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SMS
Συναδέλφισσες,
συνάδελφοι
Η πανδημία ήρθε για να
μείνει κατά πως φαίνεται
αφού ένα δεύτερο κύμα
παρατείνει την ισχύ των
περιοριστικών μέτρων και
καθιστά την ατομική
ευθύνη όλων μας
πρωταρχική υπόθεση.
Όχι μόνο για λόγους
αυτοπροστασίας,
αλλά και για να
αναδειχθεί η ευθύνη μας
απέναντι στο συλλογικό
αγώνα που κάνουμε όλοι
με στόχο η ελληνική
πολιτεία να πράξει το
χρέος της.
Απαιτούμε θωράκιση
του αστυνομικού
από τους κινδύνους και
έμπρακτη αναγνώριση
των θυσιών του.

COVID-19

Η υποχρεωτική χρήση μάσκας και τα άλλα μέτρα πρόληψης
προκαλούν αντιδράσεις εναντίον της αστυνομίας σε διάφορα
μέρη του κόσμου. Στη Φρανκφούρτη, πέντε αστυνομικοί
τραυματίστηκαν στις ταραχές που ξέσπασαν στην πλατεία της
Όπερας. Οι άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας δέχτηκαν
«βροχή από μπουκάλια» όταν επιχείρησαν να παρέμβουν σε
μια συμπλοκή περίπου 30 ανθρώπων. Επίσης δέκα άνθρωποι
συνελήφθησαν και τέσσερις αστυνομικοί τραυματίστηκαν στο
Λονδίνο, στη διαδήλωση κατά των περιοριστικών μέτρων για
την Covid-19. Τα επεισόδια ξέσπασαν ότι οι αστυνομικοί
επενέβησαν για να διαλύσουν το πλήθος στην Πλατεία
Τραφάλγκαρ, επειδή δεν τηρούνταν οι συστάσεις για τις
αποστάσεις και τη χρήση μάσκας.

Παρέμβαση της Ομοσπονδίας
για τις ακούσιες μεταγωγές
ψυχικά πασχόντων ατόμων

Έκδοση της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Αστυνομικών
Υπαλλήλων που έχει
στις τάξεις της 58 πρωτοβάθμιες
οργανώσεις και 40.000 μέλη
www.poasy.gr
poasy@otenet.gr
neaastynomia@poasy.gr
Αθήνα, Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27
τηλ.: 210.7770.685
fax: 210.7770.682
Εκδότης
Γρηγόρης Γερακαράκος
Υπεύθυνος έκδοσης
Σταύρος Φέτκος
Γραμματέας Δημοσίων &
Διεθνών Σχέσεων
Συντακτική Ομάδα
Σπύρος Λιότσος
Αθανάσιος Αθανασόπουλος
Σχεδιασμός - Σελιδοποίηση
www.2plus1.gr
Τα ενυπόγραφα άρθρα
δεν εκφράζουν υποχρεωτικά
τις θέσεις της ιδιοκτησίας
ή της σύνταξης
της «Νέας Αστυνομίας».

ΝέαΑστυνομία Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

ην Υφυπουργό Υγείας, αρμοδίας για θέματα
ψυχικής υγείας κα Ζωή ΡΑΠΤΗ και τον Αρχηγό
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ
ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ ενημέρωσε η Ομοσπονδία μας με βάση
το αίτημα των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Β.
Δωδεκανήσου, Ν. Δωδεκανήσου, Λέσβου, Σάμου, Χίου και Κυκλάδων για τις ακούσιες μεταγωγές ψυχικά
πασχόντων ατόμων. Ειδικότερα:
«Σε συνέχεια της σχετικής με το θέμα αλληλογραφίας
(Αρ. Πρωτ. 800/7/59α από 1/9/2020 έγγραφό
μας), η Ομοσπονδία μας επανέρχεται κατόπιν εγγράφου
των ανωτέρω Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων μας, με την
επισήμανση αυτή τη φορά της ιδιαιτερότητας που φέρουν αυτές οι διακομιδές - μεταγωγές που εκτελούνται
από την νησιωτική χώρα προς την ηπειρωτική.
Αυτή η βάναυση προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ψυχικά πασχόντων ατόμων θα πρέπει
να παύσει να υφίσταται, με την ανάληψη νομοθετικής
πρωτοβουλίας που γνωρίζουμε ότι είναι στις άμεσες
προτεραιότητες σας ως αρμοδίας Υφυπουργού.
Η καλή πρόθεση αλλά και προαίρεση των συναδέλφων μας δεν επαρκεί ούτε μπορεί να υπερκεράσει την
επιστημοσύνη ανθρώπων εξειδικευμένων στο αντικείμενο, που θα παρέχουν τις γνώσεις, την φροντίδα, αλλά και την περίθαλψη σε πολύωρες μετακινήσεις που
επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα των ασθενών.
Εξυπακούεται ότι η συνδρομή μας θα παρέχεται σε
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εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες περιπτώσεις, δίχως αυτές να αποτελούν θέσφατο και να παγιώνονται
προσχηματικά όπως γίνεται έως σήμερα.
Κυρία Υφυπουργέ,
Η Ομοσπονδία μας εκτιμά πως θα υπάρξουν σύντομα απτά αποτελέσματα επί του θέματος, γνωρίζοντας
την ευαισθησία σας αλλά και την υποχρέωση της πολιτείας να νομοθετεί όπως και να θεραπεύει παρωχημένες αντιλήψεις και πράξεις που δεν συνάδουν σε ένα
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Να σημειώσουμε ότι οι Ενώσεις μας έχουν κατ’ επανάληψη καταγγείλει την διαδικασία της Ακούσιας Ψυχιατρικής Νοσηλείας και ιδιαίτερα τον τρόπο μεταφοράς των ασθενών από τα νησιά σε Ψυχιατρικά Ιδρύματα της ηπειρωτικής χώρας για εγκλεισμό.
Από την πλευρά μας θεωρούμε απαράδεκτό και

προσβλητικό για τον πολιτισμό μας, οι ψυχικά νοσούντες να αντιμετωπίζονται-μεταφέρονται σαν κρατούμενοι σε πολύωρα ακτοπλοϊκά δρομολόγια χωρίς
την παρουσία Νοσηλευτών ή Ψυχιάτρων. Επίσης θεωρούμε περιττό να μπούμε στην διαδικασία της περιγραφής των δεκάδων περιστατικών που έχουν συμβεί
και καλούνται οι συνάδελφοι μας να τα διαχειριστούν
εμπειρικά, αφού δεν έχουν την επιστημονική κατάρτιση
που απαιτείται, με ότι αυτό συνεπάγετε.
Η Ομοσπονδία ζήτησε από την αρμόδια Υφυπουργό
για Θέματα Ψυχικής Υγείας την συνδρομή της για την
εφαρμογή του αυτονόητου, δηλαδή «οι ασθενείς να
μεταφέρονται στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας από ειδικά
εκπαιδευμένους νοσηλευτές ή Ψυχιάτρους, που θα
μπορούν να παρέχουν την αναγκαία φροντίδα και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την ασφάλεια του
ασθενή ή τρίτων, να συνδράμουν Αστυνομικοί μετά
από εισαγγελική παραγγελία. Με την βεβαιότητα του
δίκαιου του αιτήματος μας και με δεδομένο ότι λειτουργούμε ως μια προηγμένη χώρα που σέβεται και
προστατεύει τις αδύναμες και ευπαθείς ομάδες ελπίζουμε στην ανταπόκριση σας για την επίλυση του χρόνιου αυτού ζητήματος».
Ανάλογη παρέμβασή μας είχε γίνει και με αφορμή
τις καταγγελίες της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αχαΐας (σχετικό το υπ’ αριθ. 78/2020 από
29/08/2020 έγγραφο).

Η ατζέντα του μήνα

Επιτέλους δόθηκε λύση
στα «Πόθεν Έσχες»
και την επιβολή προστίμων

06-08-20

Συνεδρίασε εκτάκτως το Συμβούλιο Προαγωγών Ανθυπαστυνόμων σε Υπαστυνόμους Β΄ ικανοποιώντας ένα φλέγον αίτημα συναδέλφων μας.

08 -08-20

Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας με
θέμα Ημερήσιας Διάταξης την προκήρυξη του τακτικού
εκλογοαπολογιστικού μας συνεδρίου.

10-08-20

Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Δημάρχου Πόρου, τονίσαμε ότι το μείζον ζήτημα της αντιμετώπισης της
πανδημίας δεν μπορεί να αποτελέσει πεδίο αντιπαράθεσης.

17-08-20

Νέες παρεμβάσεις μας για τη χρήγηση υγειονομικού υλικού, λήψη προστατευτικών μέτρων στις υπηρεσίες και στα
οχήματα, δικαιώματα αστυνομικών κ.ά

ετά από τις πολύμηνες παρεμβάσεις
του συνδικαλιστικού μας κινήματος και
την κατάθεση τροπολογιών από την
πλευρά της Ομοσπονδίας μας, αναφορικά με το
θέμα της ρύθμισης των μη επιβεβαιωμένων κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018 δηλώσεων
«Πόθεν Έσχες» και της επιβολής προστίμων σε
μερίδα συναδέλφων μας, σας γνωρίζουμε ότι
μόλις αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση
σχέδιο νόμου του Υπουργείου μας με θέμα:
«Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» και στο άρθρο 28 εμπεριέχεται διάταξη που επιλύει το πρόβλημα με τις
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δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων προηγουμένων ετών.
Ειδικότερα, με την προτεινόμενη ρύθμιση δίδεται η δυνατότητα, σε όσους συναδέλφους είχαν υποβάλει ηλεκτρονικά κατά τα έτη 2016,
2017 και 2018 τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων και
δεν τις επιβεβαίωσαν εντός των προθεσμιών
που όριζαν οι σχετικές προς τούτο διατάξεις, να
προβούν σε επιβεβαίωση αυτών, κατ’ εξαίρεση,
μέχρι την 31-10-2020. Επίσης, μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία (31-10-2020) αναστέλλονται οι πληρωμές ηλεκτρονικών παραβόλων που έχουν εκδοθεί για την παραπάνω

Χιούμορ... του Δημήτρη Γεωργοπάλη

27-08-20

Το Προεδρείο της Ομοσπονδίας συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
(Ε.Ο.Δ.Υ.), κ. Παναγιώτη ΑΡΚΟΥΜΑΝΕΑ.

Η Ελληνική
Αστυνομία, ως εκ του
ρόλου και της
αποστολής της, είναι
υποχρεωμένη να
εφαρμόζει τους
νόμους και της
αποφάσεις της
διοίκησης, με
αποτέλεσμα πολλές
φορές να εισπράττει
την άδικη κριτική ή και
τα εύλογα παράπονα
των συμπολιτών μας.

28-08-20

Απόφαση Ομοσπονδιών για την ακύρωση της κοινής εκδήλωσης διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη.

31-08-20

Συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ.
Άδωνι-Σπυρίδωνα ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ και αντιπροσωπείας της
Ομοσπονδίας.

07-09-20

Συνεδρίασε, το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας με θέμα την ενημέρωση των μελών του και τη διενέργεια του Εκλοαπολογιστικού Συνεδρίου μας.

08 09 20

Συνάντηση του προεδρείου με τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλειο ΚΙΚΙΛΙΑ για την αναγκαιότητα υποβολής του αστυνομικού προσωπικού σε ανιχνευτικά τεστ του ιού Covid19.

09-09-20

Εκφράσαμε τη βαθιά οδύνη όλων μας για το θανατηφόρο
τροχαίο με θύματα δυο άνδρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

11-09-20

Απαιτούμε από τον Πρωθυπουργό της χώρας με κοινό
ψήφισμα των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας και
των Ενόπλων Δυνάμεων, να πράξει η πολιτεία το χρέος
της.

15 - 16-09-20

Διήμερη περιοδεία του Προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ στη Λέσβο μετά την καταστροφή
του ΚΥΤ Μόριας.

18-09-20

Παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας στη διοίκηση της EuroCOP
με αφορμή την επιστολή που έστειλε η Πρόεδρός της στον
ευρωπαίο επίτροπο κ. Μαργαρίτη Σχοινά.

28-09-20

Συνεδρίασε το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και αποφάσισε την
αναβολή του 31ου Εκλογοαπολογιστικού Πανελλαδικού
Συνεδρίου της Ομοσπονδίας που είχε ορισθεί για το διήμερο 3-4 Οκτωβρίου 2020.
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“

αιτία, ενώ αυτά ενεργοποιούνται εκ νέου από
01-11-2020. Τέλος, όσοι έχουν ήδη προβεί
σε πληρωμή των ηλεκτρονικών αυτών παραβόλων, τα χρηματικά ποσά αυτά επιστρέφονται
στους δικαιούχους, έπειτα από τυχόν συμψηφισμό ή παρακράτηση ληξιπρόθεσμων φορολογικών ή προς το Δημόσιο, οφειλών.
Η Ομοσπονδία μας, πιστή στις αρχές και στις
αξίες της, συνεχίζει τον διαρκή και άοκνο αγώνα της για την προάσπιση των συμφερόντων
της αστυνομικής οικογένειας και αναμένει από
την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία του Σώματος
πιο άμεσα ανακλαστικά στην υλοποίηση των αιτημάτων μας.

Μηδέν της τύχης,
αλλά πάντα
της ευβουλίας και της προνοίας.
(Τίποτα δεν εξαρτάται από την τύχη,
αλλά όλα από την ορθή κρίση
και την προνοητικότητα).

Πλούταρχος

”

Αντισυνταγματικές οι διατάξεις
του Π.Δ. που ορίζουν αποκλεισμό
στο δικαίωμα της υπηρέτησης
Ομοσπονδία μας εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό
των αιρετών εκπροσώπων του αστυνομικού
προσωπικού από το δικαίωμα της υπηρέτησής τους σε
οργανικές θέσεις της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών (ΔΙΔΑΠ), με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζονται αυτοί άνισα και αντισυνταγματικά!
Η απαράδεκτη αυτή διάταξη περιλαμβάνεται και στο
νέο π.δ. 82/2020 (ΦΕΚ 183/Α/23-9-2020), σύμφωνα με το οποίο επέρχεται τροποποίηση διατάξεων
των π.δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής
Αστυνομίας» (Α' 281) και π.δ.7/2017 «Αναδιάταξη αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α' 14).
Ο συγκεκριμένος αποκλεισμός αποτελεί επανάληψη
της απαράδεκτης διάταξης που είχε θεσπιστεί για πρώτη φορά το 1999 και αφορούσε στη στελέχωση της
Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής
Αστυνομίας (άρθρο 2 του ν. 2713/1999), προξενεί
δε κατάπληξη η ανάσυρσή της, μετά από 20 και πλέον
έτη, για να εφαρμοστεί σε μια Υπηρεσία που δημιουργήθηκε ως καινοτόμος δράση με στόχο την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στη χώρα μας.
Το γεγονός ότι αποκλείεται από το ανθρώπινο δυναμικό της κάθε εκπρόσωπος σωματείου ή Ομοσπονδίας,
όχι μόνο προσβάλλει το συνδικαλιστικό μας κίνημα
αλλά εισάγει και νέα ήθη στον αστυνομικό οργανισμό,

Η

εντάσσοντας τους αστυνομικούς και τις αστυνομικές
Υπηρεσίες σε «κατηγορίες», ωσάν το κριτήριο της εχεμύθειας και του υπηρεσιακού απορρήτου, να υπόκειται
σε υπηρεσιακές ή και άλλες σκοπιμότητες και μάλιστα
χωρίς τις αναγκαίες θεσμικές εγγυήσεις.
Το παράδοξο επίσης είναι ότι αποκλείονται και όσοι
έχουν υπηρετήσει κατά την προηγούμενη πενταετία ή
υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού ασφαλείας, σε γραφεία μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών, Γενικών Γραμματέων, Κομμάτων και Βουλευτών (!). Άραγε, σε τι είναι
ύποπτοι όλοι αυτοί και εφόσον είναι, δεν δικαιούμαστε
να γνωρίζουμε τα κριτήρια και τη διαδικασία που κατηγοριοποιούνται και κατατάσσονται αναλόγως;
Το πρόβλημα, όμως, δεν είναι η φορμαλιστική στελέχωση της συγκεκριμένης Υπηρεσίας με κριτήρια άλλων εποχών, αλλά η ώθηση της Ελληνικής Αστυνομίας
συνολικά σε μια άλλη τροχιά με επαγγελματικά κριτήρια και όρους ανάπτυξης, ζητούμενα ακόμα και σήμερα για ένα Σώμα που θέλει να λέγεται σύγχρονο και
δημοκρατικό.
Η Ομοσπονδία μας, τέλος, επισημαίνει προς πάσα
κατεύθυνση ότι θα εξετάσει περαιτέρω τη συνταγματικότητα της διάταξης αυτής, απορρίπτοντας κάθε
μορφής διακρίσεις εις βάρος του αστυνομικού προσωπικού και δη των δημοκρατικά εκλεγμένων εκπροσώπων του.
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Χάθηκαν άδικα
δύο παλικάρια
της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
ς Ομοσπονδία, εκφράζουμε
τη βαθιά οδύνη όλων μας για
τον απροσδόκητο χαμό δυο
ακόμα συναδέλφων μας, της Ομάδας
ΔΙ.ΑΣ. αυτή τη φορά, μετά από τροχαίο δυστύχημα, στην παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδώνος, ενώ κατευθυνόταν με εντολή του Κέντρου Επιχειρήσεων, στο χώρο εκδήλωσης πυρκαγιάς στον Άγιο Κοσμά.
Οι συνάδελφοί μας, τραυματίστηκαν σοβαρά και έχασαν τη μάχη
για τη ζωή ο ένας αμέσως και ο
δεύτερος μετά από έναν μήνα.
Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, το
συνδικαλιστικό μας κίνημα βρίσκεται
αντιμέτωπο με τις συνέπειες της επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
που επιτελούν άνδρες και γυναίκες
της Ελληνικής Αστυνομίας σε όλη τη
χώρα, πασχίζοντας αθωράκιστοι να
βγουν αλώβητοι από τις καθημερινές

Ω

τους μάχες σε ένα άκρως εχθρικό γι’
αυτούς περιβάλλον.
Εκφράζουμε στην οικογένειά
τους, στους φίλους και στους συγγενείς τους, τα θερμά συλλυπητήρια
όλων των συναδέλφων μας με την
ελπίδα ότι θα μπει επιτέλους τέλος
στην καθημερινή αγωνία της αστυνομικής οικογένειας, που γνωρίζει
πολύ καλά πόσο βαρύ είναι το τίμημα που πληρώνει για την ασφάλεια
της ελληνικής κοινωνίας
Συγκινητική η πρωτοβουλία του
Δημάρχου Ελληνικού Αργυρούπολης κ. Ιωάννη Κωνσταντάτου να εκδηλώσει την αμέριστη συμπαράσταση στις οικογένειες των συναδέλφων μας και να ανακοινώσει ότι θα
προβεί στις δέουσες ενέργειες ώστε
να τιμάται η μνήμη τους είτε με ονοματοδοσία κάποιας οδού του δήμου,
είτε με την ανέγερση μνημείου.

ΝέαΑστυνομία Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

Δικαιώνει την Π.Ο.ΑΣ.Υ.
η απόφαση του Εφετείου
για τη Χρυσή Αυγή
Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων εκφράζει
την απόλυτη ικανοποίησή της για
τη σημερινή (7-10-20) ιστορική απόφαση του Εφετείου, να κηρύξει τη Χρυσή Αυγή, ως ένοχη εγκληματική οργάνωση για σωρεία εγκληματικών ενεργειών κακουργηματικού χαρακτήρα και
να δώσει έτσι τέλος και δικαστικά σε μια
μελανή σελίδα της νεώτερης πολιτικής
ιστορίας του τόπου μας.
Η απόφαση αυτή χαιρετίστηκε από
τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, κατά τη σημερινή
συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας, ο οποίος δήλωσε ότι: «είναι μια
σημαντική ημέρα για την Ελληνική Δημοκρατία και τον Ελληνικό Λαό, διότι με
την απόφαση αυτή καταδικάστηκαν
εκτός από τις συγκεκριμένες ενέργειες
του κατηγορητηρίου, η φασιστική και η
ρατσιστική βία ως αντιδημοκρατικά φαινόμενα που έχουν δηλητηριάσει τα τελευταία χρόνια την ελληνική κοινωνία».

Η

Η Ομοσπονδία μας κράτησε αξιέπαινη
στάση απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα
και διαχώρισε εγκαίρως τη θέση της από
το φασιστικό αυτό μόρφωμα, πράξη που
κορυφώθηκε το Σεπτέμβριο του 2017,
όταν ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ., ζητώντας συγνώμη από τους διοργανωτές,
αποχώρησε σε ένδειξη διαμαρτυρίας
από τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου
Πεσόντων Αστυνομικών, στη Θεσσαλονίκη, εκφράζοντας έτσι την έντονη δυσαρέσκειά του για την παρουσία εκπροσώπων της Χρυσής Αυγής στην τελετή.
Για άλλη μια φορά, η Ομοσπονδία

μας τονίζει προς πάσα κατεύθυνση ότι
καταδικάζει τη βία από όπου κι αν προέρχεται, επαναλαμβάνοντας ότι σε ένα
κράτος δικαίου οφείλουμε όλοι σεβασμό στη δημοκρατική λειτουργία των
θεσμών.
Ως Ελληνίδες και Έλληνες Αστυνομικοί, εκπληρώνοντας το δημοκρατικό
μας χρέος, υπηρετούμε την Ελληνική
Δημοκρατία με πίστη και αφοσίωση
στους νόμους και το σύνταγμά μας,
ώστε να μην εμφανιστούν ποτέ ξανά τέτοια εγκληματικά μορφώματα στη χώρα
που γέννησε τη Δημοκρατία.

Μετά από παρέμβαση της Ομοσπονδίας
τα τεστ ανίχνευσης του Covid-19

Προηγήθηκε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Δ.Υ. κ. Παναγιώτη ΑΡΚΟΥΜΑΝΕΑ και Υπόμνημα προς της Πολιτική και Φυσική Ηγεσία
ε συνέχεια των ενεργειών - παρεμβάσεων της Ομοσπονδίας
μας, εκδόθηκε στις 29 Αυγούστου 2020, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας - Κλάδο Διοικητικής
Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 1647/ 20/
1835792, διαταγή, με θέμα «Μέτρα και
ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – ενέργειες Υπηρεσιών», υλοποιώντας την πρόταση που είχαμε υποβάλλει
προς τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Δ.Υ. και
προς την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία
της Ελληνικής Αστυνομίας, την 27 Αυγούστου 2020 (αριθμ. πρωτ.:
100/2/50) και την 28 Αυγούστου
2020 (αριθμ. πρωτ.: 100/2/50-β), με
σχετικά Υπομνήματά μας, αντίστοιχα.
Κατά τη συνάντησή μας, ειδικότερα,
με τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Δ.Υ., κ. Παναγιώτη ΑΡΚΟΥΜΑΝΕΑ, τονίσαμε την
ανάγκη άμεσης υποβολής σε τεστ όσων
επιστρέφουν στις Υπηρεσίες τους και
συμφωνήσαμε στη λύση που αναφέρεται στην προαναφερόμενη διαταγή του
Αρχηγείου, ενώ στο σχετικό Υπόμνημά
μας προς την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία, επίσης αναπτύξαμε την ίδια πρόταση - λύση, επισημαίνοντας και την αναγκαιότητα περαιτέρω δραστηριοποίησης
των Υπηρεσιών του Σώματος, με στόχο
την πλήρη προστασία του αστυνομικού
προσωπικού σε όλο το φάσμα της λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας.
Σύμφωνα με τη Διαταγή, το προσωπικό που είναι αποσπασμένο στις Διευ-

Σ

θύνσεις Αστυνομίας Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης, Σάμου, Χίου, Λέσβου, Β’
Δωδεκανήσου (Κω, Λέρο, Κάλυμνο) και
επίκειται η λήξη της περαιτέρω διάθεσης
και η επάνοδός του στην οργανική του
θέση, δύναται να υποβληθεί σε τεστ
ανίχνευσης κορωνοϊού στην Αθήνα και
τη Θεσσαλονίκη από κλιμάκια του
Ε.Ο.Δ.Υ., καθώς και στις Κινητές Μονάδες Υγείας για τις άλλες περιοχές.
Οι επιθυμούντες να υποβληθούν στο
ανωτέρω τεστ, με την επιστροφή τους,
για την Αττική θα μεταβούν στο Δημοτικό ιατρείο που βρίσκεται στην οδό Σαρανταπόρου 4 στα Άνω Πατήσια, για δε
τη Θεσσαλονίκη στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης (περίπτερο 8), επιδεικνύοντας απαραίτητα το Φύλλο Πορείας. Επίσης, το προσωπικό δύναται να
παραμείνει κατ’ οίκον επτά ημέρες (7)
με αιτιολογημένη άδεια απουσίας. Για
περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν, για τη
Νότιο Ελλάδα με το Κεντρικό Ιατρείο
Αθηνών, στο τηλέφωνο 210 3482389,
για δε τη Βόρειο Ελλάδα, με το Κεντρικό
Ιατρείο Θεσσαλονίκης, στο τηλέφωνο
2310 388082.

Η συνάντηση
Ειδικότερα, με βάση την εμπειρία μας
από την αντιμετώπιση των προβλημάτων
που έπρεπε να επιλυθούν τους προηγούμενους μήνες για να περιοριστεί δραστικά η εξάπλωση της πανδημίας στην κοινωνία και δη εντός του Αστυνομικού Σώματος, υποβάλλαμε σχετικό Υπόμνημα,

τονίζοντας ότι στη νέα φάση που διέρχεται η χώρα, έχουν ήδη εμφανιστεί δεκάδες ανησυχητικά κρούσματα μολυθέντων Αστυνομικών, ένα φαινόμενο που αν
δεν αντιμετωπιστεί άμεσα και αποτελεσματικά, ενδεχομένως να οδηγήσει σε
ανεξέλεγκτες δραματικές καταστάσεις.
Για την περαιτέρω θωράκιση των συναδέλφων μας, ζητήσαμε τη συμμετοχή
συνεργείων του Ε.Ο.Δ.Υ. στις ειδικές
υγειονομικές μονάδες που προτείνουμε
να δημιουργηθούν σε νέες ή υπάρχουσες δομές της Ελληνικής Αστυνομίας, οι
οποίες θα βρίσκονται σε ετοιμότητα για
το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων του κορωνοϊού Covid-19 και για
την πραγματοποίηση υγειονομικού
ελέγχου, τόσο των εργαζομένων, όσο
και των κρατούμενων.
Επιπρόσθετα, ζητήσαμε τη άμεση διάθεση εκ μέρους του Ε.Ο.Δ.Υ. αρμόδιου
υγειονομικού προσωπικού που θα προβαίνει σε ελέγχους, ως εξής:
i. Με προγραμματισμένες επισκέψεις

συνεργείων του Ε.Ο.Δ.Υ. σε όλες τις
Αστυνομικές Υπηρεσίες για ενημέρωση
των αστυνομικών και εθελοντικό προληπτικό τους έλεγχο.
ii. Με τον υποχρεωτικό έλεγχο όσων
αστυνομικών επιστρέφουν από οποιαδήποτε μορφή άδειας, από αποσπάσεις
σε νησιά, Έβρο ή περιοχές αυξημένου
κινδύνου, σε χώρο που θα υποδειχθεί
από τον Ε.Ο.Δ.Υ., καθώς και όσων θεωρούν ότι ήρθαν σε επαφή με διαπιστωμένο ή ύποπτο κρούσμα κρατουμένου, άλλου αστυνομικού είτε πολίτη.
Από την πλευρά του, ο κ. Πρόεδρος
του Ε.Ο.Δ.Υ., μας εξέφρασε την καλή
του διάθεση για συνεργασία με την
Ομοσπονδία μας, αποδεχθείς δε την
πρότασή μας για τη σύσταση των υγειονομικών μονάδων, μας διαβεβαίωσε
ότι, για τη λειτουργία τους υπάρχει η
δυνατότητα παροχής τεχνογνωσίας σε
κατάλληλο υγειονομικό προσωπικό που
θα διατεθεί για το σκοπό αυτό από το
Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας,

χωρίς ωστόσο να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο συμμετοχής και στελεχών του
Ε.Ο.Δ.Υ. σε αυτές.
Επίσης, ο κ. Πρόεδρος του Ε.Ο.Δ.Υ.,
σε ό,τι αφορά τα άλλα βασικά και πολλαπλά μας αιτήματα, αναφορικά με τους
προληπτικούς ελέγχους σε μαζικό επίπεδο, επιφυλάχθηκε, επικαλούμενος την
έλλειψη του απαιτούμενου υγειονομικού
δυναμικού, δεδομένου ότι ανάλογα αιτήματα διατυπώνονται, όπως μας τόνισε, και από άλλους εργασιακούς κλάδους. Δέχθηκε, όμως, και συμφώνησε
με την πρότασή μας, να ξεκινήσουν
στοχευμένοι έλεγχοι άμεσα για όσους
επιστρέφουν στην ενδοχώρα από νησιωτικές περιοχές, από τον Έβρο ή από
περιοχές αυξημένου κινδύνου με τη δημιουργία δυο (2) σημείων αναφοράς
στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι,
πριν αναλάβουν υπηρεσία, να έχουν
υποβληθεί στα προληπτικά τεστ του
Ε.Ο.Δ.Υ. και να έχουν λάβει τις αντίστοιχες απαντήσεις.
Η Ομοσπονδία μας, για άλλη μια φορά πράττει το χρέος της αφουγκραζόμενη την εύλογη ανησυχία του Αστυνομικού Προσωπικού, του Προσωπικού
που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του
μετώπου κατά της πανδημίας την άνοιξη
κι έκτοτε πασχίζει καθημερινά να ανταποκριθεί στην επικίνδυνη και ανθυγιεινή
αυτή αποστολή του.
Σχετικό Υπόμνημα υποβλήθηκε και
προς την Πολιτική και φυσική Ηγεσία
της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020 ΝέαΑστυνομία
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Υπόμνημα στον Υπουργό Υγείας
Βασίλειο ΚΙΚΙΛΙΑ για την πανδημία
ε συνέχεια των ενεργειών της
Ομοσπονδίας μας για την προστασία του Αστυνομικού Προσωπικού
από την πανδημία του φονικού ιού, ο
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ και ο Πρόεδρος του
Δ.Σ. κ. Χρήστος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ, επισκέφθηκαν τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλειο
ΚΙΚΙΛΙΑ και του επέδωσαν σχετικό Υπόμνημα, δίνοντας έμφαση στην ένταξη
όλου του Αστυνομικού Προσωπικού στις
ομάδες που θα λάβουν άμεσα το νέο
εμβόλιο του Covid-19.
Ειδικότερα, τονίσαμε στον κ. Υπουρ-

Σ

γό την αναγκαιότητα της κατά προτεραιότητα χορήγησης του εμβολίου στο
ανθρώπινο δυναμικό της Ελληνικής
Αστυνομίας, δεδομένου ότι αυτό βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης
κατά της πανδημίας, επιτελώντας ένα
πολύπλευρα επικίνδυνο και ανθυγιεινό
έργο. Εφόσον η Κυβέρνηση μεριμνά για
την έγκαιρη παραλαβή του νέου εμβολίου, οφείλει να εντάξει και το Αστυνομικό Προσωπικό στη διαδικασία εμβολιασμού και μάλιστα αδαπάνως γι’ αυτό,
αναγνωρίζοντας έτσι και τη συμβολή
του σε αυτή τη μάχη. Επίσης, τονίσαμε

ότι κάθε είδους έλεγχοι (τεστ, εργαστηριακές εξετάσεις) πρέπει να γίνονται
δωρεάν για τους αστυνομικούς από τον

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Εκ μέρους του κ. Υπουργού, μας δόθηκε η διαβεβαίωση ότι ο εμβολιασμός

του Αστυνομικού Προσωπικού θα είναι
στις προτεραιότητες της Πολιτείας και
ότι η Ελληνίδα και ο Έλληνας Αστυνομικός, οι οποίοι επιτελούν ένα μεγάλο
έργο αυτήν την περίοδο, δεν θα επιβαρυνθούν οικονομικά, διότι το εμβόλιο
θα χορηγηθεί δωρεάν για όλους.
Η Ομοσπονδία μας, συνεχίζει να παρακολουθεί την εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης και τις επιπτώσεις που έχει
αυτή στο Αστυνομικό Προσωπικό, προβαίνοντας στις ενδεικνυόμενες ενέργειες με βάση και τα αιτήματα των Πρωτοβαθμίων Ενώσεών μας.

Καλή η ατομική ευθύνη, αλλά καλύτερος όλων
ο προγραμματισμός και η έγκαιρη πρόληψη
Ανησυχητικά τα κρούσματα μολυθέντων αστυνομικών λόγω έλλειψης υποδομών και προληπτικών μέτρων προστασίας

ς Δευτεροβάθμιο όργανο του συνδικαλιστικού κινήματος των Ελλήνων Αστυνομικών,
το τελευταίο διάστημα δεχόμαστε εκ μέρους
των Πρωτοβαθμίων Ενώσεών μας πλήθος καταγγελιών που αφορούν αρνητικές καταστάσεις στη
διαχείριση των κινδύνων της πανδημίας.
Αυτά αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία
μας στις 25 Αυγούστου 2020, ευθύς μόλις παρουσιάστηκε η έξαρση της πανδημίας. Ειδικότερα, «παρά τις κατά καιρούς επισημάνσεις και παρεμβάσεις
μας, διαπιστώνεται ότι ενώ η πανδημία εκδηλώθηκε
αρχές του έτους και το οργανωμένο κράτος όφειλε
να έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη θωράκιση του Αστυνομικού Σώματος, εντούτοις, από
συγκεκριμένες καταγγελίες, προκύπτει ότι η διοίκηση κινήθηκε πρόχειρα και απερίσκεπτα, με αποτέλεσμα, με τα πρώτα κιόλας αυξημένα κρούσματα
νοσούντων αστυνομικών, να έχει ενταθεί η ανησυχία για το τι θα ακολουθήσει τους προσεχείς μήνες.
Μάλιστα, την ανησυχία αυτή ήρθε να ενισχύσει
και η απόφαση της Ηγεσίας για τη «φιλοξενία» των
μολυθέντων κρατουμένων εδαφικής αρμοδιότητας
Γ.Α.Δ.Α., σε συγκεκριμένα κρατητήρια, ωσάν οι
αστυνομικοί να έχουν αίφνης αποκτήσει και τις αρμοδιότητες του νοσηλευτή ή του ιατρού για την αντιμετώπιση είτε βεβαιωμένων είτε υπόπτων κρουσμάτων Covid-19. Ο αστυνομικός, όμως, είναι
αστυνομικός και ο υγειονομικός, υγειονομικός.
Καμιά πανδημία δεν μπορεί να αντιστρέψει τους
ρόλους κανενός, όσο κι αν κάποιοι το επιχειρούν
για να καλύψουν ελλείψεις και παραλείψεις άλλων.
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Τούτων δοθέντων, η Ομοσπονδία μας θα κλιμακώσει τις παρεμβάσεις της, ξεκινώντας από αύριο,
26 Αυγούστου 2020, σειρά συναντήσεων με τις
Πρωτοβάθμιες Ενώσεις που αντιμετωπίζουν τέτοιου
είδους περιστατικά, προκειμένου να αναδειχθεί το
πρόβλημα και να απαιτηθεί από τους αρμοδίους η
χάραξη στρατηγικής αντιμετώπισης της κατάστασης, μακριά από αποσπασματικά μέτρα και επιφανειακές λύσεις. Πλέον δεν δικαιολογείται καμία
αστοχία από πλευράς κρατικών παρεμβάσεων, ούτε
επίρριψη ευθυνών σε τρίτους. «Ή παπάς παπάς ή
ζευγάς ζευγάς»!
Την επομένη ημέρα πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας κοινή σύσκεψη με τις
Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Βορειοανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά,
με αντικείμενο τη λήψη μέτρων για την προστασία
του Αστυνομικού Προσωπικού από τον φονικό ιό
Covid-19, δεδομένου ότι οι κίνδυνοι της πανδημίας επέστρεψαν δριμύτεροι και απειλητικοί. Ήταν
μια πρώτη αντίδραση με αφορμή την έκδοση σχετικής διαταγής της Γ.Α.Δ.Α., βάσει της οποίας ορίζονται συγκεκριμένα κρατητήρια ως χώροι «υποδοχής» των κρατουμένων που θα βρίσκονται θετικοί στο νέο κορωνοϊό, σύμφωνα με τις οδηγίες του
Ε.Ο.Δ.Υ., τονίζοντας αφενός την προχειρότητα με
την οποία εκδόθηκε αυτή, αφετέρου δε τους κινδύνους που ελλοχεύει η εφαρμογή της.
Εκφράζοντας την ανησυχία των συναδέλφων
μας και με γνώμονα την προστασία της υγείας του
αστυνομικού προσωπικού, αλλά και του δημοσίου

συμφέροντος, απαιτούμε την άμεση ανάκληση της
διαταγής αυτής, προτείνοντας ως μόνη ορθή και
αποτελεσματική λύση τη δημιουργία ειδικών υγειονομικών μονάδων σε νέες ή υπάρχουσες δομές
της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες θα βρίσκονται
σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης
κρουσμάτων του κορωνοϊού Covid-19 και για την
πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου, τόσο των
εργαζομένων, όσο και των κρατούμενων, λαμβάνοντας εντός αυτών όλα τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα του Ε.Ο.Δ.Υ. και
στελεχωμένες με το κατάλληλο υγειονομικό προσωπικό. Οι αστυνομικοί δεν μπορεί να υποκαθιστούν το έργο και το ρόλο άλλων, ούτε οι Αστυνομικές Υπηρεσίες μπορούν να μετατραπούν σε
σανατόρια.
Για το συνδικαλιστικό μας κίνημα η ανθρώπινη
ζωή αξίζει το ίδιο για όλους και κανείς δεν δικαιούται να κατηγοριοποιεί τους κρατούμενους με απάνθρωπα κριτήρια «πλούσιος ή φτωχός», «ημεδαπός
ή αλλοδαπός» κ.λπ.
Επίσης, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών με ανακοίνωσή της ζήτησε πρόσθετα μέτρα για
την αντιμετώπιση της πανδημίας από τις αστυνομικές υπηρεσίες, επισημαίνοντας ότι τα πρόσφατα
κρούσματα μόλυνσης αστυνομικών από τον
Covid-19, αποτελούν την αδιάψευστη επιβεβαίωση
των όσων με εύγλωττη αγωνία αποτυπώνει εγγράφως το σωματείο μας.
Δυστυχώς, δεν απέχουμε πολύ από το να φανεί
σε όλο της το μεγαλείο η γύμνια πολλών υπηρε-

σιών και να αναφωνήσει ακόμα και κάποιος τρίτος
παρατηρητής πως ο αστυνομικός της ΓΑΔΑ αποτελεί δημόσιο κίνδυνο!
Αυτό δεν είναι υπερβολή συνδικαλιστική, αλλά
αγωνία και καθημερινή διαπίστωση των συναδέλφων μας, που αναρωτούνται έξι μήνες πλέον από
την εμφάνιση της επιδημίας στη χώρα μας και τη λήψη των σχετικών μέτρων, γιατί δεν θωρακίστηκε η
Ελληνική Αστυνομία επαρκώς ώστε να είναι σε θέση
να εκπληρώσει την αποστολή της στο ακέραιο και
αναίμακτα; Μήπως δεν υπήρχαν προτάσεις τόσο από
τη συγκεκριμένη Ένωση, όσο και από άλλες Ενώσεις, την Ομοσπονδία μας και γενικότερα το συνδικαλιστικό μας κίνημα; Προφανώς και γνωρίζετε ότι
υπήρχαν και όπου και όποτε ελήφθησαν υπόψη, είχαμε θετικά αποτελέσματα. Όπου όμως υπήρξε ολιγωρία, έλλειψη τόλμης και αδιαφορία στη λήψη των
αναγκαίων αποφάσεων, υπήρξαν προβλήματα και
αρνητικός αντίκτυπος στη λειτουργία της Ελληνικής
Αστυνομίας. Το φιλότιμο, η διάθεση προσφοράς και
η προμήθεια ειδών υγιεινής από χορηγούς είτε με
διάθεση χρημάτων από τους ίδιους τους αστυνομικούς, δεν επαρκούν για την κάλυψη των υποχρεώσεων της κυβέρνησης και του κράτους.
Καλή η ατομική ευθύνη, αλλά καλύτερος όλων
βεβαίως ο προγραμματισμός, η έγκαιρη πρόληψη
και ο σαφής προσανατολισμός της αστυνομίας
στην αντιμετώπιση του νέου κινδύνου που έχει
πλήξει τη χώρα και που αν δεν εφαρμοστεί άμεσα
μια νέα πολιτική για το χώρο μας, πολύ φοβόμαστε
ότι θα οδηγηθούμε σε τραγικά αποτελέσματα.

Συνεδρίασε εκτάκτως το Συμβούλιο Προαγωγών
Ανθυπαστυνόμων σε Υπαστυνόμους Β΄
ε συνέχεια των συναντήσεων παρεμβάσεών μας προς τη Φυσική Ηγεσία του Σώματος (σχετική ανακοίνωση από 27 Ιουλίου 2020
- Αρ. Πρωτ.: 605/5/28) σας ενημερώνουμε ότι στις 06 Αυγούστου 2020,
συνεδρίασε εκτάκτως το Συμβούλιο
Προαγωγών Ανθυπαστυνόμων σε
Υπαστυνόμους Β΄ ικανοποιώντας ένα
φλέγον αίτημα συναδέλφων μας, ενώ
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το φθινόπωρο θα ακολουθήσει νέα
συνεδρίαση του ιδίου Συμβουλίου
προκειμένου ολοκληρωθεί η διαδικασία προαγωγής και όσων εκ των συναδέλφων μας πληρούν έως τότε τις
προβλεπόμενες προϋποθέσεις (22 έτη
υπηρεσία στο Σώμα και 11 στο βαθμό).
Με την εξέλιξη αυτή υλοποιείται η
δέσμευση του Αρχηγού της Ελληνικής

Αστυνομίας, Αντιστρατήγου κ. Μιχαήλ
ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ προς τον Πρόεδρο της
Ομοσπονδίας μας, κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, κατά τη συνάντηση της 27ης
Ιουλίου 2020, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι η αμοιβαία συνεργασία
και η υποβολή προτάσεων, έχουν θετικά αποτελέσματα επ’ ωφελεία του
αστυνομικού προσωπικού και του
αστυνομικού σώματος συνολικά.

Σημειωτέον ότι, η Φυσική Ηγεσία της
Ελληνικής Αστυνομίας, ενόψει της κατάρτισης του νέου βαθμολογίου, έχει
επίσης δεσμευτεί στην Ομοσπονδία
μας για την άμεση ενίσχυση των αρμοδίων Γραφείων της Διεύθυνσης
Αστυνομικού Προσωπικού, με κατάλληλο αστυνομικό προσωπικό, έτσι
ώστε στο μέλλον να μην παρατηρηθούν ξανά καθυστερήσεις στις προ-

αγωγές των συνάδελφων μας.
Τέλος, τονίζουμε ότι το ενδιαφέρον
της Ομοσπονδίας μας αναφορικά με
την εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού
της Ελληνικής Αστυνομίας είναι διαρκές και αποτυπώνεται σε ποικίλες δράσεις και πρωτοβουλίες στο πλαίσιο λειτουργίας του συνδικαλιστικού μας κινήματος με αποδέκτες τα αρμόδια
υπηρεσιακά και κυβερνητικά όργανα.
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Ας μην εκληφθεί από κανέναν ως αδυναμία
η μη διοργάνωση συγκέντρωσης στη ΔΕΘ φέτος
ε συνέχεια της συνεδρίασης των Ομοσπονδιών μας, στις 17 Ιουλίου 2020 και της απόφασής μας για την πραγματοποίηση κοινής
εκδήλωσης διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη, λαμβάνοντας υπόψη και την εξέλιξη της υγειονομικής
κρίσης, κατά τη σημερινή (28 Αυγούστου 2020)
νέα συνεδρίασή μας, αφού συνεκτιμήσαμε την
ακύρωση της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και την τροποποίηση του προγράμματος του
Πρωθυπουργού, αποφασίσαμε το συνδικαλιστικό
μας κίνημα να μην προβεί στην καθιερωμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Ομοσπονδιών και αντί
αυτής, να προβεί στην έκδοση κοινού Ψηφίσματος
με τις θέσεις και τα αιτήματά μας, το οποίο θα επιδοθεί στον Πρωθυπουργό της Χώρας κ. Κυριάκο
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ.
Όπως όλοι γνωρίζουμε, η πανδημία του φονικού
ιού Covid-19 μετά την πρόσκαιρη υποχώρησή της,
φαίνεται ότι επιστρέφει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται
για τους ένστολους, που από την πρώτη στιγμή
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του μετώπου για
την αντιμετώπισή της. Τα θετικά κρούσματα συνα-
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δέλφων μας αποτελούν σήμα κινδύνου που μας
καλεί σε πλήρη εγρήγορση και δράση για τη θωράκιση του ένστολου δυναμικού της πατρίδας μας.
Με τις παρεμβάσεις μας, από την πρώτη στιγμή
έχουμε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, απαιτώντας από την πολιτεία τη διάθεση όλων των αναγκαίων μέσων για την εκπλήρωση της αποστολής
μας κατά τον καλύτερο τρόπο και χωρίς οι ίδιοι να
κινδυνεύουμε από τον φονικό ιό.
Η αντιμετώπιση της πρωτόγνωρης υγειονομικής
κρίσης ανέδειξε τα χρόνια προβλήματα των κρατικών υπηρεσιών και επιβεβαίωσε το δίκαιο του αγώνα μας και το αληθές των αιτημάτων που καταγράφονται διαρκώς στα διεκδικητικά μας πλαίσια και

στα ψηφίσματα των συνδικαλιστικών μας οργάνων.
Σε κάθε περίπτωση, το συνδικαλιστικό μας κίνημα συνεχίζει να διεκδικεί αναλλοίωτα τα αιτήματα
που έχουν τεθεί και από τις προηγούμενες συναντήσεις μας, στην Κυβέρνηση και στα συναρμόδια
Υπουργεία, απαιτώντας την επίλυσή τους, δεδομένου ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια αντοχής και υπομονής μας.
Επαναλαμβάνουμε, επομένως, ότι οι ένστολοι
λειτουργοί των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, απαιτούν συγκεκριμένες απαντήσεις δικαίωσης του πολύχρονου αγώνα για ένα δίκαιο και αξιοπρεπές μισθολόγιο, σύμφωνα με τις
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για
επιστροφή μισθών στα επίπεδα του 2012, αναγνώριση της εργασίας ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής, θεσμικές αλλαγές για εμπέδωση της επαγγελματικής λειτουργίας των Υπηρεσιών, για αξιοκρατική εξέλιξη των στελεχών, για διασφάλιση των
συνθηκών εργασίας, για υπηρεσιακή αξιοπρέπεια
- κοινωνική καταξίωση κ.λπ.
Οι άνθρωποι που βρίσκονται παντί τω τρόπω

στην πρώτη γραμμή και σε όλα τα μέτωπα, αξίζουν
έμπρακτης αναγνώρισης, πρώτα και κύρια από την
Κυβέρνηση, με την εκπλήρωση των εκπεφρασμένων, πολυπλεύρως, δεσμεύσεών της, για όλα τα
προαναφερθέντα θέματα.
Το γεγονός ότι δεν θα δώσουμε φέτος το δυναμικό μας παρών στη Θεσσαλονίκη, ας μην εκληφθεί από κανέναν ως αδυναμία, αλλά ως εκδήλωση υπευθυνότητας και αίσθησης του καθήκοντος
έναντι των συναδελφισσών και των συναδέλφων
μας και βεβαίως έναντι του δημοσίου συμφέροντος
το οποίο υπηρετούμε ευόρκως και με βάση αυτό
καθορίζουμε κάθε φορά την πορεία μας.
Τέλος, καλούμε τα μέλη μας, να συνεχίσουν τις
παρεμβάσεις τους στο πλευρό των συναδελφισσών
και των συναδέλφων μας για την αντιμετώπιση της
υγειονομικής κρίσης, γνωρίζοντας ότι όλοι κρινόμαστε και από αυτήν την δοκιμασία. Η έκβασή της
είναι καθοριστική και θα σημαδέψει και τον δικό
μας συνδικαλιστικό αγώνα, απαιτώντας πάντα από
τους κυβερνώντες την ικανοποίηση των δίκαιων
αιτημάτων μας.

Το κοινό διεκδικητικό πλαίσιο των Ομοσπονδιών
Τι αναφέρουν στην επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό της Χώρας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

ξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,
Οι πρωτόγνωρες για τη χώρα μας έκτακτες
συνθήκες αντιμετώπισης της πανδημίας,
είχαν ως αποτέλεσμα την αναπροσαρμογή των
δράσεων και πρωτοβουλιών του συνδικαλιστικού
μας κινήματος, συμβάλλοντας στην επιτυχή
εφαρμογή των εκτάκτων μέτρων που λαμβάνονται σε διάφορα επίπεδα από την Κυβέρνησή σας.
Από την πρώτη στιγμή, τα Σώματα Ασφαλείας και
όπου απαιτείται, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας
μας, και μάλιστα σε μια περίοδο κρίσιμων εξελίξεων στα εθνικά μας ζητήματα, στάθηκαν στο ύψος
των περιστάσεων, ψυχή τε και σώματι, στην πρώτη
γραμμή του μετώπου για την αντιμετώπιση της
υγειονομικής κρίσης, λόγω του Covid-19. Και παρά τα θετικά κρούσματα συναδέλφων μας, συνεχίζουμε την προσπάθεια, επισημαίνοντας, βεβαίως,
ελλείψεις και παραλείψεις, με στόχο τη θωράκιση
του ένστολου δυναμικού της Πατρίδας μας και κατ’
επέκταση, τη στήριξη του εθνικού συστήματος
υγείας, ως υγειονομικής ασπίδας της κοινωνίας.
Την ίδια ώρα, όπως γνωρίζετε, τα Σώματα
Ασφαλείας και οι Ένοπλες Δυνάμεις, συμβάλλουν
αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της προσφυγικής – μεταναστευτικής κρίσης, ταυτόχρονα και
παράλληλα με τις κύριες δραστηριότητές τους, μια
αποστολή στην οποία αναφέρεστε διαρκώς, όταν
αναγνωρίζετε την τιτάνια προσπάθεια που καταβάλουν τα στελέχη τους, άνδρες και γυναίκες, σε
όλη την επικράτεια, νύχτα και μέρα, υπό οιεσδήποτε συνθήκες. Άλλωστε, η σημερινή ημέρα, η
11η Σεπτεμβρίου, η ημέρα που άλλαξε τον ρου
της ιστορίας των αρχών ασφαλείας διεθνώς, αρκεί και μόνο για να θυμίζει σε όλους το βαθμό
ευθύνης όλων μας και κυρίως των κυβερνώντων.
Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,
Όλη αυτή η κατάσταση, δεν πρέπει να παραγνωρίζετε ότι συνεπάγεται θυσίες – μόλις χθες
ένας συνάδελφός μας της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τραυματίστηκε θανάσιμα και ένας άλλος δίνει μάχη για
τη ζωή του, ενώ ένας εθελοντής πυροσβέστης
όπως κι ένα στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων
προ ολίγων ημερών, έχασαν επίσης τη ζωή τους
εν ώρα υπηρεσίας. Τα συσσωρευμένα προβλήματα, το συνδικαλιστικό μας κίνημα τα έχει επιση-
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μάνει και σε εσάς με αποτέλεσμα να έχετε δεσμευτεί για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες επίλυσής
τους. Γι’ αυτό σήμερα σας επαναλαμβάνουμε, με
όλη τη δύναμη της φωνής μας, ότι οι άνθρωποι
που βρίσκονται, παντί τω τρόπω, στην πρώτη
γραμμή και σε όλα τα μέτωπα, αξίζουν έμπρακτης
αναγνώρισης, πρώτα και κύρια από την Κυβέρνησή σας, με την εκπλήρωση των εκπεφρασμένων,
πολυπλεύρως, δεσμεύσεών σας, για όλα τα σημαντικά ζητήματα που μας απασχολούν.
Εμείς, οι Υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας
και στις Ένοπλες Δυνάμεις, γνωρίζουμε πολύ καλά
ότι -με ελάχιστες εξαιρέσεις στο παρελθόν- πάντα
για τους κρατούντες ήμασταν πολίτες β’ κατηγορίας, και γι’ αυτό, άλλωστε, δημιουργήσαμε το δικό μας κοινό αγωνιστικό μέτωπο. Αστυνομικοί,
Πυροσβέστες και Λιμενικοί στην αρχή, Στρατιωτικοί και Απόστρατοι στη συνέχεια, όλοι μαζί, διεκδικώντας τα αυτονόητα δικαιώματά μας. Με ένα
κοινό στόχο - το αξιόμαχο των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, την ασφάλεια
του πολίτη και της Πατρίδας μας, την υγιεινή και
την ασφάλεια εν ώρα υπηρεσίας, την αξιοπρεπή
μας διαβίωση και την καταξίωσή μας στην κοινωνία, όχι ως πειθήνιων οργάνων της εκτελεστικής
εξουσίας, αλλά ως ενσυνείδητων λειτουργών σε
ένα κράτος δικαίου, κοινωνικά αλληλέγγυου και
όχι ανάλγητου απέναντι στους ασθενέστερους και
τους κατατρεγμένους, όπου Γης.
Δυστυχώς, η τελευταία δεκαετία στιγματίστηκε
από τη γενικευμένη κρίση αρχών και αξιών, και εν
τέλει, από την οικονομική χρεοκοπία. Οδυνηρές
καταστάσεις, που μας οδήγησαν συνδυαστικά στα
Μνημόνια της ανελέητης λιτότητας και των απάνθρωπων περικοπών των λειτουργικών δαπανών,
των μισθών και των συντάξεων. Παρά τις προειδοποιήσεις μας ότι τα μέτρα αυτά θα οδηγούσαν
στη διάλυση των Υπηρεσιών και στη γενική απαξίωση των ενστόλων, δεν εισακουσθήκαμε. Έτσι,
η κατάσταση στον τομέα της εσωτερικής ασφαλείας είναι χειρότερη από πριν, ενώ και οι εξωτερικοί
κίνδυνοι δεν έχουν απαλειφθεί. Η διεθνής κατάσταση και οι εθνικές εκκρεμότητες προκαλούν έντονη ανησυχία, ενώ το μεταναστευτικό πρόβλημα
επανήλθε δριμύτερο. Τα θύματα εν ώρα υπηρεσίας,

οι Ήρωές μας, αδιάψευστος μάρτυρας της οικτρής
πραγματικότητας που βιώνουμε και που καλούμαστε όλοι μας και πάλι να αντιστρέψουμε.
Σε αυτήν την κρίσιμη για την Πατρίδα μας περίοδο, όπου μια νέα Κυβέρνηση ανέλαβε να θεραπεύσει τις πληγές, τις παθογένειες και τα λάθη
του παρελθόντος, δίνοντας προεκλογικά πολλές
υποσχέσεις και δεσμεύσεις, εμείς από την πλευρά
μας οφείλουμε να δηλώσουμε δυναμικά παρόντες:
Παρόντες στον αγώνα για να μην διαψευστούν
ξανά οι ελπίδες μας, παρόντες στον αγώνα για να
μην αποτελέσουν ξανά τα όνειρά μας πεδίο άγονων πολιτικών αντιπαραθέσεων και ξεπερασμένων επικοινωνιακών παιγνιδιών.
Γι’ αυτό σας καλούμε να αφουγκραστεί τις
αγωνίες μας και αύριο κιόλας να απαντήσει θετικά σε σειρά καίριων ζητημάτων που μας απασχολούν και βρίσκονται διαχρονικά στο επίκεντρο
του αγώνα μας. Ειδικότερα, απαιτούμε, να λάβετε
σοβαρά υπόψη το παρόν Ψήφισμα των Ομοσπονδιών μας και να δρομολογήσετε την επίλυση
των κάτωθι αιτημάτων μας:
- Πλήρη συμμόρφωση της Κυβέρνησης με όλες
τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας
για την αποκατάσταση των μισθολογικών μας
αδικιών, ήτοι την επαναφορά των αποδοχών
μας στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012 και τη
χορήγηση του συνόλου των αντίστοιχων αναδρομικών.
- Ενίσχυση του αξιόμαχου των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων με νέες
προσλήψεις αστυνομικών, πυροσβεστών, λιμενικών και στρατιωτικού προσωπικού με τον εκσυγχρονισμό υποδομών και μέσων, αποδεικνύοντας εμπράκτως την πολιτική τους βούληση για αλλαγές.
- Αναγνώριση του επαγγέλματος που επιτελούμε
ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού και καθιέρωση
ιατρού εργασίας, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία.
- Λήψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους
χώρους εργασίας.
- Χορήγηση δωρεάν όλο του υγειονομικού υλικού που απαιτείται για την προστασία μας από
τον κορονοϊό. Προστασία των ευπαθών ομά-

δων. Δωρεάν τεστ σε όλους.
Διεκδικούμε, επίσης:
- Την παύση της αντισυνταγματικής και άνισης
μεταχείρισης μεταξύ των δημοσίων λειτουργών
-ενστόλων και μη- στην αποζημίωση των οδοιπορικών εξόδων και την άμεση έκδοση του
σχετικού Προεδρικού Διατάγματος που ορίζεται
στις διατάξεις του Νόμου 4336/2015.
- Την αποδέσμευση κονδυλίων για τις άμεσες λειτουργικές ανάγκες των Σωμάτων και την απλοποίηση της διαδικασίας έγκρισης δαπανών.
- Τη διαμόρφωση νέου βαθμολογίου για τα Σώματα Ασφαλείας.
- Την αποκατάσταση – επαναφορά των οργανικών θέσεων στα Σώματά μας.
- Την άμεση καταβολή αποζημίωσης των νυχτερινών υπηρεσιών του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.
- Την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και την παύση της
φορολογικής αφαίμαξης των μικρών και μεσαίων εισοδημάτων. Αφορολόγητο στα 12.000
ευρώ και μείωση των ανώτατων συντελεστών
του ΦΠΑ στο 15%.
- Τη διασφάλιση της καταβολής κύριων και επικουρικών συντάξεων σε ανεκτά επίπεδα διαβίωσης και όχι υπό τη μορφή φιλοδωρήματος.
- Την αναβάθμιση του κοινωνικού κράτους και των
παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών στον τομέα
της Πρόνοιας, της Υγείας και της Παιδείας.
- Κανένας πλειστηριασμός λαϊκής κατοικίας και
περιουσίας για τους εργαζόμενους που αποδεδειγμένα αδυνατούν να πληρώσουν.
Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,
Το σύνολο των Στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι ταγμένο
στην εκπλήρωση της υψηλής του αποστολής,
έναντι της Πατρίδας και του Έθνους.
Πράξτε, επιτέλους, το χρέος Σας, έναντι όλων
αυτών που φυλάττουν Θερμοπύλες, θυσιάζοντας
την ίδια τους τη ζωή οποτεδήποτε και οπουδήποτε
τους καλεί το Καθήκον.
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2020
Π.Ο.ΑΣ.Υ., Π.Ο.ΑΞΙ.Α.,
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ., Ε.Α.Π.Σ.,
Π.Ε.Α.Λ.Σ. και Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
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Συνάντηση του προεδρείου με τον
Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ραγματοποιήθηκε συνάντηση
μεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. ΆδωνιΣπυρίδωνα ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ και αντιπροσωπείας της Ομοσπονδίας μας, αποτελούμενης από τον Πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.,
κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτής, κ. Χρήστο ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ, προκειμένου να συζητηθούν
επίκαιρα θέματα αρμοδιότητάς του, που
αφορούν στον Κλάδο μας.
Ως προεδρείο της Π.Ο.ΑΣ.Υ., ευχαριστήσαμε τον κ. Υπουργό για τις άμεσες
παρεμβάσεις του σε περιπτώσεις προέγκρισης αποφάσεων για την πληρωμή
συναδέλφων μας που εμπλέκονται στις
μεταναστευτικές ροές και ζητήσαμε να
μας γνωρίσει την εικόνα που έχει ανα-

Π

φορικά με την απορρόφηση των εν λόγω προγραμμάτων, καθώς και ποια η
εκτίμησή του για το εγγύς μέλλον. Επίσης, λόγω της αρμοδιότητάς του, τον
ρωτήσαμε για το σχεδιασμό της Κυβέρνησης, αναφορικά με το ενδεχόμενο της
χρήσης νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των
συνδικαλιστικών οργανώσεων και της
παράτασης θητείας των διοικητικών οργάνων των οργανώσεων αυτών, εξαιτίας
των νέων επιδημιολογικών φορτίων.
Ο κ. Υπουργός, από την πλευρά του,
αφού εξήρε τον έργο των αστυνομικών,
ειδικά δε για το ήθος και την αυταπάρνηση που έδειξαν τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, τόσο στον Έβρο, όσο
και στην αντιμετώπιση της υγειονομικής

κρίσης, μας ενημέρωσε ότι υπάρχει συνεχής επικοινωνία μεταξύ της Ειδικής
Γραμματείας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων
πόρων του Υπουργείου Ανάπτυξης &
Επενδύσεων και των Υπηρεσιών του
Υπουργείου μας. Αναφορικά δε με την
απορρόφηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, μας γνώρισε ότι ο ρυθμός
έχει τετραπλασιαστεί, ενώ στόχος του
Υπουργείου είναι να μην χαθεί ούτε ένα
ευρώ. Τέλος, σχετικά με το δεύτερο
ερώτημα, μας ενημέρωσε για τη σταθερή απόφαση της Κυβέρνησης να εξακολουθεί να λαμβάνει αταλάντευτα όλα τα
αναγκαία μέτρα, προκειμένου να περιο-

Εξασφαλίστε
στους Δόκιμους
Αστυφύλακες κατάλληλο
χώρο διαμονής
Ομοσπονδία μας παρακολουθεί και
συμμερίζεται με εύλογο ενδιαφέρον τις
ανησυχίες που εκφράζονται από συναδέλφους μας Δόκιμους Αστυφύλακες, οι οποίοι
καλούνται να ασκήσουν την πρακτική τους εκπαίδευση στο Λεκανοπέδιο Αττικής, χωρίς να
έχει ληφθεί μέριμνα για την διαμονή τους,
όπως προβλέπεται από τους νόμους και τους
κανονισμούς της Ελληνικής Αστυνομίας που
επιβάλλουν την αξιοπρεπή τους διαβίωση ως
πολιτών με δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Είναι υποχρέωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, να εξασφαλίσει κατάλληλο
χώρο διαβίωσης σε όλους όσοι δεν έχουν τόπο
διαμονής την Αττική και προέρχονται από άλλες περιοχές της Χώρας, δίνοντας σε αυτούς
που κάνουν τα πρώτα τους βήματα σε ένα απολύτως ανασφαλές και επικίνδυνο περιβάλλον
λόγω και της υγειονομικής κρίσης, μηνύματα
καλής αστυνομικής διοίκησης και διοικητικής
μέριμνας, όπως αρμόζει σε μια σύγχρονη

Η

αστυνομία που θέλει να σέβεται όλο ανεξαιρέτως το ανθρώπινο δυναμικό της.
Αναμένουμε το Αρχηγείο της Ελληνικής
Αστυνομίας να επιδείξει τα οφειλόμενα αντανακλαστικά άμεσα για να μην παρατηρηθούν
αρνητικά φαινόμενα του παρελθόντος, με συναδέλφους μας να αναγκάζονται να πληρώνουν
από την τσέπη τους τις δαπάνες και τα κονδύλια
του προϋπολογισμού των αρμοδίων αστυνομικών διευθύνσεων. Η Ομοσπονδία μας είναι δίπλα στους Δόκιμους Αστυφύλακες και αντιμετωπίζει τις καταγγελίες που δέχεται με την αρμόζουσα σοβαρότητα, με γνώμονα τα δικαιώματα και το συμφέρον τους για μια εκπαίδευση
αποτελεσματική, που θα τους εισαγάγει στη μεγάλη αστυνομική οικογένεια με το πέρας των
σπουδών τους, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κάνοντας πράξη τα οράματα και τις προσδοκίες τους για ένα λαμπρό επαγγελματικό
μέλλον, υπηρετώντας έναν από τους πιο νευραλγικούς θεσμούς της ελληνικής πολιτείας.

ριστεί η πανδημία στη χώρα μας, όπως
έγκαιρα και εύστοχα έχει κάνει ήδη από
την έναρξη της πανδημίας.
Η Ομοσπονδία μας, εκπροσωπώντας
τη συντριπτική πλειοψηφία του αστυνομικού προσωπικού κάθε βαθμίδας, συ-

νεχίζει τις συναντήσεις της με τους Φορείς που διαχειρίζονται το παρόν και το
μέλλον της αστυνομικής οικογένειας,
ενώ με τις προτάσεις και τις παρεμβάσεις της συμβάλει στην επίλυση καθημερινών και διαχρονικών προβλημάτων.

Αναγνώριση
πλασματικού χρόνου
τέκνων στο αστυνομικό
προσωπικό ως και
στον δημόσιο τομέα
πιστολή στους συναρμόδιους Υπουργούς,
Οικονομικών κ. Χρήστο ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη
ΒΡΟΥΤΣΗ και Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ.
Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ, απέστειλε η Ομοσπονδία
μας με αφορμή το αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών για αναγνώριση πλασματικού χρόνου τέκνων στο αστυνομικό προσωπικό ως και στον δημόσιο τομέα:
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Όπως προκύπτει από το ανωτέρω σχετικό το
οποίο σας επισυνάπτεται, έχει προστεθεί στον Οργανισμό της Ελληνικής Αστυνομίας μία ακόμα κοινωνική ανισότητα και αφορά τη μη εφαρμογή των
διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 6 του
ν.3865/2010 (Α΄-120) στο αστυνομικό προσωπι-

Ε

κό, ήτοι της αναγνώρισης πλασματικού χρόνου για
κάθε τέκνο. Επειδή στη μητρότητα δεν χωρούν διακρίσεις και καμία εργαζόμενη μητέρα δεν είναι λιγότερο ή περισσότερο μάνα, λόγω της επαγγελματικής της ιδιότητας, διαχρονικά αιτούμαστε την πλήρη εξίσωση με τους ίδιους όρους και τις προϋποθέσεις, που ισχύουν στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Σύσσωμο το συνδικαλιστικό μας κίνημα, σε συνεργασία με την Γραμματεία Γυναικών Π.Ο.ΑΣ.Υ.,
αιτείται, για άλλη μία φορά, την πλήρη εναρμόνιση
με την κείμενη νομοθεσία, δίχως διακρίσεις και ταξικές εργασιακές αντιλήψεις, όπως άλλωστε ορίζει
το Σύνταγμα της Χώρας περί ισότητας των πολιτών.
Αναμένουμε απτά αποτελέσματα για το δίκαιο
και εύλογο αίτημά μας.

Δώστε περισσότερα δάνεια εκτάκτων αναγκών
Ομοσπονδία μας με επιστολή
της προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ζητά
την άμεση τροποποίηση του προϋπολογισμού του για την ικανοποίηση των
αιτημάτων προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών έτους 2020.
«Με την παρούσα επιστολή μας θα
θέλαμε να σας μεταφέρουμε την ανησυχία και τη δυσαρέσκεια εκατοντάδων συναδέλφων, ανά την Ελλάδα,
ασφαλισμένων στα Ταμεία της τέως
Ελληνικής Χωροφυλακής, οι οποίοι,
ενώ επιθυμούσαν να συμμετάσχουν
στη διαδικασία επαναχορήγησης προ-

Η

σωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών
έτους 2020 που ανακοινώθηκε με το
υπ’ αριθ. 1030/20/1975274 από
14-09-2020 έγγραφο του Ταμείου
μας, εξαιρέθηκαν από αυτήν, λόγω έλλειψης πιστώσεων.
Τα θέματα της μη κάλυψης των
εκτάκτων αναγκών των μετόχων του
Ταμείου μας που υπάγονται στον
Τ.Π.ΑΣ., μέσω της χορήγησης προσωπικών δανείων και της αναντιστοιχίας
που υφίσταται ο Τομέας αυτός στην
αποδέσμευση κεφαλαίων (3.000.000
€) και πληθυσμού ασφαλισμένων
(37.000) συγκριτικά με τους υπολοί-

πους δύο (2) Τομείς του Φορέα
(Τ.Π.Υ.Α.Π.: 2.000.000 € κεφάλαια
αποδέσμευσης/18.000 πληθυσμός
ασφαλισμένων
και
Τ.Π.Υ.Π.Σ.:
2.100.000 € κεφάλαια αποδέσμευσης/12.000 πληθυσμός ασφαλισμένων), έχουν τεθεί επανειλημμένα από
τον εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας μας,
τόσο στους Προέδρους και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.,
όσο και στους αρμόδιους Διευθυντές
αυτού, πλην όμως, μέχρι και σήμερα,
δεν κατέστη εφικτή η διαμόρφωση
μιας νέας κατάστασης για τους μετόχους αυτούς.

Αξιότιμο Διοικητικό Συμβούλιο του
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.,
Ύστερα από τα παραπάνω και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τη θετική
βούληση του Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη, κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ,
όπως αυτή εκφράστηκε στην από 1810-2019 θεσμική συνάντηση μεταξύ
αυτού και της Π.Ο.ΑΣ.Υ. (σχετ.
605/9/95 από 21-10-2019 ανακοίνωσή μας), αναφορικά με την τροποποίηση του προϋπολογισμού του Ταμείου για τα διαθέσιμα των δανείων
έτους 2020, καθώς και την ύπαρξη
χρόνου για την αποδέσμευση νέων κε-

φαλαίων του Τ.Π.ΑΣ. για το σκοπό αυτό, δηλαδή την έγκριση και τη χορήγηση δανείων στους συναδέλφους
μας, παρακαλούμε όπως προβείτε σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την
ικανοποίηση των μετόχων του Ταμείου
μας.
Να σημειώσουμε τέλος ότι, με βάση
το υπ’ αριθμ. 1030/20/1975274
από 14-09-2020 έγγραφο του Ταμείου μας, από 15-09-2020, έχουμε την
επανέναρξη της υποβολής των αιτήσεων για χορήγηση δανείων έτους 2020,
διαδικασία η οποία θα ολοκληρωθεί
την 25-09-2020.
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Το μεγαλείο
της αστυνομικής ψυχής
έλαμψε στη Μόρια,
απελευθερώνοντας
από την κόλαση, χωρίς
απώλειες ζωών,
χιλιάδες
κατατρεγμένους
ανθρώπους.
Είμαστε εκεί
για να στηρίξουμε
αυτούς που κρατάνε
πάντα όρθια
την κοινωνία.
Απαιτούμε από την
Κυβέρνηση να τηρήσει
τις δεσμεύσεις της.

ΝέαΑστυνομία Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

Διήμερη επίσκεψη της
Σε συνεργασία με το προεδρείο του τοπικού σωματείου και τους αντιπροσώπους
των σωματείων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης στηρίξαμε τα αιτήματα των συναδέλφων
και προτείναμε λύσεις των προβλημάτων τους
ην αμέριστη, έμπρακτη συμπαράσταση της Ομοσπονδίας, με την
εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα
εκατοντάδων συναδέλφων και συναδελφισσών μας, επιβεβαίωσε για άλλη
μια φορά ο Πρόεδρος αυτής, κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ κατά τη διήμερη
επίσκεψή του στη Λέσβο, στις 15 και 16
Σεπτεμβρίου 2020, προσκεκλημένος
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Λέσβου, μετά την εγκληματική ενέργεια
του εμπρησμού και την ολοκληρωτική
καταστροφή του ΚΥΤ Μόριας.
Ευθύς αμέσως μετά την άφιξή του
στο νησί, ο Πρόεδρος βρέθηκε δίπλα
στους συναδέλφους μας από τα ΜΑΤ
και τις άλλες Υπηρεσίες που είχαν μετακινηθεί από άλλες περιοχές και διαπίστωσε ότι δούλευαν ακατάπαυστα
-ακόμη και 32 (!) ώρες- ανταποκρινόμενοι στο καθήκον για την αντιμετώπιση
της νέας ανθρωπιστικής κρίσης, αφού

Τ

χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες παρέμεναν στο δρόμο και έπρεπε άμεσα
να διασφαλιστεί η τάξη και η ασφάλεια
στην τοπική κοινωνία, αλλά και η προστασία των ιδίων από τους κινδύνους
που τους απειλούν, δεδομένης της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης της πανδημίας.
Σε συνεργασία με το προεδρείο του
τοπικού σωματείου και τους αντιπροσώπους των σωματείων της Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης, που ήταν επίσης στο νησί,
καθώς και του Συλλόγου Εστίασης Μυτιλήνης «Ασπίδα» και του Δήμου Δυτικής
Λέσβου διανεμήθηκαν, παρουσία του
Προέδρου, φαγητά και ροφήματα στους
συναδέλφους που εκτελούσαν υπηρεσία
το βράδυ της 15ης Σεπτεμβρίου στους
φραγμούς και στη Νέα Δομή, στο Μαυροβούνι. Έχοντας σαφή εικόνα της κατάστασης με βάση και όσα μεταφέρθηκαν
στην Ομοσπονδία μας από τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους μας, πραγμα-

τοποιήθηκε συνάντηση με τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ και τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότη ΜΗΤΑΡΑΚΗ

στους οποίες τέθηκε με έμφαση το αίτημα
της ορθής διοικητικής μέριμνας για
όσους αστυνομικούς επιστρατεύονται σε
τέτοιας κλίμακας κρίσεις.

Δυνατή η φωνή της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και στην EuroCOP
Διεκδικούμε τη συμμετοχή μας στις παρεμβάσεις της EuroCOP σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ομοσπονδία μας, συμμετέχοντας ενεργά τα τελευταία χρόνια
στη διοίκηση της EuroCOP, μέσω του εκλεγμένου στην Εκτελεστική
της Γραμματεία, Προέδρου της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής κ. Γιώργου ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ, αλλά
και με τις πρωτοβουλίες που προωθεί
σε διάφορα επίπεδα, έχει αναδείξει και
στο εξωτερικό τον αγώνα μας για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων που
έχει προκαλέσει η μεταναστευτική και
προσφυγική κρίση στη χώρα μας.
Η Ομοσπονδία μας, με αφορμή και
την σχετική επιστολή της Προέδρου
της EuroCOP κας Angels Bosch προς
τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη ΣΧΟΙΝΑ, με την
οποία επιδιώκεται η προώθηση και
των θέσεών μας, αισθάνεται δικαιωμένη για τον αγώνα όλων μας.
Ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα, δεν
μπορεί να αντιμετωπίζεται ως «ελληνικό», ήταν εξ αρχής η θέση - αίτημά
μας, και όπως δείχνουν και οι τελευταίες πλέον εξελίξεις, είναι αυτό που
κυριαρχεί σε όλες τις επίσημες διακρατικές συζητήσεις και συμφωνίες.
Μετά τον εμπρησμό του καταυλισμού
της Μόριας, που δυστυχώς είχαμε
προβλέψει και προειδοποιήσει όλους
τους αρμόδιους φορείς για την αποτροπή του, ερχόμαστε εκ νέου να δηλώσουμε το δικό μας «παρών», πιέζοντας τα κέντρα λήψης αποφάσεων,
έτσι ώστε να εισακουσθούμε για να
έχουμε απτά αποτελέσματα στην επίλυση των αιτημάτων μας.

Η

Για άλλη μια φορά η Ομοσπονδία μας
ενεργεί σε στενή συνεργασία με την EuroCOP και επιδιώκει να συμμετάσχει σε
κάθε δυνατή συνάντηση σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, προκειμένου να προωθήσει με
την αμεσότητα και τη δυναμική που
διαθέτει, τα αιτήματα του κλάδου μας.

Η επιστολή της προέδρου της
EuroCOP
Αξιότιμε κ. Αντιπρόεδρε Σχοινά,
Λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα γεγονότα στη Μόρια, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Αστυνομίας (EuroCOP) πιστεύει ότι, είναι απαραίτητο οι αστυνομικές δυνάμεις να συνεργαστούν με τα
θεσμικά όργανα της ΕΕ για την αναδιάρθρωση των τρεχουσών προσεγγίσεων σχετικά με τη μετανάστευση και
το άσυλο, με σκοπό την την προστασία
των ευρωπαίων πολιτών καθώς και των
αιτούντων άσυλο. Όπως αναφέρατε
κατά την ακρόασή σας στις επιτροπές
LIBE, CULT και EMPL του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου πέρυσι, το New Pact on
Migration and Asylum είναι κρίσιμο,
δεδομένης της συνεχιζόμενης κρίσης
στα σύνορα της Ευρώπης. Με τις πυρκαγιές στην Μόρια, είναι πλέον καιρός
να γίνουνε αλλαγές. Έχοντας ήδη συναντηθεί με την Επίτροπο Johansson
και έχοντας συζητήσει αυτό το ζήτημα
με τη γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου, πιστεύουμε ότι με αποτελεσματικές αλλαγές στους κανόνες μετανάστευσης της ΕΕ μέσω του επερχόμενου
συμφώνου θα αλλάξουν οι ζωές εκείνων που αναζητούν καταφύγιο, καθώς

και των ανθρώπων που εργάζονται για
να τους βοηθήσουν. Θα εκτιμούσαμε
την ευκαιρία να συναντηθούμε μαζί σας
τις επόμενες εβδομάδες για να συζητήσουμε πώς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε για να σας υποστηρίξουμε
στον αποτελεσματικό σχηματισμό και
στην σωστή εφαρμογή του New Pact
on Migration and Asylum. Ως υπόβαθρο, η EuroCOP, είναι η κορυφαία φωνή των αστυνομικών στην Ευρώπη. Εκπροσωπούμε αστυνομικά σωματεία από
27 ευρωπαϊκές χώρες. Από το 2002, η
EuroCOP συνεργάζεται ενεργά με τους
πολιτικούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και
σε επίπεδο των επιμέρους χωρών σε
θέματα που κυμαίνονται από τη διασυνοριακή αστυνομική συνεργασία, έως
τη διασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για τους αστυνομικούς. Σε θέματα μετανάστευσης
και ασύλου είχαμε επίσης συντάξει έκθεση για τους κινδύνους που υπήρχαν
στη Μόρια το 2018 την οποία μπορείτε
να βρείτε συνημμένη. Συναντηθήκαμε

με τον Επίτροπο King και τον Πρόεδρο
Juncker από την προηγούμενη θητεία
της Επιτροπής και είχαμε μια πρώτη πολύ θετική συνάντηση με την Επίτροπο
Johansson το καλοκαίρι. Θα συναντηθούμε επίσης με τον Επίτροπο Schmit
στις αρχές Οκτωβρίου. Οι δύο τελευταίοι είναι υπό την εποπτεία σας και
επομένως πιστεύουμε ότι θα ήταν εποικοδομητική μια συνάντηση μαζί σας.

Η επιστολή της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
προς της πρόεδρο της EuroCOP
Κυρία Πρόεδρε, Με ιδιαίτερη ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε την πρωτοβουλία σας να ενημερώσετε, άμεσα,
με την από 16-09-2020 επιστολή
σας, τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής κ. Μαργαρίτη ΣΧΟΙΝΑ, για
τα τραγικά γεγονότα στον καταυλισμό
της Μόριας. Ήταν μια εξέλιξη, όπως
γνωρίζετε, για την οποία η Ομοσπονδία μας είχε εκφράσει εντόνως τις
αγωνίες της, πολύ πριν αυτή συμβεί.
Μάλιστα είχατε κι εσείς βιώσει τους

ίδιους φόβους στο πλαίσιο της συνεργασίας μας και των κοινών μας δράσεων τα τελευταία χρόνια είτε στο
πλαίσιο των λειτουργιών της EuroCOP,
είτε στο πλαίσιο λειτουργίας της δικής
μας Ομοσπονδίας εδώ στη χώρα μας.
Ο στόχος μας είναι κοινός και ζητούμενο η άσκηση της μέγιστης δυνατής
πίεσης στα κεντρικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε κάθε φορέα
που μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της μεταναστευτικής - προσφυγικής κρίσης. Η Ελλάδα, όπως
έχουμε επισημάνει, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, σηκώνει βάρη που
δεν της αναλογούν και οι Έλληνες
Αστυνομικοί, επιζητούν την ευρωπαϊκή
στήριξη και συνεργασία, υπερασπιζόμενοι τα κοινά ευρωπαϊκά μας σύνορα. Στο πλαίσιο αυτό, η Ομοσπονδία
μας χαιρετίζει κάθε σας περαιτέρω
πρωτοβουλία για την επίτευξη των
κοινών μας στόχων και δηλώνει πρόθυμη να την ενισχύσει με οποιοδήποτε
μέσο και τρόπο μας ζητηθεί από τη δική σας πλευρά. Στην παρούσα φάση,
πιστεύουμε δε ότι, για ευνόητους λόγους, θα ήταν χρήσιμη και η δική μας
συμμετοχή στη συνάντηση που έχετε
ζητήσει να πραγματοποιήσετε με τον
Έλληνα Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής κ. Μαργαρίτη ΣΧΟΙΝΑ. Είμαστε στη διάθεσή σας, με τη βεβαιότητα ότι η αμεσότητα στη δράση μας
και η ενδυνάμωση του αγωνιστικού
μας μετώπου, τόσο στην Ελλάδα όσο
και στο εξωτερικό, θα φέρουν ταχύτερα το επιθυμητό αποτέλεσμα.
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Π.Ο.ΑΣ.Υ. στη Λέσβο
Ακολούθησε συνάντηση με τον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Β. Ελλάδος, Αντιστράτηγο κ.
Κωνσταντίνο ΣΚΟΥΜΑ, στον οποίο τέθηκαν όλα
τα προβλήματα και ζητήθηκαν λύσεις, ώστε οι
έκτακτες συνθήκες εργασίας να μην αποτελούν δικαιολογία για καταστρατήγηση του ωραρίου εργασίας, καταπάτηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας, οικονομική επιβάρυνση του αστυνομικού προσωπικού κ.λπ.
Ζητήθηκε, ειδικότερα, να ανακοινώνεται επιτέλους
από τη Δ.Α. Λέσβου στο προσωπικό της έγκαιρα η
υπηρεσία, η άμεση διενέργεια τεστ ταχείας δοκιμής
για τον Covid-19, η αποκατάσταση των ζημιών στο
ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Λέσβου, η διάθεση οικίσκων για τους
αστυνομικούς στη δομή καραντίνας για τον covid19 στα Μεγάλα Θέρμα Εφταλούς, η ενίσχυση της
Δ.Α. Λέσβου με υλικοτεχνικό εξοπλισμό και οχήματα,
καθώς και η απεμπλοκή των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ.Α. Λέσβου από τη Νέα Δομή, όπου επίσης ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας συναντήθηκε με
συναδέλφους διαφόρων Υπηρεσιών και έγινε κοινωνός των προβλημάτων τους.
Ανάλογες συναντήσεις έγιναν τόσο στο κατεστραμμένο ΚΥΤ Μόριας, όσο και στο ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.
Λέσβου, που επίσης δεν είναι λειτουργικό, με τον
Αν. Δ/τή της Υπηρεσίας και συναδέλφους του
ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ., διαπιστώνοντας την τιτάνια προσπάθειά τους για να μείνει όρθια, τις τελευταίες ειδικά
ημέρες, η τοπική κοινωνία.
Κατά την επίσκεψή του, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας τόνισε ότι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια
σε όλους τους αστυνομικούς γιατί απέδειξαν για
ακόμη μια φορά ποιος στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και ποιος δεν ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις που έχει δώσει έναντι όλων των αστυνομικών της Χώρας. Από την πλευρά μας συμμεριζόμαστε τις αγωνίες, τον προβληματισμό και τα αιτήματα των συναδέλφων μας και εν προκειμένω
των σωματείων που σηκώνουν το βάρος της εφαρμογής των αστυνομικών μέτρων ευρείας κλίμακας
στο νησί. Ανταποκρινόμαστε δε στο ρόλος μας,
απαιτώντας από την Κυβέρνηση να ανταποκριθεί
κι εκείνη στις δεσμεύσεις της.
Είναι αδιανόητο να πάσχει ακόμα η διαδικασία
της διοικητικής μέριμνας, διαρκούσης της πανδημίας, και να μην τηρούνται τα στοιχειώδη, ή να μην
αντιμετωπίζονται έγκαιρα και ολοκληρωμένα οι διαδικασίες αποζημίωσης όσων συμμετέχουν σε τέτοιας κλίμακας επιχειρήσεις. Απαιτούμε από την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία να αφουγκράζεται τις
αγωνίες του αστυνομικού προσωπικού και να επιδεικνύει την ίδια ευαισθησία για αυτό, όπως επέδειξε από την πρώτη στιγμή για την άμεση αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Καταγγέλλουμε
κάθε αρμόδιο παράγοντα για την εγκληματική στάση που τήρησε, έναντι όλων των συναδέλφων μας
που δίνουν καθημερινά τη μάχη στο Ανατολικό Αιγαίο και τη Βόρεια Ελλάδα, μη ανανεώνοντας τις
διατάξεις του άρθρου 116 του ν.4674/2020 (Α53), περί σύναψης συμβάσεων με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης, όταν η τουρκική προκλητικότητα ήταν και είναι παρούσα. Απαιτούμε, τέλος, από
την Ηγεσία του Σώματος να πράξει όλες τις δέουσες
ενέργειες, προκειμένου να ανανεωθεί άμεσα η προαναφερόμενη διάταξη και μάλιστα αναδρομικά για
να καλύπτει και το τρέχον χρονικό διάστημα.
Η μη αντιμετώπιση χρόνιων αιτημάτων του συνδικαλιστικού μας κινήματος, ενώ καθημερινά επιβεβαιώνεται το δίκαιο του αγώνα μας, βαρύνει τα
συναρμόδια Υπουργεία και την Κυβέρνηση συνολικά. Το μήνυμα που στέλνουν οι συνάδελφοι και
οι συναδέλφισσές μας από τα προκεχωρημένα
«φυλάκια» του Αιγαίου, αλλά και από κάθε άλλη
γραμμή μετώπου, είναι πλέον τούτο:
Επί ένα και πλέον χρόνο δεν έχετε ακόμα αντα-

ποκριθεί στις δεσμεύσεις σας απέναντι σε αυτούς
που κρατάνε όρθια την κοινωνία, σε αυτούς που
αντιμετωπίζουν πρώτοι τις ασύμμετρες απειλές, τις
αδίστακτες συμμορίες του εγκλήματος και της ανομίας και μάλιστα, προσθέτοντας νέα θύματα στο
βωμό του καθήκοντος.

Διοικητική μέριμνα
Επίσης, στις 14 Σεπτεμβρίου 2020 με επιστολή
μας στην Πολιτική και Φυσική Ηγεσία την οποία
κοινοποιήσαμε και στον Γενικό Γραμματέα του
Πρωθυπουργού κ. Γρηγόριο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ αναφερθήκαμε στη διοικητική μέριμνα και την επιχειρησιακή ικανότητα Ελληνικής Αστυνομίας:
«Τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή τις μετακινήσεις διμοιριών και τη λήψη εκτάκτων μέτρων
αστυνόμευσης σε διάφορες περιοχές της Χώρας,
γίναμε και πάλι μάρτυρες απαράδεκτων καταστάσεων, τις οποίες οφείλουμε να σας επισημάνουμε,
όπως επιτάσσει ο θεσμικός μας ρόλος, προκειμένου
να γνωρίζετε το μέγεθος του προβλήματος και να
μην υποπέσετε τυχόν θύματα παραπληροφόρησης,
και ως εκ τούτου, να μην αναζητήσετε ευθύνες και
κυρίως να μην διορθώσετε τα όσα φαιδρά, μας
έχουν γίνει γνωστά από τους συναδέλφους μας.
Για άλλη μια φορά είμαστε υποχρεωμένοι να σας
καταγγείλουμε την αδυναμία παροχής ικανής διοικητικής μέριμνας στις αστυνομικές δυνάμεις που
δρούσαν στη Λέσβο, το Σαββάτο, με αποτέλεσμα,
στην εύλογη αγανάκτηση και απορία των συναδέλφων μας για την κραυγαλέα απουσία της διοίκησης,
να προστρέξει η Πρωτοβάθμια Ένωση -μέλος μας,
και να εξασφαλίσει, τουλάχιστον, τη σίτισή τους.
Επίσης, οφείλουμε να σας επισημάνουμε καταγγελίες περί έλλειψης επιχειρησιακής ικανότητας,
παρότι δεν υπεισερχόμαστε σε τέτοιου είδους ζητήματα. Το να επιχειρείς, όμως, συλλήψεις ατόμων
που φέρονται ότι προκαλούν τα επεισόδια και τις
ταραχές μέσα σε έναν όχλο, είναι λίαν επιεικώς,
απαράδεκτο! Αδιάψευστος δε μάρτυρας είναι οι ευτυχώς μόνο τραυματισμένοι συνάδελφοί μας, σε
ένα περιστατικό που από τύχη δεν υπήρξε μοιραίο
για τους ίδιους.
Παράλληλα, στη Μαγνησία, όπου διεξήχθη ο τελικός κυπέλλου Ελλάδος και μετακινήθηκαν δυνάμεις από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, δεν υπήρχε και εδώ καμία πρόβλεψη διοικητικής μέριμνας,
οπότε και πάλι η Πρωτοβάθμια Ένωσή μας πήρε
την πρωτοβουλία να προσφέρει φαγητό και να τακτοποιήσει τη σίτιση των συναδέλφων στο ξενοδοχείο που διέμεναν.
Τα όσα συνοπτικά σας περιγράφουμε, υποκρύπτουν όσα βεβαίως αντιλαμβάνεστε και οι ίδιοι,
αναφορικά με τις δραματικές ώρες που έζησαν οι
συνάδελφοί μας, εκτός κι αν στην Ηγεσία έχει επικρατήσει η αντίληψη ότι η Ελληνίδα και ο Έλληνας
Αστυνομικός έχουν πάψει να είναι άνθρωποι και
ότι αντιμετωπίζονται είτε ως «αριθμοί» είτε ως
«αναλώσιμα».
Επειδή μας είναι αδιανόητο να συμφωνήσουμε,
πόσω μάλλον να αποδεχθούμε την επανάληψη τέτοιων καταστάσεων, που μόνο σε εικόνα τσίρκου,
παραπέμπουν, σας ζητάμε με την παρούσα επιστολή μας να διερευνήσετε τα γεγονότα και να απαντήσετε στα ερωτήματα που τίθενται, «αυτεπάγγελτα», για το επίπεδο της διοικητικής μέριμνας, για
τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα ενεργειών της διοίκησης, αλλά και εν τέλει, για τη γενική εικόνα της Ελληνικής Αστυνομίας,
τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, σε τέτοιας έκτασης επιχειρήσεις.
Σας διαβεβαιώνουμε ότι τις απαντήσεις σας, τις
αναμένει το σύνολο του Αστυνομικού Προσωπικού,
που μετά τα Μνημόνια και την οικονομική κρίση,
ήλπιζε σε μια υπηρεσιακή κανονικότητα, τέτοια που

σε τίποτε να μη θυμίζει «τον παλιό κακό μας εαυτό». Αλίμονο αν σήμερα η Ηγεσία δεν είναι σε θέση
να εξασφαλίσει ότι σε έκτακτες και αναπόφευκτες
μετακινήσεις αστυνομικών ανά την επικράτεια,
μπορεί να υποστηριχθούν θέματα όπως αυτά της
διοικητικής μέριμνας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας!
Με τι καρδιά και τι ψυχή ο απλός αστυνομικός,
αλλά και το συνδικαλιστικό μας κίνημα στο σύνολό
του, καλείται άραγε να πιστέψει ότι είστε σε θέση
να δώσετε λύση στα διαχρονικά και πολύπλοκα ζητήματα του Κλάδου μας;
Στο χέρι σας είναι να μας αποδείξετε το αντίθετο
και να μας εκπλήξετε ευχάριστα. Σε διαφορετική
περίπτωση το συνδικαλιστικό μας κίνημα θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα των εντολοδόχων του,
όπως πολύ καλά γνωρίζει να κάνει, χρόνια τώρα».
Είχε προηγηθεί και δημόσια καταγγελία μας από
τις 9-9-2020 για τις τεράστιες ευθύνες που αναλαμβάνουν όσοι συγκεντρώνουν αστυνομικές δυνάμεις στο νησί από άλλες Διευθύνσεις Αστυνομίας, προϊδεάζοντας για «πολεμικές συγκρούσεις»
και για ενδεχόμενες νέες δραματικές καταστάσεις,
παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι μια ανθρωπιστική
κρίση, δεν αντιμετωπίζεται με πολεμικές κραυγές
και κωλυσιεργίες, όπως επισημάνθηκε χθες και
από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας κα Αικατερίνη
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ.
Ως Ομοσπονδία οφείλουμε, όμως, να σταθούμε
ιδιαίτερα και στις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας
κάτω από τις οποίες καλούνται να εφαρμόσουν τα
όποια σχέδια της Ηγεσίας εκατοντάδες αστυνομικοί, κατά παράβαση κάθε ισχύουσας νομοθεσίας
και διαταγής! Διαρκές ωράριο εργασίας (πλέον των
20 ωρών), επιχειρησιακή αβεβαιότητα λόγω της
πανδημίας και κυρίως μη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών, με κίνδυνο νέες
επιθέσεις εναντίον της αστυνομικής δύναμης και
γενικά κατά του αστυνομικού θεσμού, που για άλλη
μια φορά θα κληθεί να διαχειριστεί ένα πρόβλημα
που δεν ήταν ποτέ αστυνομικό.
Καλούμε, τέλος, την Ηγεσία -Πολιτική και Φυσική- τα συναρμόδια Υπουργεία, την Αυτοδιοίκηση Α’
και Β’ βαθμού, να αντιμετωπίσουν την έκρυθμη αυτή
κατάσταση με νηφαλιότητα και διάλογο με την τοπική κοινωνία, προστατεύοντας τον αστυνομικό θεσμό και ατομικά όλο το Αστυνομικό Προσωπικό που
μετακινείται προς τη Λέσβο, έτσι ώστε να μην ζήσουμε ξανά αρνητικά φαινόμενα του παρελθόντος.

Ο εμπρησμός
Η Ομοσπονδία μας εξέφρασε και την έντονη
ανησυχία και τον προβληματισμό της για τις δραματικές εξελίξεις και τον εμπρησμό στις δομές της

Μόριας. Δήλωσε και πάλι παρούσα στην αντιμετώπιση των πρωτόγνωρων προβλημάτων που προκάλεσε η προδιαγεγραμμένη «έκρηξη» της «υγειονομικής βόμβας» που είχε δημιουργηθεί στη Λέσβο
και η οποία είχε ως επακόλουθο, ευτυχώς μόνο την
καταστροφή των εγκαταστάσεων «φιλοξενίας» χιλιάδων μεταναστών και προσφύγων και όχι και
απώλειες ανθρωπίνων ζωών, αλλά με υπαρκτό τον
κίνδυνο περαιτέρω ανεξέλεγκτης μετάδοσης του
φονικού ιού Covid-19.
Η νέα αυτή κατάσταση θέτει προ των ευθυνών
τους όλους εκείνους που επί χρόνια διαχειρίζονται
το πρόβλημα χωρίς δραστικές λύσεις και απτά
αποτελέσματα, καλώντας κάθε φορά την Ελληνική
Αστυνομία «να βγάλει το φίδι από την τρύπα»,
ωσάν το μείζον αυτό εθνικό πρόβλημα να ήταν
αστυνομικό.
Η Ομοσπονδία μας οφείλει να επισημάνει τις παρεμβάσεις της σε όλα τα επίπεδα, εντός κι εκτός
χώρας, με στόχο τη διεθνοποίηση της διαχείρισης
της μεταναστευτικής-προσφυγικής κρίσης, τη μόνη
ενδεικνυόμενη λύση, αφού είναι πλέον σαφές ότι
η Τουρκία χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια χιλιάδες
ανέστιους συνανθρώπους μας, ως «όπλο» για να
επιτύχει στρατηγικές επιδιώξεις στην ευρύτερη περιοχή. Οι παρεμβάσεις μας στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Αστυνομικών (EuroCop) συμβάλλουν
προς αυτήν την κατεύθυνση και γι’ αυτό εμμένουμε
στις θέσεις μας, καλώντας την πολιτεία να λάβει
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.
Τέλος, οφείλουμε να τονίσουμε για άλλη μια φορά ότι η Ελληνική Αστυνομία κλήθηκε να αντιμετωπίσει και αντιμετώπισε, επιτυχώς, μια επικίνδυνη,
ανθυγιεινή κατάσταση, απομακρύνοντας μέσα στη
νύχτα από τις φλεγόμενες δομές τους διατρέχοντες
θανάσιμο κίνδυνο χιλιάδες συνανθρώπους μας. Οι
συνάδελφοί μας με κίνδυνο ζωής κι ενώ οι πυροσβέστες πετροβολούνταν ατάκτως, έπραξαν το καθήκον τους, αποτρέποντας τα χειρότερα. Αυτήν την
ηρωική στάση των Ελλήνων Αστυνομικών, ουδείς
δικαιούται να την παραβλέπει, πόσω μάλλον να την
υποτιμά και να την απαξιώνει.
Καλούμε την Κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, επιτέλους, να πράξουν το χρέος τους
απέναντι στο Αστυνομικό Προσωπικό, θωρακίζοντας
το θεσμικά και υλικά, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις τους, πριν από τις εθνικές εκλογές του 2019.
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Πλούσια συνδικαλιστική δράση
υνεδρίασε στις 28 Ιουλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και
κατά την τακτική του συνεδρίαση, ο Πρόεδρος κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ και ο Γενικός Γραμματέας κ. Γιώργος ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ,
προέβησαν σε εκτενή ενημέρωση των μελών του
για τις τελευταίες παρεμβάσεις μας, προκειμένου
να τύχουν ικανοποίησης δρομολογημένα προς
επίλυση, αιτήματά μας, ενώ συζήτησαν και την
πρωτοφανή πρόκληση της ηγεσίας του τουρκικού κράτους να προβεί στην μετατροπή της
Αγίας Σοφίας σε τζαμί!
Η Ομοσπονδία μας, σε ό,τι αφορά την τουρκική πρόκληση, καταδικάζει την παράνομη απόφαση μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, τονίζοντας ότι συνιστά μέγιστη προσβολή σύμπαντος του χριστιανικού κόσμου, αλλά και πράξη
βεβήλωσης ενός μοναδικού συμβόλου - μνημείου της παγκόσμιας χριστιανικής κληρονομιάς
που πρέπει να προστατευθεί επειγόντως και να
λειτουργήσει ξανά, όπως προβλέπεται από τις
διεθνείς συμβάσεις.
Η Ομοσπονδία μας, σε ό,τι αφορά την τουρκική πρόκληση, καταδικάζει την παράνομη απόφαση μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, τονίζοντας ότι συνιστά μέγιστη προσβολή σύμπαντος του χριστιανικού κόσμου, αλλά και πράξη
βεβήλωσης ενός μοναδικού συμβόλου - μνημείου της παγκόσμιας χριστιανικής κληρονομιάς
που πρέπει να προστατευθεί επειγόντως και να
λειτουργήσει ξανά, όπως προβλέπεται από τις
διεθνείς συμβάσεις.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση αναφέρθηκαν τόσο οι πρωτοβουλίες μας για την εκπόνηση νέου
βαθμολογίου όσο και η πρόσφατη συνάντηση
στο Αρχηγείο, με την Ηγεσία της Ελληνικής
Αστυνομίας, όπου τέθηκε το πλαίσιο της πρότα-

Σ

σής μας και κατατέθηκαν σχετικές βελτιωτικές
ρυθμίσεις.
Στο διαρρεύσαν από την προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ., διάστημα, υπήρξαν παρεμβάσεις
μας στη Βουλή κατά την ψήφιση των νομοσχεδίων για τις συναθροίσεις και για το παραεμπόριο, όπου διατυπώσαμε τις επιφυλάξεις μας σε
επιμέρους διατάξεις, ενώ επικροτήσαμε τις θετικές ρυθμίσεις για το αστυνομικό προσωπικό (αυξημένη εκπροσώπησή μας στο Δ.Σ. του μετονομασθέντος Ιδρύματος Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας σε «Ίδρυμα Μέριμνας και Αριστείας της
Ελληνικής Αστυνομίας», επιμήκυνση δόσεων για
την πάγια εισφορά ονομασίας Δοκίμου Αστυφύλακα σε Αστυφύλακα και Δοκίμου Αξιωματικού
σε Υπαστυνόμο Β΄ των μετόχων των τομέων
Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., δικαίωμα συνυπηρέτησης εκπαιδευτικών συζύγων
υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας, επαναχορήγηση επιδόματος ΕΚΑΜ κ.ά).
Σημαντικές ήταν επίσης οι παρεμβάσεις μας
στο πλαίσιο της λήψης των εκτάκτων μέτρων για
την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης (συμμετοχή αστυνομικών σε ελέγχους στα αεροδρόμια και στα χερσαία σύνορα κλπ), ενώ προωθήθηκαν στο Αρχηγείο, στο Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη και αλλού, καταγγελίες, διαμαρτυρίες
και προτάσεις Πρωτοβαθμίων Οργανώσεών μας.
Με αφορμή τα κρούσματα διαφθοράς και τις
καταγγελίες για άσκηση αστυνομικής βίας, η
Ομοσπονδία εξέδωσε σχετική ανακοίνωση.
Τέλος, απαντήθηκαν ερωτήματα αναφορικά με
την κατάργηση του ορίου των 30 ετών για τη
χορήγηση εφάπαξ από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και την
αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας στο νέο
Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Οι αποφάσεις για τη διενέργεια του 31ου Συνεδρίου
επόμενη συνεδρίαση έγινε στις 8 Αυγούστου 2020 με θέμα Ημερήσιας Διάταξης
την προκήρυξη του τακτικού εκλογοαπολογιστικού μας συνεδρίου, καθώς η θητεία της
ενεστώσας διοίκησης έληγε τον Σεπτέμβριο.
Από τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Γραμματείας, κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, προτάθηκε,
σύμφωνα και με την απόφαση της Εκτελεστικής
Γραμματείας, που είχε συνεδριάσει την προηγουμένη ημέρα, να πραγματοποιηθεί το εκλογικό μας συνέδριο στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου
2020, στο Mεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο MEC Παιανίας, μια εγκατάσταση που διαθέτει
κατάλληλο χώρο, 12.000 τ.μ., ο οποίος, υπό τις
παρούσες συνθήκες της πανδημίας, εξασφαλίζει
την απρόσκοπτη διεξαγωγή του συνεδρίου,
σύμφωνα με όλους τους υγειονομικούς κανόνες
και τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα που θα εφαρμοστούν στο ακέραιο και από την πλευρά μας.
Η συλλογική, αλλά και η ατομική ευθύνη, θα είναι παρούσα και στην εν λόγω εκδήλωσή μας,
όπως αρμόζει άλλωστε στους λειτουργούς της
πολιτείας που ελέγχουν την τήρηση των υγειονομικών μέτρων.
Από μέλη του Δ.Σ. εκφράστηκαν επιφυλάξεις
ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου, λόγω της διοργάνωσης, το ίδιο διάστημα,
της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, των εξετάσεων ΤΕΜΑ και πιθανών τοπικών lock down,
χωρίς όμως να υποβληθεί από την πλευρά τους
συγκεκριμένη πρόταση.
Στο Δ.Σ. παρευρέθη και ο Νομικός Σύμβουλος
της Π.Ο.ΑΣ.Υ., κ. Χάρης ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ, ο
οποίος απάντησε σε ερωτήματα μελών του Δ.Σ.

Η

και επιβεβαίωσε ότι, τόσο με βάση την κείμενη
νομοθεσία, όσο και με βάση το Καταστατικό της
Ομοσπονδίας μας, οι διεργασίες του εκλογοαπολογιστικού συνεδρίου μπορούν να διεξαχθούν
κανονικά.
Η πρόταση του Προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ., κ.
Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ, τέθηκε σε ψηφοφορία
και υπερψηφίστηκε, ενώ αποφασίστηκε και η
διενέργεια ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές της οικονομικής χρήσης που μεσολάβησε
από το προηγούμενο συνέδριο μέχρι και την
31-07-2020.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, προσέρχεται
στην ύψιστη δημοκρατική αυτή διαδικασία, με
την εμπειρία της τριακονταετούς δράσης της
Ομοσπονδίας και των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεών της και με τη βεβαιότητα ότι αντλεί δύναμη
από την αστείρευτη πηγή της ενότητας και της
ομοψυχίας των στελεχών του. Μέσα από την ιερή διαδικασία των εκλογών, θα αναδειχθεί ένα
ισχυρό προεδρείο το οποίο θα αγωνιστεί με
πνεύμα εποικοδομητικής συνεργασίας, σύγκλισης ιδεών και προτάσεων, ώστε να επιτευχθεί το
βέλτιστο αποτέλεσμα για το διεκδικητικό μας
πλαίσιο.
Στις 07 Σεπτεμβρίου 2020 συνεδρίασε το ΔΣ
και συζητήθηκε και πάλι εκτενώς η διενέργεια
του Εκλοαπολογιστικού Συνεδρίου της
Π.Ο.ΑΣ.Υ., βάσει των νέων επιδημιολογικών
στοιχείων.
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρης
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ επισήμανε την κρισιμότητα της
περιόδου που διανύουμε και ευχήθηκε σε όλους
καλή αγωνιστική χρονιά. Αναφορικά με το καί-

ριο θέμα της διεξαγωγής του Συνεδρίου, που είχε αποφασιστεί για 12 και 13 Σεπτεμβρίου
2020, ο Πρόεδρος πρότεινε την αναβολή του,
με δεδομένους τους περιορισμούς της πρόσφατης Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3583/Β/28-8-2020), περί
ανώτατου ορίου συμμετεχόντων σε δημόσιες ή
κοινωνικές εκδηλώσεις κ.ά. που δεν λήγουν
πριν τις 15/09/2020. Παράλληλα, αναφέρθηκε
στην επιστολή της Ομοσπονδίας προς τον ΕΟΔΥ,
επί της οποίας εκκρεμεί απάντηση. Στη συνέχεια
επισήμανε ακόμα ότι το Προεδρείο είχε συζητήσει τα ζητήματα των συνεδρίων και με τον
Υπουργό Ανάπτυξης κατά τη συνάντηση που
προαναφέραμε, ενώ ενημέρωσε το Δ.Σ. και για
τη νομοθετική ρύθμιση που προωθείται από την
Κυβέρνηση για την παράταση της θητείας των
Διοικητικών Συμβουλίων των οργανώσεων του
ν.1264/82.
Ως ημερομηνίες διεξαγωγής του 31ου Εκλοαπολογιστικού μας Πανελλαδικού Συνεδρίου
πρότεινε το διήμερο 3-4/10/2020, τονίζοντας
ότι, προφανώς, τυχόν νεότερα στοιχεία θα εκτιμηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σε νεότερη
συνεδρίασή του.
Από τη ψηφοφορία που ακολούθησε εκ των
26 παρόντων, η συντριπτική πλειοψηφία των 23
τάχθηκε ΥΠΕΡ της ως άνω πρότασης του Προέδρου, ενώ ΠΑΡΩΝ ψήφισαν δύο (2) μέλη και
ένα (1) ΚΑΤΑ.
Η Ομοσπονδία μας συνεχίζει τον αγώνα της
και υπό αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες, με
γνώμονα τις καταστατικές μας αρχές και με σταθερή προσήλωση στην επίτευξη των συνδικαλιστικών μας στόχων, γνωρίζοντας ότι μας ανα-

μένουν δύσκολες μάχες με ένα βαρύ διεκδικητικό πλαίσιο, που θα ανακουφίζει και θα προστατεύει τη συναδέλφισσα και το συνάδελφό
μας καθημερινά κατά την επικίνδυνη και ανθυγιεινή τους εργασία. Είμαστε δίπλα τους και δεν
θα τους διαψεύσουμε!
Στις 28 Σεπτεμβρίου 2020, συνεδρίασε τέλος
μέσω τηλεδιάσκεψης, το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
και
αφού
έλαβε
υπόψη
του
την
Δ1α/Γ.Π.Οικ.55821 (από 20-09-2020 ΦΕΚ
4019-Β), Κοινή Υπουργική Απόφαση, και συγκεκριμένα το άρθρο 3 αυτής, που μεταξύ άλλων
ορίζει ως ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε δημόσια ή κοινωνική εκδήλωση ή συνάθροιση τα εννέα (9) άτομα, και σε συνδυασμό
με τις διατάξεις που ελήφθησαν υπόψη στο προηγούμενο Δ.Σ. και ισχύουν, κατά τη σημερινή
συνεδρίαση αποφασίστηκε:
Α) Η αναβολή του 31ου Εκλογοαπολογιστικού
Πανελλαδικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας που
είχε ορισθεί για το διήμερο 3-4 Οκτωβρίου
2020. Επίσης, η λήψη νέας απόφασης για τη
διεξαγωγή του εν λόγω Συνεδρίου, μόλις έχουμε
σταθερά υγειονομικά δεδομένα και όχι όμως
μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Β) Η εξουσιοδότηση της Εκτελεστικής Γραμματείας για τη σύνταξη και αποστολή εγγράφων,
καθώς και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί από κάθε
αρμόδια αρχή, αναφορικά με την παράταση θητείας της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Γ) Η εξουσιοδότηση του νομικού συμβούλου
της Ομοσπονδίας, κ. Χάρη Μπουκουβάλα, να
παραστεί και να εκπροσωπήσει την Π.Ο.ΑΣ.Υ. σε
προσεχή δικάσιμο.
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ΑΘΗΝΑ

Καίρια ερωτήματα προς τη διοίκηση από την Ένωση Αθηνών
ον έντονο προβληματισμό και τις προτάσεις
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αθηνών για ποικίλα ζητήματα, μετέφερε η
Ομοσπονδίας μας στην Πολιτική και Φυσική Ηγεσία
το τελευταίο διάστημα. Ενδεικτικά, αναφέρουμε:
Στις 2 Οκτωβρίου 2020, το έγγραφο προς τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ, τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Ελευθέριο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ για τις προαγωγικές εξετάσεις υποψηφίων στο βαθμό του Αρχιφύλακα:
«Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί στους κόλπους των υποψηφίων συναδέλφων μας αναφορικά
με την διενέργεια των προαγωγικών εξετάσεων στο
βαθμό του Αρχιφύλακα. Αιτία είναι η προσφάτως εκδοθείσα διαταγή που περιορίζει τον αριθμό επιλογής
συμμετοχής σε θέματα ξένων γλωσσών, σε περίοδο
μάλιστα που οι υποψήφιοι προετοιμάζονται πυρετωδώς και πολλοί εξ αυτών έχουν επενδύσει σε χρόνο,
προετοιμασία και χρήματα σύμφωνα πάντοτε με την
προκήρυξη. Σήμερα ένα εμβόλιμο προεδρικό διάταγμα (70/2020 από 29/08/2020) έρχεται να
ανατρέψει τα ισχύοντα με ότι αυτό συνεπάγεται για
την απρόσκοπτη και αδιάβλητη διαδικασία των εξετάσεων, εξετάσεις, που αποτελούν σταθμό για την
υπηρεσιακή εξέλιξη των συμμετασχόντων έχοντας
μάλιστα επενδύσει πολλά σε αυτές.
Η πρόταση που υποβάλλεται από την Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών την οποία σας

Τ

κοινοποιούμε, βρίσκει σύμφωνη την Ομοσπονδία
μας και το σύνολο των Πρωτοβάθμιων Οργανώσεών και έρχεται να θεραπεύσει μια υπηρεσιακή
αβλεψία που δεν αντέχει σε λογική και με πολλά
υπονοούμενα περί σκοπιμοτήτων».

Κώδικας Μεταθέσεων
Στις 21 Σεπτεμβρίου 2020, ανάλογο αίτημα, να
μην υποθηκευθεί εκ νέου ο Κώδικας Μεταθέσεων.
Η Ένωση θέτει καίρια ερωτήματα που αφορούν τις
παρενέργειες της ενίσχυσης της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω των προσλήψεων ειδικών κατηγοριών
προσωπικού (Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί Φύλακες) και ζητά τις εύλογες απαντήσεις σας έτσι
ώστε να αντιμετωπιστούν αυτές εγκαίρως και να
μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος στο
βωμό πρόσκαιρων οφελών και σκοπιμοτήτων.
Η Ομοσπονδία μας, εκφράζοντας το σύνολο του
συνδικαλιστικού κινήματος της Χώρας, εξαρχής
όταν προέκυψε ζήτημα προσλήψεων εκτός του αντικειμενικού και δοκιμασμένου συστήματος των
πανελληνίων εξετάσεων, είχε εκφράσει τις επιφυλάξεις της, επισημαίνοντας επίσης τους κινδύνους
πρόκλησης νέων διχαστικών πρακτικών και διαχωρισμών του αστυνομικού προσωπικού, καθήλωσης της αστυνομίας σε λογικές που απέχουν πολύ
από την αδήριτη λειτουργία για ένα σύγχρονο σώμα με σταθερές επαγγελματικές βάσεις, πτυχιούχους της αστυνομικής επιστήμης και αδιατάρακτες
σχέσεις με την ελληνική κοινωνία.

Στον πυρήνα, όμως του προβλήματος που θίγει
η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και η
οποία σας καλεί να διευκρινίσετε την πολιτική σας,
είναι η προστασία του Κώδικα Μεταθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος κινδυνεύει να εξελιχθεί σε κουρελόχαρτο, προσβάλλοντας όχι μόνο
αυτούς που αγωνίστηκαν στο παρελθόν για να
κλείσουν πόρτες και παράθυρα στο ρουσφέτι, αλλά
και το σύνολο των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεών
μας, αφού το ζήτημα αφορά χιλιάδες νέους αστυνομικούς, ακόμα και αυτούς που είχαν προσληφθεί
παλαιά ως Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί Φύλακες
και απέκτησαν το βαθμό του Αστυφύλακα με τη
γνωστή διαδικασία της λεγόμενης ομογενοποίησης
του 2008.
Προφανώς και γνωρίζετε το μέγεθος της ανησυχίας που έχει καταλάβει όλους αυτούς τους συναδέλφους μας, αλλά και αυτούς ακόμα που προσελήφθησαν τελευταία επί των ημερών σας, λόγω
της ασάφειας που υπάρχει όσον αφορά την προοπτική όλων συνολικά εξαιτίας της ανυπαρξίας μιας
καταγεγραμμένης και γνωστής σε εμάς μελέτης για
την προοπτική και την εξέλιξη της Ελληνικής Αστυνομίας, την επαγγελματική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της και ό,τι άλλο οφείλει μια
σύγχρονη διοίκηση να προγραμματίζει, σεβόμενη
τους υφισταμένους της, το ρόλο της και την αποστολή της.
Τα ερωτήματα που τίθενται επομένως είναι αμείλικτα και από την απάντησή τους δεν θα κριθεί μό-

νο η δική σας είτε η δική μας αξιοπιστία, αλλά θα
κριθεί το κατά πόσο έχετε τη διάθεση να θεμελιώσετε τόσο στέρεες υπηρεσιακές σχέσεις εντός του
σώματος όσο και τις αναγκαίες, καλές σχέσεις συνεργασίας μεταξύ αστυνομίας και κοινωνίας.

Διοικητική μέριμνα
Στις 17 Σεπτεμβρίου 2020 αναδεικνύει τα προβλήματα στον τομέα της διοικητικής μέριμνας, θέτοντας μάλιστα σωρεία ερωτημάτων για την συνεχιζόμενη κατάσταση όσον αφορά τις μετακινήσεις
των αστυνομικών δυνάμεων και την ανύπαρκτη διοικητική μέριμνα σε μέτρα τάξης και ασφάλειας
όταν μάλιστα αυτά χαρακτηρίζονται ως ευρείας κλίμακας.
Αυτή λοιπόν την ανυπαρξία της Υπηρεσίας ήρθε
να καλύψει για πολλοστή φορά σύσσωμο το συνδικαλιστικό μας κίνημα, με τις κατά τόπους Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις μας που επέδειξαν επαγγελματισμό, αλτρουισμό και στοιχεία διοικητικής
συναίσθησης εν αντιθέσει με αυτούς που όφειλαν
να πράξουν τα αυτονόητα και έπραξαν εντελώς τα
αντίθετα, σχεδιάζοντας συνθήκες, ωράρια και επιχειρησιακά σχέδια που προσομοιάζουν με σύγχρονες εργασιακές γαλέρες.
Ευελπιστούμε έστω την ύστατη στιγμή, ότι θα
προβληματιστείτε και θα ενστερνιστείτε την αγωνία
των χιλιάδων ένστολων λειτουργών που βιώνουν
απάνθρωπες συνθήκες εργασίας και νιώθουν την
απαξίωση της πολιτείας ποιο έντονη από ποτέ.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Φραγμό στην αναιτιολόγητη κριτική κατά των Αστυνομικών Λειτουργών
ε αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του
Δημάρχου Πόρου, ότι υπήρξαν ολιγωρίες
και πλημμέλειες του τοπικού Α.Τ. και την,
εν συνεχεία, απόφαση της Ηγεσίας της Ελληνικής
Αστυνομίας για απομάκρυνση του Διοικητού του,
η Ομοσπονδία μας, λαμβάνοντας υπόψη και τη
σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Πειραιά, οφείλει να επισημάνει προς
κάθε κατεύθυνση τα ακόλουθα, δεδομένου ότι το
μείζον ζήτημα της αντιμετώπισης της πανδημίας
δεν μπορεί να αποτελέσει πεδίο αντιπαράθεσης,
αλλά μοναδική ευκαιρία για γόνιμο προβληματισμό με στόχο τη θεραπεία των δυσλειτουργιών
και των παθογενειών του κράτους μας:
Είναι άξιο απορίας για ποιο λόγο «ανακαλύπτονται» και επιρρίπτονται από ορισμένους ευθύνες στην Ελληνική Αστυνομία και μάλιστα στα
κατώτερα κλιμάκιά της, ενώ μέχρι πρότινος της
έδιναν τα εύσημα και τα χειροκροτήματά τους για
τη συμμετοχή στην κοινή προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας. Μήπως επειδή επιδιώκουν
την απόκρυψη των δικών τους ή και άλλων, ευθυνών, αναζητώντας εξιλαστήρια θύματα στην
Ελληνική Αστυνομία και στο ανθρώπινο δυναμικό

Μ

της, ως εύκολο στόχο, πιστεύοντας ότι δεν θα
λάβουν την οφειλόμενη απάντηση;
Γιατί παραβλέπουν το γεγονός ότι τα όποια μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, δεν
αποφασίζονται από τους αστυνομικούς, καίτοι οι
ίδιοι καλούνται να τα εφαρμόσουν και μάλιστα
χωρίς τα αναγκαία μέσα, όπως επισημάναμε εξ
αρχής και καταφέραμε σε ένα βαθμό να πετύχουμε τη βελτίωση του επιπέδου προστασίας των
ίδιων των αστυνομικών και εν γένει την αποτελεσματικότητα των αστυνομικών δράσεων;
Άραγε με τι κριτήρια καθορίστηκε ο βαθμός
ευθύνης της Ελληνικής Αστυνομίας και του κάθε
αστυνομικού ατομικά, για να καταλογίζονται ευθύνες σε αυτούς τη στιγμή που όπως όλα δείχνουν, βρισκόμαστε ενώπιον μιας επιδείνωσης
της διάδοσης του ιού;
Λησμονούν ότι η Ομοσπονδία μας ήταν εκείνη
που πρώτη επισήμανε τις ευθύνες της Πολιτείας,
τονίζοντας την ανάγκη θωράκισης και ενίσχυσης
όλων των εμπλεκομένων κρατικών Υπηρεσιών και
ότι η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να μετακυλίεται στις
πλάτες των πολιτών με την επίκληση της ατομικής
τους ευθύνης; Εκτός και αν πιστεύουν ότι η Ελ-

ληνική Αστυνομία πρέπει να διαθέτει στο εξής και
από έναν αστυνομικό δίπλα σε κάθε συμπολίτη
μας, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα, ή εξαιρώντας
εντελώς από τις όποιες ευθύνες, άλλους αρμόδιους ή και συναρμόδιους Φορείς, όπως Σ.ΕΠ.Ε.,
Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, Δημοτική Αστυνομία και πολλά άλλα όργανα
που εμπεριέχονται αναλυτικά στην από 09-042020 δημοσιευθείσα Κ.Υ.Α. (Β-1275)!
Τα αμείλικτα αυτά ερωτήματα απευθύνονται σε
κάθε καλόπιστο κριτή αλλά κυρίως προς την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία με τη στάση της δείχνει να συνταυτίζεται με ανεύθυνες κραυγές και κατηγορίες,
χωρίς να έχει προηγηθεί έρευνα και διερεύνηση
των αιτίων όπως αρμόζει σε ένα συντεταγμένο
αστυνομικό Σώμα. Ελαφρά τη καρδία ουδείς δικαιούται να εκτοξεύει κατηγορίες πόσω μάλλον
να υποδεικνύει ενόχους και να δημιουργεί ενόχους.
Επειδή, όλα δείχνουν ότι εισερχόμεθα σε μια
περίοδο κρίσιμη κατά την οποία πολλοί θα
κληθούν να λογοδοτήσουν για τις αποφάσεις
τους, τους προειδοποιούμε να μην αποτολμή-

σουν να επαναλάβουν καταδικασμένες στο παρελθόν πρακτικές της επίρριψης ευθυνών στο
χαμηλόβαθμο μάχιμο προσωπικό για να καλύψουν τις δικές τους ευθύνες και μάλιστα σπεύδοντας να προκαταλάβουν το πειθαρχικό δίκαιο και παραβλέποντας στοιχειώδεις δικονομικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένου του
αυτονόητου καθήκοντος της ιεραρχίας «άκουσον μέν, πάταξον δε».
Η εποχή του «πέφτουν κεφάλια στην Ελληνική
Αστυνομία» έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί με τη λειτουργία του συνδικαλιστικού μας Κινήματος, ως
φραγμό στην αυθαιρεσία της διοίκησης αλλά και
στην ανέξοδη έως και χυδαία κριτική των όποιων
δημοσιολόγων και διαμορφωτών της κοινής
γνώμης για πράξεις και τυχόν ανεπάρκειες και
λάθη αστυνομικών.
Η Ομοσπονδία μας, τέλος, εκφράζει την συμπαράστασή της στον Διοικητή και στο αστυνομικό
προσωπικό που υπηρετεί στο Αστυνομικό Τμήμα
του Πόρου και διαβεβαιώνει για άλλη μια φορά
ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παίζει με την
αξιοπρέπεια και το υπηρεσιακό μέλλον των συναδελφισσών και των συναδέλφων μας.

ΡΕΘΥΜΝΟ

Αρνητικά σχόλια για την τακτική της διοίκησης
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ μετέφερε η Ομοσπονδία
τις καταγγελίες της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Ρεθύμνης για τον τρόπο αντιμετώπισης του συνωστισμού σε κοινωνική εκδήλωση.
«Κύριε Υπουργέ,
Με έκπληξη ενημερωθήκαμε από την Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρεθύμνου ότι το Σάββατο
22/08/2020, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας

Σ

και ειδικότερα των Υπηρεσιών Ο.Π.Κ.Ε. Ρεθύμνου,
Τ.Α.Ε. Ρεθύμνου και Τ.Α.Ε. Μυλοποτάμου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης κλήθηκαν να μεταβούν στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κουρνάς του Δήμου Αποκορώνου Περιφερειακής ενότητας Χανίων,
προκειμένου να ενισχύσουν τις εκεί ευρισκόμενες
δυνάμεις της τοπικής αστυνομίας Χανίων, που συνεπικουρούνταν ήδη από άλλους αστυνομικούς της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου.

Όλη αυτή η υπερκινητοποίηση, όπως προκύπτει
και από το επισυναπτόμενο έγγραφο, διοργανώθηκε για την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης της
διάδοσης του Covid-19 με αφορμή το μεγάλο συνωστισμό σε προγραμματισμένη κοινωνική εκδήλωση, αλλά άγνωστο γιατί μετά από κάποια ώρα η
αστυνομική δύναμη διατάχθηκε να αποχωρήσει.
Το γεγονός προκάλεσε πέραν της αναστάτωσης
μεταξύ των συναδέλφων μας ποικίλα αρνητικά

σχόλια για την τακτική της διοίκησης και εύλογα
ερωτηματικά για τη σκοπιμότητα της απόφασής
της.
Δικαίως, λοιπόν, το σωματείο μας θέτει ενώπιον
των ευθυνών τους όσους εκθέτουν το αστυνομικό
προσωπικό και κυρίως όσους «παίζουν» με την
εφαρμογή της νομοθεσίας κατά το δοκούν, αδιαφορώντας για τις όποιες συνέπειες. Παρακαλούμε
για τις δικές σας ενέργειες».
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ΡΟΔΟΠΗ

Παρέμβαση για την ύπαρξη κρούσματος κορωνοϊού
σε εκπαιδευόμενο του Τ.Δ.Α. Κομοτηνής
πό την πρώτη στιγμή που η Ομοσπονδία μας πληροφορήθηκε την
ύπαρξη κρούσματος κορωνοϊού
σε εκπαιδευόμενο του Τ.Δ.Α. Κομοτηνής, επικοινώνησε άμεσα με τον Διοικητή της Σχολής Αστυφυλάκων, Αστυνομικό Διευθυντή κ. Ιωάννη ΤΖΟΥΒΑΝΑ, ενώ διατηρήθηκε ανοικτός δίαυλος
συνεργασίας μαζί του, με γνώμονα
πάντα τη διασφάλιση, τόσο της ενδεικνυόμενης περίθαλψης του ασθενή εκπαιδευόμενου, όσο και της υγείας των
υπολοίπων εκπαιδευόμενων, των εκεί
υπηρετούντων συναδέλφων μας, καθώς
και του εκπαιδευτικού προσωπικού, με
τη λήψη άμεσων μέτρων για την αποτροπή της μετάδοσης του ιού.
Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειάς
μας, αντιπροσωπεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.,
αποτελούμενη από το Μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας, κα Σταυρούλα
ΤΖΑΤΖΑΝΑ και τον Πρόεδρο της Επι-

Α

τροπής Διοικητικών Θεμάτων, κ. Ευστάθιο ΚΑΤΡΑΝΙΔΗ, συναντήθηκε με τον
Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης κ. Νικόλαο
ΤΣΑΛΙΚΙΔΗ, από τον οποίο ζητήθηκε η
άμεση συνδρομή του στην κατεπείγουσα αντιμετώπιση του περιστατικού,
όπως προβλέπεται από τα σχετικά πρωτόκολλα, αφού αρχικά είχαν ληφθεί μόνο δέκα δείγματα από το στενό περιβάλλον του νοσούντος.
Η ανταπόκριση του κ. Αντιπεριφερειάρχη υπήρξε άμεση, καθώς διατέθηκε
συνεργείο απολύμανσης των χώρων της
Σχολής και επετεύχθη η ενεργοποίηση
του κλιμακίου του ΕΟΔΥ για μαζική λήψη δειγμάτων στο σύνολο των συναδέλφων μας, με στόχο τον έλεγχο αντισωμάτων Covid-19, διαδικασία που θα
ολοκληρωθεί σήμερα. Μας διαβεβαίωσε
δε ότι συνεχίζει την επικοινωνία με τους
αρμόδιους Φορείς και τα Υπουργεία
Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, δη-

λώνοντας επίσης την ειλικρινή διάθεσή
του για συνεργασία και συνδρομή σε
κάθε επίπεδο, όπου και όποτε χρειαστεί,
ώστε από κοινού να θωρακίσουμε από
το θανατηφόρο ιό τόσο την αστυνομική
οικογένεια όσο και την τοπική κοινωνία
της Ροδόπης.
Από την πλευρά μας εκφράζουμε τις
ευχαριστίες μας στον κ. Αντιπεριφερειάρχη και στις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες
για την άμεση διαχείριση του κρίσιμου
αυτού θέματος, συνεχίζοντας να το παρακολουθούμε στενά με τα δέοντα αντανακλαστικά και την πρέπουσα επαγρύπνηση.
Ευχόμαστε καλή ανάρρωση στον νοσούντα εκπαιδευόμενο και τη γρήγορη
επιστροφή του στη Σχολή για τη συνέχιση της εκπαίδευσής του.

Συνθήκες εργασίας
Ενημερώσαμε τον Υπουργό Προστα-

σίας του Πολίτη, κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ για τις καταγγελίες της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης όσον αφορά στις συνθήκες εργασίας στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης:
Κύριε Υπουργέ, Κύριε Αρχηγέ,
Τα καταγγελλόμενα με το υπ’ αριθ.
113/2020 από 30/07/2020 επισυναπτόμενου εγγράφου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης, αναφορικά με τις κρατούσες συνθήκες εργασίας στην οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας,
χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και
ενασχόλησης με το θέμα τόσο από την
Πολιτική όσο και από τη Φυσική Ηγεσία.
Εκτίμηση μας είναι, πως η Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης σε ζητήματα καθημερινής αστυνόμευσης έχει εγκαταληφθεί στην τύχη της, με μια τοπική

αστυνομία ασθμαίνουσα κυριολεκτικά,
με όποια διαθέσιμα μέσα κατέχει να
υπερβάλλει εαυτό, ώστε στοιχειωδώς να
ανταποκρίνεται στα καθήκοντά της και
παράλληλα να προσπαθεί να σώσει το
γόητρο και την έξωθεν καλή μαρτυρία
του Σώματος.
Γίνεται λοιπόν ευρέως αντιληπτή η
αναγκαιότητα ενίσχυσης με έμψυχο δυναμικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης κατά την περίοδο των συμπληρωματικών μεταθέσεων έτους 2020 και
της κατάρτισης του σχετικού πίνακα
διότι, η κατάσταση έχει φθάσει σε οριακά πλέον επίπεδα. Τέλος, η επίμοχθη
καθημερινή προσφορά των συναδέλφων μας δεν θα είναι πρόσφορη, λόγω
ψυχικής και σωματικής κόπωσης αυτών, παρά της αντιθέτου φιλοσοφίας
που συλλήβδην τους διακατέχει.
Τα ανθρώπινα όρια και οι αντοχές
δεν είναι αστείρευτα!

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Οδοιπορικά έξοδα στη νησιωτική χώρα
νημερώσαμε τον Αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ για το αίτημα της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυκλάδων αναφορικά
με τη χορήγηση οδοιπορικών εξόδων:
Κύριε Αρχηγέ,
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυκλάδων,
με το λεπτομερές έγγραφό της για τη διαδικασία
καταβολής των οδοιπορικών εξόδων, επισημαί-

Ε

νει το πρόβλημα που έχει προκύψει στην νησιωτική περιοχή της Δ.Α. Κυκλάδων και προτείνει
λύσεις προκειμένου αφενός η Ελληνική Αστυνομία να ανταποκρίνεται στα καθήκοντά της, αφετέρου δε, οι συνάδελφοί μας να μην αισθάνονται
αδικημένοι και οικονομικά ζημιωμένοι.
Ειδικότερα, το πρόβλημα συνίσταται στη μη
αποζημίωση όσων μετακινούνται σε απόσταση
μεταξύ δύο νησιών - μικρότερη των είκοσι (20)

ναυτικών μιλίων, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Πρακτικά, όμως, αυτό γεννά
περισσότερα προβλήματα από όσα υποτίθεται ότι
επιδιώκεται να λυθούν με την πιστή εφαρμογή
των σχετικών διατάξεων. Ο νομοθέτης προφανώς δεν έλαβε υπόψη του ούτε τις ιδιαιτερότητες
της νησιωτικής χώρας ούτε τις ιδιάζουσες συνθήκες αποφάσεων μετακίνησης του αστυνομικού
προσωπικού.

Παρακαλούμε να μεριμνήσετε άμεσα τόσο για
την ρύθμιση των εκκρεμουσών υποθέσεων όσο
και για την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας διότι όπως επισημαίνει και η Ένωσή μας
απέναντι σε οποιοδήποτε σοβαρό πρόβλημα τους
πολίτες δεν τους ενδιαφέρουν τα μίλια, αλλά να
επιλύσουν οι υπηρεσίες γρήγορα και αποτελεσματικά το πρόβλημά τους.

ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

ΕΝΩΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Βιντεοσκόπηση αστυνομικών
κατά την εκτέλεση του
καθήκοντος από πολίτες

Εναρμόνιση καθεστώτος
αποσπάσεων

ητήσαμε από τη Διεύθυνση Οργάνωσης
και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας να απαντήσει
στα ερωτήματα της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Ακαρνανίας:
«Κύριε Διευθυντά,
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας, με το επισυναπτόμενο έγγραφό σας ζητά
από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Οργά-

Ζ

νωσης και Νομικής Υποστήριξης τεκμηριωμένες
απαντήσεις σε ερωτήματα που προκύπτουν
εξαιτίας της βιντεοσκόπησης / φωτογράφησης
υπηρεσιακών ενεργειών από πολίτες – δημοσιογράφους.
Παρακαλούμε να μας απαντήσετε εάν είναι
νόμιμες οι συγκεκριμένες ενέργειες και εάν όχι,
ποια νομοθεσία προβλέπει την επιβολή κυρώσεων;».

έα παρέμβαση της Ομοσπονδίας προς
τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας,
Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ
με βάση το αίτημα των Ενώσεων Αστυνομικών
Υπαλλήλων Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και
Πρέβεζας για τις αποσπάσεις Διμοιριών Υποστήριξης στον Έβρο:
«Κύριε Αρχηγέ, οι Ενώσεις Αστυνομικών
Υπαλλήλων Ηπείρου με το κοινό έγγραφό τους
το οποίο και σας κοινοποιούμε, επιθυμούν

N

όπως, εφ’ εξής το καθεστώς των αποσπάσεων
στην ακριτική περιοχή του Έβρου προς αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών τροποποιηθεί, με τη μορφή συγκρότησης των Διμοιριών
Υποστήριξης ως και στις περιπτώσεις για την
περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου.
Παρακαλούμε όπως, η πρόταση αυτή τύχει
αξιολόγησης και θετικής έκβασης διότι εκτιμούμε πως θα παρέχει μεγάλες υπηρεσιακές διευκολύνσεις εφόσον υλοποιηθεί».

ΑΡΚΑΔΙΑ

Παρέμβαση για τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ απευθύνθηκε η Ομοσπονδία με αφορμή σχετικό έγγραφο της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αρκαδίας για
τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου, βάσει συγκεκριμένης διαταγής του Διοικητή Υπηρεσίας Ασύλου:

Σ

«Η διοικητική αυτή απόφαση εκτιμούμε πως θα
επιφέρει πρόσθετα προβλήματα, αδυνατώντας να
κατανοήσουμε το πνεύμα αυτής εν μέσω μάλιστα
πανδημίας του ιού Covid-19, απόφαση που τείνει
και μεγιστοποιεί το θέμα της χορήγησης ταξιδιωτών
εγγράφων αντί να το απλοποιεί.

Για τους λόγους αυτούς σας καθιστούμε ενήμερο ώστε να παρέμβετε θεσμικά προς το συναρμόδιο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής προς
επαναξιολόγηση αυτής της απόφασης.
Ζητούμε την άμεση απόσυρση αυτής προς αποφυγή δυνητικών-δυσάρεστων καταστάσεων που

δεν θεραπεύουν το ζήτημα αλλά τουναντίον το επιβαρύνουν αλόγιστα καθώς δεν επαρκούν οι υφιστάμενες υπηρεσιακές δομές σε στελεχιακό δυναμικό, αλλά ελλοχεύουν και υπαρκτοί κίνδυνοι διασποράς της νόσου».
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ΧΑΝΙΑ

Μειώνεται διαρκώς το επίπεδο αστυνόμευσης στα Χανιά
ον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ
ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ ενημέρωσε η
Ομοσπονδία μας για την πρόταση της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων σχετικά με την εναρμόνιση διατάξεων στο υπό κατάρτιση Προεδρικό
Διάταγμα για ζητήματα αστυνομικού
προσωπικού.
Ενώ υπάρχει διάταξη που προβλέπει
τη μείωση κατά μία ώρα του ωραρίου
εργασίας αστυνομικών για συγκεκριμένους λόγους και χωρίς την ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους, δεν αναφέρεται στην από 12-08-2020 σχετική
Διαταγή (6005/1/120-δ’) η οποία
προβλέπει ειδική άδεια απουσίας 20
ημερών ή μειωμένο ωράριο κ.λπ. Παρακαλούμε να εξετάσετε άμεσα το θέμα

Τ

και να πράξετε τα δέοντα, προκειμένου
να μην υπάρξει σύγχυση κατά την
εφαρμογή αυτού του Προεδρικού Διατάγματος, σημειώνει η Ομοσπονδία μας
στο έγγραφό της.
Επίσης, ενημερώσαμε τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ για τις καταγγελίες της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων
μετά την διάθεση αστυνομικών δυνάμεων στο λόφο Καστέλι, λόγω εκκένωσης
του χώρου από ομάδες καταληψιών.
«Στην περίπτωση λοιπόν αυτή και
σύμφωνα με τα σχετικά διαβιβαστικά
έγγραφα της Ομοσπονδίας, ενισχύουμε
την θέση της Πρωτοβάθμιας Οργάνωσής μας περί κοστολόγησης της παρεχόμενης υπηρεσίας που προσφέρει η
Ελληνική Αστυνομία προς τρίτους, σύμ-

φωνα και με την κείμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση (8004/21/2 από
15.03.2012), εφόσον αυτοί αδυνατούν
για την περιφρούρηση της ιδιοκτησίας
των και επικαλούνται τη συνδρομή μας.
Σε κάθε άλλη περίπτωση και εφόσον
συντρέχουν βάσιμοι λόγοι, εάν δεν
εφαρμόσετε τα προβλεπόμενα, σημαίνει
ότι ενδίδετε σε πιέσεις και συμφέροντα
εις βάρος του Σώματος, με αποτέλεσμα
την πλημμελή αστυνόμευση συνολικά
για την Περιφέρεια Κρήτης που συνεπάγεται η καθημερινή διάθεση και κατασπατάληση αστυνομικών δυνάμεων
από όλες τις Διευθύνσεις Αστυνομίας
της νήσου».
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Χανίων, επίσης, με άλλο έγγραφό της,
«περιγράφει με απόλυτο και σαφή τρόπο

την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει
η αστυνομική λειτουργία στη Δ.Α. Χανίων
και βάζοντας το δάκτυλο επί των τύπων
των ήλων, παρουσιάζει το κυρίαρχο αίτημά της για την άμεση ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Ελληνικής
Αστυνομίας που με κίνδυνο ζωής, υπό
αντίξοες συνθήκες και με τα γνωστά
προβληματικά ατομικά μέσα, πασχίζει για
τη διατήρηση ενός στοιχειώδους επιπέδου ασφαλείας στο συγκεκριμένο νομό.
Παράλληλα, αναδεικνύει το μείζον
πρόβλημα των αποσπάσεων και θέτει το
ερώτημα γιατί συνεχίζεται αυτή η οικονομική αιμορραγία εις βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου, όταν το
Αρχηγείο μπορεί να εξασφαλίσει τη στελέχωση των ελλειμματικών αστυνομικών
υπηρεσιών μέσω της διαδικασίας των

τακτικών είτε των έκτακτων μεταθέσεων;
Το γεγονός ότι μειώνεται διαρκώς το
επίπεδο αστυνόμευσης είναι ένα ζήτημα
που χρήζει άμεσων ενεργειών και η ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων με τις έκτακτες μεταθέσεις τρέχοντος έτους, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη.
Πριν υπάρξουν δυσάρεστες εξελίξεις.
Επειδή η Δ.Α. Χανίων είναι επιφορτισμένη με ευαίσθητες αστυνομικές υποχρεώσεις που αναλυτικά αναφέρονται
στο έγγραφο και επειδή προφανώς δεν
μπορεί να συνεχιστεί η λειτουργία των
Υπηρεσιών με υπερεκμετάλλευση των
συναδέλφων μας, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τις καταγγελίες και τα
αιτήματα της Πρωτοβάθμιας Ένωσής
μας ώστε να τύχουν θετικής απάντησής
σας άμεσα».

ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΡΤΑΣ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Συνάντηση των Ενώσεων με τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη
ην 29-09-2020 στα πλαίσια της επίσκεψης του Υφυπουργού Προστασίας του
Πολίτη κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ελευθέριου στα
Ιωάννινα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των
Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας, παρουσία
του Γ.Ε.Α.Β.Ε Αντιστράτηγου κ. ΣΚΟΥΜΑ Κωνσταντίνου και του ΓΕ.Π.Α.Δ. Ηπείρου Ταξίαρχου
κ. ΔΟΥΒΑΛΗ Κωνσταντίνου.
Κατά τη συνάντηση αναφέρθηκαν τα τοπικά
προβλήματα τα οποία απασχολούν το αστυνομικό
προσωπικό των Διευθύνσεών μας, καθώς και τα
διαχρονικά αιτήματα του αστυνομικού προσωπικού για τα οποία η Ομοσπονδία εργάζεται μεθοδικά και με συνέπεια δίνοντας καθημερινά τον
αγώνα της.
Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε «αναφερθήκαμε στο θέμα του βαθμολογίου για το οποίο
όπως μας ενημέρωσε ο κ. Υφυπουργός βρίσκεται
στο τελικό στάδιο επεξεργασίας και αναμένεται η
ολοκλήρωσή του σύντομα. Επίσης αναφερθήκαμε
στην θεσμοθέτηση του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνου, αίτημα διαχρονικό των αστυνομικών,
το οποίο με πρωτοβουλία της Π.Ο.ΑΣ.Υ. επανήλθε
στη πρώτη γραμμή των διεκδικήσεών μας το
2017 και για το οποίο ο Υφυπουργός μας ενη-

Τ

μέρωσε ότι αποτελεί δίκαιο αίτημα, έχει τη θετική
εισήγηση της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου
και είναι κάτι το οποίο επεξεργάζεται ο ίδιος ο
Πρωθυπουργός της Χώρας.
Θέσαμε υπόψη του για ακόμη μία φορά την
αδικία που συντελείται εις βάρος των μελών
μας με τη μη καταβολή του επιδόματος παρα-

μεθορίου διαχωρίζοντάς μας από άλλες εργασιακές ομάδες δημοσίου καθώς και Σωμάτων
Ασφαλείας των περιοχών μας στις οποίες καταβάλλεται κανονικά.
Αναφερθήκαμε στις ελλείψεις σε υλικοτεχνικό
εξοπλισμό (οχήματα, αλεξίσφαιρα, φακούς κ.λπ.)
όπου όπως μας ενημέρωσε ο Υφυπουργός είναι

σε εξέλιξη διαγωνισμοί (μερικοί σε τελικό στάδιο
των υπογραφών) για την προμήθεια υλικών και
οχημάτων και μάλιστα το ύψος της δαπάνης θα
είναι ισάξιο και μεγαλύτερο αυτού των Ολυμπιακών αγώνων. Παράλληλα μας διαβεβαίωσε για
την θετική έκβαση ενός δίκαιου αιτήματος μας,
αναφορικά με τα λάθη που είχαν γίνει με την
διαδικασία επιβεβαίωσης των δηλώσεων πόθεν
έσχες και ότι τις επόμενες μέρες σε νομοσχέδιο
που θα ψηφισθεί στην βουλή των Ελλήνων επιλύεται οριστικά τόσο σε οικονομικό όσο και σε
πειθαρχικό επίπεδο.
Τέλος, έγινε μια εκτενή συζήτηση για το μεγάλο αριθμό αστυνομικών που αποσπώνται από
τις Διευθύνσεις Ηπείρου προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τον Έβρο, διαταράσσοντας
τον οικογενειακό προγραμματισμό των συναδέλφων αλλά και την εύρυθμη λειτουργία των
Υπηρεσιών. Ο κ. Υφυπουργός μας επισήμανε ότι
ήδη ο αριθμός των αποσπασμένων από την
Ήπειρο προς τον Έβρο έχει μειωθεί και ότι στόχος του Υπουργείου είναι μετά από τις προσλήψεις που «τρέχουν» να ελαχιστοποιηθούν.
Θα είμαστε παρόντες στο πλευρό των συναδέλφων μας, παρακολουθώντας ταυτόχρονα όλα
τα ζητήματα μέχρι την οριστική επίλυσή τους.

ΑΧΑΪΑ

Επανίδρυση ελαφρού συνεργείου υπηρεσιακών οχημάτων στην Δ.Α. Αχαΐας
νημερώσαμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχαήλ
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ για το αίτημα της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αχαΐας για την επανίδρυση ελαφρού
συνεργείου υπηρεσιακών οχημάτων
στην Δ.Α. Αχαΐας:
«Κύριε Υπουργέ,
Σας επισυνάπτουμε το υπ’ αριθ.
69/2020 από 30/07/2020 έγγραφο
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αχαΐας αναφορικά με το ανωτέρω θέμα
και παρακαλούμε όπως, στα πλαίσια των
θεσμικών σας δυνατοτήτων παρέμβετε
προκειμένου το εύλογο αίτημα της
Πρωτοβάθμιας Οργάνωσής μας τύχει

Ε

θετικής έκβασης, με γνώμονα το υπηρεσιακό συμφέρον και την διασφάλιση
των δημοσιονομικών δαπανών»
Επίσης, απευθυνθήκαμε στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ.
Ελευθέριο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ με αντικείμενο
τις μεταγωγές κρατουμένων από το Κατάστημα Κράτησης Πατρών προς τα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής:
«Κύριε Υφυπουργέ,
Η Ομοσπονδία μας και η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας επανέρχονται στο ανωτέρω θέμα που ταλανίζει την οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας
επί σειρά ετών με αλλεπάλληλες Υπουργικές Αποφάσεις παρότι, η κείμενη νο-

μοθεσία (Ν.2721/99 αρ. 51 παρ.2) &
(Ν.4139/2013 αρ. 89) ορίζει ρητά την
ανάληψη αυτής της υποχρέωσης από
την Υπηρεσία Εξωτερικής Φρουράς Καταστημάτων Κράτησης.
Η προσεκτική ανάγνωση του σχετικού
εγγράφου της Πρωτοβάθμιας Οργάνωσής μας, καταδεικνύει όχι μόνο την ιστορικότητα αλλά και την διαδρομή αυτών
των αποφάσεων δίχως να αιτιολογούνται
επαρκώς και που έρχονται για πολλοστή
φορά σε ευθεία αντιδιαστολή με το πνεύμα του νομοθέτη και καθιστούν την Ελληνική Αστυνομία υπόχρεη ενός έργου
που δεν της αναλογεί και που δεν συνάδει βεβαίως με την αποστολή της.

Κύριε Υφυπουργέ,
Επιβάλλεται λοιπόν η ανάληψη νομοθετικού έργου από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου μας,
εκφράζοντας την πεποίθηση του συνδικαλιστικού μας κινήματος πως αυτή τη
φορά θα τελεσφορήσει στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο με ειδική ρύθμιση διάταξη, εναρμονισμένη στο καθεστώς
που διέπει τα υπόλοιπα Καταστήματα
Κράτησης της Χώρας.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αχαΐας με το υπ’ αριθ. 80/2020 από
29/08/2020 επισυναπτόμενο έγγραφο της, τονίζει την ανάγκη επίσπευσης
των διαδικασιών και την ανάληψη θε-

σμικών πρωτοβουλιών από την πλευρά
σας, αναφορικά με την επιλογή του χώρου ανέγερσης του νέου Αστυνομικού
Μεγάρου της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας.
Η συνεργασίας σας με την Δημοτική
Αρχή της πόλης των Πατρών θα πρέπει
να συνεχισθεί στα πλαίσια ενός εποικοδομητικού και γόνιμου διαλόγου, με
σκοπό την εξεύρεση οριστικής λύσης
προς όφελος των αστυνομικών και της
κοινωνίας των πολιτών, που θα σηματοδοτηθεί με την κατασκευή ενός σύγχρονου διοικητηρίου όπως αρμόζει στην
μακραίωνη ιστορία και τον πολιτισμό
της πόλης.
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ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Συμπαράσταση και αλληλεγγύη στους πληγέντες του Νομού Καρδίτσας
υναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, όπως και στο
παρελθόν, έτσι και τώρα, καλείται για άλλη
μια φορά να επιδείξει τα αισθήματα αλληλεγγύης
και έμπρακτης συμπαράστασης όλων μας προς το
συνάνθρωπο που δοκιμάζεται από φυσικές και άλλες καταστροφές. Όπως γνωρίζετε, πριν από μερικές ημέρες ο Νομός Καρδίτσας υπέστη μεγάλες
καταστροφές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα
και ήδη, εκ μέρους Πρωτοβαθμίων Ενώσεών μας,
έχει ξεκινήσει η συγκινητική εκδήλωση συγκέντρωσης και προσφοράς διαφόρων υλικών αγαθών
και χρημάτων προς τους πληγέντες.
Για τον καλύτερο συντονισμό της όλης προσπάθειας, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καρδί-

Σ

τσας, με το επισυναπτόμενο έγγραφό της καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να απευθύνεται στο μέλος του
Διοικητικού της Συμβουλίου και πρόεδρο της Ι.Ρ.Α.
κ. Ζαρχανή Γεώργιο στο τηλέφωνο 6932912906.
Παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε τα μέλη σας και
ανταποκριθείτε στην έκκληση βοηθείας των συνανθρώπων μας, αποδεικνύοντας κατά τον καλύτερο
τρόπο ότι ως Έλληνες Αστυνομικοί, πέραν της υπηρεσιακής μας κοινωνικής αποστολής, αφουγκραζόμαστε τις αγωνίες των συμπολιτών μας και ενδιαφερόμαστε και σε προσωπικό επίπεδο για τις ανάγκες
τους, όταν δοκιμάζονται στην καθημερινότητά τους
από οποιαδήποτε κοινωνική είτε φυσική αιτία.
Να σημειώσουμε επίσης ότι η Ομοσπονδία με
σχετικό της έγγραφο προς τον Αρχηγό της Ελληνι-

κής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, με βάση το αίτημα της Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καρδίτσας, ζήτησε την άμεση αντικατάσταση και επισκευή υπηρεσιακών οχημάτων:
Κύριε Αρχηγέ,
Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Καρδίτσας, με υπερβάλλον ζήλο κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες πρωτοφανείς μάλιστα για τα
Ελληνικά δεδομένα ενήργησαν επιτυχώς για την
διάσωση πολιτών, την παροχή βοήθειας και την
έμπρακτη στήριξη προς τους πληγέντες με υψηλό
το αίσθημα ευθύνης και της αποστολής των.
Στην άνιση αυτή μάχη επιστρατεύθηκαν όλα τα
διαθέσιμα υλικοτεχνικά μέσα και ιδίως υπηρεσιακά
οχήματα που αρκετά εξ αυτών υπέστησαν φθορές

και χρήζουν άλλα άμεσης επισκευής και άλλα αντικατάστασης λόγω ανεπανόρθωτων υλικών ζημιών.
Απώλειες αναμενόμενες σε μια ιδιότυπη επιχείρηση για τα δεδομένα της Ελληνικής Αστυνομίας,
που για άλλη μια φορά ανταποκρίθηκε επαρκώς,
σώζοντας ανθρώπινες ζωές και εστιάζοντας στο
παράγοντα άνθρωπο, με υπέρβαση μάλιστα σε
πολλές των περιπτώσεων των βιολογικών ορίων
των αστυνομικών.
Η επόμενη μέρα βρίσκει σοβαρά τραυματισμένη
τόσο την τοπική κοινωνία όσο και την Ελληνική
Αστυνομία, όπου οι πληγές θα πρέπει άμεσα να
επουλωθούν και να επανέλθει σταδιακά η κανονικότητα με την βοήθεια της συντεταγμένης πολιτείας και των οργάνων αυτής.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Δεν διασφαλίζονται τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων μας

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καστοριάς ανέδειξε καταγγελίες μελών της αναφορικά με την αναχώρηση της διμοιρίας
υποστήριξης εκτός νομού και η Ομοσπονδία με
σχετικό της έγγραφο κάλεσε τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ να εξετάσει τα καταγγελλόμενα:
«Κύριε Αρχηγέ,
Με το επισυναπτόμενο έγγραφό της, η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Καστοριάς, εκφράζει την
έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό των συναδέλφων που υπηρετούν στη Δ.Α. Καστοριάς λόγω του ότι δόθηκε προφορική εντολή (!) στη Διμοιρία Υποστήριξης να αναχωρήσει αύριο, 5 Σεπτεμβρίου 2020, προς ενίσχυση της Δ.Α. Αλεξαν-

Η

δρούπολης.
Όπως αντιλαμβάνεστε, όλα όσα έχετε υποστηρίξει δημοσίως στα Γενικά μας Συμβούλια, καταρρίπτονται αφού δεν διασφαλίζονται τα εργασιακά
δικαιώματα των συναδέλφων μας, διαταράσσεται
βιαίως ο οικογενειακός προγραμματισμός και μάλιστα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι έκτακτες
συνθήκες εργασίας λόγω της πανδημίας, της
έναρξης της σχολικής χρονιάς αλλά και λόγω της
μονίμου απουσίας εκατό και πλέον αστυνομικών
από τη Δ.Α. Καστοριάς με αποσπάσεις για την ενίσχυση άλλων Υπηρεσιών.
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα εύλογα
παράπονα των συναδέλφων μας και να μην προβείτε στην έκδοση της σχετικής διαταγής, αποτρέ-

ποντας την υπηρεσιακή αναστάτωση στη Δ.Α. Καστοριάς και επιβεβαιώνοντας έτσι το πραγματικό
σας ενδιαφέρον για τα προβλήματα των υφισταμένων σας».
Η Ένωση, ειδικότερα σας, σημειώνει ότι με προφορική εντολή ενημερώθηκαν οι συνάδελφοί μας
να στελεχώσουν τη Διμοιρία υποστήριξης η οποία
καλείται να αναχωρήσει αύριο 5 Σεπτεμβρίου
2020 προκειμένου να ενισχύσει τη Δ.Α Αλεξανδρούπολής. Έντονο προβληματισμό αποτελεί το
γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα η σχετική διαταγή αν και τέτοιου είδους ενέργειες και αποφάσεις της διοίκησης διαταράσσουν τόσο την ομαλή
λειτουργία των Υπηρεσιών όσο και την οικογενειακές υποχρεώσεις των συναδέλφων, ειδικότερα

τώρα που διανύουμε το δεύτερο κύμα της πανδημίας και που βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν την
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
Από τη Δ.Α Καστοριάς απουσιάζουν τακτικά σε
αποσπάσεις ενίσχυσης Υπηρεσιών για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών εκατό (100) και
πλέον συνάδελφοι κάθε μήνα. Επειδή ο Αρχηγός
της ΕΛ.ΑΣ από την πρώτη στιγμή της ανάληψης
των καθηκόντων του και από τις πρώτες δηλώσεις
στα γενικά συμβούλια της Ομοσπονδίας μας εξέφρασε την κοινή λογική για έγκαιρη έκδοση αποφάσεων από το Α.Ε.Α σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις – αποσπάσεις των συναδέλφων, η Ένωση τέλος ζητά την επίλυση του προβλήματος αυτού από
την ηγεσία.

ΦΘΙΩΤΙΔΑ
τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ απευθύνθηκε η Ομοσπονδία μας για άλλη μια
φορά με αφορμή τις καταγγελίες της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας για τις μετακινήσεις αστυνομικών δυνάμεων:
Κύριε Αρχηγέ,
Το συνδικαλιστικό κίνημα των αστυνομικών
σύσσωμο διαμαρτύρεται για πολλοστή δυστυχώς
φορά αναφορικά με τις μετακινήσεις των αστυνομικών δυνάμεων.
Οι διαταγές εκδίδονται κατά παράβαση των
ισχυουσών προθεσμιών αναχώρησης, παρότι σε
πολλές των περιπτώσεων δεν αιτιολογείται ο χαρακτήρας του έκτακτου γεγονότος διότι αναφερόμαστε σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις που τελούν εν γνώσει του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας, με το οξύμωρο αυτές να είναι προφορικές κατά την προσφιλή συνήθεια των διοικούντων, που καταδεικνύουν περίτρανα την απερισκεψία αλλά και την παρατυπία αυτών των απο-

Σ

Η υπομονή όλων μας εξαντλείται

φάσεων.
Αυτή δε η σύσσωμη διαμαρτυρία προκύπτει από
την σωρεία των διαταγών που εκδίδονται με τον
ίδιο πανομοιότυπο τρόπο σε όλες τις Γενικές Διευθύνσεις Αστυνομίας της Χώρας, διασαλεύοντας
την τάξη, την εύρυθμη λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών και ανατρέποντας τον οικογενειακό προγραμματισμό των υπηρετούντων συναδέλφων μας στις Διμοιρίες Υποστήριξης.
Κύριε Αρχηγέ,
Παρακαλούμε όπως, εξετάσετε τα καταγγελλόμενα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας και όπως αυτά διατυπώνονται με το υπ’ αριθ.
26/2020 από 06/10/2020 επισυναπτόμενο έγγραφο, με την προσδοκία ότι η θεσμική σας παρέμβαση θα είναι καταλυτική αυτή τη φορά, προς
αποφυγή μελλοντικών ανάλογων παρεκτροπών
και την αυστηρή τήρησή του (π.δ.100/2003 περί
προθεσμίας αναχώρησης και έκδοσης εβδομαδιαίας υπηρεσίας).
Σύμφωνα με την Ένωση, «οι συνάδελφοι οι

οποίοι συγκροτούν την Διμοιρία Υποστήριξης της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας, κλήθηκαν μη
έγκαιρα, (05/10/2020) με την υπ’ αριθμ.:
1244/20/2172083 από 05/10/2020 έγγραφο
(Α.Ε.Α. / Δ/ΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ / ΤΜ.
ΕΠΙΧ. ΣΧΕΔ. ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) να μεταβούν την
07/10/2020, ημέρα Τετάρτη, στην Αθήνα, για να
εκτελέσουν υπηρεσία στα πλαίσια λήψης μέτρων
για την δίκη της Χρυσής Αυγής, ενός γεγονότος
προαποφασισμένου και σίγουρα, καθόλου έκτακτο. Και σαν μην έφτανε αυτό, την σήμερον
(06/10/2020) και περί ώρα 11:50 και ενώ η
πλειονότητα των συναδέλφων που ανήκουν στην
διμοιρία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας,
βρισκόταν σε διατεταγμένη υπηρεσία στις Υπηρεσίες που ανήκουν οργανικά, κλήθηκαν με νεότερη
προφορική διαταγή να αναχωρήσουν την σήμερον
και ώρα 19:00 για την Αθήνα. Κύριε Αρχηγέ,
Όπως γνωρίζετε οι Διμοιρίες Υποστήριξης των Διευθύνσεων Αστυνομίας Χώρας δεν είναι μόνιμες
και οι συνάδελφοι οι οποίοι τις απαρτίζουν κα-

λούνται να στελεχώσουν αυτές όποτε απαιτηθεί
από τις Υπηρεσίες που ανήκουν οργανικά, με ότι
αυτό συνεπάγεται, άλλοτε με αλλαγή και άλλοτε με
τροποποίηση των υπηρεσιών, όχι μόνο των συναδέλφων που εκτάκτως καλούνται να αναχωρήσουν
εκτός έδρας, αλλά και για τους συνάδελφους των
Υπηρεσιών από τις οποίες προέρχονται, οι οποίοι
καλούνται να αναπληρώσουν το ωράριο αυτών,
ανατρέποντας και τον δικό τους οικογενειακό
προγραμματισμό καθόσον αυτό συμβαίνει με κάθε
αλλαγή ή τροποποίηση της εβδομαδιαίας υπηρεσίας, που είχαν ήδη λάβει γνώση ότι θα εκτελούσαν, αλλά και με τη μη χορήγηση-ανάκληση των
προγραμματισμένων Ημερήσιων Αναπαύσεων. Για
όλους αυτούς τους προαναφερόμενους λόγους,
απαιτούμε την ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, την τήρηση των ισχυουσών διατάξεων με έγκαιρο σχεδιασμό καθώς και τον σεβασμό της αξιοπρέπειας και της προσωπικότητας
των συναδέλφων-μελών μας.
Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΕΞΑΝΤΛΕΙΤAI!.

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

Αστυνομικοί σε ρόλο είτε ιατρού, είτε κοινωνικού λειτουργού…
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσπρωτίας προέβη σε συγκεκριμένες καταγγελίες αναφορικά με την πανδημία Covid19, τις οποίες προωθήσαμε εγγράφως προς τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ:
«Κύριε Υπουργέ,
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσπρωτίας,

Η

με το επισυναπτόμενο έγγραφό της, σας καλεί να
επιληφθείτε προσωπικά του ευαίσθητου θέματος
που προέκυψε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσπρωτίας, όταν περιπολούντες αστυνομικοί εντόπισαν ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά ιρακινής καταγωγής και ενήργησαν ως όφειλαν, χωρίς ωστόσο
να διανοηθούν ότι στη συνέχεια η Υπηρεσία θα
αναλάμβανε και χρέη είτε ιατρού, είτε κοινωνικού

λειτουργού, είτε ψυχολόγου, αφού διαπιστώθηκε
ότι δυο εξ αυτών έχουν μολυνθεί από τον Covid19.
Η κατάσταση που περιγράφεται από την Ένωσή
μας αναφορικά με τη διαδικασία που ακολουθείται
για την κράτηση των παιδιών σε κανονικό ξενοδοχείο και όχι σε προβλεπόμενους από τα υγειονομικά πρωτόκολλα χώρους, δεν τιμά βεβαίως

κανέναν και το κυριότερο, θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία την οποία υποτίθεται καλούμαστε να
προστατέψουμε.
Παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη τις επισημάνσεις του σωματείου μας αφενός για να μην
επαναληφθούν τέτοια αρνητικά φαινόμενα, αφετέρου δε για να σταλεί σε όλους ένα μήνυμα ουσιαστικής αντιμετώπισης της πανδημίας».
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ΛΑΚΩΝΙΑ

Απερίγραπτη η κατάσταση στην Δ.Α. Λακωνίας
ι καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας
αστυνομικού προσωπικού στη Δ.Α. Λακωνίας έρχονται να επιβεβαιώσουν τον εργασιακό μεσαίωνα που επικρατεί στην οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας, με αποκλειστική ευθύνη της Διοίκησης.
Αυτό τονίζει η Ομοσπονδία μας σε σχετικό έγγραφό της προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ με
βάση την αναφορά της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Λακωνίας. «Παρά τις επανειλημμένες
προσπάθειες του συνδικαλιστικού μας κινήματος
για κοινή προσέγγιση και εξεύρεση λύσης στα ανακύπτοντα προβλήματα, αυτές έπεσαν στο κενό από
αδιαφορία και έλλειψη υπηρεσιακής ευθύνης των
καθ’ ύλην αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων,
που προτάσσουν αυτά τα στοιχεία ως υπεροχή,
έναντι των αναγκών και της ορθολογικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.
Απαιτείται, λοιπόν, ειλικρινής διάλογος και κοινή
προσπάθεια, σε πνεύμα αλληλεγγύης και συναδελφικότητας, με ρόλους διακριτούς, που θα ενσκύψουν άπαντες στην επίλυση των προβλημάτων με
γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας
καθώς και την έμπρακτη αναγνώριση της καθημερινής προσφοράς των συναδέλφων μας τηρώντας
απαρέγκλιτα τα εργασιακά κεκτημένα τους, ειδάλλως οι συνδικαλιστικές ενέργειες θα αποτελέσουν
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όχι αναγκαία αλλά επιβεβλημένη κίνηση προς το
θεσμό της δικαιοσύνης ως επίρρωση του δικαίου
των αιτημάτων μας με ότι αυτό συνεπάγεται.
Κύριε Αρχηγέ,
Ευελπιστούμε ότι θα γίνετε κοινωνός αυτών των
προβλημάτων και πως θα υπάρξει με εντολή σας
άμεση παρέμβαση από το Αρχηγείο της Ελληνικής
Αστυνομίας ώστε, να επανέλθει η εργασιακή ειρήνη
και να αποκατασταθεί η νομιμότητα, με απώτερο
σκοπό την παύση της διαταραχής και την εμπέδωση της ενσυνείδητης πειθαρχίας, σε περιόδους μάλιστα ιδιαίτερα δύσκολες για το Έθνος μας».
Το σωματείο από την πλευρά του σημειώνει μεταξύ άλλων:
«Ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες παραπόνων-καταγγελιών από τα
μέλη μας για ζητήματα-προβλήματα που αντιμετωπίζουν, πολλά από αυτά διαιωνίζονται και τα οποία
σας έχουμε επισημάνει-γνωρίσει κατ’ επανάληψη.
Συγκεκριμένα:
- Δεν ανακοινώνεται, από αρκετές υπηρεσίες, η
υπηρεσία σε εβδομαδιαία βάση, μάλιστα σε αρκετές
περιπτώσεις αλλάζει συχνά χωρίς λόγο.
- Αρκετές φορές οι ημερήσιες αναπαύσεις χορηγούνται εργάσιμες [καθημερινές] ημέρες και όχι
Σάββατο ή Κυριακή όπως προβλέπεται. Επίσης
υπήρξαν συνάδελφοί μας που τους χορηγήθηκε
ημερήσια ανάπαυση, εν μέσω θέρους, μετά από

δέκα-δώδεκα ημέρες.
- Συνάδελφοί μας διατέθηκαν έως και οκτώ νυχτερινές βάρδιες σε ένα μήνα με αποτέλεσμα τη
σωματική και ψυχική καταπόνησή τους, χωρίς να
έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για τις επιπλέον νυχτερινές ώρες.
- Συνάδελφοι διατέθηκαν σε πρωτόγνωρες-ιδιόμορφες βάρδιες οι οποίες έληγαν μετά τις 00:01
ώρα και η υπηρεσία αντί να τους χορηγήσει αδιάθετο αλλαγής, τους διέθετε εκ νέου σε παρόμοια
βάρδια ή νυχτερινή βάρδια την ίδια ημέρα, σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα τους χορήγησε ή προσπάθησε να τους χορηγήσει ημερήσια ανάπαυση.
- Η συντριπτική πλειοψηφία των εποχούμενων
περιπολιών στελεχώνονται πάντα με ένα αστυνομικό, αρκετές φορές μάλιστα με γυναίκα αστυνομικό και καλούνται να επιληφθούν σε διάφορα περιστατικά.
- Τελευταία παρατηρήθηκε το φαινόμενο να μην
υπάρχει σκοπός κρατητηρίου σε υπηρεσίες που φιλοξενούν κρατουμένους ή ο σκοπός κρατητηρίου
να διατάσσεται ξαφνικά να πραγματοποιήσει μεταγωγή, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση καθηκόντων
σε ένα και μοναδικό αστυνομικό και ταυτόχρονα
δυσαρμονία-δυσχέρειες στην εκπλήρωση των καθηκόντων του με ότι αυτό συνεπάγεται. - Ακόμη
και σήμερα συνεδριάσεις δικαστηρίων πραγματοποιούνται με την παρουσία μόνο ενός αστυνομι-

κού.
- Αστυνομικοί που εκτελούν παγίως καθήκοντα
γραμματειακής ή γραφικής υπηρεσίας ή μεικτό
ωράριο εργασίας δηλ. καθήκοντα γραμματειακής
ή γραφικής υπηρεσίας και αξιωματικού υπηρεσίας
ή εποχούμενης περιπολίας εντός της ιδίας εβδομάδας, από το μήνα Μάιο του έτους 2019, εργάζονται συνολικά σαράντα τέσσερις ώρες την εβδομάδα [έξι ημέρες εργασίας].
-Υπηρεσίες με ολιγάριθμο προσωπικό, (Υπηρεσίες με έξι, επτά και έως δέκα συνολικά διαθέσιμους μάχιμους αστυνομικούς) οι οποίες λειτουργούν και παραμένουν ανοιχτές λόγω του ενδιαφέροντος και του φιλότιμου των αστυνομικών, καλούνται συχνά να ενισχύσουν άλλες υπηρεσίες,
(Διμοιρία υποστήριξης, μέτρα τάξης κ.λπ.) χωρίς να
λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η επικρατούσα κατάσταση στις υπηρεσίες αυτές και κατ’ επέκταση του
προσωπικού τους. Ανωτέρω υπηρεσίες, οι Διοικητές πραγματοποιούν βάρδιες [ΑΞΥΠ] προκειμένου
παραμείνουν σε λειτουργία οι υπηρεσίες, με αποτέλεσμα “να απουσιάζουν σε κρίσιμες καταστάσεις”
όταν τους χρειάζεται το προσωπικό ή τους αναζητούν οι πολίτες και οι φορείς.
Ο Διοικητής είναι Διοικητής, ο οποίος πρέπει να
συντονίζει, συμβουλεύει και κατευθύνει το προσωπικό και να υποδέχεται – συνεργάζεται με τους φορείς και πολίτες όταν αυτό απαιτείται».

ΛΕΣΒΟΣ

Να μας αντιμετωπίσετε σαν ενεργά μέλη της κοινωνίας
λλεπάλληλες οι παρεμβάσεις μας για την
προστασία του αστυνομικού προσωπικού
που υπηρετεί αυτήν την περίοδο στη Λέσβο.
Η Ομοσπονδία απευθύνθηκε στον Πρόεδρο του
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας κ. Παναγιώτη ΑΡΚΟΥΜΑΝΕΑ με βάση τις αναφορές της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λέσβου για την
ανάγκη χορήγησης τεστ ανίχνευσης του Covid-19.
«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, Η Ομοσπονδία μας, σε
συνεργασία με την Πρωτοβάθμια Οργάνωση της
Λέσβου με το υπ’ αριθμ. 100/2/52α από
01/09/2020 έγγραφό της, είχε αιτηθεί την διενέργεια προληπτικών τεστ ανίχνευσης του ιού
Covid-19 για όλο το αστυνομικό προσωπικό που
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υπηρετεί στην οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας. Δυστυχώς όμως αυτό το αίτημα δεν αξιολογήθηκε
σωστά από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, με φυσικό επακόλουθο να ανακύψουν σοβαρά ζητήματα διασποράς του ιού μετά και τα
γνωστά αποτελέσματα στο Κ.Υ.Τ. Μόριας. Σήμερα,
πολλοί εξ αυτών των μεταναστών έχουν μεταφερθεί στη νέα δομή προσφύγων στο Μαυροβούνι Λέσβου, έχοντας έρθει μάλιστα σε επιβεβαιωμένη
επαφή με συναδέλφους μας, με αποτέλεσμα να
υπάρχει διάχυτη ανησυχία που επιβάλλει την άμεση
διενέργεια των προαναφερόμενων τεστ.
Για τους λόγους αυτούς, ζητούμε την παρέμβαση
σας προς την πολιτική και φυσική μας ηγεσία, γνω-

ρίζοντας την ευαισθησία που σας διακατέχει καθώς
και την υπευθυνότητα που έχετε επιδείξει εκ του θεσμικού σας ρόλου έως σήμερα, στοιχεία που βεβαίως αποκομίσαμε από την προσφάτως εποικοδομητική συνάντησή μας».
Το σωματείο επισήμανε επίσης ότι «η Φυσική
μας ηγεσία συνέχισε την προκλητική της αδιαφορία. Δυστυχώς τις τελευταίες ημέρες μεταξύ των
συναδέλφων μας που εκτελούν υπηρεσία στη νέα
δομή μεταναστών, παρότι τηρούν όλους τους κανόνες αποτροπής διασποράς του ιού, υπάρχουν
τουλάχιστον τρία επιβεβαιωμένα κρούσματα και
αναμένουμε τα αποτελέσματα δεκαπέντε τουλάχιστον ακόμα υποβληθέντων σε μοριακό έλεγχο.

Επειδή όπως προκύπτει από την εξέλιξη αυτή η
ατομική ευθύνη δεν επαρκεί και επειδή η φύση του
λειτουργήματος του αστυνομικού σε συνδυασμό με
τις εξαιρετικά επικίνδυνες υγειονομικά συνθήκες
κάτω από τις οποίες καλούμαστε να εργαστούμε
στη νέα δομή, επιβάλλεται- όσο ποτέ άλλοτε-- η
εξέταση όλου του αστυνομικού προσωπικού που
υπηρετεί στη Λέσβο. Σας καλούμε να πράξετε επιτέλους το αυτονόητο, να μας αντιμετωπίσετε σαν
ενεργά μέλη της κοινωνίας και να προβείτε σε κάθε
απαιτούμενη ενέργεια προκειμένου να μας προστατέψετε και να εξαλείψετε κάθε φόβο και ανησυχία που έχει προκληθεί στο οικογενειακό μας
περιβάλλον και στην τοπική κοινωνία».

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΕΝΩΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Παρέμβαση για την επισκευή
των συστημάτων προειδοποίησης

Διαταγές σε ευθεία αντιδιαστολή
με τα μέτρα του Ε.Ο.Δ.Υ.!

αρέμβαση της Ομοσπονδίας μας προς
τους συναρμόδιους υπουργούς Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ και
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ με βάση την καταγγελία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων, αναφορικά με τη διάθεση αστυνομικών δυνάμεων:
«Αξιότιμοι κκ Υπουργοί,
Η κρατούσα αντίληψη που επικρατεί στα όρια
της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, υπερβαίνει κάθε έννοια λογικής και αντίληψης περί
λειτουργίας ενός σύγχρονου και ευέλικτου
Κράτους μέλους της Ε.Ε. συνακόλουθα με μια
δημόσια διοίκηση κατώτερη των περιστάσεων.
Η ανάθεση ενός ακόμη πάρεργου στην Ελληνική Αστυνομία, έρχεται να επιβεβαιώσει του
λόγου το αληθές, καθώς όλη η δημόσια διοίκηση του Κράτους είναι δομημένη με πυρήνα
την Ελληνική Αστυνομία.
Η μη έγκαιρη επισκευή των συστημάτων προ-

ιαρκείς είναι οι παρεμβάσεις μας για την
προστασία του αστυνομικού προσωπικού
από την πανδημία του Covid-19.
Ενημερώσαμε, ειδικότερα, τον Αρχηγό της
Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ
ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ για τις καταγγελίες των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηπείρου, ήτοι της
Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρεβέζης:
Κύριε Αρχηγέ,
Η πλημμελής αντιμετώπιση της κρίσης που
επέφερε η πανδημία Covid-19 συνεχίζει να διαχέεται στους κόλπους της Ελληνικής Αστυνομίας, με μια άνευ προηγουμένου αντίληψη που
υπερβαίνει κάθε έννοια λογικής και θέτει σε
άμεσο κίνδυνο την υγεία των συναδέλφων μας.
Οι εκδοθείσες διαταγές έρχονται σε ευθεία
αντιδιαστολή με τα μέτρα που επισήμως έχει
ανακοινώσει ο Ε.Ο.Δ.Υ. και η Κυβέρνηση, λες
και δεν επέχουν εφαρμογής για τους ένστολους, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής
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ειδοποίησης σε ισόπεδες διασταυρώσεις με το
μέσο σταθερής τροχιάς (τρένο) και η συνεχιζόμενη αδιαφορία των αρμοδίων με το θέμα Υπηρεσιών, κυρίως όπως εκτιμούμε από την πλευρά
της ΕΡΓΟΣΕ και κατ’ επέκταση των συναρμόδιων
υπουργείων, σύμφωνα πάντοτε και με τα καταγγελλόμενα της Πρωτοβάθμιας Οργάνωσής
μας (υπ’ αριθμ. 902/2020 από 28/08/2020
επισυναπτόμενο έγγραφο), έρχονται να επαληθεύσουν αυτή την αδυναμία και την αστοχία της
εύρυθμης λειτουργίας του Κράτους.
Κύριοι Υπουργοί, Παρακαλείστε όπως, αναλάβετε άμεσα θεσμικές πρωτοβουλίες προς επίλυση του ανωτέρω προβλήματος, καθότι δεν τιμά τη χώρα μας γενικώς, τις υπηρεσίες της, αλλά και την δική σας πολιτική και τεχνοκρατική
αντίληψη. Γνωρίζοντας την φιλοσοφία που σας
διακατέχει περί μιας ευνομούμενης πολιτείας και
όπως την οραματίζεται ο σώφρων πολιτικός,
ευελπιστούμε στην θετική έκβαση του θέματος».

Δ

της μάχης και που θα έπρεπε να τους θωρακίσει
περαιτέρω προς το σκοπό αυτό.
Αδυνατούμε πραγματικά ως συνδικαλιστικό
κίνημα να αντιληφθούμε αυτή την πρακτική του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, τονίζοντας προς εσάς ότι οι ευθύνες είναι μεγάλες, πως
οι Στρατηγοί κρίνονται στα πεδία των μαχών και
πως οι πραγματικοί Ηγέτες στέκονται στο ύψος
των περιστάσεων και απέναντι στους κινδύνους
που ελλοχεύει η μάχη με πυγμή, αποφασιστικότητα και σθένος.
Έστω την ύστατη στιγμή ας υπάρξουν αυτά
τα στοιχεία και ας υιοθετηθούν οι υποβαλλόμενες προτάσεις. Ομοίως να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι που προβάλλονται με το από
27/08/2020 επισυναπτόμενο έγγραφο των
Πρωτοβάθμιων Οργανώσεών Ηπείρου ως ένα
πρώτο σημείο αναφοράς και απαρχής με την
τήρηση της νομιμότητας και της ηθικής.
Το αγαθό της υγείας δεν διαπραγματεύεται.
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Παρέμβαση για τις άδειες ειδικού σκοπού
ον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ ενημέρωσε
η Ομοσπονδία μας με αφορμή το αίτημα των
Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Β/Α
Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά για τις άδειες
ειδικού σκοπού.
«Η επιδείνωση της υγειονομικής κατάστασης της
Χώρας, όπως γνωρίζετε, επιβάλλει τις τελευταίες
ημέρες πρόσθετα προληπτικά μέτρα τα οποία ανακοινώνονται από τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας προς εφαρμογή αυτών, εν συνεχεία, ανα-
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λόγως από τα αρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, όπως έπραξε και
στην πρώτη φάση της πανδημίας, αφουγκράστηκε
και συνεχίζει να αφουγκράζεται τις αγωνίες των
συναδελφισσών και των συναδέλφων μας, προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις και
από την πλευρά του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει ο χώρος εργασίας μας και οι ιδιάζουσες
συνθήκες λειτουργίας και συμπεριφοράς όλων.
Αυτή τη φορά, με την έναρξη της σχολικής χρο-

νιάς, ανέκυψαν ήδη νέα ζητήματα αναστολής λειτουργίας ορισμένων σχολικών μονάδων, με ό,τι
αυτό συνεπάγεται για τα μέλη της αστυνομικής οικογένειας που έχουν παιδιά σε αυτές τις ηλικίες.
Όπως προκύπτει και από το επισυναπτόμενο έγγραφο των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αθηνών, Βορειοανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, η επαναθεσμοθέτηση της άδειας
ειδικού σκοπού με σκοπό τη διευκόλυνση των γονέων αστυνομικών, είναι μονόδρομος ώστε να μην
διασαλευθεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός των

συναδέλφων μας και να διασφαλιστεί ο περιορισμός της πανδημίας.
Επειδή ήδη έχει εκδοθεί και η σχετική Απόφαση
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316 από 20-9-2020, του
Υπουργού Εσωτερικών κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ, παρακαλούμε όπως τύχει αυτή άμεσης
εφαρμογής και για το Αστυνομικό Προσωπικό,
υπερβαίνοντες τυχόν αρνητικά συμπτώματα γραφειοκρατικής λειτουργίας των Υπηρεσιών του Αρχηγείου και της αστυνομικής διοίκησης συνολικά.

ΛΑΡΙΣΑ

Περήφανοι για το επάγγελμα και για τους συναδέλφους μας
α συγχαρητήρια της Ένωσης Αστυνομικών
Λάρισας απέσπασαν οι συνάδελφοί μας που
κινητοποιήθηκαν άμεσα και με αυτοθυσία
απεγκλωβίζοντας συνανθρώπους μας μετά το «χτύπημα» του τυφώνα «Ιανού». Η Ένωση με ανακοίνωσή της αναφέρει ότι ο τυφώνας «Ιανός» άφησε
στη Θεσσαλία ανεξίτηλο το στίγμα του. Εκτός από
τις τεράστιες καταστροφές, υπήρξαν δυστυχώς και
νεκροί συνάνθρωποί μας. Μέσα στο σκηνικό της
καταστροφής και του θανάτου, οι συνάδελφοί μας
έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στις Υπηρεσίες τους, διέκοψαν άδειες και
εργαζόμενοι μέσα στις λάσπες και τα νερά έδωσαν
τιτάνιο αγώνα απεγκλωβίζοντας και σώζοντας συνανθρώπους μας, περιφρουρώντας ταυτόχρονα τις
κατεστραμμένες περιουσίες.
Ως Ένωση Αστυνομικών Λάρισας οφείλουμε ειδικότερα να δώσουμε τα δημόσια συγχαρητήρια:
α) Στους συναδέλφους του Α.Τ. Φαρσάλων καθώς επέδειξαν υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού
και αίσθησης του καθήκοντος αποκομίζοντας τα
θετικά σχόλια όλης της τοπικής κοινωνίας και
β) Στον Αρχιφύλακα Κ.Ι. συνοδό του αστυνομικού σκύλου «Σπάικ» ο οποίος συμμετείχε στις πολύωρες έρευνες για την ανεύρεση της αγνοούμενης φαρμακοποιού από το Μουζάκι. Τελικά ο
αστυνομικός σκύλος κατάφερε να εντοπίσει μέσα
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σε μεγάλο όγκο φερτών υλικών, τη σωρό της άτυχης γυναίκας, προσφέροντας ανακούφιση στους
οικείους της οι οποίοι θα μπορούν επιτέλους να
αποχαιρετήσουν τον άνθρωπο τους με όλες τις
πρέπουσες τιμές.
Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες
των νεκρών συμπολιτών μας και καλό κουράγιο σε
όλο το κόσμο που είδε σε μια στιγμή να χάνονται
κόποι μιας ζωής.
Εξάλλου, το Σωματείο, αθόρυβα αλλά ουσιαστικά, συνεχίζει την προσπάθεια για αναβάθμιση του
υλικοτεχνικού εξοπλισμού και ιδιαιτέρως των οχημάτων.
Ειδικότερα στην ΥΑΛ μετά τη χορηγία από τον
επιχειρηματία κ. Τσουμάνη ενός αυτοκινήτου για
χρήση από τις καθημερινές εποχούμενες περιπολίες, όπως ανακοίνωσε, «κατορθώσαμε την ανακατανομή ενός ακόμα αυτοκινήτου από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής σε καλή κατάσταση, για
τον ίδιο σκοπό. Έτσι οι συνάδελφοί μας στην ΥΑΛ,
θα εκτελούν υπηρεσία πιο άνετα και πιο ασφαλή.
Μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου θα
έχουν παραδοθεί από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας για κάλυψη αναγκών της ΔΑ Λάρισας, (10) επιβατηγά
Hyundai i30 diesel, εκ των οποίων το ένα συμβατικό και (5) suv Nissan Qashqai diesel, ενώ το
ανακριτικό όχημα και (6) μοτοσυκλέτες Suzuki

vstrom, θα παραδοθούν περί τα τέλη της άνοιξης
του 2021.
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι μετά από συντονισμένες ενέργειες της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας,
με τους αρμόδιους του ΑΕΑ και ειδικότερα με το κ.
Επιτελάρχη, η Θεσσαλία εντάχθηκε και σε ένα επιπλέον ευρωπαϊκό πρόγραμμα από το οποίο η ΔΑ
Λάρισας θα λάβει περί τα τέλη Σεπτεμβρίου άλλα
(7) καινούργια περιπολικά Peugeot 308 diesel.
Συνολικά λοιπόν (21) νέα εγχρωμα περιπολικά και
ένα συμβατικό θα κατανεμηθούν στις υπηρεσίες
Τροχαίας, στα μεικτά ΑΤ, καθώς και στο ΤΑΔ το
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά το επίπεδο ασφάλειας τόσο των
συναδέλφων όσο και των συμπολιτών μας».

Διασπορά του Covid 19
Η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας στα πλαίσια της
πρόληψης διασποράς του Covid 19 προέβη κατά
το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε αγορά ειδών
ατομικής προστασίας (γάντια, μάσκες, αντισηπτικά,
ειδικές στολές και γυαλιά), τα οποία και μοίρασε
σε όλες τις υπηρεσίες. Ενόψει της διαφαινόμενης
έξαρσης του ιού και με δεδομένο τις οδηγίες των
αρμοδίων για αυξημένα μέτρα προστασίας, ζήτησε
από τη διοίκηση όπως προβεί άμεσα σε όλες τις
απαιτούμενες ενέργειες ώστε:

α) Να τοποθετηθούν προστατευτικά plexiglass
σε όλα τα γραφεία των Υπηρεσιών της ΔΑ Λάρισας
που συναλλάσσονται καθημερινά με πολίτες, αρχής
γενομένης από τα γραφεία των Αξ.Υπ., ταυτοτήτων
και διαβατηρίων.
β) Να μοιραστεί στο σύνολο του προσωπικού
τουλάχιστον από μία υφασμάτινη προστατευτική
μάσκα.

ΛΑΡΙΣΑ

Είμαστε επαγγελματίες και επιτέλους έτσι απαιτούμε να μας συμπεριφέρονται
ον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ ενημέρωσε η Ομοσπονδία μας με αφορμή σχετικό
έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας για
τη διαδικασία χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων
σε δικαιούχους καθεστώτος πρόσφυγα:
«Κύριε Αρχηγέ,
Σε συνέχεια της σχετικής με το ανωτέρω θέμα
αλληλογραφίας της Ομοσπονδίας, με αριθμό πρωτοκόλλου 800/6/93α από 02/10/2020 επανερχόμαστε σε αυτό με αφορμή το έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας, το οποίο και σας κοινοποιούμε.
Διαφαίνεται λοιπόν ο έντονος προβληματισμός
σε αυτό το νέο εγχείρημα για την Ελληνική Αστυνομία από την ανάθεση ενός ακόμα έργου το οποίο
θα έπρεπε να αποφευχθεί, καθότι, πολλαπλασιάζει
τους κινδύνους μετάδοσης του ιού covid19 εν μέσω μάλιστα πανδημίας και παρά τα αυστηρά μέτρα
που λαμβάνονται.
Επιπλέον διαταράσσει την εύρυθμη λειτουργία
των αστυνομικών υπηρεσιών στην οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας όπου θα κληθούν πολλές εξ αυτών
να ενισχύσουν το γραφείο έκδοσης διαβατηρίων,
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τη στιγμή μάλιστα που είναι γνωστό της πάση πως
άπαντες είναι υποστελεχωμένες.
Κύριε Αρχηγέ,
Παρακαλούμε όπως, σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου μας και των επίσης
συναρμόδιων υπουργείων όπως, επανεξετασθεί η
εφαρμογή αυτού του μέτρου με την παράλληλη
ανάκληση του έως ότου υπάρξουν οι προϋποθέσεις
και οι διαβεβαιώσεις υλοποίησης του».
Όπως επισημαίνει εξάλλου το σωματείο, με διαταγή «ορίσθηκε ως αρμόδια υπηρεσία, με περιοχή
αρμοδιότητας όλη τη Θεσσαλία, για τη χορήγηση
ταξιδιωτικών εγγράφων σε δικαιούχους καθεστώτος του πρόσφυγα, σε δικαιούχους επικουρικής
προστασίας καθώς και σε αιτούντες Διεθνή Προστασία, το Γραφείο διαβατηρίων της ΔΑ Λάρισας.
Η απόφαση αυτή η οποία έχει και τη σύμφωνη
γνώμη του Διευθυντή της Διεύθυνσης Έκδοσης
Διαβατηρίων, θα έχει ως αποτέλεσμα άνω των
(3.000) αλλοδαπών, εν μέσω πανδημίας, να προσέλθουν στο προαναφερόμενο Γραφείο για έκδοση
ταξιδιωτικών εγγράφων, χωρίς δυστυχώς πιο πριν
να έχει ληφθεί οποιαδήποτε μέριμνα. Πιο συγκεκριμένα:

α) Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής δεν έχουν συνδράμει με
ανάλογο προσωπικό πχ διερμηνείς, τα Γραφεία
Διαβατηρίων. Μας συγχωρείται αλλά αυτό δε λέγεται συνδρομή εκ μέρους της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά εξ ολοκλήρου ανάληψη της όλης διαδικασίας, σε μία νύχτα.
β) Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι να γίνεται τελευταία στιγμή προσπάθεια ενίσχυσης των Γραφείων με αστυνομικό προσωπικό. Πάλι δηλαδή κόβουμε από τις σάρκες μας για να κάνουμε δουλειά
άλλων.
γ) Εν μέσω πανδημίας θεωρούμε ότι είναι, αν
μη τι άλλο, απερισκεψία η μετακίνηση εκατοντάδων
ανθρώπων από νομό σε νομό, πόσο δε μάλλον
όταν στο γραφείο διαβατήριων δεν έχουν ακόμα
τοποθετηθεί ούτε τα απαραίτητα plexiglass, ως
ελάχιστο μέτρο προστασίας του προσωπικού. Τελικά όντως κάποιοι θεωρούν τον Έλληνα Αστυνομικό ως άτρωτο. Εμείς από τη πλευρά μας όμως
δηλώνουμε ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν για
να προστατεύσουμε τους συναδέλφους μας και
κατ’ επέκταση τις οικογένειες τους, που μόνο
άτρωτοι δεν είναι.

Ζητούμε: α) Άμεση και ουσιαστική ενίσχυση των
γραφείων Διαβατηρίων με εκπαιδευμένο προσωπικό του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. β)
Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας
όχι μόνο των υπηρετούντων στο Γραφείο Διαβατηρίων αλλά και όλων των συναδέλφων που κινούνται και εργάζονται στο Αστυνομικό Μέγαρο
Λάρισας. i. Άμεση τοποθέτηση plexiglass και προμήθεια ικανής ποσότητας μέσων ατομικής προστασίας πχ αντισηπτικά, μάσκες κλπ. ii. Αυστηρά ραντεβού όσον αφορά το χρόνο προσέλευσης και τον
αριθμό των προσφύγων. Ότι δηλαδή ισχύει και με
τους ημεδαπούς.
Έως ότου γίνουν πράξη όλα τα ανωτέρω, η απόφαση αυτή θα πρέπει άμεσα να ανασταλεί. Δε πρόκειται να δεχθούμε εικόνες που προσβάλλουν την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια με ανθρώπους ξαπλωμένους κατάχαμα, με κίνδυνο να μετατραπεί το Αστυνομικό Μέγαρο Λάρισας σε υγειονομική βόμβα για
εργαζόμενους και πολίτες αλλοδαπούς και ημεδαπούς. Επιτέλους ας γίνει αντιληπτό ότι δεν είμαστε
ούτε «μίας χρήσης» ούτε «δια πάσα νόσο». Είμαστε
επαγγελματίες και επιτέλους έτσι απαιτούμε να μας
συμπεριφέρονται».
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εκΚΕΝΤΡΙκός
Η χώρα έχει εισέλθει σε μια νέα περίοδο
αβεβαιότητας, πριν καλά καλά συνέλθει
από την οικονομική κρίση και τα μνημόνια που μας επιβλήθηκαν υποτίθεται για την ανάκαμψη της οικονομίας. Η πανδημία του Covid-19,
πάγωσε τις ελπίδες και εδώ και ένα χρόνο σχεδόν,
όλα κινούνται γύρω από τον αστερισμό ενός αόρατου εχθρού που απειλεί την οικονομία και την
ίδια την ανθρώπινη ζωή. 500 και πλέον οι νεκροί,
ευτυχώς ανάμεσά τους δεν υπάρχει συνάδελφός
μας. Η επικινδυνότητα και η ανθυγιεινότητα του
αστυνομικού λειτουργήματος, επίκαιρη όσο ποτέ.
Η Ομοσπονδία αγωνίζεται για να δοθεί επιτέλους
ουσιαστικό περιεχόμενο στο πάγιο αίτημά μας για
την αναγνώριση της δουλειάς μας ως τέτοιας.
Η πανδημία δοκιμάζει τις αντοχές των
υγειονομικών και νοσοκομειακών υποδομών της χώρας καθώς ένα δεύτερο κύμα εξάπλωσης του ιού χτυπά διάφορες περιοχές της
χώρας μας. Η αστυνομική ετοιμότητα δοκιμάζεται
και αυτή αφού ποτέ δεν εφαρμόστηκαν στο
βαθμό που έπρεπε και πρέπει τα προβλεπόμενα
από τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Ιατροί
εργασίας δεν υπάρχουν όπως θα έπρεπε σε όλες
τις μεγάλες αστυνομικές υπηρεσίες, οι υγειονομικές μας υπηρεσίες επίσης θα μπορούσαν να
είναι πλέον επαρκώς στελεχωμένες. Για να μην
υπενθυμίσουμε ένα παλιό αίτημα για ιδιαίτερου
νοσοκομείου αστυνομικών στη χώρα μας.
Το 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020,
σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 2019,
μειώθηκαν οι βασικοί δείκτες εγκληματικότητας,
που επηρεάζουν το περιβάλλον ασφάλειας στη
χώρα (ληστείες, κλοπές-διαρρήξεις, κλοπές τροχοφόρων). Ειδικότερα, μειώθηκαν σε όλη την επικράτεια οι ανθρωποκτονίες σε ποσοστό 16,67%
ληστείες σε ποσοστό 40,96%, οι κλοπές τροχοφόρων σε ποσοστό 26,47% και οι κλοπές-διαρρήξεις σε ποσοστό 25,75%. Για τη θετική αυτή
εξέλιξη έπαιξε προφανώς σημαντικό ρόλο η πε-

Νέος φράκτης στον Έβρο

Η δημιουργία του νέου τεχνητού εμποδίου (φράχτη) στον Έβρο, όπως ανακοινώθηκε,
θα συμβάλλει στην προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας στέλνοντας
παράλληλα ένα σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι η Ελλάδα προστατεύει με
επάρκεια τα εξωτερικά ευρωπαϊκά σύνορα.
Ο νέος φράχτης θα αποτελείται από ισχυρό μεταλλικό κιγκλίδωμα από χάλυβα ύψους
5 μέτρων, και μαζί κατασκευάζονται χωματουργικά έργα συντήρησης, αναβάθμισης και
κατασκευής νέων οδών επιτήρησης και συντήρησης των τεχνητών εμποδίων κατά μήκος
του ποταμού. Συνδυαστικά, θα κατασκευαστούν οκτώ νέα Υπερυψωμένα Αντιβαλλιστικά Παρατηρητήρια
κατά μήκος των τεχνητών εμποδίων, για
χρήση από τον Ελληνικό Στρατό και θα
πραγματοποιηθούν
εργασίες βελτίωσης
σε 57 υφιστάμενες
υποδομές.

ρίοδος του lockdown (Μάρτιος, Απρίλιος και αρχές Μαΐου), καθώς και τα έκτοτε περιοριστικά μέτρα. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας υποστηρίζει ότι οι Υπηρεσίες συνεχίζουν την εφαρμογή
ολοκληρωμένων προγραμμάτων αστυνόμευσης
και ειδικών δράσεων με στόχο την περαιτέρω μείωση της εγκληματικότητας. Εμείς από την πλευρά
μας υπενθυμίζουμε ότι χωρίς τον ανθρώπινο παράγοντα, τον Έλληνα και την Ελληνίδα Αστυνομικό, καμία πρόοδος δεν μπορεί να επιτευχθεί.
Το μεταναστευτικό-προσφυγικό μέτωπο
καλά κρατεί και υποβόσκει ως πρόβλημα, παρά τις πρόσκαιρες υποχωρήσεις
όσον αφορά τις ροές σε θαλάσσια και χερσαία
σύνορα. Τα αρμόδια υπουργεία επιχειρούν να
ελέγξουν την κατάσταση αλλά όσο η χώρα μας

«Θα είμαστε, όπως και σε όλα, στην
ώρα μας. Το πρώτο τμήμα του
φράχτη δεν άντεξε μόνο του, αλλά
επειδή υπήρξε η Αστυνομία, ο
Στρατός, οι συνοριοφύλακες, οι
Εβρίτες. Κράτησαν το φρόνημα της
πατρίδας πολύ υψηλό».

Κυριάκος Μητσοτάκης
Πρωθυπουργός

αντιμετωπίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως
«αποθήκη ψυχών», τα προβλήματα θα υπάρχουν. Η Ομοσπονδία μας συνεχίζει να υποστηρίζει τη διεθνοποίηση του προβλήματος και τη
θέση της αυτή την έχει καταθέσει και σε επίπεδο EuroCOP.
Η φετινή επέτειος της Ημέρας της Αστυνομίας, ανήμερα της εορτής του Αγίου
Αρτεμίου, δεν έχει πανηγυρικό χαρακτήρα, λόγω
της πανδημίας. Ένας απολογισμός δράσεων εκ
μέρους του Αρχηγείου θα ήταν ευπρόσδεκτος με
την επισήμανση ότι το αστυνομικό προσωπικό θα
ανέμενε πέρα από τα καλά λόγια και τις ευχές της
ηγεσίας, εμπράκτως να επιδεικνύεται η καλή διάθεση για την επίλυση των πολλών παλιών και νέων υπαρκτών προβλημάτων μας.

«Έχουμε διαφορετικές ιδεολογικές
προσεγγίσεις για τα ζητήματα της
εγκληματικότητας και του
σωφρονισμού. Νομίζω, όμως, ότι
όλοι διακατεχόμαστε από την κοινή
αγωνία της αντιμετώπισης της
εγκληματικότητας, η οποία τα
τελευταία χρόνια παρουσιάζει
αλματώδη αύξηση, και του
σωφρονισμού των κρατουμένων,
διότι ο στόχος είναι ο σωφρονισμός
και η επανένταξή τους και όχι απλά
η τιμωρία τους».

Μάξιμος Χαρακόπουλος
Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής
Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και
Δικαιοσύνης

ΑΤ-ΑΞΙΕΣ

Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής ή Διεύθυνση Μέτρων Τάξης;
αιριάζει απολύτως με τον τίτλο της στήλης
το περιεχόμενο της ανακοίνωσης της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και
γι’ αυτό το δημοσιεύουμε αυτούσιο:
«Ακόμα μια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας
της οποίας το προσωπικό της απασχολείται κυρίως
σε καθήκοντα εκτός της αποστολής της, γεγονός
που αποβαίνει εις βάρος του αισθήματος ασφαλείας των φορολογούμενων πολιτών. Τα απόνερα
της τακτικής της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας
που έχουν «διαλύσει» με τις επιλογές τους άλλες
Υπηρεσίες, ή τις έχουν αφήσει «σταθερές», μακριά
από την αποστολή τους, να παριστάνουν τους σεκιούριτι, ή ιδρύοντας άλλες χωρίς να τους ενδιαφέρει αν υπάρχει διαθέσιμο αστυνομικό προσωπικό, ήταν δεδομένο ότι θα χτυπήσουν και την Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Τ

Το μεγαλύτερο ποσοστό των αστυνομικών της
Διεύθυνσης Ασφάλειας απασχολείται εδώ και
χρόνια σε μέτρα ασφαλείας αλλότρια του αντικειμένου της ειδικής Υπηρεσίας που υπηρετεί, με
ανοιχτές τις εκκρεμότητες με τις δικαστικές αρχές, με σοβαρές αστυνομικές υποθέσεις να μένουν σε εκκρεμότητα, προκειμένου να διεκπεραιωθούν τα πάγια και έκτακτα μέτρα και τον οικογενειακό προγραμματισμό των συναδέλφων μας
να γίνεται καθημερινά άνω κάτω από τις Διαταγές
για μέτρα ασφαλείας που έρχονται πάντα τελευταία στιγμή, ακόμα και για γνωστές από καιρό εκδηλώσεις και ενώ έχουν ανακοινωθεί οι υπηρεσίες!
Λυπούμεθα ιδιαιτέρως διότι οι φωτεινοί παντογνώστες ακόμα και την ώρα που γράφεται η παρούσα ανακοίνωση, αποστέλλουν συμπληρωματι-

κές διαταγές για την αλλαγή του ωραρίου εκτέλεσης υπηρεσίας από τα ξημερώματα ΜΕ ΣΤΟΛΗ, για
μια απλή πορεία ενός κλάδου εργαζομένων που είναι προγραμματισμένη τρεις ώρες αργότερα (!),
ωσάν να πρόκειται για επιστράτευση!
Αποδεικνύεται ατράνταχτα πως με την «ΟΔΟ»
που έχουν επιλέξει, τους ενδιαφέρει μόνο το “θεαθήναι”, η διαχείριση των συναθροίσεων, των πορειών και το πολιτικό κόστος, ενώ την ίδια στιγμή
τις Υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες από τους
κανονισμούς του Σώματος με αυτά το καθήκοντα,
τις έχουν μετατρέψει σε «σεκιούριτι».
ΔΙΕΡΩΤΩΜΕΘΑ, αφού με τις τελευταίες διαταγές διατάσσονται αστυνομικοί της Ασφάλειας να
εκτελέσουν μέτρα ένστολοι και εκτεθειμένοι σε
κοινή θέα και στις κάμερες, άραγε από την επόμενη ημέρα θα απαιτηθεί από τους ίδιους να πα-

ραλλαχθούν εμφανισιακά εκ νέου και να παρακολουθήσουν και να συλλάβουν επικίνδυνους
κακοποιούς;
ΔΙΕΡΩΤΩΜΕΘΑ, όταν ύστερα από την όποια
επιτυχία Υπηρεσίας Ασφάλειας που επιτυγχάνεται
με τον προσωπικό κόπο και τον ιδρώτα των συναδέλφων μας, όλοι αυτοί που διατάσσουν, θα
συνωστίζονται να φωτογραφηθούν, να κάνουν
δηλώσεις και να καπηλευτούν την επιτυχία των
συναδέλφων μας;
Αν κύριοι «ινστρούκτορες» επιθυμείτε μόνο μέτρα και μάλιστα με στολή, διαλύστε και την Ασφάλεια όπως επιτυχημένα πράξατε και με άλλες Διευθύνσεις! Συγχαρητήρια λοιπόν για αυτούς που
έχουν καταρτίσει αυτά τα μεγαλόπνοα σχέδια.
Μάλλον θα ξέρουν κάτι διαφορετικό από όλους
εμάς», καταλήγει η ανακοίνωση της Ένωσης.

