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Γρηγόρης Γερακαράκος
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Σταύρος Φέτκος
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Διεθνών Σχέσεων
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Τα ενυπόγραφα άρθρα 
δεν εκφράζουν υποχρεωτικά 

τις θέσεις της ιδιοκτησίας
ή της σύνταξης 

της «Νέας Αστυνομίας».

Συναδέλφισσες,
συνάδελφοι
Η χώρα συνεχίζει να

κινείται σε προεκλογική

τροχιά, με ό,τι αυτό

συνεπάγεται για τα

προβλήματα που καλείται

να αντιμετωπίσει το

συνδικαλιστικό μας

κίνημα με τους αγώνες

του. Συσσωρευμένα

προβλήματα δεκαετιών,

αλλά και αυτά που

προστέθηκαν επί των

ημερών της τελευταίας

διακυβέρνησης, από την

επομένη των εκλογών

ζητούν λύσεις. Εμείς θα

συνεχίσουμε να είμαστε

στις επάλξεις του αγώνα,

ενωμένοι και δυνατοί,

χωρίς αυταπάτες.  

S M S

Συνεδρίασε στις 28 Μαΐου 2019
το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομο-
σπονδίας και ενημερώθηκε τόσο

από τον Πρόεδρο κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑ-
ΡΑΚΟ όσο και τον Γραμματέα κ. Γεώρ-
γιο ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ για τα τρέχοντα θέ-
ματα, υπό το βάρος των ραγδαίων πο-
λιτικών εξελίξεων και των επιπτώσεων
που επιφέρουν αυτές στις πρωτοβουλίες
που είχαμε αναπτύξει το τελευταίο διά-
στημα.

Ειδικότερα, τονίστηκε ότι, οφείλουμε
να εκμεταλλευτούμε τις περιστάσεις και
να προχωρήσουμε σε σειρά συναντήσε-
ων με τα πολιτικά κόμματα ώστε να
απαιτήσουμε ενόψει των βουλευτικών
εκλογών τις προγραμματικές τους θέ-
σεις και δεσμεύσεις σε σειρά καίριων
αιτημάτων μας. Αυτό είχε ήδη ξεκινήσει
να γίνεται με αφορμή τις επισκέψεις στα
γραφεία μας υποψηφίων συνδυασμών
των αυτοδιοικητικών και περιφερειακών
εκλογών όσο και της προέδρου του ΠΑ-
ΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής κας
Φώφης ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ.

Δεδομένου όμως ότι κλείνει η Βουλή
ενώ είχαμε ήδη προβεί σε συμφωνία με
την ενεστώσα πολιτική ηγεσία για την

προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων για
αναβάθμιση της εκπαίδευσης, την εκ-
προσώπηση της Ομοσπονδίας στο ΔΣ
του ΜΤΣ, την επαναχορήγηση του επι-
δόματος ΕΚΑΜ και άλλα θέματα, πρέπει
να διασφαλίσουμε ότι αυτά δεν θα πα-
ραπεμφθούν στις καλένδες. Επίσης, θα
δώσουμε βαρύτητα στις προεκλογικές
δεσμεύσεις των κομμάτων για το μι-
σθολόγιο, που ήδη έχει κριθεί αντισυν-
ταγματικό και άρα η νέα κυβέρνηση
οφείλει να προβεί στη σύνταξη νέου μι-
σθολογίου, στην αναγνώριση της επι-
κινδυνότητας της εργασίας, όπως έχει
δεσμευτεί ήδη και η αξιωματική αντιπο-
λίτευση στο τελευταίο συνέδριό μας,
αλλά και σε άλλα εκκρεμή ζητήματα, τα
οποία είχαν τεθεί εκ μέρους μας και κα-
τά την πρώτη συνάντηση που είχαμε με
την νέα Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κα
Σπυριδούλα ΚΑΛΑΝΤΖΗ.

Το ΔΣ ενημερώθηκε επίσης για τις
ενέργειες της Εκτελεστικής Γραμματείας
αναφορικά με την Υπουργική Απόφαση
για τις συνδικαλιστικές άδειες, με την
επισήμανση ότι πρόκειται για εκδικητική
και εμπαθή απόφαση της ηγεσίας, η

οποία αποκάλυψε με τον τρόπο αυτό ότι
δεν ανέχεται την κριτική της Ομοσπον-
δίας και του συνδικαλιστικού μας κινή-
ματος στα κακώς κείμενα της αστυνο-
μίας. Η Απόφαση αυτή στερείται νομι-
μότητας και ήδη δρομολογείται η προ-
σβολή της με κάθε ένδικο μέσο, αφού
θα ζητήσουμε να μας χορηγηθούν και
τα εισηγητικά της ηγεσίας βάσει των
οποίων εκδόθηκε τόσο η προηγούμενη
υπουργική απόφαση, επί υπουργίας κ.
Νίκου ΤΟΣΚΑ, όσο και η πρόσφατη της
κας ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ.

Τέλος, τονίστηκε η θετική κατάληξη
του αγώνα του Συλλόγου Συζύγων Θα-
νόντων ΑΞ.Ι.Α., ο οποίος με επιστολή
του εξήρε ιδιαίτερα τη συμβολή και τη

συμπαράσταση της Ομοσπονδίας μας
στον αγώνα που έδωσε, αποτελώντας
θετικό παράδειγμα, πόσο ένας ολιγά-
ριθμος σύλλογος, μπορεί να πετύχει ένα
μεγάλο αποτέλεσμα όπως ήταν η κα-
τάργηση του απάνθρωπου άρθρου 12
για τις συντάξεις χηρείας.

Η Ομοσπονδία, παρά τις ραγδαίες
πολιτικές εξελίξεις, θα σταθεί στο ύψος
των περιστάσεων και θα συνεχίσει τον
αγώνα της με στόχο τόσο την υπερά-
σπιση των εργασιακών συμφερόντων
των συναδέλφων μας όσο και τη βελ-
τίωση της λειτουργίας της Ελληνικής
Αστυνομίας, ανταποκρινόμενη και στο
αίτημα των πολιτών για καλύτερη
ασφάλεια.

Συνεδρίαση υπό το βάρος 
των ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων

ΚΥΠΡΟΣ 
Εμβρόντητη παρακολουθεί 
η κοινή γνώμη τις έρευνες 
της αστυνομίας στη Κύπρο 
για τα θύματα του
επονομαζόμενου Ορέστη. 
Τα λάθη στους χειρισμούς 
της υπόθεσης, υπό το βάρος 
της κατακραυγής, οδήγησαν 
στις παραιτήσεις του Υπουργού
Δικαιοσύνης και του Αρχηγού 
της Κυπριακής Αστυνομίας.

Συναντήσεις με τα πολιτικά κόμματα ενόψει των εθνικών εκλογών 
αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας
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Η ατζέντα του μήνα

Ου γαρ ο δικαστής, 
ουδ’ ο βουλευτής, 

ουδ’ ο εκκλησιαστής άρχων εστί, 
αλλά το δικαστήριον, 
η βουλή και ο δήμος.

Αριστοτέλης

Ο
αστυνομικός
θεσμός
οφείλει να
λειτουργεί
ανεπηρέαστα
από κόμματα
και
ιδεολογίες. 
Ο νόμος είναι
νόμος και
ισχύει
αδιακρίτως
για όλους!

“

”

Στην υπουργό Προστασίας του Πολίτη κα Όλγα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ απευ-
θύνθηκε η Ομοσπονδία μας για τα προβλήματα που δημιουργούνται
σε ορισμένες υπηρεσίες εξαιτίας της κράτησης αλλοδαπών στα αστυ-

νομικά κρατητήρια και όχι στις θεσμοθετημένες προς τούτο ειδικές δομές.
Παρακολουθώντας στενά τις συνθήκες εργασίας του αστυνομικού

προσωπικού και τη λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών, η Ομοσπον-
δία επισήμανε στην κα υπουργό ότι γίνεται δέκτης παραπόνων είτε προ-
τάσεων για την επίλυση προβλημάτων και ως εκ τούτου, συμβάλλει με
τις προτάσεις της στην αντιμετώπισή τους. Ειδικότερα, τονίζεται στο σχε-
τικό έγγραφό μας: «Γνωρίζετε επίσης, ότι η χώρα μας στο παρελθόν έχει
καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Αν-
θρώπου (ΕΔΔΑ) λόγω συγκεκριμένων καταγγελιών που αφορούσαν συγ-
κεκριμένες αστυνομικές υπηρεσίες. Αποτέλεσμα αυτών των καταδικαστι-
κών αποφάσεων ήταν η ενεργοποίηση της ελληνικής πολιτείας ώστε να

δημιουργηθούν στοιχειώδεις υποδομές κράτησης των παρανόμως εισελ-
θόντων αλλοδαπών (προσφύγων και μεταναστών) στην ελληνική επικρά-
τεια. Καίτοι για ένα μεγάλο διάστημα είχε εξομαλυνθεί η κατάσταση όσον
αφορά στους προβλεπόμενους από διεθνείς συμβάσεις χρόνους διοικη-
τικής κράτησης των αλλοδαπών, εντούτοις παρατηρείται εκ νέου το φαι-
νόμενο της παραβίασης των εγγυήσεων που δικαιούνται να απολαμβά-
νουν οι εν θέματι αλλοδαποί, όταν κρατούνται στις εγκαταστάσεις της
Ελληνικής Αστυνομίας.

Επειδή το θέμα είναι αρκούντος σοβαρό, παρακαλούμε να προβείτε
στις δέουσες ενέργειες έτσι ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω όξυνση του
προβλήματος με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις συνθήκες κράτησης και τα
δικαιώματα των αλλοδαπών, για τις συνθήκες εργασίας και τα δικαιώματα
των αστυνομικών καθώς επίσης για τη διεθνή εικόνα της Ελληνικής Αστυ-
νομίας και πάνω από όλα της χώρας μας».

Παραβιάζονται τα δικαιώματα 
των κρατουμένων 

Αλλοπρόσαλλες αποφάσεις 
της Ηγεσίας για τα μέτρα στα γήπεδα

10-05-19
Ανακοινώνεται η λειτουργία σε 24ωρη βάση γραφείου
υποδοχής αστυνομικών στο 401 ΓΣΝΑ. 

11-05-19
Οι αποφάσεις του ΑΕΑ με αφορμή τη διεξαγωγή του τελικού
του κυπέλλου Ελλάδας στο ΟΑΚΑ, εγείρουν μείζονα ερωτη-
ματικά για τη σκοπιμότητα που τις επέβαλε.

13-05-19
Με τη Γενική Γραμματέα Δημοσίας Τάξεως κα Σπυριδούλα
ΚΑΛΑΝΤΖΗ συναντήθηκε εθιμοτυπικά κλιμάκιο της Ομο-
σπονδίας.

13-05-19
Επίσκεψη στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας πραγματο-
ποίησε μετά από αίτημά του ο υποψήφιος Δήμαρχος Αθή-
νας και Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος κ. Κώστας
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ.

15-05-19
Δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ 1696) η Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσω-
τερικών και Οικονομικών για την ειδική εκλογική αποζη-
μίωση (215 ευρώ μεικτά) στο αστυνομικό και πολιτικό
προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

15-05-19
Ο Σύλλογος Συζύγων Θανόντων Αξιοπρέπεια, Ισότητα, Αλ-
ληλεγγύη, ανακοινώνει την θετική κατάληξη του αγώνα του
αναφορικά με την κατάργηση του απάνθρωπου άρθρου 12
του νόμου 4387/2016 για τις συντάξεις χηρείας.

17-05-19
Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. ανακοινώνει ότι η απόφαση της Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη, με θέμα «Διευκολύνσεις μελών
συνδικαλιστικών οργάνων», στερείται νομιμότητας, είναι
αντίθετη με την παγιωμένη πρακτική, τη λογική και το αί-
σθημα του Έλληνα αστυνομικού περί αποτελεσματικής εκ-
προσώπησης στο ιδιαίτερο από συνθήκες εκπλήρωσης
λειτούργημά του. Δεν έχουμε συμφωνία!

21-05-19
Η σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες διάσκεψη
της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που κρί-
νει ως συνταγματικές τις περικοπές των δώρων Χριστου-
γέννων-Πάσχα και του επιδόματος αδείας αποτελεί ασφα-
λώς μία δυσμενή εξέλιξη, που επηρεάζει -έστω και έμμε-
σα- και τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας.

21-05-19
Επίσκεψη στα γραφεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κλιμακίου του
ΚΙΝ.ΑΛ. με επικεφαλής την Πρόεδρό του και Πρόεδρο του
ΠΑΣΟΚ κα Φώφη ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ. 

22-05-19
Τα γραφεία της Ομοσπονδίας επισκέφθηκε η υποψήφια
Περιφερειάρχης Αττικής κα Ρένα ΔΟΥΡΟΥ, συνοδευόμενη
από τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών της Ομοσπονδίας και
υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο κ. Βασίλειο ΠΑΝΤΑΖΗ
με το συνδυασμό «Δύναμη Ζωής».

27-05-19
Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας διότι ενώ διε-
νεργήθηκαν οι εκλογές της 26ης Μαΐου, δεν έχει ακόμα
ανακοινωθεί η ημερομηνία καταβολής της εκλογικής απο-
ζημίωσης.

28-05-19
Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας
υπό το βάρος των ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων.

30-05-19
Η καταβολή των οφειλόμενων ωρών νυχτερινής αποζη-
μίωσης μηνός Δεκεμβρίου 2018, θα γίνει με τη μισθοδο-
σία μηνός Ιουλίου 2019.

Οι αποφάσεις του Αρχηγείου της Ελλη-
νικής Αστυνομίας με αφορμή τη διε-
ξαγωγή του τελικού του κυπέλλου Ελ-

λάδας στο ΟΑΚΑ, όχι μόνο προκαλούν την
εύλογη αγανάκτηση κάθε σκεπτόμενου Έλ-
ληνα Αστυνομικού και Πολίτη, αλλά εγείρουν
και μείζονα ερωτηματικά για τη σκοπιμότητα
που τις επέβαλε αφού για άλλη μια φορά
ακολουθήθηκε η συνήθης τακτική της κατα-
πάτησης των κανονισμών εργασίας και των
δικαιωμάτων των συναδέλφων μας.

Χωρίς αιδώ, όπως καταγγέλλεται από Πρω-
τοβάθμιες Ενώσεις μας, κινητοποιούνται δι-
μοιρίες ακόμα και από την Καστοριά (!) για
έναν ποδοσφαιρικό αγώνα που θα διεξαχθεί

600 χλμ. μακριά και μάλιστα κεκλεισμένων
των θυρών! Τέτοιος πανικός και τέτοια αψυ-
χολόγητη αντίδραση ούτε σε κωμωδίες του
ελληνικού κινηματογράφου δεν συναντά πλέ-
ον κανείς! Δυστυχώς όμως, για τους διοι-
κούντες την Ελληνική Αστυνομία είναι προ-
φανώς φυσιολογικό να λαμβάνονται τέτοιου
είδους μέτρα γελοιοποιώντας όλο το σύστημα
αστυνόμευσης, αφού η εμπειρία μας έχει δι-
δάξει για την αναποτελεσματικότητα, αν όχι
για την επικινδυνότητά τους.

Η Ομοσπονδία, με υπευθυνότητα και σο-
βαρότητα έχει αναδείξει τις διαχρονικές πα-
θογένειες της εμπλοκής της Ελληνικής Αστυ-
νομίας στη διοργάνωση του λεγόμενου «ελ-

ληνικού ποδοσφαίρου» και θα συνεχίσει να
αγωνίζεται μέχρι να πεισθεί η πολιτεία ότι
υπάρχει άλλος δρόμος πιο αποτελεσματικός
και ωφέλιμος κατ’ αρχάς για το ίδιο το ποδό-
σφαιρο που τόσο βάναυσα έχει κακοποιηθεί
και απαξιωθεί στον τόπο μας.

Καλούμε τέλος την Ηγεσία της Ελληνικής
Αστυνομίας να σταματήσει να λαμβάνει επι-
ζήμιες αποφάσεις για το αστυνομικό προσω-
πικό και να συνταχθεί με εμάς στον αγώνα
που κάνουμε για την αξιοπρέπεια του Έλληνα
Αστυνομικού και για την ενίσχυση του αστυ-
νομικού θεσμού που επίσης προσβάλλεται και
διασύρεται συστηματικά μέσα και έξω από τα
γήπεδα. 

Σε μαχαλά έχει μετατραπεί το Κέντρο Υπο-
δοχής και Ταυτοποίησης στην Κω, σύμ-
φωνα με την Ένωση Αστυνομικών

Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου. «Μετά την
διαρροή λυμάτων και ακαθαρσιών ήρθαν και οι
πρόχειρες κατασκευές (παράγκες) σαν επιστέ-
γασμα να επιβεβαιώσουν τις ανησυχίες μας.
Καταγγέλλουμε την αδιαφορία των υπευθύνων
που για άλλη μια φορά με τις πράξεις και τις

παραλείψεις τους (παρά τις έγκαιρες προειδο-
ποιήσεις μας) δημιούργησαν μια υγειονομική
βόμβα στην Κω έτοιμη να εκραγεί εν μέσω της
τουριστικής περιόδου. 

Το πολύπαθο νησί δεν αντέχει άλλη προχει-
ρότητα, για αυτό απαιτούμε να σταματήσει άμε-
σα η μεταφορά μεταναστών από τα άλλα νησιά
προς την Κω, διότι φιλοξενούνται υπερδιπλάσια
άτομα από τη χωρητικότητά του, την άμεση

αποσυμφόρηση του ΚΥΤ Κω και την επαναφο-
ρά της ομολότητας γιατί η κατάσταση είναι επι-
κίνδυνη. 

Από την πλευρά μας θα υποβάλλουμε άμεσα
μηνυτήρια αναφορά στον κ. Εισαγγελέα Πλημ-
μελειοδικών Κω κατά παντός υπευθύνου για
τους κινδύνους που εκθέτουν καθημερινά τους
συναδέλφους μας. Επιτέλους κάποιος πρέπει να
λογοδοτήσει γι’ αυτά που συμβαίνουν.

Επιτέλους κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει 
γι’ αυτά που συμβαίνουν
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Με έγγραφό της προς τις Πρωτοβάθ-
μιες Οργανώσεις η Ομοσπονδία
ανακοίνωσε ότι το θέμα της καταβο-

λής των οφειλόμενων ωρών νυχτερινής απο-
ζημίωσης μηνός Δεκεμβρίου 2018, μετά την
πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 119
ν. 4611/2019, ΦΕΚ Α’ 73) τακτοποιείται
οριστικά και τα ποσά που αντιστοιχούν στους
δικαιούχους, θα καταβληθούν τέλος Ιουνίου,
με τη μισθοδοσία μηνός Ιουλίου 2019. Η
Ομοσπονδία μας, έδωσε έναν δίκαιο αγώνα
και αισθάνεται δικαιωμένη, παρά τις προσπά-
θειες κάποιων να τον συκοφαντήσουν.

Με τη μισθοδοσία
Ιουλίου 

τα οφειλόμενα
νυχτερινά

15Μαΐου 2019, μια σημαντική ημέρα για
το συνδικαλιστικό μας κίνημα, μια δι-
δακτική ημέρα για κάθε εργαζόμενο

που αδικείται και διεκδικεί τη δικαίωσή του.
Ο Σύλλογος Συζύγων Θανόντων «Αξιοπρέπεια,

Ισότητα, Αλληλεγγύη», που δημιουργήθηκε πριν
από τρία χρόνια με μοναδικό στόχο την κατάργηση
του απάνθρωπου άρθρου 12 του νόμου
4387/2016 για τις συντάξεις χηρείας, ενέγραψε
στα συνδικαλιστικά χρονικά μια ιστορική αγωνιστι-
κή πορεία, που σημαδεύτηκε τόσο από το πάθος
των αγωνιζομένων μελών του, όσο και από ένα
πλατύ κύμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης,
πρωταρχικό ρόλο στο οποίο έπαιξε και η Ομοσπον-
δία μας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου Συ-
ζύγων Θανόντων Αξιοπρέπεια, Ισότητα, Αλληλεγ-
γύη, με την τροποποίηση του άρθρου 12 του
ν.4387/2016, κέρδισαν πολλά, μένουν ωστόσο
και άλλα για συζήτηση και διεκδίκηση διότι «η μη

αναδρομική ισχύς του ψηφισθέντος άρθρου σχε-
τικά με το ποσοστό και τα έτη έγγαμου βίου, αφή-
νει μια πικρία στα μέλη του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α., κα-
θόσον φαίνεται σαν να τιμωρεί τους πρωτεργάτες
που τόλμησαν και σήκωσαν το ανάστημά τους
απέναντι στη δύναμη της οργανωμένης πολιτείας».
Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση, ειδικότερα:
1. Επανήλθε το ποσοστό της σύνταξης χηρείας από

το 50% στο 70% της σύνταξης του εκλιπόντος.
2. Καταργήθηκαν τα ηλικιακά όρια ως κριτήριο χο-

ρήγησης σύνταξης.
3. Επανήλθε η χρονική διάρκεια του γάμου των δι-

καιούχων σύνταξης χηρείας στα 3 έτη.
4. Χορηγείται σύνταξη στα τέκνα μέχρι 24 ετών,

ανεξάρτητα εάν αυτά σπουδάζουν ή όχι.
5. Λαμβάνεται υπόψη ο επανυπολογισμός της

σύνταξης του θανόντος μόνο εφόσον απ’ αυτόν
προκύπτει αυξημένη σύνταξη και

6. Χορηγήθηκε ασφαλιστική ικανότητα και στα παι-
διά του θανόντος έως το 35ο έτος της ηλικίας
τους.
Η θετική κατάληξη του αγώνα ενός σωματείου

που ιδρύθηκε ως ώριμη ανάγκη για τη διεκδίκηση
των δίκαιων αιτημάτων των μελών του, γίνεται
αποδεκτή από την Ομοσπονδία μας με αισθήματα
ικανοποίησης, όχι μόνο διότι στήριξε από την αρχή
το δίκαιο των αιτημάτων του, αλλά και επειδή απο-
τελεί παράδειγμα προς μίμηση για κάθε εργαζόμε-
νο αυτής της χώρας, που δέχεται μοιρολατρικά και
δίχως αντίσταση τις αυταρχικές και άδικες αποφά-
σεις της όποιας εξουσίας.

Αξίζει πολλών συγχαρητηρίων τόσο η πρωτο-
βουλία για την ίδρυση του καταξιωμένου αυτού
σωματείου όσο και η παραδειγματική του λειτουρ-
γία επί τρία συνεχώς χρόνια, πλούσια σε αγωνιστι-
κές δράσεις και συνεργασίες με όλα τα θεσμικά
όργανα της πολιτείας. Τα συνδικαλιστικά μαθήματα
που αφήνει πίσω του, ας αποτελέσουν για όλους
πεδίο προβληματισμού και άντλησης δύναμης για
να καταστήσουμε και τη δική μας συνδικαλιστική
λειτουργία ακόμα πιο αποτελεσματική και χρήσιμη
για τους συναδέλφους και την κοινωνία μας.

Ευχαριστήρια επιστολή 
στην Ομοσπονδία 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α. (Αξιοπρέπεια, Ισό-
τητα, Αλληλεγγύη) με ευχαριστήρια επιστολή του
προς την Ομοσπονδία μας, αναφέρεται στη θετική
κατάληξη του αγώνα που έδωσε για την κατάργηση
των αδικιών του άρθρου 12 του ν.4387/2016
(συντάξεις χηρείας), εξαίροντας ιδιαίτερα τη συμ-
βολή της Ομοσπονδίας μας και προσωπικά του
προέδρου αυτής κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σύλλογος ΑΞ.Ι.Α. ιδρύθηκε
λίγο μετά τη νομοθέτηση των άδικων ρυθμίσεων
για τις συντάξεις χηρείας και η Ομοσπονδία μας
πρωτοστάτησε τόσο στην ανάδειξη του δίκαιου αι-
τήματος όσο και στην αγωνιστική διεκδίκηση της
απαιτούμενης νομοθετικής ρύθμισης, η οποία έλα-
βε τελικά χώρα προ μερικών ημερών, με την ψή-
φιση των άρθρων 19 και 21 του ν.4611/2019.

Με τη βεβαιότητα ότι κανένας αγώνας δεν πάει

χαμένος, η Ομοσπονδία συνεχίζει να ανταποκρίνε-
ται στις υποχρεώσεις της σε πείσμα όσων ενο-
χλούνται από την αγωνιστική της φωνή και στάση.
Το δίκαιο υπερισχύει της αδικίας!

Δικαιώθηκε ο αγώνας του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α. 
Ευχαριστήρια επιστολή στην Ομοσπονδία. Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος.

ΗΟμοσπονδία μας, με αφορμή τη δήλωση της
Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη κας
Κατερίνας Παπακώστα-Σιδηροπούλου για

την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με
αντικείμενο την μετεγκατάσταση της Υγειονομικής
Υπηρεσίας του Π.Σ. στο 251 ΓΝΑ και την Εφαρμο-
στική Συμφωνία για την περίθαλψη των στελεχών
της ΕΛ.ΑΣ. στα Γενικά Στρατιωτικά Νοσοκομεία του
Στρατού Ξηράς, χαιρετίζει τη θετική αυτή εξέλιξη κα-
θόσον απαντά σε ένα διαχρονικό αίτημα του συν-
δικαλιστικού μας κινήματος, το οποίο είχε τεθεί μετ’
επιτάσεως τα τελευταία χρόνια, όταν είχαν παρατη-
ρηθεί κατάφορα κρούσματα άδικης μεταχείρισης
τραυματισθέντων συναδέλφων μας από το 401 ΓΣΝ
Αθηνών. Ειδικότερα, η Ομοσπονδία με βάση ανα-
φορές των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων Αθηνών, Πει-
ραιά, Δυτικής Αττικής και Βορειοανατολικής Αττι-
κής, είχε απευθυνθεί στη Φυσική και Πολιτική Ηγε-
σία της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και στο Υπουρ-
γείο Εθνικής Αμύνης, με ιδιαίτερη έμφαση με τα υπ’
αριθμ.: 100/6/18 από 29-11-2017 και
100/6/18α από 30-11-2017 έγγραφά της απαι-

τώντας μεταξύ άλλων την εξάλειψη των αδικιών, τη
βελτίωση των υποδομών υγείας και περίθαλψης του
αστυνομικού προσωπικού, τη λειτουργία σε 24ωρη
βάση γραφείου υποδοχής αστυνομικών στο 401
ΓΣΝΑ κ.λπ. Ξεκινώντας δε μια τιτάνια προσπάθεια
για τη ριζική αντιμετώπιση των προβλημάτων, ήρθε
σε απευθείας διάλογο με τη διοίκηση του στρατιω-
τικού νοσοκομείου καθώς και με την τότε πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
απαιτώντας την άμεση δρομολόγηση των ανα-
γκαίων μέτρων για να μην επαναληφθούν λάθη και
ενέργειες που δε συνάδουν με τη χρηστή διοίκηση
και τον ιατρικό όρκο του Ιπποκράτη.

Ως αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών, δρομο-
λογήθηκαν τα όσα ανακοινώθηκαν από την κα
Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη. Η Π.Ο.ΑΣ.Υ.
είχε επίσης επισημάνει ότι αρχικά το περιεχόμενο
της εφαρμοστικής συμφωνίας με την οποία καθο-
ρίζονται οι όροι για την ενδονοσοκομειακή περί-
θαλψη των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας
στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία του Στρατού Ξηράς,
δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα για να είμαστε σε θέση

να τοποθετηθούμε επακριβώς. «Η Ομοσπονδία θα
επανέλθει μόλις ξεκινήσει η εφαρμογή των διατά-
ξεων της προαναφερόμενης Συμφωνίας, το περιε-
χόμενο της οποίας η Ηγεσία μας οφείλει να δημο-
σιοποιήσει ως έχει υποχρέωση, ώστε να λάβουν
γνώση και οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις μας».

Ακολούθησε νέο έγγραφο προς την Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη κα Όλγα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ με
αφορμή έγγραφο αίτημα της Ένωσης Αστυνομι-
κών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης για την ίδρυση
Περιφερειακού Ιατρείου της ΕΛ.ΑΣ. στο 424 ΓΣΝ.
Το σωματείο ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το Προ-
εδρείο έχει ξεκινήσει σειρά επαφών με τη Διοίκηση
του 424 ΓΣΝ και του Κεντρικού Ιατρείου Θεσσα-
λονίκης, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματι-
κότερη εξυπηρέτηση των συναδέλφων μας στο
424 ΓΣΝ. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν κα-
ταγγελθεί προβλήματα που αποβαίνουν εις βάρος
της περίθαλψης των Αστυνομικών και τα οποία θα
μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με την ίδρυση Πε-
ριφερειακού Ιατρείου της Ελληνικής Αστυνομίας
και στο 424 ΓΣΝ.

Θετική εξέλιξη η λειτουργία περιφερειακού
ιατρείου ΕΛ.ΑΣ. στο 401 ΓΣΝ Αθηνών

Ησύμφωνα με δημοσιογραφικές πλη-
ροφορίες (21 Μαΐου 2019) διάσκεψη
της Ολομέλειας του Συμβουλίου της

Επικρατείας που κρίνει ως συνταγματικές τις
περικοπές των δώρων Χριστουγέννων – Πά-
σχα και του επιδόματος αδείας αποτελεί
ασφαλώς μία δυσμενή εξέλιξη, που επηρεάζει
-έστω και έμμεσα- και τα στελέχη των Σω-
μάτων Ασφαλείας. Με μεθοδικότητα και υπο-
μονή συνεχίζουμε τον δικαστικό μας αγώνα,
που θα έχει βάθος τόσο στα ελληνικά όσο και
στα ευρωπαϊκά Δικαστήρια για την με οποι-
ονδήποτε τρόπο καθιέρωση δώρων στα στε-
λέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, εμμένοντας
παράλληλα στην αρχική μας πρόταση για πο-
λιτική λύση.

Δυσμενής
εξέλιξη 

ΗΟμοσπονδία ενημερώνει όλους τους
συναδέλφους που αποσπάστηκαν στα
πλαίσια της επιχείρησης ΑΣΠΙΔΑ και

αντιμετώπιζαν πρόβλημα με την πίστωση της
προβλεπόμενης προκαταβολής στους τραπε-
ζικούς τους λογαριασμούς, ότι όπως ενημε-
ρωθήκαμε από την ΓΔΟΕΣ, πραγματοποιήθη-
κε από την Τράπεζα της Ελλάδος η πληρωμή
των προκαταβολών και θα εμφανιστεί στους
τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων,
το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 10/06, ανα-
λόγως με την πολιτική της κάθε τράπεζας,
σύμφωνα με την οποία ο δικαιούχος γίνεται
κύριος των μεταβιβαζομένων χρημάτων
(valeur).

Η προκαταβολή 
στους

αποσπασμένους
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Το γεφύρι της Άρτας θύμισε η καταβολή της
εκλογικής αποζημίωσης για την προεκλογική
περίοδο της 26ης Μαΐου, ενώ ουδείς γνω-

ρίζει τι μέλλει γενέσθαι με το αντίστοιχο για τις
εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου.

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ., διαβλέποντας την κωλυσιεργία, από
την πρώτη στιγμή είχε επιστήσει την προσοχή τόσο
της πολιτικής όσο και της φυσικής ηγεσίας αλλά
δυστυχώς δεν βρήκε ευήκοα ώτα. Τελικά, μετά την
καταγγελτική ανακοίνωσή μας της 4ης Ιουνίου
2019, για την ολιγωρία που επέδειξαν οι αρμόδιοι
όσον αφορά την έγκαιρη καταβολή της ειδικής
εκλογικής αποζημίωσης, από το Α.Ε.Α. στις 5-6-
19 ανακοινώθηκε ότι αυτή θα καταβληθεί την 13
Ιουνίου 2019.

«Δυστυχώς χρειάστηκαν αλλεπάλληλες παρεμβά-
σεις και ανακοινώσεις για να γίνει πράξη το αυτο-
νόητο δικαίωμα του αστυνομικού προσωπικού στην
αποζημίωση της εργασίας του. Αδιαπραγμάτευτο αί-
τημά μας αποτελεί η ουσιαστική αποζημίωση, ύψους
τουλάχιστον 500 € αυτή τη φορά για τις Εθνικές
Εκλογές και όχι μια αποζημίωση της ντροπής που
τελικά θα πιστωθεί στους δικαιούχους την προσεχή
εβδομάδα», σημειώναμε στη σχετική ανακοίνωσή
μας. Ιδού το χρονικό των παρεμβάσεών μας:

Από τις 15 Απριλίου 2019 είχαμε ζητήσει συ-
νάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Αλέξη
ΧΑΡΙΤΣΗ και τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλεί-
δη ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ αλλά εις μάτην. Ζητούσαμε «τη
χορήγηση αποζημίωσης σε επίπεδα αξιοπρεπή και
αντάξια των προσφερόμενων αστυνομικών υπηρε-
σιών και όχι στα ευτελή ποσά που είχε περιοριστεί
να χορηγείται τα προηγούμενα μνημονιακά χρόνια
με τη μορφή φιλοδωρήματος».

Στις 15/05/2019 δημοσιεύτηκε το στο ΦΕΚ
1696 η ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικο-
νομικών που καθόρισε ερήμιν μας την ειδική εκλο-
γική αποζημίωση στο μεικτό ποσό των 215 ευρώ.
Τονίσαμε ότι «το ποσό που θα χορηγηθεί τελικά με

τις δέουσες κρατήσεις και φορολογούμενο, κάθε
άλλο παρά αποζημιώνει πραγματικά την υπερεργα-
σία των συναδέλφων μας. Όπως προκύπτει από τις
διατάξεις της ΚΥΑ, η αποζημίωση σε σχέση με τις
ευρωεκλογές του 2014, είναι αυξημένη μόλις κατά
15 ευρώ (!) και αφορά στο διάστημα από 20 Μαΐου
2019 έως 3 Ιουνίου 2019, δηλαδή μόλις 15 ημέ-
ρες, όταν είναι γνωστό τοις πάσι, ότι εδώ και δυο
μήνες η Ελληνική Αστυνομία ασχολείται σχεδόν
αποκλειστικά με τα μέτρα τάξης και ασφάλειας σε
προεκλογικές συγκεντρώσεις, φύλαξη εκλογικών
κέντρων, συνοδείες επισήμων κλπ.

Αντί οι συναρμόδιοι Υπουργοί να ανταποκριθούν
στο αίτημά μας για συνάντηση, προτίμησαν να
αποφασίσουν μονομερώς και χωρίς διάλογο τη
χορήγηση εκλογικής αποζημίωσης που απέχει πα-
ρασάγγες από την αξία της προσφερόμενης υπε-
ρεργασίας, ενώ δεν λαμβάνει καν υπόψη της τα μη
χορηγηθέντα ρεπό, την καταστρατήγηση των κα-
νονισμών εργασίας κλπ.

Κατάφεραν, βέβαια, για άλλη μια φορά να φα-
νερώσουν εμπράκτως το «ενδιαφέρον» τους για
την ασφάλεια των συναδέλφων μας, αφού η από-
φασή τους κινείται στα όρια της εμπάθειας, δεδο-
μένου ότι οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι έχουμε βγει
οριστικά από τα Μνημόνια και η υπεραπόδοση της
οικονομίας επιτρέπει πλέον την ενίσχυση όσων
έχουν πληγεί δυσανάλογα όλα αυτά τα χρόνια από
την κρίση. Τα 15 επιπλέον ευρώ λοιπόν που βρή-
καν, μετά από πέντε χρόνια, για να αποδείξουν τη
«γενναιοδωρία» τους στους αστυνομικούς, είναι
όνειδος και ντροπή για όλους τους. Ας γνωρίζουν
όμως ότι οι αστυνομικοί δεν είναι επαίτες. Έχουν
αξιοπρέπεια και το αποδεικνύουν με τις πράξεις και
τον αγώνα τους».

Στις 27 Μαΐου 2019 επανήλθαμε εκφράζοντας
«την έντονη διαμαρτυρία μας διότι ενώ διενεργή-
θηκαν οι εκλογές της 26ης Μαΐου, δεν έχει ακόμα
ανακοινωθεί η ημερομηνία καταβολής της εκλογι-

κής αποζημίωσης. Άραγε με τίνος την ευθύνη, δεν
έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως η απαιτούμενη διαδι-
κασία; Ποιος φταίει που ενώ ανακοινώνονταν διά-
φορα επιδόματα-αυξήσεις, ωσάν να «έβρεχε» ευ-
ρώ, οι αστυνομικοί ακόμη βρίσκονται στο σκοτάδι
για το χρόνο καταβολής εκλογικής αποζημίωσης;
Μα κανένας δεν σκέφθηκε ότι ακόμα και αυτό το
ευτελές ποσό των περίπου 156 ευρώ (καθαρά) για
το αστυνομικό προσωπικό, είναι απαραίτητο για να
καλύψει αυξημένες ανάγκες που ανακύπτουν από
την υπερεργασία του και τις μετακινήσεις του με
ίδια μέσα σε απομακρυσμένες περιοχές για εκτέ-
λεση υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της εκλογικής πε-
ριόδου; Κύριοι, όσοι δεν θέλετε ή δεν μπορείτε να
εργαστείτε, παραιτηθείτε ανοίγοντας το δρόμο σε
αυτούς που μπορούν και θέλουν να προσφέρουν.
Ο Έλληνας αστυνομικός ούτε πληρώνεται τους
«παχυλούς» σας μισθούς, ούτε θα σας ανέχεται,
ούτε θα σας χειροκροτεί σιωπώντας».

Στις 4 Ιουνίου, επανήλθαμε τονίζοντας ότι «χθες,
03 Ιουνίου 2019, έληξε και επίσημα με βάση την
υπ’ αριθ. 37014 από 14-05-2019 Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση (ΦΕΚ Β-1696) η μακρά προεκλο-
γική περίοδος για την ανάδειξη των Δημοτικών και
Περιφερειακών αρχών, καθώς και των μελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είκοσι (20) ημέρες με-
τά τη δημοσίευση της προαναφερόμενης ΚΥΑ και
μία (1) ημέρα μετά τη λήξη της προεκλογικής πε-
ριόδου, οι συνάδελφοι αστυνομικοί, καίτοι απα-
σχολήθηκαν όπως είχαν διαταχθεί όλο αυτό το
διάστημα, όχι μόνο δεν έχουν ακόμα λάβει την
έκτακτη αποζημίωση της ντροπής, αλλά ούτε καν
ενημερωθεί επίσημα από το Αρχηγείο της Ελληνι-
κής Αστυνομίας για το χρόνο καταβολής της.

Περιποιεί ντροπή και κατάντια για τον Οργανισμό
μας αυτή η ολιγωρία στην καταβολή της παραπάνω
εκλογικής αποζημίωσης, αλλά κυρίως η συνειδητή
αδιαφορία της Ηγεσίας του Σώματος για την ενη-
μέρωση του χρόνου καταβολής αυτής (σχετ. η υπ’

αριθ. 700/4/15-δ από 27-05-2019 ανακοίνω-
σή μας). Δυστυχώς, τον τελευταίο καιρό, τα κρού-
σματα της μη έγκαιρης καταβολής δεδουλευμένων
αποδοχών, αλλά και της μη ενημέρωσης του ερ-
γαζόμενου προσωπικού για το τι μέλλει γενέσθαι
με αυτές, αποτελούν πάγια τακτική των διοικούν-
των, οι οποίοι συμπεριφέρονται ανήθικα και με
υπέρμετρη αλαζονεία, τόσο μπροστά όσο και πίσω
από τις κάμερες… Στο σημείο αυτό, οφείλουμε να
υπενθυμίσουμε σε κάποιους «κλακαδόρους» ότι η
θέση και ο ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας, είτε
διανύουμε οιαδήποτε προεκλογική περίοδο είτε όχι,
είναι οριοθετημένα και συνταγματικά θωρακισμένα
ζητήματα.

Καλούμε, τέλος, την Πολιτική Ηγεσία του Σώμα-
τος να αντιληφθεί την έκταση των παραπάνω προ-
βλημάτων, τα οποία έχουν άμεσο κοινωνικοπολι-
τικό αντίκτυπο και να επέμβει, έστω και την ύστατη
αυτή στιγμή, στην πρωτόγνωρη αδικία που συντε-
λείται εις βάρος των εργαζόμενων στην Ελληνική
Αστυνομία, αλλά και των οικογενειών αυτών, δε-
δομένης της οικονομικής επιβάρυνσης των τελευ-
ταίων για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών
της προεκλογικής περιόδου».

Η απόφασή τους για την εκλογική αποζημίωση
κινήθηκε στα όρια της εμπάθειας

Εγκαιρα απευθύνθηκε η Ομοσπονδία μας
στους αρμόδιους υπουργούς για την εκλο-
γική αποζημίωση ενόψει των εκλογών της

7ης Ιουλίου 2019. Συγκεκριμένα, με επιστολή της
στις 14 Ιουνίου 2019 προς στον Υπουργό Εσωτε-

ρικών κ. Αντώνιο ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗ που κοινοποιήθη-
κε στην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κα Όλγα
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ και στον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνο-
μίας Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ
σημειώνονται τα εξής:

«Κύριε Υπουργέ,
Ως νέος Υπουργός Εσωτερικών, δεχθείτε τα

συγχαρητήριά μας για την ανάληψη των νέων σας
καθηκόντων, αλλά και τις ευχές μας για καλή επι-
τυχία στο δύσκολο έργο σας.

Εκ του θεσμικού μας ρόλου, οφείλουμε να σας
ενημερώσουμε ότι το αστυνομικό προσωπικό που
θα απασχοληθεί και πάλι σε μέτρα τάξης και ασφά-
λειας, καθ’ άπασαν την επικράτεια, δικαιούται
εκλογικής αποζημίωσης, το ύψος της οποίας σε
καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι το ευτελές
ποσό των 215 € (μεικτά) που είχε μονομερώς ορί-
σει ο προκάτοχός σας για το διάστημα των εκλο-
γικών αναμετρήσεων της 26ης Μαΐου και 2ας Ιου-
νίου τρέχοντος έτους, και το οποίο πιστώθηκε τε-
λικά στους δικαιούχους δεκαεννέα (19) ημέρες με-
τά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, ήτοι την 13η
Ιουνίου 2019.

Επειδή, ο χρόνος πιέζει αφάνταστα και οι συνά-
δελφοί μας αναμένουν από την πολιτεία αυτή τη
φορά, αφενός την έγκαιρη χορήγηση της δικαιού-
μενης αποζημίωσης, αφετέρου τη διαμόρφωση αυ-

τής σε επίπεδα που να καλύπτουν τις πραγματικές
ανάγκες του αστυνομικού προσωπικού, παρακα-
λούμε όπως άμεσα ορίσετε συνάντηση μαζί μας.

Σκοπός της παραπάνω συνάντησης είναι η γνω-
στοποίηση, τόσο των παραγόντων και αντικειμενι-
κών συνθηκών που χρειάζεται να λάβετε υπόψη
σας για το κόστος εμπλοκής των συναδέλφων στην
προεκλογική περίοδο που έχει ήδη ξεκινήσει (π.δ.
56/2019 – ΦΕΚ 97-Α΄), όσο και της ρεαλιστικής
πρότασής μας για εκλογική αποζημίωση ύψους
500 €, προκειμένου να μην επαναληφθούν φαι-
νόμενα κάλυψης εξόδων που αφορούν τις εκλογές
από την τσέπη του εργαζόμενου αστυνομικού.

Κύριε Υπουργέ,
Εν κατακλείδι, το αστυνομικό προσωπικό είναι

ταγμένο στο υπηρεσιακό καθήκον για τη διασφά-
λιση της ομαλής διεξαγωγής των αλλεπάλληλων
εκλογικών αναμετρήσεων και ουδείς δικαιούται να
καταπατά τα εργασιακά δικαιώματά του, πόσω δε
μάλλον, να μη σέβεται τις αδιαμφισβήτητες υπηρε-
σίες που παρέχει στην πολιτεία και την κοινωνία
γενικότερα όλο αυτό το διάστημα».

Ρεαλιστική η πρότασή μας 
για εκλογική αποζημίωση ύψους 500 ευρώ

Όλο το χρονικό των ενεργειών της Ομοσπονδίας για την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης 
των εκλογών της 26ης Μαΐου

Εγκύκλιο διαταγή εξέδωσε το Αρχηγείο με θέμα «Ενημέρωση προσωπικού για μεταβολές, άδειες
και διευκολύνσεις αυτού ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου
2019», την οποία η Ομοσπονδία μας κοινοποίησε στις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της προκειμένου

να ενημερωθούν οι συνάδελφοι:     
«Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθ. 1647/19/1268686 από 14-06-2019 διαταγή του

Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με συνημμένη την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ. 22433
από 14-06-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι οποίες αφορούν την
αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών, την ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κα-
νονικών αδειών, τις διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος και
παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας».

Ενημέρωση για τα δικαιώματά μας
ενόψει των εκλογών
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Κώστας Μπακογιάννης: Θα απελευθερώσουμε
την αστυνομία από τα δεσμά της 

Επίσκεψη στα γραφεία της Ομο-
σπονδίας μας πραγματοποίησε
στις 13 Μαΐου 2019 μετά από αί-

τημά του ο υποψήφιος Δήμαρχος Αθή-
νας και Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλά-
δος κ. Κώστας ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ όπου
συνομίλησε με τα Προεδρεία της Ομο-
σπονδίας και των Πρωτοβαθμίων Ενώ-
σεων Αθήνας, Βορειοανατολικής Αττι-
κής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά κα-
θώς και τους υποψήφιους συναδέλ-
φους μας, αντιπρόσωπο της Ομοσπον-
δίας κ. Θεόδωρο ΠΕΛΕΚΗ (υποψήφιο
Δημοτικό Σύμβουλο), κ. Βασίλειο ΒΑ-
ΣΙΛΑΚΗ (υποψήφιο Κοινοτικό Σύμβου-
λο 3ης Δημοτικής Κοινότητας) και τον
οικονομολόγο κ. Αθανάσιο ΠΗΛΙΟΥΝΗ
(υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο με το
συνδυασμό “ΑΘΗΝΑ ΨΗΛΑ”).

Από την πλευρά μας τον ενημερώσαμε
για τα οξυμένα προβλήματα και τους
κινδύνους που αντιμετωπίζει ο Αστυνο-
μικός όταν επιχειρεί ακόμα και στην

καρδιά της πρωτεύουσας του ελληνικού
κράτους και ζητήσαμε να σταθεί αρωγός
στον αγώνα μας ώστε να υπάρξουν νο-
μοθετικές ρυθμίσεις που αφενός μεν θα
προστατεύουν πραγματικά τον αστυνο-
μικό αφετέρου δε, θα αποθαρρύνουν
κάθε επίδοξο υπονομευτή της νομιμότη-
τας (κατάργηση ασύλου, ιδιώνυμο αδί-
κημα η επίθεση με μολότοφ, συνέργειες
με δημοτική αστυνομία, υποδομές πρό-
νοιας κ.λπ.). Η πρωτεύουσα του ελληνι-
κού κράτους πρέπει να αποκτήσει την

αίγλη που της αξίζει με ποικίλες δράσεις,
πέραν των αστυνομικών παρεμβάσεων,
ώστε να αποτελέσει παράδειγμα προς
μίμηση και από άλλες πόλεις που «αντι-
γράφουν» τις παθογένειές της, δημι-
ουργώντας «άβατα» και σκοτεινές ζώνες
εγκληματικότητας και ανομίας.

Με έμφαση τέθηκε επίσης το διαχρο-
νικό αίτημα της Ομοσπονδίας μας για
την ονοματοδοσία της οδού Πορφύρα
στα Κάτω Πατήσια, σε οδό Νεκτάριου
Σάββα, τιμώντας εμπράκτως τη μνήμη

του δολοφονημένου συναδέλφου μας
από την τρομοκρατική οργάνωση 17Νο-
έμβρη, αλλά και η αναγκαιότητα ίδρυσης
και λειτουργίας παιδικών σταθμών, απο-
κλειστικά για τα παιδιά αστυνομικών.

Τονίστηκε, τέλος, ότι για να υπάρξει
πρόοδος και επίλυση προβλημάτων
πρέπει να εμπεδωθεί κλίμα συνεργασίας
μεταξύ της Ομοσπονδίας και της Δημο-
τικής Αρχής, δεδομένου ότι τα προβλή-
ματα ασφαλείας αντιμετωπίζονται με
διάλογο και με συγκεκριμένες πολιτικές,
οι οποίες μπορούν να προταθούν από
τους πλέον αρμόδιους, από αυτούς δη-
λαδή που καλούνται και να τις εφαρμό-
σουν. Γι’ αυτό και η Ομοσπονδία, στη-
ρίζει και τις υποψηφιότητες αστυνομι-
κών τόσο στις δημοτικές όσο και στις
περιφερειακές εκλογές.

Ο κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ευχαρίστησε
για την ενημέρωση, τον προβληματισμό
και τις προτάσεις που τέθηκαν και τόνι-
σε από την πλευρά του ότι γνωρίζει τα

προβλήματα που αντιμετωπίζει ο απλός
αστυνομικός, την επικινδυνότητα της
εργασίας μας αλλά και το μέγεθος της
ευθύνης εκείνων που δεν διαθέτουν την
πολιτική βούληση για τη θωράκιση της
αστυνομίας. Τόνισε επίσης ότι θα εργα-
στεί ώστε να υπάρξουν οι αναγκαίες
συνθήκες που θα απελευθερώνουν την
αστυνομία από τα δεσμά που την εμπο-
δίζουν σήμερα να κάνει τη δουλειά της,
διότι όπως τόνισε δεν υπάρχει δεξιά ή
αριστερή αστυνομία αλλά μια αστυνομία
που οφείλει να εφαρμόζει το νόμο αδια-
κρίτως για όλους, χωρίς φοβίες και κά-
θε είδους παρεμβάσεις.

Για τα συγκεκριμένα αιτήματα που τέ-
θηκαν, συμμερίστηκε την αγωνία μας
και δήλωσε κατηγορηματικά ότι θα στα-
θεί αρωγός, συμβάλλοντας στην ενί-
σχυση της Ελληνικής Αστυνομίας και
στη στήριξη του Έλληνα αστυνομικού,
που τόσο πολύ την έχει ανάγκη στις μέ-
ρες μας.

Τα γραφεία της Ομοσπονδίας μας
επισκέφθηκε στις 22 Μαΐου
2019, η υποψήφια Περιφερειάρ-

χης Αττικής κα Ρένα ΔΟΥΡΟΥ, συνο-
δευόμενη από τον Αντιπρόεδρο Οικο-
νομικών της Ομοσπονδίας και υποψή-
φιο περιφερειακό σύμβουλο κ. Βασίλειο
ΠΑΝΤΑΖΗ με το συνδυασμό «Δύναμη
Ζωής». Στην ενημερωτική συνάντηση
που ακολούθησε, παρευρέθησαν εκ-
πρόσωποι της Π.Ο.ΑΣ.Υ., Πρωτοβαθ-
μίων Ενώσεων, καθώς και η Γραμματεία
Γυναικών.

Η κα Περιφερειάρχης, ενημερώθηκε
για τα προβλήματα που μας απασχο-
λούν και ειδικότερα για την αναγκαιό-
τητα ουσιαστικής θωράκισης των αστυ-
νομικών που κινδυνεύουν καθημερινά
στη μάχη κατά της εγκληματικότητας και
της ανομίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην απόφα-
ση της Υπουργού Προστασίας του Πο-
λίτη να αλλάξει το πλαίσιο διευκολύνσε-
ων των συνδικαλιστικών μας στελεχών,
με στόχο τον περιορισμό της λειτουργίας
της Ομοσπονδίας, της Γραμματείας Γυ-

ναικών και του συνόλου των Πρωτο-
βαθμίων Ενώσεων. Τονίστηκε δε ότι αυ-
τή η απόφαση εκλαμβάνεται από το Δ.Σ.
της Π.Ο.ΑΣ.Υ. ως απόπειρα φίμωσης του
συνδικαλιστικού μας κινήματος και ζη-

τήθηκε η παρέμβασή της ώστε να συνε-
χιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του
συνδικαλιστικού μας κινήματος.

Η κα Ρένα ΔΟΥΡΟΥ από την πλευρά
της, αναφέρθηκε στον ουσιαστικό ρόλο

της Ελληνικής Αστυνομίας και στην
αναγκαιότητα του εκσυγχρονισμού της,
τονίζοντας ότι στον αγώνα μας αυτό, η
Περιφέρεια Αττικής είναι αρωγός μεταξύ
άλλων και με τη διάθεση 5.000.000
ευρώ (μέσω ΕΣΠΑ) για την προμήθεια
οχημάτων. Επίσης, ότι ως Περιφερειάρ-
χης, έχει καλές σχέσεις συνεργασίας
τόσο με την Ομοσπονδία όσο και με τις
τοπικές Ενώσεις, αφουγκραζόμενη τις
αγωνίες των αστυνομικών, αφού και η
ίδια προέρχεται από αστυνομική οικο-
γένεια.

Φώφη Γεννηματά: Αμέριστη συμπαράσταση 
για τις συνδικαλιστικές διώξεις 

Πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαΐου
2019 επίσκεψη στα γραφεία της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. από κλιμάκιο του

ΚΙΝ.ΑΛ., αποτελούμενο από την Πρό-
εδρό του και Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κα
Φώφη ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, την υπεύθυνη Το-
μεάρχη για τα Σώματα Ασφαλείας, Βου-
λευτή Υπολοίπου Αττικής κα Εύη ΧΡΙ-
ΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, τον Εκπρόσωπο Τύ-
που κ. Παύλο ΧΡΗΣΤΙΔΗ, καθώς και το
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής κ. Χρή-
στο ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ. Στη συνάντηση πα-
ρευρέθησαν εκπρόσωποι της Π.Ο.ΑΣ.Υ.,
καθώς και των Πρωτοβαθμίων Ενώσε-
ων της Αττικής.

Από τη μεριά της Ομοσπονδίας τέθη-
καν όλα τα καίρια ζητήματα που απα-
σχολούν το προσωπικό της Αστυνομίας,
ιδιαίτερα η ανάγκη για θεσμική θωρά-
κιση των αστυνομικών απέναντι στα
συνεχώς αυξανόμενα φαινόμενα βίας
και ανομίας στην Αθήνα και στα άλλα
μεγάλα αστικά κέντρα, η υποστελέχωση
των μάχιμων υπηρεσιών, η αναγνώριση

της επικινδυνότητας του επαγγέλματός
μας, η καθυστέρηση της καταβολής των
οδοιπορικών και η επανεξέταση των
βαθμολογικών αλλαγών και μεταρρυθ-
μίσεων, που εκκρεμούν χωρίς να υπάρ-
χει καμία δικαιολογία. Ιδιαίτερη έμφαση
όμως δόθηκε στην κλιμακούμενη, πρω-
τοφανή επίθεση εναντίον του συνδικα-
λιστικού μας κινήματος που ξεκίνησε
πριν λίγους μήνες με διώξεις συνδικα-
λιστών με διατασσόμενες σε βάρος τους
Ε.Δ.Ε. και φτάνει στην τελευταία Υπουρ-
γική Απόφαση στέρησης καθιερωμένων
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.

Η κα ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ άκουσε με προσο-
χή τις θέσεις της Π.Ο.ΑΣ.Υ., εξέφρασε
την συμπαράσταση του ΠΑΣΟΚ στα Σώ-
ματα Ασφαλείας και τόνισε ότι η χώρα
βρίσκεται πλέον στο έλεος μειοψηφιών
που καθημερινά δυναμιτίζουν την εύ-
ρυθμη λειτουργία της κοινωνίας, καλ-
λιεργούν με επιθέσεις κλίμα φόβου και
τρομοκρατίας με την «περίεργη» ανοχή
της κυβέρνησης. Δήλωσε την αλληλεγ-

γύη της στο διαχρονικό αίτημά μας για
αναγνώριση του επαγγέλματος ως επι-
κίνδυνου, τονίζοντας ότι πρέπει να βρε-
θεί σε μελλοντικό χρόνο ο τρόπος θε-
σμοθέτησής του. Όσον αφορά πιθανές
προσλήψεις αστυνομικού προσωπικού,
ξεκαθάρισε ότι αυτό πρέπει να πραγμα-
τοποιηθεί μόνο με τη διαδικασία των
Πανελληνίων Εξετάσεων για εισαγωγή
αστυνομικών στις Σχολές της Αστυνο-
μίας.

Τέλος, δήλωσε την αμέριστη συμπα-
ράστασή της για τις Συνδικαλιστικές
Διώξεις που δεχόμαστε και την στέρηση

δικαιωμάτων που έχουν ως μοναδικό
στόχο τη φίμωση του Συνδικαλιστικού
Κινήματος, με μια τελείως αντιδημοκρα-
τική Υπουργική Απόφαση με την οποία
ουσιαστικά η Κυβέρνηση προσπαθεί να
κρύψει τις μεγάλες ευθύνες της για τα
φαινόμενα ανομίας και την αύξηση της
εγκληματικότητας, ιδιαίτερα στο κέντρο
της Αθήνας. Άλλωστε, ο συνδικαλιστι-
κός νόμος αποτέλεσε την κορωνίδα των
κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Ανέφερε, δε,
ότι είναι απαράδεκτες οι καθημερινές
επιθέσεις κατά αστυνομικών αλλά και οι
ατιμώρητες ενέργειες συλλογικοτήτων

κατά δημοσίων κτηρίων, ακόμα και του
Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Η Ομοσπονδία θα συνεχίσει τις συ-
ναντήσεις με κόμματα και άλλους φο-
ρείς για να εκθέσει τα θέματα που αφο-
ρούν τους αστυνομικούς, αλλά και να
στηλιτεύσει αντιδημοκρατικές και αντι-
συνταγματικές αποφάσεις της Κυβέρ-
νησης, η οποία προσπαθεί με κάθε μέσο
να φιμώσει την ελεύθερη έκφραση, να
κλείσει τα συνδικαλιστικά σωματεία, να
καταργήσει επί της ουσίας το αστυνο-
μικό συνδικάτο, γιατί απλά αναδει-
κνύονται από εμάς τα προβλήματα και
οι παθογένειες του Σώματος. Δηλώνου-
με προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν θα
μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Δε
μας αγγίζει η φοβέρα μιας κατ’ επίφαση
αριστερής Κυβέρνησης, η οποία όμως
λειτουργεί με φασιστικές μεθόδους. Θα
μας βρίσκουν κάθε μέρα μπροστά τους
και αυτοί που αποφάσισαν αλλά και αυ-
τοί που εισηγήθηκαν αυτές τις εκδικη-
τικές αποφάσεις.

Ρένα Δούρου: Ουσιαστικός ο ρόλος της Αστυνομίας
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H κυβέρνηση αγνόησε για άλλη μια φορά 
την κραυγή αγωνίας των αστυνομικών

Με αφορμή την αιφνίδια κατάθεση προς
ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων, των
νομοσχεδίων του Ποινικού Κώδικα και

Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και μάλιστα μέσα σε
ένα ρευστό πολιτικό περιβάλλον, λόγω των πρό-
ωρων εθνικών εκλογών, η Ομοσπονδία μας κα-
ταγγέλλει την κραυγαλέα αυτή μεθόδευση της
απερχόμενης κυβέρνησης και την καλεί να αποσύ-
ρει τα εν λόγω νομοσχέδια, ώστε μετά τις εκλογές
να ολοκληρωθεί η διαβούλευση και να ληφθούν
σοβαρά υπόψη από την κυβέρνηση που θα προ-
κύψει οι παρατηρήσεις και οι ενστάσεις όλων των
ενδιαφερομένων φορέων.

Οι προωθούμενες αλλαγές προκάλεσαν εξ αρχής
την κατακραυγή της κοινωνίας και έτυχαν αυστη-
ρής κριτικής στο πλαίσιο της διαβούλευσης του νο-
μοσχεδίου και από την Ομοσπονδία μας, η οποία
εστίασε στη λεγόμενη «ηπιοποίηση» ορισμένων
ποινικών διατάξεων και δη σε εκείνες που «χαϊ-
δεύουν» όσους επιτίθεται με δολοφονικές διαθέ-

σεις εναντίον των αστυνομικών υπαλλήλων.
Ως εκπρόσωποι μιας κατηγορίας εργαζομένων

που επιτελεί ένα επικίνδυνο λειτούργημα,καταγρά-
φοντας εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες από
βίαιες επιθέσεις, καλέσαμε ειδικότερα την κυβέρ-
νηση, να μην προβεί

α) στην τροποποίηση του άρθρου 272 του Π.Κ.
«παραβάσεις σχετικές με εκρηκτικές ύλες», με το
χαρακτηρισμό αυτών ως πλημμεληματικών αντί
κακουργηματικών πράξεων,

β) στην τροποποίηση του άρθρου 315Α, σύμ-
φωνα με το οποίο «η τέλεση των εγκλημάτων των
άρθρων 308Α έως 311 εναντίον αστυνομικού, λι-
μενικού, πυροσβεστικού και υγειονομικού υπαλ-
λήλου κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του συνι-
στά ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση». Με τη νέα
ρύθμιση, το άρθρο αυτό καταργείται, διατηρώντας
σε ισχύ τα προβλεπόμενα στο άρθρο 308 επ. περί
σωματικών βλαβών, αλλά χωρίς την πρόβλεψη ότι
πρόκειται για «επιβαρυντική περίσταση», όταν τε-

λούνται εναντίον αστυνομικών και
γ) στη διατήρηση της δυνατότητας επίδοσης δι-

καστικών εγγράφων από όργανα της δημόσιας δύ-
ναμης (άρθρο 155 Κ.Π.Δ.), συνεχίζοντας την απα-
ράδεκτη, αντιυπηρεσιακή και στρεβλή πρακτική με-
τατροπής των Ελλήνων Αστυνομικών σε Δικαστι-
κούς Επιμελητές.

Δυστυχώς, η κυβέρνηση αγνόησε για άλλη μια
φορά την κραυγή αγωνίας των αστυνομικών και
προτίμησε, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, να εν-
θαρρύνει την κατασκευή, προμήθεια, παράδοση,
φύλαξη και μεταφορά εκρηκτικών υλών και βομ-
βών, θέτοντας σε εν δυνάμει περαιτέρω κίνδυνο
τους συναδέλφους μας, που μονίμως αποτελούν
στόχους τρομοκρατικών ενεργειών.

Αντί τα προωθούμενα νέα νομοσχέδια του Π.Κ. &
Κ.Π.Δ. να λαμβάνουν υπόψη τα αλλεπάλληλα κρού-
σματα βίας κατά των αστυνομικών και να τους θω-
ρακίζουν αποτελεσματικά, εκπέμπουν λάθος μηνύ-
ματα και δημιουργούν νέες σκοτεινές ζώνες στο πε-

δίο της εγκληματικότητας και της ανομίας. Προς τού-
το, το συνδικαλιστικό μας κίνημα αντιδρά στις προ-
ωθούμενες αλλαγές και απαιτεί από όλα τα πολιτικά
κόμματα να μην συνεργήσουν στην τέλεση ενός
διαρκούς εγκλήματος κατά της Ελληνικής Αστυνο-
μίας, της μόνης δημόσιας αστυνομικής αρχής που
εκ του Συντάγματος οφείλει να υψώνει ένα αρραγές
τείχος προστασίας της κοινωνίας από κάθε μορφή
παραβίασής του. Αποσύρατε άμεσα τα Νομοσχέδια.
Αποτελούν προσβολή στον Έλληνα Αστυνομικό.

Να μην ψηφιστούν οι νέες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ζήτησε η Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Με τη Γενική Γραμματέα Δημο-
σίας Τάξεως κα Σπυριδούλα
ΚΑΛΑΝΤΖΗ συναντήθηκε εθι-

μοτυπικά στις 13-05-2019, κλιμάκιο
της Ομοσπονδίας με επικεφαλής τον
Πρόεδρο της Ε.Γ. κ. Γρηγόριο ΓΕΡΑΚΑ-
ΡΑΚΟ και τη συμμετοχή του Α’ Αντιπρο-
έδρου κ. Αθανάσιου ΝΤΑΒΟΥΡΑ, του
Προέδρου του Δ.Σ. κ. Χρήστου ΜΑΥ-
ΡΑΓΑΝΗ και της Γραμματέως της Γραμ-
ματείας Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κας
Μαρίας ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.

Η συνάντηση γνωριμίας με τη νέα
Γραμματέα εξελίχθηκε σε ουσιαστική
συνάντηση εργασίας, καθώς τέθηκαν
από την πλευρά μας τα σοβαρότερα εκ-
κρεμή ζητήματα και η διάθεσή μας να
συμβάλλουμε στην προώθησή τους δε-
δομένου ότι έχουν προ πολλού ωριμά-
σει οι συνθήκες για την επίλυσή τους.

Ειδικότερα, θέσαμε με ιδιαίτερη έμ-
φαση την αναγνώριση-θεσμοθέτηση
της επικινδυνότητας του αστυνομικού
επαγγέλματος, ενημερώνοντάς την ότι
θα υποβάλλουμε τεκμηριωμένη πρόταση
για τη χορήγηση στον Έλληνα αστυνο-
μικό συγκεκριμένου επιδόματος με βά-
ση το μάχιμο της υπηρεσίας και την επι-
κινδυνότητα που απορρέει από τα κα-

θημερινά αστυνομικά καθήκοντα.
Μείζον για την Ομοσπονδία ζήτημα

συνιστά επίσης η αναγκαιότητα άμεσης
λήψης κυβερνητικής απόφασης για ενί-
σχυση της Ελληνικής Αστυνομίας με νέ-
ες προσλήψεις αστυφυλάκων που θα
υπερβαίνουν τη μνημονιακή ρήτρα των
250 θέσεων ετησίως και θα είναι του-
λάχιστον 1.000, αρχής γενομένης από
τη φετινή προκήρυξη για την εισαγωγή,
μέσω Πανελληνίων εξετάσεων, στη
Σχολή Αστυφυλάκων. Σχετικό με αυτό
είναι και το ζήτημα της αναβάθμισης
των Αστυνομικών Σχολών, σύμφωνα με
την πρόταση που έχουμε εκτενώς συζη-
τήσει και συμφωνήσει με το συναρμόδιο
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων.

Στη συνέχεια αναπτύξαμε τις θέσεις
μας για την αντιμετώπιση της αθλητικής
βίας και τονίσαμε ότι η Κυβέρνηση πρέ-
πει να προβεί άμεσα στη θεσμοθέτηση
της απαλλαγής της Αστυνομίας από τα
μέτρα ασφαλείας εντός των αγωνιστι-
κών χώρων, όπως έχουν δεσμευτεί οι
ηγεσίες των συναρμόδιων υπουργείων,
αλλά χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν προ-
ωθήσει την αναγκαία νομοθετική ρύθμι-
ση, ώστε να υπάρξει μια σημαντική τομή

στα ζητήματα της αστυνόμευσης και της
αστυνομικής λειτουργίας, ευρύτερα.

Άλλα θέματα που θέσαμε στο τραπέζι
του διαλόγου και ζητήσαμε να ρυθμι-
στούν επίσης άμεσα, ήταν α) η υπαγωγή
των εκπαιδευτικών – συζύγων αστυνο-
μικών στις διατάξεις του άρθρο 3 του
ν.4553/2018 που διέπουν τις αντί-
στοιχες περιπτώσεις συνυπηρέτησης
των στρατιωτικών, β) η διεύρυνση του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΣ με τη
συμμετοχή εκπροσώπου της Ομοσπον-
δίας μας, γ) η καταβολή αξιοπρεπούς
εκλογικής αποζημίωσης, δ) η καταβολή
επιδόματος ΕΚΑΜ, που καθυστερεί εν-
τελώς αδικαιολόγητα, ε) η ισχύς των
διατάξεων περί οδοιπορικών όπως αυ-
τές προβλέπονται στο νόμο
4336/2015 (Γ’ Μνημόνιο), ώστε να
σταματήσει άμεσα το φαινόμενο των
παρατάσεων του παλαιού καθεστώτος
πληρωμής των οδοιπορικών, που μόνο
προβλήματα δημιουργεί στους συνα-
δέλφους και στ) τα θέματα της καθα-
ριότητας, τα οποία υφίστανται έντονα,
παρά το γεγονός ότι προκηρύχθηκαν
18μηνες συμβάσεις.

Τέλος, εκφράσαμε την θετική μας
προσέγγιση στο υπό διαβούλευση σχέ-

διο νόμου για την ακούσια ψυχιατρική
περίθαλψη, τονίζοντας ότι οι «εξαιρετι-
κές περιπτώσεις» που αναφέρονται στην
παρ. 3 του άρθρου 7, πρέπει οπωσδή-
ποτε να εξειδικευτούν νομοθετικά ώστε
να μην παρατηρηθεί το φαινόμενο, το
«εξαιρετικό» να καταστεί κανόνας. 

Μάλιστα, επισημάναμε την ευνοϊκή
συγκυρία του γεγονότος ότι η ίδια έχει
υπηρετήσει σε συγκεκριμένες δομές του
συστήματος υγείας, γνωρίζοντας εκ των
έσω τα προβλήματα και τις αγωνίες των
συναδέλφων μας. Προβλήματα που σε
πολλές περιπτώσεις διογκώνονται λόγω
και του συναφούς φαινομένου του «συ-

νωστισμού» αλλοδαπών κρατουμένων,
προς διοικητική απέλαση, και μάλιστα
επί μακρόν στα αστυνομικά κρατητήρια
και όχι στις κατάλληλες θεσμοθετημένες
δομές αλλοδαπών (ΠΡΟΚΕΚΑ – προ-
σφύγων και μεταναστών).

Η κα Γραμματέας άκουσε με ιδιαίτερη
προσοχή τα αιτήματα και τις θέσεις της
Ομοσπονδίας έχοντας κατ’ αρχάς θετική
στάση για τα περισσότερα εξ αυτών και
επιφυλάχθηκε για μια εκ νέου συνάντη-
σή μας στο άμεσο μέλλον αφού πρώτα
λάβει μια σφαιρική ενημέρωση και από
τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παρά-
γοντες του Αρχηγείου.

Συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα Δημοσίας Τάξεως
Σε εφ’ όλης της ύλης συζήτηση εξελίχθηκε η εθιμοτυπική συνάντηση της Ομοσπονδίας, λίγο πριν τις εκλογές

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 700/1/9 από 04-
06-2019 εγγράφου μας προς τον Αρχηγό
του Σώματος και της υπ’ αριθ. 700/1/9γ

από 13-06-2019 ανακοίνωσής μας, σας γνωρί-
ζουμε ότι με διαταγές του αρμόδιου Κλάδου του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες εκ-
δόθηκαν χθες βραδινές ώρες, κλήθηκαν συνάδελ-
φοι, με διαδικασίες «fast track», να ενημερωθούν
και να δηλώσουν εν τω μέσω της νυκτός, όσοι επι-
θυμούσαν, την απόσπασή τους στον Έβρο και τα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου για την ενίσχυση

των αντίστοιχων Διευθύνσεων Αστυνομίας.
Επισημαίνεται ότι, ο χρόνος έκδοσης και υλο-

ποίησης των παραπάνω διαταγών καταδεικνύει, για
άλλη μια φορά, την προχειρότητα με την οποία η
Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας αντιμετωπίζει,
τόσο τα θέματα της λειτουργίας του Σώματος που
σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χαρακτηρι-
στούν ως «έκτακτα γεγονότα», όσο και αυτά του
αστυνομικού προσωπικού (οικογενειακά, οικονο-
μικά, εργασιακά κ.ά.). Η στάση αυτή του Αρχηγείου
μόνο επαγγελματική και συναδελφική δεν μπορεί

να θεωρηθεί και εμείς ως εκπρόσωποι των εργα-
ζομένων έχουμε υποχρέωση να καταγγείλουμε εκ
νέου αυτές τις πρακτικές, οι οποίες εφαρμόζονται
κατ’ εξακολούθηση το τελευταίο χρονικό διάστη-
μα.

Τέλος, γνωρίζουμε ότι η Ομοσπονδία μας, όπως
πράττει πάντα, αφουγκράζεται τις ανάγκες και τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί
μας πανελλαδικά και ενεργεί για την ανάδειξη και
την επίλυση αυτών. Εν προκειμένω, μέλημά μας εί-
ναι οι συνάδελφοι που επιθυμούσαν απόσπαση να

έχουν ενημερωθεί και δηλώσει την προτίμησή τους,
έστω και εντός του απαράδεκτου πλαισίου των
ελάχιστων και μεταμεσονύκτιων ωρών, καθώς και
να εγγραφούν στους οικείους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους, προκειμένου ούτε ένας αστυνομικός
να μη στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν. Παράλ-
ληλα, διαμηνύουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι, σε
περίπτωση παρατήρησης φαινομένων αδυναμίας
άσκησης εκλογικών δικαιωμάτων των εν λόγω συ-
ναδέλφων, η Ομοσπονδία μας προτίθεται να κινη-
θεί νομικά κατά παντός υπευθύνου.

Η κανονικότητα των διαταγών δεν είναι αλά καρτ!
Oύτε ένας αστυνομικός να μη στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν
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Ηαπόφαση της ηγεσίας να
προβεί στην αλλαγή του
πλαισίου χορήγησης συνδι-

καλιστικών αδειών, καταγγέλθηκε
από την Ομοσπονδία μας από την
πρώτη στιγμή μόλις έγινε γνωστό το
περιεχόμενο της νέας ΚΥΑ. 

Ειδικότερα, στις 17 Μαΐου 2019,
με Δελτίο Τύπου τονίσαμε ότι «η υπ’
αριθμ. 6005/1/126-α΄ από
15/05/2019 απόφαση της
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη,
με θέμα «Διευκολύνσεις μελών
συνδικαλιστικών οργάνων», στερεί-
ται νομιμότητας, είναι αντίθετη με
την παγιωμένη πρακτική, τη λογική
και το αίσθημα του Έλληνα αστυνο-
μικού περί αποτελεσματικής εκπρο-

σώπησης στο ιδιαίτερο από συνθή-
κες εκπλήρωσης λειτούργημά του.
Δεν έχουμε συμφωνία!»

Το θέμα δημοσιοποιήθηκε και τέ-
θηκε και στις συναντήσεις της Ομο-
σπονδίας με υποψήφιους βουλευ-
τές, ευρωβουλευτές, δημάρχους και
περιφερειάρχες πριν και μετά τις
εκλογές της 26ης Μαΐου 2019, ενώ
σημαντική ήταν και η παρέμβαση
της Γραμματείας Γυναικών της ΠΟ-
ΑΣΥ. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία
στο έγγραφο που απέστειλε στις 24
Μαΐου 2019 προς στην Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη κα Όλγα
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ «με την παρούσα επι-
στολή μας θέλουμε να σας κατα-
στήσουμε κοινωνό των όσων δια-

λαμβάνονται στην υπ’ αριθμ.
600/8/62 επιστολή της Γραμμα-
τείας Γυναικών της Ομοσπονδίας
μας, αλλά και να επιστήσουμε την
προσοχή σας σε όσα αναφέρονται
σε αυτήν, ως συνέχεια των εύλογων
ανησυχιών που προκάλεσε η από-
φασή σας για τον περιορισμό των
συνδικαλιστικών διευκολύνσεων
(6005/1/126-α’) που παρέχονται
στο συνδικαλιστικό μας κίνημα.

Η Γραμματεία Γυναικών, το έργο
και η προσφορά της οποίας τυγχά-
νουν καθολικής αναγνώρισης, εφό-
σον εμείνετε στην προαναφερόμενη
απόφασή σας, θα τεθεί εκτός λει-
τουργίας, αφού οι πέντε συναδέλ-
φισσες – στελέχη μας που τη συγ-

κροτούν, θα στερηθούν ακόμα και
αυτές τις ελάχιστες ημέρες συνδι-
καλιστικής αδείας που ελάμβαναν
για να ανταποκριθούν στις πραγμα-
τικά μεγάλες απαιτήσεις του γυναι-
κείου πληθυσμού του αστυνομικού
σώματος. Πρέπει δε να γνωρίζετε,
ότι η απόφασή σας αυτή, έρχεται σε
μια περίοδο κατά την οποία η Ομο-
σπονδία μας, είχε προβεί στην ανα-
βάθμιση της λειτουργίας της Γραμ-
ματείας Γυναικών, θεσμοθετώντας
και εδραιώνοντας την υπόστασή της
μέσω και της δημοκρατικής διαδι-
κασίας της ανάδειξης των στελεχών
της με ψηφοφορία στο πλαίσιο των
τακτικών μας συνεδρίων.

Παρακαλούμε, επομένως να μην

εμμείνετε στην απόφασή σας, αλλά
να επανεξετάσετε συνολικά την πο-
λιτική σας στο μείζον αυτό ζήτημα,
λαμβάνοντας υπόψη σας ειδικότερα
και το εύρος των εκκρεμοτήτων που
απολύτως εμπεριστατωμένα αναδει-
κνύονται με το επισυναπτόμενο έγ-
γραφο της Γραμματείας Γυναικών. Η
«εναρμόνιση» που επικαλείστε με τα
ισχύοντα στο δημόσιο για τις συνδι-
καλιστικές άδειες, θα ήταν πράγματι
ευπρόσδεκτη αν η πολιτεία είχε πρά-
ξει το χρέος της για μια σειρά ζεόν-
των ζητημάτων, που εξακολουθούν
να υφίστανται, καθιστώντας την Ελ-
ληνίδα αστυνομικό ευάλωτη λόγω
άδικων ρυθμίσεων, αποφάσεων και
μεροληπτικών συμπεριφορών».

Στερείται νομιμότητας η απόφασή σας 
για τις συνδικαλιστικές άδειες

ΗΓραμματεία Γυναικών της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων
χαιρετίζει την απόφαση σας, που έλαβε

σάρκα και οστά, κατόπιν της υπ’ αριθμ.
6005/1/126-α΄ από 15-05-2019 σχετικής.
Και νομίζουμε ότι οι πιο πολλοί από όσους τη
διάβασαν, δεν στάθηκαν στην ουσία της. Και
ποια είναι αυτή; Η πλήρης εναρμόνιση και εξί-
σωση με το Δημόσιο, όσο αφορά τη διευκόλυν-
ση μελών των συνδικαλιστικών οργάνων. Ίσως
είναι η πρώτη φορά που μας εντάσσει το Κράτος
στο Δημόσιο! Και τι να σημαίνει άραγε αυτό; Μια
σειρά εναρμονίσεων και άλλων Νόμων;
- Θα αποκτήσουμε δίκαιο βαθμολόγιο και ένα

επίσης δικαιότερο μισθολόγιο, ανάλογα ή και
ίδια με του Δημοσίου Τομέα;

- Θα αναγνωριστούν επιτέλους τα πτυχία της
Σχολής Αστυφυλάκων (εισαγωγή μέσω Πα-
νελλαδικών) ως ισότιμα Τ.Ε.;

- Θα εφαρμοστεί το άρθρο 6 παρ. 12 του Ν.
3865/2010 στο Αστυνομικό Προσωπικό, που
αφορά την αναγνώριση τέκνων ως πλασματι-
κό συντάξιμο χρόνο, αναγνωρίζοντας, ουσια-
στικά, την Ισότητα μεταξύ εργαζόμενων, αλλά
και την Μητρότητα στα Σ.Α. και Ε.Δ.;

- Θα δικαιωθούν οι καταταγέντες των σειρών
1991-1992, που ο νέος ασφαλιστικός νόμος
των Σ.Α. και Ε.Δ. δεν τους θεωρεί “παλιούς
ασφαλισμένους” (πριν το 1993), αλλά τους
εγκλώβισε στα νέα όρια ηλικίας;

- Θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του Ν.
4590/2019 “Ενδυνάμωση ΑΣΕΠ - Ενίσχυση
και αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης”, που
αφορούν διευκολύνσεις σε όσους προσφεύ-
γουν στην διαδικασία της αναδοχής ή της υιο-
θεσίας τέκνου (άρθρο 34) ή την άδεια εξετά-
σεων (άρθρο 35);

- Θα εφαρμοστούν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/100/10431 από 03-04-2019
Διευκρινιστικής Εγκυκλίου του Υπουργείου Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης, που αφορούν:

1. Χορήγηση τρίμηνης άδειας ανατροφής τέ-
κνου με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση
γέννησης τρίτου (3ου) τέκνου και άνω.

2. Χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών για ανα-
τροφή τέκνου – 4 μήνες πραγματική δη-
μόσια υπηρεσία.

3. Χορήγηση ειδικής άδειας και μειωμένου
ωραρίου λόγω αναπηρίας – Αυτοτελές δι-
καίωμα.

4. Χορήγηση μειωμένου ωραρίου σε υπαλλή-
λους γονείς ενήλικων τέκνων με αναπηρία;

- Θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 31
του Ν. 4440/2016, όπως διαμορφώθηκε και
ισχύει με το άρθρο 76 του Ν. 4590/2019
(Δικαίωμα άδειας με αποδοχές για τους υπαλ-
λήλους λόγω ασθένειας των ανηλίκων τέ-
κνων);

- Θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρο 7 του
Π.Δ. 176/1997 («Μέτρα για τη βελτίωση της
ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία
των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών ερ-
γαζομένων»), που εκδόθηκε σε συμμόρφωση
με την Οδηγία 92/85 ΕΟΚ.; Δηλαδή, κατά τη
διάρκεια της κύησης, με βεβαίωση γυναικο-
λόγου η συναδέλφισσα να τίθεται αμέσως, με-
τά από επιθυμία της, σε εσωτερική υπηρεσία
(πλην σκοπού κρατητηρίων), αποφεύγοντας
τις μάχιμες υπηρεσίες, προστατεύοντας τον
εαυτό της, το έμβρυο, αλλά και την Υπηρεσία; 

- Θα εφαρμοστούν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ.
2006/54/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου και του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που απαγορεύει τις μεταθέσεις κατά
τη διάρκεια διάνυσης του υποχρεωτικού 5μη-
νου της άδειας κυήσεως και λοχείας;

- Μήπως θα μπορέσουμε τελικά να ενταχθούμε
στο πολυπόθητο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ εξα-
σφαλίζοντας στα παιδιά μας μια θέση στους
Κρατικούς Παιδικούς Σταθμούς;

- Θα προστατευθούν, επιτέλους οι μονογενείς
εργαζόμενοι, εφαρμόζοντας και στην Ελληνική

Αστυνομία τις σχετικές διατάξεις του Δημοσίου;
Τί να πρωτογράψουμε; Είναι τόσα πολλά αυτά

που ισχύουν στο Δημόσιο και δεν μας περιλαμ-
βάνουν... Από τα παραπάνω, κυρία Υπουργέ,
καταλαβαίνετε ότι τόσο η Γυναίκα, όσο και ο Άν-
δρας Αστυνομικός αντιμετωπίζονται ως εργαζό-
μενοι Β΄ Κατηγορίας.

Η εξαίρεση της Ελληνίδας Αστυνομικού από
ευεργετικές διατάξεις του Δημοσίου (μητρότητα,
υιοθεσία, αναπηρία) που ισχύουν για κάθε άλλη
εργαζόμενη του Δημοσίου, και συντελείται λόγω
της εργασιακής της ιδιότητας, είναι ρατσιστική.

1. Εργασιακός Μεσαίωνας για τις έγκυες συ-
ναδέλφους που επιθυμούν να εργαστούν μέχρι
και τον έκτο μήνα της κύησης, θέτοντας σε κίν-
δυνο τη ζωή τους και το αγέννητο τέκνο τους.

2. Γυναίκες Αστυνομικοί που έχουν ανάγκη
να βιώσουν τη μητρότητα μέσω της αναδοχής ή
της υιοθεσίας, αλλά και οι μονογενείς, χωρίς
καμία υπηρεσιακή μέριμνα.

3. Γυναίκες Αστυνομικοί με σύζυγο ή τέκνο με
πιστοποιημένη αναπηρία 67% και άνω, παρατη-
μένες στην τύχη τους ή στην διακριτική και αν-
θρώπινη ευχέρεια της Διοίκησης.

4. Γυναίκες Αστυνομικοί χωρίς Ισότητα, Ισο-
τιμία, Ισονομία έναντι άλλων εργαζόμενων γυ-
ναικών στο Δημόσιο.

Η Γραμματεία Γυναικών της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων με τη
δουλειά και το έργο της έπαιξε καθοριστικό ρό-
λο στην υπογραφή διαταγμάτων, που βελτίωσαν
τις συνθήκες διαβίωσης. Ύψιστη στιγμή αποτέ-
λεσε η νομοθέτηση ειδικής άδειας για την τεχνι-
κή γονιμοποίηση. Αποτινάσσοντας κάθε είδους
εσωστρέφεια από το Σώμα, φέραμε στο ίδιο
τραπέζι εργασίας τους συναρμόδιους φορείς για
τα θέματα κακοποίησης γυναικών, επιβάλλοντας
ειλικρινή διάλογο. Τα αποτελέσματα σας είναι
γνωστά. Στείλαμε το μήνυμα της ανάγκης της
ένταξης στο σχολικό πρόγραμμα της κυκλοφο-
ριακής αγωγής με τη συμβολή - συνδρομή της

Αστυνομίας. Ζητήσαμε περισσότερη ανθρωπιά
και βοήθεια στην Αναπηρία, πόσο, δε, μάλλον
εντός του ¨οίκου” μας. Αναλάβαμε πρωτοβου-
λίες και πραγματοποιήσαμε δράσεις για δωρεάν
εξετάσεις στο αστυνομικό προσωπικό και στην
οικογένειά του, με τη συνδρομή της Ελληνικής
Αντικαρκινικής Εταιρείας, προσφέροντας δωρε-
άν μαστογραφίες, και με τη συνδρομή της Ελ-
ληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, προσφέ-
ροντας δωρεάν σπειρομετρήσεις.

Πού θέλουμε να καταλήξουμε με την παρούσα
επιστολή!

Αν η προχθεσινή σας απόφαση για την εναρ-
μόνιση των διευκολύνσεων μελών των συνδι-
καλιστικών οργάνων της Αστυνομίας με το Δη-
μόσιο, με την οποία χάθηκε το δικαίωμα της χο-
ρήγησης συνδικαλιστικής άδειας στην Γραμμα-
τεία Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ. ισοδυναμεί με το
άνοιγμα του δρόμου για μια σειρά τροποποιήσε-
ων - εναρμονίσεων Νόμων, Διαταγμάτων και
Οδηγιών, που θα βελτιώσουν τιε συνθήκες ερ-
γασίας, αλλά και της Ζωής της Ελληνίδας και του
Έλληνα Αστυνομικού, καλώς επράξετε. Θέτουμε,
δε, τους εαυτούς μας αρωγούς στο εγχείρημά
σας αυτό.

Γιατί σε κάθε άλλη περίπτωση, όλο αυτό θα
φαινόταν σαν να αποτελεί αναίτιο τροχοπέδη
στις δράσεις μας. Και για ποιο λόγο θα φτάναμε
σε αυτού του είδους τα συμπεράσματα; Επειδή
οι Νόμοι που λάβατε υπ’ όψιν, προκειμένου
αποφασίσετε, είναι στη πλειοψηφία τους προ-
γενέστεροι της σύστασης και λειτουργίας της
Γραμματείας Γυναικών. Παρόλα αυτά, όλοι οι
προκάτοχοί σας, καίτοι ελάμβαναν υπ’όψιν τους
ίδιους Νόμους, μας προσέφεραν το δικαίωμα
της χορήγησης συνδικαλιστικής άδειας. Η ενέρ-
γειά τους αυτή ισοδυναμούσε με προσφορά
ελευθερίας λόγου, κινήσεων και δράσεων.

Με εκτίμηση
Η Γραμματεία Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Ολόκληρη η επιστολή της Γραμματείας Γυναικών 
για τις συνδικαλιστικές άδειες
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Το καθιερωμένο τρισάγιο τέλεσαν
και φέτος οι Ομοσπονδίες μας στη
μνήμη των αδικοχαμένων συνα-

δέλφων μας Νεκτάριου ΣΑΒΒΑ και Γε-
ωργίου ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, οι οποίοι
δολοφονήθηκαν άνανδρα, ο πρώτος
στις 17 Ιουνίου 2009, από αδίστακτους
τρομοκράτες, στην οδό Λάμπρου Πορ-
φύρα στα Πατήσια και ο δεύτερος, στις
17 Ιουνίου 2013, στο Δίστομο Βοι-
ωτίας, σε επιχείρηση σύλληψης αδίστα-
κτων δραπετών.

Η δέηση υπέρ αναπαύσεως της ψυ-
χής των πεσόντων αστυνομικών τελέ-
στηκε από τον Πανοσιολογιότατο Αρχι-
μανδρίτη Νεκτάριο ΚΙΟΥΛΟ στην οδό
Λάμπρου Πορφύρα, όπου έχει τοποθε-
τηθεί από τις Ομοσπονδίες μας μια μαρ-
μάρινη στήλη για να διατηρείται άσβε-
στη η μνήμη του Νεκτάριου ΣΑΒΒΑ. 

Στην τελετή παρέστησαν οι οικογένει-
ες, συγγενείς και φίλοι των αδικοχαμέ-
νων συναδέλφων μας, η Γενική Γραμ-
ματέας Δημόσιας Τάξης κα Σπυριδούλα
ΚΑΛΑΝΤΖΗ, ο βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
κ. Θοδωρής ΔΡΙΤΣΑΣ, ο εκπρόσωπος
της Νέας Δημοκρατίας και Επίτιμος
Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. κ. Δημήτρης
ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ, ο υποψήφιος Βουλευτής
Α΄ Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας κα-
θηγητής Παντείου κ. Άγγελος ΣΥΡΙΓΟΣ,
ο εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. Γιώργος
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ, αντιπροσωπεία της Ελλη-
νικής Λύσης με επικεφαλής τον κ. Βα-
σίλειο ΓΡΑΜΜΕΝΟ, ο Υπαρχηγός της
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ.
Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ, ο Γενικός Επι-
θεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας
Αντιστράτηγος κ. Χρήστος ΔΡΑΓΑΤΑ-
ΚΗΣ, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής
Αττικής Υποστράτηγος κ. Ανδρέας ΒΑ-
ΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ο Διευθυντής Ασφαλείας
Αττικής Ταξίαρχος κ. Γεώργιος ΚΑΝΕΛ-
ΛΟΣ και ο Υποδιοικητής Ταξίαρχος κ.
Κωνσταντίνος ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ο
Διευθυντής της Άμεσης Δράσης Ταξίαρ-
χος κ. Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΒΙΤΗΣ,
ανώτεροι αξιωματικοί των Διευθύνσεων

της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Επίτιμος
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αν-
τιστράτηγος ε.α. κ. Κωνσταντίνος
ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ, σύσσωμα τα Διοικητικά
Συμβούλια των Ομοσπονδιών μας, προ-
εδρεία Πρωτοβαθμίων Ενώσεων Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Βορει-
οανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής,
Πειραιά και Αξιωματικών Αττικής.

Όπως επισήμανε ο Πρόεδρος της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ,
θα αναμέναμε σήμερα από την Ηγεσία να
είναι σύσσωμη παρούσα, όχι μόνο για να
αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής
στους πεσόντες αστυνομικούς αλλά και
για να εκφράσει μαζί με εμάς και την δική
της καταδίκη στην τρομοκρατία, διότι τη
ζωή του Νεκτάριου Σάββα, τρομοκράτες
την αφαίρεσαν. Δυστυχώς, η πολιτεία
εξακολουθεί να μην εκπληρώνει το χρέος
της απέναντι στον Έλληνα Αστυνομικό και
στα 130 θύματα εν ώρα καθήκοντος των
τελευταίων χρόνων, τα οποία αν ήταν μαζί
μας, θα αγωνίζονταν κι αυτά στο πλευρό
μας για τη θωράκιση του αστυνομικού
λειτουργήματος.

Έχουν περάσει δέκα χρόνια από τον
τραγικό θάνατο του Νεκτάριου ΣΑΒΒΑ και
το αίτημα του συνδικαλιστικού μας κινή-
ματος για τη μετονομασία της οδού ΛΑΜ-
ΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ σε οδό ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑ ακόμα δεν έχει ικανοποιηθεί,
όπως δεν έχει θεσμοθετηθεί και η επικιν-
δυνότητα της εργασίας του αστυνομικού.

Ιερό καθήκον και χρέος όλων μας εί-
ναι όχι μόνο να μη λησμονούμε τη θυ-
σία των συναδέλφων μας, αλλά και να
αγωνιζόμαστε διαρκώς για μια Ελληνική
Αστυνομία σύγχρονη και αποτελεσματι-
κή, ώστε να εκπληρώνει στο ακέραιο τα
καθήκοντά της, ανταποκρινόμενη στις
υψηλές απαιτήσεις της κοινωνίας μας.

Το 1ο τουρνουά 
καλαθοσφαίρισης

Προς τιμήν του Ήρωα Ανθυπαστυνό-
μου Γεωργίου Ανδριτσόπουλου, τελέ-
στηκε τρισάγιο και διοργανώθηκε το
πρώτο τουρνουά καλαθοσφαίρισης με
πρωτοβουλία της Ένωσης Αστυνομικών

Υπαλλήλων Βοιωτίας και της Αθλητικής
Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος. Την
Π.Ο.ΑΣ.Υ. εκπροσώπησε ο πρόεδρος

της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Ευβοίας και Ταμίας της Ομοσπονδίας κ.
Γιώργος Κουλιάκης.

Τρισάγιο στη μνήμη των αδικοχαμένων συναδέλφων

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Θα αναμέναμε  από την Ηγεσία να είναι σύσσωμη παρούσα  για να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής 
στους πεσόντες αστυνομικούς αλλά και για να εκφράσει μαζί με εμάς και την δική της καταδίκη στην τρομοκρατία

Μετά την επισημοποίηση της
σύγκλησης του Ανώτερου
Συμβουλίου Μεταθέσεων

Αξιωματικών, για το Σάββατο, 8 Ιουνί-
ου 2019, οι Ομοσπονδίες Π.Ο.ΑΣ.Υ.
και Π.Ο.ΑΞΙ.Α. με κοινή ανακοίνωσή
τους ως θεματοφύλακες των εργασια-
κών δικαιωμάτων του αστυνομικού
προσωπικού και της εφαρμογής της
κείμενης νομοθεσίας, κατήγγειλαν ότι
δεν θα συμπράξουν στην υλοποίηση
της απροσχημάτιστης και ανήθικης
αυτής απόφασης του Αρχηγού της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας, να συνεδριάσει
το αρμόδιο Συμβούλιο ένα μόλις
24ωρο πριν από την επίσημη έναρξη

της προεκλογικής περιόδου ενόψει
των εθνικών εκλογών.

Ειδικότερα, η παραπάνω απόφαση
είναι μια κατάφορη παραβίαση της
ισχύουσας νομοθεσίας, η οποία ορίζει
ότι οι ετήσιες μεταθέσεις των αξιωμα-
τικών έπρεπε να πραγματοποιηθούν το
τελευταίο 10ημερο του μηνός Μαΐου,
αλλά δεν έγιναν λόγω των εκλογών
της 26ης Μαΐου και θα έπρεπε να εκ-
δοθεί νέο Προεδρικό Διάταγμα για τον
καθορισμό της μετάθεσής τους σε με-
ταγενέστερο χρόνο. 

Είναι πρωτάκουστο να δρομολογεί-
ται κατά τον τρόπο αυτό συνεδρίαση
συμβουλίου μεταθέσεων με μοναδικό

σκοπό την τακτοποίηση των «ημετέ-
ρων», όταν είναι τοις πάσι γνωστό ότι
ούτε οι τοποθετήσεις των νεοεξερχό-
μενων Υπαστυνόμων από τη ΣΑΕΑ τέ-
λος Ιουνίου - ο μοναδικός λόγος για
τον οποίο υπήρξε η αλλαγή πραγματο-
ποίησης των αιτήσεων μεταθέσεων
των Αξιωματικών που μέχρι τώρα
πραγματοποιούνταν το τελευταίο
10ημερο μηνός Ιουνίου - δεν μπορεί
να πραγματοποιηθούν λόγω της προ-
εκλογικής περιόδου, αλλά και το κυ-
ριότερο, ότι όποιες ενστάσεις και προ-
σφυγές, θα εκδικασθούν μετά την 7η
Ιουλίου, δηλαδή μετά την εκλογή νέας
κυβέρνησης. Οπότε η σπουδή για τη

σύγκληση του συμβουλίου το προσε-
χές Σάββατο, αποκαλύπτει τις προθέ-
σεις της Ηγεσίας και της απερχόμενης
Κυβέρνησης, στο παρά ένα να προ-
βούν σε καθαρά μη σύννομες και ανή-
θικες μεταθέσεις, κάτι το οποίο εμείς
δεν είμαστε διατεθειμένοι να νομιμο-
ποιήσουμε με τη συμμετοχή μας.

Δηλώνουμε λοιπόν ότι δεν θα γί-
νουμε συναυτουργοί της παρανομίας
και της εξυπηρέτησης των «ημετέρων»
με μια Ηγεσία, η οποία απέδειξε με τη
στάση της, όχι μόνο τώρα αλλά πολλές
φορές στο πρόσφατο παρελθόν, ότι
μόνο της μέλημα είναι η τακτοποίηση
των «δικών τους παιδιών» και είναι

ανεπαρκής για την αντιμετώπιση των
μεγάλων προβλημάτων.

Τέλος, εφόσον η Ηγεσία επιμένει
στην αρχική της απόφαση, οι Ομο-
σπονδίες δηλώνουν ότι θα προβούν σε
κάθε νόμιμη ενέργεια για την αποτρο-
πή της. Παράλληλα καλούμε τα πολι-
τικά κόμματα να καταδικάσουν την
προσπάθεια εκμετάλλευσης και βολέ-
ματος των «ημετέρων» ενόψει και των
βουλευτικών εκλογών».

Να σημειωθεί τέλος ότι κατά τη συ-
νεδρίαση που πραγματοποιήθηκε τελι-
κά «κανονικά», αποχώρησαν οι εκ-
πρόσωποί μας, καταγγέλλοντας την
όλη διαδικασία ως παράνομη.

Δεν θα γίνουμε συναυτουργοί της παρανομίας 
και της εξυπηρέτησης των «ημετέρων»

Μάιος-Ιούνιος 2019 ΝέαΑστυνομία
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Στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ.
Αριστείδη Ανδρικόπουλο μετέφερε η Ομοσπονδία τις κα-
ταγγελίες της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Καστο-

ριάς για τον μη σύννομο τρόπο επιλογής του προσωπικού που
ενισχύει άλλες υπηρεσίες. Ειδικότερα, τονίζεται ότι «η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Καστοριάς, με μακροσκελές και εμ-
περιστατωμένο έγγραφό της προς τον ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Μα-
κεδονίας Ταξίαρχο κ. Δημήτριο ΣΙΟΡΕΝΤΑ, καταγγέλλει ότι η
επιλογή του προσωπικού για την ενίσχυση των Διευθύνσεων
Αστυνομίας Λέσβου, Χίου, Σάμου και Β’ Δωδεκανήσου, δεν γί-
νεται με αντικειμενικό και ισόρροπο τρόπο, όπως αναφέρεται
και σε σχετική διαταγή του Α.Ε.Α. αλλά με διαδικασίες που δη-
μιουργούν εύλογα παράπονα και ανησυχίες.

Επειδή κ. Αρχηγέ, οι καταγγελίες δεν πρέπει να αποσιωπούν-
ται αλλά αντιθέτως να διερευνώνται και να απαντώνται, σας ζη-
τάμε να πράξετε άμεσα τα δέοντα προς αποκατάσταση της χρη-
στής διοίκησης, της αξιοκρατίας και της δικαιοσύνης. Η εποχή
του ρουσφετιού και των διακρίσεων, έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί
και δεν θα επιτρέψουμε με κανένα τρόπο να επανέλθει στην
Ελληνική Αστυνομία». 

Ο «Π.Ε.Ρ.Σ.Ε.Α.Σ»… 
Το σωματείο επίσης, με επιστολή του προς τον ΓΕ.Π.Α.Δ Δυ-

τικής Μακεδονίας Ταξίαρχο κ. Δημήτριο ΣΙΟΡΕΝΤΑ σημειώνει
ότι «κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνάντησης των πρω-
τοβάθμιων συνδικαλιστικών σωματείων (Γρεβενών, Καστοριάς,
Κοζάνης) με την Φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας που
πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη διήμερη επίσκεψη της Πολι-
τικής και Φυσικής ηγεσίας στην περιφέρειά μας, προαναγγέλ-
θηκε δια στόματος του κ. Αρχηγού η αποτίμηση και η αξιολό-
γηση της εφαρμογής του σχεδίου «Π.Ε.Ρ.Σ.Ε.Α.Σ» η οποία
όπως πληροφορηθήκαμε έχει ήδη ξεκινήσει και θα κορυφωθεί
με τη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο Α.Ε.Α το προσεχές
διάστημα.

Το υφιστάμενο σχέδιο το οποίο εφαρμόζεται εδώ και έξι
μήνες αφενός μεν συνέβαλε στη βελτίωση της αστυνόμευσης

και στην εδραίωση του αισθήματος ασφαλείας στην περιοχή
μας, αφετέρου δε προκάλεσε σύγχυση στο Αστυνομικό προ-
σωπικό, με αποτέλεσμα οι ημερήσιες αναπαύσεις να συσσω-
ρεύονται, οι υπηρεσίες της Δ.Α Καστοριάς να δυσλειτουργούν
και η καθημερινή εκτέλεση της υπηρεσίας να αποτελεί γρίφο
για τους συναδέλφους λόγω των συνεχών μετακινήσεων. Μέ-
σα από τη διαδικασία της αποτίμησης και της αξιολογικής
εκτίμησης του σχεδίου που διέταξε το Α.Ε.Α, υπάρχει δυνα-
τότητα όλα τα ανωτέρω προβλήματα να ξεπεραστούν, έτσι
ώστε να καταστεί ο «Π.Ε.Ρ.Σ.Ε.Α.Σ» ένα βιώσιμο σχέδιο αστυ-
νόμευσης χωρίς να καταστρατηγεί τα εργασιακά δικαιώματα
των συναδέλφων και δίχως να δυσχεραίνει την εύρυθμη λει-
τουργία των Υπηρεσιών της Δ.Α. Καστοριάς. 

Στην Καστοριά, εκτός από της εποχούμενες περιπολίες του
σχεδίου «Π.Ε.Ρ.Σ.Ε.Α.Σ» και τις τακτικές εποχούμενες περι-
πολίες ΟΛΩΝ των υπηρεσιών της Δ.Α Καστοριάς, συμβάλουν
στην αστυνόμευση της περιοχής και ομάδες όπως Ο.Π.Δ.Ε.,
Ο.Π.Κ.Ε., Ο.Ε.Π.Τ.Α., Κ.Α.Μ., ΔΙ.ΑΣ. καθώς και Αστυνομικοί
με ποδήλατα, ενώ παράλληλα διενεργούνται σταθερά συνερ-
γεία ελέγχου μαζί με το όχημα του εποπτεύοντα ανά οκτάωρο
Αξιωματικού.

Από τη σύνθεση των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη
τον λειτουργικό στόλο των οχημάτων (όχι τον υπάρχοντα) που
έχει στη διάθεσή της η Δ.Α. Καστοριάς, τους δείκτες εγκλη-
ματικότητας, τον πληθυσμό και την γεωγραφική έκταση της
περιοχής μας σε συνάρτηση με τη δυνατότητα του έμψυχου
δυναμικού προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι κρίνεται
απαραίτητη μία γενναία παρέμβαση που μαζί με μία ορθολο-
γικότερη διαχείριση να καταστήσει το ανανεωμένο πλέον σχέ-
διο «Π.Ε.Ρ.Σ.Ε.Α.Σ» πλήρως λειτουργικό.

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καστοριάς σας παρα-
καλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας όλα τα ανωτέρω που
σας παραθέσαμε προκειμένου να αποφευχθούν σφάλματα
του παρελθόντος, να τα αναδείξετε στη Φυσική Ηγεσία η
οποία ελπίζουμε να τα συμπεριλάβει στην αναβάθμιση του
προγράμματος εμφανούς αστυνόμευσης της περιοχής μας».

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Μη σύννομες διαδικασίες

Με πρωτοβουλία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πρέβεζας,
διοργανώθηκε φιλανθρωπικός αγώνας καλαθοσφαίρισης στο κλει-
στό γήπεδο μπάσκετ της Πρέβεζας, μεταξύ των Βετεράνων του

Ολυμπιακού, της Ομάδας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πρέβεζας και της
Ομάδας φίλων Ηλία Καλαϊτζή, προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη του αεί-
μνηστου συναδέλφου μας Ηλία Καλαϊτζή, ο οποίος έχασε απροσδόκητα
και άδικα τη ζωή του τον περασμένο Απρίλιο, κατά τη διάρκεια ορειβασίας
στο όρος Τύμφη.

Ο Ηλίας, αγαπητό μέλος της αστυνομικής οικογένειας και της τοπικής
κοινωνίας, άφησε πίσω του τέσσερα ορφανά παιδιά που χρήζουν και της
δικής μας υποστήριξης, μέσω της αγοράς εισιτηρίων για τον προαναφερό-
μενο αγώνα, αναφέρεται μεταξύ άλλων στο έγγραφο της Ομοσπονδίας προς
τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις. Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας
και να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, επικοινωνώντας αρμοδίως με το
σωματείο σύμφωνα με τις καταστατικές μας αρχές και τα αισθήματα αλλη-
λεγγύης και αγάπης που μας διακρίνουν. Την ομοσπονδία μας εκπροσώ-
πησε ο Γενικός Γραμματέας κ. Γιώργος Παπατσίμπας.

Φιλανθρωπικός αγώνας 
στη μνήμη του αείμνηστου

συναδέλφου μας 

ΗΈνωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών
αναδεικνύει το πρόβλημα που αντιμετωπί-
ζουν οι συνάδελφοι που καλούνται να στε-

λεχώσουν τη Διμοιρία Υποστήριξης της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Σερρών, τονίζοντας ότι αναμένει από
το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας να ανταπο-
κριθεί στο παναστυνομικό αίτημα – θέση: Ασφαλής
αστυνομικός σημαίνει ασφαλής πολίτης!

Ειδικότερα, η Πρωτοβάθμια Ένωσή μας, παρα-
θέτει τα προβλήματα όσον αφορά στον εξοπλισμό
που χρησιμοποιεί η διμοιρία, καταγγέλλοντας ότι
δεν διατίθενται αντιπυρικές στολές, σύγχρονα κρά-
νη, μάσκες, θώρακες, καλαμίδες κ.λπ., ενώ το λε-
ωφορείο που χρησιμοποιείται προσωρινά για τις
μετακινήσεις της, είναι παντελώς ακατάλληλο (έχει
διανύσει 700.000 χλμ, δεν διαθέτει προστατευτικό
πλέγμα στους υαλοπίνακες κλπ, ενώ το κανονικό
λεωφορείο, είναι παροπλισμένο λόγω βλάβης πέ-
ραν του εξαμήνου λόγω σοβαρής βλάβης του κι-

νητήρα). Επίσης, κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω θε-
ωρητική και πρακτική εκπαίδευση των συναδέλφων
της Διμοιρίας Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αστυ-
νομίας Σερρών. Όπως περιγράφει η Πρωτοβάθμια
Οργάνωσή μας, κρίνεται περιττή η συμπληρωματική
εκπαίδευση πρώην Ειδικών Φρουρών και Συνορια-
κών Φυλάκων που έχουν προαχθεί ύστερα από
προαγωγικές εξετάσεις στο βαθμό του Αρχιφύλακα
γιατί έχουν ήδη εκπαιδευτεί για να ασκούν τα κα-
θήκοντα του βαθμού τους.

Οι σοβαρές αυτές επισημάνσεις της Πρωτοβάθ-
μιας Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών
χρήζουν άμεσης απάντησης εκ μέρους του Αρχη-
γείου, δεδομένου ότι δεν επιδέχονται ουδεμίας αμ-
φισβήτησης. Κάθε περαιτέρω χρονοτριβή οξύνει τα
υπάρχοντα προβλήματα και μεγεθύνει το βάρος της
ευθύνης εκείνων που είναι επιφορτισμένοι με την
αντιμετώπισή τους, καταλήγει το έγγραφο της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. προς τον Αρχηγό του Σώματος. 

ΣΕΡΡΕΣ

Κάθε περαιτέρω χρονοτριβή οξύνει
τα υπάρχοντα προβλήματα

Στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη Ανδρικόπου-
λο απευθύνθηκε η Ομοσπονδία με αφορ-

μή τις προτάσεις της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Ροδόπης για τον υπολογισμό των
μορίων βάσει χιλιομετρικής απόστασης.

«Κύριε Αρχηγέ, παρακαλούμε στα πλαίσια
του θεσμικού σας ρόλου, να παρέμβετε αναφο-
ρικά με το θέμα που εμπεριέχεται στο υπ’ αριθμ.
134/19 από 15/5/2019 έγγραφο της Ένω-
σης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης, προ-
κειμένου να αποκατασταθούν στρεβλώσεις και
αδικίες που παρατηρούνται από την αναδρομική
εφαρμογή του υπολογισμού χιλιομετρικών απο-
στάσεων και προσδιορισμού των μορίων για

τους συναδέλφους. Η αδικία που δημιουργείται
με την απώλεια σημαντικού αριθμού μορίων
λόγω της λειτουργίας των νέων αυτοκινητο-
δρόμων πρέπει να αποκατασταθεί με την άρση
της αναδρομικής ισχύος αυτής της διάταξης».

Με αφορμή την επίσκεψη του αρχηγού της
Ελληνικής Αστυνομίας στη Ροδόπη, αντιπροσω-
πείες των σωματείων της Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης συναντήθηκαν μαζί του πα-
ρουσία και του ΓΕΑΒΕ κ. Ανδρέα Αποστολό-
πουλου και του επέδωσαν υπόμνημα με τα κυ-
ριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συ-
νάδελφοί μας. Στη συνάντηση ήταν παρούσα
και η κα Σταυρούλα Τζατζανά, μέλος της Ε.Γ.
της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Να αποκατασταθούν στρεβλώσεις
στον υπολογισμό 

των χιλιομετρικών αποστάσεων 

Ενισχύστε τις υπηρεσίες

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου ζητά
με έγγραφό της την ενίσχυση των αστυνομικών
υπηρεσιών της Δ.Α. Ηρακλείου και ειδικότερα των

Α.Τ. Χερσονήσου Ηρακλείου και Α.Τ. Αερολιμένα Ηρακλεί-
ου. Η ενίσχυση σε έμψυχο δυναμικό αλλά και σε υλικοτε-
χνικά μέσα, θα επιφέρει τη μέγιστη παροχή υπηρεσιών
ασφάλειας και αστυνόμευσης για την ευρύτερη περιοχή,

ενόψει μάλιστα της θερινής περιόδου και των πολλαπλών
αναγκών που πηγάζουν από την άφιξη μεγάλου αριθμού
τουριστών. Βασικός σκοπός είναι να μην τεθεί σε κίνδυνο
η ασφάλεια των πολιτών, που δυνητικά θα μπορούσε να
βλάψει και να εκθέσει την έξωθεν καλή μαρτυρία του Σώ-
ματος, σημειώνει η Π.Ο.ΑΣ.Υ. στο έγγραφό της προς την
υπουργό Προστασίας του Πολίτη κα Όλγα Γεροβασίλη.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΣ
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ΑΘΗΝΑ

Καταγγέλλουμε την ωμή παρέμβαση στα
εσωτερικά της Ένωσής μας από τον κ.
Αστυνομικό Διευθυντή της Α' Δ.Α. Δωδεκα-

νήσου, ο οποίος μετά την υπ’ αριθ. 10/2019 από
05/5/2019 ανακοίνωσή μας και όπως ενημερω-
θήκαμε από κάποια εκ των μελών του Διοικητικού
μας Συμβουλίου, κλήθηκαν μεμονωμένα από τον
ίδιο, προκειμένου να του γνωρίσουν εάν είχαν λά-
βει γνώση και εάν συμφωνούσαν με την εν λόγω
ανακοίνωση».

Αυτό αναφέρει με ανακοίνωσή της η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτίου Δωδεκανήσου,
τονίζοντας επίσης: «Εκτιμούμε ότι θα πρέπει η Δι-
οίκηση, να λαμβάνει υπ’ όψιν την ουσία των ανα-
κοινώσεων της Ένωσής μας, την αγωνία και τα
προβλήματα των μελών που εκπροσωπούμε και να

μην προσπαθεί να παρέμβει σε εσωτερικά θέματα
λειτουργίας της Ένωσής μας. Η επίλυση των προ-
βλημάτων που ανακύπτουν κατά την λειτουργία
των Αστυνομικών Υπηρεσιών δεν επιτυγχάνεται με
αυτές τις τακτικές, εκτός και αν ο στόχος είναι άλ-
λος! Κλείνοντας, θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι και
στο παρελθόν κάθε προσπάθεια διάσπασης της
συνοχής της Ένωσής μας έπεσε στο κενό και το
μοναδικό αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών,
ήταν να γίνουμε περισσότερο συμπαγείς, διεκδι-
κητικοί και παρεμβατικοί». 

Κόβουν ρεπό με το παραμικρό
Το σωματείο απέστειλε επίσης επιστολή στον Δι-

ευθυντή της Α' Δ.Α. Δωδεκανήσου επισημαίνοντάς
του ότι «Ιδιαίτερη εντύπωση μας προκαλεί η χαλα-

ρότητα με την οποία η διοίκηση αποφασίζει την
ανάκληση ημερήσιων αναπαύσεων (ρεπό) από
αστυνομικούς την τελευταία στιγμή, χωρίς να υπάρ-
χουν έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγ-
κες. Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές προς κάθε
κατεύθυνση ότι οι Αστυνομικοί είναι άνθρωποι με
προσωπική ζωή και οικογένειες. Όσοι νομίζουν ότι
θα τους αφήσουμε να μεταχειρίζονται τους Αστυ-
νομικούς σαν πρόβατα που τα αρμέγουν καθημε-
ρινά και στο τέλος τα σφάζουν είναι βαθιά νυχτω-
μένοι.

Κύριε Διευθυντά, θεωρούμε ότι ένας ποδηλατικός
γύρος της Ρόδου, που σχεδιάστηκε με προχειρότη-
τα και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, κυ-
ριολεκτικά την τελευταία στιγμή, δεν μπορεί να είναι
η αιτία να ανακληθούν οι ημερήσιες αναπαύσεις σε

Αστυνομικούς που δούλευαν την ημέρα του Πάσχα,
την Πρωτομαγιάς και τις άλλες αργίες των εορτών.
Πρέπει κάποια στιγμή όλοι να καταλάβουν ότι εί-
μαστε Αστυνομία και όχι εταιρεία παροχής υπηρε-
σιών. Αυτό πρώτος από όλους πρέπει να το ανα-
δείξετε εσείς ως Διευθυντής και όχι να ικανοποιείτε
όλα τα αιτήματα για να μη δυσαρεστηθεί κανείς,
πάντα σε βάρος του προσωπικού που διοικείται.

Η τακτική σας να κόβεται ρεπό με το παραμικρό
χωρίς δεύτερη σκέψη, μας βρίσκει κάθετα αντίθε-
τους και δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί η κα-
ταστρατήγηση των δικαιωμάτων των μελών μας.
Θέλουμε να σας καταστήσουμε σαφές ότι δεν θα
δεχθούμε να καταπατούνται τα δικαιώματα μας.
Οποίος το κάνει θα μας βρει μπροστά του και να εί-
στε σίγουρος η αντίδραση μας θα είναι δυναμική».

ΝΟΤΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Γίναμε περισσότερο συμπαγείς, διεκδικητικοί και παρεμβατικοί

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Αθηνών, πραγματοποίησε
την Παρασκευή 31-05-2019,

την Τακτική της Εκλογοαπολογιστική
Γενική Συνέλευση. Όπως ανακοίνωσε το
σωματείο, «η διαδικασία, ο τρόπος διε-
ξαγωγής και οι εκατοντάδες συνάδελ-
φοι που συμμετείχαν σε μια πρωτοφανή
σε όγκο Γενική Συνέλευση, απέδειξαν
ότι οι εργαζόμενοι Αστυνομικοί γνωρί-
ζουν πολύ καλά τι προστατεύουν και το
διαφυλάσσουν ως «κόρη οφθαλμού». 

Επίσης, αποδείχθηκε ότι ξέρουν να τι-
μούν και να αναδεικνύουν μόνο αυτούς
που αντιπαλεύονται τα προβλήματά τους,
μόνο αυτούς που είναι δίπλα τους σε κά-
θε δύσκολη στιγμή. Η δύσκολη εποχή
που διανύουμε απαιτεί σύνεση, συναίνε-
ση και συμμετοχή, τα οποία είναι βασικά
συστατικά για τις δημοκρατικές διαδικα-
σίες. Εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψη-
φία ο Διοικητικός και Οικονομικός Απο-
λογισμός και ορίστηκε η πραγματοποί-
ηση των εκλογών την Παρασκευή 7, το
Σάββατο 8, την Κυριακή 9, τη Δευτέρα
10 και την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019. Η
συμμετοχή στις αρχαιρεσίες ξεπέρασε
κάθε προηγούμενο (6.348 συνάδελφοι
και συναδέλφισσες) αποδεικνύοντας για
μια ακόμα φορά τη δυναμική του μεγα-
λύτερου σωματείου της χώρας.

Στη συνέλευση έδωσε το «παρών» ο
πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας κ. Γρη-
γόρης Γερακαράκος και μέλη του προ-

εδρείου αυτής, απευθύνοντας αγωνιστι-
κό χαιρετισμό στους συμμετέχοντες.

Πλούσια ήταν όμως και η δράση της
Ένωσης το προηγούμενο διάστημα με
αφορμή διάφορα περιστατικά. Ειδικότε-
ρα, συνεχάρη τους συναδέλφους των
Ο.Π.Κ.Ε. και της Υ.Δ.Ε.ΖΙ. για την άμεση
σύλληψη των δυο επικίνδυνων δραπε-
τών των φυλακών Αυλώνα και ανέδειξε
τα προβλήματά μας. «Με αφορμή τα γε-
γονότα των τελευταίων ημερών που
αποδεικνύουν ακόμα και στον πιο δύ-
σπιστο την επικινδυνότητα του επαγ-
γέλματός μας, θέλουμε να δηλώσουμε
προς όλους τους αρμόδιους, την έντονη
ανησυχία μας για τα κενά στην υλικο-
τεχνική υποδομή που αντιμετωπίζουν οι
συνάδελφοι στις υπηρεσίες της Αθήνας
και που επάνω τους πέφτει το μεγαλύ-
τερο βάρος για την αντιμετώπιση της
εγκληματικότητας κάθε μορφής.

Εν έτη 2019 θεωρούμε απαράδεκτο
να επιχειρούν καθημερινά οι συνάδελ-
φοί μας με έναν απαρχαιωμένο στόλο
οχημάτων, με προβληματικές επικοινω-
νίες, με ληγμένα αλεξίσφαιρα, με εξο-
πλισμό τον οποίο παρά πολλές φορές
πληρώνουμε από το υστέρημα μας.
Όταν το έγκλημα καλπάζει, εμείς δεν
μπορούμε να αντιμετωπίζουμε με
“σφεντόνες” τα “πυρηνικά”.

Οι καταγγελίες μελών μας καθημερι-
νά στα γραφεία της Ένωσής μας είναι
πάρα πολλές και αφορούν από τα πιο

απλά ζητήματα, μέχρι τα πιο σύνθετα.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι λεωφορεία
που ανήκουν σε υπηρεσίες που διατάσ-
σονται να μετακινούνται σε όλη την Επι-
κράτεια έχουν πρόβλημα με τα ελαστικά
τους και είναι άκρως επικίνδυνα για την
ασφάλεια των επιβαινόντων αστυνομι-
κών σε αυτά, αλλά και των πολιτών. Το
πιο απαράδεκτο από όλα είναι ότι οι συ-
νάδελφοι μας για να προστατεύσουν
την ζωή και την σωματική τους ακεραι-
ότητα αναγκάζονται να αγοράζουν μό-
νοι τους ακόμα και τον βασικό τους
εξοπλισμό (αλεξίσφαιρα, στολές) και να
συντηρούν ρεφενέ τα περιπολικά και τις
υπηρεσιακές μηχανές τους. Πώς λοιπόν
απαιτούμε από αυτούς τους ανθρώπους
επαγγελματισμό; Εμείς θα συνεχίσουμε
να πιέζουμε με όποιον τρόπο μπορούμε,
θα αναδεικνύουμε τις ελλείψεις ώστε να
καταλάβουν όλοι ότι χρειαζόμαστε εξο-
πλισμό για να μπορούμε να κάνουμε τη
δουλειά μας σωστά».

Βόμβες μολότοφ 
στην Καισαριανή

Καταγγελτική ανακοίνωση εκδόθηκε
και με αφορμή την επίθεση με δεκάδες
βόμβες μολότοφ κατά του Α.Τ. – Τ.Α.
Καισαριανής. «Ευχόμαστε περαστικά
στο συνάδελφό μας, ο οποίος έγινε
στόχος των παρακρατικών. Δυστυχώς
δεν τολμούμε να ευχηθούμε να μην ξα-
νασυμβεί, απλά αναμένουμε που και
πότε θα πραγματοποιηθεί η επόμενη

επίθεση εναντίον των παρατημένων στο
έλεος του Θεού συναδέλφων μας, υπη-
ρετούντων στις αφαιμαγμένες σε προ-
σωπικό και εξοπλισμό μάχιμες Υπηρε-
σίες της Αθήνας. Υπενθυμίζουμε στους
αρμόδιους ότι με ευχολόγια και ιδεολο-
γήματα δεν αντιμετωπίζεται η δράση
όλων αυτών των «καλομαθημένων»
παιδιών του συστήματος.

Μέλη της Διοίκησης της Ένωσης
Αθηνών βρέθηκαν σήμερα στο Α.Τ. και
T.A. Καισαριανής για να δηλώσουν έμ-
πρακτα τη συμπαράστασή τους στους
συναδέλφους, σε αντίθεση με την Ηγε-
σία, η οποία δεν θεώρησε αναγκαία τη
φυσική παρουσία της».

Τα μέτρα των «φωστήρων» 
στο ΟΑΚΑ

Τέλος, το σωματείο, με αφορμή τον
τελικό του κυπέλου στο ΟΑΚΑ, τόνισε
ότι «από τη μία χιλιάδες από εμάς εκτέ-
λεσαν υπηρεσία σε ένα ματς κεκλεισμέ-
νων των θυρών (!), στο οποίο οι «φω-
στήρες» διέταξαν τα ίδια μέτρα με τον
περσινό τελικό που είχε 40.000 θεατές.
Από την άλλη, παράλληλα, το γνωστό
παρακράτος επιτέθηκε σε συναδέλφους
μας επιζητώντας προφανώς θύματα. 

Για το πρώτο σκέλος, θα τους αφή-
σουμε στην κριτική των φορολογουμέ-
νων συμπολιτών μας, οι οποίοι μας ρω-
τούσαν με απορία τι κάνουμε τόσοι
αστυνομικοί γύρω από το γήπεδο χωρίς
θεατές. Αφού η οργανωμένη κατά τα

άλλα πολιτεία για να διασφαλίσει τη διε-
ξαγωγή ενός τέτοιου αγώνα αντιδρά
έτσι, τους δίνουμε τα συγχαρητήριά
μας. Ας αφήσουν όλο το κράτος έρμαιο
στους VIP στρατούς. Ας απολογηθούν
αυτοί όμως γιατί οι πολίτες για όλα αυτά
ζητούν το λόγο από τον απλό αστυνο-
μικό που βλέπουν μπροστά τους.

Στο δεύτερο σκέλος, σας ξαναλέμε
ότι χωρίς ενίσχυση των μάχιμων Υπη-
ρεσιών, χωρίς θεσμική θωράκιση του
αστυνομικού, πραγματική καταδίκη αυ-
τών των στοιχείων που με καταδρομι-
κού τύπου επιθέσεις επιζητούν αίμα, αλ-
λά κυρίως χωρίς πολιτική βούληση, θα
αισθανόμαστε πάντα ότι ζούμε σε μία
εμπόλεμη χώρα.

Η επίθεση εναντίον της διμοιρίας που
εκτελούσε υπηρεσία έξω από τα γραφεία
του ΣΥΡΙΖΑ και η επίθεση στους συνα-
δέλφους της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στα Εξάρ-
χεια, απλά προστίθενται στο μακρύ κα-
τάλογο της βίας που υφίστανται αστυ-
νομικοί και πολίτες από τους «γνω-
στούς». «Γνωστοί» οι οποίοι βρίσκουν
προστασία σε «γνωστά άβατα» σημεία
ανομίας.

Οι έξι αστυνομικοί της διμοιρίας και
της ΔΙ.ΑΣ. δεν είναι υπεράνθρωποι για
να αντιμετωπίσουν τέτοια φαινόμενα.
Ενισχύστε μας λοιπόν ουσιαστικά, θω-
ρακίστε τον αστυνομικό και καταδικάστε
τους. Αν δεν μπορείτε, βγείτε και πείτε
την αλήθεια στους πολίτες. Άλλωστε
εσείς έχετε την ευθύνη».

Οι συνάδελφοι τιμούν και αναδεικνύουν 
μόνο αυτούς που αντιπαλεύονται τα προβλήματά τους

Η συμμετοχή στις αρχαιρεσίες ξεπέρασε κάθε προηγούμενο 
αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά τη δυναμική του μεγαλύτερου σωματείου της χώρας
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Στην 7η Τακτική Γενική Συνέλευση
της Συνδικαλιστικής Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορε-

στιάδας παραβρέθηκε ο πρόεδρος της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγό-
ριος, προβαίνοντας σε εκτενή ενημέρω-
ση των συναδέλφων για το διεκδικητικό
πλαίσιο ενώ αναφέρθηκε και στις δε-
σμεύσεις που είχε λάβει η Ομοσπονδία
από την πολιτική ηγεσία, αναφορικά με
την απεμπλοκή της Ελληνικής Αστυνο-
μίας από τους αγωνιστικούς χώρους
αλλά και τη δέσμευση του Υπουργού
Παιδείας κ. ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ σχετικά την
ανωτατοποίηση της Σχολής Αστυφυλά-
κων, μετά από τη σχετική μελέτη-υπό-
μνημα που κατατέθηκε από την
Π.Ο.ΑΣ.Υ. για το συγκεκριμένο θέμα.

Άλλα θέματα που θίχτηκαν από τον
Πρόεδρο ήταν το βαθμολόγιο, η επι-
στροφή των 6.700 οργανικών θέσεων

που αφαιρέθηκαν με την αναδιάρθρω-
ση, η μεγάλη δικαστική επιτυχία που εί-
χε η Ομοσπονδία αναφορικά με τη συν-
ταγματικότητα του νέου μισθολογίου, η
δημιουργία γραφείου υποδοχής Αστυ-
νομικών στο 401 ΓΣΝΑ κλπ. 

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος της
Ένωσης κ. ΑΚΙΔΗΣ Ηλίας, αναφέρθηκε
στα προβλήματα που απασχολούν το
προσωπικό της Δ.Α. Ορεστιάδας και
στην ανάγκη ενίσχυσης με προσωπικό
όλων των υπηρεσιών το οποίο μπορεί
να αντιμετωπιστεί μόνο με μεγάλο αριθ-
μό προσλήψεων Αστυνομικών, με τον
ένα και μοναδικό τρόπο εισαγωγής
στην Ελληνική Αστυνομία των πανελλα-
δικών εξετάσεων. Ιδιαίτερη αναφορά
έγινε στην πρόταση-πρόθεση του Αρ-
χηγείου για δημιουργία Διεύθυνσης Αλ-
λοδαπών-Συνοριακής Φύλαξης Έβρου
η οποία, όπως είπε, παρόλο που αρχικά

άφησε θετικές εντυπώσεις, μετά από
αξιολόγηση των δεδομένων που υπάρ-
χουν αυτή τη στιγμή και την τεράστια
έλλειψη προσωπικού, σε συνδυασμό με
το πρόσφατο παρελθόν της δημιουργίας
κλάδων εντός της ίδιας Διεύθυνσης και
τα προβλήματα που αυτή είχε δημιουρ-
γήσει, θεωρούμε ότι η δημιουργία της
θα προκαλούσε ανάλογα προβλήματα
συντονισμού».

Συνάντηση με την ηγεσία
Αντιπροσωπεία της Ένωσης συναν-

τήθηκε στην έδρα της Γενικής Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης, με τον Αρχηγό της
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ.
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ Αριστείδη, παρουσία
του Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας
Βορείου Ελλάδος Αντιστρατήγου κ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ανδρέα, του μέ-

λους της εκτελεστικής γραμματείας της
Π.Ο.ΑΣ.Υ κα. ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλας
και του Προέδρου της Επιτροπής διοι-
κητικών θεμάτων της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΚΑ-
ΤΡΑΝΙΔΗ Ευσταθίου. Στη συνάντηση
συζητήθηκε το σύνολο των θεμάτων
που απασχολούν την Δ.Α. Ορεστιάδας
και ειδικότερα η ραγδαία αύξηση των
μεταναστευτικών ροών, η εφαρμογή
του σχεδίου εμφανούς αστυνόμευσης
με την κωδική ονομασία ΠΕΡΣΕΑΣ και
τα προβλήματα που αυτός δημιουργεί,
ενώ ζητήθηκε από την Ένωσή μας η
άμεση ενίσχυση των τριών Αστυνομι-
κών Τμημάτων της Δ.Α. Ορεστιάδας με
νέα οχήματα καθώς το ένα και μοναδι-
κό περιπολικό όχημα που διαθέτουν το
καθένα από αυτά, είναι αδύνατο να αν-
ταπεξέλθει στις απαιτήσεις της Υπηρε-
σίας. Επίσης, ζητήθηκε η αύξηση των
οργανικών θέσεων, η ρύθμιση του κα-

νονισμού λειτουργίας του Κ.Υ.Τ. Ορε-
στιάδας και η αλλαγή της νομοθεσίας
αναφορικά με τη διαχείριση και φύλαξη
των εγκαταστάσεων από εταιρία παρο-
χής υπηρεσιών ασφαλείας. Τονίστηκε
δε ότι συνάδελφοι στο κοινό κέντρο
επαφής στο Καπετάν Αντρέεβο Βουλγα-
ρίας, μετά από τρία χρόνια λειτουργίας
δεν έχουν λάβει τα χρήματα που τους
οφείλονται!

Τέλος, ειδική αναφορά έγινε για το
μείζων θέμα που έχει ανακύψει με την
αναδρομική αφαίρεση μορίων λόγω
απόστασης σε συναδέλφους που ο τό-
πος συμφερόντων τους ήταν πέραν των
600 χλμ, ενώ με τις νέες χιλιομετρικές
αποστάσεις που προκύπτουν από το
Υπουργείο Υποδομών η απόσταση αυτή
μειώθηκε κάτω από 600 χλμ από το
2018, με αποτέλεσμα την αναδρομική
αφαίρεση των μορίων στο σύνολο των
ετών υπηρεσίας.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Συσσωρευμένα προβλήματα

Εδώ και μέρες οι Ομάδες Πρόληψης και Κα-
ταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) της
Δ.Α. Καρδίτσας, ενώ αρχικά κλήθηκαν να

συνδράμουν τις Δυνάμεις της Δ.Α. Μαγνησίας για
την αντιμετώπιση διαδηλώσεων, υπέρ του βαρυ-
ποινίτη κρατουμένου των φυλάκων Βόλου, συνε-
χίζουν μέχρι και σήμερα να μετακινούνται καθημε-
ρινά από την έδρα της Υπηρεσίας μας για την φύ-
λαξη του ανωτέρω».

Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων σε έγγραφό της η
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καρδίτσας με
παραλήπτη τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Πε-
ριφέρειας Θεσσαλίας τονίζοντας ότι κατανοεί «την
αναγκαιότητα πρόσθετης φύλαξης ενός επικίνδυ-
νου κρατουμένου, αδυνατεί όμως να κατανοήσει
το γεγονός, πως μια Δ.Α. του μεγέθους της Καρ-
δίτσας, με το 1/3 περίπου της Αστυνομικής Δύνα-
μης της Δ.Α. Μαγνησίας, καλείται να ενισχύσει κα-
θημερινά τα μέτρα φύλαξης, επιβαρύνοντας το εν
λόγω προσωπικό με υπερεργασία, 12ωρης βάρ-

διας (2+2 ωρών λόγω της απόστασης), στερώντας
παράλληλα πολύτιμες υπηρεσίες ασφαλείας από
τους πολίτες του Νομού μας, σε μια περίοδο αυ-
ξημένων υποχρεώσεων, λόγω των επικείμενων αυ-
τοδιοικητικών εκλογών. Στο σημείο τούτο υπενθυ-
μίζουμε ότι, οι Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής
Εγκληματικότητας της Δ.Α. Καρδίτσας, παρουσιά-
ζουν εμφανή υποστελέχωση συγκριτικά με αντί-
στοιχες ομάδες άλλων Διευθύνσεων.

Επιπλέον επιβάρυνση όλων των υπηρεσιών της
Δ.Α. Καρδίτσας και του προσωπικού της, αποτελεί
και η σημερινή παρουσία της Διμοιρίας Υποστήρι-
ξης του Νομού μας στην πόλη του Βόλου, όπου
«τεμαχιζόμενη» σε δυάδες, διατέθηκε στην φύλαξη
κτηριακών εγκαταστάσεων, που σχετίζονται με την
εκλογική διαδικασία.

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καρδί-
τσας, καλούμε όπως επανεξετάσετε τα μέτρα, τα
οποία επιβαρύνουν την ψυχική και σωματική κα-
ταπόνηση, που υφίστανται οι μετακινούμενοι συ-

νάδελφοι και οι οικογένειές τους, καθώς και την
υπηρεσιακή επιβάρυνση των υπολοίπων Αστυνο-
μικών της Δ.Α. Καρδίτσας. Τέλος θα πρέπει να συ-
νεκτιμηθεί η έλλειψη αστυνόμευσης που προκαλεί-
ται από την ταυτόχρονη απομάκρυνση μεγάλου
αριθμού προσωπικού και η καθημερινή απουσία
μιας Ομάδας που συμβάλει αποφασιστικά στη μάχη
για την πρόληψη και την καταστολή της εγκλημα-
τικότητας της πόλης μας». 

Άξιοι υποψήφιοι
Το σωματείο επίσης, με ανακοίνωσή του ευχή-

θηκε να αναδειχθούν όχι οι αρεστοί, αλλά οι καλύ-
τεροι ως πρόσωπα που θα ηγηθούν στις κοινότητες,
στους Δήμους και στις περιφέρειες ολόκληρης της
χώρας. «Ο Αστυνομικός ως επαγγελματίας, σε όλη
του την καριέρα αγωνίζεται καθημερινά για να μπο-
ρέσει να καθιερώσει ένα αυξημένο αίσθημα ασφά-
λειας στον πολίτη. Ο Αστυνομικός, ως άνθρωπος,
νοιάζεται για τα ίδια ακριβώς προβλήματα και για

τις ίδιες δυσκολίες που βλέπει να υπάρχουν γύρω
του, αγωνιώντας για την επίλυσή τους, όπως όλοι
οι συμπολίτες του. Προερχόμενοι στην πλειοψηφία
μας, από τα σπλάχνα των λαϊκών στρωμάτων της
κοινωνίας, έχοντας αυξημένο το αίσθημα της προ-
σφοράς και της αλληλεγγύης στον συνάνθρωπο,
δίνοντας την ζωή μας για εκείνους, όταν και όποτε
χρειαστεί, συνάδελφοί μας ανά την Ελλάδα, επιλέ-
γουν να ενεργοποιηθούν μέσα από έναν διαφορε-
τικό ρόλο, για να βοηθήσουν στην επίλυση καθη-
μερινών προβλημάτων, που δεν αφορούν την
επαγγελματική τους ιδιότητα, αλλά τις τοπικές κοι-
νωνίες, ως ενεργοί πολίτες.

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καρδίτσας,
ευχόμαστε σε όλους τους συναδέλφους μας που
θέτουν εαυτούς στην διάθεση των συμπολιτών
τους, ανεξαρτήτως συνδυασμού και θέσης διεκδί-
κησης, να έχουν πρωτίστως υγεία, καλή δύναμη
και καλή επιτυχία!».

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Άνω κάτω η Διεύθυνση για τη φύλαξη του τρομοκράτη

Ενα πάγιο αίτημα της Συνδικαλιστικής Ένω-
σης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδος
δικαιώθηκε. Όπως τονίζεται σε σχετική ανα-

κοίνωσή της, «από φέτος, στη Δημοτική κατασκή-
νωση Μάκρης Αλεξανδρούπολης θα διατεθούν
εκατό θέσεις κατασκηνωτών για τέκνα αστυνομι-
κών. Τα έξοδα θα καλύπτονται εξολοκλήρου από
το Ίδρυμα “Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας”.

Κατά σειρά ετών δεν υπήρχε η δυνατότητα να
φιλοξενηθούν τέκνα συναδέλφων μας στις κατα-
σκηνωτικές δομές του Ιδρύματος “Εξοχές της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας”, αλλά και στις κατασκηνώσεις

της Βορείου Ελλάδος στην Καβάλα, λόγω των με-
γάλων αποστάσεων αλλά και τον τεράστιο αριθμό
των αιτήσεων. Το Σωματείο μας ανάλαβε να επι-
λύσει αυτή την αδικία προς τα μέλη μας αλλά και
για τους συναδέλφους των όμορων Διευθύνσεων
Αστυνομίας, μία ανάγκη που διογκώθηκε με την
πάροδο των ετών της κρίσης και την αφαίμαξη των
εισοδημάτων μας. 

Το Σωματείο μας συνεχίζοντας την προσπάθεια
επίλυσης του ζητήματος προέβη στην έγγραφη κα-
τάθεση πρότασης προς το Ίδρυμα “Εξοχές Ελληνι-
κής Αστυνομίας” και προς Υπουργείο Εργασίας

Κοινωνικής Ασφάλισης Διεύθυνση Προστασίας
Παιδιού και Οικογένειας τμήμα Α΄ για τη δωρεάν
φιλοξενία τέκνων αστυνομικών στη Δημοτική κα-
τασκήνωση Μάκρης Αλεξανδρούπολης. 

Παράλληλα, πραγματοποιήσαμε σειρά συναντή-
σεων με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης κ. Λαμ-
πάκη Ευάγγελο, τον Διευθυντή της κατασκήνωσης
κ. Μισαηλίδη Αναστάσιο, τον αντιπρόσωπο της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. στο ίδρυμα “Εξοχές της Ελληνικής Αστυ-
νομίας” κ. Μητσικό Λάμπρο, με τον τότε διευθυντή
του ιδρύματος “Εξοχές της Ελληνικής Αστυνομίας”
κ. Μπακαλάρο Γεώργιο και με στελέχη του Υπουρ-

γείου Εργασίας. Αρωγοί στην προσπάθειά μας
υπήρξαν η Π.Ο.ΑΣ.Υ., η τωρινή διοίκηση του ιδρύ-
ματος “Εξοχές της Ελληνικής Αστυνομίας” και τα
Σωματεία της Ορεστιάδας, Ροδόπης Ξάνθης και
Σερρών.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους, όσοι συ-
νέβαλαν, και ιδιαιτέρως τον αντιπρόσωπο της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. στο ίδρυμα “Εξοχές της Ελληνικής Αστυ-
νομίας” κ. Μητσικό Λάμπρο, σε αυτή την πολύχρο-
νη μάχη που δώσαμε, μέχρι την τελική δικαίωσή
μας. Ειδικά σε αυτήν την χρονική στιγμή που η
συνδικαλιστική δράση συμπιέζεται…».

Δωρεάν φιλοξενία τέκνων αστυνομικών στη Δημοτική κατασκήνωση
Μάκρης Αλεξανδρούπολης
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Με τον πρόεδρο της Νέας Δημο-
κρατίας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
συναντήθηκαν οι Ενώσεις

Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσπρωτίας
και Ιωαννίνων στο πλαίσιο των επαφών
με τα πολιτικά κόμματα για την ανάδειξη
ζητημάτων του κλάδου μας.

Κατά την συνάντηση η οποία διεξήχ-
θη σε θετικό από τις δύο πλευρές κλίμα,
τα δύο πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά
σωματεία, έθεσαν στον Αρχηγό της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κυρίαρχα
ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο,
όπως αυτό της αναγνώρισης της επικιν-
δυνότητας του επαγγέλματος του Αστυ-
νομικού, επιμέρους ζητήματα που αντι-
μετωπίζουν οι υπηρετούντες στους Νο-

μούς που γειτνιάζουν με την Αλβανία
ένεκα των ιδιαίτερων συνθηκών που
επικρατούν στην Ελληνοαλβανική μεθό-
ριο, επισημαίνοντας την καταφανέστατη
αδικία της εξαίρεσής τους με την ψήφι-
ση του Νόμου 4472/2017 από το επί-
δομα παραμεθορίων περιοχών, το αίτη-
μα ίδρυσης αστυνομικής υπηρεσίας αε-
ρολιμένα, καθώς και ζητήματα προσω-
πικού και υλικοτεχνικών μέσων. 

Ο κ. Μητσοτάκης από την πλευρά του
αφού παρέλαβε σχετικό υπόμνημα που
ανέλυε λεπτομερώς τα ανωτέρω ζητή-
ματα, δήλωσε πως έχει ψηλά στην
ατζέντα του το θέμα της δημόσιας
ασφάλειας, αυτονόητη υποχρέωση ενός
Κράτους απέναντι στους πολίτες του,

στέκεται δίπλα στον Έλληνα Αστυνομι-
κό, ενώ η αστυνομία θα στηριχθεί και
θα αφεθεί ελεύθερη να κάνει τη δουλειά
της, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως
«όπου δεν υπάρχει ασφάλεια, δεν
υπάρχει ελευθερία».

Ακολούθησε συνάντηση της Ένωσης
Αστυνομικών Ιωαννίνων με την πρό-
εδρο του Κινήματος Αλλαγής κα Φώφη
Γενηματά, δίνοντας έμφαση στην επι-
κινδυνότητα της εργασίας και στις
επαγγελματικές ασθένειες.

Ανάλογο αίτημα για συνάντηση με
τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κατά την επί-
σκεψή του στα Ιωάννινα δεν είχε θετική
ανταπόκριση. «Από πλευράς μας, υπέρ-
μαχοι της λογικής των ίσων αποστάσε-

ων, δηλώνουμε πως θα συνεχίσουμε να
επιδιώκουμε τον διάλογο με όλα τα πο-
λιτικά κόμματα, καθώς είναι συνταγμα-
τική υποχρέωση της πολιτείας η θεσμο-
θέτηση της επικινδυνότητας του λει-
τουργήματος του Αστυνομικού και όχι
η παραπομπή αυτού του δίκαιου και
ώριμου από καιρό αιτήματός μας σε
μελλοντικό χρόνο», σημειώνουν τα
σωματεία.

Άδειες 
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων

Ιωαννίνων επίσης, με έγγραφό της κα-
τήγγειλε ότι η Διεύθυνση Αστυνομικού
Προσωπικού/Α.Ε.Α. δεν έχει λάβει υπό-
ψη της τις κείμενες διατάξεις για τη χο-

ρήγηση ειδικής άδειας και μειωμένου
ωραρίου και στους δύο γονείς λόγω
αναπηρίας τέκνου.

Η Ομοσπονδία από την πλευρά της,
μόλις έλαβε γνώση απευθύνθηκε στην
ηγεσία του υπουργείου και ζήτησε στο
πλαίσιο της ισότητας και της προστα-
σίας της οικογένειας και της μητρότητας
–θεμελιωδών αρχών του Συντάγματός
μας, να προβεί στην εναρμόνιση των
σχετικών διατάξεων αδειών αστυνομι-
κών με τις βελτιωτικές ρυθμίσεις που
ισχύουν για τους υπόλοιπους δημοσί-
ους υπαλλήλους, όπως προβλέπονται
από την σχετική εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Συναντήσεις με τα πολιτικά κόμματα

Με θλίψη και αποτροπιασμό γι-
νόμαστε τον τελευταίο καιρό
ολοένα και συχνότερα μάρτυ-

ρες αναίτιων επιθέσεων σε βάρος αστυ-
νομικών. Ένα σχεδόν καθημερινό για
το κέντρο της Αθήνας φαινόμενο, εξα-
πλώνεται και στην περιφέρεια και ειδι-
κότερα στην Κρήτη μας». Αυτά επιση-
μαίνουν με κοινό έγγραφό τους οι Ενώ-
σεις Αστυνομικών Ηρακλείου, Χανίων,
Ρεθύμνου και Λασιθίου, αναφέροντας
αναλυτικά τα επικίνδυνα κρούσματα εγ-
κληματικών επιθέσεων:

- Την 23 Μαρτίου 2019 πλήρωμα
περιπολικού του Τμήματος Άμεσης Δρά-
σης Ηρακλείου δέχθηκε επίθεση από
ομάδα τουλάχιστον 15 “γνωστών
αγνώστων” στο κέντρο του Ηρακλείου,

με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του
ενός συναδέλφου μας από ρίψη πέτρας
στο κεφάλι και υλικές ζημιές στο περι-
πολικό όχημα.

- Την 08 Απριλίου 2019 στην περιο-
χή Λίμνες Λασιθίου δράστες πυροβόλη-
σαν σε βάρος αστυνομικών της
Ο.Ε.Π.Τ.Α. Λασιθίου προκειμένου να
αποφύγουν τον έλεγχο, χωρίς ευτυχώς
να υπάρχει τραυματισμός. Οι δύο δρά-
στες λίγες μέρες μετά συνελήφθησαν.

- Την 30 Απριλίου 2019 στο Ασήμι
Ηρακλείου περιπολικό όχημα του Α.Τ.
Αστερουσίων δέχθηκε πυροβολισμούς
από άγνωστα άτομα χωρίς να τραυμα-
τιστεί αστυνομικός ή πολίτης. 

- Την 01 Μαΐου 2019 αστυνομικοί
του Άμεσης Δράσης Ηρακλείου και του

Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου
δέχθηκαν επίθεση από 20 τουλάχιστον
άτομα με πέτρες, ξύλα και σούβλες στο
Ηράκλειο με αποτέλεσμα να προκλη-
θούν υλικές ζημιές σε περιπολικό όχη-
μα. Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν.

Περιστατικά επαναλαμβανόμενα και
ενδεικτικά του κλίματος που διαμορφώ-
νεται με μόνη υπεύθυνη την Πολιτεία. Η
ατιμωρησία , η ανοχή, οι ποινές “χάδια”
στους παραβάτες και οι νόμοι που άδει-
ασαν τις φυλακές, οδηγούν σε τέτοιες
συμπεριφορές και αποθράσυνση κάθε
είδους εγκληματιών. Σε οποιαδήποτε
προηγμένη χώρα του Δυτικού Κόσμου
οι δράστες θα παρέμεναν μήνες ή χρό-
νια στην φυλακή, όχι για λίγα βράδια
μόνο. Ο Έλληνας Αστυνομικός ματώνει

καθημερινά για την προστασία των πο-
λιτών και το αποδεικνύει με τα χτυπή-
ματα κατά της εγκληματικότητας. Η Πο-
λιτεία όμως πως προστατεύει τον Αστυ-
νομικό; Όταν ανεχόμαστε τέτοια συμπε-
ριφορά σε βάρος αστυνομικών, ποια θα
είναι η συμπεριφορά τους σε βάρος φι-
λήσυχων συμπολιτών μας; Πόσους νε-
κρούς και τραυματίες Αστυνομικούς θέ-
λετε για να νομοθετήσετε επιτέλους το
επικίνδυνο του επαγγέλματός μας;

Ζητάμε την ΑΜΕΣΗ αναγνώριση του
επαγγέλματος μας ως επικίνδυνο με
Νόμο του Κράτους και οι ποινές για πα-
ρόμοια περιστατικά επιθέσεως σε βάρος
αστυνομικών και κρατικών λειτουργών
γενικότερα, να προβλεφτεί από τον νέο
Ποινικό Κώδικα να είναι ακόμα αυστη-

ρότερες και να μην έχουν ανασταλτικό
χαρακτήρα για τους δράστες. Σεβαστείτε
επιτέλους τον Θεσμό της Ελληνικής
Αστυνομίας και δώστε μας τα εφόδια να
κάνουμε τη δουλειά μας». 

Να σημειώσουμε επίσης ότι στις 9
Μαΐου 2019 συναντήθηκαν στον Άγιο
Νικόλαο Λασιθίου τα Διοικητικά Συμ-
βούλια των Ενώσεων και συζήτησαν τα
προβλήματα που τους απασχολούν γε-
νικότερα, όπως η υποστελέχωση των
υπηρεσιών, η έλλειψη εξοπλισμού, η μη
τήρηση του ωραρίου εργασίας, τα προ-
βλήματα των δοκίμων κ.λπ. 

Τα προβλήματα αυτά τέθηκαν υπόψη
της Ηγεσίας τόσο κατά την επίσκεψή
της στην Κρήτη, όσο και με παρεμβά-
σεις στο ίδιο το Αρχηγείο.

ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

Αμείλικτα ερωτηματικά από τις Ενώσεις της Κρήτης

Στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυ-
νομίας Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη
Ανδρικόπουλο απευθύνθηκε η

Π.Ο.ΑΣ.Υ. με βάση σχετικό έγγραφο της
Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας για την
καθαριότητα των αστυνομικών υπηρε-
σιών.

«Η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας, με
το υπ’ αριθμ. 100/4/10 έγγραφό της
από 13-05-19, αναδεικνύει το πρό-
βλημα καθαριότητας που εξακολουθεί
να υπάρχει τουλάχιστον σε δυο αστυ-
νομικές υπηρεσίες και για το οποίο μετά
από παρέμβασή της υπήρξε προσωρινή
λύση με ευθύνη της τοπικής αυτοδιοί-

κησης. Αυτό δηλαδή που έπρεπε να τα-
κτοποιηθεί από την κεντρική διοίκηση,
δρομολογήθηκε έστω προσωρινά από
το σωματείο μας και από άλλο φορέα.
Επειδή αυτή η εξέλιξη προφανώς δεν
μπορεί να ικανοποιεί ούτε να εφησυχά-
ζει κανέναν, παρακαλούμε να μεριμνή-
σετε για την οριστική επίλυση του προ-
βλήματος ώστε να μην αναγκαστούμε
να επανέλθουμε καθοιονδήποτε τρόπο».

Ειδικότερα, η Ένωση σημειώνει ότι
«παρόλο που το ΑΕΑ έχει προχωρήσει
σε προσλήψεις προσωπικού καθαριότη-
τας με σύμβαση 18 μηνών, δυστυχώς
υπάρχουν υπηρεσίες που εξαιτίας των

παραιτήσεων του προσωπικού που έχει
επιλεγεί και λόγω ότι δεν υπάρχουν επι-
λαχόντες, δεν έχουν καθαριότητα. Έτσι
λοιπόν στη ΔΑ Λάρισας στερούνται παν-
τελώς καθαριότητας το Α.Τ. Αγιάς και ο
Α.Σ. Λιβαδίου. Ποιες οι ενέργειες στις
οποίες προτίθεται να προβεί η Διοίκηση,
ώστε να εκλείψει το πρόβλημα αλλά και
να βρεθεί ΑΜΕΣΑ προσωρινή λύση; Ο
Πρόεδρος του Σωματείου πάντως, επι-
κοινώνησε με τους Δημάρχους Αγιάς
και Ελασσόνας, τους ενημέρωσε σχετι-
κά και απέσπασε τη θετική τους στάση
στο αίτημα ο Δήμος να καλύπτει τη κα-
θαριότητα έως ότου βρεθεί λύση. Το

Συνδικάτο έπραξε και με το παραπάνω,
αυτά που έπρεπε. Αναμένουμε και τις
ενέργειες της Διοίκησης».

Σημαντική όμως η παρέμβαση του
σωματείου και με αφορμή τις διαταγές
της Γ.Α.Δ.Α. για τον αγώνα κεκλεισμέ-
νων των θυρών (τελικός κυπέλλου),
όπου διατάχθηκαν 10 (!!!) Διμοιρίες.
«Τέσσερις (4) ΥΑΤ από Διεύθυνση
Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονί-
κης και 6 Διμοιρίες Υποστήριξης από
Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα
και Πελοπόννησο, ανάμεσα τους και η
Διμοιρία της Λάρισας. Δηλαδή αν ο τε-
λικός γινόταν με χιλιάδες φιλάθλους,

όπως βέβαια θα συνέβαινε σε κάθε πο-
λιτισμένη χώρα, πόσες επιπλέον Διμοι-
ρίες θα χρειαζόταν; Τη στιγμή που η
Ομοσπονδία μας κάνει τεράστιο αγώνα,
για απεμπλοκή της Αστυνομίας από τα
γήπεδα, για μια ακόμη φορά κάποιοι εί-
ναι κατώτεροι των περιστάσεων, δίδον-
τας την άδικη εικόνα μιας Αστυνομίας
“ανίκανης” να καταφέρει την αστυνό-
μευση ενός, κατ’ ουσία, άδειου γηπέ-
δου!!! Τελικά, δυστυχώς, επιβεβαιωνό-
μαστε για ακόμα μια φορά... Κάποιοι εί-
ναι ικανοί να τρέχουν μόνοι και να τερ-
ματίζουν δεύτεροι...»

ΛΑΡΙΣΑ

Το Συνδικάτο έπραξε και με το παραπάνω, αυτά που έπρεπε…
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ΗΈνωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μα-
γνησίας με μακροσκελή της ανακοίνωση
και με σκωπτικό τρόπο ανέδειξε τα πολυ-

ποίκιλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συ-
νάδελφοί μας. Υπό τον τίτλο «Μια απεργία πείνας
θα μας σώσει» καταγγέλλουν την ηγεσία για τα
οδοιπορικά που δεν καταβάλλονται ενώ ο φόρ-
τος εργασίας αυξάνεται εξαιτίας της φύλαξης του
τρομοκράτη Κουφοντίνα.

Όπως τονίζει η Ένωση, ως συνδικαλιστικός
φορέας που εκπροσωπεί περί τους 500 εργαζό-
μενους Αστυνομικούς Υπαλλήλους, «βιώνοντας
εδώ και ένα μήνα μια πραγματικά δύσκολη κα-
τάσταση, με τη φύλαξη του τρομοκράτη – κρα-
τούμενου στο νοσοκομείο του Βόλου, υπό δρα-
κόντεια μέτρα ασφαλείας, γεγονός που συνέπεσε
χρονικά με τις διπλές περιφερειακές εκλογές αλ-
λά και τις επικείμενες εθνικές, γίναμε μάρτυρες
γεγονότων που σαφέστατα θίγουν το λειτούργη-
μα που επιτελούμε, γεννώντας προς εμάς πλήθος
προβληματισμών και ερωτημάτων, τα οποία
οφείλουμε να μοιραστούμε με τους συμπολίτες
μας και την κοινωνία, ως αναπόσπαστο και ενερ-
γό κομμάτι αυτής.

Μεγάλη απορία προκάλεσε όχι μόνο σε εμάς
αλλά και σε κάθε νοήμονα άνθρωπο η χρησιμο-
ποίηση τόσων πολλών Αστυνομικών, όχι μόνο
από την πόλη μας αλλά και από άλλες γειτονικές
πόλεις της Θεσσαλίας, στερώντας από τους πο-
λίτες το δικαίωμα της ασφάλειας και οι οποίοι
μετακινήθηκαν ως φθηνά εργατικά χέρια, με
αποζημίωση εκτός έδρας μετακίνησης, το υπέ-
ρογκο ποσό των 7 ευρώ και 53 λεπτών, το οποίο
η Πολιτεία θα μας το εξοφλήσει μετά από χρόνια,
καθώς έχουμε να λάβουμε εκτός έδρας αποζη-
μίωση από το 2016, χωρίς να ιδρώνει το αυτί
κανενός! Δούλοι κωπηλάτες σε αρχαίες τριήρεις,
που θα τραβάνε κουπί όσο αντέξουν.

Πόσο οξύμωρο και αντιφατικό το γεγονός πως
ενώ η ίδια η Πολιτεία έχει αναγάγει τον τρομο-
κράτη σε ένα ακίνδυνο κρατούμενο που εκτίει το
υπόλοιπο της ποινής του στις ανοιχτού τύπου
αγροτικές φυλακές της Κασσαβέτειας, εμείς κλη-
θήκαμε να λάβουμε δρακόντεια μέτρα ασφαλεί-
ας, καθημερινώς τετραπλάσιοι και από τους σω-
φρονιστικούς υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι
για την φρούρηση του; Ποιοι έκριναν λάθος τε-
λικά; Ας μας λύσει κάποιος αυτή την απορία.

Επίσης μαζί με όλα αυτά, οι συνάδελφοι του
Α.Τ. Βόλου και κυρίως έξι εξ’ αυτών που είναι
επιφορτισμένοι με το πάρεργο των επιδόσεων
εγγράφων μέσα σε όλα τα ανωτέρω κλήθηκαν
να μοιράσουν 5.000 έγγραφα με προθεσμία
άκρως αυστηρή των πέντε ημερών, αντιμετωπί-
ζοντας και τον χλευασμό υπαλλήλων άλλων υπη-
ρεσιών όταν τους παρέδιδαν τα έγγραφα. Νυχ-
θημερόν λοιπόν εργασία με τη δαμόκλειο σπάθη
της μη έγκαιρης παράδοσης να αιωρείται από
πάνω τους αλλά έπρεπε να κόψουν το λαιμό τους
και να δοθούν. Και αυτό έγινε όπως και οι εκλο-
γές αλλά η Πολιτεία μας ανταμείβει με το υπέ-
ρογκο ποσό των 150 ευρώ που ακόμη όμως δεν
το είδαμε, την ίδια στιγμή που προεκλογικά στη
κυριολεξία «έβρεχε» επιδόματα για όλους και για
όλα!

Χωρίς άδειες, τσεκουρωμένες μια στο τόσο
ημερήσιες αναπαύσεις, κομμένα αδιάθετα αλλα-
γής, τα οποία θα μπορούσαν να χορηγηθούν εάν
πολύ απλά κάποιοι ακόμη και εντός ορίων της
Δ.Α. Μαγνησίας ξέφευγαν αυτές τις δύσκολες
εποχές από την εμμονή του ΠΕΡΣΕΑ που συνέχιζε
να υφίσταται, χωρίς να προσφέρει τίποτα ουσιώ-

δες στερώντας από όλους μας τα κεκτημένα και
προβλεπόμενα καταχωρημένα από Νόμους και
Προεδρικά Διατάγματα δικαιώματά μας. Ποτέ τε-
λικά θα χορηγηθούν τα δικαιούμενα ρεπό μας;

Μετά τις εθνικές εκλογές που δεν προλαβαί-
νουν οι συνάδελφοι μας να πάρουν τις καλοκαι-
ρινές τους άδειες ή όταν θα ξεκινήσει η Super
League και θα πρέπει να υπηρετήσουμε τις ιδιω-
τικές επιχειρήσεις;

Αγαπητοί μας συμπολίτες, ενώ συνάδελφοί
μας αγωνίζονται καθημερινά για να διαφυλάξουν
όχι μόνο τη δική τους αξιοπρέπεια που προσβάλ-
λεται καθημερινώς, αλλά και την αξιοπρέπεια της
Ελληνικής Αστυνομίας την οποία τιμούν πολύ πε-
ρισσότερο από κάποιους άλλους που αντί να σέ-
βονται τις θέσεις και το θεσμό που υπηρετούν,
διαγκωνίζονται για την εξέλιξή τους στην ιεραρ-
χία ή την εξασφάλιση μιας θέσης σε κάποια
Π.Α.Ε., αδιαφορώντας επιδεικτικά για το μάχιμο
Αστυνομικό… ΜΗΠΩΣ ΜΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ ΘΑ
ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ ΚΑΙ ΕΜΑΣ Ή ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΗΔΗ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΙΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΑΥ-
ΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ
ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ;»

«Μια απεργία πείνας θα μας σώσει»…

Τις έντονες αντιδράσεις της Ομο-
σπονδίας και πολλών Πρωτοβαθ-
μίων Οργανώσεων προκάλεσαν

οι διαταγές για λήψη μέτρων κατά την
προεκλογική περίοδο, με αποτέλεσμα να
γίνουν παρεμβάσεις στον Αρχηγό της
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ.
Αριστείδη Ανδρικόπουλο.

Ειδικότερα με βάση τις καταγγελίες των
Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αθηνών, Λέσβου, Ορεστιάδας, Αχαΐας
και Λασιθίου «κατά τη διάρκεια της προ-
εκλογικής περιόδου παρατηρείται και πάλι
το φαινόμενο της εκτεταμένης λήψης
αστυνομικών μέτρων που έχουν ως
απόρροια την καταπόνηση του αστυνομι-
κού προσωπικού, την έκθεσή του σε ποι-
κίλους κινδύνους, τα εξαντλητικά ωράρια
εργασίας, την καταπάτηση του κανονι-
σμού εργασίας και τη μη χορήγηση των
προβλεπόμενων ημερήσιων αναπαύσεων.

Όλα αυτά προσβάλλουν το αστυνομικό
προσωπικό, τον αστυνομικό θεσμό και το
κράτος δικαίου, αλλά εσείς εξακολουθείτε

να παραμένετε απλός θεατής ενός εργα-
σιακού μεσαίωνα που επί των ημερών
σας έχει ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής.

Πώς είναι δυνατόν να ανέχεστε την
απάνθρωπη απασχόληση των υφιστα-
μένων σας «οκτώ – οκτώ», όταν άλλα
προβλέπονται από την υφιστάμενη νο-
μοθεσία, ενώ οι καταγγελίες είναι συγ-
κεκριμένες και αφορούν συγκεκριμένες
υπηρεσίες και διοικήσεις;

Πώς είναι δυνατόν να σας έχουμε
καταγγείλει πολλές φορές αυτό το φαι-
νόμενο και να αδιαφορείτε να ελέγξετε
τους ενόχους, όπως επιβάλλει μια χρη-
στή αστυνομική διοίκηση και μια ηγεσία
που θέλει να σέβεται και να τη σέβονται;
Τα ερωτήματα είναι αμείλικτα. Εφιστού-
με, λοιπόν, την προσοχή σας και κατ’
επέκτασιν όλης της αστυνομικής διοί-
κησης, προκειμένου υπάρξει η εκ μέ-
ρους σας ενεργοποίηση και έμπρακτη
διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμά-
των των συναδέλφων μας. Δεν μπορεί
να τους καλείτε να ανταποκριθούν στις

υποχρεώσεις τους ώστε οι εθνικές
εκλογές να διεξαχθούν στο επιβαλλό-
μενο περιβάλλον τάξης και ασφάλειας
και από την άλλη να τους επιφυλάσσετε
ανάρμοστες και επικίνδυνες για την
ασφάλειά τους καταστάσεις. Οι Ενώσεις
μας θα αξιοποιήσουν κάθε νόμιμο μέσο
για τη διεκδίκηση αποζημίωσης, από τις
επιπλέον εργατοώρες». 

Εξάλλου, έγκαιρα η Ομοσπονδία είχε
απευθυνθεί στο Αρχηγείο με αφορμή τις
προτάσεις που είχαν υποβάλλει η Ένω-
ση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας
και η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνο-
μικών Ορεστιάδας, ζητώντας την ενσω-
μάτωση της Αστυνομικής Εργασιακής
Νομοθεσίας στην ηλεκτρονική εφαρμο-
γή του police on line.

«Ενόψει των Δημοτικών Εκλογών και
των Ευρωεκλογών 2019, είναι δεδομέ-
νη για άλλη μια φορά η καταστρατήγη-
ση της νομοθεσίας που αφορά το εργα-
σιακό καθεστώς του αστυνομικού προ-
σωπικού. Κομμένα ρεπό, καθυστερημέ-

νη έκδοση υπηρεσίας με συνεχείς τρο-
ποποιήσεις, μη τήρηση του κυλιόμενου
ωραρίου εργασίας, εργασία άνω των
σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως, μη
χορήγηση των οφειλόμενων ημερησίων
αναπαύσεων κατά τις ημέρες του Σαβ-
βάτου ή της Κυριακής, καταδεικνύουν
ότι η κατάσταση έχει παραγίνει, ξεπερ-
νώντας τα όρια της νομιμότητας, και
εκτός από βασική υποχρέωση, είναι και
θέμα γοήτρου για την Ομοσπονδία, να
μπει ένα τέλος στην παράνομη εργασια-
κή εκμετάλλευση των συνάδελφων
μας», σημείωνε το σωματείο της Ορε-
στιάδος, λαμβάνοντας υπόψη και την
παλαιότερη πρόταση της Ε.Α.Υ Αχαΐας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προτεινό-
μενα, ο έλεγχος της διάταξης Υπηρεσίας
και οι τροποποιήσεις της πρέπει να γί-
νεται μέσω συστήματος POL ως εξής:

«Άμεση επεξεργασία του πηγαίου κώ-
δικα της εφαρμογής «Βιβλίο Υπηρε-
σίας» του police on line και ένταξη των
διατάξεων της προαναφερθείσας κείμε-

νης εργασιακής αστυνομικής νομοθε-
σίας στη συγκεκριμένη εφαρμογή, για
αυτοματοποίηση των καταχωρήσεων
χωρίς να είναι δυνατή η καταστρατήγη-
ση της νομοθεσίας.

Κατάργηση αυθαίρετης τροποποίησης
εκ μέρους της διοίκησης της εβδομαδι-
αίας υπηρεσίας, η οποία θα γίνεται μόνο
μετά από αίτημα της διοίκησης προς την
προϊστάμενη Διεύθυνση Αστυνομίας και
την λήψη της σχετικής έγκρισης που θα
βασίζεται σε θεσμοθετημένο πλαίσιο. 

Πιστεύουμε ότι με την εφαρμογή της
συγκεκριμένη πρότασης θα διασφαλι-
στεί η χρηστή διοίκηση και θα μπει ένα
τέλος στην αυθαιρεσία της διοίκησης.
Ταυτόχρονα, θα φέρει στο προσκήνιο
προς οριστική επίλυση, τα θέματα της
πρόσληψης νέων αστυνομικών, της δη-
μιουργίας νέων οργανικών θέσεων και
της ουσιαστικής αναδιάρθρωσης των
υπηρεσιών, αλλά και της θέσπισης των
επ’ αμοιβή ωρών υπερεργασίας των συ-
ναδέλφων μας».

ΕΝΩΣΕΙΣ

Καταγγελίες και προτάσεις για τις συνθήκες εργασίας 
κατά την προεκλογική περίοδο

ΗΈνωση Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Κορινθίας επανέρχεται στο
μείζον πρόβλημα της έλλειψης

ανθρώπινου δυναμικού με αποτέλεσμα
την διαιώνιση των δυσλειτουργιών των
υπηρεσιών και την περαιτέρω επιδείνω-
ση των συνθηκών εργασίας και των
κινδύνων της αστυνομικής υπηρεσίας.

Απτό παράδειγμα οι συνθήκες από-
δρασης από το ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Κορίνθου,
όπου το πρόβλημα παραμένει εδώ και

χρόνια, παρά τις κατά καιρούς και με
διάφορες αφορμές, παρεμβάσεις μας
τόσο σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επί-
πεδο. Το πρόβλημα της έλλειψης προ-
σωπικού εντοπίζεται συνολικά στις
αστυνομικές υπηρεσίες και δη στα
Αστυνομικά Τμήματα Λουτρακίου, Ξυ-
λοκάστρου-Ευρωστίνης και Αγίων Θε-
οδώρων, καθώς και στο ΤΑ Κορίνθου
και στο ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Κορίνθου, όπου
φρονούμε ότι πρέπει να δοθεί άμεση

προτεραιότητα κατά τις συμπληρωματι-
κές μεταθέσεις του τρέχοντος έτους.

Υπενθυμίζεται ότι ο νομός Κορινθίας,
βρίσκεται στην 5η θέση εγκληματικότη-
τας Πανελλαδικά, καθώς γειτνιάζει με
τους νομούς Αττικής και Αχαΐας, είναι
γεωγραφικός κόμβος, παρουσιάζει ιδι-
αίτερα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά
(πέντε κύριοι καταυλισμοί ΡΟΜΑ, δια-
μένει μόνιμα πλήθος αλλοδαπών λόγω
της απασχόλησης σε γεωργικές εργα-

σίες), ενώ τη θερινή περίοδο ο πληθυ-
σμός του σχεδόν τριπλασιάζεται.

Η Ομοσπονδία με βάση τις καταγγε-
λίες της Ένωσης, απευθύνθηκε στην
ηγεσία και ζήτησε να εξεταστεί σοβαρά
το αίτημα της Πρωτοβάθμιας Ένωσής
μας ώστε να δοθεί άμεση λύση σε ένα
χρονίζον πρόβλημα, ανακουφίζοντας το
αστυνομικό προσωπικό από τις παρε-
νέργειες που επιφέρει σε αυτό, αλλά και
την τοπική κοινωνία από τις δυσλει-

τουργίες των αστυνομικών μας υπηρε-
σιών.

Με άλλο έγγραφό του προς τον
ΓΠΑΔ Πελοποννήσου Υποστράτηγο κ.
Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο, αναφέ-
ρεται στο σχέδιο ΠΕΡΣΕΑΣ και προτείνει
συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωσή
του (μείωση των εποχούμενων περιπο-
λιών στο Νομό, ανά βάρδια από πέντε
σε τέσσερις εφόσον δεν το επιτρέπουν
οι συνθήκες κ.λπ.).

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Ενίσχυση της Δ.Α. Κορινθίας με αστυνομικό προσωπικό 
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Καθοριστική η συμβολή της Π.Ο.ΑΣ.Υ. 
για την ενότητα της αστυνομικής οικογένειας

Είναι εξαιρετική τιμή, μεγάλη η χαρά και απε-
ρίγραπτη η συγκίνηση να είμαι κοντά σας.
Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε για την πρόσκλη-

ση, για την τιμητική πρόσκληση μετά την αποστρα-
τεία μου, τον Αύγουστο του 2018. Είναι η δεύτερη
φορά που δημόσια αναφέρομαι σε συναδέλφους.
Η πρώτη ήταν στη Θεσπρωτία, σήμερα, το κορυ-
φαίο όργανο, η Ομοσπονδία, η Π.Ο.ΑΣ.Υ., με καλεί
και με τιμάει ιδιαίτερα για να απευθύνω ένα χαιρε-
τισμό στο συνέδριο. 30 χρόνια Π.Ο.ΑΣ.Υ., επι-
τρέψτε μου με πολύ σεβασμό να πω, 20 χρόνια δι-
κά μου στην ενημέρωση των συναδέλφων, μέσω
της Π.Ο.ΑΣ.Υ., για τα μισθολογικά, συνταξιοδοτικά,
ασφαλιστικά θέματα. (…) Πέρασαν τα χρόνια, υπη-
ρέτησα τα τελευταία οκτώ χρόνια από το Επιτελείο
του Αρχηγείου, την καρδιά του οργανισμού της
Αστυνομίας σε νευραλγικές θέσεις. Ήμουν μαζί
σας, ήμουν δίπλα σας πάντα και αυτό με κάνει να
νιώθω πολύ οικεία, να νιώθω πραγματικά σαν το
σπίτι μου σήμερα.

Στην Ηγουμενίτσα, πριν ένα μήνα, τυχαία μίλησα
για την ενότητα της αστυνομικής οικογένειας. Επι-
τρέψτε μου κάποιες σκέψεις κύριε πρόεδρε. Μας
ενώνουν πολλά και τίποτα δεν μας χωρίζει. Για μία
γνήσια φυσική ηγεσία της Αστυνομίας που αποδέ-
χεται τις σύγχρονες αρχές της συναισθηματικής νοη-
μοσύνης στη διοίκηση των οργανισμών, όπως είναι
η Ελληνική Αστυνομία των 55.000 ενστόλων και πο-
λιτικών υπαλλήλων, το αστυνομικό προσωπικό, αυτό
που εσείς όλοι εκπροσωπείτε, είναι ο πολλαπλασια-
στής ισχύος για μία Αστυνομία δημοκρατική, σύγ-
χρονη, αποτελεσματική, μα πάνω από όλα ανθρώπι-
νη, κοντά στην κοινωνία, κοντά στον πολίτη.

Επιτρέψτε μου να τοποθετηθώ πως καμία ιδεο-
λογία, καμία θεωρία, κανένας προγραμματισμός,

κανένας σχεδιασμός δεν μπορεί να υποκαταστήσει,
σε καμία περίπτωση, το μεγάλο πλεονέκτημα της
ενότητας της μεγάλης αστυνομικής οικογένειας. Σε
αυτό τον στόχο υπήρξε καθοριστική η συμβολή της
Π.Ο.ΑΣ.Υ.. Ο συνδικαλισμός, η Π.Ο.ΑΣ.Υ., σήμερα
που μιλάμε, που είμαι στο συνέδριό σας, έχετε κα-
θήκον συνδρομής, συμπόρευσης με τη διοίκηση
για την υπηρέτηση του στόχου της ενότητας του
σώματος. Θα μπορούσα να πω ότι έχετε και ένα
άλλο καθήκον. Έχετε και ένα καθήκον ελέγχου με
την άσκηση δημόσιας κριτικής, αν ο στόχος αυτός
δεν υπηρετείται στον επιθυμητό ή εφικτό βαθμό για
την ενότητα της αστυνομικής οικογένειας. Είστε με
λίγα λόγια, θα μπορούσα να πω, θεσμικά θεματο-
φύλακες της ενότητας της μεγάλης αστυνομικής
οικογένειας.

Κύριε πρόεδρε, εγώ έχω τη δυνατότητα σήμερα,
απελευθερωμένος από τις υποχρεώσεις του σώμα-
τος, να πω πως τίποτε δεν θα είχε γίνει στην Αστυ-
νομία, κανένας στόχος δεν θα είχε εύκολα υπηρε-
τηθεί, αν δεν υπήρχε η ενότητα και η αποφασιστι-
κότητα του συνδικαλιστικού κινήματος και της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. κυρίαρχα. Γιατί κύριε πρόεδρε, έχετε το
πλεονέκτημα να είστε η πολυπληθέστερη Ομο-
σπονδία, και εξ αυτού του λόγου, να μιλήσουμε με
όρους πολιτικής οικονομίας, είστε η μεγαλύτερη
ομάδα πίεσης προς την κεντρική διοίκηση. Οφείλω
σήμερα δημόσια να καταθέσω κάτι που όλοι το
γνωρίζετε. Πολλές φορές η στρατηγική διεκδίκη-
σης αιτημάτων, κυρίως οικονομικών, τα τελευταία
χρόνια, που είχε το αρχηγείο ή και το υπουργείο
Δημοσίας Τάξεως ή Προστασίας του Πολίτη, πολ-
λές φορές δεν είχε αποτέλεσμα, είτε σαν αρχηγείο
είτε σαν υπουργείο. Τότε, οι συνδικαλιστές, και η
Π.Ο.ΑΞΙ.Α. και η Π.Ο.ΑΣ.Υ. κυρίαρχα, αναλάμβανε

ρόλο υπεύθυνο, μαχητικό, διεκδικητικό, πέρα από
πολιτικές αναφορές και εξαρτήσεις, μα κυρίαρχα
επιτρέψτε μου, πέρα από οποιαδήποτε κομματική
κηδεμονία. Και αυτά που πετύχαινε το αρχηγείο και
το υπουργείο, ως ένα μεγάλο βαθμό, είχαν τη
σφραγίδα του συνδικαλιστικού χώρου. Αυτή είναι
μία μεγάλη αλήθεια και αισθάνομαι την ανάγκη σή-
μερα να την καταθέσω δημόσια. Γνωρίζει ο κύριος
Γερακαράκος ή ο κύριος Κατσιαμάκας, χωρίς να
τους καλέσω ποτέ -υπηρέτησα περίπου 5-6 χρόνια
σαν αντιστράτηγος το σώμα, επιτελάρχης υπαρχη-
γός, αρχηγός- ποτέ δεν του ζήτησα τίποτε όταν
αντιλαμβάνονταν ότι είχαμε προβλήματα στη διεκ-
δίκηση. Ήταν πάντα παρόντες και αποτελεσματικοί.
Γιατί η αστυνομία κύριε πρόεδρε, ποτέ δεν σας
ένιωσε απέναντι. Σας μιλώ εν τιμή, ήμουν πάντα
δίπλα σας. Είσαστε πάντοτε κοντά μου, οριοθετη-
μένοι οι ρόλοι. Με σεβασμό οφείλω να ομολογήσω
πως δεν τα κάναμε όλα, δεν τα έκανα όλα όσο
ήμουν αρχηγός. Οι παράμετροι σε συνθήκες πολ-
λές φορές δεν επιτρέπουν αυτό που επιθυμούμε
και όσα κάναμε δεν ήταν ολόσωστα για τους ίδιους
λόγους που προανέφερα. Σας κοιτώ όμως στα μά-
τια, σας μιλώ, με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια, προσήλ-
θα ως αρχηγός στο συνδικαλιστικό χώρο. Με ειλι-
κρίνεια, με εντιμότητα μίλησα μαζί σας. Είχαμε διά-
λογο και προσπαθήσαμε και καταφέραμε όσα μπο-
ρούσαμε. Αυτά μπορέσαμε, αυτή είναι η ζωή, αυτή
είναι η πραγματικότητα. 

Θέλω να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου
για την εκτίμηση, την αγάπη που τρέφετε και στην
ενέργεια και στην αποστρατεία στο πρόσωπό μου.
(…) Ανταποδίδω από τα βάθη της καρδιάς μου την
αγάπη σας, την εκτίμησή σας με απεριόριστη αγάπη
και σεβασμό.

Σας παρακολουθώ πάντα με διακριτικότητα και
πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και χαίρομαι περισσότερο
τώρα για τις επιτυχίες σας από ό,τι πριν. Κύριε
πρόεδρε απευθυνόμενος στους συνέδρους, στις
συναδέλφους και στους συναδέλφους θα έλεγα
τούτο. Αν ψάξουμε διαχρονικές αξίες του αστυνο-
μικού οργανισμού στο θεσμό αλλά και στο συνδι-
καλισμό, ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά, θα μου
επιτρέψετε να πω, είναι η συνέχεια, ως προϋπόθε-
ση για ζωντανούς οργανισμούς. Για να υπάρξει συ-
νέχεια στη ζωή πρέπει να υπάρχει ενότητα.

Σας καλώ λοιπόν όλους να είστε ενωμένοι. Να εί-
στε αγαπημένοι και αν είστε ενωμένοι θα έχετε και
συνέχεια και αν έχετε συνέχεια θα έχετε και επιτυ-
χίες. Επιτυχίες για το συνδικαλισμό, επιτυχίες για την
Αστυνομία, επιτυχίες για την κοινωνία, για τον πο-
λίτη, για έναν πολίτη που περνά δύσκολα τα τελευ-
ταία, πάνω από δέκα χρόνια. Και επιτρέψτε μου να
πω, πως έχει ανάγκη τη δημόσια Αστυνομία, δηλαδή
την Ελληνική Αστυνομία. Σας ευχαριστώ πολύ.

Η Νέα Αστυνομία συνεχίζει τις αναζητήσεις της στο μακρινό
παρελθόν των ελληνικών αστυνομικών χρονικών. Σήμερα,
αναδημοσιεύουμε άρθρο από το περιοδικό της Αστυνομίας
Πόλεων, Αστυνομικά Χρονικά (τεύχος 10-1980) που αναφέρεται
στην κιβδηλεία:

Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα, η διοίκηση είχε
οικονομικές δυσχέρειες. Εμαστίζετο «από άχρηματία, από
«διαρκή ασπραρρωστίαν». Οι φόροι, οι έρανοι και οι
προαιρετικές εισφορές ελάχιστα απέδιδαν. Τότε παρουσιάστηκε
και μάλιστα σε μεγάλη έκταση η κιβδηλοποιία, η κοπή δηλαδή
ψευδών νομισμάτων τα οποία όμως όπως είναι γνωστό,
δύσκολα μπορούν να διακριθούν από τα γνήσια στην
κυκλοφορία. Τότε ήταν το τουρκικό νόμισμα, το ασημένιο, το
γρόσι. Κυκλοφορούσαν κέρματα του μισού και των 1, 2, 3, 5
και 6 γροσιών. Κυκλοφορούσαν και ισπανικά, βενετικά και άλλα.
Υπήρχε και το χρυσό φλουρί.

Η κιβδηλεία συνήθως γινόταν στα τουρκικά νομίσματα. Η
διοίκηση ανησύχησε και εξέδωσε αυστηρές διαταγές. Όποιος
«κούρευε», δηλαδή αλλοίωνε κατά διάφορους τρόπους την
εσωτερική τους αξία, ετιμωρείτο με ποινή από 100 έως 1.000
γρόσια. Για τους κιβδηλοποιούς αποφασίστηκε η ποινή του
θανάτου. Γι’ αυτό τότε εξεδόθησαν οι εξής διαταγές:

«Προσωρινή διοίκησις της Ελλάδος 
Το εκτελεστικόν σώμα
Επειδή η διοίκησις έχει πληροφορηθεί ότι πολλοί

παραχαράκται και κιβδηλοποιοί ευρισκόμενοι εις πολλά μέρη της
Ελληνικής επικράτειας και μάλιστα κατά την Πελοπόννησον,
ηχρήστευσαν τα νομίσματα και προξενείται εκ τούτου μεγάλη
δυσκολία εις τα συναλλάγματα, Διατάττει:

Α) να ληφθούν τα πλέον δραστήρια μέτρα εις ανακάλυψη των
κερδοσκόπων και παραχαρακτών

Β) οι τοιούτοι να κρίνονται με όλη την αυστηρότητα των
νόμων και να παιδεύονται 

Γ) Όστις ανακαλύψει κιβδηλοκόπο ή κιβδηκολοποίον να
αμείβεται 

Δ) Οι υπουργοί των Εσωτερικών και της Αστυνομίας να
ενεργείσωσι την παρούσαν διαταγήν

Εν Τριπολιτσά τη 9η Μαΐου 1823 
Ο Πρόεδρος 
Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης»

Ο Παπαφλέσσας που ήταν τότε υπουργός των Εσωτερικών,
μόλις έλαβε τη διαταγή αυτή εξαπέλυσε αμέσως και την δική του
διαταγή προς τον Έπαρχον:

«...Διατάττεσαι δια του παρόντος
α. Νά διακηρύξης είς όλην τήν έκτασιν τής επαρχίας σου αύτό

τούτο,
β. Νά διορίσης Ανθρώπους, είς τό νά παρατηρώσι καί νά

έρευνώσι μέ ακρίβεια, αν είς κανέν μέρος εύρίσκωνται τοιοΰτοι
παραχαράκται.

γ. Νά ύποσχεθής είς έκείνον, όστις ήθελεν ανακαλύψει
κανέναν τοιούτον κιβδηλοποιόν, ότι θέλει αμείβεται αναλόγως. 

δ. Αν αποδειχθή κανένας τοιούτος, νά τόν συλλαμβάνης καί
δέσμιον νά τόν άποστέλης πρός τήν Διοίκησιν, ή έγγράφως νά
τόν γνωστοποιής, διά νά λαμβάνη τά επίχειρα τής κακουργίας
του».

Το σπουδαίο είναι πως μερικοί παραχαράκτες που
συνελήφθησαν και τιμωρήθηκαν παραπονέθηκαν για την αδικία
που τους έγινε, λέγοντας «εμείς τα κάλπικα τα δίνουνε στο
τουρκικό και αγοράζουμε ζωντανά κι άλλα πράγματα και τα
φέρναμε εδώ. Οι διοικήσεις αντί να μας τιμωρούν έπρεπε να μας
αμείβουν.

Η επαναστατημένη πάντως Ελλάς είχε αισθανθεί τότε την
ανάγκη της κοπής δικών της νομισμάτων. Το άρθρο μ.δ. της
Συνελεύσεως της Επιδαύρου του 1822 όρισε ότι «Τό

Βουλευτικόν Σώμα θέλει διατάξει νέον σύστημα νομισμάτων,
χαραττομένων είς τό όνομα του Εθνους,
διά του Εκτελεστικού Σώματος».
Ακολούθως συνεστήθη σ' ένα μοναστήρι
του Αργους τό πρώτο ελληνικό
νομισματοκοπείο, και έκλήθη από τα
Ψαρά ό Αρμένιος Κιρκόρ, ο
Κιρκόρης, ως πρώτος
νομισματοκόπος. Η
κάθοδος όμως του
Δράμαλη ματαίωσε τα
σχέδια. Αργότερα
ελήφθησαν και άλλες
σχετικές αποφάσεις,
αλλά καμμιά δέν
πραγματοποιήθηκε.
Χρειάσθηκε να έλθει ό
Καποδίστριας, για να
αποκτήσει η Ελλάς δικό
της νόμισμα και να εξαλειφθή η κιβδηλία».

(Αστυνομικά Χρονικά, 1980, τεύχος 10)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΑΜΙΜΗΤΑ Η κιβδηλοποιία κατά το 1821

Κατάθεση ψυχής στο 29ο συνέδριο από τον τέως Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας αντιστράτηγο ε.α. κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα



Μια μακρά παρατεταμένη κρίση θε-
σμών και αξιών κορυφώνεται με τις

αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις κατά τις
οποίες ο κυρίαρχος λαός εκφράζεται με την
ψήφο του και χαράζει το αύριο με την ελπίδα
ότι θα ‘ρθουν καλύτερες μέρες… Η Ελληνική
Αστυνομία, θεματοφύλακας αυτής της διαδικα-
σίας, στις επάλξεις του καθήκοντος. Δυστυχώς
όμως, οι πολιτικοί μας ταγοί στάθηκαν κατώ-
τεροι των περιστάσεων. Η προβλεπόμενη εκλο-
γική αποζημίωση απέχει παρασάγγας από τα
επιθυμητά πλαίσια.  Περιορίστηκε και πάλι στα
όρια του «φιλοδωρήματος» και δεν πλησίασε
καν την κοινώς αποδεκτή αποζημίωση της ερ-
γασίας μιας τάξης ενστόλων που αποδεδειγμέ-
να ασκούν επικίνδυνο λειτούργημα.

Εύλογη η αντίδραση της Ομοσπον-
δίας μας στα καμώματα της πολιτικής

και φυσικής ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνο-
μίας. Η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες
έκλεισε έναν ιστορικό κύκλο μιας ηγεσίας
που θα μείνει στην ιστορία για πολλά αρνη-
τικά συμπτώματα, παρά τις καλές προθέσεις
και τον παραγωγικό διάλογο που είχε σχη-
ματιστεί τα πρώτα χρόνια της απερχόμενης
διακυβέρνησης. Θεσμικές αλλαγές στην εκ-
παίδευση, η απεμπλοκή της αστυνομίας από
τα γήπεδα, η εκπροσώπησή μας στο ΔΣ του
ΜΤΣ και άλλα αιτήματά μας, έμειναν στα μισά
του δρόμου με αποκλειστική ευθύνη της
Ηγεσίας. Θα μπορούσαν να είχαν θεσμοθε-
τηθεί  πολλούς πολλούς μήνες πριν και όχι
να είχαν αφεθεί στην …τύχη τους.

Με μελανά χρώματα θα γραφτούν στα
συνδικαλιστικά χρονικά οι αποφάσεις

της απερχόμενης πολιτικής ηγεσίας για τον πε-
ριορισμό των συνδικαλιστικών διευκολύνσεων.
Η απόφαση της κας Όλγας Γεροβασίλη, να κα-
ταργήσει μονομερώς την απόφαση του προκα-
τόχου της κ. Νίκου Τόσκα για τις συνδικαλι-
στικές άδειες, αποτελεί πράξη εχθρική προς το

συνδικαλιστικό μας κίνημα και ως τέτοια αντι-
μετωπίζεται με κάθε νόμιμο μέσο. Δεν θα επι-
τρέψουμε σε κανέναν να υπονομεύει τη συν-
δικαλιστική μας λειτουργία. Η συνδικαλιστική
άδεια είναι δικαίωμα που κατακτήθηκε με αγώ-
νες και θυσίες των πρωτεργατών του συνδικα-
λιστικού μας κινήματος. Δεν είναι προνόμιο
ούτε χάρη κανενός.

Η αναθεώρηση του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας και του Ποινικού Κώδικα,

κατά  κοινή παραδοχή, έπρεπε να έχει γίνει
προ πολλού. Η αναγκαιότητα αυτή είχε φανεί
πριν από δεκαετίες και με σύμφωνη γνώμη
των πολιτικών κομμάτων είχε ξεκινήσει από
αρμόδια μεικτή επιστημονική ομάδα η τρο-
ποποίηση πολλών άρθρων και διατάξεών του.
Έτσι, συμφωνήθηκαν οι αλλαγές και τα σχε-
τικά κείμενα είχαν πάρει το δρόμο τους για
το κοινοβούλιο. Κάπου εκεί φάνηκαν όμως
και οι πρώτες αστοχίες οι οποίες προκάλε-
σαν έντονες αντιδράσεις τόσο από το συν-
δικαλιστικό μας κίνημα όσο και από άλλους
συνδικαλιστικούς φορείς και πολιτικά κόμ-

ματα. Μάλιστα, η όλη διαδικασία τινάχθηκε
στον αέρα λόγω της προεκλογικής περιόδου
και της αναπόφευκτης πολιτικοποίησης –
κομματικοποίησης της κυβερνητικής πρωτο-
βουλίας. Το ερώτημα βεβαίως παραμένει.
Μετά τις εκλογές και εφόσον υπάρξει πολι-
τική αλλαγή, θα διορθωθούν τα κακώς κεί-
μενα;

Οι αρχαιρεσίες στην Ένωση Αστυνομι-
κών Υπαλλήλων Αθηνών για την ανά-

δειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου σημαδεύτη-
καν από τη μεγαλύτερη στην ιστορία της Ένω-
σης, συμμετοχή. Ψήφισαν 6.348 συνάδελφοι
και συναδέλφισσες, ποσοστό περίπου 80% του
συνόλου των εγγεγραμμένων μελών. Η αξιοση-
μείωτη αυτή συμμετοχή δίνει δύναμη στο προ-
εδρείο της μεγαλύτερης αστυνομικής ένωσης
της χώρας και της Ομοσπονδίας, βεβαίως. Ευ-
χόμαστε σε όλα τα εκλεγέντα μέλη του νέου
Δ.Σ. καλή δύναμη και καλούς αγώνες. Τα προ-
βλήματα παραμένουν και μας προ(σ)καλούν για
νέους ενωτικούς αγώνες.

16

Και πολιτικές αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση της ηγεσίας
για τις μεταθέσεις μέσα στην προεκλογική περίοδο. Με βάση
τις καταγγελίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων Π.Ο.ΑΣ.Υ.

και Π.Ο.ΑΞΙ.Α. για σύγκληση του Ανωτέρου Συμβουλίου Μεταθέσε-
ων Αξιωματικών ένα 24ωρο πριν από την επίσημη προκήρυξη εκλο-
γών, τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν δριμεία κριτική στην
ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Ο αρμόδιος τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της Νέας Δημο-
κρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος μίλησε για ενέργεια πρωτοφανή,
απαράδεκτη και καταδικαστέα, που πλήττει ευθέως την εικόνα της
Ελληνικής Αστυνομίας.

«Ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., που στιγμάτισε τη θητεία του με τις έκτα-
κτες κρίσεις στην αστυνομία, αλλά και με την παρουσία του ως με-
ταφερόμενος οπαδός-χειροκροτητής σε κομματικές εκδηλώσεις του

ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζει να συμπεριφέρεται προκλητικά και ανάρμοστα με
τη θέση και το αξίωμά του» ανέφερε με γραπτή δήλωσή του. Και
πρόσθεσε: «Αυτήν τη φορά, με διαδικασίες εξπρές, ξένες προς κάθε
νομιμότητα και ηθική, προαναγγέλλει σύγκληση του Ανώτερου Συμ-
βουλίου Μεταθέσεων Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., 24 μόλις ώρες πριν
εισέλθουμε και επισήμως στην προεκλογική περίοδο, με προφανή
σκοπό την εξυπηρέτηση “ημετέρων”. Πρόκειται για ενέργεια πρωτο-
φανή, απαράδεκτη και καταδικαστέα, που πλήττει ευθέως την εικόνα
της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ υπονομεύει το ηθικό των στελεχών
της με την ωμότητα της κομματικής μεροληψίας της ηγεσίας της».

Επίσης, η υπεύθυνη Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη της
Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής κα Εύη Χριστοφιλοπούλου, τόνισε:
«Δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο στην κυβέρνηση! Δεν θα αφήσουν
τίποτα όρθιο! Συγκαλούν τα δύο συμβούλια μεταθέσεων το προσεχές

Σάββατο, λίγες μέρες πριν προκηρυχθούν οι εκλογές, για να βολέ-
ψουν ημετέρους Αστυνομικούς και Αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. Θα
τους ζήλευε ακόμη και ο Μαυρογιαλούρος». 

Από την πλευρά της, η υπουργός Προστασίας του Πολίτη κα Όλγα
Γεροβασίλη υποστήριξε ότι «Η ΕΛ.ΑΣ. έχει τον ρόλο της, τις δομές
της, τους μηχανισμούς της. Και δρα, σε συνέχεια και του κράτους,
συνεχώς. Τα ζητήματα ασφάλειας δεν διακόπτονται για λόγους πο-
λιτικής σκοπιμότητας. Δεν διστάζουν λοιπόν να ρίξουν λάσπη στο
ίδιο το αστυνομικό σώμα, τόσο στους επιτελείς του, τους αξιωμα-
τικούς της ΕΛ.ΑΣ., όσο και στους αστυνομικούς του δρόμου, που
κάθε μέρα δίνουν τη μάχη για τα ζητήματα αυτά […] Βλέπουμε “κα-
ταγγελίες” για ρουσφέτια, για το τι γίνεται στην προεκλογική περίο-
δο, μιλάνε για μεταθέσεις στην ΕΛΑΣ […] Είναι τακτικός ο χρόνος
που γίνονται, γίνονται κάθε χρόνο την ίδια εποχή».

( )

ΑΤ-ΑΞΙΕΣ
Θύελλα αντιδράσεων για τις προεκλογικές μεταθέσεις

είπαν &
έγραψανεκΚΕΝΤΡΙκός

«Ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., 
που στιγμάτισε τη θητεία του 
με τις έκτακτες κρίσεις 
στην αστυνομία, αλλά και 
με την παρουσία του, 
ως μεταφερόμενος 
οπαδός-χειροκροτητής, 
σε κομματικές εκδηλώσεις 
του ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζει 
να συμπεριφέρεται προκλητικά
και ανάρμοστα με τη θέση 
και το αξίωμά του».

Μάξιμος Χαρακόπουλος
Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της
Νέας Δημοκρατίας

«Είναι υπεραπλούστευση 
να μιλάει κάποιος για 
την ασφάλεια ταυτισμένη μόνο
με την δράση της Αστυνομίας
και όποιος συζητά για οτιδήποτε
άλλο, προληπτικές δράσεις,
συνεργασίες φορέων, 
της κοινωνίας των πολιτών, 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
της Αστυνομίας, όλα αυτά
βαφτίζονται “ανοχή 
στην παραβατικότητα” 
εκ μέρους της κυβέρνησης».

Όλγα Γεροβασίλη 
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη
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Το φωτογραφικό στιγμιότυπο, κά-
που στη Νότια Ουαλία, δεν θα μπο-
ρούσε να περάσει απαρατήρητο από
τους φίλους της αστυνομίας μιας
χώρας, όπως η δική μας, που απέ-
χει πολύ από κάτι αντίστοιχο.
100% γυναικείο πλήρωμα (ARV -
Armed Response Vehicle) στην Ελ-
ληνική Αστυνομία δεν προβλέπεται
στο επόμενο ορατό διάστημα. Αλλά
όπως επισημαίνει και μια φίλη της
στήλης, «όλα είναι εφικτά για τις
γυναίκες, όταν το θέλουν»…

100% γυναικείο
πλήρωμα


