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Έκδοση της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Αστυνομικών 

Υπαλλήλων που έχει

στις τάξεις της 58 πρωτοβάθμιες

οργανώσεις και 40.000 μέλη

www.poasy.gr
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neaastynomia@poasy.gr

Αθήνα, Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27

τηλ.: 210.7770.685

fax: 210.7770.682

Εκδότης

Γρηγόρης Γερακαράκος

Υπεύθυνος έκδοσης

Σταύρος Φέτκος
Γραμματέας Δημοσίων & 

Διεθνών Σχέσεων

Συντακτική Ομάδα

Σπύρος Λιότσος
Αθανάσιος Αθανασόπουλος

Σχεδιασμός - Σελιδοποίηση

www.2plus1.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα 

δεν εκφράζουν υποχρεωτικά 

τις θέσεις της ιδιοκτησίας

ή της σύνταξης 

της «Νέας Αστυνομίας».

Συναδέλφισσες,
συνάδελφοι
Η πραγματοποίηση στην
Αθήνα της Φθινοπωρινής
συνόδου της Eurocop,
επιβεβαιώνει την απήχηση
που βρίσκει η δράση 
της Ομοσπονδίας μας 
και εκτός συνόρων. 
Σε μια περίοδο 
που στην Ευρώπη
επικρατεί έντονος
προβληματισμός 
για την αντιμετώπιση 
των σύγχρονων απειλών, 
ο ρόλος και ο λόγος 
της Ομοσπονδίας μας 
για τα κρίσιμα αυτά
ζητήματα, είναι
καθοριστικός. 
Η δική σας συμβολή 
στην προσπάθεια 
της Ομοσπονδίας για μια
ακόμα πιο εξωστρεφή και
παραγωγική δράση, είναι
επίσης αδιαμφισβήτητη. 

S M S

Τ
ην Παρασκευή, 18-10-2019, απογευματινές

ώρες, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Προ-

στασίας του Πολίτη εποικοδομητική συνάντηση

εργασίας, για οικονομικής και ασφαλιστικής φύσεως

θέματα, που αφορούν το σύνολο του αστυνομικού

προσωπικού της πατρίδας μας.

Στην εν λόγω σύσκεψη συμμετείχαν από την πλευρά

της Ομοσπονδίας μας, ο Πρόεδρος, κ. Γρηγόριος Γε-
ρακαράκος και ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, κ. Βα-
σίλης Πανταζής, ενώ από την πλευρά του Υπουργείου,

ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυ-
σοχοΐδης και ο Υποστράτηγος στο Γραφείο Υπουργού,

κ. Στυλιανός Βολυράκης.
Ειδικότερα, συζητήθηκαν η αντισυνταγματικότητα

του ισχύοντος ειδικού μισθολογίου Σωμάτων Ασφα-

λείας & Ενόπλων Δυνάμεων και η ανάγκη δημιουργίας

ενός νέου, δίκαιου και προσαρμοσμένου στις σύγχρο-

νες ανάγκες – απαιτήσεις του αστυνομικού προσωπι-

κού μισθολογίου, ενώ από την πλευρά μας καταθέσαμε

στον κ. Υπουργό και αντίγραφο της υπ’ αριθ.

852/2019 απόφασης της διευρυμένης – 7μελούς

σύνθεσης του ΣΤ΄ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρα-

τείας. Επίσης, θέσαμε υπ’ όψιν του κ. Υπουργού, το

αίτημά μας για την επέκταση του επιδόματος παραμε-

θορίου σε όλες τις περιοχές της χώρας που έχουν σύ-

νορα και την επαναχορήγηση των ειδικών επιδομάτων

που καταργήθηκαν ή περιορίστηκαν με τις διατάξεις

του ν.4472/2017, τα οποία κρίνονται απολύτως απα-

ραίτητα για το αστυνομικό προσωπικό, καθώς και για

τη λειτουργία του Σώματος.

Παράλληλα, συζητήθηκαν η καθυστέρηση έκδοσης

του οριζόμενου στις διατάξεις του ν.4336/15 προ-

εδρικού διατάγματος για τον καθορισμό της διαδικα-

σίας υπολογισμού των δαπανών μετακίνησης των

υπηρετούντων στα Σ.Α. και στις Ε.Δ., η εξόφληση των

υπομνημάτων παρελθόντων ετών και η μηδενική επι-

βάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού για το σύνολο

των δράσεων που αφορούν τις προσφυγικές – μετα-

ναστευτικές ροές.

Τέλος, αναλύθηκαν θέματα που αφορούν, τόσο τα

ασφαλιστικά μας Ταμεία, όσο και το Ίδρυμα Εξοχές

Ελληνικής Αστυνομίας.  

Ο κ. Υπουργός, μετά την παραπάνω συζήτηση, μας

γνώρισε ότι θα προσπαθήσει για την αποκατάσταση

των οικονομικών και ασφαλιστικών αδικιών που προ-

έκυψαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, σε

συνεργασία με τον Πρωθυπουργό της χώρας και τα

συναρμόδια Υπουργεία. Επίσης, μας ενημέρωσε ότι

βρίσκεται σε τελικό στάδιο (κατατίθεται άμεσα) η νο-

μοθετική ρύθμιση για την εξόφληση υπομνημάτων πα-

ρελθόντων ετών & ληξιπρόθεσμων οφειλών, ύψους

42 εκατ. ευρώ περίπου, η επέκταση των δόσεων της

κράτησης, υπέρ του ΤΕΑΠΑΣΑ, που αφορά την κατη-

γορία των νεοεξερχόμενων αστυφυλάκων και τους

υπαστυνόμους, καθώς και η συνυπηρέτηση των υπη-

ρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και των συζύγων

τους που είναι εκπαιδευτικοί.

Τέλος, για τα θέματα που αφορούν το ΤΕΑΠΑΣΑ

(τροποποίηση διατάξεων ν.3655/2008 &

ν.1884/1990, έκδοση Οργανισμού λειτουργίας, άμε-

ση είσπραξη εσόδων, τροποποίηση προϋπολογισμού

για τα διαθέσιμα των δανείων έτους 2020 και ανα-

μόρφωση πλαισίου ειδικού λογαριασμού ΤΠΑΣ), το

Μετοχικό Ταμείο Στρατού (διεύρυνση του ΔΣ με τη

συμμετοχή εκπροσώπων εργαζομένων και Αρχηγείου

της Ελληνικής Αστυνομίας, κάλυψη θέσεων ευθύνης,

όπως Αντιπρόεδρος ΜΤΣ, Αναπληρωτής Γενικός Διευ-

θυντής Ταμείου κ.ά. από αστυνομικούς), καθώς και το

Ίδρυμα Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας (επανεξέταση

του υπάρχοντος πλαισίου λειτουργίας, προς μια αυτό-

νομη, ανεξάρτητη και ευέλικτη κατεύθυνση, αναμόρ-

φωση των παροχών του κ.ά.), δεσμεύτηκε ότι θα

υπάρχει συνεχής δίαυλος επικοινωνίας, μεταξύ του Οι-

κονομικού Τμήματος της Ομοσπονδίας μας και του

Γραφείου του, προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσες

λύσεις στα εν λόγω ζητήματα, δεδομένου ότι αυτά

έχουν αντίκτυπο στο παρόν και στο μέλλον του αστυ-

νομικού προσωπικού.

Η Ομοσπονδία μας, ως η πλέον αντιπροσωπευτική

και πολυπληθέστερη συνδικαλιστική οργάνωση των

Ελλήνων Αστυνομικών, θα συνεχίσει τις συναντήσεις

εργασίας με τους αρμόδιους αξιωματούχους του

Υπουργείου και εν γένει της Κυβέρνησης, προκειμένου

να προωθηθούν προς επίλυση όλα τα εκκρεμή υπερώ-

ριμα αιτήματα του κλάδου μας.

Συνάντηση εργασίας για την αποκατάσταση
των οικονομικών και ασφαλιστικών αδικιών 

Με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη συναντήθηκε η Ομοσπονδία μας

ΧΙΛΗ 
Βίαιες ταραχές ξέσπασαν στη Χιλή με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και να τραυματιστούν
δεκάδες άνθρωποι. Αφορμή, η αύξηση των εισιτηρίων στο Μετρό. 
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Η ατζέντα του μήνα

Ερχόμαστε 
από μια σκοτεινή άβυσσο·

καταλήγουμε 
σε μια σκοτεινή άβυσσο· 

το μεταξύ φωτεινό διάστημα 
το λέμε Ζωή.

Νίκος Καζαντζάκης
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοινώνει συνεχώς διάφορα μέτρα για την αντιμετώπιση 

του μεταναστευτικού και προσφυγικού προβλήματος. Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει 
και στη χώρα μας προσλαμβάνει νέες διαστάσεις.

“

Ο
ι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας με κοινό έγγραφό

τους ζητούν από τους αρμόδιους υπουργούς να προβούν

στην αποκατάσταση της αδικίας που συντελείται με το να

καταλογίζονται από το δημόσιο πρόστιμα σε όσους εκ παραδρο-

μής δεν έχουν υποβάλλει τις παλιές συμπληρωματικές δηλώσεις

πόθεν έσχες. Ειδικότερα, στο σχετικό αίτημα  προς τον Υπουργό

Οικονομικών κ. Χρήστο ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ, τον Υπουργό Προστασίας

του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ, τον Υπουργό Ναυτιλίας και

Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ και τον Υπουργό

Δικαιοσύνης κ. Κώστα ΤΣΙΑΡΑ, τονίζεται:

«Αξιότιμοι Κύριοι,

Όπως γνωρίζετε, με το ν.4571/2018 θεσπίστηκε η εκ νέου

υποχρέωση υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης πα-

ρελθόντων ετών, με αποτέλεσμα όλο το ανθρώπινο δυναμικό των

Σωμάτων Ασφαλείας να υποχρεωθεί να ακολουθήσει τη διαδικασία

αυτή, υποβάλλοντας συμπληρωματικές δηλώσεις πόθεν έσχες

ετών 2016 (χρήση 2015)  και 2017 (χρήση 2016).

Σύμφωνα, ωστόσο, με την ενημέρωση που έχουμε από Πρω-

τοβάθμιες Οργανώσεις μας, ικανός αριθμός μελών τους, είτε από

ελλιπή ενημέρωση είτε λόγω μη επαρκούς γνώσης του χειρισμού

των υπολογιστικών μέσων, δεν ολοκλήρωσε την ανωτέρω διαδι-

κασία με αποτέλεσμα οι μεν δηλώσεις να εμφανίζονται ως μη υπο-

βληθείσες, η δε αρμόδια υπηρεσία να τους καταλογίζει το προ-

βλεπόμενο πρόστιμο, που στην συγκεκριμένη περίπτωση αναλογεί

σε 300 ευρώ!

Το πρόβλημα αυτό έχει αναδειχθεί πολλές φορές εκ μέρους μας

με σχετική αλληλογραφία προς τα συναρμόδια Υπουργεία, πλην

όμως έως και σήμερα τούτο υφίσταται, προκαλώντας εύλογα πα-

ράπονα και αντιδράσεις, δεδομένου ότι η μη οριστικοποίηση της

διαδικασίας πόθεν έσχες των ετών 2016-2017 δεν έγινε σκόπι-

μα, όπως προαναφέραμε. Τούτο δε αποδεικνύεται πέραν πάσης

αμφιβολίας και από το γεγονός ότι οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κα-

τάστασης του έτους 2018 (χρήση 2017) υπεβλήθησαν εμπρόθε-

σμα ενώ και οι προαναφερόμενες Δηλώσεις Περιουσιακής Κατά-

στασης είχαν υποβληθεί κανονικά.

Για το λόγο αυτό, επανερχόμαστε στα αιτήματα των Πρωτοβαθ-

μίων Οργανώσεών μας και αιτούμαστε την εξαίρεση των Σωμάτων

Ασφαλείας από την καταβολή του άδικου προστίμου – παραβόλου

εκπρόθεσμης υποβολής  των 300 ευρώ που προβλέπετε μεν από

το άρθρο 6 του ν.3213/2003, όμως δύναται να τροποποιηθεί με

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης,

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

Νέο αίτημα για τις συμπληρωματικές
δηλώσεις Πόθεν  Έσχες

Άμεση αντίδραση για τη μη πίστωση 
της προκαταβολής

06-09-19 
Πανελλαδική ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλο-

νίκη, με αφορμή τα εγκαίνια της 84ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσ-

σαλονίκης από τον Πρωθυπουργό της Χώρας κ. Κυριάκο ΜΗ-
ΤΣΟΤΑΚΗ.

12-09-19
Παρεμβάσεις προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι-

στράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ με αφορμή αιτήματα Πρω-

τοβαθμίων Οργανώσεων για ενίσχυση με Αστυνομικό Προσωπικό

των οικείων Διευθύνσεων Αστυνομίας  κατά τις ετήσιες συμπλη-

ρωματικές μεταθέσεις έτους 2019.

16-09-19
Παρέμβαση της Ομοσπονδίας εξαιτίας της μη πίστωσης σε μετα-

κινούμενους συνάδελφους του οριζόμενου ποσοστού της προ-

καταβολής των δικαιούμενων χρηματικών ποσών.

17-09-19
Παρέμβαση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ για τη λειτουργία ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Κορίνθου και την

πιθανή δημιουργία νέας δομής κράτησης αλλοδαπών στην Ξάν-

θη.

18-09-19
Παρέμβαση της Ομοσπονδίας προς τους αρμόδιους υπουργούς

για τις δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Πόθεν Έσχες.

19-09-19
Έγγραφο της Διεύθυνσης Επικοινωνίας του Αρχηγείου της Ελλη-

νικής Αστυνομίας, που αφορά την εξέταση δυνατότητας οικονο-

μικής ενίσχυσης υπερπολύτεκνων οικογενειών (πέντε (5) παιδιά

και άνω).

20-09-19
Καταγγελία εκ μέρους της Π.Ο.ΑΣ.Υ. των αποφάσεων του Κατώ-

τερου Συμβουλίου Μεταθέσεων.

23-09-19
Παρέμβαση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. προς τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλειο
ΚΙΚΙΛΙΑ για τις μεταγωγές ψυχικά πασχόντων ατόμων.

25-09-19
Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο για τις τρέχουσες πρωτο-

βουλίες της Ομοσπονδίας, ενώ συζητήθηκαν και ορισμένα θέματα

που τέθηκαν εκ μέρους μελών του.

27-09-19
Ανακοινώσεις της Ομοσπονδίας για τα πάρεργα που λειτουργούν

εις βάρος της κύριας αποστολής του Έλληνα Αστυνομικού.

30-09-19
Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. εκπέμπει σήμα κινδύνου με αφορμή τα όσα τραγικά

γεγονότα έλαβαν χώρα στο «κολαστήριο» της Μόριας.

07-10-19
Οι απαράδεκτες βίαιες επιθέσεις «διαδηλωτών» εναντίον αστυ-

νομικών, επαναφέρουν στο προσκήνιο το διαχρονικό μας αίτημα

για την ουσιαστική ενίσχυσή τους με κάθε αναγκαίο μέσο που θα

τους επιτρέπει να εκπληρώνουν την αποστολή τους, χωρίς να γί-

νονται «στόχοι» ή αντικείμενο πολιτικών αντιπαραθέσεων, που

δεν τιμούν σε τελική ανάλυση κανέναν.

9 & 10-10-19
Διαδοχικές συναντήσεις είχε στο Υπουργείο Προστασίας του Πο-

λίτη με την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας

η Γραμματεία Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

18-10-19
Συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για

οικονομικής και ασφαλιστικής φύσεως θέματα, που αφορούν το

σύνολο του αστυνομικού προσωπικού της πατρίδας μας.

23 & 24-10-19
Η ετήσια Φθινοπωρινή σύνοδος της Ευρωπαϊκής συνομοσπον-

δίας αστυνομικών, πραγματοποιείται στην Αθήνα με βασικό θέμα

«Στρατικοποίηση των αστυνομιών της Ευρώπης».

Μ
ετά από το υπ’ αριθ.

28/2019 έγγραφό της

Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Φθιώτιδας, με το οποίο

καταγγέλλονταν η μη πίστωση σε με-

τακινούμενους συνάδελφους του ορι-

ζόμενου στο υπ’ αριθ.

1588/18/1017102 από 21-05-

2018 έγγραφο της αρμόδιας Διεύ-

θυνσης του Κλάδου Αλλοδαπών και

Προστασίας Συνόρων/Α.Ε.Α. ποσο-

στού προκαταβολής των δικαιούμενων

χρηματικών ποσών, ο Πρόεδρος της

Ομοσπονδίας μας, κ. Γρηγόριος ΓΕ-
ΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, επικοινώνησε την 13-09-2019 με τον Γενικό Διευ-

θυντή Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προ-

στασίας του Πολίτη, κ. Νικόλαο ΧΡΗΣΤΟΥ και αφού προσπάθησε να

ενημερωθεί για τους λόγους της προαναφερόμενης ανακολουθίας

της Διοίκησης, δήλωσε ότι το συνδικαλιστικό μας Κίνημα δε θα δεχθεί

στο μέλλον όμοιες συμπεριφορές εις βάρος των συναδέλφων μας,

ενώ θα αναμένει από το Υπουργείο μας την άμεση οικονομική απο-

κατάσταση του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο κ. Γενικός Διευθυντής, από την πλευρά του, γνώρισε στον Πρό-

εδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. ότι, η μη τήρηση των διαλαμβανομένων στο υπ’

αριθ. 1588/18/1017102 από 21-05-2018 έγγραφο του Αρχη-

γείου της Ελληνικής Αστυνομίας οφείλεται στις γραφειοκρατικές

διαδικασίες που έχει η εναλλαγή πο-

λιτικών θέσεων. Επίσης, ενημέρωσε

ότι αποτελεί ένα μεμονωμένο περι-

στατικό που δεν θα επαναληφθεί ξα-

νά. Τέλος, δεσμεύτηκε ότι σε σύντο-

μο χρονικό διάστημα θα πιστωθούν

στους προαναφερόμενους συναδέλ-

φους τα χρήματα που τους υπολεί-

πονται.

Ύστερα από την παραπάνω ενημέ-

ρωση, ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ., κ.

Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, επικοινώ-

νησε -για λόγους πληρότητας- την

14-09-2019 και με τον Υπουργό

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, ο οποίος, στις

16-09-2019, ενημέρωσε τον Πρόεδρο ότι, από την πλευρά των

Υπηρεσιών του Υπουργείου του, δεν υφίσταται καμία καθυστέρηση

στη μεταφορά των σχετικών πιστώσεων προς το Υπουργείο Προ-

στασίας του Πολίτη.

Η Ομοσπονδία μας, ως η πολυπληθέστερη δευτεροβάθμια συν-

δικαλιστική οργάνωση, θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στο παραπάνω

σοβαρό οικονομικό ζήτημα και παράλληλα θα προσπαθήσει να ανα-

δείξει στη Φυσική και Πολιτική Ηγεσία του Σώματος τα αίτια του

ανωτέρου προβλήματος, με σκοπό η τελευταία να διορθώσει λαν-

θασμένους χειρισμούς που οδήγησαν σε αυτό και ως εκ τούτου να

μην επαναληφθούν όμοια φαινόμενα.    

”
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Σαφές μήνυμα του Δ.Σ. με αφορμή τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης 
και τη μη επίλυση

Τ
ην ώρα που η Κυβέρνηση προωθεί νομο-

σχέδιο με νέα μέτρα για την αντιμετώπιση

της αθλητικής βίας, το ένα μετά το άλλο τα

κρούσματα βίαιων επιθέσεων εναντίον αστυνομι-

κών δυνάμεων, ο απροσδόκητος θάνατος μέσα

στο γήπεδο ενός ακόμα οπαδού και πολλά άλλα

συμβάντα, καταδεικνύουν το μέγεθος του προ-

βλήματος και την αποσπασματικότητα της πολιτι-

κής που ακολουθείται στον τομέα αυτό εδώ και

χρόνια στη χώρα μας.

Η Ομοσπονδία μας, με σεβασμό στον θεσμικό

της ρόλο, λαμβάνοντας υπόψη της τις αναφορές-

καταγγελίες Πρωτοβαθμίων Οργανώσεών της, αλ-

λά και συμμετέχοντας στον κοινωνικό διάλογο για

την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, καλεί

τη νέα Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής

Αστυνομίας να πάψει να στρουθοκαμηλίζει γύρω

από αυτό το μείζον κοινωνικό ζήτημα και να πει το

μεγάλο ΟΧΙ σε κάθε μικρόσχημο και μεγαλόσχημο

παράγοντα αυτού του τόπου που συνεχίζει να εξυ-

πηρετεί δια της αστυνομίας ίδια συμφέροντα και

σκοπιμότητες. Η αστυνομία δεν είναι ιδιοκτησιακό

καθεστώς κανενός για να χρησιμοποιείται για

«εκτόνωση», αλλά κρατικός φορέας επιφορτισμέ-

νος με την εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας

στις πόλεις και στην ελληνική ύπαιθρο. Για να εκ-

πληρώσει, όμως, αυτήν την ύψιστη αποστολή της,

επιβάλλεται άμεσα να γίνει πράξη τουλάχιστον η

δέσμευση της Κυβέρνησης για αποδέσμευση των

αστυνομικών από τα γήπεδα.

Όπως είχε δηλώσει στο τελευταίο μας Γενικό

Συμβούλιο (31-07-19) ο Υπουργός Προστασίας

του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, μιλώντας

για την κύρια αποστολή της Ελληνικής Αστυνο-

μίας και την υπεραπασχόληση αστυνομικών στα

γήπεδα, «αυτά τελειώσανε. Δεν θα πάει κανείς

Αρχηγέ, εκτός από το επαγγελματικό πρωτάθλη-

μα. Απαγορεύεται αυστηρά. Ας κάνουν ό,τι θέ-

λουν. Ας πάνε και στον Εισαγγελέα, να πάει εκεί-

νος στο γήπεδο να παρακολουθήσει πώς ασχη-

μονούν. Ο νέος αθλητικός νόμος θα βγάλει τον

αστυνομικό έξω από το γήπεδο, αλλάζοντας και

τους κανόνες του παιγνιδιού».

Εξάλλου στις 12-09-19 ο ίδιος, είχε επανα-

λάβει ότι «Πρωτάθλημα θα έχουμε όταν δεν θα

υπάρχει αστυνομία στο γήπεδο. Αλλά θα υπάρ-

χουν φίλαθλοι και των δυο ομάδων».

Είναι απορίας άξιον, επομένως, γιατί αυτές οι

θέσεις δεν γίνονται πράξη και αναγκαζόμαστε ως

συνδικαλιστικό κίνημα να επανερχόμαστε, ενώ η

νέα Ηγεσία -Πολιτική και Φυσική- έχει γίνει κοι-

νωνός όλων των προτάσεών μας, όπως αυτές κα-

ταγράφηκαν και στην Ημερίδα που είχαμε πραγ-

ματοποιήσει για το ίδιο θέμα, στις 18 Ιουνίου

2018, στην Αθήνα, παρουσία της τότε Ηγεσίας και

ειδικού αξιωματούχου της Βρετανικής Αστυνομίας.

Δυστυχώς, τα πορίσματα της Ημερίδας παρα-

μένουν τραγικά επίκαιρα έως σήμερα, καθόσον

ουδείς φρόντισε να τα αξιοποιήσει, αν και οι χού-

λιγκανς έχουν αποθρασυνθεί, τα επεισόδια συνε-

χίζονται, οι νεκροί και οι τραυματίες αυξάνονται

διαρκώς. Το ερώτημα εν τέλει εξακολουθεί να

υφίσταται και είναι αμείλικτο:

Ποιοι θέλουν γήπεδα αρένες και όχι χώρους

όπου θα επικρατούν το φίλαθλο πνεύμα και η νο-

μιμότητα;

Ποιοι θέλουν γήπεδα αρένες; 

Σ
υνεδρίασε στις 25 Σεπτεμβρίου 2019, το Δι-

οικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και

ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο κ. Γρηγόριο
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ και τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών

Θεμάτων κ. Βασίλειο ΠΑΝΤΑΖΗ για τις ενέργειες

της Εκτελεστικής Γραμματείας στο διαρρεύσαν, από

την προηγούμενη συνεδρίαση, διάστημα, ενώ συ-

ζητήθηκαν και ορισμένα θέματα που τέθηκαν εκ

μέρους μελών του.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Γραμ-

ματείας κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ πριν αναφερ-

θεί στα θέματα που μας απασχολούν αυτό το διά-

στημα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τη σημαν-

τική συμμετοχή στην κοινή ένστολη συγκέντρωση

διαμαρτυρίας των Ομοσπονδιών των Σωμάτων

Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων με αφορμή τα

εγκαίνια της 84ης ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη και τόνι-

σε ότι, παρά τις επιφυλάξεις που είχαν διατυπωθεί

για τη διοργάνωσή της, λόγω του ότι ήταν πρό-

σφατη η κυβερνητική αλλαγή, καταφέραμε και

στείλαμε ηχηρά μηνύματα και δώσαμε το στίγμα

μας στους νέους Κυβερνώντες, απαιτώντας να γί-

νουν πράξη οι προεκλογικές τους δεσμεύσεις για

το μισθολόγιο, το βαθμολόγιο και την επικινδυνό-

τητα της εργασίας.

Αναπτύσσοντας στη συνέχεια τα θέματα για τα

οποία αγωνιζόμαστε αυτήν την περίοδο, αναφέρ-

θηκε στην αναγκαιότητα να επιδειχθεί από όλα τα

μέλη του ΔΣ η δέουσα ετοιμότητα ώστε με τις προ-

τάσεις μας να επιτύχουμε το καλύτερο αποτέλε-

σμα. Από πλευράς Εκτελεστικής Γραμματείας θα

επιδιωχθούν συναντήσεις με τους αρμόδιους κυ-

βερνητικούς αξιωματούχους και τα πολιτικά κόμ-

ματα για την προώθηση των αιτημάτων μας, που

εκκρεμούν από την προηγούμενη ακόμα κυβέρ-

νηση. Δεν μπορούμε, ωστόσο, να μην εκφράσουμε

την έκπληξή μας για ορισμένες αποφάσεις της νέ-

ας Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας της Ελληνικής

Αστυνομίας, που μας βρίσκουν αντίθετους, γι’ αυ-

τό εκφράσαμε και τη διαμαρτυρία μας ανήμερα

(20-09-19) της συνεδρίασης του Κατώτερου

Συμβουλίου Μεταθέσεων του Αρχηγείου της Ελ-

ληνικής Αστυνομίας, αναρτώντας σχετικό πανό

έξω από τα γραφεία μας, τονίζοντας ότι δεν θα

δεχθούμε παιγνιδάκια στις πλάτες των συναδέλ-

φων μας. Αφορμή για την αντίδρασή μας αυτή

ήταν οι αποφάσεις της Ηγεσίας για ενίσχυση των

Υπηρεσιών μόνο της Αθήνας και εν μέρει της Θεσ-

σαλονίκης, η συγκέντρωση προσωπικού σε ορι-

σμένες μόνο Υπηρεσίες χωρίς σχεδιασμό και για

τα μάτια του κόσμου, η αναζήτηση εθελοντών για

την ενίσχυση της αστυνόμευσης στην Κρήτη κ.λπ.

Εκφράζουμε δε την ικανοποίησή μας διότι όλες οι

Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις εξέδωσαν ανακοινώ-

σεις επισημαίνοντας ότι για τον κ. Υπουργό Ελλά-

δα είναι μόνο η Αττική και η Θεσσαλονίκη αφού

αποκλείει όλη την υπόλοιπη χώρα από το δικαίωμα

ενίσχυσής της με αστυνομικούς, στερώντας το

αγαθό της ασφάλειας από τους υπόλοιπους πολί-

τες. Η Ομοσπονδία μας παρακολουθεί το θέμα αυ-

τό και θα προβεί σε ανάλογες πρωτοβουλίες.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ ότι,

δυστυχώς, η εκκρεμότητα της έκδοσης νέου π.δ.

για τα οδοιπορικά, κατ’ εφαρμογήν του νόμου

ν.4336/2015 συνεχίζεται, καθόσον έγινε γνωστό

ότι θα δοθεί νέα εξάμηνη παράταση. Από την πλευ-

ρά μας, συνεχίζουμε να πιέζουμε για την επίλυση

όλων των εκκρεμών ζητημάτων οικονομικού χα-

ρακτήρα, ενώ άμεσα θα επαναφέρουμε την επίλυση

του προβλήματος των μεταγωγών ψυχικά νοσούν-

των ατόμων, σύμφωνα με την πρότασή μας προς

την προηγούμενη Πολιτική Ηγεσία, η οποία δεν θε-

σμοθετήθηκε λόγω της προκήρυξης πρόωρων

εθνικών εκλογών.

Αναφερόμενος, συμπληρωματικά, στις δράσεις

της Εκτελεστικής Γραμματείας, ο Αντιπρόεδρος Οι-

κονομικών Θεμάτων κ. Βασίλειος ΠΑΝΤΑΖΗΣ,

ενημέρωσε το ΔΣ για τις διαδοχικές συναντήσεις

με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και στελέχη του

Υπουργείου τους σχετικά με τις προτάσεις μας,

αναφορικά με την αναγκαία τροποποίηση του νέου

Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και του νέου Ποινι-

κού Κώδικα, καθώς επίσης και για άλλα θέματα,

όπως η δυνατότητα υποβολής νέων αιτημάτων για

χορήγηση δανείων από το ΤΕΑΠΑΣΑ, δεδομένου

ότι στην αρχική φάση της διαδικασίας αυτής δεν

είχαν εξαντληθεί όλα τα διαθέσιμα κονδύλια, η εύ-

λογη καταγγελία της Ένωσης Αστυνομικών Φθιώ-

τιδας για την πλημμελή αποζημίωση μετακινηθέν-

των συναδέλφων μέσα από ευρωπαϊκά προγράμ-

ματα – ένα θέμα που αναδείχθηκε στην Ηγεσία του

Σώματος και μέχρις ότου επιλυθεί, ενεπλάκη, με

πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας μας, όλη η Πολι-

τική Ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Ανά-

πτυξης κ.λπ.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με την απάντηση

ερωτημάτων και ζητημάτων που τέθηκαν από μέλη

του ΔΣ, όπως: α) η καθυστέρηση της καταβολής

των αναδρομικών σε χήρες θανόντων αστυνομι-

κών – ζήτημα που είχαμε καταγγείλει ως Ομοσπον-

δία από το Δεκέμβριο του 2018, αφού το θέμα αυ-

τό δεν είναι καινούργιο, αλλά παλιό και χαρακτη-

ριστικό της αναλγησίας των τότε Κυβερνώντων,

που πολλές φορές έχουμε τονίσει με αφορμή τις

συνταξιοδοτικές διατάξεις, β) η κατάργηση οργα-

νικών θέσεων – ένα θέμα που μας βρίσκει κάθετα

αντίθετους ως συνδικαλιστικό κίνημα και έχουμε

προβεί, στο πλαίσιο του θεσμικού μας ρόλου, τα

τελευταία χρόνια, σε πολυποίκιλες αντιδράσεις, γ)

οι μεταθέσεις των συναδέλφων και η καταστρατή-

γηση των προεδρικών διαταγμάτων – ζητήματα που

καταδικάζουν διαχρονικά όλες οι Ενώσεις και η

Ομοσπονδία μας, επιδιώκοντας πάντα την υπερά-

σπιση των συναδέλφων, αλλά και των πολιτών και

δ) η συσσώρευση πολλών αιτημάτων στο Ίδρυμα

Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας – ένα πρόβλημα που

ανέκυψε πρόσφατα, λόγω εκλογών και αλλαγής

της διοίκησης και άμεσα καταγγέλθηκε από τον εκ-

πρόσωπο της Ομοσπονδίας μας στο ΔΣ του Φορέα,

ευελπιστώντας ότι το προσεχές χρονικό διάστημα

θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση, σε αρνητική δε πε-

ρίπτωση, η Π.Ο.ΑΣ.Υ. θα αντιδράσει δυναμικά, δε-

δομένου ότι η λειτουργία του βασίζεται στις εισφο-

ρές των συναδέλφων.

Η Ομοσπονδία και με τη σημερινή συνεδρίαση

του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβεβαιώνει τη δια-

χρονική της θεσμική θέση και αγωνιστική στάση,

τονίζοντας προς πάσα κατεύθυνση ότι το μέτωπό

της είναι αρραγές και διαρκές απέναντι στα προ-

βλήματα και τις παθογένειες της Ελληνικής Αστυ-

νομίας. Με γνώμονα το συμφέρον των μελών της,

αλλά και της κοινωνίας που αποτελούμε αναπό-

σπαστο κομμάτι της, συνεχίζει τον αγώνα, καλών-

τας για άλλη μια φορά τους Κυβερνώντες να κά-

νουν πράξη τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις.

Παιγνίδια και πολιτικές σκοπιμότητες σε βάρος

αστυνομικών και πολιτών, δεν θα περάσουν!

Στην πλάτη του Έλληνα αστυνομικού 
δεν χωρούν μικροπολιτικές
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Ο Σύλλογος Συζύγων Θανόντων Αξιοπρέπεια-Ισότητα-Αλληλεγγύη, τίμησε την Ομοσπονδία μας, 
στο πρόσωπο του Προέδρου αυτής κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ για τη συμπαράστασή μας στον αγώνα τους

Σ
ε μια συγκινητική εκδήλωση, στο

πλαίσιο της Γενικής του Συνέλευ-

σης, ο Σύλλογος Συζύγων Θανόν-

των Αξιοπρέπεια-Ισότητα-Αλληλεγγύη,

τίμησε στις 22 Οκτωβρίου 2019 την

Ομοσπονδία μας, στο πρόσωπο του

Προέδρου αυτής κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑ-
ΡΑΚΟΥ, για την αμέριστη συμπαράστα-

ση στους αγώνες που έδωσε, τα τρία

τελευταία χρόνια, με αιχμή το καθολικό

αίτημα για την κατάργηση του απάν-

θρωπου άρθρου 12 του ν.4387/2016

για τις συντάξεις χηρείας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο

Δημαρχείο Αμαρουσίου σε μια κατάμε-

στη αίθουσα παρουσία πολλών μελών

του συλλόγου και των τιμωμένων προ-

σώπων, όπου μέσα από τους χαιρετι-

σμούς και τις συγκινητικές μαρτυρίες

των ομιλητών, «αναβίωσαν» οι άνισες

μάχες του Συλλόγου για την απόκτηση

της χαμένης αξιοπρέπειας τόσο των με-

λών του, όσο και γενικότερα, όλων των

συνταξιούχων που έχουν πληγεί από τις

μνημονιακές περικοπές.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας,

ευχαρίστησε την Πρόεδρο του Δ.Σ. του

Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α. κα Λαμπρινή ΣΑΜΑΡΑ-

ΚΥΡΚΟΥ για την τιμή που μας έκαναν και

εξήρε τόσο τη σημασία της ίδρυσης του

σωματείου αυτού, όσο και του νικηφόρου

αγώνα που έδωσε από την πρώτη στιγ-

μή.

Όπως είπε, «θέλω να ευχαριστήσω

από τα βάθη της καρδιάς μου την πρό-

εδρο και όλα τα μέλη του Δ.Σ. του Συλ-

λόγου ΑΞ.Ι.Α. για την τιμή που μου έκα-

ναν, τόσο προσωπικά σε μένα, ως προ-

έδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. όσο και στο συν-

δικαλιστικό όργανο που εκπροσωπώ. Οι

τρεις λέξεις που συνοδεύουν τον τίτλο

του σωματείου, Αξιοπρέπεια, Ισότητα,

Αλληλεγγύη, δεν αρκούν για να περι-

γράψουν όλα αυτά που έχετε κάνει στη

σύντομη ιστορία σας.

Υπενθυμίζω ότι ο Σύλλογος ΑΞ.Ι.Α.

ιδρύθηκε λίγο μετά τη νομοθέτηση των

άδικων ρυθμίσεων για τις συντάξεις χη-

ρείας και κανείς τότε, δεν πίστευε, ότι ο

αγώνας που ξεκινούσατε, χωρίς εμπει-

ρία, χωρίς υποδομή, θα είχε θετικό

αποτέλεσμα. Ήταν δίκαια τα αιτήματά

σας, όμως, και γρήγορα βρήκατε τα

ηθικά αποθέματα που χρειαζόσαστε και

τα αναγκαία θεσμικά ερείσματα για να

νικήσετε έναν ισχυρό «αντίπαλο».

Η Ομοσπονδία μας πράγματι πρωτο-

στάτησε τόσο στην ανάδειξη των δί-

καιων αιτημάτων σας, όσο και στην

αγωνιστική διεκδίκηση της απαιτούμε-

νης νομοθετικής ρύθμισης, η οποία

έλαβε τελικά χώρα με την ψήφιση των

άρθρων 19 και 21 του ν.4611/2019.

Ήταν τρία ολόκληρα χρόνια έντονων

πιέσεων προς την τότε κυβέρνηση η

οποία αδυνατούσε να κατανοήσει το μέ-

γεθος της αναλγησίας του υπουργού της. 

Η 15η Μαΐου 2019, η ημέρα που κα-

ταργήθηκε το απάνθρωπο αυτό άρθρο

για τις συντάξεις χηρείας, ήταν όμως μια

σημαντική ημέρα γενικότερα για το

συνδικαλιστικό μας κίνημα. 

Ήταν μια διδακτική ημέρα για κάθε

εργαζόμενο που αδικείται και διεκδικεί

τη δικαίωσή του. Ο Σύλλογός σας ενέ-

γραψε στα συνδικαλιστικά χρονικά μια

ιστορική αγωνιστική πορεία, που σημα-

δεύτηκε τόσο από το δικό σας πάθος,

όσο και από ένα πλατύ κύμα αλληλεγ-

γύης και συμπαράστασης. Εμείς σας ευ-

χαριστούμε που αναγνωρίζετε το μερί-

διο και της δικής μας συμβολής στη δι-

κή σας επιτυχία.

Η θετική κατάληξη του αγώνα ενός

σωματείου που ιδρύθηκε ως ώριμη

ανάγκη για τη διεκδίκηση των δίκαιων

αιτημάτων των μελών του, γίνεται απο-

δεκτή από την Ομοσπονδία μας με αι-

σθήματα ικανοποίησης, όχι μόνο διότι

στήριξε από την αρχή το δίκαιο των αι-

τημάτων του, αλλά και επειδή αποτελεί

παράδειγμα προς μίμηση για κάθε ερ-

γαζόμενο αυτής της χώρας, που δέχεται

μοιρολατρικά και δίχως αντίσταση τις

αυταρχικές και άδικες αποφάσεις της

όποιας εξουσίας.

Γιατί κι εσείς αποδείξατε ότι κανένας

αγώνας δεν πάει χαμένος. Αξίζει επομέ-

νως πολλών συγχαρητηρίων τόσο η

πρωτοβουλία για την ίδρυση του κατα-

ξιωμένου αυτού σωματείου, όσο και η

παραδειγματική του λειτουργία επί τρία

συνεχώς χρόνια. Χρόνια πλούσια σε

αγωνιστικές δράσεις και συνεργασίες

με όλα τα θεσμικά όργανα της πολιτεί-

ας. Ανοικτές συγκεντρώσεις διαμαρτυ-

ρίας με το κρύο και τη ζέστη, λοιδορίες,

άκαρπες συναντήσεις με τους υπουρ-

γούς κ.λπ.

Τα συνδικαλιστικά μαθήματα που

αφήνετε πίσω σας, ας αποτελέσουν για

όλους μας πεδίο προβληματισμού και

άντλησης δύναμης για να καταστήσου-

με και τη δική μας συνδικαλιστική λει-

τουργία ακόμα πιο αποτελεσματική και

χρήσιμη για τους συναδέλφους και την

κοινωνία μας.

Με την ευκαιρία, να τονίσω προς πά-

σα κατεύθυνση ότι η Ομοσπονδία μας

συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις υπο-

χρεώσεις της σε πείσμα όσων ενο-

χλούνται από την αγωνιστική της φωνή

και στάση. Γι’ αυτό θα συνεχίσουμε να

σας στηρίζουμε. Είμαστε δίπλα σας

όπου μας χρειαστείτε. Καλή συνέχεια!»

Γράψατε συνδικαλιστική ιστορία, 
νικήσατε έναν ισχυρό «αντίπαλο»

Σ
υνάντηση εργασίας, με σκοπό την επίλυση

κοινών προβλημάτων είχε το Προεδρείο της

Ομοσπονδίας μας με αντιπροσωπεία της Πα-

νελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων

Ασφαλείας (Π.Ο.Α.Σ.Α.), που επισκέφθηκε τα γρα-

φεία μας με επικεφαλής τον Πρόεδρο αυτής κ.

Ευάγγελο ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟ.

Η συνάντηση έγινε σε συναδελφικό κλίμα και εκ

μέρους των αποστράτων μας, κατατέθηκε η αμέρι-

στη στήριξη της Π.Ο.Α.Σ.Α. στον αγώνα του συνδι-

καλιστικού μας κινήματος, ειδικά δε για τη θετική

έκβαση των πρωτοβουλιών που λαμβάνουμε τα τε-

λευταία έτη αναφορικά με τη διάσωση του

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και τις ενέργειες εκσυγχρονισμού αυ-

τού, τη διατήρηση των προϋποθέσεων συνταξιοδό-

τησης και των χρόνων αναγνώρισης (μάχιμη πεν-

ταετία, Ε.Κ.Α.Μ κ.ά.), την αναγνώριση της επικινδυ-

νότητας του επαγγέλματος, τη μη περικοπή των με-

ρισμάτων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ.)

και την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών,

σύμφωνα και με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της

Επικρατείας. Δήλωσαν δε απερίφραστα, ότι βρί-

σκονται στο πλευρό των εν ενεργεία αστυνομικών

και τούτο το αποδεικνύουν και εμπράκτως, ανταπο-

κρινόμενοι είτε στις

προσκλήσεις για

συμμετοχή σε ανοι-

κτές συγκεντρώσεις

διαμαρτυρίας είτε

ενισχύοντας και στη-

ρίζοντας άλλες πρω-

τοβουλίες που απο-

σκοπούν στην επίλυ-

ση προβλημάτων και απασχολούν διαχρονικά το

συνδικαλιστικό μας κίνημα.

Τέτοιες πρωτοβουλίες για τις οποίες υπήρξε ταύ-

τιση προβληματισμού και συμφωνήθηκε να υπάρξει

κοινός αγώνας για την υιοθέτηση από πλευράς αρ-

μοδίων Υπουργών των προτάσεών μας, είναι οι

ακόλουθες και αφορούν:

- Η πορεία του Μ.Τ.Σ. δημιουργεί εύλογες ανη-

συχίες και προβάλλει πλέον επιτακτικά την ανάγκη

διεύρυνσης του Διοικητικού του Συμβουλίου έτσι

ώστε να εκπροσωπείται τόσο το συνδικαλιστικό

μας κίνημα όσο και η Ελληνική Αστυνομία με πλη-

θυσμό ανάλογο των μετόχων – μερισματούχων

μας. Επίσης, η Π.Ο.ΑΣ.Υ. θα στηρίξει – όπως άλ-

λωστε έγινε και στο παρελθόν - τον κοινό αγώνα

για την εφαρμογή

του σχετικού άρ-

θρου του ισχύοντος

νόμου για την κρά-

τηση υπέρ του Μ.Τ.Σ

του 5% από τις κλή-

σεις των παραβάσε-

ων του Κ.Ο.Κ.

- Το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

χρειάζεται να διευρύνει τη βάση δικαιούχων νοση-

λείας ούτως ώστε να δικαιούται των αναλογούντων

παροχών όλο το αστυνομικό προσωπικό που είναι

ασφαλισμένο στα Ταμεία της τέως Ε.Χ., χωρίς δια-

κρίσεις, ήτοι και οι κάτω του βαθμού του Ανθυπα-

στυνόμου βαθμοφόροι.

- Η επανεξέταση του υπάρχοντος πλαισίου λει-

τουργίας του Ιδρύματος Εξοχές Ελληνικής Αστυ-

νομίας, προς μια αυτόνομη, ανεξάρτητη και ευέλι-

κτη κατεύθυνση, με παράλληλη τροποποίηση των

παροχών του, καθώς και του τρόπου χορήγησης

αυτών. 

- Τη λειτουργία του Πολιτιστικού Κέντρου Ελλη-

νικής Αστυνομίας βάσει των σημερινών αναγκών

και μελλοντικών προκλήσεων, έναν πολιτισμικό

φορέα που η ΠΟΑΣΑ είχε πάντα ψηλά στην ατζέντα

της να λάβει σάρκα και οστά. 

Η Ομοσπονδία μας, σημείωσε επίσης, ότι μετά

από επίμονο αγώνα, πέτυχε την υπαγωγή στην

ασφάλιση του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνο-

μίας Πόλεων και των ασφαλισμένων στα Ταμεία της

τέως Ελληνικής Χωροφυλακής (ημερομηνία κατά-

ταξης στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας μετά την

03-07-2009), ενώ ανοίγει ο δρόμος και για άλλες

επεκτάσεις παροχών (ειδικός λογαριασμός κ.ά.), με

στόχο την κοινή και ίση αντιμετώπιση των ασφαλι-

σμένων σε αυτό. 

Τέλος, επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για σύ-

σφιξη των σχέσεων εν ενεργεία και εν αποστρατεία

στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, δεδομένου

ότι όλοι βιώνουμε τα ίδια απαράλλαχτα προβλήμα-

τα όσο είμαστε στην ενεργό υπηρεσία και ελαφρώς

παραλλαγμένα, όταν ολοκληρώνουμε τον υπηρε-

σιακό βίο και εντασσόμαστε στη μεγάλη οικογένεια

των απομάχων, όπου και πάλι οι προκλήσεις είναι

τέτοιες που κανείς δεν δικαιούται να μένει απαθής

και αμέτοχος στους επιβεβλημένους αγώνες για

μια αξιοπρεπή ζωή, έτσι όπως αρμόζει σε ανθρώ-

πους ορκισμένους να φυλάττουν Θερμοπύλες. 

Συνάντηση εργασίας με την Π.Ο.Α.Σ.Α.
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Να αποφευχθούν τραγικά γεγονότα 
με τις μεταγωγές ψυχικά πασχόντων ατόμων

Τ
ον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλειο
ΚΙΚΙΛΙΑ ενημέρωσε η Ομοσπον-

δία μας με αφορμή τη νέα παρέμ-

βαση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Αχαΐας για τις μεταγωγές ψυχι-

κά πασχόντων ατόμων.

«Με το υπ’ αριθμ. 57/2019 από

20/09/2019 επισυναπτόμενο έγγρα-

φό της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλή-

λων Αχαΐας, θέτει εκ’ νέου το θέμα της

μεταγωγής ψυχικά πασχόντων ατόμων

με περιπολικό όχημα και ότι αυτό συνε-

πάγεται για τις συνθήκες διασφάλισης

αυτού του είδους των μεταγωγών. Αφε-

νός καταστρατηγείται κάθε έννοια της

ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αφετέρου ο

ασθενής-μεταγόμενος χαρακτηρίζεται

και μετάγεται ως κρατούμενος, έστω και

με τις προϋποθέσεις της προστατευτικής

φύλαξης μέχρι οριστικής παραδόσεως

του στις μονάδες ψυχικής υγείας.

Η εκτέλεση των εισαγγελικών παραγ-

γελιών  σε ακούσιους εγκλεισμούς, λό-

γω της ιδιαιτερότητας των συμβάντων

και σε συνδυασμό με την ένστολη πα-

ρουσία αστυνομικών, θα πρέπει να συ-

νοδεύεται και από κρατικούς λειτουρ-

γούς εξειδικευμένους με το αντικείμενο,

προκειμένου να αποφεύγονται ενέργει-

ες που εκθέτουν το σώμα της Ελληνικής

Αστυνομίας και εν γένει τους συναδέλ-

φους μας, οι οποίοι δεν έχουν την κα-

τάλληλη εκπαίδευση και τις γνώσεις σε

ένα θέμα αμιγώς ιατρικό-επιστημονικό.

Παρότι ο ν.2071/1992 ορίζει ρητά

τις συνθήκες υπό τις οποίες θα πρέπει

να διενεργούνται αυτές οι μεταγωγές,

συνδυαστικά με την έκδοση  εισαγγελι-

κών διατάξεων (Εισαγγελία Πρωτοδι-

κείου Πατρών) και την σχετική με το θέ-

μα ενημέρωση των αρμόδιων υπηρε-

σιών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνο-

μίας, συνεχίζεται μια άνευ προηγουμέ-

νου παρερμηνεία της κείμενης νομοθε-

σίας και για τους λόγους αυτούς ζητού-

με από εσάς την άμεση θεσμική σας πα-

ρέμβαση, ώστε να κατατεθεί εκ νέου

σχέδιο νόμου σε δημόσια διαβούλευση,

το οποίο δεν τελεσφόρησε σε προγενέ-

στερο χρόνο λόγω αλλαγής της Κυβέρ-

νησης.

Επειδή στο Κράτος υπάρχει και συνέ-

χεια όπως αρέσκονται οι πολιτικοί να

δηλώνουν, ευελπιστούμε ότι αυτό θα

λάβει σάρκα και οστά τώρα, προκειμέ-

νου να αποφευχθούν τραγικά γεγονότα,

όπως κατά περιόδους έχουν συμβεί και

εξειδικεύονται εμπεριστατωμένα  στα

διαλαμβανόμενα του εγγράφου της

Πρωτοβάθμιας Ένωσής μας».

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσαν οι αποφάσεις 
περί συμπληρωματικών μεταθέσεων

Σ
φοδρές αντιδράσεις της Ομοσπονδίας και

των Πρωτοβαθμίων Ενώσεών της προκάλεσε

η απόφαση του Κατώτερου Συμβουλίου Με-

ταθέσεων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνο-

μίας, όταν συνεδρίασε προκειμένου να εξετάσει

υπηρεσιακά θέματα και ειδικότερα την πλήρωση

κενών οργανικών θέσεων σε όλη την Ελλάδα από

τον πίνακα τακτικών μεταθέσεων τρέχοντος έτους.

Όπως ανακοίνωσε η Π.Ο.ΑΣ.Υ., «το ανωτέρω

Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν τρεις (3) υπη-

ρεσιακοί παράγοντες και δύο (2) εκπρόσωποι των

εργαζομένων (Π.Ο.ΑΣ.Υ. – Π.Ο.ΑΞΙ.Α.), αποφάσισε,

κατά πλειοψηφία (3-2), μετά από εντολή του

Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥ-
ΣΟΧΟΪΔΗ, την προκήρυξη πλήρωσης εκατόν μίας

(101) θέσεων και συγκεκριμένα μία (1) θέση στη

Γ.Α.Δ. Αττικής και εκατό (100) στη Γ.Α.Δ. Θεσσα-

λονίκης, παραβλέποντας ολοφάνερα τις κενές ορ-

γανικές θέσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα και τις επαυ-

ξημένες ανάγκες αστυνόμευσης των τοπικών κοι-

νωνιών της Περιφέρειας.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι εκπρόσωποι των

εργαζομένων απέρριψαν κατηγορηματικά τις πρω-

τοφανείς ως άνω μεθοδεύσεις, με τον εκπρόσωπο

της Π.Ο.ΑΣ.Υ. να αντιτίθεται, τόσο επί του αριθμού

των συνολικών θέσεων, όσο και επί της άρνησης

κατανομής αυτών, καταθέτοντας παράλληλα και

έγγραφη καταγγελία.

Η προαναφερόμενη στάση της Ηγεσίας του Σώ-

ματος προκαλεί εύλογες ανησυχίες σε όλους του

συναδέλφους για τον τρόπο που διαχειρίζεται αυτή

το θεσμικό πλαίσιο των μεταθέσεων, το αστυνομι-

κό προσωπικό και τις προσωπικές – οικογενειακές

του ανάγκες, καθώς και τα χρηματικά διαθέσιμα

του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά και των ευ-

ρωπαϊκών προγραμμάτων. Χαρακτηριστικά παρα-

δείγματα αποτελούν η μη πλήρωση κενών οργανι-

κών θέσεων των περιπτώσεων που ακύρωσαν τη

μετάθεσή τους, προκύψασα από τις τρέχουσες τα-

κτικές μεταθέσεις, οι συνεχείς αποσπάσεις για την

αντιμετώπιση των μεταναστευτικών – προσφυγι-

κών ροών, οι οποίες, αφενός στερούν το ανθρώ-

πινο δυναμικό από τις Υπηρεσίες που διατίθεται,

αφετέρου ξοδεύουν χρηματικά ποσά που θα μπο-

ρούσαν να απορροφηθούν σε άλλες ανάγκες, η μη

προκήρυξη θέσεων για την Περιφέρεια, όταν το

προσεχές χρονικό διάστημα η Γ.Α.Δ. Αττικής θα

ενισχυθεί με περίπου 2.000 νεοπροσληφθέντες -

νέο ανθρώπινο δυναμικό και πολλά άλλα.

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα κρίνει ότι, η υφι-

στάμενη Ηγεσία του Σώματος εθελοτυφλεί στα

πραγματικά προβλήματα του Έλληνα αστυνομικού,

γράφει τη δική της «μαύρη σελίδα» στο θεσμό της

Ελληνικής Αστυνομίας και συνεχίζει τους ίδιους τα-

κτικισμούς με τους προκατόχους της!

Μην ψάχνετε συνενόχους στην εξαπάτηση του

ελληνικού λαού! Λησμονήσατε νωρίς τις προγραμ-

ματικές σας εξαγγελίες, αλλά και τις δημόσιες δε-

σμεύσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού της Χώρας!».

Εμείς εφαρμόζουμε τους νόμους είτε συμφωνούμε είτε έχουμε τις επιφυλάξεις μας, αλλά δικαιούμαστε 
να υποστηρίζουμε το βασικό ρόλο της αστυνομίας που είναι η δίωξη του εγκλήματος, τόνισε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας

Ε
ις βάρος της κύριας αποστολής του Έλληνα

Αστυνομικού είναι το νέο πλαίσιο του αν-

τικαπνιστικού νόμου. Αυτό τόνισε από την

πρώτη στιγμή η Ομοσπονδία τόσο με τη συμμε-

τοχή της στη δημόσια διαβούλευση όσο και κατά

τη συζήτηση του σχεδίου νόμου στη Βουλή με την

ακρόαση του προέδρου της κ. Γρηγόρη Γερακα-
ράκου, ο οποίος υπερασπίστηκε το βασικό ρόλο

του αστυνομικού στη δίωξη του εγκλήματος και

όχι στην ανάλωσή του σε διάφορα πάρεργα.

Με το νέο νόμο πλέον, αρμόδιες αρχές για τη

διασφάλιση της ολικής απαγόρευσης του καπνί-

σματος στους δημόσιους χώρους και σε όλους

τους χώρους παροχής εργασίας, εκτός από τις

υγειονομικές υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης (Α’ και Β’ βαθμού), τη δημο-

τική αστυνομία και τις λιμενικές αρχές στην πε-

ριοχή της ευθύνης τους, είναι πλέον και το έν-

στολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.

Μιλώντας ενώπιον των βουλευτών της αρμό-

διας κοινοβουλευτικές επιτροπής, ο πρόεδρος

της Ομοσπονδίας κ. Γερακαράκος, είπε μεταξύ

άλλων ότι δεν θα τοποθετηθεί για την αυστηρό-

τητα κάποιων διατάξεων του νόμου και περί της

αμφιβόλου αποτελεσματικότητας κάποιων άλλων

διότι «αυτά αποτελούν πολιτικά ζητήματα και κρί-

νονται από τους πολίτες. Εμείς εφαρμόζουμε τους

νόμους και διώκουμε τους παραβάτες, είτε μας

αρέσουν είτε όχι, είτε συμφωνούμε είτε έχουμε

τις επιφυλάξεις μας. Σε γενικές γραμμές, η προ-

στασία της υγείας των συνανθρώπων μας, της

προστασίας των παθητικών καπνιστών και κυ-

ρίως των ανηλίκων είναι αυτονόητα προς την

σωστή κατεύθυνση. Διόλου αυτονόητη είναι όμως

η αυτοτελής πλέον αρμοδιότητα των Ελλήνων

Αστυνομικών στον έλεγχο των παραβάσεων της

αντικαπνιστικής νομοθεσίας, μία από τις ελάχι-

στες ουσιαστικά διατάξεις που τροποποιείται,

συγκριτικά με προηγούμενες αντίστοιχες νομο-

θετικές ρυθμίσεις». 

Στη συνέχεια τόνισε ότι εκεί που απέτυχαν όλοι

οι άλλοι επιφορτισμένοι μέχρι σήμερα φορείς για

την εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας

καλούνται μόνοι τους οι Έλληνες Αστυνομικοί να

«βγάλουν τα κάστανα από την φωτιά». «Δυστυ-

χώς στη χώρα μας έχει επικρατήσει η αντίληψη

ότι η Ελληνική Αστυνομία είναι ο μόνος εφαρμο-

στής της νομοθεσίας κι αυτό έχει την εξήγησή

του. Όπου το κράτος, οι δημόσιες ελεγκτικές αρ-

χές εν γένει, υστερούν ή έχουν αδυναμίες, εφευ-

ρίσκεται η λύση της αστυνομίας. Το έχουμε βιώ-

σει με τις φυλακές, με τις επιδόσεις δικογράφων,

με τα γήπεδα, με διάφορες κοινωνικές εκδηλώ-

σεις, με τους σκουπιδότοπους, με τις ανεμογεν-

νήτριες κλπ, όπου απασχολείται υπέρμετρος

αριθμός αστυνομικών, εις βάρος της κύριας απο-

στολής της Ελληνικής Αστυνομίας. Αυτή η ανά-

θεση πρόσθετων καθηκόντων στην Ελληνική

Αστυνομία, την τιμά βεβαίως ως θεσμό που χαίρει

της εμπιστοσύνης των πολιτών. 

Οι πολίτες, και αυτό προκύπτει και από τις το-

ποθετήσεις που έχουν αναρτηθεί στο πλαίσιο της

δημόσιας διαβούλευσης του νομοσχεδίου, ανα-

γνωρίζουν στην αστυνομία ότι με την ενεργό της

συμμετοχή θα υπάρξει αποτελεσματικότερη

εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, πι-

στεύοντας ότι η ενεργός συμμετοχή της Ελληνι-

κής Αστυνομίας, θα λειτουργήσει σωφρονιστικά.

Πιστεύουν πολλοί συμπολίτες μας ότι οι αστυνο-

μικοί μπορούν να ανταποκριθούν, οποτεδήποτε

κληθούν, αποτελεσματικά και άμεσα στον οποι-

ονδήποτε πολίτη και οποιαδήποτε στιγμή βλάπτε-

ται η υγεία του από την καταστρατήγηση του σχε-

τικού Νόμου, καθώς και να επεμβαίνουν για την

δίωξη των ποινικών αδικημάτων στις περιπτώσεις

τέλεσης ποινικά κολάσιμης πράξης.

Είναι όμως έτσι τα πράγματα; Μπορεί πράγματι

η Ελληνική Αστυνομία να σηκώσει και αυτό το

φορτίο στις πλάτες της, όταν είναι γνωστές οι ελ-

λείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και οι αυξημένες

απαιτήσεις σε κρίσιμους τομείς της λειτουργίας

της όπως είναι η αντιμετώπιση της εγκληματικό-

τητας, της τρομοκρατίας, της ασφάλειας των συ-

νόρων κλπ;

Τιμάτε, θωρακίζετε και αναβαθμίζετε με αυτό

τον τρόπο τον Έλληνα Αστυνομικό; Έτσι αντιλαμ-

βάνεστε το νέο δόγμα «Ο Αστυνομικός δίπλα

στον πολίτη και όχι απέναντι του»; Είναι άραγε

ειλικρινής η πρόθεση σας να νουθετήσετε, να

ενημερώσετε και τελικά να αποθαρρύνετε τον κό-

σμο από την κακιά συνήθεια του καπνίσματος, ή

τελικά οι διαθέσεις σας είναι πιο τιμωρητικές για

να μην πούμε εισπρακτικές;

Και κάτι τελευταίο: Μην διανοηθείτε να εξαγο-

ράσετε την ανοχή μας με δολώματα του είδους

ότι ποσοστό από τα πρόστιμα θα πηγαίνει στην

Ελληνική Αστυνομία και τους Αστυνομικούς. Ξέ-

ρετε πολύ καλά ότι τέτοιου είδους παροχές υπέρ

τρίτων δεν είναι νόμιμες, κυρίως όμως για εμάς

δεν είναι ούτε ηθικές! Κάντε για τους Έλληνες

Αστυνομικούς αυτό που είσαστε υποχρεωμένοι

από το Σύνταγμα και τις αποφάσεις του Συμβου-

λίου της Επικρατείας να κάνετε, νομοθετήστε δη-

λαδή ένα δίκαιο και σύμφωνο με τις συνταγμα-

τικές Αρχές της αξιοπρεπούς διαβίωσης και της

ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των στελε-

χών των Σωμάτων Ασφαλείας, μισθολόγιο και

αφήστε τις πονηριές και τις παγίδες. Νομοθετή-

στε την επικινδυνότητα της Ελληνίδας και του

Έλληνα Αστυνομικού. Ενισχύστε με υλικοτεχνικά

μέσα τις Αστυνομικές Υπηρεσίες και το ανθρώ-

πινο δυναμικό τους. Κάντε δηλαδή πράξει τις δε-

σμεύσεις σας! 

Μην καταργείτε το θετικό πρόσημο ενός νο-

μοθετικού εγχειρήματος για την προστασία από

τα προϊόντα καπνού, προτάσσοντας τις αστυνο-

μικές, κυρωτικές και τιμωρητικές διατάξεις, που

εκθέτουν στα μάτια του κόσμου τους Αστυνομι-

κούς, από την φιλοσοφία του Νόμου, που με βε-

βαιότητα είναι η προστασία της υγείας των ίδιων

των καπνιστών, των παθητικών καπνιστών και

του περιβάλλοντός τους». 

Τέλος, απευθυνόμενος στον Υπουργό Υγείας

κ. Βασίλειο Κικίλια, ο οποίος έχει διατελέσει και

υπουργός Δημόσιας Τάξης, τον κάλεσε να επα-

νεξετάσει την προτεινόμενη ρύθμιση, έτσι ώστε

να διασφαλιστεί η μη αποδυνάμωση της κύριας

αποστολής του Έλληνα Αστυνομικού.

Οι νέες δραστηριότητες γεννούν νέες αξιώσεις 
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Απαράδεκτοι τραμπουκισμοί

Ο
ι απαράδεκτες βίαιες επιθέσεις «διαδηλω-

τών» εναντίον αστυνομικών, επαναφέρουν

στο προσκήνιο το διαχρονικό μας αίτημα

για την ουσιαστική ενίσχυση τους με κάθε ανα-

γκαίο μέσο που θα τους επιτρέπει να εκπληρώνουν

την αποστολή τους, χωρίς να γίνονται «στόχοι» ή

αντικείμενο πολιτικών αντιπαραθέσεων, που δεν τι-

μούν σε τελική ανάλυση κανέναν.

Η νέα Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής

Αστυνομίας οφείλουν να μην συγκαλύπτουν αλλά

αντιθέτως να ενημερώνουν και να πράττουν τα δέ-

οντα, αποδεικνύοντας εμπράκτως ότι εφαρμόζουν μια

νέα πολιτική θωράκισης του αστυνομικού θεσμού και

του κύρους αυτού, στη χώρα μας. Ιδίως όταν διάφο-

ρες «πολιτικές εκδηλώσεις» έρχονται να τροφοδοτή-

σουν εντάσεις, τοποθετώντας εκ του ασφαλούς στις

συμπληγάδες της πολιτικής την Ελληνική Αστυνομία.

Ως Ομοσπονδία στεκόμαστε αλληλέγγυοι στους

συναδέλφους μας που λοιδορούνται και προπηλα-

κίζονται δήθεν στο όνομα της ελευθερίας της έκ-

φρασης. Ο εργαζόμενος, όταν διαδηλώνει, δεν επι-

τίθεται σε εργαζόμενο, Ο αστυνομικός, πολλές φο-

ρές, βρίσκεται με τους διαδηλωτές στο ίδιο μετερίζι

του αγώνα. Όσοι, επομένως, προσπαθούν με επι-

κίνδυνες πρακτικές και επικοινωνιακά τρικ να δη-

μιουργήσουν εντυπώσεις, πέραν των ποινικών αδι-

κημάτων, διαπράττουν το ολέθριο λάθος του απο-

προσανατολισμού και της μετατόπισης ευθυνών σε

άλλα πεδία. Γι’ αυτό καλούμε το ΠΑΜΕ να καταδι-

κάσει πράξεις βίας κατά των εργαζόμενων αστυ-

νομικών και να απομονώσει τους θιασώτες της

βίας!

Από την πλευρά μας, δηλώνουμε παρών στον

διαρκή μας αγώνα για την προστασία κάθε αστυ-

νομικού που με ευθύνη της πολιτείας εκτίθεται σε

κάθε είδους απειλές και κινδύνους.

Βάλτε κόκκινες γραμμές
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών,

εξάλλου, με ανακοίνωσή της «καταδικάζει απερί-

φραστα τους τραυματισμούς των συναδέλφων μας

σε επεισόδια που εκτυλίχτηκαν στο κέντρο της

Αθήνας στις 2 και 5 Οκτωβρίου 2019. Και στις δύο

περιπτώσεις οι τραυματίες αστυνομικοί ήταν δυ-

στυχώς πάνω από 10, οι σκηνές δε που όλη η Ελ-

λάδα είδε τόσο στο διαδίκτυο, όσο και στα δελτία

ειδήσεων ήταν τουλάχιστον σοκαριστικές.

Η Ένωσή μας στάθηκε από την πρώτη στιγμή δί-

πλα στους τραυματίες αστυνομικούς και με σχετική

απόφαση του Δ.Σ., έχει θέσει το νομικό μας τμήμα

στην διάθεσή τους ώστε να γίνουν όλες οι απα-

ραίτητες ενέργειες εναντίον όσων με πράξη ή πα-

ράλειψη προκάλεσαν τον τραυματισμό τους.

Είναι δυστυχώς η πολλοστή φορά που ως Ένω-

ση αναγκαζόμαστε να στραφούμε στην δικαιοσύνη

ώστε να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους

αστυνομικούς, οι οποίοι εκτελώντας διατεταγμένη

υπηρεσία, κατέληξαν στο νοσοκομείο.

Θέτουμε όμως προς όλους τα κάτωθι ερωτήματα:

• Μήπως ο ανελέητος ξυλοδαρμός των αστυνομι-

κών έξω από το συμβολαιογραφείο και στο

άγαλμα Τρούμαν, ματαίωσε τελικά τον πλειστη-

ριασμό ή την επίσκεψη του αμερικάνου Υπουρ-

γού Εξωτερικών;

• Μήπως το αναφαίρετο δικαίωμα στην διαμαρτυ-

ρία εμπεριέχει το ποδοπάτημα αστυνομικών στο

οδόστρωμα;

• Η πολιτική και φυσική Ηγεσία θα θέσει επιτέλους

κόκκινες γραμμές, θα οριοθετήσει την εμπλοκή

των αστυνομικών δυνάμεων ή θα συνεχιστεί η

δημιουργική ασάφεια των προηγούμενων ετών;

• Θα συνεχιστεί για πολύ ακόμα η κατασπατάληση

δυνάμεων σε σταθερά σημεία και το παράδοξο

να μην υπάρχει δύναμη να ενισχύσει αστυνομι-

κούς που δέχονται τέτοιου είδους επιθέσεις;

• Για πόσο καιρό ακόμα άραγε όλοι θα παίζουν πο-

λιτικά παιχνίδια στις πλάτες μας;

Είμαστε βέβαιοι ότι τα ερωτήματα αυτά δεν θα

απαντηθούν ποτέ, έχουμε όμως ιερή υποχρέωση

να προστατεύουμε τον εργαζόμενο αστυνομικό

έναντι του οποιουδήποτε απειλεί την ζωή και την

σωματική του ακεραιότητα. Δεν επιτρέπουμε σε κα-

νέναν τη γνωστή τακτική που θέλει τον αστυνομικό

είτε «αποδιοπομπαίο τράγο», είτε «σάκο του μπόξ».

- Όσο η Πολιτεία δεν θέτει κόκκινες γραμμές

μεταξύ της διαμαρτυρίας και του μπάχαλου,

- Όσο κάποιοι κάνουν τους κοινωνικά ευαίσθη-

τους αλλά ταυτόχρονα σε κάθε διαμαρτυρία-δια-

δήλωση διατάσουν την παρουσία αστυνομικών δυ-

νάμεων οι οποίες δεν δέχονται ποτέ σαφείς εντο-

λές, τόσο εμείς θα μετράμε δεκάδες τραυματίες.

Τους ενδιαφέρει;

Αν θεωρούν ορισμένοι ότι οι μηνύσεις που

έχουμε υποβάλει για έκθεση αστυνομικών σε κίν-

δυνο είναι κούφιες απειλές, τους δηλώνουμε ότι

θα διαψευστούν.

Κλείνοντας, θέλουμε να δηλώσουμε ότι η σημε-

ρινή ανακοίνωση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για το ίδιο θέμα,

μας καλύπτει απόλυτα και συμφωνούμε μαζί της

λέξη προς λέξη.»

Αστυνομική δύναμη σε ρόλο security...
Η

Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών

Υπαλλήλων, μία ημέρα μετά τη δημόσια πα-

ρέμβασή της για την περαιτέρω επιβάρυνση

του κύριου έργου της Ελληνικής Αστυνομίας με τις

διατάξεις του «αντικαπνιστικού» σχεδίου νόμου,

αλλά και μετά την πρόσφατη έκδοση διαταγών για

σύσταση ομάδων παραεμπορίου ανά την Ελλάδα,

σε επίπεδο Αστυνομικού Τμήματος, αναγκάζεται εκ

νέου να τοποθετηθεί δημοσίως και να καταγγείλει

στον ελληνικό λαό ότι η νέα Πολιτική και Φυσική

Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, βαδίζει στον

ολισθηρό δρόμο του παρελθόντος, όπου αποτυχη-

μένες και καταδικασμένες στη συνείδηση όλων

μας, διοικήσεις, χρησιμοποιούσαν τον Έλληνα

Αστυνομικό «δια πάσαν νόσον και πάσαν εργα-

σίαν», καλύπτοντας τις αδυναμίες άλλων δημόσιων

αρχών και εξυπηρετώντας παράλληλα συμφέροντα

που ουδεμία σχέση έχουν με το δημόσιο συμφέρον

και το κοινό καλό.

Είμαστε αναγκασμένοι να καταγγείλουμε δημοσίως,

με βάση νεώτερες αναφορές μελών μας ότι η διοίκη-

ση, καίτοι υπάρχουν συμβάσεις και διαγωνισμοί που

καλύπτουν το πλαίσιο δράσης των ιδιωτικών εταιρει-

ών, θεωρεί σκόπιμη την επί μονίμου βάσεως φύλαξη

των επιχειρηματικών αυτών χώρων και εν προκειμένω

μια βουνοπλαγιά των Αγράφων όπου αναμένεται να

τοποθετηθεί συστάδα  ανεμογεννητριών!

Πέρα από το παράδοξο της απόφασης αυτής, να

διατίθεται δηλαδή αστυνομική δύναμη σε ρόλο se-

curity, ενώ η αγορά όμοιων υπηρεσιών είναι ελεύ-

θερη και ανταγωνιστική, γεννώνται εύλογα ερωτή-

ματα για τη σκοπιμότητά της και για το κατά πόσο

η νέα Ηγεσία εργάζεται για την ενδυνάμωση της

αστυνόμευσης και του αισθήματος ασφαλείας των

πολιτών, ώστε να ανταποκρίνεται δηλαδή ο Έλλη-

νας Αστυνομικός στα κύρια αστυνομικά του καθή-

κοντα και όχι να ετερο-απασχολείται ή να  εκτίθεται

σε παντοειδείς κινδύνους, εκτελώντας άνωθεν εν-

τολές, αμφιβόλου προεργασίας, μελέτης και προ-

οπτικής. Άραγε, σε περίπτωση - ο μη γένοιτο - σο-

βαρού τραυματισμού συναδέλφου κατά τη διάρκεια

της προαναφερόμενης «παρ-εργασίας», ο τραυ-

ματισμός του θα θεωρεί ότι έλαβε χώρα κατά την

εκτέλεση διατεταγμένης “ιδιωτικής” Υπηρεσίας και

εξαιτίας αυτής;

Η Ομοσπονδία μας, καλεί τη νέα Ηγεσία, να λά-

βει σοβαρά υπόψη της τις ενστάσεις που διατυπώ-

νονται το τελευταίο διάστημα από το συνδικαλιστι-

κό μας φορέα για σειρά αποφάσεών της, να

αφουγκραστεί την αγωνία των αστυνομικών και τις

ανησυχίες που αναφύονται εντός κι εκτός αστυνο-

μικού σώματος και να απαντήσει, όπως αρμόζει σε

μια σύγχρονη διοίκηση που βλέπει το μέλλον, δι-

δασκόμενη από τις επιτυχίες και τα λάθη των προ-

ηγουμένων.

Θέλουμε μια αστυνομία δίπλα στον πολίτη, φίλο

και σύμμαχο με τον πολίτη για να εκπληρώσουμε

την κύρια αποστολή μας και όχι ένα φορέα, άλλοτε

«μακρύ χέρι» της εκάστοτε εξουσίας και άλλοτε

«υπηρέτη» ποικιλώνυμων συμφερόντων.

Θωρακίστε το θεσμό της αστυνομίας και μην μπλέκετε αυτή στις συμπληγάδες της πολιτικής, τονίζει η Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Νέα αιτήματα υποβλήθηκαν στην Ηγεσία από τη Γραμματεία Γυναικών

Δ
ιαδοχικές συναντήσεις είχε στο Υπουργείο

Προστασίας του Πολίτη με την Πολιτική και

Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας η

Γραμματεία Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Ειδικότερα, την 09-10-2019, πραγματοποιήθη-

κε συνάντηση με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυ-

νομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ
στον οποίο έθεσε ζητήματα που απασχολούν το γυ-

ναικείο αστυνομικό προσωπικό και αφορούν στην

προστασία της οικογένειας και της μητρότητας.

Την επομένη, τα ίδια θέματα τέθηκαν υπόψη και

του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Κων-
σταντίνου ΤΣΟΥΒΑΛΑ, με τον οποίο η Γραμματεία

είχε συνεργαστεί αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια

της θητείας του ως Αρχηγού του Σώματος.

Και από τις δύο συναντήσεις προέκυψε σαφής

δέσμευση της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας για

την επίλυση των ζητημάτων που τέθηκαν εκ μέρους

της Γραμματείας μας. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται

στο σχετικό υπόμνημα, «τα ποσοστά υπογεννητι-

κότητας αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο στη χώ-

ρα μας και για το λόγο αυτό η εθνική νομοθεσία,

ως γνωστόν, προστατεύει τη Μητρότητα, τη Μητέρα

και το Παιδί. Το επάγγελμα, που επιλέξαμε, είναι

από τη φύση του ιδιαίτερο και αποτελεί πραγματικά

χρήσιμο «εργαλείο» κάθε δικαίωμα που μας παρέ-

χεται από την Πολιτεία έτσι ώστε με ασφάλεια, συ-

νέπεια και αποτελεσματικότητα να ανταποκρινόμα-

στε στα καθήκοντά μας. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής

σε συνδυασμό με τις αυξημένες απαιτήσεις του

αστυνομικού λειτουργήματος επιβάλλουν την προ-

σαρμογή της νομοθεσίας, προκειμένου να καλύπτει

αυτή υπαρκτές ανάγκες, επιλύοντας, δηλαδή, υπαρ-

κτά προβλήματα και αιτήματα των μελών μας.

Σας παραθέτουμε τις κάτωθι διατάξεις, που αφο-

ρούν εφαρμογές νόμων και διευκρινήσεις νόμων

που ισχύουν για το προσωπικό του Δημοσίου Τομέα

και παρακαλούμε για την εναρμόνιση του ισχύοντος

αστυνομικού δικαίου με αυτές, ώστε να ισχύουν

πλέον ρητά και για το αστυνομικό προσωπικό: 

1. Εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν. 4440/2016,

όπως αυτή διαμορφώθηκε και ισχύει με το άρ-

θρο 76 του Ν. 4590/2019. (Δικαίωμα άδειας

με αποδοχές για τους υπαλλήλους λόγω ασθέ-

νειας των ανηλίκων τέκνων).

2. Εφαρμογή του Ν. 4590/2019 “Ενδυνάμωση

ΑΣΕΠ - Ενίσχυση και αναβάθμιση της Δημόσιας

Διοίκησης” - Άρθρο 34 Τροποποίηση των άρ-

θρων 52 και 53 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) και

59 και 60 του ν. 3584/2007 (Α’ 143). (Διευ-

κολύνσεις σε όσους αστυνομικούς προσφεύ-

γουν στη διαδικασία της υιοθεσίας ή της ανα-

δοχής)

3. Εναρμόνιση και εφαρμογή της υπ’ αριθμ. ΔΙ-

ΔΑΔ/Φ.69/100/10431 από 03-04-2019 Δι-

ευκρινιστικής Εγκυκλίου του Υπουργείου Διοι-

κητικής Ανασυγκρότησης.

Α. Χορήγηση επιπλέον τρίμηνης άδειας ανατρο-

φής τέκνου με πλήρεις αποδοχές στην περί-

πτωση γέννησης τρίτου (3ου) και επόμενων

τέκνων (4ου, 5ου κ.λπ.). 

Β. Χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών για ανα-

τροφή τέκνου – τέσσερις (4) μήνες πραγμα-

τική δημόσια υπηρεσία.

Γ. Χορήγηση ειδικής άδειας και μειωμένου ωρα-

ρίου λόγω αναπηρίας – Αυτοτελές δικαίωμα.

Δ. Χορήγηση μειωμένου ωραρίου σε υπαλλή-

λους γονείς ενήλικων τέκνων με αναπηρία).

Η Γραμματεία Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ., τέλος,

έγινε αποδέκτης παραπόνων – καταγγελιών συνα-

δελφισσών, που αφορούν στην καταστρατήγηση

της εφαρμογής του μειωμένου ωραρίου, αλλά και

της νυχτερινής απασχόλησης για τις μητέρες με

ανήλικα τέκνα κάτω των τεσσάρων ετών.

Επικαλούμενες την ευαισθησία σας, παρακαλού-

με όπως με πρωτοβουλία σας και υπό την καθο-

δήγησή σας, να δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες –

κατευθύνσεις, ώστε στο πλαίσιο και κατ’ επιταγήν

των κανόνων χρηστής διοίκησης, ξεπεραστούν τα

όποια προβλήματα». 

Ε
νημερώθηκαν από την Ομοσπονδία μας οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις  της για το υπ’ αριθ.

1821/19/1953061 από  18-09-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Επικοινωνίας του Αρχη-

γείου της Ελληνικής Αστυνομίας, που αφορά την εξέταση δυνατότητας οικονομικής ενίσχυ-

σης υπερπολύτεκνων οικογενειών (πέντε -5- παιδιά και άνω). Η πρωτοβουλία αυτή λαμβάνεται

ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και του νέου έτους και οι ενδιαφερόμενοι δύνανται  να

υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις έως τέλος Οκτωβρίου.

Ενίσχυση υπερπολύτεκνων οικογενειών
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Ο
λοκληρώθηκαν στις 24 Οκτωβρίου 2019

το απόγευμα, οι διήμερες εργασίες της

Φθινοπωρινής συνόδου της Ευρωπαϊκής

συνομοσπονδίας αστυνομικών (EuroCOP), στο

πλαίσιο της οποίας, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας

μας κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, ο Αντιπρόεδρος

Οικονομικών κ. Βασίλειος ΠΑΝΤΑΖΗΣ, όσο και ο

εκπρόσωπός μας, μέλος της Εκτελεστικής Επιτρο-

πής της EuroCOP, κ. Γεώργιος ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, πα-

ρουσίασαν τις θέσεις μας για την «Στρατικοποίηση

των αστυνομιών της Ευρώπης» - που ήταν και το

βασικό θέμα των εργασιών, καθώς και για το με-

ταναστευτικό–προσφυγικό ζήτημα, το οποίο κατέ-

στη τραγικά επίκαιρο και σχολιάστηκε από τους

συνέδρους, ευθύς μόλις έγινε γνωστή χθες το με-

σημέρι, η είδηση του αιφνίδιου θανάτου των 39

μεταναστών σε νταλίκα στο Έσεξ της Αγγλίας.

Το ενδιαφέρον των συνέδρων κέντρισε επίσης

η έκκληση του Προέδρου της Ομοσπονδίας μας,

να υιοθετηθεί στο Ψήφισμα η πρότασή μας για κα-

ταδίκη των πολεμικών συρράξεων που πέραν των

καταστροφικών επιπτώσεών τους, εντείνουν τις

προσφυγικές ροές προς την ευρωπαϊκή ήπειρο,

επιδεινώνοντας έτσι το έργο και των αστυνομιών

της Ευρώπης. Στη συνέχεια τόνισε ότι έχουμε νε-

κρούς και τραυματίες εν καιρώ ειρήνης, όπως λέμε

στην Ευρώπη, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε

έναν ιδιότυπο καθημερινό πόλεμο με τους αδίστα-

κτους εγκληματίες και τους θρασύδειλους τρομο-

κράτες. Επιβάλλεται επομένως η λήψη μέτρων για

την προστασία μας από τους κινδύνους που μας

απειλούν. Τα ελληνικά σύνορα είναι κοινά ευρω-

  Τραγικά επίκαιρο το συνέδριο  
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τα προβλήματα των μεταναστευτικών – προσφυγικών ροών στο επίκεντρο της προσοχής των συνέδρων.
Αναδείχθηκε η δυναμική της Ομοσπονδίας μας τόσο με τη φιλοξενία των συνέδρων, όσο και με τις προτάσεις που καταθέσαμε

Ο
πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρης
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, καλωσόρισε την Εκτελε-

στική Επιτροπή της EuroCOP και τους αν-

τιπροσώπους της Φθινοπωρινής συνόδου στην

Αθήνα, στην πόλη που γέννησε τη δημοκρατία

και τον αστυνομικό θεσμό από αρχαιοτάτων

χρόνων, για να υπογραμμίσει αμέσως μετά ότι:

«Είναι γνωστό ότι η λέξη “police” προήλθε από

την ελληνική λέξη  “πολιτεία”, αλλά εμείς οι Έλ-

ληνες χρησιμοποιούμε για το λειτούργημά μας

τη λέξη “αστυνομία” που είναι επίσης αρχαία λέξη

και προσδιόριζε από τότε τις αστυνομικές αρμο-

διότητες της αγρονομίας, της αγορανομίας και

της προστασίας των υδάτων.

Σήμερα, μετά από τόσους αιώνες κοσμογονι-

κών αλλαγών και επιστημονικών αλμάτων σε

όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριό-

τητας, το βέβαιο είναι ότι ο αστυνομικός θεσμός

εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της

προσοχής του ανθρώπου. Χωρίς αστυνομία, δεν

νοείται συντεταγμένη πολιτεία, δεν νοείται δη-

μοκρατική κοινωνία. Όπου δεν υπάρχει νόμος

και τάξη, δημιουργείται μια ζούγκλα σπαρασσό-

μενων ανθρώπινων όντων.

Το θέμα του συνεδρίου, άλλωστε, «Στρατικο-

ποίηση της αστυνομίας στην Ευρώπη» είναι εν-

δεικτικό της κατάστασης που κληρονομήσαμε

από τον προηγούμενο αιώνα.  Θα μιλήσω γι’ αυ-

τό παρακάτω.

Θέλω κατ’ αρχάς να επισημάνω και να ευχα-

ριστήσω το προεδρείο της Eurocop που δέχθηκε

την πρότασή μου να φιλοξενήσουμε στην Αθήνα

τη φθινοπωρινή σύνοδο. Το θέμα αυτό προσφέ-

ρεται για γόνιμο προβληματισμό κι εμείς από την

πλευρά μας θα συμβάλλουμε ώστε στο τέλος να

εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα. 

Το κάνουμε ήδη με τον εκπρόσωπό μας που

συμμετέχει από το Νοέμβριο του 2015 στο ανώ-

τατο εκτελεστικό όργανο της Συνομοσπονδίας,

το κάνουμε με κάθε ευκαιρία που μας δίνεται, με

αφορμή κρίσιμα γεγονότα αστυνομικού και πο-

λιτικού ενδιαφέροντος στην ευρωπαϊκή ήπειρο,

αλλά και παγκοσμίως.

Με την ευκαιρία αυτή, θέλω να ευχαριστήσω

όλους τους συνέδρους για την εμπιστοσύνη που

απολαμβάνει η Ομοσπονδία μας μεταξύ των

υπολοίπων συνδικαλιστικών φορέων. Τους δια-

βεβαιώνω ότι τιμούμε την εμπιστοσύνη τους και

δεσμεύομαι ενώπιόν τους ότι ως πρόεδρος χι-

λιάδων Ελλήνων και Ελληνίδων αστυνομικών,

κάνω ό,τι μπορώ για να αναδεικνύω τα κοινά

μας προβλήματα και τις κοινές μας αγωνίες για

το μέλλον του αστυνομικού θεσμού τόσο στη

χώρα μου, όσο και στην Ευρώπη.

Παγκόσμια κινητικότητα
Η διοργάνωση της φθινοπωρινής συνόδου

στην Αθήνα προσφέρεται λοιπόν για να φέρουμε

στο προσκήνιο και τα γενικότερα προβλήματα

ασφαλείας, τόσο στον ελλαδικό χώρο, όσο και

στον ευρύτερο περίγυρό μας.

Η χώρα μας γεωγραφικά, βρίσκεται στο σταυ-

ροδρόμι τριών ηπείρων, στην άκρη της Μεσογεί-

ου, με αποτέλεσμα να βιώνει όλες τις γεωστρα-

τηγικές αλλαγές και επιδράσεις. Στον 21ο αιώνα

πλέον έχουμε μια παγκόσμια κινητικότητα αν-

θρώπων. Οι πόλεμοι, η φτώχεια, η κλιματική αλ-

λαγή αναγκάζουν εκατομμύρια συνανθρώπων

μας να αναζητούν καλύτερες μέρες στην Ευρώπη. 

Οι κυβερνήσεις προσπαθούν -αναποτελεσμα-

τικά μέχρι σήμερα- να διαχειριστούν αυτό το

πρόβλημα. Δημιουργείται η εντύπωση ότι η κα-

τάσταση λύνεται με μια Ευρώπη «κλειστό φρού-

ριο» και με αστυνομίες στρατιωτικού τύπου. Η

άποψή μας είναι διαφορετική. Είναι δύσκολο βέ-

βαια να πείσεις τον μέσο πολίτη είτε για θεωρη-

τικά είτε για πρακτικά αστυνομικά θέματα, όταν

διάφοροι τρομοκράτες απειλούν τη ζωή του ή

όταν αυξάνεται η εγκληματικότητα εξαιτίας και

των ανεξέλεγκτων μεταναστευτικών και προ-

σφυγικών ροών.

Οι πρόσφατες πολεμικές επιχειρήσεις της

Τουρκίας στη Συρία, αυξάνουν τον κίνδυνο τρο-

μοκρατικών επιθέσεων στην Ευρώπη και άρα

«συμβάλλουν» στην ενίσχυση και όχι στην απο-

δυνάμωση της ιδέας της στρατικοποίησης των

αστυνομικών μέτρων ασφαλείας. 

Ωστόσο, εμείς κατά την άποψή μας, πρέπει να

εργαζόμαστε ως συνδικαλιστές για να πείσουμε

τους συμπολίτες μας ότι το μοντέλο της επαγ-

γελματικής δημόσιας αστυνομίας προσιδιάζει

στα ευρωπαϊκά κεκτημένα και στην προοπτική

του αστυνομικού θεσμού, ως δημοκρατικής πο-

λιτικής λειτουργίας. Μιας λειτουργίας που απαλ-

λάσσεται σταδιακά από τα παλιά πρότυπα της

στρατιωτικής οργάνωσης ή από τις καινοφανείς

αντιλήψεις για αστυνομικούς ράμπο και περιπο-

λίες μαζί με πάνοπλους στρατιωτικούς.

Σε κάθε περίπτωση, η τραγική συγκυρία των

πολεμικών συρράξεων στην Τουρκία, κατά την

άποψή μας, δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη

από το συνέδριό σας. Είναι θετικό να στείλουμε

ένα αντιπολεμικό μήνυμα προς τους ισχυρούς

του πλανήτη μας, οι οποίοι χωρίς να ρωτήσουν

κανέναν λαό, αποφασίζουν σε τελική ανάλυση

για το μέλλον ολόκληρου του κόσμου.

Εμείς οι ένστολοι κρατικοί λειτουργοί, που μας

εμπιστεύονται οι Ευρωπαίοι πολίτες για την ασφά-

λειά τους, υποφέρουμε κι εμείς από αυτές τις

αποφάσεις. Βιώνουμε το φόβο και τον τρόμο.

Έχουμε νεκρούς και τραυματίες εν καιρώ ει-

ρήνης, λέμε στην Ευρώπη. Μήπως όμως δεν

ζούμε κι εμείς σε ένα ιδιότυπο καθημερινό πό-

λεμο με τους αδίστακτους εγκληματίες και τους

θρασύδειλους τρομοκράτες; 

Η απάντηση είναι ΝΑΙ. Και γι’ αυτό έχουμε

συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο την προστα-

σία μας από τους κινδύνους που μας απειλούν.

Προτάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας στη

χώρα μας και στην Ευρώπη ολόκληρη. 

Τα ελληνικά σύνορα είναι κοινά ευρωπαϊκά

σύνορα κι αυτό διαφεύγει της προσοχής πολλών

στην Ευρώπη. Με μεγάλη καθυστέρηση υλοποι-

ούνται οι αποφάσεις για την κοινή ευρωπαϊκή

συνοριο-ακτοφυλακή, ενώ οι πολιτικές στα θέ-

ματα ασύλου, μεταναστών και κοινωνικής έντα-

ξης προχωρούν με ρυθμούς χελώνας.

Σε μια περίοδο κατά την οποία το οργανωμένο

έγκλημα αυξάνεται, διάφορα πολιτικά εξαμβλώ-

ματα και εξτρεμισμοί απειλούν την κοινωνική

συνοχή. Η κλιματική αλλαγή μακροπρόθεσμα θα

επιδρά επίσης επιβαρυντικά και στο έργο των

Υπηρεσιών ασφαλείας. Επομένως, είμαστε υπο-

χρεωμένοι όχι μόνο να εκφράσουμε τις ανησυ-

χίες μας, αλλά και να εργαστούμε με επαγγελ-

ματική συνείδηση και συνδικαλιστική υποχρέω-

ση για να προλάβουμε τα χειρότερα. Με πλήρη

συναίσθηση του ρόλου μου, προειδοποιώ τους

ιθύνοντες ότι η χώρα μας δεν θα αντέξει.

Η ΕΛ.ΑΣ. θα καταρρεύσει
Η Ελληνική Αστυνομία θα καταρρεύσει αν δεν

ληφθούν μέτρα.

Η Ελληνική Αστυνομία δεν μπορεί να γίνει ο

αδύναμος κρίκος του ευρωπαϊκού συστήματος

ασφαλείας. Καταθέτω την αγωνία του Έλληνα

αστυνομικού διότι έχουν διαμορφωθεί  δυσμε-

νέστερες συνθήκες εργασίας σε σχέση με το πα-

ρελθόν. 

Κλείνοντας το σύντομο χαιρετισμό μου και ζη-

τώ συγγνώμη αν μακρηγόρησα, σας διαβεβαι-

ώνω ότι συντάσσομαι με όσους αγωνίζονται για

την ενίσχυση των προϋπολογισμών της αστυνο-

μίας, για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών, για

την αναζήτηση κοινών προγραμμάτων εκπαίδευ-

σης και επιχειρησιακής δράσης, για μια Ευρώπη

σε τελική ανάλυση που θα έχει τους αστυνομι-

κούς που της αξίζουν.

Η βαρβαρότητα δεν έχει θέσει στη Γηραιά

ήπειρο. Δεν μπορούμε να ζούμε διαρκώς υπό

καθεστώς κινδύνου.

Θέλουμε ανοικτές κοινωνίες, με πολίτες αλ-

ληλέγγυους αλλά και υπεύθυνους. Να σέβονται

τις δημοκρατικές αρχές και να γνωρίζουν, όπως

έγραψε και ο Καντ, ότι «η ελευθερία του ενός

σταματά εκεί που αρχίζουν να θίγονται τα όρια

της ελευθερίας των άλλων".

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και εύ-

χομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου

Να στείλουμε ένα αντιπολεμικό μήνυμα 
προς τους ισχυρούς του πλανήτη μας

Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του προέδρου μας στις αιτίες που προκαλούν τα κύματα μεταναστών και προσφύγων. 
Ζήτησε την έγκαιρη προετοιμασία των διωκτικών αρχών της Ευρώπης λόγω των δυσοίωνων προβλέψεων για την κλιματική αλλαγή, 

αλλά και την καταδίκη των πολεμικών συρράξεων, οι επιπτώσεις των οποίων έχουν αρνητική αντανάκλαση στο έργο των αστυνομικών

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ
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παϊκά σύνορα και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπί-

ζονται. Εκτός από τις πολεμικές συρράξεις, και η

κλιματική αλλαγή μακροπρόθεσμα θα επιδρά επί-

σης επιβαρυντικά και στο έργο των Υπηρεσιών

ασφαλείας. Επομένως, είμαστε υποχρεωμένοι να

εργαστούμε με επαγγελματική συνείδηση και συν-

δικαλιστική υποχρέωση για να προλάβουμε τα χει-

ρότερα.

Τέλος, επισήμανε ότι οι νέες προκλήσεις, επι-

τάσσουν την αναζήτηση των καλύτερων δυνατών

μοντέλων αστυνόμευσης σε ευρωπαϊκό και διεθνές

επίπεδο, χωρίς δογματισμούς και προσκολλήσεις

σε συστήματα του παρελθόντος, ιδίως δε όταν το

ευρωπαϊκό κεκτημένο λειτουργεί υπέρ της εξέλιξης

του αστυνομικού θεσμού ως δημοκρατικής πολιτι-

κής λειτουργίας που απαλλάσσεται σταδιακά από

τα παλιά πρότυπα της στρατιωτικής οργάνωσης και

λειτουργίας.

Το πρόβλημα των αυξημένων μεταναστευτικών

ροών και την πολιτική της κυβέρνησης για τις αν-

τιμετώπισή τους, παρουσίασε ο προσκεκλημένος

της EuroCOP, Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτι-

κής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου, κ. Πάτρο-
κλος Β. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ο οποίος επισήμανε ιδιαί-

τερα την αναγκαιότητα της ευρωπαϊκής αλληλεγ-

γύης και της στήριξης της χώρας μας ως χώρας

σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

H πρόεδρος της Eurocop
H πρόεδρος της Eurocop κα Angels BOSCH

ανοίγοντας τις εργασίες του συνεδρίου, ευχαρί-

στησε την Ομοσπονδία μας για τη φιλοξενία των

συνέδρων και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στα υπηρε-

σιακά προβλήματα, στις δυσκολίες και τους κινδύ-

νους που αντιμετωπίζει καθημερινά ο Έλληνας

αστυνομικός. 

Αναγνώρισε τις πρωτοβουλίες που λαμβάνουμε

για το μεταναστευτικό – προσφυγικό και τόνισε ότι

οι αποφάσεις της ΕΕ πρέπει να έχουν ουσιαστικό

πρακτικό αποτέλεσμα. Προς αυτήν την κατεύθυν-

ση κινούνται εξάλλου και θα κινούνται και στο

μέλλον οι παρεμβάσεις της στην Επιτροπή Πολιτι-

κών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

καθώς και σε όποια άλλα πολιτικά επίπεδα και

κέντρα εξουσίας.

  της EuroCOP στην Αθήνα
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ω
ς Π.Ο.ΑΣ.Υ., μας απασχολεί στενά το με-

ταναστευτικό – προσφυγικό ζήτημα, διότι

η Ελληνική Αστυνομία σηκώνει όλο το βά-

ρος της εφαρμογής της μεταναστευτικής πολιτικής,

η οποία δεν ασκείται πλέον από άλλο αυτόνομο

υπουργείο, αλλά από το υπουργείο που έχει την

πολιτική ευθύνη της αστυνομίας.

Το πρόβλημα σήμερα, στην Ελλάδα, δεν εμφα-

νίζεται στην έκταση που παρατηρήθηκε το 2015-

2016, όταν περίπου 1.000.000 άτομα, διέσχισαν

τα θαλάσσια ελληνοτουρκικά σύνορα και πέρασαν

σε άλλες χώρες της Ευρώπης μέσα σε λίγους μή-

νες. Έκτοτε, οι μεταναστευτικές ροές έχουν μει-

ωθεί, αλλά η χώρα μας, λόγω της γεωγραφικής της

θέσης, εξακολουθεί να επιβαρύνεται δυσανάλογα,

σε σχέση με άλλες χώρες, και μάλιστα, παρά την

οικονομική κρίση που ξέσπασε το 2009-2010 και

ανέκοψε κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού των

κρατικών λειτουργιών, των εγκαταστάσεων και των

τεχνικών μέσων.

Τους τελευταίους μήνες, μετά το Μάιο του 2019,

παρατηρείται ξανά μια όξυνση των ροών στα ελ-

ληνοτουρκικά χερσαία και κυρίως στα θαλάσσια

σύνορα. Το τελευταίο πεντάμηνο ειδικότερα, οι με-

ταναστευτικές ροές παρουσιάζουν αύξηση κατά

100% έως 120% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με

τα επίσημα στατιστικά στοιχεία.

Η αύξηση των μεταναστευτικών πιέσεων προς τη

χώρα μας και η υπερσυγκέντρωση αλλοδαπών στα

νησιά του Αιγαίου, δημιουργεί επικίνδυνες κατα-

στάσεις τόσο για τους ίδιους τους αλλοδαπούς όσο

και για τους υπαλλήλους που εμπλέκονται σε όλη

τη διαδικασία καταγραφής και διαχείρισής τους.

Εκτός από τα ναυάγια, όπου χάνονται ανθρώπινες

ζωές, στα κέντρα πρώτης υποδοχής και φιλοξενίας

δημιουργούνται απάνθρωπες συνθήκες, ξεσπούν

επεισόδια μεταξύ των αλλοδαπών, συμβαίνουν

ατυχήματα με νεκρούς και τραυματίες. Ο κίνδυνος

εκατόμβης νεκρών από πυρκαγιά ή πανικό είναι

Η Ελληνική Αστυνομία, καλείται και πάλι 
να βγάλει «το φίδι από την τρύπα»…

Η Εισήγηση του Αντιπροέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Βασίλη ΠΑΝΤΑΖΗ για τη σημερινή κατάσταση 
και τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στο συνέδριο, όσον αφορά στο μεταναστευτικό - προσφυγικό 

Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2019 ΝέαΑστυνομία
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Τ
α όσα τραγικά γεγονότα έλαβαν χώρα στις

29 Σεπτεμβρίου 2019 στο «κολαστήριο»

της Μόριας -λίγες μόλις ημέρες μετά το

μοιραίο τροχαίο με το ανήλικο παιδί- ήρθαν να

επιβεβαιώσουν, με τον πιο δραματικό τρόπο, τις

επαναλαμβανόμενες και έντονες ανησυχίες, κα-

θώς και εμπεριστατωμένες προειδοποιήσεις, τό-

σο της Ομοσπονδίας μας όσο και της τοπικής

Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λέσβου, ότι,

αν δεν ληφθούν σοβαρά μέτρα για την αντιμε-

τώπιση της προσφυγικής – μεταναστευτικής κρί-

σης, θα θρηνήσουμε πολλές ανθρώπινες ζωές,

όχι μόνο στη θάλασσα, αλλά και στην ξηρά, μέσα

στις ίδιες τις δομές φιλοξενίας.

Το κακό δεν άργησε να γίνει και ο φόβος για

εκατόμβη νεκρών παραμένει στο ακέραιο, ό,τι κι

αν εξαγγέλλεται, κεντρικά και καθησυχαστικά, από

γενέσεως του μείζονος αυτού προβλήματος. Διότι

πολύ απλά, σε ένα χώρο που έχει δομηθεί για τη

φιλοξενία 2.500 ανθρώπων και έχουν δαπανηθεί

εκατομμύρια ευρώ, όταν στοιβάζεις πενταπλάσιο

πληθυσμό, σε μια ιδιότυπη «Βαβέλ», προσπαθών-

τας να επιδείξεις ανθρωπισμό και οργανωμένη

κρατική παρέμβαση, το μόνο που επιτυγχάνεις εί-

ναι η δημιουργία μιας εκρηκτικής κατάστασης,

που με μαθηματική ακρίβεια, στην κορύφωσή της,

θα αφήσει πίσω της νεκρούς και τραυματίες, αδια-

κρίτως υπηρεσιακής ταυτότητας, προέλευσης, κα-

ταγωγής και θρησκεύματος... Περισσεύει επομέ-

νως η υποκρισία και τα κροκοδείλια δάκρυα τόσο

για τα χθεσινά όσο και για τα επόμενα...

Οι συνάδελφοί μας αστυνομικοί, που από τύχη

γλίτωσαν χθες το λιντσάρισμα, αρνούνται να γί-

νουν εξιλαστήρια θύματα σε μια διαδικασία προ-

διαγεγραμμένων θανάτων. Κι εμείς οφείλουμε να

τους υπερασπιστούμε.

Απαιτούμε, επιτέλους, από την Κυβέρνηση, τα

πολιτικά κόμματα και κάθε άλλο αρμόδιο Φορέα

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να αναλάβουν

όλοι τις ευθύνες τους. Υπάρχουν άραγε ευθύνες,

ναι ή όχι; Τα γεγονότα πλέον σας ξεπερνούν κα-

θημερινά και το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπι-

στεί ως ευρωπαϊκό, χωρίς κομματικές και πολιτι-

κές σκοπιμότητες!

Όλοι γνωρίζουν τι γίνεται «στην απέναντι όχ-

θη», αλλά:

Αντί να βελτιωθούν οι κρατικές δομές υποδο-

χής, αυτές επιδεινώθηκαν με τη δημιουργία νέων

υπηρεσιών.

Αντί να ενισχυθεί η αστυνόμευση στη νησιω-

τική χώρα, με διάφορες διαταγές περιπλέχθηκε

η κατάσταση και οι ήδη υποστελεχωμένες Υπη-

ρεσίες της Δ.Α. Λέσβου, δυσκολεύονται να αν-

ταποκριθούν πλέον στις υποχρεώσεις τους.

Αντί να διεκδικήσει η χώρα μας, όπως άλλες

μεσογειακές, ευνοϊκά προγράμματα για την αν-

τιμετώπιση του προβλήματος, γίνεται ουραγός εί-

τε αποκλείεται εντελώς από τα σχέδια που λαμ-

βάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Ομοσπονδία μας, ενόψει και της φιλοξενίας

της Φθινοπωρινής Συνόδου της Ευρωπαϊκής Συ-

νομοσπονδίας Αστυνομικών (EuroCop) στη χώρα

μας, το διήμερο 24 και 25 Οκτωβρίου 2019, θα

αναδείξει όλα αυτά τα προβλήματα και θα απαι-

τήσει να ληφθούν, επιτέλους, υπόψη οι προτά-

σεις μας. 

Συνάντηση με την ηγεσία
Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Προ-

στασίας του Πολίτη, αρμόδιο για θέματα Μετα-

νάστευσης κ. Γεώργιο Κουμουτσάκο, καθώς και

με τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο κ. Μι-
χαήλ Καραμαλάκη, πραγματοποίησαν τα προ-

εδρία των Ενώσεων Βορείου και Νοτίου Δωδε-
κανήσου, Λέσβου και Χίου, παρουσία του Προ-

έδρου της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρη Γερακαρά-
κου.

Όπως ανακοίνωσαν, από την πλευρά μας, κα-

ταστήσαμε σαφές ότι οι 37.500 αφίξεις μετανα-

στών μέσα στο 2019 έχουν ως αποτέλεσμα οι

Υπηρεσίες αλλά και το Αστυνομικό προσωπικό,

να έχουν υπερβεί τα όριά τους. Κρίνοντας εκ του

αποτελέσματος, η μέχρι στιγμής διαχείριση του

προβλήματος, δεν μπορεί χαρακτηριστεί επιτυ-

χημένη.

Ζητήσαμε την άμεση αποσυμφόρηση των δο-

μών του ανατολικού Αιγαίου στις οποίες παρα-

μένουν επι μακρόν 32.641 μετανάστες ενώ η

χωρητικότητά τους είναι 6.774 άτομα. Επισημά-

ναμε τα προβλήματα που δημιουργεί η έλλειψη

μεταφραστών. Εξηγήσαμε ότι οι αστυνομικοί που

βρίσκονται αποσπασμένοι στις Αστυνομικές Δι-

ευθύνσεις του Ανατολικού Αιγαίου, καλύπτουν

πάγιες και διαρκείς ανάγκες και για τον λόγο αυ-

τό επιβάλλεται να αντικατασταθούν με μεταθέ-

σεις, πρωτοβουλία που εκτός από την εξειδίκευ-

ση που θα προσφέρει, θα εξοικονομήσει περίπου

1.600.000 ευρώ τον μήνα από τις δαπάνες για

το μεταναστευτικό και ως ανταπόδοση να διατε-

θεί περίπου το ένα τρίτο αυτής της δαπάνης σε

όλο το Αστυνομικό προσωπικό των περιοχών μας

το οποίο καθημερινά δοκιμάζεται, ως επίδομα

μετανάστευσης, λαμβάνοντας υπ’ όψη το βάρος

που αναλογικά σηκώνει εδώ και πολλά έτη.

Ο φόβος για εκατόμβη νεκρών παραμένει
Αντί να βελτιωθούν οι κρατικές δομές υποδοχής, 

αυτές επιδεινώθηκαν με τη δημιουργία νέων υπηρεσιών στη Μόρια

υπαρκτός και εμείς δεν παραλείπουμε να τον επι-

σημάνουμε σε κάθε δημόσια εμφάνισή μας, καθώς

και στις επίσημες συναντήσεις μας με κρατικούς

αξιωματούχους και εκπροσώπους της πολιτικής

εξουσίας. 

Όλη αυτή η κατάσταση επιβάλλει τη λήψη πρό-

σθετων μέτρων εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνη-

σης, η οποία εξήγγειλε ήδη την επίσπευση των δια-

δικασιών χορήγησης ασύλου σε όσους το δικαιούν-

ται, καθώς και την αποσυμφόρηση των κέντρων

πρώτης υποδοχής, που υπάρχουν σε πέντε ελληνικά

νησιά και φιλοξενούν περί τους 30.000 σήμερα. 

Αυτό σημαίνει ότι θα δημιουργηθούν νέα κέντρα

στην ενδοχώρα, με άμεσες επιπτώσεις στο καθη-

μερινό έργο των αστυνομικών στις νέες περιοχές

εγκατάστασης των μεταναστών, αφού δεν έχει αλ-

λάξει η κατάσταση της αστυνομίας συνολικά. Τα

χρόνια προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται από τη

μια μέρα στην άλλη και οι συνάδελφοί μας κα-

λούνται να εφαρμόσουν νέες διαταγές με το υπάρ-

χον προσωπικό, το οποίο όμως δεν επαρκεί αριθ-

μητικά για να ανταποκριθεί σε όλες τις υποχρεώ-

σεις του αποτελεσματικά και με ασφάλεια.

Δυστυχώς, στη χώρα μας, η απουσία σοβαρής

μεταναστευτικής πολιτικής σε συνδυασμό με τα

ισχύοντα της συμφωνίας του Δουβλίνου, από το

2000, δημιούργησαν ένα εκρηκτικό πρόβλημα.

Σήμερα, χωρίς να ευθύνεται γι’ αυτό η Ελληνική

Αστυνομία, καλείται και πάλι να βγάλει το «φίδι από

την τρύπα», εις βάρος του θεσμικού της ρόλου και

εις βάρος των συναδέλφων μας. 

Το μεταναστευτικό πρόβλημα, από ευρωπαϊκό

έχει εξελιχθεί σε «αστυνομικό» με ό,τι αυτό συνε-

πάγεται για τον ίδιο το θεσμό, αλλά και για το αν-

θρώπινο δυναμικό του, που θέλει να σέβεται τόσο

το θεσμικό του ρόλο, όσο και τις ανθρώπινες αξίες.

Ο Έλληνας αστυνομικός διακατέχεται από υψηλά

αισθήματα αλληλεγγύης και αλτρουισμού και κα-

λείται να εφαρμόσει διαταγές που τον φέρνουν σε

δύσκολη θέση, συνειδησιακά, όταν έχει απέναντί

του μάνες με μωρά παιδιά, ή ακόμα και υπερήλικες

που με κίνδυνο τη ζωή τους, προσπαθούν να βρουν

ασφαλές καταφύγιο επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Η Ελληνική Αστυνομία, επίσης, επειδή αναγκά-

ζεται σε κεντρικό επίπεδο να αποσπά δυνάμεις για

την αστυνόμευση των συνόρων και για τη φρού-

ρηση των κέντρων υποδοχής και κράτησης στην

ενδοχώρα, αντιμετωπίζει πρόσθετα προβλήματα

διότι έτσι αποδιοργανώνεται το σύστημα αστυνό-

μευσης, οι πολίτες διαμαρτύρονται και στρέφονται

κατά των αστυνομικών, ενώ και οι ίδιοι είναι θύμα

αυτής της κατάστασης. Όλοι γνωρίζουμε ότι κατα-

στρατηγείται ο χρόνος εργασίας, πολλοί δεν απο-

ζημιώνονται έγκαιρα όταν μετακινούνται από πε-

ριοχή σε περιοχή, οι συνθήκες υγιεινής πάσχουν,

ενώ πάντα ελλοχεύει και ο κίνδυνος της σωματικής

τους ακεραιότητας.

Ως Ομοσπονδία, έχουμε προβεί σε σειρά ενερ-

γειών, επιζητώντας και τη συνδρομή της ΕΕ της Γι-

ούροκοπ, η οποία με παρεμβάσεις της τόσο στην

Κομισιόν, όσο και στην ελληνική κυβέρνηση, ζή-

τησε με τη σειρά της να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα

στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της Ελληνι-

κής Αστυνομίας. Χρήσιμες ήταν και οι επισκέψεις

της προέδρου σε νησιά του Αιγαίου πελάγους, στα

κέντρα φιλοξενίας – κράτησης προσφύγων και με-

ταναστών.

Υπήρξαν συναντήσεις με όλους του υπεύθυνους

φορείς που ασχολούνται με την μεταναστευτική

πολιτική, ζητώντας αύξηση των μέτρων ασφαλείας

και ιατρικής φροντίδας για τους συναδέλφους

στους χώρους εισόδου, αλλά και στους χώρους

προαναχωρησιακής κράτησης μεταναστών. 

Δεδομένου ότι τα ελληνικά σύνορα είναι ευρω-

παϊκά σύνορα, θέτουμε εκ νέου στους Ευρωπαίους

εταίρους μας την ανάγκη της από κοινού αντιμε-

τώπισης του μεταναστευτικού ζητήματος, το οποίο

πέραν της ανθρωπιστικής του διάστασης, έχει άμε-

ση επίπτωση και στο περιβάλλον ασφαλείας κάθε

χώρας. Τα αιτήματά μας είναι:

• Άμεση οικονομική βοήθεια προς τις υπηρεσίες

της Ελληνικής Αστυνομίας και τις δομές φιλοξε-

νίας προσφύγων και μεταναστών. 

• Διασυνοριακή άμεση βοήθεια από άλλες ευρω-

παϊκές αστυνομικές δυνάμεις στην Ελλάδα.

• Επίσπευση της εξέλιξης της FRONTEX σε Ευρω-

παϊκή συνοριοακτοφυλακή.

• Πιστή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ Ευρω-

παϊκής Ένωσης και Τουρκίας.

• Τροποποίηση της συμφωνίας του Δουβλίνου για

τον επιμερισμό των αιτούντων άσυλο με δίκαιο

τρόπο για να μην επιβαρύνεται δυσανάλογα η Ελ-

λάδα, ως χώρα πρώτης υποδοχής.

• Βελτίωση εγγραφής και καταγραφής των μηχανι-

σμών για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες.

• Εξασφάλιση όλων εκείνων που εργάζονται σε αυ-

τές τις δύσκολες καταστάσεις ώστε να εξασφα-

λισθεί η υγιεινή και η ασφάλειά τους, μη εξαιρου-

μένης της ορθής φροντίδας για την προστασία –

παρακολούθηση της υγείας τους.

• Ενίσχυση των μέτρων για την παρεχόμενη αν-

θρωπιστική βοήθεια στους μετανάστες και τους

πρόσφυγες αλλά και πολιτικές κοινωνικής έντα-

ξης και επανένταξης. 

• Οικονομική βοήθεια για την αντιμετώπιση των

σύγχρονων απειλών (καταπολέμηση παράνομης

μετανάστευσης, εμπορίας ανθρώπων, διεθνούς

εγκληματικότητας, τρομοκρατίας κ.λπ.).

Η Ελληνική Αστυνομία, καλείται και πάλι να βγάλει «το φίδι από την τρύπα»…
➦ συνέχεια από την σελίδα 9
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Ά
μεσης ανταπόκρισης έτυχε η διαμαρτυρία

της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αθηνών για την καταστρατήγηση παγίων

διαταγών και κανονισμών του Αρχηγείου της Ελ-

ληνικής Αστυνομίας με αφορμή τα μέτρα τάξης και

ασφάλειας που λαμβάνονται κατά τις επισκέψεις

ξένων επισήμων προσώπων στην Αττική.

Η Ομοσπονδία, ευθύς μόλις έλαβε το σχετικό

έγγραφο του σωματείου μας, απευθύνθηκε εγγρά-

φως στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μι-
χαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ καθώς και στον Αρχηγό της

Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ
ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, τονίζοντας ότι η Ένωση Αστυνο-

μικών Υπαλλήλων Αθηνών με το υπ. αριθμ. 305/2

από 10-10-2019 έγγραφό της διαμαρτύρεται επι-

καλούμενη αδιάσειστα στοιχεία. «Ειδικότερα, δια-

τάχθηκαν αναπάντεχα εκατοντάδες αστυνομικοί

από μάχιμες Υπηρεσίες να ενισχύσουν τη Γενική

Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων του Αρχηγείου,

προκειμένου να απασχοληθούν σε μέτρα ασφαλεί-

ας και στο χειρισμό συστημάτων ελέγχου Χ-RAY,

ενώ μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο είχαν δια-

ταχθεί οι Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. να παύσουν τη

διάθεση αστυνομικών για αυτά ακριβώς τα καθή-

κοντα. Ειδικά για την απασχόληση των συναδέλ-

φων μας στα συστήματα ελέγχου X-RAY γίνεται

ιδιαίτερη μνεία των κινδύνων που αντιμετωπίζουν

και της αναγκαιότητας λήψης των αναγκαίων μέ-

τρων προστασίας από την ακτινοβολία που εκπέμ-

πουν οι εν λόγω συσκευές.

Παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τα

διαλαμβανόμενα στο επισυναπτόμενο έγγραφο και

να παρέμβετε άμεσα για την αντιμετώπιση των

προβλημάτων που επισημαίνονται από την Πρω-

τοβάθμια Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων της

Αθήνας».

Η καθαριότητα
Το σωματείο εξάλλου, εξέδωσε ανακοίνωση με

τίτλο «Επανήλθαν οι εικόνες ντροπής με την κα-

θαριότητα σε Υπηρεσίες της Αθήνας», τονίζοντας

μεταξύ άλλων ότι «παρότι παρήλθαν σχεδόν δύο

μήνες από την κατάθεση σχετικού Υπομνήματος

από την Ένωσή μας προς τη νέα Πολιτική και Φυ-

σική Ηγεσία, κατά το Γενικό Συμβούλιο της

Π.Ο.ΑΣ.Υ., με λεπτομερή καταγραφή των σοβαρών

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Υπηρεσίες της

Αθήνας, εντούτοις μέχρι και σήμερα ελάχιστα

έχουμε δει να επιλύονται όσον αφορά τις καθημε-

ρινές συνθήκες εργασίας των συναδέλφων μας.

Από τα πιο σοβαρά ζητήματα που καταθέσαμε,

αποτελεί η ελλιπής καθαριότητα και απολύμανση

στους χώρους εργασίας και στα κρατητήρια, σε

συνδυασμό με την εξάντληση των αποθεμάτων σε

είδη καθαριότητας. Όπως έχουμε επισημάνει πολ-

λάκις, σε πολλές Αστυνομικές Υπηρεσίες της Αθή-

νας δεν ανέλαβαν ποτέ καθήκοντα οι χαμηλόμισθοι

συμβασιούχοι υπάλληλοι καθαριότητας μερικής

απασχόλησης (αυτή ήταν η λύση που προέκρινε η

απερχόμενη Πολιτική και Φυσική Ηγεσία), με απο-

τέλεσμα από αρχές του έτους να υπάρχει ελλιπής

ή και καθόλου καθαριότητα. Επίσης, σε καμία

Αστυνομική Υπηρεσία δεν προβλέφθηκε να πραγ-

ματοποιείται τακτική απολύμανση των χώρων από

αρχές του τρέχοντος έτους, με τον κίνδυνο μετά-

δοσης μολυσματικών ασθενειών σε αστυνομικούς,

κρατούμενους και πολίτες να καραδοκεί. Ήδη σε

κεντρική Αστυνομική Υπηρεσία έκαναν την εμφά-

νισή τους εικόνες ντροπής του πρόσφατου παρελ-

θόντος με σκουπίδια να στοιβάζονται και τη δυσο-

σμία να είναι ανυπόφορη. Με παρέμβαση της Ένω-

σής μας έγινε τελικά η αποκομιδή τους».

«Βουλιάζει» η Γ.Α.Δ.Α. από τα προβλήματα
Πλήρης ενημέρωση της διοίκησης από το σωματείο της Αθήνας

Δημιουργούνται τεράστια προβλήματα 
στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών

Τ
ον Υπουργό Προστασίας του

Πολίτη  κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ
ενημέρωσε άμεσα η Ομοσπονδία

μας με αφορμή τον προβληματισμό

που εξέθεσε η Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττι-
κής για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

του Υπουργείου Προστασίας του Πολί-

τη στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τά-

ξης επί θεμάτων δημόσιας τάξης. 

«Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων

Βορειοανατολικής Αττικής με το υπ’

αριθμ. 63 από 24-09-2019 έγγραφο

της, αναφέρεται στη μεταβίβαση αρ-

μοδιοτήτων του Υπουργείου προς τον

Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης,

τονίζοντας ότι με την αλλαγή αυτή θα

δημιουργηθούν προβλήματα στην εύ-

ρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών.

Παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά

υπόψη σας τις εύλογες ανησυχίες των

συναδέλφων μας και να αποτρέψετε την

εμφάνιση τους, παρέχοντας το δικαίωμα

υπογραφής συμβάσεων διαφόρων άμε-

σων αναγκών στους εκάστοτε Διευθυν-

τές των Διευθύνσεων Αστυνομίας».

Ιδού τι αναφέρεται στο έγγραφο του

σωματείου μας: Την 27/08/2019

απεστάλη στις Υπηρεσίες της  ΕΛΑΣ

μέσω POL το Φ.Ε.Κ Β’-

3264/26.08.2019, με το οποίο ο

υπουργός μεταβιβάζει τις αρμοδιότη-

τες που αφορούν μεταξύ άλλων τα κα-

θήκοντα αποφαινόμενου οργάνου στο

πλαίσιο της διενέργειας διαδικασιών

ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων

συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας

Δημόσιας Τάξης συμβατικού αντικει-

μένου μέχρι του ποσού των δέκα εκα-

τομμυρίων (10.000.000,00) ευρώ,

εξαιρουμένων των περιπτώσεων για

τις οποίες απόφαση του Υπουργού

ορίζει αποφαινόμενο όργανο τον ίδιο

ή άλλο όργανο, και ειδικότερα της τε-

λικής υπογραφής για τις παρακάτω

κατηγορίες διοικητικών πράξεων: (α)

διακήρυξης διαγωνισμών και πρό-

σκλησης υποβολής προσφορών, (β)

συγκρότησης και ορισμού γνωμοδο-

τικών οργάνων διενέργειας διαδικα-

σιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημο-

σίων συμβάσεων, (γ) επικύρωσης των

πρακτικών των γνωμοδοτικών οργά-

νων, (δ) κατακύρωσης, ανάθεσης, σύ-

ναψης και τροποποίησης συμβάσεων,

(ε) ματαίωσης διαδικασίας, κήρυξης

έκπτωτου αναδόχου και μονομερούς

λύσης συμβάσεων, και (στ) των λοι-

πών πράξεων αρμοδιότητας αποφαι-

νόμενου οργάνου. Επίσης Ο Γενικός

Γραμματέας Δημόσιας Τάξης ορίζεται

διατάκτης του προϋπολογισμού των

ειδικών φορέων που διαχειρίζεται η

Ελληνική Αστυνομία.

Όλα τα προαναφερόμενα είναι συ-

νέχεια του Ν.4622/2019 που αφορά

στο “Επιτελικό Κράτος” και προβλέπει

στο άρθρο 37 την τελική υπογραφή

των ανωτέρω διοικητικών πράξεων

από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουρ-

γείου Προστασίας, καταργώντας τα

όσα ορίζονταν στο άρθρο 54 του Π.Δ

63/2005 “Μεταβίβαση αρμοδιοτή-

των”. Η εφαρμογή των ανωτέρω διοι-

κητικών πράξεων δημιουργεί τεράστια

προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία

των Υπηρεσιών, διότι στην ουσία παύει

ο εκάστοτε διευθυντής των Διευθύν-

σεων να έχει την εξουσιοδότηση για

υπογραφή συμβάσεων διαφόρων

αναγκών που είναι άμεσες και επιτα-

κτικές για τη καθημερινή ομαλή λει-

τουργία αυτών. Παράδειγμα η  αδυνα-

μία υπογραφής συμβάσεων για την

επισκευή των Υπηρεσιακών οχημά-

των-μοτοσυκλετών που έχει ως απο-

τέλεσμα ο στόλος των υπηρεσιακών

οχημάτων να ακινητοποιηθεί.

Για τους λόγους αυτούς επιβάλλε-

ται, χωρίς χρονοτριβή, να γίνουν όλες

οι απαραίτητες ενέργειες εκ μέρους

της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας του

σώματος, προκειμένου να μεταβιβα-

σθούν οι ανωτέρω αρμοδιότητες

στους διευθυντές των Διευθύνσεων.

ΑΘΗΝΑ
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ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Σ
τους υπουργούς Εσωτερικών κ.

Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ και

Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ απευθύνθηκε η Ομο-

σπονδία μας με αφορμή σχετικό έγγρα-

φο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλή-

λων Ιωαννίνων με αντικείμενο την προ-

ώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την

προμήθεια αναλώσιμων, με πρωτοβου-

λία της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η Ομοσπονδία τους καλεί να εξετά-

σουν ενδελεχώς την επισυναπτόμενη με

το θέμα αλληλογραφία και να υιοθετή-

σουν «την πρωτοβουλία της Περιφέρει-

ας Ηπείρου και της Πρωτοβάθμιας Ορ-

γάνωσής μας, που σε καιρούς δύσκο-

λους για τα δημοσιονομικά της χώρας,

η ανάληψη τέτοιων πρωτοβουλιών,

ιδίως προς τον νευραλγικό τομέα των

Σωμάτων Ασφαλείας, θα πρέπει να είναι

άμεσης προτεραιότητας και έτσι να

εκλαμβάνεται, κάτι που παρέλειψε να

κάνει ο προκάτοχός σας Υπουργός είτε

από εγγενείς δυσκολίες, είτε από απο-

στροφή, λόγω πολιτικών πεποιθήσεων

και ιδεοληψιών. 

Επειδή στο Κράτος υπάρχει και συνέ-

χεια όπως αρέσκεται να λέγεται στους

χώρους της πολιτικής ζωής, σας εκφέ-

ρουμε την πρόταση αυτή, ώστε να γίνετε

όχι μόνο κοινωνός αλλά και συντελε-

στής της θετικής κατάληξή της, ανα-

γνωρίζοντας εμμέσως πλην σαφώς την

επίμοχθη και καθημερινή προσφορά

των ενστόλων λειτουργών, καθώς και

των αναγκών που ανακύπτουν σε μέσα

και υλικοτεχνικό εξοπλισμό». 

Εξάλλου, στις 5 Οκτωβρίου 2019, το

Δ.Σ της Ένωσης πραγματοποίησε συ-

νάντηση με τον πρόεδρο του Ελληνικού

Κοινοβουλίου κ. Κωνσταντίνο Τασούλα,

παρουσία του Γεν. Γραμματέα της

Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γιώργου Παπατσίμπα.

«Αφού ευχηθήκαμε στον κ. Τασούλα

κάθε επιτυχία στο θεσμικό του αξίωμα,

επισημαίνοντας ότι η έως τώρα πορεία

του έχει δείξει θετικά δείγματα γραφής,

γνώσης, ήθους και ανεξαρτησίας γνώ-

μης, αναφερθήκαμε σε ζητήματα τα

οποία έχουμε ψηλά στην ατζέντα μας,

όπως η επέκταση του επιδόματος παρα-

μεθορίων περιοχών και η Ίδρυση Α.Σ.

Αερολιμένα, ζητήματα τα οποία είχαμε

αναδείξει σε συναντήσεις μας με τους

αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων. Τέ-

θηκε υπόψη του το οξύ πρόβλημα του

κτηριακού, τόσο για το Αστυνομικό Μέ-

γαρο, όσο και για τον χώρο τον οποίο

στεγάζεται το Τμήμα Μεταγωγών Δικα-

στηρίων, ενώ παράλληλα επισημάνθηκε

η έλλειψη υπηρεσιακών οχημάτων και

υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Με αφορμή

το μεταναστευτικό, το κυρίαρχο αυτό

ζήτημα το οποίο ταλανίζει όχι μόνο την

χώρα μας αλλά ολόκληρη την Ευρώπη,

αναφερθήκαμε στη συνέχιση των μετα-

κινήσεων αστυνομικού προσωπικού

προς τον Έβρο και τα νησιά του Ανατο-

λικού Αιγαίου, ενώ τέθηκαν και ζητήμα-

τα που αφορούν το Αστυνομικό προσω-

πικό της Δ.Α Ιωαννίνων καθώς και η

ανάγκη στήριξης της αποστολής του με

στόχο την θωράκιση του έννομου αγα-

θού της ασφάλειας του πολίτη. 

Ο κ. Πρόεδρος από την πλευρά του,

λαμβάνοντας υπόψη όσα τεκμηριωμένα

και διεξοδικά του επισημάνθηκαν, τόνι-

σε πως στα πλαίσια των δυνατοτήτων

και αρμοδιοτήτων του θα καταβάλει κά-

θε δυνατή προσπάθεια, συμβάλλοντας

θετικά στην εξεύρεση λύσεων».

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ένωσής μας πραγματοποίησε συνάντη-

ση με το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας

Τάξης κ. Κωνσταντίνου Τσουβάλα, ο

οποίος τόνισε πως στα πλαίσια των δυ-

νατοτήτων και αρμοδιοτήτων του θα

συμβάλει θετικά στην εξεύρεση λύσεων. 

Τέλος, μια σημαντική δράση της Ελλη-

νικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με το

συνδικαλιστικό μας κίνημα, το «Ολοκλη-

ρωμένο Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανα-

κύκλωσης», επεκτείνεται και σε Υπηρεσίες

της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων,

όπως ανακοίνωσε το σωματείο. 

«Καλούμε τα μέλη μας να αγκαλιά-

σουν αυτήν την προσπάθεια καθώς με

την υλοποίηση του προγράμματος και

τη συλλογή των προαναφερόμενων

ανακυκλώσιμων συσκευασιών, συμ-

βάλλουμε στην προστασία του περιβάλ-

λοντος, ενώ παράλληλα μέσω του αν-

ταποδοτικού οφέλους, ενισχύουμε τα

ορφανά παιδιά του προσωπικού μας».

Στηρίξτε την πρωτοβουλία της Περιφέρειας
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ο
ι αποφάσεις για την αντιμετώπι-

ση των τροχαίων δυστυχημάτων

στην Κρήτη αποτέλεσαν εκ νέου

αντικείμενο προβληματισμού και προ-

τάσεων εκ μέρους των σωματείων

αστυνομικών της νήσου.

Με αφορμή σχετικό έγγραφο της

Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χα-
νίων, η Ομοσπονδία μας απευθύνθηκε

στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ και στην ηγε-

σία της Ελληνικής Αστυνομίας και ζήτη-

σε να εξεταστεί σοβαρά η πρόταση του

σωματείου αναφορικά με τη στελέχωση

νεοσύστατης υπηρεσίας Τροχαίας, σύμ-

φωνα και με την υπ’ αριθ.

1674/19/1982652 από 22/09/2019

διαταγή του Α.Ε.Α., περί αδαπάνως για

το δημόσιο απόσπασης αστυνομικών

στην Περιφέρεια Κρήτης.

Όπως εξηγεί το σωματείο με την πρό-

τασή του για «κατάργηση του Κλιμακίου

Τροχαίας Β.Ο.Α.Κ. Χανίων και την ίδρυ-

ση ΝΕΟΥ αντίστοιχου Σταθμού, θα

ιδρυθεί νέα Υπηρεσία η οποία θα αστυ-

νομεύει το Β.Ο.Α.Κ., όσον αφορά την

περιφέρεια των Χανίων, καθώς το κλι-

μάκιο το οποίο ιδρύθηκε βιαστικά το

2011 δεν κατέχει οργανικά θέσεις. Οι

φιλότιμες προσπάθειες του Διοικητή αλ-

λά και όλου του προσωπικού δεν φτά-

νουν. Τα προβλήματα είναι πολλά και

έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι

όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, είναι απο-

σπασμένοι από άλλες Υπηρεσίες. Οι

αποσπάσεις είναι τόσο συχνές έτσι ώστε

μέχρι να λάβει γνώση του αντικειμένου

της Υπηρεσίας ο αποσπασμένος συνά-

δελφος, έρχεται νέος και ούτω καθεξής.

Με την ίδρυση όμως Σταθμού Τροχαίας

Χανίων Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης,

δημιουργείται μία ΝΕΑ Υπηρεσία με

συγκεκριμένες οργανικές θέσεις, με

συγκεκριμένους συναδέλφους και άμε-

σο αποτέλεσμα για τους πολίτες των

Χανίων αλλά και των χιλιάδων επισκε-

πτών του Νομού μας».

Από την πλευρά της η Π.Ο.ΑΣ.Υ. επι-

σήμανε στην ηγεσία: «Με δεδομένο την

αύξηση των τροχαίων θανατηφόρων

δυστυχημάτων ιδίως στον Βόρειο Οδικό

Άξονα Κρήτης και γνωρίζοντας την

ευαισθησία που σας διακατέχει για το

συγκεκριμένο θέμα που αποτελεί άλλω-

στε και μάστιγα για τη Μεγαλόνησο,

εκτιμούμε, πως ήρθε η ώρα για την

ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβου-

λιών, που ως σκοπό θα έχουν στην πα-

ρούσα φάση τη μείωση ή και την εξά-

λειψη του λυπηρού αυτού φαινομένου

της ανθρωποθυσίας, εκφράζοντας την

παράλληλη βεβαιότητα ότι προτάσεις

όπως αυτές των συνδικαλιστικών οργα-

νώσεών μας, κινούνται στη σωστή κα-

τεύθυνση και θα πρέπει να τύχουν της

θετικής έκβασης».

Εξάλλου, σχετική καταγγελία είχαν

κάνει και οι Ενώσεις Αστυνομικών Ηρα-

κλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου, με

αφορμή τη μη υλοποίηση άμεσα της

εξαγγελίας του Πρωθυπουργού κ. Κυ-

ριάκου Μητσοτάκη για ενίσχυση της

Κρήτης με 50 αστυνομικούς που θα ετί-

θεντο στη διάθεση των Υπηρεσιών της

Τροχαίας.

Με αποσπασματικά μέτρα δεν μειώνονται τα τροχαία
ΧΑΝΙΑ

Τ
ον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ
ενημέρωσε η Ομοσπονδία μας με αφορ-

μή τις καταγγελίες της  Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Ευρυτανίας για τις συνθήκες ερ-

γασίας του αστυνομικού προσωπικού.

Όπως τονίζει, «η διασφάλιση των  συναδέλ-

φων μας και οι συνθήκες εργασίας αποτελούν

για τη Ομοσπονδία μας υψίστης προτεραιότη-

τας ζητήματα και ως τέτοια τα αντιμετωπίζουμε

έως σήμερα. Ομοίως το συνδικαλιστικό μας

κίνημα, ουδέποτε ενέδωσε σε πρακτικές και

αποφάσεις της διοίκησης, που προτάσσουν τα

συμφέροντα των ιδιωτών υπεράνω της αν-

θρώπινης αξιοπρέπειας και της σωματικής

ακεραιότητας των αστυνομικών.

Οι προφάσεις περί λόγων δημόσιου συμφέ-

ροντος και έννομης τάξης, έχουν αποδειχθεί

κατά κόρον προφάσεις εν αμαρτίες, όπου συλ-

λήβδην αποκρύπτεται η πραγματική αλήθεια

που δεν είναι άλλη από τον ενδοτισμό και την

υποταγή  στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα,

που λυμαίνονται τη χώρα και αλλοιώνουν τον

χαρακτήρα και την αποστολή της Ελληνικής

Αστυνομίας χρησιμοποιώντας την για ιδία

οφέλη.

Εν προκειμένω, θα πρέπει να σκύψετε στις

σοβαρές καταγγελίες της Ένωσης Αστυνομι-

κών Υπαλλήλων Ευρυτανίας και όπως αυτές

τεκμαίρονται στο επισυναπτόμενο υπ’ αριθ.

315/2/15 από 27/09/2019 έγγραφο της,

ώστε να εξευρεθεί άμεσα λύση διότι, εγκυμο-

νούν σοβαρότατοι κίνδυνοι συνδυαστικά με τις

κρατούσες γεωμορφολογικές συνθήκες και

ιδίως των κλιματολογικών  ενόψει της χειμε-

ρινής περιόδου, όπου η πρόληψη σε αυτή την

περίπτωση θα πρέπει να  προλαμβάνει το θε-

ραπεύειν».

Προφάσεις εν αμαρτίες

Η
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κα-
στοριάς με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαι-

ρετίζει την έναρξη των εργασιών για την

ανέγερση του νέου Αστυνομικού Μεγάρου στο

πρώην στρατόπεδο «Μαθιουδάκη».

Ένα έργο πρωταρχικής σημασίας για την

τοπική κοινωνία το οποίο στο παρελθόν είχε

αποτελέσει το «μήλο της Έριδος», διχάζοντας

την κοινωνία της Καστοριάς, έρχεται μετά από

δέκα (10) και πλέον έτη να συμβάλει τόσο στην

αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας των συ-

ναδέλφων και στη βελτίωση της λειτουργίας

των Αστυνομικών Υπηρεσιών όσο και στην κα-

λύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Το Σωματείο

μας, έχοντας ως βασικό μέλημα τη μεταστέγα-

ση των Υπηρεσιών της Δ.Α. Καστοριάς, σύσ-

σωμο όλα αυτά τα χρόνια στάθηκε αρωγός και

συμπαραστάτης διπλά στους τοπικούς Άρχον-

τες, στους Βουλευτές, στους Υπηρεσιακούς πα-

ράγοντες της ΕΛ.ΑΣ, στους Οργανισμούς, τις

Επιτροπές καθώς και σε όσους είχαν την επο-

πτεία και τη διαχείριση του Αστυνομικού Με-

γάρου, ενημερώνοντας και καταθέτοντας κάθε

φορά νέες προτάσεις για να αποφευχθούν

γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καστο-

ριάς θέλουμε να απονείμουμε τα εύσημα σε

όλους όσους συνέβαλαν είτα άμεσα είτε έμμε-

σα στην «προκαταρκτική διαδικασία» μέχρι την

έναρξη των εργασιών και ελπίζουμε οι νεοε-

κλεγέντες τοπικοί Άρχοντες και βουλευτές του

Νομού μας να συμβάλουν αποτελεσματικά μέ-

χρι την ολοκλήρωση και την παράδοση το νέου

Αστυνομικού Μεγάρου.   

Αισιοδοξία για την ανέγερση 
του νέου Αστυνομικού Μεγάρου 
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Τ
ον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυ-

νομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ
ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ ενημέρωσε η

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρ-

νανίας γα τις υπηρεσιακές ανάγκες του

Αερολιμένα Ακτίου και ζήτησε την επί-

λυση των προβλημάτων τους.

Ειδικότερα, με το υπ’ αριθμ.

53/2019 από 01/09/2019 έγγραφό

της, «περιγράφει αναλυτικότατα τα προ-

βλήματα που έχουν δημιουργηθεί στο

Α.Τ. Ακτίου-Βόνιτσας από τη διακοπή

των αποσπάσεων επιθυμούντων συνα-

δέλφων μας στον Αερολιμένα Ακτίου, με

συνέπεια την ελλιπή αστυνόμευση και

τον κίνδυνο να εκτεθεί διεθνώς η χώρα

μας λόγω αποδυνάμωσης της αστυνό-

μευσης, τη στιγμή κατά την οποία η επι-

βατική κίνηση αυξάνεται διαρκώς.

Προτείνει δε την απόσπαση, αδαπά-

νως για το δημόσιο, πέντε αστυνομικών

για την κάλυψη των αναγκών, αποκλει-

στικά του Αερολιμένα Ακτίου, τουλάχι-

στον μέχρι 31/10/2019, ώστε να αν-

τιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες και να

εξαλειφθούν τα παράπονα και οι έντο-

νες ανησυχίες των συναδέλφων μας

έως ότου υπάρξει συνολικότερη διαχεί-

ριση της υποστελέχωσης της Ελληνικής

Αστυνομίας και ορθής αξιοποίησης του

ανθρώπινου δυναμικού της».

Επίσης, με άλλο έγγραφό της, η

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρ-

νανίας, προτείνει την κατάργηση του

ατομικού βιβλιαρίου Ασθενειών (Υπό-

δειγμα Υ-17), η τήρηση του οποίου δεν

συμβαδίζει με την εποχή της εξέλιξης

των νέων τεχνολογιών και της ψηφια-

κής αξιοποίησης δεδομένων μέσω του

police on line, στοιχείων που αφορούν

ασθένειες (αναρρωτικές άδειες, παρα-

πομπές σε επιτροπές, κλπ.). «Παρακα-

λούμε να εξετάσετε και να υλοποιήσετε

την πρόταση της Πρωτοβάθμιας Οργά-

νωσής μας, γιατί η ψηφιακή προσαρμο-

γή και η μείωση της γραφειοκρατίας εί-

ναι μονόδρομος για την Ελληνική Αστυ-

νομία και τον δημόσιο τομέα συνολικά

που καθυστερεί να αξιοποιήσει τις δυ-

νατότητες των νέων τεχνολογιών» ανα-

φέρει στο έγγραφό της προς το Αρχη-

γείο η Π.Ο.ΑΣ.Υ., μέσω της οποίας υπο-

βλήθηκε το προαναφερόμενο αίτημα-

πρόταση.

Προτάσεις για την αντιμετώπιση της λειψανδρίας
ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

ΛΑΡΙΣΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Η
Ένωση Αστυνομικών Λάρισας με ανα-

κοίνωσή της αναδεικνύει τα προβλήμα-

τα της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., θέτοντας εύλογα

ερωτήματα: «Πληροφορήθηκαμε ότι κυκλοφό-

ρησε εδώ και ένα μήνα περίπου, εφαρμογή στo

Pol όπου αναγράφονται τα χιλιόμετρα που δια-

νύουν μηνιαία οι μοτοσυκλέτες της ΔΙ.ΑΣ.

Εκτός από ακόμα μια ανούσια γραφειοκρατική

διαδικασία, προφανώς αυτό γίνεται με το σκε-

πτικό ότι πρέπει να διανύονται αρκετά χιλιόμε-

τρα, άρα τότε δουλεύουν τα πληρώματα;

Απορίες:

1) Ποιοί είναι αυτοί που θα ελέγχουν την

εφαρμογή στο Αρχηγείο και κατά συνέπεια θα

κρίνουν και θα αξιολογούν δια των χιλιομέ-

τρων τους μαχίμους;

2) Σε λίγο που θα αρχίσουν οι βροχές, τα

κρύα και τα χιόνια, αλλά και αργότερα με τους

καύσωνες, θα γίνεται ειδική “καιρική” μνεία;

3) Προφανώς οι συνάδελφοι της ΔΙ.ΑΣ., που

κατασπαράχτηκαν από χούλιγκανς στη Ν. Φι-

λαδέλφεια, αν ίσχυε η εφαρμογή αυτή θα ήταν

καλοί ή κακοί αστυνομικοί μια και λόγω της ει-

σαγωγής στο 401, ίσως δεν πρόλαβαν να κά-

νουν πολλά χιλιόμετρα;

4) Με τι μοτοσυκλέτες απαιτούν να γίνονται

τα χιλιόμετρα; Με αυτές που η συντριπτική

τους πλειοψηφία έχει άνω των 100.000 χιλιο-

μέτρων και συντηρούνται από δωρεές και από

το υστέρημα των συναδέλφων; Όπως επίσης

με τι ατομικά εφόδια; Στολές άνω των (7) ετών,

κράνη διαλυμένα και αλεξίσφαιρα στη συντρι-

πτική πλειοψηφία ληγμένα. Έχετε σκοπό όλα

αυτά να τα αντικαταστήσετε και αν ναι, πότε;

Ακόμα ηχούν στα αυτιά μας οι προεκλογικές

σας υποσχέσεις...

5) Τέλος, τι θα γίνει με την ηλικία όσων

επανδρώνουν τη ΔΙ.ΑΣ, ειδικά στην επαρχία; Ο

μέσος όρος ηλικίας σε λίγο θα είναι τα 44-45

έτη και η πλειοψηφία αυτών πάνω στη μοτο-

σικλέτα από την ίδρυση της ΔΙ.ΑΣ, ενώ εθε-

λοντές είναι πλέον ελάχιστοι ως ανύπαρκτοι!

Κύριοι δεν αντέχουμε αλλά μεγαλόπνοα

σχέδια. Λυπηθείτε μας. Έλεος!»

Διαμαρτυρία για τη ΔΙ.ΑΣ.

Η
λειτουργία γραφείου εξυπηρέτησης

δημοτών – επισκεπτών Ηρακλείου,

αποτέλεσε αντικείμενο διαμαρτυρίας

της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρα-
κλείου.

Η Ομοσπονδία από την πλευρά της ενημέ-

ρωσε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ.

Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ για τα διαλαμβανόμενο

στο σχετικό έγγραφο, τονίζοντας ότι η λειτουρ-

γία Γραφείου εξυπηρέτησης δημοτών – επισκε-

πτών Ηρακλείου, στο κέντρο της πόλης, στερεί

από την τοπική κοινωνία 4 μάχιμους αστυνο-

μικούς καθημερινά, καθώς αυτοί απασχολούν-

ται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες τύπου Κέν-

τρου Εξυπηρέτησης Πολιτών και όχι στα καθή-

κοντα της αστυνόμευσης για την εμπέδωση αι-

σθήματος ασφαλείας στο νομό Ηρακλείου.

Επειδή θεωρούμε αδιανόητο αυτό το γεγο-

νός, παρακαλούμε να παρέμβετε ώστε να κα-

ταργηθεί αυτή η δομή και οι συνάδελφοί μας

να επιστρέψουν στην κύρια απασχόλησή τους,

ήτοι στα πραγματικά αστυνομικά τους καθή-

κοντα, όπως επιβάλλεται και από την κύρια

αποστολή τους.

Να σημειώσουμε επίσης ότι το σωματείο με

σχετική ανακοίνωσή του ενημέρωσε τα μέλη

του για την επίσκεψη του προεδρείου στο ΑΤ

ΜΙΝΩΑ Ηρακλείου αναφορικά με την υποστε-

λέχωση και τα προβλήματα αστυνόμευσης της

περιοχής.

Τέλος, με άλλη ανακοίνωσή του το σωματείο

εξέφρασε την ικανοποίησή του σχετικά με δι-

καστική απόφαση καταδίκης συγκεκριμένου

δράστη που είχε επιτεθεί σε συναδέλφους μας

με μοναδική αιτία την ιδιότητά τους ως αστυ-

νομικών.

Απασχολούνται 
σε γραφειοκρατικές διαδικασίες

Τ
ην ετήσια Γενική της Συνέλευση πραγματο-

ποίησε στον Πειραιά η Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Πειραιά, όπου χαιρετισμό απη-

ύθυνε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας κ.

Γρηγόρης Γερακαράκος.
Ακολούθησαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη

των νέων οργάνων της Ένωσης και όπως αναφέ-

ρεται σε σχετική ανακοίνωση, «το πνεύμα, τόσο

πριν, όσο και κατά τη διάρκεια των αρχαιρεσιών

ήταν συναδελφικό, ενωτικό και δημοκρατικό. Στις

εν λόγω διαδικασίες του Σωματείου μας συμμετείχε

ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, με την ονομασία «Ενωμέ-

νος Πειραιάς» και η παρουσία των συναδέλφων

άγγιξε σε ποσοστό το 70% των εγγεγραμμένων

μελών. Ευχαριστούμε θερμά όλες τις συναδέλφισ-

σες και όλους τους συναδέλφους για την αθρόα

προσέλευσή τους στην εκλογική διαδικασία και ως

εκ τούτου τη δυναμική στήριξή τους στο Συνδικα-

λιστικό μας Κίνημα. Συνεχίζουμε ακόμα πιο ενισχυ-

μένοι και ισχυροί για την εκπροσώπηση όλων των

συναδέλφων και των οικογενειών τους!»

Στις 17 Οκτωβρίου 2019, συγκροτήθηκε σε σώ-

μα το νέο Δ.Σ.: Πρόεδρος: ΛΙΟΤΣΟΣ Σπυρίδων, Αν-

τιπρόεδρος: ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ Γεώργιος, Β’ Αντιπρό-

εδρος: ΑΥΓΕΡΗΣ Ευάγγελος, Γενικός Γραμματέας:

ΜΑΛΑΧΙΑ Αργυρώ, Αναπληρωτής Γενικός Γραμμα-

τέας: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, Ταμίας:

ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΚΟΣ Βασίλειος και Ειδικός Γραμμα-

τέας Οργανωτικού: ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Πηνελόπη. 

Το νέο Δ.Σ. ευχαρίστησε τους εκατοντάδες συ-

ναδέλφους για την μαζική συμμετοχή στις αρχαι-

ρεσίες της Ένωσής τους, «συμμετοχή που αποδει-

κνύει έμπρακτα ότι οι Αστυνομικοί του Πειραιά όχι

μόνο είναι δίπλα στο σωματείο τους, αλλά και το

προστατεύουν ως κόρη οφθαλμού», καταλήγει η

σχετική ανακοίνωση.

Να σημειώσουμε ότι από τη συνέλευση εγκρίθηκε

μακροσκελές Ψήφισμα με όλα τα αιτήματα του συν-

δικαλιστικού μας κινήματος, συμπεριλαμβανομένων

των τοπικών προβλημάτων του Πειραιά, όπως:

Η υποστελέχωση (1.033 Αστυνομικοί με βάση

το σχετικό οργανόγραμμα, αλλά η παρούσα δύνα-

μη είναι μόλις 650 περίπου), ο ελλιπής υλικοτεχνι-

κός εξοπλισμός, η τήρηση των διατάξεων σχετικά

με τους κανόνες υγιεινής στις Αστυνομικές Υπη-

ρεσίες ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των

συναδέλφων, αλλά και των πολιτών που τις επι-

σκέπτονται, οι σταθερές φυλάξεις ευπαθών στό-

χων, η χορήγηση όλων των οφειλόμενων Ημερή-

σιων Αναπαύσεων, η απαρέγκλιτη τήρηση του Π.Δ.

173/2013 (έκδοση υπηρεσίας σε εβδομαδιαία

βάση), η έγκαιρη ανακοίνωση των μέτρων Τάξης,

Τροχαίας και Ασφάλειας, η φύλαξη πειστηρίων, η

επικινδυνότητα των μεταγωγών της Υποδιεύθυνσης

Ασφαλείας Πειραιά-Αθηνών, η δημιουργία ολοή-

μερου παιδικού σταθμού στα γεωγραφικά όρια της

Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά για τα τέκνα των

συναδέλφων, η ενίσχυση όλων των Αστυνομικών

Υπηρεσιών του Πειραιά με προσωπικό και ιδιαίτερα

των Α.Τ., Τ.Α. και Τμημάτων Τροχαίας, όπου τους

τελευταίους μήνες έχουν αποδεκατιστεί στην κυ-

ριολεξία, αλλά ταυτόχρονα έχουν αυξηθεί οι υπο-

χρεώσεις τους, οι ενισχύσεις υπηρεσιών εκτός Πει-

ραιά, με καθημερινές διαθέσεις αποσπάσεις κλπ.,

αφού το εναπομείναν προσωπικό δεν επαρκεί ώστε

οι διοικητές των υπηρεσιών να μπορούν πλέον να

ανταπεξέλθουν στις ανελαστικές υποχρεώσεις κάθε

υπηρεσίας προς όφελος των πολιτών κ.λπ.

«Επιβάλλεται, καταλήγει το Ψήφισμα, η τοποθέ-

τηση νεοεξερχομένων Αστυφυλάκων και νεοεξερ-

χομένων Ε.Φ. στις Υπηρεσίες του Πειραιά και ιδι-

αίτερα στα Α.Τ. Τουλάχιστον 150 συνάδελφοι

χρειάζεται να ενισχύσουν τη Δ.Α. Πειραιά, διότι η

έλλειψη προσωπικού είναι επιεικώς τραγική. Για να

αντιληφθείτε το μέγεθος της έλλειψης προσωπικού,

οι διοικητές των Υπηρεσιών αναγκάζονται να εκ-

δίδουν υπηρεσίες αρκετές φορές, χωρίς σκοπούς

κρατητηρίων και καταστημάτων, να διαθέτουν σε

συνεχόμενη διπλή νυχτερινή υπηρεσία το προσω-

πικό και να διατάζονται πολλές φορές αργά το

απόγευμα να αλλάζουν την υπηρεσία για την επό-

μενη ημέρα. 

Ασφαλής αστυνομικός = 
Ασφαλής πολίτης

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα καταδικάζει με τον

πιο κατηγορηματικό τρόπο ακραία φαινόμενα ρα-

τσιστικής βίας, κοινωνικών αποκλεισμών και φα-

σιστικών συμπεριφορών - προκλήσεων, επιβεβαι-

ώνοντας την αταλάντευτη πίστη του στα ιδανικά

της δημοκρατίας, στις πανανθρώπινες αξίες και

στις αρχές του Συντάγματος της Χώρας μας για μια

ασφαλή και ειρηνική κοινωνία. 

Τέλος, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον

αγώνα όσων έχουν θιγεί από τις μνημονιακές πο-

λιτικές και διαδηλώνουν με ειρηνικό τρόπο για να

ανακτήσουν χαμένες κατακτήσεις και εργασιακά

δικαιώματα». 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Η φωνή σου είναι το Σωματείο σου και το Σωματείο σου είσαι ΕΣΥ!
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Τ
ον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μι-
χαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ και τον Αρχηγό της Ελ-

ληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ
ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ ενημέρωσε η Ομοσπονδία μας για

όσα αναφέρει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Κορινθίας αναφορικά με τη λειτουργία του

ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Κορίνθου και την επικείμενη ίδρυση

ανοιχτής δομής φιλοξενίας μεταναστών.

Η Ένωση εκφράζει τον έντονο προβληματισμό

των συναδέλφων μας όσον αφορά την άσκηση των

καθηκόντων τους στον τομέα της αστυνόμευσης

της περιοχής και η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι το

συνδικαλιστικό μας κίνημα αγωνίζεται για την προ-

άσπιση τόσο των εργασιακών δικαιωμάτων των

αστυνομικών όσο και για τη διασφάλιση του αγα-

θού της ασφάλειας των πολιτών, με πίστη στη νο-

μιμότητα και στις αρχές ενός κράτους δικαίου, χω-

ρίς εκπτώσεις στην ασφάλεια και την υγιεινή των

συναδέλφων μας. Άλλωστε, όλες οι Ενώσεις της

Πελοποννήσου τόσο με κοινά έγγραφά τους όσο

και κατά μόνας, έχουν αναδείξει το μείζον πρόβλη-

μα της υποστελέχωσης των Υπηρεσιών τα τελευταία

χρόνια σε σχέση και με την ενίσχυση του ΠΡΟΚΕ-

ΚΑ από άλλες Διευθύνσεις Αστυνομίας:

«Δυστυχώς επαληθεύεται με το χειρότερο τρόπο

ότι πολιτική και φυσική μας ηγεσία δεν είναι δια-

τεθειμένες να ενισχύσουν με αστυνομικό προσω-

πικό στις επερχόμενες έκτακτες μεταθέσεις τις Δι-

ευθύνσεις Αστυνομίας της χώρας.

Τα δεκάδες μηδενικά στο σύνολο των Διευθύνσεων

(εκτός Θεσσαλονίκης) αποτυπώνουν την αντίληψή

τους για όλες τις επαρχιακές Διευθύνσεις, σε καμία

περίπτωση δεν ανταποκρίνονται και δεν υλοποιούν τα

λεγόμενα του πρωθυπουργού της Χώρας για μηδενική

ανοχή στην εγκληματικότητα, εκτός αν στην αγωνία

τους να την αντιμετωπίσουν εκεί που εστιάζουν τα

Μ.Μ.Ε., μπέρδεψαν τα μηδενικά.

Σταματήστε επιτέλους να επικαλείστε ότι σε αρ-

κετές Αστυνομικές Διευθύνσεις δεν υπάρχουν κε-

νές οργανικές θέσεις, γιατί όπου δεν υπάρχουν

φρόντισε τεχνηέντως γι΄αυτό προηγούμενη πολι-

τική και φυσική ηγεσία καταργώντας 6.700 οργα-

νικές θέσεις χαμηλόβαθμου αστυνομικού προσω-

πικού, εξάλλου όπου αυτές υπάρχουν και σε ιδιαί-

τερα προβληματικές περιοχές δεν φροντίσατε για

την κάλυψή τους, αλλά προτιμήσατε να χρυσώσετε

το χάπι με αποσπάσεις μηνιαίες, πολυέξοδες, γνω-

ρίζοντας ότι όταν θα σβήσουν τα φώτα της δημο-

σιότητας αυτές θα καταργούνται και έτσι ούτε γάτα

ούτε ζημιά, αγνοώντας επιδεικτικά τους συναδέλ-

φους μας τρίτεκνους και μη, που για χρόνια εγ-

κλωβισμένοι σε Αττική και νησιά τους στερείτε για

άλλη μία φορά το δικαίωμα στην ελπίδα της μετά-

θεσης στον τόπο συμφερόντων τους.

Γνωρίζοντας καλά ότι οι ηγεσίες, είτε πολιτικές, είτε

φυσικές έρχονται και παρέρχονται εμείς παραμένουμε

σταθεροί στις απόψεις μας και θα είμαστε υπέρμαχοι

των ίσων ευκαιριών με αξιοκρατία – δικαιοσύνη χωρίς

αποκλεισμούς. Για όσους εθελοτυφλούν και μας απα-

ξιώνουν, οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμο».

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμο!

Η
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κιλ-
κίς ανέδειξε τις στρεβλώσεις που πα-

ρατηρούνται στην κατανομή των οργα-

νικών θέσεων, κάνοντας πλήρη περιγραφή της

κατάστασης.

Ειδικότερα σε έγγραφό της προς το Αρχη-

γείο, σημειώνει ότι η Περιφερειακή ενότητα του

Κιλκίς κατά την συνένωση δήμων και κοινο-

τήτων όπως πραγματοποιήθηκε με τον σχέδιο

Καλλικράτης, αποτελείται από δύο Δήμους, τον

Δήμο Κιλκίς και τον Δήμο Παιονίας.

Με την αναδιάρθρωση, οι περιφέρειες των

δύο Δήμων αστυνομεύονται από τρία Αστυνο-

μικά Τμήματα, το Αστυνομικό Τμήμα Κιλκίς

στον Δήμο Κιλκίς, το Αστυνομικό Τμήμα Παι-

ονίας και το Αστυνομικό Τμήμα Γουμένισσας

στον Δήμο Παιονίας.

• Ο Δήμος Κιλκίς αριθμεί ογδόντα χιλιάδες

πληθυσμό και περισσότερες από εκατό κοινό-

τητες ενώ ο Δήμος Παιονίας αριθμεί είκοσι οχτώ

χιλιάδες πληθυσμό και πενήντα κοινότητες.

• Στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης της Ελλη-

νικής Αστυνομίας και την συγχώνευση των

Αστυνομικών τμημάτων ανακατανεμήθηκαν οι

οργανικές θέσεις των Υπηρεσιών της Δ.Α. Κιλ-

κίς, σύμφωνα με την 7002/2/441-α από

12/04/2017 απόφαση του Αρχηγού της Ελ-

ληνικής Αστυνομίας.

• Σύμφωνα με την αναφερομένη διαταγή

διαπιστώνουμε ότι η κατανομή που πραγματο-

ποιήθηκε δεν αντικατοπτρίζει τις ανάγκες των

νέων Υπηρεσιών όπως δημιουργήθηκαν. Ξεκι-

νώντας από τις οργανικές θέσεις των υπαξιω-

ματικών, διαπιστώνουμε ότι έχουν κατανεμηθεί

δέκα σε κάθε Υπηρεσία, μη λαμβάνοντας υπό-

ψη τις πραγματικές ανάγκες που έχουν δημι-

ουργηθεί. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό και οξύ-

μωρο ότι στις θέσεις των υπαξιωματικών είναι

σε υπηρεσίες που αστυνομεύονται περιοχές με

πολύ λιγότερο πληθυσμό, όπως αυτό του ΑΤ

Γουμένισσας σε αναλογία με το ΑΤ Κιλκίς και

ΑΤ Παιονίας, το ΤΣΦ Δοϊράνης με το ΤΣΦ Παι-

ονίας, το ΤΔΕ Δοϊράνης με το ΤΔΕ Ευζώνων.

Η ίδια στρέβλωση παρατηρείται και στις ορ-

γανικές θέσεις των αστυφυλάκων και αρχι-

φυλάκων σε όλες τις αναφερόμενες αστυνο-

μικές υπηρεσίες όπου έχουν κατανεμηθεί

πολλές περισσότερες, σχεδόν οι διπλάσιες

από αυτές που απαιτούνται στο ΤΣΦ Δοϊράνης

αναλογικά με τις ανάγκες αστυνόμευσης και

δεν έχουν εξεταστεί οι ανάγκες των υπολοί-

πων υπηρεσιών.

Η κατανομή 
δεν αντικατοπτρίζει 

τις ανάγκες των νέων
Υπηρεσιών

Η
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Ρεθύμνου συνεχίζει να

υποστηρίζει και να βοηθάει με

όλες τις δυνάμεις την ολοκλήρωση του

εγχειρήματος για την ανέγερση του νέ-

ου Αστυνομικού Μεγάρου Ρεθύμνου.

Αυτό τονίζει το σωματείο με ανακοί-

νωσή του καθώς το τελευταίο χρονικό

διάστημα έχει πραγματοποιήσει διαδο-

χικές συναντήσεις και επαφές τόσο με

υπηρεσιακούς παράγοντες και την φυ-

σική ηγεσία του Σώματος όσο και με

τους μελετητές του έργου.

Αντιπροσωπεία της Ένωσης συναν-

τήθηκε με τον Δήμαρχο Ρεθύμνου, ο

οποίος ενημερώθηκε για τις εξελίξεις

και του ζητήθηκε η βοήθειά του στην

επίσπευση της διαδικασίας. «Ο Δήμαρ-

χος για μία ακόμα φορά δήλωσε αρω-

γός της προσπάθειάς μας. Μας ενημέ-

ρωσε ότι συναντήθηκε με τον Υφυ-

πουργό Υποδομών και Μεταφορών και

Βουλευτή Ρεθύμνου κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Ιωάννη, όπου του έθεσε το θέμα και του

ζήτησε το έργο να ενταχθεί στο ΠΔΕ

(Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων)

2020, καθότι με την παράδοση των με-

λετών, είναι πλέον ώριμο. Με την εξέ-

λιξη αυτή, ερχόμαστε ένα βήμα πιο κον-

τά στην υλοποίηση του έργου της κατα-

σκευής του νέου Αστυνομικού Μεγάρου

Ρεθύμνου».

Εξάλλου, στις 21/09/2019 το Διοι-

κητικό Συμβούλιο της Ένωσης πραγμα-

τοποίησε συνάντηση με τον κ. Κεφαλο-

γιάννη Ιωάννη και όπως ανακοίνωσε,

«εκφράσαμε την δυσαρέσκειά μας στην

απόφαση της πολιτικής και φυσικής

ηγεσίας για μηδενική ενίσχυση της Δι-

εύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου στις

συμπληρωματικές μεταθέσεις Αστυνομι-

κού προσωπικού έτους 2019 και ζητή-

θηκε να αλλάξει η σχετική διαταγή ανα-

φέροντας τις ελλείψεις και της ανάγκες

του νομού σε αστυνομικό προσωπικό. 

Ενημερώσαμε τον κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

για την διαδικασία τεχνικού ελέγχου

των υπηρεσιακών οχημάτων και ζητή-

σαμε την αλλαγή της υπουργικής από-

φασης που εξαιρεί τα υπηρεσιακά οχή-

ματα από τον έλεγχο σε κέντρα τεχνικού

ελέγχου (ΚΤΕΟ), καθώς έχουν σκοτωθεί

και τραυματιστεί πάρα πολλοί αστυνο-

μικοί από τροχαία ατυχήματα εν ώρα

υπηρεσίας. Τέλος συζητήθηκε το κτιρια-

κό ζήτημα της Δ.Α. Ρεθύμνου όπου ενη-

μερώθηκε ο κ. Υφυπουργός για τις εξε-

λίξεις και ζητήθηκε η βοήθειά του για

την ολοκλήρωση των διαδικασιών ώστε

να μπορέσει να εκδοθεί η οικοδομική

άδεια και ενταχθεί το έργο σε χρηματο-

οικονομικό πρόγραμμα. Ο κ. Υπουργός

δεσμεύτηκε πως θα ενημερωθεί για όλα

τα ζητήματα και θα μας απαντήσει σε

εύλογο χρονικό διάστημα».

Νέες παρεμβάσεις για την ανέγερση του Αστυν. Μεγάρου Ρεθύμνου
ΡΕΘΥΜΝΟ

Η
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Εύβοιας,
με ανακοίνωσή της καταγγέλλει ότι ο Γενι-

κός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυν-

τής Στερεάς Ελλάδας, υποστράτηγος κ. Γεώργιος
Κανέλλος, δεν είχε στις προτεραιότητές του τη συ-

νάντηση με το σωματείο, όπως επισημαίνει, «παρά

το εύλογο χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από

την Ανάληψη των καθηκόντων του και τις δημο-

σιοποιημένες επισκέψεις του σε φορείς, δημάρ-

χους και λοιπά. Εκτιμούμε ότι μάλλον δεν είναι στις

άμεσες προτεραιότητές του η επικοινωνία με τις

πρωτοβάθμιες ενώσεις των αστυνομικών της Πε-

ριφέρειάς μας.

Η άποψή μας αυτή, ενισχύεται από το γεγονός

ότι στην προ δεκαημέρου σύσκεψη που είχε με τον

Αστυνομικό Διευθυντή, τους βοηθούς και τους δι-

οικητές των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνο-

μίας Εύβοιας στην έδρα του νομού μας, δεν συ-

ναντήθηκε με τους εκπροσώπους της Ένωσής μας,

ως είθισται και εφαρμοζόταν επί σειρά ετών από

τους προκατόχους του, προκειμένου να ενημερω-

θεί για τα προβλήματα του προσωπικού και των

Υπηρεσιών.

Η νέα αυτή πρακτική, μας βρίσκει κάθετα αντίθε-

τους και δείχνει πέραν των άλλων, απαξίωση στο

συνταγματικά κατοχυρωμένο συνδικαλιστικό κίνημα.

ΕΥΒΟΙΑ

Δεν συναντήθηκε με την Ένωση

Η
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλ-
ληνίας-Ιθάκης με έγγραφό της ζήτησε από

το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας την

ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών. 

«Η Ένωσή μας για άλλη μια φορά αναφέρεται

στο μεγάλο κενό των οργανικών θέσεων στην

Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλονιάς που αριθμητικά

είναι (41) κενές οργανικές θέσεις. 

Οι αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες σε ένα με-

γάλο γεωγραφικά νησί με μεγάλη τουριστική δρα-

στηριότητα σε συνδυασμό με την υποστελέχωση

των υπηρεσιών τόσο της έδρας όσο και των περι-

φερειακών υπηρεσιών και κυρίως του ΑΤ Ιθάκης,

χρήζουν άμεσης κάλυψης των κενών οργανικών

θέσεων. Καλούμε την ηγεσία, πολιτική και φυσική,

αλλά και όλους τους θεσμικούς φορείς σε μια ου-

σιαστική επίλυση του μείζονος σημασίας αυτού θέ-

ματος και στις προσεχείς ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

του Σεπτεμβρίου 2019 να δοθεί για την Διεύθυνση

Αστυνομίας Κεφαλονιάς ικανοποιητικός αριθμός

θέσεων».  

Το θέμα τέθηκε και κατά τη συνάντηση που είχε

με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας

Ιονίων νήσων Ταξίαρχο κ. Αθανασόπουλο. Άλλα

θέματα που συζητήθηκαν ήταν η προμήθεια περι-

πολικών και η ανάγκη επανεξέτασης του σχεδίου

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Συνεχίζεται η υποστελέχωση 
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Σ
υνάντηση με τον Γενικό Περιφε-

ρειακό Αστυνομικό Διευθυντή

Θεσσαλίας, κ. Αστέριο Μαντζώ-
κα, πραγματοποίησε η Ένωση Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Καρδίτσας, το πρωί

της Πέμπτης, 12 Σεπτεμβρίου 2019.

«Η συνάντηση διεξήχθη, σύμφωνα με

την ανακοίνωση του σωματείου, στα

πλαίσια των επισκέψεων, που πραγμα-

τοποιεί ο νέος Γενικός, στις Αστυνομι-

κές Διευθύνσεις Θεσσαλίας. Στο προ-

εδρείο της Ένωσης, πέραν του εθιμοτυ-

πικού, δόθηκε η ευκαιρία να τεθούν

προβλήματα, που απασχολούν την

Αστυνομική Διεύθυνση Καρδίτσας και

τους υπηρετούντες συναδέλφους μας,

ζητώντας την συνδρομή του, για την

επίλυσή τους.

Τα βασικότερα ζητήματα που συζητή-

θηκαν μεταξύ άλλων αφορούσαν:

α) Τις συχνές μετακινήσεις των Ομά-

δων Πρόληψης Καταστολής Εγκληματι-

κότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) και της Διμοιρίας

Υποστήριξης (Δ.Υ.) του Νομού μας, για

κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών άλλων

Αστυνομικών Διευθύνσεων, πολλές φο-

ρές με μεγαλύτερη Υπηρεσιακή αυτοτέ-

λεια, που επιφορτίζουν με επιπλέον σω-

ματική, ψυχική και οικογενειακή κατα-

πόνηση, όλους τους συναδέλφους που

στελεχώνουν τις δυο αυτές υπηρεσίες,

καθώς και τους υπόλοιπους παραμέ-

νοντες συναδέλφους, που καλούνται να

καλύψουν τα κενά. 

β) Την άμεση ενίσχυση, των Ομάδων

Π.Κ.Ε. με νέα οχήματα, που θα βοηθούν

να ολοκληρώνεται η επιχειρησιακή δρά-

ση τους, σε κάθε περιοχή, με ασφάλεια

και αποτελεσματικότητα. 

γ) Την αναγκαιότητα εξεύρεσης έγ-

χρωμου περιπολικού τύπου τζιπ, για την

ενίσχυση του Αστυνομικού Τμήματος Λί-

μνης Πλαστήρα, το οποίο από ιδρύσεώς

του, δεν διαθέτει τα μέσα, για να αντεπε-

ξέλθει στην αποστολή και το σκοπό, για

τον όποιο λειτουργεί έως και σήμερα.

Ο κύριος Γενικός, κατανοώντας και

γνωρίζοντας πολλά από τα προβλήματα

που συζητήθηκαν, ζήτησε να υπάρξει

στο μέλλον στενή συνεργασία για την

αντιμετώπισή τους, δηλώνοντας πως θα

συνδράμει με όλες του τις δυνάμεις,

στην προσπάθεια που καταβάλουμε για

εξεύρεση λύσεων.

Θεωρώντας κοινά, τα προβλήματα

όλων των Υπηρεσιών, ως Ένωση Αστυ-

νομικών Υπαλλήλων Καρδίτσας, επι-

διώκουμε την επίλυσή τους και συνεχί-

ζουμε απρόσκοπτα, να διεκδικούμε ένα

καλύτερο εργασιακό αύριο για όλους!»

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Διεκδικούμε ένα καλύτερο εργασιακό αύριο για όλους

Τ
ην έντονη διαμαρτυρία της εξέφρασε η Ένω-
ση Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων για

τον τρόπο λειτουργίας της Ο.Π.Κ.Ε. της

Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων και τα υπηρεσιακά

οχήματα.

Όπως επισημαίνει με ανακοίνωση – διαμαρτυρία

της, η συγκεκριμένη Ο.Π.Κ.Ε. μόνο Ο.Π.Κ.Ε. της

Δ.Α. Τρικάλων δεν θα έπρεπε να λέγεται μιας και

σπάνια βρίσκεται στα Τρίκαλα, έχοντας γυρίσει

σχεδόν όλη την Ελλάδα, προκειμένου να συνδρά-

μει τις άλλες Διευθύνσεις Αστυνομίας. Έτσι λοιπόν

για μία ακόμη φορά, η Ένωσή μας εκφράζει δη-

μόσια την έντονη διαμαρτυρία και ανησυχία της,

διότι το τελευταίο χρονικό διάστημα (40 ημέρες)

εξακολουθεί να υφίσταται το οξύμωρο, προσωπικό

της Ο.Π.Κ.Ε. της Δ.Α. Τρικάλων να εκτελεί υπηρε-

σία επί καθημερινής βάσης στην Δ.Α. Μαγνησίας

(εκτελώντας μάλιστα 11ωρα, τρείς (3) ώρες για με-

τάβαση-επάνοδο και οκτώ (8) ώρες βάρδια). …

Το γεγονός ότι η Ο.Π.Κ.Ε. είναι μια ομάδα που

στελεχώνεται από συναδέλφους που το επιθυμούν

και είναι στην πρώτη γραμμή όποτε τους ζητηθεί, ερ-

γαζόμενοι με περίσσιο φιλότιμο, δεν αναιρεί το ότι

έχουν οικογένειες και υποχρεώσεις απέναντι σε αυ-

τές, μεταφέροντας την πίεση στις οικογένειες τους

και αδυναμία οικογενειακού-προσωπικού προγραμ-

ματισμού. Οι οικογένειές τους, θέλουν τους ανθρώ-

πους τους να φεύγουν και να επιστρέφουν σε αυτές

ασφαλείς. Θεωρείται ασφαλές να εκτελεί κάποιος,

κυρίως, νυχτερινή 8ωρη βάρδια και να οδηγεί 1,5

ώρα για να επιστρέψει στην έδρα της Υπηρεσίας του;

Ξεχάσατε μήπως ότι και στα Τρίκαλα βρίσκεται Κα-

τάστημα Κράτησης Τρικάλων, με τρεις πολύκροτες

απόπειρες-αποδράσεις τα τελευταία χρόνια; 

Σε αυτές τις αλλεπάλληλες μετακινήσεις, που

έχουν εξουθενώσει σωματικά και ψυχικά τους συ-

ναδέλφους, και που δημιουργούν κρίση στις οικο-

γένειές τους, έρχεται να προστεθεί και η μετακίνη-

σή τους με τα υπάρχοντα υπηρεσιακά οχήματα, τα

οποία παρουσιάζουν συνεχώς μηχανικές βλάβες,

στερούνται air-condition και είναι ακατάλληλα, με

αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος ατυχημάτων.

Είναι γεγονός πως ο μεγαλύτερος αριθμός οχη-

μάτων (περιπολικά αυτ/τα έγχρωμα και μη-μοτο-

συκλέτες) της Δ.Α. Τρικάλων είναι πολλών ετών και

επιβαρυμένα με πολλά χιλιόμετρα τη στιγμή που

λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο. «Μπαινοβγαί-

νουν» στα συνεργεία, δαπανώντας χρηματικά ποσά

δημοσίου χρήματος, τα οποία θα έφταναν για να

αγοραστούν σταδιακά νέα περιπολικά και μη έχον-

τας επί της ουσίας, παρά την συντήρηση αυτών,

αξιόμαχα οχήματα λόγω της παλαιότητας και της

φθοράς από τα πάρα πολλά καθημερινά χιλιόμετρα.

Πρέπει επιτέλους όλα τα υπηρεσιακά οχήματα

να ελεγχθούν από Τεχνικό Έλεγχο (ΚΤΕΟ), όπως

ορίζει η διάταξη του άρθρου 11 του π.δ. 45/2008

βάσει της οποίας όλα τα υπηρεσιακά οχήματα της

Ελληνικής Αστυνομίας πρέπει να υποβάλλονται σε

τεχνικό περιοδικό έλεγχο, διότι μεγάλος αριθμός

αυτών ανά την Ελληνική Επικράτεια, θέτουν σε κίν-

δυνο την ασφάλεια πληρωμάτων και πολιτών, και

ελάχιστα μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες

μιας καταδίωξης. 

Έχουμε ξεχάσει, πέραν του ΕΣΠΑ για το Τ.Τ.

Τρικάλων και τις δωρεές των επιχειρηματιών (με-

ταχειρισμένα οχήματα), από πότε έχει να προστεθεί

στον στόλο οχημάτων της Δ.Α. Τρικάλων καινούρ-

γιο όχημα. Καθίσταται πλέον επιτακτική ανάγκη, ο

παλαιωμένος στόλος των υπηρεσιακών οχημάτων

της Ελληνικής Αστυνομίας, να ανανεωθεί μέσω

«LEASING», ως συμβαίνει σε πολλά Ευρωπαϊκά

Κράτη, με πόρους από Ευρωπαϊκά ή Κρατικά κον-

δύλια ή από τα έσοδα των βεβαιωθεισών τροχο-

νομικών παραβάσεων που καταλήγουν στα ταμεία

της εκάστοτε Τοπικής Αυτοδιοίκησης (π.χ. ποσοστό

10% επί των εσόδων).

ΤΡΙΚΑΛΑ

Η Ο.Π.Κ.Ε., μόνο Ο.Π.Κ.Ε. της Δ.Α. Τρικάλων δεν είναι…

Τ
ην έντονη αντίδραση της Ένωσης Αστυνομι-
κών Υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου προ-

κάλεσαν τα μέτρα που εφαρμόστηκαν σε αγώ-

να ποδοσφαίρου. Ιδού η ανακοίνωση - καταγγελία:

Έλεος, το είδαμε κι αυτό: Σε αγώνα κεκλεισμέ-

νων των θυρών να διαθέτουμε τη διμοιρία, την

ομάδα ΔΙ.ΑΣ., την Ο.Π.Κ.Ε. και ικανό αριθμό στα-

τικής δύναμης. Αυτά συνέβησαν στο σημερινό παι-

χνίδι Football League μεταξύ των ομάδων Διαγόρα

Ρόδου – Θεσπρωτού. Ακόμα και οι λιγοστοί φίλα-

θλοι (κυρίως παράγοντες) που μπήκαν στο γήπεδο

με προσκλήσεις, απορούσαν και γελούσαν όπως

πληροφορηθήκαμε, όταν είδαν ότι οι Αστυνομικοί,

εκτός του ότι ήταν με πλήρη εξάρτηση, ήταν και πε-

ρισσότεροι από αυτούς. Παράλληλα θα πρέπει να

συνυπολογίσουμε ότι με αυτές τις ενέργειες, το

ηθικό και το αξιόμαχο τον συναδέλφων μας πλήτ-

τεται, αφού γίνονται αντικείμενο δυσμενών σχο-

λίων και χλευασμού, χωρίς να ευθύνονται.

Από την πλευρά μας διερωτόμαστε, ως ποτέ ο

κακός σχεδιασμός και η ευθυνοφοβία θα είναι ο

“μπούσουλας” για την διαχείριση του προσωπικού

και πότε θα καταλάβουν επιτέλους αυτοί που μας

διοικούν, ότι οι Αστυνομικοί δεν είναι πιόνια, αλλά

εργαζόμενοι με αξιοπρέπεια και οικογένειες, που

απαιτούν ανάλογη αντιμετώπιση! Πότε θα αντιλη-

φθούν ότι στη λήψη μέτρων τάξης, δεν διατίθενται

αριθμοί, αλλά επαγγελματίες που πληρώνονται και

ταυτόχρονα λείπουν από άλλα καθήκοντα της

Αστυνομίας.

Με όσα είδαμε σήμερα στο Δημοτικό Στάδιο Ρό-

δου, εκτιμούμε ότι στους επόμενους αγώνες που

θα είναι παρουσία φιλάθλων, θα πρέπει να διατεθεί

όλη η αστυνομική δύναμη της Ρόδου και αν έχουμε

και φιλοξενούμενους φιλάθλους, θα πρέπει να ενι-

σχυθούμε από την Αθήνα!

Τελικά με απογοήτευση διαπιστώνουμε ότι δεν

θα μάθουμε ποτέ να λειτουργούμε με ορθολογισμό!

Για όσους δεν ξέρουν, τους ενημερώνουμε ότι οι

διοικητικές θέσεις, λέγονται αλλιώς και θέσεις ευ-

θύνης και αυτοί που τις κατέχουν θα πρέπει να

σκέφτονται πρώτα αν μπορούν να τις υποστηρί-

ξουν, διαφορετικά να τις αποφεύγουν γιατί θα τους

γυρίσει μπούμερανγκ.

Κλείνοντας θα ήταν ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση

και η άποψη της Ένωσης Αξιωματικών Νοτίου Αι-

γαίου, επί των προαναφερθέντων γεγονότων, την

οποία θα θέλαμε να ακούσουμε.

ΝΟΤΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Το είδαμε και αυτό! Διμοιρία σε αγώνα κεκλεισμένων των θυρών...

Η
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνη-
σίας με επιστολή της προς τον Διευθυντή

της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας

Αστυνομικό Διευθυντή κ. Καραΐσκο Βασίλειο δια-

μαρτύρεται για τα συσσωρευμένα προβλήματα

όσων εκτελούν καθήκοντα γραμματειακής υποστή-

ριξης στο τμήμα Τροχαίας Βόλου.

Όπως επισημαίνεται, οι συναδέλφισσες που στε-

λεχώνουν το γραφείο προανακρίσεων όσο και αυ-

τές του γραφείου διοικητικών προστίμων, όλο το

καλοκαίρι, λόγω ελλείψεως προσωπικού στο τμήμα

Τροχαίας Βόλου, κάθε μέρα εκτελούσαν καθήκον-

τα είτε αξιωματικού υπηρεσίας, είτε περιπολικού,

είτε μέτρων τροχαίας για την κίνηση των οχημά-

των. Αποτέλεσμα των συνεχώς αυξανόμενων υπη-

ρεσιακών αναγκών οδήγησε στη συσσώρευση ερ-

γασίας έτσι ώστε η κατάσταση να έχει ξεφύγει από

κάθε έλεγχο. Οι πολίτες που παλαιότερα προσέρ-

χονταν και εξυπηρετούνταν άμεσα, τώρα βρίσκουν

τις περισσότερες μέρες το γραφείο «κλειστόν» και

αν ζητήσουν ευθύνες ποιος θα τις αναλάβει, μήπως

οι συνεχώς αυξανόμενες υπηρεσιακές ανάγκες;

Το σωματείο τέλος αφού περιγράφει τα εργα-

σιακά προβλήματα και τις συνέπειες που έχουν αυ-

τά και σε οικογενειακό επίπεδο, επισημαίνει ότι το

φιλότιμο των συγκεκριμένων συναδέλφων και συ-

ναδελφισσών εξαντλήθηκε, αν και ούτε που δια-

μαρτυρήθηκαν ποτέ, παρόλο που σε όλα τα μέτρα

τροχαίας ήταν παρόντες και παρούσες ούτε φυσικά

διαμαρτυρήθηκαν ποτέ που κάθε εβδομάδα ξεπερ-

νούσαν τις ώρες εργασίας και αγόγγυστα εκτελού-

σαν τα καθήκοντά τους. Η Ένωση, τέλος, επιση-

μαίνει ότι προτού προβεί σε δραστικότερα μέτρα,

απαιτεί όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτή την κατά-

σταση να φροντίσουν άμεσα στη λύση των προ-

βλημάτων.

ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Το φιλότιμο εξαντλήθηκε



Μετά από πρόταση της Ομοσπονδίας που

υπεβλήθη δια του προέδρου μας κ. Γρη-
γόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ στο Δ.Σ. της EuroCOP, η

ετήσια Φθινοπωρινή σύνοδος της Ευρωπαϊκής

συνομοσπονδίας αστυνομικών, πραγματοποι-

ήθηκε στην Αθήνα το διήμερο 23 & 24 Οκτωβρί-

ου 2019, με βασικό θέμα «Στρατικοποίηση των

αστυνομιών της Ευρώπης». Η διοργάνωση του

συνεδρίου της EuroCOP στην Αθήνα και η φιλο-

ξενία των αντιπροσώπων του από την Π.Ο.ΑΣ.Υ.,

συνιστούν μείζον συνδικαλιστικό γεγονός, δεδο-

μένου ότι σειρά σημαντικών εξελίξεων τόσο στη

χώρα μας όσο και στο διεθνή της περίγυρο, το-

ποθετούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όλων

τα ζητήματα της ασφάλειας και της σπουδαιότη-

τας του ρόλου των αστυνομιών, παγκοσμίως.

Στη δεδομένη πολιτικοκοινωνική συγ-
κυρία με τους κινδύνους της τρομοκρα-

τίας και των μεταναστευτικών – προσφυγικών
ροών να απασχολούν σε πρώτη προτεραιότητα
τις ευρωπαϊκές αρχές εξαιτίας και της τουρκι-
κής εισβολής στη Συρία, η πρωτοβουλία της
Ομοσπονδίας για τη διοργάνωση του συνεδρίου
αυτού στην Αθήνα, κατέστησε τραγικά επίκαι-
ρες τις διαχρονικές μας θέσεις – αιτήματα για
την αναγκαιότητα οικοδόμησης, εντός κι εκτός
της χώρας μας, υψηλού επιπέδου αστυνομικών
δομών από άποψη εξοπλισμού και εκπαίδευσης,
αλλά και ενός σύγχρονου πλαισίου λειτουργιών
και εργασίας των στελεχών τους.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον άκουσαν οι σύ-

νεδροι τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας

κ. Γρηγόρη Γερακαράκο κατά την επίσημη τελετή

έναρξης του συνεδρίου, να τους καλεί να στείλουν

ένα αντιπολεμικό μήνυμα στους ευρωπαίους ηγέ-

τες. Η πρόταση επανήλθε τη δεύτερη ημέρα του

συνεδρίου από τον αντιπρόεδρο κ. Βασίλειο Παν-

ταζή οπότε και η είδηση αναπαρήχθη στο twitter

της EuroCOP επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των

προτάσεών μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Την κατάσταση που επικρατεί στις φυ-
λακές όλης της χώρας επεσήμανε ο

υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιος
για την αντεγκληματική πολιτική, κ. Ελευθέ-
ριος Οικονόμου κατά την διάρκεια ενημέρωσης
της Επιτροπή Σωφρονιστικού Συστήματος για
τις προτεραιότητες και τους στόχους της νέας
ηγεσίας του υπουργείου. Ο κ. Οικονόμου τό-
νισε χαρακτηριστικά πως «τρεις λέξεις απει-
κονίζουν την κατάσταση στα σωφρονιστικά
καταστήματα της χώρας. Απειθαρχία, υπερ-
πληθυσμός και υποστελέχωση». Σωστά όλα
αυτά αλλά να δούμε πότε θα προωθηθεί η
αποδέσμευση της αστυνομίας από τα «πάρερ-
γα» που συνεχίζει να σηκώνει για λογαριασμό
του υπουργείου Δικαιοσύνης. Τα στοιχεία που
παρουσίασε για το διάστημα από 1/1/2019
μέχρι 15/9/2019, είναι συγκλονιστικά. Συ-
νολικά σε όλα τα σωφρονιστικά καταστήματα
της χώρας, σημειώθηκαν 525 συμπλοκές κρα-

τουμένων, 88 επιθέσεις σε σωφρονιστικούς
υπαλλήλους, 7 ανθρωποκτονίες, 28 αυτοκτο-
νίες, 42 στάσεις κρατουμένων, 2.528 κατα-
σχέσεις κινητών, 561 κατασχέσεις ναρκωτι-
κών και 1.546 αυτοσχέδιων όπλων.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι πρώτοι Ευ-

ρωπαίοι συνοριοφύλακες θα εκπαιδευ-

τούν και θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους την

1η Ιανουαρίου 2021. Θα αντικαταστήσουν τους

1300 αξιωματικούς από διάφορα κράτη μέλη

που βρίσκονται σήμερα αποσπασμένοι στην Ευ-

ρωπαϊκή ακτοφυλακή και επιχειρούν στα εξωτε-

ρικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμ-

φωνία προβλέπει τη σταδιακή ενίσχυση του σώ-

ματος, ώστε μέχρι το 2027 να φτάσει τους

10.000 συνοριοφύλακες. Η Κομισιόν προβλέπει

ότι ο προϋπολογισμός για τη λειτουργία του νέου

σώματος θα φτάσει τα 11,3 δισεκατομμύρια ευ-

ρώ μέσα σε μία επταετία.
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Σ
υμπληρώνονται οσονούπω τέσσερις μήνες νέας διακυβέρνη-

σης και τα προβλήματα που καταγράφονταν από τις Πρωτο-

βάθμιες Ενώσεις πριν από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019,

εξακολουθούν στο ακέραιο να απασχολούν το συνδικαλιστικό μας

κίνημα. Ενδεικτική είναι η κατάσταση στη Διεύθυνση Αστυνομίας Πει-

ραιά, όπου αντιπροσωπεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Πειραιά, στα πλαίσια των πρωτοβουλιών της για συναντήσεις με υπη-

ρεσιακούς παράγοντες, συναντήθηκε το Σεπτέμβριο με τον Διευθυντή

της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, Υποστράτηγο κ. TΖΕΦΕΡΗ Πέτρο
έτσι ώστε να του γνωστοποιήσει τα σοβαρά προβλήματα των συνα-

δέλφων μας, ιδίως όσων υπηρετούν στα Τμήματα Ασφαλείας και

στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πειραιά. Το σωματείο ανέδειξε:

• Την τεράστια έλλειψη προσωπικού και ταυτόχρονα τις συνεχείς

διαταγές για μέτρα τάξης, συνοδείες, διάθεση προσωπικού σε

εκδηλώσεις, δικαστήρια κ.λπ., καθώς επίσης και της πληθώρας

αποσπάσεων, προσωρινών μετακινήσεων και διαθέσεων του

προσωπικού, σε υπηρεσίες εκτός Πειραιά όπως στην Υποδιεύ-

θυνση Ασφαλείας Αθηνών. Ειδικά το πρόβλημα έλλειψης προ-

σωπικού είναι τεράστιο στο Τ.Α. Περάματος, Τ.Α. Νίκαιας, και

Τ.Α. Μοσχάτου-Ταύρου.

• Τη μη χορήγηση των οφειλομένων Ημερήσιων Αναπαύσεων στο

Προσωπικό και την σταδιακή αύξηση τους.

• Την φύλαξη ευπαθών στόχων και την καταστρατήγηση του Π.Δ

141/1991.

• Τη μη τήρηση των διατάξεων του Π.Δ 394/2001 όπως τροπο-

ποιήθηκε με το Π.Δ. 173/2013. Μη ανακοίνωση της υπηρεσίας

σε εβδομαδιαία βάση.

• Την αλλαγή της υπηρεσίας τελευταία στιγμή και πολλές φορές

αργά το βράδυ.

• Βασικές ελλείψεις υλικοτεχνικού εξοπλισμού (Η/Υ, γραφική ύλη,

χαρτί Φωτοτυπικού κ.λπ.).

• Την αγωνία των συναδέλφων μας, και ιδιαίτερα για το σημαντικό

ζήτημα της τεράστιας έλλειψης προσωπικού στα Τμήματα ασφα-

λείας, η οποία αυξάνεται με τις αποσπάσεις, προσωρινές μετα-

κινήσεις, διαθέσεις, μέτρα τάξης κ.λπ.

• Το σύνολο της οργανικής δύναμης των υπηρεσιών Ασφαλείας

Πειραιά (Υ.Α.Π. – Τμήματα ασφαλείας) αντιστοιχεί σε περίπου

τριακόσια τρία (303) άτομα, το σύνολο της παρούσας δύναμης

ανέρχεται μόλις στα διακόσια δεκατρία (213) άτομα. Χωρίς βέ-

βαια να υπολογίζουμε καθημερινά τα μέτρα τάξης καθημερινές

διαθέσεις σε άλλες διευθύνσεις (π.χ., Μεταγωγών), μεταγωγές,

τις ημερήσιες αναπαύσεις, άδειες, κ.λπ.

• Πώς είναι δυνατόν και πόσο μπορεί να διαρκέσει, μόνο με το

φιλότιμό του ο Έλληνας Αστυνομικός να εργάζεται για τρεις; Για

ποιο λόγο να πηγαίνει κατηγορούμενος για μη διεκπεραίωση των

δικογραφιών όταν είναι ανέφικτο να τις διεκπεραιώσει; Για ποιο

λόγο τα περισσότερα Τμήματα ασφαλείας τις νυχτερινές ώρες

παραμένουν κλειστά;

Είναι γνωστό ότι ανάλογα προβλήματα καταγράφονται σχεδόν σε

όλη τη χώρα και οι όποιες καλές προθέσεις της διοίκησης δεν αρ-

κούν για τη θεραπεία τους…

( )

ΑΤ-ΑΞΙΕΣ
Δεν αρκούν οι καλές προθέσεις

είπαν &
έγραψανεκΚΕΝΤΡΙκός

«Είναι εντελώς ψευτοδίλημμα 
το ανοιχτές ή κλειστές δομές.
Πολλά ξενοδοχεία και
διαμερίσματα (σ.σ. χρειάζονται)
για να αποσυμφορηθούν τα
νησιά αλλά να έχουν και ένα
όφελος όσες περιοχές τους
υποδεχθούν. Κοιτάξτε, πάμε να
κάνουμε μια νέα αρχή στο
μεταναστευτικό. Χωρίς πολλές
κουβέντες, διαγγέλματα και
άνυδρες συζητήσεις».

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

«Η κατάργηση του δευτέρου
βαθμού προσφυγής για τους
αιτούντες άσυλο είναι μια
ιδεοληψία που παραβιάζει 
το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο
και τις διεθνείς συνθήκες»  

Δημήτρης Βίτσας
Aντιπρόεδρος της Βουλής και
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 

ισχυρές παρ-αινέσεις ΝέαΑστυνομία Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2019

Τελετές ονομασίας και απονομής
πτυχίων πραγματοποιήθηκαν την
Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019, σε 492
νέους Αστυφύλακες της 21ης  εκ-
παιδευτικής σειράς 2017-2019,
στις έδρες των Τμημάτων Δοκίμων
Αστυφυλάκων Κομοτηνής, Διδυμο-
τείχου και Ρεθύμνου.
Από τους Διοικητές των Τμημάτων
αναγνώσθηκαν οι Ημερήσιες Διατα-
γές, με τις οποίες δόθηκαν συμβου-
λές και παραινέσεις προς τους νέ-
ους Αστυφύλακες τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι η ένταξή τους στις μάχιμες Υπηρεσίες
του Σώματος γίνεται σε μία περίοδο που οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες των πολιτών
από την Αστυνομία συνεχώς αυξάνονται και την υποχρέωσή τους να διατηρήσουν το
ήθος, την αποφασιστικότητα, το θάρρος και την εντιμότητά τους. 

Απονεμήθηκαν πτυχία σε συνολικά 
492 νέους Αστυφύλακες


