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ΛΟΝΔΙΝΟ

Την παραίτησή της υπέβαλε η αρχηγός της αστυνομίας του Λονδίνου Κρεσίντα Ντικ μετά τις κατηγορίες του δημάρχου της βρετανικής πρωτεύουσας,
Σαντίκ Καν, ότι δεν κατάφερε να ξεριζώσει τον ρατσισμό, τον σεξισμό και άλλα προβλήματα που υπάρχουν στο σώμα.

Συναδέλφισσες,
συνάδελφοι
Το 2022 ευχόμαστε όλοι
και όλες να είναι μια χρονιά
ορόσημο για την Ελληνική
Αστυνομία και την
Ομοσπονδία μας.
Πολλά και διάφορα
προβλήματα μας εμποδίζουν
να κάνουμε το άλμα στο
μέλλον. Χρόνιες
παθογένειες καθηλώνουν
τον αστυνομικό οργανισμό
και απαιτούν γενναίες
αποφάσεις για την
αντιμετώπισή τους.
Το συνδικαλιστικό μας
κίνημα αγωνίζεται σταθερά
για την προάσπιση των
εργασιακών μας
δικαιωμάτων, για μια
καλύτερη υπηρεσιακή ζωή,
για μια πιο αποτελεσματική
υπηρεσία, αντάξια των
προσδοκιών των
συνανθρώπων μας.

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
Γεώργιος Σταματάκης
Γραμματέας Δημοσίων 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».

Καταγγελίες για «υπηρεσιακά παράδοξα»…
ε σοβαρές καταγγελίες για αποφάσεις της διοίκησης προχώρησε η Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής, οι οποίες τέθηκαν
υπόψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ και του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ.
Οι καταγγελίες αφορούν «την αξιοπιστία της διοίκησης
και την αποτελεσματικότητα των αστυνομικών δυνάμεων
που διατίθενται για την αστυνόμευση στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, όπου
η εγκληματικότητα έχει εκτοξευτεί στα ύψη και η ανησυχία των συμπολιτών μας επιδεινώνεται επίσης δραματικά. Παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες για λήψη αποτελεσματικότερων μέτρων, η κατάσταση δεν ανταποκρίνεται σε όσα τεχνηέντως προβάλλονται από διάφορα
κέντρα, αλλά συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, όπως συνάγεται και από τα τελευταία κρούσματα ακραίας δράσης
συμμοριών σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Αττικής.
Επειδή οι καταγγελίες είναι συγκεκριμένες και έχουν
άμεσες επιπτώσεις τόσο στην αξιοπιστία της διοίκησης
για τις αποφάσεις που λαμβάνει όσο και στην ψυχολογία του αστυνομικού προσωπικού που δεν του αρμόζει να τυγχάνει τέτοιας αντιμετώπισης, σας καλούμε
να λάβετε άμεσα δραστικά μέτρα που θα στοχεύουν
αφενός στην εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας στη
Δυτική Αττική, αφετέρου δε στην προστασία του αστυνομικού προσωπικού από τους τρομερούς κινδύνους
που αντιμετωπίζει νύχτα-μέρα στις πλέον επικίνδυνες,

Σ

εγκληματολογικά, περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής».
Η Ομοσπονδία επανήλθε σημειώνοντας ότι «οι σοβαρές καταγγελίες της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής για περιπολικά φαντάσματα, τα
οποία δήθεν περιπολούν και αστυνομεύουν τις γειτονιές της Δυτικής Αττικής, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα
καθώς δύο μέρες τώρα το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας
“ποιούν την νήσσαν”.
α) Για ποιον λόγο δεν έχει ακόμα διαταχθεί έρευνα
για ένα μείζον θέμα που έχει να κάνει με την ασφάλεια
χιλιάδων πολιτών;
β) Ποιος ή ποιοι επινόησαν αυτή την εξωπραγματική
εξαπάτηση των πολιτών και των αστυνομικών της Δυτικής Αττικής;
γ) Υπήρχαν κάποιοι που γνώριζαν και σιωπούσαν;
Και αν ναι, για ποιον λόγο;
Η Ομοσπονδία μας, συντάσσεται και στηρίζει την
προσπάθεια της Πρωτοβάθμιας Ένωσης για την αποκάλυψη κάθε πράξης και απόφασης που δεν συνάδει
με το καλώς εννοούμενο υπηρεσιακό και δημόσιο
συμφέρον και πιστή στις αρχές της, από ιδρύσεώς της,
παλεύει καθημερινά για μία Αστυνομία που να λειτουργεί με διαφάνεια, αξιοπρέπεια και νομιμότητα, αρχές
τις οποίες ούτε ποτέ διαπραγματεύθηκε και ούτε πρόκειται να το κάνει.
Απαιτούμε άμεση διερεύνηση των εν λόγω καταγγελιών και απόδοση ευθυνών όσο ψηλά κι αν βρί-

σκονται, γιατί μόνο έτσι θα διαφυλάξουμε ως “κόρη
οφθαλμού” την εμπιστοσύνη της κοινωνίας στον Έλληνα αστυνομικό».
Με βάση, επίσης, καταγγελία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, «εκτός της προσωπικής
φρουράς που διατίθεται σε Επίτιμο Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, τυγχάνει υψηλής προστασίας η οικία του, με τη διάθεση, σε 24ωρη βάση, της απαιτούμενης αστυνομικής δύναμης.
Το γεγονός συνιστά άλλο ένα «υπηρεσιακό παράδοξο», τόσο ως προς την γαλαντομία της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας έναντι των πραγματικών αναγκών αστυνόμευσης και προστασίας του πληθυσμού
από τους εγκληματίες, όσο και ως προς την διασφάλιση των συνθηκών εργασίας των αστυνομικών που
διατίθενται σε μια άκρως επικίνδυνη αποστολή χωρίς
τα προβλεπόμενα μέσα (πεπαλαιωμένο όχημα κ.λπ.).
Στην Δυτική Αττική, ομοίως, φυλάσσεται οικεία
πρώην Υπουργού, στην οποία ούτε καν διαμένει ο
ίδιος, αλλά συγγενικά του πρόσωπα. Και τούτο, σε μια
περιοχή, που ανθεί η εγκληματικότητα και όπου οι εναπομείναντες Αστυνομικοί, δεν επαρκούν για ουσιαστική και αξιόπιστη αστυνόμευση, όπως έδειξαν οι πρόσφατες καταγγελίες.
Γιατί;;;
Η Ηγεσία με όλα τα παραπάνω δείχνει να μην ενδιαφέρεται για τα προβλήματα της αστυνόμευσης και
της ασφάλειας των πολιτών, αλλά για τα συμφέροντα
των λίγων και αρεστών. Κρίμα!! Συνεχίζεται…»
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Πάντα παρούσα στα δύσκολα
η Ελληνική Αστυνομία

Η ατζέντα του μήνα
03-12-21

Αίτημα προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας για τη χορήγηση ειδικής άδειας γονέων αστυνομικών λόγω κατ’ οίκον
περιορισμού νοσούντων ανηλίκων τέκνων τους.

08-12-21

Παρέμβαση προς την πολιτική και φυσική ηγεσία για επείγουσες
νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με ΒΟΕΑ, μεταγωγές και οδοιπορικά.

13-12-21

Ίδρυση Επιτροπής Δικαιωμάτων & Ισότητας Αστυνομικού Προσωπικού στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.

14-12-21

Συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.
Απολογισμός πεπραγμένων και προγραμματισμός δράσεων για
το 2022.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

Αιτήματα Πρωτοβαθμίων Ενώσεων για ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών, ενόψει των τακτικών μεταθέσεων έτους 2022.

21-01-22

Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας συναντήθηκε με τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη, κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ παρουσία του Υφυπουργού κ. Ελευθερίου ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, του Γενικού
Γραμματέα Δημοσίας Τάξης κ. Κωνσταντίνου ΤΣΟΥΒΑΛΑ και
του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ.

χιονοθύελλα που έπληξε με
σφοδρότητα τη μισή Ελλάδα
στις 24 Ιανουαρίου 2022
και τα προβλήματα που προκλήθηκαν από αυτήν, ανέδειξαν τη σημαντική συμβολή της Ελληνικής
Αστυνομίας ως βασικό βραχίονα
της πολιτικής προστασίας. Η Ομοσπονδία, με παρέμβασή της, ανέδειξε το ρόλο της Ελληνίδας και του
Έλληνα αστυνομικού, αλλά και τις
αλήθειες που αποκρύπτονται: Η κατάσταση
ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας,
που ισχύει από σήμερα στην Αττική, στη Βοιωτία, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες, στις Σποράδες και στην Κρήτη, λόγω της κακοκαιρίας
«Ελπίδα», αποτελεί τον αδιάψευστο μάρτυρα
μιας ζοφερής αλήθειας που αποκρύπτεται
επιμελώς και συστηματικά. Εκεί που σταματά
το Κράτος, η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει να υπάρχει και
να λειτουργεί, παντί τρόπω και πάσει δυνάμει!
Χιλιάδες Έλληνες και Ελληνίδες Αστυνομικοί κλήθηκαν για μια ακόμα φορά κάτω από
ιδιάζουσες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες,
να επιτελέσουν το χρέος τους, υποκαθιστώντας αρμοδιότητες και υποχρεώσεις ενός μη-

Η

21-01-22

Η Ελληνική Αστυνομία
βρέθηκε στις επάλξεις
από την πρώτη στιγμή
της επέλασης του
χιονιά στην Αττική.
Εκατοντάδες ήταν
οι αστυνομικοί που
στάθηκαν δίπλα στους
εγκλωβισμένους
οδηγούς, διασώζοντας
όσους διέτρεξαν
άμεσο κίνδυνο.
Η κοινωνική μας
αποστολή,
αδιαμφισβήτητη
για άλλη μια φορά.

25-01-22

Η κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας, λόγω
της κακοκαιρίας «Ελπίδα», ανέδειξε τον αναντικατάστατο ρόλο
της ΕΛ.ΑΣ.

27/28-01-22

Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας παρουσία υπουργών της
κυβέρνησης και δεσμεύσεις για επίλυση συγκεκριμένων αιτημάτων μας. Χρονιά ορόσημο το 2022 για την Π.Ο.ΑΣ.Υ. και την
ΕΛ.ΑΣ.

27-01-22

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η έγκριση αποδέσμευσης κεφαλαίων
(ΤΑ.Π.Α.Σ.Α) για την χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων
αναγκών σε ασφαλισμένους οικονομικού έτους 2022.

02-02-22

17-02-22

Η Ομοσπονδία μας εκφράζει την ικανοποίησή της, χαιρετίζοντας
την απόφαση (2780/φ.356 από 11.2.2022) του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνου ΤΣΙΑΡΑ, σύμφωνα με την οποία
συγκροτείται ομάδα εργασίας με αντικείμενο την ίδρυση Δικαστικής Αστυνομίας.

24-02-22

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου και προκήρυξη του 32ου
τακτικού συνεδρίου της Ομοσπονδίας.

26-02-22

Το Α’ Ψυχοσάββατο εκάστου έτους, η Ομοσπονδία μας με σχετική τελετή τιμά τη μνήμη των Πεσόντων Αστυνομικών εν ώρα
υπηρεσίας.

“

Δεν υπάρχει
κανένα ζωντανό πλάσμα
που αναπνέει
ή έρπει στη γη,
που να είναι
πιο άθλιο
από τον άνθρωπο

Όμηρος

”

Επιτροπή Δικαιωμάτων και Ισότητας
Αστυνομικού Προσωπικού στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας για την τυφλή οπαδική βία με
αφορμή τη στυγερή δολοφονία στη Θεσσαλονίκη. Προστατέψτε
τον αθλητισμό, πατάξτε την ανομία!

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων και Ισότητας Π.Ο.ΑΣ.Υ. με ανακοίνωσή
της αναφέρεται στην άκρως σοκαριστική υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, που κατέληξε στη δολοφονία του επτάχρονου Ανδρέα στην Κυψέλη. Η υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή
γνώμη, εξιχνιάστηκε χάρη στο μεθοδικό κι αποτελεσματικό έργο
των αρχών.

χανισμού που δεν κατάφερε να ανταποκριθεί
στοιχειωδώς στις ανάγκες των πολιτών.
Έτσι, την ώρα της «γενικής αργίας» στις
προαναφερόμενες περιοχές, αλλά και σε όλη
την υπόλοιπη χώρα, συναδέλφισσες και συνάδελφοί μας τείνουν χείρα βοηθείας και τρέφουν την ελπίδα σε όσους εγκλωβίστηκαν
στους παγωμένους δρόμους είτε σπεύδουν για
απεγκλωβισμούς σε αποκλεισμένα χωριά και
γειτονιές, για δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο.
Ωστόσο, αυτήν την αδιαμφισβήτητη προσφορά της Ελληνικής Αστυνομίας και αυτόν
τον ανεξάντλητο αλτρουισμό που επιδεικνύουν απλόχερα τα στελέχη της σε όλη τη
Χώρα, η Πολιτική Ηγεσία, άραγε, πότε θα τα
μετουσιώσει σε προστιθέμενη αξία για ακόμα

πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες,
δίχως να εκμεταλλεύεται και να οικειοποιείται τις υπηρεσίες άλλων;
Πότε θα πράξει το χρέος της,
επιβραβεύοντας, εμπράκτως και
όχι με λόγια, όσους και όσες «ξελασπώνουν» κάθε φορά, βρέξειχιονίσει, το κράτος ολόκληρο, αλλά και τους ίδιους από τη δεινή
θέση στην οποία τους οδηγούν οι
δικές τους χρόνιες ανεπάρκειες,
αγκυλώσεις και παθογένειες;
Όσο για τη Φυσική Ηγεσία, ελπίζουμε το
όποιο ενδιαφέρον της να μην εξαντληθεί σε
ρεπό, που λόγω της γενικής αργίας, ούτως
ή άλλως, πρέπει να προβλεφθεί και να προγραμματιστεί να δοθούν, χωρίς εξαιρέσεις
και μισόλογα, σε όλες και όλους, ως αναφαίρετο εργασιακό δικαίωμα του αστυνομικού μας προσωπικού. Και κυρίως, να σταθεί
αρωγός και στο ύψος των περιστάσεων,
απαιτώντας από την πολιτεία αποφάσεις ουσίας, επ’ ωφελεία των αστυνομικών και της
κοινωνίας στο σύνολό της, ικανοποιώντας τα
αιτήματά μας.
Τελικά, υπάρχει ελπίς, αλλά στον αγώνα
μας για ένα καλύτερο μέλλον!

Χιούμορ... του Δημήτρη Χαντζόπουλου

Θεσμοθετήθηκαν οι διευκολύνσεις σε γονείς τέκνων νοσούντων
με Covid-19.

16-02-22

3

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ε μια εποχή που τα κοινωνικά προβλήματα και οι σύγχρονες απειλές ανεβάζουν ψηλά τον πήχη των συνδικαλιστικών δράσεων, εγείροντας νέα καθήκοντα και
υποχρεώσεις στα συνδικαλιστικά όργανα, η
Ομοσπονδία μας ανακοινώνει σήμερα την
ίδρυση μιας νέας επιτροπής, της Επιτροπής
Δικαιωμάτων & Ισότητας Αστυνομικού Προσωπικού στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Εν μέσω πανδημίας, όπου μεταξύ άλλων,
αναδείχθηκαν τα φαινόμενα έμφυλης βίας
και οι διακρίσεις εις βάρος του αστυνομικού
προσωπικού, η Ομοσπονδία μας έκρινε αναγκαία τη δημιουργία μιας ειδικής επιτροπής,
η οποία θα αφουγκράζεται τα προβλήματα
και τις ανάγκες κάθε συναδέλφισσας και συναδέλφου, κάθε αστυνομικής οικογένειας,
αλλά και κάθε συνανθρώπου μας.
Η Επιτροπή Δικαιωμάτων & Ισότητας
Αστυνομικού Προσωπικού στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.,
έχει ειδικότερα, ως αποστολή:
• Την αποτελεσματική κατοχύρωση των Δικαιωμάτων του αστυνομικού προσωπικού,

Σ

την προστασία και προώθηση αυτών και
την παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων.
• Τη διασφάλιση και προώθηση της ισότητας
των φύλων και την εξάλειψη των έμφυλων
στερεοτύπων μέσα από δράσεις επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης.
• Την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με αρμόδιες Υπηρεσίες, καθώς και τη συμμετοχή
εθελοντικών ομάδων.
• Τον εντοπισμό και την προσπάθεια εξεύρεσης και προώθησης λύσεων προβλημάτων,
που προκύπτουν στις κατά τόπους Υπηρεσίες από αποφάσεις - κρίσεις, που γίνονται
σε βάρος του ενός φύλου.
• Την επιδίωξη μόνιμης και στενής συνεργασίας με τις αρμόδιες, κατά περίπτωση κοινωνικές μονάδες και δομές, που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων του ανθρώπου.
Η Επιτροπή αποτελεί συμβουλευτικό όρ-

γανο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, βάσει του Καταστατικού της. Συνεδρίασε στις 8 Δεκεμβρίου
2021 και με ομόφωνη απόφαση, συγκροτήθηκε σε σώμα με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, ως ακολούθως:
Πρόεδρος: Bαγενά Σοφία
Αντιπρόεδρος: Βεναρδής Ιωάννης
Γραμματέας: Μπελίτσα Αλιδή
Μέλη: Κόκκαλης Ιωάννης, Παλάντζα Ελένη
Με την καινοτόμο νέα δράση, η ειδική
αυτή Επιτροπή θα ενισχύσει το ρόλο και το
έργο της Ομοσπονδίας, ώστε με τις προτάσεις και τις γενικότερες δράσεις μας, να επιλύουμε προβλήματα και να ενδυναμώνουμε,
ταυτόχρονα, το ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας με στόχο τη διασφάλιση της κοινωνικής
ειρήνης και την αποτροπή εγκληματικών
πράξεων.
Καλούμε, τέλος, κάθε συναδέλφισσα και
συνάδελφό μας, να συνδράμουν την Επιτροπή στο έργο της, προκειμένου να επιτευχθεί
ο σκοπός της ίδρυσής της.
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Χρέος τους να εξαλείψουν την οπαδική βία
Προστατέψτε τον αθλητισμό, πατάξτε την ανομία,
τονίζει με ανακοίνωσή της η Π.Ο.ΑΣ.Υ. για τη δολοφονία του νεαρού φιλάθλου στη Θεσσαλονίκη
τυφλή οπαδική βία έρχεται να
προστεθεί σε μια σειρά βίαιων
πράξεων που κατακλύζουν την
ελληνική κοινωνία. Μια ακόμη στυγερή
δολοφονία στη Θεσσαλονίκη με αίτια,
ως φαίνεται, κυρίως οπαδικά και άκρατου μίσους κίνητρα, αφήνει αποσβολωμένο το πανελλήνιο και συνάμα αναδεικνύει τις τεράστιες ευθύνες και παραλείψεις της πολιτείας σε ένα διαρκές
έγκλημα, δίχως ενόχους και τιμωρία.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων σταθερά προσηλωμένη στην αποτελεσματική λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας και
στη θωράκιση του αστυνομικού από
τις δολοφονικές επιθέσεις των χούλιγκανς, διαχρονικά, με πολλαπλές
ανακοινώσεις και ημερίδες έχει
προσδιορίσει και αναδείξει τα βασικά
αίτια αυτού του φαινομένου, παρουσία των αρμοδίων Υπουργών, καθώς
και της Φυσικής Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας.
Επίσης, με τη συμμετοχή της στην
Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της
Βίας, έχει καταθέσει πολυσέλιδη εργασία με σαφήνεια και προτάσεις, αν
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όχι οριστικής επίλυσης, τουλάχιστον
απομείωσης των φαινομένων της βίας
στους αθλητικούς χώρους και πέριξ
αυτών. Αναμένουμε λοιπόν από κάθε
αρμόδιο είτε είναι πολιτικός φορέας,
είτε είναι οι επιχειρηματίες, στα χέρια
των οποίων ανήκουν κάθε μορφής
αθλητικές δραστηριότητες, να επιτελέσουν επιτέλους το χρέος τους απέναντι στην ελληνική κοινωνία και
στην νεολαία έτσι ώστε να μπει οριστικό και αμετάκλητο τέλος στη βία.
Είναι χρέος τους και αν δεν το πράξουν, να είναι βέβαιοι ότι η ελληνική
κοινωνία θα τους το καταλογίσει.
Ως πότε, λοιπόν; Πόσο άλλο αίμα
αθώων θα τρέξει; Πόσες οικογένειες
θα θρηνούν τα παιδιά τους;
Ως πότε θα χάνουμε άδικα τους
ανθούς και τη νιότη του Έθνους μας;
Η φραστική καταδίκη της βίας δεν
αρκεί, τα κροκοδείλια δάκρυα συνιστούν κοροϊδία και ύβρη των θυμάτων.
Απαιτούνται γενναίες αποφάσεις
και αυστηρή τιμωρία των ενόχων.
Η ανεύρεση όλων των δραστών και
φυσικά η απονομή δικαιοσύνης είναι
βασική προϋπόθεση για να αρχίσει η

αντίστροφη μέτρηση.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα δηλώνει παρών και σε αυτή την εθνική
προσπάθεια ζητά την άμεση υιοθέτηση
των προτάσεων που έχει υποβάλει επί
του συνόλου των φαινομένων της
οπαδικής βίας, με διάχυτη πλέον τη
βία και πέραν των αθλητικών εγκαταστάσεων και όπως αυτή δομείται με
νέα πρότυπα εγκληματικότητας.
Τέλος, καλούμε την πολιτεία, να
αποδείξει εμπράκτως ότι ενδιαφέρεται
για την πάταξη του φαινομένου, αναστέλλοντας άμεσα κάθε δραστηριότητα

και λειτουργία που χρησιμοποιείται ως
εκκολαπτήριο βίας και καταφύγιο προστασίας των φορέων της. Προστατέψτε τον αθλητισμό, πατάξτε την ανομία!
Το θέμα της οπαδικής βίας και της
ανορθολογικής απασχόλησης της
αστυνομικής δύναμης είχε γίνει αντικείμενο παρέμβασης της Ομοσπονδίας μας με αφορμή καταγγελίες των
Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων
Μαγνησίας και Λάρισας.
Με αφορμή τις δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, περί
αποδέσμευσης 1.000 αστυνομικών

από αλλότρια καθήκοντα, η Π.Ο.ΑΣ.Υ.
τόνιζε σε σχετικό έγγραφό της:
«Το ζήτημα της αθλητικής βίας απασχολεί την Ελληνική κοινωνία και τις
αρμόδιες αρχές ιδίως στο χώρο του
ποδοσφαίρου δίχως απτά αποτελέσματα έως σήμερα και δίχως θεραπεία
στο πρόβλημα, το οποίο είθισται να
αντιμετωπίζεται με διάθεση υπέρμετρων αστυνομικών δυνάμεων προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στο σύστημα μετακίνησης οργανωμένων
οπαδών και ελέγχου αυτών, ενώ θα
έπρεπε η ευθύνη να βαραίνει αποκλειστικά την διοργανώτρια αρχή και τις
Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες.
Έτσι μια κάκιστη νοοτροπία διαιωνίζεται παρά τις συνεχείς προσπάθειες
της Π.Ο.ΑΣ.Υ., όπου έχουμε αναδείξει
την διάσταση του προβλήματος μέσω
ημερίδων και συνεδρίων αλλά και με
τη συμμετοχή μας στην Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας με κατάθεση υπομνήματος-εργασίας που
οριοθετούν την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων στους αθλητικούς
χώρους όπως και τα φαινόμενα αντιμετώπισης της βίας».

Όχι στην ελάχιστη βάση εισαγωγής
ις παρενέργειες που προκάλεσε η «ελάχιστη βάση εισαγωγής στους υποψηφίους
ειδικών κατηγοριών των Σχολών της
Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας»
ανέδειξε η Π.Ο.ΑΣ.Υ. σε συνεργασία με την ΠΟΕΥΠΣ, καταθέτοντας σχετική πρόταση στα συναρμόδια υπουργεία.
Όπως τονίζεται σε σχετικό κοινό έγγραφο,
«μετά από εύλογο χρονικό διάστημα, επανερχόμαστε στο εν θέματι αντικείμενο, προκειμένου
να σας επισημάνουμε ότι επιμένουμε στη θέση
– πρόταση των Ομοσπονδιών και των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων – μελών μας, για την τροποποίηση του ν.4777/2021 (Α΄-25), επιδεικνύοντας τον προσήκοντα σεβασμό στους συγγενείς: α) των αναπήρων και πεσόντων στο καθήκον ηρώων Ελλήνων Αστυνομικών και Πυροσβεστών, β) των πολιτών που έχασαν τη ζωή
τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχι-
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στον 67% συνεπεία τρομοκρατικής πράξης, γ)
των αναπήρων και θυμάτων πολέμου κ.ά.
Όλες οι Κυβερνήσεις, από τη μεταπολίτευση
έως και την 17η Φεβρουαρίου 2021, ημερομηνία ψήφισης του ως άνω ν.4777/2021, είχαν
λάβει υπόψη τους το πνεύμα και το γράμμα των
έως τότε διατάξεων ως απότιση τιμής και αναγνώρισης της αυταπάρνησης και του ηρωισμού
που είχαν επιδείξει εν ώρα υπηρεσίας, θανόντες
και βαριά τραυματισμένοι συνάδελφοί μας. Στο
πλαίσιο αυτό είχαν θεσμοθετηθεί και συγκεκριμένες ευνοϊκές διατάξεις για τα τέκνα και τους
εν χηρεία συζύγους αυτών, οι οποίες όμως έπαψαν να ισχύουν μετά την ελάχιστη βάση εισαγωγής στους υποψηφίους ειδικών κατηγοριών
των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής

Αναλογιστική μελέτη
Ομοσπονδία μας ενημέρωσε τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις της σε συνέχεια της από 04-11-2021 επιστολής
της προς το Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., ότι συζητήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου
μας το αίτημά μας για επανεξέταση ή και κατάργηση των διατάξεων της αναχρονιστικής
υπ’ αριθ. 8000/20/89α/2014 από 10-032014 (Β΄625) Υπουργικής Απόφασης.
Στη συνεδρίαση εκείνη απεδείχθη περίτρανα, μέσω της εισήγησης του αρμοδίου Διευθυντή ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., το δίκαιο του αιτήματός
μας, ήτοι η άρση της άνισης αντιμετώπισης
των συναδέλφων και αποφασίστηκε η διενέργεια αναλογιστικής μελέτης για την αναπροσαρμογή του πλαισίου αυτού, τόσο στο βαθμό
του Αρχιφύλακα ΜΑΥ, όσο και σε όλους του
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υπόλοιπους βαθμούς. Η παραπάνω θετική
εξέλιξη, όπως έχει ήδη τονιστεί από το Προεδρείο της Π.Ο.ΑΣ.Υ., θα έχει αναδρομικό χαρακτήρα, στο πλαίσιο που ορίζουν οι σχετικές
προς τούτο διατάξεις και θα δικαιώνει καταφανώς την επιλογή των συναδέλφων μας να
προαχθούν στους επόμενους διοικητικούς
βαθμούς με βάση τα οριζόμενα στο νέο βαθμολόγιο.
Η Ομοσπονδία μας, ως η πολυπληθέστερη
και αντιπροσωπευτικότερη δευτεροβάθμια
συνδικαλιστική οργάνωση, θα συνεχίσει
αγόγγυστα το έργο της για τη διαφύλαξη και
καλυτέρευση των συνταξιοδοτικών, ασφαλιστικών και μισθολογικών διατάξεων που διέπουν το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής
Αστυνομίας.

Προστασίας όπως γνωρίζετε με τις πρόσφατες
ψηφισθείσες διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του
ως άνω νόμου, βάζει τέλος στα όνειρα και στην
ελπίδα των οικογενειών των προαναφερομένων
κατηγοριών, αφού, σκανδαλωδώς κατά εμάς,
συναίνεσε στο να εισαχθεί η προϋπόθεση της
Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) - που προβλέπεται στους υποψηφίους των πανελλαδικών
εξετάσεων της γενικής κατηγορίας - και στις ειδικές κατηγορίες των Σχολών μας (άρθρο 42
του ν.1481/1984 & άρθρο 3 του
π.δ.44/2016), ενώ ορίζονται εξαιρέσεις.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με
το οποίο έχουμε ήδη κάνει διερευνητικές επαφές, μας γνώρισε ότι για τις διατάξεις που αφορούν την εισαγωγή στις σχολές της Αστυνομικής
και Πυροσβεστικής Ακαδημίας υπήρξε εκτενής
αλληλεπίδραση με το Υπουργείο μας, όπως και
με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα Υπουργεία, προ-

σεγγίζει καταρχήν θετικά την προσθήκη των
ανωτέρω ειδικών κατηγοριών στις εξαιρέσεις
της παρ. 1 του άρθρου 4Β του ν.4186/2013
(Α΄-193) και αναμένει από εσάς ένα πλήρες και
αιτιολογημένο αίτημα για να διευθετήσει την τύχη των οικογενειών αυτών.
Ύστερα από τα παραπάνω και θεωρώντας ότι
εκ παραδρομής δεν έγιναν από την πλευρά των
Υπουργείων μας οι οφειλόμενες ενέργειες για
την προστασία των δικαιωμάτων των εν λόγω
οικογενειών, παρακαλούμε όπως, το συντομότερο δυνατόν, συντάξετε και αποστείλετε προς
τα αρμόδια Υπουργεία αίτημα εξαίρεσης από την
προϋπόθεση της Ε.Β.Ε. των υποψηφίων ειδικών
κατηγοριών των Σχολών της Αστυνομικής και
Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ενημερώνοντας και
τις Ομοσπονδίες μας σχετικά, προκειμένου να
εισαχθεί τροπολογία στο αμέσως επόμενο προς
ψήφιση νομοσχέδιο της Κυβέρνησης».

Αποσπάσεις - μετακινήσεις
αστυνομικού προσωπικού
ο ζήτημα της απόσπασης αστυνομικών
δυνάμεων ιδίως αυτών των Ο.Π.Κ.Ε.
απασχολεί σοβαρά τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αστυνομίας, καθώς στερούνται τις
υπηρεσίες αυτών των νευραλγικών υπηρεσιών στην αντιμετώπιση του βαρέως εγκλήματος στην περιφέρειά τους για μεγάλο χρονικό διάστημα», τονίζεται σε σχετικό έγγραφο
της Ομοσπονδίας με παραλήπτη τον Αρχηγό
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ.
Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ.
Αφορμή, σχετική πρόταση της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Φλώρινας, η οποία
θα μπορούσε να αξιολογηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου της Ελληνικής
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Αστυνομίας, καθότι κινείται στο πνεύμα της
λογικής και του εύρυθμου της λειτουργίας
των αστυνομικών υπηρεσιών, ώστε να εξευρεθεί μια πρόσφορη και επωφελής λύση επί
του θέματος. Ειδικότερα, το σωματείο προτείνει, «η στελέχωση των Ο.Π.Κ.Ε., να γίνεται
μόνο από εθελοντές που έχουν υπηρετήσει
σε τέτοιες ομάδες ή που έχουν σχετική εκπαίδευση και όχι από Αστυνομικούς που στελεχώνουν τις Ο.Π.Κ.Ε. των Διευθύνσεών
τους, αποδυναμώνοντας αυτές. Επιθυμητό θα
ήταν οι Διαταγές αυτές να είναι όμοιες αυτών,
που αφορούν αποσπάσεις προσωπικού μόνο
από εθελοντές, για τη συγκρότηση των
Ο.Π.Κ.Ε. Αττικής και Θεσσαλονίκης».
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Η συνάντηση εργασίας με την πολιτική και φυσική ηγεσία
ντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας
με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ.
Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, συναντήθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2022
με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ
παρουσία του Υφυπουργού κ. Ελευθερίου ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, του Γενικού
Γραμματέα Δημοσίας Τάξης κ. Κωνσταντίνου ΤΣΟΥΒΑΛΑ και του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ.
Κατά τη διάρκεια της εποικοδομητικής συνάντησης η Ομοσπονδία έθεσε υπόψη τους τόσο τα τρέχοντα
φλέγοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει το αστυνομικό προσωπικό όσο
και το γενικότερο διεκδικητικό πλαίσιο αιτημάτων μας, θεσμικού και οικονομικού χαρακτήρα.
Η ενημερωτική συνάντηση με τον κ.
Υπουργό είχε ως αφετηρία την απαίτησή μας για προώθηση συγκεκριμένων νομοθετικών ρυθμίσεων, ώστε
να υπάρξει η αναγκαία ικανοποίηση
και ανακούφιση του αστυνομικού
προσωπικού που αγωνιά και αναμένει
από καιρό τις αναγκαίες αποφάσεις
της Ηγεσίας, ως έμπρακτης αναγνώρισης της αδιαμφισβήτητης προσφοράς του.
Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Ομο-
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σπονδίας κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, αφού αναφέρθηκε σε θετικές
για το αστυνομικό προσωπικό ρυθμίσεις, που επετεύχθησαν το τελευταίο
διάστημα, ζήτησε:
α) να ρυθμιστεί η εκκρεμότητα για
τα «νυχτερινά» με την αύξηση του
πλαφόν από 48 σε 64 ώρες,
β) να δοθεί τέλος στις αγωνίες των
συναδέλφων μας - μερισματούχων
του Μετοχικού Ταμείου Στρατού για
το ΒΟΕΑ, με την προώθηση της αναγκαίας νομοθετικής ρύθμισης για την
αντιστοίχιση των μεριδίων με τα μισθολογικά κλιμάκια του ειδικού μισθολογίου (ν.4472/2017),
γ) να λήξει η απαράδεκτη καθυστέρηση της κατάρτισης της νέας κανονιστικής διαταγής «Κ.Δ. περί μεταγωγών κρατουμένων», ώστε να αποζημιώνονται δίκαια όσοι εκτελούν μεταγωγές στη νησιωτική χώρα (καμπίνα
σε πλοίο, οδοιπορικά) και
δ) να υπάρξει Μνημόνιο συνεργασίας της Π.Ο.ΑΣ.Υ. με το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη με στόχο την
εκπόνηση μελέτης - έρευνας από τον
ειδικό φορέα που έχουμε ιδρύσει για
την αναγνώριση της επικινδυνότητας
της εργασίας του αστυνομικού, το
Κέντρο Έρευνας Υγείας, Ασφάλειας
της Π.Ο.ΑΣ.Υ. (Κ.Ε.Υ.Α.-Π.Ο.ΑΣ.Υ.).

Εκ μέρους της Πολιτικής Ηγεσίας
αναγνωρίστηκε η πλούσια προσφορά
του Έλληνα και της Ελληνίδας Αστυνομικού ενώ τονίστηκε ότι στόχος της
είναι η επίτευξη καλύτερων συνθηκών
εργασίας, τέτοιων που θα συμβάλλουν
και στην ενίσχυση του κύρους και της
αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας,
δεδομένου ότι ο κοινωνικός της ρόλος αναγνωρίζεται από την κοινωνία.
Αυτήν την περίοδο, όπως είπε, δίδεται
επίσης προτεραιότητα στην απαλλαγή
των αστυνομικών από τα πάρεργα,
ένα ζήτημα που απασχολεί άμεσα και
τον Πρωθυπουργό της Χώρας, όπως
ο ίδιος ανέφερε και κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Α.Τ. Μεγάρων.
Για την ταχύτερη αποδέσμευση αστυνομικών από τα πάρεργα και την ηλεκτρονική διαχείριση της αλληλογρα-

Χορήγηση προσωπικών δανείων
εκτάκτων αναγκών
ημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(Β-174/24-01-2022) η υπ’ αριθ. 8000/28/
43-β´ από 13-01-2022 απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ, που αφορά την έγκριση αποδέσμευσης κεφαλαίων των Τομέων Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.),
Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.)
και Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος
(Τ.Π.Υ.Π.Σ.) του Κλάδου Πρόνοιας, του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας
(ΤΑ.Π.Α.Σ.Α) για την χορήγηση προσωπικών δανείων
εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους οικονομικού
έτους 2022.

Δ

Ειδικότερα, τα κεφάλαια που εγκρίθηκαν για τον παραπάνω σκοπό, κατανέμονται ως εξής:
α) Τ.Π.ΑΣ. μέχρι ποσού τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.500.000,00) ευρώ, β)
Τ.Π.Υ.Α.Π. μέχρι ποσού δύο εκατομμυρίων διακοσίων
χιλιάδων ευρώ (2.200.000,00) ευρώ και γ) Τ.Π.Υ.Π.Σ.
μέχρι ποσού τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων
(3.100.000,00) ευρώ.
Τέλος, υπενθυμίζουμε σε όλους ότι, τα ως άνω δάνεια
χορηγούνται κατά περίπτωση, μετά από αίτηση της / του
δικαιούχου, με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου και πάντοτε μέσα στο πλαίσιο που ορίζουν οι σχετικές για το
λόγο αυτό διατάξεις.

Καταστρατήγηση των εργασιακών
κεκτημένων των συναδέλφων μας
τον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ θέσαμε υπόψη τις καταγγελίες της Συνδικαλιστικής Κίνησης Αστυνομικών Ξάνθης με αφορμή
την καταστρατήγηση των εργασιακών
κεκτημένων των συναδέλφων μας:
Κύριε Υπουργέ, ένα κεφαλαιώδες
ζήτημα που απασχολεί σοβαρά το συνδικαλιστικό μας κίνημα είναι αυτό της
διάθεσης των αστυνομικών δυνάμεων
σε λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας
ανά την επικράτεια, ιδίως των Διμοιριών Υποστήριξης και όπου αυτές διατάσσονται να συνδράμουν κατά τόπους
τις οικείες Διευθύνσεις Αστυνομίας.
Ασφαλώς ο ρόλος μας δεν είναι αυτός της άσκησης κριτικής και καταγγελίας ως προς την διάθεση των δυνάμεων οπουδήποτε οι κοινωνικές περιστάσεις το απαιτούν, άλλα, η καταχρη-
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στική άσκηση διοίκησης και όπως αυτή
εμφανίζεται κατά περίπτωση με υπέρβαση του ωραρίου εργασίας, με ανύπαρκτη διοικητική μέριμνα, σε συνδυασμό με μια αναβλητική διοίκηση, όπως
αυτή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας η οποία, επί 18 ώρες συνεχούς
απασχόλησης των συναδέλφων μας
αδυνατούσε να εκτιμήσει την κατάσταση καθώς και τους όποιους κινδύνους
ανέκυπταν κατά την διάρκεια απεργίας
των εργαζομένων στην εταιρεία πετρελαίων στην ομώνυμη πόλη.
Ζητούνται λοιπόν εξηγήσεις σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα της Συνδικαλιστικής Κίνησης Αστυνομικών Ξάνθης γιατί δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διατάξεις του (Π.Δ 45/2008)
περί υγιεινής και ασφάλειας του αστυνομικού προσωπικού καθώς και του
ωραρίου εργασίας (Π.Δ. 394/2001),

διότι για πολλοστή φορά διαφαίνεται
ότι η διαχείριση του ένστολου προσωπικού και η φιλοσοφία του σύγχρονου
"management" στο χώρο μας απέχουν
κατά πολύ και δυστυχώς θα απέχουν
εις το διηνεκές όσο η Φυσική Ηγεσία
αδυνατεί να αντιληφθεί αυτές τις προτεραιότητες και να τις επιβάλλει ιεραρχικά.
Κύριε Υπουργέ, Ευελπιστούμε ότι τα
αντανακλαστικά της πολιτικής ηγεσίας
θα είναι εφεξής άμεσα σε ανάλογες
περιπτώσεις, με σκοπό να εμφυσήσει
στα στελέχη του Σώματος που ασκούν
διοίκηση ότι θα πρέπει να εντρυφήσουν στο αντικείμενο του ανθρώπινου
δυναμικού και σε παράλληλη θεσμική
συνεργασία με την Φυσική Ηγεσία να
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες πειθαρχικές κυρώσεις όπου διαπιστώνονται καταχρηστικές συμπεριφορές.

φίας και άλλων λειτουργιών, τελεί σε
πλήρη συνεργασία με τους αρμόδιους
Υπουργούς, Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο ΤΣΙΑΡΑ, Αναπλ. Οικονομικών κ.
Θεόδωρο ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ.
Στη συνέχεια, τόνισε ότι επιταχύνεται η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ώστε
να αισθάνεται ασφαλής τόσο ο αστυνομικός όσο και ο πολίτης. Η αναβάθμιση της εκπαίδευσης θα γίνει σε
συνεργασία με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεδομένου ότι ο εκσυγχρονισμός της αστυνομικής εκπαίδευσης
είναι πλέον αρκετά ώριμος και θα
πραγματοποιηθεί άμεσα - μια διαδικασία για την οποία ζητήσαμε από τον
κ. Υπουργό, να είμαστε ενήμεροι, θέτοντάς μας εγκαίρως υπόψη και το

σχετικό νομοθέτημα.
Για τα υπόλοιπα ζητήματα που τέθηκαν από την Ομοσπονδία μας, η
Πολιτική Ηγεσία δεσμεύτηκε ότι επίκειται α) η επίλυση του προβλήματος
με τα «νυχτερινά» σε συνεργασία με
τον κ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ και β) η χορήγηση
των ΒΟΕΑ, που είναι ένα ζήτημα το
οποίο θα επιλυθεί σε συνεργασία με
τους συναρμόδιους φορείς, το ΥΕΘΑ
και το ΓΕΣ, καθόσον οι συνθήκες αυτήν την περίοδο είναι ιδανικές.
Τέλος, αναφορικά με το Μνημόνιο
συνεργασίας, είπε ότι είναι σύμφωνος
και γι’ αυτό καταβάλλει προσπάθειες,
ώστε η λειτουργία του Κ.Ε.Υ.Α. Π.Ο.ΑΣ.Υ., να γίνει με χρηματοδότηση
του Υπουργείου Οικονομικών, ένα
θέμα για το οποίο συνεργάζεται στενά
με τον αρμόδιο Υπουργό, προκειμένου επί των ημερών τους, να υπάρξει
μια ισχυρή παρακαταθήκη με στόχο
την ικανοποίηση του μείζονος αιτήματος της θεσμοθέτησης της επικινδυνότητας της εργασίας μας.
Να σημειώσουμε ότι είχε προηγηθεί
έγγραφο προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ με τον οποίο τον καλούσαμε να προβεί άμεσα στις αναγκαίες
νομοθετικές ρυθμίσεις, για τα ΒΟΕΑ,
τιθς μεταγωγές και τα οδοιπορικά.

Κάλυψη κενών οργανικών
θέσεων - τακτικές
μεταθέσεις έτους 2022
ημαντικό αριθμό μεταθέσεων ενέκρινε φέτος το αρμόδιο συμβούλιο,
όπως προκύπτει από τον σχετικό Πίνακα που κοινοποιήθηκε από την
Ομοσπονδία στις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις. Να σημειώσουμε ότι είχαν προηγηθεί δεκάδες παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας με βάση τα αιτήματα
του συνδικαλιστικού μας κινήματος τόσο για κάλυψη των κενών θέσεων
όσο και για την έγκριση ικανού αριθμού προσλήψεων νέων αστυφυλάκων.

Σ
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Οι προτάσεις για την αποτελεσματικότερη
λειτουργία των Γραφείων
Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας
Επιτροπή Δικαιωμάτων και
Ισότητας Αστυνομικού προσωπικού της Π.Ο.ΑΣ.Υ. πραγματοποίησε σειρά επισκέψεων σε όλα τα
Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στην Αττική και είχε τηλεδιάσκεψη με υπηρετούντες στο
Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Θεσσαλονίκης, διαπιστώνοντας τις συνθήκες λειτουργίας
κι ακούγοντας από τους συναδέλφους
τα προβλήματα, που ανέκυψαν κατά
τους πρώτους μήνες λειτουργίας τους.
Η Επιτροπή καταρχάς θέλει να εξάρει την προσπάθεια, που έχει γίνει σε
νομοθετικό και υπηρεσιακό επίπεδο,
προς αντιμετώπιση του φαινομένου
της ενδοοικογενειακής βίας, ιδίως
στην παρούσα χρονική περίοδο, που
υπό συνθήκες πανδημίας υπάρχει αύξηση των περιστατικών. Η ίδρυση και
λειτουργία των Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας είναι
πολύ σημαντική κι αποτελεί μέρος των
διεθνών συμβατικών υποχρεώσεων
της χώρας μας, που στοχεύουν στην
πρόληψη και καταπολέμηση του φαινομένου.
Οι συνάδελφοί μας επιτελούν το
έργο τους, με ζήλο και επαγγελματισμό και είναι άξιοι συγχαρητηρίων.
Αντιμετωπίζουν χιλιάδες υποθέσεις
και η στήριξη της Υπηρεσίας θα πρέπει
να είναι άμεση κι αποτελεσματική,
σύμφωνα και με τις προτάσεις τους,
όπως:
• Πρόβλεψη πάγιας εκπαίδευσης και
συνεχούς επιμόρφωσης κατά τακτά
χρονικά διαστήματα.
• Παρουσία ψυχολόγου, όπου αυτή
κρίνεται απαραίτητη, πριν από την
κατάθεση του θύματος.

Η

• Πλήρης στελέχωση των γραφείων,
ώστε να καλύπτονται όλες οι βάρδιες, με προσωπικό που επιθυμεί να
υπηρετεί κι όχι με μη επιθυμούντες.
Θα πρέπει να δοθούν ορισμένα κίνητρα σε όσους επιλέξουν αυτές τις
Υπηρεσίες.
• Να υπηρετούν περισσότερες γυναίκες αστυνομικοί προς διευκόλυνση
της προανάκρισης, όταν τα θύματα
είναι γυναίκες.
• Δημιουργία περισσότερων Γραφείων
Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής
Βίας για την απορρόφηση του φόρτου εργασίας όπου παρατηρείται είτε
λόγω γεωγραφικής ιδιαιτερότητας

που αναγκάζει τους πολίτες να προσέρχονται διανύοντας πολλά χιλιόμετρα.
• Πραγματοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης ανά τακτά χρονικά
διαστήματα σε σχολεία και δήμους
σε όλες τις Περιφέρειες.
• Αποκλειστική ενασχόληση με τα
προβλεπόμενα στο Ν. 3500/2006.
• Καθιέρωση πολιτικής περιβολής,
ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία με τα θύματα και γενικά το έργο
τους.
• Διάθεση συμβατικών υπηρεσιακών
οχημάτων αποκλειστικής χρήσης.
Είναι σαφές ότι δρομολογήθηκε

ανεπιστρεπτί η λειτουργία και η στελέχωση των Γραφείων Αντιμετώπισης
Ενδοοικογενειακής βίας, ωστόσο,

έχουμε να καλύψουμε μεγάλη απόσταση, προκειμένου να φτάσουμε στο
επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ας εργαστούμε για μια πιο ανθρώπινη κοινωνία
Η Επιτροπή Δικαιωμάτων και Ισότητας της Π.Ο.ΑΣ.Υ. ανέδειξε την ετοιμότητα της Ελληνικής Αστυνομίας,
αλλά και την αναγκαιότητα περισσότερων δράσεων για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας
ια άκρως σοκαριστική υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, που έχει συγκλονίσει
την κοινή γνώμη, εξιχνιάστηκε χάρη στο
μεθοδικό κι αποτελεσματικό έργο των αρχών. Η
υπόθεση αφορά τη δολοφονία του επτάχρονου
Ανδρέα στην Κυψέλη. Η έκβασή της από άποψη
διερεύνησης δεικνύει την κατάλληλη ενημέρωση
κι εκπαίδευση, που υπήρχε σε θέματα χειρισμού
υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας. Τέτοιες περιπτώσεις είναι η κατάληξη κλιμακούμενης βίας,
με σταδιακή άσκηση διαφόρων ειδών βίας ή
μορφών κακοποίησης, όπως σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική.
Τα παιδιά έχουν ανάγκη να αγαπούν και να
εμπιστεύονται τους γονείς τους, μεγαλώνοντας
σε συνθήκες ασφάλειας. Ωστόσο, οι αυτονόητες
αυτές συνθήκες δεν είναι πάντα δεδομένες, διότι
υπάρχουν παιδιά, που βιώνουν καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας, οι οποίες τραυματίζουν
τον ψυχικό τους κόσμο. Σε πολλές μάλιστα πε-
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ριπτώσεις τα ίδια τείνουν να θεωρούν ότι είναι
υπεύθυνα για τη διαμορφωθείσα κατάσταση.
Στην ενδοοικογενειακή βία τα παιδιά είναι
πάντοτε θύματα, τόσο όταν κακοποιούνται τα
ίδια όσο κι όταν εκτίθενται στη βίαιη συντροφική
σχέση των γονέων. Χαρακτηριστικό είναι ότι
πολλές φορές αποστασιοποιούνται από όσα
συμβαίνουν, για να μπορέσουν με τον τρόπο
αυτό να ανταπεξέλθουν στη ζωή τους και να
διασώσουν την εικόνα του καλού γονέα, που θα
ήθελαν να έχουν.
Τα παιδιά, που έχουν εκτεθεί σε ενδοοικογενειακή βία, χρειάζονται ειδική προσέγγιση από
εκπαιδευμένα άτομα, τα οποία θα εμπιστευτούν,
ώστε να μιλήσουν για τα γεγονότα που έχουν
βιώσει και στη συνέχεια κατάλληλη υποστήριξη.
Η ενδοοικογενειακή βία σε κάθε μορφή της
είναι θλιβερό φαινόμενο, που έχει σκοπό να
υποβαθμίσει την οντότητα του ατόμου, που τη
δέχεται και να επιβάλλει την ανωτερότητα του

ατόμου που την ασκεί. Αποτελεί άσκηση «εξουσίας» με στόχο να πληγώσει εσκεμμένα με κάθε
τρόπο τον άνθρωπο που την εισπράττει.

Με τον αγώνα μας, ας βάλουμε ένα τέλος σε
αυτά τα φαινόμενα, ας εργαστούμε για μια πιο
ανθρώπινη κοινωνία.
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Προτάσεις για τη θεσμοθέτηση
της επικινδυνότητας της εργασίας
υνεδρίασε στις 24 Φεβρουαρίου 2022, το
Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και
ενημερώθηκε από το προεδρείο για τις
δράσεις της Εκτελεστικής Γραμματείας στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη
συνεδρίασή του, ενώ ελήφθησαν αποφάσεις
ενόψει και του επικείμενου 32ου τακτικού πανελλαδικού συνεδρίου μας.
Ειδικότερα, επισημάνθηκαν η επιτυχής συνεδρίαση του Δ.Σ. και του Γενικού Συμβουλίου την
28η Ιανουαρίου 2022, κατά την οποία είχαν
προσέλθει και τρεις Υπουργοί της Κυβέρνησης
για να απαντήσουν στα εκκρεμή ζητήματα που
μας απασχολούν αυτήν την περίοδο, όπως η
επικινδυνότητα της εργασίας, οι μεταγωγές, το
ΒΟΕΑ, τα νυχτερινά, η κατάργηση της εισφοράς
αλληλεγγύης, η ανωτατοποίηση της εκπαίδευσης
και άλλα αιτήματά μας.
Η Ομοσπονδία, δηλώνοντας παρούσα στις
εξελίξεις, έδωσε το στίγμα της για την αντιμετώπιση της χουλιγκανικής – οπαδικής βίας, ζητώντας συνάντηση με τον αρμόδιο Υφυπουργό
Αθλητισμού, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή της
για την ίδρυση Δικαστικής Αστυνομίας, διατηρώντας ωστόσο τις επιφυλάξεις της, κατά πόσο
δηλαδή θα απαλλαγεί η Ελληνική Αστυνομία από
τα «πάρεργα» και θα διαφυλαχθεί η αυτοτελής
σε πόρους και ανθρώπινο δυναμικό λειτουργία
της νέας υπηρεσίας, και μάλιστα χωρίς να διαταραχθούν οι σχέσεις με τις εισαγγελικές αρχές.
Επίσης, αναφέρθηκε η λειτουργία της Επιτροπής Δικαιωμάτων και Ισότητας της Π.Ο.ΑΣ.Υ., οι
ικανοποιητικές αποφάσεις του Συμβουλίου μεταθέσεων, η διοργάνωση ημερίδας για την ενδοοικογενειακή βία στις 3 Μαρτίου 2022, καθώς και η καταστατική μας υποχρέωση (από το
1997 - 8ο συνέδριο) να τιμούμε τη μνήμη των
πεσόντων αστυνομικών, κάθε χρόνο, το Α’ Ψυχοσάββατο.
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρης
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, τόνισε ειδικότερα ότι θα συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις ενόψει και της προώθησης στη Βουλή, από το Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη, σχεδίου νόμου για την εκπαίδευση
ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτό διατάξεις για

Σ

την επίλυση των εκκρεμών αιτημάτων μας.
Στη συνέχεια ενημέρωσε το σώμα ότι ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Μπάμπης Παπαδημητρίου -τον οποίο είχαμε εγκαλέσει δημοσίως, απέστειλε επιστολή για τον απαξιωτικό
όρο που είχε χρησιμοποιήσει, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι υπήρξε παρερμηνεία του λόγου
του. Ζήτησε δε συγνώμη, προσθέτοντας ότι ενδιαφέρεται πάντα για την επίλυση των προβλημάτων του αστυνομικού προσωπικού.
Το θέμα που απασχόλησε εκτενέστερα το Διοικητικό Συμβούλιο αφορά το πάγιο αίτημα της
αναγνώρισης της εργασίας ως επικίνδυνης, ένα
θέμα, που πρέπει να συζητηθεί επί συγκεκριμένων προτάσεων και στην επόμενη συνεδρίαση,
πριν από το συνέδριο, ώστε το ίδιο το ανώτατο
συνδικαλιστικό μας όργανο, να ενημερωθεί και
να λάβει οριστικές αποφάσεις, με βάση μια τεκμηριωμένη πρόταση – ορόσημο για το λειτούργημα του αστυνομικού στη χώρα μας. Η πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας μας να ιδρύσει ειδικό προς τούτο φορέα -το Κέντρο Έρευνας Υγείας, Ασφάλειας της Π.Ο.ΑΣ.Υ. (Κ.Ε.Υ.Α.Π.Ο.ΑΣ.Υ.)- είναι ιδιαίτερης σπουδαιότητας, διότι έρχεται να απαντήσει στην χρόνια αδυναμία
του συνδικαλιστικού μας κινήματος να απαιτήσει

και να επιτύχει μια βιώσιμη λύση. Στόχος μας είναι η υποβολή μιας καθαρής πρότασης που θα
έχει την έγκριση του συνεδρίου, λαμβάνοντας
υπόψη τα δεδομένα του ειδικού μισθολογικού,
ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού πλαισίου που
διέπει όλο το αστυνομικό προσωπικό, χωρίς
διακρίσεις και αποκλεισμούς. Με άλλα λόγια,
στοχεύουμε με βάση χρονοδιάγραμμα, στη νομοθέτηση οικονομικών απολαβών με ασφαλιστική και συνταξιοδοτική σύνδεση και όχι στην
καταβολή κάποιου επιδόματος, χωρίς να παραβλέπουμε βεβαίως το γεγονός ότι την επικινδυνότητα της εργασίας μας την κάνει ακόμα πιο
επικίνδυνη η έλλειψη στοιχειωδών μέσων προστασίας, η ελλιπής εκπαίδευση, η μη τήρηση των
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας κλπ.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ιδρύσαμε
και τον ειδικό φορέα, που θα τύχει κρατικής οικονομικής επιχορήγησης με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δεσμευτικά, για τα υπουργεία που θα συνδράμουν στην λειτουργία του, τόσο οικονομικά
όσο και με την παροχή των στοιχείων και πληροφοριών που θα χρειαστούν ειδικοί επιστήμονες για την εκπόνηση συγκεκριμένων ερευνών
– μελετών.
Για τη διεκπεραίωση του ρόλου αυτού, το δι-

οικητικό συμβούλιο του φορέα μετά από πρόταση του Προέδρου κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ, στελεχώθηκε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Δημήτριος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ως Πρόεδρος, Ιωάννης ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ως Γενικός
Γραμματέας, Σοφία ΒΑΓΕΝΑ ως Αντιπρόεδρος,
Ελένη ΣΚΥΛΑ ως Γραμματέας Οικονομικού και
Γεώργιος ΨΑΛΙΔΑΣ ως Μέλος.
Το Δ.Σ. αποφάσισε το 32ο συνέδριο να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το διήμερο 29 και 30
Μαρτίου 2022, για την ετοιμασία του οποίου
ορίστηκε επιτροπή, ενώ τα οικονομικά από
1/10/21 έως και 28/2/22, θα ελεγχθούν,
σύμφωνα με το Καταστατικό, από ορκωτούς λογιστές και την Ελεγκτική Επιτροπή, προκειμένου
να συνταχθούν οι απαραίτητες εκθέσεις.
Άλλα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η παροχή
οικονομικής βοήθειας με βάση τις εισηγήσεις
της Επιτροπής που είχε συσταθεί για τους σεισμοπαθείς και τους πυρόπληκτους, η έγκριση
δαπανών της Ομοσπονδίας κλπ.
Τέλος, ο νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας κ. Χάρης ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ενημέρωσε για
τις εκδικάσεις των 409 αγωγών που αφορούν
τη διεκδίκηση των «δώρων», για την εκτέλεση
αποφάσεων που αφορούν στα αναδρομικά, ενώ
ανέλαβε να προετοιμάσει τις επικείμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 4808/21 (τήρηση ψηφιακών
βιβλίων, εξ αποστάσεως συνεδριάσεις και ψηφοφορίες, κ.λπ.) και 4873/21 (εκλογικό σύστημα).
Δυστυχώς, οι γενικότερες εξελίξεις και δη η
δραματική κλιμάκωση της έντασης διεθνώς,
εξαιτίας της πολεμικής σύρραξης στην Ουκρανία, δημιουργούν ένα περιβάλλον ιδιαίτερα
απαιτητικό για τον αστυνομικό μας οργανισμό,
καθιστώντας ακόμα πιο προσεχτική και συνεπή
τη λειτουργία και του συνδικαλιστικού μας κινήματος.
Οφείλουμε όλοι να προχωρήσουμε ενωτικά
και αποτελεσματικά, χωρίς λαϊκιστικές επάρσεις
και διεκδικήσεις, με το βλέμμα μας στραμμένο
πάντα στην κοινωνία την οποία υπηρετούμε και
για την οποία υπάρχουμε.

Προκήρυξη του 32ου τακτικού συνεδρίου
της Ομοσπονδίας
νακοίνωση προς τς Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις και τους Αντιπροσώπους Συνέδρους εξέδωσε η Ομοσπονδία
ενόψει του επικείμενου συνεδρίου της:
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας
μας, που συνεδρίασε την 24-02-2022, αποφάσισε, το 32ο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο έτους 2022 να πραγματοποιηθεί την 29
και 30 Μαρτίου 2022, στην Αθήνα με απαρέγκλιτη τήρηση των υγειονομικών διατάξεων, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Θα ακολουθήσει έγκαιρα το πρόγραμμα
των εργασιών του Συνεδρίου και αναλυτικές
οδηγίες για την διεξαγωγή του Συνεδρίου,
σύμφωνα με τα ισχύοντα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Συ-
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νεδρίου έχουν ως εξής:
• Διοικητικός Απολογισμός,
• Οικονομικός Απολογισμός
- Έκθεση Εξελεγκτικής
Επιτροπής - Προϋπολογισμός,
• Τροποποίηση Καταστατικού, για την
προσαρμογή
του
στις ρυθμίσεις των
διατάξεων των Νόμων 4808/2021 και
4873/2021,
• Λοιπά θέματα - Προτάσεις Συνέδρων.
Οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
παρακαλούνται όπως ενημερώσουν
σχετικά τους Αντιπροσώπους τους στην Ομο-

σπονδία μας, επιδίδοντάς τους αντίγραφο του παρόντος και
γνωστοποιώντας τους παράλληλα, ότι θα ακολουθήσει και ονομαστική
πρόσκληση
προς τους ιδίους,
αφού ολοκληρωθεί
από την πλευρά σας
η αποστολή της
σχετικής κατάστασης
Αντιπροσώπων (τακτικών και αναπληρωματικών που καλούνται
εις αντικατάσταση των τακτικών) προς την Ομοσπονδία
μας.
Για την άρτια διοργάνωση του Συνεδρίου

και την έγκαιρη και απρόσκοπτη νομιμοποίηση των Αντιπροσώπων, παρακαλούμε όπως
αποστείλετε, έως την 03 Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη, τα κάτωθι:
1. Πίνακα Αντιπροσώπων συμπληρωμένο,
σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, σε
ηλεκτρονική μορφή.
2. Επικυρωμένο το πρακτικό διεξαγωγής αρχαιρεσιών ανάδειξης Αντιπροσώπων μαζί
με την κατάσταση των ψηφισάντων μελών
(όσες δεν έχουν αποστείλει).
Σε περίπτωση μεταβολών - αντικατάστασης
Αντιπροσώπων, παρακαλούμε όπως συμπεριληφθούν στο σχετικό πίνακα οι αναπληρωματικοί αυτών, καταγράφοντας την αιτία αντικατάστασής των και επισυναφθούν, επίσης, οι
σχετικές παραιτήσεις - δηλώσεις των εκλεγέντων τακτικών Αντιπροσώπων.
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Χρονιά ορόσημο το 2022
για την Π.Ο.ΑΣ.Υ. και την ΕΛ.ΑΣ.
Επιτέλους, η Πολιτεία κάνει το χρέος της, τονίστηκε στο πρώτο για το νέο έτος Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας

ε την καθιερωμένη κοπή της
Βασιλόπιτας και την ανταλλαγή
αμοιβαίων ευχών ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του πρώτου για το νέο
έτος Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, το οποίο συνεδρίασε στην Αθήνα
το διήμερο 27 και 28 Ιανουαρίου 2022,
αμέσως μετά την προηγηθείσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τις εργασίες του Γενικού Συμβουλίου
τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμό: ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτης ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Θεόδωρος ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ, ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Κωνσταντίνος ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, ο Γενικός
Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ, η Επικεφαλής
του Θεματικού Τομέα Προστασίας του
Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας κα Ιωάννα ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ, ο Διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΙΝΑΛ κ.
Αθανάσιος ΓΛΑΒΙΝΑΣ, ο Αρχηγός της
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ.
Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ, ο Πρόεδρος
της ΕΑΠΣ κ. Κωνσταντίνος ΤΣΙΓΚΑΣ και
ο Πρόεδρος της ΠΟΜΕΝΣ κ. Δημήτριος
ΡΩΤΑΣ.
Επίσης, παρέστησαν και τίμησαν την
τελετή έναρξης των εργασιών ο Προϊστάμενος Επιτελείου Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ.
Αντιστράτηγος κ. Κωνσταντίνος ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ, ο Διευθυντής της Γενικής
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Γραμματείας Αντεγκληματικής/Σωφρονιστικής Πολιτικής, Υποστράτηγος κ.
Σπυρίδων ΣΚΛΑΒΟΣ, ο Διευθυντής
Αστυνομίας Αθηνών, Ταξίαρχος κ.
Ιωάννης ΣΚΟΥΡΑΣ, ο Αντιπρόεδρος της
ΠΟΜΕΝΣ κ. Βασίλειος ΛΑΜΠΡΟΥ, ο
Πρόεδρος της ΠΕΑΛΣ κ. Σπυρίδων
ΠΑΣΣΑΚΟΣ και ο Πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ κ. Δημήτριος ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ.
Την πίτα ευλόγησε ο Αρχιμανδρίτης
Αλέξιος ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ, στέλνοντας μαζί
με τις ευχές και τις ευλογίες του προς
όλους, μηνύματα συναδελφικής αγάπης
και κοινωνικής προσφοράς της Ελληνικής Αστυνομίας.
Κατά τις εργασίες και των δυο οργάνων του συνδικαλιστικού μας κινήματος, με την έναρξη της νέας συνδικαλιστικής χρονιάς, έγινε εκτενής ενημέρωση για τις προτεραιότητές μας και τονίστηκε η αναγκαιότητα του εποικοδομητικού διαλόγου και της ενότητας ώστε
χωρίς κομματικές διαιρέσεις και παραταξιακά ψηφοδέλτια, να αγωνιστούμε
όλοι μαζί για τα δίκαια αιτήματά μας.
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ.
Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ χαρακτήρισε
το 2022 χρονιά ορόσημο για την ΠΟΑΣΥ και την Ελληνική αστυνομία, επιμένοντας στην επίλυση σε πρώτη προτεραιότητα των αιτημάτων εκείνων που θα
συμβάλλουν τόσο στη θωράκιση του
λειτουργήματός μας όσο και στην έμπρακτη αναγνώριση των παρεχόμενων

υπηρεσιών προς τους πολίτες και την
κοινωνία, οι οποίες όπως έδειξε και η
πρόσφατη κακοκαιρία είναι αναντικατάστατες και μοναδικές κάθε φορά που ο
κρατικός μηχανισμός παρουσιάζει προβλήματα.
Μετά τη θεσμοθέτηση της ανωτατοποίησης της εκπαίδευσης και του βαθμολογίου, εργαζόμαστε για τη θεσμοθέτηση της εργασίας ως επικίνδυνης, σε
συνάρτηση με το ειδικό μισθολόγιο και
τις αποφάσεις του ΣτΕ, θέτοντας τις βάσεις για την επίλυση ενός πολύχρονου
αιτήματός μας με τεκμηριωμένες και
αδιαμφισβήτητες θέσεις. Στο πλαίσιο
αυτό, σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ,
θα συζητηθούν οι προτάσεις που θα
συγκεντρωθούν, ενώ ο φορέας ειδικού
σκοπού της Π.Ο.ΑΣ.Υ., που ιδρύσαμε,
θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο
Οικονομικών αφού υπογραφτεί σχετικό
Μνημόνιο
συνεργασίας
μεταξύ
Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη, προκειμένου να εκπονηθούν για πρώτη φορά ευρείας κλίμακας
μελέτες για τις επιπτώσεις του αστυνομικού λειτουργήματος στην υγεία και
στο βιώσιμο ζωής του αστυνομικού
(επικινδυνότητα, στρες, ανθυγιεινές
συνθήκες εργασίας κλπ).
Επίσης, έχει επέλθει το πλήρωμα του
χρόνου για την επίλυση άλλων αιτημάτων που συζητήθηκαν ήδη με τους συναρμόδιους υπουργούς, όπως η κατάργηση του πλαφόν των 48 ωρών για τα
νυχτερινά, η χορήγηση του ΒΟΕΑ, τα
οδοιπορικά έξοδα με βάση τη νέα κανονιστική περί μεταγωγών και η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.
Χαιρετίζοντας τις εργασίες του Γενικού
Συμβουλίου, ο Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη κ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ευχαρίστησε
την Ελληνίδα και τον Έλληνα Αστυνομικό,
τονίζοντας ότι στηρίζουμε όσο κανένας
άλλος σε αυτήν τη χώρα την κοινωνική
συνοχή του κράτους και τη βιώσιμη προοπτική της πατρίδας μας. Αναφέρθηκε
ονομαστικά σε όλες τις Υπηρεσίες της
Ελληνικής Αστυνομίας που συμβάλουν σε
αυτό και έκανε ιδιαίτερη μνεία στον
απεγκλωβισμό 2.200 συμπατριωτών μας,

κυρίως από την Αττική οδό, εν μέσω
σφοδρής χιονοθύελλας.
Αναφερόμενος στη συνεργασία με
την Π.Ο.ΑΣ.Υ. στους πέντε μήνες που
βρίσκεται στο Υπουργείο, τόνισε ότι
υπάρχει ικανοποίηση διότι αντιμετωπίζονται για πρώτη φορά χρονίζοντα προβλήματα (εκπαίδευση, βαθμολόγιο,
αποδέσμευση κονδυλίων στο ΤΑΠΑΣΑ
κ.λπ.), ενώ δρομολογούνται πολιτικές
σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον κ. ΣΚΥΛΑ-

ΚΑΚΗ, που θα ανακουφίζουν την αστυνομία από τα πάρεργα και τη γραφειοκρατική χαρτούρα (ψηφιοποίηση περίπου 34 υπηρεσιών).
Στη συνέχεια τόνισε ότι είναι απολύτως δίκαιο το αίτημα για την αύξηση του
ανωτάτου ορίου νυχτερινής απασχόλησης στις 64 ώρες και γι’ αυτό θα εγκριθεί, ενώ πολύ σύντομα με σχετική τροπολογία στο νομοσχέδιο για την αστυνομική εκπαίδευση, θα λυθεί και το θέμα με τα οδοιπορικά των αστυνομικών
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που συνοδεύουν κρατουμένους.
Για την επικινδυνότητα της εργασίας
συμφώνησε ότι έχει προωθηθεί μία λύση - δημιουργική και τεκμηριωμένη,
μεταξύ του τριγώνου των δύο Υπουργείων και της Π.Ο.ΑΣ.Υ., ώστε αυτό που
βιώνουμε όλοι εμπειρικά, να αποτυπωθεί και επιστημονικά.
Τέλος, για το ΒΟΕΑ, τόνισε ότι πολύ
σύντομα, θα υπάρξει θετική ανταπόκριση.
Από την πλευρά του και ο κ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ επιβεβαίωσε τις προαναφερόμενες ρυθμίσεις, ενώ για το μείζον ζήτημα
της επικινδυνότητας της εργασίας, στάθηκε στον ειδικό χαρακτήρα του ειδικού
μισθολογίου και την εγγενή επικινδυνότητα του αστυνομικού λειτουργήματος. Επίσης, επιβάλλεται, όπως είπε, μέσα από μια τεκμηριωμένη έρευνα η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του
εξοπλισμού ώστε το λειτούργημα να είναι λιγότερο ανθυγιεινό και επικίνδυνο.
Ο Δήμαρχος Αθηναίων, στο σύντομο
χαιρετισμό του ανέφερε ότι για πρώτη
φορά από την ενεστώσα Κυβέρνηση γί-

νονται ουσιαστικά βήματα και επιλύονται προβλήματα μιας εγκαταλελειμμένης
και παραμελημένης αστυνομίας. Αφού
εξέφρασε την ευγνωμοσύνη των Αθηναίων στον Έλληνα και την Ελληνίδα
Αστυνομικό, για την προσφορά τους,
από τον Έβρο έως τα Εξάρχεια, υπενθύμισε την εκπλήρωση του χρέους μας,
τιμώντας τη μνήμη του Νεκτάριου ΣΑΒΒΑ με τη μετονομασία της οδού που
άνανδρα δολοφονήθηκε από τρομοκράτες το 2009 στα Πατήσια, αλλά και
αποκαθιστώντας τις φθορές που προκάλεσαν στο μνημείο του, αδίστακτοι
και χυδαίοι.
Με τις τοποθετήσεις τους τέλος, οι
εκπρόσωποι των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων ανέδειξαν πολλά προβλήματα τοπικού και γενικού ενδιαφέροντος όπως
η αναγκαιότητα πολύ περισσότερων
προσλήψεων αστυφυλάκων φέτος, οι
κενές οργανικές θέσεις, οι προβληματικές αποσπάσεις, τα ανεξόφλητα οδοιπορικά και νυχτερινά, η καθιέρωση επιδόματος δυσμενούς διαβίωσης στην

9

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Αττική, η μοριοδότηση υπηρεσιών, η εγκατάσταση καμερών σώματος, η χορήγηση ειδών ιματισμού, ο πειθαρχικός
έλεγχος των διοικούντων, το επίδομα
παραμεθορίου, η παροχή υπηρεσιών σε
ιδιώτες (Αττική οδός, ΠΑΕ, διενέργεια
γκάλοπ, κ.λπ.), η καταστρατήγηση του
ωραρίου εργασίας και η πιθανή αξιοποίηση της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας,
η υποκαταγραφή της εγκληματικότητας,
η επιμονή στα πρόστιμα για μη χρήση
μάσκας, το καθηκοντολόγιο, η λειτουργία της Πανεπιστημιακής αστυνομίας, τα
επικίνδυνα οχήματα διμοιριών, η λειτουργία σκοπευτηρίων, η ηλεκτρονική
υποβολή δικαιολογητικών (διαγωνισμοί
προμηθειών, υποψήφιοι αστυνομικές
σχολές), η συμμετοχή αστυνομικών –
μαρτύρων σε δίκες εξ αποστάσεως
κ.λπ.).
Με εδραία την πεποίθηση ότι εκφράζουμε τις αγωνίες της συντριπτικής
πλειοψηφίας του ανθρώπινου δυναμικού της Ελληνικής Αστυνομίας, ενόψει
και του επικείμενου πανελλαδικού συ-

νεδρίου, συνεχίζουμε τον αγώνα με πίστη στην ενότητα του συνδικαλιστικού
μας κινήματος. Όλοι μαζί, χωρίς εσωστρέφεια, απαλλαγμένοι από διχαστικές
πρακτικές και κομματικές αγκυλώσεις,
προχωράμε στις τροποποιήσεις των Καταστατικών,
σύμφωνα
με
το
ν.4873/2021 -ΦΕΚ 16/12/21, (ενι-

αίο ψηφοδέλτιο) και ν. 4808/21 -ΦΕΚ
19-6-21, (αξιοποίηση ηλεκτρονικών
μέσων, καταχώρηση οργάνωσης κλπ).
Η ενότητά μας αναγκαία προϋπόθεση
για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες του
συνδικαλιστικού μας κινήματος τη χρονιά ορόσημο 2022.

O προγραμματισμός δράσης
του συνδικαλιστικού μας κινήματος
ην πρώτη «πανηγυρική» συνεδρίαση, μετά τη
συγκρότησή του σε σώμα, και τελευταία,
πριν την υποδοχή της νέας χρονιάς, 2022,
είχε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας
μας (14-12-21), όπου μαζί με τις ευχές για μια νέα
δυναμική συνδικαλιστική περίοδο, καθορίστηκαν οι
προτεραιότητες με βάση και τις αποφάσεις του
πρόσφατου 31ου πανελλαδικού συνεδρίου μας.
Ενημέρωση για τα πεπραγμένα της Εκτελεστικής
Γραμματείας έγινε από τον Πρόεδρο κ. Γρηγόρη
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ και τον Γενικό Γραμματέα κ. Γιώργο
ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ, οι οποίοι τόνισαν ότι διοργανώσαμε το 31ο εκλογικό απολογιστικό συνέδριό μας με
υποδειγματικό τρόπο, από κάθε άποψη αντάξιο της
ιστορίας, της πορείας και της οντότητας της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. Οφείλουμε, λοιπόν, να ανταποκριθούμε
όλοι στο ρόλο μας, στην αποστολή μας και στις
προσδοκίες των συναδέλφων μας. Στη συνέχεια
αναφέρθηκαν συνοπτικά στα θετικά αποτελέσματα
του προηγούμενου διαστήματος, ήτοι:
• Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση αναφορικά με τα 30 έτη ασφάλισης για την χορήγηση
του εφάπαξ και υλοποιείται έτσι ένα διαχρονικό
αίτημά μας.
• Καταγγείλαμε και εκφράσαμε την έντονη διαμαρτυρία μας προς την Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων για το απαράδεκτο, κατάπτυστο
περιεχόμενο ενός βιβλίου της νεοελληνικής
γλώσσας της Γ’ Λυκείου, όπου περιγράφεται με
προσβλητικούς και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς το λειτούργημα του Έλληνα και της Ελληνίδας αστυνομικού. Η κα Υπουργός μας διαβεβαίωσε ότι το περιεχόμενο αυτό θα αποσυρθεί
ως απαράδεκτο.
• Υποβάλαμε αίτημα για παράταση του χρόνου
διάνυσης της βραχείας αδείας μέχρι 31 Μαρτίου 2022.
• Ζητήσαμε, με αφορμή την έξαρση της πανδημίας
και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για ενίσχυση των υγειονομικών και διαφόρων κοινωνικών ομάδων, η Κυβέρνησή του να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις για αναγνώριση της προσφοράς του αστυνομικού και να ικανοποιήσει
αιτήματά μας, όπως η αύξηση των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, το επίδομα επιβράβευσης
λόγω covid, η αναγνώριση της επικινδυνότητας
της εργασίας, το δίκαιο μισθολόγιο κ.λπ.

Τ

• Ενημερώσαμε τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
ότι ύστερα από αίτημα που είχαμε υποβάλει, εγκρίθηκαν τα δάνεια των συναδέλφων και εκδόθηκε η απόφαση του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη για την αποδέσμευση των αναγκαίων
κεφαλαίων.
• Μετά από αίτημά μας, στο ΔΣ του ΤΑΠΑΣΑ συζητήθηκε το θέμα της επανεξέτασης και κατάργησης των διατάξεων που αφορούν τις κρατήσεις της διαφοράς παλαιού και νέου κλιμακίου,
για τους συναδέλφους που θα έχουν μισθολογική προαγωγή.
Επίσης, αποστείλαμε επιστολή στον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη, υπενθυμίζοντάς του ότι
απαιτείται η προώθηση και επίλυση επειγόντων
ζητημάτων με αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις,
όπως είναι η νομοθετική ρύθμιση για την αντιστοίχιση των μεριδίων με τα μισθολογικά κλιμάκια
του ειδικού μισθολογίου, αναφορικά με τη χορήγηση του ΒΟΕΑ. Η αρμόδια επιτροπή έχει ολοκληρώσει το έργο της και απομένει η σχετική νομοθετική ρύθμιση. Το ίδιο ισχύει και για τα οδοιπορικά έξοδα περί μεταγωγών κρατουμένων και τη
νέα κανονιστική, για την οποία υποβάλλαμε ολοκληρωμένη πρόταση στην αρμόδια επιτροπή του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Το έργο της
έχει επίσης ολοκληρωθεί αλλά απαιτείται νομοθετική ρύθμιση που θα θεσμοθετεί τις νέες προϋποθέσεις για τα έξοδα διανυκτέρευσης, την αναπροσαρμογή των ναυτικών μιλίων από 20 σε 5, το δικαίωμα διαμονής σε καμπίνα πλοίου κ.λπ. Επίσης,
εκκρεμεί η τροπολογία για εκκαθάριση -ενταλματοποίηση και πληρωμή οδοιπορικών εξόδων 2020
για μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού, θέματα που έχουν συμπεριληφθεί σε σχετικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε προχθές στη Βουλή.
Τέλος, τονίστηκε ότι αντιμετωπίσαμε προβλήματα για προτάσεις των Πρωτοβάθμιων Οργανώσεων αναφορικά με απαράδεκτες συνθήκες εργασίας, με ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας στο
χώρο εργασίας, τα πάρεργα και την επέκταση της
ψηφιοποίησης στην αστυνομία, την υποστελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών, τη διαδικασία
της ακουσίας νοσηλείας, που πρέπει να λάβει νομοθετική υπόσταση γιατί είναι ένα ιατρικό θέμα
και καλέσαμε την ηγεσία να προβεί άμεσα στις
παρεμβάσεις που επιβάλλονται ώστε να δρομο-

λογηθούν οι απαραίτητες λύσεις.
Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ.
Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, καλωσορίζοντας στη
συνεδρίαση τα μέλη του ΔΣ, επισήμανε το «εορταστικό» κλίμα των ημερών στο οποίο εισερχόμαστε σιγά-σιγά, χωρίς ωστόσο να αναστέλλουμε
τη σημαία του αγώνα, ευχήθηκε, δε, να συνεχίσουμε τη δημιουργική παρεμβατική μας δράση,
στοχεύοντας στην επίλυση των εκκρεμών αιτημάτων που αφορούν το αστυνομικό προσωπικό
και την εξωστρεφή κοινωνική δράση του συνδικαλιστικού μας κινήματος. Στο πλαίσιο αυτό, μίλησε για την νεοσύστατη Επιτροπή Δικαιωμάτων
και Ισότητας Αστυνομικού Προσωπικού στην
Π.Ο.ΑΣ.Υ., σημειώνοντας ότι με το έργο της και
το συμβουλευτικό της ρόλο, θα αναδειχθεί και το
κοινωνικό πρόσωπο της Ομοσπονδίας μας. Αφού
έδωσε στη συνέχεια, ιδιαίτερη βαρύτητα στον υπ’
αριθμόν ένα στόχο μας, που δεν είναι άλλος από
τη θεσμοθέτηση της επικινδυνότητας της εργασίας σε συνδυασμό με ένα δίκαιο νέο μισθολόγιο, αναφέρθηκε και στον νεοϊδρυθέντα φορέα
της Π.Ο.ΑΣ.Υ., που αναλαμβάνει το νέο έτος να
φέρει επιτέλους εις πέρας την ικανοποίηση του
διαχρονικού αυτού αιτήματός μας. Επιδίωξή μας
είναι να χρηματοδοτηθεί η λειτουργία του και να
δράσει με επιστημονικά κριτήρια.
Για την αποτελεσματικότερη οργάνωσή μας,
τόνισε ότι επιβάλλεται το Γενικό Συμβούλιο των
Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων να συνεδριάζει τακτικά και γι’ αυτό με απόφαση της Ε.Γ., έχουν ήδη
προγραμματιστεί τρεις συνεδριάσεις, το Μάιο,
Ιούλιο και Οκτώβριο 2022. Διευκρινίζοντας στη
συνέχεια το στάδιο υλοποίησης των εκκρεμοτήτων, τόνισε ότι με παρεμβάσεις μας, τρεις φορές
στο παρελθόν, αποτρέψαμε την εφαρμογή δυσμενών αποφάσεων για το ΒΟΕΑ και ότι τώρα
πλέον απομένει η προώθηση της νέας ρύθμισης
που είχαμε επεξεργαστεί και η οποία μετά από
διαβεβαιώσεις των αρμοδίων υπουργών, βρίσκεται προς υλοποίηση από το Υπουργείο Εθνικής
Αμύνης, αρχές του νέου έτους, με την προώθηση
και ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου του.
Σε ό,τι αφορά την ΚΥΑ για τα νυχτερινά, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, πρέπει να
έχει διευθετηθεί έως τα τέλη Ιανουαρίου 2022,
αφού τύχει της θετικής έγκρισης και του Υπουρ-

γείου Οικονομικών.
Ο Νομικός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας κ. Χάρης ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ενημέρωσε το Διοικητικό
Συμβούλιο ότι στο διάστημα από 14/1/2022
έως και τον Απρίλιο του 2022 έχουν προσδιοριστεί και θα συζητηθούν 367 αγωγές για τα δώρα
που αφορούν περίπου 20.000 συναδέλφισσες
και συναδέλφους μας. Σε ό,τι αφορά την αλλαγή
του συνδικαλιστικού νόμου, την καθιέρωση εκλογής οργάνων με ενιαίο πλέον ψηφοδέλτιο και την
τροποποίηση των Καταστατικών, εντός εξαμήνου,
σημείωσε ότι επιβάλλεται η διαδικασία αυτή να
γίνει συντεταγμένα με βάση σχετική εγκύκλιο που
θα αποσταλεί σε όλες τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις μας.
Προβληματισμός αναπτύχθηκε επίσης για ζητήματα που απασχολούν Πρωτοβάθμιες Ενώσεις,
όπως η στελέχωση των Περιφερειακών Ιατρείων
και η αξιοποίηση των πτυχιούχων αστυνομικών,
οι επιθέσεις εναντίον αστυνομικών, οι προσλήψεις
ειδικών καθηκόντων αστυνομικών, η διαχείριση
των κατασχεθέντων οχημάτων και όσων παλαιών
«σαπίζουν» στις αστυνομικές υπηρεσίες και άλλα.
Τέλος, κατά τη συνεδρίαση τέθηκαν προς συζήτηση και εγκρίθηκαν διάφορα θέματα, όπως η
ψηφιοποίηση παλαιών και νέων εγγράφων της
Ομοσπονδίας, η δαπάνη για τη διενέργεια του
31ου συνεδρίου, η ανασύνθεση της επιτροπής
για τη βοήθεια σε πυρόπληκτους και σεισμοπαθείς συναδέλφους μας κ.λπ.
Η Ομοσπονδία, υπηρετώντας σταθερά τον παρεμβατικό της ρόλο και έχοντας στο ενεργητικό
της απτά αποτελέσματα, οπλισμένη με τις αποφάσεις του 31ου πανελλαδικού συνεδρίου, αισιοδοξεί ότι η νέα σελίδα στην οποία εισέρχεται το
συνδικαλιστικό μας κίνημα θα γραφτεί επ’ ωφελεία όλων των μελών του, κάθε συναδέλφισσας
και συναδέλφου που αγωνιά για το μέλλον του
αστυνομικού μας οργανισμού, της μεγάλης αστυνομικής μας οικογένειας.
Οι σύγχρονες προκλήσεις, οι καθημερινές
απειλές, θέτουν ψηλά τον πήχη της ευθύνης
όλων. Από την πλευρά μας, δηλώνουμε αρωγοί
και συμπαραστάτες στα προβλήματα των συναδέλφων μας, θεματοφύλακες του ρόλου και της
λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας. Καλή
αγωνιστική χρονιά και το νέο έτος, 2022!
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Έπεσαν ηρωϊκά στο καθήκον
υπηρετώντας τις αρχές
της ελευθερίας και της δημοκρατίας
Αποτίσαμε φόρο τιμής στους Ήρωες Πεσόντες Αστυνομικούς
παρουσία της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας
ην μνήμη των ενδόξων Πεσόντων
Αστυνομικών εν ώρα υπηρεσίας,
τίμησε σήμερα, το Α’ Ψυχοσάββατο, το συνδικαλιστικό μας κίνημα, σε
όλη τη Χώρα, υπενθυμίζοντας στην ελληνική πολιτεία τον αναντικατάστατο
ρόλο όλων εκείνων που υπηρετούν το
καθήκον, φυλάττοντες Θερμοπύλες είτε
εν καιρώ ειρήνης είτε σε πολεμικές και
ταραγμένες περιόδους της πατρίδας
μας, αλλά και το διαρκές της χρέος, να
διασφαλίζει στους καθημερινούς πολεμιστές και στους αφανείς ήρωες της
πρώτης γραμμής, τα απαραίτητα εφόδια
ώστε να ανταποκρίνονται επάξια στην
υψηλή τους αποστολή.
Στην Αθήνα, η καθιερωμένη τελετή
έλαβε χώρα στο Ναό των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών, χοροστατούντος του Προϊσταμένου της Θρησκευτικής Υπηρεσίας
της Ελληνικής Αστυνομίας Αρχιμανδρίτη
Αλέξιου ΚΟΥΡΤΕΣΗ, παρουσία της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, Ανωτάτων Αξιωματικών και Προϊσταμένων του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας και Διευθύνσεων Αστυνομίας της ΓΑΔΑ, εκπροσώπων της Κυβέρνησης και του πολιτικού
κόσμου, της τοπικής αυτοδιοίκησης,
συνδικαλιστικών οργανώσεων, συγγενών και φίλων των αδικοχαμένων συναδέλφων μας.
Ειδικότερα, μετά την επιμνημόσυνη

Τ

δέηση και τις ομιλίες των επισήμων,
ακολούθησαν καταθέσεις στεφάνων
στο Μνημείο Πεσόντων Αστυνομικών,
στο προαύλιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη από:
Τον εκπρόσωπο του Προέδρου της
Ελληνικής Κυβέρνησης κ. Κυριάκου
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ και Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ, τον Υφυπουργό Προστασίας του
Πολίτη κ. Ελευθέριο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, τον
Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ.
Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ, τον Γενικό
Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής
κ. Κωνσταντίνο ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, τον
Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής της Νέ-

ας Δημοκρατίας κ. Παύλο ΜΑΡΙΝΑΚΗ,
τον Εκπρόσωπο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κ. Αλέξη ΤΣΙΠΡΑ, Επικεφαλής
του Τμήματος Σωμάτων Ασφαλείας,
Υποναύαρχο ε.α. ΛΣ κ. Θρασύβουλο
ΣΤΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟ, τον εκπρόσωπο του
Προέδρου του ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ κ. Νίκου
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ, Βουλευτή κ. Γεώργιο
ΚΑΜΙΝΗ, την Επικεφαλής Θεματικού
Τομέα Προστασίας του Πολίτη της Νέας
Δημοκρατίας κα. Ιωάννα ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ,
τον Περιφερειάρχη Αττική κ. Γεώργιο
ΠΑΤΟΥΛΗ, τον εκπρόσωπο του Δημάρχου Αθηναίων κ. Κωνσταντίνου ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, Αντιδήμαρχο κ. Σάκη ΚΟΛΛΑΤΟ, τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, την Αντιπρόεδρο του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών κα Ειρήνη ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ, τον Πρόεδρο της Πανελληνίου
Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων
Ασφαλείας κ. Ευάγγελο ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟ, τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Πολιτικού Προσωπικού
Υ.Δ.Τ. κ. Γεώργιο ΚΟΛΟΒΟ, τον Πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος κ. Κωνσταντίνο
ΤΣΙΓΚΑ, τον Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων
Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος κ.
Νικόλαο ΛΑΥΡΑΝΟ, τον Πρόεδρο της

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων
Προσωπικού Λιμενικού Σώματος κ. Παναγιώτη ΤΣΙΑΝΟ, τον Αντιπρόεδρο της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων
Στρατιωτικών κ. Βασίλειο ΛΑΜΠΡΟΥ,
τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας κ.
Ανδρέα ΒΕΛΛΙΟ και τον Πρόεδρο της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων κ. Γρηγόριο ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ.
Εκ μέρους των διοργανωτών της εκδήλωσης, Προέδρων της ΠΟΑΣΥ και της
ΠΟΑΞΙΑ κ.κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ Γρηγορίου
και ΒΕΛΛΙΟΥ Ανδρέα, κατά τη διάρκεια
των ομιλιών τους ενώπιον των επισήμων προσκεκλημένων, τέθηκαν για άλλη μια φορά τα διαχρονικά αιτήματα των
Ομοσπονδιών για την αναγνώριση της
επικινδυνότητας της εργασίας και τη
λήψη ουσιαστικών μέτρων για την
επαγγελματική καταξίωση των στελεχών
της Ελληνικής Αστυνομίας και την έμπρακτη αναγνώριση του παρεχόμενου
έργου τους. Αποτίοντας φόρο τιμής
στους άνδρες και τις γυναίκες του σώματος, που έπεσαν ηρωϊκά στο καθήκον, υπηρετώντας τις αρχές της ελευθερίας και της δημοκρατίας σε διάφορες φάσεις της ελληνικής ιστορίας, δεσμεύτηκαν να αναδείξουν ακόμα περισσότερο τη θυσία τους, αλλά και να αγω-

νιστούν έτι περισσότερο για να περιοριστεί η συνεχιζόμενη αιματοχυσία της
αστυνομικής οικογένειας.
Η συγκυρία, άλλωστε, της ρωσικής
εισβολής στην Ουκρανία και οι υψηλές
απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας και
της χώρας ολόκληρης για αποτελεσματική αστυνομία σε όλα τα μέτωπα, όπως
επισημάνθηκε εκ μέρους του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αναδεικνύουν τη μεγάλη ευθύνη τόσο εκείνων
που υπηρετούν το καθήκον όσο και
εκείνων που λαμβάνουν τις αποφάσεις
και καθοδηγούν τις ένοπλες δυνάμεις
της χώρας έτσι ώστε να κατοχυρώνεται
η ασφάλεια ως προϋπόθεση ανάπτυξης
και ευημερίας.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα τιμά τη
μνήμη όλων εκείνων που κατέλαβαν
επάξια μια θέση στο Πάνθεον των
Ηρώων της Ελληνικής Αστυνομίας, δηλώνοντας, τέλος, πίστη και αφοσίωση
στον δικό του αγώνα για να μην αμαυρωθεί ποτέ η ιστορία τους, αλλά και για
να ανταποκριθεί στις σημερινές προσδοκίες των συναδελφισσών και των συναδέλφων μας που συνεχίζουν, τιμώντας τον όρκο τους, να υπερασπίζονται
αψηφώντας τους κινδύνους, τα υπέρτατα αγαθά της τιμής, της ζωής και της
περιουσίας των συμπολιτών μας.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ήταν οι αφανείς μαχητές
της Ελληνικής Αστυνομίας
Προέδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ.
Γρηγόρης
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ,
αποτίοντας φόρο τιμής στους
Πεσόντες συναδέλφους μας, μιλώντας
ενώπιον της πολιτικής και φυσικής
ηγεσίας, των εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου, των συγγενών και φίλων
των εκλιπόντων, τόνισε ότι «ακολουθώντας τις θρησκευτικές μας παραδόσεις, για άλλη μια φορά, φέτος, τιμούμε τη μνήμη των πεσόντων στο καθήκον, συναδέλφων μας. Η Εκκλησία
μας, έχει αφιερώσει, όλα τα Σάββατα,
στις ψυχές των χριστιανών, που έχουν
αποβιώσει με την ελπίδα της Ανάστασης, κατά τη Δευτέρα Παρουσία.
Ειδικά όμως το Ψυχοσάββατο, όλοι
οι πιστοί, τιμούμε με μνημόσυνα στις
εκκλησίες και με τρισάγια στους τάφους, τη μνήμη των προσφιλών μας
προσώπων.Η Ομοσπονδία μας, επέλεξε επιπροσθέτως, αυτήν την ημέρα,
για να υπενθυμίσει στην πολιτεία το
χρέος της.
Με το θρησκευτικό τελετουργικό
και το μνημόσυνο των κεκοιμημένων
συναδέλφων μας, δεν ζητούμε μόνο
από τον Κύριο να γίνει ίλεως, και να
δείξει τη συμπάθεια και τη μακροθυμία του σε μας και στους πεσόντες
συναφέλφους μας.
Ζητάμε συγχρόνως από την πολιτεία, με θρησκευτική ευλάβεια, να επιδεικνύει συνεχώς το απεριόριστο ενδιαφέρον της, για την ουσιαστική θωράκιση του λειτουργήματος του αστυνομικού. Του αστυνομικού που απειλείται όλο και περισσότερο, στο σύγχρονο κόσμο, που ζούμε. Του Αστυνομικού που αγωνίζεται για το αγαθό
της ασφάλειας, που ζει και εργάζεται
επικινδύνως, χωρίς να του αναγνωρίζεται αυτό που προσφέρει στην κοινωνία.
Πολιτικές αβελτηρίες και κομματικές ιδεοληψίες αποτελούν ακόμα εμπόδια στην επιδιωκόμενη από μας

Ο

κοινωνική, επαγγελματική και οικονομική του καταξίωση. Η Υπηρεσία
του αστυνομικού, είναι βεβαίως, συνυφασμένη με τον κίνδυνο. Ένεκα
αυτής της ιδιαιτερότητας, η Υπηρεσία
έχει, δυστυχώς, στην καθημερινότητά
της, το τραγικό ιδίωμα της απώλειας
ανθρωπίνων ζωών και του τραυματισμού εκατοντάδων αστυνομικών, κάθε χρόνο.
Το χρέος της πολιτείας, επομένως,
είναι τεράστιο. Τόσο έναντι των αδικοχαμένων συναδέλφων μας, όσο και
έναντι όλων εκείνων, που μάχονται,
σε διάφορα μέτωπα, για την ασφάλεια
και την ειρηνική συμβίωση, στον τόπο
μας. Άρα, είναι καιρός επιτέλους, να
επιλύσουμε και την εκκρεμότητα της
θεσμοθέτησης της εργασίας του
αστυνομικού, όχι ως ένα στενά οικονομικό αίτημα αλλά ως μια πολιτική
πράξη που μαζί με τον συμβολισμό
της, θα εμπεριέχει ευρύτερα μέτρα με
στόχο την επαγγελματική και κοινωνική αναγνώριση του αστυνομικού
λειτουργήματος.
Οι αυτονόητες αυτές επισημάνσεις
μας, επόμενο είναι να επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο, τέτοια ημέρα. Είμαστε πραγματιστές και εκφράζουμε
την αγωνία κάθε συναδέλφου μας για
το αύριο. Συναισθανόμαστε την ευθύνη όλων μας γι’ αυτούς που θυσιάστηκαν στο βωμό του καθήκοντος.
Υποκλινόμαστε ταπεινά και αναλαμβάνουμε το μερίδιο ευθύνης που
μας αναλογεί, διότι όταν μιλάμε για
ανθρώπινες τραγωδίες, όταν θρηνούμε για το χαμό των δικών μας, συνήθως εντοπίζουμε υπηρεσιακά προβλήματα και προβληματικές διαδικασίες.
Ζητάμε, λοιπόν, συγνώμη από τους
γονείς και τα παιδιά που ορφάνεψαν,
αν και γνωρίζουμε ότι κανείς δεν
μπορεί να αναπληρώσει το μεγάλο
κενό των αγαπημένων τους. Δεν αναζητούμε άλλοθι, ούτε κρυβόμαστε πί-

σω από τη συγγνώμη. Έχουμε πλήρη
συναίσθηση του χρέους του συνδικαλιστικού μας κινήματος έναντι και των
χιλιάδων υπηρετούντων ανδρών και
γυναικών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Γι’ αυτό απαιτούμε από κάθε αρμόδιο αξιωματούχο και κάθε εκπρόσωπο
της πολιτείας να συμμεριστεί τις αγωνίες μας, τις προτάσεις μας. Να δώσει
απαντήσεις στα τόσα πολλά «Γιατί»,
των συνεχιζομένων απωλειών της

αστυνομικής οικογένειας. Διότι έτσι,
θα καταφέρουμε να περιορίσουμε την
αιματοχυσία στο σώμα μας.
Αναγνωρίζουμε ότι γίνονται προσπάθειες. Αλίμονο, αν δεν είχαν βελτιωθεί, διαχρονικά, τα πράγματα.
Απομένουν, όμως, πολλά να γίνουν.
Αυτή είναι η τραγική αλήθεια, κι εμείς,
οφείλουμε να την επισημαίνουμε, με
δέος και παρρησία.
Είναι η καλύτερη, από την πλευρά

μας, απότιση των οφειλομένων τιμών,
σε όλους και όλες, τους συναδέλφους
και τις συναδέλφισσές μας, σ’ αυτούς
που έφυγαν πρόωρα από κοντά μας.
Θα τους θυμόμαστε, και θα τους
μνημονεύουμε πάντα, γιατί ήταν άξιοι
πολεμιστές.
Ήταν οι αφανείς μαχητές της Ελληνικής Αστυνομίας και κατετάγησαν
επάξια στο πάνθεον των Ηρώων μας.
Αιωνία τους η μνήμη.

Πρόταση της Γραμματείας Γυναικών – Π.Ο.ΑΣ.Υ.
για τους πεσόντες εν ώρα Υπηρεσίας
ρόταση για την πρόσληψη τέκνων πεσόντων αστυνομικών
μέσω των πανελληνίων εξετάσεων και χωρίς εξετάσεις κατέθεσε η
Γραμματεία Γυναικών την οποία υιοθέτησε η Ομοσπονδία και προώθησε
προς τον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ:
Κύριε Υπουργέ,
Ύστερα από σχετική εισήγηση της
Γραμματείας Γυναικών – Π.Ο.ΑΣ.Υ. και
με αφορμή τις εκδηλώσεις των πρωτοβάθμιων σωματείων μας για να τιμήσουν τους πεσόντες εν ώρα καθή-

Π

κοντος αστυνομικούς το Πρώτο Ψυχοσάββατο, σας απευθύνουμε μερικές
σκέψεις και ένα αίτημα.
Η Ελληνική Αστυνομία αποτελεί τον
κλάδο εργασίας με τους περισσότερους νεκρούς (εργαζόμενους) εν καιρώ ειρήνης. Ατυχήματα, τρομοκρατικές επιθέσεις, εγκληματικές ενέργειες.
Οι λόγοι ποικίλουν, το γεγονός παραμένει ίδιο: ένας Έλληνας πολίτης, ο
οποίος καλείται να παρέχει ασφάλεια
σε όλους τους πολίτες και να διαφυλάττει τη ζωή και την περιουσία των
ανθρώπων, που επέλεξαν να ζήσουν

σε αυτό τον τόπο, κατά τη διάρκεια της
εργασίας του, πέφτει νεκρός. Τις περισσότερες φορές εξαιτίας της ιδιότητάς του, της στολής του, του επαγγέλματος που επέλεξε.
Κι εκείνη τη στιγμή, που σταματά η
ζωή γι’ αυτόν, ξεκινά ο Γολγοθάς για
αυτούς που έμειναν πίσω, την οικογένειά του. Μην νομίζετε ότι η οικογένεια
εξασφαλίζεται. Μια σημαία διπλωμένη
απομένει για την επόμενη μέρα. Μια
σημαία, ο φόρος τιμής της Πολιτείας.
Απευθύνουμε λοιπόν, ένα αίτημα σε
εσάς, ώστε ο φόρος τιμής της Πολι-

τείας στον πεσόντα εν ώρα υπηρεσίας
αστυνομικό, να πάρει μια άλλη διάσταση, πιο ουσιαστική:
«Την επέκταση του δικαιώματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υιοθετιθέντων από τη Βουλή
τέκνων και στη Σχολή Αστυφυλάκων
της Ελληνικής Αστυνομίας, στην οποία
θα μπορούν να εισάγονται μέχρι δύο
(2) υποψήφιοι, χωρίς εξετάσεις και
καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων, εφόσον κατέχουν τα προσόντα
που απαιτούνται για τους λοιπούς
υποψήφιους δοκίμους αστυφύλακες,

σύμφωνα με το Π.Δ. 4/1995 (Α΄ 1)
και ολοκληρώσουν με επιτυχία τις
προκαταρκτικές εξετάσεις, σύμφωνα
με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.
2226/1994 (Α΄ 122) και το άρθρο 5
του Π.Δ. 4/1995 (Α΄ 1)».
Τέλος, το συνδικαλιστικό μας κίνημα εκφράζει την προσδοκία και την
σταθερή πεποίθηση πως το δίκαιο και
εύλογο αυτό αίτημα θα τύχει θετικής
έκβασης ως ελάχιστη αναγνώριση στη
θυσία των συναδέλφων μας, καθώς
και στην αποκατάσταση των μελών
των οικογενειών τους.
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Η επίλυση θεσμικών και τοπικών ζητημάτων
κυριάρχησε στη συνάντηση των Ενώσεων Αττικής
με την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ.
α Προεδρεία των Ενώσεων Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αθηνών, Β/Α Αττικής, Δυτικής
Αττικής και Πειραιά πραγματοποίησαν την
Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022 συνάντηση με
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ Παναγιώτη.
Στην εν λόγω συνάντηση παρόντες ήταν επίσης
ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ.
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ελευθέριος, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ
Κων/νος και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγος κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ Μιχαήλ.
Από πλευράς των Ενώσεων τέθηκαν κάποια θεσμικά ζητήματα που αφορούν το σύνολο των μελών των Ενώσεών μας όπως:
• Θεσμοθέτηση επιδόματος δυσμενούς διαβίωσης
για τους υπηρετούντες στην Αττική.
• Αύξηση μηνιαίων ωρών & ετήσιου πλαφόν αποζημίωσης νυχτερινής εργασίας.
• Αναβάθμιση υλικοτεχνικού εξοπλισμού (υπηρεσιακά λεωφορεία, περιπολικά οχήματα, μηχανές
κ.λπ.).
• Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός των συστημάτων
επικοινωνίας.
• Ενιαίος τρόπος πρόσληψης στην ΕΛ.ΑΣ. αποκλειστικά μέσω του συστήματος των πανελλαδικών
εξετάσεων – αύξηση του αριθμού των εισακτέων
στις Αστυνομικές Σχολές.
• Θεσμική θωράκιση των αστυνομικών κατά την
διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους. (Κατάρτιση σαφούς πλαισίου δράσης κάθε αστυνομικής Υπηρεσίας, χρήση νέων τεχνολογιών, θέ-
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σπιση θεσμού του Συνηγόρου του Αστυνομικού,
επαναφορά του άρθρου 315Α Π.Κ., όπως ίσχυε
μέχρι το 2009).
• Μοριοδότηση – κίνητρα υπηρετούντων στην Αττική.
• Απεμπλοκή από τη φύλαξη πειστηρίων στις Αστυνομικές Υπηρεσίες.
• Αποδέσμευση των αστυνομικών από πάρεργα
όπως επιδόσεις δικογράφων, γνήσια υπογραφής
κ.λπ.
• Δημιουργία ειδικών χώρων κράτησης των κρατουμένων στα νοσοκομεία για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας απόδρασης.
Τέθηκαν επίσης και επί μέρους τοπικά ζητήματα
όπως:
• Έλλειψη προσωπικού σε Αστυνομικά Τμήματα και
Τμήματα Ασφαλείας.
• Άμεση ανάγκη ανακατανομής προσωπικού μεταξύ υπερτροφικών και ατροφικών αλλά και εντός
των ίδιων Υπηρεσιών. π.χ. στη Διεύθυνση Άμεσης
Δράσης Αττικής παρότι αριθμεί τέσσερις χιλιάδες
αστυνομικούς, στα περιπολικά και στην ομάδα Ζ
υπηρετεί μόλις το 25%.
• Η κατάργηση παρωχημένων δομών – Υπηρεσιών
όπως η Υποδιεύθυνση Πεζών Περιπολιών.
• Η επέκταση της δυνατότητας αναγνώρισης της
μάχιμης πενταετίας σε Υπηρεσίες όπως: Φρουρά
Α.Μ.Α., Φρουρά Α.Ε.Α./Δ.Ε.Λ., Διεύθυνση Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας.
• Ο εξορθολογισμός των μέτρων Τάξης – Ασφάλειας – Τροχαίας.
• Οι ακατάλληλες κτιριακές υποδομές ορισμένων
Υπηρεσιών ιδίως του Πειραιά, της Β/Α και της
Δυτικής Αττικής.

• Κατάργηση των σταθερών – ακίνητων στόχων
και πλήρης συμμόρφωση με το Π.Δ. 141/1991.
• Αύξηση επιδομάτων Υπηρεσιών πρώτης γραμμής
(π.χ. Δ.Α.Ε.Α.) και θεσμοθέτηση χορήγησης επιδόματος και σε άλλες Υπηρεσίες που αποτελούν
την προμετωπίδα στην αντιμετώπιση του εγκλήματος.
• Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου, ατομικά για
κάθε αστυνομικό «e-portfolio», που θα αναφέρονται οι μισθολογικές-βαθμολογικές προαγωγές, αναλυτικά τα μόρια και ο τόπος συμφερόντων, ηλεκτρονική αποστολή αιτήσεων και αναφορών (π.χ. αίτηση αδείας).
Ο κ. Υπουργός από την πλευρά του επέδειξε ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα τα οποία τέθηκαν
από τα Προεδρεία, τονίζοντας ότι θα καταβάλλει
προσπάθεια ώστε ορισμένα από αυτά να επιλυθούν
στο προσεχές μέλλον (όπως π.χ. η νυχτερινή εργασία, ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός, τα υπηρεσιακά
οχήματα κ.ά.).

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ως Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών,
Β/Α Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά θέσαμε
την ατζέντα των κυριότερων ζητημάτων που απασχολούν τα μέλη μας, θα βρισκόμαστε δε σε συνεχή επαγρύπνηση και σε διαρκή επικοινωνία με τη
Φυσική και την Πολιτική Ηγεσία. Δεν θα υποστείλουμε τη σημαία του αγώνα ωσότου επιλυθούν τα
προβλήματα της καθημερινότητας και θα πιέζουμε
μέχρι να υπάρξει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα εντός
του οποίου θα δρομολογηθούν νομοθετικές πρωτοβουλίες για τα μεγάλα θεσμικά ζητήματα.
Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ!

Γενική Συνέλευση για εναρμόνιση του καταστατικού
ε επιτυχία, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022, στον Πολιτιστικό Πολυχώρο Δημ. Χατζής, η Γενική
Συνέλευση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Ιωαννίνων.
Η Συνέλευση ξεκίνησε με την παρουσίαση του
διετούς (ένεκα πανδημίας) Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού, από τον Πρόεδρο και τον
ταμία της Ένωσης καθώς και της Έκθεσης της
Ελεγκτικής Επιτροπής, ενώ οι εργασίες συνεχίστηκαν με την έγκριση τροποποίησης του καταστατικού προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση με τους
νόμους 4808 & 4873/2021 αναφορικά με την
ηλεκτρονική ψήφο και το ενιαίο ψηφοδέλτιο, αντίστοιχα.
Ακολούθησε ενημέρωση για τρέχοντα εργασιακά
και ασφαλιστικά ζητήματα από τον πρόεδρο της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρη Γερακαράκο, ομιλία της
Προέδρου Επιτροπής Δικαιωμάτων & Ισότητας
Αστυνομικού Προσωπικού στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. κας.
Βαγενά Σοφίας, καθώς και ανάλυση του νέου
Βαθμολογίου και συνταξιοδοτικών ζητημάτων από
τον συνάδελφο συνδικαλιστή Δημήτρη Καραγιανόπουλο, ο οποίος διεξοδικά και εμπεριστατωμένα
απάντησε σε πληθώρα ερωτημάτων των συναδέλφων μας.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο
πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρης Γερακαράκος, ο Γενικός Γραμματέας της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γιώργος Παπατσίμπας, ο πρόεδρος του Δ.Σ. της

Μ

Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Χρήστος Μαυραγάνης, ο Περιφερειακός Διευθυντής Αστυνομίας Ηπείρου, Ταξίαρχος
κ. Δούβαλης Κωνσταντίνος, ο Διευθυντής Αστυνομίας Ιωαννίνων κ. Μουσελίμης Βασίλειος, τα
προεδρεία των πρωτοβαθμίων Ενώσεων Αστυνομικών Θεσπρωτίας & Πρέβεζας, της Ένωσης Αξιωματικών Ηπείρου, της Ένωσης Αποστράτων & της
Ι.Ρ.Α, καθώς και του συλλόγου Πολιτικού Προσωπικού.
Στο περιθώριο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε η κοπή Βασιλόπιτας, ενώ ακολούθησε διάλογος και ανταλλαγή ευχών για μια καλή, υγιή και
άκρως διεκδικητική χρονιά.
Το Δ.Σ. της Ένωσης ευχαριστεί από καρδιάς τα
μέλη της για την συμμετοχή τους στις εργασίες του
συλλογικού τους οργάνου, καθώς και για την διαχρονική στήριξη και εμπιστοσύνη τους στο σωματείο.
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ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ζοφερή η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη
Μακροσκελής αναφορά για τα προβλήματα από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης
α αιτήματα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης μετέφερε η Ομοσπονδία στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ.
Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ και στον Αρχηγό της
Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ
ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ με βάση σχετικό έγγραφο της
Ένωσης που αναφέρεται αναλυτικά στα προβλήματα της Δ.Α. Θεσσαλονίκης.
Η Ένωση ειδικότερα, μας ενημερώνει για την
κατάσταση που επικρατεί στα Αστυνομικά Τμήματα,
στην Υποδιεύθυνση Μεταγωγών-Δικαστηρίων, στα
Νοσοκομεία και άλλες δομές διαχείρισης της πανδημίας, όπου εμπλέκεται η Ελληνική Αστυνομία. Είναι εύγλωττη η αγωνία των συναδέλφων μας στην
προσπάθειά τους να απαντήσουν στα πελώρια
ερωτήματα που προκαλεί η διαιώνιση αρνητικών
φαινομένων και δυσλειτουργιών, αλλά και η διάθεσή τους να συμβάλλουν στην αντιμετώπισή τους
με συγκεκριμένες προτάσεις. Επειδή έχουν προηγηθεί αλλεπάλληλες εκκλήσεις για βελτίωση της
κατάστασης με στόχο αφενός τη θωράκιση του
αστυνομικού που κινδυνεύει καθημερινά, αφετέρου
δε την αποτελεσματικότερη απόδοση της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη, θεωρούμε αναγκαία και
επιβεβλημένη την άμεση παρέμβασή σας ώστε να
δρομολογηθούν οι απαραίτητες λύσεις, τονίζει η
Ομοσπονδία στο διαβιβαστικό της έγγραφο.
Το σωματείο διαμαρτύρεται επειδή «παρά τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις μας για τη μεταστροφή της
κατάστασης που επικρατεί στη Διεύθυνση Αστυνομίας, το καράβι δυστυχώς «έπεσε στα βράχια».
Πλέον, οι Αστυνομικοί που υπηρετούν στα Αστυνομικά Τμήματα βιώνουν το απόλυτο υπηρεσιακό
αδιέξοδο. Αιτία είναι η σωρεία πολυειδών προβλημάτων που θεμελιώνουν μια τραγική, αν όχι χαώδη, πραγματικότητα. Για να αντιληφθείτε το μέγεθος του προβλήματος, σας παραθέτουμε όσα μας
έχουν καταγγελθεί και όσα γνωρίζουμε από ιδία
αντίληψη.

Τ

- Στα περισσότερα ΑΤ, οι προβλεπόμενες ημερήσιες αναπαύσεις δεν χορηγούνται εύρυθμα και
οι συνάδελφοι αναγκάζονται να κάνουν αυτοδίκαιη
χρήση των οφειλόμενων ρεπό.
- Πολλά Αστυνομικά Τμήματα δε δύνανται να
διαθέσουν σκοπό καταστήματος σε κάθε βάρδια.
- Εσχάτως επιστρέψαμε στη «μαύρη» εποχή του
νύχτα-νύχτα.
- Παρότι η Διεύθυνση Αστυνομίας έχει ενισχυθεί
μέσω των μεταθέσεων “στα χαρτιά”, οι αποσπασμένοι από την εν λόγω Διεύθυνση αυξάνονται τόσο
ραγδαία, που σε ορισμένες περιπτώσεις η παρούσα
δύναμη των ΑΤ είναι σχεδόν ίδια με τους αποσπασμένους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το ΑΤ Χαριλάου-Ανάληψης όπου οι υπηρετούντες είναι 29
και οι αποσπασμένοι 21. Απόδειξη ότι οι αμέτρητες
αποσπάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, δεν βασίζονται σε υπηρεσιακά συμφέροντα, αλλά εξυπηρετούν άλλους λόγους, κι
έχουν μετατραπεί στην κύρια αιτία της υποστελέχωσης των Αστυνομικών Τμημάτων.
- Ο αριθμός φυλάξεων των ευπαθών στόχων
πλέον είναι δυσθεώρητος και συνεχώς αυξάνεται,
χωρίς ωστόσο να γίνεται επαναξιολόγηση για τους
ήδη υπάρχοντες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η
Αστυνομία να συνεχίζει να διαθέτει δυνάμεις στη
φύλαξη στόχων, ακόμα κι αν έχει εκλείψει ο αρχικός λόγος που τις επέβαλλε.
- Οι φυλάξεις κρατουμένων και ανηλίκων στα
νοσοκομεία έχουν εκτιναχθεί αριθμητικά. Έχουμε
έχουμε φτάσει στο σημείο να απασχολούνται καθημερινά έως και 50 Αστυνομικοί στη φύλαξη ανηλίκων στα νοσοκομεία. Το απολύτως παράλογο είναι ότι συχνά οι αστυνομικές δυνάμεις φυλάσσουν
ακόμα και νεογνά ή παιδιά 1-2 ετών, αντί να ενεργοποιηθούν οι αρμόδιοι φορείς για την προστασία
αυτών των παιδιών. Είναι αδιανόητο το 2021, η
Αστυνομία να καλύπτει την ανυπαρξία κοινωνικής
πρόνοιας, ενώ υπάρχουν τόσα πολλά ανακύψαντα

ζητήματα αστυνομικού ενδιαφέροντος.
- Μεγάλο είναι και το πρόβλημα στη διαχείριση
των εποχούμενων περιπολιών. Συχνά τα πληρώματα διατάσσονται να παραμείνουν σε σταθερή φύλαξη καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, αντί
να περιπολούν στον τομέα αρμοδιότητας τους.
- Μάλιστα έχει παρατηρηθεί ο εξής παραλογισμός. Εποχούμενες περιπολίες να περιπολούν σε
εδαφική αρμοδιότητα άλλου ΑΤ λόγω της γενικότερης έλλειψης προσωπικού. Συγκεκριμένα, το ΑΤ
Βόλβης εκτελεί εποχούμενη περιπολία στο ΑΤ Καλλινδοίων και το ΑΤ Καλλινδοίων εκτελεί εποχούμενη περιπολία στο ΑΤ Λαγκαδά επειδή το τελευταίο είναι σημαντικά υποστελεχωμένο. Έτσι, οι συνάδελφοι αναγκάζονται να απομακρύνονται από
την έδρα τους και να εκτελούν υπηρεσία σε τομείς
αρμοδιότητας που δεν γνωρίζουν την γεωγραφική
κατανομή και τις ιδιαιτερότητες τους.
- Η Υποδιεύθυνση Μεταγωγών-Δικαστηρίων
συνεχίζει να έχει τεράστια έλλειψη προσωπικού,
παρότι τα κρατητήρια της φιλοξενούν καθημερινά
υπεράριθμους κρατούμενους και τα καθήκοντα των
συναδέλφων μας είναι πολυάριθμα. Για την κάλυψη των τεράστιων αναγκών της, διατάσσεται συνεχώς η ενίσχυση της με προσωπικό των ΑΤ. Κατά
συνέπεια, οι συνάδελφοί μας αναγκάζονται να διανύουν εκατοντάδες χιλιόμετρα κάθε εβδομάδα με
τα ιδιωτικά τους οχήματα, κι αυτό τους οδηγεί σε
οικονομική εξαθλίωση λόγω του μεγάλου κόστους
των καυσίμων, ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες ανατιμήσεις της βενζίνης.
- Δυστυχώς, όλα τα παραπάνω έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια των πολιτών και στις υπόλοιπες Αστυνομικές Διευθύνσεις, οι οποίες επιφορτίζονται με καθήκοντα της Διεύθυνσης Αστυνομίας.
Μάλιστα, οι ειδικές Υπηρεσίες που υπάγονται στο
ΑΕΑ ενισχύουν την Διεύθυνση Αστυνομίας, μολονότι οι ίδιες ενισχύονται με προσωπικό μέσω των
μεταθέσεων αλλά και μέσω αποσπάσεων. Μάλιστα,

όπως ενημερωθήκαμε, μια ειδική Υπηρεσία του ΑΕΑ
με ιδιαίτερο αντικείμενο, ανέλαβε σε μόνιμη βάση
τη φύλαξη συγκεκριμένων ευπαθών στόχων για να
διευκολύνει υπηρεσιακά την Διεύθυνση Αστυνομίας. Κάτι που αποδεικνύει τρανά τη λάθος κατανομή του προσωπικού. Ωστόσο, η ευθύνη δεν βαραίνει σε καμία περίπτωση την Ηγεσία της Διεύθυνσης και τους Διοικητές των Τμημάτων. Τουναντίον, οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν να διαχειριστούν μια τελματώδη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή η
Διεύθυνση Αστυνομίας απέχει παρασάγγας από μια
σύγχρονη και οργανωμένη Αστυνομία και οι λύσεις
για τη βελτίωση της κατάστασης είναι απλές. Το
μόνο που απαιτείται είναι η βούληση της Ανώτατης
Ηγεσίας. Ως Ένωση, σας τις επισημαίνουμε και παρακαλούμε για την παρέμβασή σας ώστε να εξομαλυνθεί η κατάσταση:
• Την άμεση επαναφορά όλων των υπηρετούντων
της ΓΑΔΘ στις οργανικές τους θέσεις.
• Την απαρέγκλιτη εφαρμογή του οργανογράμματος.
• Επαναξιολόγηση όλων των στόχων που φυλάσσονται από Αστυνομικούς.
• Άμεση έναρξη επαφών με τα αρμόδια θεσμικά
πρόσωπα για να διακοπούν οι φυλάξεις ανηλίκων
από την Ελληνική Αστυνομία και την φιλοξενία
αυτών σε δομές.
Παρότι όλοι οραματιζόμαστε και στοχεύουμε σε
μια σύγχρονη Αστυνομία, στην οποία προτεραιότητα θα είναι η ασφάλεια του πολίτη, αν στρέψουμε
το βλέμμα στην υπηρεσιακή πραγματικότητα που
βιώνουν οι Αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα των ΑΤ, η εκπλήρωση αυτού του ευσεβούς πόθου φαντάζει όνειρο απατηλό. Πρέπει επιτέλους να περάσουμε από την θεωρία στην πράξη
και αυτό θα επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό αν η φυσική Ηγεσία σταματήσει να υποκύπτει στις εξωθεσμικές παρεμβάσεις που υποσκάπτουν την υπηρεσιακή σταθερότητα.

ΕΝΩΣΕΙΣ

Καταγγελίες για τη λειτουργία των κρατητηρίων
Ομοσπονδία μας ενημέρωσε τον Αρχηγό
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ.
Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ για τις καταγγελίες
που έγιναν από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης, τη Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Ξάνθης, την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καβάλας και το Σωματείο Αστυνομικών
Υπαλλήλων Δράμας αναφορικά με τη λειτουργία
των κρατητηρίων.
Τα σωματεία αναδεικνύουν την ελλιπή εφαρμογή
των διαταγών για την ασφαλή λειτουργία των κρατητηρίων. Όπως επισημαίνεται ειδικότερα, ενώ έχει
παρέλθει χρονικό διάστημα 20 μηνών από την
πρώτη Διαταγή και παρότι ακολούθησαν και επόμενες σχετικές Διαταγές, δυστυχώς καμία συμμόρ-

Η

φωση με τα διατασσόμενα σε αυτές δεν υπήρξε, με
αποτέλεσμα κρατούμενοι (είτε συλληφθέντες στα
πλαίσια αυτοφώρου, είτε παράνομοι μετανάστες,
είτε μεταγόμενοι από άλλες αστυνομικές Υπηρεσίες
ή Καταστήματα Κράτησης ) να εισέρχονται προς
κράτηση και να κρατούνται στα κρατητήρια, χωρίς
να γίνεται προηγούμενη λήψη φαρυγγικού δείγματος, χωρίς να υπάρχουν ειδικοί προκαθορισμένοι χώροι απομόνωσης νεοεισερχομένων και ούτε
καν χώροι καραντίνας.
Επειδή η κατάσταση αυτή συνιστά μείζονα κίνδυνο και απειλή για την υγεία και τις ζωές των συναδέλφων μας, η ηγεσία κλήθηκε όπως εξετάσει
άμεσα τα αναφερόμενα στο επισυναπτόμενο έγγραφο των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεών μας.

Χορήγηση ατομικών εφοδίων
και ιματισμού
Η χορήγηση ατομικών εφοδίων και ιματισμού
στο αστυνομικό προσωπικό είναι το αντικείμενο
παραπόνων της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Πρέβεζας η οποία καλεί την πολιτική και φυσική
ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας να δώσουν λύση
στο πρόβλημα. Όπως επισημαίνεται σε σχετικό έγγραφο της Ομοσπονδίας μας με βάση την αναφορά
της Ένωσης, «βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη
λειτουργία του αστυνομικού σώματος αποτελεί η
προβλεπόμενη χορήγηση των ατομικών εφοδίων
και ιματισμού στο αστυνομικό προσωπικό. Δυστυχώς αυτή η διαδικασία για άγνωστους προς εμάς
λόγους έχει εκλείψει για το σύνολο των Διευθύν-

σεων Αστυνομίας της Χώρας καίτοι, οι διατάξεις
της Υ.Α. 8029/1/20ια ΦΕΚ Β -74 (από
26/01/1999) και όπως αυτές τροποποιήθηκαν με
την Υ.Α. 8029/1/20-λστ ΦΕΚ Β- 1351 (από
02/09/2006) ορίζουν σαφώς το χρόνο και τις
προϋποθέσεις χορήγησης.
Κύριε Υπουργέ, για τους λόγους αυτούς η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Πρέβεζας με το επισυναπτόμενο έγγραφό της ζητά όπως λάβετε γνώση και
παρέμβετε αρμοδίως προς το Αρχηγείο της Ελληνικής
Αστυνομίας αναζητώντας τις πραγματικές αιτίες του
προβλήματος και τη θεραπεία αυτών, διότι δεν περιποιεί τιμή για το Σώμα τα στελέχη του να φροντίζουν
με ιδίαις δαπάνες για την σωστή εικόνα, το παράστημα και την εμφάνισή τους προς την κοινωνία.

ΡΟΔΟΠΗ

Με τη σφραγίδα της διοίκησης οι αυθαιρεσίες
τον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου
Ελλάδος Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο
ΣΚΟΥΜΑ απευθύνθηκε η Ομοσπονδία με βάση το έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης για τις συνθήκες εργασίας του αστυνομικού προσωπικού.
«Κύριε Επιθεωρητά, η καταγγελία της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης αναφορικά με

Σ

το ανωτέρω θέμα και το επισυναπτόμενο έγγραφό
της, δημιουργούν εκ προοιμίου τις προϋποθέσεις
για άμεση εξέταση των διαλαμβανόμενων από την
θεσμική θέση που κατέχετε, ώστε σε θετική περίπτωση να ασκήσετε τον δέοντα πειθαρχικό έλεγχο
κατά παντός υπευθύνου και να λάβει τέλος μια αυθαίρετη πράξη της διοίκησης που αγγίζει πλέον τα
όρια της κατάχρησης. Οι απάνθρωπες συνθήκες

εργασίας και μετακινήσεις των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης προς ενίσχυση άλλων Διευθύνσεων δίχως να τηρούνται οι διατάξεις
των σχετικών Π.Δ. (394/2001&100/2003), φέρουν την επίσημη σφραγίδα της διοίκησης η οποία
εκδίδει σωρεία διαταγών μη λαμβάνοντας υπόψη
τα κεκτημένα δικαιώματα των συναδέλφων μας, τη
στιγμή μάλιστα που δεν συντρέχουν λόγοι εκτάκτων

αναγκών παρά συνήθη προγραμματισμένα μέτρα.
Κύριε Επιθεωρητά,
Η Πρωτοβάθμια Οργάνωσή μας επαφίεται στις
δικές σας προθέσεις για την ανάληψη πρωτοβουλιών, με σκοπό την οριστική εξάλειψη της αυθαιρεσίας που ταλανίζει τους συναδέλφους μας κυρίως
προς αποφυγή άσκησης κάθε ένδικου μέσου ως
έσχατη συνδικαλιστική πράξη».
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ΧΑΝΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Απαρέγκλιτη εφαρμογή της νομοθεσίας για τους ποινικούς κρατούμενους
α προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας με τις μεταγωγές και την κράτηση των ποινικών κρατουμένων ανέδειξαν οι
Ενώσεις Χανίων και Ηρακλείου με αφορμή την
απόδραση ποινικών κρατουμένων στα Χανιά και
μάλιστα από το αστυνομικό μέγαρο.
Η Ομοσπονδία με βάση τις καταγγελίες τους
απευθύνθηκε στον Υφυπουργό Προστασίας του
Πολίτη κ. Ελευθέριο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ και στον Αρχηγό
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ
ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, τονίζοντας ότι επανέρχεται στο θέμα. «Μετά και την ευτυχή κατάληξη με την τελευταία
απόδραση πέντε (5) ποινικών κρατουμένων από την
ανωτέρω υπηρεσία, διαφαίνεται πως δεν έγιναν αντιληπτά τα πραγματικά αίτια αυτής της απόδρασης
και όλα εξαντλούνται κατά τον συνήθη τρόπο στην
διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για την
απόδοση τυχών πειθαρχικών ευθυνών στους συναδέλφους μας, ενώ θα έπρεπε η διερεύνηση αυτή
να έχει και πολλούς άλλους αποδέκτες στην ιεραρχία της Ελληνικής Αστυνομίας και όχι μόνο.
Η κράτηση ποινικών κρατουμένων σε αυτούς
τους χώρους όπως σας έχουμε ενημερώσει κατ'

Τ

επανάληψη, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους και
παρά την κείμενη νομοθεσία που ορίζει ρητά τις
προϋποθέσεις και τον χρόνο αναφορικά με τις μεταγωγές αυτού του είδους, αυτή δεν εφαρμόζεται
ώστε να αποφευχθούν οι υπαρκτοί κίνδυνοι. Τέλος, εκτιμούμε ότι οι συνθήκες λήψης αποφάσεων
έχουν ωριμάσει σε συνέχεια των προσφάτων δηλώσεών σας αναφορικά με τις προθέσεις σας εκσυγχρονισμού και μεταρρύθμισης του σωφρονιστικού συστήματος».
Επίσης, με βάση την καταγγελία της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, που αναφέρεται και στις συλλήψεις των δραπετών, η Ομοσπονδία σημειώνει ότι «μια ευρείας κλίμακας
αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη είχε απόλυτη
επιτυχία κατόπιν συντονισμένων ενεργειών του
συνόλου των εμπλεκομένων υπηρεσιών στη νήσο,
με αποτέλεσμα οι επικίνδυνοι ποινικοί κρατούμενοι
που απέδρασαν να συλληφθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποφεύγοντας κατ' αυτό τον τρόπο
περαιτέρω δυσμενείς εξελίξεις.
Το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας διασώθηκε
για άλλη μια φορά καθώς και η έξωθεν καλή μαρ-

τυρία, αφήνοντας ωστόσο σημάδια προβληματισμού και αγωνίας για την συνέχεια της διαχείρισης
του φάσματος των μεταγωγών και προσωρινής
κράτησης επικίνδυνων ποινικών κρατουμένων στις
αστυνομικές δομές.
Παρότι οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις μας έχουν
προβεί σε σωρεία καταγγελιών αναφορικά με τις
επισφαλείς συνθήκες κράτησης, που επιτείνονται
περαιτέρω με την άρνηση παραλαβής των κρατουμένων από τα καταστήματα κράτησης, ουδεμία
πρόοδος έχει υπάρξει έως σήμερα, με φυσικό επακόλουθο τις αποδράσεις ή απόπειρες αποδράσεων
που εκθέτουν τον Οργανισμό της Ελληνικής Αστυνομίας και παραπέμπουν τους συναδέλφους μας
σε πειθαρχικές και ενίοτε ποινικές διώξεις.
Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τους κινδύνους
που εγκυμονούνται από το φάσμα διαχείρισης της
μεταγωγής ποινικών κρατουμένων και με δεδομένο ότι η κράτηση αυτών προβλέπεται στον απολύτως και μόνο αναγκαίο χρόνο στα αστυνομικά
κρατητήρια τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις
ασφάλειας ούτως ή άλλως και σε συνδυασμό με
την υπαγωγή στο Υπουργείο Προστασίας του Πο-

λίτη των Καταστημάτων Κράτησης, θεωρούμε πως
ωρίμασαν οι συνθήκες οριστικής επίλυσης αυτού
του προβλήματος».
Η Ένωση προτείνει «την άμεση αλλαγή του Νομοθετικού πλαισίου για παραλαβή κρατουμένων
από τα Καταστήματα Κράτησης 24 ώρες το 24ωρο,
7 ημέρες την εβδομάδα, όπως ακριβώς λειτουργούν οι Αστυνομικές Υπηρεσίες. Οι ποινικοί κρατούμενοι πρέπει να μετάγονται απευθείας στα κέντρα κράτησης και όχι να διανυκτερεύουν σε Αστυνομικά Τμήματα τα οποία είναι προσωρινή η κράτηση τους και δεν υπάρχουν προδιαγραφές φυλακών. Επίσης αιτούμαστε από τις εκάστοτε Διοικήσεις Τμημάτων Μεταγωγών και Δικαστηρίων, την
άμεση συντήρηση και επιμέλεια των κρατητηρίων
τους και από τη Φυσική μας Ηγεσία την κάλυψη
όλων των κενών οργανικών θέσεων σε αυτές τις
πολυβασανισμένες Υπηρεσίες.
Τέλος αιτούμαστε να γίνει πράξη το αίτημα του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και να εφαρμοστεί το μέτρο Τηλεδίκης όπου θα μειωθούν οι
μεταγωγές των ποινικών κρατούμενων και θα έτσι
θα ελαχιστοποιήσουμε ατυχή γεγονότα».

ΛΕΣΒΟΣ

Όχι στη δημιουργία Αστυνομικών Τμημάτων «φαντασμάτων»
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ και τον Αρχηγό της
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ μετέφερε η Ομοσπονδία το αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λέσβου για την επίλυση προβλημάτων της Δ.Α. Λέσβου.
Η Ένωση, με το έγγραφό της περιγράφει αναλυτικά το πρόβλημα της υποστελέχωσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, το οποίο εξακολουθεί
να υφίσταται παρά τις τελευταίες αποφάσεις του
συμβουλίου μεταθέσεων για ενίσχυσή της με ένα
μικρό αριθμό αστυνομικών.
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα,
όπως ορθώς επισημαίνεται, απαιτείται η λειτουργία
των νεοϊδρυθέντων Αστυνομικών Τμημάτων Πολιχνίτου και Ερεσού – Αντίσσης να βασισθεί σε αστυνομικό προσωπικό προερχόμενο από άλλες Διευθύνσεις. Οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια θα έχει ως
μοναδικό αποτέλεσμα τη δημιουργία Αστυνομικών
Τμημάτων «φαντασμάτων», τα οποία δεν θα συμ-

Σ

βάλλουν στην ουσιαστική αστυνόμευση που τόσο
πολύ έχει ανάγκη η ακριτική αυτή περιοχή της πατρίδας μας.
Το σωματείο τονίζει ότι το πρόβλημα αυτό διογκώθηκε μετά τη συνταξιοδότηση μεγάλου αριθμού
συναδέλφων μας (25 τα τελευταία δύο έτη) και την
επαναλειτουργία δύο νέων Αστυνομικών Τμημάτων,
του Α.Τ Πολιχνίτου και του Α.Τ. Ερεσού – Αντίσσης.
Η σχεδόν μηδαμινή (με: 1 Υπαστυνόμο, 1 Ανθ/μο
– Αρχ/κα και 4 Ανθ/μους – Υπαρχ/κες – Αστ/κες)
ενίσχυση που αποφάσισε το συμβούλιο μεταθέσεων
κατά τις τακτικές μεταθέσεις του έτους 2022, δημιουργεί ανυπέρβλητα εμπόδια όχι μόνο για την
επαναλειτουργία των δύο ανωτέρω Αστυνομικών
Τμημάτων, αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία
όλων των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ.Α. Λέσβου. Οποιασδήποτε προσπάθεια στελέχωσης των
δύο αυτών νεοϊδρυθεισών Υπηρεσιών με μετακίνηση αστυνομικού προσωπικού από οποιοδήποτε
Αστυνομικό Τμήμα ή άλλη Αστυνομική Υπηρεσία της
Δ.Α. Λέσβου θα αποβεί καταστροφική, καθώς όλες

οι Υπηρεσίες ήδη με δυσκολία ανταποκρίνονται
στην εκπλήρωση του δύσκολου έργου που έχουν
επωμιστεί.
Η Ένωση αιτείται να λάβει υπόψη της η ηγεσία
έγκαιρα την κρισιμότητα του προβλήματος και να
κατανοήσει ότι δεν αρκεί μόνο το φιλότιμο και η
αυταπάρνηση των συναδέλφων μας για να προσπεραστούν τα εμπόδια που προκαλούν τα αριθμητικά
κενά που υπάρχουν στο αστυνομικό προσωπικό
που υπηρετεί στο τρίτο μεγαλύτερο νησί της χώρα,
το οποίο αποτελεί την κύρια «πύλη εισόδου» μεταναστών από την Τουρκία, με τα Μεταβατικά Εφετεία
και τις δεκάδες μεταγωγές κρατουμένων μηνιαίως,
με τις 15 αυτόνομες Αστυνομικές Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων του Α.Τ. Μύρινας και Α.Σ. Αγίου
Ευστρατίου.
«Επισημαίνοντάς σας την διαμορφωθείσα κατάσταση στη Λέσβο, θεωρούμε δεδομένο ότι από μέρους σας θα γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες
προκειμένου να αποφευχθούν τα λάθη του πρόσφατου παρελθόντος, όταν η στελέχωση των δύο

τότε νεοσύστατων Υπηρεσιών (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Λέσβου
και Τ.Δ.Μ. Μυτιλήνης) πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά από αστυνομικό προσωπικό της Διευθύνσεώς
μας δημιουργώντας έτσι πληθώρα προβλημάτων σε
όλες τις Υπηρεσίες, τα οποία επιχειρήθηκε να επιλυθούν με αποσπάσεις και προσωρινές μετακινήσεις συναδέλφων μας από άλλες Διευθύνσεις
Αστυνομίας της χώρας. Για να μπορέσει να καταστεί
δυνατή η λειτουργία των νεοϊδρυθέντων Αστυνομικών Τμημάτων Πολιχνίτου & Ερεσού – Αντίσσης
η Ένωσή μας αιτείται την άμεση στελέχωσή τους με
αστυνομικό προσωπικό εκτός του Πίνακα Μεταθέσεων. Οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια θα έχει ως
μοναδικό αποτέλεσμα τη δημιουργία Αστυνομικών
Τμημάτων «φαντασμάτων», τα οποία όχι μόνο δεν
θα μπορούν να προσφέρουν τίποτε στην αστυνόμευση της εδαφικής τους αρμοδιότητας, αλλά και
δεν αρμόζουν σε μια σύγχρονη Αστυνομία, παρά
μόνο αμαυρώνουν την εικόνα του Σώματος, αδικώντας έτσι την τιτάνια προσπάθεια που καταβάλλει
καθημερινά».

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Χωρίς ιατρούς το Περιφερειακό Ιατρείο
του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου
ε έγγραφό μας προς τον Γενικό Γραμματέα
Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ και τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ ζητήσαμε να
υιοθετηθεί το αίτημα της Συνδικαλιστικής Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας για την ενίσχυση του περιφερειακού Ιατρείου του Τμήματος
Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου με Νοσηλευτικό Προσωπικό.
«Πρώτιστο καθήκον της διοίκησης είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων του αστυνομικού προσωπικού

Μ

στη ζωή και την υγεία, ως ύψιστα αγαθά που τυγχάνουν συνταγματικής και νομικής προστασίας.
Ωστόσο, όπως μας ενημερώνει η Συνδικαλιστική
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας, το
Περιφερειακό Ιατρείο του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου λειτουργεί μόνο με τον
Υπηρεσιακό Ιατρό, ο οποίος πέραν των 127 Δοκίμων Αστυφυλάκων και του Μόνιμου προσωπικού
του Τ.Δ.Α. εξυπηρετεί όλο το Αστυνομικό Προσωπικό της Δ.Α. Ορεστιάδας και μάλιστα σε συνθήκες
αυξημένης υγειονομικής επιβάρυνσης, λόγω της
πανδημίας.

Επειδή, το θέμα απασχολεί ήδη τη διοίκηση, παρακαλούμε όπως επιδείξετε το εύλογο ενδιαφέρον
σας και συμβάλλετε άμεσα στην επίλυση του προβλήματος».
Το σωματείο τονίζει ότι «το τελευταίο χρονικό
διάστημα, το Περιφερειακό Ιατρείο του Τμήματος
Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου λειτουργεί
μόνο με τον Υπηρεσιακό Ιατρό, ο οποίος πέραν των
127 Δοκίμων Αστυφυλάκων και του Μόνιμου προσωπικού του Τ.Δ.Α. εξυπηρετεί όλο το Αστυνομικό
Προσωπικό της Δ.Α. Ορεστιάδας. Επιπροσθέτως,
παρακαλούμε, να ενισχυθεί με Νοσηλευτικό Προ-

σωπικό, το οποίο κρίνεται άκρως απαραίτητο, για
να λειτουργήσει εύρυθμα το Ιατρείο, λόγω αυξημένων αναγκών ενόψει πανδημίας COVID-19 (διενέργεια RAPID test, εμβολιασμών και υπολοίπων
καθημερινών υγειονομικών υπηρεσιών). Στο Ιατρείο είχε προσληφθεί Νοσηλεύτρια 8μηνης σύμβασης, η οποία δήλωσε παραίτηση για προσωπικούς της λόγους. Θα ήταν ιδανικό αλλά και επιθυμητό να ενισχυθεί με μόνιμο Νοσηλευτικό Προσωπικό για να μην υπάρχουν τόσο στη μέση της εκπαιδευτικής χρονιάς όσο και στην καθημερινή λειτουργία, οποιοδήποτε κώλυμα».
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ΑΧΑΪΑ

Ελλείψει κονδυλίων καθαρίζουν τα οχήματα με δικά τους χρήματα…
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας
με σχετικό της έγγραφο αναφέρεται στις
ελλείψεις κονδυλίων για την απολύμανση
υπηρεσιακών οχημάτων και καλεί τον Αρχηγό της
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ
Καραμαλάκη να μεριμνήσει για την επίλυση του
προβλήματος.
Όπως επισημαίνει και η Ομοσπονδία μας με
αφορμή την καταγγελία της Ένωσης απαιτείται η
θεσμική του παρέμβαση ώστε «να εκλείψουν ζητήματα αυτού του είδους που έρχονται μάλιστα να
προστεθούν εν μέσω πανδημίας και να πολλαπλασιάσουν το πρόβλημα ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει
το ακριβώς αντίθετο. Η Ομοσπονδία μας ανέκαθεν
πάσχιζε και αγωνιούσε για την ασφάλεια και την
υγιεινή του αστυνομικού προσωπικού και σε συνεργασία με την τότε Πολιτική και Φυσική ηγεσία

Η

θέσπισαν το Π.Δ. 45/2008 με γνώμονα την θωράκιση των συναδέλφων μας και την διασφάλιση
των εργασιακών συνθηκών μέσα σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα δυσμενές και επιβαρυμένο για το
οποίο οφείλουμε να επισημάνουμε πως με αβλεψία
της διοίκησης δεν τηρείται στο βαθμό και το μέτρο
που απαιτούν οι συνθήκες.
Σε πολλές των περιπτώσεων έρχεται το συνδικαλιστικό μας κίνημα με ίδιες δαπάνες να καλύψει
αυτά τα κενά ως μια έσχατη λύση προάσπισης των
μελών μας, λύση βεβαίως που δεν πρέπει να
εκλαμβάνεται ως πανάκεια, αλλά ως εφαλτήριο για
την γενναία διάθεση πόρων και κονδυλίων από την
πλευρά της πολιτείας και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Κύριε Αρχηγέ, είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι η
άμεση θεσμική σας παρέμβαση θα αμβλύνει τα

όποια προβλήματα ανακύπτουν σε ανάλογες περιπτώσεις στο σύνολο των αστυνομικών υπηρεσιών
της χώρας και εν προκειμένω στην Διεύθυνση
Αστυνομίας Αχαΐας, με πρόσημο την διασφάλιση
και θωράκιση της υγείας των συναδέλφων μας».
Εξάλλου, η Ένωση τονίζει στο σχετικό έγγραφό
της: «Θεωρούμε αδιανόητο η Ένωσή μας να έχει
αναλάβει αποκλειστικά σχεδόν τον καθαρισμό των
οχημάτων, είτε αυτά είναι μεταγωγικά οχήματα είτε
περιπολικά, αντικαθιστώντας τον κρατικό μηχανισμό ή οι Συνάδελφοι να υποχρεώνονται ιδίες δαπάνες να καθαρίζουν τα οχήματά τους. Σε σχετικό
ερώτημα που θέσαμε σε τοπικό επίπεδο λάβαμε την
απάντηση ότι δεν αποδεσμεύονται σχετικά κονδύλια από το Αρχηγείο. Αξίζει να αναφερθεί χαρακτηριστικό παράδειγμα περιπολικό του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών που έχρηζε άμεσου καθαρι-

σμού και απολύμανσης, καθώς ήταν γεμάτο αίματα
από επεισόδιο μεταξύ πολιτών.
Όπως ενημερωθήκαμε δεν υπήρχαν δαπάνες να
καθαριστεί. Το ίδιο συμβαίνει και με όλα τα υπηρεσιακά οχήματα των Αστυνομικών Τμημάτων, των
Τμημάτων Ασφαλείας, του Τμήματος Μεταγωγών
και Δικαστηρίων Πατρών του οποίου τα μεταγωγικά
οχήματα η Ένωση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να καθαρίζονται τακτικά. Μετά τα ανωτέρω
και γνωρίζοντας την ευαισθησία σας για την προστασία της υγείας του προσωπικού, παρακαλούμε
όπως ενδιαφερθείτε προσωπικά για την επίλυση
του προβλήματος αυτού το συντομότερο δυνατό,
ώστε κάθε υπηρεσιακό όχημα να υποβάλλεται σε
τακτικό καθαρισμό και περιοδική απολύμανση αν
χρειάζεται».

ΛΕΣΒΟΣ - ΣΑΜΟΣ - ΧΙΟΣ

Καταγγελίες για παράτυπες διαταγές
ι Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Λέσβου, Σάμου και Χίου απευθύνθηκαν στον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ και στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ καταγγέλλοντας αποφάσεις της διοίκησης για παράτυπες διαταγές.
«Διανύουμε το δεύτερο έτος της υγειονομικής
κρίσης και των πάσης φύσεως μέτρων για τον
έλεγχο της πανδημίας του Covid-19, με την Ελληνική Αστυνομία να συμμετέχει δραστικά και δυναμικά στην εφαρμογή τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται
όσον αφορά την κύρια αποστολή της, τις συνθήκες
υγιεινής και ασφάλειας του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και τις προσλαμβάνουσες των συμπολι-

Ο

τών μας όλο αυτό το διάστημα.
Όλοι ασφαλώς επιζητούμε το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα ώστε η χώρα μας να απαλλαγεί το
συντομότερο δυνατόν από τις θανατηφόρες επιπτώσεις του ιού και τον εκτροχιασμό της κανονικότητας, ωστόσο, ουδείς δικαιούται να παραβλέπει,
πόσω μάλλον να παραβιάζει τις αρχές της νομιμότητας σε ουσιώδη ζητήματα εφαρμογής του Συντάγματος και των Νόμων.
Όπως λεπτομερέστατα αναφέρουν σε κοινό τους
έγγραφο τρεις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις μας, ήτοι οι
Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Λέσβου, Σάμου
και Χίου, αστυνομικοί – μέλη τους, καλούνται να
εφαρμόσουν μια αμφιλεγόμενη Διαταγή της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βο-

ρείου Αιγαίου, αναφορικά με τα αιτούμενα στοιχεία
στο πλαίσιο των διενεργούμενων αστυνομικών
ελέγχων για τον εντοπισμό κατά βάση μη εμβολιασθέντων συμπολιτών μας.
Επειδή, όπως αναφέρουν, η σχετική Διαταγή
προσκρούει μεταξύ άλλων και στους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία των Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, υποσκάπτοντας τη βασική
αρχή κάθε αστυνομικής ενέργειας που δεν είναι
άλλη από τον σεβασμό κατ΄αρχάς του πνεύματος
και του γράμματος κάθε νόμου, σας καλούμε να
διερευνήσετε τα καταγγελλόμενα και να προστατέψετε τόσο τους αστυνομικούς που καλούνται να
εφαρμόσουν αυτήν την Διαταγή, όσο και τους
συμπολίτες μας από πιθανή έκθεση των προσωπι-

κών τους δεδομένων.
Γνώμονας των ενεργειών της διοίκησης είναι
πρωτίστως ο σεβασμός και η τήρηση των συνταγματικώς κατοχυρωμένων δικαιωμάτων όλων ανεξαιρέτως των πολιτών και όχι η κατά το δοκούν
εφαρμογή μιας νομοθεσίας που θεσμοθετείται
ακριβώς για να ζούμε και να υπηρετούμε σε ένα
κράτος δικαίου με συγκεκριμένους ρόλους, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις.
Όποιοι, επομένως, αποκλίνουν είτε παρεκτρέπονται των κεκανονισμένων πλαισίων διοίκησης,
επιβάλλεται να ελεγχθούν και να υποστούν τα προβλεπόμενα από το ισχύον δίκαιο, ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα, επιζήμια για όλους».

ΕΝΩΣΕΙΣ

Αίτημα για παράταση του χρόνου χορήγησης κανονικής αδείας έτους 2021
αλέσαμε τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο
κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ με βάση αιτήματα Πρωτοβαθμίων
Οργανώσεων να εγκρίνει την παράταση του χρόνου χορήγησης
των κανονικών αδειών.
«Λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών που προέκυψαν κατά
τη διάρκεια του προηγούμενου έτους και κυρίως εξαιτίας των παρατεταμένων μέτρων πρόληψης και αποτροπής για την αντιμετώπιση της
υγειονομικής κρίσης, πολλοί συνάδελφοι έχουν μεγάλο υπόλοιπο κανονικής άδειας έτους 2021. Ύστερα από αυτό παρακαλούμε όπως με
παρέμβασή σας, εκδοθεί σχετική διαταγή για παράταση του χρόνου
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χορήγησης της κανονικής άδειας, έτους 2021, έως την 30-06-2022».
Εξάλλου, η ηγεσία ανταποκρινόμενη σε ανάλογο αίτημά μας, ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε η παράταση του χρόνου διάνυσης της βραχείας
άδειας, έτους 2021, μέχρι και την 31/03/2022.

Κατατέθηκε τροπολογία
Να σημειώσουμε επίσης ότι η Ομοσπονδία απευθύνθηκε στους αρμόδιους υπουργούς για την ανάγκη χορήγησης διευκολυντικής ειδικής
άδειας σε όλους τους γονείς Αστυνομικούς λόγω νόσησης του τέκνου
τους από Covid-19, καθώς επίσης και για την εναρμόνιση των όρων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΧΙΟΣ

Ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό
κατά την θερινή περίοδο
Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης, αιτείται
όπως συμπεριληφθεί στην ενίσχυση με
έμψυχο δυναμικό κατά την θερινή περίοδο και
η οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας ώστε, να αντιμετωπισθούν οι αυξημένες ανάγκες στις δύο
νευραλγικές υπηρεσίες που δέχονται τον μεγαλύτερο όγκο των τουριστικών ροών (Διεθνής
Κρατικός Αερολιμένας και Τμήμα Διαβατηρια-

Η

κού Ελέγχου Κήπων). Οι δυο αυτές Υπηρεσίες
κατά τη θερινή περίοδο δέχονται μεγάλο όγκο
επισκεπτών, ιδιαίτερα τώρα κατά την περίοδο
Covid και την αναμενόμενη αύξηση του Τουρισμού στη χώρα μας και κατ΄ επέκταση στην περιοχή μας. Ως εκ τούτου, η ενίσχυσή τους με
επιπλέον προσωπικό είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία τους.

χορήγησης της ειδικής άδειας απουσίας 22 ημερών στους Αστυνομικούς με τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο
Down ή Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.).
Με τροπολογία που κατατέθηκε από τους συναρμόδιους Υπουργούς
σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προβλέπονται διευκολύνσεις σε γονείς τέκνων νοσούντων με Covid-19,
ικανοποιώντας το αίτημα που υποβάλλαμε από 11 Ιανουαρίου 2022
(Αρ. Πρωτ.: 100/2/108α) προς την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της
Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από σχετικό έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.

Αρμοδιότητες αστυνομικών
υπηρεσιών
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χίου,
καλεί την ηγεσία σε συνέχεια ανάλογης
διαταγής που είχε εκδοθεί από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας το έτος 2017,
να προβεί στον καθορισμό αρμοδιοτήτων συγκεκριμένων υπηρεσιών προκειμένου να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των αστυνομικών
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Η Ομοσπονδία με βάση το σχετικό έγγραφο,

Η

κάλεσε τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ να παρέμβει για την επίλυση του προβλήματος δεδομένου ότι δημιουργείται μια οξύμωρη κατάσταση που εκθέτει το Σώμα και επιφέρει περαιτέρω
σύγχυση στις κατά τόπους αστυνομικές υπηρεσίες ως προς την αρμοδιότητά τους, η οποία βεβαίως σύγχυση μεταφέρεται και προς τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής.

(
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εκΚΕΝΤΡΙκός

Με την επιστροφή στην κανονικότητα, η
Ομοσπονδία ανεβάζει στροφές, όπως τονίστηκε και στο πρώτο για το 2022 Γενικό Συμβούλιο των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων. Μετά από
πολύ καιρό η δια ζώσης επικοινωνία σε επίπεδο
Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας άνοιξε μια
νέα περίοδο η οποία θα συνεχιστεί. Εντός της νέας χρονιάς προγραμματίζονται και άλλα Γενικά
Συμβούλια, αφήνοντας πίσω τους λόγους που
μας εμπόδιζαν μέχρι σήμερα να λειτουργούμε,
όπως θα θέλαμε όλοι μας.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο
4808/21, παράλληλα με τη δια ζώσης
επικοινωνία, έχουμε και τη δυνατότητα τόσο
των εξ αποστάσεως συνεδριάσεων όσο και των
ηλεκτρονικών ψηφοφοριών. Είναι μια διαδικασία που αντιμετωπίζει τα όποια εμπόδια μπορούν να ανακύψουν ανά πάσα στιγμή.
Η νέα θεσμοθετημένη λειτουργία επιβάλλεται
να ενταχθεί και στις καταστατικές μας διατάξεις. Γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο ανάγκη έχει
το αστυνομικό σώμα μας το οξυγόνο του συνδικαλισμού. Χωρίς τη συνδικαλιστική φωνή,
χωρίς την κραυγή αγωνίας των συναδέλφων
μας, δεν θα είχαν αντιμετωπιστεί πολλά κρίσιμα και ζωτικής σημασίας ζητήματα. Γι’ αυτό
εξάλλου, η πολιτεία οφείλει να συνδράμει και
να στηρίζει τη συνδικαλιστική λειτουργία σε
όλα τα επίπεδα.
Η Ομοσπονδία, μέσω των συναντήσεών
της με κυβερνητικά στελέχη, επιδιώκει
την επίλυση χρόνιων αιτημάτων. Επίσης μεταφέραμε το μεγάλο παράπονο των συναδέλφων
μας ότι εδώ και δυο χρόνια δεν έχουν δει την
έμπρακτη αναγνώριση της αδιαμφισβήτητης
προσφοράς τους. Και «πριν πριν αλέκτορα φωνήσαι», ήρθε η χιονοθύελλα που σάρωσε τα
πάντα, για να πούμε για άλλη μια φορά, πόσο
πολύτιμη ήταν και είναι η συμμετοχή και βοήθεια
των αστυνομικών κάθε φορά που εκτάκτως τον
καλεί το καθήκον.

Έγκλημα κατά της ανθρωπότητας
ο πόλεμος
«Καμία μορφή βίας
δεν γίνεται ανεκτή.
Το κράτος δικαίου προστατεύει
όλους τους πολίτες.
Η Ελληνική Αστυνομία
κάνει τη δουλειά της».

Η στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022 συνιστά
μείζονα παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ανατρέποντας το στάτους κβο μετά τον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο, με απρόβλεπτες επιπτώσεις σε όλα τα πεδία των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Δυστυχώς, με τις τραγικές αυτές εξελίξεις για άλλη μια φορά επιβεβαιώνονται όσοι υποστηρίζουν πόσο εύθραυστες είναι οι γεωπολιτικές ισορροπίες, η ειρήνη
και η δημοκρατία στο σύγχρονο κόσμο.
Ως πότε θα συνεχίζεται αυτή η απαράδεκτη συμπεριφορά της πολιτείας;
Να καλείται ο αστυνομικός «να βγάζει το φίδι
από την τρύπα» και να ακούει μόνο καλά λόγια; Πότε επιτέλους, θα λυθεί αυτό το ζήτημα,
ώστε να πάμε παρακάτω, να δούμε τις μεγάλες τομές που χρειάζεται ο αστυνομικός οργανισμός για να είναι πιο αποτελεσματικός
στις υποχρεώσεις του, τόσο έναντι του αστυνομικού προσωπικού όσο και των συμπολιτών
μας, για τους οποίος άλλωστε υπάρχουμε ως
υπηρεσία;
Σε εκκρεμότητα τελούν α) η ρύθμιση για
τα «νυχτερινά» με την αύξηση του πλαφόν από 48 σε 64 ώρες, η εκκρεμότητα του ΒΟΕΑ, γ) η νέα κανονιστική περί μεταγωγών κρατουμένων, ώστε να αποζημιώνονται δίκαια όσοι
εκτελούν μεταγωγές και κυρίως στη νησιωτική
χώρα (καμπίνα σε πλοίο, οδοιπορικά) και δ) και
πιο σημαντικό, η αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας.

Τάκης Θεοδωρικάκος
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

Με την πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας,
να ιδρυθεί Κέντρο Έρευνας Υγείας,
Ασφάλειας της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και να συνυπογραφεί
μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τέθηκαν οι βάσεις για την
επίλυση ενός αιτήματος που το συνδικαλιστικό
μας κίνημα αγωνίζεται εδώ και πάνω από 30
χρόνια. Μιλάμε για τη θεσμοθέτηση της επικινδυνότητας της εργασίας με τρόπο σαφή που
θα κατοχυρώνει οικονομικά, συνταξιοδοτικά
και ασφαλιστικά όλους τους αστυνομικούς.
Ενθαρρυντική η απόφαση για προσλήψεις
800 δοκίμων αστυφυλάκων και αξιωματικών φέτος μέσω του συστήματος των πανελληνίων εξετάσεων. Είναι μια απόφαση ελπιδοφόρα,
καθώς το νέο αίμα θα δώσει νέα πνοή όχι μόνο
στις σχολές σε μια περίοδο που προωθείται η
αναβάθμιση των σπουδών, αλλά και στο ίδιο το
αστυνομικό σώμα, που χρειάζεται την ανανέωση
των στελεχών του και την κάλυψη των κενών που
προκαλούνται από τις συνταξιοδοτήσεις.

«Χρέος μας ισχυρό συνιστά να
διατηρούμε ζωντανή τη μνήμη του
Έλληνα Αστυνομικού που έχασε τη
ζωή του, για να υπερασπιστεί υψηλά
ιδανικά και αξίες, που χάθηκε
μένοντας πιστός στον όρκο του, που
θυσιάστηκε για να αισθάνεται ο
πολίτης ασφαλής. Με την απώλεια
της ζωής του απέδειξε ότι η
Ελληνική Αστυνομία είναι ο
θεματοφύλακας της κοινωνικής
συνοχής».

Μιχαήλ Καραμαλάκης
Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας

ΑΤ-ΑΞΙΕΣ

Δικαστική Αστυνομία χωρίς να αποδυναμώνεται η ΕΛ.ΑΣ.
Ομοσπονδία μας εκφράζει την ικανοποίησή της, χαιρετίζοντας την απόφαση
(2780/φ.356 από 11.2.2022) του
Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνου ΤΣΙΑΡΑ, σύμφωνα με την οποία συγκροτείται ομάδα
εργασίας με αντικείμενο την ίδρυση Δικαστικής
Αστυνομίας.
Επειδή και παλαιότερα επιχειρήθηκε η εφαρμογή του νόμου 2145/93 «Ρύθμιση θεμάτων
εκτελέσεως ποινών, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης
και άλλων θεμάτων», που προβλέπει τη λειτουργία της, ευελπιστούμε ότι αυτή τη φορά ο νομοθέτης θα απαλλάξει την Ελληνική Αστυνομία από
τα πάρεργα που την επιβαρύνουν, όπως:
• οι επιδόσεις δικογράφων και άλλων δικαστικών εγγράφων,

Η

• η απασχόληση σε σωφρονιστικά καταστήματα και
• οι μεταγωγές.
Την ίδια ώρα, ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη
προσπάθειες του παρελθόντος περί ίδρυσης και
στελέχωσης του ειδικού αυτού σώματος με αποσπάσεις-μετατάξεις αστυνομικών προειδοποιούμε ότι μια τέτοια δυσμενής εξέλιξη θα μας βρει
αντίθετους.
Θέση μας είναι ότι οι όποιες νέες ρυθμίσεις,
δεν θα θίγουν τις ισχύουσες διατάξεις που ορίζουν την αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας
και τη σχέση της με τις εισαγγελικές αρχές.
Στόχος του νομοθέτη πρέπει να είναι η αποτελεσματικότερη λειτουργία των θεσμών, αφενός διαφυλάττοντας την αυτονομία ρόλων και
ενεργειών ενός εκάστου, αφετέρου δε αποτρέποντας ενδεχόμενη αλληλοεπικάλυψη αρμοδιο-

τήτων που θα προκαλούσε σύγχυση και διαρκή
τριβή μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών και οργάνων.
Στον ευαίσθητο τομέα της εσωτερικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης και της δικαιοσύνης
οποιαδήποτε μεταρρύθμιση για να είναι αποτελεσματική, πρέπει να λαμβάνει υπόψη της όλα
τα δεδομένα και προφανώς να βρίσκει σύμφωνους όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, χωρίς
εξαιρέσεις και αποκλεισμούς.
Η νέα υπηρεσία να λειτουργεί όχι «στα χαρτιά», αλλά με επάρκεια δικών της στελεχών και
κονδυλίων, και βεβαίως, χωρίς να αποδυναμώνεται η Ελληνική Αστυνομία μας.
Η επιτροπή που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στελεχώνεται από εισαγγελικούς και δικαστικούς λειτουργούς και ανέλαβε

να υποβάλλει το πόρισμα και τη δευτερογενή
νομοθεσία που θα διέπει τη λειτουργία του νέου
σώματος, έως τέλη Σεπτεμβρίου.
Η ίδρυση Δικαστικής Αστυνομίας τέθηκε για
πρώτη φορά μετά την ίδρυση της ΕΛ.ΑΣ., τη δεκαετία του 90. Το 1992 ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Παπακωνσταντίνου παρουσίασε
σχετικό νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε τελικά
από τη Βουλή (ν.2145/93) επί υπουργίας Αννας
Ψαρούδα –Μπενάκη, αλλά ουδέποτε εφαρμόστηκε. Έκτοτε έγιναν τέσσερις προσπάθειες χωρίς
να υπάρξει τελικά ένα νομοθέτημα που θα έβρισκε σύμφωνες όλες τις πλευρές. Τώρα το θέμα
επανέρχεται με το υπουργείο Δικαιοσύνης να
υποστηρίζει ότι στοχεύει στην επιτάχυνση της
απονομής δικαιοσύνης, καθώς η ίδρυσή της σχετίζεται με το λεγόμενο Ταμείο Ανάκαμψης.

