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Περιοδεία στο πεδίο των
μαχών του Έβρου � 4-5

Με πρωτοβουλία της
Π.Ο.ΑΣ.Υ., στον
κοινωνικό τουρισμό  
το αστυνομικό
προσωπικό � 11

H ανοχή, αλλά και 
η αντοχή μας, έχει
πλέον εξαντληθεί � 2

Μετέτρεψαν τα
κρατητήρια σε
σωφρονιστικά 
ιδρύματα � 3

ΤΕΑΠΑΣΑ
Καταργείται η
προϋπόθεση 
των 30 ετών ασφάλισης
για τη χορήγηση 
του εφάπαξ � 3

Καθολικά αποδεκτό από
την EuroCOP το σχέδιο
Ψηφίσματος της
Ομοσπονδίας μας � 4-5

Ανησυχητικές έρευνες
για το επαγγελματικό
άγχος � 18

30ό ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 
Στην πλάτη 
της Ελληνίδας 
και του Έλληνα
Αστυνομικού 
δεν χωρούν
μικροπολιτικές 

Πολιτική & Φυσική Ηγεσία:

«Είμαστε έτοιμοι 
να νομοθετήσουμε τα αιτήματά σας»

� 7-10

Προωθούνται τα αιτήματά μας με βάση τον οδικό χάρτη και το χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκαν 
την 19-02-2020 με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση
μεταξύ αντιπροσωπείας του
Προεδρείου της Ομοσπονδίας

μας, με επικεφαλής τον Πρόεδρο
αυτής, κ. Γρηγόριο ΓΕ ΡΑ ΚΑΡΑΚΟ,
και της Ηγεσίας του Σώματος, απο-
τελούμενη από τον Υφυπουργό
Προστασίας του Πολίτη, κ. Ελευθέ-
ριο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, τον Γενικό Γραμ-
ματέα Δημόσιας Τάξης, κ. Κωνσταν-
τίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ και τον Αρχηγό της
Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο
κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, προκει-
μένου να ενημερωθούμε για τον
οδικό χάρτη - χρονοδιάγραμμα επί-
λυσης των χρόνιων και υπερώριμων
αιτημάτων μας, που συμφωνήθηκαν
την 19-02-2020 με τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη (605/9/97
από 19-02-2020 σχετική ανακοί-
νωσή μας).

Από την πλευρά μας, επαναλάβα-
με την ανάγκη αναβάθμισης - ανω-

τατοποίησης της ακαδημαϊκής εκ-
παίδευσης της Σχολής Αστυφυλά-
κων και ειδικότερα τη χορήγηση
πτυχίων στους σπουδαστές, ισότι-
μων με αυτά των Ανωτάτων Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας και
αντιστοίχων, επιπέδου έξι (6), του
εθνικού πλαισίου προσόντων. Το
αίτημά μας αυτό, όπως επισημάν-
θηκε, είναι και αίτημα της ελληνικής
κοινωνίας που στηρίζει και επιζητεί
μια αποτελεσματικότερη Ελληνική
Αστυνομία. Επίσης, για τον εκσυγ-
χρονισμό και τη βελτιστοποίηση του
βαθμολογίου όλου του αστυνομι-
κού προσωπικού, επισημάναμε ότι
η Ηγεσία σήμερα δεν μπορεί να
αποφύγει την επίλυση του θέματος,
αφού, από το έτος 2008 που είχαμε
την τελευταία ουσιαστική αναμόρ-
φωση αυτού, έχουν αλλάξει άρδην
το ασφαλιστικό, το συνταξιοδοτικό
καθεστώς κ.ά. Τέλος, αναφερθήκα-

με στην ανάγκη επαναφοράς των
καταργημένων 6.700 οργανικών
θέσεων, ένα ζήτημα το οποίο είναι
άμεσα συνυφασμένο με τη θεσμο-
θέτηση ενός σύγχρονου βαθμολο-
γίου.

Η Ηγεσία του Σώματος, από την
πλευρά της, μας ενημέρωσε ότι εί-
ναι σύμφωνη με την ανωτατοποίηση
της Σχολής Αστυφυλάκων, ήδη δε
υφίσταται πόρισμα από προηγούμε-
νη επιτροπή, στην οποία είχαμε κα-
ταθέσει την πρότασή μας και ανα-
μένεται η επικαιροποίηση από την
υπάρχουσα. Το θέμα αυτό, όπως
μας επισήμαναν, θα νομοθετηθεί
εντός του τρέχοντος μηνός. Ανα-
φορικά δε με το βαθμολόγιο, μας
γνώρισαν ότι το Σώμα έχει ήδη εν-
τοπίσει τις στρεβλώσεις σε συγκε-
κριμένες κατηγορίες του αστυνομι-
κού προσωπικού (Ανθυπαστυνόμοι,
Αστυνομικοί Υποδιευθυντές από

Πανελλήνιες κ.λπ.) και η επεξεργα-
σία αυτού θα αφορά το σύνολο των
αστυνομικών, ενώ συμφώνησαν με
την άποψή μας για την ανάγκη
προσαρμογής στις τρέχουσες
ανάγκες. Τέλος, σχετικά με την
υλοποίηση του ζητήματος αυτού,
μας ενημέρωσαν ότι μέχρι τέλος
Ιουνίου θα έχουμε την τελική του
μορφή και εν συνεχεία άμεσα θα
έχουμε και τη θεσμοθέτησή του.

Η Ομοσπονδία μας, εκπροσω-
πώντας το αστυνομικό προσωπικό
κάθε βαθμίδας, μεθοδικά και θεσμι-
κά, λαμβάνοντας πάντα υπόψη της
το τρέχον διεκδικητικό της πλαίσιο,
αναδεικνύει, παρεμβαίνει και προ-
τείνει στους εμπλεκόμενους Φορείς
λύσεις, με ουσιαστικό και καινοτόμο
περιεχόμενο, ενώ διαμηνύει προς
πάσα κατεύθυνση την ετοιμότητα
και την αποτελεσματικότητά της σε
αγωνιστικές δράσεις.
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Έκδοση της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Αστυνομικών 

Υπαλλήλων που έχει
στις τάξεις της 58 πρωτοβάθμιες

οργανώσεις και 40.000 μέλη

www.poasy.gr
poasy@otenet.gr

neaastynomia@poasy.gr

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

Εκδότης
Γρηγόρης Γερακαράκος

Υπεύθυνος έκδοσης
Σταύρος Φέτκος

Γραμματέας Δημοσίων & 
Διεθνών Σχέσεων

Συντακτική Ομάδα
Σπύρος Λιότσος

Αθανάσιος Αθανασόπουλος

Σχεδιασμός - Σελιδοποίηση
www.2plus1.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα 
δεν εκφράζουν υποχρεωτικά 

τις θέσεις της ιδιοκτησίας
ή της σύνταξης 

της «Νέας Αστυνομίας».

Συναδέλφισσες,
συνάδελφοι
Η χώρα επιστρέφει 
σε μια ιδιόμορφη
κανονικότητα,
βγαίνοντας από 
την υγειονομική κρίση
με τις ελάχιστες
επιπτώσεις και απώλειες
σε ανθρώπινες ζωές,
χάριν και της δικής μας
σημαντικής συμμετοχής
στην εφαρμογή 
των εκτάκτων μέτρων. 
Η Κυβέρνηση οφείλει 
να αποδείξει εμπράκτως
ότι σέβεται και τιμά το
ρόλο και την προσφορά
της Ελληνικής
Αστυνομίας. Από
ανέξοδες υποσχέσεις
έχουμε χορτάσει.

S M S USA
Έκρηξη οργής και αγανάκτησης της αμερικανικής κοινωνίας προκάλεσε ο βίαιος ασφυκτικός θάνατος ενός αφροαμερικανού κατά τη διάρκεια
αστυνομικού ελέγχου στη Μινεσότα. Το γεγονός ότι οι ίδιοι οι αστυνομικοί γονάτισαν και ένωσαν τη φωνή τους με αυτή των διαδηλωτών σε
ορισμένες περιοχές, αποδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος στις ΗΠΑ με τη ρατσιστική βία και τα κρούσματα αστυνομικής αυθαιρεσίας.

ΗΟμοσπονδία μας με αφορμή τις απαντήσεις που
έδωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ.
Μιχάλης ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, σε πρόσφατη τηλεο-

πτική του συνέντευξη, στον τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky
που αφορούν τη λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας,
αλλά και τα αιτήματα του συνδικαλιστικού μας κινήμα-
τος, οφείλει να υπενθυμίσει προς πάσα κατεύθυνση ότι
διαχρονικός γνώμονας των ενεργειών της ήταν και είναι
το συμφέρον των μελών της, λαμβάνοντας, βεβαίως,
πάντα υπόψη της και το γενικότερο δημόσιο συμφέρον.

Στη χρονική συγκυρία που διανύει η χώρα μας τους
τελευταίους μήνες, με το ένα μέτωπο μετά το άλλο να
θέτουν σε γενικό συναγερμό το κράτος και την Αστυ-
νομία ειδικότερα, ως Ομοσπονδία, επιδείξαμε σοβα-
ρότητα και υπευθυνότητα, απαιτώντας από την Κυβέρ-
νηση και τα συναρμόδια Υπουργεία τη λήψη συγκε-
κριμένων αποφάσεων, σύμφωνα με το διεκδικητικό
μας πλαίσιο, για τη θωράκιση των αστυνομικών από
τους κινδύνους που τους απειλούν, για τη θεσμική και
οικονομική τους κατοχύρωση, για την αναγνώριση της
μεγάλης προσφοράς στην κοινωνία και τη χώρα κ.λπ.

Με τη σημερινή Πολιτική Ηγεσία βρισκόμαστε σε έναν
ειλικρινή διάλογο, ο οποίος έχει επιφέρει συγκεκριμένες
θετικές λύσεις αιτημάτων μας, ωστόσο, στα φλέγοντα
ζητήματα, όπως το νέο μισθολόγιο, η αναγνώριση της
επικινδυνότητας της εργασίας, το βαθμολόγιο, η ανω-

τατοποίηση της εκπαίδευσης και άλλα, παρά την ουσια-
στική συμβολή μας για την αντιμετώπισή τους, υπάρ-
χουν ακόμα αγκυλώσεις που σχετίζονται άμεσα με το
παρελθόν, επιτείνοντας με τον τρόπο αυτόν την αγωνία
του συνόλου του συνδικαλιστικού μας κινήματος.

Οι απαντήσεις του κ. Υπουργού όσον αφορά στο μι-
σθολόγιο, στην αναγνώριση της επικινδυνότητας της
εργασίας και άλλα θέματα, μπορεί μεν να είναι ειλικρι-
νείς και να εκφράζουν την πραγματική του διάθεση για
οριστική τους επίλυση, από την άλλη όμως, μας αναγ-
κάζουν πλέον να απαιτήσουμε δυναμικά από κάθε αρ-
μόδιο κυβερνητικό στέλεχος και κυρίως από τα αρμό-
δια υπηρεσιακά όργανα συγκεκριμένες συνέργειες,
ώστε τα χρόνια προβλήματά μας να προωθηθούν άμε-
σα σε πολιτικό και κυβερνητικό επίπεδο.

Ασφαλώς, δεχόμαστε με ικανοποίηση κάθε θετική

εξαγγελία του κ. Υπουργού για τις πολλαπλάσιες σε
σύγκριση με το παρελθόν προσλήψεις νέων αστυφυ-
λάκων φέτος (τουλάχιστον 700), τις επικείμενες ορ-
γανωτικές αλλαγές σε επίπεδο Αρχηγείου, για την
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των καμερών,
για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, για τη δυνατότητα
υποτροφιών σε τέκνα αστυνομικών και άλλα. Ωστόσο,
του υπενθυμίζουμε ότι τα «εύγε» και οι διαρκείς ευχα-
ριστίες της πολιτείας προς το σύνολο του αστυνομικού
προσωπικού, πρέπει να συνοδεύονται πάντα και από
συγκεκριμένες ουσιαστικές αποφάσεις που θα έχουν
άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα και στο μέλλον
της κάθε συναδέλφισσας και του κάθε συναδέλφου.

Ως Ομοσπονδία, καθώς έχει συμπληρωθεί ένα τρί-
μηνο εκτάκτων συνθηκών από το τελευταίο μας συ-
νέδριο, όπου με τον πλέον καθαρό τρόπο ανανεώσαμε
το εύρος του διεκδικητικού μας πλαισίου με τη ψήφιση
του σχετικού ψηφίσματος, οφείλουμε να παρέμβουμε
αγωνιστικά, προκειμένου να καταστήσουμε σαφές ότι
η ανοχή, αλλά και η αντοχή, του συνδικαλιστικού μας
κινήματος έχει πλέον εξαντληθεί.

Οι συναδέλφισσες και οι συνάδελφοί μας, απαιτούν
από την Κυβέρνηση, ενόψει και της συμπλήρωσης
ενός έτους στη διακυβέρνηση της χώρας, να κάνει
πράξη τις δεσμεύσεις της και για το δικό μας εργασια-
κό χώρο.

H ανοχή, αλλά και η αντοχή μας, 
έχει πλέον εξαντληθεί

Κάντε πράξη τις δεσμεύσεις σας, καθολική απαίτηση του συνδικαλιστικού μας κινήματος
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Η ατζέντα του μήνα

Ω άστατο 
ανθρώπινο γένος, 

που πολεμάς τον εαυτό σου, 
ως το τέλος της ζωής 

δε βάζεις μυαλό.

Παλλαδάς ο Αλεξανδρεύς
Έλληνας ποιητής, 

4ος μ.Χ. αιών, 

Η χώρα βγήκε σχεδόν αλώβητη από την περιπέτεια της πανδημίας αλλά δεν πρέπει 
να λησμονούμε ότι συνεχίζεται η εθνική αιμορραγία των τροχαίων ατυχημάτων.

“

”

Καταργείται η προϋπόθεση 
των 30 ετών ασφάλισης 

για τη χορήγηση του εφάπαξ
3 & 4-03-20
Πραγματοποιήθηκε το ετήσιο τακτικό 30ό συνέδριο της Ομοσπονδίας.

08-03-20 
Συνεδρίασε το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. 

08-03-20
Μήνυμα της Γραμματείας Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για την Ημέρα της Γυναίκας.

10-03-20
Πρωτοβάθμιες Ενώσεις και Ομοσπονδία παρεμβαίνουν καθημερινά για την επί-
λυση προβλημάτων και τη θωράκιση των αστυνομικών από τον Covid-19.

11-03-20
Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον έλεγχο της εξάπλωσης στη χώρα
μας του επικίνδυνου νέου ιού, COVID-19 (κορωνοϊός), ζητήσαμε την ουσια-
στική ανατολή της λειτουργίας των αστυνομικών σχολών.

16-03-20
Συνεδρίασε το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

18-03-20
Πολλαπλά μηνύματα και λύσεις προβλημάτων από το κλιμάκιο της Ομοσπονδίας
κατά τη διάρκεια της περιοδείας «στο πεδίο των μαχών», παραπλεύρως των
ελληνοτουρκικών συνόρων από τις Καστανιές έως το Δέλτα του Έβρου.

20-03-20
Ολοκληρώθηκαν στο Πόρτο της Πορτογαλίας οι εργασίες της Εαρινής Συνόδου
της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Αστυνομικών (EuroCOP).

24-03-20
Παρέμβαση προς την πολιτική και φυσική ηγεσία για την αναγκαιότητα λήψης μέ-
τρων προστασίας του αστυνομικού προσωπικού από τον κορωνοϊό COVID-19. 

25-03-20
Μήνυμα της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για την 25 Μαρτίου 1821.

26-03-20 
Υπεγράφη από τον αρμόδιο για τις Δημόσιες Επενδύσεις και ΕΣΠΑ Υφυπουργό
της Κυβέρνησης, κ. Γιάννη ΤΣΑΚΙΡΗ, η προέγκριση, ύψους 649.000,00 € για
τα αναλογούντα χρήματα στους δικαιούχους της δράσης «ΑΣΠΙΔΑ».

22-04-20
Εκδόθηκε η εγκύκλιος του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. για τη χορήγηση δανείων έτους
2020.

27-04-20
Διαδοχικές παρεμβάσεις στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη ΧΡΥ-
ΣΟΧΟΪΔΗ και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ
ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ.

30-04-20
Συνεδρίασε το ΔΣ της Ομοσπονδίας.

01-05-20
Μήνυμα για την εργατική Πρωτομαγιά.

14-05-20
Συγκροτήθηκε υπηρεσιακή επιτροπή για την εξέταση θεμάτων βαθμολογικής
εξέλιξης Αστυνομικού Προσωπικού.

21-05-20
Καταργείται η προϋπόθεση των 30 ετών ασφάλισης για τη χορήγηση εφάπαξ
παροχής στους ασφαλισμένους του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

27-05-20
Η Ομοσπονδία τοποθετήθηκε με αφορμή τις απαντήσεις που έδωσε ο Υπουργός
Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, σε συνέντευξή του στον
τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky. 

31-05-20
Συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης το Διοικητικό Συμβούλιο.

31-05-20
Με διαταγή του Αρχηγείου «παγώνει» μέχρι νεωτέρας η έκδοση πράξεων κα-
ταλογισμού της επιστροφής αχρεωστήτης πληρωμής σε συναδέλφους που έλα-
βαν προκαταβολικά χρήματα πριν είκοσι και πλέον έτη.

Αλλο ένα διαχρονικό αίτημα της
Ομοσπονδίας βρήκε θετική αντα-
πόκριση, δικαιώνοντας τον αγώνα

μας, παρά τις αντίξοες συνθήκες και τις
δυσκολίες που επέφερε στην καθημερι-
νότητά μας η πανδημία του COVID-19.

Η θετική αυτή εξέλιξη έρχεται σε συ-
νέχεια των ενεργειών μας που οδήγη-
σαν αρχικώς στην έκδοση της υπ’ αριθ.
Φ.80020/οικ. 12029/Δ16/310 από
29-04-2020 εγκυκλίου του Υπουργού
Εργασίας, κ. Ιωάννη ΒΡΟΥΤΣΗ (σχετική
η υπ’ αριθ. 509/7/10 από 05-05-
2020 ανακοίνωσή μας) και εν συνεχεία
των παρεμβάσεων του Αντιπροέδρου
Οικονομικών της Ομοσπονδίας και Μέ-
λους του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., κ. Βα-
σίλη ΠΑΝΤΑΖΗ, προς τον Πρόεδρο του
Ταμείου, Ταξίαρχο κ. Βασίλειο ΒΡΑΝ-

ΤΖΑ ειδικά για την κατάργηση των 30
ετών υποχρεωτικής ασφάλισης και την
εναρμόνιση των διατάξεων του άρθρου
35 του ν.4387/2016, όπως αυτό τρο-
ποποιήθηκε πρόσφατα, στους Τομείς
Πρόνοιας του Ταμείου μας.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την
απάντηση του Προέδρου του
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. προς την Ομοσπονδία
μας, καταργείται η προϋπόθεση των 30
ετών ασφάλισης στους Τομείς για τη

χορήγηση εφάπαξ παροχής στους
ασφαλισμένους του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., κα-
θώς εξέλειπον οι λόγοι εφαρμογής της
διάταξης αυτής, ενώ παράλληλα προ-
ωθείται η εναρμόνιση των θετικών ρυθ-
μίσεων του άρθρου 31 του ν.4670/
2020 (προϋποθέσεις χορήγησης εφά-
παξ παροχής, διαδικασία επιστροφής
ατομικών εισφορών, κ.λπ.).

Η Ομοσπονδία μας, ως η πολυπληθέ-
στερη και αντιπροσωπευτικότερη συνδι-
καλιστική οργάνωση αστυνομικού προ-
σωπικού κάθε βαθμίδας, συνεχίζει τη συ-
νεργασία της με τη διοίκηση του Ταμείου,
αλλά και με όλες τις διοικήσεις των Φο-
ρέων που τυγχάνουν ασφαλισμένοι οι
συνάδελφοί μας με στόχο την επίτευξη
και άλλων μεταρρυθμιστικών αλλαγών
επ’ ωφελεία των ασφαλισμένων του.

Μετέτρεψαν τα κρατητήρια 
σε σωφρονιστικά ιδρύματα

Αναφορά προς τον Εισαγγελέα του Αρεί-
ου Πάγου για την άρνηση παραλαβής
κρατουμένων από τις φυλακές της χώ-

ρας, κατατέθηκε από την Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αθηνών.

Η Ομοσπονδία μας απευθύνθηκε στην Πο-
λιτική και Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, καταγγέλλοντας την άρνηση των φυ-
λακών της χώρας να παραλάβουν άμεσα από
τις Αστυνομικές Αρχές, καθ’ όλη την διάρκεια
της πανδημίας, τους υπόδικους κρατούμενους
για τους οποίους έχουν εκδοθεί εντάλματα
προσωρινής κράτησης από τον κ. Ανακριτή και
έχει διαταχθεί η εκτέλεσή τους από τον κ. Ει-
σαγγελέα Εκτελέσεως Ποινών.

Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία στο σχετικό της έγγραφο,
«το γεγονός αυτό, όπως αντιλαμβάνεσθε, αποτελεί ευθεία πα-
ραβίαση της δικονομικής τάξης με άμεσες συνέπειες στη λει-
τουργία της Ελληνικής Αστυνομίας, αφού επιβαρύνεται η ήδη
προβληματική κατάσταση στα αστυνομικά κρατητήρια, μετα-
τρέποντας αυτά σε σωφρονιστικά ιδρύματα και τους εργαζό-
μενους αστυνομικούς σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, δεδομένου ότι οι
εύλογες αντιδράσεις των μελών του σωματείου μας, αποτε-

λούν μονόδρομο, εφόσον δεν υπάρξει άμε-
ση επίλυση του προαναφερθέντος προβλή-
ματος».

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθη-
νών σημειώνει ειδικότερα ότι το γεγονός αυτό
«συνιστά κατά την γνώμη μας ευθεία παρα-
βίαση του άρθρου 289 του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας. Η εν λόγω τακτική έχει ως συνέ-
πεια την υπερπλήρωση και επιβάρυνση των
συνθηκών κράτησης στα αστυνομικά κρατη-
τήρια της Γ.Α.Δ.Α. τα οποία ενώ αποτελούν
χώρους βραχείας κράτησης, εντούτοις έχουν
μετατραπεί το τελευταίο διάστημα σε σωφρο-
νιστικά ιδρύματα και οι εργαζόμενοι αστυνο-
μικοί σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Από την επικοινωνία μας για το θέμα με τους αρμόδιους
έχουμε λάβει τη διαβεβαίωση ότι το όλο ζήτημα θα επιλυθεί
άμεσα.

Συνάδελφοι, ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών
από την πλευρά μας θέλουμε να επικοινωνήσουμε προς κάθε
κατεύθυνση ότι σε περίπτωση που το όλο ζήτημα συνεχίσει να
υφίσταται, θα ζητήσουμε τη συνδρομή σας, ώστε να προβούμε
σε ακόμα πιο δραστικές ενέργειες για την οριστική επίλυσή
του».
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Ενημερώθηκαν από την Ομοσπον-
δία οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθ.

1030/2/448 από 22-04-2020 εγκύ-
κλιος του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., η οποία αφορά
τη χορήγηση δανείων έτους 2020. 

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι η εν
λόγω εγκύκλιος εμπεριέχει τις προϋπο-
θέσεις, τα δικαιολογητικά και τα έντυπα
(αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κ.λπ.) που
χρειάζονται για τη λήψη των προαναφε-
ρόμενων δανείων, σε κάθε περίπτωση.

Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι στα
φετινά δάνεια περιλαμβάνονται οι προ-
τάσεις της Ομοσπονδίας μας, αναφορι-
κά με τη μείωση του ετήσιου επιτοκίου
και του κατώτερου ορίου των καθαρών
αποδοχών, καθώς και του επιπλέον
χρόνου ενημέρωσης και συγκέντρωσης
δικαιολογητικών (δείτε αναλυτικά τις
προτάσεις μας στην υπ’ αριθ.
506/5/11 από 15-04-2020 κοινή
ανακοίνωσή μας), ενώ το πλαίσιο των
όρων και προϋποθέσεων χορήγησης
αυτών παραμένει το ίδιο με πέρυσι,
εφαρμόζοντας αντικειμενικές και αξιο-
κρατικές μεθόδους που αφουγκράζεται
πλήρως το συνδικαλιστικό μας κίνημα.

Να σημειώσουμε ότι, στις 15-04-
2020, συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης

το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
και μεταξύ άλλων θεμάτων, συζητήθηκαν
και εγκρίθηκαν οι όροι και οι προϋποθέ-
σεις χορήγησης των νέων προσωπικών
δανείων εκτάκτων αναγκών, έτους 2020.
Ειδικότερα, στην ως άνω συνεδρίαση, έτυ-
χαν επεξεργασίας και υιοθετήθηκαν από
το Δ.Σ. του Ταμείου οι προτάσεις των
Ομοσπονδιών μας που εμπεριέχονται στην
υπ’ αριθ. 506/5/10, από 20-01-2020,
κοινή επιστολή μας, προς τον Πρόεδρό
του και οι οποίες αφορούν:

α) Τη μείωση, σε σχέση με το έτος
2019, του ετήσιου επιτοκίου που βαρύ-
νει τα νέα προσωπικά δάνεια των
ασφαλισμένων στους Τομείς της Ελλη-
νικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστι-
κού Σώματος, από 5,5 % σε 4%, επιφέ-
ροντας σε αυτούς συνολικά οφέλη από
50,00 € έως 100,00 € περίπου, ανά-
λογα με τα έτη ασφάλισης και το ύψος
του λαμβανόμενου δανείου.

β) Τη μείωση του κατώτερου ορίου
των καθαρών αποδοχών που λαμβάνε-
ται υπ’ όψιν για τη χορήγηση του δα-
νείου, κατά 50,00 €, σε όλες τις περι-
πτώσεις των προαναφερομένων Τομέ-
ων, δίδοντας έτσι τη δυνατότητα σε πε-
ρισσότερους συναδέλφους, συγκριτικά
με το έτος 2019, να υποβάλλουν αίτηση

για προσωπικό δάνειο.
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι, κατά

τη διάρκεια της συνεδρίασης αναλύθηκε
και υιοθετήθηκε και η υπ’ αριθ.
506/1/56 από 18-03-2020 επιστολή
της Π.Ο.ΑΣ.Υ., αναφορικά με τον επι-
πλέον, σε σύγκριση με το παρελθόν,
χρόνο ενημέρωσης για συγκέντρωση
και αποστολή δικαιολογητικών, λόγω
εκτάκτων περιστάσεων (covid-19 κ.ά.),
ενώ δεν απεμπολήθηκε τίποτα απ’ όσα
κατακτήθηκαν τα τελευταία έτη, σχετικά
με τη διασφάλιση της αξιοκρατίας, της
ισότητας και της διαφάνειας. Ως ημερο-
μηνία έναρξης υποβολής των σχετικών
αιτήσεων χορήγησης προσωπικών δα-
νείων αποφασίστηκε η 6η Μαΐου 2020.  

Σας γνωρίζουμε, τέλος, ότι, εντός
ολίγων ημερών, θα εκδοθούν από την
πλευρά του Ταμείου τα σχετικά έντυπα,
καθώς και η αναλυτική εγκύκλιος που
θα ορίζει τα δικαιολογητικά, τη διαδικα-
σία έγκρισης και εκταμίευσης δανείων.

Οι Ομοσπονδίες μας, ως οι πολυπλη-
θέστερες και αντιπροσωπευτικότερες
οργανώσεις στην Ελληνική Αστυνομία
και στο Πυροσβεστικό Σώμα, συνεχί-
ζουν δυναμικά τη συνδικαλιστική τους
δράση, διαμορφώνοντας, με αιτιολογη-
μένες και στοχευόμενες προτάσεις, ένα

καλύτερο μέλλον
για τους συνα-
δέλφους και τις
οικογένειές τους.

Η Ομοσπονδία
μας, τέλος, με
επιστολή της
προς τον πρό-
εδρο του ΤΕΑΠΑ-
ΣΑ εξέφρασε «τις
ευχαριστίες μας,
τόσο προς το Δι-
οικητικό σας Συμβούλιο, όσο και προς
το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού
του Ταμείου μας, για την κατανόηση που
επιδεικνύετε κατά τη διάρκεια της συ-
νεργασίας μας και πολύ περισσότερο για
τα απτά αποτελέσματα των κοινών μας

προσπαθειών. Βεβαίως, όπως γνωρίζετε,
το πεδίο της συνεργασίας μας περιλαμ-
βάνει πολύ περισσότερα θέματα, για τα
οποία ευελπιστούμε ότι, το προσεχές
διάστημα, θα υπάρξει επίσης θετική κα-
τάληξη, επ’ ωφελεία των μελών μας.

Εγκύκλιος για τη χορήγηση δανείων έτους 2020

Ολοκληρώθηκαν στο Πόρτο της Πορτογαλίας
οι εργασίες της Εαρινής Συνόδου της Ευ-
ρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Αστυνομικών

(EuroCOP), όπου έγινε καθολικά αποδεκτό το σχέ-
διο Ψηφίσματος που υποβλήθηκε στους συνέ-
δρους εκ μέρους της Ομοσπονδίας μας, μέσω του
Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της EuroCOP
και Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Δυτικής Αττικής, κ. Γιώργου ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ, σε
συνέχεια της επικοινωνίας που είχαμε ως Προ-
εδρείο με το τριτοβάθμιο αυτό συνδικαλιστικό όρ-
γανο των Ευρωπαίων Αστυνομικών.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γρη-
γόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, με τακτικές επικοινωνίες, εί-
χε τονίσει την οξύτητα των προβλημάτων που είχαν
δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα, ενώ κατά τη
διάρκεια των εργασιών, προβλήθηκε σχετικό βίντεο
και κατατέθηκαν προτάσεις από τον εκπρόσωπό
μας, ώστε με τη συμβολή της EuroCOP, να επιτευχ-

θεί πρόοδος στην ικανοποίηση των αιτημάτων μας
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της μετανα-
στευτικής και προσφυγικής κρίσης στη χώρα μας.

Οι σύνεδροι συμμερίστηκαν τις αγωνίες των συ-
ναδέλφων μας και συναισθανόμενοι την κρισιμό-
τητα των περιστάσεων που βιώνουν και οι Ευρω-
παίοι συνάδελφοί μας που συμμετέχουν σε κοινές
αστυνομικές επιχειρήσεις κατά μήκος του Έβρου
και στο Βόρειο Αιγαίο, συνηγόρησαν υπέρ του να
υιοθετηθεί το προτεινόμενο Ψήφισμα και στη συ-
νέχεια να υποβληθεί στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Στο κείμενο αυτό, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά
στην ξαφνική και δραματική επιδείνωση των συν-
θηκών για τους μετανάστες οι οποίοι επιδιώκουν
να εισέλθουν στην Ευρώπη μετά τη μονομερή από-
φαση της κυβέρνησης της Τουρκίας να εγκαταλεί-
ψει τη συμφωνία του 2016 με την Ευρωπαϊκή
Ένωση, καθώς επίσης και για τις πιέσεις που δέ-
χονται όσοι αστυνομικοί βρίσκονται αυτήν την πε-

ρίοδο στην «πρώτη γραμμή». Μάλιστα, έγινε ανα-
φορά στις βίαιες επιθέσεις εναντίον διμοιριών κα-
θώς και στους δεκάδες τραυματισμούς συναδέλ-
φων μας, στη Λέσβο και στη Χίο.

Το Ψήφισμα κλείνει με τις προτάσεις που θα υπο-
βληθούν στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και αφορούν μεταξύ άλλων την ενίσχυση της
προστασίας των ελληνικών και κατ’ επέκταση ευρω-
παϊκών συνόρων, με πρόσθετους Ευρωπαίους συνο-
ριοφύλακες, την εξασφάλιση της απαιτούμενης υλι-
κοτεχνικής υποστήριξης και εξοπλισμού (μόνιμου και
προσωρινού), όπως σκάφη, αεροσκάφη, ελικόπτερα,
οχήματα με θερμικές κάμερες κ.λπ., τη διάθεση των
αναγκαίων κονδυλίων, την εξασφάλιση ότι όλα τα
κράτη μέλη της Ε.Ε. κάνουν ό,τι μπορούν για να μοι-
ραστούν τη διασπορά των αιτούντων ασύλου και τη
φιλοξενία των αιτούντων, την ταχεία υιοθέτηση ενός
νέου ευρωπαϊκού συστήματος μετανάστευσης και
ασύλου, τη συνέχιση όλων των προσπαθειών για την

εξεύρεση διπλωματικής λύσης για τον τερματισμό του
πολέμου στη Συρία και να αυξηθεί η ανθρωπιστική
υποστήριξη που παρέχεται στους μετανάστες στην πε-
ριοχή, ώστε να μπορούν να ζουν με ασφάλεια, υγιεινά
και με αξιοπρεπή τρόπο, υπό τις παρούσες συνθήκες.

Η Ομοσπονδία μας ευχαριστεί την Εκτελεστική Επι-
τροπή της EuroCOP και τους συμμετέχοντες στην Εα-
ρινή Σύνοδο του Πόρτο για τη συμπαράσταση που
εξέφρασαν σε όσους αγωνίζονται για την προστασία
των κοινών ευρωπαϊκών μας συνόρων και δηλώνει
ικανοποιημένη διότι με τη δική της συμβολή, αναδει-
κνύεται το εθνικό ζήτημα που μας απασχολεί αυτήν
την περίοδο, στα πλέον αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα,
με τον πιο τεκμηριωμένο και πειστικό τρόπο. Ευελπι-
στούμε στη λήψη ουσιαστικών θετικών αποφάσεων,
ώστε να μειωθούν οι ελλοχεύοντες κίνδυνοι για το
αστυνομικό προσωπικό και γενικότερα για να αντι-
μετωπιστούν τα ευρύτερα διακυβεύματα της μετανα-
στευτικής και προσφυγικής κρίσης.

Καθολικά αποδεκτό από την EuroCOP 
το σχέδιο Ψηφίσματος της Ομοσπονδίας μας

Η Ομοσπονδία μας ευχαριστεί την Εκτελεστική Επιτροπή της EuroCOP και τους συμμετέχοντες 
στην Εαρινή Σύνοδο του Πόρτο για τη συμπαράστασή τους

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, σε συνέχεια των καθοριστικών παρεμβάσε-
ων της Ομοσπονδίας μας, όπως αυτές αναφέρονται στην 503/2/11β
από 08-05-2020 ανακοίνωσή μας, αναφορικά με τις κλήσεις ακρόασης

και επιστροφής αχρεωστήτης πληρωμής σε συναδέλφους που έλαβαν προκα-
ταβολικά χρήματα πριν είκοσι (20) και πλέον έτη, σας γνωρίζουμε ότι χθες
υπήρξε νέα διαταγή από την αρμόδια Υπηρεσία του Αρχηγείου με την οποία
«παγώνει» μέχρι νεωτέρας, τόσο η επίδοση των εν λόγω κλήσεων όσο και η
έκδοση πράξεων καταλογισμού στους ενδιαφερόμενους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την από 30-05-2020 ηλεκτρονική αλληλογραφία
της Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης / Α.Ε.Α. προς την Π.Ο.ΑΣ.Υ., ενη-
μερωθήκαμε ότι από την προαναφερόμενη Υπηρεσία εστάλη η
1930/20/1112229 από 30-05-2020 διαταγή για την αναστολή όλων των
ενεργειών που αφορούν την παραπάνω οικονομική αξίωση και αναμένεται η
νομική άποψη της Δ.Ο.Ν.Υ./Α.Ε.Α. για την οριστική διευθέτηση του θέματος.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η Ομοσπονδία μας παρακολουθεί στενά την πορεία
της ως άνω υπόθεσης, τόσο από την πλευρά των οικονομικών αξιώσεων, όσο και
από αυτήν της παραδειγματικής τιμωρίας των υπαιτίων, ενώ για την όποια περαι-
τέρω εξέλιξη, θα ακολουθήσει νεότερη αλληλογραφία.

Κλήση σε ακρόαση -
Επιστροφή αχρεωστήτης

πληρωμής»

Αναφορικά με τη συγχρηματοδοτούμενη από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση δράση της Επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΑ»,
μετά από παρέμβαση της Π.Ο.ΑΣ.Υ., το ζήτημα της πί-

στωσης του υπολοίπου (2η δόση) της προκαταβολής στους
συναδέλφους μας επιλύθηκε. Ειδικότερα, στις 26-03-
2020, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, κ. Κωνσταν-
τίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ, στον οποίο είχαμε κάνει την παρέμβασή
μας, μας ενημέρωσε ότι, υπεγράφη από τον αρμόδιο για τις

Δημόσιες Επενδύσεις και ΕΣΠΑ Υφυπουργό της Κυβέρνη-
σης, κ. Γιάννη ΤΣΑΚΙΡΗ, η προέγκριση, ύψους 649.000,00
€ και μέχρι τη Δευτέρα θα κατατεθούν τα αναλογούντα χρή-
ματα στους δικαιούχους. Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, εκ-
φράζει την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση των
Υπουργείων και διαβεβαιώνει το αστυνομικό προσωπικό που
εκπροσωπεί ότι θα βρίσκεται πάντα δίπλα του, διασφαλίζον-
τας, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το συμφέρον του.

Επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΑ»: Καταβλήθηκε 
το υπόλοιπο της προκαταβολής 

Υιοθετήθηκαν από το Δ.Σ. του Ταμείου οι προτάσεις των Ομοσπονδιών Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
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Πολλαπλά μηνύματα και λύσεις
προβλημάτων από το κλιμάκιο
της Ομοσπονδίας κατά τη διάρ-

κεια της περιοδείας «στο πεδίο των μα-
χών», παραπλεύρως των ελληνοτουρκι-
κών συνόρων από τις Καστανιές έως το
Δέλτα του Έβρου, όπου εκατοντάδες
συνάδελφοι και συναδέλφισσές μας,
από όλη την Ελλάδα, «φυλάττουν Θερ-
μοπύλες», αποκρούοντας τις πρωτοφα-
νείς προκλήσεις της Τουρκίας με την
οργανωμένη απόπειρα μαζικής προ-
ώθησης μεταναστών και προσφύγων
στη χώρα μας.

Ειδικότερα, στο «οδοιπορικό» συμμε-
τείχαν ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ.
Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, ο Ταμίας κ.
Γεώργιος ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ, το Μέλος της
Εκτελεστικής Γραμματείας κα Σταυρού-
λα ΤΖΑΤΖΑΝΑ και το Μέλος του ΔΣ κ.
Νίκος ΡΗΓΑΣ, καθώς επίσης και τα
προεδρεία των τοπικών Πρωτοβαθμίων
Οργανώσεων, ήτοι των Συνδικαλιστικών
Ενώσεων Αστυνομικών Ορεστιάδας και
Αλεξανδρούπολης, που βιώνουν εδώ
και χρόνια, από κοντά, το οξυμένο με-
ταναστευτικό-προσφυγικό πρόβλημα
και με τις προτάσεις τους συμβάλλουν
στην αντιμετώπισή του.

Η πρώτη «αυτοψία» της αποστολής της
Ομοσπονδίας έγινε στις Καστανιές, στο
«σημείο μηδέν», τη στιγμή που ήταν σε
πλήρη εξέλιξη οι επιθέσεις με βόμβες μο-
λότοφ και χημικά από την αντίπερα όχθη,
θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική ακε-
ραιότητα των ελληνικών δυνάμεων, της
αστυνομίας κυρίως, που είχε προωθηθεί

σε προχωρημένες θέσεις μπροστά και
από αυτές του Ελληνικού Στρατού.

Το κλιμάκιο της Ομοσπονδίας συ-
νάντησε τη θερμή υποδοχή των συνα-
δέλφων μας, οι οποίοι συμμετείχαν στην
επιχείρηση προστασίας των συνόρων,
μη κρύβοντας τον ενθουσιασμό τους
και ζητώντας, όπου ήταν απαραίτητο, τη
συνδικαλιστική τους παρέμβαση με
στόχο την επίλυση προβλημάτων διαμο-
νής και μετακίνησης των εμπλεκομένων
δυνάμεων (διμοιριών, ΟΠΚΕ, κ.λπ.),
εφοδιασμού τους με τα αναγκαία μέσα
για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων
και αντίξοων συνθηκών σε μη οικείο
περιβάλλον και υπό τον κίνδυνο τραυ-
ματισμού κ.ά.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας κα-
ταγράφηκαν ή/και επιλύθηκαν προβλή-
ματα μετά από παρεμβάσεις μας κατά τις
συναντήσεις που έγιναν με τον Γενικό
Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλά-
δας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο
ΣΚΟΥΜΑ, τον Γενικό Περιφερειακό
Αστυνομικό Διευθυντή Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης, Ταξίαρχο κ. Πα-
σχάλη ΣΥΡΙΤΟΥΔΗ, τον επικεφαλής του
Θαλάμου Επιχειρήσεων, καθώς και με
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ.
Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ, ο οποίος μαζί με
τον Εκτελεστικό Διευθυντή του FRONTEX
κ. Fabrice Leggeri επιθεωρούσαν τις
δυνάμεις που συμμετέχουν σε όλη αυτήν
την πρωτοφανή πολεμική επιχείρηση.

Η Ομοσπονδία μας και με αυτήν την
εξόρμησή της στην ακριτική περιοχή του
Έβρου δηλώνει δυναμικά παρούσα στα

γεγονότα, καταδεικνύοντας εμπράκτως
το αμέριστο ενδιαφέρον της, τόσο για
την αποτελεσματική δράση των αστυνο-
μικών δυνάμεων όσο και για την δια-
σφάλισή τους, από κάθε άποψη. Η
εθνική αποστολή, την οποία οι συνά-
δελφοί μας εκπληρώνουν στο ακέραιο,
με εθνική ομοψυχία και αποφασιστικό-

τητα, και μάλιστα, αντιμετωπίζοντας
συγχρόνως έναν άλλο ύπουλο εχθρό,
την πιθανή προσβολή τους από τον φο-
νικό ιό Covid-19, αποτελεί πλέον ση-
μείο αναφοράς του συνδικαλιστικού
μας κινήματος. Θεωρούμε αυτονόητο,
ότι στο προσεχές μέλλον, η πολιτεία,
επιτέλους, θα πράξει το χρέος της, βά-

ζοντας οριστικά τέλος σε όλες τις γνω-
στές, σε όλους, θεσμικές και οικονομι-
κές εκκρεμότητες, έτσι ώστε, αυτοί που
κρατάνε την Ελλάδα όρθια, να αισθά-
νονται όχι μόνο υπερήφανοι, αλλά και
δικαιωμένοι για τους αγώνες που δί-
νουν, οπουδήποτε και οποτεδήποτε,
τους καλεί το καθήκον.

Περιοδεία στο πεδίο των μαχών του  Έβρου
Θεωρούμε αυτονόητο, ότι στο προσεχές μέλλον, η πολιτεία, επιτέλους, θα πράξει το χρέος της

Διπλό μέτωπο άνοιξε η Ομοσπον-
δία στις 11 Μαρτίου 2020 με
στόχο τη δημοσιοποίηση των

προβλημάτων των αστυνομικών που δί-
νουν μάχες κατά μήκος των ελληνο-
τουρκικών συνόρων, απαντώντας απο-
τελεσματικά στην πρωτοφανή πρόκληση
της Τουρκίας να διευκολύνει τις μετα-
ναστευτικές και προσφυγικές ροές μέ-
σω της χώρας μας προς την Ευρώπη.

Κλιμάκιο της Ομοσπονδίας με επικε-
φαλής τον Πρόεδρο αυτής κ. Γρηγόρη
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, επισκέπτεται περιοχές του
Έβρου, ενώ το μέλος της Εκτελεστικής
Επιτροπής της EuroCOP και Πρόεδρος
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Δυτικής Αττικής, Γεώργιος ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
συμμετέχει στην Εαρινή σύνοδο της Συ-

νομοσπονδίας των ευρωπαίων αστυνο-
μικών, η οποία πραγματοποιείται στο
Πόρτο της Πορτογαλίας. Η Ομοσπονδία
μας στέλνει για άλλη μια φορά ηχηρό μή-
νυμα αλληλεγγύης και υποστήριξης όλων
των συναδέλφων/συναδελφισσών μας
στις ακριτικές περιοχές της χώρας και
τους εκφράζει την αμέριστη συμπαράστα-
σή της στις δύσκολες και επικίνδυνες
συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζουν.
Μας κάνουν υπερήφανους για την απο-
τελεσματική τους συμβολή στην αντιμε-
τώπιση ενός προβλήματος με διεθνείς
διαστάσεις, αλλά την ίδια ώρα οφείλουμε
να επισημαίνουμε και να αναδεικνύουμε
τα προβλήματα που ανακύπτουν. Υπάρ-
χουν πολλά προβλήματα, τα οποία η πο-
λιτεία καλείται άμεσα να επιλύσει, προνο-

ώντας ότι η έκτακτη κατάσταση στον
Έβρο θα έχει προφανώς διάρκεια.

Την ίδια ώρα, οφείλουμε να ευχαρι-
στήσουμε την Πρόεδρο της EuroCOP κα
Angels Bosch, η οποία, ανοίγοντας σή-
μερα τις εργασίες της Εαρινής Συνόδου
στο Πόρτο, αναφέρθηκε ευθέως στη
φύλαξη των ελληνικών-ευρωπαϊκών
συνόρων από την Ελληνική Αστυνομία,
τονίζοντας ότι οι Έλληνες αστυνομικοί
έχουν αφεθεί μόνοι τους να αντιμετω-
πίσουν ένα τεράστιο πρόβλημα. Ανα-
φέρθηκε, επίσης, στις επιθέσεις που δέ-
χτηκαν πρόσφατα οι αστυνομικοί τόσο
στη Λέσβο όσο και στη Χίο, λέγοντας
χαρακτηριστικά ότι όπου οι άλλοι πρω-
ταγωνιστές αποτυγχάνουν, καλούνται τα
στελέχη της αστυνομίας να αντιμετωπί-

σουν τις συνέπειες αυτής της αποτυχίας.
Κάλεσε μάλιστα τους πολιτικούς της Ευ-
ρώπης να αντιληφθούν ότι οι αστυνομι-
κοί δέχονται παντού μεγάλες πιέσεις,
όσο ποτέ άλλοτε αυτήν την περίοδο, και
επιβάλλεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή

εκ μέρους τους στη λειτουργία των
αστυνομιών, διότι σε ενάντια περίπτωση
το τίμημα το πληρώνει ολόκληρη η κοι-
νωνία. Οι αστυνομικοί αξίζουν πολύ πε-
ρισσότερα από το να αντιμετωπίζονται
απλά ως αναλώσιμοι, τόνισε.

ΗΓραμματεία Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ., με
αφορμή τη Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
χαιρετίζει τους διαχρονικούς αγώνες των γυ-

ναικών για ίσα δικαιώματα και σεβασμό στις ιδιαιτε-
ρότητες του γυναικείου φύλου, ιδίως δε χαιρετίζει
τους αγώνες του γυναικείου πληθυσμού της Ελλη-
νικής Αστυνομίας για την εξάλειψη κάθε είδους στε-
ρεοτύπων και διακρίσεων που υπήρχαν ανάμεσά μας
και αποτελούσαν εμπόδιο στην αποτελεσματικότερη

συμβολή του στον κοινό μας στόχο. Η Ελληνίδα
Αστυνομικός, αξίζει θαυμασμού και συγχαρητηρίων
γιατί κατάφερε να τιμήσει τη στολή του Έλληνα
Αστυνομικού, με την ισότιμη συμμετοχή της στη μάχη
κατά του εγκλήματος και της ανομίας, κερδίζοντας
έτσι και το θαυμασμό της ελληνικής κοινωνίας, η
οποία έχει μεγάλες προσδοκίες από όλους μας.

Η Ομοσπονδία μας, μέσω και της λειτουργίας
της Γραμματείας Γυναικών, αφουγκράζεται καθη-

μερινά τις αγωνίες και τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν οι Συναδέλφισσές μας σε όλη τη χώρα
και δεν θα κουράζεται να επισημαίνει ότι η αντι-
μετώπισή τους απαιτεί συστράτευση και ενότητα.

Με «όπλο» τις κατακτήσεις του γυναικείου κι-
νήματος, επαγρυπνούμε καθημερινά, απο-
κρούουμε κάθε αναχρονιστική και επιζήμια αντί-
ληψη και υψώνουμε ασπίδα προστασίας στην Ελ-
ληνίδα Αστυνομικό. Οι καιροί είναι κρίσιμοι, οι

προκλήσεις πολλές και απρόβλεπτες, όπως δεί-
χνουν και τα τελευταία γεγονότα με τη μετανα-
στευτική και προσφυγική κρίση κατά μήκος των
ελληνοτουρκικών συνόρων.

Άνδρες και Γυναίκες της Ελληνικής Αστυνο-
μίας, ας απαντήσουμε ενωμένοι όσο ποτέ σε
όποιους επιβουλεύονται την ασφάλεια της πατρί-
δας μας, τιμώντας έτσι, κατά τον καλύτερο τρόπο,
και τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας!

Αποκρούουμε κάθε αναχρονιστική και επιζήμια αντίληψη 
και υψώνουμε ασπίδα προστασίας στην Ελληνίδα Αστυνομικό

Διπλό μέτωπο άνοιξε η Ομοσπονδία 

ΗΈνωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων, με έγ-
γραφό της αναφέρθηκε σε ένα θέμα που ανέκυψε εν
μέσω πανδημίας και που έπρεπε να αντιμετωπιστεί από

το Αρχηγείο άμεσα, καθόσον άπτεται της διευρωπαϊκής αστυ-
νομικής συνεργασίας. Τονίσαμε λοιπόν προς το Αρχηγείο ότι
εκείνο που απασχολεί τους συναδέλφους μας που υπηρετούν
αυτή τη στιγμή στη μεθόριο είναι ότι όσοι συνάδελφοί τους
καταφθάνουν από άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να ενισχύ-
σουν στο πλαίσιο της FRONTEX τα μέτρα φύλαξης των κοι-
νών μας συνόρων, δεν ακολουθούν τα γενικά μέτρα πρόλη-

ψης και προστασίας από τον φονικό ιό COVID-19, με απο-
τέλεσμα να υπάρχει κενό ασφαλείας και οι συνάδελφοί μας
δικαίως να αισθάνονται εκτεθειμένοι σε πιθανή μόλυνση.

Παρακαλούμε, να λάβετε υπόψη σας τη σοβαρότητα του
θέματος και να ενεργήσετε αναλόγως για τη θωράκιση της
αστυνομικής δύναμης που συνεργάζεται με τη FRONTEX,
εξασφαλίζοντας την αυστηρή τήρηση των κανονισμών και
εκ μέρους της ενισχυτικής δύναμης με στόχο την εγγύηση
της αποτελεσματικής εφαρμογής του αναγκαίου σχεδίου φύ-
λαξης των κοινών ευρωπαϊκών μας συνόρων.

Θωράκιση της αστυνομικής δύναμης
που συνεργάζεται με τη FRONTEX



ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ6 ΝέαΑστυνομία Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος 2020

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ., λαμβάνοντας τα προσήκοντα μέτρα πρόληψης από τον φονικό ιό Covid-19, εργάζεται για την επίλυση προβλημάτων

Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου Π.Ο.ΑΣ.Υ. 
Συνεδρίασε στις 30 Απριλίου 2020, εξ απο-

στάσεως και μέσω εφαρμογής τηλεδιάσκε-
ψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπον-

δίας, με θέμα Ημερήσιας Διάταξης την ενημέρωσή
του για τις ενέργειες της Εκτελεστικής Γραμματείας,
κατά τη διάρκεια της πρωτόγνωρης περιόδου που
διανύουμε, όπου, ως γνωστόν κυριαρχεί η εφαρ-
μογή των σχεδίων της Κυβέρνησης για την αντι-
μετώπιση της πανδημίας.

Η Ομοσπονδία, όπως επισημάνθηκε τόσο από
τον Πρόεδρο, κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ όσο και
από τον Γενικό Γραμματέα, κ. Γιώργο ΠΑΠΑΤΣΙΜ-
ΠΑ, από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε και στη
χώρα μας η υγειονομική κρίση, κι ενώ ακόμα η
προσοχή όλων μας ήταν στραμμένη στο μέτωπο
του Έβρου και της νησιωτικής χώρας για την από-
κρουση των μεταναστευτικών ροών, σήμανε συ-
ναγερμό και κάλεσε το συνδικαλιστικό μας κίνημα
να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, παρέχοντας
στήριξη σε κάθε συναδέλφισσα και συνάδελφο,
που κλήθηκε να συνδράμει στην εφαρμογή του γε-
νικού σχεδιασμού της κυβέρνησης, μέσω διαφό-
ρων πρωτόγνωρων αστυνομικών δράσεων και πα-
ρεμβάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Και τούτο,
τονίζοντας ότι πρέπει να εφαρμοστούν οι κανόνες
υγιεινής και ασφάλειας, να διατεθεί ο αναγκαίος

εξοπλισμός και να δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες
και κατευθύνσεις σε όσους κινδυνεύουν να μολυν-
θούν από τον «κορωνοϊό».

Όλο αυτό το διάστημα η Ομοσπονδία βρέθηκε και
βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με όλες
τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις, παρεμβαίνοντας με
βάση και τα δικά τους αιτήματα, προτάσεις και πα-
ρατηρήσεις, σε κάθε αρμόδιο κυβερνητικό και μη
φορέα. Η συμβολή τους στην ανάδειξη των προ-
βλημάτων και των δυσκολιών που συναντούν οι
συναδέλφισσές και οι συνάδελφοι μας είναι καθο-
ριστική και αυτό καταδεικνύεται από τον όγκο της
αλληλογραφίας και τις απευθείας επικοινωνίες με
την Ηγεσία και τα αρμόδια Υπουργεία, δεδομένου
ότι ο υπηρεσιακός μηχανισμός στην αρχή ήταν ανέ-
τοιμος και ελλιπής η αντίδρασή του, χωρίς μνημόνια
ενεργειών και με πολλά άλλα προβλήματα. Βελτιώ-
θηκε, ωστόσο, η αστυνομική αντίδραση με τις κα-
θοριστικές μας παρεμβάσεις, οι οποίες υπήρξαν
τεκμηριωμένες και αποστομωτικές, με βάση τις πε-
ριγραφές καταστάσεων που βίωναν οι συνάδελφοί
μας σε πολλές περιοχές της χώρας ταυτόχρονα.

Όπως προκύπτει και από τα έγγραφα που έχουν
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας, το
συνδικαλιστικό μας κίνημα έπαιξε καταλυτικό ρόλο
στον εφοδιασμό πολλών Αστυνομικών Υπηρεσιών

με υγειονομικό υλικό, στην απολύμανση κρατητη-
ρίων και στην καθαριότητα εγκαταστάσεων, στην
αντιμετώπιση ζητημάτων με τις μεταγωγές και τη
μεταφορά αλλοδαπών κρατουμένων από τη νησιω-
τική Ελλάδα και άλλα.

Επίσης, παρεμβάσεις έγιναν αμέσως για την
προστασία των πληρωμάτων των περιπολικών με
προσθήκη προστατευτικών μέσων, για την εφαρ-
μογή των εκτάκτων μέτρων στις δικαστικές αίθου-
σες, για την επέκταση της χορήγησης αδειών ειδι-
κού σκοπού, για τη δύναμη της FRONTEX, για την
αναστολή εκτέλεσης του περιοριστικού όρου εμ-
φάνισης ατόμων στα αστυνομικά καταστήματα, αλ-
λά και για πολλά άλλα πάγια αιτήματα, όπως η αύ-
ξηση των οργανικών θέσεων, η στελέχωση συγ-
κριμένων Υπηρεσιών Διευθύνσεων Αστυνομίας, οι
προσλήψεις νέων αστυφυλάκων, η διερεύνηση κα-
ταγγελιών για επίμεμπτες συμπεριφορές διοικούν-
των, η χορήγηση αλεξίσφαιρων γιλέκων και κρα-
νών, η προμήθεια νέων οχημάτων κ.λπ.

Από τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών, κ. Βασίλειο
ΠΑΝΤΑΖΗ το Δ.Σ. ενημερώθηκε για τις ενέργειες
της Ομοσπονδίας όσον αφορά το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
και ειδικότερα για την υιοθέτηση των προτάσεων
(Π.Ο.ΑΣ.Υ. – Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.), σχετικά με τη μείωση
του ετήσιου επιτοκίου, του κατώτατου ορίου των

καθαρών αποδοχών και τον επιπλέον χρόνο ενη-
μέρωσης στα φετινά δάνεια του Ταμείου μας, ενώ
τονίστηκε ότι το οικονομικό μας διεκδικητικό μέ-
τωπο είναι ενεργό και κανείς δεν δικαιούται να λοι-
δορεί την Ομοσπονδία και τις προσπάθειες που γί-
νονται ώστε να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, τέθηκαν από
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ζητήματα που
ήδη προαναφέραμε και για τα οποία έχουν γίνει οι
αναγκαίες παρεμβάσεις από την Ομοσπονδία μας.

Τέλος, οφείλουμε να τονίσουμε ότι η πρωτόγνω-
ρη υγειονομική κρίση προκάλεσε πρωτόγνωρες
συνθήκες εργασίας και για το συνδικαλιστικό μας
κίνημα, το οποίο, ωστόσο, στάθηκε στο ύψος των
περιστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις απαι-
τήσεις της «βάσης» αφετέρου δε τις οξυμένες ανάγ-
κες της κοινωνίας μας. Από την προσεχή εβδομάδα,
η χώρα εισέρχεται σε μια νέα φάση από την οποία
θα κριθεί καθοριστικά και η εξέλιξη των πραγμάτων
σε πολλά επίπεδα. Ως Ομοσπονδία, δηλώνουμε
ενεργητικά παρόντες σε όλα τα μέτωπα, γνωρίζον-
τας ότι μπορεί ο αγώνας να είναι μακρύς και δύ-
σκολος, δεν μας απομένει όμως άλλος δρόμος από
το να διεκδικούμε την ικανοποίηση των αιτημάτων
μας με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, χωρίς λαϊ-
κισμούς και εσωτερικούς ανταγωνισμούς.

Προχωράμε ενωμένοι, ισχυροί

Συνεδρίασε στις 31 Μαΐου 2020, μέσω τηλε-
διάσκεψης, το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και
ενημερώθηκε για τις δράσεις της Εκτελεστι-

κής Γραμματείας στο διαρρεύσαν, από την προ-
ηγούμενη συνεδρίαση, διάστημα, με δεδομένο ότι
η Π.Ο.ΑΣ.Υ. συνεχίζει αδιάλειπτα την πορεία της,
λαμβάνοντας τα προσήκοντα μέτρα πρόληψης από
τον φονικό ιό Covid-19.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, κ. Γρηγόρης ΓΕ-
ΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, ενόψει και της κανονικότητας που
ξεκίνησε από σήμερα, εστίασε στο διεκδικητικό
πλαίσιο που επικυρώθηκε πρόσφατα από το Σώμα
του 30ου Συνεδρίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ., κυρίως όμως,
στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση - ανωτατοποίηση
των Αστυνομικών Σχολών και στη θεσμοθέτηση
ενός σύγχρονου βαθμολογίου, προσαρμοσμένου
στις τρέχουσες ανάγκες και τα νέα ασφαλιστικά
δεδομένα. Ειδικότερα, για την εκπαιδευτική μεταρ-
ρύθμιση είπε ότι λαμβάνει θετικά μηνύματα από την
Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ για το βαθ-
μολόγιο ανέφερε ότι η πρόταση της Π.Ο.ΑΣ.Υ., πριν
κατατεθεί, θα υποστεί την επεξεργασία από την αρ-
μόδια Ομάδα εργασίας και τα λοιπά όργανα της
Ομοσπονδίας (Δ.Σ. και Ε.Γ.), ώστε να ληφθούν
υπόψη όλες οι θέσεις και να καλύψει αυτή όλο το
εύρος των βαθμολογικών αδικιών. Τέλος, αναφέρ-
θηκε, στις προηγούμενες πρόσφατες αποφάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διενέργεια νέου
Πανελλαδικού Συνεδρίου, υπό την προϋπόθεση της
τήρησης των απαραίτητων μέτρων υγιεινής.

Ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας, κ.

Γιώργος ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ, αναφέρθηκε αναλυτικά
στις παρεμβάσεις μας, είτε προς την Πολιτική και
Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, είτε
προς άλλους αρμόδιους Φορείς και Υπουργεία, με
βάση τα αιτήματα των Πρωτοβάθμιων Οργανώσε-
ων, που είχαν κατά βάση αντικείμενο πολλά υπη-
ρεσιακά προβλήματα, λόγω της πανδημίας και των
μέτρων που εφαρμόζονταν, αλλά και αιτήματα που
αφορούν το αστυνομικό προσωπικό. Ειδικότερα,
ενημέρωσε το Δ.Σ. για τη χορήγηση των αδειών ει-
δικού σκοπού, καθώς επίσης και για τις προτάσεις
αναφορικά με την παράταση των κανονικών αδει-
ών 2019 - αίτημα που έγινε αποδεκτό από την
Ηγεσία και υπάρχει πλέον η δυνατότητα λήψης των
κανονικών αδειών, έως 31 Οκτωβρίου 2020, εξαι-
ρουμένης, βεβαίως, της περιόδου των θερινών
αδειών.

Ο Γ.Γ. αναφέρθηκε και στα αιτήματα που αφο-
ρούσαν στην ενίσχυση των Αστυνομικών Υπηρε-
σιών (Α.Τ. Λευκού Πύργου κ.ά.), στην ορθολογική
διαχείριση του αστυνομικού προσωπικού (ευπαθείς
στόχοι), στην προστασία των δικαιωμάτων του
αστυνομικού προσωπικού, αλλά και σε ζητήματα
υγειονομικής φύσεως (κέντρα κράτησης, 424 ΓΣΝ
κ.λπ.).

Ένα άλλο θέμα που αναδείξαμε ήταν τα προβλή-
ματα με τις μεταγωγές και τη μη τήρηση των κα-
νόνων υγιεινής και ασφάλειας κατά τη διάρκεια της
πανδημίας, ενώ υπήρξαν παρεμβάσεις για τα προ-
βλήματα στις δομές φιλοξενίας μεταναστών λόγω
κρουσμάτων κορωνοϊού, αλλά και λόγω μη τήρη-

σης των προβλεπόμενων κανονισμών λειτουργίας
των κέντρων αυτών. Ζητήσαμε να χορηγηθούν τα
αναγκαία εφόδια και τα προστατευτικά μέσα που
προβλέπονται, ώστε να μην κινδυνεύουν κατά την
ενάσκηση των καθηκόντων τους οι συνάδελφοί
μας σε όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες και να επι-
τελούν τα καθήκοντά τους κατά τον καλύτερο τρό-
πο, προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.

Συνεχίσαμε, επίσης, τις προσπάθειες για την
υλοποίηση της δέσμευσης της κυβέρνησης ανα-
φορικά με το «πόθεν έσχες» παρελθόντων ετών,
διεκδικώντας οριστική λύση του προβλήματος με
τη διαγραφή των επιβληθέντων προστίμων ενώ ζη-
τήσαμε από το Αρχηγείο να προβεί στις απαραίτη-
τες ενέργειες, ώστε να ξεκινήσει η αναγνώριση της
μάχιμης πενταετίας για τους κατατασσόμενους από
01-01-2011, καθώς τα αιτήματά τους δεν διεκ-
περαιώνονται.

Η Ομοσπονδία, τέλος, αγωνίστηκε για να αυξη-
θεί ο αριθμός των εισαχθέντων στις Αστυνομικές
Σχολές φέτος, και πέτυχε, όπως προκύπτει και από
τη σχετική Προκήρυξη, την εισαγωγή 730 σπου-
δαστών στη Σχολή Αστυφυλάκων και 70 στη Σχολή
Αξιωματικών. Πρόκειται για θετική εξέλιξη - πάγιο
αίτημα του συνδικαλιστικού μας κινήματος από τό-
τε που είχε μειωθεί δραστικά ο αριθμός των εισα-
κτέων στις Σχολές, λόγω των μνημονίων. Έτσι
υλοποιήθηκε και η δέσμευση που έχει αναληφθεί
στα Γενικά μας Συμβούλια από τον Υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη.

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, κ. Βασίλης ΠΑΝ-

ΤΑΖΗΣ, αναφέρθηκε στην επίλυση του διαχρονικού
αιτήματος της Ομοσπονδίας μας για τη χορήγηση
της εφάπαξ παροχής στους ασφαλισμένους του
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., πριν από τη συμπλήρωση 30 ετών
υποχρεωτικής ασφάλισης. Επίσης, ενημέρωσε για
την ουσιαστική παρέμβαση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στο
σκάνδαλο των κλήσεων ακρόασης και επιστροφής
αχρεωστήτης πληρωμής σε συναδέλφους που έλα-
βαν προκαταβολικά χρήματα πριν είκοσι δύο (22)
έτη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή, τό-
σο της επίδοσης των εν λόγω κλήσεων, όσο και
της έκδοσης πράξεων καταλογισμού στους ενδια-
φερόμενους. Τέλος, αναφέρθηκε στις νέες διορ-
θωμένες βεβαιώσεις αποδοχών που αναρτήθηκαν
από 18-05-2020 στο Pol και στο Taxis μετά από
τις στοχευμένες ενέργειες του συνδικαλιστικού μας
κινήματος.  

Απαντώντας σε ερωτήματα μελών του Δ.Σ., ανα-
φορικά με το μείζον ζήτημα της ανωτατοποίησης
της Σχολής Αστυφυλάκων, ο Γραμματέας του Δ.Σ.,
κ. Χρήστος ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ, ανέπτυξε εκ νέου την
ολοκληρωμένη και επιστημονικά καταρτισμένη πά-
για θέση της Ομοσπονδίας μας, η οποία σημείωσε
ότι είναι η ίδια τα τελευταία τέσσερα (4) έτη.

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, τόνισε, κλείνον-
τας ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ., κ. Γρηγόρης ΓΕ-
ΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, παραμένει ενωμένο και ισχυρό, ενώ
συνεχίζει να μάχεται καθημερινά για τα προβλήμα-
τα των συνάδελφων και να διεκδικεί ένα καλύτερο
και δίκαιο μέλλον για όλους τους εργαζόμενους
στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΗΟμοσπονδία στο πλαίσιο λήψης μέτρων διά-
δοσης του κορωνοϊού, σύμφωνα με τα δια-
λαμβανόμενα στην από 11-03-2020 Πράξη

Νομοθετικού Περιεχομένου και στην υπ’ αριθ. ΔΙ-
ΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874 από 12-03-2020 Εγ-
κύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ανακοίνωσε
στις 14 Μαρτίου 2020 ότι θα συνεχίσει κανονικά τη
λειτουργία της, προσαρμόζοντας όμως τους τρόπους
επικοινωνίας της, έτσι ώστε να περιοριστούν οι επα-
φές στις απολύτως αναγκαίες. Ειδικότερα, οι τρόποι

επικοινωνίας που προτείνονται είναι:
α) Κατά κύριο λόγο μέσω ηλεκτρονικής αλληλο-

γραφίας (e-mail).
β) Εναλλακτικώς και όπου δεν είναι εφικτή η απο-

στολή e-mail μέσω τηλεομοιότυπου (fax).
γ) Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις μέσω αυ-

τοπρόσωπης παρουσίας, κατόπιν τηλεφωνικής
συνεννόησης με τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής
Γραμματείας, τους Αντιπροέδρους και τον Γενικό
Γραμματέα αυτής.

δ) Ταχυδρομικά (Μεσογείων 96 Αθήνα - 115 27).
Επισημαίνεται ότι, τα προληπτικά μέτρα που λαμ-

βάνονται για τον περιορισμό της διάδοσης του κο-
ρωνοϊού, όπως τονίζει και το Υπουργείο Υγείας, είναι
μέτρα ατομικής και συλλογικής ευθύνης όλων μας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας στην εξ’ αποστάσεως συνεδρίαση των
μελών του, αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή του
Έκτακτου Πανελλαδικού Συνεδρίου, που είχε προ-
γραμματιστεί για 21 και 22 Μαρτίου, σε μεταγενέ-

στερη ημερομηνία, μετά την άρση των περιοριστικών
μέτρων, για την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.
Χρήστος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ, ευχαρίστησε τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου για την ευελιξία, την απο-
φασιστικότητα, καθώς και την άριστη συνεργασία
τους και τόνισε ότι το σύνθημα του 30ου Τακτικού
Πανελλαδικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας, ότι
«…δεν χωρούν μικροπολιτικές», είναι πιο επίκαιρο
από ποτέ.

Η Ομοσπονδία στις επάλξεις του αγώνα και εν μέσω πανδημίας
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Στην πλάτη της Ελληνίδας και του Έλληνα
Αστυνομικού δεν χωρούν μικροπολιτικές

Πραγματοποιήθηκε (3 & 4 Μαρτίου 2020)
στην Αθήνα, το 30ο Ετήσιο Πανελλαδικό
Συνέδριο των Αντιπροσώπων των 58 Πρω-

τοβαθμίων Οργανώσεών μας, σύμφωνα με τις
ομόφωνες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ομοσπονδίας μας και όπως προβλέπεται από
τις καταστατικές διατάξεις για την σύγκλησή του το
πρώτο 3μηνο εκάστου έτους, προκειμένου να τύ-
χουν έγκρισης ο Διοικητικός Απολογισμός, ο Οι-
κονομικός Απολογισμός και κυρίως ο Προϋπολο-
γισμός εσόδων - εξόδων για την επόμενη χρήση.
Οι Σύνεδροι υπερψήφισαν με συντριπτική πλειοψη-
φία, τόσο τον Διοικητικό Απολογισμό, όσο και τον
Οικονομικό Απολογισμό, καθώς και τον Προϋπο-
λογισμό της Διοίκησης.

Την 1η ημέρα των εργασιών και μετά την εκλογή
του προεδρείου του Συνεδρίου, κατατέθηκαν εκ μέ-
ρους Αντιπροσώπων αιτήσεις - προτάσεις μετατρο-
πής του Τακτικού Συνεδρίου σε εκλογοαπολογιστι-
κό, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις, επικα-
λούμενοι το υψηλό κόστος διεξαγωγής δυο Συνε-
δρίων εντός του ιδίου έτους, δεδομένου ότι η θητεία
της παρούσας Διοίκησης λήγει τον προσεχή Σεπτέμ-
βριο. Η πρόταση τέθηκε σε μυστική ψηφοφορία,
όπως ορίζεται από το καταστατικό, και εν συνεχεία,
υπερψηφίστηκε από το κυρίαρχο σώμα των Αντι-
προσώπων, οπότε οι εργασίες ξεκίνησαν κανονικά,
λαμβάνοντας υπόψη και τις πρόσφατες εξελίξεις,
αφενός με το μείζον εθνικό ζήτημα με τις τουρκικές
προκλήσεις κατά μήκος των χερσαίων και θαλασ-
σίων συνόρων μας, αφετέρου δε με την εξάπλωση
του «κορονοϊού» που ουδείς μπορεί να προβλέψει
τι επιπτώσεις θα έχει τους επόμενους μήνες.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, κ. Γρηγόρης ΓΕ-
ΡΑΚΑΡΑΚΟΣ καλωσόρισε τους Αντιπροσώπους και
ευχήθηκε οι εργασίες του Συνεδρίου να διεξαχθούν
με πνεύμα ενότητας και χωρίς άγονες αντιπαραθέ-
σεις, καθόσον το Συνέδριο αυτό διεξάγεται σε μια
κρίσιμη για την πατρίδα μας περίοδο και με τη σκέ-
ψη όλων μας σε όσες και όσους συναδέλφους φυ-
λάττουν Θερμοπύλες, δηλώνοντας σθεναρά «πα-
ρών» σε ένα πρωτόγνωρο εθνικό προσκλητήριο
αγώνα. Τέλος μίλησε για την ωριμότητα που πρέπει
να επιδείξει το συνδικαλιστικό μας κίνημα με στόχο
την επίλυση χρόνιων αιτημάτων μας.

Ακολούθησε η αναλυτική παράθεση των πε-
πραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου από τον
Γενικό Γραμματέα, κ. Γιώργο ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ, τον
Ταμία, κ. Γιώργο ΚΟΥΛΙΑΚΗ, και τον Πρόεδρο της
Ελεγκτικής Επιτροπής κ. Αλέξανδρο ΚΑΛΕΥΡΑ και
από την μυστική ψηφοφορία που διεξήχθη, οι Σύ-
νεδροι με συντριπτική πλειοψηφία, τα ενέκριναν.

Στην επίσημη έναρξη των εργασιών, παρέστησαν
και τίμησαν την Ομοσπονδία μας, ο εκπρόσωπος
του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης και του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ που απουσίαζε λόγω εκτάκτων εθνι-
κών αναγκών, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τά-
ξης, κ. Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ, ο εκπρόσωπος
του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ, Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ρω-
γών κ. ΦΙΛΟΘΕΟΣ, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και
Αθλητισμού, κ. Λευτέρης ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ, ο εκπρό-
σωπος του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αλέξη ΤΣΙ-
ΠΡΑ, Βουλευτής, κ. Γιάννης ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ, ο εκ-
πρόσωπος της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής,
κας Φώφης ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, Βουλευτής Επικρατείας
κ. Γιώργος ΚΑΜΙΝΗΣ, ο εκπρόσωπος του ΓΓ του
ΚΚΕ, κ. Δημητρίου ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ, κ. Γιώργος
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ, ο εκπρόσωπος του Προέδρου της Ελ-
ληνικής Λύσης, κ. Κυριάκου ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, Διευ-
θυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, κ. Βασίλει-

ος ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ, ο εκπρόσωπος του Δημάρχου
Αθηναίων, κ. Κώστα ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, Αντιδήμαρ-
χος κ. Ελευθέριος ΣΚΙΑΔΑΣ, ο Αρχηγός της Ελλη-
νικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Μιχαήλ ΚΑ-
ΡΑΜΑΛΑΚΗΣ, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής
Αττικής, Υποστράτηγος κ. Γεώργιος ΓΙΑΝΝΙΝΑΣ, ο
Διοικητής Ασφαλείας Αττικής, Υποστράτηγος κ.
Πέτρος ΤΖΕΦΕΡΗΣ, ο Προϊστάμενος Κλάδου Δι-
οικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμι-
κού/Α.Ε.Α., Υποστράτηγος κ. Χρήστος ΚΟΝΔΥ-
ΛΗΣ, ο Πρόεδρος του ΤΕΑΠΑΣΑ, Ταξίαρχος κ. Βα-
σίλειος ΒΡΑΝΤΖΑΣ, ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΞΙ.Α., κ.
Ιωάννης ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ, ο Πρόεδρος της ΠΟ-
ΕΥΠΣ, κ. Δημήτριος ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ο Πρόεδρος
της ΕΑΠΣ, κ. Γεώργιος ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ, ο Πρόεδρος
της ΠΟΜΕΝΣ, κ. Βασίλειος ΡΩΤΑΣ, ο Πρόεδρος
της ΠΟΑΣΑ, κ. Ευάγγελος ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ο
Πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος της ΙΡΑ, κ. Ιωάν-
νης ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ, ο Πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας Πολιτικών Υπαλλήλων Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης, κ. Γεώργιος ΚΟΛΟΒΟΣ, η Γραμματέας και
το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλό-
γου ΑΞ.Ι.Α., κα Χριστίνα ΤΣΕΤΟΥΡΑ και κα Διονυ-
σία ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου έγιναν
εισηγήσεις για θέματα πρόληψης, υγιεινής και ασφά-
λειας, καθώς και για τους επαγγελματικούς κινδύνους
σε υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία, από την
Γενική Διευθύντρια Ινστιτούτου PROLEPSIS, κα
Αφροδίτη ΒΕΛΟΥΔΑΚΗ και την Ειδική Ιατρό Εργα-
σίας - Δημόσιας Υγείας και πρώην Γενική Διευθύντρια
Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, κα Αναστα-
σία ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, η οποία εκπροσωπούσε την
Πρόεδρο του Ινστιτούτου PROLEPSIS, Καθηγήτρια
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ κα Αθηνά ΛΙΝΟΥ.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις – ομιλίες Μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου και δεκάδων Συνέδρων, οι
οποίοι μίλησαν με ιδιαίτερη συγκίνηση για την αυ-
θόρμητη συμμετοχή αστυνομικών στα μέτρα ενί-
σχυσης των δυνάμεων που υπηρετούν αυτήν την
περίοδο στη μεθόριο, ενώ κατατέθηκαν προτάσεις
και προβληματισμοί για την ενδυνάμωση του αγώ-
να μας και τον εμπλουτισμό του διεκδικητικού μας
πλαισίου, όπως αυτό αποτυπώθηκε στο ψήφισμα
και εγκρίθηκε από τους Συνέδρους. Η διαδικασία
των εκλογών που αποφασίστηκε την 1η ημέρα των
εργασιών του Συνεδρίου δεν ολοκληρώθηκε, επει-
δή ανεστάλη με προσωρινή διαταγή του Προέδρου
υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών, μετά από αί-
τηση ασφαλιστικών μέτρων της Ένωσης Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Φωκίδας.

Η Ομοσπονδία μας, μετά την ολοκλήρωση των
εργασιών του 30ου Τακτικού Πανελλαδικού Συνε-
δρίου, ενωμένη και δυνατή, ύστερα από την συν-
τριπτική στήριξη που παρείχαν οι Σύνεδροί της στο
έργο και στην οικονομική διαχείριση του Προ-
εδρείου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. (434 και πλέον ψήφοι υπέρ
του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού,
έναντι 41 κατά), συνεχίζει τις αγωνιστικές δράσεις
της, με μοναδικό αντίπαλο τα προβλήματα των συ-
ναδέλφων αστυνομικών, στις ιδιαίτερα κρίσιμες
συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας.

Το Πρωτοδικείο Αθηνών ΑΠΕΡΡΙΨΕ στη συνέ-
χεια τις αιτήσεις χορήγησης Προσωρινής Διαταγής
για διορισμό Προσωρινής Διοίκησης της Π.Ο.ΑΣ.Υ.,
όλων όσων το αιτήθηκαν!

Η Πρόεδρος του Δικαστηρίου αποφάσισε ότι δεν
υπάρχει έλλειψη Διοίκησης της Ομοσπονδίας μας,
καθώς δεν υφίσταται ρητή παραίτηση, ούτε μπορεί
να συναχθεί σιωπηρή παραίτηση των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων.

Ευχαριστούμε δημόσια το νομικό σύμβουλο της
Ομοσπονδίας μας, κ. Χαράλαμπο ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ,
καθώς και τους κ. Βάιο ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ, κ. Αλκι-
βιάδη ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟ και κ. Ιωάννη ΠΟΡΤΟΚΑΛΗ
που παρέστησαν στο προαναφερόμενο δικαστήριο.

Επίσης, ευχαριστούμε όλα τα Πρωτοβάθμια Σω-
ματεία, αλλά και τους απλούς συναδέλφους για την
αυθόρμητη και δυναμική στήριξή τους στο Προ-
εδρείο της Ομοσπονδίας.

Το αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοίκηση
της Π.Ο.ΑΣ.Υ. συνεχίζουν δυνατά το έργο τους.

Οι εργασίες του 30ου Ετήσιου Πανελλαδικού Συνεδρίου των Αντιπροσώπων των 58 Πρωτοβαθμίων Οργανώσεών μας
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Το διεκδικητικό πλαίσιο της Ομοσπονδίας 
μετά το 30ό τακτικό συνέδριο 

Εμείς οι αντιπρόσωποι των 58
Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας

Αστυνομικών Υπαλλήλων, λαμβάνον-
τας υπόψη την 30ετή λειτουργία του
συνδικαλιστικού μας κινήματος, τις με-
γάλες ιστορικές του κατακτήσεις και
όσα δεν έχουν επιτευχθεί έως σήμερα
παρά το γεγονός ότι διαχρονικά πολλοί
και διάφοροι κυβερνώντες έχουν συν-

ταχθεί με το δίκαιο του αγώνα μας, αλ-
λά όταν καταλαμβάνουν κυβερνητικούς
θώκους περί άλλων τυρβάζουν,

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για τη διαχρο-
νική ολιγωρία των κυβερνώντων όσον
αφορά τη μη επίλυση υπερώριμων αι-
τημάτων μας,

ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ την αγωνία μας για το
μέλλον της Ελληνικής Αστυνομίας, του
οργανισμού που ορκιστήκαμε να υπηρε-

τήσουμε και υπηρετούμε με υψηλό αί-
σθημα δημοκρατικής ευθύνης και προ-
σφοράς,

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΜΕ την αγωνιστική
μας διάθεση και την αποφασιστικότητά
μας να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε
για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες και
τις απαιτήσεις του Έλληνα και της Ελ-
ληνίδας Αστυνομικού που εκπροσω-
πούμε,

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕ κάθε αρμόδιο
κυβερνητικό και μη αξιωματούχο ότι η
κλεψύδρα των ανέξοδων υποσχέσεων
και των αόριστων δεσμεύσεων έχουν
παρέλθει ανεπιστρεπτί.

Επιστροφή στην «κανονικότητα» για
μας σημαίνει μια ουσιαστική εθνική πο-
λιτική για την επαγγελματική λειτουργία
της Ελληνικής Αστυνομίας, ως εθνικού
και όχι κομματικού-κυβερνητικού μη-
χανισμού επιβολής της όποιας πολιτι-
κής, που δεν αντέχει σε βάθος χρόνου,
αλλά ανατρέπεται από τη μια στιγμή
στην άλλη, ανάλογα με τις ορέξεις των
εκάστοτε κυβερνώντων και τiς ανάγκες
της πρόσκαιρης κομματικής και πολιτι-
κής τους επιβίωσης, όπως δυστυχώς
έχει συμβεί ουκ ολίγες φορές στο πα-
ρελθόν, με τον πολύπαθο αστυνομικό
μας οργανισμό και το ανθρώπινο δυνα-
μικό του.

Επειδή χορτάσαμε από προεκλογικές
δεσμεύσεις και γίναμε μάρτυρες πολ-
λών και διάφορων «παιγνίων», ΕΙΜΑ-
ΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να διεκδικήσου-
με με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο την
επαγγελματική θέση που αξίζει σε κάθε
Αστυνομικό, ανεξαρτήτως Βαθμού και
θέσης στον αστυνομικό μας οργανισμό,
τονίζοντας προς κάθε κατεύθυνση ότι

ως ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ είναι η κινητήρια δύ-
ναμη κάθε σχεδιασμού και κάθε προ-
σπάθειας για την εμπέδωση συνθηκών
ασφαλείας στη χώρα μας. Όσο αυτή η
αδήριτη πραγματικότητα δεν εντάσσεται
στις πολιτικές ασφαλείας, θα παραμέ-
νουν τα ελλείμματα στον τομέα της
ασφάλειας και οι επαγγελματικοί κίνδυ-
νοι θα αυξάνονται αντί να περιορίζονται,
με το όποιο κόστος για τη χώρα, για την
αστυνομία, για τον αστυνομικό, για την
οικογένειά του και για την κοινωνία
ολόκληρη,

ΚΑΛΟΥΜΕ, επομένως και πάλι τις πο-
λιτικές δυνάμεις του τόπου, στη νέα με-
ταμνημονιακή εποχή που εισήλθε η χώ-
ρα μας, να βάλουν τέλος στις άγονες
κομματικές αντιπαραθέσεις για το αγα-
θό της ασφάλειας και χωρίς δεξιές ή
αριστερές ιδεοληψίες, να καταλήξουν
σε μια εθνική πρόταση αναδιοργάνωσης
της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία θα
καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες μιας
χώρας, όπως η δική μας, που βρίσκεται
στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, αντι-
μετωπίζοντας τις διαρκώς αυξανόμενες
προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές,
την τεράστια τουριστική επισκεψιμότη-
τα, τις κλιματικές κρίσεις, τις οικονομι-
κοκοινωνικές προκλήσεις, τις κοινωνι-
κές εντάσεις και διαμαρτυρίες, την ανο-
μία και το οργανωμένο έγκλημα, την
τρομοκρατία και άλλα σύγχρονα κοινω-
νικά και μη, φαινόμενα.

Ως δική μας ΣΥΜΒΟΛΗ στην ανόρ-
θωση της Ελληνικής Αστυνομίας και
στην επαγγελματική καταξίωση του ΕΡ-
ΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ, ΔΙΕΚΔΙ-
ΚΟΥΜΕ τα κάτωθι (η συνέχεια σε άλλες
στήλες):
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Τα θεσμικά μας αιτήματα
� Ο αγώνας μας είναι διαρκής όχι μόνο για τη
διασφάλιση των συνδικαλιστικών μας ελευθεριών,
που όπως όλοι βιώσαμε το 2019 ανά πάσα στιγμή
μπορούν να αμφισβητηθούν, αβάσιμα και παράνο-
μα, αλλά και για τη διεύρυνσή τους με το δικαίωμα
της απεργίας. Δυστυχώς, στο πλαίσιο της πρόσφα-
της αναθεώρησης του Συντάγματος, το άρθρο 23
που αναφέρεται στον απόλυτο περιορισμό του δι-
καιώματος αυτού για τους ένστολους, παρέμεινε
αναλλοίωτο. Τα πολιτικά κόμματα δεν ανταποκρί-
θηκαν στο πάγιο αίτημά μας και συνέχισαν προ-
φανώς να θεωρούν τον Έλληνα Αστυνομικό «ανώ-
ριμο», ενώ την ίδια ώρα τον θεωρούν ώριμο ως
επαγγελματία και απαιτούν από αυτόν να σέβεται
τα δικαιώματα των άλλων. Ανεξάρτητα από αυτήν
την απαράδεκτη συμπεριφορά, εμείς συνεχίζουμε
να διεκδικούμε και το δικαίωμα της απεργίας, με
σεβασμό στο δικαίωμα των πολιτών να αισθάνον-
ται ασφαλείς. Είμαστε υπέρ του να τηρούνται όρια
ασφαλείας από συγκεκριμένο προσωπικό ασφα-
λείας κατά περίπτωση, όπως νόμος θα καθορίζει.
� Η Ελληνική Αστυνομία και το αστυνομικό προ-
σωπικό βρίσκονται διαρκώς στο στόχαστρο είτε δο-
λοφονικών ενεργειών είτε φραστικών επιθέσεων
και αμφισβητήσεων με δυσδιάκριτα πολλές φορές
κίνητρα. Το γεγονός ότι δεν έχει χαρακτηριστεί
ακόμα ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό το λειτούργη-
μά μας, πολύ δε περισσότερο, δεν έχει υιοθετηθεί
από καμία κυβέρνηση ούτε το αίτημά μας για τρο-
ποποίηση του Ποινικού Κώδικα ώστε να τιμωρούν-
ται ως ιδιώνυμο αδίκημα οι βίαιες επιθέσεις εναν-
τίον αστυνομικών, μας αναγκάζει να εξειδικεύσουμε
ακόμα περισσότερο το αίτημά μας για θωράκιση του
αστυνομικού λειτουργήματος, συγκροτώντας έναν
φορέα ειδικού σκοπού που θα αναλάβει την υπο-
βολή ολοκληρωμένης και επιστημονικά τεκμηριω-
μένης, βάσει μελέτης, πρότασης προς τα πολιτικά
κόμματα έτσι ώστε εντός του 2020 να λήξει ορι-
στικά η χρόνια αυτή εκκρεμότητα.
� Σχετικό με το ανωτέρω αίτημα και με σκοπό τη
θωράκιση της εργασίας του αστυνομικού, είναι και η
απαρέγκλιτη εφαρμογή των διατάξεων του π.δ.
45/2008 περί Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας.
Καίτοι αποτελεί την κορωνίδα του συνδικαλιστικού
μας κινήματος, η πολιτεία δυστυχώς κωφεύει στη
διαρκή έκκλησή μας για προσλήψεις ιατρών εργα-
σίας στα πρότυπα της θέσπισης θέσεων ψυχολόγων
και άλλων συναφών με την εργασία μας ειδικών κα-
τηγοριών επιστημονικού ιατρικού προσωπικού.
� Απαιτούμε από τη νέα κυβέρνηση να επαναφέρει
τις 6.700 κενές οργανικές θέσεις που χάθηκαν με
τον ν.4249/2014 και να μεριμνήσει για την κάλυ-
ψή τους με νέες προσλήψεις Αστυφυλάκων μέσω
των πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παι-
δείας, αντί να προσλαμβάνει Ειδικούς Φρουρούς
και Συνοριακούς Φύλακες, επαναφέροντας μια «κα-
νονικότητα» από το παρελθόν, με πρόσκαιρα ενδε-
χομένως οφέλη, αλλά που δεν απαντά στις σύγ-
χρονες και μακροπρόθεσμες ανάγκες της χώρας.
� Η προσφυγική και μεταναστευτική κρίση δημι-
ουργεί προβλήματα ανασφάλειας, ρατσισμού και
ξενοφοβίας, επιβαρύνει την αστυνομία και την

αποσπά από τα βασικά της καθήκοντα. Τα οξυμένα
αυτά προβλήματα επιβάλλουν τη ριζική αναθεώρη-
ση της ακολουθητέας πολιτικής καθώς η αστυνο-
μική εμπλοκή δεν αποτελεί πανάκεια. Η θωράκιση
των ευρωπαϊκών συνόρων πρέπει να συνδυαστεί
με την αναθεώρηση της συνθήκης «Δουβλίνο ΙΙ»,
αλλιώς η χώρα μας θα βουλιάζει από ένα πρόβλημα
που ούτε δημιούργησε ούτε και πρέπει να αντιμε-
τωπίζει μόνη της.
� Η Αναβάθμιση-Ανωτατοποίηση του συστήματος
εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης των Αστυνομικών
Σχολών με βάση την εμπεριστατωμένη πρόταση της
Ομοσπονδίας μας (Διακήρυξη της Μπολόνια, ίδρυ-
ση Αστυνομικού Πανεπιστημίου, συνεχής και δια
βίου εκπαίδευση, δυνατότητα προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, άμεση επαναλει-
τουργία όλων των Αστυνομικών Σχολών ανά την
Επικράτεια), θα αποτελέσουν όχι μόνο δικαίωση
του δικού μας αγώνα, αλλά και μια έμπρακτη από-
δειξη του ότι η νέα κυβέρνηση ενδιαφέρεται πράγ-
ματι για την ποιοτική αστυνόμευση και την επαγ-
γελματική λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας.
Θεωρούμε επιτακτική:
α) τη συμμετοχή εκπροσώπου μας στη διαδικασία

εκδημοκρατισμού της αστυνομικής εκπαίδευσης, 
β) τη διεύρυνση της διδακτέας ύλης και την καθιέ-

ρωση σεμιναρίων - μαθήματος για την ιστορία
του συνδικαλισμού στη χώρα μας και δη στην
Ελληνική Αστυνομία,

γ) τη συνεχή και δια βίου εκπαίδευση των αστυνο-
μικών σε θέματα αυτοάμυνας, σεμιναρίων,
αστυνομική πρακτική, οπλοφορία, οπλοχρησία
(ν.3169/2003) και οπλοτεχνική και 

δ) την ίδρυση σκοπευτηρίων στις Διευθύνσεις
Αστυνομίας κ.λπ.

� Απαιτούμε την αναθεώρηση του ισχύοντος συ-
στήματος κρίσεων - προαγωγών με ένα νέο σύ-
στημα αξιοκρατικό, αμερόληπτο και διαφανές, τέ-
τοιο που θα επιβραβεύει τους άριστους και ικα-
νούς, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλει στη βελτίωση
όσων εμφανίζουν έλλειμμα διοίκησης και περιορι-
σμένες ικανότητες στα υπηρεσιακά τους καθήκον-
τα. Ειδικότερα, απαιτούμε:
αα) Θεσμοθέτηση της συμμετοχής εκπροσώπου της

Ομοσπονδίας στη διαδικασία εκδημοκρατισμού
της διαδικασίας αξιολόγησης και ανάδειξης της
Ηγεσίας του Σώματος.

ββ) Επιλογή Αρχηγού του Σώματος από διακομμα-
τική κοινοβουλευτική επιτροπή.

γγ) Θέσπιση ενός σύγχρονου βαθμολογίου που να
ανταποκρίνεται στη δομή, την ιεραρχία και τα
έτη υπηρεσίας στο Σώμα. 

δδ) Οριοθέτηση του καθηκοντολογίου όλου ανε-
ξαιρέτως του αστυνομικού προσωπικού, σαφή
πρόβλεψη της υπηρέτησης των νέων αστυφυ-
λάκων σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, διαρκή
εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, θέσπιση συγ-
κεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης κατά βαθ-
μό και Υπηρεσία ώστε ο αξιολογούμενος να
κρίνεται ανάλογα και με το βαθμό επικινδυνό-
τητας των καθηκόντων του (μάχιμες - μη μά-
χιμες - πρώτης γραμμής υπηρεσίες, ΥΑΤ, Άμε-

ση Δράση κ.λπ.), διασφάλιση της αξιοκρατίας
με τη συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων του
συνδικαλιστικού μας κινήματος, παρακολού-
θηση της βαθμολόγησης από τους ίδιους τους
αξιολογούμενους, δυνατότητα υποβολής εν-
στάσεων στις κρίσεις των βαθμολογητών και
άλλες παράμετροι.

� Οριοθέτηση ενός νέου δόγματος εσωτερικής
ασφάλειας με επαναπροσδιορισμό του ρόλου της
Ελληνικής Αστυνομίας, απεμπλοκή αυτής από τα
ξένα προς την αποστολή της έργα και ακριβή κα-
θορισμό της συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες
ασφαλείας και τις αρχές Πολιτικής Προστασίας,
λαμβάνοντας υπόψη την αδιαμφισβήτητη παραδο-
χή ότι τίποτε δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό
εφόσον στο επίκεντρο κάθε αλλαγής δεν είναι ο
ανθρώπινος παράγοντας και τα δικαιώματα των
εργαζομένων. Ειδικότερα, αγωνιζόμαστε για: 
α) Επανεξέταση των βασικών διατάξεων του π.δ.

7/2017 αναδιάταξη - αναδιάρθρωση αστυνο-
μικών υπηρεσιών που επήλθαν με όρους μνη-
μονίου και όχι με όρους κοινωνίας. Η νέα ορ-
γανωτική διάρθρωση των αστυνομικών υπηρε-
σιών πρέπει να εδράζεται επί πραγματικών δε-
δομένων και αναγκών αστυνόμευσης, ανάλογα
με τα προβλήματα κάθε περιοχής και σε συνερ-
γασία με τους θεσμούς της αυτοδιοίκησης και
την επιστημονική κοινότητα.

β) Ουσιαστικό κοινοβουλευτικό έλεγχο των δρα-
στηριοτήτων των αστυνομικών, ώστε να αρθούν
οι όποιες καχυποψίες και κακόβουλες εξωθεσμι-
κές παρεμβάσεις και να τυγχάνει πάντοτε το έργο
μας της αναγνώρισης των συμπολιτών μας,
όπως συμβαίνει κατά κόρον τα τελευταία έτη.

γ) Απεμπλοκή των αστυνομικών από τους εσωτε-
ρικούς αγωνιστικούς χώρους των γηπέδων, χω-
ρίς αλχημείες και τεχνικές παραμέτρους, προ-
κειμένου να αποφευχθεί η σύγχυση και η σύγ-
κρουση αρμοδιοτήτων. Ενίσχυση των αρμοδίων
για την εφαρμογή του αθλητικού νόμου ειδικών
αστυνομικών υπηρεσιών, σε όλη την Ελλάδα, με
αντίστοιχα τμήματα, όπως οι υπηρεσίες δίωξης
ναρκωτικών.

δ) Επαναφορά της καταργηθείσας διάταξης για τα
έσοδα των εισιτηρίων από τις αθλητικές διορ-
γανώσεις, λόγω της δέσμευσης και εμπλοκής
αστυνομικών δυνάμεων εκτός αγωνιστικών χώ-

ρων, αναμορφώνοντας αυτήν, έτσι ώστε τα σχε-
τικά έσοδα να αποδίδονται σε ειδικό λογαρια-
σμό του Υπουργείου μας, εκτός προϋπολογι-
σμού, προς ενίσχυση των αστυνομικών με μέσα
- εξοπλισμό και κατ’ επέκταση για την καλυτέ-
ρευση της αστυνόμευσης και την εμπέδωση αι-
σθήματος ασφαλείας στον πολίτη.

ε) Λογοδοσία της διοίκησης και θέσπιση πειθαρχι-
κών μέτρων σε περιπτώσεις αυθαιρεσίας στελε-
χών αυτής, που έχουν κατά νόμο την κύρια ευ-
θύνη της τήρησης της νομοθεσίας και των δια-
τάξεων που διέπουν την υπηρεσία. Υιοθέτηση
των αρχών της σύγχρονης διοίκησης (manage-
ment) και έμπρακτη εφαρμογή τους με ποιοτικά
κριτήρια αξιολόγησης της απόδοσης των αστυ-
νομικών υπηρεσιών, αλλά και αναγνώρισης στην
πράξη του στάτους των αστυνομικών ως εργα-
ζομένων με δικαιώματα και υποχρεώσεις.

στ) Αναβάθμιση του θεσμού του Συνηγόρου του
Αστυνομικού ώστε κάθε συνάδελφος και συ-
ναδέλφισσά μας να νιώθει ότι αντιμετωπίζεται
από την ιεραρχία, αλλά και κάθε εμπλεκόμενο
στη λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας και
των αρμοδιοτήτων της, ως εργαζόμενος με δι-
καιώματα και υποχρεώσεις.

ζ) Αλλαγή και επανεξέταση του δόγματος των με-
ταγωγών, κυρίως αυτών που πραγματοποιούν-
ται, εν πλω, από και προς την νησιωτική Ελλάδα,
με συνθήκες αξιοπρεπείς για όλους και τήρηση
ανθρωπίνων-βιολογικών ωραρίων εργασίας,
καθώς επίσης και σύνταξη ενός νέου κανονι-
σμού για τη μη εμπλοκή αστυνομικών σε μετα-
γωγές ευάλωτων ατόμων (ψυχικά νοσούντων).

η) Άμεση κοστολόγηση των μετακινήσεων και υπο-
λογισμό τους με σαφείς όρους, προκειμένου να
παύσουν οι άσκοπες μετακινήσεις που επιβαρύ-
νουν το Ελληνικό Δημόσιο και τους φορολογού-
μενους πολίτες. Αξιοποίηση των κονδυλίων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου τούτο είναι εφικτό,
για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών.

θ) Κατάργηση των ειδικών εκλογικών καταλόγων
κατά την άσκηση του εκλογικού μας δικαιώμα-
τος, για να απαλειφθεί η στοχοποίηση και η άδι-
κη ταύτιση των συναδέλφων μας με συγκεκρι-
μένο πολιτικό φορέα.

ι) Δημιουργία λεσχών σίτισης σε κεντρικές Υπηρε-
σίες και σε όλες τις Διευθύνσεις Αστυνομίας.

Τα φορολογικά μας
αιτήματα 

1. Επαναφορά του αφορολόγητου στα
12.000,00 € για μισθωτούς & συνταξιούχους
και καθορισμός νέας φορολογικής κλίμακας με
πρόσθετα κλιμάκια.
2. Επαναφορά όλων των φοροαπαλλαγών που
καταργήθηκαν, όπως οι τόκοι στεγαστικών δα-

νείων, οι ιατρικές αποδείξεις κ.λπ.
3. Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγ-
γύης, η οποία εισήχθη την περίοδο της οικονο-
μικής και κοινωνικής κρίσης για την καταπολέ-
μηση της ανεργίας (άρθρο 35 του
ν.3986/2011).

Κοινωνικά θέματα
Παρά την επιστροφή στην λεγόμενη «κανονικότητα», η αστυνομική οικογένεια εξακολουθεί να
βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση σε σχέση με το παρελθόν. Οι επιπτώσεις των Μνημονίων και
των εφαρμοστικών τους νόμων εξακολουθούν να συμπιέζουν το βιοτικό μας επίπεδο ενώ την ίδια
ώρα οι παθογένειες που οδήγησαν τη χώρα στην χρεοκοπία και την κοινωνία στη φτωχοποίηση,
δεν έχουν αντιμετωπιστεί στη ρίζα τους. Η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική δικαιοσύνη, η λει-
τουργία του κράτους με σεβασμό στον πολίτη κ.λπ. είναι ακόμα τα μεγάλα ζητούμενα για να είμαστε
σε θέση να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. 
Απαιτούμε από την ελληνική πολιτεία, ενόψει και των επίσημων εορταστικών εκδηλώσεων για τα
200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, να αδράξουν την ευκαιρία και να μην αναλωθούν σε
πανηγυρικούς και φιέστες χάριν της τηλεθέασης, αλλά να αναστοχαστούν το λαμπρό μέλλον της
χώρας και του λαού μας παρουσιάζοντας ένα όραμα ελπίδας και αισιοδοξίας για την από δω και
πέρα πορεία μας.
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Τα οικονομικά μας αιτήματα
1. Λαμβάνοντας υπόψη και το διαμορφωμένο αγω-
νιστικό μας μέτωπο με τις άλλες Ομοσπονδίες των
Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων
για κοινή δράση, απαιτούμε την άμεση απόσυρση
του νέου ειδικού μισθολογίου (ν.4472/2017) και
την έναρξη διαλόγου από μηδενική βάση. Με:
α) Συνεχή μισθολογική εξέλιξη όλων των στελεχών

μέχρι την αποστρατεία τους, ανεξάρτητα από το
βαθμό που θα φέρουν κάθε φορά στην ενέρ-
γεια.

β) Αναγνώριση της εργασίας μας ως επικίνδυνης
και τη χορήγηση επιδόματος με τους ίδιους
όρους και προϋποθέσεις που ήδη καταβάλλεται
στον Δημόσιο Τομέα. Η αστυνόμευση και η
ασφάλεια δεν είναι έννοιες αφηρημένες. Είναι
εργασία επικίνδυνη, που πρέπει να αμείβεται.

γ) Πραγματική αμοιβή για την 6η ημέρα εργασίας
(πέραν του πενθημέρου) και θεσμοθέτηση για τις

Κυριακές, εξαιρέσιμες, αργίες, υπερωρίες, μέσω
κλαδικής σύμβασης.

δ) Αναγνώριση της νυκτερινής μας εργασίας με
ωριαία αποζημίωση - αμοιβή μέσω κλαδικής
σύμβασης.

ε) Επέκταση του μηνιαίου επιδόματος παραμεθο-
ρίου, ύψους 100,00 €, σε όλες τις παραμεθό-
ριες περιοχές της χώρας.

2. Αξιοποίηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και των
κοινοτικών κονδυλίων για την αστυνομική εκπαί-
δευση - μετεκπαίδευση, τον υλικοτεχνικό εξοπλι-
σμό (οχήματα, γιλέκα κ.λπ.) και τον εκσυγχρονισμό
των υποδομών της Ελληνικής Αστυνομίας.
3. Προσαρμογή του τακτικού προϋπολογισμού του
Υπουργείου μας στις πραγματικές ανάγκες των
Υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού τους.
4. Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
του Προεδρικού Διατάγματος που αφορά τα οδοι-

πορικά των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και
Ενόπλων Δυνάμεων, με το οποίο θα λαμβάνονται
υπόψη οι πραγματικές ανάγκες των Σωμάτων και
θα καταργείται η άνιση και αντισυνταγματική με-
ταχείριση μεταξύ των λειτουργών του Κράτους, τό-
σο στο ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης, όσο και
στα χιλιόμετρα της εκτός έδρας μετακίνησης.
5. Χορήγηση βαθμολογικών και μισθολογικών
προαγωγών και στους Αστυνομικούς εκείνους που
πέτυχαν στη Σχολή Αστυφυλάκων της σειράς του
έτους 1995, οι οποίοι για λόγους ανωτέρας βίας
(σεισμού στην ευρύτερη περιοχή Γρεβενών - Κο-
ζάνης) εισήχθησαν προς φοίτηση στην Σχολή
Αστυφυλάκων Τ.Δ.Α. Γρεβενών μετά την 19-6-
1995, μέσω της αναδρομικής τους κατάταξης, σε
ημερομηνία όμοια με αυτή των λοιπών συμμετε-
χόντων στον ίδιο διαγωνισμό που εισήχθησαν στα
άλλα Τ.Δ.Α. της χώρας.

6. Αναδρομική αναπροσαρμογή του μηνιαίου επι-
δόματος ειδικών συνθηκών στους συναδέλφους
μας που υπηρετούν στην Ειδική Κατασταλτική Αν-
τιτρομοκρατική Μονάδα, ήτοι από 141,92 € σε
300,00 € μηνιαίως.

Οργανωτικά θέματα
Η Ομοσπονδία μας, έχοντας συμπληρώσει, ήδη, 30
χρόνια μιας αγωνιστικής πορείας με μεγάλες κα-
τακτήσεις, αλλά και με μεγάλα ακόμα περιθώρια
συνδικαλιστικής προσφοράς, βαδίζει στον 21ο αι-
ώνα και στην πρώτη του δεκαετία με ανανεωμένο
το στελεχιακό της δυναμικό. 
Γνωρίζουμε τα λάθη και τις αδυναμίες μας και προ-
σπαθούμε να διδαχθούμε από αυτά χωρίς εσωστρέ-
φεια και αυταπάτες. Η δύναμή μας εδράζεται στην
ενότητα του συνδικαλιστικού μας κινήματος και αυ-
τήν οφείλουμε να διαφυλάξουμε σε μια εποχή που
πληγές από το παρελθόν, βρίσκουν πρόσφορο έδα-
φος για να δηλητηριάσουν ξανά τη συνδικαλιστική
μας πορεία. Στο χέρι μας είναι να μην επιτρέψουμε
νέα πισωγυρίσματα ούτε ανέξοδες αντιπαραθέσεις
και εμφύλιες διαμάχες. Αντιθέτως, δεσμευόμαστε
να εργαστούμε για μια καθαρή αγωνιστική συνδι-

καλιστική νέα εποχή όπου θα επικρατεί η δύναμη
των ιδεών, των προτάσεων και των επιχειρημάτων. 
Στο πλαίσιο αυτό, οφείλουμε να κάνουμε επιτέλους
πράξη και τη διακηρυγμένη μας βούληση για την
ίδρυση και λειτουργία μιας Συνομοσπονδίας με άλ-
λες Ομοσπονδίες των ενστόλων και ταυτόχρονα,
να συνεχίσουμε να λειτουργούμε συλλογικά, με
κάθε φορέα που βρίσκεται στην ίδια με μας αγω-
νιστική ρότα, είτε από το χώρο των Σωμάτων
Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, συμπερι-
λαμβανομένων των απομάχων συναδέλφων μας,
είτε από τον ευρύτερο χώρο του δημόσιου και του
ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό.
Να κάνουμε πράξη το σύνθημα μας: ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΑΣ & ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ,
ΔΕΝ ΧΩΡΟΥΝ ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ!

Τα ασφαλιστικά μας αιτήματα
1. Όχι στην μνημονιακή σύνδεση του ασφαλιστι-
κού των ένστολων με το προσδόκιμο ζωής.
2. Κατάργηση του άρθρου 4 του ν.4387/2016
περί υπαγωγής στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης των στρατιωτικών και διατήρηση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ως του απο-
κλειστικού φορέα που θα χορηγεί συντάξεις
στους ένστολους - λειτουργούς του Δημοσίου.
3. Κατάργηση του άρθρου 48 του ν.4387/2016
που αφορά το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλ-
λήλων και συγκεκριμένα την παρ. 4 με την οποία
υφίστανται οι προϋποθέσεις χορήγησης μερίσμα-
τος σε χήρες/χήρους και ορφανά.
4. Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των νέων και
παλαιών συντάξεων. Άμεση κάλυψη των «προ-
σωπικών διαφορών» και αποκατάσταση των εν
λόγω συντάξεων σε αξιοπρεπή και προ μνημο-
νίων, επίπεδα. 
5. Άμεση κατάργηση των διατάξεων που εντάσ-
σουν τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕ-
ΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑΕΠ. Δυνατότητα διαχείρισης της
περιουσίας του εν λόγω Κλάδου από τους ασφα-
λισμένους και κατάργηση των διατάξεων των άρ-
θρων 96 και 97 του ν.4387/2016 περί παρο-
χών του πρώην ΕΤΕΑ (νυν ΕΤΕΑΕΠ) που αφορούν
τη μείωση των καταβαλλόμενων συντάξεων και
αύξηση των εισφορών επικουρικής ασφάλισης.
6. Κατάργηση του υποχρεωτικού ελάχιστου χρό-
νου απόδοσης του εφάπαξ βοηθήματος από τους
Τομείς του Κλάδου Προνοίας του ΤΕΑΠΑΣΑ και

χορήγηση παροχών με τη συνταξιοδότηση ενός
εκάστου.
7. Επανεξέταση των τακτικών και έκτακτων ασφα-
λιστικών εισφορών, παλαιών και νέων ασφαλισμέ-
νων, υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων που χορη-
γούν βοηθήματα και επικουρικές συντάξεις.
8. Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 2 του
ν.3865/2010 για τους στρατιωτικούς που κα-
τατάσσονται από 1-1-2011 και θεσμοθέτηση
όμοιων προϋποθέσεων χορήγησης σύνταξης, κα-
θώς και αναγνώρισης χρόνων ασφάλισης με τους
αντίστοιχους που κατατάσσονται μέχρι την 31-
12-2010.
9. Διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος ανα-
γνώρισης των πραγματικών συντάξιμων ετών
(στρατός, έτη σπουδών κ.λπ.).
10. Δικαίωμα πρόσληψης, κατόπιν αιτήσεως, στο
Υπουργείο μας, ανεξαρτήτως ύπαρξης κενής ορ-
γανικής θέσης, των μελών οικογενείας αστυνομι-
κού, ο οποίος τυγχάνει ανίκανος σε ποσοστό άνω
του 67%, συνεπεία της εκτέλεσης διατεταγμένης
υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
11. Επέκταση και στους στρατιωτικούς δημοσίους
υπαλλήλους (στελέχη Σωμάτων Ασφαλείας και
Ενόπλων Δυνάμεων) της δυνατότητας αναγνώρι-
σης ως συντάξιμου του χρόνου για τα τέκνα και
του ελάχιστου χρόνου φοίτησης στις μέσες επαγ-
γελματικές σχολές, όπως δόθηκε στους πολιτικούς
δημοσίους υπαλλήλους, αποκλειστικά και μόνο για
όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά

την 1-1-2011. Με την προαναφερόμενη επέκτα-
ση αίρεται μια μακροχρόνια ανισότητα σε βάρος
κυρίως των γυναικών αστυνομικών υπαλλήλων,
που εισήχθησαν στο Σώμα έως την 31-12-1992,
δίνοντάς τους το δικαίωμα εξαγοράς χρόνου λόγω
τέκνων, με βάση το ν.3865/2010, υπό τους ίδι-
ους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τις
υπαλλήλους του δημόσιου τομέα.
12. Τροποποίηση των διατάξεων του ν.3865/
2010 που αφορούν τον χρόνο θεμελίωσης συν-
ταξιοδοτικού δικαιώματος παλαιών και νέων
ασφαλισμένων μετά την 1-1-2015, με προσαύ-
ξηση του χρόνου παραμονής κατά έτος και μέχρι
να συμπληρώσουν 40 έτη.
13. Την αναπλήρωση και κάλυψη της διαφοράς
που επήλθε στα αποθεματικά των ασφαλιστικών
& μετοχικών Ταμείων μας από το «κούρεμα» και
την ανταλλαγή των Ομολόγων του Ελληνικού Δη-
μοσίου το έτος 2012, από τίτλους του Ευρωπαϊ-
κού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
14. Καμία περαιτέρω περικοπή του μερίσματος
και του ΒΟΕΑ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού,
καθώς και αντιμετώπιση του προβλήματος της
έλλειψης ρευστότητας, χωρίς περαιτέρω εξωτερι-
κό δανεισμό, αλλά με επέκταση του χρόνου απο-
πληρωμής του χρέους από το Υπουργείο Οικο-
νομικών. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του
Ταμείου. Κατάργηση του άρθρου 27 του
ν.1911/1990. Εκπροσώπηση του συνδικαλιστι-
κού μας κινήματος στο Δ.Σ. του Ταμείου και συμ-

μετοχή, τόσο στο Δ.Σ., όσο και στις διευθυντικές
– νευραλγικές θέσεις του Ταμείου, κατά 50%,
υπαλλήλων που προέρχονται από το Σώμα της
Ελληνικής Αστυνομίας.
15. Διασφάλιση του αποθεματικού κεφαλαίου
του ειδικού (ερανικού) λογαριασμού αλληλοβοή-
θειας του Ιδρύματος «Εξοχές της Ελληνικής
Αστυνομίας» με κατάργηση της εξαναγκαστικής
υποχρέωσης κατάθεσης αυτών, στο κοινό κεφά-
λαιο ασφαλιστικών Ταμείων της Τράπεζας της Ελ-
λάδας και την αναπλήρωση των απωλειών που
υπέστη με τη χρηματοδότηση του Κρατικού Προ-
ϋπολογισμού. Επανεξέταση όλου του πλαισίου
λειτουργίας του, των παροχών του και του τρό-
που που χορηγούνται αυτές. Στόχος η ανεξαρτη-
τοποίησή του, ο εμπλουτισμός και η αύξηση των
χορηγούμενων ενισχύσεών του, καθώς και η
άμεση καταβολή αυτών.
16. Λειτουργία ενιαίου Κλάδου Υγείας για όλο το
αστυνομικό προσωπικό στο ΤΕΑΠΑΣΑ. 
17. Εξομοίωση των συναδέλφων που πέτυχαν
στο διαγωνισμό του 1989 και προσελήφθησαν
το 1994, με τους υπόλοιπους της ίδιας σειράς,
οι οποίοι κατετάγησαν το έτος 1989, με την κα-
ταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του ασφα-
λισμένου (6,67%) και όχι του συνόλου (20,00%).
18. Αναπροσαρμογή της κατώτατης σύνταξης στα
500,00 € με δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης και
επαναφορά του ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυνταξιού-
χους, με πραγματικά και όχι τεκμαρτά κριτήρια.
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ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2020
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της

Εργατικής Πρωτομαγιάς, ως Π.Ο.ΑΣ.Υ.,
τιμούμε τους αγώνες των εργαζομένων

ενάντια στην εκμετάλλευση, την καταπίεση και
τις κοινωνικές ανισότητες, παραδειγματιζόμαστε
από τις μάχες και τις θυσίες τους υπέρ της κα-
τοχύρωσης αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας -
διαβίωσης και του σεβασμού των δικαιωμάτων
του ανθρώπου για υγεία, ασφάλεια, εργασία,
παιδεία, πολιτισμό και ανάπτυξη.

Η φετινή Εργατική Πρωτομαγιά εορτάζεται εν
μέσω πανδημίας, αλλά τα διαχρονικά μηνύματα
που εκπέμπει είναι επίκαιρα όσο ποτέ άλλοτε.

Από την πρώτη στιγμή το συνδικάτο μας έβαλε
ψηλά στην ατζέντα του την προστασία του δη-
μόσιου αγαθού της υγείας, μέσω και της συμ-
βολής της Ελληνίδας και του Έλληνα Αστυνομι-
κού, επιβεβαιώνοντας το ρόλο του, ως γνήσιου
εκφραστή των αγωνιών, των αναγκών και των
απαιτήσεων του ανθρώπινου δυναμικού της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας. Απαιτήσαμε και απαιτούμε
σεβασμό στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
των εργαζομένων συναδέλφων μας, εκφράζον-
τας παράλληλα την αλληλεγγύη και συμπαρά-
στασή μας σε όλους όσοι βρέθηκαν και συνεχί-

ζουν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του πο-
λέμου κατά του αόρατου εχθρού της πανδημίας
COVID-19. Συντασσόμαστε και στηρίζουμε τα
δίκαια αιτήματά τους για ένα αξιόπιστο δημόσιο
σύστημα υγείας, απαιτώντας ταυτόχρονα από
την πολιτεία να πράξει τα δέοντα και για την
αναβάθμιση των αστυνομικών υγειονομικών
δομών. 

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, τέλος, αντλεί
χρήσιμα διδάγματα από τους διαχρονικούς αγώ-
νες των εργαζομένων με στραμμένο το βλέμμα
στο σήμερα, καθώς και δικά μας διαχρονικά με-
γάλα αιτήματα παραμένουν ανικανοποίητα. Επι-
κινδυνότητα της εργασίας, ελλιπείς κανόνες υγι-
εινής και ασφάλειας, ψαλιδισμένοι μισθοί, ελ-
λείψεις σε ατομικό εξοπλισμό, απαρχαιωμένες
υποδομές και μέσα συνθέτουν την σημερινή
πραγματικότητα.

Συνεχίζουμε τον αγώνα με πίστη και αισιοδο-
ξία ώστε αφενός να βγούμε νικητές από τη μάχη
κατά της πανδημίας και αφετέρου να εκπληρω-
θούν οι προσδοκίες μας για μία Ελληνική Αστυ-
νομία σύγχρονη και αποτελεσματική, στην υπη-
ρεσία της κοινωνίας και της χώρας ολόκληρης.

ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ!

Ένταξη των αστυνομικών στα προγράμματα
κοινωνικού τουρισμού 

Αλλο ένα αίτημά μας ικανοποιήθη-
κε από την κυβέρνηση. Συγκε-
κριμένα πραγματοποιήθηκε συ-

νάντηση μεταξύ του Πρόεδρου της
Ομοσπονδίας μας, κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑ-
ΚΑΡΑΚΟΥ και του Υπουργού Τουρι-
σμού, κ. Χάρη ΘΕΟΧΑΡΗ, παρουσία εκ-
προσώπων των Ενώσεων Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αθηνών, Β/Α Αττικής, Δυ-
τικής Αττικής & Πειραιά, προκειμένου
να συζητηθεί το κοινό αίτημα των προ-
αναφερομένων πρωτοβαθμίων σωμα-
τείων για την ένταξη των αστυνομικών
στα προγράμματα κοινωνικού τουρι-
σμού.

Από την πλευρά μας, τέθηκε και δια
ζώσης το αίτημα του συνδικαλιστικού
μας κινήματος για συμμετοχή του προ-
σωπικού του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη στα παραπάνω προγράμμα-
τα, ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης
του έργου που προσφέρουν οι γυναίκες
και οι άνδρες της Ελληνικής Αστυνο-
μίας, καθημερινά, ανά την επικράτεια.
Επίσης, τονίσαμε ότι δεν πρόκειται και
ούτε είναι ζητούμενο από εμάς μία δια-

φορετική και άνιση μεταχείριση σε σχέ-
ση με τους υπόλοιπους κλάδους εργα-
ζομένων. Τουναντίον, το αίτημά μας
εδράζεται στην αναγκαιότητα της ίσης
αντιμετώπισης των αστυνομικών με
τους άλλους εργαζόμενους.

Ο κ. Υπουργός, από την πλευρά του,
μας γνώρισε επίσημα ότι το αίτημά μας
έγινε αποδεκτό και το προσωπικό της
Ελληνικής Αστυνομίας θα συμμετέχει
στο πρόγραμμα με την επωνυμία: «Του-
ρισμός για όλους», το οποίο θα υλοποι-
ηθεί με εισοδηματικά κριτήρια, η δε επι-
λογή των δικαιούχων θα γίνεται με κλή-
ρωση μέσω της ΑΑΔΕ, για όσους φυσι-
κά αιτηθούν τη συμμετοχή τους που θα
γίνεται ηλεκτρονικά. Επίσης, μας ενη-
μέρωσε ότι, το αμέσως προσεχές διά-
στημα θα γνωστοποιηθεί και η εν λόγω
διαδικασία από τους αρμόδιους Φορείς.
Τέλος, εξήρε και ευχαρίστησε για το έρ-
γο τους τις γυναίκες και τους άνδρες
της Ελληνικής Αστυνομίας, τονίζοντας
ότι χάρη σε αυτούς η Ελλάδα μας είναι
και θεωρείται από τις πιο ασφαλείς χώ-
ρες, παγκοσμίως, με άμεσο ή έμμεσο

αντίκτυπο την τόνωση του Τουρισμού,
διαχρονικά.

Η Ομοσπονδίας μας, με το θεσμικό
ρόλο που υπηρετεί, ευχαριστεί τον κ.
Υπουργό για την άμεση και θετική αν-
ταπόκριση σε ένα δίκαιο, υπαγορευμένο
από τις ανάγκες και όχι αυτονόητο, αί-
τημά μας, ενώ συνεχίζει να τείνει ευή-
κοον ους σε κάθε πρόταση των μελών
της που στόχο θα έχει το καλό της
αστυνομικής οικογένειας.

Σημειώνεται ότι το αίτημα υποβλήθη-
κε στον Υπουργό Τουρισμού κ. Χάρη
ΘΕΟΧΑΡΗ, τονίζοντας ότι «η Ελληνική
Αστυνομία καταγράφει το τελευταίο
διάστημα υψηλούς δείκτες αποτελεσμα-
τικών δράσεων σε όλα τα μέτωπα στα
οποία καλείται να δώσει μάχες υπό δύ-
σκολες, αντίξοες και επικίνδυνες συν-
θήκες εργασίας αφενός, αφετέρου δε
υπό τους γνωστούς περιορισμούς των
δικαιωμάτων του Αστυνομικού Προσω-
πικού λόγω των εκτάκτων μέτρων πρό-
ληψης της διάδοσης του φονικού ιού
COVID-19.

Δικαιούται επομένως το Αστυνομικό

Προσωπικό να αισθανθεί τη μέριμνα της
πολιτείας εμπράκτως αυτήν την περίοδο
με την ένταξή του στα προγράμματα
κοινωνικού τουρισμού που αναμένεται
να εφαρμοστούν την τρέχουσα θερινή
περίοδο από την ελληνική κυβέρνηση,
ως μια κίνηση αναζωογόνησης της του-
ριστικής ζωής στη χώρα μας.

Θα είναι η ελάχιστη ανταπόκρισή σας
στο εύρος των θεσμικών και οικονομι-
κών αιτημάτων που σας υποβάλλουμε
ως συνδικαλιστικό κίνημα, με υπευθυ-

νότητα, χωρίς κραυγές και «πυροτεχνή-
ματα». Κυρίως, όμως, θα είναι μια πρά-
ξη που θα ανακουφίζει πολλαπλώς τον
αστυνομικό και την οικογένειά του,
ώστε με την επάνοδό του στην υπηρε-
σία, να είναι σε θέσει να προσφέρει, και
μάλιστα στο πολλαπλάσιο, την «προστι-
θέμενη αξία» των διακοπών, που θα του
έχει εξασφαλίσει η πολιτεία, ενόψει και
των πιθανολογούμενων δυσκολιών και
προβλημάτων των επόμενων μηνών της
πανδημίας και όχι μόνον».

Βούλησή μας η επίλυση του μείζονος αιτήματος για ένα νέο βαθμολόγιο

ΗΟμοσπονδία χαιρετίζει την απόφαση της
Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας να προ-
βεί στη συγκρότηση «Επιτροπής για την εξέ-

ταση θεμάτων βαθμολογικής εξέλιξης Αστυνομικού
Προσωπικού», μια απόφαση που αποτελεί συνέχεια
των πιέσεων – παρεμβάσεων της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και της
ουσιαστικής συνάντησης εργασίας σύσσωμης της
Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας της Ελληνικής
Αστυνομίας και κλιμακίου μας, με επικεφαλής τον
Πρόεδρο, κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, την 19η Φε-
βρουαρίου 2020 στην Αίθουσα ΑΕΑ «Παύλος
Μπακογιάννης» (βλέπε Αρ. Πρωτ.: 605/9/97).

Η συνάντηση είχε γίνει με πρωτοβουλία του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη ΧΡΥ-
ΣΟΧΟΪΔΗ, στο πλαίσιο του νομοθετικού έργου της
Κυβέρνησης και της ανάγκης βελτιώσεων των νό-
μων και των κανονισμών που διέπουν τη λειτουρ-
γία της Ελληνικής Αστυνομίας, αναγνωρίζοντας το
δίκαιο των αιτημάτων που είχαμε θέσει, μεταξύ αυ-
τών και του εκσυγχρονισμού του Βαθμολογίου,
δεδομένου ότι αναγνωρίζονται οι στρεβλώσεις που
υπάρχουν και η ανάγκη προσαρμογής του στο σή-
μερα, λόγω αλλαγής των ορίων ηλικίας, του συν-
τάξιμου χρόνου κ.ά.

Η Επιτροπή συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.
22952 από 16-04-2020 Απόφαση του Προϊστα-
μένου του Επιτελείου του ΑΕΑ και Πρόεδρος αυτής
είναι ο Προϊστάμενος του Κλάδου Διοικητικής
Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού Υποστρά-
τηγος κ. Χρήστος ΚΟΝΔΥΛΗΣ, με έγγραφο του
οποίου μας ζητήθηκε στις 13 Μαΐου 2020, η υπο-
βολή προτάσεών μας εντός 10ημέρου.

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα θα καταθέσει τις
προτάσεις του τεκμηριωμένα λαμβάνοντας υπόψη
τον προβληματισμό που αναπτύσσεται επί του θέ-
ματος, σημειώνοντας ωστόσο ότι η πρόσκληση που

απευθύνθηκε στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. είναι γενική και δεν
εστιάζει στα συγκεκριμένα ζητήματα. Για να μην
υπάρξει οποιαδήποτε κωλυσιεργία και παρεξήγηση,
χθες, 13 Μαΐου 2020, η Ομοσπονδία μας απέστει-
λε επιστολή προς τον Προϊστάμενο του Κλάδου Δι-
οικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού
ζητώντας του να μας γνωρίσει την «ατζέντα» της
Επιτροπής αυτής, ώστε η συμμετοχή μας να είναι
αποτελεσματική και ουσιαστική. Βούλησή μας είναι
η επίλυση του μείζονος αυτού αιτήματος και όχι η
συμμετοχή μας για τη συμμετοχή σε μια ακόμα επι-
τροπή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η ανωτατοποίηση 
της εκπαίδευσης αποτελεί
πρώτη προτεραιότητα του

συνδικαλιστικού μας κινήματος 

Ενα ακόμα αίτημα της Ομοσπονδίας μας, το
οποίο είχε τεθεί με έμφαση κατά τη συνάντη-
σή μας με την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της

Ελληνικής Αστυνομίας το Φεβρουάριο 2020, (βλέπε
την υπ’ αριθ. 605/9/97 από 19-02-2020 ανα-
κοίνωσή μας) δρομολογείται προς υλοποίηση στο
πλαίσιο του νομοθετικού έργου της κυβέρνησης.

Πρόκειται για την ανωτατοποίηση της ακαδημαϊ-
κής εκπαίδευσης της Σχολής Αστυφυλάκων Ελλη-
νικής Αστυνομίας, ένα μείζονος σημασίας ζήτημα
για το συνδικαλιστικό μας κίνημα το οποίο είχε τε-
θεί πολλές φορές στο παρελθόν, χωρίς να έχει λά-
βει σάρκα και οστά ώστε να δικαιωθεί ο αγώνας
μας και κυρίως το όραμα του σύγχρονου αστυνο-
μικού για μια σύγχρονη και αποτελεσματική Ελλη-
νική Αστυνομία.

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, μετά τις παρεμ-
βάσεις του για τη θεσμοθέτηση νέου βαθμολογίου
– θέμα που είχε επίσης τεθεί στην προαναφερόμε-
νη συνάντηση, επισημαίνει την πάγια θέση της για
τη βελτιστοποίηση – αναβάθμιση της ακαδημαϊκής

εκπαίδευσης της Σχολής Αστυφυλάκων Ελληνικής
Αστυνομίας και ειδικότερα τη χορήγηση πτυχίων
στους σπουδαστές της Σχολής Αστυφυλάκων –
ισότιμων με αυτά των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων της Χώρας και αντιστοίχων, επιπέδου
έξι (6), του εθνικού πλαισίου προσόντων.

Η ανωτατοποίηση της εκπαίδευσης των αστυνο-
μικών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα του συνδι-
καλιστικού μας κινήματος με ουσιαστική αναβάθ-
μιση του περιεχομένου της εκπαίδευσης, καθώς και
με νέες διοικητικές δομές, που θα λαμβάνουν υπό-
ψη τους τις σύγχρονες ανάγκες, αλλά και το υψη-
λό μορφωτικό επίπεδο των νεοεισαχθέντων σπου-
δαστών, μέσω των πανελληνίων εξετάσεων του
Υπουργείου Παιδείας.

Το αίτημα για μια καλύτερη αστυνομική επαγ-
γελματική εκπαίδευση σχετίζεται άμεσα με την απο-
τελεσματικότητα της Ελληνικής Αστυνομίας, την
οποία επιζητεί και στηρίζει η ελληνική κοινωνία,
αφού αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο στις σύγχρο-
νες ανάγκες και λειτουργίες όλων μας.
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Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Αθηνών, με έγγραφό της,
το οποίο συνιστά σαφή αναφορά

– αντικείμενο διερεύνησης ευθυνών
στελεχών της αστυνομικής διοίκησης,
επανέρχεται στο μείζον πρόβλημα της
διαχείρισης των κρατουμένων των
αστυνομικών υπηρεσιών της ΓΑΔΑ, θέ-
τοντας πελώρια ερωτηματικά ως προς
την σαφή εικόνα της κατάστασης σε επί-
πεδο ηγεσίας, την επάρκεια των εντολών
και διαταγών που εκδίδονται, τον έλεγχο
των διατασσομένων και τελικά την ορθή
λειτουργία του συγκεκριμένου τομέα.

Όπως προκύπτει αβίαστα από τη λε-
πτομερή περιγραφή της κατάστασης, η
διαχείριση των κρατουμένων έχει κα-
ταρρεύσει κυριολεκτικά και είναι θέμα
χρόνου πότε θα ξεσπάσει κάποια κρίση
απρόβλεπτων διαστάσεων και επιπτώ-
σεων με θύματα, ως συνήθως, το χα-
μηλόβαθμο προσωπικό, το οποίο εν
προκειμένω και πάλι αγωνιά και εκφρά-
ζει την ανησυχία του, θέτοντας το δά-
κτυλο επί των τύπων των ήλων.

Κατανοούμε ότι η πανδημία που ενέ-
σκηψε και στη χώρα μας, προφανώς
δυσχεραίνει την εφαρμογή των όποιων
μέτρων θα λαμβάνονταν υπό κανονικές
συνθήκες για τη βελτίωση της κατάστα-
σης, ωστόσο, δεν μπορούμε παρά να
επισημάνουμε ότι ακριβώς λόγω της

πανδημίας, η αστυνομική διοίκηση
οφείλει να δράσει άμεσα για να προλά-
βει την περαιτέρω επιδείνωση του προ-
βλήματος.

Όταν όλη η χώρα πολεμά τον ιό, πώς
είναι δυνατόν να επιτρέπεται η ύπαρξη
υγειονομικών βομβών μέσα στην ίδια
την αστυνομία άλλοτε με την ανοχή και
άλλοτε με την ολιγωρία κάποιων στελε-
χών της;

Τα καίρια ερωτήματα 
Υπάρχει σαφές μνημόνιο ενεργειών

όπως έγκαιρα είχαμε στηλιτεύσει στην
υπ’ αριθ. 100/18 από 27/03/2020
κοινή ανακοίνωσή μας;

Ποιος έδωσε την εντολή να μεταφερ-
θούν από την ανοιχτή Δομή της Μαλα-
κάσας, η οποία από τις 05/04/2020
βρίσκεται σε καραντίνα, στο Τ.Α. Ωρω-
πού και στη Γ.Α.Δ.Α.;

Υπάρχουν συγκεκριμένοι ειδικοί χώ-
ροι, όπου θα εξετάζονται περιστατικά
σαν αυτό που έλαβε χώρα το βράδυ της
Ανάστασης;

Από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι
ο πατέρας του φερόμενου θύματος είναι
θετικός στον κορωνοϊό, έχει γίνει ιχνη-
λάτηση ΟΛΩΝ των επαφών που είχαν
αυτοί που είχαν άμεση επαφή μαζί του;

Αφού, σύμφωνα με όσα επίσημα
ανακοινώθηκαν, τηρήθηκαν όλα τα

πρωτόκολλα ασφαλείας και με «αρνητι-
κό αποτέλεσμα», πώς γίνεται να βρέθη-
κε θετικός στον κορονοϊό ο πατέρας
του θύματος;

Ποια είναι κατά τους ιθύνοντες τα
προβλεπόμενα είδη προστασίας; Η μά-
σκα μιας χρήσης και τα γάντια; Ή μή-
πως για επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι
απαραίτητες ειδικές ολόσωμες στολές
τις οποίες η Υπηρεσία ΔΕΝ έχει χορη-
γήσει;

Ισχύουν διαφορετικά μέτρα προστα-
σίας για τους αστυνομικούς και διαφο-
ρετικά για τους υπηρετούντες στο ΕΚΑΒ;
Διότι οι τελευταίοι και σωστά, εργάζονται
ντυμένοι σαν «αστακοί» με ολόσωμες
στολές, με προστατευτικά ποδιών, με ει-
δική μάσκα ματιών, με ειδικές μάσκες
προσώπου και με 2-3 ζευγάρια γαντιών.
Μήπως κάποιοι πιστεύουν ότι οι αστυ-
νομικοί είναι superman και δεν νο-
σούν;;; Ή μήπως θεωρούν τους συνα-
δέλφους μας «παιδιά κατώτερου θεού»;

Ο φερόμενος ως δράστης που μετα-
φέρθηκε ανεξήγητα στη Γ.Α.Δ.Α. (μέσω
του Τ.Α. Ωρωπού) από χώρο που βρί-
σκεται σε καραντίνα, φυλάχτηκε επί
τρεις (3) ημέρες στα κρατητήρια του
7ου ορόφου της Γ.Α.Δ.Α. όπου εκτελούν
καθημερινά υπηρεσία δεκάδες αστυνο-
μικοί από τις Κεντρικές Υπηρεσίες της
Ασφάλειας. Οι συνάδελφοι μας μετέφε-

ραν ότι ουδέποτε ενημερώθηκαν πως ο
συγκεκριμένος κρατούμενος βρισκόταν
σε καραντίνα, προκειμένου να απομο-
νωθεί και να ληφθούν τα αναγκαία ατο-
μικά μέτρα προστασίας τόσο του ιδίου,
όσο και των υπολοίπων συγκρατουμέ-
νων. Οι αστυνομικοί που τον παρέλα-
βαν, μας καταγγέλλουν επίσης ότι κατά
την παράδοση του στα κρατητήρια δεν
έφερε γάντια και μάσκα.

Γιατί δεν υποβλήθηκε ο συγκεκριμένος
φερόμενος δράστης στο τεστ του κορο-
νοϊού, ενώ βρισκόταν επί 4 ημέρες εκτός
της δομής, σπάζοντας την καραντίνα και
ήρθε σε επαφή με δεκάδες άτομα;

Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη σε πε-

ρίπτωση που το αποτέλεσμα του τεστ για
τον κορωνοϊό, στο οποίο θεωρούμε ότι
έπρεπε ήδη να έχει υποβληθεί ο φερό-
μενος ως δράστης, βγει θετικό;

Τι θα συμβεί αν στην απευκταία περί-
πτωση δεκάδες αστυνομικοί που ήρθαν
σε επαφή με τον φερόμενο δράστη ή
εκτέλεσαν υπηρεσία στα κρατητήρια, κα-
θώς και όλοι οι κρατούμενοι, νοσήσουν;

Μετά από όλα αυτά, είναι προφανές
ότι οι ευθύνες, ανεξαρτήτως αποτελέ-
σματος, είναι εγκληματικές και δημι-
ουργούν αυτονόητα προφανείς συνειρ-
μούς προχειρότητας, σύγκρουση αρμο-
διοτήτων και υποτυπώδους, σοβαρής,
διαχειρίσεως.

Πώς είναι δυνατόν να επιτρέπεται η ύπαρξη υγειονομικών
βομβών μέσα στην ίδια την αστυνομία; 

H Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πει-
ραιά αναδεικνύει τις συνθήκες εργασίας
του αστυνομικού προσωπικού κατά τη

θερινή περίοδο και επισημαίνει τους κινδύνους
λόγω και της πανδημίας του COVID-19 που εξα-
κολουθούν να υπάρχουν στη χώρα μας, παρά τη
σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων.

Ειδικότερα τίθεται το ζήτημα της χρήσης των κλι-
ματιστικών με βάση και τις οδηγίες που έχουν εκ-
δοθεί από το Υπουργείο Υγείας και προβάλλεται το
αίτημα έγκρισης επαρκών κονδυλίων για την δια-
σφάλιση της υγείας του αστυνομικού προσωπικού,
έτσι ώστε καμία αστυνομική Υπηρεσία να μην μείνει
χωρίς κλιματιστικό και συντήρηση αυτού. Εφιστά
δε την προσοχή της Ηγεσίας, ώστε να αποφευχ-
θούν φαινόμενα επιβάρυνσης των ίδιων των αστυ-
νομικών για ένα έργο, τη δαπάνη του οποίου οφεί-
λει να καλύψει η πολιτεία και μόνον η πολιτεία.

Όπως επισημαίνεται στο σχετικό έγγραφο που
εστάλη από την Ομοσπονδία μας στον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη, «με το καλοκαίρι να είναι
προ των πυλών, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι,
κατά τη διάρκεια των υψηλών θερμοκρασιών,
συνήθως άνω των 35 βαθμών κελσίου, η μη λει-
τουργία των κλιματιστικών στις Αστυνομικές
Υπηρεσίες με υψηλές θερμοκρασίες, κάνει τις
συνθήκες εργασίας ακόμα πιο δύσκολες. Κι αυτό,
διότι, οι κτηριακές εγκαταστάσεις δεν διαθέτουν
σωστά συστήματα εξαερισμού ή / και δεν έχουν
καθόλου ή / και έχουν ανεπαρκή μόνωση. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα, η υπηρεσιακή ζωή των συ-
ναδέλφων μας, ειδικά μέσα στους χώρους που
δέχονται μεγάλο αριθμό πολιτών (γραφεία Αξιω-
ματικών Υπηρεσίας, κρατητήρια, γραφεία διαβα-
τηρίων, γραφεία ταυτοτήτων κ.λπ.), να γίνεται
επίπονη χωρίς την ύπαρξη των κατάλληλων θερ-

μοκρασιών.
Παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει

σχετικές οδηγίες για το πώς θα πρέπει να γίνεται
ο καθαρισμός των κλιματιστικών και ειδικά σε
Δημόσιες Υπηρεσίες, οι οποίες ορίζουν ρητώς ότι
αυτά πρέπει να καθαρίζονται πολύ πιο τακτικά, σε
καμία περίπτωση μόνο μία φορά το χρόνο, με ει-
δικά μέτρα για όσους αναλαμβάνουν τον καθα-
ρισμό τους και άλλα, λόγω αυξημένης επικινδυ-
νότητας. Είναι σαφές ότι απαιτείται έγκαιρη συν-
τήρηση και ιδιαίτερη προσοχή στην αλλαγή και
την αναβάθμιση των φίλτρων (ανάλογα το είδος
του κλιματιστικού), ειδικά τώρα που η πανδημία
είναι παρούσα και οι κίνδυνοι από αυτή, μετά την
άρση των απαγορευτικών μέτρων, περισσότεροι.

Το Σωματείο μας, ως εκπρόσωπος των εργα-
ζόμενων αστυνομικών του Πειραιά και των Νή-
σων, απαιτεί από την Ηγεσία μας να εγκρίνει

επαρκή νέα κονδύλια και να δοθούν οι δέουσες
εντολές – κατευθύνσεις προς τους αρμόδιους
υπηρεσιακούς παράγοντες, έτσι ώστε καμία
αστυνομική Υπηρεσία μας να μην μείνει χωρίς
κλιματιστικό και συντήρηση αυτού.

Το έργο του αστυνομικού είναι να προστατεύει
και να υπηρετεί τον πολίτη, ενώ της Πολιτείας εί-
ναι να προσφέρει στους εργαζόμενους, δημόσι-
ους λειτουργού, τους πόρους που απαιτούνται
για τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας. Σε καμία
περίπτωση, δεν επιτρέπεται και αποτελεί στρέ-
βλωση, είτε οι πόροι αυτοί να προέρχονται και να
επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό
των εργαζομένων, συμμετέχοντας στο κόστος
της καθαριότητας του χώρου εργασίας τους, είτε
να σπαταλούν χρόνο από το ωράριο εργασίας
τους για να προσφέρουν οι ίδιοι τις υπηρεσίες
αυτές».

Καμία αστυνομική Υπηρεσία να μην μείνει χωρίς κλιματιστικό

Μετά το υπ’ αριθ. 100/2/25α από 28-3-
2020 έγγραφό μας, με αντικείμενο τη δια-
χείριση κρατουμένων υπόπτων ή επιβεβαι-

ωμένων κρουσμάτων Covid-19 και την ανάγκη εύ-
ρεσης ειδικού χώρου για προληπτική εξέταση αστυ-
νομικών, στις 31-3-20 υπήρξε και επικοινωνία του
Προέδρου της Ομοσπονδίας, κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑ-
ΡΑΚΟΥ, με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας,
Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, ο οποίος
τον διαβεβαίωσε ότι σε περίπτωση που παρουσια-
στούν κρατούμενοι που εμφανίζουν ύποπτα συμπτώ-

ματα και επιβάλλεται να μεταφερθούν σε νοσηλευτι-
κό ίδρυμα για εξέταση, τότε θα μεταβαίνει ο κρατού-
μενος στο νοσοκομείο, όπως ορίζεται από την υφι-
στάμενη νομοθεσία και οι γιατροί είναι αυτοί που θα
αποφαίνονται για την περαιτέρω διαχείριση της κάθε
περίπτωσης, αν δηλαδή χρειάζεται η παραμονή στο
νοσοκομείο ή επιστροφή του στο κρατητήριο.

Επίσης, το Αρχηγείο ενεργεί με στόχο την υλοποί-
ηση του αιτήματος, τόσο της Π.Ο.ΑΣ.Υ., όσο και των
Πρωτοβαθμίων Ενώσεων, για την ειδική πρόβλεψη
προληπτικής εξέτασης του αστυνομικού προσωπικού,

σε συνεννόηση πάντα με τους εμπλεκόμενους και
καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς. Επανέλαβε, τέλος, ότι
έχουν δοθεί γραπτές διαταγές - οδηγίες για να λαμ-
βάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, να προ-
μηθεύονται όλοι οι αστυνομικοί το απαιτούμενο υγει-
ονομικό υλικό, καθώς και να διενεργούνται απολυ-
μάνσεις σε Υπηρεσίες και οχήματα.

Κατόπιν τούτων, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι
ως Ομοσπονδία δεν εφησυχάζουμε, απεναντίας
συνεχίζουμε να παρακολουθούμε από κοντά και με
προσοχή την εξέλιξη της πανδημίας και τις όποιες

επιπτώσεις της στο αστυνομικό προσωπικό και
στην ευρύτερη αστυνομική οικογένεια. Κυρίαρχο
μέλημά μας είναι αυτήν την περίοδο να μην επι-
τρέψουμε σε κανένα να επιβαρύνει με περιττούς
κινδύνους τους συναδέλφους και τις οικογένειές
τους, πόσω μάλλον να μετατρέψει το αστυνομικό
προσωπικό σε νοσηλευτικό και τα κρατητήρια σε
σανατόρια! Η πολιτεία οφείλει να προωθήσει έγ-
καιρα κάθε αναγκαίο μέτρο για την ολοκληρωτική
θωράκιση της κοινωνίας από την πρωτοφανή έκτα-
ση της φονικής πανδημίας του Covid-19.

Να μην μετατραπεί το αστυνομικό προσωπικό 
σε νοσηλευτικό και τα κρατητήρια σε σανατόρια!
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Διαδοχικές παρεμβάσεις στον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ και τον

Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αν-
τιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ
έγιναν στις 27-04-20 εκ μέρους της
Ομοσπονδίας μας για την αντιμετώπιση
της νέας κατάστασης που άρχισε να
διαμορφώνει η σταδιακή άρση των πε-
ριοριστικών μέτρων που είχαν αποφα-
σιστεί τους τελευταίους δυο μήνες στο
πλαίσιο της αναχαίτισης της πανδημίας
στη χώρα μας.

Ειδικότερα, στις συναντήσεις που εί-
χαν με την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία,
ο Πρόεδρος κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑ-
ΚΟΣ, ο Αντιπρόεδρος κ. Αθανάσιος
ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ και ο Οργανωτικός Γραμ-
ματέας κ. Θεόδωρος ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ,
με βάση τις διαταγές που καλούνται ήδη

να εφαρμόσουν οι αστυνομικές υπηρε-
σίες, μεταφέρθηκε η εύλογη ανησυχία
της ευρύτερης αστυνομικής οικογένειας
στη νέα φάση που εισέρχεται η χώρα
και επισημάνθηκε εμφαντικά η ανα-
γκαιότητα της τήρησης, με θρησκευτική
ευλάβεια, όλων των κανονισμών ασφα-
λείας είτε αυτών που εξακολουθούν να
ισχύουν είτε αυτών που θα αποφασί-
ζονται το επόμενο διάστημα, ανάλογα
και με την εξέλιξη της πανδημίας.

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα
αφουγκράζεται τις ανησυχίες των συ-
ναδέλφων μας, όπως αυτές μας μετα-
φέρονται από τους εκπροσώπους τους
σε τοπικό επίπεδο και η Ομοσπονδία
τόνισε, τόσο στον κ. Υπουργό όσο και
στον κ. Αρχηγό, ότι στη νέα, επίσης δύ-
σκολη, φάση της άρσης των μέτρων, η
πολιτεία οφείλει να βάλει τους ανθρώ-

πους πάνω από τους προϋπολογισμούς
και πάνω από το όποιο κόστος των συ-
νεπειών της πανδημίας.

Στις συναντήσεις αναδείχθηκαν κυ-
ρίαρχα τα ζητήματα που έχουν ανακύψει
αναφορικά με τους συναδέλφους που
έχουν αποσπασθεί σε διάφορες περιο-
χές (Έβρος, νησιά) και μετά τη λήξη της
απόσπασης θα επιστρέψουν στην έδρα
τους. Από την πλευρά μας τονίσαμε ότι
είναι αδιανόητο να μην εφαρμοστούν
για την προστασία της υγείας των ιδίων,
των οικογενειών τους όσο και των πο-
λιτών και της κοινωνίας γενικότερα, οι
γενικές οδηγίες υγιεινής και ασφάλειας,
όπως αυτές προβλέπονται σε περιπτώ-
σεις διερεύνησης πιθανών κρουσμάτων
κορωνοϊού, καθώς επίσης και να κατα-
βληθεί η προβλεπόμενη αποζημίωσή
τους, εγκαίρως και χωρίς εκπτώσεις.

Το δεύτερο θέμα που συζητήθηκε
αφορούσε την εφαρμογή Κοινής
Υπουργικής Απόφασης με αντικείμενο
τη λήψη προστατευτικών μέτρων στα
δικαστήρια (θερμομέτρηση), την οποία
κλήθηκαν να εφαρμόσουν αστυνομικοί,
χωρίς τούτο να προβλέπεται από την εν
λόγω απόφαση, και μάλιστα τη στιγμή
που η ΚΥΑ αυτή, δεν φέρει καν την
υπογραφή του αρμόδιου Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη.

Εκ μέρους της Ηγεσίας, Πολιτικής και
Φυσικής, δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι
έλαβαν υπόψη τους τις ανησυχίες και
τις ενστάσεις που τους διατυπώσαμε
προκειμένου να μην σημειωθούν αστο-
χίες διοίκησης και αρνητικές επιπτώσεις
στο αστυνομικό προσωπικό. Ο κ.
Υπουργός, διαβεβαίωσε ότι δεν τίθεται
θέμα θερμομέτρησης στα δικαστήρια

από αστυνομικό προσωπικό, δεδομένου
ότι οι αρμοδιότητές του είναι συγκεκρι-
μένες και ορίζονται ρητά από την υπάρ-
χουσα νομοθεσία.

Με την παρέμβασή μας, ευελπιστούμε
ότι θα ληφθούν σοβαρά υπόψη τα ζη-
τήματα αυτά ώστε ο αστυνομικός να
βιώνει αληθινά τα απτά αποτελέσματα
του ενδιαφέροντος της Διοίκησης. Η
τυχόν καθ’ υπέρβαση εφαρμογή της
κείμενης νομοθεσίας και του υφιστάμε-
νου πλαισίου, θα συναντήσει τη σφοδρή
αντίδραση της Ομοσπονδίας μας, επι-
σημαίνοντας προς όλες τις πλευρές, ότι
ουδείς δικαιούται να «παίζει» με την
υγεία των συναδέλφων, αλλά ούτε και
με το ρόλο και τις αρμοδιότητες της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας.

Διαδοχικές παρεμβάσεις στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

HΟμοσπονδία μας, από την
πρώτη στιγμή που ανέκυψε η
αναγκαιότητα της λήψης εκτά-

κτων μέτρων για την μείωση του κιν-
δύνου εξάπλωσης της νόσου Covid-
19, βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με
τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις, οι
οποίες εκφράζουν, με συνέπεια και
υπευθυνότητα, και τις εύλογες αγωνίες
των συναδέλφων μας, όσον αφορά
στην εφαρμογή των εκτάκτων μέτρων
και τις συνέπειες που έχουν αυτά στην
κοινωνία μας, και ειδικότερα, στο
αστυνομικό προσωπικό.

Με βάση τα αιτήματα των Ενώσεων
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών,
Βορειοανατολικής Αττικής, Δυτικής
Αττικής και Πειραιά, ζητήσαμε από την
ηγεσία να εξετάσει το αίτημά τους για
χορήγηση αδειών ειδικού σκοπού
στους συναδέλφους /συναδέλφισσες
με παιδιά έως 15 ετών, εφόσον αντί-
στοιχο μέτρο εφαρμοστεί στο δημόσιο
και τον ιδιωτικό τομέα.

Επίσης, με απόφαση της Ελληνικής
Κυβέρνησης, αρχικά θα παρέμεναν
κλειστά για 15 ημέρες, όλα τα σχολεία,
όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, με
στόχο την πρόληψη της εξάπλωσης
στη χώρα μας του επικίνδυνου νέου
ιού, COVID -19. Το μέτρο αυτό έχει
καθολική εφαρμογή, με άμεσο αντί-
κτυπο στην καθημερινότητα δεκάδων
χιλιάδων οικογενειών με ανήλικα παι-
διά, τα οποία θα παραμείνουν αναγ-
καστικά στα σπίτια τους και οι γονείς
τους οφείλουν να μεριμνήσουν για την
ασφάλειά τους, όσο θα απουσιάζουν
στην εργασία τους.

Επισημάναμε λοιπόν, στο Αρχηγείο
ότι το πρόβλημα αυτό καλούνται να το
αντιμετωπίσουν σχεδόν όλες οι οικο-
γένειες των αστυνομικών, ιδίως δε
όσοι και όσες είναι συζευγμένοι με
συναδέλφισσες και συναδέλφους, αν-
τίστοιχα, και που, υπό κανονικές συν-
θήκες, έχουν ρυθμίσει τα ζητήματα της
φροντίδας των παιδιών τους, ανεξάρ-

τητα αν υπηρετούν σε αστικά κέντρα,
στην περιφέρεια ή στη φύλαξη των
συνόρων.

Επειδή από την πρώτη στιγμή που
ανακοινώθηκε το έκτακτο αυτό μέτρο,
η Ομοσπονδία μας δέχτηκε εύλογα
ερωτήματα, ως προς το ενδιαφέρον
της Υπηρεσίας, παρακαλούμε όπως
λάβετε σοβαρά υπόψη τα αιτήματα που
οπωσδήποτε διατυπώνονται ήδη σε
υπηρεσιακό επίπεδο και δώσετε τις
δέουσες εντολές για τη διευκόλυνση
των συναδέλφων/συναδελφισσών
μας. Είμαστε βέβαιοι ότι συμμερίζεστε
την αγωνία που σας μεταφέρουμε, και
ως διοίκηση, θα επιδείξετε τα αναμε-
νόμενα αντανακλαστικά για την προ-
στασία όλων των παιδιών της αστυνο-
μικής οικογένειας, υιοθετώντας τις
οδηγίες και τις διευκολύνσεις που θα
ισχύσουν για όλο το δημόσιο τομέα
και μάλιστα με ιδιαίτερη ελαστικότητα
για το αστυνομικό προσωπικό, λόγω
των ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας

του, σε μια περίοδο κατά την οποία η
Ελληνική Αστυνομία θα κληθεί και πάλι
να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της μά-
χης εναντίον ενός ύπουλου και επικίν-
δυνου για τη δημόσια υγεία, ιού.

Προέχει η ασφάλεια των
παιδιών μας!

Αποτέλεσμα αυτής, ήταν να εκδοθεί
η υπ’ αριθμ.1647/20/547875 από
12/03/2020 διαταγή του Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία
προβλέπεται χορήγηση «άδειας ειδικού
σκοπού και λοιπές διευκολύνσεις στο
ένστολο αστυνομικό προσωπικό», κά-
νοντας πράξη το αίτημα του Συνδικα-
λιστικού μας κινήματος.

Ωστόσο, επανήλθαμε με βάση και το
έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αθηνών, η οποία εισφέρει
στην κοινή μας προσπάθεια για τον
περιορισμό των κινδύνων της πανδη-
μίας, νέες προτάσεις, ως οφείλει να
πράττει, καθώς αφουγκράζεται τα

προβλήματα των συναδέλφων μας και
συμμερίζεται τις αγωνίες τους τη δύ-
σκολη αυτή περίοδο για όλους μας.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία
που παραθέτει, τίθεται ζήτημα περαιτέ-
ρω προστασίας της αστυνομικής οικο-
γένειας με την επιβαλλόμενη επέκταση
του πρόσθετου μέτρου της χορήγησης
ειδικής άδειας σε αστυνομικό, εφόσον
στην οικογένειά του υπάρχει κάποιο
μέλος (σύζυγος-τέκνo) που ανήκει
στις ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές
ορίζονται από την πρόσφατη Κ.Υ.Α. για
την προστασία της δημόσιας υγείας
από την επέκταση του κορωνοϊού.

Παρακαλούμε, όπως ενεργήσετε
άμεσα, απαντώντας με τις αναμενόμε-
νες θετικές αποφάσεις σας, στην αί-
σθηση καθήκοντος και αυταπάρνησης
που επιδεικνύει το σύνολο του αστυ-
νομικού προσωπικού, στο πλαίσιο
εφαρμογής των εκτάκτων μέτρων που
λαμβάνονται αυτήν την περίοδο από
την ελληνική Κυβέρνηση.

Άδεια ειδικού σκοπού - Διευκόλυνση γονέων αστυνομικών

Στις 8 Φεβρουαρίου 2020, στο
Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων
το Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομι-

κών Υπαλλήλων Ιωαννίνων, πραγμα-
τοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη. 

Τα ζητήματα που κυριάρχησαν κατά
την διάρκεια της συνάντησης η οποία
πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα,
ήταν η επέκταση του επιδόματος πα-
ραμεθορίου, η υλοποίηση της πρότα-
σης μας για ίδρυση Αστυνομικής υπη-
ρεσίας Αεροδρομίου Ιωαννίνων και η
ενίσχυση των Υπηρεσιών μας με σύγ-
χρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό προ-
κειμένου να είμαστε σε θέση να αντα-
ποκριθούμε αποτελεσματικά στην δύ-
σκολη και επικίνδυνη αποστολή μας.

Συζητήθηκαν επίσης, το ζήτημα της

θεσμοθέτησης του επικινδύνου της
εργασίας μας, η θέσπιση ενός νέου
και δίκαιου μισθολογίου το οποίο θα
διορθώνει τις αδικίες του υπάρχοντος
και η εναρμόνιση των οδοιπορικών
των ενστόλων σύμφωνα με ότι ισχύει
και στον λοιπό δημόσιο τομέα. 

Ο κ. Υπουργός, έχοντας εμπεριστα-
τωμένη άποψη για όσα τεκμηριωμένα
και διεξοδικά του επισημάνθηκαν, δή-
λωσε πως ιδρύεται άμεσα η υπηρεσία
Αστυνομικού Σταθμού Αερολιμένα,
αναφορικά με τον υλικοτεχνικό εξο-
πλισμό τόνισε πως ήδη παραδόθηκαν
νέα οχήματα και αναμένονται και άλλα
μέχρι το τέλος Μαρτίου μέσω ΕΣΠΑ,
στα λοιπά δε ζητήματα στα πλαίσια των
δυνατοτήτων και αρμοδιοτήτων του θα
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια
για την εξεύρεση λύσεων σε συνεργα-

σία με το συνδικαλιστικό μας κίνημα. 
Επίσης, η Ένωση συναντήθηκε με

κλιμάκιο του Κ.Κ.Ε αποτελούμενο από
την κα Όλυ Τσουμάνη, και τον κ. Δη-
μήτρη Πιτσιάβα.

Κατά την συνάντηση συζητήθηκαν
θέματα που ταλανίζουν τον κλάδο των
εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνο-
μία, αλλά και ζητήματα ευρύτερου εν-
διαφέροντος όπως οι γεωπολιτικές
εξελίξεις και η ανασφάλεια που επι-
κρατεί στην ευρύτερη περιοχή. Ειδικό-
τερα, αναδείχθηκαν ζητήματα που
αφορούν τις ελλείψεις σε υλικοτεχνικό
εξοπλισμό, την πλήρη εφαρμογή των
δικαστικών αποφάσεων, την μη χορή-
γηση του επιδόματος παραμεθορίων
περιοχών και την αναπροσαρμογή των
δικαιούμενων ποσών των οδοιπορι-
κών, καθώς και τα ακατάστατα ωράρια

που σε συνδυασμό με την κατά το δο-
κούν εφαρμογή της εβδομαδιαίας
υπηρεσίας κρατούν τους αστυνομι-
κούς σε μια ιδιότυπη ομηρία. 

Τονίσθηκε και από τις δύο πλευρές
πως η θέση των αστυνομικών, η συν-
τριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι
γόνοι λαϊκών οικογενειών, σε καμιά
περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι απέ-
ναντι αλλά δίπλα σε άλλες εργασιακές
ομάδες που διεκδικούν και αγωνίζον-
ται για τα δικαιώματά τους.

Τέλος, επισημάνθηκαν ζητήματα
όπως η κατοχύρωση της ουσιαστικής
άσκησης του δικαιώματος απεργίας
στα Σώματα Ασφαλείας, ενώ από
πλευράς του κλιμακίου του διανεμή-
θηκε βιβλιοδετημένο έντυπο που πε-
ριελάμβανε τις ερωτήσεις του ΚΚΕ στη
Βουλή για τις ένοπλες δυνάμεις και τα

σώματα ασφαλείας.
Να σημειώσουμε τέλος, ότι μετά τις

πρόσφατες αρχαιρεσίες, είχαμε αλλαγή
φρουράς στο προεδρείο του σωματεί-
ου. Κατόπιν προσκλήσεως του πλει-
ονοψηφήσαντος συμβούλου ΚΙΤΣΙΟΥ
Κωνσταντίνου συνεδρίασαν τα νέα μέ-
λη του Δ.Σ. που προέκυψαν από τις
αρχαιρεσίες της 22/01/2020 με θέμα
την συγκρότηση σε σώμα. Το νέο προ-
εδρείο διαμορφώθηκε ως εξής: ΠΡΟ-
ΕΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ανέστης,
Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Αλέξαν-
δρος, Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
Αθανάσιος, ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΙΤΣΙΟΣ Κωνσταντίνος, ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ Κων-
σταντίνος, ΤΑΜΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ-
ΔΗΣ Αριστοτέλης και ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑ-
ΤΕΑΣ ΤΑΓΚΑΣ Σωτήριος. 

Οι δεσμεύσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
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Μετά την υπ’ αριθ. 100/2/25α, από 28-
03-2020, παρέμβαση της Ομοσπονδίας
μας προς την Πολιτική Ηγεσία του Σώ-

ματος, αλλά και του Υπουργείου Υγείας, για την
αναστολή της λειτουργίας του Περιφερειακού
Ιατρείου της Ελληνικής Αστυνομίας στο 401
Γ.Σ.Ν.Α., η οποία έλαβε χώρα κατόπιν της
100/18 από 27-03-2020 καταγγελίας των
Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών,
Βορειοανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και
Πειραιά, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1917/20/
742548 διαταγή της Διεύθυνσης Υγειονομικού
/ Α.Ε.Α.

Με την παραπάνω διαταγή αποσαφηνίζεται ότι
η λειτουργία του προαναφερόμενου Περιφερει-

ακού Ιατρείου της Ελληνικής Αστυνομίας στο 401
Γ.Σ.Ν.Α. ανεστάλη, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων
προστασίας από τη λοίμωξη του κορωνοϊού
Covid-19, ενώ καθίσταται σαφές ότι αυτό θα
επαναλειτουργήσει με την εξάλειψη της δολοφο-
νικής νόσου.

Η Ομοσπονδία μας, πιστή στο καθήκον και
στις αξίες που πρεσβεύει, συνεχίζει τις ουσιαστι-
κές παρεμβάσεις της, τόσο σε μικρά όσο και σε
μεγάλα ζητήματα, δηλώνοντας «παρούσα» όπου
και όποτε τούτο απαιτείται έτσι ώστε να ανταπο-
κρίνεται στα αιτήματα που τίθενται προς αυτήν,
με στόχο πάντα την προστασία των συμφερόν-
των του αστυνομικού προσωπικού και γενικότε-
ρα της αστυνομικής οικογένειας.

Αναστολή της λειτουργίας 
του Περιφερειακού Ιατρείου
της Ελληνικής Αστυνομίας 

Επιστολή απέστειλε στις 24-03-20 η
Π.Ο.ΑΣ.Υ. στον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ με θέμα

«Μέτρα προστασίας του αστυνομικού προσωπικού
από τον κορωνοϊό COVID-19»:

Κύριε Υπουργέ,
Η Ομοσπονδία μας, πολύ πριν καταγραφούν τα

πρώτα κρούσματα του κορωνοϊού COVID-19 στη
χώρα μας, είχε επισημάνει, με αίσθημα συλλογικής
ευθύνης, σε εσάς και στη Φυσική Ηγεσία του Σώ-
ματος, τόσο με κατ’ ιδίαν συναντήσεις, όσο και μέ-
σω αλληλογραφίας, την ανάγκη ύπαρξης μέριμνας
για άμεσο εφοδιασμό των συναδελφισσών και συ-
ναδέλφων με τα απαραίτητα μέσα ατομικής προ-
στασίας, προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρε-
στες επιπλοκές.

Από την εφαρμογή των πρώτων περιοριστικών
μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, το αστυνομικό προσω-
πικό, συνδυαστικά και με τη διαχείριση των μετα-
ναστευτικών – προσφυγικών προβλημάτων στον
Έβρο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δίνει
ωστόσο μια μεγάλη μάχη για το κοινό καλό, με τα
περιορισμένα μέσα και με τον μη επαρκή, πολλές
φορές, ατομικό εξοπλισμό που διαθέτει.

Επίσης, μετά τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ.
Δ1α/Γ.Π οικ 20036 από 22-03-2020 ΚΥΑ (Β-
986), το αστυνομικό προσωπικό, πέραν των πα-
ραπάνω υποχρεώσεων και του αδιάκοπου καθη-
μερινού έργου του, αναλαμβάνει τη διασφάλιση της
εφαρμογής του μέτρου πρόληψης περιορισμού της
κυκλοφορίας των πολιτών στην Επικράτεια, τη δια-

πίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των
σχετικών διοικητικών κυρώσεων. Αποτέλεσα αυτής
της κατάστασης είναι η παρατεταμένη έκθεση του
αστυνομικού προσωπικού στον κορωνοϊό COVID-
19 και ως εκ τούτου η αυξημένη πιθανότητα μό-
λυνσης και διάδοσης του ιού, τόσο μεταξύ των με-
λών της ευρύτερης αστυνομικής οικογένειας, όσο
και μεταξύ των πολιτών με τους οποίους έρχονται
σε επαφή, αφού όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η φύ-
ση της εργασίας μας, αλλά και το αντικείμενο του
επαγγέλματός μας, είναι τέτοιο που δεν μπορεί να
παρασχεθεί περιοριστικά και τμηματικά, πόσο μάλ-
λον με εξ’ αποστάσεως μεθόδους. 

Κύριε Υπουργέ, κατόπιν των ανωτέρω, κρίνονται
επιβεβλημένα τα εξής: α) η τακτική απολύμανση των
Υπηρεσιών και των οχημάτων της Ελληνικής Αστυ-

νομίας, β) ο συνεχής εφοδιασμός του αστυνομικού
προσωπικού με τα απαραίτητα μέσα ατομικής προ-
στασίας και γ) η δημιουργία, σε συνεργασία με τα
αρμόδια Υπουργεία και τους αρμόδιους Φορείς,
δομών για τους αστυνομικούς, είτε στα Κεντρικά
Ιατρεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης είτε στα Στρα-
τιωτικά Νοσοκομεία 401 και 424, όπου θα υπο-
βάλλονται άμεσα σε προληπτικές εξετάσεις για πι-
θανή μόλυνσή τους από τον κορωνοϊό COVID-19.

Τέλος, επειδή, ήδη σε άλλες χώρες, καταγρά-
φονται δυστυχώς κρούσματα και μεταξύ των αστυ-
νομικών, παρακαλούμε όπως επιδείξετε ταχύτητα
στην υλοποίηση των προαναφερθέντων, θωρακί-
ζοντας άμεσα τους καθημερινά εκτεθειμένους στον
αόρατο αυτό κίνδυνο συναδέλφους και συναδέλ-
φισσές μας.

Υποβάλλαμε συγκεκριμένες προτάσεις 
στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Σάμου, με έγγραφό της,
απευθύνθηκε στον Διευθυντή

της Διεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστη-
ρίων Αττικής, Ταξίαρχο κ. Λάμπρο
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ και σε πολλά άλλα
στελέχη της Διοίκησης, που εμπλέκον-
ται ιεραρχικά είτε ως Προϊστάμενοι
αρμοδίων υπηρεσιών πρώτης γραμ-
μής, είτε ως εποπτεύουσα αρχή στις

μεταγωγές ψυχικά πασχόντων κρα-
τουμένων. 

Με παρέμβασή της στη συνέχεια η
Ομοσπονδία τονίζει προς αυτούς:
Γνωρίζετε ότι οι μεταγωγές ψυχικά
πασχόντων κρατουμένων, έχουν εξε-
λιχθεί σε χρονίζον πρόβλημα, το
οποίο, όπως επισημαίνει με κάθε λε-
πτομέρεια η Πρωτοβάθμια Οργάνωσή
μας, δημιουργεί έντονες παρενέργειες

στην ομαλή λειτουργία της Ελληνικής
Αστυνομίας, αφού ούτε οι κανονισμοί
ασφαλείας τηρούνται, ούτε τα δικαιώ-
ματα του αστυνομικού προσωπικού γί-
νονται σεβαστά από τους διοικούντες. 

Κατόπιν τούτων, σας παρακαλούμε
να δώσετε τις δέουσες απαντήσεις
προς την κατεύθυνση της τήρησης της
νομιμότητας και της διασφάλισης των
εργασιακών δικαιωμάτων των συνα-

δέλφων μας, δεδομένου ότι σε διαφο-
ρετική περίπτωση θα αναζητηθούν άλ-
λες λύσεις εκ μέρους των θιγομένων.

Τέλος, ως Ομοσπονδία, οφείλουμε
να τονίσουμε προς πάσαν κατεύθυν-
ση ότι συνεχίζουμε την προσπάθεια
οριστικής επίλυσης του προβλήμα-
τος, επαναφέροντας τις προτάσεις
που έχουμε καταθέσει προ πολλών
μηνών ώστε να θεσμοθετηθεί μια

υγιής διαδικασία μεταγωγής της ευ-
παθούς αυτής κατηγορίας των συ-
νανθρώπων μας, με απόλυτο σεβα-
σμό τόσο στην δυσμενή θέση στην
οποία βρίσκονται οι ίδιοι, όσο και
στην αξιοπρεπή υπηρεσιακή λειτουρ-
γία των συναδέλφων μας, που δι-
καιούνται προφανώς να εργάζονται
σε έναν σύγχρονο και όχι τριτοκο-
σμικό, αστυνομικό οργανισμό.

Να θεσμοθετηθεί υγιής διαδικασία μεταγωγής 
μελών ευπαθών ομάδων

Ηεναρμόνιση της λειτουργίας της Διεύθυν-
σης Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής με
την λειτουργία των Δικαστηρίων ήταν το

αντικείμενο της παρέμβασής μας προ τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ,
τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο ΤΣΙΑΡΑ,
τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευ-
θέριο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, τη Γενική Γραμματέα Αντεγ-
κληματικής Πολιτικής κα Σοφία ΝΙΚΟΛΑΟΥ και τον

Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μι-
χαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ. Η Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αθηνών, από την πρώτη στιγμή που
ενέσκηψε στη χώρα μας η υγειονομική κρίση,
έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου και ζήτησε τη
λήψη σειράς μέτρων προκειμένου να προστατευ-
τούν οι συνάδελφοί μας από τον φονικό ιό Covid
-19 για να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στα
καθήκοντά τους όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά.

Τούτο δε συνέβη, ωστόσο, όπως προκύπτει από το
επισυναπτόμενο έγγραφό της (από 13-3-2020,
Αρ. Πρωτ.: 100/12α) με θέμα «Εναρμόνιση της
λειτουργίας της Διεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστη-
ρίων Αττικής με την λειτουργία των Δικαστηρίων».
Ενώ είχε προηγηθεί η προσωρινή αναστολή της λει-
τουργίας των Πολιτικών Δικαστηρίων, Ποινικών Δι-
καστηρίων και Εισαγγελιών της Χώρας, για το χρο-
νικό διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020,

για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, εντού-
τοις έγιναν άσκοπες μεταγωγές και συνάδελφοί μας
εκτέθηκαν σε διάφορους κινδύνους.

Επειδή φρονούμε ότι οι περιστάσεις είναι τέτοιες
που και η παραμικρή ολιγωρία μπορεί να αποβεί
μοιραία, παρακαλούμε όπως λάβετε σοβαρά υπόψη
σας τα καταγγελθέντα από την Πρωτοβάθμια Ορ-
γάνωσή μας και ενεργήσετε αρμοδίως, προκειμέ-
νου να μην επαναληφθούν ανάλογα προβλήματα.

Καταγγελία για άσκοπες μεταγωγές 
και έκθεση συναδέλφων σε διάφορους κινδύνους

Από τις 10 Μαρτίου 2020 ξεκίνησαν με
ένταση οι παρεμβάσεις μας προς την ηγε-
σία για την πρόληψη του κορωνοϊού και

την προστασία των αστυνομικών.
Ειδικότερα, η Ομοσπονδία απευθύνθηκε στους

υπουργούς Προστασίας του Πολίτη κ. ΧΡΥΣΟ-
ΧΟΪΔΗ Μιχάλη και Υγείας κ. ΚΙΚΙΛΙΑ Βασίλη,
τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και τη
Διεύθυνση Υγειονομικού / Α.Ε.Α. με βάση τις
καταγγελίες της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Αθηνών, ζητώντας την επείγουσα έκδοση
εγκυκλίου για το αστυνομικό προσωπικό:

«Κύριε Υπουργέ, η Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αθήνας με το επισυναπτόμενο έγ-
γραφό της επισημαίνει την ανετοιμότητα του
υπηρεσιακού μηχανισμού για την αντιμετώπιση

της εξάπλωσης του Covid-19 (κορονοϊός) στη
χώρα μας, καθόσον δεν έχει εκδοθεί έως σή-
μερα καμία σχετική εγκύκλιος όσον αφορά στα
μέτρα πρόληψης και τους όρους εργασίας του
αστυνομικού προσωπικού.

Επειδή θεωρούμε ότι για τα σοβαρά ζητήματα
υγείας, τόσο του αστυνομικού προσωπικού όσο
και των συμπολιτών μας, πρέπει όλοι αυτές τις
κρίσιμες ώρες, να επιδείξουμε τη μέγιστη δυνατή
προσπάθεια για τον περιορισμό των επιπτώσεων
της υγειονομικής κρίσης που έχει ξεσπάσει διε-
θνώς, παρακαλούμε όπως δώσετε άμεσα τις
σχετικές εντολές σας, προκειμένου, το συντο-
μότερο δυνατόν, να παρασχεθούν οι δέουσες
οδηγίες, μέσω εγκυκλίου, σε όλο το αστυνομικό
προσωπικό».

Καταγγείλαμε αμέσως 
την ανετοιμότητα 

του υπηρεσιακού μηχανισμού
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Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον
έλεγχο της εξάπλωσης στη χώρα μας του
επικίνδυνου νέου ιού COVID -19, το Υπουρ-

γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προέβη στη λή-
ψη σειράς μέτρων, όπως η αναστολή της λειτουρ-
γίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθ-
μίδων και άλλα.

Επειδή οι λόγοι που επιβάλλουν αυτήν την από-
φαση ισχύουν καταφανώς και για τις αστυνομικές
σχολές, θεωρούμε αυτονόητη τη λήψη αντίστοιχης
απόφασης και για τις σχολές της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες εξάπλω-
σης της νόσου και περαιτέρω επιδείνωσης των λει-

τουργιών των αστυνομικών υπηρεσιών.
Τούτες τις δύσκολες ώρες, οφείλουμε όλοι να

επιδείξουμε τη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα, καθώς
το προσεχές διάστημα, η Ελληνική Αστυνομία θα
κληθεί να αντιμετωπίσει με ψυχραιμία και αποτε-
λεσματικότητα την πιθανή εφαρμογή εκτάκτων μέ-
τρων, όπως ήδη βλέπουμε να σημειώνεται σε άλλες
χώρες.

Επανήλθαμε όμως μετά το έγγραφό μας από τις
11 Μαρτίου 2020 διότι τα όσα πληροφορούμαστε
ότι διαδέχθηκαν τη θετική ανταπόκριση της Ηγε-
σίας, δεν τιμούν κανέναν.

Πώς είναι δυνατόν ναι μεν να κλείσουν οι Σχολές

για τους λόγους που όλοι αντιλαμβάνονται, αλλά
την ίδια ώρα οι Δόκιμοι να συνεχίσουν να διαμέ-
νουν εντός των κοιτώνων των Σχολών και μάλιστα,
να απασχολούνται σε αστυνομικές υπηρεσίες;

Επειδή αυτή η απόφαση απέχει μακράν των χθε-
σινών δηλώσεων του Πρωθυπουργού και αγγίζει
τα όρια της πρόκλησης, παρακαλούμε όπως, άμε-
σα, υπάρξει παρέμβασή σας προς αποκατάσταση
της κοινής λογικής που παραβιάζεται βάναυσα, χά-
ριν ακατανόητων σε μας σκοπιμοτήτων, τη στιγμή
μάλιστα, που σε άλλα Σώματα (π.χ. Πυροσβεστικό
Σώμα), το ζήτημα αντιμετωπίστηκε άμεσα και χωρίς
να προκληθεί ουδεμία αναστάτωση.

Αναστολή λειτουργίας Αστυνομικών Σχολών

Παρεμβάσεις στοχευμένες για την επίλυση
συγκεκριμένων αιτημάτων των Πρωτοβαθ-
μίων Ενώσεων έκανε η Ομοσπονδία καθ’

όλη τη διάρκεια της πρώτης φάσης των μέτρων
(Μάρτιος – Απρίλιος) που αφορούσαν το μείζον ζή-
τημα των εκτάκτων μέτρων που λαμβάνονται από
την Ελληνική Κυβέρνηση για τον περιορισμό της
εξάπλωσης του φονικού ιού Covid-19 στη χώρα
μας. Με έγγραφά μας προς το Αρχηγείο και το
Υπουργείο τους καταστήσαμε κοινωνούς του εύλο-
γου προβληματισμού, αλλά και των προτάσεων, που
διατυπώνονται από το συνδικαλιστικό μας κίνημα,
με βάση τα εξαγγελθέντα μέτρα και τον τρόπο υλο-
ποίησής τους, είτε με βάση την επικρατούσα κατά-

σταση και τη διαχείριση. Ζητήσαμε να ληφθούν σο-
βαρά υπόψη τα όσα αναφέρονται στα επισυναπτό-
μενα έγγραφα και ανακοινώσεις τους, από τις Ενώ-
σεις Πειραιά, Αχαΐας, Άρτας, Σάμου, Ηρακλείου,
Αργολίδας, Κορινθίας, Αρκαδίας, Λακωνίας και
Μεσσηνίας και αφορούν το συνωστισμό που πα-
ρατηρείται στα αστυνομικά καταστήματα κατά τις
συγκεντρώσεις προσωπικού, τις συνθήκες ελέγχου
και κράτησης, τις γραφειοκρατικές υπηρεσίες, τις
ελλείψεις υλικού υγιεινής και ασφάλειας κ.λπ.

Το αστυνομικό προσωπικό καλείται για άλλη μια
φορά να επιδείξει τη μέγιστη συμμόρφωση στα δια-
τασσόμενα, αλλά είναι αυτονόητο ότι οι όποιες δια-
ταγές δεν πρέπει να ξεφεύγουν της κοινής λογικής.

Αναλόγως πράξαμε και με τα αιτήματα των Ενώ-
σεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, Γρεβε-
νών και Σερρών, όπου οι συνάδελφοί μας εξέφρα-
σαν τις ανησυχίες τους και ζήτησαν τη λήψη πρό-
σθετων μέτρων, ώστε να εφαρμοστούν αυστηροί
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κατά τη διάρκεια
της ενάσκησης των αυξημένων και επικίνδυνων
καθηκόντων του αστυνομικού προσωπικού, εφεξής
και έως εκλείψεως του πρωτόγνωρου αυτού κιν-
δύνου.

Επίσης, προωθήσαμε τα έγγραφα των Ενώσεων
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Αχαΐας, Θεσ-
σαλονίκης, Κοζάνης, Κορίνθου, Ρεθύμνου, Ροδό-
πης και Τρικάλων, για τα προβλήματα που επιση-

μαίνονται κατά περίπτωση και αφορούν την άμεση
χορήγηση υγειονομικών μέσων ατομικής προστα-
σίας, την ενίσχυση των Υγειονομικών Υπηρεσιών
και των Ιατρείων μας, την καθαριότητα των Υπη-
ρεσιών, τον περιορισμό της λειτουργίας των γρα-
φείων αναφορικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών
για διοικητικής φύσεως θέματα, τις συνεδριάσεις
των Πειθαρχιών Συμβουλίων, τις μεταγωγές κρα-
τουμένων, την αναστολή όλων των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, τη λειτουργία υγειονομικών επι-
τροπών χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία, την εκτέ-
λεση προληπτικών απολυμάνσεων σε υπηρεσια-
κούς χώρους, τη μεταφορά αλλοδαπών από τη νη-
σιωτική χώρα και πολλά άλλα ζητήματα.

Θερμό ενδιαφέρον από τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

Με βάση τις καταγγελίες των Πρωτοβαθμίων
Οργανώσεών μας για μη εφαρμογή των
καθολικών μέτρων που έχουν ανακοινωθεί

από την Κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξά-
πλωσης του φονικού ιού Covid-19 στη χώρα μας,
απευθυνθήκαμε και πάλι στο Αρχηγείο:

Ειδικότερα, όπως προκύπτει και από τα έγγραφα
των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Λέσβου
και Αχαΐας, δεν έχουν καν ληφθεί πρόσθετα μέτρα
για την προστασία όσων συναδέλφων/συναδελφισ-
σών μας, απασχολούνται στο ΚΥΤ Μόριας (και απο-
σπασμένων από πολλές Αστυνομικές Διευθύνσεις
της χώρας), με αποτέλεσμα να παραμένουν εκτεθει-
μένοι στην εξάπλωση του ιού! Οι συνθήκες εξακο-
λουθούν δε να είναι επικίνδυνες τόσο στη συγκε-
κριμένη δομή, όσο και σε άλλες, που δημιουργούν-
ται εντελώς πρόχειρα, κάθε φορά που καταφτάνουν

στο νησί της Λέσβου νέα κύματα αλλοδαπών.
Παρακαλούμε όπως ασχοληθείτε σχολαστικά με

τα αναφερόμενα από τις δυο Ενώσεις μας για τις
ανθυγιεινές και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας
του αστυνομικού προσωπικού και δώσετε σαφείς
εντολές για τη συμμόρφωση της διοίκησης στα μέ-
τρα πρόληψης που λαμβάνονται για όλον ανεξαι-
ρέτως τον πληθυσμό, άλλως, οι ευθύνες για ό,τι
αρνητικό συμβεί, θα βαρύνουν αυτούς που δεν
στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και δεν έλα-
βαν εγκαίρως υπόψη τους τις προειδοποιήσεις μας.

Μεταγωγές χωρίς προληπτικά μέτρα 
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λέσβου, με

έγγραφό της επίσης, προχώρησε σε σοβαρές κα-
ταγγελίες που άπτονται της ορθής εφαρμογής της
κυβερνητικής πολιτικής για τον περιορισμό της

πανδημίας του “Covid-19”, ειδικά στα κέντρα κρά-
τησης αλλοδαπών, που όπως πολλάκις έχουμε επι-
σημάνει αποτελούν «υγειονομικές βόμβες» και χρή-
ζουν ειδικών μέτρων προστασίας. Αντί, όμως, αυτήν
την κρίσιμη χρονική περίοδο να υπάρχει τεταμένη
προσοχή και αυστηρή εφαρμογή των μέτρων, φαί-
νεται ότι υπάρχουν «αδύναμοι κρίκοι» με κίνδυνο
να τιναχθούν όλα στον αέρα με απρόβλεπτες συ-
νέπειες όχι μόνο για το αστυνομικό προσωπικό, αλ-
λά για ολόκληρο τον πληθυσμό της Λέσβου.

Παρακαλούμε να ελέγξετε τις καταγγελίες στις
οποίες προέβη το σωματείο μας με αίσθηση καθή-
κοντος και να επιβάλλετε την αυστηρή τήρηση των
Κανονισμών και των διαταγών που ισχύουν προ-
φανώς για όλους, και ουδείς δικαιούται να τις
εφαρμόζει κατά το δοκούν είτε ανάλογα με τις
προσωπικές του εκτιμήσεις (;).

Επείγοντα μέτρα πρόληψης της εξάπλωσης
του κορωνοϊού στη Μόρια

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Αργολίδας, με έγγραφό
της, ζητά την άμεση ενίσχυση

του Α.Τ. Ερμιονίδας με επιπλέον αστυ-
νομικό προσωπικό προκειμένου να αν-
τιμετωπιστούν οι ανάγκες που ανέκυ-
ψαν το τελευταίο διάστημα στην περιο-
χή, λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού.

Όπως σημειώνει, η Ένωση εδώ και
καιρό έχει κρούσει τον κώδωνα του
κινδύνου για τον αυξημένο αριθμό με-
ταναστών στη δομή φιλοξενίας προ-
σφύγων στο Πόρτο Χέλι, αποτελώντας
δυστυχώς προάγγελο των δύσκολων
καταστάσεων που διαδραματίζονται
πλέον σε όλη την περιοχή του Δήμου

Ερμιονίδας.
Λόγω του μεγάλου αριθμού μετανα-

στών που φιλοξενούνται στη συγκεκρι-
μένη δομή –στην οποία έχουν επιβεβαι-
ωθεί έως σήμερα 151 κρούσματα του
COVID-19– η Ένωσή μας ζητούσε την
άμεση ενίσχυση του Α.Τ. Ερμιονίδας,
εφόσον σε καμιά περίπτωση το εν λόγω
Αστυνομικό Τμήμα δεν μπορεί να αντα-
πεξέλθει αριθμητικά και να εφαρμόσει
επαρκώς τα απαραίτητα μέτρα αστυνό-
μευσης της περιοχής.

Οι ενισχύσεις προσωπικού που διατί-
θενται από τις 16/04/2020 για τη φύ-
λαξη - αστυνόμευση της δομής των με-
ταναστών συνεπεία του πρώτου κρού-

σματος COVID-19 προέρχονται κατά
την συντριπτική τους πλειοψηφία από
διάφορες υπηρεσίες της Δ.Α. Αργολί-
δος, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρό-
βλημα στην ανταπόκριση των βασικών
καθηκόντων αστυνόμευσης στον υπό-
λοιπο νομό.

Γνωρίζουμε ότι γίνονται προσπάθειες
και λαμβάνονται μέτρα ώστε να ενισχυ-
θεί το Α.Τ. Ερμιονίδας με αστυνομικό
προσωπικό από όμορους νομούς , αλλά
όλα αυτά πρέπει να γίνουν άμεσα.

Για εμάς, ως Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αργολίδας, δεν είναι ώρα
κριτικής ούτε απόδοσης ευθυνών, είναι
ώρα συστράτευσης στον κοινό αγώνα

κατά ενός αόρατου εχθρού που πλήττει
ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Σας διαβεβαιώνουμε πως στον αγώνα
αυτό, οι αστυνομικοί της Αργολίδος,
ακατάπαυστα και χωρίς καμιά διαμαρ-
τυρία εκτελούν τα καθήκοντα τους στο
ακέραιο. Δυστυχώς όμως, όσον αφορά
στη φύλαξη της δομής μεταναστών στο
Πόρτο Χέλι δεν έχουμε επάρκεια αστυ-
νομικού προσωπικού και γι’ αυτό ζητάμε
την άμεση ενίσχυση και του Α.Τ. Ερμιο-
νίδας με επιπλέον αστυνομικό προσω-
πικό προκειμένου να ανταπεξέλθουμε
στο δύσκολο έργο της αστυνόμευσης
τόσο του συγκεκριμένου δήμου που
έχει τεθεί σε καραντίνα αλλά και του

υπόλοιπων περιοχών του νομού Αργο-
λίδας.

Καλούμε λοιπόν, την πολιτική και φυ-
σική ηγεσία του τόπου να πράξει τα δέ-
οντα όχι μόνο για το Αστυνομικό Προ-
σωπικό της περιοχής αλλά κυρίως για
όλη την τοπική κοινωνία της Αργολίδος,
η οποία μετά από έναν και πλέον μήνα
περιοριστικών μέτρων έχει να αντιμετω-
πίσει και τον μεγάλο αριθμό κρουσμά-
των του COVID 19 στο Δήμο Ερμιονί-
δας, γεγονός που αν δεν αντιμετωπιστεί
έγκαιρα και αποτελεσματικά, ενδέχεται
να αποτελέσει πηγή εξάπλωσης του ιού
πανελλαδικά με ότι μπορεί να συνεπά-
γεται αυτό για όλους μας».

Ενίσχυση του Α.Τ. Ερμιονίδας με επιπλέον προσωπικό

Τους Υπουργούς Προστασίας του Πο-
λίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ και Με-
τανάστευσης και Ασύλου κ. Παναγιώ-

τη ΜΗΤΑΡΑΚΗ ενημέρωσε η Ομοσπονδίας
μας για την καταγγελία της Ένωσης Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων Λέσβου όσον αφορά
στην εκδήλωση ρατσιστικής συμπεριφοράς
εναντίον αστυνομικών.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λέ-
σβου με έγγραφό της εκφράζει «την έντονη
διαμαρτυρία της για το κρούσμα ρατσιστικής
συμπεριφοράς που παρατηρήθηκε στα γρα-
φεία της EASO Παγανής Λέσβου, δομή που
υπάγεται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και
Ασύλου και έχει ανησυχήσει το αστυνομικό
προσωπικό, το οποίο, ως γνωστόν, εργάζεται
αδιάκοπα και υπό τις γνωστές συνθήκες
παντού όπου καλείται για να υπάρξει σωστή
διαχείρισης της μεταναστευτικής κρίσης στη
χώρα μας.

Παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη
σας τις εύλογες αντιδράσεις των συναδέλ-
φων μας, καθόσον θεωρείται αδιανόητο από
τη μια να επιζητείται η συμμετοχή τους στην
αντιμετώπιση της κρίσης και από την άλλη,
να γίνονται αποδέκτες λοιδοριών και προ-
σβολών είτε να αναπτύσσονται επιζήμια φαι-
νόμενα διατάραξης των καλών σχέσεων με-
ταξύ αστυνομίας και κοινωνίας».

Ρατσιστικές
αντιλήψεις

εναντίον
αστυνομικών
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Παρέμβαση προς το Αρχηγείο
της Ελληνικής Αστυνομίας από
την Ομοσπονδία μας με βάση

το αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Θεσπρωτίας για τη θω-
ράκιση της Διμοιρίας Υποστήριξης
Δ.Α. Θεσπρωτίας:

«Η Ελληνική Αστυνομία έχει αναλά-
βει το τελευταίο διάστημα την εθνική
αποστολή της οχύρωσης της χώρας
από τις ύπουλες προκλήσεις της γεί-
τονος χώρας, να επιδιώκει την, με κά-
θε τρόπο, εισβολή αλλοδαπών στην
επικράτειά μας.

Ειδικότερα, για τη θωράκιση των
συνόρων βρίσκεται σε εξέλιξη συγκε-
κριμένο επιχειρησιακό σχέδιο που βα-
σίζεται στην 24ωρη δράση ειδικών
αστυνομικών δυνάμεων κατά μήκος
των χερσαίων συνόρων στον Έβρο,
όπου απασχολούνται και συνάδελφοί

μας – μέλη της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Θεσπρωτίας και οι οποίοι
διαμαρτύρονται για την έλλειψη στοι-
χειωδών μέτρων προστασίας τους από
τις επιθέσεις και τους κινδύνους της
φύσεως της αποστολής τους.

Στο επισυναπτόμενο δε έγγραφό

της, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Θεσπρωτίας αναφέρει αναλυτικά
τα ατομικά μέσα προστασίας τα οποία
η Υπηρεσία οφείλει άμεσα να τους χο-
ρηγήσει. Παρακαλούμε για τις δικές
σας ενέργειες».

Προστατευτικά μέσα για τη Διμοιρία Υποστήριξης Δ.Α. Θεσπρωτίας

Μετά τις επίσημες εξαγγελίες της Πολιτείας
για τα νέα μέτρα που ισχύουν από την
Δευτέρα, 4 Μαΐου 2020, και για όσα σχε-

τίζονται με την αυστηρή τήρησή τους, με ελέγχους
και επιβολή προστίμων εκ μέρους των αστυνομι-
κών υπαλλήλων, ως Δευτεροβάθμιο συνδικαλιστι-
κό όργανο, συμμετέχοντας στο δημόσιο διάλογο
που έχει ανοίξει, με πλήρη συναίσθηση της βαρύ-
τητας του λόγου και της ευθύνης που έχουμε επω-
μισθεί έναντι των Ελλήνων Αστυνομικών, αλλά και
της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα, οφείλουμε να
εκφράσουμε τις ενστάσεις μας.

Από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης της παν-
δημίας στη χώρα μας, απαιτήσαμε και διεκδικήσαμε
από τα αρμόδια Υπουργεία τη λήψη μέτρων προ-
στασίας των ίδιων των αστυνομικών, ώστε αυτοί
να είναι σε θέση να ασκήσουν αποτελεσματικά τα
καθήκοντά τους και χωρίς να καθίστανται οι ίδιοι
μέρος του προβλήματος. Με τις παρεμβάσεις μας

για την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας
(χορήγηση μέσων αυτοπροστασίας, απολυμάνσεις,
χορήγηση αδειών κ.λπ.), πετύχαμε σε ένα βαθμό
θετικά αποτελέσματα, επιδεικνύοντας ευαισθησία
και αίσθηση καθήκοντος σε κρίσιμες για τη χώρα
περιστάσεις.

Ωστόσο, η χρησιμοποίηση της Ελληνικής Αστυ-
νομίας - πέρα από την καθολική αναγνώριση του
ρόλου και της συμβολής της στην αναχαίτιση της
πανδημίας - δημιούργησε εύλογο προβληματισμό,
ιδίως στις περιπτώσεις εκείνες της επιβολής προ-
στίμων, που συγκέντρωναν τη δυσφορία των ελεγ-
χομένων για διάφορους λόγους. Η ατομική ευθύνη
έχει στην εφαρμογή της υποκειμενικές και αντικει-
μενικές δυσκολίες, τις οποίες η Ελληνίδα και ο Έλ-
ληνας Αστυνομικός, ως εκτελεστές αποφάσεων,
δεν έχουν τη διακριτική ευχέρεια να κρίνουν και
ανάλογα να πράξουν. Με βεβαιότητα όμως βρί-
σκονται ενώπιον παραπόνων και αδυναμίας εφαρ-

μογής μέτρων, συγκεντρώνοντας τη μήνιν των
συμπολιτών μας, με απώτερες βεβαίως συνέπειες,
τόσο για τους ίδιους όσο και για τον Οργανισμό
που υπηρετεί.

Εν προκειμένω, με βάση τον προβληματισμό που
αναπτύσσεται ευρύτερα για το μέτρο της υποχρε-
ωτικής, πλέον, χρήσης προστατευτικών μασκών
από όλους τους πολίτες κατά τις μετακινήσεις τους
με Μ.Μ.Μ. και την παρουσία τους σε καταστήματα
υπεραγοράς τροφίμων (supermarket) κ.ά. από την
προσεχή Δευτέρα, οφείλουμε να προειδοποιήσουμε
για τις επιπτώσεις που θα έχει αυτό το μέτρο στη
διαδικασία εφαρμογής του, δεδομένου ότι η χρήση
μάσκας και μάλιστα στην έκταση που προβλέπεται,
έχει τεράστιο οικονομικό κόστος. Η βασική αυτή
οικονομική παράμετρος, αφήνει τις Ελληνίδες και
τους Έλληνες Αστυνομικούς εκτεθειμένους κατ’
αρχάς, στην οργή και το θυμό όσων, εκ των συμ-
πολιτών μας, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα

της καθημερινής απόκτησής τους και κατά δεύτερο
σε όσους κρίνουν εκ του ασφαλούς την επάρκεια
ή μη, των σχεδίων που καλείται να εφαρμόσει η
Ελληνική Αστυνομία.

Επειδή, «ατομική ευθύνη» και υποχρεωτική επι-
βολή μέτρων, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να
σημαίνουν απεμπόληση των κρατικών υποχρεώσε-
ων έναντι των πολιτών, ως Πανελλήνια Ομοσπον-
δία Αστυνομικών Υπαλλήλων διαχωρίζουμε τη θέση
μας και ζητάμε να επικρατήσει η λογική και να εξε-
ταστεί από την Κυβέρνηση η αναθεώρηση της συγ-
κεκριμένης απόφασης περί προστίμων, ώστε η κα-
θολικότητα στην εφαρμογή της, να εξαρτάται από
τη διαθεσιμότητα των μασκών, την οποία θα έπρε-
πε, πρωτίστως, να έχουν εξασφαλίσει και να πα-
ρέχουν δωρεάν στους χρήστες δημόσιοι, ιδιωτικοί
και λοιποί Οργανισμοί - φορείς. Η υπευθυνότητα
και η μέριμνα για το κοινό καλό απαιτεί κρατική
ενίσχυση και παρουσία σε όλους τους τομείς!

Η ατομική ευθύνη δεν αντικαθιστά τις κρατικές υποχρεώσεις

Με την παράταση ισχύος των μέ-
τρων, απευθυνθήκαμε στις 6
Απριλίου 2020 στον Υπουργό

Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥ-
ΣΟΧΟΪΔΗ, στον Υπουργό Υγείας κ. Βα-
σίλειο ΚΙΚΙΛΙΑ, στον Υπουργό Εσωτε-
ρικών κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ
και στον Υπουργό Μετανάστευσης και
Ασύλου κ. Παναγιώτη ΜΗΤΑΡΑΚΗ:

Κύριοι Υπουργοί,
Με την από 22-03-2020 Κ.Υ.Α. (Β-

985), αποφασίστηκε η λήψη μέτρων
κατά της εμφάνισης και διασποράς
κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19
στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποί-
ησης, στο σύνολο της Επικράτειας, έως
21-04-2020.

Επίσης, με την από 04-04-2020
Κ.Υ.Α. (Β-1168), αποφασίστηκε η πα-
ράταση ισχύος, έως 27-04-2020, των
μέτρων που αφορούν τον προσωρινό
περιορισμό της κυκλοφορίας των πολι-
τών προς αντιμετώπιση του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
και των ειδικών ρυθμίσεων, αναφορικά
με την αντιμετώπιση πληθυσμών Ρομά,
αστέγων, τοξικοεξαρτημένων ατόμων
και ατόμων σιτιζομένων σε οργανωμένα
συσσίτια, κατά το χρονικό αυτό διάστη-
μα περιορισμού της κυκλοφορίας.

Όπως προκύπτει από τη μέχρι τώρα
επικοινωνία και αλληλογραφία με τα
ανά την Ελλάδα Πρωτοβάθμια Σωματεία
– Μέλη της Ομοσπονδίας μας, παρατη-

ρούνται φαινόμενα μη εφαρμογής ή ελ-
λιπούς εφαρμογής των μέτρων που πε-
ριγράφονται στις προαναφερόμενες
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, με απο-
τέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ασφά-
λεια τόσο των συναδέλφων μας όσο και
των οικογενειών τους, καθώς και των
πολιτών γενικότερα, αδιακρίτως εθνι-
κότητας και κοινωνικής ομάδας.

Ειδικότερα, διαπιστώνεται σε κάποια
Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης να
μην τοποθετούνται οικίσκοι που προ-
ορίζονται για να χρησιμοποιηθούν ως
χώροι εξέτασης μεταναστών, ενώ σε
άλλα, όπως αυτά της Μυτιλήνης, της
Σάμου και της Χίου, να έχουν τοποθε-
τηθεί οικίσκοι, οι οποίοι όμως είτε δεν

λειτουργούν είτε υπολειτουργούν. Επί-
σης, παρατηρούνται ζητήματα στη δια-
χείριση των νεοεισερχομένων μετανα-
στών – προσφύγων, αφού δεν υπάρ-
χουν χώροι για την απομόνωσή τους
(καραντίνα), δεν πραγματοποιείται κα-
νένας ιατρικός έλεγχος, ενώ οι μεταγω-
γές τους συνεχίζονται κανονικά.

Τέλος, διαπιστώνεται η μη παραμονή
των Ρομά εντός των καταυλισμών τους,
καθώς επίσης και η μη μετακίνηση των
αστέγων και τοξικοεξαρτημένων ανέ-
στιων ατόμων, σε κατάλληλους δημοτι-
κούς χώρους φιλοξενίας.

Κύριοι Υπουργοί,
Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας σοβα-

ρά υπόψη ότι οι επικρατούσες παγκο-

σμίως υγειονομικές συνθήκες δεν επι-
τρέπουν εφησυχασμό από καμία και
από κανέναν πολίτη, πόσο μάλλον από
τους πλέον υπεύθυνους λειτουργούς
του Κράτους, και δεδομένου ότι η πο-
λιτεία παρέτεινε για ευνόητους λόγους
την ισχύ των μέτρων αντιμετώπισης του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 μέχρι το τελευταίο δεκαήμε-
ρο του Απριλίου, παρακαλούμε όπως
δοθούν οι δέουσες εντολές και κατευ-
θύνσεις προς τους υφισταμένους σας
τόσο για την πιστή εφαρμογή των μέ-
τρων, με ενδεχόμενη δυνατότητα συμ-
πλήρωσης αυτών, όσο και για τη συνεχή
εποπτεία της υλοποίησής τους.

Δεν εφαρμόζονται αυστηρά τα προληπτικά μέτρα

Με επιστολή μας ζητήσαμε από τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μι-
χαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ και τον Αρχηγό Ελ-

ληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ
ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ τη χορήγηση αδείας σε ευπαθείς
ομάδες συναδέλφων μας: 

Η κλιμάκωση των λαμβανόμενων, εκ μέρους
της Κυβερνήσεως, μέτρων, για την αντιμετώπιση
της υγειονομικής κρίσης και τον περιορισμό των
θυμάτων του φονικού ιού Covid-19, αντανακλά
και στην καθημερινότητα του αστυνομικού προ-
σωπικού, το οποίο καλείται να εφαρμόσει ανά-
λογα μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Σε συνέχεια της αλληλογραφίας μας και της

έκδοσης σχετικών διαταγών, επανερχόμαστε στο
θέμα αιτούμενοι την εξέταση της δυνατότητας
χορήγησης αδείας - διευκόλυνσης των ευπαθών
ομάδων συναδέλφων μας, όπως, επί παραδείγ-
ματι, οι έχοντες χρόνια νοσήματα και ως εκ τού-
του επιβάλλεται γι’ αυτούς να υπάρξει ενδεχο-
μένως ειδική μέριμνα, εφόσον και οι ίδιοι το επι-
θυμούν.

Παρακαλούμε όπως έχουμε άμεσα τη θετική
σας ανταπόκριση στο αίτημα αυτό, συμβάλλοντας
στο μέτρο του εφικτού σε μια προσπάθεια που
απαιτεί συλλογική και ατομική υπευθυνότητα, όσο
ποτέ άλλοτε και για την αντιμετώπιση ενός πρω-
τόγνωρου κινδύνου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Χορήγηση αδείας σε ευπαθείς
ομάδες συναδέλφων μας

Σε συνέχεια σχετικών παρεμβάσεών μας για
την αναγκαιότητα ενίσχυσης της αστυνο-
μικής δύναμης με αύξηση των οργανικών

θέσεων και προσλήψεις νέων αστυφυλάκων,
επαναφέραμε το ίδιο αίτημα με αφορμή το έγ-
γραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Φθιώτιδας, η οποία ανέδειξε τις παρενέργειες που
προκαλεί η λειτουργία της νεοϊδρυθείσας Υποδι-
εύθυνσης Ασφάλειας Λαμίας, με παράλληλη μεί-
ωση της οργανικής δύναμης του Α.Τ. Στυλίδας.

Επειδή, σύγχρονη αστυνομία δεν μπορεί να
οικοδομηθεί με αποσπασματικά μέτρα και με πο-

λιτικές του «ράβε-ξήλωνε», φρονούμε ότι ως
Ηγεσία οφείλετε να απαιτήσετε από την Πολιτική
Ηγεσία να προβεί στην επαναφορά των 6.700
οργανικών θέσεων που είχαν κακώς καταργηθεί
την περίοδο των «μνημονίων» και να δρομολο-
γηθεί διαδικασία πλήρωσής τους με νέες προσ-
λήψεις αστυφυλάκων, πάντα μέσω των πανελ-
ληνίων εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, ώστε να διασφαλιστεί η αισιο-
δοξία και το όραμά μας για μια σύγχρονη, δη-
μοκρατική και αποτελεσματική Ελληνική Αστυ-
νομία.

Σύγχρονη αστυνομία 
δεν μπορεί να οικοδομηθεί 
με αποσπασματικά μέτρα 
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ΗΈνωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων,
έθεσε υπόψη μας καταγγελία μέλους της
αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του

νεοσύστατου Α΄ Σταθμού Β.Ο.Α.Κ., την οποία σας
κοινοποιούμε και παρακαλούμε για τη διερεύνησή
της ώστε να αποκατασταθεί το σύννομο της υπη-
ρεσιακής λειτουργίας και της υλοποίησης των απο-
φάσεων των πολιτικών και υπηρεσιακών οργάνων.

Η αναβάθμιση της συγκεκριμένης υπηρεσίας
συντελέστηκε, όπως γνωρίζετε, με στόχο την πρό-
ληψη των τροχαίων ατυχημάτων που αποτελούν
μάστιγα στη συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα
και τυχόν άστοχες ενέργειες της διοίκησης ενέχουν
σοβαρούς κινδύνους αλλά και επέχουν σοβαρές
ευθύνες εφόσον ενδεχομένως αναζητηθούν, μελ-

λοντικώς. H καταγγελία έχει ως εξής: Με το Π.Δ.
111/2019 συστάθηκε η λειτουργία του Α΄ Σταθ-
μού Β.Ο.Α.Κ., ενώ ο εν γένει τρόπος λειτουργίας
του, καθορίζεται από τις κατευθυντήριες νομοθε-
σίες ΦΕΚ 1005/24-03-2020, την υπ’
αρίθ.1691/20/948806 από 08-05-2020 Δια-
ταγή Α.Ε.Α., την υπ’ αριθ.7001/2/3/152-στ΄
Διαταγή ΓΕ.Π.Α.Δ. Κρήτης.

Παρ’ όλα αυτά το Τμήμα Τροχαίας Β.Ο.Α.Κ. εξέ-
δωσε βασική διαταγή, παράτυπα καθώς αυτό προ-
βλέπεται σε Υπηρεσία επιπέδου Διεύθυνσης Αστυ-
νομίας και πάνω, υποβαθμίζοντας με τα διατασσό-
μενα την εν γένει λειτουργία των νεοσύστατων
Σταθμών Β.Ο.Α.Κ. Όλα αυτά έρχονται σε αντιδια-
στολή με τις ανωτέρω Διαταγές και ΦΕΚ, τα οποία

προβλέπουν ξεκάθαρα την αναβάθμιση των Κλιμα-
κίων σε Σταθμούς Β.Ο.Α.Κ., και γενικότερα δεν
συμμορφώνεται στις διαταγές των ανωτέρων Υπη-
ρεσιών επιβάλλοντας πρακτικές αύξησης της γρα-
φειοκρατίας και άσκοπης απασχόλησης προσωπι-
κού μακριά από τα καθήκοντά του και συγκεκριμέ-
να της τροχονομικής αστυνόμευσης του Β.Ο.Α.Κ.
Ερωτούμε: ο κύριος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., ο κύριος
Επιτελάρχης, ο κύριος ΓΕ.Π.Α.Δ. Κρήτης έχουν λά-
βει γνώση του περιεχομένου της υπ’ αριθ.
7010/2/5 βασικής Διαταγής του Τμήματος Τρο-
χαίας Β.Ο.Α.Κ.; Η συγκεκριμένη διαταγή είναι ανώ-
τερη από αυτών των Προϊστάμενων Υπηρεσιών του
Αρχηγείου; Η συγκεκριμένη διαταγή είναι ανώτερη
του Ν.4624/2019 περί Προσωπικών Δεδομένων;

Επίσης, με άλλο έγγραφό της η Ένωση Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Νομού Χανίων, επανήλθε στο
χρονίζων αίτημα της ουσιαστικής θωράκισης των
αστυνομικών που εντέλλονται να εκτελέσουν με-
ταγωγές κρατουμένων από το Τμήμα Μεταγωγών
Δικαστηρίων Χανίων προς τον Πειραιά, μέσω των
πλοίων των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.

Όπως προκύπτει από τη λεπτομερή έκθεση των
προβλημάτων που καλούνται να διαχειριστούν οι
συνάδελφοί μας, το Αρχηγείο οφείλει άμεσα να
απαντήσει θετικά στις προτάσεις του σωματείου
μας, δεδομένου ότι για τα θέματα ασφαλείας ου-
δείς δικαιούται να επικαλείται διάφορες αιτιάσεις
είτε υπαρκτές ελλείψεις.

Άστοχες ενέργειες της διοίκησης ενέχουν 
σοβαρούς κινδύνους τροχαίων ατυχημάτων

Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι-
στράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ ενημε-
ρώσαμε για το αίτημα της Ένωσης Αστυνο-

μικών Υπαλλήλων Αχαΐας αναφορικά με τους
αγώνες της για την ανανέωση του στόλου των
οχημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας που
είχαν ως αποτέλεσμα την ένταξη της Υπηρεσίας στο
πρόγραμμα ΕΣΠΑ και μάλιστα με τη χρηματοδότη-
ση προμήθειας 240 υπηρεσιακών οχημάτων.

Ωστόσο, η διαδικασία αυτή, ενώ έχει περαι-
ωθεί από πλευράς Περιφέρειας, καρκινοβατεί και
δεν φαίνεται να ολοκληρώνεται πριν από το τέ-
λος του έτους με άμεσο επακόλουθο το πρόβλη-
μα του απαρχαιωμένου στόλου οχημάτων να έχει
φτάσει σε οριακό πλέον σημείο, αφού το σύνολο
σχεδόν των οχημάτων μετρούν δεκαετίες χρήσης
και εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα, δεν είναι
δε λίγες οι περιπτώσεις όπου τα οχήματα αυτά

παρουσιάζουν επικίνδυνες βλάβες κατά την χρή-
ση τους.

Επειδή, από πλευράς υπηρεσιακών παραγόντων
υπήρχαν διαβεβαιώσεις ότι αυτήν την περίοδο η
Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας θα ανανέωνε το
στόλο οχημάτων της, όπως συμβαίνει με άλλες Δι-
ευθύνσεις, ενώ τελικά αυτό παραπέμπεται στο
αβέβαιο μέλλον, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά
υπόψη σας τους κινδύνους και τις συνέπειες, σε

διάφορα επίπεδα της διοίκησης, από τυχόν περαι-
τέρω συνέχιση της τραγικής κατάστασης των οχη-
μάτων και της ανασφάλειας που νιώθουν καθη-
μερινά οι χρήστες ακατάλληλων για την ασφάλειά
τους οχημάτων.

Αν ω μη γένοιτο συμβεί το παραμικρό, μοιραία
η ευθύνη θα αναζητηθεί στην ολιγωρία των αρμο-
δίων υπηρεσιακών παραγόντων και όχι σε εξιλα-
στήρια θύματα στις τάξεις των συναδέλφων μας.

Αναβλήθηκε η ανανέωση των οχημάτων της Δ.Α. Αχαΐας;

ΗΈνωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρα-
κλείου, ανέδειξε τη σημασία της απρόσκο-
πτης λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας

στον τουριστικό νομό του Ηρακλείου Κρήτης κατά
την τρέχουσα βεβαρυμμένη, λόγω της πανδημίας
του Covid-19, περίοδο.

Ειδικότερα, υπενθυμίζει το χρέος της πολιτείας να
ενισχύσει με αστυνομικό προσωπικό τις αστυνομι-
κές Υπηρεσίες της Δ.Α. Ηρακλείου, και ειδικότερα,
το Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Ηρακλείου - το
πρώτο πανελλαδικά αεροδρόμιο σε αριθμό πτήσεων
τσάρτερ- και το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου,
που αστυνομεύει μια περιοχή με τη μεγαλύτερη
συγκέντρωση τουριστών στην Ελλάδα κάθε χρόνο.

Όπως τονίζει, «ο τουρισμός είναι το κύριο έσοδο
και η «βαριά βιομηχανία» του τόπου μας, εξασφα-
λίζει χιλιάδες θέσεις εργασίας για συντοπίτες μας
και όχι μόνο και είναι ΧΡΕΟΣ όλων μας να προ-
στατεύσουμε αυτό το αγαθό. Φέτος, λόγω της παγ-
κόσμιας πανδημίας δέχθηκε ισχυρό πλήγμα με

αποτέλεσμα τεράστιες οικονομικές απώλειες για
τον τόπο και χιλιάδες θέσεις εργασίας χαμένες.
Όπως εξήγγειλε η Κυβέρνηση το αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα δρομολογείται η άρση της απα-
γόρευσης λειτουργίας των εποχιακών ξενοδοχει-
ακών μονάδων αλλά και η άρση της απαγόρευσης
πτήσεων από το εξωτερικό. Παράλληλα ταξιδιωτικά
γραφεία ξένων χωρών διαφημίζουν την Κρήτη ως
έναν από τους ασφαλέστερους υγειονομικά προ-
ορισμούς για τις διακοπές τους. Χρέος μας είναι
να την καταστήσουμε και έναν από τους ασφαλέ-
στερους προορισμούς και από πλευράς αστυνό-
μευσης (κάτι που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρό-
νια) με έναν άμεσο σχεδιασμό ενίσχυσης των Υπη-
ρεσιών που θα επιφορτιστούν με τον μεγαλύτερο
όγκο διαχείρισης των τουριστών με αστυνομικούς
εκτός Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου. Οι
Υπηρεσίες αυτές είναι το Αστυνομικό Τμήμα Αερο-
λιμένα Ηρακλείου, το πρώτο πανελλαδικά αερο-
δρόμιο σε αριθμό πτήσεων τσάρτερ, και το Αστυ-

νομικό Τμήμα Χερσονήσου που αστυνομεύει την
περιοχή με την μεγαλύτερη συγκέντρωση τουρι-
στών στην Ελλάδα καθώς εκατοντάδες χιλιάδες
τουριστών κάθε χρόνο φιλοξενούνται στις ξενοδο-
χειακές μονάδες της περιοχής.

Μία αρνητική εικόνα όμως αποτρέπει του τουρί-
στες να επισκεφτούν ξανά την Χώρα μας και με-
ταφέρουν αρνητικές εμπειρίες στους υπολοίπους
συμπατριώτες τους που είχαν πρόθεση να το πρά-
ξουν στρέφοντάς τους σε άλλους προορισμούς
εκτός Ελλάδος και η ασφάλεια είναι ένα από τα κυ-
ριότερα κίνητρα επισκεψιμότητας για τους τουρι-
στικούς προορισμούς.

Για του ανωτέρω λόγους, ζητάμε την άμεση ενί-
σχυση των Υπηρεσιών αυτών με αστυνομικούς εκτός
Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου, καθώς η οικεία
Αστυνομική Διεύθυνση είναι αδύνατο να επιφορτιστεί
εξολοκλήρου με την υποχρέωση αυτή λόγω υποστε-
λέχωσης, κάτι που άλλωστε έχει παγιωθεί τα τελευ-
ταία χρόνια με θετικά αποτελέσματα».

Προσοχή στις τουριστικές περιοχές

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας,
με έγγραφό της, διαμαρτύρεται διότι, εν
μέσω πανδημίας, το Αρχηγείο της Ελληνι-

κής Αστυνομίας αποφάσισε τη μεταφορά τεσσάρων
(4) οργανικών θέσεων από τη Διεύθυνση Αστυνο-
μίας Άρτας στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωαννίνων
με σκοπό την ενίσχυση του Αστυνομικού Σταθμού
Αερολιμένα, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τις
ανάγκες αστυνόμευσης στην Περιφερειακή Ενότη-
τα Άρτας, τις ιδιαιτερότητες της περιοχής αυτής,
ούτε καν τις ανάγκες και τα δικαιώματα του αστυ-
νομικού προσωπικού.

Για άλλη μια φορά, το Αρχηγείο, προκειμένου να
καλύψει υπαρκτές ανάγκες, προβαίνει σε αποσπα-
σματικές και πρόσκαιρες λύσεις, αδιάφορο αν έτσι
προκαλεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που
υποτίθεται ότι θέλει να αντιμετωπίσει, ενώ η κοινή
λογική υπαγορεύει τη συνολική επίλυση της υπο-
στελέχωσης των αστυνομικών υπηρεσιών αφενός
με την επαναφορά των 6.700 οργανικών θέσεων

που καταργήθηκαν, ατυχώς, με το Ν. 4249/2014,
αφετέρου δε με τη σταδιακή πρόσληψη νέων
Αστυφυλάκων, μέσω των πανελληνίων εξετάσεων.

Η Ομοσπονδία ζήτησε εγγράφως από το Υπουρ-
γείο Προστασίας του Πολίτη, και τον υπουργό,
όπως «επανεξετάσετε την προαναφερόμενη από-
φαση του Αρχηγείου και λάβετε υπόψη τις προτά-
σεις της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας,
ως προς την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών
με άλλο τρόπο, προκειμένου μη διαταραχθεί πε-
ραιτέρω το ούτως ή άλλως επιβαρυμένο εργασιακό
περιβάλλον των συναδέλφων μας».

Aδήριτη ανάγκη ο άμεσος εφοδιασμός
της Διμοιρίας Υποστήριξης 
με τα αναγκαία εφόδια

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας,
επανέρχεται στο αίτημα που είχε υποβάλλει από το
Μάρτιο τρέχοντος έτους, τονίζοντας ότι αποτελεί
αδήριτη ανάγκη ο άμεσος εφοδιασμός της Διμοι-

ρίας Υποστήριξης με τα αναγκαία για τους συνα-
δέλφους εφόδια ατομικής προστασίας, τα οποία
και παρατίθενται αναλυτικά.
1. Είκοσι (20) κράνη νέου τύπου, μάρκας SCHU-

BERTH Ρ-100 (Νο 58-59 & Νο 60-61), προ-
κειμένου να εξοπλιστεί το σύνολο των αστυνο-
μικών της Διμοιρίας με νέα ασφαλή κράνη.

2. Είκοσι (20) μάσκες νέου τύπου (οι οποίες κουμ-
πώνουν στο προαναφερόμενο κράνος).

3. Είκοσι (20) φίλτρα, καθόσον μέρος από τα ήδη
υπάρχοντα που χρησιμοποιούνται από τους
αστυνομικούς της Διμοιρίας, έχουν λήξει από το
έτος 2004 και πλέον έχουν καταστεί μη λει-
τουργικά, γεγονός που ενέχει σοβαρούς κινδύ-
νους για την υγεία των αστυνομικών που τα
χρησιμοποιούν.

4. Είκοσι (20) περικνημίδες νέου τύπου.
5. Είκοσι (20) αστυνομικούς ράβδους (μικρού μή-

κους – προδιαγραφών Δ.Α.Ε.).
6. Είκοσι (20) χειροβομβίδες κρότου λάμψης.

Αφαίρεση οργανικών θέσεων από τη Δ.Α. Άρτας

Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ και τον
Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο

ΤΣΙΑΡΑ απευθύνθηκε η Ομοσπονδία με βά-
ση το αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Καστοριάς για τις δηλώσεις πε-
ριουσιακής κατάστασης:

«Κύριοι Υπουργοί, Επανερχόμαστε σε ένα
θέμα που σας είχαμε θίξει με την ανάληψη
των καθηκόντων σας και με τη δική σας πα-
ρέμβαση είχε ρυθμιστεί μερικώς, βάσει και
των διατάξεων του ν. 4635/19, άρθρο 209
παρ.5, οι οποίες παρείχαν τη δυνατότητα ευ-
νοϊκής μείωσης των προστίμων σε περιπτώ-
σεις που αφορούσαν τη μη έγκαιρη υποβολή
των δηλώσεων «Πόθεν έσχες» παρελθόντων
ετών.

Επειδή με την εφαρμογή του νόμου αυτού
διαπιστώθηκε ότι πολλοί συνάδελφοί μας εί-
χαν ήδη προκαταβάλει όλο το ποσό των
προστίμων, δηλαδή πριν από την ψήφιση και
εφαρμογή του ανωτέρω νόμου, και άρα έμε-
ναν εκτός αυτής της ευνοϊκής ρύθμισης που
εσείς είχατε θεσπίσει, παρακαλούμε όπως
εξετάσετε το εύλογο αίτημά τους για τροπο-
ποίηση της σχετικής διάταξης και επιστρο-
φής μέρους του ποσού που κατεβλήθη, ώστε
να απαλειφθεί το αίσθημα της αδικίας που
δημιουργήθηκε σε αυτούς χωρίς τη βούληση
του νομοθέτη».

Να γίνει 
νέα ρύθμιση 

για τις παλιές
δηλώσεις

περιουσιακής
κατάστασης



Η «Νέα Αστυνομία» συνεχίζει να κατα-
γράφει τις ενέργειες και τον παλμό του

συνδικαλιστικού μας κινήματος που γνώρισε
πρωτόγνωρες καταστάσεις τους τελευταίους τρεις
μήνες λόγω της πανδημίας. Κύριο μέλημα όπως
προκύπτει και από τη θεματολογία η προστασία
της δημόσιας υγείας. Τεράστια η συμβολή της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας η οποία για άλλη μια φορά
απέσπασε τις δημόσιες ευχαριστίες και τα εύγε του
πολιτικού κόσμου. Το ζητούμενο είναι να αποκτή-
σουν τα καλά του λόγια και υλική υπόσταση.

Αίσθηση προκάλεσε η συνέντευξη του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ.

Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στον τηλεοπτικό σταθμό
BLUE SKY και στην τηλεοπτική εκπομπή της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. «Αστυνομία και Κοινωνία». Ο
Υπουργός απάντησε πώς ιεραρχεί αυτός τα βα-
σικά προβλήματα της αστυνομίας (αναδιοργά-
νωση υπηρεσιών και μέτρα διασφάλισης των
αστυνομικών από τους κινδύνους), έδωσε «ει-
δήσεις» για τις προσλήψεις νέων αστυνομικών
(800), για τις κάμερες καταγραφής αστυνομι-
κών ενεργειών και για μια σειρά άλλα καίρια
θέματα, αλλά η αίσθηση που αποκομίσαμε ήταν
ότι για τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές όπως το
μισθολόγιο, το βαθμολόγιο, η επικινδυνότητα
της εργασίας, η εκπαίδευση και πολλά άλλα,
έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Η Ομοσπον-
δία χτύπησε «καμπανάκι» γιατί ο χρόνος μετρά
πλέον αντίστροφα.

Ευχάριστα ακούει κανείς τους εκπροσώ-
πους της κυβέρνησης να ευχαριστούν

την αστυνομία και τους αστυνομικούς για την τε-
ράστια συμβολή τους στην αντιμετώπιση της παν-
δημίας, της εγκληματικότητας, του μεταναστευ-
τικού κ.λπ., καθόλου ευχάριστα όμως δεν αισθά-
νεται όταν αισθανθεί ότι τον κοροϊδεύουν. Ας το
γνωρίζουν αυτό όσοι αναλαμβάνουν υπεύθυνες
θέσεις.

Ουδέν κακόν, αμιγές καλού. Με την
πανδημία μπήκαν στη ζωή μας τηλε-

ργασίες και τηλε-διασκέψεις. Τόσο η Ομο-
σπονδία όσο και ορισμένες Πρωτοβάθμιες
Ενώσεις, αξιοποίησαν τις περιστάσεις διασφα-
λίζοντας την υγεία των συμμετασχόντων.

Το Αρχηγείο λαμβάνει εγκαίρως νέα μέτρα
για την ενίσχυση του μετώπου στον Έβρο

καθώς αποδεδειγμένα πλέον η Τουρκία χρησιμο-
ποιεί τους πρόσφυγες και τους μετανάστες ως
«όπλο» για να πετύχει οικονομικοπολιτικούς στό-
χους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζουμε
να πιάσουν τόπο τα μέτρα αυτά χωρίς να αποβούν
εις βάρος των αστυνομικών και της αστυνομίας.

Η κατασκευή του νέου φράχτη μπορεί
να μην προβάλλεται ως πανάκεια για
την αναχαίτιση των μεταναστών και

των προσφύγων στον Έβρο, είναι όμως ένα
τεχνικό εμπόδιο που θα διευκολύνει τις συνο-
ριακές δυνάμεις στη συγκεκριμένη περιοχή. Σε
συνδυασμό δε με άλλα μέτρα, θα συμβάλει γε-
νικότερα στην παγίωση ενός πιο αποτελεσμα-
τικού συστήματος επιτήρησης και ελέγχου των
μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη. Η
χώρα μας βρίσκεται σε σταυροδρόμι που δεν
μπορεί να κλείσει ερμητικά όσο κι αν το ήθε-
λαν όσοι βλέπουν τον «ξένο» ως εχθρό και
κομιστή προβλημάτων στον τόπο μας.
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Ηπανδημία προσφέρεται για διερεύνηση
της ανθρώπινης συμπεριφοράς και της
αντίδρασης στα μέτρα πρόληψης που

πάρθηκαν και το επόμενο διάστημα θα πληρο-
φορηθούμε αξιόλογα ευρήματα για μια σειρά
δραστηριότητες και επαγγελματικές ομάδες. 

Δεν ξέρουμε αν κάποιοι ειδικοί ασχοληθούν
ειδικότερα με το αστυνομικό προσωπικό αυτήν
την περίοδο αλλά μέχρι τότε ας αρκεστούμε σε
ευρήματα διεθνών ερευνών για τα προβλήματα
υγείας που αντιμετώπιζαν οι αστυνομικοί παγκο-
σμίως. Ιδίως διότι στη χώρα μας, τους τελευταί-
ους μήνες σημειώθηκαν δυο αυτοκτονίες μετά
από μια μακρά περίοδο μη καταγραφής τέτοιων

κρουσμάτων. Ελπίζουμε οι αρμόδιες υπηρεσίες
να λάβουν το μήνυμα και να μην περιμένουν να
φτάσουμε ξανά στα υψηλά επίπεδα του 2013 για
να ασχοληθούν με το θέμα.

Σύμφωνα λοιπόν με το Αθηναϊκό Πρακτορείο
Ειδήσεων, με βάση διεθνή έρευνα, αρκετοί αστυ-
νομικοί παγκοσμίως έχουν προβλήματα ψυχικής
υγείας. Η έρευνα έγινε με επικεφαλής την ανα-
πληρώτρια καθηγήτρια Τζο Μπίλινγκς του Τμή-
ματος Ψυχιατρικής του Πανεπιστημιακού Κολλε-
γίου του Λονδίνου (UCL) και δημοσιεύθηκε στο
βρετανικό περιοδικό επαγγελματικής και περι-
βαλλοντικής ιατρικής «Occupational & Environ-
mental Medicine». Η ερευνητική ομάδα αξιολό-

γησε 67 μελέτες για την υγεία των αστυνομικών,
οι οποίες είχαν γίνει τα έτη 1980-2019. Οι πε-
ρισσότερες μελέτες προέρχονταν από τη Βόρεια
Αμερική (46%), την Ευρώπη (28%) και την Αυ-
στραλία (10%) και η μέση ηλικία των αστυνομι-
κών ήταν τα 39 έτη.

Διαπιστώθηκε ότι τουλάχιστον ένας στους
τέσσερις αστυνομικούς (ποσοστό 26%) πίνει αλ-
κοόλ σε επικίνδυνο βαθμό, ενώ ένας στους 20
(5%) μπορεί να θεωρηθεί εξαρτημένος από το
αλκοόλ. Ένας στους επτά (14%) εμφανίζει συμ-
πτώματα κατάθλιψης ή συνδρόμου μετατραυμα-
τικού στρες, ένας στους δέκα (9,5%) πληροί τα
κριτήρια της αγχώδους διαταραχής, ενώ σχεδόν

ένας στους δέκα (8,5%) κάνει σκέψεις αυτοκτο-
νίας.

Τα χαμηλά επίπεδα υποστήριξης από τους συ-
ναδέλφους και το εκ των πραγμάτων μεγαλύτερο
επίπεδο επαγγελματικού στρες, λόγω της φύσης
της δουλειάς τους (ιδίως της έκθεσης σε περι-
στατικά βίας και θανάτου), συμβάλλουν σημαν-
τικά στην ψυχολογική επιβάρυνση των αστυνο-
μικών, κυρίως των γυναικών.

Σύμφωνα με τη μελέτη, προτείνεται το θέμα να
ληφθεί πιο σοβαρά υπόψη και να υπάρξουν οι
κατάλληλες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες αρχές
μέσω ειδικών προγραμμάτων ψυχολογικής ενί-
σχυσης, πρόληψης και θεραπείας.

( )

ΑΤ-ΑΞΙΕΣ
Ανησυχητικές έρευνες για το επαγγελματικό άγχος

είπαν &
έγραψανεκΚΕΝΤΡΙκός

«Οι αστυνομικοί αξίζουν
αναγνώρισης και οικονομικής
για ό,τι έκαναν όλο αυτό το
χρονικό διάστημα. Είναι
προφανές ότι η κυβέρνηση είναι
πολύ κοντά τους. Υπάρχει η
δήλωση του κυρίου Σταϊκούρα,
αλλά εγώ θα έλεγα με πολύ
ευθύνη ότι όλα αυτά θα
αξιολογηθούν ενόψει της
επερχόμενης περιόδου. (…)
Πιστεύω ότι θα υπάρξουν όλα
εκείνα τα μέτρα που θα
ικανοποιήσουν τους
αστυνομικούς».

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη 

«Aν η κυβέρνηση σχεδιάζει να
δώσει επίδομα επιβράβευσης και
στους αστυνομικούς – όπως
έπραξε με τους υγειονομικούς,
πρόκειται για θέματα τα οποία
αξιολογούνται και στην ώρα
τους θα ανακοινωθούν».

Χρήστος Σταϊκούρας
Υπουργός Οικονομικών 
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«Covid free - crime free»
«Covid free - crime free» ένα απαιτητικό σύνθημα κατά τη διάρκεια της τουριστικής
περιόδου που αυτή τη χρονιά λόγω της πανδημίας θα δοκιμαστεί εξαιρετικά. Η Ελληνική
Αστυνομία, όπως τονίστηκε και στο πλαίσιο της τηλεοπτικής εκπομπής της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
στο Blue Sky ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων ώστε
η χώρα μας να αποτελέσει και πάλι έναν ασφαλή προορισμό για τους λάτρεις των θε-
ρινών εξόδων και των απολαύσεων στο ωραίο και ένδοξο ελληνικό καλοκαίρι.


