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Έκδοση της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Αστυνομικών 

Υπαλλήλων που έχει
στις τάξεις της 58 πρωτοβάθμιες

οργανώσεις και 40.000 μέλη

www.poasy.gr
poasy@otenet.gr

neaastynomia@poasy.gr

Αθήνα, Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27
τηλ.: 210.7770.685
fax: 210.7770.682

Εκδότης
Γρηγόρης Γερακαράκος

Υπεύθυνος έκδοσης
Σταύρος Φέτκος

Γραμματέας Δημοσίων & 
Διεθνών Σχέσεων

Συντακτική Ομάδα
Σπύρος Λιότσος

Αθανάσιος Αθανασόπουλος

Σχεδιασμός - Σελιδοποίηση
www.2plus1.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα 
δεν εκφράζουν υποχρεωτικά 

τις θέσεις της ιδιοκτησίας
ή της σύνταξης 

της «Νέας Αστυνομίας».

Συναδέλφισσες,
συνάδελφοι
Καλή χρονιά και καλούς
αγώνες εύχεται η στήλη σε
όλες και όλους! 

Το 2020 η Ομοσπονδία
μας δικαιούται να
εγγράψει στον απολογισμό
της θετικές αποφάσεις της
πολιτικής και φυσικής
ηγεσίας μετά από μια
μακρά μνημονιακή περίοδο
καταστροφικών επιλογών
και πολιτικών. 

Τα πρώτα δείγματα
γραφής της νέας
κυβέρνησης έχουν
ανακοινωθεί από την
Ομοσπονδία μας με την
ελπίδα ότι το επόμενο
διάστημα θα ενταθεί ο
ρυθμός επίλυσης χρόνιων
και μη αιτημάτων μας.

S M S ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Ένας πυροσβέστης 60 ετών
σκοτώθηκε εν ώρα υπηρεσίας
στη νοτιοανατολική Αυστραλία,
ανεβάζοντας σε 27 τον αριθμό
των ανθρώπων που έχουν χάσει
τη ζωή τους από τις τεράστιες
πυρκαγιές που μαίνονται στη
χώρα από τον Σεπτέμβριο. 
Στην κλιματική κρίση αποδίδεται
η αδυναμία της πολιτείας να
αναχαιτίσει την πύρινη λαίλαπα
αν και κυκλοφορούν διάφορα
σενάρια περί εμπρησμών με
διάφορα κίνητρα.

Το Προεδρείο της Ομοσπονδίας μας, πα-
ρακολουθώντας εδώ και πολύ καιρό τις
εξελίξεις στη νεοϊδρυθείσα Υπηρεσία

Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας
και του Πυροσβεστικού Σώματος
(ν.4443/2016), ανέλαβε την πρωτοβουλία και
πραγματοποίησε, μετά από αίτημά μας προς
την Πολιτική Ηγεσία του Σώματος, σύσκεψη
την 09-12-2019 στο Αρχηγείο της Ελληνικής
Αστυνομίας (αίθουσα Παύλος Μπακογιάννης)
μεταξύ των τεχνικών και χειριστών συναδέλ-
φων και όλης της Ηγεσίας της Υ.Ε.Μ. Σωμάτων
Ασφαλείας, παρουσία και του Υπαρχηγού της
Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου κ. Αν-
δρέα ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ για ζητήματα που αφορούν
τη λειτουργία της νευραλγικής αυτής Υπηρεσίας.

Ειδικότερα, από την πλευρά του Προέδρου της Ομο-
σπονδίας, κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ, αλλά και των
λοιπών παρευρισκόμενων μελών του Προεδρείου, τέ-
θηκαν τα ζητήματα της συνεχούς και καθολικής εκπαί-
δευσης των τεχνικών και χειριστών της εν λόγω Υπη-
ρεσίας, της μη προκήρυξης – εδώ και πάνω από δε-
κατρία (13) έτη – διαγωνισμού για νέους χειριστές,
επισημαίνοντας ότι σεβαστός αριθμός συναδέλφων
διαθέτει τα σχετικά προς τούτο προσόντα και θα πρέπει
άμεσα να στελεχωθεί η απαραίτητη για την ορθή εκ-
πλήρωση του  έργου των Σωμάτων Ασφαλείας, Υπη-
ρεσία αυτή. Επίσης, τέθηκαν τα ζητήματα της μη τήρη-
σης της ιεραρχίας, της εφαρμογής των παρωχημένων

Κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των Υ.Ε.Μ.Ε.Α.
και Υ.Ε.Μ.Π.Σ., μη προσαρμοσμένων στα νέα ευρω-
παϊκά δεδομένα (GDPR κ.α.), συνδυαστικά με τη μη
έκδοση του νέου Ενιαίου Κανονισμού εσωτερικής λει-
τουργίας, εδώ και τρία (3) έτη, όπως αυτός ορίζεται
στις ιδρυτικές διατάξεις της νέας Υπηρεσίας Εναέριων
Μέσων των Σωμάτων Ασφαλείας. Τέλος, δόθηκε έμ-
φαση στο ζήτημα της επαρκούς χρηματοδότησης της
προαναφερόμενης Υπηρεσίας, με γνώμονα πάντα το
δημόσιο συμφέρον και τίποτε άλλο.

Από την πλευρά του, ο κ. Υπαρχηγός, αφού αφουγ-
κράστηκε τα θέματα που τέθηκαν από τη μεριά, τόσο
των συναδέλφων (τεχνικών και χειριστών) και της
Ηγεσίας της Υ.Ε.Μ. Σωμάτων Ασφαλείας, όσο και της

Ομοσπονδίας μας, συμφώνησε για την ανάγ-
κη αναμόρφωσης του πλαισίου εκπαίδευσης
και δεσμεύτηκε για αυτό με την έκδοση νέου
προεδρικού διατάγματος, όπου θα προβλέπε-
ται το προαναφερόμενο πλαίσιο, αλλά και ο
νέος Ενιαίος Κανονισμός εσωτερικής λειτουρ-
γίας της Υπηρεσίας αυτής, που κατά ομολογία
του καθυστερεί να θεσμοθετηθεί. Επίσης,
συμφώνησε για την ανάγκη στελέχωσης της
εν λόγω Υπηρεσίας με νέο ανθρώπινο δυνα-
μικό (ειδικά στους χειριστές αυτής) και της τή-
ρησης της ιεραρχίας μεταξύ των στελεχών.
Τέλος, μας γνώρισε ότι πλέον αντιμετωπίζον-
ται ομαλά τα ζητήματα χρηματοδότησης της
Υπηρεσίας ενώ θα ενημερώσει την Ηγεσία του

Σώματος για τα αποτελέσματα της σύσκεψής μας, ευ-
χαριστώντας όλους για την κατάθεση απόψεων – προ-
βληματισμών και ειδικά τον Πρόεδρο της Ομοσπονδία
μας για το πραγματικό ενδιαφέρον που επέδειξε προς
την κατεύθυνση της εύρεσης λύσεων. 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλή-
λων, ως η πολυπληθέστερη δευτεροβάθμια συνδικα-
λιστική οργάνωση, τόσο στις τάξεις του Σώματος, όσο
και σε αυτές του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, μάχεται
καθημερινά, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και το
κοινό καλό, για την καλυτέρευση των συνθηκών ερ-
γασίας του αστυνομικού προσωπικού, ακόμα και σε
περιπτώσεις δια - Σωματικών και ειδικών Υπηρεσιών,
όπως αυτή της Υ.Ε.Μ.Σ.Α..

Σύσκεψη για τα εναέρια μέσα 
με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας μας
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Η ατζέντα του μήνα

Οίσιν ο τρόπος εστίν εύτακτος, 
τούτοισι και ο βίος συντέτακται.

(Αυτοί που η συμπεριφορά τους
είναι σε τάξη και η ζωή τους

είναι τακτοποιημένη).

Δημόκριτος
Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

470-370 π.Χ.

Εύκολα
επιρρίπτει
κανείς τις
ευθύνες στους
άλλους,
αναζητώντας
εξιλαστήρια
θύματα. 
Όλοι κρινόμαστε
όμως εκ του
αποτελέσματος
των πράξεών
μας

“

”
Αντιπροσωπεία του Προεδρείου της

Ομοσπονδίας, με επικεφαλής τον
Πρόεδρο αυτής, κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑ-

ΚΑΡΑΚΟ, συναντήθηκε (15/01/2020) με
τον Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, κ. Δημήτριο ΣΤΑΜΑΤΗ, κα-
τόπιν σχετικού αιτήματός μας, προκειμένου
να συζητηθούν θέματα που απασχολούν το
αστυνομικό προσωπικό και τις οικογένειές
τους.

Στον κ. Πρόεδρο αναπτύξαμε αναλυτικά
δυο βασικά θέματα που έχουν απασχολή-
σει την Ομοσπονδία μας και στο παρελθόν, όταν με βάση τον μνημονιακό
ν.4254/2014 είχαν επέλθει περιορισμοί και απαγορεύσεις στην χορή-
γηση δανείων στους δημοσίους υπαλλήλους και άρα και στους συνα-
δέλφους μας που είχαν ανάγκη τη δανειοδότησή τους από το Ταμείο αυ-
τό. Ειδικότερα, σήμερα, που η χώρα επιστρέφει στην κανονικότητα και
τα δημοσιονομικά της χώρας εξυγιαίνονται, ζητήσαμε να σταθεί αρωγός
στον αγώνα μας α) για τη χορήγηση νέων δανείων σε ενδιαφερόμενους
υπαλλήλους, τόσο εν ενεργεία όσο και εν αποστρατεία και β) για την κα-
θιέρωση διαδικασίας επιβράβευσης των συνεπών δανειοληπτών του Τα-
μείου, με αύξηση του σχετικού επιτοκίου επιστροφής κατά μισή ή μία πο-
σοστιαία μονάδα, ανάλογα με την απόφαση που δύναται να λάβει αυτο-
τελώς και κυρίαρχα το Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο Πρόεδρος του Ταμείου κ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ, αναγνώρισε το δίκαιο του

αγώνα μας για την αποκατάσταση του οι-
κονομικού στάτους των Ελλήνων Αστυνο-
μικών, που όπως πολλάκις έχουμε επιση-
μάνει, επλήγη βάναυσα την περίοδο της
μνημονιακής επιτροπείας και περιέχει πολ-
λές και διάφορες άδικες έως και παράλο-
γες μειώσεις μισθών και συντάξεων. Για
τα συγκεκριμένα αιτήματά μας, συμφώνη-
σε ότι πρέπει να λάβουν σάρκα και οστά,
πλην όμως για το μεν πρώτο απαιτείται
τροποποίηση του ν.4254/2014 με κεν-
τρική κυβερνητική παρέμβαση, για το δε

δεύτερο, που αφορά την επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, είναι
σύμφωνος, αλλά για την υλοποίησή του απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία
και συνεργασία με τους εμπλεκόμενους Φορείς.

Η Ομοσπονδία μας εκφράζει τις ευχαριστίες της στον κ. ΣΤΑΜΑΤΗ για
την κατανόηση και την αρωγή στον αγώνα που δίνουμε για την ικανο-
ποίηση των δίκαιων αυτών αιτημάτων μας.

Από την πλευρά μας, διαβεβαιώνουμε τους συναδέλφους μας ότι για
την θετική έκβασή του, συνεχίζουμε τις ενδεικνυόμενες ενέργειές μας
προς τα συναρμόδια Υπουργεία, έτσι ώστε να επιτευχθεί η τροποποίηση
του προαναφερόμενου νόμου, όπως επιβάλλει η αναντίρρητη ανάγκη για
επιστροφή στην κανονικότητα με ό,τι αυτό σημαίνει για τη βελτίωση των
οικονομικών απολαβών και των οικονομικών διευκολύνσεων των συνα-
δέλφων μας.

Σημαντική συνάντηση 
με τον Πρόεδρο του Ταμείου

Παρακαταθηκών και Δανείων

Επιβάλλεται άμεσα η ενίσχυση 
του ανθρώπινου δυναμικού 02-12-19

Τα όσα επικίνδυνα, αν και τραγελαφικά επεισόδια,
έλαβαν χώρα την 1η Δεκεμβρίου στον Πειραιά, στο
πλαίσιο ποδοσφαιρικού αγώνα Α΄ Εθνικής Κατηγο-
ρίας «Super League», που είχαν ως αποτέλεσμα
έναν ακόμα τραυματισμό συναδέλφου, μας καθι-
στούν για άλλη μια φορά μάρτυρες της συνεχιζό-
μενης αδυναμίας της πολιτείας να αντιμετωπίσει το
μείζον ζήτημα της αθλητικής βίας.

09-12-19
Το Προεδρείο της Ομοσπονδίας μας, παρακολου-
θώντας εδώ και πολύ καιρό τις εξελίξεις στη νεοϊ-
δρυθείσα Υπηρεσία Εναέριων Μέσων της Ελληνικής
Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος ανέ-
λαβε την πρωτοβουλία και πραγματοποίησε, μετά
από αίτημά μας προς την Πολιτική Ηγεσία του Σώ-
ματος, σύσκεψη στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυ-
νομίας.

11-12-19
Καταδικάσαμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την
ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της
Βουλευτή Β´ Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ, κας Νίνας ΚΑ-
ΣΙΜΑΤΗ, η οποία απρόκλητα και άστοχα χρησιμο-
ποίησε το γνωστό, θλιβερό, συκοφαντικό και εξευ-
τελιστικό για τους αστυνομικούς απολιθωμένο
«σύνθημα»!

12-12-19
Η Ομοσπονδία απευθύνθηκε στον Πρόεδρο της
Βουλής των Ελλήνων, κ. Κωνσταντίνο ΤΑΣΟΥΛΑ,
στα πολιτικά κόμματα και τον Προϊστάμενο Υπηρε-
σίας Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων, Αστυνομικό
Διευθυντή κ. Φώτιο ΝΤΟΥΙΤΣΗ για την ανάρτηση
της κας Κασιμάτη.

20-12-19
Με τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, η
Ομοσπονδία μας «σφράγισε» συνδικαλιστικά το
τρέχον έτος, ατενίζοντας με αυτοπεποίθηση και αι-
σιοδοξία τη νέα συνδικαλιστική χρονιά.

24-12-19
Συνάντηση με τον Αρχηγό του Σώματος, κ. Μιχαήλ
ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, μετά από αίτημά μας, προκειμένου
να συζητήσουμε την πορεία των εκκρεμών θεσμι-
κών αιτημάτων μας.

27-12-19
Σε συνέχεια της από 24-12-2019 συνάντησης του
Προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ., κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑ-
ΚΟΥ με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ.
Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη
στο Γραφείο του κ. Υπουργού, προκειμένου να ανα-
πτυχθούν θέματα προς ένταξη στο νομοσχέδιο που
θα προωθήσει στη Βουλή για ψήφιση. 

30-12-19
Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας τίμησε με την πα-
ρουσία της το ρόλο και το έργο της Ελληνικής
Αστυνομίας με αφορμή εκδήλωση στο Κέντρο εκ-
παίδευσης στο Μαρκόπουλο Αττικής για την παρου-
σίαση της νέας ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

31-12-19
Άλλη μια παρέμβασή μας προς τα συναρμόδια
υπουργεία για την οριστικοποίηση των αρχικώς υπο-
βληθέντων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. 

31-12-19
Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Πρό-
εδρος της Ομοσπονδίας μας με τον Υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη η Ομοσπονδία προέβη σε σειρά
ανακοινώσεων με αντικείμενο την επίλυση σημαν-
τικών αιτημάτων μας.

Αιντιπροσωπεία του Προεδρείου της Ομο-
σπονδίας με επικεφαλής τον Πρόεδρο
αυτής κ. Γρηγόριο ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, αντα-

ποκρινόμενη στην πρόσκληση της Ηγεσίας με
αφορμή τη σημερινή εκδήλωση στο Κέντρο εκ-
παίδευσης στο Μαρκόπουλο Αττικής για την
παρουσίαση της νέας ομάδας ΔΙ.ΑΣ., τίμησε με
την παρουσία της το ρόλο και το έργο της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας σε μια περίοδο κατά την
οποία οι προσδοκίες του ελληνικού λαού είναι
μεγάλες στον τομέα της τάξης και ασφάλειας
του τόπου.

Η Ομοσπονδία μας από την πρώτη στιγμή
χαιρέτισε αυτήν την προσπάθεια, τονίζοντας ότι
επιβάλλεται άμεσα η ενίσχυση του ανθρώπινου
δυναμικού της Ελληνικής Αστυνομίας με νέους
Αστυφύλακες - πολύ περισσότερους από όσους
προσλαμβάνονται έως τώρα μέσω των πανελ-
ληνίων εξετάσεων όπως έχει δεσμευτεί και ο

Υπουργός Προστασίας του Πολίτη - ακολου-
θώντας τη δοκιμασμένη διαδικασία του Υπουρ-
γείου Παιδείας, καθώς επίσης και η ουσιαστική
εκπαίδευση όλου του προσωπικού του Σώμα-
τος, ώστε αυτό να επιτελεί ανά πάσα στιγμή και
στο ακέραιο τα καθήκοντά του με ασφάλεια και
αποτελεσματικότητα τόσο για το ίδιο όσο και
για τους πολίτες.

Τέλος, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε το αί-
τημά μας για έναρξη διαλόγου όσον αφορά τις
προεκλογικές δεσμεύσεις της Κυβέρνησης για
τα οικονομικής φύσεως ζητήματά μας, λαμβά-
νοντας υπόψη τις αρχικές αποφάσεις του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας για ένα δίκαιο μισθο-
λόγιο, τη νέα μας προσφυγή κατά του ισχύον-
τος μισθολογίου και τα λοιπά εκκρεμή οικο-
νομικά μας αιτήματα (έξοδα μετακίνησης, επί-
δομα επικινδυνότητας, κ.ά.) που σε καμία πε-
ρίπτωση δεν δεχόμαστε να είναι επιφανειακοί,

προσωρινοί και πα-
ράτυποι μποναμά-
δες. Ως ένστολοι
λειτουργοί ενός θε-
σμού-πυλώνα δη-
μοκρατίας, απαιτού-
με σεβασμό και
αξιοπρέπεια, μακριά
από μικροπολιτικά
παιγνίδια εντυπώσε-
ων.
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Το τελευταίο διάστημα πύκνωσαν οι συναν-
τήσεις με στελέχη της Ηγεσίας της Ελληνικής
Αστυνομίας και του Υπουργείου Προστασίας

του Πολίτη με αποτέλεσμα να έχουμε απτά αποτε-
λέσματα. Ειδικότερα: 

Αντιπροσωπεία του Προεδρείου της Ομοσπον-
δίας μας, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της
Π.Ο.ΑΣ.Υ., κ. Γρηγόριο ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, πραγματο-
ποίησε πριν από τα Χριστούγεννα συνάντηση στο
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας με τον Αρχηγό του
Σώματος, κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, μετά από αί-
τημά μας, προκειμένου να συζητήσουμε την πορεία
των εκκρεμών θεσμικών αιτημάτων μας.

Ειδικότερα, επαναλάβαμε τις θέσεις της Ομο-
σπονδίας μας για τη βαθμολογική εξέλιξη των
αστυνομικών και την κατάργηση των διατάξεων
που διαφοροποιήθηκαν από την προηγούμενη κυ-
βέρνηση, χωρίς διαβούλευση με το συνδικαλιστικό
μας κίνημα. Επίσης, αναφερθήκαμε στην τροπο-
ποίηση των διατάξεων που διακόπτουν, για λόγους
υγείας ή συσσωρευμένου χρόνου ποινών, την πα-
ραμονή - πέραν του ορίου ηλικίας- στο Σώμα, του
αστυνομικού προσωπικού, ενώ ζητήσαμε την
εφαρμογή ενός αντικειμενικού και αδιάβλητου συ-
στήματος μεταθέσεων, χωρίς εξαιρέσεις και παρα-
θυράκια, όπως συμβαίνει στην Υπηρεσία Εσωτερι-
κών Υποθέσεων. Τέλος, τέθηκαν εκ νέου τα θε-
σμικά αιτήματα που εμπεριέχονται στα ψηφίσματα
των συνεδρίων της Ομοσπονδίας μας, καθώς και
τα ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το αστυνο-
μικό προσωπικό.

Από την πλευρά του, ο κ. Αρχηγός, μας γνώρισε
ότι οι επιτελικές Υπηρεσίες του Αρχηγείου, σε κα-
θημερινή βάση, καταβάλουν, στο πλαίσιο πάντα
των αρμοδιοτήτων τους, προσπάθειες αντιμετώπι-
σης τόσο των εκτάκτων όσο και των χρόνιων προ-
βλημάτων του αστυνομικού προσωπικού. Επίσης,
μας ενημέρωσε ότι έχουν ήδη προωθηθεί προς την
Πολιτική Ηγεσία του Σώματος τροποποιήσεις σε
προεδρικά διατάγματα και ΚΥΑ, με θετικό πρόση-
μο, τόσο προς το ανθρώπινο δυναμικό, όσο και
προς τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ
τόνισε ότι κάποιες από αυτές είναι και αιτήματα της
Ομοσπονδίας μας. Τέλος, μας γνώρισε ότι η προ-
σπάθεια καλυτέρευσης των συνθηκών εργασίας
των στελεχών του Σώματος και των παρεχόμενων
προς τον πολίτη υπηρεσιών, είναι μια συνεχής
προσπάθεια όπου κανένας δεν περισσεύει.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων, παρακολουθεί και ενημερώνεται για τα ζη-
τήματα που απασχολούν τους συναδέλφους και τις
οικογένειές τους, στο πλαίσιο δε της συνδικαλιστι-

κής της δράσης, συνεχίζει να παρεμβαίνει έγκαιρα
και έγκυρα με στόχο τη λήψη των αναγκαίων απο-
φάσεων εκ μέρους των αρμοδίων.

Στις 24-12-2019 επίσης, υπήρξε συνάντηση
του Προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ., κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑ-
ΡΑΚΟΥ με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ.
Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ, όπου συζητήθηκαν όλες οι
εκκρεμότητες του Κλάδου μας. Σε συνέχεια αυτής,
στις 27 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε σύ-
σκεψη μεταξύ αντιπροσωπείας του Προεδρείου της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. και αντίστοιχης του Γραφείου του κ.
Υπουργού, προκειμένου να αναπτυχθούν θέματα
προς ένταξη στο νομοσχέδιο που θα προωθήσει
στη Βουλή για ψήφιση. 

Από την πλευρά μας, παρουσιάστηκαν αναλυτικά
όλες οι τροπολογίες – νομοθετικές ρυθμίσεις που
έχουν κατατεθεί μέχρι και σήμερα από την Ομο-
σπονδία μας, τόσο προς την Πολιτική Ηγεσία του
Υπουργείου μας, όσο και προς τις αντίστοιχες των
άλλων συναρμόδιων Υπουργείων.

Ειδικότερα, συζητήθηκαν οι νομοθετικές ρυθμί-
σεις που αφορούν: α) τη συνυπηρέτηση μεταξύ συ-
ζύγων που είναι εκπαιδευτικοί και στελέχη των Σω-
μάτων Ασφαλείας, β) την επέκταση των δόσεων για
κράτηση ονομασίας υπέρ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. των νεοε-
ξερχόμενων Αστυφυλάκων και Υπαστυνόμων Β΄,
γ) τη ρύθμιση για τη μη οριστικοποίηση δηλώσεων
περιουσιακής κατάστασης παρελθόντων ετών, δ)
την εκπροσώπηση των εργαζομένων στην Ελληνική
Αστυνομία που είναι μέτοχοι του Μετοχικού Ταμεί-
ου Στρατού και ε) την τροποποίηση των διατάξεων
του άρθρου 45 του ν.4256/2014 (Α-92), προ-
κειμένου να εναρμονιστεί με τις μέχρι και σήμερα
ασφαλιστικές αλλαγές.

Από την πλευρά τους, μας γνώρισαν ότι, οι δύο
πρώτες από τις ως άνω πέντε τροπολογίες - νο-
μοθετικές ρυθμίσεις της Π.Ο.ΑΣ.Υ. έχουν ήδη εν-
σωματωθεί στο προαναφερόμενο σχέδιο νόμου,
επιλύοντας με τον τρόπο αυτό σημαντικά προβλή-
ματα των υπηρετούντων, τόσο στην Ελληνική

Αστυνομία, όσο και ευρύτερα στα Σώματα Ασφα-
λείας. Αναφορικά δε με τις υπόλοιπες τρεις νομο-
θετικές ρυθμίσεις, μας ενημέρωσαν ότι και αυτές
κινούνται προς τη θετική κατεύθυνση, ενώ άμεσα
θα γνωρίζουν τη βούληση των συναρμόδιων
Υπουργείων, έτσι ώστε να ενταχθούν κι αυτές στο
νομοσχέδιο.

Η Ομοσπονδία μας, πιστή στο συνδικαλιστικό
της καθήκον, συνεχίζει να αναδεικνύει τα προβλή-
ματα του εργαζόμενου Έλληνα Αστυνομικού και να
καταθέτει αιτιολογημένες προτάσεις επίλυσης ζη-
τημάτων, οι οποίες υιοθετούνται από την Πολιτική
Ηγεσία του Σώματος.

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε στη
συνέχεια ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, κ.
Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ με τον Υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη, κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ για
οικονομικής φύσεως ζητήματα του Κλάδου μας,
ανακοινώθηκαν από την Ομοσπονδία τα κάτωθι:

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών η
τροποποίηση του άρθρου 7 της υπ’ αριθ.
8002/1/520-γ΄ από 15-03-2018 ΚΥΑ (Β΄-
1021) για τη χορήγηση επιπλέον επιδόματος,
ύψους 150,00 €, στους υπηρετούντες στην ΕΚΑΜ,
δίνοντας έτσι ένα τέλος στην αδικία και αγωνία των
συναδέλφων αυτών. Τους αξίζουν πολλά συγχα-
ρητήρια για το ήθος και την υπομονή που επέδειξαν
όλο αυτό το χρονικό διάστημα της αναμονής για

την τακτοποίηση του θέματός τους. Επίσης, οφεί-
λουμε τις ευχαριστίες μας στην Πολιτική Ηγεσία,
κ.κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και Γενικό
Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, καθώς και στην Φυ-
σική Ηγεσία, κ. Αρχηγό του Σώματος, όχι όμως για
την επίλυση του προβλήματος, η οποία είναι απόρ-
ροια των καθηκόντων τους και όφειλαν να δώσουν
λύση με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά για το γεγονός
ότι αποδέχθηκαν την πρόταση της Ομοσπονδίας
μας (κατετέθη την 19-01-2018) για τροποποίηση
της ΚΥΑ απορρίπτοντας αυτή των υπηρεσιακών
παραγόντων για την υπαγωγή της Υπηρεσίας αυτής
σε Υπηρεσία που ήδη δικαιούται το προαναφερό-
μενο επίδομα. Άλλωστε, αυτός ήταν και ο λόγος (η
υπαγωγή) που οδήγησε στη δημιουργία του προ-
βλήματος αυτού και ως εκ τούτου στη μη χορήγηση
του προαναφερόμενου επιδόματος στους συνα-
δέλφους μας, μέχρι και σήμερα, ενώ το δικαιούντο
από τη φύση των καθηκόντων τους. Παράλληλα,
με τη θετική αυτή εξέλιξη της αποδοχής, δηλαδή,
της πρότασής μας, ανοίγει ο δρόμος για την επε-
ξεργασία και άλλων προτάσεων (βλέπε 500/3/36
από 31-10-2019 έγγραφο Ε.ΑΣ. Λάρισας) που
αφορούν τη χορήγηση αντίστοιχων επιδομάτων και
σε άλλες Υπηρεσίες με επαυξημένη επικινδυνότητα,
όπως ΔΙΑΣ, ΟΠΚΕ κ.ά.

Εγκρίθηκαν, επίσης, από το Υπουργείο Οικονο-
μικών οι πιστώσεις για τις επιπλέον ώρες νυχτερι-
νής απασχόλησης του προσωπικού του Σώματος
για το έτος 2019, ύψους 3,3 εκατομμυρίων ευρώ
και συνεπώς τα χρήματα των συναδέλφων αυτών
θα κατατεθούν όλα κανονικά και στην ώρα τους,
ενώ δρομολογείται και οριστική επίλυση του εν λό-
γω ζητήματος, έτσι ώστε να επαρκούν μέχρι τέλους
του έτους οι σχετικές πιστώσεις, αποφεύγοντας την
επανάληψη εικόνων ντροπής, τις οποίες δυστυχώς
ζήσαμε στο πρόσφατο παρελθόν με τη μη έγκαιρη
καταβολή των δεδουλευμένων νυχτερινών.

Από τις συναντήσεις με την ηγεσία 
ικανοποιούνται αιτήματά μας

Πραγματοποιήθηκε (5-11-19) στο Υπουρ-
γείο Προστασίας του Πολίτη συνάντηση
εργασίας μελών του Προεδρείου της

Ομοσπονδίας μας, με τον Υφυπουργό Προστα-
σίας του Πολίτη, κ. Ελευθέριο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, πα-
ρουσία του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
κ. Κωνσταντίνου ΤΣΟΥΒΑΛΑ και του Αρχηγού
της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου κ. Μι-
χαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, σε συνέχεια των συναντή-
σεών μας με την Ηγεσία του Υπουργείου και άλλα
κυβερνητικά στελέχη, όπου έχουμε εκθέσει ανα-
λυτικά τις προτάσεις μας για σειρά εκκρεμών ζη-
τημάτων. Ειδικότερα, θέσαμε υπόψη της Ηγεσίας
τα θεσμικά αιτήματα του Κλάδου μας, όπως αυτά

εμπεριέχονται στο ψήφισμα του 29ου Πανελλα-
δικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας και τα αν-
τίστοιχα ζητήματα που προέκυψαν από τα νομο-
θετήματα - προεδρικά διατάγματα που εκδόθη-
καν από την προηγούμενη Πολιτική και Φυσική
Ηγεσία, χωρίς διαβούλευση με το συνδικαλιστικό
μας Κίνημα (επαναφορά μετάθεσης μέσω της
Δ/νσης Εσωτερικών Υποθέσεων, προαγωγή
Ανθ/μων, παραμονή στο Σώμα του αστυνομικού
προσωπικού πέραν του ορίου ηλικίας, κ.ά.) και
ζητήσαμε την άμεση θετική ανταπόκρισή της. Επί-
σης, τέθηκαν υπόψη τους και θεσμικά προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει σήμερα το αστυνομικό
προσωπικό, όπως τα πρόστιμα με τα μη επικυ-

ρωμένα πόθεν έσχες παρελθόντων ετών, οι απο-
σπάσεις των αστυνομικών που εκλέχθηκαν στους
Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανά την
Επικράτεια, η αναμόρφωση της «Κανονιστικής
Διαταγής Α.Ε.Α. περί μεταγωγών» κ.ά. 

Από την πλευρά του Υφυπουργού επεδείχθη
κατανόηση και μας δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, όπου τούτο
είναι εφικτό στην παρούσα φάση, θα υπάρξουν
οι αναγκαίες υπηρεσιακές ενέργειες για τη θετική
έκβαση των αιτημάτων μας.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών
Υπαλλήλων, έχοντας πάντα ψηλά τα δίκαια αιτή-
ματα των συναδέλφων, συνεχίζει αγόγγυστα, μέ-

σω του θεσμικού της ρόλου, να διεκδικεί την
υλοποίηση αυτών και ως εκ τούτου την καλυτέ-
ρευση του εργασιακού και οικογενειακού βίου
του αστυνομικού προσωπικού.

Διαβεβαιώσεις για θετική έκβαση των αιτημάτων μας
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Μετά από επίμονους και διαρκείς Αγώνες
του συνδικαλιστικού μας κινήματος, τόσο
με τις δημόσιες και κατ’ ιδίαν παρεμβάσεις

της Ομοσπονδίας μας προς την Ηγεσία του Σώμα-
τος, όσο και με την αλληλογραφία μας προς όλους
τους εμπλεκόμενους Φορείς, δημοσιεύτηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το πρώτο από τα
προεδρικά διατάγματα που μας έχει διαβεβαιώσει
η νέα Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής
Αστυνομίας ότι θα προωθήσει άμεσα, προκειμένου
να επιλυθούν χρόνια αιτήματά μας.

Ειδικότερα, πρόκειται για το π.δ.111/2019
«Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού και
οργάνωσης Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας»
(Α΄-216/31-12-2019), το οποίο αφορά:

Την επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος
προαγωγής των Ανθυπαστυνόμων (άρθρο 7 του ν.
3686/2008), καταργώντας τη σκανδαλώδη, φω-
τογραφική και αποσπασματική ρύθμιση της προ-
ηγούμενης διάταξης του π.δ.69/2019 για την
προαγωγή με τα πτυχία, η οποία, υπενθυμίζουμε
ότι, έλαβε χώρα λίγες ημέρες πριν από τις βουλευ-
τικές εκλογές της 7ης Ιουλίου.

Την ίδρυση Τμήματος Τροχαίας Βορείου Οδικού
Άξονα Κρήτης και άλλων Υπηρεσιών, υιοθετώντας
τις προτάσεις των κατά τόπους Ενώσεων Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων και εστιάζοντας στις ανάγκες
των τοπικών κοινωνιών.

Τη βελτίωση και εναρμόνιση άλλων διατάξεων
(χορήγηση αδειών άνευ αποδοχών κ.ά.).

Χαιρετίζουμε τη βούληση της νέας Φυσικής και
Πολιτικής Ηγεσίας που έκανε δεκτά τα αιτήματά
μας, τα οποία δυστυχώς η προηγούμενη Ηγεσία
αγνόησε, προβαίνοντας σε τροποποιήσεις ισχυου-
σών διατάξεων για το βαθμολόγιο, χωρίς καμία
διαβούλευση με το συνδικαλιστικό μας κίνημα.
Ύστερα από την ως άνω επαναφορά - των διατά-
ξεων του άρθρου 7 του ν.3686/2008 - και αφού
διαφαίνεται η διάθεση για συζήτηση από τη νέα
Ηγεσία, καθώς και για εύρεση λύσεων, επιμένουμε
στην έναρξη διαλόγου για την αντικειμενική και δί-
καιη διαμόρφωση ενός σύγχρονου βαθμολογίου
που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Υπηρεσίας
και των συναδέλφων μας, κυρίως όμως για τους
χαμηλόβαθμους, που ουδέποτε έχουν τύχει της δέ-
ουσας προσοχής από την Ηγεσία, καίτοι το συνδι-
καλιστικό μας κίνημα έχει καταθέσει, και καταθέτει,
προτάσεις επί αυτού του μείζονος για το αστυνο-
μικό προσωπικό θέματος.

Η Ομοσπονδία μας, συνεχίζει και το νέο έτος με
αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση τον αγώνα για την
επίλυση και των υπολοίπων εκκρεμοτήτων προ-

σβλέποντας στη θετική ανταπόκριση της Ηγεσίας,
δεδομένου ότι, η διαιώνισή τους, μόνο αρνητικές
επιπτώσεις έχει στο αξιόμαχο και στην αποτελε-
σματικότητα των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυ-
νομίας.

Τα νυχτερινά
Σε συνέχεια του από 31 Δεκεμβρίου 2019 Δελ-

τίου Τύπου μας (Αρ. Πρωτ.: 500/3/73), σας ενη-
μερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (Β’ 4937/ 31-12-2019) η υπ.
αριθμ. 8002/32/33-ζ΄ από 31-12-2019 Κ.Υ.Α.
με αντικείμενο την αύξηση του ανωτάτου ετήσιου
ορίου των ωρών νυκτερινής απασχόλησης έτους
2019 για τη χορήγηση ειδικής αποζημίωσης ανά
ώρα νυκτερινής απασχόλησης που καταβάλλεται
στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνο-
μίας.

Ειδικότερα, «το ανώτατο όριο ωρών νυχτερινής
απασχόλησης του πρώτου εδαφίου της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 2 της αριθμ. 8000/32/233-α
από 16-3-2018 Κ.Υ.Α. (Β΄ 1302), αυξάνεται απο-
κλειστικά για το έτος 2019 κατά 1.150.000 ώρες
για το Αστυνομικό Προσωπικό, τους Συνοριακούς
Φύλακες και τους Ειδικούς Φρουρούς» και το συ-
νολικό πιστωθέν ποσό στους αντίστοιχους κωδι-
κούς του προϋπολογισμού της Ελληνικής Αστυνο-
μίας είναι 3.185.500,00 €.

Επίσης, με τη θετική αυτή εξέλιξη, αποτέλεσμα
της συστηματικής επιμονής της Ομοσπονδίας μας
για την αντιμετώπιση ενός χρόνιου προβλήματος,
σας ενημερώνουμε ότι δρομολογείται και η οριστι-
κή επίλυση του εν λόγω ζητήματος, έτσι ώστε να
επαρκούν μέχρι τέλους του έτους οι σχετικές πι-
στώσεις, αποφεύγοντας την επανάληψη εικόνων
ντροπής, τις οποίες δυστυχώς ζήσαμε στο πρό-
σφατο παρελθόν με τη μη έγκαιρη καταβολή των
δεδουλευμένων νυχτερινών.

Εναπόκειται πλέον στην Ηγεσία το αμέσως προ-
σεχές διάστημα να διορθώσει οριστικά τα κακώς
κείμενα του παρελθόντος ώστε να μην χρειαστεί
στο μέλλον οποιαδήποτε παρέμβασή μας και το κυ-
ριότερο, οι συνάδελφοί μας να αμείβονται κανο-
νικά για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους.

Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού
Τέλος, στις 15-01-2020, δημοσιεύτηκαν στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύο (2) ακόμα προ-
εδρικά διατάγματα που είναι αποτέλεσμα συνεχών
ενεργειών του Προεδρείου της Ομοσπονδίας μας
προς τη νέα Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και
επιλύουν αιτήματα του συνδικαλιστικού μας κινή-
ματος.

Ειδικότερα, πρόκειται για το π.δ. 7/2020 «Ρύθ-
μιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού» (Α΄ 6) και
το π.δ. 8/2020 «Εξαίρεση των Υπουργείων Προ-
στασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής από την εφαρμογή των δια-
τάξεων της παρ. 2 του άρθρου 35 και των άρθρων
36 και 37 του ν. 4622/2019.» (Α΄ 7) που αφο-
ρούν:

Την τροποποίηση προς το βέλτιστο των διατά-
ξεων που ρυθμίζουν την παραμονή των συναδέλ-
φων στην ενεργό υπηρεσία πέραν του οριζόμενου
σε κάθε βαθμό ορίου ηλικίας, είτε έχουν απουσιά-
σει από τα καθήκοντά τους πλέον του εξαμήνου
την τελευταία διετία είτε έχουν τιμωρηθεί με ανώ-
τερη πειθαρχική ποινή (π.δ. 24/1997 & π.δ.
128/2010). Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι οι
τροποποιήσεις των προαναφερόμενων διατάξεων
έχουν αναδρομική εφαρμογή και για τους συνα-
δέλφους που αποφασίστηκε η μη παραμονή τους
στην ενεργό υπηρεσία για το έτος 2020, εφόσον
έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση θεραπείας στη
Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγεί-
ου της Ελληνικής Αστυνομίας ή υποβάλουν την εν
λόγω αίτηση, εντός δεκαημέρου από τη δημοσίευ-
ση του παρόντος.

Την αναμόρφωση και προσαρμογή διατάξεων
που αφορούν τη μετάθεση, την τοποθέτηση και τα
όρια ηλικίας του αστυνομικού προσωπικού, καθώς
και τις κρίσεις των αξιωματικών του Σώματος.  

Την εξαίρεση του Υπουργείου μας από την
εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων του ν.
4622/2019, όπως επανειλημμένα είχαν αιτηθεί
Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της Ομοσπονδίας μας.

Η βούληση της νέας Φυσικής και Πολιτικής
Ηγεσίας στα θεσμικά ζητήματα της Ομοσπονδίας
μας, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδο-
μένου ότι ήδη άρχισε να κάνει δεκτά κάποια από
τα αιτήματά μας, τόσο με τις διατάξεις των προ-
αναφερομένων προεδρικών διαταγμάτων, όσο και
με αυτές του π.δ.111/2019. Αναμένουμε από αυ-
τή, ωστόσο, στο άμεσο μέλλον, αφενός να επανε-
ξετάσει το παραπάνω πλαίσιο αποστρατειών του
αστυνομικού προσωπικού (π.δ.24/1997 &
π.δ.128/2010), λαμβάνοντας υπόψη πάντα τα
πραγματικά περιστατικά υγείας των συναδέλφων
και όχι μόνον τους χρόνους απουσίας αυτών από
την Υπηρεσία, αφετέρου την επεξεργασία και υλο-
ποίηση των υπολοίπων αιτημάτων της Ομοσπον-
δίας μας και των Πρωτοβαθμίων Ενώσεών μας.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων, ως η πολυπληθέστερη και αντιπροσωπευ-
τικότερη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση

των αστυνομικών κάθε βαθμίδας, συνεχίζει αγόγ-
γυστα να διεκδικεί την επίλυση των αιτημάτων που
αναφέρονται στα ψηφίσματα των συνεδρίων της,
καθώς και των κάθε φορά προκυπτόντων ζητημά-
των, με αποκλειστικό στόχο την καλυτέρευση της
ποιότητας ζωής των αστυνομικών και των οικογε-
νειών τους. 

Τα πρώτα προεδρικά διατάγματα
Σημαντικά αιτήματα επιλύονται το τελευταίο διάστημα από τη νέα ηγεσία 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Αύξηση του ανωτάτου ετήσιου ορίου των ωρών 

νυκτερινής απασχόλησης έτους 2019 για τη χορή-
γηση ειδικής αποζημίωσης ανά ώρα νυκτερινής 
απασχόλησης που καταβάλλεται στο ένστολο 
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

2 Προσόντα, δικαιολογητικά και διαδικασία πρό-
σληψης Συνοριακών Φυλάκων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 8002/32/33-ζ΄ (1)
   Αύξηση του ανωτάτου ετήσιου ορίου των ωρών 
νυκτερινής απασχόλησης έτους 2019 για τη χο-
ρήγηση ειδικής αποζημίωσης ανά ώρα νυκτερι-
νής απασχόλησης που καταβάλλεται στο ένστο-
λο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 127 παράγραφος Δ περί-

πτωση β΄ του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις 
Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, 
μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και με-
ταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασια-
κές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 74).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 77 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκαν με 
τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 και παρ. 30 γ του 
ν. 4337/2015 (Α΄ 129), αντίστοιχα.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί 
παροχής κινήτρων διά την ενίσχυσιν της περιφερεια-
κής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (Α΄ 232), 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 8 του 
ν. 2129/1993 (Α΄ 57).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 

κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

7. Τις διατάξεις του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

8. Τις διατάξεις της αριθμ. 80 από 18.07.2019 απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β΄ 3058).

9. Τις διατάξεις της αριθμ. 340 από 18.07.2019 απόφα-
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών 
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).

10. Τις διατάξεις της αριθμ. 8000/32/233-α΄ από 
16.03.2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός 
του ανώτατου ετήσιου ορίου ωρών νυκτερινής απασχό-
ληση, των δικαιούχων, των όρων και των προϋποθέσεων 
χορήγησης ειδικής αποζημίωσης ανά ώρα νυκτερινής 
απασχόλησης που καταβάλλεται στο ένστολο προσω-
πικό της Ελληνικής Αστυνομίας» (Β΄ 1302).

11. Την αριθμ. ΓΔΟΕΣ/4/130 από 30.12.2019 Εισήγη-
ση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού 
Σχεδιασμού.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται επιπλέον δαπάνη για το έτος 2019 
ύψους τριών εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα πέντε χιλιά-
δων πεντακοσίων ευρώ (3.185.500,00 €), η οποία θα αντι-
μετωπιστεί σε βάρος των πιστώσεων του λογαριασμού 
2120205010 «Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων 
δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση 
κατά τις νυχτερινές ώρες» των Π/Υ εξόδων των Ειδικών 
Φορέων (i) 1043.101.0000000, (ii) 1043.201.0000000, 
(iii) 1043.501.0000000, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αύξηση ανώτατου ορίου ωρών νυχτερινής 
απασχόλησης

Το ανώτατο όριο ωρών νυχτερινής απασχόλησης του 
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της 
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Τεύχος B’ 4937/31.12.2019

αριθμ. 8000/32/233-α από 16-3-2018 κοινής υπουργι-

κής απόφασης (Β΄ 1302), αυξάνεται αποκλειστικά για 

το έτος 2019 κατά 1.150.000 ώρες για το Αστυνομικό 

Προσωπικό, τους Συνοριακούς Φύλακες και τους Ειδι-

κούς Φρουρούς.

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 

01-12-2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Υφυπουργός

Προστασίας του Πολίτη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ι

    Αριθμ. 6000/14/17-γ΄ 
(2)

Προσόντα, δικαιολογητικά και διαδικασία πρό-

σληψης Συνοριακών Φυλάκων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2622/1998 

«Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης - Δήλωση περιουσιακής 

κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 138), 

όπως τροποποιήθηκε από την περ. β΄ της παρ. 4 του άρ-

θρου 17 του ν. 4647/2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμο-

διότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 204).

β) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 

της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα» (Α΄ 98).

γ) Του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α΄ 121).

δ) Της αριθμ. 80 από 18-07-2019 κοινής Απόφασης 

του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του 

Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προ-

στασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β΄ 3058).

2. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την αριθμ. 

6000/2/393 από 19-12-2019 έκθεση κάλυψης δαπά-

νης της Διεύθυνσης Οικονομικών και από την αριθμ. 

8000/1/2019/90-ζ΄ από 30-12-2019 εισήγηση του Προ-

ϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και 

Επιτελικού Σχεδιασμού, δεν προκαλούνται δαπάνες σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προσόντα - Προϋποθέσεις.

1. Ως Συνοριακοί Φύλακες προσλαμβάνονται με σύ-

στημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) Έλληνες πολί-

τες (άνδρες και γυναίκες) για κάλυψη κενών οργανικών 

θέσεων, ξεχωριστά για κάθε Περιφερειακή Ενότητα ή 

νησί, από υποψηφίους που κατοικούν την τελευταία 

διετία ή κατοικούσαν από τη γέννησή τους και μέχρι 

τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους στην 

Περιφέρεια στην οποία ανήκει η συγκεκριμένη Περιφε-

ρειακή Ενότητα ή Νησί, όπου λειτουργούν ή πρόκειται να 

λειτουργήσουν Υπηρεσίες Διαχείρισης Μετανάστευσης, 

Συνοριακής Φύλαξης ή Προαναχωρησιακά Κέντρα Κρά-

τησης Αλλοδαπών και κατά προτίμηση ή αποκλειστικά 

στις περιοχές της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας ή 

νησιού [άρθρο 3 ν. 2622/1998, (Α΄ 138), όπως τροποποι-

ήθηκε από τις περ. α΄ και β΄ της παρ. 4 του άρθρου 17 

του ν. 4647/2019 (Α΄ 204)].

2.  Επιπλέον, οι υποψήφιοι απαιτείται να συγκεντρώ-

νουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:

α. Είναι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου ή άλλης 

ισότιμης Σχολής Εσωτερικού ή Εξωτερικού. Από τον 

αριθμό των προσλαμβανομένων, ποσοστό 80% καλύ-

πτεται από υποψηφίους που κατέχουν οποιονδήποτε 

απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, με εξαίρεση 

εκείνους του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικής Επαγγελμα-

τικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ), των Τεχνικών Επαγγελματικών 

Σχολών (ΤΕΣ), Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) και των 

Σχολών Ο.Α.Ε.Δ. Το υπόλοιπο ποσοστό 20% καλύπτεται 

από υποψηφίους που κατέχουν πτυχίο Τεχνικής Επαγγελ-

ματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) Β΄ Κύκλου ή είναι απόφοιτοι 

όλων των τύπων Λυκείου κατά τα ανωτέρω και επιπλέον 

κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο. Σε περί-

πτωση που οι θέσεις των προσλαμβανομένων με τίτλο 

σπουδών μιας κατηγορίας υποψηφίων δεν καλύπτονται, 

οι κενές θέσεις συμπληρώνονται από υποψηφίους της 

άλλης κατηγορίας. Οι υποψήφιοι δικαιούνται να υπο-

βάλλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για μια κατηγορία. Σε 

περίπτωση υποβολής περισσότερων της μίας αιτήσεων 

συμμετοχής για διαφορετικές κατηγορίες, η υποβολή της 

τελευταίας χρονικά υποβληθείσας αίτησης συνεπάγεται 

αυτοδικαίως την ακύρωση κάθε προηγούμενης.

β. Δεν υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους. Για 

τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερο-

μηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 

γέννησης.
γ. Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπι-

στούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κα-

τάταξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις 

για τη σωματική ικανότητα των υποψηφίων των σχολών 

στρατού ξηράς (κατεύθυνση όπλων), κατά τα οριζόμενα 

στο π.δ. 11/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Δεν φέρουν στο σώμα τους δερματοστιξία (τατου-

άζ), η οποία είναι εξωτερικά εμφανής με την ενδυμασία 

(θερινή και χειμερινή στολή) και επιπλέον, λόγω του 

είδους των περιεχομένων σε αυτή απεικονίσεων, είτε 

αναιρεί την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερό-

τητα των υπαλλήλων του Δημοσίου, είτε προκαλεί, κατά 

τρόπο ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα 

καθήκοντα αυτών.

ε. Έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα 

ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.
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στ. Έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υπο-
δήματα.

ζ. Έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα 
και δεν πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, οι οποίες 
εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

η. Οι άνδρες, έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρό-
σληψης. Δεν γίνονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι έχουν 
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

θ. Δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση, από-
πειρα ή κάθε μορφή συμμετοχής σε κακούργημα ή σε 
εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του 
δημοκρατικού πολιτεύματος, προσβολών της διεθνούς 
υπόστασης της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής 
εξουσίας, κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων, 
παραχάραξης νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής, 
πλαστογραφίας, ψευδούς κατάθεσης, ψευδούς καταμή-
νυσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός 
της προερχόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσι-
ας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, επικίνδυνης σωματι-
κής βλάβης, συμπλοκής, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, 
απάτης, απιστίας, δωροδοκίας, παράνομης βεβαίωσης ή 
είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, ναρκωτικών, ζωο-
κλοπής, ζωοκτονίας, περί αλλοδαπών, περί αρχαιοτήτων, 
λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από 
δόλο τελεσθέντος, για το οποίο απειλείται στερητική της 
ελευθερίας ποινής τουλάχιστον τριών μηνών.

Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή 
έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήμα-
τα, μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, αλλά δεν 
προσλαμβάνονται, αν, μέχρι το χρόνο έκδοσης της διατα-
γής πρόσληψης, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική 
απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδί-
κη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.

ι. Δεν έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δι-
καιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που 
ορίστηκε για τη στέρησή τους.

ια. Δεν έχουν τεθεί σε καμίας μορφής δικαστική συ-
μπαράσταση (ΑΚ 1666 επόμενα).

ιβ. Δεν έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών ανε-
ξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη 
τους αυτή.

3. Πρόσθετα προσόντα και προϋποθέσεις αποτελούν:
α. Η περιοχή κατοικίας των υποψηφίων κατά την τε-

λευταία διετία ή από τη γέννησή τους και μέχρι τη συ-
μπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους να υπάγεται 
σε δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτικό διαμέρισμα 
ή κοινότητα ή οικισμό, που ανήκει στην Περιφερειακή 
Ενότητα ή νησί για τις οποίες καθορίζεται αριθμός προ-
σλαμβανομένων σύμφωνα με την απόφαση που προ-
βλέπεται στο άρθρο 2.

β. Η καλή γνώση αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιτα-
λικής, γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον (Β2).

γ. Η κατοχή πτυχίου δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέ-
λεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» ή «Στέλε-
χος Υπηρεσιών Ασφαλείας».

δ. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, 
κατά προτίμηση ως εφέδρων αξιωματικών ή σε ειδικές 

δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή ως εθελοντών πε-
νταετούς υποχρέωσης ή ως επαγγελματιών οπλιτών ή 
στην Προεδρική Φρουρά.

ε. Η κατοχή άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας ή μοτοπο-
δηλάτου ή αυτοκινήτου.

στ. Ο υποψήφιος να είναι τέκνο προσωπικού της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας, που έχει δολοφονηθεί ή τραυμα-
τισθεί θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και 
εξαιτίας αυτού.

ζ. Ο υποψήφιος να είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή 
τρίτεκνης οικογένειας.

4. Από τις προκηρυσσόμενες θέσεις στις Περιφερεια-
κές Ενότητες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, ποσοστό 5% αυτών και σε κάθε περίπτωση 
μία (1) τουλάχιστον θέση, επιφυλάσσεται αποκλειστικά 
για τους υποψήφιους Έλληνες πολίτες, που ανήκουν στη 
μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Κατά τον καθο-
ρισμό του ποσοστού αυτού, δεν λαμβάνονται υπόψη τα 
κλασματικά υπόλοιπα. Οι υποψήφιοι που εντάσσονται 
στην ως άνω ειδική κατηγορία διεκδικούν αρχικά το δι-
ορισμό τους με τη γενική σειρά και σε περίπτωση μη 
επιτυχίας τους, κρίνονται βάσει με την αντίστοιχη ειδική 
κατηγορία. Ο αριθμός των θέσεων που δεν θα καλυφθεί 
από υποψήφιους της ως άνω ειδικής κατηγορίας θα κα-
λυφθεί από επιλαχόντες της γενικής σειράς.

Άρθρο 2
Αριθμός προσλαμβανομένων

Ο αριθμός των εκάστοτε προσλαμβανομένων Συνορι-
ακών Φυλάκων για κάθε Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, 
όπου έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν Υπη-
ρεσίες Διαχείρισης Μετανάστευσης, Συνοριακής Φύλα-
ξης ή Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, 
καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας 
του Πολίτη (άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 2622/1998), που εκ-
δίδεται υποχρεωτικά πριν από την προκήρυξη. Αύξηση 
του αριθμού των προσλαμβανομένων δεν επιτρέπεται 
μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Άρθρο 3
Προκήρυξη

1. Η πρόσληψη των Συνοριακών Φυλάκων γίνεται μετά 
από προκήρυξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

2. Στην προκήρυξη ορίζονται:
α. Ο αριθμός των προσλαμβανομένων συνολικά και 

κατά Περιφερειακή Ενότητα ή νησί.
β. Τα απαιτούμενα προσόντα.
γ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο τρό-

πος υποβολής τους, καθώς και η διαδικασία της πρό-
σληψής τους.

δ. Η διαδικασία διενέργειας των προκαταρκτικών εξε-
τάσεων.

ε. Η δυνατότητα μονιμοποίησης και απόλυσής τους και
στ. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
3. Η προκήρυξη αποστέλλεται στις Υπηρεσίες της 

Ελληνικής Αστυνομίας, στα Επιτελεία των Κλάδων των 
Ενόπλων Δυνάμεων, στα Αρχηγεία του Πυροσβεστικού 
Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτο-
φυλακής, στον ΟΑΕΔ και καταχωρίζεται στην ιστοσελίδα 
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Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού και 
οργάνωσης Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 39 του 

ν.  4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73), της παρ. 7 του άρθρου 15 
του ως άνω νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
231 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160), καθώς και της παρ. 5 του 
άρθρου 30 του ίδιου νόμου.

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του 
ν. 2334/1995 «Υπηρεσία Εναέριων Μέσων της Ελληνικής 
Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 περ. α΄, β΄, 
στ΄ και θ΄ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49).

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28 του 
ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυ-
νομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 80 από 18.7.2019 από-
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστα-
σίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» 
(Β΄ 3058).

6. Την με αριθμ. πρωτ. 8000/1/2019/77-γ από 4.10.2019 
Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργεί-
ου Προστασίας του Πολίτη (άρθρο 24 παρ. 5 εδ. ε΄ του 
ν. 4270/2014, (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017, Α΄ 110), με την 
οποία βεβαιώνεται ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν 
προκαλούν δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

7. Την υπ’ αριθμ. 223/2019 Γνωμοδότηση του Συμβου-
λίου της Επικρατείας ύστερα από πρόταση του Υπουρ-

γού και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 120/2008 (Α΄ 182)

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 24 του π.δ. 120/2008 
προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Η Π.Δ.Ε. που ενεργείται για να διαπιστωθεί αν τελέ-
σθηκαν πειθαρχικά παραπτώματα που αναφέρονται 
στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 και στην 
περίπτωση ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 σε βάρος πολι-
τών, ανατίθεται σε αξιωματικό Διεύθυνσης ή Υπηρεσίας 
που εξομοιώνεται μ’ αυτή, άλλης από εκείνη στην οποία 
υπάγονται διοικητικά οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί.».

2. Στο άρθρο 24 του π.δ. 120/2008 προστίθεται παρά-
γραφος 6 ως εξής:

«Η Π.Δ.Ε. περατούται εντός της οριζόμενης από τον 
διατάξαντα προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει τους δύο (2) μήνες. Η προθεσμία αυτή μπορεί να 
παραταθεί, εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, με αιτιολο-
γημένη απόφαση του διατάξαντος, για χρονικό διάστημα 
το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα.

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 48 
του π.δ. 120/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική διαδι-
κασία, όμως σε περίπτωση επίδοσης κλήσης ή κλητηρί-
ου θεσπίσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας, οι αρμόδιοι κατά την παράγραφο 1 
του άρθρου 22 να ασκήσουν την πειθαρχική δίωξη και τα 
αρμόδια πειθαρχικά όργανα μπορούν με απόφασή τους, 
που ανακαλείται ελευθέρως, να διατάξουν αν το κρίνουν 
αναγκαίο, την αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας, η 
οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.».

4. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 39 
του π.δ. 120/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν κρίνουν ότι δεν τελέσθηκε πειθαρχικό παράπτωμα 
θέτουν την υπόθεση στο αρχείο και αυτή ανασύρεται 
μόνο στην περίπτωση που προκύψουν νεότερα επιβα-
ρυντικά στοιχεία, στα οποία περιλαμβάνονται η παραπο-
μπή αστυνομικού στο ακροατήριο ποινικού δικαστηρίου 
και η έκδοση καταδικαστικής απόφασης σε βάρος του.».

5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 39 του π.δ. 120/2008 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι τασσόμενες από το παρόν άρθρο προθεσμίες είναι 
ενδεικτικές.».
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Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 του ν. 4249/2014 

«Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο-
σβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολι-
τικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και 
ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 73).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 περίπτ. δ΄, στ΄ και 
θ' του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 
«Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τά-
ξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 41).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 3103/2003 
«Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 23).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

6. Τις διατάξεις της 340/18.7.2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).

7. Τις διατάξεις της 80/18.7.2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας 
του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β΄ 3058).

8. Το γεγονός ότι στις 8000/1/2019/99-ζ/28.11.2019 και 
8000/1/2019/99-ι΄/12.12.2019 εισηγήσεις του Προϊστα-
μένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού 
Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 
(άρθρο 24 παρ. 5 εδ. ε' του ν. 4270/2014, Α΄ 143 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 παρ. 1 του ν. 4484/2017 
Α΄ 110) βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
διατάγματος προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρα-

τικού προϋπολογισμού για το έτος 2020 και για καθένα 
από τα επόμενα έτη, ύψους ενός εκατομμυρίου πεντακο-
σίων εξήντα χιλιάδων (1.560.000,00) ευρώ, οι δε δαπάνες 
του έτους 2020 έχουν προβλεφθεί κατά την κατάρτιση 
Π/Υ εξόδων 2020 Ε.Φ. 1047.201.0000000 «Γενική Γραμ-
ματεία Δημόσιας Τάξης», ενώ οι προκαλούμενες δαπάνες 
του έτους 2021 και των επόμενων ετών, στοιχούν προς 
τις δεσμεύσεις και τους στόχους του εγκριθέντος με το 
ν. 4549/2018 Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομι-
κής Στρατηγικής 2019-2022 (Α΄ 105).

9. Την αριθμ. 10/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού 
και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη και του  
Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του π.δ. 24/1997 (Α΄ 29)

1. Η περίπτωση β' του άρθρου 47 του π.δ. 24/1997, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε πίνακα μη προακτέων οι Αστυνομικοί Διευθυντές, 
Ταξίαρχοι και οι Υποστράτηγοι. Ειδικά, οι Αστυνομικοί 
Διευθυντές που δεν έχουν 33ετή πραγματική υπηρεσία 
στο Σώμα, αποστρατεύονται, εφόσον εγγραφούν σε πί-
νακα μη προακτέων σε τρεις τακτικές κρίσεις.».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 49 του π.δ. 24/1997, 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 69/2019 
(Α΄ 109), αντικαθίσταται ως εξής:

«Το όριο ηλικίας των αξιωματικών ειδικών καθηκό-
ντων είναι κατά βαθμό αυξημένο κατά δύο (2) έτη από 
το όριο ηλικίας των αξιωματικών γενικών καθηκόντων, 
πλην των Υγειονομικών Αξιωματικών - Ιατρών και Οδο-
ντιάτρων και των Κληρικών, για τους οποίους αυξάνεται 
κατά πέντε (5) έτη.».

3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παρα-
γράφου 5 του άρθρου 49 του π.δ. 24/1997, όπως αντι-
καταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του 
π.δ. 81/2016 (Α΄ 150), αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι μη συμπληρούντες τις προϋποθέσεις των διατά-
ξεων της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 
32 αξιωματικοί που αναφέρονται στην προηγούμενη 
περίπτωση, κρίνονται εντός του μηνός Νοεμβρίου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3, προά-
γονται στον επόμενο βαθμό, εκτός οργανικών θέσεων, 
τιθέμενοι εκτός υπηρεσίας, τριάντα (30) ημέρες προ της 
κατάληψής τους από το όριο ηλικίας, ανεξάρτητα από 

 
  

E

15 Ιανουαρίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 6

27

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 8 

Εξαίρεση των Υπουργείων Προστασίας του Πο-
λίτη, Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής από την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρ. 2 του άρθρου 35 και των άρθρων 36 και 37 
του ν. 4622/2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
   1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4622/2019 

«Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133). 

β) Των άρθρων 35 παρ. 2, 36 και 37 του ν. 4622/2019. 
γ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 

της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια-
τάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι-
κού προϋπολογισμού.

3. Την υπ’ αριθμ. 1/2020 γνωμοδότηση του Συμβου-
λίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Εξαίρεση από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρ. 2 του άρθρου 35 και των άρθρων 
36 και 37 του ν. 4622/2019

Τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυ-
νας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξαιρούνται 
από την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 
35 και των άρθρων 36 και 37 του ν. 4622/2019.

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και 
εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

  Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2020

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Πρωθυπουργός 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ   
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Σάλος από την απαράδεκτη ανάρτηση 
της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ

ΗΟμοσπονδία μας καταδικάζει με τον πιο κα-
τηγορηματικό τρόπο την ανάρτηση στα μέ-
σα κοινωνικής δικτύωσης της Βουλευτή Β´

Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ, κας Νίνας ΚΑΣΙΜΑΤΗ, η
οποία απρόκλητα και άστοχα χρησιμοποίησε σε
δημόσια ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης
το γνωστό, θλιβερό, συκοφαντικό και εξευτελιστικό
για τους αστυνομικούς απολιθωμένο «σύνθημα»!

Η κα Βουλευτής θα έπρεπε, ως εκ της ιδιότητάς
της να γνωρίζει, άλλως την πληροφορούμε, ότι οι
άνδρες και γυναίκες αστυνομικοί σε όλη τη Χώρα
δεν είναι «μπάτσοι», αλλά κρατικοί λειτουργοί με
υψηλό το δημοκρατικό τους φρόνημα, οι οποίοι
πασχίζουν καθημερινά υπό αντίξοες και επικίνδυ-
νες συνθήκες να διαφυλάξουν το αγαθό της
ασφάλειας της κοινωνίας και τελικά τις αρχές της
δημοκρατίας. Δεν είναι «γουρούνια» ούτε ασφαλώς
«δολοφόνοι» και δεν επιτρέπεται σε οποιονδήποτε,
πολύ περισσότερο σε έναν εκπρόσωπο του Νομο-
θετικού να αναμασά τέτοιας εφηβικής αφέλειας και
μεταχουντικής συμπλεγματικής νοοτροπίας συν-
θήματα, ακόμα και δίκην αστεϊσμού!

Η διασπορά του συνθήματος στο ευρύ κοινό
πλήττει τον αστυνομικό θεσμό και προσβάλλει την
προσωπικότητα των συναδέλφων μας, υποβαθμίζει
τον Έλληνα Αστυνομικό σε αναλώσιμο και περι-
φρονημένο είδος και όχι σε κρατικό λειτουργό,
σωστό επαγγελματία και περήφανο πολίτη μιας ευ-
νομούμενης Χώρας.

Καλούμε τους αρμόδιους Θεσμούς να εξασφα-
λίζουν και θωρακίσουν την Αστυνομία και τους
Αστυνομικούς, ώστε να ασκούν τα καθήκοντά
τους, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους Νόμους
του Κράτους.

Καλούμε την κα Βουλευτή, έστω και τώρα, να

αντιληφθεί το ολίσθημά της και να ζητήσει δημόσια
συγνώμη για την αχαρακτήριστη αυτή ενέργειά της.

Εάν δεν το πράξει, χωρίς περιστροφές και μισό-
λογα, ανταποκρινόμενη στο θεσμικό της ρόλο, ως
εκπρόσωπος κόμματος εξουσίας, σημαίνει ότι εν-
νοεί την κάθε συκοφαντική της λέξη, οπότε θα
προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη, για να προστατεύ-
σουμε την πληγωμένη τιμή και υπόληψη της Ελλη-
νικής Αστυνομίας και του προσωπικού της που εκ-
προσωπούμε.

Η Ομοσπονδία στη συνέχεια απευθύνθηκε και
στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Κων-
σταντίνο ΤΑΣΟΥΛΑ, ενημερώνοντας για την επιστο-
λή της αυτή και τα πολιτικά κόμματα και τον Προ-
ϊστάμενο Υπηρεσίας Ασφάλειας Βουλής των Ελλή-
νων, Αστυνομικό Διευθυντή κ. Φώτιο ΝΤΟΥΙΤΣΗ:

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Ευρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να απευθυν-

θούμε σε σας, τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλή-
νων, και με τη θεσμική μας ιδιότητα να σας ενημε-
ρώσουμε ότι η Ομοσπονδία μας, χθες, 11-12-
2019, με το υπ’ αριθμ.: 200/4/286 Δελτίο Τύπου
της, προέβη στη δημόσια καταγγελία της Βουλευτού
Β´ Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ, κας Νίνας ΚΑΣΙΜΑΤΗ, για
όσα απρόκλητα και άστοχα χρησιμοποίησε με ανάρ-
τησή της στο προσωπικό της προφίλ στο Facebook,
υιοθετώντας το γνωστό, θλιβερό, συκοφαντικό και
εξευτελιστικό για τους αστυνομικούς απολιθωμένο
σύνθημα «Μπάτσοι-γουρούνια-δολοφόνοι».

Επιτρέψτε μας να σας ενημερώσουμε, επίσης, ότι
η στάση της κας Βουλευτού έχει ήδη προκαλέσει
αισθήματα οργής και αγανάκτησης στις τάξεις του
συνδικαλιστικού μας κινήματος, σε όλο το αστυ-
νομικό προσωπικό, αλλά και γενικότερα στο κοι-
νωνικοπολιτικό μας γίγνεσθαι.

Κοινή συνισταμένη των αντιδράσεων αυτών,
αποτελεί η εδραία μας πεποίθηση ότι επιτέλους επι-
βάλλεται η άμεση και με τον πλέον επίσημο τρόπο,
καταδίκη τέτοιων ανάρμοστων συμπεριφορών, διότι
όχι απλώς συντηρούν καταδικαστέα στερεότυπα του
παρελθόντος, αλλά κυρίως διότι συνεχίζουν να δι-
χάζουν το λαό μας και να τον αποπροσανατολίζουν
από τον δύσκολο αγώνα που δίνει για την επίλυση
μεγάλων και οξυμένων προβλημάτων.

Η Ελληνική Αστυνομία και το ανθρώπινο δυνα-
μικό της, το οποίο εκπροσωπούμε στη συντριπτική
του πλειοψηφία, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ασκεί
ευόρκως τα καθήκοντά του, καταδεικνύοντας κα-
θημερινά την πίστη και την αφοσίωσή του στην
υψηλή αποστολή που του έχει αναθέσει η ελληνική
πολιτεία.

Αυτήν την ύψιστη αποστολή και χρέος προς την
πατρίδα μας, σας καλούμε να διαφυλάξετε κι εσείς
από τη δική σας πλευρά, συμμεριζόμενος, ως Πρό-
εδρος της Βουλής των Ελλήνων, την αγωνία και
τον προβληματισμό μας, αναφορικά με την αντι-
δεοντολογική και προσβλητική για το σύνολο του
πολιτικού κόσμου, συμπεριφορά της κας Βουλευ-
τού, και η οποία, δυστυχώς, δεν ανακάλεσε καίτοι
την είχαμε καλέσει, προτού προβούμε σε οποιαδή-
ποτε άλλη ενέργειά μας.

Τέλος, εν αναμονή των δικών σας ενεργειών,
σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατα-
νόηση και την όποια άσκηση των εκ του Κανονι-
σμού της Βουλής των Ελλήνων και του Κώδικα Δε-
οντολογίας, προβλεπομένων πρωτοβουλιών.

Ακολούθησε η παρέμβαση του κ. Τασούλα προς
την Κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και η Ομο-
σπονδία στις 14 Δεκεμβρίου 2019 με νέα μας επι-
στολή προς αυτόν, τον ευχαριστήσαμε για την άμε-

ση παρέμβασή του:
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να σας εκ-
φράσουμε τις ευχαριστίες μας για την άμεση αντα-
πόκρισή σας, μετά την πρόσφατη επικοινωνία μας
(σχετ. έγγραφό μας Αρ. Πρωτ.: 200/4/286-β),
προκειμένου να παρέμβετε ως Πρόεδρος της Βου-
λής των Ελλήνων και να αποκαταστήσετε τα κοινο-
βουλευτικά ήθη που βάναυσα είχαν κακοποιηθεί με
τη γνωστή αψυχολόγητη και άκρως προσβλητική -
συκοφαντική ανάρτηση στο διαδίκτυο της Βουλευ-
τού Β´ Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ, κας Νίνας ΚΑΣΙΜΑΤΗ.

Είναι γεγονός ότι, όταν οι θεσμοί του πολιτεύ-
ματός μας λειτουργούν, η Δημοκρατία δυναμώνει
περισσότερο.

Θέλουμε δε με την ευκαιρία αυτή, να σας διαβε-
βαιώσουμε ότι η Ομοσπονδία μας, αποτελεί θεμα-
τοφύλακα διαχρονικών αρχών και αξιών και ως τέ-
τοια, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να υποκύψει
σε οποιεσδήποτε τυχόν προσπάθειες περιορισμού
του θεσμικού της ρόλου, όσο «ενοχλητική» κι αν
εκλαμβάνεται η δράση της στις μέρες μας. Η υπε-
ράσπιση της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόλη-
ψης των Ελλήνων Αστυνομικών αποτελεί αδιαπραγ-
μάτευτη αποστολή μας, την οποία καθημερινά υπη-
ρετούμε με το όποιο κόστος και παρά τις ύβρεις και
τις απειλές που εκτοξεύονται εναντίον μας.

Στην προσπάθειά μας αυτή, τόσο η δική σας
συμβολή, όσο και όλων των πολιτικών κομμάτων
της Βουλής των Ελλήνων, στην αντιμετώπιση των
διαχρονικών μικρών και μεγάλων προβλημάτων
του χώρου μας, όχι μόνο μας οπλίζει με δύναμη
επιχειρημάτων, αλλά ενισχύει σημαντικά και τη δέ-
ουσα αισιοδοξία μας, ότι το δίκαιο τελικά θα νική-
σει το άδικο.

Εκτός τόπου και χρόνου η Βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.- αναπαραγάγει συκοφαντίες και διχαστικές συμπεριφορές μιας άλλης εποχής. 
Ακαριαίες οι αντιδράσεις του συνδικαλιστικού κινήματος για να αποκατασταθεί η πληγείσα αξιοπρέπεια του Έλληνα αστυνομικού

Απαιτούμε μια δημόσια ΣΥΓΓΝΩΜΗ
Αμεση ήταν η αντίδραση της Ένωσης Αστυ-

νομικών Υπαλλήλων Πειραιά, η οποία με
ανακοίνωσή της καυτηρίασε την ανάρτηση

και απαίτησε από την κα βουλευτή να ζητήσει συγ-
γνώμη:

«Έκπληξη, αποτροπιασμό, θυμό, στενοχώρια,
οργή, είναι τουλάχιστον τα συναισθήματα που προ-
κάλεσε στο σύνολο των συναδέλφων μελών μας το
σχόλιο της Βουλευτή Β´ Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ, κας
Νίνας Κασιμάτη σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης,
που ήρθε στο φως της δημοσιότητας και σε γνώση
μας από διάφορες δημοσιογραφικές ιστοσελίδες.

Ειδικότερα, σε ανάρτηση που έγραφε: «Πόσο γκά-
ζωσε η διεύρυνση ρε παιδιά;» και είχε ένα στιγμιό-
τυπο από την ΕΡΤ, όπου η κα Ντόρα Μπακογιάννη
λανθασμένα αναγραφόταν ως Βουλευτής του κόμ-
ματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, η Βουλευτής
κα Κασιμάτη έγραψε το εξής σχόλιο: «Η διεύρυνση
γκαζώνει, μπάτσοι-γουρούνια-δολοφόνοι».

Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να αποδείξουμε
αν ως επαγγελματίες εργαζόμενοι, και μάλιστα στην
Περιφέρεια του Πειραιά που πολιτεύεται η κα Βου-
λευτής, είμαστε «Γουρούνια και Δολοφόνοι», αυτό
άλλωστε απαντάται καθημερινά από το έργο μας,
υπηρετώντας και προστατεύοντας τον πολίτη, με
υπέρβαση του ωραρίου εργασίας μας, με κίνδυνο
της σωματικής μας ακεραιότητας ή και της ζωής
μας, με μηδαμινά μέσα, ακόμη και με χρήματα από
την τσέπη μας που τα στερούνται οι οικογένειές

μας, καθώς επίσης και από τους χιλιάδες τραυμα-
τίες και δεκάδες νεκρούς συναδέλφους μας.

Είμαστε κομμάτι της κοινωνίας, έχουμε οικογέ-
νειες, παιδιά, συγγενείς, φίλους, γνωστούς.

Ως εκπρόσωποι των εργαζόμενων Ελλήνων
Αστυνομικών σε όλο τον Πειραιά:

α) Καταδικάζουμε με την πιο σθεναρή φωνή τέ-
τοιες μειωτικές εκφράσεις - δηλώσεις εις βάρος
μας και μάλιστα από μία κυρία Βουλευτή του Ελλη-
νικού Κοινοβουλίου.

β) Δεν ανεχόμαστε, ούτε χάριν αστεϊσμού, τέτοιες
τοποθετήσεις από μία εκπρόσωπο του Λαού στο Ελ-
ληνικό Κοινοβούλιο που σέβεται το Σύνταγμα, τους
Νόμους, τους εργαζόμενους αδιακρίτως, αλλά και
τον εαυτό της.

γ) Απαιτούμε μια δημόσια ΣΥΓΓΝΩΜΗ.
Τέλος, καλούμε τη συντεταγμένη πολιτεία, όλα τα

κόμματα, το προεδρείο της Ελληνικής Βουλής, τους
παραγωγικούς φορείς κ.λπ. να καταδικάσουν κι
αυτοί με τη σειρά τους και με τον πιο κατηγορημα-
τικό τρόπο τέτοιες λανθασμένες, άστοχες και επι-
κίνδυνες θέσεις, αφήνοντας στην κρίση του Ελλη-
νικού Λαού και ιδιαίτερα της Τοπικής Κοινωνίας την
κα Βουλευτή».

Η απάντηση της κας Κασιμάτη
Απαντώντας στην επιστολή αυτή στη συνέχεια, η

κα βουλευτής εξέφρασε την έκπληξή της διότι όπως
είπε το σχόλιό της έγινε «κατά τη διάρκεια άσχετου

διαλόγου για άλλο ζήτημα, που προδήλως καμία
σχέση δεν είχε ούτε καταφερόταν αντικειμενικά και
υποκειμενικά στο αστυνομικό σώμα, όπως επίσης
εσείς περιγράφετε, άρα και δεν συνιστά έκφραση
της αντίληψής μου για την ΕΛ.ΑΣ. όπως την εκλά-
βατε, και γι’ αυτό λυπάμαι για τη χρήση της και την
παρεπόμενη παρερμηνεία της.

Αυτό που όμως με λυπεί επίσης, είναι η δυσανά-
λογη και άδικη αντίδρασή σας εναντίον μου με ηθι-
κοπλαστικούς όρους σχετικά με το επάγγελμά σας,
η οποία μάλλον έχει πολιτικά ελατήρια, όταν θα
πρέπει να γνωρίζετε από τη θέση σας πως έχω υπε-
ρασπιστεί εμπράκτως τα δίκαια των βιοπαλαιστών
αστυνομικών, αφού έχει περάσει μόνον ενάμισης
μήνας από τότε που υπέγραψα Αναφορά στη Βουλή
προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, υιοθε-
τώντας και καταθέτοντας δικό σας έγγραφο, το
Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά έτους 2019, με
τα δίκαια συνδικαλιστικά αιτήματά σας. Σας το επι-
συνάπτω για υπενθύμιση, καθώς βρίσκομαι στο
πλευρό σας για τη βελτίωση των συνθηκών εργα-
σίας σας, όπως και κάθε εργαζομένου που διεκδικεί
κεκτημένα δικαιώματα και επίλυση προβλημάτων,
γιατί τιμώ το έργο σας και αναγνωρίζω τους κινδύ-
νους που αντιμετωπίζετε καθημερινά. Σχετικά, θα
ήθελα να σας θυμίσω επίσης, ότι επί διακυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρξε κανένας νεκρός από καμία
πλευρά, πολίτης ή αστυνομικός, σε αντίθεση με το

πρόσφατο παρελθόν άλλων κυβερνήσεων, όπου 19
αστυνομικοί είχαν χάσει τη ζωή τους εν ώρα υπη-
ρεσίας, όπως προκύπτει από τον επίσημο κατάλογο
πεσόντων στον ιστότοπο της ΕΛ.ΑΣ. Πιστεύω ότι οι
αριθμοί πείθουν άπαντες για την ειδοποιό διαφορά
της δικής μας αντίληψης και πολιτικής περί πραγ-
ματικής ασφάλειας όλων και έμπρακτου σεβασμού
στο αγαθό της ζωής.

Δυστυχώς όμως, η πολύ πρόσφατη επικαιρότητα,
με τα φαινόμενα υπερβάλλουσας βίας εκ μέρους
συναδέλφων σας εναντίον πολιτών, ακόμα και σή-
μερα εναντίον νοσοκομειακών γιατρών, δείχνει ότι
η υπόθεση του εκδημοκρατισμού της Αστυνομίας
δεν έχει τελειώσει ή μπορεί και να πηγαίνει πολλά
βήματα πίσω. Όπως καλά γνωρίζετε, κάποτε, και
μέχρι το ν.2265/1994 με τον οποίον θεσμοθετή-
θηκε ο συνδικαλισμός στην ΕΛ.ΑΣ, όσοι αστυνομι-
κοί ζητούσαν τον εκδημοκρατισμό του Σώματος,
διώκονταν ως απείθαρχοι και παραβατικοί. Από την
πλευρά μου δηλώνω πως θα συνεχίσω να πρε-
σβεύω προοδευτικές και δημοκρατικές θέσεις προ-
κειμένου εσείς, οι άντρες και γυναίκες της ΕΛ.ΑΣ.,
να μπορείτε να ασκείτε ελεύθερα τα συνδικαλιστικά
σας δικαιώματα και καθήκοντα, γι’ αυτό και ανα-
μένουμε από εσάς να αναδεικνύετε μέσα από τη
συνδικαλιστική σας δράση τα φαινόμενα εκείνα που
όντως εκθέτουν την Ελληνική Αστυνομία και θέτουν
σε κίνδυνο – πλέον και εσωτερικά ανέλεγκτα – τη
ζωή των πολιτών και τη δική σας».
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Οι Ομοσπονδίες μας ξέρουν να δίνουν αγώνες
και να τους κερδίζουν!

Συζητήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2020, αργά
το απόγευμα, στην Ολομέλεια του Συμβου-
λίου της Επικρατείας η παραπεμπτική υπόθε-

ση των Ομοσπονδιών μας κατά του ισχύοντος μι-
σθολογίου (ν.4472/2017) στο σύνολό του, όπως
καθαρά και ξάστερα προσβάλλαμε από την πρώτη
στιγμή της νομοθέτησής του, ερήμην μας, από την
προηγούμενη Κυβέρνηση.

Επί της αρχικής αίτησης ακύρωσης των Ομο-
σπονδιών μας επελήφθη αρχικά το Στ’ Τμήμα του
ΣτΕ και εξέδωσε την υπ’αριθ. Απόφαση 852/2019,
η οποία έκανε δεκτούς όλους τους λόγους ακύρω-
σης και δικαίωσε τις Ομοσπονδίες μας σε όλα τα
τεθέντα ζητήματα της αντισυνταγματικότητας και
των ανισοτήτων που αυτό έχει προκαλέσει.

Στους πληρεξούσιους δικηγόρους μας κ.κ. Χάρ.
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ και Ρήγα ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗ χορη-

γήθηκε προθεσμία υποβολής υπομνήματος έως την
24η Ιανουαρίου 2020, προκειμένου να αναπτύ-
ξουν περαιτέρω τους ισχυρισμούς των και να αν-
τικρούσουν τους ισχυρισμούς του Δημοσίου.

Ευελπιστούμε ότι η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δι-
καστηρίου θα ακολουθήσει την τεκμηριωμένη και
δίκαιη θέση του Στ’ Τμήματος του ΣτΕ, αλλά και των
προηγούμενων Ολομελειών (Αποφάσεις 2194/14
και 1197/16), που καθόρισαν το αξιοπρεπές επί-
πεδο διαβίωσης των Ελλήνων Αστυνομικών στα
επίπεδα των μισθολογικών αποδοχών του Αυγού-
στου του 2012, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την
επικινδυνότητα του επαγγέλματος και τις ιδιαίτερες
συνθήκες άσκησής του.

Είναι σαφές ότι από την αρχή αντιταχθήκαμε στο
ισχύον μισθολόγιο και σκοπός μας ήταν και παρα-
μένει η κήρυξή του ως αντισυνταγματικού. Θα ήταν

αδιανόητο και υποκριτικό να συνηγορούμε υπέρ
της ύπαρξης ανισοτήτων μεταξύ των αστυνομικών
μελών μας, με κατηγορίες και εκατοντάδες μισθο-
λογικές διαβαθμίσεις μεταξύ συναδέλφων που πα-
ρέχουν τις ίδιες πάντα επικίνδυνες υπηρεσίες!

Όσο για τους υποστηρικτές τέτοιων απαράδε-
κτων και ύπουλων πρακτικών, όπως μερίδα «συν-
δικαλιστών» πράττει ακόμα και την σημερινή ώρα
της μάχης, που μοναδικό στόχο έχουν την υπερ-
πήδηση της κατηγορίας στην οποία ανήκουν και
όχι την κήρυξη του μισθολογίου στο σύνολό του
ως αντισυνταγματικού, δεν παρέχουν καλές υπη-
ρεσίες στο σύνολο του αστυνομικού προσωπικού,
υποσκάπτουν τον κοινό σκοπό και τους αφήνουμε
στην κρίση των συναδέλφων...

Οι Ομοσπονδίες μας ξέρουν να δίνουν αγώνες
και να τους κερδίζουν!

Ας το γνωρίζουν όσοι επικαλούνται εύκολα κλισέ
για να δικαιολογήσουν την ανυπαρξία τους. Εμείς
θα συνεχίσουμε τον καλό μας αγώνα, με τη στήριξη
όλου του αστυνομικού προσωπικού, χωρίς διακρί-
σεις και αποκλεισμούς.

Παραβλέπουν την επικινδυνότητα και τις
δυσκολίες της εργασίας του αστυνομικού

Με τις εργασίες του Διοικητικού
Συμβουλίου, η Ομοσπονδία μας
«σφράγισε» συνδικαλιστικά το

τρέχον έτος (2019), ατενίζοντας με αυ-
τοπεποίθηση και αισιοδοξία τη νέα συν-
δικαλιστική χρονιά, που υποδεχόμαστε
σε λίγες μέρες.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Γραμ-
ματείας, κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ,
ευχόμενος σε όλους και όλες κατά τη
συνεδρίαση του Δ.Σ., καλές γιορτές, τό-
νισε ότι η νέα χρονιά θα σημαδευτεί από
νέους αγώνες για την επίλυση των προ-
βλημάτων που δεν έχουν δοθεί μέχρι
τώρα λύσεις, παρά τις διαρκείς και επί-
μονες προσπάθειές μας, σε όλα τα επί-
πεδα. 

Είναι λογικό με την κυβερνητική αλ-
λαγή φέτος τον Ιούλιο, να υπήρξε μια
περίοδος ενημέρωσης εκ μέρους μας
των νέων Υπουργών και εύλογης ανα-
μονής, ωστόσο, ο χρόνος αυτός εξαντ-
λείται και όπως έχουμε επισημάνει και
στο τελευταίο Γενικό Συμβούλιο των
Πρωτοβαθμίων Ενώσεων, είμαστε σε
τροχιά κινητοποιήσεων και καλό θα

ήταν η υπομονή μας να μη θεωρηθεί
από κανέναν ως αδυναμία.

Στη συνέχεια, με εισήγηση- πρότασή
του, το Δ.Σ. καταδίκασε ομόφωνα την
απαράδεκτη ανάρτηση και τις πρόσφα-
τες δηλώσεις της Βουλευτού Β’ Πειραιά
του ΣΥΡΙΖΑ, κας Νίνας ΚΑΣΙΜΑΤΗ, που
αναπαρήγαγε το γνωστό ρατσιστικό και
φασιστικό σύνθημα για την Ελληνική
Αστυνομία και τους Έλληνες Αστυνομι-
κούς. Εξέφρασε δε τον προβληματισμό
του γενικότερα για το πανευρωπαϊκό
φαινόμενο της διαμόρφωσης ενός ρεύ-
ματος απαξίωσης της αστυνομίας και
των αστυνομικών λόγω της όξυνσης
των κοινωνικών προβλημάτων και των
κοινωνικών εντάσεων σε διάφορες χώ-
ρες, όπως προκύπτει ξεκάθαρα και από
σχετική παρέμβαση της Eurocop την
17-12-2019, η οποία επικαλούμενη
την αποστολή της, τόνισε ότι οι αστυ-
νομικοί προστατεύουν τη δημοκρατία,
την κοινωνία και τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και γι’
αυτό θεωρούν απαράδεκτη τη χρήση
σκίτσων που αποδίδουν αδιακρίτως

απρεπείς συμπεριφορές σε όλους τους
αστυνομικούς.

Η Ομοσπονδία μας συντάσσεται με
την παραπάνω προσέγγιση και επιση-
μαίνει ότι υπάρχουν κάποιοι κύκλοι που
προσπαθούν να διαπομπέψουν πανευ-
ρωπαϊκά μέσω διαφόρων ξένων ιστο-
σελίδων & κοινωνικών δικτύων, την
αστυνομία και τους αστυνομικούς.

Όλοι βιώνουμε το τελευταίο διάστη-
μα και στη χώρα μας τις εύκολες επι-
κρίσεις επιμέρους αστυνομικών ενερ-
γειών ή και αστυνομικών επιχειρήσεων
για την επιβολή του νόμου και της τά-
ξης, οι οποίες παραβλέπουν την επικιν-
δυνότητα και τις δυσκολίες της εργα-
σίας του αστυνομικού, αλλά και τον
κοινωνικό ρόλο της Ελληνικής Αστυνο-
μίας, τον οποίο οφείλουμε να διαφυλά-
ξουμε για να μην βρεθούμε απέναντι
στην κοινωνία.

Το Δ.Σ. ενημερώθηκε επίσης για τις
τελευταίες παρεμβάσεις και πρωτοβου-
λίες της Ομοσπονδίας όσον αφορά τα
εκκρεμή ζητήματα για το Μ.Τ.Σ., τις δη-
λώσεις περιουσιακής κατάστασης παρελ-

θόντων ετών, την αντιμετώπιση της
αθλητικής βίας, τη λειτουργία της Υπη-
ρεσίας Εναέριων Μέσων Σωμάτων
Ασφαλείας, τις καταγγελίες συναδέλφων
για συμπεριφορές ορισμένων διοικούν-
των και άλλα θέματα για τα οποία ανα-
πτύχθηκε σχετικός προβληματισμός (τή-
ρηση ωραρίου εργασίας, διασφάλιση ρε-
πό, μετακίνηση μέσω Μ.Μ.Μ. και άλλα).

Η αδιαμφισβήτητη αγωνία μας για την
επίλυση των προβλημάτων των συνα-
δέλφων μας και την αποτελεσματικότε-
ρη λειτουργία των αστυνομικών Υπηρε-
σιών, συνεχίζει να χαρακτηρίζει τους
αγώνες της Ομοσπονδίας μας, δίνοντας

έμφαση στη θωράκισή τους από τους
παντοειδείς κινδύνους που αντιμετωπί-
ζουν καθημερινά. Ως δευτεροβάθμιο
συνδικαλιστικό όργανο, στην προμετω-
πίδα του αγώνα μας θέτουμε τα συνδι-
καλιστικά μας αιτήματα χωρίς να απο-
τελούμε προέκταση της διοίκησης ή
συγκοινωνούντα δοχεία των πολιτικών
κομμάτων. Οφείλουμε, τέλος, να δια-
φυλάξουμε την Ομοσπονδία από τους
κινδύνους της απαξίωσης, όπως συνέβη
σε άλλους χώρους και να υπερασπι-
στούμε, με όλες μας τις δυνάμεις, το
ρόλο μας, χωρίς να προκαλούμε το κοι-
νό αίσθημα.

Νέα παρέμβαση στον Υπουργό Δικαιοσύνης  
για το πόθεν έσχες

Νέα παρέμβαση της Ομοσπονδίας μας μαζί
με τις άλλες Ομοσπονδίες προς τον
Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο

ΤΣΙΑΡΑ, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ.
Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ και τον Υπουργό Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννη ΠΛΑ-
ΚΙΩΤΑΚΗ για την οριστικοποίηση των αρχικώς
υποβληθέντων δηλώσεων περιουσιακής κατά-
στασης ετών 2016 και 2017.

Οι Ομοσπονδίες των εργαζομένων στα Σώματα
Ασφαλείας με ενέργειές τους προς τα συναρμό-

δια Υπουργεία επεδίωξαν και επιδιώκουν την
αποτροπή μιας άδικης οικονομικής επιβάρυνσης
των ενστόλων, όπως ήδη σας έχουμε αναλυτικώς
εκθέσει είτε σε σχετικά έγγραφά μας η κάθε μία
από εμάς, είτε σε δια ζώσης επικοινωνίες μας.

Πρόκειται για την προώθηση συγκεκριμένης
νομοθετικής ρύθμισης που θα θεραπεύει κατά
τρόπο δίκαιο και ουσιαστικό τα προβλήματα που
είχαν παρουσιαστεί κατά την οριστικοποίηση αρ-
χικώς υποβληθέντων δηλώσεων περιουσιακής
κατάστασης για τα έτη 2016 & 2017. Στόχος της

προαναφερόμενης ρύθμισης είναι να αντιμετω-
πίσουν οι συνάδελφοί μας τη δίνη των προστί-
μων, όχι χαριστικά, αλλά αιτιολογημένα και με
οριζόμενο χρονοδιάγραμμα. 

Επισημαίνεται ότι, η ως άνω ρύθμιση αφορά
μεγάλο αριθμό συναδέλφων που δεν ενημερώ-
θηκε ποτέ για την εκ νέου οριστικοποίηση των
δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του ν.
4571/2018, ενώ υπέβαλε κανονικά αυτές με τις
διατάξεις του ν.4281/2014 και έλαβε σχετικούς
προς τούτο αριθμούς πρωτοκόλλου.

Οι Ομοσπονδίες τόνισαν ειδικότερα στον
υπουργό Δικαιοσύνης ότι επειδή, υπάρχει η βού-
ληση από τα συναρμόδια Υπουργεία να δοθεί λύ-
ση στο παραπάνω πρόβλημα που γεννήθηκε από
αστοχία της διοίκησης και όχι από δόλο των συ-
ναδέλφων, παρακαλούμε όπως έχουμε μαζί σας
άμεσα συνάντηση, ώστε να εξευρεθεί η επιδιω-
κόμενη διαδικασία θεραπείας σε ένα ζήτημα που
κληροδοτήσατε από την προηγούμενη διακυβέρ-
νηση.
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Κύριοι Υπουργοί,
κυρίες και κύριοι βουλευτές, εκ-
πρόσωποι πολιτικών κομμάτων,

κύριε Αρχηγέ της Ελληνικής Αστυνο-
μίας, κύριε Υπαρχηγέ του Πυροσβεστι-
κού Σώματος, στρατηγοί, συναδέλφισ-
σες, συνάδελφοι.

Σας καλωσορίζω στο Γενικό μας Συμ-
βούλιο, που συνεδριάζει για πρώτη φο-
ρά, νωρίς - νωρίς το νέο έτος, ώστε,
αμέσως μετά, να κόψουμε και την πρω-
τοχρονιάτικη πίτα και να ανταλλάξουμε
τις καθιερωμένες ευχές. Επιτρέψτε μου
όμως, μια και για μας η σημερινή συ-
νάντηση δεν έχει στενό πανηγυρικό χα-
ρακτήρα, -και με την ευκαιρία που
έχουμε εδώ υπουργούς της κυβέρνη-
σης, την ηγεσία, τους εκπροσώπους
των πολιτικών κομμάτων-, να τοποθε-
τηθώ για όλα τα ζητήματα που απασχο-
λούν το συνδικαλιστικό μας κίνημα, και
για τα οποία απαιτούμε από τη νέα κυ-
βέρνηση, να τα δει με ιδιαίτερη προσοχή
και να μας βγάλει από το τέλμα.

Ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά εξαιτίας
της οξύτητας των προβλημάτων που αν-
τιμετωπίζουν οι αστυνομικοί, αλλά και
των κινδύνων που απειλούν καθημερι-
νά, ιδίως τους μάχιμους συναδέλφους
μας. Όσο αυτά δεν αντιμετωπίζονται
άμεσα, πολύ φοβόμαστε ότι ο αριθμός
των θυμάτων εν ώρα υπηρεσίας δε θα
παραμείνει ο ίδιος και αυτό πρέπει να το
λάβουν σοβαρά υπόψη τους οι έχοντες
την ευθύνη της διοίκησης, αλλά και οι
κυβερνώντες.

Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλ-
λά γνωρίζετε πολύ καλά ότι η κλιμάκω-
ση της αστυνομικής δράσης προκαλεί
αντιδράσεις –ποικίλες αντιδράσεις- και
το αστυνομικό σώμα πρέπει να είναι κα-
λά προετοιμασμένο για κάθε ενδεχόμε-
νο. Η ορθή αστυνόμευση απαιτεί επαγ-
γελματισμό των στελεχών σε όλα τα
επίπεδα, αλλιώς πληρώνεται ακριβά.

Είμαι ξεκάθαρος σε αυτό, διότι η
Π.Ο.ΑΣ.Υ. τα τελευταία πέντε χρόνια,
απαιτεί και διεκδικεί, σε κάθε ευκαιρία
που της δίδεται, την αναβάθμιση και τη
συνεχή εκπαίδευση των στελεχών της
Ελληνικής Αστυνομίας. Όλοι οι αστυνο-
μικοί γνωρίζουν, τόσο από βιωματικές
εμπειρίες, όσο και από τη διεθνή αστυ-
νομική πρακτική, ότι ο μόνος σύμμαχος
και η μόνη ασπίδα κατά την άσκηση των
επικίνδυνων καθηκόντων τους, είναι,
πέραν από τον επαρκή και σύγχρονο
εξοπλισμό, η συνεχής εκπαίδευση και
κατάρτισή τους. 

Κυρίες και κύριοι, 
Αν επιμένω στο ξεκίνημα της ομιλίας

μου σε αυτό το ζήτημα, είναι διότι δεν

ανέχομαι άλλο την υποκρισία και την
εξαπάτηση από κανέναν, είτε πολιτικό
είτε επιχειρησιακό παράγοντα. Είμαι ξε-
κάθαρος! Τα προβλήματα είναι γνωστά
σε όλους και οι ευθύνες για τη μη επί-
λυσή τους έχουν ονοματεπώνυμα.  Επει-
δή είναι και ημέρες των ετήσιων κρίσεων
αντιλαμβάνομαι την αγωνία των αξιω-
ματικών, αλλά θα πω μόνο τούτο: «Η
ηγετική ικανότητα συνίσταται στο να
αναλαμβάνεις την ευθύνη όταν τίποτα
δεν πάει καλά, και να αποδίδεις τα εύ-
σημα στους υφισταμένους σου, όταν τα
πράγματα πάνε καλά».

Εγκαίρως σας προειδοποιούμε, επο-
μένως, ότι η Ομοσπονδία και οι Ενώσεις
μας, έχουν εξαντλήσει κάθε όριο υπομο-
νής. Η νέα κυβέρνηση έζησε την περίοδο
του μέλιτος, κολυμπά ήδη στα βαθιά νε-
ρά του έγγαμου βίου και καλείται να βγει
αλώβητη των ευθυνών που έχει αναλάβει
με τη διακυβέρνηση της χώρας.

Ο συνδικαλιστικός μας ρόλος είναι
ξεκάθαρος και αδιαμφισβήτητος: Ισότι-
μοι συνομιλητές με τα θεσμικά όργανα
της πολιτείας, αμοιβαίος σεβασμός, κα-
λή διάθεση για συνεργασία με κοινό
στόχο την επίλυση προβλημάτων για μια
πιο αποτελεσματική και φιλική προς τον
πολίτη αστυνομία. 

Πριν προχωρήσω στην απαρίθμηση
των προβλημάτων που θέλουμε να προ-
σέξει άμεσα η κυβέρνηση, θέλω να ευ-
χαριστήσω δημοσίως τον κ. Χρυσοχοϊ-
δη, διότι έστω και καθυστερημένα, επα-
νέφερε το δίκαιο στα συνδικαλιστικά
μας πράγματα, παρέχοντας το συνδικα-
λιστικό δικαίωμα σε όλα τα στελέχη μας,
να ασκούν απρόσκοπτα και ακηδεμό-
νευτα τα καθήκοντά τους και χωρίς
χρονικούς περιορισμούς. Υπάρχουν βε-
βαίως κάποιες παθογένειες στο χώρο
μας που πρέπει να αντιμετωπίσουμε το
επόμενο διάστημα ακόμα, ώστε η φωνή
μας στον ευαίσθητο χώρο μας, να μην
είναι παράταιρη και αναχρονιστική, αλλά
να εκφράζει γνήσια και αποτελεσματικά
το οργανωμένο συνδικαλιστικό μας κί-
νημα, χωρίς σκοπιμότητες και προσω-
πικές στρατηγικές.

Λύστε το γόρδιο δεσμό
Κύριοι Υπουργοί, 
Οι αστυνομικοί έχουν μεγάλες απαι-

τήσεις από σας και από όλους τους άλ-
λους συναδέλφους σας- συναρμόδιους
για την επίλυση πολλών ζητημάτων μας.
Ξέρετε ότι αμέσως μετά τις εκλογές του
Ιουλίου, κάναμε έναν αγώνα δρόμου να
σας ενημερώσουμε και να ζητήσουμε τη
θετική σας θέση και στάση. 

Κύριε Χρυσοχοϊδη, έχετε ήδη δυο
φορές προσέλθει σε συνεδριάσεις του
Γενικού Συμβουλίου και μας έχετε υπο-
σχεθεί κάποια πράγματα. Οφείλω να
αναγνωρίσω ότι τόσο εσείς όσοι και άλ-
λοι υπουργοί ήδη δώσατε θετικά δείγ-
ματα γραφής, τόσο με τα προεδρικά
διατάγματα και με τις νομοθετικές σας
παρεμβάσεις, όσο και με τις δημόσιες
τοποθετήσεις σας με αφορμή την κριτι-
κή που δέχεται το αστυνομικό σώμα για
την κατάργηση του πανεπιστημιακού
ασύλου, για τις εκκενώσεις καταλήψε-
ων, για τις επιχειρήσεις στα Εξάρχεια και
αλλού. 

Το 2020 όμως, πρέπει να μείνει στην
Ιστορία για τις μεγάλες αλλαγές και τις
μεγάλες κατακτήσεις για τις οποίες όλοι
μας αγωνιζόμαστε και που μπορείτε αν
θέλετε, να είστε εσείς εκείνος, που θα
μείνει στην Ιστορία, ως ο υπουργός που
έλυσε το γόρδιο δεσμό χρόνιων και πά-
γιων αιτημάτων μας. Ποια είναι αυτά;

Είναι η αναγνώριση της επικινδυνό-
τητας της εργασίας –το Συμβούλιο της
Επικρατείας δεν αφήνει πλέον κανένα
περιθώριο δικαιολογιών-, είναι η απο-
κατάσταση του μισθολογίου και του
βαθμολογίου, είναι η ανωτατοποίηση
της εκπαίδευσης και των αστυνομικών
σχολών, είναι οι προσλήψεις νέων
αστυνομικών και ο εκσυγχρονισμός της
υλικοτεχνικής υποδομής, είναι η απεμ-
πλοκή των αστυνομικών από καθήκοντα
που καμία σχέση δεν έχουν με τον
πραγματικό ρόλο της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, είναι η εργασιακή τάξη και ο
αστυνομικός επαγγελματισμός ώστε ο
Έλληνας αστυνομικός να αισθάνεται ότι

τον σέβονται και εντός και εκτός του
αστυνομικού σώματος.

Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι, 
Δυστυχώς, ένα μεγάλο μέρος της

κοινωνίας μας, -και γι΄ αυτό έχουμε κι
εμείς τις δικές μας ευθύνες- θεωρεί τον
αστυνομικό ως αναλώσιμο είδος. Το
διαπιστώσαμε άλλη μια φορά τις τελευ-
ταίες μέρες με τους «τσιμεντόλιθους»,
όπου η ρίψη τους κατά των συναδέλ-
φων μας, ερμηνεύτηκε, όχι ως κακουρ-
γηματική πράξη με ανθρωποκτόνο πρό-
θεση, αλλά περίπου ως «παιγνιδάκι»
στο πλαίσιο κάποιας ακτιβιστικής δρά-
σης. Είναι καιρός να σοβαρευτούμε
όμως όλοι στον τομέα της δημόσιας τά-
ξης, διότι όπως προείπα, εδώ διακυ-
βεύονται ζωές ανθρώπων και όχι τα πο-
σοστά της τηλεθέασης ή και της ακρο-
αματικότητας κάποιων πολιτικών και
κάποιων συνδικαλιστών.

Ιδιαίτερος νόμος
Στο σημείο αυτό, οφείλω να θυμίσω

σε όλους σας, ένα αίτημα της Π.Ο.ΑΣ.Υ.,
τόσο προς την προηγούμενη Κυβέρνη-
ση, όσο και προς την παρούσα, μάλιστα
με αφορμή την τροποποίηση του Ποινι-
κού Κώδικα, να τιμωρούνται με βάση
ιδιαίτερο νόμο οι επιθέσεις κατά αστυ-
νομικών οργάνων. Αλήθεια, ποια θα
ήταν η αντιμετώπιση των δραστών αυ-
τών αν είχε υιοθετηθεί το αίτημα που
κατέθεσε η Π.Ο.ΑΣ.Υ. αρκετούς μήνες
πριν; Θα ήταν η ίδια; Προφανώς όχι!
Έστω και αργά, αφουγκραστείτε τα αι-
τήματά μας και προχωρήστε στο επόμε-
νο βήμα. 

Άφησα τελευταίο το μεταναστευτικό –
προσφυγικό. Ένα αμιγώς ευρωπαϊκό
πρόβλημα που δεν μπορεί να το επωμι-
στεί μόνη της και μόνος του, η Ελληνίδα
και ο Έλληνας Αστυνομικός αντίστοιχα.
Οι θέσεις μας γνωστές, τόσο στη απερ-
χόμενη κυβέρνηση, όσο και στην πα-
ρούσα. Είναι παράλογο να έχεις αναθέ-
σει ως πολιτεία τη φύλαξη των Σωφρο-
νιστικών Καταστημάτων Κράτησης σε
εξωτερικούς φρουρούς φυλακών, ενώ
τις δομές κλειστού τύπου να τις φυλάσ-

σουν αστυνομικοί υπάλληλοι. 
Αυτά είναι τα βασικά μας αιτήματα, οι

προτεραιότητες μας, χωρίς να υποτιμώ
τα τόσα άλλα ανοικτά ζητήματα που δεν
ανέφερα χάριν οικονομίας του χρόνου.
Το 2020, στο ετήσιο συνέδριό μας σε
λίγους μήνες, αλλά και στο εκλογικό αρ-
γότερα, θα κληθούμε να κάνουμε όλοι
τον απολογισμό μας. Και θα κριθούμε
αυστηρά όλοι από τους συναδέλφους
μας. Γι’ αυτό να μην έχετε καμία αμφι-
βολία κύριοι υπουργοί ότι έχετε την πο-
λυτέλεια της ανοχής μας.

Θα ακούσουμε με προσοχή τις τοπο-
θετήσεις σας στη συνέχεια. Σας ευχαρι-
στώ για την προσοχή σας.

Λύσεις εντός του 2020 στα διαχρονικά μας αιτήματα 
H Ομοσπονδία και οι Ενώσεις μας, έχουν εξαντλήσει κάθε όριο υπομονής. 

Απαιτούμε άμεσα λύσεις από την Κυβέρνηση τόνισε ο πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρης Γερακαράκος,
μιλώντας ενώπιον έξι υπουργών στο Γενικό μας Συμβούλιο
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Με αισιόδοξες, αγωνιστικές ευχές, ότι το
2020 πρέπει και μπορεί να είναι η χρονιά
των μεγάλων κατακτήσεων του συνδικα-

λιστικού μας κινήματος, η Ομοσπονδία, στο πλαί-
σιο των διήμερων εργασιών του Γενικού Συμβου-
λίου των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων, που πραγμα-
τοποιήθηκε στην Αθήνα στις 20 και 21 Ιανουαρίου
2020, έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της, αφή-
νοντας πίσω της τη μαύρη μνημονιακή περίοδο, όχι
όμως και την αποφασιστική ετοιμότητά της για εν-
δυνάμωση του αγώνα με στόχο την ανατροπή των
δυσμενών επιπτώσεων των Μνημονίων και τη θω-
ράκιση του αστυνομικού από τους αυξημένους κιν-
δύνους που αντιμετωπίζει σήμερα.

Στην πρόσκλησή μας ανταποκρίθηκαν και τίμη-
σαν με τη συμμετοχή τους τόσο την Ομοσπονδία
όσο και την Ελληνίδα και τον Έλληνα αστυνομικό
οι: Υπουργός και Υφυπουργός Προστασίας του Πο-
λίτη κ.κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ και Ελευθέριος
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Υπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώ-
της ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, Υπουργός και Αναπληρωτής
Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ.κ. Πανα-
γιώτης ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ και Γεώργιος ΚΟΥΜΟΥΤΣΑ-
ΚΟΣ, Υπουργός ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ κ. Θεοχάρης ΘΕΟΧΑ-
ΡΗΣ, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Κων-
σταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ, οι εκπρόσωποι των πολι-
τικών κομμάτων, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ κα Θεοδώρα
ΑΥΓΕΡΗ, Βουλευτής Επικρατείας του Κινήματος Αλ-
λαγής κ. Γιώργος ΚΑΜΙΝΗΣ και ο τομεάρχης Προ-

στασίας του Πολίτη του Κινήματος Αλλαγής κ. Μα-
ρίνος ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ, Βουλευτής του ΚΚΕ κ. Μανώ-
λης ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ, Βουλευτής του ΜέΡΑ25 κα Φω-
τεινή ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ, οι Βουλευτές της Νέας Δημο-
κρατίας κ.κ. Κωνσταντίνος ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ, Βασί-
λειος ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ και Κωνσταντίνος ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ,
ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γεώργιος ΠΑΤΟΥΛΗΣ,
ο εκπρόσωπος του Δημάρχου Αθηναίων, Αντιδή-
μαρχος κ. Νικόλαος ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ο Αρχηγός της
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Μιχαήλ
ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ, ο Υπαρχηγός Ελληνικής Αστυνο-
μίας Αντιστράτηγος κ. Ανδρέας ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, ο
Προϊστάμενος Επιτελείου ΑΕΑ Αντιστράτηγος κ.
Κωνσταντίνος ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ, ο Γενικός Επιθεω-
ρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγος
κ. Κωνσταντίνος ΣΚΟΥΜΑΣ, ο Γενικός Αστυνομι-
κός Διευθυντής Αττικής Υποστράτηγος κ. Γεώργιος
ΨΩΜΑΣ, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφαλείας
Αττικής Υποστράτηγος κ. Πέτρος ΤΖΕΦΕΡΗΣ, ο
Προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και
Ανθρώπινου Δυναμικού Ταξίαρχος κ. Μιχαήλ ΛΑ-
ΔΟΜΕΝΟΣ, ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων του Πυρο-
σβεστικού Σώματος  Αντιστράτηγος κ. Στέφανος
ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ, ο Πρόεδρος του ΤΕΑΠΑΣΑ Ταξίαρ-
χος κ. Δημήτριος ΠΕΤΣΑΣ, ο Πρόεδρος και ο Γενι-
κός Γραμματέας της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. κ.κ. Ιωάννης ΚΑ-
ΤΣΙΑΜΑΚΑΣ και Ανδρέας ΒΕΛΛΙΟΣ, ο Πρόεδρος
της ΠΟΕΥΠΣ κ. Δημήτρης ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ο πρό-
εδρος της ΠΟΕΠΛΣ κ. Παναγιώτης ΤΣΙΑΝΟΣ, ο

Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Α. Υποστράτηγος ε.α. κ.
Ευάγγελος ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ο Πρόεδρος της
ΠΟΜΕΝΣ κ. Δημήτριος ΡΩΤΑΣ, ο Πρόεδρος της ΙΡΑ
κ. Ιωάννης ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ, ο Νομικός Σύμβουλος
της Ομοσπονδίας μας κ. Χαράλαμπος ΜΠΟΥΚΟΥ-
ΒΑΛΑΣ, ο Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμα-
κευτικού Συλλόγου κ. Αθανάσιος ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ,
ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπι-
κής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης κ. Δημήτριος
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ και άλλοι. 

Καλωσορίζοντας τους επισήμους προσκεκλημέ-
νους στην εκδήλωση κοπής πίτας, ο Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, απευ-
θύνθηκε ιδιαίτερα στους κ.κ. Υπουργούς και τους
επέστησε την προσοχή στους μεγάλους κινδύνους
που απειλούν το αστυνομικό προσωπικό όσο αυτό
παραμένει αθωράκιστο σε δολοφονικές επιθέσεις
και άδικες επικρίσεις. Τους κάλεσε δε να ανταπο-
κριθούν άμεσα στην καθολική μας απαίτηση για
επίλυση των χρόνιων αιτημάτων μας ώστε η Ελλη-
νική Αστυνομία να βγει από το τέλμα και να αι-
σθανθεί ασφαλής τόσο ο αστυνομικός όσο και ο
πολίτης. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι Ομοσπονδία
και Ενώσεις είναι σε αγωνιστική ετοιμότητα διότι η
περίοδος του μέλιτος για την κυβέρνηση έχει πλέον
τελειώσει, αν και έχουν φανεί τα πρώτα θετικά
δείγματα γραφής για τα οποία εργαστήκαμε σκλη-
ρά το προηγούμενο διάστημα. Όλοι, ωστόσο, θα
κριθούν από το αποτέλεσμα στα μεγάλα μας ζητή-

ματα, όπως η αναγνώριση της επικινδυνότητας της
εργασίας, το μισθολόγιο, το βαθμολόγιο, η ανω-
τατοποίηση της εκπαίδευσης και των αστυνομικών
σχολών, οι προσλήψεις νέων αστυνομικών και ο
εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής, η
εργασιακή τάξη, ο αστυνομικός επαγγελματισμός,
η τιμωρία των επιθέσεων κατά των αστυνομικών
να γίνεται με ιδιαίτερο νόμο και άλλα κομβικής ση-
μασίας αιτήματά μας.

Κατά τις εργασίες του Γενικού Συμβουλίου, το
προεδρείο της Ομοσπονδίας προέβη σε ενημέρωση
των Ενώσεων για τα πεπραγμένα του ΔΣ το τελευ-
ταίο διάστημα, ενώ οι εκπρόσωποι των Ενώσεων
εστίασαν στην ανάδειξη των γενικότερων και ειδι-
κότερων ζητημάτων που απασχολούν τα μέλη τους.

Κλείνοντας τις εργασίες, και με τις ευλογίες του
Πανοσιολογιότατου Αρχιμανδρίτη Νεκτάριου ΚΙΟΥ-
ΛΟΥ που ευλόγησε την πρωτοχρονιάτικη πίτα μας,
ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, έστειλε σε όλους το
μήνυμα ότι προχωράμε δυναμικά στη νέα δεκαετία
που μόλις ξεκίνησε, προσβλέποντες στην αποτελε-
σματικότερη έκβαση του αγώνα μας, με έναν πιο
επιθετικό και πιο αληθινό συνδικαλισμό, χωρίς σκο-
πιμότητες και προσωπικές στρατηγικές, με συνδικα-
λιστική ενότητα και συναδελφική αλληλεγγύη.

Με αγώνες κερδίσαμε ό,τι κερδίσαμε. Σε μας
εναπόκειται να κάνουμε το νέο συνδικαλιστικό άλ-
μα, υπηρετώντας το συνάδελφο από θέσεις ευθύ-
νης και όχι ανευθυνότητας!

Κατατέθηκαν οι προτεραιότητες της Ομοσπονδίας,
ενώπιον έξι υπουργών 

Η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στο πλαίσιο των εργασιών του Γενικού Συμβουλίου, 
αφορμή για να αναδειχθούν τα προβλήματά μας και να πιέσουμε την Κυβέρνηση για την επίλυσή τους

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον δόθηκε
ο λόγος στους προσκεκλημέ-
νους μας, με πρώτο τον

Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μι-
χαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ να τονίζει ότι στο
πρώτο επτάμηνο της νέας διακυβέρνη-
σης δόθηκαν ήδη λύσεις σε πολλά θε-
σμικά και οικονομικά προβλήματα – αι-
τήματα, ενώ ήδη βρισκόμαστε σε πολύ
καλό δρόμο για την εξέταση αντίστοι-
χων μεγάλων ζητημάτων, όπως είναι το
μισθολόγιο - βαθμολόγιο, που απασχο-
λούν πολλά χρόνια το συνδικαλιστικό
κίνημα ώστε να απαντήσουμε θετικά
μέσα από το διάλογο, σε ό,τι η Ελληνίδα
και ο Έλληνας αστυνομικός έχει βασίσει
τη ζωή του και έχει στηρίξει την ύπαρξη
τη δική του και της οικογένειάς του.
Αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που
απειλούν τον αστυνομικό, τόνισε επίσης

ότι επιβάλλεται η εφαρμογή ενός νέου
σχεδίου για την αντιμετώπιση της εγ-
κληματικότητας και ταυτόχρονα στήρι-
ξης του αστυνομικού προσωπικού με
στόχο τη βελτίωση της ζωής του.

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Πανα-
γιώτης ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, τόνισε ότι
αναγνωρίζεται πλέον καθολικά σε σχέση
με το παρελθόν ο ρόλος της Ελληνικής
Αστυνομίας, ενώ αναφέρθηκε και στην
αναγκαιότητα της συνεργασίας της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης για να υπάρξει
ασφάλεια στη γειτονιά, εκεί όπου κρί-
νεται καθημερινά η αποτελεσματικότητά
της.

Ο νέος Υπουργός Μετανάστευσης και
Ασύλου κ. Παναγιώτης ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ
ευχαρίστησε την Ελληνική Αστυνομία
για τη συμβολή της στην αντιμετώπιση
της μεταναστευτικής κρίσης, τονίζοντας

ότι γνωρίζει τις δυσμενείς συνθήκες και
το υπεράνθρωπο έργο που επιτελούν
χιλιάδες αστυνομικοί σε όλη τη χώρα
και γι’ αυτό ως Υπουργός της Κυβέρνη-
σης είναι ευγνώμων. Στόχος του νέου
Υπουργείου είναι η συνεργασία με το
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για
την πιστή εφαρμογή της συνθήκης της
Ε.Ε. με την Τουρκία σχετικά με τις επι-
στροφές των μη νόμιμων μεταναστών,
ενώ και ο Αναπληρωτής Υπουργός κ.
Γεώργιος ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ, αναφέρ-
θηκε ιδιαίτερα στη μεγάλη προσφορά
της αστυνομίας και στην άριστη συνερ-
γασία που είχε, όσο η μεταναστευτική
πολιτική ήταν στους κόλπους του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. 

Ο Υπουργός ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ κ. Θεοχά-
ρης ΘΕΟΧΑΡΗΣ, αναφέρθηκε στην αξία
του ρόλου της αστυνομίας, την οποία

τιμά η σημερινή Κυβέρνηση, υπενθυμί-
ζοντας ότι προεκλογικά ο Πρωθυπουρ-
γός είχε δεσμευτεί για τρία πράγματα,
ασφάλεια, ανάπτυξη και μείωση της φο-
ρολογίας. Ως Υπουργός Τουρισμού,
στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του επι-
πέδου ασφάλειας της χώρας αφού τα
καλά αποτελέσματα στο κεφάλαιο του-
ρισμός οφείλονται, όπως είπε, και στην
Ελληνική Αστυνομία. Το τουριστικό
προϊόν στηρίζεται και στην εμπιστοσύ-
νη, στο ότι εκεί που πας θα είσαι ασφα-
λής, τόνισε. Γι’ αυτό, όπως ανέφερε, με-
λετάται η ενεργοποίηση της Τουριστικής
Αστυνομίας, προωθείται η στελέχωση
των προξενείων και η βελτίωση της ει-
κόνας της αστυνομίας στις πύλες εισό-
δου- εξόδου της χώρας.

Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πο-
λίτη κ. Ελευθέριος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ως

πρωτοστατήσας στην κατοχύρωση του
συνδικαλιστικού δικαιώματος, χαρακτή-
ρισε καταξιωμένη την πορεία του συν-
δικαλιστικού μας κινήματος και εξήρε τη
συμβολή μας τόσο στο άνοιγμα της
αστυνομίας προς την κοινωνία όσο και
της κοινωνίας προς την αστυνομία. Αυ-
τό είναι μια μεγάλη κατάκτηση που
οφείλουμε να διαφυλάξουμε ως κόριν
οφθαλμού, υπηρετώντας με σεβασμό
τον πολίτη. Ευχήθηκε δε καλό και συ-
νετό αγώνα ώστε όλοι μαζί να κλείσου-
με το 2020 με θετικά αποτελέσματα για
όλους μας.

Εκ μέρους των εκπροσώπων των πο-
λιτικών κομμάτων κατατέθηκαν στη συ-
νέχεια ευχές για συνεργασία και διάλο-
γο με το συνδικαλιστικό μας κίνημα
προκειμένου να βρουν τη δικαίωσή τους
οι αγώνες μας.

«Αναγνωρίζουμε τους κινδύνους, 
επιβάλλεται η στήριξη του αστυνομικού»

Οι Υπουργοί της Κυβέρνησης εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για την προσφορά της αστυνομίας 
και αναφέρθηκαν στις νέες πολιτικές που εφαρμόζουν

Δεκέμβριος 2019 ΝέαΑστυνομία



Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε το
Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020, στον 5ο
όροφο του Αστυνομικού Μεγάρου η Εκλο-

γοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων.

Όπως ανακοίνωσε το σωματείο, οι εργασίες, ξε-
κίνησαν με την παρουσίαση του διοικητικού & οι-
κονομικού απολογισμού από τον πρόεδρο & τον
ταμία της Ένωσης καθώς και της έκθεσης της
Ελεγκτικής Επιτροπής, ενώ συνεχίστηκαν με ενη-
μέρωση για τρέχοντα εργασιακά & ασφαλιστικά ζη-
τήματα, καθώς και τις επικείμενες διεκδικήσεις
όπως αυτής του επιδόματος παραμεθορίων περιο-
χών, από τον έγκριτο νομικό κ. Τζούμα Κωνσταν-
τίνο και τον πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρη
Γερακαράκο. Μετά το πέρας των εργασιών και
τους χαιρετισμούς των επισήμων, σε μια κατάμεστη
από συναδέλφους αίθουσα πραγματοποιήθηκε η
κοπή Βασιλόπιτας, ενώ ακολούθησε διάλογος και
ανταλλαγή ευχών για μια καλή, υγιή και άκρως
διεκδικητική χρονιά.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους,
ο πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. Γρηγόρης Γερακαρά-
κος, ο Γενικός Γραμματέας της Π.Ο.ΑΣ.Υ. Γιώργος
Παπατσίμπας, ο Περιφερειακός Διευθυντής Αστυ-
νομίας Ηπείρου, Ταξίαρχος κ. Δούβαλης Κων-
σταντίνος, ο Διευθυντής Αστυνομίας Ιωαννίνων κ.
Μουσελίμης Βασίλειος, ο έγκριτος νομικός κ.
Τζούμας Κωνσταντίνος, ο πρόεδρος της Ένωσης
Αξιωματικών Ηπείρου κ. Κολιοπάνος Θεόδωρος,
ο Πρόεδρος της Ε.Α.Υ. Θεσπρωτίας κ. Νάκος Βα-
σίλειος, ο πρόεδρος της Ι.Ρ.Α & της Ένωσης απο-
στράτων κ. Κίτσιος Σπυρίδων, καθώς και πλήθος
συναδέλφων μας. 

Το Δ.Σ της Ένωσής μας, ευχαριστεί από καρδιάς
τα μέλη της για την μαζική και καθοριστική συμμε-
τοχή τους στις εργασίες του ανώτατου αυτού συλ-
λογικού της οργάνου, καθώς και για την διαχρονική
στήριξη και εμπιστοσύνη που δείχνουν στο σωματείο
μας. Στο περιθώριο της εκδήλωσης βραβεύτηκαν για
τις πολύτιμες υπηρεσίες τους τρείς ξεχωριστοί πραγ-
ματικά Αστυνομικοί οι οποίοι ανέδειξαν με διάφο-
ρους τρόπους το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας. 

1) Ο συνάδελφος και μέλος της Ένωσής μας,
Ιωάννης Σταθόπουλος, ο οποίος υπηρετεί στο
Τ.Σ.Φ Κόνιτσας, έμπειρος αναρριχητής, χαράκτης
ορεινών διαδρομών, εκπαιδευτής και μέλος της
Ομοσπονδίας Ορειβασίας και αναρρίχησης, ο
οποίος μας εξέπληξε θετικά, καθώς σε δύο δυστυ-
χώς ατυχή περιστατικά τα οποία εκτυλίχθησαν στις
παρυφές του όρους Τύμφη, το ένα από την πλευρά
της χαράδρας του Αώου στις 14 Απριλίου 2019
και το δεύτερο από την πλευρά της Αστράκας στις
13 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, με κίνδυνο την
σωματική του ακεραιότητα, εντόπισε και προσέγ-
γισε σε δύσβατα και απόκρημνα σημεία, τις σω-
ρούς του 39χρονου Αστυνομικού Ηλία Καλαϊτζή
και του 26χρονου Άγγλου, Ρόμπερτ Φρομ. 

2) Ο συνάδελφος και μέλος της Ένωσής μας,
Ιωάννης Τζίμας, ο οποίος υπηρετεί στην Ομάδα
ΔΙΑΣ Ιωαννίνων, την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019,
έπεσε στα παγωμένα νερά της λίμνης Παμβώτιδας,
σώζοντας από βέβαιο πνιγμό νεαρή γυναίκα. Στη

συγκεκριμένη περιοχή, τα τελευταία χρόνια έχουν
καταμετρηθεί δεκάδες νεκροί από πνιγμούς, ενώ η
επικινδυνότητα της λίμνης είναι γνωστή σε όλους
καθώς ο πυθμένας της είναι ιδιαιτέρως προσχωσι-
γενής και ελώδης. Ο Γιάννης παρ’ όλα αυτά αψή-
φησε τις παραμέτρους αυτές και έχοντας ως μονα-
δικό στόχο την διάσωση της γυναίκας, το κατάφε-
ρε, προκαλώντας με αυτήν του την έξοχη πράξη το
σεβασμό και την εκτίμηση των Ηπειρωτών πολιτών.

3) Ο συνάδελφος και μέλος της Ένωσής μας,
Επαμεινώντας Ζήκος, ο οποίος υπηρέτησε επί σει-
ρά ετών στο Τ.Τ Ιωαννίνων και αποστρατεύτηκε
στις 31-12-2019 με τον βαθμό του Αστυνομικού
Υποδιευθυντή, υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Ένωσής
μας και επί σειρά ετών αντιπρόσωπός της στην
Π.Ο.ΑΣ.Υ. Ο γνωστός πλέον στην μεγάλη πλειοψη-
φία των Γιαννιωτών και όχι μόνο πολιτών, με το
μικρό του όνομα Νώντας, είναι αυτός ο οποίος επί
σειρά τεσσάρων δεκαετιών προσέφερε τις πολύτι-
μες υπηρεσίες στην Αστυνομία και στην κοινωνία,
μεριμνώντας, με υπευθυνότητα και με πνεύμα αλ-
ληλεγγύης, για τη ζωή και την ασφάλεια των συμ-
πολιτών μας. Αυτό όμως το οποίο τον έχει πραγ-
ματικά καταξιώσει στη συνείδηση όλων μας είναι η

πολυετής προσφορά του στον τομέα της οδικής
ασφάλειας, μέσω της ενημέρωσης των μικρών μα-
θητών στα σχολεία με μαθήματα κυκλοφοριακής
αγωγής. Κι επειδή τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν
δυστυχώς την πρώτη αιτία θανάτου για τους νέους
στην Ελλάδα, είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι πως το
σημαντικότατο αυτό έργο πρόληψης, είναι αυτό το
οποίο συνέβαλε καθοριστικά στην μείωση των τρο-
χαίων ατυχημάτων στο νομό μας.

Οι βραβεύσεις αυτές αποτελούν μια συμβολική
έκφραση της αναγνώρισης των υπηρεσιών των συ-
ναδέλφων και της ανάδειξης του κοινωνικού προ-
σώπου του Έλληνα Αστυνομικού. Θερμά συγχαρη-
τήρια αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι! Νιώθουμε
υπερήφανοι που είσαστε μέλη της Ένωσής μας».

Να σημειώσουμε επίσης ότι η Ένωση είχε συνάν-
τηση με τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας προ-
βάλλοντας τα αιτήματά της. Ο κ. Αρχηγός, έχοντας
εμπεριστατωμένη άποψη για όσα τεκμηριωμένα και
διεξοδικά του επισημάνθηκαν, δήλωσε πως το αμέ-
σως προσεχές διάστημα προχωρά η Ίδρυση του
Αστυνομικού Σταθμού Αερολιμένα, προωθείται προς
ψήφιση η νομοθετική ρύθμιση για τα αναλώσιμα,
στα λοιπά δε ζητήματα στα πλαίσια των δυνατοτήτων
και αρμοδιοτήτων του θα καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για την εξεύρεση λύσεων. 

Τέλος, η Ένωση δεν παρέλειψε να τιμήσει και
φέτος τη μνήμη των δυο συναδέλφων μας Δημήτρη
Κώτση και Κώστα Βλαχοπάνου που δολοφονήθη-
καν άνανδρα στο Μαλακάσι Τρικάλων το 2005. Στο
τόπο της θυσίας τους η Ένωση έχει κατασκευάσει
μνημείο με προσωπική εργασία των μελών της.
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«Νιώθουμε υπερήφανοι που είσαστε μέλη της Ένωσής μας»

Ηέκδοση προσωποποιημένων καρτών
Ο.Α.Σ.Α. για την ελεύθερη μετακίνηση
αστυνομικών με τα Μέσα Μαζικής Μετα-

φοράς αποτέλεσε αντικείμενο παρέμβασής μας
προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Η Ομοσπονδία μας έγινε αποδέκτης έντονων
παραπόνων από το σύνολο των Πρωτοβάθμιων
Οργανώσεών της, αναφορικά με το ανωτέρω θέ-
μα και συγκεκριμένα για τους συναδέλφους μας
που μετακινούνται λόγω υπηρεσιακών αναγκών

από την επαρχία προς το λεκανοπέδιο Αττικής.
Επειδή δεν θα πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις

στους κόλπους του Σώματος, τη στιγμή μάλιστα
που αναφερόμαστε για την παροχή ομοειδούς
αστυνομικού έργου, παρακαλούμε όπως, εξετα-
στεί η δυνατότητα χορήγησης και επιδότησης
καρτών στο σύνολο του αστυνομικού προσωπι-
κού της Χώρας, καθόσον δεν προκύπτουν σοβα-
ρές δαπάνες για τον Ο.Α.Σ.Α., αφού οι μετακινού-
μενοι συνάδελφοι είναι σε πολύ μικρή έως ελά-

χιστη κλίμακα και τα ανταποδοτικά οφέλη προς
τον Οργανισμό από την παροχή του αστυνομικού
έργου απείρως μεγαλύτερα.

Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να εξεταστεί
η δυνατότητα χορήγησης αυτών των καρτών όχι
ως προσωποποιημένων, αλλά ως υπηρεσιακών
και σε περιορισμένο αριθμό κατ’ αναλογία πάντα
των Οργανικών θέσεων εκάστης Διεύθυνσης
Αστυνομίας, ώστε με την έγκριση και επίβλεψη
των επιτελικών υπηρεσιών αυτών, να διατίθενται

και να χρεώνονται αρμοδίως προς τους δικαιού-
χους-μετακινούμενους αστυνομικούς.

Εκτιμούμε, ως δεδομένη την ανάληψη πρωτο-
βουλιών από την πλευρά σας και σε συνεργασία
με το συναρμόδιο Υπουργείο Υποδομών & Μετα-
φορών, πως ένα ακόμη θεσμικό και δίκαιο αίτημα
μας θα υλοποιηθεί, στο μέτρο και στο βαθμό που
δείχνει ότι κινείται η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία,
για την θέσπιση μέτρων που ανακουφίζουν το
αστυνομικό προσωπικό στην καθημερινότητά του.

Να εκλογικευτεί η χορήγηση προσωποποιημένων καρτών Ο.Α.Σ.Α.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΣ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκλογοαπολογιστική συνέλευση της Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ.
Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ και σε όλα τα αρ-
μόδια στελέχη του Αρχηγείου απευθύνθηκε

η Ομοσπονδία μας προκειμένου να ικανοποιηθεί
το αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Ηρακλείου για την ενίσχυση με αστυνομικό προ-
σωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου.
«Οι πολλαπλές ανάγκες αστυνόμευσης στην ευ-
ρύτερη περιοχή επιτάσσουν θετική απόφαση, με
γνώμονα την διασφάλιση του έννομου αγαθού
της κοινωνίας των πολιτών και την έξωθεν καλή
μαρτυρία του Σώματος περί επαρκούς και ου-
σιαστικής αστυνόμευσης» σημειώνει η Π.Ο.ΑΣ.Υ.
στο σχετικό έγγραφο. Το σωματείο εξάλλου,
ανακοίνωσε ότι «υπογράφηκε από τον Περιφε-
ρειάρχη Κρήτης κ. Αρναουτάκη Σταύρο και τον
Αστυνομικό Διευθυντή Ηρακλείου κ. Σπυριδάκη
Νικόλαο, παρουσία αντιπροσωπίας του Διοικη-
τικού Συμβουλίου και λοιπών στελεχών της Πε-

ριφέρειας Κρήτης, η πολυαναμενόμενη σύμβαση
για την επέκταση του Αστυνομικού Μεγάρου
Ηρακλείου και την κατασκευή λέσχης σίτισης
εντός του ίδιου χώρου.

Έργο πνοής για τον εν ενεργεία και από-
στρατο Ηρακλειώτη Αστυνομικό και όχι μόνο,
καθώς η επέκταση του Αστυνομικού Μεγάρου
θα εξασφαλίσει ακόμα καλύτερες συνθήκες για
την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των συμ-
πολιτών μας. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί και μία
ηθική δικαίωση της Ένωσής μας που για χρό-
νια, με κάθε τρόπο, προσπαθούσε να κινήσει τα
δυσκίνητα γρανάζια του κρατικού μηχανισμού
και να ξεπεραστούν τα πάσης φύσεως προβλή-
ματα που συνεχώς ανέκυπταν.

Τέλος, το σωματείο ανακοίνωσε ότι την πα-
ραμονή της Πρωτοχρονιάς επισκέφθηκε την
Ογκολογική Αιματολογική Κλινική Παίδων και
μοίρασε δώρα στους μικρούς μας φίλους.

Έργο πνοής η δημιουργία λέσχης σίτισης



Από τις πολλές συναντήσεις του
προεδρείου της Ένωσης Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων Αθηνών

για την επίλυση των οξυμένων προβλη-
μάτων των συναδέλφων μας, ξεχωρίσα-
με το τελευταίο διάστημα τη συνάντηση
με τον Συνήγορο του Πολίτη και τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. ειδι-
κότερα, όπως ανακοίνωσε το σωματείο:

Εξέχουσας σημασίας συνάντηση με
τον Πρόεδρο του Συνηγόρου του Πολίτη
κ. Ανδρέα Ποττάκη και τους Νομικούς
επιτελείς της Αρχής πραγματοποίησε
αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Αθηνών, παρουσία των Νομικών
της Συμβούλων.

Το Διοικητικό μας Συμβούλιο, μολο-
νότι η συνάντηση ήταν πρωτίστως
«αναγνωριστική», έλαβε πλήρη ενημέ-
ρωση για τις ακριβείς αρμοδιότητες της
Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη ανα-
φορικά με θέματα «Αντιμετώπισης Πε-
ριστατικών Αστυνομικής Αυθαιρεσίας»,
σύμφωνα με το Ν. 4443/2016, στα
πλαίσια της επιχειρούμενης νομικής
αναβάθμισης του εν λόγω «μηχανι-
σμού». Θέσαμε επίσης με σαφήνεια
πολλά από τα θέματα που αντιμετωπί-
ζουν οι εργαζόμενοι αστυνομικοί και
που πιθανόν αποτελούν ή θα αποτελέ-
σουν αντικείμενο αρμοδιότητας του Συ-
νηγόρου του Πολίτη, αφού πολλοί συ-
νάδελφοι μας καταγγέλλουν ότι πέ-
φτουν συχνά θύματα ιδιότυπου «εργα-
σιακού bullying» από ανώτερούς τους.
Ιδιαίτερη μνεία έγινε για τις διαχρονικές
παραλείψεις της Πολιτείας σε πολλά ζη-
τήματα καθημερινότητας, για τα οποία
βρίσκεται πολλάκις απολογούμενος,
«χωρίς να φέρει ευθύνη», ο εργαζόμε-

νος αστυνομικός από αγανακτισμένους
πολίτες. (π.χ. έλλειψη καθαριότητας,
υπερπληθυσμός κρατουμένων στα κρα-
τητήρια, έλλειψη συντήρησης ανελκυ-
στήρων – υπηρεσιακών οχημάτων
κ.λπ.).

Επιπρόσθετα, ζητήσαμε ενημέρωση
σχετικά με την διερεύνηση των καταγ-
γελιών των πολιτών, τη θωράκιση των
αστυνομικών από ανακριβείς ή ανώνυ-
μες καταγγελίες, την εξατομικευμένη ευ-
θύνη του αστυνομικού προσωπικού, το
μείζον ζήτημα χρήσης αποσπασματικού
φωτογραφικού και βιντεοληπτικού υλι-
κού σε βάρος των αστυνομικών, την κα-
ταχρηστική επίκληση ιδιότητας (εναντίον
του αστυνομικού) εκτός Υπηρεσίας, την
οριοθέτηση της ατομικής ευθύνης στα
πλαίσια οργανωμένων αστυνομικών επι-
χειρήσεων και τέλος τον συσχετισμό δι-
κονομικής και πειθαρχικής διαχείρισης
των υποθέσεων, σε σχέση με τις αρμο-
διότητες του Συνηγόρου του Πολίτη.

Ο Πρόεδρος του Συνηγόρου του Πο-
λίτη από την πλευρά του μας τόνισε ότι
η Ανεξάρτητη Αρχή λειτουργεί επικου-
ρικά για την διασφάλιση της διαδικα-
σίας και την τήρηση της νομιμότητας,
ως θεματοφύλακας των δικαιωμάτων
στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με ιδι-
αίτερη έμφαση στην παρακολούθηση
και προώθηση της εφαρμογής της αρ-
χής της ίσης μεταχείρισης των δικαιω-
μάτων του παιδιού και των ευπαθών
ομάδων. Ξεκαθάρισε δε, ότι επιθυμεί
συνεργασία με την Ένωσή μας και επέ-
δειξε τεράστιο ενδιαφέρον σε υπηρε-
σιακά ζητήματα άγνωστα σε αυτόν, μο-
λονότι πολλά από αυτά δεν ανήκουν
στην αρμοδιότητά του με το ισχύον νο-
μοθετικό πλαίσιο».

Η συνάντηση με τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη

Στις 03 Δεκεμβρίου 2019 πραγματο-
ποιήθηκε η συνάντηση του Προεδρείου
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αθηνών, με τον Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη κ. Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ,
παρουσία και του Προέδρου Δ.Σ. της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Χρήστου ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ.

Κατατέθηκε εκτενές Υπόμνημα και ο
κ. Υπουργός αναφέρθηκε στην τεράστια
προσπάθεια που κάνει, ώστε να αποκα-
τασταθούν χρόνιες δυσλειτουργίες, αλ-
λά και να απεμπλακούν οι Υπηρεσίες
πρώτης γραμμής από επιπρόσθετα κα-
θήκοντα που δυσχεραίνουν την αποτε-
λεσματικότητά τους. Ανέφερε ότι θα
προβεί σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια
προκειμένου να βρεθεί λύση για την έλ-
λειψη χώρων φύλαξης των κρατουμέ-
νων. Χαρακτήρισε ως δίκαιο το αίτημά
μας για την αύξηση των προσλήψεων
μέσω του θεσμού των Πανελληνίων
Εξετάσεων. Για το επίδομα των ομάδων
Ο.Π.Κ.Ε., ο κ. Υπουργός ζήτησε λεπτο-
μερή ενημέρωση, την οποία του παρεί-
χαμε εγγράφως (μετά από πρόταση των
εκλεγμένων αντιπροσώπων της Ένωσης
Αθηνών που υπηρετούν στις Ομάδες
Ο.Π.Κ.Ε.). Τόνισε δε, ότι είναι απολύτως
ευχαριστημένος με την δράση των ομά-
δων Ο.Π.Κ.Ε. κατά του εγκλήματος και
υποσχέθηκε ότι θα εξετάσει την έγγρα-

φη πρόταση της Ένωσης Αθηνών για
την χορήγηση εκτός έδρας αποζημίω-
σης, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι το
προσωπικό των ομάδων δεν πρέπει να
απασχολείται σε αλλότρια καθήκοντα.
Για τα ζητήματα της έλλειψης των ανα-
λωσίμων υλικών, του υλικοτεχνικού
εξοπλισμού, των προβληματικών επικοι-
νωνιών (ασυρμάτων), μας γνωστοποί-
ησε ότι τους πρώτους μήνες του νέου
έτους θα αντιμετωπισθούν θετικά στο
σύνολό τους.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αθηνών προσβλέπει στην θετική αντι-
μετώπιση από την Ηγεσία του Σώματος,
βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμμα-
τος, των προβλημάτων που μαστίζουν
τον εργασιακό μας χώρο, αλλά και στη
δημιουργία συνθηκών και προϋποθέσε-
ων για την απρόσκοπτη ανταπόκριση
των αστυνομικών στη θεσμική τους
αποστολή, ώστε να αναγνωριστούν και
οι θυσίες που έχουν υποστεί, ιδίως τα
τελευταία έτη.

Τέλος, στις 13 Ιανουαρίου 2020, αν-
τιπροσωπεία του Δ.Σ της Ένωσης Αστυ-

νομικών Υπαλλήλων Αθηνών ήταν πα-
ρούσα από το πρωί μέχρι και τις πρώτες
νυχτερινές ώρες στο Β΄ Τριμελές Πλημ-
μελειοδικείο Αθηνών, όπου οδηγήθηκαν
οι συλληφθέντες από τα πρωτοφανή
επεισόδια κατά την εκκένωση κατάλη-
ψης κτιρίου στο Κουκάκι το Σάββατο
11/01/2020, εκπροσωπώντας δια των
νομικών της συμβούλων κ.κ Σκαμπαρ-
δώνη Βάϊο και Λιβανίδη Βλάση, που
παραστάθηκαν ως πολιτική αγωγή,
στους τραυματίες-μέλη της, που υπηρε-
τούν στις ομάδες Ο.Π.Κ.Ε.

Από τις λοιπές δράσεις της Ένωσης,
ξεχωρίσαμε τις παρεμβάσεις της για τις
συνθήκες εργασίας στο Τμήμα Πολιτι-
στικής Κληρονομιάς της Ασφάλειας Ατ-
τικής, για τη χορήγηση επενδυτών ισχυ-
ρού ψύχους (τζάκετ), τη συμμετοχή της
στην εκδήλωση για τα 60χρονα της
Άμεσης Δράσης, όπου παρέστησαν ο
πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρης
Γερακαράκος και ο πρόεδρος του ΔΣ
της Π.Ο.ΑΣ.Υ.  κ. Χρήστος Μαυραγά-
νης, την επίσκεψη στο ΑΤ Ζωγράφου
που βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο
αγνώστων τρομοκρατών, τη συνάντηση
με τον πρόεδρο του ΜΤΣ κ. Χρήστο
Κουτσογιαννόπουλο, την ενημέρωση
των δοκίμων για την εξόφληση των
οδοιπορικών, τις επισκέψεις στα νοσο-
κομεία ως ένδειξη συμπαράστασης
στους τραυματίες συναδέλφους, την
εθελοντική αιμοδοσία κ.λπ.

11Δεκέμβριος 2019 ΝέαΑστυνομία ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΣ

ΑΘΗΝΑ

Σημαντικές συναντήσεις  της Ε.ΑΣ.Υ.Α. με επίκεντρο 
τα καυτά προβλήματα των συναδέλφων

ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε την Πέμπτη 26 Δεκεμβρί-
ου 2019, η παιδική Χριστου-

γεννιάτικη θεατρική παράσταση «Ως την
άκρη του ονείρου» της Κέλλυς Σταμου-
λάκη, στο θέατρο Νέος Ακάδημος στην
Αθήνα. Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε
και φέτος, από τις Ενώσεις Αστυνομι-
κών Υπαλλήλων Αθηνών και Πειραιά,
κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον μι-
κρών και μεγάλων, οι οποίοι αποχώρη-
σαν από το θέατρο, με το χαμόγελο ζω-
γραφισμένο στα πρόσωπά τους.

Το καλωσόρισμα ανέλαβαν ο Γενικός
Γραμματέας της Ένωσης Αθηνών κ. Χύ-
τας Κωνσταντίνος και ο Πρόεδρος της
Ένωσης Πειραιά κ. Λιότσος Σπυρίδων,
ευχόμενοι για το νέο έτος 2020 το πο-
λυτιμότερο αγαθό, που είναι η υγεία.

Διότι όταν είμαστε υγιείς μπορούμε να
χαμογελάμε, να χαιρόμαστε, να ελπίζου-
με, να προσδοκούμε, να διεκδικούμε.
Ευχήθηκαν επίσης το νέο έτος 2020 να
είναι ένα έτος αναίμακτο για την Ελληνι-
κή Αστυνομία και κυρίως για τον εργα-
ζόμενο αστυνομικό. Η παράσταση αφιε-
ρώθηκε σε όλους τους συναδέλφους οι
οποίοι εξαιτίας της φύσης του επαγγέλ-
ματος, δεν κατόρθωσαν να περάσουν τις
ημέρες των εορτών μαζί με τα αγαπημένα
τους πρόσωπα, αλλά ήταν επιφορτισμέ-
νοι στο καθήκον και την προστασία του
έννομου αγαθού της ζωής, της τιμής και
της περιουσίας των πολιτών.

Για ακόμα μια χρονιά θέλουμε να ευ-
χαριστήσουμε την εταιρία Αllou fun park
για την εκπτωτική προσφορά, την οποία
θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μι-

κροί μας φίλοι, με την επίδειξη της πρό-
σκλησης στα ταμεία του προαναφερό-
μενου πάρκου ψυχαγωγίας. Επίσης, ευ-
χαριστούμε τη συνάδελφο – συγγραφέα
κα. ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ Ειρήνη για την ευγε-
νική προσφορά των 35 βιβλίων «Το
αστέρι της φιλίας», βιβλία τα οποία κλη-
ρώθηκαν στην ανάπαυλα της παράστα-
σης. Τέλος, τους μικρούς μας φίλους
περίμεναν διάφορες εκπλήξεις και εδέ-
σματα.Το ραντεβού κλείστηκε για τον
επόμενο Δεκέμβριο!

Στην… άκρη του ονείρου 
ταξίδεψαν οι Ενώσεις Αθηνών 

και Πειραιά τους μικρούς τους φίλους 

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Στις 18/01/2020 πραγματο-
ποιήθηκε συνάντηση των Προ-
έδρων των Ενώσεων Αργολί-

δας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσ-
σηνίας με τον Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Κατά τη συνάντηση που έλαβε χώ-
ρα στην Καλαμάτα οι Πρόεδροι των
Ενώσεων παρουσίασαν τα προβλήμα-
τα που αφορούν τους συναδέλφους
κάθε Διεύθυνσης και ειδικότερα
εστίασαν στην έλλειψη προσωπικού,
στη μεγάλη απόκλιση του αριθμού της
οργανικής δύναμης κάθε Υπηρεσίας
με τον αριθμό της παρούσας (πραγ-
ματικής) δύναμης που υπηρετεί σε
αυτές, στον απαρχαιωμένο, ελλιπή και
επικίνδυνο πλέον στόλο οχημάτων

κάθε Διεύθυνσης καθώς και σε τοπι-
κά προβλήματα που αντιμετωπίζει η
κάθε Διεύθυνση. Ο κ. Υπουργός φά-
νηκε ενήμερος για τα περισσότερα
από αυτά και μας ενημέρωσε για τις
λύσεις που ήδη έχουν δρομολογηθεί
για την επίλυσή τους. Υποσχέθηκε ότι
θα εξετάσει όλα τα αιτήματά μας και
ευελπιστεί στην αγαστή συνεργασία
με τις ενώσεις μας.

Ο υπουργός ενημερώθηκε 
για τα προβλήματα 
στην Πελοπόννησο
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Με τη Βουλευτή Β΄ Πειραιώς του
ΜεΡΑ25 κα. Μπακαδήμα Φω-
τεινή, κατόπιν αιτήματός της,

συναντήθηκε η Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Πειραιά προκειμένου να τύ-
χει ενημέρωσης για τα τρέχοντα ζητήμα-
τα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι
στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Όπως ανακοίνωσε το σωματείο,
«αφού την ευχαριστήσαμε για τις πρό-
σφατες ενέργειές της στο Ελληνικό Κοι-
νοβούλιο που αφορούν την ανάδειξη
των αιτημάτων της Ένωσής μας, τέθη-
καν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι συνάδελφοί μας, αλλά και οι πολίτες
στις Αστυνομικές Υπηρεσίες που βρί-
σκονται στην Περιφερειακή Ενότητα του
Πειραιά. Ειδικότερα, αναφέρθηκαν η τε-
ράστια έλλειψη προσωπικού, οι απαρά-
δεκτες συνθήκες υγιεινής και ασφάλει-
ας, η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής,
η μη χορήγηση Ημερήσιων Αναπαύσε-

ων, η ακαταλληλότητα – επικινδυνότητα
των υπηρεσιακών οχημάτων, η ανάγκη
ύπαρξης κτηρίου που θα στεγάζει τις
Αστυνομικές Υπηρεσίες του Πειραιά και
θα προσφέρει στο ανθρώπινο δυναμικό
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, καθώς
και παροχές.

Επίσης, τέθηκαν και κάποια πανελλα-
δικά αιτήματα της Ομοσπονδίας μας,
όπως: η αναβάθμιση – ανωτατοποίηση
των Αστυνομικών Σχολών και η ανα-
γνώριση του επαγγέλματός μας ως επι-
κίνδυνου.

Η κα Βουλευτής, από την πλευρά της,
μας γνώρισε ότι αφουγκράζεται όλα τα
ανωτέρω προβλήματα της ευρύτερης πε-
ριοχής του Πειραιά και θα συνεχίσει να
τα αναδεικνύει. Αναφορικά με τα πανελ-
λαδικά αιτήματα του Κλάδου μας, ήτοι
της αναγνώρισης του επαγγέλματός μας
ως επικίνδυνου, αλλά και της αναβάθ-
μισης – ανωτατοποίησης των Αστυνομι-

κών Σχολών, μας γνώρισε ότι τα θεωρεί
δίκαια και θα σταθεί αρωγός.

Οι συναντήσεις μας με φορείς του
Κοινοβουλίου και της Αυτοδιοίκησης,
στα πλαίσια της ενημέρωσης τους για τα
τεκταινόμενα του Κλάδου μας και την
φύση του αστυνομικού επαγγέλματος,
θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς.
Με τις συμμαχίες που δημιουργούμε από
ευήκοα ότα της κοινωνίας και του αστυ-
νομικού σώματος αγωνιζόμαστε για την
άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση
των θεμάτων ενασχόλησης μας».

Η Ένωση επίσης, με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας
κατά των Γυναικών, καλεί ΟΛΕΣ τις γυ-
ναίκες που υφίστανται οποιαδήποτε
μορφή βίας να υπερβούν τον φόβο τους
και να σπάσουν την σιωπή τους. Το κυ-
ρίαρχο μήνυμα που χρειάζεται να διατυ-
πωθεί με κάθε τρόπο είναι: ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ H
ΜΟΝΗ – ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΗ – ΟΧΙ ΑΛΛΗ

ΣΙΩΠΗ
Η βία κατά των γυναικών είναι ίσως η

πιο επαίσχυντη παραβίαση των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων. Παρότι οι σύγχρο-
νες κοινωνίες έχουν εξελιχθεί και οι έμ-
φυλες ανισότητες έχουν εξασθενήσει σε
αρκετούς τομείς, η βία κατά των γυναι-
κών εξακολουθεί και αυξάνεται μη
«αναγνωρίζοντας» σύνορα, φυλή, κοι-
νωνική τάξη, ηλικία.

Πρέπει να γίνει ευρέως κατανοητό και
αποδεκτό ότι η βία δεν αποτελεί ιδιωτική
υπόθεση. H ψυχολογική, σεξουαλική,

σωματική και λεκτική βία κατά των γυ-
ναικών, συνιστά σοβαρό κοινωνικό ζή-
τημα που δεν σχετίζεται με κοινωνικές,
οικονομικές, πολιτισμικές διαφορές, αλ-
λά αφορά κάθε γυναίκα ξεχωριστά μα
και όλες τις γυναίκες, ως φύλο.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα στην Ελ-
ληνική Αστυνομία ξεκίνησε η λειτουργία
των Υπηρεσιών Αντιμετώπισης Ενδοοι-
κογενειακής Βίας για την αρτιότερη και
εξειδικευμένη διαχείριση του φαινομέ-
νου.

Οι συναντήσεις με φορείς θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Διήμερο διαδοχικών συναντήσεων
πραγματοποίησε αντιπροσωπεία
της Ένωσης Αστυνομικών

Υπαλλήλων Καστοριάς την 20 & 21
Δεκεμβρίου 2019 με τους τοπικούς άρ-
χοντες και τους εκπροσώπους μας στο
Ελληνικό Κοινοβούλιο. 

Ειδικότερα, την Παρασκευή 20 Δε-
κεμβρίου 2019 επισκέφτηκε στο γρα-
φείο του τον Δήμαρχο Καστοριάς κ. Κο-
ρεντσίδη Ιωάννη ενώ το απόγευμα της
ίδιας ημέρας τον Βουλευτή Ν.Δ Καστο-
ριάς κ. Τζηκαλάγια Ζήση. Το Σάββατο
21 Δεκεμβρίου 2019 επισκέφτηκε στο

γραφείο της τη Βουλευτή ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Κα-
στοριάς κα. Τελιγιορίδου Ολυμπία ενώ
οι συναντήσεις ολοκληρώθηκαν στο Δι-
οικητήριο με τον Αντιπεριφερειάρχη Κα-
στοριάς κ. Σαββόπουλο Δημήτριο.

Στις εθιμοτυπικές επισκέψεις που
πραγματοποιήθηκαν με αφορμή τις
Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων, πα-
ράλληλα με τις ανταλλαγές ευχών για τη
γέννηση του Θεανθρώπου και την έλευ-
ση του νέου έτους, όπως ανακοίνωσε
το σωματείο, μας δόθηκε η ευκαιρία να
προσφέρουμε αναμνηστικά δώρα αλλά
κυρίων υπεμνήσαμε τα σοβαρότατα ζη-
τήματα που αφορούν τον κλάδο μας και
σίγουρα θα μας ακολουθήσουν στο

επόμενο έτος. Ευχόμαστε σε όλους κα-
λά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο
νέος χρόνος!

Το Διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Καστοριάς,
ευχαριστεί θερμά τη Γουνοποιητική επι-
χείρηση Soulis Furs S.A. η οποία για
ακόμα μια φορά ανταποκρίθηκε θετικά
στο αίτημά μας και προσέφερε δωρεάν
ηλεκτρονικό εξοπλισμό (Υπολογιστές) ο
οποίος θα αντικαταστήσει τους ήδη
υπάρχοντες υπολογιστές σε συγκεκρι-
μένες Υπηρεσίες της Δ.Α. Καστοριάς και
θα συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτη-
ση των πολιτών. Τα ανωτέρω υλικά δια-
τέθηκαν προς χρήση από την Ένωσή
μας στο Α.Τ. Άργους Ορεστικού προκει-
μένου να ξεκινήσει η αντικατάσταση
των παλαιότερων και να τεθούν άμεσα
σε λειτουργία. Η Εταιρία Soulis Furs
S.A. επιδεικνύει διαχρονικά ιδιαίτερο
ενδιαφέρον στα προβλήματα υλικοτε-
χνικού εξοπλισμού που αντιμετωπίζει η
Δ.Α. Καστοριάς και κάθε φορά αποδει-
κνύει έμπρακτα την αναγνώριση του

σημαντικού έργου που επιτελεί το Αστυ-
νομικό προσωπικό της πόλης μας, ενώ
ταυτόχρονα τους παρέχει τη δύναμη να
συνεχίσουν να προσφέρουν με τον κα-
λύτερό τους εαυτό τις υπηρεσίες τους
στη κοινωνία.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Καστοριάς εκφράζει, τέλος, τη βαθύτατη
θλίψη της για την απώλεια του εν απο-
στρατεία συναδέλφου ΤΙΓΚΑ Παναγιώ-
τη, ο οποίος σήμερα 15 Ιανουαρίου
2020, σε ηλικία 51 ετών άφησε τη τε-
λευταία του πνοή νικημένος από την
επάρατη νόσο. Ο Παναγιώτης με έντονη
συνδικαλιστική και κοινωνική δράση επί
σειρά ετών διετέλεσε Πρόεδρος, Γενικός
Γραμματέας και Ταμίας της Ένωσης
Αστυνομικών Υπάλληλων Καστοριάς.
Ήταν ιδιαίτερα μαχητικός αφήνοντας το
δικό του στίγμα στους αγώνες για την
υπεράσπιση των δικαιωμάτων των συ-
ναδέλφων. Στην οικογένεια και στους
οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή
μας συλλυπητήρια. Φίλε Παναγιώτη, κα-
λό παράδεισο…

Διήμερο διαδοχικών συναντήσεων 

Τoν Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι-
στράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ και τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ

ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ ενημέρωσε η Ομοσπονδία μας για
σειρά αιτημάτων της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Θεσσαλονίκης. 

Ειδικότερα, αντικείμενο ήταν η ενίσχυση με έμ-
ψυχο δυναμικό της Γ.Α.Δ.Θ. ενόψει του πίνακα
πλήρωσης τακτικών μεταθέσεων έτους 2020, η
υιοθέτηση-χορήγηση επιχειρησιακών μέσων, που
εκτιμάται πως θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση
του οργανωμένου εγκλήματος που δρα σε όλη την
επικράτεια, αλλά και η ενίσχυση και προάσπιση του

θεσμού της Ελληνικής Αστυνομίας».  Όπως τονί-
ζεται, σε σχετικό έγγραφό μας, «τα τελευταία γε-
γονότα που θέτουν τις αστυνομικές επιχειρήσεις
και το θεσμό της Ελληνικής Αστυνομίας στην κατά
το δοκούν κρίση της κοινωνίας των πολιτών, επι-
βάλλουν την ενίσχυση και θωράκιση του Οργανι-
σμού, του οποίου ως πολιτικός προϊστάμενος έχετε
την τιμή αλλά και την υποχρέωση να διασφαλίσετε
εντός του πλαισίου που υπαγορεύει το Σύνταγμα
της Χώρας και το δημοκρατικό της πολίτευμα. Γί-
νεται επίσης ευρέως αντιληπτό, ότι η αστυνομική
πρακτική δεν καθορίζεται και πολύ περισσότερο
δεν επιβάλλεται από διάφορες συλλογικότητες,

φορείς, ακόμα και από κοινοβουλευτικούς εκπρο-
σώπους ή κόμματα, αλλά από τις κείμενες διατάξεις
και κανονιστικές διαταγές του Α.Ε.Α., δίχως αυτό
βεβαίως να συνεπάγεται την υπερβολή και την κα-
ταστρατήγηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των
πολιτών.

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα τίθεται αρωγός σε
αυτή την προσπάθεια όπως έχει εμπράκτως κάνει
άλλωστε σε όλη την ιστορική του διαδρομή, ανα-
ζητώντας την διαφάνεια στο έργο μας, την εξω-
στρέφεια και την έξωθεν καλή μαρτυρία, όπου σε
πείσμα όλων αυτών τυγχάνουμε σήμερα της εμπι-
στοσύνης του λαού ως θεσμός και μάλιστα στις

υψηλότερες θέσεις. Παρακαλούμε λοιπόν και προ-
κειμένου να εκλείψουν φαινόμενα ανάλογου εί-
δους, όπως αξιολογηθούν οι υποβαλλόμενες προ-
τάσεις με το υπ’ αρίθμ 110/2019 από
19/12/2019 έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, ώστε τα υλικοτεχνικά
και οπτικά μέσα να συμβάλλουν σε αυτή τη προ-
σπάθεια και να αποτελούν την αδιάψευστη πτυχή
όσων, κακόβουλα επιχειρούν να πλήξουν το κύρος
της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και αυτών των εν-
στόλων λειτουργών που ενεργούν εις βάρος των
Συνταγματικών και θεμελιωδών Αρχών του Κρά-
τους Δικαίου».

Απαίτηση του συνδικαλιστικού κινήματος της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
να εκλείψουν τα φαινόμενα κακόβουλων επιθέσεων
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ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Με κοινή ανακοίνωσή τους οι Ενώσεις
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και
Πειραιά, τοποθετούνται για το μείζον ζή-

τημα της βίας στα γήπεδα: Παρά τις κατά καιρούς
μεγαλόστομες εξαγγελίες περί μέτρων πρόληψης
και καταστολής της βίας στα γήπεδα και έξω από
αυτά, ως Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθη-
νών και Πειραιά για ακόμα μία φορά δηλώνουμε
ότι βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Στο ποδο-
σφαιρικό αγώνα του πρωταθλήματος της Super-
league μεταξύ των ομάδων Ολυμπιακού – ΠΑΟΚ,
ένας ακόμα αστυνομικός (μέλος της Ένωσης Αθη-
νών) μεταφέρθηκε τραυματίας στο 401 Γ.Σ.Ν.Α., ο
οποίος από τύχη γλίτωσε τα χειρότερα (ο τραυμα-
τισμός είναι στην περιοχή του ματιού).

Αντιπροσωπεία της Ένωσης Αθηνών βρέθηκε
από την πρώτη στιγμή δίπλα στον συνάδελφο, του

συμπαραστάθηκε και έθεσε το νομικό της τμήμα στη
διάθεσή του ώστε αν το επιθυμεί να κινηθεί εναν-
τίον όποιου με πράξη ή παράλειψή του τον οδήγησε
στο νοσοκομείο. Του ευχόμαστε περαστικά και θα
είμαστε αρωγοί σε κάθε ενέργεια όπως και σε κάθε
μελλοντικό περιστατικό τέτοιου είδους που θα πλή-
ξει τη σωματική ακεραιότητα συναδέλφου. Δυστυ-
χώς, όσο το Κράτος δεν καταφέρνει να απαλλάξει
το ποδόσφαιρο από τις παθογένειες που το μαστί-
ζουν χρόνια τώρα, θα μετράμε τραυματίες αστυνο-
μικούς από χούλιγκαν.

Αν η Πολιτεία είχε λάβει σοβαρά υπόψη τις προ-
τάσεις του συνδικαλιστικού μας κινήματος, οι οποίες
κατά κόρον έχουν αναλυθεί σε ειδικές ημερίδες (με
τελευταία την περσινή που οργανώσαμε ως Ενώσεις
Αττικής υπό την αιγίδα της Π.Ο.ΑΣ.Υ. τον Ιούνιο του
2018 με θέμα «Η Αθλητική Βία ως μέρος της Κοι-

νωνικής Βίας»), αλλά και σε επίσημες συναντήσεις
με αρμόδιους πολιτικούς παράγοντες, σήμερα δεν
θα παρατηρούνταν όλος αυτός ο τραγέλαφος.

Πιστέψαμε ότι επί νέας διακυβέρνησης, η εκπε-
φρασμένη βούληση της νέας αθλητικής ηγεσίας για
ριζική παρέμβαση και αντιμετώπιση της «καφρίλας»
των γηπέδων, θα είχε φέρει κάποια θετικά αποτε-
λέσματα, ώστε γεγονότα σαν και τα προχθεσινά και
πολλά ακόμα, να ήταν οριστικά παρελθόν. Αποδει-
κνύεται ωστόσο ότι με μεγαλόστομες διακηρύξεις
και σχέδια, επί χάρτου δεν αντιμετωπίζεται η βία
των γηπέδων. Απαιτούνται δραστικά μέτρα στο
πλαίσιο μιας σοβαρής στρατηγικής για την οποία
όσοι κληθούν να εφαρμόσουν, θα φέρουν και ακέ-
ραια την ευθύνη όσο ψηλά κι αν βρίσκονται.

Ως Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών
και Πειραιά συντασσόμαστε πλήρως με την χθεσινή

(02/12/2019) ανακοίνωση της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων με τίτλο
«Ένας ακήρυχτος πόλεμος η αθλητική βία».

Τέλος διερωτόμαστε, πώς γίνεται πάντα «φταί-
χτης» να είναι η Ελληνική Αστυνομία και ο απλός
Έλληνας Αστυνομικός στον οποίο πέφτει το ανά-
θεμα και επιρρίπτονται ευθύνες από τις Ποδοσφαι-
ρικές Ανώνυμες Εταιρείες;

Σε κάθε περίπτωση, κατά την γνώμη μας δεν
φταίει σε τίποτε ο απλός αστυνομικός που πέραν
των άλλων, καλείται να υπηρετήσει επιχειρησιακά
σχέδια και τις περισσότερες φορές κατά παράβαση
των κείμενων διατάξεων περί ωραρίου εργασίας,
όρων υγιεινής και ασφάλειας κ.λπ. Βαρεθήκαμε τα
κροκοδείλια δάκρυα και τα ευχολόγια. Δεν ανεχό-
μαστε κάθε Σαββατοκύριακο οι συνάδελφοι να
εκτελούν υπηρεσία σε εμπόλεμες ζώνες.

Ως πότε θα έχουν ασυλία οι χούλιγκαν;

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Σε υπηρεσιακά αδιέξοδα οδηγούνται οι
αστυνομικές υπηρεσίες της Κεφαλονιάς
και της Ιθάκης μετά την ακατάσχετη υπη-

ρεσιακή διαρροή αστυνομικών δυνάμεων από
τις τοπικές υπηρεσίες προς το Αιγαίο, την Κρή-
τη, την Θεσσαλονίκη κ.ά.  Αυτό τονίζει η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθά-
κης με ανακοίνωσή της, σημειώνοντας ότι: Μια
αστυνομική διεύθυνση όπως της Κεφαλονιάς με
μεγάλα ποσοστά σε κενές οργανικές θέσεις, με
δεκάδες μόνιμα κωλυόμενος αστυνομικούς και

με την παρούσα δύναμη να αγγίζει το 50% είναι
αδιανόητο να συμμετέχει με δεκάδες αστυνο-
μικούς στην ενίσχυση άλλων διευθύνσεων.  Η
ηγεσία πρέπει να το αντιληφθεί το μείζον αυτό
θέμα που έχει προκύψει τους τελευταίους μήνες
και ραγδαία αυξάνεται, άμεσα να το σταματήσει
και να επαναφέρει τους αστυνομικούς στις αρ-
χικές τους υπηρεσίες στις Διευθύνσεις δηλαδή
με τα μεγάλα κενά οργανικών θέσεων όπως της
Κεφαλονιάς. Ο κίνδυνος της «έκθεσης» είναι
προ των πυλών. Εμείς κρούουμε τον κώδωνα.

Ο κίνδυνος της «έκθεσης» 
είναι προ των πυλών 

ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Την έντονη αντίδραση της Ένωσης Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Μαγνησίας προκάλεσε η
τοποθέτηση συσκευών γεωεντοπισμού ‘gps’

σε υπηρεσιακά οχήματα. Με μακροσκελή της επι-
στολή αναδεικνύει την προχειρότητα της πρωτο-
βουλίας και εγκαλεί τους υπεύθυνους για το σκε-
πτικό που τους οδήγησε να εγκρίνουν την αποδοχή
μιας δωρεάς που θέτει σε κίνδυνο τις υπηρεσιακές
ενέργειες.

Η Ομοσπονδία μας όταν έγινε αποδέκτης των
καταγγελιών απευθύνθηκε στο Αρχηγείο τονίζον-

τας ότι η πρωτοβουλία αυτή εγείρει σοβαρότατα ζη-
τήματα που άπτονται της ασφάλειας των συναδέλ-
φων μας και της διαχείρισης του συστήματος από
ιδιώτες. Μάλιστα τονίζεται ότι δεν ακολουθήθηκε
ούτε η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις
του Σώματος διαδικασία για την υλοποίηση αυτής
της απόφασης, με την έγκριση μάλιστα της τοπικής
ηγεσίας της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας.

«Παρακαλούμε για την άμεση θεσμική σας πα-
ρέμβαση ως προς την ενδελεχή εξέταση των κα-
ταγγελλομένων και σε θετική περίπτωση να προ-

βείτε στις δέουσες υπηρεσιακές ενέργειες και τον
καταλογισμό ευθυνών, διότι με τις αυθαίρετες
ενέργειες των υπηρεσιακών παραγόντων διασα-
λεύεται επικίνδυνα και καθίσταται διάτρητο το
απόρρητο των επιχειρησιακών ενεργειών όπως και
οι τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας.

Χειρότερο όλων αυτών είναι η αυτόβουλη λήψη
πρωτοβουλιών επί θεμάτων που θα έπρεπε να τυγ-
χάνουν της έγκρισης του Α.Ε.Α., προς αποτροπή
δυνητικών κινδύνων και την έκθεση αστυνομικών
σε αυτούς, που αποτελούν δυστυχώς προϊόν λή-

ψης αποφάσεων που φέρουν στοιχεία ερασιτεχνι-
σμού και επιπολαιότητας». 

Τέλος με άλλο έγγραφό της προς την Διεύθυνση
Αστυνομίας Μαγνησίας, η Ένωση κατήγγειλε ότι το
τελευταίο διάστημα η Επιτροπή αναρρωτικών αδει-
ών «ψαλιδίζει» ημέρες αναρρωτικών αδειών σε
συναδέλφους που παραπέμπονται στην ανωτέρω
επιτροπή, εξερχόμενοι από ιδιωτικές κλινικές ή
ιδιωτικά θεραπευτήρια… Τονίζει δε ότι είναι ανα-
φαίρετο δικαίωμα και προέχει η υγεία και η ασφά-
λεια των συναδέλφων μας.

Επιπόλαιοι χειρισμοί θέτουν εν κινδύνω την ασφάλεια συναδέλφων 

ΗΈνωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σάμου
αιτείται την ενίσχυση της τοπικής αστυ-
νομίας με αστυνομικό προσωπικό εν όψει

της πλήρωσης του πίνακα τακτικών μεταθέσεων
έτους 2020, από το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέ-
σεων Κατωτέρων / Α.Ε.Α. «Οι πολλαπλές ανάγ-
κες αστυνόμευσης στην ευρύτερη περιοχή επι-
τάσσουν θετική απόφαση, με γνώμονα την δια-
σφάλιση του έννομου αγαθού της κοινωνίας των
πολιτών και την έξωθεν καλή μαρτυρία του Σώ-
ματος περί επαρκούς και ουσιαστικής αστυνό-
μευσης», τονίζει η Π.Ο.ΑΣ.Υ. από την πλευρά της
συμμεριζόμενη την αγωνία των συναδέλφων μας.

Διαβάζουμε στο σχετικό έγγραφο προς τον κ.
υπουργό: «Η Ένωσή μας, αφουγκραζόμενη τις
ανησυχίες και τα παράπονα των μελών της, από

το σύνολο των Υπηρεσιών της Δ.Α. Σάμου, πη-
γάζοντα αποκλειστικά από την έλλειψη προσω-
πικού σε αυτές, ζητά την ουσιαστική ενίσχυση της
Δ.Α. Σάμου στις επικείμενες τακτικές μεταθέσεις
Αστυνομικού προσωπικού, με την κάλυψη των
ογδόντα ένα (81) υφιστάμενων κενών οργανι-
κών θέσεων. Μια οργανική δύναμη επί σειρά
ετών μονίμως ελλειμματική κατά 27%, ήτοι -
223- αστυνομικοί υπάρχουσα δύναμη αντί -
304- αστυνομικοί της προβλεπόμενης οργανι-
κής, πολύ πριν ακόμα και από την εμφάνιση του
μεταναστευτικού ζητήματος στον Νομό μας, το
οποίο ενώ ήρθε αρχικώς να προστεθεί στις ήδη
υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες και στα ήδη
υπάρχοντα καθήκοντα του προσωπικού, έχει κα-
ταστεί αδιαμφισβήτητα πλέον πρωταρχικό όλων.

Αν σ’ αυτό το κενό οργανικών θέσεων και του
μόνιμου πλέον μεταναστευτικού ζητήματος στον
Νομό μας, συνυπολογίσουμε και τις έτερες πάγιες
υπηρεσιακές ανάγκες, όπως τις τουριστικές ανάγ-
κες του Νομού, διαθέτοντας δύο (2) αερολιμένες
εκ των οποίων ο ένας Διεθνής και τρία (3) σημεία
εισόδου-εξόδου από την Χώρα/Ε.Ε., τις ανάγκες
συνεχούς και αδιάλειπτης αστυνόμευσης και εξυ-
πηρέτησης της τοπικής κοινωνίας και πολιτών, γί-
νεται σαφέστατα αντιληπτό ότι το ελλειμματικό μό-
νιμο προσωπικό, του συνόλου των Υπηρεσιών της
Δ.Α. Σάμου, όχι μόνο δεινοπαθεί καθημερινά για
να ανταπεξέλθει πρακτικά στα βασικά καθήκοντά
και υποχρεώσεις του, αλλά μονίμως δεινοπαθεί και
για την διασφάλιση των βασικών εργασιακών δι-
καιωμάτων του. Έλλειψη οργανικής δύναμης κατά

27% (-81-λιγότεροι Αστυνομικοί), δεν σημαίνει
27% λιγότερη αστυνόμευση στο Νομό ή η κατά
27% υπολειτουργία των Αστυνομικών Υπηρεσιών.
Πρακτικά σημαίνει εξανέμιση της αστυνόμευσης
και πλήρη υπολειτουργία Υπηρεσιών.

Κύριε Υπουργέ
Tην ώρα που η καρδιά της Ελλάδος χτυπάει

στα ακριτικά νησιά, δείξτε έμπρακτα την στήριξη
και την συμπαράστασή σας στους υπηρετούντες
Αστυνομικούς του Νομού Σάμου, με την άμεση
όσο και ουσιαστική ενίσχυση της Δ.Α. Σάμου με
μόνιμο προσωπικό. Δεν χωράνε εκπτώσεις ούτε
στην διαφύλαξη των δικαιωμάτων των πολιτών,
αλλά ούτε και σ’ αυτή των συναδέλφων μας, των
οποίων οι ψυχικές και σωματικές αντοχές έχουν
εξαντληθεί».   

Το μόνιμο προσωπικό δεινοπαθεί καθημερινά

ΑΡΤΑ

ΗΈνωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας
αιτείται την άμεση χορήγηση ατομικών
εφοδίων και ιματισμού και η Ομοσπονδία

μας απευθύνθηκε στον αρχηγό του σώματος
επισημαίνοντας ότι «απαιτείται η άμεση παρέμ-
βαση της αρμόδιας Διεύθυνσης/Α.Ε.Α., καθότι
θα πρέπει να χορηγηθούν τα προβλεπόμενα είδη
στο αστυνομικό προσωπικό, ώστε αυτό να κα-
ταστεί λειτουργικό και επιχειρησιακά άρτιο στην
ενάσκηση των καθηκόντων του, όπως απαιτείται

και επιβάλλεται από τις ισχύουσες διατάξεις και
κανονισμούς του Σώματος. Τονίζουμε δε, πως οι
συνάδελφοί μας δεν είναι επαίτες, πόσω μάλλον
προύχοντες και άρχουσα τάξη, ώστε με ιδίες δα-
πάνες να καλύπτουν τα αυτονόητα που πρέπει να
παρέχει η υπηρεσία και επιβάλλει αναφανδόν η
αξιοπρέπειά τους». 

Η Ένωση καταγγέλλει ότι έχουν να χορηγη-
θούν από το 2010 τα προβλεπόμενα είδη ιματι-
σμού, ένδυσης και εξάρτησης. 

Έχουμε να προμηθευτούμε 
είδη ιματισμού από το 2010…



ΡΕΘΥΜΝΟ

Μια ξεχωριστή εκδήλωση πα-
ρουσία του μέλους του Δ.Σ.
της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Μανούσου

Γιανναδάκη έλαβε χώρα στις 18 Δεκεμ-
βρίου 2019 στο ειδικό δημοτικό σχο-
λείο και το ειδικό νηπιαγωγείο Ρεθύ-

μνου, στο πλαίσιο της χριστουγεννιάτι-
κης γιορτής τους. Στην αίθουσα εκδη-
λώσεων του ειδικού Δημοτικού ξεδι-
πλώθηκε μία ξεχωριστή βραδιά που
απόλαυσαν μικροί και μεγάλοι. Μάλιστα
η επίσκεψη του Άγιου Βασίλη ο οποίος
κατέβηκε θεαματικά από την οροφή και
τον τοίχο του σχολείου με ορειβατικά
σχοινιά και μοίρασε δώρα στα παιδιά,
σκόρπισε σε όλους τους παρευρισκό-
μενους ενθουσιασμό και χαμόγελα. Την
πρωτοβουλία για αυτή την αξέχαστη εμ-
πειρία που έζησαν οι μαθητές, ανέλαβαν
οι αστυνομικοί του Τμήματος αστυνο-
μικών επιχειρήσεων Ρεθύμνης που προ-

ετοίμασαν το εγχείρημα και ένας από
τους επίλεκτους αστυνομικούς υποδύ-
θηκε τον Άι-Βασίλη ενθουσιάζοντας τα
παιδιά.  Όπως έγραψαν τα Ρεθεμνιώτικα
νέα, μικροί μαθητές τραγούδησαν χό-
ρεψαν και παρουσίασαν εκπληκτικά το
θεατρικό τους έργο «Το κοριτσάκι με τα
σπίρτα». Εκπαιδευτικοί, γονείς και συγ-
γενείς χειροκρότησαν τους μικρούς μα-
θητές το ίδιο συγκινημένοι.

Ειδική προσκεκλημένη του σχολείου
στη φετινή γιορτή ήταν η ομάδα των
ΤΑΕ που το προσωπικό της με διοικητή
τον κ. Μανούσο Γιανναδάκη, ανταπο-
κρίθηκαν με αγάπη στην πρόσκληση

αυτή. Οι αστυνομικοί του ΤΑΕ συνέβα-
λαν με τον δικό τους τρόπο στην εκδή-
λωση. Η παρουσία τους ήταν και συμ-
βολική και ουσιαστική αφού είχαν μία
έκπληξη για τα παιδιά. Ο ασπρομάλλης
κύριος με την κόκκινη στολή και τον
κόκκινο σκούφο που κατέβηκε με ειδικά
σχοινιά από την ταράτσα του σχολείου
και τους μοίρασε δωράκια ήταν ειδικός
φρουρός ντυμένος Άι Βασίλης. Αυτή η
έκπληξη κι αν τους έδωσε χαρά…

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκ μέρους του
ειδικού σχολείου στην Ομάδα των ΤΑΕ
και στον διοικητή αυτής κ. Μανούσο
Γιανναδάκη, αλλά και από όλους μας

για την πρωτοβουλία τους αυτή, που αν
μη τι άλλο, αναδεικνύει το κοινωνικό
έργο και τα αισθήματα αγάπης των συ-
ναδέλφων μας προς το συνάνθρωπο
και δη προς τα παιδιά μας.

Μια ξεχωριστή εκδήλωση στο ειδικό δημοτικό σχολείο
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ΛΕΥΚΑΔΑ

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Λευκάδας μετά από συνάν-
τηση με τον πρόεδρο της Ομο-

σπονδίας μας κ. Γρηγόρη Γερακαράκο,
επισκέφθηκαν τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.
αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ Καραμαλάκη
και τον ενημέρωσαν για σειρά προβλη-
μάτων των συναδέλφων μας καθώς και
για το μείζον θέμα της αστυνομίας στο
νησί, που είναι το κτιριακό. 

Η Αστυνομία στεγάζεται σε ένα απα-
ράδεκτο κτίριο το οποίο όταν βρέχει
μπάζει νερά, δεν υπάρχει πρόσβαση για
ΑμεΑ και γενικότερα είναι σε κάκιστη
κατάσταση. “Ελπιδοφόρα τα νέα και οι
ενέργειες που θα ακολουθήσουν από το
σωματείο μας”, καταλήγει η σημείωσή
τους κάτω από τις σχετικές φωτογρα-
φίες. Να σημειώσουμε επίσης ότι στις
30-11-2019, το ΔΣ συνεδρίασε εκτά-
κτως κατόπιν παραπόνων των συναδέλ-
φων μας για διάφορα προβλήματά τους. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του
σωματείου, τα θέματα που συζητήθηκαν
ήταν: 1) η ενίσχυση των υπηρεσιών του
ΑΤ και του ΤΤ αξιοποιώντας όλο το

προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Λευκάδας σε περιπτώσεις τακτικών και
εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών, όπως
μέτρα τάξης, στελέχωση της εποχούμε-
νες περιπολίας, αλλά και της σκοπιάς με
σκοπό να μην κόβονται οι ημερήσιες
αναπαύσεις των μάχιμων συναδέλφων,
η εύρυθμη υπηρεσιακή λειτουργία και η
ίση μεταχείριση συναδέλφων.

2) άμεση επισκευή παροπλισμένων
υπηρεσιακών οχημάτων λόγω βλάβης.
Είναι ανεπίτρεπτο να εκτελούνται περι-
πολίας με όχημα 30 ετών ακατάλληλο
προς αστυνόμευση θέτοντας σε κίνδυνο
ζωές συναδέλφων.

3) συνάντηση με κοινωνικούς φο-
ρείς για το σοβαρό θέμα που αφορά την
κοινωνία μας αλλά πρώτιστα την αστυ-
νομία, το θέμα των αλλοδαπών. Στις πε-
ριπτώσεις μαζικών συλλήψεων παράνο-
μων μεταναστών τίθεται αρχικά ένα σο-
βαρό θέμα του χώρου κράτησής τους.
Το κτίριο της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Λευκάδας και τα κρατητήρια χωρητικό-
τητας μόλις έξι ατόμων, είναι ακατάλ-
ληλα για πολλούς λόγους, με σημαντι-

κότερο λόγο την υγεία των συναδέλ-
φων, αλλά και των ίδιων των κρατου-
μένων.

Τέλος, η Ένωση απέστειλε επιστολή
στον δήμαρχο Λευκάδας κ. Χαράλαμπο
ΚΑΛΟ ενημερώνοντάς τον εκ νέου για
τα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζει η Δ.Α. Λευκάδας σε σχέση με τις κτι-
ριακές εγκαταστάσεις.

«Τα προβλήματα είναι χρόνια και συ-
νεχίζουν να διογκώνονται καθώς όπως
είναι λογικό το συγκεκριμένο κτήριο
στο οποίο στεγαζόμαστε εδώ και τριάν-
τα χρόνια περίπου είναι αδύνατο να κα-
λύψει τις Υπηρεσιακές μας ανάγκες αλ-
λά πρώτιστα ούτε τις ανάγκες του πολί-
τη και για το οποίο η ΕΛ.ΑΣ. και κατ΄
επέκταση το κράτος μας δαπανά
42.121,44 ευρώ το έτος. Να σας υπεν-
θυμίσουμε κάποιες από τις δυσλειτουρ-
γίες οι οποίες βλάπτουν το κύρος της
Υπηρεσίας μας στην κοινωνία και δημι-
ουργούν προβλήματα κατά την άσκηση
των καθηκόντων απέναντι στους συμ-
πολίτες μας ημεδαπούς και αλλοδαπούς
και πόσο μάλλον στο εξωτερικό αφού

το νησί μας είναι από τους κύριους του-
ριστικούς προορισμούς». 

Στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικά
τα κατασκευαστικά προβλήματα του
κτηρίου, οι συνθήκες υγιεινής (γραφεία,
τουαλέτες, κρατητήρια), η έλλειψη παρ-
κινγκ, κατάλληλου χώρου –γραφείου
για τη διενέργεια διαβατηριακού ελέγ-
χου των αλλοδαπών κ.λπ.

«Το πρόβλημα με τις μεταναστευτικέ
ροές όλο και εντείνεται καθώς το νησί
μας αποτελεί σημείο εξόδου για την Ιτα-
λία, Αλβανία κτλ. Αδυνατούμε και πα-
ράλληλα παρανομούμε να στοιβάζουμε
τον όγκο (υπεράριθμων) παράτυπων
μεταναστών σε χώρο κρατητηρίων χω-
ρητικότητας μόλις δύο ατόμων (στο

μέλλον θα αυξηθούν οι εν λόγω ροές).
Είναι υπηρεσιακά επικίνδυνο και πλέον
ανθυγιεινό για τους κρατούμενους αλλά
και για το αστυνομικό προσωπικό που
έρχεται σε επαφή σε τόσο μικρό χώρο.

Σε αυτήν την περίπτωση , μέχρι να
λυθεί το κτηριακό θα θέλαμε τη στήριξη
και τη λύση του ζητήματος δια κοινού με
το Δήμο Λευκάδας να κρατούνται οι αλ-
λοδαποί που προκύπτουν από τις ανω-
τέρω ροές σε άλλους χώρους του Ν.
Λευκάδας που θα μας υποδείξετε εσείς,
πιο ευπρεπείς και κατάλληλους για τον
όγκο των κρατουμένων» σημειώνει με-
ταξύ άλλων το σωματείο.

Το κτιριακό πρόβλημα, άμεση προτεραιότητα

ΧΑΝΙΑ

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων
χαιρετίζει την ίδρυση του Α' Σταθμού Τρο-
χαίας Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης αλλά

παράλληλα θέτει μετ’ επιτάσεως την ανάγκη ενίσχυ-
σης της Διεύθυνσης με νέο αστυνομικό προσωπικό,
επιζητώντας και την συνδρομή της Ομοσπονδίας για
την ικανοποίηση του αιτήματος αυτού.

Η Ομοσπονδία απευθύνθηκε στην Ηγεσία και με
βάση το έγγραφο της Ένωσης σημειώνει: «Το συνδι-
καλιστικό μας κίνημα εκφράζει την ευαρέσκειά του αλ-
λά και την ικανοποίησή του για την υλοποίηση ίδρυσης
της νεοσύστατης υπηρεσίας Α' Σταθμού Τροχαίας Βο-
ρείου Οδικού Άξονα Κρήτης, που αποτελεί καταλυτικό
παράγοντα για την τροχαία αστυνόμευση του Βόρειου
Οδικού Άξονα Κρήτης. Η συμβολή και πρόληψη αυτής
της υπηρεσίας ως προς την αντιμετώπιση της αύξησης
των τροχαίων ατυχημάτων και θανατηφόρων δυστυ-
χημάτων στην Μεγαλόνησο αποτελεί άμεση προτεραι-
ότητα για την Κυβέρνηση και την Περιφέρεια Κρήτης
και μόνο ως θετική μπορεί να χαρακτηρισθεί αυτή η
απόφαση, που ενσωματώθηκε στις διατάξεις του Π.Δ.
111/2019 από 31/12/2019.

Παρά ταύτα, γίνεται ευρέως αντιληπτό και συνάμα
απαιτητό, να τηρηθούν οι κείμενες διατάξεις του Π.Δ.

100/2003 αρθρ. 17 παρ. 1 εδ. β΄ περί στελέχωσής
της με έμψυχο δυναμικό, σύμφωνα με την πλήρωση
του πίνακα τακτικών μεταθέσεων έτους 2020, με
αντικειμενικά - υπηρεσιακά κριτήρια ο οποίος θα
συνταχθεί εντός του τρέχοντος μηνός. Εξυπακούεται
ότι, οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις στην οικεία Δι-
εύθυνση Αστυνομίας Χανίων δεν επαρκούν για την
κάλυψη των τρεχουσών αναγκών, πόσο μάλλον για
αυτές που ανακύπτουν με την ίδρυση αυτής της νέας
και νευραλγικής υπηρεσίας».

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. επίσης, απευθύνθηκε στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα. Σοφία ΖΑΧΑΡΑΚΗ
με βάση σχετικό έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Χανίων με αντικείμενο τη συνυπηρέτηση
αστυνομικών με συζύγους εκπαιδευτικούς.

«Η Ομοσπονδία μας, με το υπ’ αριθ. 302/8/6-
α από 23/04/2019 έγγραφό της, είχε ενημερώσει
αναφορικά με το ανωτέρω θέμα την τότε ηγεσία
του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, δίχως
έως σήμερα να υπάρξει θετική πρόοδος ως προς
την εξεύρεση οριστικής λύσης, που ταλανίζει ανέ-
καθεν την αστυνομική οικογένεια όταν τυγχάνει
ο/η σύζυγος να είναι εκπαιδευτικός.

Σήμερα, επανερχόμαστε στο μείζον αυτό ζήτημα

με αφορμή το υπ’ αριθ. 157/2019 από
27/12/2019 επισυναπτόμενο έγγραφο της Ένω-
σης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων, ώστε και
εσείς ως νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας &
Θρησκευμάτων να καταστείτε ενήμερη αλλά και κοι-
νωνός της αδικίας που συντελείται εις βάρος των
συναδέλφων μας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.
4553/2018 που τροποποιεί το άρθρο 21 του Ν.
2946/2001 και τη μη εναρμόνιση μας σε αυτό. Γί-
νεται ευρέως αντιληπτό ότι, αυτή η διακριτή αντιμε-
τώπιση θα πρέπει να παύσει να υφίσταται, καθόσον
η συμβολή και η προσφορά όλων των ένστολων λει-
τουργών του Κράτους είναι εφάμιλλη και ταυτόσημη
με την αρχές που το διέπουν και ως μια εξ αυτών
είναι η οικογένεια, ο αρχέγονος αυτός θεσμός που
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του Έθνους μας και
σήμερα μια από τις βασικές προτεραιότητες της νέας
Κυβέρνησης, όπως δια στόματος του κ. Πρωθυ-
πουργού έχει τονιστεί, ιδίως στις δύσκολες εποχές
που διανύουμε και με την υπογεννητικότητα προ των
πυλών να απειλεί ευθέως την υπόσταση μας.

Κα Υπουργέ, Η Ομοσπονδία μας είναι απολύτως
πεπεισμένη ότι το εύλογο αίτημά μας θα εισακουστεί
αυτή τη φορά, με την ευχή και ελπίδα πως θα υπάρ-

ξουν σύντομα θετικές εξελίξεις, ώστε να μην επα-
νερχόμαστε σε θέματα αυτονόητα που άπτονται της
λειτουργίας ενός Κράτους Δικαίου και μιας ευνομού-
μενης Πολιτείας». Τέλος, η Ένωση ανέδειξε και τους
προβληματικούς χειρισμούς της διοίκησης η οποία
συσχετίζει τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας του
αστυνομικού προσωπικού με την αποζημίωση για πέ-
ραν του πενθημέρου εργασία όπως και με την χο-
ρήγηση της προβλεπόμενης ημερήσιας ανάπαυσης.

«Οι κείμενες νομοθετικές διατάξεις είναι σαφείς,
ο χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας είναι σε συνάρ-
τηση με την ημερήσια και μόνο ανάπαυση, (πλην
χορήγησης οφειλομένων αναπαύσεων), ενώ η πα-
ρεχόμενη εργασία των ημερών της εβδομάδος
Σαββάτου & Κυριακής αποζημιώνεται ανεξαρτήτως
των άλλων περιπτώσεων. Παρακαλούμε για την έκ-
δοση εγκυκλίου διαταγής προς τις υφιστάμενες
υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. ώστε να εκλείψουν ανάλογα
φαινόμενα καταστρατήγησης των εργασιακών κε-
κτημένων των συναδέλφων μας και να παύσουν
τεχνάσματα της διοίκησης που διαταράσσουν την
εύρυθμη λειτουργία του αστυνομικού προσωπικού»
σημειώνει από την πλευρά της η Ομοσπονδία μας
σε σχετικό έγγραφό της προς την Ηγεσία.

Όχι μεσοβέζικες καταστάσεις 
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ΒΟΙΩΤΙΑ

Με τον Αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ.
Μιχαήλ Καραμαλάκη, συναν-

τήθηκε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Βοιωτίας. Όπως ανακοινώθηκε,
εκ μέρους της Ενώσεως ετέθησαν και
αναλύθηκαν διεξοδικά τα κάτωθι ζητή-
ματα, για τα οποία συστήθηκαν αντί-
στοιχες ενέργειες προς επίλυσή τους:

1. Ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό
οι οποίες αγγίζουν πλέον το 40% των
οργανικών θέσεων. Αποσπασμένοι σε
νησιά και Έβρο, καθώς και διατιθέμενοι
σε κ.κ. Βουλευτές διογκώνουν το πρό-
βλημα. Επιτακτική ανάγκη έκδοσης δια-
ταγής προς ενίσχυση της Δ.Α. Βοιωτίας
μέσω αποσπασμένων Αστυνομικών κα-
θότι η λειτουργία δύο, μέχρι σήμερα,
κέντρων φιλοξενίας μεταναστών-προ-
σφύγων σε Οινόφυτα και Θήβα, και
αριθμού άνω των 500 προσφύγων δια-
βιούντων σε διαμερίσματα στη Λιβαδειά,
απαιτούν καθημερινά τη διάθεση σε
σχετικά καθήκοντα, σημαντικού αριθ-
μού Αστυνομικών. Σημειωτέον ότι το
Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Ριτσώ-
νας απέχει λίγα μέτρα από την Εθνική
οδό και τα όρια της Δ.Α. Βοιωτίας.

2. Λόγω του μεγάλου αριθμού των
καθημερινών μεταγωγών από το κατά-
στημα κράτησης φυλακών Ελαιώνα, το
κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών κρα-
τουμένων Ελαιώνα καθώς και των τα-
κτικών μεταγωγών του Α.Τ. Θηβών επι-

βάλλεται η δημιουργία Τμήματος Μετα-
γωγών στη Δ.Α. Βοιωτίας καθότι δεν
συναντάται σε καμία άλλη Αστυνομική
Διεύθυνση η ύπαρξη καταστήματος κρά-
τησης δίχως την παράλληλη λειτουργία
Τμήματος Μεταγωγών. Επιπλέον τέθηκε
σε γνώση του κ. Αρχηγού σχετική από
το 2008 διαταγή του Αρχηγείου της
ΕΛ.ΑΣ. η οποία προβλέπει την ενίσχυση
της Δ.Α. Βοιωτίας με δεκαπέντε (15)
Αστυνομικούς επιφορτισμένους απο-
κλειστικά με καθήκοντα μεταγωγών και
η οποία ουδέποτε υλοποιήθηκε.

3. Οι συχνότατες μετακινήσεις της δι-
μοιρίας υποστηρίξεως (λογιζόμενη ως
Δ.Υ.Α.Τ.) Βοιωτίας όχι μόνο στην Περι-
φέρεια Στερεάς Ελλάδος, στην Αθήνα
αλλά ακόμα και στη Δυτική Ελλάδα,
στερούμενης τα απολύτως απαραίτητα
υλικά για την ασφάλειά μας κράνη νέου
τύπου και μασκών, υλικά τα οποία φέ-
ρουν οι Διμοιρίες Υ.Α.Τ. Ενώ η Διμοιρία
Υποστηρίξεως Βοιωτίας είναι η Διμοιρία
Υποστηρίξεως της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδος με τις συχνότερες μετακινή-
σεις, παραδόξως στερείται των απαραί-
τητων υλικών προς εκτέλεση της απο-
στολής της, εκθέτοντας κατ’ αυτόν τον
τρόπο τα μέλη της σε κίνδυνο ζωής.

4. Μεταφερόμενη εγκληματικότητα
στη Βοιωτία λόγω της γειτνίασης με την
Αττική και εγκληματικότητα στο Πυρί
Θηβών και τρόποι αντιμετώπισής τους.

5. Παλαιωμένος στόλος υπηρεσιακών

οχημάτων.
6. Ακαταλληλότητα του κτιρίου το

οποίο στεγάζει τη Δ.Α. Βοιωτίας και το
Α.Τ. Ορχομενού.

7. Έλλειψη προσωπικού στο Α.Τ. Θη-
βών, το οποίο δεν διαθέτει σκοπό κα-
ταστήματος αλλά ούτε και εποχούμενη
περιπολία με δύο συναδέλφους. Την
ίδια ώρα οι κρατούμενοι στα κρατητήρια
είναι σχεδόν πάντοτε υπεράριθμοι ενώ
ο σκοπός κρατητηρίων απουσιάζει κατά
κόρον, καθότι διατάσσεται συχνά να
εγκαταλείψει τη θέση του και να εκτε-
λέσει μεταγωγές.

8. Αποτελεί γεγονός ότι τα επαρχιακά
Αστυνομικά Τμήματα έχουν τεράστια
έλλειψη προσωπικού, αδυνατώντας
πλέον να διαθέσουν ακόμα και εποχού-
μενη περιπολία, ενώ όποτε αυτό καθί-
σταται δυνατό, επανδρώνεται το περι-
πολικό με ένα (1) μόνο Αστυνομικό, με
επακόλουθο από τη μία την καλλιέργεια
αισθήματος ανασφάλειας και ανησυχίας
στους πολίτες της Βοιωτίας και από την

άλλη οι ίδιοι οι Αστυνομικοί να αισθά-
νονται αδύναμοι και εκτεθειμένοι κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Το
απαράδεκτο και συνάμα επικίνδυνο
φαινόμενο της διάθεσης εποχούμενων
περιπολιών με έναν μόνο Αστυνομικό,
ακόμα και όταν πρόκειται για γυναίκα
Αστυνομικό, κατά παράβαση των σχετι-
κών κανονισμών (ο οποίος εκτελεί ταυ-
τόχρονα και καθήκοντα αξιωματικού
υπηρεσίας), δυστυχώς παρατηρείται
πλέον ακόμα και σε κεντρικές υπηρε-
σίες π.χ. Τ.Τ. Λιβαδειάς, Τ.Α. Λιβαδειάς,
Τ.Α. Θηβών, Α.Τ. Θηβών.

9. Η μοναδική υπηρεσία Τροχαίας
του Νομού Βοιωτίας, το Τμήμα Τροχαί-
ας Λιβαδειάς, μετά την κατάργηση του
Τμήματος Τροχαίας Θηβών, πλην της
Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων, αδυνατεί
να διαθέσει καθημερινά και σε όλες τις
βάρδιες εποχούμενη περιπολία με δύο
Αστυνομικούς, γεγονός πρωτοφανές
και εγκληματικό τόσο για τους συνα-
δέλφους όσο και τους πολίτες. Ένας

Αστυνομικός αδυνατεί να επιληφθεί
σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας
ακόμα και σε τροχαίο υλικών ζημιών,
θέτοντας σε κίνδυνο την σωματική ακε-
ραιότητα του ίδιου όσο και των εμπλε-
κόμενων οδηγών. 

Οι κενές οργανικές θέσεις και οι αυ-
ξημένες υπηρεσιακές ανάγκες καταπο-
νούν υπέρμετρα το Αστυνομικό προσω-
πικό καθώς απαιτείται από λίγους να φέ-
ρουν αποτελεσματικά εις πέρας το έργο
πολλών, ενώ συμβάλλουν επίσης ώστε
να παρατηρείται το φαινόμενο της κατα-
πάτησης κεκτημένων δικαιωμάτων των
συναδέλφων, διαταγών της υπηρεσίας
κ.λπ. (χορήγηση ημερησίων αναπαύσε-
ων, έκδοση εβδομαδιαίας υπηρεσίας…). 

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητήσαμε την
έμπρακτη υποστήριξη-συμπαράσταση
εκ μέρους της φυσικής ηγεσίας και την
καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας,
ώστε να επανέλθει η υπηρεσιακή κανο-
νικότητα και να συνεχίσουν οι συνά-
δελφοι να συμβάλλουν τα μέγιστα, στην
εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας
των πολιτών με την επιτυχή πρόληψη
και καταστολή της εγκληματικότητας.

Ο κ. Αρχηγός αναγνωρίζοντας το δί-
καιο των αιτημάτων μας και όντας ο
ίδιος γνώστης της καταστάσεως που
επικρατεί στη Δ.Α. Βοιωτίας, δεσμεύτηκε
ότι θα ενεργήσει άμεσα προς επίλυση
των ζητημάτων τα οποία ετέθησαν κατά
τη εποικοδομητική συνάντηση.

«Βουνό» τα προβλήματα, αξεπέραστες οι δυσκολίες

ΡΟΔΟΠΗ

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Ροδόπης καταγγέλλει την
αήθη επίθεση εφημερίδας εναν-

τίων Αστυνομικών καθώς και την αναί-
τια και τιμωρητική μετακίνηση μέλους
της από το Α.Τ. Σαπών, σε μια προσπά-
θεια εκφοβισμού και των υπολοίπων
Αστυνομικών που υπηρετούν στην συγ-
κεκριμένη και όχι μόνο υπηρεσία.

«Με έκπληξη και λύπη, λάβαμε γνώση
του πρωτοσέλιδου άρθρου της τοπικής
εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ» (ιδιοκτησίας-έκδοσης Κ.Γ.
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.) της
05/12/2019, με τίτλο «ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ
ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Τ. ΣΑΠΩΝ,
με το οποίο γίνεται προσπάθεια σπίλω-
σης του κύρους και της εικόνας του
Αστυνομικού Τμήματος Σαπών, ενός
περιφερειακού Τμήματος που σε καθη-
μερινή βάση οι ελάχιστοι Αστυνομικοί
που διαθέτει, δίνουν αγώνα ώστε να

ανταπεξέλθουν στα θέματα Τάξεως,
Ασφάλειας αλλά και Τροχαίας της αρ-
μοδιότητάς του. Ο προβληματισμός μας
είναι εντονότερος γιατί το εν λόγω άρ-
θρο, δημοσιεύτηκε από τον ιδιοκτήτη-
εκδότη-νυν Δήμαρχο Μαρώνειας-Σα-
πών, κατόπιν βεβαίωσης σειράς τροχο-
νομικών παραβάσεων στους δρόμους
και πεζοδρόμια πλησίον του κτηρίου
που στεγάζεται το Δημαρχείο Μαρώνει-
ας-Σαπών, από Αστυνομικό του Α.Τ.
Σαπών. Η οργή μας όμως ξεχείλισε όταν
η τοπική μας ηγεσία, «επιβράβευσε» τον
εν λόγω Αστυνομικό που τόλμησε να
βεβαιώσει τις παραβάσεις τις οποίες
διαπίστωσε, αποσπώντας τον σε άλλη
υπηρεσία του Νομού, την
18/12/2019, χωρίς την επιθυμία του
και χωρίς να την αιτιολογεί».

Η Ομοσπονδία μας απευθύνθηκε
στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ καθώς και

στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ
τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι διώξεις
αστυνομικών παραπέμπουν σε άλλες
εποχές αλήστου μνήμης.

«Με έκπληξη ενημερωθήκαμε ότι η
μετακίνηση-απόσπαση συναδέλφου μας
του Αστυνομικού Τμήματος Σαπών στην
Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης, συνδέ-
εται με την άσκηση των άψογων καθη-
κόντων που επιτελούσε και μάλιστα δί-
χως διακρίσεις. Αυτό όμως φαίνεται πως
ενόχλησε σφόδρα κάποιους επώνυμους
θεσμικούς παράγοντες και αποτέλεσε το
κύκνειο άσμα της απόσπασής του.

Εάν όλα αυτά συσχετιστούν και με
δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο, τότε
προκύπτει αβίαστα και τεκμηριώνεται η
καταγγελία της Πρωτοβάθμιας Οργά-
νωσής μας, σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ.
310/19 από 19/12/2019 επισυνα-
πτόμενο έγγραφό της, όπου δυστυχώς

διαφαίνεται πως επανερχόμαστε σε
εποχές αλήστου μνήμης που εξοργίζουν
το συνδικαλιστικό κίνημα και το Σώμα
των ενστόλων λειτουργών.

Η συνολκή προσφορά του Α.Τ. Σα-
πών στην τοπική κοινωνία και η ανα-
γνώρισή του από αυτήν δεν είναι δυνα-
τόν να διαταραχθούν από τέτοιου εί-
δους μονομερείς άδικες και καταχθό-
νιες αποφάσεις, που φέρουν βεβαίως
την υπογραφή αλλά και τη σφραγίδα
της τοπικής ηγεσίας.

Η Ομοσπονδία μας, ζητά επιτακτικά
τόσο από εσάς όσο και από την Φυσική
Ηγεσία να λάβετε θέση επί του θέματος
και να αποκαταστήσετε την κατάφωρη
αυτή αδικία, ανακαλώντας την παράνο-
μη διοικητική πράξη, που σπιλώνει
αναίτια το Σώμα και φέρνει τον Οργα-
νισμό μας έτη πολλά πίσω».

Να σημειώσουμε επίσης ότι «αντι-
προσωπεία του Δ.Σ. της Ένωσής μας

πραγματοποίησε έκτακτη συνάντηση με
τον Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος Αντι-
στράτηγο κ. ΣΚΟΥΜΑ Κωνσταντίνο, ο
οποίος τίμησε με την παρουσία του την
Ορκωμοσία των Δοκίμων Αστυφυλάκων
του Τ.Δ.Α. Κομοτηνής. Αιτία της έκτα-
κτης αυτής επίσκεψης ήταν η άδικη και
προσβλητική διαταγή του Αστυνομικού
Διευθυντή Ροδόπης κ. ΣΕΒΔΥΝΙΔΗ Μι-
χαήλ με την οποία μετακίνησε συνάδελ-
φο μας που υπηρετεί στο Α.Τ. Σαπών
στον Αστυνομικό Σταθμό Ξυλαγανής,
ανταλλάσσοντάς τον μάλιστα με άλλον
που μετακινήθηκε από τον Αστυνομικό
Σταθμό Ξυλαγανής στο Α.Τ. Σαπών χω-
ρίς να υπάρχει σαφής αιτιολογία. 

Η αιτιολόγηση που πήρε προφορικά
τόσο το μέλος μας όσο και αντιπροσω-
πεία της Ένωσής μας όχι μόνο δεν μας
κάλυψε αλλά μας εξόργισε. Ιδιαίτερα
μετά τα προσβλητικά άρθρα της τοπικής
εφημερίδας των Σαπών». 

Απαράδεκτες συμπεριφορές κατήγγειλε το σωματείο

ΛΑΚΩΝΙΑ - ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αν-
τιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ απευ-
θύνθηκε η Ομοσπονδία προκειμένου να τύχει

ικανοποίησης αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Λακωνίας για την εφαρμογή του π.δ.
«Χρόνος εργασίας αστυνομικού προσωπικού».

«Κύριε Αρχηγέ, σε συνέχεια της σχετικής με το

ανωτέρω θέμα αλληλογραφίας τόσο της Ομοσπον-
δίας μας όσο και της Πρωτοβάθμιας Οργάνωσής
μας (Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λακωνίας)
επανερχόμαστε, καθότι έχει παρέλθει μεγάλο χρο-
νικό διάστημα έως σήμερα, δίχως να έχουμε επί-
σημη ενημέρωση επ’ αυτού. Αποτέλεσμα όλων αυ-
τών είναι, να διαιωνίζεται μια κατάσταση που εκθέ-

τει ανεπανόρθωτα το αστυνομικό σώμα και εκλαμ-
βάνεται ως υπεκφυγή της διοίκησης να απαντήσει
επί των τεθέντων και ανακυψάντων ερωτημάτων
που έθεσε εμπεριστατωμένα και επαρκώς τεκμη-
ριωμένα το συνδικαλιστικό μας κίνημα. Αναμένουμε
λοιπόν την θεσμική σας παρέμβαση και την επίσημη
θέση-απάντηση της αρμόδιας Διεύθυνσης/Α.Ε.Α.»

Και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργο-
λίδας, με σχετικό έγγραφό της προς την ΔΑ Αργο-
λίδας αναφέρεται εκτενώς στη μη εφαρμογή του
π.δ.173/2003 για τα οφειλόμενα ρεπό. Από έρευ-
να σε συγκεκριμένες υπηρεσίες διαπίστωσε ότι δεν
τηρείται η νομοθεσία και ζήτησε από τη διοίκηση
να βάλει τέλος στις αυθαιρεσίες των διοικούντων.

Ζητούμενο η χορήγηση ρεπό



Καλή χρονιά σε όλες και όλους από τη
στήλη. Ας είμαστε αισιόδοξοι ότι το 2020

θα ευοδωθούν οι αγώνες πολλών και πολλών
συνδικαλιστικών προσπαθειών για την επίλυση
χρόνιων αιτημάτων, όπως η αναγνώριση της επι-
κινδυνότητας της εργασίας, η θεσμοθέτηση ενός
πραγματικά δίκαιου μισθολογίου, η θεσμοθέτηση
ενός βαθμολογίου που θα ανταποκρίνεται στη
δομή και στη διάρθρωση ενός σύγχρονου αστυ-
νομικού σώματος, η οργανική υπόσταση μιας
αστυνομίας που θα λειτουργεί με επαγγελματισμό
σε όλα τα επίπεδα και πολλά άλλα.

Μεγάλες οι προσδοκίες του συνδικα-
λιστικού μας κινήματος από τη νέα πο-

λιτική και φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυ-
νομίας. Τα πρώτα δείγματα γραφής όσον αφο-
ρά την επίλυση αιτημάτων μας είναι θετικά, με
εξαίρεση τις προσλήψεις εκτός πανελληνίων
εξετάσεων, που γεννούν νέα δεδομένα και
αναβιώνουν παλιές διαχωριστικές γραμμές σε
ένα σώμα που πρέπει να επιδεικνύει τη μέγιστη
δυνατή ενότητα του ανθρώπινου δυναμικού
του. Αν το πολιτικό σύστημα είχε αφουγκρα-
στεί το καθολικό μας αίτημα για εξαίρεση της
αστυνομίας από τις μνημονιακές περικοπές και
τα άλλα καταστροφικά μέτρα, η αιμορραγία θα
είχε αποφευχθεί, η ομοψυχία των στελεχών
δεν θα είχε διαταραχθεί και σε τελική ανάλυση
η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών δεν θα
είχε δοκιμαστεί επικίνδυνα.

Το πρώτο για το 2020 Γενικό Συμβούλιο
της Ομοσπονδίας συνοδεύτηκε από τη

συμμετοχή πολλών υπουργών της κυβέρνησης,
οι οποίοι πέραν του ότι τίμησαν με τη στάση τους
την ομοσπονδία και το αστυνομικό σώμα, εξέ-
φρασαν την ευγνωμοσύνη της κυβέρνησης για τη
γενικότερη συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας
στη διατήρηση του επιπέδου ασφαλείας σε ικα-
νοποιητικά επίπεδα, έτσι ώστε να μη διακυβεύεται
το αγαθό της ασφάλειας και να μην υπονομεύεται
το τουριστικό προϊόν. Για να διατηρηθεί αυτό,

απαιτούνται βεβαίως νέα σχέδια ασφαλείας και
βεβαίως πολιτικές θωράκισης του αστυνομικού
και βελτίωσης της ζωής του.

Δεν έχουν τελειωμό τα προβλήματα σε
τοπικό επίπεδο, πέραν των γενικότερων

κοινών αιτημάτων του συνδικαλιστικού μας κι-
νήματος. Κατά τη διάρκεια του Γενικού Συμ-
βουλίου, παρά τον πανηγυρικό του χαρακτήρα
λόγω της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας,
οι εκπρόσωποι των Πρωτοβαθμίων Οργανώσε-
ων ανέδειξαν προβλήματα και αιτήματα. Εν τά-
χει αναφερόμαστε στην υποστελέχωση των
υπηρεσιών και δη των Αστυνομικών Τμημάτων,
στην αναδιάρθρωση που δεν έφερε τα επιθυ-
μητά αποτελέσματα, στις συνθήκες κράτησης
που είναι εκ νέου προβληματικές, στις άδικες
επικρίσεις της αστυνομίας, στην έλλειψη υγει-
ονομικού υλικού, στα παμπάλαια οχήματα και
στον ατομικό εξοπλισμό, στις αλλοπρόσαλλες

αποσπάσεις, στις προβληματικές μεταγωγές και
στη μη ορθή αποζημίωση του προσωπικού,
στην καθαριότητα, στις μεταναστευτικές πιέ-
σεις, στα κέντρα κράτησης, στο επίδομα πα-
ραμεθορίου, στις τοποθετήσεις των ειδικών
φρουρών και πολλά άλλα.

Ο νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας
κ. Χάρης Μπουκουβάλας, ενημέρωσε το

Γενικό Συμβούλιο για τις τρέχουσες εξελίξεις ανα-
φορικά με την εκδίκαση της προσφυγής μας στο
Συμβούλιο της Επικρατείας για το μισθολόγιο ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Ήταν η τελευταία υπόθεση που εκδικάστηκε
από τη νέα πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κα Σα-
κελλαροπούλου Αικατερίνη, πριν εκλεγεί από τη
Βουλή των Ελλήνων ως πρόεδρος της Ελληνικής
Δημοκρατίας. Ο φάκελος κλείνει με την υποβολή
υπομνήματος εκ μέρους της Ομοσπονδίας μας
και ευχή όλων μας είναι να έχουμε το επιθυμητό
αποτέλεσμα.
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Παραθέτουμε ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Λάρι-
σας, εκτιμώντας ότι ορισμένοι χειρισμοί του μεταναστευτι-
κού – προσφυγικού, συνιστούν μείζονα αταξία!

«Ενημερωθήκαμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για ακόμα μια
φορά, ότι η κυβέρνηση αθετεί τις δεσμεύσεις της περί ΜΗ λειτουργίας
Δομής φιλοξενίας μεταναστών & προσφύγων, στο πρώην στρατόπεδο
ΖΩΓΑ, στο Κυψελοχώρι του Δήμου Τεμπών. Το Σωματείο μας από τη
πρώτη στιγμή που ανέκυψε το ζήτημα δημιουργίας 2ης Δομής, μετά
από την ήδη υπάρχουσα στο Κουτσόχερο, κινητοποιήθηκε και με αλ-
λεπάλληλες συναντήσεις και έγγραφα κατέστησε σαφές, ότι θα δημι-
ουργηθούν στη περιοχή τεράστια ζητήματα ασφαλείας και όχι μόνο.

Μάλιστα, το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας πριν τις
εκλογές είχε συνάντηση με τον τότε τομεάρχη Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής κ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ, ο οποίος παρουσία των τοπικών βουλευτών
της Νέας  Δημοκρατίας μας είχε διαβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται να
γίνει η Δομή στο Κυψελοχώρι, κάτι που επανέλαβε και τον περασμένο

Οκτώβριο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοϊδης σε
ευρεία σύσκεψη στο Αστυνομικό Μέγαρο Λάρισας. Ο νομός Λάρισας
ήδη φιλοξενεί, άνω των 2000 πρόσφυγες και μετανάστες εκ των
οποίων οι 1500 στη Δομή Κουτσοχέρου και οι υπόλοιποι σε διαμε-
ρίσματα εντός πόλεως και σε ξενοδοχεία στη περιφέρεια. Τώρα κά-
ποιοι ξαναθέτουν θέμα νέας Δομής…
- Αυτή είναι η ακολουθία λόγων και έργων της κυβέρνησης;
- Αυτό εννοούσαν όταν έλεγαν για ισομερή κατανομή εντός της

ενδοχώρας;
- Έτσι κάποιοι νομίζουν ότι θα λύσουν προβλήματα; Δημιουργών-

τας άλλα;
- Τελικά ποιοι είναι αυτοί που συνεχώς, με τη προηγούμενη αλλά και

με τη τωρινή κυβέρνηση θέλουν μια νέα Δομή στο νομό Λάρισας; 
- Ποιοι είναι αυτοί που με τις υπογραφές τους θέλουν στην κυ-
ριολεξία να στοιβάξουν εκατοντάδες ψυχές σε ένα εντελώς ακα-
τάλληλο σημείο, όπου το χειμώνα το δέρνει το ξεροβόρι και το κα-

λοκαίρι το καίει ο ήλιος; Απλά να ενημερώσουμε ότι για να εγκα-
τασταθούν προσωρινά πριν περίπου μια τριετία, μέχρι να γίνουν
οι μόνιμες εγκαταστάσεις στη Δομή Κουτσοχέρου, «πείσθηκαν»
με επέμβαση των Διμοιριών, ενώ μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα, εί-
χαν αποχωρήσει σταδιακά σχεδόν όλοι.

Ως θεσμικοί εκπρόσωποι των Αστυνομικών της Δ.Α. Λάρισας,
έχοντας ασχοληθεί επί μακρόν, ουσιαστικά και όχι επιφανειακά με
το ζήτημα, θέτουμε όλους προ των ευθυνών τους.

Εμείς γνωρίζουμε τα θέματα που θα ανακύψουν και τα ανα-
δείξαμε. Ελπίζουμε έστω την ύστατη στιγμή να εισακουστεί η φωνή
της λογικής και του δίκαιου. Βαρεθήκαμε τους «εκ του ασφαλούς»
ανθρωπιστές. Ενώνουμε τη φωνή μας με τη φωνή της συντριπτικής
πλειοψηφίας της τοπικής κοινωνίας.

Το μεταναστευτικό – προσφυγικό είναι εθνικό θέμα. Απαιτεί
όμως δίκαιες λύσεις. Μα πάνω από όλα απαιτεί σοβαρή φύλαξη
των συνόρων… Και αυτό δυστυχώς δε το έχουμε δεί!»

( )

ΑΤ-ΑΞΙΕΣ
Το μεταναστευτικό – προσφυγικό είναι εθνικό θέμα

είπαν &
έγραψανεκΚΕΝΤΡΙκός

«Δεν σας κάνει εντύπωση που
όλη η συζήτηση περί δημόσιας
τάξης δεν κάνει καθόλου λόγο
για τις συμμορίες των εμπόρων
ναρκωτικών, για τα κυκλώματα
του trafficking, για κάθε είδους
μαφίες και τους κάθε είδους
προστάτες για τους εγκληματίες
του λευκού κολάρου αλλά
περιστρέφεται συνεχώς μόνο
γύρω από τα Εξάρχεια, τους
αναρχικούς, τις καταλήψεις, τις
απεργίες και λοιπά;»

Αλέξης Τσίπρας
Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης

«Η βία δεν έχει χρώμα. Η
καταδίκη της δεν μπορεί να
γίνεται επιλεκτικά με
αστερίσκους και διευκρινιστικές
υποσημειώσεις. Ύστερα από
τόσες οδυνηρές εμπειρίες, στη
σημερινή Ελλάδα δεν
επιτρέπεται να έχουμε
πολιτικούς που δεν
συμπαρίστανται σε θύματα
βομβιστικών επιθέσεων. Δεν
γίνονται να ονομάζονται
ακτιβισμός οι καταστροφές και
κανείς δεν μπορεί να μένει
σιωπηλός μπροστά σε
χτυπήματα αστυνομικών σε ώρα
καθήκοντος»

Κυριάκος Μητσοτάκης 
Πρωθυπουργός
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Μια εικόνα χίλιες λέξεις… Σε ζωντανή σύνδεση παρακολουθήσαμε όλοι τις παρ’ ολίγον
δολοφονικές επιθέσεις κατά των συναδέλφων μας σε αστυνομική επιχείρηση σύλληψης
καταληψιών. Η εκτόξευση τσιμεντόλιθων ερμηνεύτηκε ως πράξη πλημμεληματικού και
όχι κακουργηματικού χαρακτήρα! Επίκαιρη όσο ποτέ η πρότασή μας για τιμωρία των
επιθέσεων εναντίον αστυνομικό με ιδιαίτερη νομοθετική διάταξη.

Ιδιαίτερη νομοθετική διάταξη 
για τις επιθέσεις κατά αστυνομικών


