θερινούς μήνες.

Ενισχύστε το Ηράκλειο ενόψει
τουριστικής περιόδου

Όχι σε νέα «Ειδομένη» στην Πάτρα

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Στον Διευθυντή Αστυνομίας Φθιώτιδας απευθύνθηκε η Ένωση
Αστυνομικών Φθιώτιδας μετά τα παράπονα συναδέλφων μας
για την μη έκδοση της υπηρεσίας σε εβδομαδιαία βάση. Όπως

τονίζει στο σχετικό έγγραφό της, η Ένωση επικοινώνησε απογευμα-
τινές ώρες της 19-03-2018, με όλες τις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Φθιώτιδας και διαπίστωσε ότι, στα Τ.Μ.Δ. Λαμίας,

Α.Τ.Αμφίκλειας και Α.Τ. Δομοκού η Υπηρεσία είχε εκδοθεί μόνο για
την σήμερον 20-03-2018, ενώ στο Τ.Τ. Λαμίας έως και την αύριον
21-03-2018, κατά παράβαση των διατάξεων του Π.Δ.394/2001,
ως τροποποιήθηκε με Π.Δ.173/2013.

Σας καλούμε λοιπόν, να επιστήσετε την προσοχή στους κ.κ. Διοι-
κητές των Υπηρεσιών, για την πλήρη εφαρμογή των ως άνω διατά-

ξεων, συνεπικουρώντας το έργο τους εκδίδοντας τυχόν διαταγές λή-
ψης μέτρων τάξης για όλη την εβδομάδα, το αργότερο έως την 11:00
ώρα της εκάστοτε Παρασκευής.

Τέλος, δηλώνουμε ότι δεν θα διστάσουμε να χρησιμοποιήσουμε
κάθε ένδικο μέσο που διαθέτουμε, ώστε να αποφευχθούν αντίστοιχα
φαινόμενα στο μέλλον».

Παρέμβαση για τη μη έκδοση υπηρεσίας σε εβδομαδιαία βάση
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ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Συνάντηση με τον Αστυνομικό Δι-
ευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνο-
μίας Κεφαλονιάς κ. Μαζαρακιώτη

Χρήστο, πραγματοποίησε η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς
& Ιθάκης και συζήτησε μαζί του υπηρε-
σιακά θέματα με γνώμονα την ομαλή και
αρμονική λειτουργία των υπηρεσιών.
Μείζον θέμα και για φέτος είναι η στε-
λέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών.

Άλλη μια τουριστική περίοδο, η τοπι-
κή αστυνομία καλείται να καλύψει εκτε-
ταμένες υπηρεσιακές ανάγκες (Αερο-

δρόμιο, ενίσχυση κυρίως περιφερει-
ακών τμημάτων, περιπολίες κ.ά.) με αρ-
κετά ελαττωμένο προσωπικό (μειωμένη
30%-35% η παρούσα δύναμη από την
προβλεπόμενη οργανική).

Η Ένωση ζήτησε να ενισχυθεί η αστυ-
νομία της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης για
την τουριστική σεζόν, ώστε να καλυ-
φτούν οι υπηρεσιακές ανάγκες από ενι-
σχυτικές δυνάμεις και όχι από την ελα-
στικότητα και την εξάντληση του εναπο-
μείναντος τοπικού αστυνομικού προσω-
πικού, θέμα το οποίο η Ένωση μας θα

παρακολουθήσει επισταμένως. Προβλέ-
πεται μάλιστα και άλλη μείωση του προ-
σωπικού των τοπικών αστυνομικών
υπηρεσιών με τις φωτεινές μεταθέσεις.
Σίγουρα το 2018 δεν θα είναι 2017.

Να ενισχυθούν οι υπηρεσίες

ΠΙΕΡΙΑ

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Νομού Πιερίας το τελευ-
ταίο χρονικό διάστημα έγινε

αποδέκτης της αγανάκτησης και της
δυσφορίας των συναδέλφων που έχουν
αποσπασθεί στην Χίο, στην Λέσβο και
στον Έβρο για την αντιμετώπιση του
μεταναστευτικού.

Συγκεκριμένα, τα παράπονα οφείλονται
στο γεγονός ότι οι συνάδελφοί μας που
έχουν αποσπασθεί από 14/02/2018
στον Ν. Έβρου και νωρίτερα σε νησιά, εί-
χαν λάβει μια μικρή προκαταβολή η οποία
δεν επαρκεί για οδοιπορικά και έξοδα
διαμονής, ενώ οι συνάδελφοι που απο-
σπάσθηκαν από 01/03/2018 στα νησιά
δεν έλαβαν ούτε ένα ευρώ ως προκατα-
βολή με συνέπεια να επιβαρυνθούν οι ίδι-
οι για τα ακτοπλοϊκά εισιτήριά τους και να
μην μπορούν να πληρώσουν το αντίτιμο
της διαμονής τους κινδυνεύοντας ακόμη
να μείνουν στον δρόμο. Ήδη η Ένωσή
μας έχει ενοχλήσει αρκετές φορές την
Δ.Α. Πιερίας, της οποίας η παγία είναι μη-
δενική, καθώς και την Γ.Α.Δ.Π.Κ.Μ. χωρίς

μέχρι στιγμής να έχει ληφθεί κάποια σο-
βαρή μέριμνα ώστε να εφαρμοστούν τα
αυτονόητα (κάλυψη διαμονής και διατρο-
φής).

Η πολιτεία δυστυχώς δεν φρόντισε
να εξασφαλίσει πόρους για τους όλους
αυτούς τους αστυνομικούς που βάζουν
πλάτη στο μεταναστευτικό πρόβλημα
καταρρακώνοντας και προσβάλλοντας
την αξιοπρέπειά τους. Πρέπει επιτέλους
κάποιοι να αντιληφθούν ότι δεν μπο-
ρούν να έχουν και την πίτα ολόκληρη
και τον σκύλο χορτάτο. Να δοθεί άμεση
λύση στο πρόβλημα και να χορηγηθούν
οι πραγματικές αποζημιώσεις και όχι
ψυχούλα. Είμαστε πεποισμένοι ότι όλα
τα ανωτέρω το γνωρίζει και τα συμμε-
ρίζεται η ηγεσία μας, πλην όμως, μέχρι
στιγμής δε διαπιστώθηκε κάποια μέρι-
μνα, ώστε τα φαινόμενα αυτά να πά-
ψουν να υφίστανται. 

Δηλώνουμε ότι αν συνεχιστεί η κοροϊ-
δία, θα ασκήσουμε όλα τα νόμιμα μέσα
και δεν θα επιτρέψουμε οποιαδήποτε
δωρεάν για την πολιτεία μετακίνηση.

Αν συνεχιστεί η κοροϊδία, 
θα ασκήσουμε όλα 

τα νόμιμα μέσα 

ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Γύρω γύρω η σαπίλα και η υποκρισία όλη….και
στη μέση όχι ο Μανώλης αλλά ο Έλληνας
Αστυνομικός, που ενίοτε ως τέλειος ηθοποιός

ή κομπάρσος χρησιμοποιείται, είτε ως εξιλαστήριο
θύμα, είτε ως σάκος του μποξ».

Με μελανά χρώματα περιγράφει η Ένωση Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας τις διακρίσεις εις
βάρος των αστυνομικών και τη χρόνια εκμετάλλευ-
σή τους κατά τον τρόπο αστυνόμευσης και άσκη-
σης των καθηκόντων του. Ιδού η αποκαλυπτική
ανακοίνωση της Ένωσης:

«ΩΣ ΠΟΤΕ ΟΜΩΣ; Ως πότε λοιπόν, ο αστυνομι-
κός θα παίζει το ρόλο του εξιλαστήριου θύματος,
ως πότε θα χρησιμοποιείται ως μέσο εφαρμογής
της αντικοινωνικής μνημονιακής πολιτικής των κυ-
βερνώντων, τοποθετημένος τεχνηέντως ενάντια

στον ελληνικό λαό, δεχόμενος έτσι άπραγος, ακά-
λυπτος και στερούμενος από σαφείς εντολές για
την αποστολή του, την οργή των Ελλήνων.

Ως πότε θα ανέχονται οι διοικούντες, αστυνομι-
κούς να δέρνονται, να κακοποιούνται και να εξευ-
τελίζονται έξω από τα Ειρηνοδικεία; Αυτά είναι τα
όνειρα της κοινωνίας για όλους τους αριστούχους
νέους που εισάγονται στο Σώμα της Ελληνικής
Αστυνομίας; Πόσο ρατσιστική και υποκριτική είναι
η κοινωνία μας που ορθώς καταδικάζει αυτούς που
βιαιοπραγούν πάνω στα συμπαθητικά τετράποδα,
αλλά ηρωοποιεί και δικαιολογεί εκείνους που βι-
αιοπραγούν σε βάρος αστυνομικών;

Ως πότε οι συνάδελφοι μας θα παίζουν το ρόλο
ενός ακινήτου στόχου, φυλάσσοντας ντουβάρια σε
γκετοποιημένες περιοχές, περιμένοντας ποια σφαί-

ρα ή μολότωφ θα σταματήσει πάνω τους, μιας και
για εκείνους που θα την εκτοξεύσουν ο αστυνομι-
κός είναι εκείνος που φταίει για τη βρωμιά, τη δυ-
σωδία και τη σαπίλα της κοινωνίας και αυτός πρέ-
πει να την πληρώσει για όλα τα δεινά; Εκκολαπτό-
μενοι τρομοκράτες σε πεδίο βολής κι εκπαίδευσης
μα χωρίς συνέπειες… Μεροληπτική επιβολή του
νόμου… Μαντέψτε ποιά τα θύματα…

Ως πότε θα καλούνται πανστρατιές συναδέλφων
μας να παραβλέπουν τον όρκο που έδωσαν στις
σχολές για να συμμετέχουν στο τρισάθλιο πανη-
γυράκι, που στήνουν ανώνυμες ιδιωτικές εταιρίες
κάθε Κυριακή, αντί να προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους στους πολίτες που, απροστάτευτοι, περιμέ-
νουν πότε το κακό θα χτυπήσει και τη δική τους
πόρτα; Και σε αυτό το πανηγυράκι, που οι παντο-

δύναμοι πρόεδροί τους, αποκαλούν ποδόσφαιρο
μετέχει πολλές φορές παρατύπως και χωρίς οικο-
νομικό όφελος ο αστυνομικός… Το μόνο «όφε-
λός» του είναι τραυματισμοί, που πολλές φορές
κουβαλά σε όλη του τη ζωή. Για ποιους όμως; Μα
φυσικά για τους παντοδύναμους προέδρους, τους
σύγχρονους ηγεμόνες! Για τον κοσμάκη… ούτε λό-
γος… Ως πότε όμως και γιατί;

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας,
συντασσόμενη πλήρως με τις θέσεις της Π.Ο.ΑΣ.Υ
δεν θα μείνει αμέτοχη, ούτε αδρανής σε όλα αυτά
τα φαινόμενα, που εμφανίζονται με την ανοχή ή
αδυναμία των διοικούντων και στη πόλη μας, αλλά
θα αγωνισθεί ώστε ο Έλληνας Αστυνομικός να κα-
τέχει στη κοινωνία και στη συνείδηση του κόσμου,
την θέση που αξίζει να έχει».

Πόσο ρατσιστική και υποκριτική είναι η κοινωνία μας; 

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Τον Αστυνομικό Διευθυντή της Δ.Α. Αργολίδας
επισκέφθηκε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Αργολίδας με αφορμή την Διαταγή

για ενίσχυση με αστυνομικό προσωπικό των Διευ-
θύνσεων Αστυνομίας του Ανατολικού Αιγαίου.

Από το Προεδρείο τονίσθηκε ότι η εν λόγω
Δ/γή που περιήλθε σε γνώση της Δ.Α. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ,
την 27-2-2018, ορίζει σαφώς ότι μέχρι την επο-
μένη 28-2-2018 θα έπρεπε να είχαν επιλεγεί οι
αστυνομικοί που επρόκειτο να αποσπασθούν γε-
γονός που στερεί την ευχέρεια σε αυτούς αφενός
μεν, να τακτοποιήσουν οποιαδήποτε υποχρέωση
έχουν, αφετέρου δε, την δυνατότητα να ενημερώ-
σουν τους οικείους τους, καθ’ υπέρβαση των Δια-
τάξεων του άρθρου 21 παρ. 3 εδ. β΄, του
Π.Δ.100/2003 σύμφωνα με τις οποίες σε καμιά
περίπτωση δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί φύλλο
πορείας στους μετατιθέμενους ή σε αυτούς που

αποσπώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. γ΄
της παρ. 2 του άρθρου 19 του ιδίου ως άνω Π.Δ.
πριν την παρέλευση πενθημέρου από την κοινο-
ποίηση της σχετικής Διαταγής.

Επίσης αναφέρθηκε το γεγονός ότι σύμφωνα με
τη Διαταγή του Αρχηγείου, η Δ/νσή μας έπρεπε να
συμμετέχει με δύο (2) αστυνομικούς και όχι με
τρεις (3). Επιπλέον επισημάνθηκε η ανάγκη εφαρ-
μογής αντικειμενικών κριτηρίων και ότι οποιαδή-
ποτε απόφαση πρέπει να ληφθεί με βάση κριτήρια
υπηρεσιακά, οικογενειακά και με γνώμονα την
αξιοκρατία.

Ανεφοδιασμός καυσίμων
Εξάλλου, η Ένωση απευθύνθηκε στο Γενικό

Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρη Αναγνω-
στάκη και του έθεσε υπόψη το πρόβλημα που προ-
έκυψε στον εφοδιασμό των υπηρεσιακών οχημά-

των με καύσιμα από το ελεύθερο εμπόριο, από τότε
που έγινε η ανάληψη των καθηκόντων εκκαθάρι-
σης δαπανών από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού
Ελέγχου. Ο λόγος είναι ότι παραμένει σε ισχύ η υπ’
αριθμ. 1450/550 από 3-3-1982 (ΦΕΚ Β93)
απόφαση κ. Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης,
σύμφωνα με την οποία τα καύσιμα που δικαιούται
κάθε υπηρεσιακό αυτοκίνητο για κάθε μήνα, υπο-
λογίζονται για διαδρομή χιλίων διακοσίων χιλιομέ-
τρων (1.200 χλμ.) κατά προσέγγιση.

Το ως άνω ζήτημα μας αφορά άμεσα ως Αργο-
λίδα, αφενός μεν διότι το Αστυνομικό Τμήμα Ερ-
μιονίδας λόγω της μεγάλης απόστασης του από το
κέντρο του Νομού -ογδόντα (80) χιλιόμετρα- δεν
εφοδιάζεται με καύσιμα από το στρατόπεδο του
Ναυπλίου (ΚΕΜΧ) αλλά από την ελεύθερη αγορά
και αφετέρου, διότι ενδέχεται να απασχολήσει και
τις λοιπές αστυνομικές υπηρεσίες του Νομού μας,

μετά και την προαναγγελθείσα διακοπή λειτουργίας
του εν λόγω στρατοπέδου στο τέλος Μαρτίου του
τρέχοντος έτους.

Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο ότι με
την υπ’ αριθμ. 1043/4523 από 31-5-1996 (ΦΕΚ
Β΄ 422) απόφαση κ. Υπουργού Εσωτερικών Δημό-
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εξαιρέθηκαν
των περιορισμών κατανάλωσης καυσίμων τα οχή-
ματα του Λιμενικού Σώματος, ενώ παράλληλα αυ-
ξήθηκε κατά πενήντα τοις εκατό (50%) το ανώτατο
όριο καυσίμων και για τα οχήματα των Δασικών
Υπηρεσιών, παρακαλούμε όπως ληφθεί με τον ίδιο
τρόπο μέριμνα, ώστε να εξασφαλιστούν τα απαραί-
τητα για την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων
της ΕΛ.ΑΣ. καύσιμα, καθ’ όσον αυτά που δικαιο-
λογούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
δεν επαρκούν ούτε στο ελάχιστο», τονίζει το σω-
ματείο στο έγγραφό του.

Διαμαρτυρία για τις αιφνιδιαστικές αποσπάσεις

ΛΕΣΒΟΣ

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε για άλλη μια φορά το Κ.Υ.Τ.
Μόριας Λέσβου με αποτέλεσμα να τραυματιστούν επτά
συνάδελφοί μας οι οποίοι, ήταν σε διατεταγμένη υπη-

ρεσία. Με ανακοίνωσή της, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Νομού Λέσβου ζητά την άμεση αναστολή των πεζών πε-
ριπολιών μέσα στο Κ.Υ.Τ. Μόριας έως ότου γίνει επανασχε-
διασμός των μέτρων τάξης και ασφάλειας.

Επίσης, ζητά την άμεση απομάκρυνση του σκοπού που δια-
τίθεται στη φύλαξη του δικαστικού μεγάρου 22:00-06:00, έως
ότου τοποθετεί σκοπιά όπως προβλέπεται από το Π,Δ. 45/200S
άρθρο 5, καθώς και την άμεση απομάκρυνση του σκοπού που

διατίθεται στην EASO, έως ότου τοποθετεί σκοπιά όπως προ-
βλέπεται από το Π.Δ. 45/2008 άρθρο 5.

«Σας καθιστούμε υπεύθυνους για τυχόν αστικές και ποινι-
κές ευθύνες. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες» ση-
μειώνει στο έγγραφο που έστειλε στη ΓΕΠΑΔ Βορείου Αιγαίου
και στη ΔΑ Λέσβου. Ο πληθυσμός των 6.000 μεταναστών και
προσφύγων στη Μόρια και οι συνθήκες διαβίωσης είναι δε-
δομένο ότι δημιουργούν ακραίες καταστάσεις. Ως πότε ο Έλ-
ληνας αστυνομικός θα είναι «ο σάκος του μποξ»; Από δω και
πέρα ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του είτε αστικές είτε
ποινικές. Η υπομονή μας εξαντλήθηκε».

Φτάνει πια!



Το 28o τακτικό συνέδριο της Ομοσπον-
δίας μας ανήκει πλέον στην Ιστορία. Απο-

τελεί παρελθόν ως γεγονός, σηματοδοτεί όμως την
πορεία μας ως το επόμενο. Στον ένα χρόνο που
έχουμε μπροστά μας, πολλά μέτωπα παραμένουν
ανοικτά και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με βε-
βαιότητα την έκβασή τους. Το μόνο βέβαιο είναι
ότι ο ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας είναι καθο-
ριστικός και η κυβέρνηση υποχρεούται όχι μόνο να
το συνειδητοποιήσει αλλά και να το καταστήσει σα-
φές ιδίως στα μέρη της.

Αυτή η περιβόητη Διακομματική επιτροπή
για την αστυνομία, που ήταν πρόταση

της Π.Ο.ΑΣ.Υ. εδώ και δέκα χρόνια και που είχε
αγκαλιαστεί από όλα τα κόμματα τότε, ακόμα και
από τη Νέα Δημοκρατία με κάποια παραλλαγή,
τελικά, δεν συμφέρει κανέναν; Μήπως τους βο-
λεύει όλους να ξεκατινιάζονται στα κανάλια και
στα πρωινάδικα, να αλληλοσφάζονται και να αλ-
ληλοεξευτελίζονται αντί να κάτσουν γύρω από
ένα τραπέζι και να καταλήξουν σε μια πρόταση
για την αστυνομία που θέλουμε; Λέμε, μήπως…

Πιστεύει κανείς ότι η εγκληματικότητα είναι
θέμα μόνο της αστυνομίας και πρέπει να

απολογείται αφήνοντας στο απυρόβλητο τους άλ-
λους εμπλεκόμενους φορείς και παράγοντες; Ένα
κατεξοχήν κοινωνικό πρόβλημα δεν δημιουργείται
ούτε κατευθύνεται από την αστυνομία. Η κοινωνική
ευθύνη, η κρατική μέριμνα, η παιδεία, η δικαιοσύνη
και άλλοι κρίκοι της κοινωνικής συνοχής …δεν
υπάρχουν σ’ αυτή τη χώρα;

Στα τριάντα χρόνια λειτουργίας της
Ομοσπονδίας μας υπήρξαν φορές που το

οργανωμένο συνδικαλιστικό μας κίνημα προ-
σπάθησε να παρέμβει για κοινωνικά ζητήματα,
όπως τα τροχαία, η εγκληματικότητα, τα ναρ-

16

Την έντονη αντίδραση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. προκάλεσε η έκδοση
της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Αναπλ. Υπουργών
Εσωτερικών και Οικονομικών, αναφορικά με τον καθορι-

σμό του ύψους, των δικαιούχων, των όρων και των προϋποθέ-
σεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου (πτητικό, ΕΚΑΜ, ΕΜΑΚ,
δυτών υποβρυχίων διασώσεων, καταδυτικό, ΜΑΤ, ανιχνευτών,
εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών
σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών
υλών και άλλων ελέγχων).

Κινούμενη για άλλη μια φόρα στο πνεύμα των μνημονίων και
μη λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της Ομοσπονδίας μας, δη-
μιουργεί περαιτέρω προβλήματα, τόσο σε μέρος του αστυνομικού
προσωπικού που δικαιούται τα εν λόγω επιδόματα, όσο και στην
κοινωνία που τυγχάνει αποδέκτης αυτών των ειδικευμένων και
επαυξημένων σε κίνδυνο υπηρεσιών. Ειδικότερα, προκαλούνται
υπέρογκες πραγματικές μειώσεις στις αποδοχές του προαναφε-
ρόμενου προσωπικού από την εφαρμογή της παραπάνω απόφα-
σης που δεν καλύπτονται από καμία προσωπική διαφορά, λει-
τουργώντας ενάντια στο πνεύμα του εξουσιοδοτικού νόμου, ο
οποίος ορίζει ρητώς ότι, αν από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του
νόμου αυτού προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότε-

ρες από αυτές που δικαιούνταν τα στελέχη την 31-12-2016, η
διαφορά διατηρείται ως προσωπική.

Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας, αποτελούμενη από τον
Πρόεδρο αυτής, κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, τον Αντιπρόεδρο Οι-
κονομικών, κ. Βασίλη ΠΑΝΤΑΖΗ και τον Γενικό Γραμματέα ΔΣ,
κ. Χρήστο ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗ, συναντήθηκε με τον Αναπλ. Υπουργό
Εσωτερικών, κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ, παρουσία του Αρχηγού της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας, κ. Κωνσταντίνου ΤΣΟΥΒΑΛΑ, των Προϊστα-
μένων Επιτελείου και Κλάδου Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης
και Πληροφορικής του ΑΕΑ, κ.κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ & Γε-
ωργίου ΚΩΤΣΑΚΗ αντίστοιχα, καθώς και του Διοικητή της ΕΚΑΜ,
προκειμένου να εκφράσει τις αντιρρήσεις της για το σχεδιασμό
του Υπουργείου μας αναφορικά με τα επιδόματα κινδύνου και να
καταθέσει σχετικές προτάσεις.

Συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία μας στηλίτευσε τη μεθόδευση πε-
ρικοπής επιδομάτων σε συναδέλφους μας, όχι στο σύνολό τους,
αλλά συγκεκριμένων κατηγοριών, καθώς και τη γενικότερη φι-
λοσοφία και τον σχεδιασμό της απόφασης αυτής, ενώ προτάθηκε
η ενσωμάτωση των επιδομάτων της ΕΚΑΜ σε ένα, ύψους 291,92
€ και η χορήγηση προσωπικής διαφοράς σε όλες τις περιπτώσεις
(ΕΚΑΜ, ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μη-

χανισμών, συνοδών σκύλων κ.λπ.) μέχρις ότου, εξασφαλιστούν
από την ΚΥΑ οι προηγούμενες απολαβές των συναδέλφων (31-
12-2016). 

Από την πλευρά του, ο κ. Υπουργός δεσμεύτηκε για τη μη
ύπαρξη μειώσεων και έδωσε κατευθυντήριες οδηγίες προς τη Φυ-
σική Ηγεσία του Σώματος για να υλοποιήσει κάποιες από τις εν
λόγω προτάσεις, μετά από επεξεργασία, αναγνωρίζοντας το πο-
λύτιμο έργο των ειδικών αυτών Υπηρεσιών, ειδικότερα δε, στον
ευρωπαϊκό σχεδιασμό αντιμετώπισης εξεζητημένων εγκλημάτων.

Ύστερα από τα παραπάνω, καταγγέλλουμε δημόσια την Κυβέρ-
νηση για την οικονομική πολιτική που εφαρμόζει στις ειδικές δυ-
νάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και στην ασφάλεια και
προστασία του πολίτη, αφού με τον τρόπο αυτό αποδυναμώνει,
τόσο το αστυνομικό προσωπικό των εν λόγω Υπηρεσιών, όσο και
τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του φαινομένου
της παγκόσμιας τρομοκρατίας.

Έστω και τώρα, η πολιτεία και ειδικότερα το Υπουργείο Οικο-
νομικών, πρέπει να κατανοήσει ότι στην ασφάλεια του πολίτη δε
χωρούν παζάρια και άμεσα να τροποποιήσει την ανωτέρω ΚΥΑ,
αναγνωρίζοντας το έργο και την προσφορά των αστυνομικών λει-
τουργών στην κοινωνία. Ραντεβού Πανεπιστημίου 37...

( )

ΑΤ-ΑΞΙΕΣ
Ο κυνισμός της Κ.Υ.Α. ...

είπαν &
έγραψανεκΚΕΝΤΡΙκός

«Η παρούσα κυβέρνηση,
υποτιμώντας το ζήτημα, λόγω
ιδεοληπτικών εμμονών, αλλά και
εκλεκτικών συγγενειών με χώρους
του βίαιου περιθωρίου, ακολουθεί
την πολιτική του “μπάτε σκύλοι
αλέστε!”».

Μάξιμος Χαρακόπουλος
Αναπληρωτής Τομεάρχης Εσωτερικών
της Νέας Δημοκρατίας

«Αν δεν αναλάβουν δεσμεύσεις, 
αν δεν σταματήσουν οι δηλώσεις,
αν δεν συμφωνήσουμε το νέο
κανονιστικό πλαίσιο, το νέο
ποινολόγιο, δεν πρόκειται να
ρισκάρουμε τη δημόσια τάξη και
ασφάλεια γιατί αυτοί είναι
“κοκόρια”»..

Γιώργος Βασιλειάδης
Υφυπουργός Αθλητισμού

βιαζόμεθα

κωτικά και άλλα. Ποτέ στο παρελθόν όμως δεν
είχε καταφέρει να κάνει αυτό που έγινε με τον
πλέον επίσημο και ουσιαστικό θέλουμε να πι-
στεύουμε τρόπο, φέτος, στο πλαίσιο της 3ης
συνδιάσκεψης της Γραμματείας Γυναικών της
Π.Ο.ΑΣ.Υ.. Ο υπουργός, ο αρχηγός, υπηρεσια-
κοί παράγοντες, συνδικαλιστές, ειδικοί επιστή-
μονες σε ζητήματα κακοποίησης γυναικών, κά-
θισαν στο ίδιο τραπέζι, μέσα στο Αρχηγείο της
Ελληνικής Αστυνομίας και δεσμεύτηκαν σε
συγκεκριμένα ζητήματα. Θα γίνουν πράξη; Από
μας εξαρτάται να μην ακολουθήσουμε την πε-
πατημένη…

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. συνεχίζει την επιθετική της
συνδικαλιστική πρακτική με όλα τα ρίσκα

που αναλαμβάνει. Επαναλαμβάνομε ότι τις απο-
φάσεις τις υπογράφουν οι υπουργοί και όχι οι
συνδικαλιστές. Ο ρόλος του συνδικαλιστή είναι
συγκεκριμένος και όποιος τον μπερδεύει αργά ή
γρήγορα αποκαλύπτεται και εκτίθεται. Ας το γνω-
ρίζουν όσοι τυχόν το παραβλέπουν διότι οι συ-

νάδελφοι και οι συναδέλφισσές μας δεν φοράνε
παρωπίδες. 

Η συνδικαλιστική λειτουργία σε συν-
θήκες παραταξιακής οργάνωσης κατα-

γράφει και θετικά και αρνητικά φαινόμενα. Στο
χέρι μας είναι να συζητήσουμε με ωριμότητα
αυτό το κεφάλαιο όσο είναι αρχή ακόμα διότι
αν κακοφορμίσει μια ιστορία, δύσκολα συμ-
μαζεύεται. 

Ένα από τα θέματα που θα μας απασχο-
λήσει πολύ σοβαρά το επόμενο διάστη-

μα, εκτός από το μείζον ζήτημα του μισθολογίου
– βαθμολογίου, θα είναι το θέμα της βίας των
γηπέδων σε σχέση με την απεμπλοκή της αστυ-
νομίας και το εύρος της αποζημίωσης που δι-
καιούται ο αστυνομικός οργανισμός σε αυτόν τον
τομέα. Το άλλο μεγάλο θέμα είναι η μετανάστευ-
ση και η διαχείρισή της. Τα νησιά του Βορείου
Αιγαίου, αλλά και άλλες περιοχές ασφυκτιούν και
οι συνάδελφοί μας δικαίως διαμαρτύρονται.

Το στιγμιότυπο είναι από συγκέν-
τρωση που διοργάνωσαν στη Γερ-
μανία στις 17 Μαρτίου 2018
ακροδεξιές οργανώσεις. Την ίδια
ώρα και στον ίδιο χώρο, γύρω
τους, είχαν συγκεντρωθεί όσοι
αντιδρούσαν στη συγκέντρωσή
τους. Η φωτογραφία για κάποιους
ήταν μια από τις καλύτερες της
χρονιάς, εκείνο που έχει σημασία
πάντως είναι η ικανότητα της
αστυνομίας να διατηρεί την τάξη
υπό οιεσδήποτε περιστάσεις.

Ειρηνική συνύπαρξη…

ΝέαΑστυνομία Μάρτιος 2018


