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SMS
Συναδέλφισσες,
συνάδελφοι
Αφήνουμε πίσω μας
μια χρονιά, πρωτόγνωρη
παγκοσμίως. Η πανδημία
του Covid-19 ήρθε
για να συνειδητοποιήσουμε
ότι στη σύγχρονη εποχή
το αγαθό της ασφάλειας
έχει πολλές πτυχές και
η αστυνομία παντού
σε όλον τον κόσμο
διευρύνει το ρόλο και
την αποστολή της.
Οφείλει να προσαρμόζεται
ταχύτατα στα νέα
καθήκοντα που
της ανατίθενται,
αυτό όμως δεν σημαίνει
ότι δεν πρέπει να απαιτεί
και να εισπράττει
τα ανταποδοτικά οφέλη
των υπηρεσιών της.
Ιδίως στη χώρα μας όπου
το «πάρεργο» έχει γίνει
δευτέρα έξις και
το «προσωρινό,
ουδέν μονιμότερον»…

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».
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ΓΑΛΛΙΑ

Πολλές αντιδράσεις προκάλεσε
στη Γαλλία η συζήτηση του άρθρου
24 του νόμου για την ασφάλεια,
που στοχεύει στον περιορισμό της
προβολής εικόνων αστυνομικών
εν ώρα καθήκοντος. Χιλιάδες
άνθρωποι διαδήλωσαν υπέρ της
ελευθερίας του λόγου και κατά της
αστυνομικής βίας. Η κυβερνητική
πλειοψηφία ανακοίνωσε ότι θα
καταθέσει στην εθνοσυνέλευση μια
νέα εκδοχή του ίδιου άρθρου ώστε
να μην υπάρχει σύγχυση ως προς
την βούληση του νομοθέτη.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη
δεσμεύτηκε για ένα νέο ορθολογικό
και δίκαιο βαθμολόγιο
ι Ομοσπονδίες Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Π.Ο.ΑΞΙ.Α. χαιρετίζουν τη δήλωση-δέσμευση του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ, η οποία έγινε στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας,
διατάξεις για το Ταμείο Προνοίας Απασχολουμένων στα
Σώματα Ασφαλείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» και αφορά στην
κατάρτιση και προώθηση Προεδρικού Διατάγματος για
το νέο βαθμολόγιο του αστυνομικού προσωπικού.
Με την εξέλιξη αυτή, έρχεται να πάρει σάρκα και
οστά η πολυετής μας προσπάθεια να πείσουμε την Πολιτική και Φυσική μας Ηγεσία, ότι απαιτείται ένα νέο
βαθμολόγιο που θα δίνει ελπίδα και προοπτική στην
Ελληνίδα και τον Έλληνα Αστυνομικό. Δώσαμε έναν
μεγάλο αγώνα για να υιοθετηθούν οι προτάσεις μας
και να μη διαψευστούν τα όνειρα των χιλιάδων συναδέλφων μας και είμαστε υπερήφανοι διότι απαιτήσαμε
και διεκδικήσαμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αντιμετώπισης των αδικιών και των στρεβλώσεων που είχαν
συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια. Απορρίψαμε την
εφαρμογή φωτογραφικών ρυθμίσεων από την προηγούμενη κυβέρνηση και επιμείναμε σθεναρά σε ένα
νέο σύγχρονο βαθμολόγιο που θα ευθυγραμμίζεται με

Ο

τα σημερινά πλέον δεδομένα.
Ο κ. Υπουργός είπε ειδικότερα στην Ολομέλεια της
Βουλής ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο το Προεδρικό
Διάταγμα για τη βαθμολογική εξέλιξη του αστυνομικού
προσωπικού, δηλαδή ένα νέο ορθολογικό και δίκαιο
βαθμολόγιο, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις νέες
συνθήκες, στους νέους όρους εργασίας και τα νέα
χρόνια υπηρεσίας μέχρι την αποστρατεία του, όπως
αυτά έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Το
ισχύον βαθμολόγιο έχει ως βάση το ότι ο αστυνομικός

συνταξιοδοτείται στα 25 χρόνια περίπου, κάτι που δεν
ισχύει πλέον. Σήμερα οι αστυνομικοί αποστρατεύονται
μετά από 40 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας, γεγονός
που επιβάλλει την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για την αποκατάσταση του δικαίου στο πεδίο της
βαθμολογικής τους εξέλιξης.
Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι το νέο βαθμολόγιο θα
είναι αντίστοιχο των ρυθμίσεων του νόμου 4662/20
που αφορά το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, κατόπιν της συζήτησης που γίνεται με την
Π.Ο.ΑΣ.Υ., την Π.Ο.ΑΞΙ.Α. και τους άλλους συνδικαλιστικούς φορείς έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη κατά σημαντικό λόγο οι απόψεις τους. Από την πλευρά μας,
αναμένουμε το αμέσως προσεχές διάστημα την υλοποίηση της υπουργικής αυτής δέσμευσης, ως έχουμε
συμφωνήσει, διότι το οφείλουμε στο αστυνομικό προσωπικό, δικαιώνοντάς το πλήρως με τις προτάσεις μας.
Τέλος, να τονίσουμε ότι με την οριστική επίλυση και
αυτής της μεγάλης εκκρεμότητας, το συνδικαλιστικό
μας κίνημα αξιώνει από την Κυβέρνηση να προχωρήσει
στη θεσμοθέτηση και των υπολοίπων χρονιζόντων εργασιακών και οικονομικών μας αιτημάτων.
Με συστηματική εργασία, τεκμηριωμένες προτάσεις
και πίστη στον κοινό μας αγώνα, θα το πετύχουμε.

Η ατζέντα του μήνα

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. είχε και έχει
νόμιμη και ενεργή
αιρετή Διοίκηση

01-10-20

Απευθυνθήκαμε στον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας κ. Παναγιώτη ΑΡΚΟΥΜΑΝΕΑ και ενημερώσαμε γι’
αυτό και την Ηγεσία του Σώματος, αναφορικά με τη διενέργεια
τεστ ανίχνευσης του ιού Covid-19.

07-10-20

Απευθυνθήκαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. για
τη διαδικασία επαναχορήγησης προσωπικών δανείων εκτάκτων
αναγκών έτους 2020.

07-10-20

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. εκφράζει την απόλυτη ικανοποίησή της για την ιστορική απόφαση του Εφετείου, να κηρύξει τη Χρυσή Αυγή, ως ένοχη εγκληματική οργάνωση.

08-10-20

Ένας ακόμα Ήρωας θυσία στο βωμό του καθήκοντος ακολουθώντας στο «μεγάλο ταξίδι», το συνάδελφο με τον οποίο μαζί
έπεσαν στο βωμό του καθήκοντος, στις 9 Σεπτεμβρίου 2020.

23-10-20

Βαθμολόγιο, Ανωτατοποίηση, Νυχτερινά, Μάχιμη Πενταετία κ.ά.
τα θέματα που συζητήθηκαν μεταξύ του Προεδρείου της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. & του κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

26-10-20

Συνάντηση με την Πολιτική & Φυσική Ηγεσία για Ανωτατοποίηση,
Εκπαίδευση & Πόθεν Έσχες.

30-10-20

Συνεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας μας και ενημερώθηκε για τις ενέργειες και τις
πρωτοβουλίες της Εκτελεστικής Γραμματείας στο διάστημα που
μεσολάβησε από την προηγούμενη συνεδρίασή του.

04-11-20
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ημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 2161/2020
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Εκούσια Δικαιοδοσία)
η οποία απέρριψε την αίτηση της Ε.Α.Υ.
Φωκίδας και των υπέρ αυτής παρεμβαινόντων και έκανε δεκτή την κύρια παρέμβαση της Ομοσπονδίας και των
υπέρ αυτής παρεμβαινόντων.
Το Δικαστήριο έκρινε ότι «…δεν
συντρέχει περίπτωση διορισμού
προσωρινής
Διοίκησης
της
Π.Ο.ΑΣ.Υ., αφού υφίσταται ενεργός Διοίκηση αυτής,…». Συνεπώς,
Διοίκηση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. ήταν και
εξακολουθούν να αποτελούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που
είχαν αναδειχθεί στις αρχαιρεσίες της
28.09.2017, τα οποία ουδέποτε ρητά ή
σιωπηρά παραιτήθηκαν, ώστε να υφίσταται
κενό Διοίκησης.
Όλα τα αντίθετα που προβλήθηκαν με την
κριθείσα Αίτηση απορρίφθηκαν ως αβάσιμα!
«Οι Διοικήσεις συνδικαλιστικών οργάνων
δεν ορίζονται στα Δικαστήρια και στις δικαστικές αντεκδικήσεις. Κρίνονται από το
εκλογικό σώμα που τις αναδεικνύει, με γνώμονα τις προσπάθειες και τα αποτελέσματα
των οργάνων τους στην επιδίωξη των κατα-

Δ

Συμπαράσταση και αλληλεγγύη στους πληγέντες της νήσου Σάμου.

στατικών τους σκοπών», τόνισε ο νομικός
σύμβουλος της Ομοσπονδίας κ. Χαρ.
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ, ο οποίος συμπλήρωσε
«απευχόμαστε πάντα τις δικαστικές διενέξεις
για τέτοια θέματα. Όταν όμως καλούμαστε,
πρέπει να κάνουμε καλά την δουλειά μας,

Χιούμορ...

14-11-20

Η ανάθεση στην
Ελληνική
Αστυνομία των
ελέγχων
τήρησης των
μέτρων για τον
περιορισμό της
πανδημίας, έχει
προκαλέσει
πολλούς
πονοκεφάλους…

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (219 από
13/11/2020) το Προεδρικό Διάταγμα «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού και οργάνωσης υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

18-11-20

Μία γυναίκα και ένα λουλούδι ξεγύμνωσαν ένα κράτος δικαίου.
Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

24-11-2020

Ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της νέας ΕΕ
της EuroCOP, με την επανεκλογή του εκπροσώπου μας και Προέδρου της Δυτικής Αττικής, κ. Γεώργιου ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ.

“

30-11-2020

Ενημέρωση του ΔΣ για τη νομοθετική πρωτοβουλία που αφορά
την ανωτατοποίηση της εκπαίδευσης, το πόθεν έσχες και άλλα
αιτήματά μας. Την ενεστώσα Διοίκηση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. ήταν και
εξακολουθούν να αποτελούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είχαν αναδειχθεί στις αρχαιρεσίες της 28.09.2017,
καθώς το δικαστήριο απέρριψε την Αίτηση που είχε υποβληθεί.

03-12-20

Παρεμβάσεις μας με στόχο την έγκαιρη ρύθμιση της διαδικασίας
αποζημίωσης για την παρεχόμενη νυχτερινή υπηρεσία, με νέους
όρους το 2021.

04-12-20

Ο Υπουργός υπέγραψε σχετική Απόφαση για τη βελτίωση της
αποζημίωσης όσων εκτελούν μεταγωγές κρατουμένων ιδίως στη
νησιωτική Χώρα.

05-12-20

Υπεγράφη η απόφαση για τις δωρεάν μετακινήσεις του αστυνομικού προσωπικού.

08-12-20

Ζητάμε υλική και ηθική αποζημίωση για την υπερεργασία κατά
την περίοδο της αναστολής χορήγησης αδειών στο αστυνομικό
προσωπικό.

υπηρετώντας την νομιμότητα και στηρίζοντας
την εκάστοτε αιρετή Διοίκηση», ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τις συνεργάτιδές
του, Κωνσταντίνα ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ και
Γρηγορία ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, καθώς
και τους συναδέλφους δικηγόρους, κ.
Βάιο ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ, κ. Βλάση ΛΙΒΑΝΙΔΗ, κ. Αλκιβιάδη ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟ
και κ. Ιωάννη ΠΟΡΤΟΚΑΛΗ, που
παραστάθηκαν στο Δικαστήριο, εκπροσωπώντας Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων και φυσικά πρόσωπα που παρενέβησαν υπέρ της
Ομοσπονδίας.
Με την ανακοίνωση της απόφασης, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, κ.
Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, δήλωσε με
νόημα: «Ασφαλώς η ολοκληρωτική δικαστική δικαίωση της Ομοσπονδίας μας γεμίζει
όλους αφενός αυτοπεποίθηση ότι κάνουμε
το σωστό και αφετέρου δύναμη να εξακολουθήσουμε να το κάνουμε. Σε κάθε περίπτωση οι Διοικήσεις εκλέγονται από το εκλογικό σώμα και όχι από τα Δικαστήρια. Κανένας δεν περισσεύει…». Καλεί, δε, σε συστράτευση όλους, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε από κοινού τα μεγάλα προβλήματα
που έχουμε μπροστά μας.

Ελεύθερος γαρ
ου τις εστί
πλην Διός.
Αισχύλος

(525-456 π.Χ.)

”

Αξιοποιείστε το εξειδικευμένο
νοσηλευτικό προσωπικό
ας ενημερώνουμε ότι μετά από παρέμβαση της Ομοσπονδίας μας, στις 20
Νοεμβρίου 2020, εκδόθηκε επείγουσα
διαταγή από τον Κλάδο Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να ενημερωθούν άμεσα οι 49 αστυνομικοί, κάτοχοι πτυχίου νοσηλευτικής, που επιθυμούν να αποσπαστούν για χρονικό διάστημα τριών (3)
μηνών είτε με δαπάνες του δημοσίου είτε
αδαπάνως, α) στη Διεύθυνση Υγειονομικού
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, β) στο
Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης και γ) στο
Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου
λόγω εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών.
Η Ομοσπονδία μας για άλλη μία φορά με
τα αντανακλαστικά που διαθέτει ζήτησε από

Σ

τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ να
αξιοποιήσει το διαθέσιμο εξειδικευμένο
αστυνομικό προσωπικό για την αντιμετώπιση της έξαρσης της πανδημίας και της υπερμετάδοσης του ιού εντός του αστυνομικού
Σώματος.

Επαναλαμβάνουμε ότι είναι επιτακτική η
ανάγκη των υποχρεωτικών προληπτικών
εξετάσεων του συνόλου του αστυνομικού
προσωπικού άμεσα ώστε να εξασφαλιστεί η
μέγιστη δυνατή επιχειρησιακή ετοιμότητα και
ανταπόκριση των αστυνομικών υπηρεσιών
στις ανάγκες της κοινωνίας και του κράτους, καθόσον η κατάσταση κρίνεται άκρως
ανησυχητική και επικίνδυνη για ένα μεγάλο
ακόμα χρονικό διάστημα.
Υπηρεσίες πρώτης γραμμής, όπως και της
Ελληνικής Αστυνομίας, πρέπει να θωρακιστούν κατά προτεραιότητα με όλα τα ενδεικνυόμενα μέσα και βεβαίως με τον εμβολιασμό, σύμφωνα με το καθολικό αίτημα του
συνδικαλιστικού μας κινήματος, που έχουμε
αρμοδίως υποβάλει από την πρώτη στιγμή.
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Μία γυναίκα και ένα λουλούδι ξεγύμνωσαν ένα κράτος δικαίου
Ομοσπονδία, με αφορμή τα γεγονότα της
17ης Νοεμβρίου 2020 και την κριτική που
δέχεται η Ελληνική Αστυνομία ως προς την
επιχειρησιακή αποτελεσματικότητά της, επισημαίνει
ότι η αποστολή και οι ενέργειές της προβλέπονται
με σαφείς νομοθετικές διατάξεις οι οποίες νομοθετούνται από την εκάστοτε νόμιμα εκλεγμένη Κυβέρνηση και ψηφίζονται από την Βουλή των Ελλήνων.
Μέσα από αυτή την νομιμότητα οι αστυνομικοί
καλούνται κάθε φορά να επιτελέσουν το καθήκον
τους, αντιμετωπίζοντας πλείστες όσες δυσκολίες
εξαιτίας όχι μόνο της επικινδυνότητας του επαγγέλματός τους, αλλά και λόγω των γνωστών πολιτικών - κομματικών αντιπαραθέσεων που αποτελούν την συνήθη πρακτική των τελευταίων ετών.
Η Ελληνική Αστυνομία ελέγχεται διαρκώς και
ορθώς κατά την άποψή μας τόσο για τις πράξεις ή
για τις τυχόν παραλείψεις της κάτι για το οποίο
πολλές φορές και εμείς έχουμε ασκήσει σκληρή
κριτική για αποφάσεις είτε της πολιτικής ή φυσικής
ηγεσίας που προκαλούν προβλήματα, σύγχυση και
αντιδράσεις όπως πράξαμε χθες για τα ακραία μέ-

Η

τρα της γενικής επιφυλακής.
Στην προκειμένη περίπτωση η Ελληνική Αστυνομία κλήθηκε να εφαρμόσει τον νόμο και βρέθηκε
ανάμεσα στις κομματικές συμπληγάδες για μία
ακόμη φορά. Το τραγικό όμως είναι ότι ορισμένοι
προκειμένου να καλύψουν τα αδιέξοδά τους, επένδυσαν στην ανομία. Και το χειρότερο, εκφράζοντας
όψιμο ενδιαφέρον για την επικίνδυνη έκθεση στον
Covid-19 των «μπάτσων», όπως αρέσκονται να
αποκαλούν τους αστυνομικούς, αναζητούν άλλοθι
για την αποσιώπηση των δικών τους ευθυνών
όσον αφορά την διάδοση της πανδημίας.
Η Ομοσπονδία μας όπως πρώτη ανέδειξε τους
κινδύνους της πανδημίας και για το αστυνομικό
προσωπικό, έτσι και τώρα θα συνεχίσει να καταγγέλλει την υποκρισία όσων προσπαθούν να κτίσουν καριέρα στις πλάτες της Ελληνίδας και του
Έλληνα Αστυνομικού.
Ας γνωρίζουν όλοι ότι διαθέτουμε και μνήμη και
κρίση.
Υ.Γ. Μία γυναίκα και ένα λουλούδι ήταν αρκετά
για να αποκαλύψουν την ασυλία των «εκλεκτών»
έναντι των πολιτών, σε ένα κράτος δικαίου.

Ακραίο μέτρο η γενική επιφυλακή
Στις 17 Νοεμβρίου 2020, εξάλλου, η Ομοσπονδία με επιστολή της προς τον Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ και τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ
ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, διατύπωσε τις θέσεις της για τη γενική επιφυλακή του αστυνομικού προσωπικού:
Κύριε Υπουργέ, Κύριε Αρχηγέ,
Η ραγδαία έξαρση της πανδημίας και τα έκτακτα
μέτρα που λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο για τον
περιορισμό της διασποράς του ιού Covid-19, επέβαλλαν ως γνωστόν την απαγόρευση των συναθροίσεων σε όλη τη χώρα το τετραήμερο από 15
έως και 18 Νοεμβρίου 2020. Την ίδια ώρα, όμως,
εντάθηκαν τα αστυνομικά μέτρα στο πλαίσιο της
47ης Επετείου του Πολυτεχνείου, φτάνοντας στο
ακραίο μέτρο της γενικής επιφυλακής του αστυνομικού προσωπικού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο
κίνδυνος μόλυνσης του ίδιου του αστυνομικού προσωπικού εξαιτίας του συνωστισμού του τόσο στους
χώρους των Υπηρεσιών όσο και κατά τη διάρκεια
των μετακινήσεων αυτού (οχήματα, διμοιρίες κ.λπ.).
Δυστυχώς, η αντιμετώπιση αυτή, απέχει από τα

προβλεπόμενα στα υγειονομικά πρωτόκολλα για την
ασφάλεια και την προστασία της υγείας των συναδέλφων μας και αναπόφευκτα γι’ αυτό προκαλεί έντονες διαμαρτυρίες και καταγγελίες για τις αποφάσεις της διοίκησης σε όλη την Ελλάδα, όπως προκύπτει και από τις έγγραφες ανακοινώσεις – επιστολές των Πρωτοβαθμίων Ενώσεών μας.
Παρακαλούμε επομένως, να επανεξετάσετε τις
αποφάσεις σας και ανάλογα με τις εξελίξεις να επισπεύσετε τη λήξη της επιφυλακής και σε κάθε περίπτωση να μεριμνήσετε για τη διασφάλιση της υγείας
των χιλιάδων αστυνομικών που έχουν κληθεί στην
εφαρμογή των εκτάκτων μέτρων όσο κι εκείνων που
συνωστίζονται στις αστυνομικές υπηρεσίες.

Ο ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας
στην εφαρμογή του νόμου περί δημοσίων συναθροίσεων
ετά την απόφαση της Ηγεσίας να εφαρμόσει το ν.4703/ 2020 περί δημοσίων
συναθροίσεων, και δη με τις επιλογές της
για το ανθρώπινο δυναμικό και το αντικείμενο εκπαίδευσης αυτού, απευθυνθήκαμε (13 Οκτωβρίου
2020) στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ.
Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ, τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ και τον
Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ.
Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, τονίζοντας ότι:
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, εκπροσωπώντας τη συντριπτική πλειοψηφία
του αστυνομικού προσωπικού, εκφράζει τον έντονο
προβληματισμό της με όσα αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο των Ενώσεων Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αθηνών – Β/Α Αττικής – Δυτικής Αττικής και Πειραιά, ενώ διαφωνεί, με τη διαδικασία
που επιλέγει η Ηγεσία να εφαρμόσει το
ν.4703/2020 περί δημοσίων συναθροίσεων, και

Μ

δη με τις επιλογές της για το ανθρώπινο δυναμικό
και το αντικείμενο εκπαίδευσης αυτού.
Ο νόμος περί δημοσίων συναθροίσεων, θυμίζουμε ότι, μετά από πολύχρονη καθυστέρηση, συζητήθηκε και ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή,
χωρίς να συναντήσει την ομόφωνη και ομόθυμη
βούληση των πολιτικών κομμάτων. Εντούτοις, η
εφαρμογή του νομοθετήματος αυτού, είναι υποχρέωση πλέον της πολιτείας και άρα και της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία ωστόσο οφείλει να κινηθεί περαιτέρω με τον επιβαλλόμενο σεβασμό και
προσήλωση στις συνταγματικές επιταγές και τις
αρχές ενός κράτους δικαίου. Επίσης, γνωρίζετε ότι
η χώρα μας, η ελληνική κοινωνία και η Ελληνική
Αστυνομία εν προκειμένω, έχει αδίκως κατηγορηθεί πολλές φορές για το επίμαχο ζήτημα και με την
ψήφιση του ως άνω νόμου, δημιουργήθηκε η ελπίδα ότι επιτέλους θα ρυθμιστεί το δικαίωμα του
συνέρχεσθαι με κανόνες διαφάνειας και με την

Τα κοινωνικά προβλήματα
δεν αντιμετωπίζονται
με αποσπασματικά αστυνομικά
μέτρα ή με αστυνομικές επεμβάσεις

Η

αποκρουστική εικόνα του Πρύτανη της
ΑΣΟΕΕ ως «ομήρου» στο γραφείο του υπό
τον ασφυκτικό κλοιό φασιστοειδών, αφυ-

πνίζει συνειδήσεις και οπλίζει τα δημοκρατικά αντανακλαστικά του λαού μας για να μπει επιτέλους
ένα τέλος στα απαράδεκτα φαινόμενα που εκδηλώνονται εντός κι εκτός πανεπιστημιακών χώρων από
εγκληματικές συμμορίες με δήθεν προοδευτικό
μανδύα δράσης.
Αυτό τονίζει η Ομοσπονδία μας με ανακοίνωσή
της (2 Νοεμβρίου 2020), έχοντας τοποθετηθεί πολλές φορές με αφορμή παρόμοια καταδικαστέα γεγονότα, ενώ στο πλαίσιο της συζήτησης που είχε
γίνει στη Βουλή για την κατάργηση της ιδιότυπης
ασυλίας, της οποίας έχαιραν οι συμμορίες αυτές
στο παρελθόν, είχε χαιρετίσει την τροποποίηση της
νομοθεσίας με στόχο τη θωράκιση της πανεπιστημιακής κοινότητας και την απρόσκοπτη λειτουργία
των πανεπιστημιακών σχολών.

κοινωνία ενήμερη, εκ των προτέρων, σε ό,τι αφορά
τις δράσεις των αστυνομικών Υπηρεσιών.
Αξιότιμοι Κύριοι,
Επειδή, δεν έχει τύχει της προσοχής μας αυτή
καθ’ αυτή η ίδρυση και λειτουργία μιας συγκροτημένης υπηρεσιακής δομής, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, όπως θα ανέμενε κανείς να πληροφορηθεί ότι έχει ήδη εκπονηθεί σε
επίπεδο κεντρικής Υπηρεσίας, τίθεται το ερώτημα
τι ακριβώς ισχύει, καθώς έχει ξεκινήσει περιφερειακά και άναρχα μια διαδικασία εκπαίδευσης πενήντα (50) νεοεξερχομένων Αστυφυλάκων, οι
οποίοι πρόσφατα τοποθετήθηκαν στα Αστυνομικά
Τμήματα, με σκοπό τη διαχείριση – διαπραγμάτευση – διαμεσολάβηση κατά τις διαδηλώσεις που θα
λαμβάνουν χώρα στην Αττική (!!!).
Οι Ενώσεις, ευλόγως, εκφράζουν τις επιφυλάξεις
τους και θέτουν σειρά ερωτημάτων αναφορικά με τη
σκοπιμότητα ανάθεσης της αποστολής αυτής σε νέους

- άπειρους Αστυφύλακες, που μόλις αποφοίτησαν από
τη Σχολή Αστυφυλάκων, αλλά και γενικότερα για τη
διάρκεια και το περιεχόμενο της εκπαίδευσής τους (αυτοάμυνα - αυτοπροστασία, πρώτες βοήθειες κ.ά.). Εμφαντικά τίθεται δε το ερώτημα με τι κριτήρια και ποιοι
αποφάσισαν την ανάθεση της αποστολής αυτής σε νέους συναδέλφους μας, όταν δεν αντιμετωπίζεται το οξύ
πρόβλημα της υποστελέχωσης των Αστυνομικών Τμημάτων και διαιωνίζεται η απασχόληση αστυνομικών σε
αλλότρια από την αρχική τοποθέτησή τους, καθήκοντα.
Αξιότιμοι Κύριοι,
Παρακαλούμε, επομένως, να επανεξετάσετε την
ως άνω απόφασή σας και να μεριμνήσετε για την
εφαρμογή του προσφάτως ψηφισθέντος νομοθετήματος με γνώμονα την αποτελεσματική λειτουργία
της Ελληνικής Αστυνομίας συνολικά και όχι με
εξωυπηρεσιακά ενδεχομένως κριτήρια, τα οποία επιδρούν αρνητικά τόσο στο αστυνομικό προσωπικό
όσο και στην ίδια την αποστολή του.

Αναστολή προαγωγικών
εξετάσεων για το βαθμό
του Αρχιφύλακα, έτους 2020
ε παρέμβαση της Ομοσπονδίας προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο
κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ ανεστάλησαν οι Προαγωγικές εξετάσεις για το βαθμό του Αρχιφύλακα. Η Ομοσπονδία δέχθηκε ερωτήματα συναδέλφων αναφορικά με τη διεξαγωγή
των προαγωγικών εξετάσεων για το βαθμό του Αρχιφύλακα, που ήταν προγραμματισμένες να
πραγματοποιηθούν την 28η Νοεμβρίου 2020. Οι συνάδελφοί μας εξέφρασαν την αγωνία τους
λόγω της διαμορφωθείσας κατάστασης των εκτάκτων περιοριστικών μέτρων για τον έλεγχο της
έξαρσης της πανδημίας και σε απάντησή του ο κ. Αρχηγός μας γνωστοποίησε ότι οι προαγωγικές
εξετάσεις για το βαθμό του Αρχιφύλακα, έτους 2020, ανεστάλησαν μέχρι νεοτέρας.

Μ

Επισήμανε όμως παράλληλα, την ευθύνη των
ίδιων των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ως νομικών
προσώπων, και προειδοποίησε ότι η Ελληνική
Αστυνομία δεν πρέπει να επωμιστεί μια ακόμα αρμοδιότητα - «πάρεργο», αλλά να ενδιαφερθεί για
τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της στον τομέα της πρόληψης και της καταστολής του εγκλήματος. Ο εσωτερικός έλεγχος και η διατήρηση της
κανονικότητας εντός των σχολών, είναι αρμοδιότητα ξένη προς την αποστολή του Σώματος. Τονί-

ζουμε επίσης ότι, κανένα κοινωνικό πρόβλημα δεν
αντιμετωπίζεται με αποσπασματικά αστυνομικά μέτρα ή με αστυνομικές επεμβάσεις.
Η Ομοσπονδία καλεί τέλος την πολιτεία να αποτρέψει με τις αποφάσεις της τυχόν νέα στοχοποίηση
του αστυνομικού λειτουργήματος, προστατεύοντας
το ρόλο και την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας, ως δημόσιας αστυνομικής αρχής που λειτουργεί όχι ως δυνάστης, αλλά ως υπηρέτης της ελληνικής κοινωνίας.

Συνεχίζει την αντιπροσώπευσή
της στην Εκτελεστική Επιτροπή
της EuroCOP η Ομοσπονδία μας
Τηλεδιάσκεψη με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχοινά
λοκληρώθηκαν (24 Νοεμβρίου 2020) οι αρχαιρεσίες
για την ανάδειξη της νέας Εκτελεστικής Επιτροπής της
EuroCOP, με την επανεκλογή σε αυτήν, του εκπροσώπου μας και Προέδρου της Δυτικής Αττικής, κ. Γεώργιου ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ. Στην EuroCOP, όπως είναι γνωστό, ως ένα από τα
παλαιά μέλη της, συμμετέχει ενεργά η Ομοσπονδία μας, η
οποία πρότεινε και υποστήριξε εκ νέου την υποψηφιότητα του
Προέδρου της Δυτικής Αττικής. Οι σύνεδροι, επιβεβαιώνοντας
την απήχηση την οποία έχει η Ομοσπονδία μας, επικύρωσαν
την επανεκλογή του πανηγυρικά για δεύτερη θητεία.
Με την πρότασή μας αυτή δικαιώθηκε η επιλογή μας ενώ το
αποτέλεσμα μας γέμισε με υπερηφάνεια και σιγουριά ότι ο συνάδελφός μας θα συνεχίσει να αναδεικνύει, να προβάλει και
να προωθεί λύσεις αλλά και να παρεμβαίνει μέσα στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική οικογένεια για όλα τα προβλήματα των Ελλήνων Αστυνομικών.
Ευχόμαστε καλή δύναμη και είμαστε βέβαιοι ότι όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία θα σταθούν δίπλα του, αφού ένας δικός μας
άνθρωπος θα βρίσκεται στο κέντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων.

Ο

Τηλεδιάσκεψη
Μια από τις πρώτες δημόσιες επαφές της Εκτελεστικής Επιτροπής της Eurocop στην οποία έλαβε μέρος και ο εκλεγμένος
αντιπρόσωπος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Πρόεδρος της Δυτικής Αττικής
κ. Σταματάκης Γεώργιος ήταν η τηλεδιάσκεψη με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχοινά κατά την οποία συζητήθηκαν τα θέματα του μεταναστευτικού, της
τρομοκρατίας, του Brexit καθώς και τα εργατικά δικαιώματα
των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το σωματείο, «στην παρέμβασή
του ο εκλεγμένος αντιπρόσωπος της Π.Ο.ΑΣ.Υ., αφού ανέλυσε
εκτενώς στον κ. Αντιπρόεδρο τα προβλήματα που υφίστανται
λόγω του μεταναστευτικού, εν συνεχεία, μεταξύ άλλων, πρότεινε:
την περαιτέρω ενίσχυση της Frontex με προσωπικό και μέσα,
την παροχή κονδυλίων με αυστηρές ρήτρες και κατεύθυνσή τους
στην αντιμετώπιση του προβλήματος και μόνο, στην διοργάνωση
σεμιναρίων για εκπαίδευση του προσωπικού, παροχή υλικοτεχνικού εξοπλισμού και ενίσχυση του προσωπικού στα σημεία
εσόδου (Λέσβος, Χίος κ.λπ.), την πραγματοποίηση rapid test
στους υπηρετούντες στα hot spot και την παροχή κατάλληλου
υγειονομικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
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Ο κ. Αντιπρόεδρος απάντησε ότι γνωρίζει εξ ιδίων τη σοβαρότητα του προβλήματος και ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με την δημιουργία μίας Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
για την καλύτερη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων, την δημιουργία ενός συστήματος ίσης κατανομής του προβλήματος
μεταξύ των χωρών-μελών, την αντιμετώπιση των επιπτώσεων
από την παράνομη μετανάστευση και τέλος την έκδοση μια
κοινής Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί μετανάστευσης και Ασύλου
κοινώς αποδεκτής από όλα τα κράτη-μέλη.
Eν συνεχεία τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής αναφέρθηκαν στο θέμα της τρομοκρατίας και του Brexit καθώς και
στις συνέπειες τους στον Ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και τον σημαντικό ρόλο που κατέχει η αστυνομία στις προτεραιότητες
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην αντιμετώπιση αυτών των
προβλημάτων.
Ο κ. Αντιπρόεδρος τόνισε την σημασία των αστυνομικών
στην προστασία του Ευρωπαϊκού τρόπου ζωής και την ανάγκη
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τους παρέχει την καλύτερη δυνατή
εκπαίδευση και υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ώστε να μπορούν να
ανταπεξέλθουν όσο το δυνατόν καλύτερα στο καθήκον τους.
Τέλος, μας ευχήθηκε καλή δύναμη στο δύσκολο έργο μας
και με την λήξη της πανδημίας σε συνεννόηση με την Εκτελεστική Επιτροπή θα υπάρξει νέα συνάντηση δια ζώσης προκειμένου να διαπιστωθεί η πρόοδος των προτάσεών μας αλλά
και η ανάδειξη τυχόν νέων προβλημάτων».

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ.
τιμά τη μνήμη
του Αγίου Αρτεμίου
ντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ.
Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ συμμετείχε και φέτος στον καθιερωμένο από
το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, εορτασμό της «Ημέρας της
Αστυνομίας» και της Μνήμης του Προστάτη του Σώματος Αγίου Αρτεμίου.
Λόγω των εκτάκτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, οι φετινές εκδηλώσεις περιορίστηκαν στη τέλεση δοξολογίας στον Ιερό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών και στην έκδοση μηνυμάτων εκ μέρους της Πολιτικής και
Φυσικής Ηγεσίας.
Η Ομοσπονδία μας τιμά τη Μνήμη του Προστάτη του Σώματος Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου και με αφορμή τη σημερινή επέτειο της Ημέρας της
Αστυνομίας, στέκεται ιδιαίτερα σε ό,τι σηματοδοτεί η προ πολλών ετών (2002)
απόφαση της ελληνικής πολιτείας να αναδειχθεί η εξωστρεφής δράση και η
πολυσχιδής αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας και του ανθρώπινου δυναμικού της, που με αυταπάρνηση και αυτοθυσία πολλές φορές «πληρώνει» βαρύ φόρο αίματος στο βωμό του καθήκοντος.
Στο πλαίσιο αυτό, καταθέτει τη δική της συμβολή στον αγώνα όλων μας
για μια σύγχρονη και αποτελεσματική Ελληνική Αστυνομία, αντάξια των προσδοκιών του Ελληνικού Λαού και της Ελληνικής Πολιτείας.

Α

Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού και οργάνωσης υπηρεσιών
Ελληνικής Αστυνομίας
λοκληρώθηκε η προεργασία και
δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως (219 από
13/11/2020) το Προεδρικό Διάταγμα
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
«Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού και οργάνωσης υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», στο οποίο εμπεριέχονται διατάξεις που ικανοποιούν αιτήματα του
συνδικαλιστικού μας κινήματος, ενώ
αναμένουμε την περαιτέρω τροποποίηση των διατάξεων που διέπουν τη βαθμολογική εξέλιξη του Αστυνομικού προσωπικού (Βαθμολόγιο).
Ειδικότερα, με το άρθρο 1 τροποποιείται το π.δ. 24/ 1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των Αξιωματικών
της Ελληνικής Αστυνομίας» έτσι ώστε να
προάγονται ανεξαρτήτως κενών οργανικών θέσεων στο βαθμό του Αστυνόμου Α’ οι Αξιωματικοί του ν.δ. 649/
1970 (ΤΕΜΑ) εφόσον προαχθεί στον
αντίστοιχο βαθμό και ο τελευταίος ομοι-
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όβαθμος αξιωματικός που προέρχεται
από τη Σχολή Αξιωματικών (ΣΑΕΑ). Στην
ίδια διάταξη περιλαμβάνεται ρύθμιση για
την αναδρομική προαγωγή της κατηγορίας αυτής των Αξιωματικών η οποία είχε
καθυστερήσει εδώ και δυο χρόνια.
Παράλληλα, τροποποιείται το άρθρο
49 του π.δ. 24/1997 ως εξής:
«Το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν οι Αξιωματικοί
γενικών καθηκόντων Ελληνικής Αστυνομίας είναι κατά βαθμούς το εξής: Αντιστράτηγος - Αρχηγός 66ο έτος, Αντιστράτηγος 64ο έτος, Υποστράτηγος
63ο έτος, Ταξίαρχος 62ο έτος, Αστυνομικός Διευθυντής 60ο έτος, Αστυνομικός Υποδιευθυντής 58ο έτος, Αστυνόμος Α’ 57ο έτος, Αστυνόμος Β’ 55ο
έτος και Υπαστυνόμος Β’ 55ο έτος».
Επίσης με την παράγραφο 4 του ίδιου
άρθρου 49 του π.δ. 24 /1997, παρέχεται η δυνατότητα στους Ταξιάρχους
και Υποστράτηγος που καταλαμβάνον-

ται από το όριο ηλικίας του βαθμού τους
εφόσον συμπληρώνουν τα τυπικά προς
προαγωγή προσόντα κατά το έτος διενέργειας των κρίσεων, να παραμένουν
στο βαθμό και να κρίνονται στις τακτικές κρίσεις του επόμενου έτους.
Επίσης παραμένει σε ισχύ η διάταξη
που προβλέπει ότι οι Αξιωματικοί με το
βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή
εφόσον το επιθυμούν δύνανται να παραμένουν με αίτησή τους ένα επιπλέον
έτος, ήτοι μέχρι και το 61ο.
Τροποποιήσεις, όμως, επέρχονται και
στο π. δ. 27/ 1986 «Άδειες προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας». Ειδικότερα
στο άρθρο 10 προβλέπεται ότι «στο
αστυνομικό προσωπικό χορηγείται
άδεια με αποδοχές διάρκειας 5 ημερών,
σε περίπτωση τέλεσης γάμου, αμέσως
πριν ή αμέσως μετά την τέλεση αυτού,
κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως
που υποβάλλεται πριν την τέλεση αυτού».

Σε ό,τι αφορά τις διευκολύνσεις γονέων αστυνομικών, προστίθενται επιπλέον κατηγορίες αδειών στους αστυνομικούς που υιοθετούν τέκνο, γίνονται
ανάδοχοι γονείς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του νόμου 453 8/2018, ή αποκτούν τέκνο με
τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας κατά το άρθρο 1464 του Αστικού
Κώδικα. Σε αυτούς χορηγείται με τους
ίδιους όρους η προβλεπόμενη από τις
διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 53 του νόμου 3528/2007,
άδεια».
Οι εν λόγω ρυθμίσεις ικανοποιούν
διαχρονικά αιτήματα των Ομοσπονδιών
μας, πλην όμως οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι η Πολιτική & Φυσική
Ηγεσία με γνώμονα την λειτουργία των
υπηρεσιών, πρέπει να δρομολογήσει
άμεσα τις αλλαγές στο Βαθμολόγιό μας
ώστε να αποκατασταθούν οι υφιστάμενες αδικίες ενός Βαθμολογίου που νο-

μοθετήθηκε το 2008 με σκληρό πυρήνα
τα 25 έτη του υπηρεσιακού βίου και είναι αδιανόητο να εξακολουθεί να ισχύει
όταν πια ο υπηρεσιακός βίος αγγίζει τα
40 έτη υποχρεωτικής υπηρεσίας.
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Με την παρέμβασή μας επιτυγχάνεται
η ανωτατοποίηση της Σχολής Αστυφυλάκων
Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών
Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) χαιρετίζει την νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για
την προσθήκη των άρθρων 36 και 29 στο υπό ψήφιση Νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας, διατάξεις για το Ταμείο Προνοίας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας και λοιπές
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη» που αφορούν σημαντικά αιτήματα του
συνδικαλιστικού μας κινήματος.
Ειδικότερα, με το υπό ψήφιση άρθρο 36, σύμφωνα με το οποίο αυξάνεται ο χρόνος φοίτησης
στην Σχολή Αστυφυλάκων ΕΛ.ΑΣ., κατά ένα εξάμηνο, ώστε να διαρκεί εφεξής (δηλαδή από το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022 και επέκεινα) έξι εξάμηνα, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους
ήδη αποφοιτήσαντες από την Σχολή Αστυφυλάκων
αστυνομικούς, να παρακολουθήσουν ακαδημαϊκά
σεμινάρια για την αναβάθμιση του πτυχίου τους,

Η

επιτυγχάνεται η ανωτατοποίηση της Σχολής Αστυφυλάκων. Με τη διάταξη αυτή κυριολεκτικά αναβαθμίζεται ουσιαστικά η Σχολή Αστυφυλάκων, οι
απόφοιτοι της οποίας εξομοιώνονται με πτυχιούχους της ανώτατης εκπαίδευσης, ως προς όλες τις
συνέπειες, τους δίνεται η δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε υψηλότερο επίπεδο και
τους καθιστά και τυπικά ισότιμους με τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους.
Υπενθυμίζεται ότι η ανωτατοποίηση της Σχολής
Αστυφυλάκων αποτελεί μια πάγια και πρωταρχικής
σημασίας συνδικαλιστική διεκδίκηση της Ομοσπονδίας μας, ένα προσωπικό στοίχημα της ηγεσίας της, που ενσαρκώνει το όραμα του Έλληνα
Αστυνομικού για καλύτερη παιδεία, ως το πρώτιστο
όπλο του Έλληνα Αστυνομικού απέναντι στις σύγχρονες απαιτήσεις που απορρέουν από τις αρμοδιότητες της Ελληνικής Αστυνομίας με την προσαρμογή της εκπαίδευσής του στα σύγχρονα ευ-

ρωπαϊκά δεδομένα.
«Οι θετικές συνέπειες της ανωτατοποίησης της
Σχολής Αστυφυλάκων είναι πράγματι μεγάλες και
ποικίλες. Η συνδικαλιστική διεκδίκηση διήρκησε
πολλά χρόνια, αλλά άξιζε τις θυσίες και το συνδικαλιστικό κεφάλαιο που επενδύθηκε για την υλοποίησή τους. Με την υπό ψήφιση διάταξη κερδίζουμε παιδεία, αξιοπρέπεια, εφόδια να αντιμετωπίσουμε το σύγχρονο έγκλημα και να σταθούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης που έχει η κοινωνία στο
ρόλο της Αστυνομίας και στο έργο των Ελλήνων
Αστυνομικών», τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος
της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρης Γερακαράκος, ο οποίος
δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους όσους
ασχολήθηκαν με το θέμα.
Σημαντική, επίσης, είναι και η διάταξη του άρθρου
29 του ν/σ, δυνάμει της οποίας παρέχονται στο ένστολο και πολιτικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. ευνοϊκές
ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής

κατάστασης, με την απλή δυνατότητα επιβεβαίωσης
δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης παρελθόντων
ετών, που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, αντί της
υποχρέωσης για εκ νέου επανυποβολή.
Το γεγονός ότι η υποβολή δηλώσεων πόθεν
έσχες έχει τόσο ταλαιπωρήσει τους αστυνομικούς,
οδηγώντας τους πολλές φορές ακόμα και στις αίθουσες των δικαστηρίων, καθιστά την «ασήμαντη»
αρχικά αυτή διάταξη, τελικά σημαντική, όπως και
κάθε άλλη παρόμοια, που διευκολύνει την καθημερινότητα του προσωπικού της Αστυνομίας.
Η Ομοσπονδία μας, συνεχίζει τον αγώνα για να
θεσμοθετηθούν και τα άλλα μεγάλα εκκρεμή ζητήματα του συνδικαλιστικού μας κινήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουμε όλοι λόγω της πανδημίας και τα πρόσθετα
προβλήματα που προκαλούνται στο καθημερινό
δύσκολο και επικίνδυνο έργο του αστυνομικού
προσωπικού.

Η αύξηση του χρόνου σπουδών
να λάβει ουσιαστικό περιεχόμενο
ις πάγιες θέσεις της Ομοσπονδίας μας ανέπτυξε στις 4 Δεκεμβρίου 2020, στη Διαρκή
Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων, ο
Πρόεδρος κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, μιλώντας
στο πλαίσιο της ακρόασης εκπροσώπων φορέων
κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις
σωφρονιστικής νομοθεσίας κ.λπ.».
Ειδικότερα, πριν αναφερθεί στο νομοσχέδιο, κατέθεσε την ανησυχία του για την προσβολή της
αστυνομίας από τον Covid-19, με αποτέλεσμα να
θρηνούμε ήδη το θάνατο τριών συναδέλφων μας,
στις οικογένειες των οποίων εξέφρασε τα συλλυπητήρια όλων μας. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις
θετικές διατάξεις για την εκπαίδευση, το «πόθεν
έσχες», το πρώην ΤΕΑΠΑΣΑ και αποκαλούμενο στο
εξής ΤΑΠΑΣΑ κ.λπ., και καυτηρίασε άλλες όσον
αφορά τη διατήρηση του πάρεργου των μεταγω-
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γών, μέσω της διαρκούς ανανέωσης της ανάθεσης
της αρμοδιότητας αυτής στην ΕΛ.ΑΣ. ενώ θα έπρεπε να ενισχύεται η αρμόδια Υπηρεσία Εξωτερικής
Φύλαξης με νέες προσλήψεις υπαλλήλων. Επίσης,
μίλησε για την αποδυνάμωση της αστυνομίας μέσω
αποσπάσεων ειδικών καθηκόντων αστυνομικών,
εν προκειμένω στο Συνήγορο του Πολίτη, ενώ επισήμανε με έμφαση την έλλειψη πολιτικής βούλησης
για τη νομοθέτηση, με το παρόν νομοσχέδιο, των
εκκρεμοτήτων του βαθμολογίου, της αποκατάστασης των μισθών, της αποζημίωσης των δεδουλευμένων νυχτερινών και των προβλεπομένων «οδοιπορικών» για τις μεταγωγές.
Απαντώντας σε ερωτήσεις που τέθηκαν εκ μέρους των εισηγητών των πολιτικών κομμάτων, διευκρίνισε ότι η Ομοσπονδία έχει πάγιες θέσεις
όσον αφορά τις προσλήψεις αστυνομικών μόνο
μέσω των πανελληνίων εξετάσεων και βεβαίως τό-

νισε ότι όταν η Ομοσπονδία μιλούσε για ανωτατοποίηση, διεκδικούσε την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και την εξάλειψη της ρατσιστικής διάταξης
έναντι των νέων αστυφυλάκων που δεν καταγράφονταν ούτε ως απόφοιτοι ΤΕΙ, όταν αυτό ίσχυε,
αλλά ως κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου. Με τη νέα
ρύθμιση, επιδίωξή μας είναι η κατοχύρωση των
αξιώσεων των συναδέλφων μας σε όλα τα επίπεδα.
Η ανωτατοποίηση των αστυνομικών σχολών συνεπάγεται προφανώς και αλλαγές στο περιεχόμενο
της εκπαίδευσης και γι’ αυτό θεσπίζεται η δυνατότητα σεμιναρίων και μετεκπαίδευσης, ενώ με τα
προεδρικά διατάγματα που θα καταρτιστούν στη
συνέχεια, ευελπιστούμε να δούμε πρακτικά αποτελέσματα, ώστε η αύξηση του χρόνου σπουδών να
λάβει ουσιαστικό περιεχόμενο, σύμφωνα με την
επεξεργασμένη από καθηγητές πανεπιστημίων
πρότασή μας. Διεκδικούμε τη βελτίωση της εκπαί-

δευσης για να θωρακιστεί ο ίδιος ο αστυνομικός,
να αισθάνεται ασφαλής ο πολίτης και για να εκλείψουν αρνητικά φαινόμενα, σε μια εποχή που το
έγκλημα εκσυγχρονίζεται με ταχύτατους ρυθμούς.
Τόνισε, δε, ότι ένα θέμα που δεν θίγει καθόλου
το νομοσχέδιο είναι, βεβαίως, η αποζημίωση των
δοκίμων αστυφυλάκων, που κατά την άποψή μας
είναι ευτελής και θα μπορούσε να έχει αναπροσαρμοστεί προς το καλύτερο.
Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των Σχολών, σήμερα, και τους πιθανούς κινδύνους μόλυνσης των
δοκίμων από τον covid-19, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, είπε ότι η Ομοσπονδία είναι κατά του
στρατωνισμού και της στρατιωτικοποίησης των
Σχολών και με αφορμή την πανδημία η διοίκηση
οφείλει να εφαρμόζει τα υγειονομικά πρωτόκολλα,
λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις του συνδικαλιστικού μας κινήματος.

Ανοιχτή επιστολή στους νέους Δόκιμους Αστυφύλακες
υναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Με την έναρξη των αστυνομικών σας σπουδών, σήμερα, σας καλωσορίζουμε στην μεγάλη μας αστυνομική οικογένεια και σας ευχόμαστε ολόψυχα να εκπληρώσετε με επιτυχία τις
εκπαιδευτικές διαδικασίες ώστε να ενταχθείτε
επάξια στις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας και
να υπηρετήσετε ευόρκως τα καθήκοντά σας.
Η Ομοσπονδία μας, πρέπει να γνωρίζετε ότι σας
θεωρεί αναπόσπαστο κομμάτι και της συνδικαλιστικής μας οικογένειας, ασκώντας τον προσήκοντα έλεγχο για όσα σας αφορούν κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, αλλά και για το παρεχόμενο επίπεδο εκπαίδευσης, διαχρονικά, αφού από
αυτό εξαρτάται η έκβαση των αστυνομικών μας
πραγμάτων και δοκιμάζεται καθημερινά η ποιότητα των παρεχόμενων από όλους μας υπηρεσιών
προς την κοινωνία και το κράτος.
Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε ασκήσει
κριτική στη διοίκηση, στην πολιτική και φυσική
ηγεσία, μεταφέροντας παράπονα και προτάσεις
συναδέλφων παλαιότερων εκπαιδευτικών σειρών,
ενώ μόλις αυτές τις ημέρες, δώσαμε μια ακόμα
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μάχη στη Βουλή των Ελλήνων τόσο για την ανωτατοποίηση της Σχολής Αστυφυλάκων όσο και για
την αύξηση των προβλεπομένων κονδυλίων για
τη δική σας διαβίωση.
Η Σχολή Αστυφυλάκων ανήκει στην ανώτερη
βαθμίδα της εκπαίδευσης και διακαής μας στόχος
είναι η βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος ώστε να μην έχει σε τίποτε να ζηλέψει τα ευρωπαϊκά πρότυπα αστυνομικής εκπαίδευσης. Η
αύξηση κατά ένα εξάμηνο των σπουδών, αποτελεί
ένα σημαντικό βήμα, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της λειτουργίας της Σχολής, ο οποίος
αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα, σύμφωνα
και με τη δέσμευση του Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη, προχθές, κατά τη συζήτηση σχετικού
νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η Ομοσπονδία μας, έχει μακρά ιστορία συνδικαλιστικών αγώνων, διεκδικώντας ρηξικέλευθες
λύσεις και αφήνοντας πάντα το θετικό αποτύπωμά
της στις εξελίξεις των συνδικαλιστικών μας πραγμάτων, εξελίξεις, εν πολλοίς, εκσυγχρονισμού και
εκδημοκρατισμού της ίδιας της Ελληνικής Αστυ-

νομίας. Ανθρώπινο ωράριο και συνθήκες εργασίας με μέτρα υγιεινής και
ασφάλειας, αξιοπρεπείς
μισθοί και συντάξεις, σεβασμός του πολίτη προς
τον αστυνομικό θεσμό
αλλά και προστασία του
πολίτη με σεβασμό στις
υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του, είναι μερικές μόνο από τις πολλές
σημαντικές μας επιδιώξεις
ως εκπρόσωποι των χιλιάδων αστυνομικών ανά την
Ελλάδα.
Μη διστάσετε επομένως να επικοινωνήσετε μαζί
μας, αλλά και με τα τοπικά μας πρωτοβάθμια σωματεία, εφόσον βρεθείτε στην ανάγκη να ζητήσετε
κάποια βοήθεια είτε για να πληροφορηθείτε τις δικές μας ενέργειες.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα προσβλέπει στην
ενίσχυση και ανανέωση του αστυνομικού σώμα-

τος με νέο «αίμα». Είστε το μέλλον του αστυνομικού μας οργανισμού και ελπίζουμε ότι δεν θα
διαψευστούμε όσο η πολιτεία αντιλαμβάνεται τη
σημασία της αποστολής σας και ενισχύει με τους
αναγκαίους πόρους και τα απαραίτητα εφόδια τόσο τις αστυνομικές σχολές όσο και τις αστυνομικές υπηρεσίες.
Καλές σπουδές!
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Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ: Χαιρετίζουμε
τη νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης
Η αποζημίωση των δοκίμων αστυφυλάκων είναι ευτελής και θα μπορούσε να έχει αναπροσαρμοστεί προς το καλύτερο,
τόνισε ο πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στη Βουλή
ας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου παρέχετε, να τοποθετηθώ ως Πρόεδρος της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. επί των διατάξεων του νομοσχεδίου που συζητάτε.
Να μου επιτρέψετε όμως, πριν από αυτό, να μεταφέρω με τον πιο επίσημο τρόπο, μέσα στη Βουλή
των Ελλήνων, την έντονη ανησυχία του αστυνομικού προσωπικού για τις τραγικές επιπτώσεις της
πανδημίας στην αστυνομική μας οικογένεια.
Ήδη θρηνούμε τον άδικο χαμό τριών αστυνομικών. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των αδικοχαμένων συναδέλφων μας, καθώς και σε κάθε οικογένεια που έχει χάσει αγαπημένο της πρόσωπο.
Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο διαφωνούμε για το
άρθρο 28 για οποιαδήποτε μετάταξη επιστημονικού
αστυνομικού προσωπικού σε οποιοδήποτε οργανισμό διότι έχουμε την άποψη ότι όταν θέλεις να ενδυναμώσεις έναν θεσμό, δεν αποδυναμώνεις κάποιον άλλο. Απλώς το μόνο που κάνεις είναι απλώς
να δυναμώσεις και τους δυο αυτούς θεσμούς.
-Χαιρετίζουμε τη νομοθετική πρωτοβουλία της
Κυβέρνησης για τα άρθρα 29 και 36 που είναι
προτάσεις της Π.Ο.ΑΣ.Υ., και θα σας πω γιατί.
Με το άρθρο 29 παρέχονται στο ένστολο και
πολιτικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. ευνοϊκές ρυθμίσεις

Σ

για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, με την απλή δυνατότητα επιβεβαίωσης
των παλαιοτέρων δηλώσεών τους. Έτσι αποφεύγεται η ταλαιπωρία και περιορίζεται μια γραφειοκρατική διαδικασία. Για μας, ο ουσιαστικός έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης κάποιου είναι
και πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από μια απλή
υποβολή στοιχείων όχι μόνο από τραπεζικούς λογαριασμούς, εφόσον η όποια αρχή κρίνει σκόπιμο
ένα τέτοιο έλεγχο.
Το δεύτερο και πιο σημαντικό για μας, άρθρο,
είναι το 36. Στο εξής, αυξάνεται ο χρόνος φοίτησης
στην Σχολή Αστυφυλάκων, κατά ένα εξάμηνο, ώστε
από το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022, η συνολική
εκπαίδευση να διαρκεί έξι εξάμηνα.
Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους ήδη
αποφοιτήσαντες από την Σχολή Αστυφυλάκων, να
παρακολουθήσουν ακαδημαϊκά σεμινάρια για την
αναβάθμιση του πτυχίου τους.
Με τα δυο αυτά μέτρα, επιτυγχάνεται η ανωτατοποίηση της Σχολής Αστυφυλάκων, όπως ήταν το
πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας. Με τη διάταξη
αυτή κυριολεκτικά αναβαθμίζεται η Σχολή, οι απόφοιτοί της εξομοιώνονται με αποφοίτους της ανώτερης εκπαίδευσης, ως προς όλες τις συνέπειες.
Έτσι, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις

σπουδές τους σε υψηλότερο επίπεδο και καθίστανται τυπικά ισότιμοι με τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους.
Η ανωτατοποίηση της Σχολής Αστυφυλάκων συνεπάγεται βεβαίως και αλλαγές στο περιεχόμενο
της εκπαίδευσης, που πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν ώστε να έχει χειροπιαστό αποτέλεσμα και η
αύξηση του χρόνου σπουδών.
Ένα θέμα που δεν θίγει καθόλου το νομοσχέδιο
είναι βεβαίως η αποζημίωση των δοκίμων αστυφυλάκων, που κατά την άποψή μας είναι ευτελής και
θα μπορούσε να έχει αναπροσαρμοστεί προς το
καλύτερο.
-Να μου επιτρέψετε, όμως, να εκφράσω και ένα
παράπονο, απευθυνόμενος προς την Κυβέρνηση.
Θα μας ικανοποιούσε αν, μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο, υπήρχαν και άλλες ρυθμίσεις, που ξέρετε
ότι έχουμε συζητήσει με τους αρμόδιους υπουργούς και αφορούν τη θωράκιση του αστυνομικού
από τους κινδύνους που αντιμετωπίζει καθημερινά.
Αναμένουμε να ψηφίσετε μέτρα θεσμικά και οικονομικά.
Υπάρχει η εκκρεμότητα του βαθμολογίου, η αποκατάσταση των μισθών, αλλά και ειδικότερα θέματα, όπως η αποζημίωση των δεδουλευμένων νυχτερινών, η αποζημίωση των μεταγωγών και πολλά

άλλα προβλήματα, η επίλυση των οποίων απαιτεί
νομοθετικές παρεμβάσεις.
Η εξ ολοκλήρου ανάθεση των μεταγωγών στην
ειδική υπηρεσία ώστε να απαλλαγεί η αστυνομία
από αυτό το πάρεργο, παραπέμπεται μέχρι σήμερα
στις καλένδες. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται μεταγωγές από αστυνομικούς χωρίς να αποζημιώνονται.
Καλώς το νομοσχέδιο στα άρθρα 1 και 2 εισάγει
διατάξεις προς την σωστή κατεύθυνση του περιορισμού των αθρόων διακομιδών από τις φυλακές
προς τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Οι άσκοπες μεταγωγές κατασπαταλούν δυνάμεις για την φύλαξη,
εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο απόδρασης και κινδύνους διάδοσης μεταδοτικών ασθενειών, όπως ο
Covid-19. Επίσης, οφείλω να επισημάνω ότι οι
ψυχικά νοσούντες πρέπει να μεταφέρονται στις
Μονάδες Ψυχικής Υγείας από ειδικά εκπαιδευμένους νοσηλευτές ή ψυχιάτρους και όχι από αστυνομικούς.
Επαναλαμβάνω όμως ότι η αστυνομία πρέπει να
απεμπλακεί συνολικά από τις μεταγωγές και να
αφεθεί στο έργο της που είναι η πάταξη της εγκληματικότητας.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι
στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις.

Εγκρίθηκαν 5.540.000 ευρώ για τα νυχτερινά
Ζητήσαμε την έγκαιρη ρύθμιση της αποζημίωσης για τη νυχτερινή υπηρεσία το 2021 με νέους όρους
ε συνέχεια της από 14 Δεκεμβρίου 2020 (Αρ. Πρωτ.:
500/12/23-α) ανακοίνωσής
μας, σας ενημερώνουμε ότι υπεγράφη
από τον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη κ. Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ και
τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θόδωρο ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ η Κοινή
Υπουργική Απόφαση για την έγκριση
της πρόσθεσης δαπάνης που απαιτείται για την καθ’ υπέρβαση αποζημίωση των δεδουλευμένων ωρών νυχτερινής υπηρεσίας του αστυνομικού
προσωπικού το τρέχον έτος.
Σύμφωνα με αυτή, η υπέρβαση
αφορά 2.000.000 ώρες που θα καλυφθούν με το επιπλέον ποσό των
5.540.000 ευρώ. Η διαδικασία πίστωσης των οφειλομένων ποσών για
τη νυχτερινή απασχόληση των συναδέλφων μας έχει ξεκινήσει και θα
ολοκληρωθεί τις προσεχείς ημέρες.
Η Ομοσπονδία μας, με τις παρεμβάσεις της το προηγούμενο διάστημα,
έχει επισημάνει ότι η κατάσταση να
είμαστε κάθε χρόνο «στο ίδιο έργο
θεατές και επαίτες», πρέπει να λάβει
τέλος και από το 2021 η αποζημίωση
να γίνεται με νέους όρους. Αποδεικνύεται περίτρανα, ότι είναι πιο αναγκαίο από ποτέ, η αλλαγή του πλαφόν
στην αποζημίωση των ωρών νυχτερινής εργασίας από 48 σε 64 ώρες, με
τους ίδιους όρους, δηλαδή, όπως
ισχύει στο Πυροσβεστικό και Λιμενικό

Σ

Σώμα. Η Πολιτική Ηγεσία έχει την
υποχρέωση να σεβαστεί έμπρακτα
επιτέλους το «νυχτοκάματο του τρόμου» των συναδέλφων μας.
Να σημειώσουμε ότι την 1η Δεκεμβρίου 2020, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ
προέβη σε νέα παρέμβαση στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με
στόχο την έγκαιρη ρύθμιση της διαδικασίας αποζημίωσης του αστυνομικού προσωπικού για την παρεχόμενη
νυχτερινή υπηρεσία, πέραν των προβλεπομένων ωρών και των προϋπολογισθέντων κονδυλίων έτους 2020.
Η παρέμβασή μας ήρθε σε συνέχεια
της συνάντησης (σχετική ανακοίνωση
Αρ. Πρωτ.: 605/9/100α από 23
Οκτωβρίου 2020) με τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ, ο οποίος έχει δεσμευτεί
ότι θα υπάρξει τροποποίηση της σχετικής ΚΥΑ έτσι ώστε οι ώρες νυχτερινής απασχόλησης να αυξηθούν από
48 σε 64.
Τονίσαμε δε την αναγκαιότητα της
διεύρυνσης του «πλαφόν» για τα νυχτερινά, εξαιτίας της πληθώρας των
δραστηριοτήτων που έχει επωμισθεί
το αστυνομικό προσωπικό το τελευταίο διάστημα, αλλά και της αντιμετώπισης της κατάφορης αδικίας που
συντελείται, όταν ο αστυνομικός δεν
αποζημιώνεται για τη δεδουλευμένη
εργασία του και μάλιστα τη νυχτερι-

νή.
Θεωρούμε, ότι το δίκαιο αυτό αίτημα θα τύχει υλοποίησης άμεσα για να
μη χρειαστεί να επανέλθουμε, όπως
συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια,
όταν η διοίκηση «έτρεχε» την τελευταία στιγμή, λίγο πριν από την εκπνοή
του έτους, για τα αυτονόητα.
Ωστόσο, αναγκαστήκαμε να επανέλθουμε στις 14 Δεκεμβρίου, τονίζοντας ότι το αστυνομικό προσωπικό
δικαιούται να αμείβεται δίκαια και στο
σύνολό του για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, επικίνδυνες και ανθυγιεινές σε
κάθε περίπτωση, οποτεδήποτε τούτο
εντέλλεται από την αστυνομική διοίκηση.
Θεωρούμε αδιανόητο, εν έτει 2020,
ως συνδικαλιστικό κίνημα, να πρέπει
ακόμα να ζητάμε τα αυτονόητα όσον
αφορά την πλήρη αποζημίωση του
αστυνομικού προσωπικού για τις
ώρες εργασίας του κατά τη διάρκεια
της νύχτας και μάλιστα να εξηγούμε
γιατί πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή
στο ισχύον πλαφόν των 48 ωρών.
Δυστυχώς, επειδή δεν γίνεται αντιληπτό το δίκαιο του αιτήματός μας και
επειδή υπάρχουν δεσμεύσεις εκ μέρους του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη για τροποποίηση της σχετικής
ΚΥΑ, έτσι ώστε οι ώρες νυχτερινής
απασχόλησης να αυξηθούν από 48 σε
64, στο σύνολο του αστυνομικού
προσωπικού, οφείλουμε να υπενθυμί-

σουμε σε κάθε ενάντιο κυβερνητικό
στέλεχος ότι ο Έλληνας Αστυνομικός
ζητά σεβασμό στην προσωπικότητά
του και πληρωμή της νυχτερινής του
εργασίας, όπως έχει ρυθμιστεί στο Λιμενικό και στο Πυροσβεστικό Σώμα,
όπου δεν υπάρχουν σκανδαλώδη
όρια και περιορισμοί για τέτοια ζητήματα.
Το «νυχτοκάματο του τρόμου», άλλωστε, των συναδέλφων μας στην
Ελληνική Αστυνομία, επιβάλλεται
αδιακρίτως και ανεξάρτητα από το αν
κάποιος εργάζεται σε μάχιμες υπηρεσίες είτε σε διοικητικές υπηρεσίες και
γι’ αυτό ως τέτοιο πρέπει να αποζημιώνεται καθολικά και το ανάλογο τίμημα να προβλέπεται για όλο το
αστυνομικό προσωπικό.
Αναρωτιόμαστε ποιοι και γιατί δεν
κατανοούν την αναγκαιότητα της δι-

εύρυνσης του «πλαφόν» για τα νυχτερινά, αφού είναι ευρέως αναγνωρισμένες οι επιπρόσθετες δραστηριότητες που ανατίθενται πλέον στην Ελληνική Αστυνομία και η οποία «ξελασπώνει» άλλους κρατικούς τομείς και
λειτουργίες.
Τους καλούμε, τέλος, να αντιληφθούν το μέγεθος της παράνοιας των
αποφάσεών τους και να αποδεχθούν
τα αιτήματά μας, συμβάλλοντας έτσι
στην αποκατάσταση της οικονομικής
αδικίας που υφίσταται ο αστυνομικός
έναντι άλλων κρατικών λειτουργών,
ώστε με την έναρξη της νέας χρονιάς
να τεθεί η βάση για την πληρωμή της
νυχτερινής εργασίας με νέους όρους,
έτσι όπως επιβάλλει η χρηστή διοίκηση ενός σώματος με αδιαμφισβήτητη
και διαρκή προσφορά στον ελληνικό
λαό και στην πατρίδα μας.

8

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΝέαΑστυνομία Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2020

Οι δεσμεύσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
Βαθμολόγιο, Ανωτατοποίηση, Νυχτερινά, Μάχιμη Πενταετία κ.ά., τα θέματα που συζητήθηκαν
μεταξύ του Προεδρείου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και του Υπουργού κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη
νταποκρινόμενος στο αίτημα της
Ομοσπονδίας μας για ουσιαστικές απαντήσεις στα χρονίζοντα
προβλήματα του αστυνομικού προσωπικού, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, δέχθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2020 στο
γραφείο του αντιπροσωπεία μας με επικεφαλής τον Πρόεδρο, κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ και παρουσία και του Διευθυντού του Γραφείου του, κ. Γιώργου
ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΥ, δεσμεύτηκε για την
προώθηση συγκεκριμένων εκκρεμών
αιτημάτων του συνδικαλιστικού μας κινήματος, καθώς και για την αντιμετώπιση τρεχόντων ζητημάτων. Ειδικότερα,
ο κ. Υπουργός μας απάντησε ότι:
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ: Από τις Υπηρεσίες του
Αρχηγείου έγινε η κοστολόγηση της
πρότασης της Ομοσπονδίας μας, η
οποία έχει υιοθετηθεί και την προσεχή
εβδομάδα θα προωθηθεί υπό τη μορφή
Προεδρικού Διατάγματος.
ΑΝΩΤΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η
πρότασή μας, η οποία έχει υπερωριμάσει, βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας από το Επιτελείο, και αναμένει το
τελικό κείμενο ώστε, αν είναι εφικτό, να
κατατεθεί σχετική τροπολογία στο σχέδιο νόμου: «Ρυθμίσεις της σωφρονιστικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
ΜΑΧΙΜΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ: Βλέπει θετικά
το αίτημά μας για την τροποποίηση της
διάταξης που καθορίζει τις Υπηρεσίες
που δικαιούνται τη μάχιμη πενταετία,
όπως ισχύει στο Πυροσβεστικό Σώμα
και θα υπάρξει συνάντηση με υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπροσώπων μας,
προκειμένου να καταλήξουμε στο τελικό
περιεχόμενο.
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων που ανακοινώθηκαν και χθες από τον Πρωθυπουργό της Χώρας, κ. Κυριάκο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ, για τον έλεγχο της πανδημίας, συμφώνησε να υπάρξει τροποποίηση της σχετικής ΚΥΑ έτσι ώστε οι ώρες
νυχτερινής απασχόλησης να αυξηθούν
από 48 σε 64.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΤΣ: Ένα χρονίζον
αίτημα του συνδικαλιστικού μας κινήματος, είναι δίκαιο και πρέπει να επιλυθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο
Εθνικής Αμύνης και γι’ αυτό θα επικοινωνήσει άμεσα με τον Υπουργό κ. Νικόλαο ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ.
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΩΧΘΕΝΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ: Για το χρόνιο αυτό αίτημα,
το οποίο το τρέχον Προεδρείο της Ομο-
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σπονδίας μας το έχει ψηλά στην ατζέντα
της και αφορά τον πρώτο Γενικό Γραμματέα της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Ανέστη ΚΕΛΕΣΙΔΗ και τον Ταμία της Ένωσης Κατωτέρων Αστυνομικών κ. Ιωάννη ΚΩΤΣΗ,
συμφώνησε ότι πρέπει επιτέλους να βρει
τη λύση του. Καταθέσαμε σχετική πρόταση και συμφώνησε να υπάρξει συνεργασία, καθώς και νέα συνάντηση ώστε
να οριστικοποιηθεί σχετική νομοθετική
ρύθμιση για να λήξει οριστικά το θέμα
και να δικαιωθούν οι πρωτεργάτες του
Κινήματος.
Κατά τη συνάντηση τέθηκαν και τρέχοντα από την παρούσα κατάσταση προβλήματα για τα οποία ο κ. Υπουργός επέδειξε κατανόηση και διάθεση περαιτέρω
συνεργασίας ώστε να αντιμετωπιστούν
εγκαίρως και χωρίς άλλες παρενέργειες.
Ειδικότερα, συζητήθηκαν η πολιτική
της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση
των αυξημένων αναγκών αστυνόμευσης
της Ελληνικής Αστυνομίας με προσλήψεις ειδικών κατηγοριών προσωπικού,
τα προβλήματα και η ανησυχία που δημιουργείται στο αστυνομικό προσωπικό
εξαιτίας και των τραυματικών εμπειριών
του παρελθόντος. Ο κ. Υπουργός μας
διαβεβαίωσε ότι όλα γίνονται σε κλίμα
διαφάνειας και με γνώμονα την διασφάλιση των δικαιωμάτων όλου προσωπικού του Σώματος, χωρίς να θίγεται
ο Κώδικας Μεταθέσεων και σε κάθε περίπτωση εφόσον υπάρχουν «παράθυρα»
για καταστρατήγησή του, να προωθηθεί
σχετική
τροποποίηση
του
ν.3686/2008, ώστε να διασφαλιστεί η
ηρεμία και η ομοψυχία στις τάξεις της
Ελληνικής Αστυνομίας.
Ιδιαίτερη επίσης συζήτηση έγινε για τη
θωράκιση του αστυνομικού προσωπικού
από τον Covid-19, τονίζοντας στον κ.
Υπουργό ότι υπάρχουν αυξημένα κρούσματα επειδή δεν εφαρμόζονται τα υγειονομικά πρωτόκολλα, δεν γίνονται προληπτικοί έλεγχοι, ιδίως δε στις περιοχές
που έχουν ήδη τεθεί σε επίπεδα συνα-

γερμού 3 και 4. Ζητήσαμε να υλοποιηθούν οι προτάσεις μας όπως έχουν κατατεθεί στον Ε.Ο.Δ.Υ. και στο Αρχηγείο
μετά από συναντήσεις μας με σχετικά
Υπομνήματα και κυρίως η πρότασή μας
για άμεση εκπαίδευση αστυνομικού υγειονομικού προσωπικού με στόχο τη διενέργεια των rapid tests. Ως άμεση αντίδραση στο αίτημά μας, ήταν: α) η τηλεφωνική επικοινωνία του κ. Υπουργού με
τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Δ.Υ., κ. Παναγιώτη
ΑΡΚΟΥΜΑΝΕΑ, από τον οποίο ζήτησε, σε
συνεργασία με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, να ξεκινήσει η διενέργεια προληπτικών τεστ συντονισμένα και
όπου χρειάζεται τάχιστα κατ’ εφαρμογήν
των υγειονομικών πρωτοκόλλων και β)
η εντολή του προς τη Φυσική Ηγεσία για
την άμεση έναρξη διαδικασίας εκπαίδευσης του αναγκαίου προσωπικού για τη
διενέργεια rapid tests.
Τέλος, θίξαμε το μείζον ζήτημα της οικονομικής ενίσχυσης του αστυνομικού
προσωπικού, ιδίως δε την έγκριση των
κονδυλίων ύψους 1.000.000 ευρώ, για
τη χορήγηση περισσότερων δανείων από
το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., δεδομένου ότι έχει
ήδη εγκριθεί σχετική μας πρόταση από
το Διοικητικό του Συμβούλιο. Ο κ.
Υπουργός μας ενημέρωσε ότι αποδέχθηκε το εύλογο αίτημά μας και σήμερα
θα υπογράψει την τροποποίηση του
προϋπολογισμού, με σκοπό την αποδέσμευση νέων πιστώσεων και την χορήγηση νέων δανείων στους μετόχους.
Με τη σημερινή συνάντηση, η Ομοσπονδία μας προσβλέπει στην επιτάχυνση των απαιτούμενων διαδικασιών επίλυσης, τόσο των προαναφερθέντων θεμάτων όσο και πολλών άλλων, γνωστών σε όλους, για τα οποία παρεμβαίνουμε σε κάθε αρμόδιο κυβερνητικό
στέλεχος.
Η κρίσιμη περίοδος, κατά την οποία
αγωνιζόμαστε συμμορφούμενοι με τις
νέες υγειονομικές συνθήκες, ελπίζουμε
να λειτουργήσει επ’ ωφελεία της Ελλη-

νικής Αστυνομίας και του ανθρώπινου
δυναμικού της και όχι να καταστεί μια
ακόμα χαμένη ευκαιρία για την επούλωση των πληγών του παρελθόντος.

Νέα συνάντηση
Ακολούθησε νέα συνάντηση στις 26
Οκτωβρίου 2020 μεταξύ της αντιπροσωπείας μας με επικεφαλής τον Πρόεδρο, κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ και του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ.
Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ, παρουσία του
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας,
Αντιστρατήγου κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, του Διευθυντού του Γραφείου
Υπουργού, κ. Γιώργου ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΥ,
του Διευθυντή της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης, Ταξίαρχου κ. Δημήτριου ΜΠΑΚΟΛΑ και
των συνεργατών του Υπουργού.
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η
περαιτέρω επεξεργασία και προώθηση
των αιτημάτων μας, σύμφωνα με όσα
αποφασίστηκαν στην προηγούμενη συνάντησή μας και ειδικότερα το αίτημά
μας για την ανωτατοποίηση της αστυνομικής εκπαίδευσης. Αφού αναπτύχθηκε για άλλη μια φορά η αναγκαιότητα
του εκσυγχρονισμού και της βελτίωσης
της λειτουργίας των Αστυνομικών Σχολών, όπως έχουμε προτείνει εμπεριστατωμένα και τεκμηριωμένα από το 2017
με τη σχετική μας πρόταση στη βάση
των προβλεπομένων από τη λεγόμενη
«συμφωνία της Bologna», συμφωνήθηκε να κατατεθεί στη Βουλή σχετική τροπολογία που θα προβλέπει:
α) την αύξηση του χρόνου φοίτησης
στη Σχολή Αστυφυλάκων και την αλλαγή του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με την πρότασή μας, και μάλιστα
με αναδρομική ισχύ για όσους έχουν
αποφοιτήσει, ώστε μέσω σεμιναρίων να
επικαρπωθούν και οι ήδη αποφοιτήσαντες τα οφέλη της νομοθετικής αυτής
ρύθμισης (συνέχιση των σπουδών τους
σε υψηλότερο επίπεδο, αναγνώριση του

Εξασφαλίστηκε εγκαίρως η ελεύθερη μετακίνηση
και το 2021 με τις αστικές συγκοινωνίες
πεγράφη από τους αρμόδιους Υπουργούς η απόφαση για τις ελεύθερες μετακινήσεις του αστυνομικού προσωπικού και των πυροσβεστών, με τις αστικές συγκοινωνίες στις Περιφερειακές Ενότητες Αττικής
και Θεσσαλονίκης. Η απόφαση αφορά τα

Υ

απαιτούμενα κονδύλια για ολόκληρο το 2021,
επιλύοντας ένα πρόβλημα που μας απασχολούσε στο παρελθόν κάθε χρόνο λόγω των
μνημονιακών πολιτικών που εφαρμόζονταν
αδιακρίτως στα δημόσια οικονομικά. Η Ομοσπονδία μας με παρεμβάσεις της απαιτούσε

από την πολιτεία το αναφαίρετο αυτό δικαίωμα
στις ελεύθερες μετακινήσεις των ενστόλων,
λόγω της φύσεως της υπηρεσίας τους, να μην
υπόκειται σε περιορισμούς. Ευελπιστούμε ότι
στο μέλλον δεν θα χρειαστεί να επανέλθουμε
για τα αυτονόητα.

πτυχίου τους ως πρώτου ακαδημαϊκού
τίτλου κ.ά.).
β) την τροποποίηση των ποσοστών
εισόδου στη Σχολή Αξιωματικών, από
60% εξ ιδιωτών, που ισχύει σήμερα, σε
50% και αντιστοίχως από 40% εκ του
Σώματος, σε 50%.
Επίσης, επαναλάβαμε το πάγιο αίτημά
μας για την εισαγωγή στο Αστυνομικό
Σώμα μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, επισημαίνοντας στην Πολιτική και
Φυσική Ηγεσία ότι αποτελεί αδήριτη
ανάγκη αλλά και πηγή επίλυσης πολλών
προβλημάτων, η ενίσχυση του αστυνομικού προσωπικού με νέες γενναίες
προσλήψεις Αστυφυλάκων το 2021, μια
χρονιά ορόσημο για το ελληνικό κράτος,
αφού συμπίπτει με τα 200 χρόνια της
εθνικής μας παλιγγενεσίας και το όραμά
μας για μια Ελληνική Αστυνομία αντάξια
των προκλήσεων της νέας εποχής.
Τέλος, συζητήσαμε τη διαδικασία επίλυσης των εκκρεμοτήτων του «Πόθεν
Έσχες», όπως έχουμε ήδη συμφωνήσει
και ανακοινώσει, λαμβάνοντας υπόψη
το μεγάλο ενδιαφέρον των συναδέλφων
μας. Η σχετική διάταξη, που θα κατατεθεί τελικά στην Ολομέλεια της Βουλής
προς ψήφιση (αναφορικά με τις προθεσμίες επιβεβαίωσης, την αναστολή των
προστίμων κ.ά.), θα λαμβάνει υπόψη
της το χρόνο ψήφισης του νομοσχεδίου, έτσι ώστε να καλύπτεται το αίτημα
όλων των ενδιαφερομένων για να
υπάρξει οριστική διευθέτηση μιας άδικης και επιζήμιας διαδικασίας για την
οποία η Π.Ο.ΑΣ.Υ. είχε δώσει πολλές
μάχες στο παρελθόν με γνώμονα το
συμφέρον του αστυνομικού προσωπικού, σε πείσμα της γραφειοκρατίας και
της όποιας πολιτικής αβελτηρίας. Η
Ομοσπονδία μας, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Πολιτικής και Φυσικής
Ηγεσίας, θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις
της και για τα λοιπά εκκρεμή ζητήματα,
όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προτάσεις της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για τα οδοιπορικά έξοδα
περί μεταγωγών κρατουμένων
ε έγγραφό μας (02 Δεκεμβρίου 2020, Αρ.
Πρωτ.: 800/7/63) καταθέσαμε τις προτάσεις μας για τα οδοιπορικά έξοδα «περί μεταγωγών κρατουμένων», στους κ.κ.: Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ, Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ και Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ:
«Η Ομοσπονδία μας, στo πλαίσιο των προσπαθειών της για την αναβάθμιση της ποιότητας του
υπηρεσιακού περιβάλλοντος εντός του οποίου εκτελούν υπηρεσία οι συνάδελφοί μας, έχει ξεκινήσει
εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα (το υπ’ αριθμ.
800-7-55 έγγραφό μας από 01/07/2020) να
συμμετέχει ουσιαστικά στην αρμόδια επιτροπή του
Αρχηγείου για την κατάρτιση νέας κανονιστικής

Μ

διαταγής (Κ.Δ.) «περί μεταγωγών κρατουμένων».
Όσον αφορά τις χερσαίες μεταγωγές, η επιτροπή
έχει καταλήξει στην τελική μορφή της Κ.Δ., κάνοντας αποδεκτές το σύνολο των προτάσεων των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας μας. Όσον αφορά,
όμως, τις θαλάσσιες μεταγωγές έχοντας όλοι πλέον γίνει κοινωνοί της τεράστιας αδικίας και ταλαιπωρίας που υφίστανται οι υπηρετούντες στη νησιωτική Χώρα, συνάδελφοι, η Ομοσπονδία μας,
θέλοντας να καταρτηθεί μια πλήρης και ουσιαστικά
αναβαθμισμένη Κ.Δ., ζητά την τροποποίηση διατάξεων «περί οδοιπορικών εξόδων προσωπικού», και
συγκεκριμένα:
Έξοδα διανυκτέρευσης, να αναγνωρίζονται:
Α) Οι μετακινήσεις από την Ηπειρωτική στη Νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί
σε απόσταση μεγαλύτερη από πέντε (5) ναυτικά μί-

λια (αντί των είκοσι που ισχύει σήμερα).
Β) Οι περιπτώσεις μετακινήσεων που αντιστοιχούν στις ως άνω περιπτώσεις, να δικαιολογούν
ολόκληρη ημερησία αποζημίωση.
Γ) Οι αστυνομικοί που διατίθενται σε υπηρεσίες
μεταγωγής κρατουμένων με πλοίο, κατά τη διάρκεια της μεταγωγής, να δικαιολογούν καμπίνα.
Δ) Να δικαιολογείται δαπάνη διημέρευσης όταν
ο αστυνομικός εκτελεί υπηρεσία μεταγωγής από ή
προς νησί, το δε δρομολόγιο του πλοίου λαμβάνει
χώρα κατά τις βραδινές ώρες και κατά την ημέρα
της άφιξης στον προορισμό, ο μετακινούμενος
κληθεί να εκτελέσει μεταγωγή με επιστροφή στην
έδρα του.
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις επιλύουν χρόνια
προβλήματα και συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτιστοποίηση των συνθηκών εργασίας των αστυνο-

μικών που είναι επιφορτισμένοι με τη διενέργεια
μεταγωγών κάτω από ειδικές συνθήκες».
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχαήλ
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, εν συνεχεία, κατόπιν τηλεφωνικής
επικοινωνίας του Προέδρου κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ μαζί του, μας ενημέρωσε ότι το αίτημά μας
για τροποποίηση της σχετικής Κανονιστικής Διαταγής έγινε αποδεκτό. Ο Υπουργός υπέγραψε τη
σχετική Απόφαση και σύντομα θα ακολουθήσει η
απαιτούμενη νομοθετική ρύθμιση έτσι ώστε οι συνάδελφοι που αναλαμβάνουν την εκτέλεση μεταγωγών κρατουμένων ιδίως στη νησιωτική Χώρα,
αφενός να αποζημιώνονται για τις παρεχόμενες
υπηρεσίες κατά τρόπο δίκαιο και χωρίς διακρίσεις,
αφετέρου δε, να απολαμβάνουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαμονής κατά τη διάρκεια των μεταγωγών
μέσω ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.

Αλλεπάλληλες παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας
προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
για τη χορήγηση των αδειών
λλεπάλληλες παρεμβάσεις της
Ομοσπονδίας προς τον Αρχηγό
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ
για το διαχρονικά παγιωμένο και αναφαίρετο δικαίωμα του αστυνομικού
προσωπικού για χορήγηση αδειών κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας.
Τελευταία, παρέμβασή μας, αυτή
που αφορούσε τη χορήγηση των εορταστικών αδειών.
«Ενόψει της εορταστικής περιόδου
των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων, που κάθε
Ελληνική οικογένεια αναμένει να περάσει όσο το δυνατόν πιο κοντά στο
πνεύμα των ημερών, παρά τις ιδιαίτε-

Α

ρες συνθήκες λόγω πανδημίας, η
Ομοσπονδία μας απευθύνεται σε εσάς
για να σας υπενθυμίσει ότι η Ελληνίδα
και ο Έλληνας Αστυνομικός, έχουν
εδώ και μήνες λησμονήσει τι σημαίνει
σπίτι και οικογένεια. Επειδή δεχόμαστε
εύλογα παράπονα από συναδέλφους
που επιθυμούν, τουλάχιστον κατά το
καθιερωμένο δωδεκαήμερο των χριστιανικών μας εορτών, να είναι κοντά
στην οικογένειά τους, ζητάμε να δώσετε τη δυνατότητα αυτή άμεσα, ώστε
να υπάρχει χρόνος για τον καλύτερο
οικογενειακό τους προγραμματισμό.
Τέλος, σας υπενθυμίζουμε το από 8
Δεκεμβρίου 2020, αρ. Πρωτ.:
302/2/76, σχετικό έγγραφό μας με

αίτημα να δοθεί παράταση στη δυνατότητα χρήσης του υπολοίπου των
αδειών του αστυνομικού προσωπικού,
έως τουλάχιστον τον Ιούνιο του
2021».
Στις 13 Δεκεμβρίου 2020 με το αρ.
Πρωτ.: 302/2/76γ έγγραφό μας,
ενημερώσαμε τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις ότι το αίτημά μας έγινε αποδεκτό.
Εξάλλου, στις 5 Νοεμβρίου 2020
απευθυνθήκαμε επίσης στον κ. Αρχηγό, ζητώντας την παράταση του χρόνου χορήγησης βραχείας αδείας έτους
2020:
«Κύριε Αρχηγέ, επειδή πολλοί συνάδελφοι έχουν μεγάλο υπόλοιπο

αδείας έτους 2020, εξαιτίας των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών που
προέκυψαν για σοβαρούς λόγους
(έκτακτα μέτρα πρόληψης και αποτροπής για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, έκτακτα μέτρα κατά μήκος των χερσαίων συνόρων στον
Έβρο για την αποτροπή εισβολής αλλοδαπών στην χώρα μας, μεταναστευτικές ροές κ.λπ.), παρακαλούμε όπως
με παρέμβασή σας ληφθεί μέριμνα για
παράταση του χρόνου χορήγησης της
βραχείας αδείας έτους 2020. Την
επομένη 06 Νοεμβρίου 2020 ενημερώσαμε τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις ότι ύστερα από την ανωτέρω σχετική παρέμβασή μας, εγκρίθηκε η πα-

ράταση του χρόνου χορήγησης της
βραχείας αδείας έτους 2020 μέχρι την
31/03/2021, χρονολογία που θα
πρέπει να έχει διανυθεί.

Ζητάμε υλική και ηθική αποζημίωση
για την υπερεργασία του αστυνομικού προσωπικού
να νέο δίκαιο αίτημα διατύπωσε η Ομοσπονδία μας και με σχετικό έγγραφό της ζητεί την
ικανοποίησή του. Ειδικότερα στις 08 Δεκεμβρίου 2020 απευθυνθήκαμε στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ, τον
Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριο
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ και
ενημερώσαμε τον Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού κ. Γρηγόριο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ και τον Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού, Υποστράτηγο κ. Χρήστο
ΚΟΝΔΥΛΗ.
Το αίτημα συνίσταται στην υλική και ηθική αποζημίωση για την υπερεργασία κατά την περίοδο της
αναστολής χορήγησης αδειών στο αστυνομικό
προσωπικό και είναι απολύτως τεκμηριωμένο:
Κύριοι Υπουργοί, Κύριε Αρχηγέ,
Η αρχή της χρηστής διοίκησης επιβάλλει τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των υπαλλήλων και εργαζομένων ως αναγκαία προϋπόθεση

Ε

για την αποτελεσματική λειτουργία του Κράτους και
την δίκαιη ικανοποίησή τους για τις παρεχόμενες
υπηρεσίες τους και την προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο.
Όπως όμως γνωρίζετε και σας καταγγέλλουμε το
τελευταίο διάστημα, σειρά έκτακτων γεγονότων
έχουν ανατρέψει κάθε έννοια της καλώς εννοούμενης «κανονικότητας» του αστυνομικού σώματος,
με πιο εξόφθαλμη δυσμενή συνέπεια την ουσιαστική κατάργηση του κατοχυρωμένου δικαιώματος
στην ανάπαυση μέσω της χορήγησης συγκεκριμένων αδειών κατά τη διάρκεια τόσο του τρέχοντος
όσο και του προηγούμενου έτους. Αυτή η κατάσταση έχει απασχολήσει και το συνδικαλιστικό μας κίνημα, το οποίο μέσω των παρεμβάσεών του, έχει
ζητήσει πολλές φορές την προστασία των δικαιωμάτων των αστυνομικών ως εργαζομένων και όχι
ως αναλώσιμων «υπηρεσιακών οργάνων».
Επειδή βρισκόμαστε προ της λήξης της υπηρεσιακής περιόδου εξάντλησης των αδειών που -λόγω των έκτακτων γεγονότων από τα μέσα του

2019 μέχρι και σήμερα- δεν έχουν ακόμα απορροφηθεί από τους συναδέλφους αστυνομικούς,
σας υποβάλλουμε συγκεκριμένες προτάσεις και
σας καλούμε να τις αποδεχθείτε και να τις υλοποιήσετε, προκειμένου να επανέλθει η νομιμότητα, αλλά και ως ελάχιστη αναγνώριση της καταπόνησης
στην οποία υποβάλλεται αδιαλείπτως το αστυνομικό προσωπικό, τουλάχιστον επί ενάμισι χρόνο. Ειδικότερα:
1) Μετά τη λήξη της αναστολής των αδειών του
αστυνομικού προσωπικού (από 14-12-2020 ή
όποτε αυτή παραταθεί), να δοθεί παράταση στη δυνατότητα χρήσης του υπολοίπου των αδειών του
αστυνομικού προσωπικού, έως τουλάχιστον τον
Ιούνιο του 2021 και
2) Να αποζημιωθούν όλοι οι αστυνομικοί, για την
υλική ζημία, αλλά και για την βλάβη που έχουν υποστεί
από το 2019 και εντεύθεν, με τις διαρκείς αποφάσεις
περί αναστολής των αδειών τους από την Υπηρεσία,
επιβάλλοντάς τους πρόσθετη εργασία και ανατρέποντας κάθε οικογενειακό τους προγραμματισμό.

Με την υιοθέτηση αυτών των ελάχιστων προτάσεών μας, θα υπάρξει στοιχειώδης αναγνώριση της
υπερπροσπάθειας του Έλληνα αστυνομικού και θα
αμβλυνθούν τα αισθήματα αδικίας και εγκατάλειψης που του έχουν προκληθεί.
Η Ομοσπονδία μας αναμένει την άμεση ανταπόκρισή σας και την ικανοποίηση των πιο πάνω αιτημάτων μας.
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Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας
Δεν συντρέχει περίπτωση διορισμού προσωρινής Διοίκησης της Π.Ο.ΑΣ.Υ., έκρινε το Δικαστήριο
υνεδρίασε, στις 30 Νοεμβρίου 2020, μέσω
τηλεδιάσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας μας και ενημερώθηκε από τον
Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα για τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες της Εκτελεστικής Γραμματείας στο διάστημα που μεσολάβησε από την
προηγούμενη συνεδρίασή του.
Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ.
Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ ενημέρωσε το Δ.Σ. για
την εν εξελίξει νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, που αφορά την ανωτατοποίηση της αστυνομικής εκπαίδευσης, ένα διαχρονικό αίτημά μας,
που επιτέλους λαμβάνει σάρκα και οστά με την
προσθήκη του άρθρου 36 στο υπό ψήφιση Νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας,
διατάξεις για το Ταμείο Προνοίας Απασχολουμένων
στα Σώματα Ασφαλείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη».
Σύμφωνα με αυτό, αυξάνεται ο χρόνος φοίτησης
στην Σχολή Αστυφυλάκων κατά ένα εξάμηνο από το
εκπαιδευτικό έτος 2021-2022, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους ήδη αποφοιτήσαντες από
την Σχολή Αστυφυλάκων, αστυνομικούς, να παρακολουθήσουν ακαδημαϊκά σεμινάρια για την αναβάθμιση του πτυχίου τους (σχετ. ανακοίνωσή μας
Αρ. Πρωτ.: 404/1/12 από 30 Νοεμβρίου 2020).
Με το ίδιο νομοσχέδιο (άρθρο 29) παρέχονται
στο ένστολο και πολιτικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.
ευνοϊκές ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων
«πόθεν έσχες», αφού στο εξής θα είναι αρκετή η
επιβεβαίωση των δηλώσεων παρελθόντων ετών και
δεν θα χρειάζεται υποβολή νέας δήλωσης.

Σ

Όπως ανέφερε στη συνέχεια ο Πρόεδρος, παραμένουν σε εκκρεμότητα και άλλα σοβαρά ζητήματα όπως είναι αυτό του Βαθμολογίου, για το
οποίο έχουμε λάβει δεσμεύσεις από την Πολιτική
Ηγεσία ότι επίκειται η θεσμοθέτησή του, σύμφωνα
με τις προτάσεις μας, σε επόμενο νομοσχέδιο.
Στα θετικά αποτελέσματα των ενεργειών μας, εντάσσεται επίσης η έγκριση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ της
απόφασης για την αποδέσμευση κεφαλαίων του
Τομέα Τ.Π.ΑΣ., του Κλάδου Πρόνοιας του
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. που αφορούν στη χορήγηση επιπλέον ποσού μέχρι του ενός εκατομμυρίου
(1.000.000,00) ευρώ, για το έτος 2020 για προσωπικά δάνεια εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους, οικονομικού έτους 2020 της τέως Ελληνικής
Χωροφυλακής (σχετική ανακοίνωσή μας Αρ.
Πρωτ.: 506/5/13-γ, από 21 Νοεμβρίου 2020).
Τέλος, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ενημέρωσε
το Δ.Σ. ότι δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 2161/2020
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
(Εκούσια Δικαιοδοσία) η οποία απέρριψε την αίτηση της Ε.Α.Υ. Φωκίδας και των υπέρ αυτής παρεμβαινόντων και έκανε δεκτή την κύρια παρέμβαση
της Ομοσπονδίας και των υπέρ αυτής παρεμβαινόντων.
Το Δικαστήριο έκρινε ότι «…δεν συντρέχει περίπτωση διορισμού προσωρινής Διοίκησης της
Π.Ο.ΑΣ.Υ., αφού υφίσταται ενεργός Διοίκηση αυτής
…». Συνεπώς, Διοίκηση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. ήταν και
εξακολουθούν να αποτελούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είχαν αναδειχθεί στις αρχαι-

ρεσίες της 28.09.2017, τα οποία ουδέποτε ρητά ή
σιωπηρά παραιτήθηκαν, ώστε να υφίσταται κενό
Διοίκησης. Όλα τα αντίθετα που προβλήθηκαν με
την κριθείσα Αίτηση απορρίφθηκαν ως αβάσιμα.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας κ. Γιώργος ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ
ο οποίος μίλησε ειδικότερα για την υγειονομική
κρίση, τονίζοντας ότι αυτή αποτελεί καθημερινά μία
συνεχή δοκιμασία για την Ομοσπονδία μας. Δεν
σταματήσαμε ούτε μία μέρα να μην ασχοληθούμε
με αυτό το θέμα αφού με την εμφάνισή του δεύτερου κύματος της πανδημίας παρουσιάστηκαν πάλι
τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες που είχαν
επισημανθεί και κατά το πρώτο κύμα. Ανταποκρινόμαστε άμεσα στα αιτήματα, τις εκκλήσεις και τις
καταγγελίες των Πρωτοβάθμιων Οργανώσεων
αναφορικά με τις ελλείψεις υγειονομικού υλικού,
τα μέτρα πρόληψης και αποτροπής της εξάπλωσης
της νόσου. Παρεμβαίνουμε παντού σε όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς και επιλύουμε ζητήματα
γιατί δυστυχώς η διοίκηση πολλές φορές συμπεριφέρεται και σχεδιάζει τα μέτρα λες και δεν έχει
αλλάξει τίποτα στην Ελληνική κοινωνία και την Ελληνική Αστυνομία. Εστιάζουμε ιδίως στην διενέργεια των rapid test και την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Είχαμε την ανακοίνωση
της 13ης Νοεμβρίου 2020 με αφορμή τα εκατοντάδες καταγεγραμμένα κρούσματα συναδέλφων
όπου καταγγέλλουμε τη Φυσική και Πολιτική ηγεσία για την ανεπάρκεια του σχεδιασμού και της
προετοιμασίας της Ελληνικής Αστυνομίας. Προφανώς επειδή μας θεωρούν άτρωτους ή αναλώσι-

μους, τους καλούμε να αναλάβουν τις ευθύνες
τους όσον αφορά την πρόληψη και την έγκαιρη
εξασφάλιση των εμβολίων και καταλήγοντας, τονίσαμε την αναγκαιότητα αναγνώρισης της επικινδυνότητας της εργασίας του αστυνομικού.
Επίσης, με έγγραφό μας ζητήσαμε από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ.
Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ να ενισχύσει τα κεντρικά
ιατρεία με αποσπάσεις αστυνομικών που διαθέτουν
πτυχίο νοσηλευτή (σχετ. έγγραφο Αρ. Πρωτ.:
100/2/69-α, από 20 Νοεμβρίου 2020) στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της μεγάλης
μετάδοσης του ιού εντός του Σώματος.
Τέλος, στις 18 Νοεμβρίου 2020 εκδώσαμε ανακοίνωση με αφορμή τον εορτασμό του Πολυτεχνείου και την κριτική που δέχτηκε η Ελληνική Αστυνομία για όλα αυτά που συνέβησαν, όταν κλήθηκε
να εφαρμόσει τον νόμο και βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της πολιτικής - κομματικής αντιπαράθεσης.
Ήταν μία πολύ στοχευμένη και επιτυχημένη ανακοίνωση που είχε τον τίτλο «Μία γυναίκα και ένα
λουλούδι ξεγύμνωσαν το κράτος δικαίου» (σχετ.
Αρ. Πρωτ.: 602/7/7).
Με αυτά τα πεπραγμένα, και βεβαίως με τη λήξη
της δικαστικής εκκρεμότητας, η Ομοσπονδία μας
επαναλαμβάνει ότι πορεύεται με ενότητα και αυτοπεποίθηση, υπηρετώντας τα συμφέροντα όλων των
μελών της. Κοινός εχθρός, είναι τα προβλήματα
του αστυνομικού προσωπικού και κοινός στόχος η
επίλυσή τους. Σε αυτό το πεδίο διενεργείται ο συνδικαλιστικός μας αγώνας και ουδείς δικαιούται να
αποκλίνει για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

Τα εκκρεμή ζητήματα
προηγούμενη συνεδρίαση του ΔΣ έγινε στις
30 Οκτωβρίου 2020, και πάλι μέσω τηλεδιάσκεψης. Στο επίκεντρο της προσοχής μας
βρέθηκε η καταστροφική σεισμική δόνηση της Σάμου που έλαβε χώρα εκείνη την ημέρα και η δοκιμασία όλων όσων επλήγησαν από αυτή. Εκφράσαμε
την εμπιστοσύνη μας προς το ανθρώπινο δυναμικό
της Ελληνικής Αστυνομίας που κλήθηκε να συνδράμει άμεσα στη διαχείριση ενός ακόμα φονικού ξεσπάσματος της φύσης, καθώς και τη συμπαράστασή
μας στους πληγέντες, ευχόμενοι ταχεία ανάρρωση
στους τραυματίες και θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των δύο αδικοχαμένων μαθητών.
Ειδικότερα, έγινε ενημέρωση για τις συναντήσεις με
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ, ο οποίος δεσμεύτηκε για την προώθηση

Η

συγκεκριμένων εκκρεμών αιτημάτων του συνδικαλιστικού μας κινήματος, όπως είναι: α) το νέο βαθμολόγιο (ολοκληρώνεται και προωθείται με μορφή προεδρικού διατάγματος), β) η ανωτατοποίηση της αστυνομικής εκπαίδευσης με βάση την πρότασή μας, μέσω
τροπολογίας που θα κατατεθεί στο σχέδιο νόμου
«ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», γ) η μάχιμη πενταετία, δ) η νυχτερινή απασχόληση (αύξηση ωρών εργασίας από 48 σε 64 με τροποποίηση της σχετικής Κ.Υ.Α.), ε) η εκπροσώπησή μας
στο ΜΤΣ, στ) η ρύθμιση της εκκρεμότητας του «Πόθεν
Έσχες», ώστε να ληφθεί υπόψη ο χρόνος κατάθεσης
του νομοσχεδίου σε σχέση με τις προβλεπόμενες νέες
προθεσμίες επίλυσης του προβλήματος και ζ) η αποκατάσταση των διωχθέντων συνδικαλιστών - πρωτεργατών του συνδικαλιστικού μας κινήματος.

Άλλα θέματα που μας απασχόλησαν ήταν η υποστελέχωση των Υπηρεσιών του Σώματος και η αναγκαιότητα νέων προσλήψεων αστυφυλάκων, η ανάδειξη των προβλημάτων που αναφέρονται από τους
εκπροσώπους των σωματείων μας σε όλη την Ελλάδα
και κυρίως όσα σχετίζονται με τη θωράκιση του αστυνομικού προσωπικού από τους κινδύνους του δεύτερου κύματος της πανδημίας.
Επίσης, τονίστηκε ότι, το συνδικαλιστικό μας κίνημα επέδειξε τα αισθήματα αλληλεγγύης και έμπρακτης
συμπαράστασης στους πληγέντες συνανθρώπους
μας που δοκιμάστηκαν στο νομό Καρδίτσας από τα
πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ προβήκαμε σε νέες παρεμβάσεις για τις μεταγωγές των ψυχικά πασχόντων
και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν από το Υπουργείο Υγείας, ένα ζήτημα που

προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δεν συνάδει με τις αρχές και τις αξίες σε ένα ευρωπαϊκό
κράτος.
Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε
για τις παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας μας αναφορικά
με την εφαρμογή του νόμου περί διαδηλώσεων, όπου
εκφράσαμε την αντίθεσή μας στη διαδικασία εκπαίδευσης 50 νεοεξερχομένων αστυφυλάκων, ως «διαπραγματευτών», τονίζοντας ότι η διαδικασία αυτή
πρέπει να γίνεται από μία συγκροτημένη Υπηρεσία και
όχι εκ του προχείρου και βεβιασμένα, από νέους στο
Σώμα, συναδέλφους.
Τέλος, τέθηκε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου
ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός έτους 2020 και
εγκρίθηκε, σύμφωνα με την πρόταση του Ταμία της
Ομοσπονδίας, κ. Γιώργου ΚΟΥΛΙΑΚΗ.

Μετά από αίτημα της Π.Ο.ΑΣ.Υ. επιπλέον δάνεια
στους ασφαλισμένους της τέως Ε.Χ.
γκρίθηκε από τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη το αίτημα της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για επιπλέον
δάνεια στους ασφαλισμένους που
ανήκουν στα ταμεία της τέως Ε.Χ.
Ήδη δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 5146 από 19
Νοεμβρίου 2020), σχετική απόφαση
για την αποδέσμευση κεφαλαίων του
Τομέα Τ.Π.ΑΣ., του Κλάδου Πρόνοιας
του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. που αφορούν στη
χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους, οικονομικού έτους 2020.
Η Ομοσπονδία μας με σχετικό έγγραφό της από τις 7 Οκτωβρίου 2020

Ε

είχε επισημάνει την αδικία που συντελούνταν εις βάρος κυρίως των εκατοντάδων συναδέλφων της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής, οι οποίοι, ενώ
επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στη
διαδικασία επαναχορήγησης προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών
έτους 2020 (σχετ. υπ’ αριθ.
1030/20/1975274 από 14-092020 έγγραφο του Ταμείου μας),
εξαιρέθηκαν από αυτήν, λόγω έλλειψης πιστώσεων.
Μετά από παρέμβασή μας, το δίκαιο
αίτημα των συναδέλφων μας έτυχε
θετικής αντιμετώπισης, όπως προκύπτει και από το επισυναπτόμενο ΦΕΚ

με την επίμαχη υπουργική απόφαση,
σύμφωνα με την οποία προβλέπεται:
Η έγκριση της αποδέσμευσης κεφαλαίων του Τομέα Τ.Π.ΑΣ., του Κλάδου
Πρόνοιας, του Ταμείου Επικουρικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων
στα
Σώματα
Ασφαλείας
(Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε
ασφαλισμένους του, επιπλέον ποσού μέχρι
του
ενός
εκατομμυρίου
(1.000.000,00) ευρώ, για το έτος 2020.
Τα δάνεια χορηγούνται κατά περίπτωση, μετά από αίτηση του δικαιούχου, με απόφαση του Δ.Σ., και πάντοτε
μέσα στο πλαίσιο των όρων και προ-

ϋποθέσεων που ορίζονται για το σκοπό αυτό από τις διατάξεις του άρθρου
16 του ν. 3586/2007, όπως
ισχύουν. Το επιτόκιο, με το οποίο βαρύνονται τα δάνεια που συνάπτονται
δυνάμει του παραπάνω νόμου, καθορίζεται από την υπό στοιχεία
Β/7/208/77/01.02.2013 (Β΄462)
κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος.
Η διάθεση του ανωτέρω εγκριθέντος επιπλέον ποσού, αφορά στις χορηγήσεις δανείων για το έτος 2020.
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Ζητούμε την πραγματοποίησης τεστ κορονοϊού
από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.
Κραυγή αγωνίας του συνδικαλιστικού μας κινήματος για τη μη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων
αλέσαμε την Πολιτική και Φυσική
Ηγεσία και τον Υπουργό Υγείας,
κ. Βασίλειο ΚΙΚΙΛΙΑ να λάβουν
προληπτικά μέτρα πραγματοποίησης
τεστ κορονοϊού από τις Υγειονομικές
Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.:
Επανερχόμαστε στο μείζον ζήτημα της
αναγκαιότητας αυστηρής τήρησης των
υγειονομικών πρωτοκόλλων που αφορούν την αποτροπή της μόλυνσης των
αστυνομικών από τον Covid-19, λαμβάνοντας υπόψη τις βαρύτατες καταγγελίες της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών περί απόκρυψης κρουσμάτων εκ μέρους διοικητών αστυνομικών υπηρεσιών προκειμένου να αποφύγουν το «κλείσιμό» τους! Επειδή μια τέτοια συμπεριφορά, πέραν του ότι εμπίπτει στις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα,
προσβάλλει βάναυσα την αποστολή της
αστυνομίας και θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, παρακαλούμε να εξετάσετε
άμεσα τα διαλαμβανόμενα στο επισυναπτόμενο έγγραφο του σωματείου μας
και να πράξετε τα δέοντα.
Επίσης, επανερχόμαστε στο καθολικό

Κ

αίτημα του συνδικαλιστικού μας κινήματος για την καθιέρωση διαδικασίας προληπτικών ελέγχων σε όλο το αστυνομικό
προσωπικό και κατά προτεραιότητα, με
στόχο την πρόληψη της μετάδοσης του
κορωνοϊού τόσο εντός του αστυνομικού
σώματος όσο και εκτός αυτού, στην κοινωνία. Δεν είναι δυνατόν όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, οκτώ μήνες μετά την εμφάνιση των πρώτων κρουσμάτων στη χώρα μας, να μην είναι ακόμα
θωρακισμένοι στους κινδύνους που
τους απειλούν, κι ενώ από την πρώτη
στιγμή όλοι γνωρίζαμε ότι η πανδημία θα
μας απασχολεί για μεγάλο ακόμα χρονικό διάστημα. Το αίτημά μας για ενίσχυση των Υγειονομικών Υπηρεσιών,
καίτοι ήταν δίκαιο και εύλογο, δεν αντιμετωπίστηκε με αποτέλεσμα να προβάλλει επιτακτικά ξανά η ανάγκη προσλήψεων υγειονομικών στελεχών και η εκπαίδευσή τους, ο εφοδιασμός των υπηρεσιών με αναγκαίο υγειονομικό υλικό
και βεβαίως η τήρηση των πρωτοκόλλων
με ευθύνη και χωρίς μισόλογα της διοίκησης.

Επίσης, στις 13 Νοεμβρίου 2020, τονίζαμε:
Με την δραματική εμπειρία των προηγούμενων μηνών, καθημερινής ανάδειξης των προβλημάτων και παρεμβάσεών μας για την επίλυσή τους, όπου
τούτο ήταν εφικτό, είμαστε σήμερα υποχρεωμένοι, να θέσουμε κάθε αρμόδιο
αξιωματούχο προ των ευθυνών του,
προκειμένου να κρούσουμε τον κώδωνα
του κινδύνου και να σώσουμε τον Έλληνα Αστυνομικό από το θανάσιμο κίνδυνο που διατρέχει περισσότερο από
ποτέ πλέον.
Τα εκατοντάδες καταγεγραμμένα
κρούσματα μολυθέντων συναδέλφων
μας, άγνωστο πόσα άλλα ασυμπτωματικά, υπάρχουν για να σπέρνουν τον τρόμο και την αγωνία στην αστυνομική οικογένεια και στην κοινωνία ολόκληρη,
αποτελούν τον αδιάψευστο μάρτυρα της
ανεπάρκειας του σχεδιασμού και της
προετοιμασίας της Ελληνικής Αστυνομίας
για τη θωράκισή της όλο αυτό το διάστημα. Ενώ όλοι ασχολούνται με τη ραγδαία
εξάπλωση της πανδημίας και ανακοινώ-

νουν μέτρα σε επίπεδο πρόληψης, το
Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και
το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,
άραγε, θεωρούν τους Αστυνομικούς τόσο τους ίδιους όσο και τις οικογένειές
τους- αναλώσιμους ή άτρωτους; Δεν
γνωρίζουν τις εκατοντάδες καταγγελίες
για ελλείψεις και παραλείψεις ανά την
επικράτεια, αναφορικά με τις «υφασμάτινες μάσκες», τα plexi glass, τα rapid
test, την τήρηση των υγειονομικών
πρωτοκόλλων, τη διοίκηση κ.λπ.;
Παρά ταύτα, οι συνάδελφοί μας από
την πρώτη στιγμή βρέθηκαν και θα συνεχίσουν να βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή του μετώπου για την αντιμετώπιση και αυτής της υγειονομικής κρίσης,
ενώ γνωρίζουν ότι τα εργασιακά τους
δικαιώματα συνθλίβονται παντού και
ποικιλοτρόπως. Δεν μπορούν όμως πλέον να λοιδορούνται για την υπεύθυνη
στάση που ακολουθούν, αλλά ούτε και
να υπομένουν στωικά τις επιπτώσεις της
ανεπάρκειας της διοίκησης.
Γι’ αυτό απαιτούν από την Πολιτική και
Φυσική Ηγεσία να συναισθανθούν την

κρισιμότητα των περιστάσεων και να
εξαγάγουν τα συμπεράσματά τους με
βάση και την εμπειρία της πρώτης φάσης
της πανδημίας όσον αφορά την εφαρμογή των προβλεπομένων πρωτοκόλλων
για το αστυνομικό προσωπικό.
Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται επιβεβλημένη η λήψη μέτρων όπως η αριθμητική
μείωση των διμοιριών, η εφαρμογή μέτρων πρόληψης της πανδημίας, η έγκαιρη εξασφάλιση εμβολίων, η επαρκής
διάθεση ατομικών εφοδίων και βεβαίως
ο αυστηρός έλεγχος της διοίκησης για
την υλοποίηση των διαταγών των αρμοδίων Διευθύνσεων του ΑΕΑ.
Η Ομοσπονδία μας αφουγκράζεται τις
αγωνίες όλων των συναδέλφων και των
συναδελφισσών μας για την αναγνώριση
της επικινδυνότητας της εργασίας μας
και την ικανοποίηση των αιτημάτων μας.
Τέλος, επισημαίνεται ότι η Ομοσπονδία, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική
αντιμετώπισης της πανδημίας και ανακούφισης του γενικού πληθυσμού και
των ευπαθών ομάδων, θα πράξει και
πάλι το χρέος της.

Υγειονομικές βόμβες οι εκπαιδευόμενοι
στην Ελληνική Αστυνομία
νημερώσαμε έγκαιρα τον Αρχηγό
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ για τη λήψη μέτρων πρόληψης στις
αστυνομικές σχολές:
«Λυπούμαστε για την ολιγωρία των
αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων,
δεδομένου ότι σας είχαμε ενημερώσει
από τον Αύγουστο για τις παρεμβάσεις
μας και τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί
τότε, αμέσως μετά τη συνάντησή μας
τόσο με τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Δ.Υ., κ.
Παναγιώτη ΑΡΚΟΥΜΑΝΕΑ, (υπ’ αριθ.
100/2/50-α από 27-08-2020 ανακοίνωσή μας) όσο και με εσάς, οπότε
και είχε εκδοθεί η υπ’ αριθ.:
1647/20/1835792 από 29-082020 διαταγή Α.Ε.Α., με θέμα «Μέτρα
και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – ενέργειες Υπηρεσιών».
Ενώ, λοιπόν, είχαμε τονίσει την ανα-

Ε

γκαιότητα της περαιτέρω δραστηριοποίησης των Υπηρεσιών του Σώματος, με
στόχο την πλήρη προστασία του αστυνομικού προσωπικού σε όλο το φάσμα
της λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας, πληροφορηθήκαμε ότι σήμερα το
πρωί οι νεοπροσληφθέντες συνοριακοί
φύλακες ορκίστηκαν στις Διευθύνσεις
Αστυνομίας και τους χορηγηθήκαν
φύλλα πορείας με διαταγή να παρουσιαστούν προς εκπαίδευση το Σάββατο
31-10-2020 στα Τ.Δ.Α. Κομοτηνής και
Διδυμοτείχου, χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για την προληπτική τους εξέταση
και μάλιστα τη στιγμή που ο Νομός Ροδόπης αντιμετωπίζει πλέον άμεσο κίνδυνο και τίθεται υπό καθεστώς ειδικών
μέτρων.
Σας υπενθυμίζουμε ότι, σας είχαμε
υποβάλλει λεπτομερές Υπόμνημα και
μας είχατε διαβεβαιώσει για τη συνεργασία σας με τον Ε.Ο.Δ.Υ. και τη διάθε-

ση των αναγκαίων κλιμακίων του, καθώς επίσης και για την εκπαίδευση
υγειονομικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας με στόχο την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών.
Το ζήτημα προσλαμβάνει διαστάσεις
σκανδαλώδους ολιγωρίας, δεδομένου
ότι και στις 15-10-2020, κλιμάκιο της
Ομοσπονδίας μας μετά από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διοικητικών Θεμάτων της Π.Ο.ΑΣ.Υ., σας υπέβαλε συγκεκριμένο Υπόμνημα με συγκεκριμένες
προτάσεις για υγειονομικούς ελέγχους
και μέτρα πρόληψης στις Αστυνομικές
Σχολές (υποχρεωτική προσκόμιση αποτελεσμάτων PCR Covid-19 test που θα
έχουν πραγματοποιήσει εντός των τελευταίων 72 ωρών σε κρατικά Νοσοκομεία, απόσπαση δεύτερου υπηρεσιακού
γιατρού, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου, εφοδιασμός των
Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας με

ικανό αριθμό τεστ ταχείας ανίχνευσης
αντιγόνου κορωνοϊού κ.λ.π). Μάλιστα,
υπήρξαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις σας
για την έγκαιρη υλοποίησή τους.
Δυστυχώς, το δεύτερο κύμα της πανδημίας, βρίσκει το αστυνομικό Σώμα και
ειδικά τις Αστυνομικές Σχολές χωρίς τα
ενδεικνυόμενα μέτρα υγειονομικής
ασφάλειας με άμεσο κίνδυνο οι εκπαιδευόμενοι να αποτελέσουν οι ίδιοι
«υγειονομικές βόμβες» τόσο στο περιβάλλον των Σχολών όσο και εν συνεχεία, στους Νομούς και στις Διευθύνσεις Αστυνομίας που θα τοποθετηθούν.
Ύστερα από τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη την αδήριτη ανάγκη ευθυγράμμισής σας με το αίτημα της Ομοσπονδίας μας, προτείνουμε όπως από
σήμερα κιόλας και πριν από την είσοδο
στην Σχολή των νέων εκπαιδευομένων,
διατάξετε τη διενέργεια των αναγκαίων
τεστ και την εφαρμογή των λοιπών μέ-

τρων που σας είχαμε καταθέσει, αποσοβώντας κινδύνους απροβλέπτων διαστάσεων. Ο πανικός και τα αποσπασματικά μέτρα δεν είναι ό,τι καλύτερο για
την υγειονομική κατάσταση της χώρας!»
Ακολούθησε νέα παρέμβασή μας στις
30 Οκτωβρίου 2020 για προληπτικές
εξετάσεις στα Τ.Δ.Α. Κομοτηνής & Διδυμοτείχου οπότε και υπήρξε επικοινωνία
του Προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ., κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ με τον κ. Αρχηγό, ο
οποίος του γνωστοποίησε ότι μετακινούνται αξιωματικοί από το Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών προς τα Τ.Δ.Α. Κομοτηνής
και Διδυμοτείχου, προκειμένου να τύχουν της απαραίτητης προληπτικής εξέτασης (rapid tests) οι νέοι δόκιμοι συνοριακοί φύλακες ορισμένου χρόνου.
Με την εξέλιξη αυτή, γίνεται επιτέλους
αποδεκτό το εύλογο αίτημά μας, το
οποίο είχε υποβληθεί με σχετικό Υπόμνημά μας από τον Αύγουστο του 2020.

Ευχαριστήρια επιστολή
εταφέραμε στον Αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ τις ευχαριστίες της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Καρδίτσας:
Κύριε Αρχηγέ, Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Καρδίτσας, εξέφρασε δημοσίως τις θερμές ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη
του σε όλες τις ενισχυτικές αστυνομικές δυνάμεις που
έφτασαν άμεσα, σχεδόν απ’ όλη την Ελλάδα και βοήθησαν τα μέγιστα με την παρουσία τους στο να αποτραπούν χειρότερα «φαινόμενα» μετά τη βιβλική καταστροφή που υπέστη, προ καιρού, ο Νομός Καρδίτσας από την καταιγίδα ΙΑΝΟΣ.

Μ

Όπως επισημαίνει, αν και αρκετοί ήταν οι συνάδελφοί μας που είχαν επιστρέψει από τον Έβρο ή
από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ή από τις αυξημένες υποχρεώσεις των Αστυνομικών Διευθύνσεων που υπηρετούν, ο επαγγελματισμός τους, τα
αυθόρμητα λόγια συμπαράστασης, τα βουρκωμένα
μάτια στο δράμα που βίωναν οι κάτοικοι του Νομού
μας και η άμεση ανταπόκρισή τους σε κάθε κλήση
για βοήθεια, ανέδειξαν περίτρανα το κοινωνικό
πρόσωπο του Σώματος που υπηρετούμε!
Από την πλευρά μας, αισθανόμαστε κι εμείς την
υποχρέωση να τονίσουμε ως Δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο, ότι η Ελληνική Αστυνομία και

το ανθρώπινο δυναμικό της ανταποκρίνονται σε
όλες τις προκλήσεις και τις απειλές, έχοντας πλήρη
συναίσθηση των δυσκολιών αλλά και των απαιτήσεών μας για μια διαρκή προσπάθεια αποτελεσματικότερης λειτουργίας και παρέμβασης εκεί όπου
μας χρειάζεται η χώρα και η κοινωνία μας.

Επιλογή Αξιωματικών
Επίσης, καλέσαμε τον Αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ
να μεριμνήσει για τις καταγγελίες της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Καρδίτσας όσον αφορά
στην κατάφωρη αδικία που συνιστά η επιλογή

Αξιωματικών για την κάλυψη θέσεων Αστυνομικών
Συνδέσμων του εξωτερικού.
Η διάκριση – εξαίρεση για τους προερχόμενους
αξιωματικούς Τ.Ε.Μ.Α. σε σχέση με αυτούς της
Σ.Α.Ε.Α. αποτελεί σαφώς άνιση αντιμετώπιση εφόσον αναφερόμαστε σε αποφοίτους παραγωγικών
σχολών, ομοιόβαθμους και με συναφή υπηρεσιακά
καθήκοντα. Το συνδικαλιστικό μας κίνημα αδυνατεί να αντιληφθεί αυτή τη λογική που εκπορεύεται
για πολλοστή φορά από το Α.Ε.Α., παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις μας ευελπιστώντας ότι
σήμερα θα εισακουστούμε και πως θα πρυτανεύσει
τελικά το δίκαιο και η λογική.
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Επιστολή στον Συνήγορο του Πολίτη για τις αλλεπάλληλες πειθαρχικές διώξεις
πιστολή στον Συνήγορο του Πολίτη για τις
αλλεπάλληλες πειθαρχικές διώξεις απέστειλε
η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, η οποία κοινοποιήθηκε μέσω της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
τόσο στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ όσο και στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, με
την μακροσκελή Ανοικτή Επιστολή της προς τον
αξιότιμο Συνήγορο του Πολίτη κ. Ανδρέα ΠΟΤΤΑΚΗ, έθιξε ένα ευαίσθητο θέμα που άπτεται της
εσωτερικής δικαιοσύνης στο σώμα της Ελληνικής
Αστυνομίας με την εφαρμογή του Πειθαρχικού Δικαίου κατά τρόπο σκανδαλώδη πολλές φορές,
αφού τίθεται εν αμφιβόλω η ορθή απονομή του και
κλονίζεται το περί δικαίου αίσθημα των συναδέλφων μας.
Η Ομοσπονδία μας επισημαίνει στην Ηγεσία ότι
«σύμφωνα με όσα αναφέρει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, το τελευταίο διάστημα
παρατηρείται η διενέργεια αλλεπάλληλων πειθαρχικών ή και ποινικών διώξεων συνάδελφων για
ασήμαντους λόγους, πολλές φορές αυτεπάγγελτα
και με «πρωτοβουλία» της ίδιας της ΕΛ.ΑΣ. Το πρόβλημα συνίσταται στο γεγονός ότι η διοίκηση αντλεί στοιχεία από εκατοντάδες ιστότοπους και μέσα
κοινωνικής δικτύωσης για να τεκμηριώσει τις όποιες καταγγελίες για επιλήψιμες αστυνομικές ενέργειες, αλλά περιορίζει τις όποιες κυρώσεις στο κα-
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τώτερο προσωπικό και όχι σε όσους το διοικούν
και εσφαλμένα το κατευθύνουν.
Ευλόγως, λοιπόν, το σωματείο επισημαίνει ότι ο
νόμιμος και ορθός τρόπος εφαρμογής του Πειθαρχικού Δικαίου πρέπει να εδράζεται στην αμεροληψία και στην αναζήτηση της αλήθειας, χωρίς τον
κίνδυνο της παραπλάνησης από ψευδείς καταγγελίες και τη χρήση αποσπασματικού φωτογραφικού
και βιντεοληπτικού υλικού, που χρησιμοποιείται
συχνά σε βάρος των αστυνομικών. Μάλιστα παρατηρεί ότι η «ευαισθησία» της διοίκησης είναι μονομερής, υποτιμώντας τις καταγγελίες όταν αυτές
προέρχονται από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους
αστυνομικούς είτε από τα συνδικαλιστικά τους όργανα και αφορούν αυθαιρεσίες της Διοίκησης.
Παρακαλούμε όπως λάβετε σοβαρά υπόψη σας
την Ανοικτή Επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αθηνών προς τον Συνήγορο του Πολίτη, συμβάλλοντας στον επιδιωκόμενο στόχο, ήτοι
στην εξάλειψη των φαινομένων απαξίωσης της Ελληνικής Αστυνομίας και στην ορθή εφαρμογή του
Πειθαρχικού Δικαίου, το οποίο στο όνομα διαφόρων σκοπιμοτήτων γίνεται πολλές φορές «κουρελόχαρτο», γεγονός που έρχεται σε πλήρη αντίθεση
με τους διακηρυγμένους σας σκοπούς ως Πολιτική
και Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας».

Αλλότρια καθήκοντα
Καλέσαμε επίσης τον Αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

και ενημερώσαμε τους αρμόδιους υπουργούς για
το αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αθηνών αναφορικά με τη διάθεση αστυνομικών σε
αλλότρια καθήκοντα:
Η Ένωση διαμαρτύρεται με τον πλέον έντονο τρόπο αναφορικά με την διάθεση αστυνομικών δυνάμεων σε αλλότρια με την αποστολή τους καθήκοντα,
καθώς και για τις κρατούσες συνθήκες εργασίας.
Αναφερόμαστε στην υπηρεσία Ασύλου Αθηνών
επί της οδού (Π. Κανελλοπούλου 2), λίγα μόλις μέτρα από το Υπουργείο και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου κάθε άλλο οι κρατούσες τριτοκοσμικές συνθήκες προσβάλλουν βάναυσα τόσο
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όσο και την χώρα μας
διεθνώς ενώ θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την δημόσια υγεία και την υγεία των συναδέλφων μας, παρά
τα αυστηρά μέτρα τήρησης του υγειονομικού πρωτόκολλο που επιβάλλει ο Ε.Ο.Δ.Υ. για την Περιφέρεια Αττικής.
Επιπροσθέτως, η καθημερινή διάθεση των συναδέλφων μας έρχεται σε ευθεία αντιδιαστολή με
την αποστολή μας, όπου δυστυχώς ένα ακόμη πάρεργο μας ανατίθεται για λόγους γραφειοκρατικούς, οι οποίοι πρέπει άμεσα να εκλείψουν με την
παρέμβασή σας και την από κοινού με την πολιτική
μας ηγεσία διευθέτηση του προβλήματος.
Σας επισυνάπτουμε την σχετική καταγγελία της
Πρωτοβάθμιας Οργάνωσης μας ώστε να λάβετε
γνώση, με την προσδοκία ότι οι ενέργειες σας θα
είναι άμεσες και καταλυτικές.

Καταστρατήγηση εργασίας
Διμοιριών Δ.Α.Ε.Α.
Τέλος, ενημερώσαμε εκ νέου το Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ για τις καταγγελίες της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών ότι καταστρατηγείται ο
κανονισμός εργασίας και το σχετικό Π.Δ.
394/2001 κατά τη διάθεση στη Διεύθυνση Αστυνομίας Λέσβου των διμοιριών της Δ.Α.Ε.Α. (4
ΔΙ.Α.Τ. – 3 ΔΙ.ΜΕ.Τ.), με αποτέλεσμα να υπάρχουν
εύλογες διαμαρτυρίες εκ μέρους των συναδέλφων
μας. Επιπλέον, δε, τίθενται εύλογα ερωτήματα τα
οποία ζητούν απάντηση, όσον αφορά στη διοίκηση
εν γένει της Δ.Α. Λέσβου και το σεβασμό των δικαιωμάτων του αστυνομικού προσωπικού.
Προφανώς, η μη τήρηση της εβδομαδιαίας Υπηρεσίας των διμοιριών δεν αποτελεί μόνο αντικείμενο διαμαρτυρίας της Πρωτοβάθμιας Οργάνωσής
μας, αλλά και δική σας υποχρέωση να ελέγξετε τις
καταγγελίες και να μεριμνήσετε για την διόρθωση
των κακώς κειμένων.
Εξάλλου, ο εξορθολογισμός των υπηρεσιών του
αστυνομικού προσωπικού και δη της Διεύθυνσης
Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής όσο και των
ενισχυτικών διμοιριών πρέπει να αποτελεί ύψιστη
προτεραιότητά σας, σε μια περίοδο κατά την οποία
οι ελλείψεις είναι τεράστιες, η υποστελέχωση των
Υπηρεσιών διαταράσσει την αστυνομική κανονικότητα μονίμως και μάλιστα σε τραγελαφικές μορφές
πολλές φορές.

ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΩΝ – Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ – ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚHΣ – ΠΕΙΡΑIA

Όχι στην κατασπατάληση δυνάμεων σε μέτρα τάξης και ασφάλειας
νημερώσαμε την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία
για τις καταγγελίες και τα αιτήματα των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών,
Β/Α Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά:
«Κύριε Υπουργέ, Κύριε Υφυπουργέ,
Κύριε Αρχηγέ,
Απευθυνόμαστε εκ νέου σε σας με αφορμή το
κοινό έγγραφο των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Β/Α Αττικής, Δυτικής Αττικής και
Πειραιά, προκειμένου να σας υπενθυμίσουμε τα
οξυμένα προβλήματα του αστυνομικού προσωπικού που υπηρετεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυν-
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ση Αττικής και την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεών
σας, ώστε να δρομολογηθούν λύσεις σε αυτά.
Τα τέσσερα σωματεία, επανέρχονται στο καυτό
πρόβλημα της μη τήρησης των προβλεπομένων
κανονισμών για το εργασιακό καθεστώς των αστυνομικών και ειδικότερα σε αυτό που παρουσιάζεται
κάθε φορά που μετακινούνται δυνάμεις σε μέτρα
τάξης και ασφάλειας λόγω επισκέψεων ξένων
αξιωματούχων.
Η κατάσταση, όπως περιγράφεται, έχει φτάσει
στο απροχώρητο και σε συνδυασμό με τα γνωστά
προβλήματα της υποστελέχωσης των Αστυνομικών

Τμημάτων, της διαχείρισης της λειτουργίας της
Άμεσης Δράσης και ορισμένες φορές και της
Ασφάλειας Αττικής, οδηγεί συνολικά τους συναδέλφους μας της Αττικής στην απόγνωση! Με τι
ηθικό και υπηρεσιακό σθένος θα ασκήσει τα καθήκοντά του ο συνάδελφος όταν καθημερινά διαπιστώνει ότι η λήψη των Ημερησίων Αναπαύσεων,
εδώ και μήνες, είναι δυνατή μόνο με αυτοδίκαιη
χρήση ή όταν η διοίκηση αδυνατεί να ανακοινώσει
εγκαίρως τα «μέτρα, κατασπαταλώντας αστυνομικό
προσωπικό, από μάχιμες κατά τα άλλα υπηρεσίες;
Είναι προφανές ότι τα σωματεία μας, εφαρμό-

ζοντας τις καταστατικές τους διατάξεις θα προβούν
στις ενδεικνυόμενες ενέργειες και θα ασκήσουν
κάθε νόμιμο μέσο που διαθέτουν για την υπεράσπιση των εργασιακών συμφερόντων των μελών
τους.
Η Ομοσπονδία μας, η οποία καλείται να συνδράμει τις πρωτοβουλίες τους αυτές, σας ενημερώνουμε ότι θα σταθεί δίπλα τους.
Παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη τις καταγγελίες αυτές και να μεριμνήσετε εγκαίρως έτσι
ώστε να δοθούν οι δέουσες απαντήσεις από την
πλευρά σας σε πολιτικό και υπηρεσιακό επίπεδο».

ΤΡΙΚΑΛΑ

Η υπομονή των συναδέλφων μας έχει εξαντληθεί
και νιώθουν κυριολεκτικά απροστάτευτοι
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων ζητά την αναγνώριση της προσφοράς
των αστυνομικών και η Ομοσπονδία μας με
σχετικό έγγραφό της προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ σημειώνει:
«Κύριε Υπουργέ, η Ομοσπονδία μας γίνεται αποδέκτης των ευλόγων παραπόνων των συναδέλφων
μας όσον αφορά στην αναγνώριση της προσφοράς
του Έλληνα Αστυνομικού σε ιδιάζουσες και άκρως
επικίνδυνες συνθήκες εργασίας.
Αυτή τη φορά, το μήνυμα δυσαρέσκειας απευθύνεται σε σας από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων, όπως προκύπτει και από τη σχετική ανακοίνωσή της την οποία σας επισυνάπτουμε.
Γνωρίζετε ότι ο Έλληνας Αστυνομικός βρίσκεται από
την πρώτη στιγμή επί ποδός για την αναχαίτιση της
πανδημίας, μετρώντας κι ο ίδιος εκατοντάδες
κρούσματα μεταξύ των συναδέλφων του. Δηλώνει
ωστόσο «παρών» στις επάλξεις του καθήκοντος, το
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ίδιο όπως το έπραξε για την αντιμετώπιση και της
μεταναστευτικής κρίσης, αρχές του έτους.
Η πολιτεία, αντί να επιβραβεύσει την προσπάθεια
και την αποτελεσματικότητά του αυτή, περιορίστηκε
σε φραστικές ευχαριστίες, ενώ γνωρίζει ότι η εμπλοκή της Ελληνικής Αστυνομίας στην αντιμετώπιση των εκτάκτων καταστάσεων συνεπάγεται ιδιαίτερο κόστος σε όλους τους εμπλεκομένους συναδέλφους, καθώς και στις οικογένειές τους (αναστολή ημερήσιων αναπαύσεων και κανονικών
αδειών, μη ικανοποιητική αποζημίωση κ.λπ.).
Παρακαλούμε, επομένως, να λάβετε υπόψη σας
τις εύλογες διαμαρτυρίες των συναδέλφων μας και
να προβείτε στην αναγνώριση της προσφοράς του
Έλληνα Αστυνομικού, όπως μας έχετε ήδη σχετικώς διαβεβαιώσει για τις προθέσεις της κυβέρνησης».
Αντικείμενο ανάλογης επιστολής έγινε και νέο
έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων

Τρικάλων για τα ελλιπή μέτρα αντιμετώπισης της
πανδημίας Covid-19, με αφορμή τα πρώτα θανατηφόρα κρούσματα στην αστυνομία:
Κύριε Υπουργέ,
Σύσσωμο το συνδικαλιστικό μας κίνημα εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των
θανόντων συναδέλφων μας οι οποίοι κατέληξαν
μετά από άνιση μάχη με τον ιό Covid-19. Αυτός ο
αόρατος εχθρός τους κατέβαλλε, καίτοι, στον υπηρεσιακό τους βίο και στη ζωή είχαν βγει νικητές
από όλες τις μάχες που είχαν δώσει έως σήμερα.
Εάν βεβαίως είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας στις υπηρεσίες, ίσως και να μην
είχαμε φθάσει στο λυπηρό αυτό γεγονός που γεννά
πολλά ερωτηματικά, καθόσον πληθαίνουν οι καταγγελίες των Πρωτοβάθμιων Οργανώσεών μας
όπως πολλάκις σας έχουμε καταγγείλει.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων
συμπάσχει και αυτή στο θάνατο των συναδέλφων

μας και στηλιτεύει την αδράνεια της υπηρεσίας,
απαιτώντας να δοθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία
θανόντων, νοσούντων και νοσηλευόμενων αστυνομικών σε δομές δημόσιες και ιδιωτικές, καθώς
θεωρεί ότι δυνητικά αποκρύπτονται στοιχεία έξαρσης της πανδημίας στους χώρους εργασίας.
Ομοίως, προτείνει μια σειρά μέτρων τα οποία
προβλέπονται ήδη από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και το υγειονομικό πρωτόκολλο, πλην
όμως οι διοικούντες περί άλλων τυρβάζουν και συνεχίζουν να μας θεωρούν αναλώσιμους.
Κύριε Υπουργέ,
Η υπομονή των συναδέλφων μας έχει εξαντληθεί
και νιώθουν κυριολεκτικά απροστάτευτοι ως προς
την έξαρση της πανδημίας, με διαφαινόμενα στοιχεία πλήρους απαξίωσης από την ηγεσία, για αυτό
και γίνεται αντιληπτό πως η ανάληψη πρωτοβουλιών από την θεσμική σας θέση είναι επιβεβλημένη
όσο ποτέ άλλοτε».
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ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Εξώδικη διαμαρτυρία για παραβιάσεις της Διοίκησης
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής προέβη στη σύνταξη
εξώδικης διαμαρτυρίας για παραβιάσεις της
Διοίκησης, η οποία απεστάλη τόσο στον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ
όσο και στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ.
Όπως τονίζει η Ομοσπονδία μας στο σχετικό έγγραφό της, «διανύουμε ήδη τον δέκατο (10) ! μήνα
εκτάκτων αστυνομικών μέτρων για την εφαρμογή
της πολιτικής της κυβέρνησης όσον αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας, μιας υγειονομικής κρίσης κυριολεκτικά, που πλήττει ήδη τραγικά και την
αστυνομική οικογένεια με τρεις νεκρούς και εκατοντάδες άλλους πληγέντες συναδέλφους μας.
Από την πρώτη στιγμή βάλαμε πλάτη ως συνδικαλιστικό κίνημα, καλύπτοντας ανεπάρκειες και
συμβάλλοντας στην προμήθεια των αναγκαίων μέσων προστασίας του αστυνομικού προσωπικού,
ενώ συγχρόνως προειδοποιούσαμε για τις απειλές
και κρούαμε τον κώδωνα του κινδύνου το αστυνομικό προσωπικό να υποστεί δυσανάλογες με το
ρόλο και την αποστολή του συνέπειες.
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Πέραν του ότι μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει ουδεμία έμπρακτη στήριξη των συναδέλφων και των
συναδελφισσών μας σε όλη την Ελλάδα που δίνουν μάχες στην πρώτη γραμμή του μετώπου κατά
της πανδημίας, έχει παρουσιαστεί πλέον και το
φαινόμενο της αποδιοργάνωσης της εσωτερικής
λειτουργίας των υπηρεσιών εξαιτίας της συστηματικής καταπάτησης της εργασιακής αστυνομικής
νομοθεσίας.
Όπως μας ενημέρωσε, συγκεκριμένα, η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής,
το Διοικητικό της Συμβούλιο, έγινε αποδέκτης δεκάδων καταγγελιών συναδέλφων για συνεχείς, ευθείες και παράνομες παραβιάσεις εκ μέρους της Διοίκησης των προβλεπομένων για το ωράριο και την
ανακοίνωση Μέτρων Τάξης, ενώ εγείρονται ερωτηματικά και για τις συνεχείς αλλαγές υπηρεσίας με
προφορικές εντολές, την αύξηση των Σταθερών Φυλάξεων κ.λπ.
Το σωματείο, ως ύστατη λύση για την προάσπιση
των εργασιακών συμφερόντων των μελών του,
αναγκάσθηκε να αποστείλει εξώδικες διαμαρτυρίες
στον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής και

στον Διευθυντή της Αστυνομικής Διευθύνσεως Βορειοανατολικής Αττικής, εκφράζοντας τα έντονα
παράπονά του για όσα συμβαίνουν και ζητώντας
την προστασία της δικαιοσύνης πλέον.
Η Ομοσπονδία μας οφείλει να σας ενημερώσει ότι
παρακολουθεί και συμμερίζεται με ιδιαίτερη ευαισθησία και προσοχή τις αντιδράσεις του αστυνομικού προσωπικού, το οποίο προφανώς και δεν είναι
διατεθειμένο με πρόσχημα την αντιμετώπιση της
πανδημίας να συμμετάσχει αδιαμαρτύρητα στην κατακρεούργηση των δικαιωμάτων του ούτε να χρησιμοποιηθεί στο βωμό οποιασδήποτε σκοπιμότητας.
Αυτές οι αναχρονιστικές πρακτικές δεν μπορεί
και δεν πρέπει να γίνουν ανεκτές εν έτει 2021.
Η Ελληνική Δικαιοσύνη, σε κάθε περίπτωση, θα
έχει το λόγο από εδώ και στο εξής».
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής, επίσης διαμαρτυρήθηκε για τη
διάθεση των αστυνομικών δυνάμεων, σημειώνοντας ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός από τις
αποφάσεις της Γ.Α.Δ.Α.:
«Κύριε Αρχηγέ,
Έντονο προβληματισμό προκαλούν οι αποφά-

σεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής
εν μέσω μάλιστα εξέλιξης της πανδημίας όπου, συνεχίζει τον σχεδιασμό και την διάθεση των αστυνομικών δυνάμεων σε καθημερινή βάση ως σαν να
μην έχει αλλάξει τίποτα στην κοινωνία και κατ’ επέκταση στην Ελληνική Αστυνομία.
Τουναντίον μάλιστα, η εμμονή της αυτή σε πρότερους σχεδιασμούς εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη διασφάλιση της υγείας των συναδέλφων μας αλλά και της σωματικής τους ακεραιότητας καθότι, στην αστυνομική πρακτική δεν συνιστάται και δεν επιβάλλεται η πολυδιάσπαση των
δυνάμεων όταν οι υπηρεσίες στο σύνολό τους καθίστανται υποστελεχωμένες λόγω του ιού covid19
και των συνεπειών αυτού.
Κύριε Αρχηγέ,
Παρακαλούμε για την άμεση θεσμική σας παρέμβαση, δίνοντας σαφείς οδηγίες προς τους επιτελείς σας ώστε, η κρατούσα και πρωτόγνωρη για
τα παγκόσμια χρονικά κατάσταση να αντιμετωπιστεί με σύνεση, πρακτική λογική και εναρμόνιση
στις υφιστάμενες συνθήκες που απαιτούν εξορθολογισμό και επανασχεδιασμό των δράσεων».

ΑΘΗΝΑ

Δυνατότητα μετακινήσεων αστυνομικών στην περιφέρεια
να εύλογο αίτημα διαβιβάσαμε στον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ και στον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών με
έγγραφό της απευθύνεται στην Ηγεσία και υποβάλλει το δίκαιο αίτημα των μελών της το οποίο συνίσταται στη δυνατότητα έκτακτης μετακίνησης προς
την επαρχία, των αστυνομικών που υπηρετούν στην
Αθήνα για την περίοδο από 18/12/2020 έως
10/01/2021, αφού βεβαίως θα έχουν εφοδιαστεί
με σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα και με πρόσφατο
αποτέλεσμα τεστ covid-19, στο οποίο θα έχουν
υποβληθεί, τόσο κατά την αναχώρησή τους, όσο και

Ε

κατά την επάνοδό τους στην Αθήνα.
Το αίτημα αυτό, ως φαίνεται, απορρίπτεται από
την Ηγεσία καίτοι της έχει επισημανθεί ότι άλλοι ένστολοι κλάδοι εργαζομένων μετακινούνται με τις
«ευλογίες» της Ηγεσίας τους, παραλαμβάνοντας
Φύλλα αδείας, προκειμένου να διανύσουν την άδειά
τους σε προορισμούς που έχουν δηλώσει. Αυτή η
αναιτιολόγητη διαφορετική αντιμετώπιση προκαλεί
εύλογα ερωτηματικά και δημιουργεί αισθήματα πίκρας και αδικίας με τον συνάδελφό μας να αδυνατεί
να ερμηνεύσει τη στάση εκείνων που εναντιώνονται
στη λογική και επιμένουν με τις αποφάσεις τους να
τον απαξιώνουν και να τον καθιστούν πολίτη β’ κατηγορίας.

Επειδή τούτες τις δύσκολες στιγμές για τη χώρα
μας η Ελληνική Αστυνομία έχει σταθεί στο ύψος των
περιστάσεων χάριν της αυτοθυσίας της Ελληνίδας και
του Έλληνα Αστυνομικού, παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε τις αποφάσεις σας και δώσετε λύση σε
ένα αίτημα που θα λειτουργήσει ευεργετικά και με
πολλαπλάσια ανταποδοτικά οφέλη στην ίδια την υπηρεσία. Ενόψει των εορτών του Δωδεκαημέρου, θα
ήταν απρέπεια και προς τα θρησκευτικά μας πιστεύω
να παρεμποδίζεται η θέληση όσων επιθυμούν να
εορτάσουν τις προσεχείς άγιες ημέρες στη γενέτειρά
τους και δη κοντά στους δικούς τους ανθρώπους.
Όπως σημειώνει το σωματείο, «το προσωπικό της
Ελληνικής Αστυνομίας δεν το εκπροσωπεί μόνο το

συνδικαλιστικό κίνημα ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ !!! Θεωρούμε
πραγματικά απαράδεκτο την ώρα που οι Ηγεσίες άλλων ένστολων κλάδων, με παρεμβάσεις τους επιβραβεύουν υλικά και ηθικά το προσωπικό τους, στον
δικό μας κλάδο να απαιτούν όλοι από εμάς τα πάντα, να μας θεωρούν και να είμαστε ιδιαίτερης κατηγορίας εργαζόμενοι στις υποχρεώσεις, αλλά ουδέποτε στα δικαιώματα και στην ανταμοιβή. Σας ερωτούμε, όταν άλλοι κλάδοι επιβραβεύουν το προσωπικό τους έμπρακτα για το έπος του Έβρου και την
αναστολή των αδειών, πόσο δύσκολο είναι να λάβει
χώρα το ίδιο ακριβώς και στην Ελληνική Αστυνομία;
(…) Δυστυχώς όπου θέλετε μας θεωρείτε «στρατιώτες» και όπου θέλετε απλούς πολίτες…».

ΑΧΑΪΑ

Σοβαρότατα ζητήματα ηθικής τάξης
περί του αδιάβλητου των εξετάσεων
αλέσαμε τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο
κ. Μιχαήλ Καραμαλάκη, αναφορικά με το αίτημα της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας να
ελεγχθούν οι καταγγελίες για τις εξετάσεις του Τμήματος Μετεκπαίδευσης
Επιμόρφωσης
Ανθυπαστυνόμων
(Τ.Ε.Μ.Α.) έτους 2020, που εγείρουν
σοβαρότατα ζητήματα ηθικής τάξης
περί του αδιάβλητου των εξετάσεων.
Ειδικότερα, με τις αναβαθμολογήσεις των γραπτών παρατηρήθηκαν μεγάλες αποκλίσεις που σε άλλες περιπτώσεις πήραν την ανιούσα και σε άλλες την κατιούσα και μάλιστα στο υπό
εξέταση μάθημα της ποινικής δικονομίας όπου δεν αιτιολογούνται αυτές οι
αποκλίσεις.

Κ

Με έγγραφό μας καλέσαμε τον κ.
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας να
εξετάσει ενδελεχώς τα καταγγελλόμενα της Πρωτοβάθμιας Οργάνωσής μας
καθότι τα ερωτήματα που τίθενται είναι
αμείλικτα και απασχολούν όλους τους
υποψήφιους συναδέλφους μας ανά
την επικράτεια, με το χειρότερο όλων
να διαταράσσεται η εμπιστοσύνη και η
αρχή του δικαίου στους κόλπους του
Σώματος. Επίσης ενημερώσαμε τη Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής κα Σοφία ΝΙΚΟΛΑΟΥ για καταγγελία της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αχαΐας:
Κυρία Γενική Γραμματέα,
Η παλινωδία των επειγόντων μεταγωγών-διακωμωδών κρατουμένων
από το Κατάστημα Κράτησης Πατρών

προς τα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής συνεχίζεται με αμείωτο Ρυθμό,
εκθέτοντας μάλιστα όλο το σωφρονιστικό σύστημα και εγείρει σωρεία
ερωτημάτων για μια ακόμη φορά ως
προς την ορθή ερμηνεία και διαχείριση
του επείγοντος.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αχαΐας στηλιτεύει το γεγονός αυτό,
που είχε ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση μεγάλης αστυνομικής δύναμης
για ένα συμβάν που χαρακτηρίστηκε
από τους θεράποντα ιατρό ως ήσσονος σημασίας και σίγουρα όχι ως κατεπείγον μετά την παρέλευση (5) πέντε
ημερών. Άραγε ούτε αυτή τη φορά θα
αναζητηθούν ευθύνες; Τι μέλλει γενέσθαι αναφορικά με τις νομοθετικές
πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης περί

διακομιδής αυτών των μεταγωγών;
Υπάρχει παρακράτος των φυλακών
που κρατά όμηρο όλο το σωφρονιστικό σύστημα; Το απόστημα θα σπάσει
ή η επίσημη πολιτεία θα είναι έρμαιο
αυτής της φαυλότητας; Το συνδικαλιστικό μας κίνημα αναμένει απαντήσεις
εφόσον βέβαια υπάρχουν!

Χώροι κράτησης κρατουμένων
Τέλος, ζητήσαμε από τον Αρχηγό
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ να εξετάσει το αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας όσον αφορά
τους χώρους κράτησης αλλοδαπών με
επιβεβαιωμένα κρούσματα Covid-19.
Ειδικότερα, το Αστυνομικό Τμήμα
Ακράτας έχει ορισθεί ως χώρος φύλα-

ξης ανάλογων περιστατικών, πλην
όμως όπως αναφέρεται στο επισυναπτόμενο έγγραφο της οικείας Ένωσης
από αυτοψία που ενήργησε εκεί δεν
πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις,
με αποτέλεσμα να υπάρχει έκδηλη
ανησυχία στην τοπική κοινωνία όπως
και στους συναδέλφους μας.
Κύριε Αρχηγέ,
Παρακαλούμε όπως, εξετάσετε ενδελεχώς την υποβαλλόμενη πρόταση,
με γνώμονα την ασφαλή λειτουργία
αυτής της μικρής αστυνομικής δομής
που σε συνδυασμό με την υποστελέχωσή της αδυνατεί να ανταποκριθεί
στο εύρος αυτού του έργου και την
ανάθεση της φύλαξης ανάλογων περιστατικών σε αντίστοιχες δομές που
έχουν αυτή τη δυνατότητα».
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ΣΑΜΟΣ

Συμπαράσταση και αλληλεγγύη στους πληγέντες της νήσου Σάμου
ο συνδικαλιστικό μας κίνημα κλήθηκε για
άλλη μια φορά να εκδηλώσει εμπράκτως τα
αισθήματα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας
όλων μας προς το συνάνθρωπο που δοκιμάζεται
από φυσικές και άλλες καταστροφές.
Πριν από λίγο καιρό καλέσαμε τις Πρωτοβάθμιες
Ενώσεις να ανταποκριθούν στην έκκληση της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Καρδίτσας με
αφορμή τις μεγάλες καταστροφές από τα έντονα
καιρικά φαινόμενα στο Νομό Καρδίτσας και τώρα,
επαναλάβαμε το ίδιο, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σάμου,
που ως γνωστόν αντιμετωπίζει μαζί με όλη την σαμιώτικη κοινωνία, τις καταστροφικές επιπτώσεις
του φονικού σεισμού της 30ης Οκτωβρίου 2020.
Με το επισυναπτόμενο έγγραφό της, ειδικότερα,

Τ

η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Σάμου,
αιτείται την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων
συνανθρώπων μας ως ακολούθως:
-Για τον Δήμο Ανατολικής Σάμου μέσω της ιστοσελίδας prayforsamos.gr
-Για τον Δήμο Δυτικής Σάμου: Εθνική Τράπεζα
της Ελλάδος: Δήμος Δυτικής Σάμου
Σκοπός: «Επείγουσα ανάγκη για σεισμό Σάμου»
στον τραπεζικό λογαριασμό: 369/003582-39
IBAN: GR 4301103690000036900358239
Παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε τα μέλη σας,
προκειμένου να υπάρξει η αναμενόμενη ανταπόκρισή τους, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά
την κοινωνική μας αποστολή και τα αισθήματα
αγάπης και προσφοράς προς τους συμπολίτες μας
και δη σε όσους δοκιμάζονται εξαιτίας των συνε-

πειών απρόβλεπτων καταστάσεων και γεγονότων.
Η Ομοσπονδία επίσης, απευθύνθηκε στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ με αφορμή έγγραφο της
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σάμου με θέμα
«Ακούσια νοσηλεία ψυχικά πασχόντων ατόμων.
Συνθήκες προστατευτικής φύλαξης αυτών»:
«Κύριε Αρχηγέ, μια ολοκληρωμένη συνδικαλιστική και θεσμική προσπάθεια της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σάμου, από κοινού με όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς αναφορικά με το ανωτέρω
θέμα, έρχεται να διαταραχθεί από μια εσφαλμένη
απόφαση της διοίκησης που επιτείνει περαιτέρω, αντί
να επιλύει, το ιδιαιτέρως αυτό ευαίσθητο ζήτημα.
Με ποια επιστημονικά και ιατρικά δεδομένα, ο
διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Σάμου κρίνει

πως ένας ασθενής ψυχικά πάσχων θα πρέπει να
παραμείνει ουσιαστικά κρατούμενος και κάτω από
ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες σε μια αστυνομική
υπηρεσία και όχι σε μία ειδική νοσηλευτική μονάδα
όπως ακριβώς έχει επιλεγεί για αυτό τον σκοπό;
Κύριε Αρχηγέ,
Επειδή είστε ενήμερος των πρωτοβουλιών εξεύρεσης οριστικής και νομοθετικής λύσης του θέματος από το σύνολο του συνδικαλιστικού μας κινήματος και ιδίως επειδή γνωρίζετε δια ζώσης το
πρόβλημα και όπως σας το είχε αναδείξει η οικεία
Πρωτοβάθμια Οργάνωσή μας, παρακαλούμε όπως,
παρέμβετε άμεσα προς επίλυσή του και αποφυγή
επανάληψης ανάλογων δυσμενών αποφάσεων της
διοίκησης, που προσβάλλουν βάναυσα την έξωθεν
καλή μαρτυρία του Σώματος».

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Απαγόρευση μετακίνησης αποσπασμένων αστυνομικών λόγω Covid-19
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων, με αφορμή την απαγόρευση της μετακίνησης αποσπασμένων Αστυνομικών
στην Δ.Α. Λέσβου, λόγω των προληπτικών μέτρων
που λαμβάνονται για τον περιορισμό της πανδημίας του Covid-19, ευλόγως θέτει το ερώτημα της
κάλυψης των επιπλέον δαπανών διαμονής και
ημερήσιας αποζημίωσής τους.
Όπως προκύπτει από το έγγραφό της, η υποχρεωτική παράταση της διαμονής των συναδέλ-

Η

φων μας μακράν του τόπου κατοικίας τους, συνεπάγεται οικονομικά έξοδα που πρέπει να καλυφθούν από το δημόσιο προϋπολογισμό και όχι
από τις πετσοκομμένες αποδοχές τους.
Η Ομοσπονδία ζήτησε από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ την άμεση δική του παρέμβαση προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες κάλυψης της σχετικής δαπάνης από το Αρχηγείο της
Ελληνικής Αστυνομίας χωρίς καμία επιβάρυνση

των συναδέλφων μας. Επίσης, μεταφέραμε στον
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ.
Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ το αίτημα της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων για διενέργεια
ελέγχων Covid-19 στο αστυνομικό προσωπικό:
«Κύριε Αρχηγέ, αναφορικά με το ανωτέρω θέμα
σας επισυνάπτουμε το υπ’ αρίθμ. 61/2020 από
12/10/2020 έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Ιωαννίνων και παρακαλούμε για τις
δικές σας θεσμικές ενέργειες προς όλους τους εμ-

πλεκόμενους φορείς ώστε, να διασφαλιστεί η
υγεία των αστυνομικών αλλά και των πολιτών
στην Π.Ε Ιωαννίνων λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ιού Covid-19 και του επιπέδου αυξημένης επιτήρησης (3).
Παρακαλούμε όπως, οι υποβαλλόμενες προτάσεις υιοθετηθούν εν συνόλω, καθότι κινούνται στο
πνεύμα της λογικής και των προβλεπομένων ενεργειών βάσει του υγειονομικού πρωτοκόλλου ανά
περίπτωση».

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Χορήγηση ειδικού οχήματος μεταγωγής ποινικών κρατουμένων
Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας, με έγγραφο της αιτείται,
λόγω πολλαπλών αναγκών τη χορήγηση ενός
ειδικού οχήματος μεταγωγής ποινικών κρατουμένων
προκειμένου να διασφαλιστεί το αστυνομικό προσωπικό που επιχειρεί υπό αυτές τις συνθήκες και μάλιστα
με τον επαπειλούμενο κίνδυνο από την πανδημία
Covid-19, αλλά και πλήθος άλλων πιθανών κινδύνων
από πάσης φύσεως μολυσματικές ασθένειες.
Η Ομοσπονδία μας ζήτησε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ όπως,
σε συνεργασία με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυ-

Η

νομίας, το εύλογο αίτημα της Πρωτοβάθμιας Οργάνωσης τύχει θετικής έκβασης, διότι αναφερόμαστε σε
μια Περιφερειακή Ενότητα με ιδιαιτερότητες όπου, καλείται καθημερινά η Ελληνική Αστυνομία να ανταποκριθεί σε πολλαπλά καθήκοντα τα οποία είναι ευρέως
γνωστά στην συγκεκριμένη περιοχή.
Επίσης, με άλλο έγγραφό μας, σημειώναμε ότι «τα
όλο και αυξανόμενα κρούσματα από τον ιό Covid-19
στο προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, θα πρέπει να προβληματίσουν έντονα όλους
τους συναρμόδιους φορείς και ιδίως την Πολιτική και
Φυσική ηγεσία του Σώματος ώστε, από κοινού να λη-

φθούν τα αναγκαία μέτρα, μέτρα που θα πρέπει να
εστιάσουν ιδίως στην διενέργεια των rapid test και
την αυστηρή τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου.
Γεννάται λοιπόν το ερώτημα για τις προθέσεις της
πολιτείας επί αυτής της απειλής, όπου η διασπορά του
ιού στην ευρύτερη περιοχή φαντάζει ως εφιάλτης για
την δημόσια υγεία αλλά και για το αξιόμαχο των
αστυνομικών δυνάμεων που καλούνται σε καθημερινή βάση να ανταποκριθούν σε πλείστα ζωτικής σημασίας ζητήματα όπως η διαφύλαξη των συνόρων, η
αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, των
φυσικών καταστροφών και άλλων πολλών σε μια ήδη

επιβαρυμένη περιοχή και κρίσιμη για την εθνική
ασφάλεια.
Κύριε Υπουργέ, Θα πρέπει άμεσα οι υποβαλλόμενες προτάσεις της Πρωτοβάθμιας Οργάνωσης μας να
υλοποιηθούν και να μην παρατηρηθεί καμία άλλη καθυστέρηση καθόσον, ο χρόνος ασφυκτιά και η όποια
παράλειψη θα είναι εγκληματική για την δημόσια
υγεία όπως και για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, η οποία καλείται και είναι στην πρώτη γραμμή
του πολέμου και για αυτό το λόγο θα χρειαστεί μέτρα
ενίσχυσης και θωράκισης ώστε αυτή η μάχη να μην
καταστεί άνιση».

ΡΕΘΥΜΝΟ

Αναγνώριση της προσφοράς των αστυνομικών
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρεθύμνου, όπως προκύπτει και από το σχετικό
έγγραφό της, εκφράζει την αγωνία των
μελών της για την έξαρση των κρουσμάτων
Covid-19 εντός του αστυνομικού σώματος και
καλεί την ηγεσία να λάβει όλα τα προσήκοντα μέτρα για να μη θρηνήσουν νεκρό συνάδελφό τους.
Η Ομοσπονδία επισημαίνει εγγράφως προς
τους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ και Υγείας κ. Βασίλειο ΚΙΚΙΛΙΑ ότι: «Είναι βέβαιο ότι η εξάπλωση της πανδημίας σε όλη τη χώρα απαιτεί την μέγιστη δυνατή εγρήγορση εκ μέρους των κεντρικών υπηρεσιών του ΑΕΑ προκειμένου να ικανοποιούνται
άμεσα όλα τα αιτήματα του συνδικαλιστικού μας

Η

κινήματος και σε όλο το φάσμα τους. Είναι αδιανόητο το συνδικαλιστικό μας κίνημα επανειλημμένα να επανέρχεται στα φλέγοντα προβλήματα
και στα διαχρονικά μας αιτήματα για αναγνώριση
της επικινδυνότητας της εργασίας, για αποκατάσταση των αδικιών που υφίσταται ο αστυνομικός
και η κυβέρνηση να συνεχίζει να τον καλεί να
υπομένει την απαράδεκτη κατάσταση που βιώνει.
Γνωρίζετε όμως ότι το Αστυνομικό προσωπικό
που νιώθει ότι η διοίκηση συμμερίζεται τις αγωνίες του και επιλύει προβλήματα, αποδεδειγμένα
εξαντλεί όλες του τις δυνάμεις και υπερβάλει εαυτόν, συμβάλλοντας στη στήριξη του εθνικού συστήματος υγείας, ως υγειονομική ασπίδα της κοινωνίας. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

προκειμένου να τύχουν άμεσης ικανοποίησης τα
αιτήματα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Ρεθύμνου».

Προβλήματα Δ.Α. Ρεθύμνου
Ενημερώσαμε τον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ για το σχετικό αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρεθύμνου:
«Κύριε Υπουργέ, με το επισυναπτόμενο έγγραφό της, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρεθύμνου, επανέρχεται στο διαρκές αίτημα του
συνδικαλιστικού μας κινήματος για αυστηρή τήρηση των ισχυουσών διατάξεων περί εργασίας
και προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων

των αστυνομικών. Όπως προκύπτει από τα εύλογα παράπονα των συναδέλφων μας, στη Δ.Α. Ρεθύμνης το τελευταίο χρονικό διάστημα οτιδήποτε
έχει σχέση με την έκδοση εβδομαδιαίας υπηρεσίας και τα δικαιώματα των αστυνομικών που
απορρέουν απ’ αυτήν, καταστρατηγείται κατά κόρον με αποτέλεσμα οι συνάδελφοί μας να εργάζονται σε συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα! Η διατάραξη της εργασιακής τάξης έγκειται στο ότι μετακινείται διαρκώς αστυνομικό προσωπικό σε άλλους νομούς και χωρίς να συντρέχουν έκτακτες
ανάγκες. Παρακαλούμε, όπως ελέγξετε τα καταγγελλόμενα και μεριμνήσετε για την εφαρμογή του
σχετικού Π.Δ. 394/03-12-2001 «Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας».
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πρόσθετες δυσκολίες και υγειονομικοί κινδύνοι
νημερώσαμε τον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ και τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ.
Μιχαήλ ΑΡΑΜΑΛΑΚΗ για διάφορες παρεμβάσεις
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα, το σωματείο διαμαρτύρεται εντόνως
για τις αποφάσεις ορισμένων διοικητών Υπηρεσιών
της ΓΑΔΘ να διατάξουν την ανάκληση και τη μη
χορήγηση ημερησίων αναπαύσεων το Σαββατοκύριακο, ενόψει της 6ης Δεκεμβρίου και των προβλεπομένων μέτρων τάξης και ασφάλειας. Ή ένσταση του σωματείου μας συνίσταται στο ότι δεν
λαμβάνονται υπόψη οι διαμορφωθείσες συνθήκες
και τα πρωτόκολλα υγιεινής για την προστασία του
αστυνομικού προσωπικού, όταν μάλιστα η αστυνομική οικογένεια θρηνεί τον άδικο χαμό τριών
συναδέλφων μας και ο κίνδυνος πολλαπλασιασμού
των θυμάτων είναι τεράστιος.
Τα ελλιπή μέτρα αντιμετώπισης της νόσου
Covid-19 στην Γ.Α.Δ.Θ. ήταν επίσης ένα άλλο θέμα. «Η Ομοσπονδία μας εγκαίρως και διαβλέποντας το ισχύον καθεστώς με σωρεία εγγράφων σας
είχε καταστήσει ενήμερο, όπως άλλωστε και την
Φυσική μας Ηγεσία, με την επισήμανση πως οι

Ε

αστυνομικοί δεν θα πρέπει να γίνουν βορρά στο
καθήκον, καθώς αυτή η παρωχημένη αντίληψη δεν
αντέχει σε λογική διότι, ο αόρατος εχθρός Covid19 δεν έχει τέτοιες ευαισθησίες. Ναι στο καθήκον
λοιπόν αλλά με αυστηρά μέτρα προστασίας των
συναδέλφων μας και όπως αυτά ορίζονται από το
υγειονομικό πρωτόκολλο αντιμετώπισης της πανδημίας και όχι στις κατά το δοκούν αποφάσεις των
διοικήσεων ανά την επικράτεια.
Κύριε Υπουργέ, εάν η παρέμβασή σας δεν είναι
καταλυτική και αυστηρή παρά τις επανειλημμένες
παρεμβάσεις του συνδικαλιστικού μας κινήματος,
τότε, συμπεραίνεται πως όχι μόνο έχετε υιοθετήσει
αυτές, αλλά σιωπηλώς τις ανέχεστε αδιαφορώντας
αν είναι απάνθρωπες ή όχι».
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, με έγγραφό της, σημειώνει ότι απαιτείται η έκδοση σχετικής εγκυκλίου, προκειμένου να τύχουν
των απαιτούμενων διευκολύνσεων όσοι συνάδελφοι ή συναδέλφισσές μας ανήκουν σε ευπαθείς
ομάδες ή διαμένουν με άτομα που ανήκουν στις
ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη
Covid-19.
Δεδομένου ότι ο Νομός Θεσσαλονίκης, εντάσσεται πλέον στην υψηλή ζώνη επικινδυνότητας και

οι συνάδελφοί μας αντιμετωπίζουν συνολικά πρόσθετες δυσκολίες και υγειονομικούς κινδύνους,
παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας το τεκμηριωμένο αίτημα του σωματείου μας και να προβείτε
στις αναγκαίες διευκρινίσεις για τη χορήγηση αδειών ειδικής απουσίας, παρέχοντας τη δυνατότητα
σε όσους και όσες το αιτηθούν, άμεσα και χωρίς
γραφειοκρατικού τύπου κωλύματα.
Τέλος, το σωματείο ενημερώνει σχετικά για τη
λήξη της σύμβασης για την καθαριότητας των
αστυνομικών υπηρεσιών. Θα πρέπει έγκαιρα οι αρμόδιες υπηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας σε συνεργασία με την Γ.Α.Δ.Θ. να προνοήσουν ώστε, να αποφευχθούν λάθη και παραλείψεις παρελθόντων ετών, που θύμιζαν οι αστυνομικές υπηρεσίες κυριολεκτικά χωματερές με
υπαρκτούς τους κινδύνους για την υγεία των αστυνομικών και των πολιτών.

Βιντεοσκόπηση αστυνομικών
επιχειρήσεων
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης,
επίσης, με έγγραφό της προς την Ηγεσία ζήτησε να
εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα από την έως τώρα
βιντεοσκόπηση των αστυνομικών επιχειρήσεων.

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. απέστειλε το σχετικό έγγραφο στο
Υπουργείο, τονίζοντας ότι καταγράφονται οι παρατηρήσεις του προεδρείου για την εφαρμογή του μέτρου της καταγραφής των αστυνομικών επιχειρήσεων με κάμερα ώστε να μην διαστρεβλώνονται τα
πραγματικά περιστατικά και να σταματήσουν οι
άδικες κριτικές και καταγγελίες εις βάρος των
αστυνομικών, σύμφωνα και με την πρόταση που
είχε υποβάλλει το σωματείο για την τοποθέτηση ενσωματωμένων μικρο-καμερών (bodycam) στις
στολές των Αστυνομικών.
Η διαδικασία εφαρμογής του μέτρου αυτού,
ωστόσο, στα μέτρα τάξης της 6ης Δεκεμβρίου,
προσφέρεται για την εξαγωγή κρίσιμων συμπερασμάτων που άπτονται της αποτελεσματικότητάς της
και κυρίως της ασφάλειας των αστυνομικών.
Επειδή είναι εύλογο να υπάρχουν ερωτηματικά
και απορίες για την υλοποίηση ενός ιστορικού εγχειρήματος με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, φρονούμε ότι η αρμόδια υπηρεσία πρέπει να
αξιολογήσει τα πρώτα δείγματα της νέας αυτής
αστυνομικής αρμοδιότητας προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιόπιστη συνέχισή της, με γνώμονα
την προστασία τόσο του δημοσίου συμφέροντος
όσο και της ασφάλειας των συναδέλφων μας.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Έντονη διαμαρτυρία των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων
Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας

ι Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Ευβοίας, Ευρυτανίας και Φθιώτιδας, θέτουν καίρια
ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση του
Αρχηγείου για άμεση μετακίνηση στην Αθήνα, των
Διμοιριών Υποστήριξης των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ευβοίας, Ευρυτανίας και Φθιώτιδας στο πλαίσιο
της λήψης μέτρων τάξης ενόψει της επετείου του
Πολυτεχνείου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο μεγάλος κίνδυνος μόλυνσης των συναδέλφων μας από
τον Covid-19. Μάλιστα, όπως σημειώνει η Π.Ο.ΑΣ.Υ.
στο σχετικό της έγγραφο προς τον κ. Αρχηγό της

Ο

καραντίνα ακριβώς για να αποτραπεί η διασπορά της
νόσου. Άραγε, αυτός ο εύλογος προβληματισμός και
η αγωνία που εκφράζεται από τις Ενώσεις μας δεν
είναι αρκετά για να σηματοδοτήσουν μια υπεύθυνη
στάση εκ μέρους όσων λαμβάνουν αποφάσεις που
προσκρούουν στην κοινή λογική και υπονομεύουν
τόσο την προσωπική ασφάλεια των συναδέλφων μας
όσο και γενικότερα το αξιόμαχο του αστυνομικού
σώματος, το οποίο με το ρυθμό εξάπλωσης της νόσου εντός αυτού δεν απέχει πολύ από το «κόκκινο»;
Παρακαλούμε, επομένως να επανεξετάσετε την από-

φασή σας, θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητα των
ενεργειών σας την εφαρμογή των υγειονομικών
πρωτοκόλλων και για το αστυνομικό προσωπικό, βάζοντας οριστικά τέλος σε τραγελαφικά, πλην όμως
επικίνδυνα φαινόμενα του παρελθόντος, όπου στο
όνομα μιας απροσδιόριστης απειλής της δημόσιας
τάξης, αποφασίζεται η υπερσυγκέντρωση αστυνομικών δυνάμεων μόνο και μόνο για να υπάρχει ως άλλοθι για τη διοίκηση η υπεροχή των αριθμών αντί του
ζητουμένου, που είναι η αποτελεσματικότητα των
όποιων επιχειρησιακών σχεδίων.

ΑΡΤΑ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

Επιβεβαιωμένο κρούσμα
Covid-19 σε κρατούμενο

Χορήγηση υλικοτεχνικής υποδομής
και μέσων στη Διεύθυνση
Αστυνομίας Θεσπρωτίας

ητήσαμε από τον Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ να
λάβει υπόψη του τις καταγγελίες της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας με
αφορμή τις καταγγελίες για κρούσμα Covid-19:
«Η Ομοσπονδία μας επανέρχεται για πολλοστή φορά στο θέμα της διαχείρισης του προβλήματος της πανδημίας και των ενεργειών από την
πλευρά της διοίκησης, όπου δυστυχώς διαφαίνεται μια επιπολαιότητα στον όλο σχεδιασμό παρά τη λήψη αυστηρών μέτρων που προτάσσει η
πολιτεία για τη μη διασπορά του ιού Covid-19.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας με
το επισυναπτόμενο έγγραφό της κρούει τον
κώδωνα του κινδύνου αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, με φυσικό επακόλουθο να πηγάζει
έντονος προβληματισμός τόσο στην οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας όσο και στο σύνολο των

Z

Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία
τους αφού έχουν πέσει στο κενό οι εκκλήσεις του
συνδικαλιστικού μας κινήματος για αυστηρή τήρηση
των υγειονομικών πρωτοκόλλων με αποτέλεσμα το
αστυνομικό σώμα να μετρά ήδη εκατοντάδες κρούσματα, μεταξύ αυτών δε και αστυνομικοί της Φθιώτιδας και της Ευρυτανίας. Επιπροσθέτως, καταγγέλλουν ότι είναι ακατανόητη η συγκεκριμένη απόφαση
από τη στιγμή που έχουν απαγορευτεί οι οποιεσδήποτε συγκεντρώσεις και η χώρα ολόκληρη τελεί σε

υπηρεσιών της χώρας αλλά και στο συνδικαλιστικό μας κίνημα διότι η ανυπαρξία μέριμνας
και τήρησης των προβλεπόμενων καθίσταται
εγκληματική με απρόβλεπτες συνέπειες για την
δημόσια υγεία, λες και οι συνάδελφοί μας θεωρούνται αναλώσιμοι και βορρά πάντοτε στο
καθήκον.
Κύριε Υπουργέ,
Τα όρια ανοχής και αντοχής στερεύουν, η
πανδημία είναι ένας αόρατος εχθρός που δεν
αντιμετωπίζεται με ημίμετρα και γιατροσόφια,
επιβάλλεται σωφροσύνη, επαγγελματισμός και
υπεύθυνη αντιμετώπιση, ειδάλλως η κοινωνία
θα βρεθεί εκτεθειμένη στον κίνδυνο και η Ελληνική Αστυνομία αποδεκατισμένη σε έμψυχο
δυναμικό. Τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου τώρα σε όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες. Η
προσωπική ευθύνη ισχύει για όλους».

αλέσαμε τον Αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ να αποδεχθεί το αίτημα της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσπρωτίας
για άμεση χορήγηση υλικοτεχνικής υποδομής
και μέσων στη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσπρωτίας:
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσπρωτίας, προβάλλει ως αναγκαία την χορήγηση μέσων και υλικών για τις υπηρεσίες πρώτης γραμμής που επιχειρούν τόσο εντός των ορίων της
οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας, όσο και στη
μεθόριο του Έβρου που μετακινούνται συχνά
για την αντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών.

Κ

Η διασφάλιση και προστασία του Αστυνομικού Προσωπικού θα πρέπει να τυγχάνει άμεσης
προτεραιότητας και προς τούτο, το Αρχηγείο της
Ελληνικής Αστυνομίας να ενστερνιστεί άμεσα τις
αγωνίες των Πρωτοβάθμιων Οργανώσεών μας
και όπως αυτές διατυπώνονται στα επισυναπτόμενα έγγραφα τους, με σκοπό την θωράκιση και
την εξάλειψη των δυνητικών κινδύνων που παρουσιάζονται κατά την άσκηση των καθηκόντων
μας.
Άλλωστε, αυτό αποτελεί πάγια και διαχρονική
υποχρέωση της διοίκησης και όχι μια αναγκαιότητα που επιβάλλεται μόνο και μόνο από τις συνεχείς παρεμβάσεις και υπενθυμίσεις του συνδικαλιστικού μας κινήματος.
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Διευκρινίσεις για τα μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας επισήμανε τη
σύγχυση που προκαλούν ορισμένες αποφάσεις της διοίκησης σε
σχέση με τα μέτρα και τις ρυθμίσεις για
την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid19 και ζήτησε την έκδοση σχετικής διαταγής που θα αποσαφηνίζει ανά περίπτωση αλλά και θα εξειδικεύει τις περι-

Η

θαιρεσίας, μη χρηστής διοίκησης και
εώλων ερμηνειών που βιώσαμε από το
μήνα Μάρτιο και εντεύθεν όσο διαρκούσαν τα πρώτα μέτρα περιορισμού, με
σκηνές απείρου κάλους που σε πολλές
των περιπτώσεων διατάραξαν την εύρυθμη λειτουργία των αστυνομικών
υπηρεσιών.
«Κύριε Αρχηγέ,

Εκτιμούμε ότι, τα αντανακλαστικά της
αρμόδιας Διεύθυνσης του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας θα είναι άμεσα αυτή τη φορά, με γνώμονα την τήρηση των
μέτρων, την διασφάλιση της δημόσιας
υγείας των πολιτών αλλά και των αστυνομικών, ιδίως δε των ευπαθών ομάδων
εντός του σώματος και τη διευκόλυνση
των γονέων συναδέλφων μας μέσω ενός

ευέλικτου ωραρίου προσαρμοσμένου στις
ανάγκες του οικογενειακού και υπηρεσιακού προγραμματισμού»
Σε συνέχεια των ανωτέρω, εκδόθηκε
το υπ’ αρίθ. 1647/20/2602313 από
27/11/2020 έγγραφο της Διεύθυνσης
Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α., το
οποίο απαντά σε ερωτήματα που απασχολούν το αστυνομικό προσωπικό.

ΒΟΙΩΤΙΑ

ΛΑΚΩΝΙΑ

Συνθήκες τραγικές και επικίνδυνες
για την σωματική και ψυχική υγεία

Αναμένουμε την επίλυση
των προβλημάτων μας

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βοιωτίας ανέδειξε τις συνθήκες εργασίας του αστυνομικού προσωπικού στην Δ.Α. Βοιωτίας και
η Ομοσπονδία μας κάλεσε τον Αρχηγό
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο
κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ να εξετάσει
τις καταγγελίες:
Κύριε Αρχηγέ,
Η συνεχής και αδιάλειπτη προσπάθεια
του συνδικαλιστικού μας κινήματος,
φαίνεται, πως προσκρούει σε παρωχημένες αντιλήψεις των διοικούντων στις
αστυνομικές υπηρεσίες, οι οποίοι δεν
δείχνουν ίχνος σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και κατ' επέκταση των
αναγκών του αστυνομικού προσωπικού.
Οι συνθήκες εργασίας στην ανωτέρω
Διεύθυνση Αστυνομίας είναι τραγικές
και επικίνδυνες για την σωματική και
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πτώσεις αυτές, δηλ. για το ποιοι αστυνομικοί εμπίπτουν και έχουν το δικαίωμα χρήσης των διατάξεων περί αδειών.
Η Ομοσπονδία μας με έγγραφό της
προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας ζήτησε από την πλευρά της να
απαντηθούν μέσω της υπό έκδοσης
διαταγής τα ερωτήματα που τίθενται
ώστε, να αποφευχθούν φαινόμενα αυ-

ψυχική υγεία των συναδέλφων μας,
όπως άλλωστε καταγγέλλεται από την
οικεία Πρωτοβάθμια Οργάνωσή μας, το
έγγραφο της οποίας σας κοινοποιούμε
ώστε να λάβετε γνώση των πεπραγμένων εκεί.
Κύριε Αρχηγέ,
Τα Προεδρικά Διατάγματα θεσπίστηκαν για να τηρούνται και όχι για να καταστρατηγούνται από συμπεριφορές της
διοίκησης που αγγίζουν τα όρια της μη
χρηστής άσκησης των καθηκόντων τους
και που σε πολλές των περιπτώσεων
μάλιστα ξεπερνούν ακόμη και τα όρια
των ποινικών επιπτώσεων.
Δυστυχώς, η επίκληση έκτακτων γεγονότων είναι μία επίφαση της διοίκησης, που έρχεται να καλύψει την δική
της ανεπάρκεια, βρίσκοντας πρόσφορο
έδαφος στις μέχρι σήμερα παρεμβάσεις

του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας που σε ανάλογα ζητήματα ανά την
επικράτεια ήταν χλιαρές ως και ανύπαρκτες, με αποτέλεσμα να διαιωνίζεται μια
κατάσταση παράνομων αποφάσεων διαταγών με τραγικά αποτελέσματα.
Επειδή δε, το έγγραφο - καταγγελία
φωτογραφίζει τις επόμενες κινήσεις της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βοιωτίας και προκειμένου να αποφευχθούν
δυσάρεστες εξελίξεις για το σώμα της
Ελληνικής Αστυνομίας παρακαλούμε
όπως, εξετάσετε ενδελεχώς τα καταγγελλόμενα και σε θετική περίπτωση να
ασκήσετε τα δέοντα, τηρώντας τις διατάξεις, τα νομοθετήματα αλλά και την
εργασιακή ειρήνη, τα οποία αποτελούν
την κορωνίδα του αγώνα μας διαχρονικά και οφείλουμε να προστατεύσουμε
με κάθε κόστος και μέσο.

ατόπιν σχετικού αιτήματος της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λακωνίας ενημερώσαμε
τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ για τα αιτήματά της, όπως αυτά
υποβλήθηκαν στον Διευθυντή Αστυνομίας Λακωνίας Αστυνομικό Διευθυντή κ. Βασίλειο ΤΣΙΓΑΡΙΔΗ:
«Η Ένωσή μας, από ιδρύσεως της
[1989], όντας από τα ιδρυτικά μέλη
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων [Π.Ο.ΑΣ.Υ.],
εφαρμόζει πιστά το καταστατικό της,
με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο,
για την πραγματοποίηση του σκοπού
της, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Συντάγματος, ακολουθώντας – εφαρμόζοντας δημοκρατικές διαδικασίες,
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έχοντας ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό σε όλες τις ενέργειές της.
Σκοπός της Ένωσής μας, μεταξύ
άλλων, είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών συμφερόντων των μελών της, καθώς και η προστασία των μελών της από παραβιάσεις νόμων και κανονισμών από τα
διάφορα επίπεδα διοικήσεως της
ΕΛ.ΑΣ.
Κύριε Διευθυντά, ύστερα και από
την πρόσφατη συνάντησή μας στο
γραφείο σας, αναμένουμε την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων τα οποία
σας έχουμε γνωρίσει με το υπ’ αριθμό
302/9/24 από 25/09/2020 έγγραφό μας, προς όφελος των μελών
μας, της υπηρεσίας και της τοπικής
κοινωνίας γενικότερα».

ΔΡΑΜΑ

Η υπηρεσία δεν φρόντισε εγκαίρως να θωρακίσει το αστυνομικό προσωπικό
ο Σωματείο Αστυνομικών Υπαλλήλων Δράμας, με έγγραφό του, αναφέρεται στους αυξημένους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι
συνάδελφοί μας - μέλη του, υπηρετούντες σε μια
Διεύθυνση Αστυνομίας η οποία ήδη καταγράφει
μεγάλο αριθμό παθόντων.
Η Ομοσπονδία μας ενημέρωσε τον Αρχηγό της
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ
ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ ότι «όπως γνωρίζετε, η Δράμα είχε
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τεθεί σε συναγερμό πολύ πριν το γενικευμένο
«κλείσιμο» και οι αστυνομικές υπηρεσίες είχαν να
αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα αφού η υπηρεσία δεν φρόντισε εγκαίρως να θωρακίσει το
αστυνομικό προσωπικό από τον Covid-19 μέσω
των προληπτικών εξετάσεων (τεστ ανίχνευσης
κ.λπ.).
Μάλιστα, το σωματείο καταγγέλλει ότι παρά ταύτα, ακόμα και σήμερα δεν έχει διευθετηθεί το πρό-

βλημα της φύλαξης κρατουμένων σε ειδικό διαμορφωμένο θάλαμο, ο οποίος στεγάζεται στην ορθοπεδική πτέρυγα του Γ.Σ. Δράμας. Η ανωτέρω
πτέρυγα έχει μετατραπεί σε πτέρυγα αναφοράς και
νοσηλείας περιστατικών Covid-19 και ενώ η είσοδος στους προαναφερόμενους νοσοκομειακούς
χώρους απαγορεύεται ρητά, αστυνομικοί της Δ.Α.
Δράμας είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται εκεί για
τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας των κρατουμένων,

χωρίς όμως να έχουν εφοδιαστεί με την ειδική
στολή προστασίας.
Κύριε Αρχηγέ,
Παρακαλούμε όπως δώσετε άμεσα τις ενδεικνυόμενες εντολές σας για την τήρηση των μέτρων
προστασίας των συναδέλφων μας, διότι αν δεν αντιμετωπιστεί η κατάσταση, δεν απέχει μακριά η
στιγμή που θα μπει «λουκέτο», συνολικά, στην τοπική αστυνομία.

ΡΟΔΟΠΗ

ΑΡΚΑΔΙΑ

Προτάσεις για την προστασία
των αστυνομικών από τον ιό Covid-19

Προβλήματα Α.Τ.
Μεγαλόπολης

νημερώσαμε τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας
και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Νικόλαο ΧΑΡΔΑΛΙΑ και
τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο
κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ για τις προτάσεις της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης αναφορικά με τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής των αστυνομικών:
«Κύριε Υφυπουργέ, Κύριε Αρχηγέ,
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης θέτει μια
σειρά από ερωτήματα που εστιάζουν στον τομέα της ασφάλειας και της υγιεινής των αστυνομικών ώστε να τηρηθούν
όλες οι προβλεπόμενες εκ του πρωτοκόλλου διαδικασίες
και όπως αυτές ορίζονται από τον Ε.Ο.Δ.Υ.
Εξυπακούεται πως ο τομέας της πρόληψης είναι ο πλέον
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καταλυτικός για την αποφυγή της διασποράς στο αστυνομικό προσωπικό και κατ' επέκταση στην Περιφερειακή
Ενότητα της Ροδόπης μια περιοχή που έχει επιβαρυνθεί ιδιαίτερα με το ιικό φορτίο Covid-19.
Κύριε Υφυπουργέ, Κύριε Αρχηγέ,
Σε αντιστάθμισμα όλων των ανωτέρων παρακαλούμε
όπως, υιοθετήσετε τις υποβαλλόμενες προτάσεις της Πρωτοβάθμιας Οργάνωσης μας καθότι κινούνται στο πνεύμα
της λογικής και της ορθής προσέγγισης του προβλήματος,
παρακάμπτοντας όλες τις τυχόν διοικητικές δυσλειτουργίες
που ανακύπτουν στον δημόσιο τομέα, που στην συγκεκριμένη όμως περίπτωση δεν συγχωρούνται και χαρακτηρίζονται ως εγκληματικές».

νημερώσαμε τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ για το αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αρκαδίας και ειδικότερα για την επανεξέταση της διαταγής για τις
αποσπάσεις αστυνομικών από το Α.Τ. Μεγαλόπολης προς ενίσχυση της Δ.Α.
Μεσσηνίας.
Είναι εύλογο να επιζητείται η κάλυψη των αναγκών αστυνόμευσης μιας περιοχής, προφανώς όμως, όχι εις βάρος μιας άλλης και εν προκειμένω της περιοχής που αναφέρει το σωματείο μας. Το ζητούμενο είναι η επίλυση των προβλημάτων να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκαλούνται εσωτερικά
προβλήματα και διχαστικές πρακτικές, ιδίως δε να μην καλλιεργείται η πλασματική εντύπωση περί βελτίωσης της κατάστασης, όταν όλοι γνωρίζουμε ότι
η υποστελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών θα αντιμετωπιστεί με γενναίες
προσλήψεις αστυνομικών υπαλλήλων.
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εκΚΕΝΤΡΙκός
Η πανδημία έπληξε δυστυχώς και την
αστυνομική μας οικογένεια. Τρεις συνάδελφοί μας έχασαν τη ζωή τους μετά από τη μάχη
που έδωσαν για τη ζωή σε ΜΕΘ, ενώ αν προσθέσουμε και τους δυο νεκρούς το καλοκαίρι ενώ
κατευθύνονταν στην περιοχή που είχε ξεσπάσει
πυρκαγιά, φέτος τα θύματα είναι πέντε! Τραγικότερος δε ο απολογισμός αν προσμετρηθούν και οι
τραγωδίες που συντελέστηκαν εκτός υπηρεσίας.
Από αρχές Μαρτίου έχουν κατανεμηθεί
με μέριμνα του Αρχηγείου, στις αστυνομικές Υπηρεσίες όλης της χώρας 3.799.121
υγειονομικά κ.λπ. υλικά, ως ακολούθως:
1.963.560 μάσκες μιας χρήσης, 1.724.200
γάντια μιας χρήσης, 76.120 λίτρα αντισηπτικού, 24.325 φόρμες προστασίας, 6.000 προστατευτικά διαχωριστικά plexiglass, 2.725
προστατευτικές ασπίδες προσώπου, 1.763 γυαλιά προστασίας και 428 θερμόμετρα. Ο εφοδιασμός των αστυνομικών Υπηρεσιών με υγειονομικό υλικό θα συνεχιστεί με βάση τον σχετικό προγραμματισμό, ανακοίνωσε το Αρχηγείο.
Άραγε, αν δεν είχε πιέσει από την αρχή το
συνδικαλιστικό μας κίνημα, πόσο διαφορετικοί
θα ήταν αυτοί οι αριθμοί;
Οι αριθμοί που αποτυπώνουν το εύρος
του αστυνομικού έργου είναι τεράστιοι
και η προσπάθεια γιγαντιαία. 1.382.335 άτομα
και 967.031 οχήματα ελέγχθηκαν τον Νοέμβριο
σε ολόκληρη την Ελλάδα. Περισσότεροι από το
10% του πληθυσμού, σχεδόν το 20% των οχημάτων. Αυτή είναι μόνο η μια όψη της εμπλοκής
της αστυνομίας στην εκτεταμένη προσπάθεια του
κράτους για την αναχαίτιση της πανδημίας. Προσεχώς, με το σχέδιο εμβολιασμού του πληθυσμού που φέρει την κωδική ονομασία ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, πάλι η Ελληνική Αστυνομία θα κληθεί να
προσφέρει τις υπηρεσίες της. Στην πρώτη γραμμή πάντα, με την ελπίδα ότι η πολιτεία θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της έναντι των αστυνομικών, τόσο για το εμβόλιο όσο και για τις οικονομικές της δεσμεύσεις.

Νέος πρόεδρος στην EuroCop

Νέος πρόεδρος στην EuroCop o κ. Calum
Steele. Η Ομοσπονδία απέστειλε την
ακόλουθη επιστολή:
Με την παρούσα επιστολή μας θέλουμε να
σας συγχαρούμε για την εκλογή σας στην
θέση του Προέδρου της Eurocop εκφράζοντας την βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε πλήρως στα καθήκοντα σας, διαβεβαιώνοντας σας ταυτόχρονα την αμέριστη
συμπαράσταση μας μέσω του εκλεγμένου
αντιπροσώπου μας στην Εκτελεστική Επιτροπή κ. Σταματάκη Γιώργου.
Ευχόμαστε υγεία, καλή δύναμη και κάθε
καλό.

Την πολιτική που θα εφαρμόσει το
2021 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, παρουσίασε στη
Βουλή, στη συζήτηση επί του σχεδίου νόμου
«Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021». Παράγονται τρία θεμελιώδη κείμενα ώστε να αποτελέσουν δημόσια,
δεσμευτικά, τους πυλώνες της αστυνομικής
δράσης, είπε. Σε λίγες εβδομάδες θα δοθεί στη
δημοσιότητα το νέο επιχειρησιακό δόγμα για
την διαχείριση των συναθροίσεων. Θα ακολουθήσει η λευκή βίβλος της εσωτερικής ασφάλειας, που είναι η δημόσια εκδοχή της αντεγκληματικής πολιτικής. Τέλος, μέχρι τον Ιούνιο
του 2021 θα ολοκληρωθεί η διαδικασία παραγωγής νέου δόγματος εσωτερικής ασφάλειας
στη χώρα, δηλαδή του θεμελιακού κειμένου της
ελληνικής Πολιτείας για την ασφάλεια κοινωνίας και πολιτών!
Πολλές φορές έχουμε ακούσει μεγαλόπνοα σχέδια, ελπίζουμε αυτή τη φορά να
μη μείνουμε πάλι στα χαρτιά, όπως εν προκειμένω με τα σχέδια για την παιδεία, τη διοίκηση
και το προσωπικό. Ο Υπουργός είπε ότι «ένα
τριπλό σχέδιο είναι σε εξέλιξη. Η εκπαίδευση θα

«Το Σώμα Επιθεώρησης
και Ελέγχου Καταστημάτων
Κράτησης, πιστεύω, ότι είναι
μία ορθή επιλογή για την πάταξη
της εγκληματικότητας
εντός των φυλακών και
της κάθε είδους εστίας διαφθοράς
που έχει “εκκολαφθεί”
εδώ και πολλά χρόνια».
αλλάξει με νόμο στο πρώτο τρίμηνο. Θα ακολουθήσει η αναδιοργάνωση της δομής του αρχηγείου, δηλαδή η της επιτελικής λειτουργίας
του Σώματος. Και τέλος, σαν κατάληξη των παραπάνω, έρχεται η αλλαγή στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή η σύγχρονη διοίκηση και ενασχόληση με τις γυναίκες και άνδρες
του Σώματος».
Αλλαγές έρχονται και στο κεφάλαιο
επικοινωνία. Σαν συνέπεια, η Αστυνομία θα αποκτήσει εξωστρέφεια, δημοσιότητα
και μορφές λογοδοσίας. Γι αυτό, το 2021 σχεδιάζεται η μελέτη και πλήρης αλλαγή των συμβόλων, μεθόδων και διαδικασιών επικοινωνίας
της Αστυνομίας.
Μετά την «ΟΔΟΣ», την υπηρεσία εφαρμογής του νόμου για τις διαδηλώσεις,
έρχεται η ομάδα για τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα
που προβλέπεται να αρχίσει στα μέσα του 2021,
σύμφωνα πάντα με το σχεδιασμό της κυβέρνησης.
Από τους πρυτάνεις των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων έχουν διατυπωθεί ενστάσεις, το ίδιο και η
Ομοσπονδία μας, έχει εκφράσει επιφυλάξεις ως
προς την εμπλοκή της Ελληνικής Αστυνομίας.

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

«Η βία, με όποιο άλλοθι και αν
ασκείται από την Κυβέρνηση
Μητσοτάκη, είτε με άλλοθι την τάξη,
είτε με άλλοθι τον κορωνοϊό,
είναι μία πολιτική που δεν φέρνει
αποτελέσματα και συνθήκες ειρήνης
και δημοκρατίας, αλλά το μόνο
που επιτυγχάνει είναι να γεννά βία».

Χρήστος Σπίρτζης
Τoμεάρχης Προστασίας του Πολίτη
Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ

ΑΤ-ΑΞΙΕΣ

Νέα εποχή για την ΕΛ.ΑΣ. το 2021
ατά την ομιλία του Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στη
Βουλή, στη συζήτηση επί του σχεδίου νόμου «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021», ακούστηκαν πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα που συνηγορούν υπέρ του
ότι το 2021 μπορεί να αποτελέσει μια νέα εποχή
για την Ελληνική Αστυνομία, αν όλα πάμε καλά
βεβαίως με τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης.
Ο Υπουργός είπε, μεταξύ άλλων: Προσπαθούμε
να μάθουμε από όσα συμβαίνουν και να εκμεταλλευθούμε όσα αλλάζουν. Γιατί το ξαναλέω θα είναι
νέα εποχή. Ο σχεδιασμός που σας παρουσίασα
στην αστυνομία, στις φυλακές, στην πολιτική προ-
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στασία φιλοδοξεί να έχει πολύ βαρύ θεσμικό αποτύπωμα. Γιατί η δημοκρατία πρέπει να αντέξει. Για
να αντέξει πρέπει η ασφάλεια , το αίσθημα ασφάλειας, που τώρα απειλείται υγειονομικά , να ενισχυθεί, να εξασφαλισθεί. Ο αυταρχισμός καραδοκεί στην αδυναμία της δημοκρατίας να διασφαλίσει
προστασία και να προσφέρει ασφάλεια. Να αφήσουμε λοιπόν τις σκιαμαχίες των ξεπερασμένων
διλημμάτων, τις αμηχανίες των συνθημάτων που
δεν έχουν αύριο. Εδώ θα γυρίσει, όχι ο Κολωνός
και τα Εξάρχεια, δηλαδή ο μικρόκοσμος του παρατεταμένου μεταπολιτευτικού μας χωριού, αλλά η
ανθρωπότητα ολόκληρη, σε νέους γεωπολιτικούς
συσχετισμούς, ευκαιρίες και ανταγωνισμούς. Μια

πανδημία άλλαξε στην Ευρώπη τα μνημόνια. Θα
μείνουμε να τα μνημονεύουμε ή θα αξιοποιήσουμε
το μερίδιο μας στη νέα εποχή; Αυτό είναι σήμερα
το δίλημμα, η γραμμή που χωρίζει το μπροστά από
το πίσω. Δική μας δουλειά στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, είναι να πάρουμε μέρος στην αλλαγή, εξασφαλίζοντας την προστασία και προστατεύοντας την ασφάλεια των πολιτών».
Πολλά μπορεί κανείς να προσθέσει σε όλα αυτά, όπως επί παραδείγματι οι παρατηρήσεις του
Προέδρου της Ομοσπονδίας μας στην εκπομπή
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (14-12-20) για την
αισιοδοξία που εκπέμπει η δρομολόγηση ικανοποιητικών λύσεων σε ορισμένα βασικά μας αιτή-

ματα το 2020 και κυρίως το 2021 (εκπαίδευση,
βαθμολόγιο, οδοιπορικά, νυχτερινά κλπ). Μπορεί
να υπάρχει καθυστέρηση σε ορισμένα θέματα,
όπως είπε ο κ. Γρηγόρης Γερακαράκος, υπάρχει
ωστόσο η πολιτική βούληση αλλά και η προσμονή
ότι θα βρούμε ανταπόκριση. Είμαστε αισιόδοξοι
ότι ο αγώνας μας δεν θα πάει χαμένος. Ακόμα και
για τα μισθολογικά ζητήματα, για τις αποφάσεις
του ΣτΕ, για την αναγνώριση της επικινδυνότητας
της εργασίας κ.λπ., ο χρόνος λειτουργεί υπέρ
μας. Η πανδημία, μπορεί να έδρασε αρνητικά ως
προς το πάγωμα των διαδικασιών, η Ομοσπονδία
εργάζεται όμως αθόρυβα και το νέο έτος θα παραχθούν θετικά αποτελέσματα.

