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ΓΑΛΛΙΑ

Πρωτοφανείς σκηνές βίας μεταξύ συμμοριών νεαρών ατόμων
βιώνει η γαλλική πρωτεύουσα τους τελευταίους μήνες.
Η κοινωνία ζητά τη λήψη μέτρων.

Το 2021 μας βρίσκει
όλους στις επάλξεις του
αγώνα εν μέσω μιας
πρωτοφανούς υγειονομικής
κρίσης. Ως αστυνομικοί,
κληθήκαμε από την πρώτη
στιγμή να συμβάλλουμε
στην αντιμετώπιση της
πανδημίας. Αυτό
συνεχίζουμε να πράττουμε
εδώ και ένα χρόνο.
Με πρωτοβουλία του
συνδικαλιστικού μας
κινήματος συμβάλλαμε
επίσης στην προμήθεια
αναγκαίου υγειονομικού
υλικού, ενώ απαιτήσαμε
σε πολλές περιπτώσεις να
ληφθούν μέτρα
προστασίας και
διευκόλυνσης του
αστυνομικού προσωπικού.
Η συμμετοχή του είναι
ανεκτίμητη. Η πολιτεία
οφείλει να πράξει
το χρέος της.

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

Παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας
για τα μερίσματα και το ΒΟΕΑ
ντιπροσωπεία του Προεδρείου της Ομοσπονδίας
μας, αποτελούμενη από τον Πρόεδρό της, κ.
Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ και τον Πρόεδρο Δ.Σ.
αυτής, κ. Χρήστο ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ, συναντήθηκε (12-221) στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ), μετά από αίτημά μας, με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
ΜΤΣ-ΝΙΜΤΣ, Αντιστράτηγο ε.α. κ. Αντώνη ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗ, παρουσία και του Γενικού Διευθυντή, Ταξιάρχου
κ. Αθανασίου ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ, προκειμένου να ενημερωθούμε για την καταβολή των μερισμάτων και του
Βοηθήματος Οικογενειακής & Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) από 1-1-2017 και έπειτα.
Από πλευράς μας, αφού ευχαριστήσαμε τον κ. Πρόεδρο για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας, ζητήσαμε ενημέρωση για:
α) το που βρίσκεται σήμερα η νομοθετική ρύθμιση
για την αντιστοίχιση των μεριδίων με τα μισθολογικά
κλιμάκια του ειδικού μισθολογίου (ν.4472/2017),
ύστερα και από την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής Εξέτασης και Υποβολής Πρότασης Σχεδίου Νόμου, για την τροποποίηση - συμπλήρωση της νομοθεσίας του ΜΤΣ {η υπ’ αριθ. Φ.951.1/53/1254866/
Σ.2125 από 03-06-2020 ΚΥΑ (Β-2422)} και
β) την καταβολή του Βοηθήματος Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Αυτοτέλειας στα τέκνα των μετόχων
και μερισματούχων συναδέλφων μας από 01-012017, κατόπιν και των πρόσφατων ζητημάτων παραγραφής, τα οποία αναδείχθηκαν, προφανώς, από
εσφαλμένη ενημέρωση των παρακινούντων σε υποβολή αιτήσεων προς το ΜΤΣ.
Ο κ. Πρόεδρος, από πλευράς του, αφού μας συνεχάρη για τον δυναμισμό, το ενδιαφέρον και τη σοβα-

Α

ρότητα που προσεγγίζουμε τα θέματα του Ταμείου, μας
γνώρισε ότι η ως άνω νομοθετική ρύθμιση υπεγράφη
τον προηγούμενο μήνα από τον Υπουργό Εθνικής
Αμύνης, κ. Νικόλαο ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ και σήμερα,
σύμφωνα με τις πληροφορίες του, βρίσκεται στο Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του ΥΠΕΘΑ, επισημαίνοντας ότι η εν λόγω ρύθμιση δεν επιφέρει μειώσεις
σε κανέναν μέτοχο-μερισματούχο και έχει προβλεφθεί
ειδική ρύθμιση-δικλείδα ασφαλείας για την άμεση
διόρθωση τυχόν στρεβλών περιπτώσεων που δεν μπόρεσαν να εντοπιστούν στην αρχική επεξεργασία.
Αναφορικά με το ΒΟΕΑ, μας ενημέρωσε ότι δεν τίθεται κανένα θέμα παραγραφής αυτού, είτε οι ενδιαφερόμενοι έλαβαν από το Ταμείο μας έναντι του βοηθήματός τους είτε δεν έχουν λάβει καθόλου.
Η Ομοσπονδία μας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις
διαχρονικές όσο και τις έκτακτες οικονομικοασφαλιστικές ανάγκες των συναδέλφων μας και των οικογενειών τους, συνεχίζει με υπευθυνότητα και σοβαρότητα
το έργο της.
Να σημειώσουμε ότι στις 14 Ιανουαρίου 2021 η
Ομοσπονδία είχε απευθυνθεί στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ και στον
Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο ΠΑΝΑΓΙΩΤΟ-

ΠΟΥΛΟ ζητώντας την αντιστοίχιση των μεριδίων του
ΜΤΣ με τα νέα μισθολογικά κλιμάκια χωρίς μειώσεις
σε μερίσματα & ΒΟΕΑ:
Κύριοι Υπουργοί, Η Ομοσπονδία μας, επανέρχεται
στο αντικείμενο του θέματός μας, σε συνέχεια του από
23 Ιουνίου 2020 εγγράφου της (Αρ. Πρωτ.:
505/9/11-α) για να σας επισημάνει την ολιγωρία
που παρατηρείται στην ικανοποίηση ενός δίκαιου αιτήματος που απασχολεί το συνδικαλιστικό μας κίνημα
και αφορά τη χορήγηση συγκεκριμένων παροχών
στους δικαιούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.
Ως Ομοσπονδία, μετά από παρέμβασή μας, είχαμε
χαιρετίσει την απόφασή σας για τη συγκρότηση της
Επιτροπής Εξέτασης και Υποβολής Πρότασης Σχεδίου
Νόμου, για την Τροποποίηση - Συμπλήρωση της Νομοθεσίας του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4472/2017 (αντιστοίχιση
μεριδίων με μισθολογικά κλιμάκια), όπως αυτή δημοσιεύθηκε στις 18 Ιουνίου 2020 (Τεύχος Β, Αρ. ΦΕΚ
2422). Ωστόσο, έκτοτε δεν έχει προωθηθεί η απαιτούμενη νομοθετική ρύθμιση για την εφαρμογή των όποιων αποφάσεων. Επειδή δικαίως υπάρχουν διαμαρτυρίες και εύλογα παράπονα των μερισματούχων, σας
καλούμε να μεριμνήσετε για την τακτοποίηση της προαναφερόμενης εκκρεμότητας, ώστε να μην αναγκαστούμε να επανέλθουμε στο κρίσιμο αυτό ζήτημα.
Φρονούμε ότι είναι κοινός μας στόχος η διασφάλιση
της άμεσης χορήγησης των δικαιούμενων μεριδίων
κατά τρόπο δίκαιο και ικανοποιητικό και ότι, όπως είχαμε επισημάνει και στο αρχικό μας έγγραφο, δεν θα
οδηγηθούμε σε ένα νέο κύκλο αλχημειών, εις βάρος
των μερισματούχων του ΜΤΣ.

Η ατζέντα του μήνα
08-01-21
Έγγραφο προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ με αντικείμενο τη χορήγηση κανονικών και βραχειών αδειών.

12-01-21
Η πρώτη για το νέο έτος συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
με θέμα την ενημέρωση των μελών του για την τρέχουσα κατάσταση και τις ενέργειες του προεδρείου.

14-01-21
Έγγραφο προς τους αρμόδιους υπουργούς για την αντιστοίχιση
μεριδίων ΜΤΣ με μισθολογικά κλιμάκια χωρίς μειώσεις σε μερίσματα & ΒΟΕΑ.

15-01-21
40 χρόνια ανομία! Θα αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες του το
“αυτοδιοίκητο” ή θα κρύβεται πίσω από την “κακή” αστυνομία;

03-02-21

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας
της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
ν μέσω υγειονομικής κρίσης και με σεβασμό στα υγειονομικά
πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του φονικού
ιού Covid-19, η Ομοσπονδία τήρησε και φέτος το πατροπαράδοτο έθιμο της κοπής της βασιλόπιτας.
Τη βασιλόπιτα ευλόγησε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος ΚΙΟΥΛΟΣ με τη συμβολική παρουσία του Προεδρείου της
Ομοσπονδίας και ειδικότερα των κ.κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ, Προέδρου της Ομοσπονδίας, Χρήστου ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ, Προέδρου του Δ.Σ.,
Γιώργου ΚΟΥΛΙΑΚΗ, Ταμία, Θεόδωρου ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, Οργανωτικού Γραμματέα και του Σταύρου ΦΕΤΚΟΥ, Γραμματέα Δημοσίων
και Διεθνών Σχέσεων. Ευχόμαστε σε όλες και όλους το 2021 να
αφήσουμε πίσω μας την πανδημία και με τις προσπάθειές μας να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις και κυρίως όσες εκδηλώνονται

Ε

Ομιλία Προέδρου Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρη Γερακαράκου στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής για την πανεπιστημιακή αστυνομία.

Τα συνεχιζόμενα μέτρα
για την αναχαίτιση της
πανδημίας προκαλούν
κόπωση στον
πληθυσμό και εύλογα
πολλές φορές
παράπονα των
ελεγχομένων, με
αποτέλεσμα οι
αστυνομικοί να
δέχονται πρόσθετες
πιέσεις κατά την
άσκηση των
καθηκόντων τους.

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. καταδικάζει τις δηλώσεις της πρώην Βουλευτού κας.
Ραχήλ Μακρή για συμβάν που έλαβε χώρα στον Άγιο Νικόλαο
Κρήτης.

05-02-21
Η Ομοσπονδία τήρησε και φέτος το πατροπαράδοτο έθιμο της
κοπής της βασιλόπιτας.

11-02-21
Συνάντηση με το μέλος του Δ.Σ. του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αιτωλοακαρνανίας, κ. Θανάση ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ για θέματα που
αφορούν τον Κλάδο Υγείας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

11-02-21

18-02-21
Παρέμβαση της Ομοσπονδίας για το αίτημα – διαμαρτυρία της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, με αφορμή
υπηρεσιακές εντολές που αφορούν τη χρέωση-αποχρέωση των
πομποδεκτών κατά την έναρξη και λήξη της υπηρεσίας.

19-02-21
Αντιπροσωπεία της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας (ΕΦΕ) αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. Χρήστο ΜΠΟΝΗ και τον Αντιπρόεδρο κ. Γιώργο ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ επισκέφθηκαν τα γραφεία
μας, κατόπιν αιτήματός τους, και συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο
της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, προκειμένου να
θέσουν υπόψη μας τον προβληματισμό του ΔΣ της ΕΦΕ αναφορικά με την εργασία των φωτορεπόρτερ και τα προβλήματα που
δημιουργούνται κατά τη διάρκεια συναθροίσεων και πορειών
στο κέντρο της Αθήνας.

19-02-21
Με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου εγκρίθηκε η χορήγηση δανείων έτους 2021 για τους ασφαλισμένους στους Τομείς Πρόνοιας Αστυνομικών και Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων.

19-02-21
Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΣΝΙΜΤΣ, Αντιστράτηγο ε.α. κ. Αντώνη ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗ, παρουσία
και του Γενικού Διευθυντή, Ταξιάρχου κ. Αθανασίου ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ.

24-02-21
Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας με την εξ
αποστάσεως ηλεκτρονική διαδικασία (τηλεδιάσκεψη).

26-02-21

Παρέμβαση της Ομοσπονδίας για το αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών αναφορικά με την απόφαση μεταστέγασης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους από το κτήριο της Γ.Α.Δ.Α. στο Α.Τ. Πατησίων.

απειλητικά για τους συναδέλφους μας στο διαρκή τους αγώνα για
ένα ασφαλές περιβάλλον στη χώρα μας.

Χιούμορ... του Ηλία Μακρή

05-02-21

Με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη ΒΟΡΙΔΗ συναντήθηκαν
ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ και
ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας κ. Χρήστος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ενημερώνοντάς τον για την πάγια θέση του συνδικαλιστικού μας κινήματος που αφορά την ενίσχυση του αστυνομικού
προσωπικού.
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“

Ελεύθερος είναι εκείνος
που μπορεί να ζει
χωρίς να λέει ψέματα.
Αλμπέρ Καμύ

”

Για τυπικούς λόγους απέρριψε
το ΣτΕ τις Αιτήσεις Ακυρώσεως
των Ομοσπονδιών
ημοσιεύτηκαν, το τελευταίο διάστημα
σειρά αποφάσεων του Συμβουλίου
της Επικρατείας, που απορρίπτουν,
κατά πλειοψηφία, για τυπικούς λόγους τις
Αιτήσεις Ακυρώσεως Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων,
για το νέο μισθολόγιο των Στελεχών τους
(Ν.4472/2017), χωρίς καμία ουσιαστική
κρίση επί των κρινομένων διατάξεων.
«Φαίνεται ότι η Ολομέλεια του Ανωτάτου
Δικαστηρίου δεν λαμβάνει θέση για την
συνταγματικότητα ή μη των διατάξεων του
νέου μισθολογίου για τα στελέχη των Ε.Δ.
και Σ.Α. και απορρίπτει τις Αιτήσεις Ακυρώσεως, με την αιτιολογία ότι στρέφονται κατά
πράξης, η οποία, κατά το μέρος που προσβάλλεται, αποτελεί απλή ερμηνευτική εγκύκλιο των διατάξεων του Ν.4472/2017 και
όχι εκτελεστή πράξη. Με δεδομένο ότι τουλάχιστον μέχρι στιγμής, η μοναδική επί της
ουσίας κρίση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για
το μισθολόγιο αυτό εξακολουθεί να είναι η
ομόφωνα θετική απόφαση 852/2019, της
Επταμελούς Συνθέσεως του ΣΤ’ Τμήματος
του Δικαστηρίου, θα εισηγηθούμε στα συλλογικά όργανα των Ομοσπονδιών τις περαιτέρω ενδεικνυόμενες νομικές ενέργειες»,
δήλωσαν μεταξύ άλλων οι νομικοί σύμβουλοι Π.Ο.ΑΣ.Υ. Χαρ. Μπουκουβάλας και
Π.Ο.ΑΞΙΑ. Ρ. Μπαρμπούρης.

Δ

«Είναι προκλητικό ότι δεκαπέντε (15) μήνες μετά την συζήτηση των υποθέσεων στο
ακροατήριο, η Ολομέλεια του Συμβουλίου
Επικρατείας δεν έλαβε καμία απόφαση τελικά για την ουσία της υπόθεσης. Θα μελετήσουμε προσεκτικά τις αποφάσεις, θα ακούσουμε τις εισηγήσεις των αρμοδίων και θα
συνεχίσουμε όλοι μαζί με στοχευμένες και
αποφασιστικές κινήσεις τον αγώνα μας, για
να κατοχυρώσουμε ένα μισθολόγιο για τα
στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, που να
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και

στην αξιοπρεπή τους διαβίωση, όπως αυτή
προσδιορίζεται από τις συνταγματικές Αρχές,
που έχουν τεθεί μέχρι στιγμής από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτό που δεν πρόκειται να συμβεί είναι να σταματήσουμε να
υπερασπιζόμαστε με κάθε νόμιμο τρόπο τα
συμφέροντα των Αστυνομικών κάθε βαθμίδας της Χώρας μας», δήλωσαν οι Πρόεδροι
της Π.Ο.ΑΣ.Υ. Γρ. Γερακαράκος και της
Π.Ο.ΑΞΙΑ. Ι. Κατσιαμάκας. Θα ακολουθήσει
νεότερη αναλυτική ανακοίνωση, όταν μελετηθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.
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Μεταθέσεις
έτους 2021
ις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις ενημέρωσε η
Ομοσπονδία ευθύς μόλις ολοκληρώθηκε η
συνεδρίαση του αρμόδιου συμβουλίου για τις
τακτικές μεταθέσεις έτους 2021.

Τ
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Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών
ε τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη ΒΟΡΙΔΗ συναντήθηκαν ο Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
κ. Χρήστος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ενημερώνοντάς τον
για την πάγια θέση του συνδικαλιστικού μας κινήματος που αφορά την ενίσχυση του αστυνομικού προσωπικού.

Μ

Η ενίσχυση αυτή πρέπει να γίνεται μέσω των
πανελληνίων εξετάσεων. Ο κ. ΒΟΡΙΔΗΣ, συμφώνησε με το δίκαιο και διαχρονικό αίτημα της Ομοσπονδίας μας και μας διαβεβαίωσε ότι θα είναι
αρωγός του αιτήματός μας. Μη μένοντας παρατηρητές των εξελίξεων θα συνεχίσουμε τον καθημερινό μας αγώνα με παρεμβάσεις σε όλους τους
φορείς της Πολιτείας.

Συνάντηση με το Προεδρείο
της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας
ντιπροσωπεία της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας (ΕΦΕ) αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. Χρήστο
ΜΠΟΝΗ και τον Αντιπρόεδρο κ. Γιώργο
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ επισκέφθηκαν στις 19
Φεβρουαρίου 2021 τα γραφεία μας, κατόπιν αιτήματός τους και συναντήθηκαν με
τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, προκειμένου να θέσουν
υπόψη μας τον προβληματισμό του ΔΣ της
ΕΦΕ αναφορικά με την εργασία των φωτορεπόρτερ και τα προβλήματα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια συναθροίσεων και πορειών
στο κέντρο της Αθήνας.
Ειδικότερα, τόνισαν ότι υπάρχουν πολλές καταγ-

Α

Καταδικαστέες
απαράδεκτες
δηλώσεις
Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων καταδικάζει τις δηλώσεις της πρώην Βουλευτού κας.
Ραχήλ Μακρή για συμβάν που έλαβε χώρα
στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης στο πλαίσιο των
αστυνομικών ελέγχων για την αντιμετώπιση
της πανδημίας και επισημαίνει για πολλοστή
φορά ότι κανένα δημόσιο πρόσωπο δεν δικαιούται να εκτοξεύει ελαφρά τη καρδία
ύβρεις και απειλές εναντίον των αστυνομικών χάριν εντυπωσιασμού και μάλιστα με
βάση δήθεν τεκμηριωμένα στοιχεία.
Μας προξενεί κατάπληξη το γεγονός ότι
χρησιμοποιεί ακραίες εκφράσεις προσβάλλοντας και αμφισβητώντας τη δημοκρατικότητα των Ελλήνων αστυνομικών για να εξυπηρετήσει πολιτικούς και προσωπικούς ενδεχομένως στόχους. Η ελληνική αστυνομία
και το αστυνομικό προσωπικό πιστοποιούν
καθημερινά τη δημοκρατικότητά τους με τον
διαρκή επίπονο και επικίνδυνο αγώνα τους
για την υπεράσπιση της δημοκρατίας τη διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης και την πάταξη της ανομίας από όπου κι αν προέρχεται.
Λυπούμαστε ειλικρινά για όσα καταλογίζει
τώρα στην Ελληνική Αστυνομία γιατί η
πρώην βουλευτής κατά τη διάρκεια της βουλευτικής της ασυλίας υπηρετώντας τον κοινοβουλευτισμό είχε τότε επιδείξει μία άλλη
στάση αναγνωρισμένη από το συνδικαλιστικό μας κίνημα.

Η

γελίες και περιστατικά που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι από ορισμένους αστυνομικούς και υπηρεσίες δεν είναι σεβαστό το έργο που προσφέρουν
με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζεται η κείμενη νο-

μοθεσία και να καταπατώνται τα δικαιώματά τους ως εργαζομένων. Ο Πρόεδρος
της Ομοσπονδίας ευχαρίστησε το Προεδρείο της ΕΦΕ για την ενημέρωση που
μας παρείχε και τόνισε ότι πάγια θέση της
Ομοσπονδίας μας είναι ο σεβασμός των
δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων και
ότι οι φωτορεπόρτερ πρέπει να προστατεύονται από την Ελληνική Αστυνομία έτσι
ώστε να επιτελούν το λειτούργημά τους
απρόσκοπτα, όπως προβλέπεται από τη
νομοθεσία. Επίσης, τόνισε ότι επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, που είναι και ο αρμόδιος φορέας για τη διασφάλιση της δουλειάς τους.

Συνάντηση για θέματα
που αφορούν τον Κλάδο Υγείας
ραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείας της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
με επικεφαλής τον Πρόεδρο αυτής,
κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ και του μέλους
του Δ.Σ. του Πανελληνίου Φαρμακευτικού
Συλλόγου και Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αιτωλοακαρνανίας, κ. Θανάση ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ για θέματα που αφορούν τον Κλάδο Υγείας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.,
τόσο σε επίπεδο επικράτειας όσο και σε
νομού.
Ειδικότερα, συζητήθηκαν θέματα που
αφορούν τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Προμήθειας φαρμάκων μεταξύ του Ταμείου μας και των
Φαρμακευτικών Συλλόγων που μέχρι σήμερα δεν
είναι συμβεβλημένοι με το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., αναδεικνύοντας παράλληλα την αναγκαιότητα αυτών των

Π

συμβάσεων για την αστυνομική οικογένεια, αλλά
και για τις τοπικές κοινωνίες.
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι, το
ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., μετά και από πρωτοβουλίες της Ομοσπονδίας μας, αλλά και των Πρωτοβάθμιων Σωμα-

τείων - μελών μας, συνέβαλε στην προβολή των ωφελειών αυτών και την υιοθέτηση
από την πλευρά των ως άνω Συλλόγων της
υπογραφής συμβάσεων, οι οποίες έχουν
άμεσο αντίκτυπο στους ασφαλισμένους του
Ταμείου μας, όπως είναι αυτή της άμεσης
απαλλαγής της υποχρέωσης καταβολής της
συμμετοχής τους στα φαρμακεία που ανήκουν στους εν λόγω Συλλόγους.
Η Ομοσπονδία μας, εν μέσω του νέου
κύματος της πανδημίας, συνεχίζει τις κοινές προσπάθειες με τους αρμόδιους Φορείς, προκειμένου να αξιοποιηθούν στον υπερθετικό βαθμό οι δυνατότητες που παρέχει η υφιστάμενη νομοθεσία του Ταμείου και να βελτιωθεί η
ποιότητα ζωής των συναδέλφων και των οικογενειών τους.

Παράταση χρόνου διάνυσης
κανονικής άδειας έτους 2020
ετά από αίτημα του συνδικαλιστικού μας κινήματος, εγκρίθηκε η παράταση του χρόνου διάνυσης της κανονικής αδείας έτους 2020 μέχρι
και την 30/06/2021. Η Ομοσπονδία είχε απευθυνθεί στον Αρχηγό
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, σημειώνοντας ότι «με το υπ’ αριθμ. 1647/20/2730633 έγγραφο του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνου Δυναμικού, καθορίζεται εκ νέου η δυνατότητα λήψεως των υπολοίπων κανονικών αδειών αστυνομικού προσωπικού, το προσεχές διάστημα ώστε να εφαρμοστούν τα δικαιώματά του και η
διοίκηση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της έναντι αυτού, πολλώ δε μάλλον όταν όλο το προηγούμενο διάστημα, υπήρξε καθολική ομολογία της παρεχόμενης υπερεργασίας και της αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών καθ’ άπασαν
την επικράτεια. Ωστόσο, η επίκληση και πάλι των συνεχιζομένων εκτάκτων μέτρων για την πρόληψη της επέκτασης της πανδημίας και την προστασία της

Μ

δημόσιας υγείας δημιουργεί περιθώρια παρερμηνειών της βούλησης του Αρχηγείου και εφαρμογή των διαταγών σας κατά το δοκούν εκ μέρους των υφισταμένων σας. Λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη όσα αναφέρονται και στην Α’
σχετική υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 80189 από 12/12/2020 κοινή υπουργική
απόφαση για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 13/12
2020 έως 07/01/ 2021 (ΦΕΚ Β’ 5486/12- 12- 2020) κρίνεται σκόπιμο η
έκδοση διευκρινιστικής διαταγής στην οποία να εγγράφεται ευκρινώς και να
καθορίζεται η δυνατότητα χορήγησης των υπολοίπων αδειών καθ’ όλο το επόμενο χρονικό διάστημα, χωρίς χρονικούς περιορισμούς.
Δυστυχώς, η εμπειρία μάς διδάσκει ότι η διοίκηση συνήθως αναζητά κενά
είτε ασάφειες στη διατύπωση των διαταγών προκειμένου να αποφεύγει την
εφαρμογή τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του αστυνομικού προσωπικού».
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Να προσληφθούν μέσω των πανελληνίων εξετάσεων
1.500 νέοι αστυνομικοί
Η παρέμβαση του Προέδρου της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής
ην καθολική αντίθεση της Ομοσπονδίας στις
υπό ψήφιση διατάξεις του σ.ν. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασία της
ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος» μετέφερε στις 03-022021, στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ο Πρόεδρος κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ στο πλαίσιο της ακρόασης εξωκοινοβουλευτικών εκπροσώπων, ενώ απάντησε και σε ερωτήσεις που τέθηκαν εκ μέρους των βουλευτών.
Ειδικότερα, ο Πρόεδρός μας, εκπροσωπώντας το
μεγαλύτερο δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο
των αστυνομικών όλων των βαθμίδων της ιεραρχίας, τόνισε ότι καταθέσαμε τις θέσεις μας αμέσως,
όπως αυτές διαμορφώθηκαν ομόφωνα κατά την τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας. Δεν
υπήρξε ούτε ένα μέλος του - ανεξαρτήτως ιδεολογικής τοποθέτησης- που να υποστήριξε την εμπλοκή της αστυνομίας στα πανεπιστημιακά ιδρύματα,
διότι δεν μπορούν να συνυπάρξουν ο θεσμικός ρό-

Τ

λος της αστυνομίας που είναι ο βασικός βραχίονας
του κράτους, με τις προκαθορισμένες αρμοδιότητες
και ιδιαιτερότητες που έχουν τα πανεπιστήμια. Φυσικά και συμφωνούμε στην αναγκαιότητα φύλαξης
αυτών των ιδρυμάτων και η λύση βρίσκεται στους
κόλπους της ευρωπαϊκής κοινότητας. Υπάρχει εμ-

πειρία, καταγεγραμμένη και στις απαντήσεις που
λάβαμε ως μέλος της Eurocop με εκπρόσωπό μας
μάλιστα και στην 5μελή της Εκτελεστικής Γραμματείας και ξέρουμε πολύ καλά τι κάνει η αστυνομία
στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη.
Στη συνέχεια χαρακτήρισε προβληματικό το χρόνο
που επελέγη για την ψήφιση του νομοσχεδίου και
τόνισε ότι ο νόμος 4623/19 για την κατάργηση του
πανεπιστημιακού ασύλου παρέχει τη δυνατότητα στην
αστυνομία να επεμβαίνει σε ένα ΑΕΙ χωρίς άδεια πλέον από τις πρυτανικές αρχές, όταν τελείται ένα αδίκημα, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί, λόγω της πανδημίας
και του κλεισίματος των σχολών. Διαφωνούμε με τα
άρθρα 18 και 19 για την πρόσληψη προσωπικού με
περιορισμένη εκπαίδευση που καλείται να αναλάβει
την επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος και αντιπροτείνουμε να αναλάβει αυτό το έργο, το έμπειρο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και τη διοίκησή
του να την έχει ο πρύτανης κάθε σχολής, δηλαδή το
«αυτοδιοίκητο», ώστε να πάψει αυτό να κρύβεται πίσω από την «κακή αστυνομία» όταν υπάρχουν προ-

βλήματα εντός των σχολών. Για το σκοπό αυτό και
εφόσον τελικά η Κυβέρνηση επιμείνει στην εμπλοκή
της αστυνομίας για την πάταξη της ανομίας, προτείνουμε τελικά να προσληφθούν μέσω των πανελληνίων εξετάσεων 1.500 νέοι αστυνομικοί. Σε ό,τι
αφορά τα ανακριτικά καθήκοντα που προβλέπονται
από το άρθρο 19, επισήμανε επίσης το οξύμωρο
του πράγματος, πώς γίνεται να ανατίθενται αυτά με
εκπαίδευση ενός μήνα όταν ο αστυφύλακας των
πανελληνίων χρειάζεται σήμερα τρία χρόνια εκπαίδευσης; Η Ομοσπονδία μας, διαχρονικά αγωνίζεται
για τη βελτίωση της αστυνομικής εκπαίδευσης και
απορρίπτει λογικές αστυνομίας fast track.
Τέλος, επισήμανε ότι αν εφαρμοστεί το σχέδιο
της Κυβέρνησης χωρίς αλλαγές, θα παραδίδεται ο
αστυνομικός βορά στην κοινή γνώμη, ανάλογα με
τις επιδιώξεις των εκάστοτε κυβερνώντων. Κάλεσε
δε τα πολιτικά κόμματα να αναζητήσουν τη χρυσή
τομή, λαμβάνοντας υπόψη τους και την εκ μέρους
της κοινωνίας μας καθολική αναγνώριση της προσφοράς της αστυνομίας στον τόπο μας.

Μόνη αξιόπιστη και αποτελεσματική λύση
είναι η ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας
40 χρόνια ανομία! Θα αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες του το “αυτοδιοίκητο” ή θα κρύβεται πίσω από την “κακή” αστυνομία;
Ομοσπονδία μας, συμμετέχοντας στη δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση
του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων
και Προστασίας του Πολίτη, με ομόφωνη απόφαση
του Διοικητικού της Συμβουλίου, το οποίο συνεδρίασε στις 12 Ιανουαρίου 2021, εξέφρασε την
κάθετη αντίθεσή της στον τρόπο με τον οποίο η Κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει ένα χρόνιο φαινόμενο υπαρκτών σοβαρών και επικίνδυνων παραβατικών συμπεριφορών εντός των πανεπιστημιακών σχολών και των εγκαταστάσεών τους σε όλη
τη χώρα.
Πρόταση και θέση της Ομοσπονδίας ήταν και είναι ότι η προβλεπόμενη από το υπό διαβούλευση
Άρθρο 13, «Σύσταση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων», δεν πρέπει να σχετίζεται
καθ' οιονδήποτε τρόπο με τα ισχύοντα για τη λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας, πολύ περισσότερο δε, η νέα αυτή Υπηρεσία, δεν πρέπει να υπάγεται σε αυτήν ούτε να στελεχώνεται από αστυνομικούς.

Η

Πρέπει εξ ολοκλήρου να χρηματοδοτείται, να καθοδηγείται και να ελέγχεται από τους πανεπιστημιακούς φορείς και τις πρυτανικές αρχές, οι οποίες
πρέπει να έχουν την ευθύνη για τη δράση της, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα από το «αυτοδιοίκητο» - ειδικό καθεστώς λειτουργίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στη χώρα μας. Τα δε στελέχη
της, δεν πρέπει να οπλοφορούν ούτε με τη δράση
τους να δημιουργούν ψευδεπίγραφη εικόνα αστυνομικής λειτουργίας και σύγχυση στον πολίτη όσον
αφορά στις κύριες αρμοδιότητες και στην αποστολή
αφενός της Ελληνικής Αστυνομίας και αφετέρου
των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.
Όπως εισάγεται η λειτουργία των νέων αυτών
Ομάδων, με αποσπασμένους αξιωματικούς και νεοπροσλαμβανόμενο ένστολο αστυνομικό προσωπικό ειδικής κατηγορίας, και μάλιστα με δυνατότητα
προανακριτικών καθηκόντων και κέντρα επιχειρήσεων εντός των πανεπιστημίων, θεσπίζεται για
πρώτη φορά ένα νέο «πρότυπο» είδος αστυνομικού
τμήματος εντός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
Έτσι, δημιουργείται ένα άνευ προηγουμένου κακό
παράδειγμα επανάληψης στο μέλλον όμοιων σχη-

μάτων για άλλες πιθανές εστίες παραβατικότητας
(π.χ. συγκοινωνίες κ.λπ.), που θα στηρίζουν τη λειτουργία τους σε «βοηθητικό προσωπικό» περιορισμένης εκπαίδευσης και μειωμένων αποδοχών, μακριά και πέρα από το επαγγελματικό στάτους της
Ελληνικής Αστυνομίας και των στελεχών της.
Αντί η Κυβέρνηση να αφουγκραστεί τα διαχρονικά αιτήματά μας για μια σύγχρονη, δημοκρατική
και αποτελεσματική Ελληνική Αστυνομία, από την
αρχή της θητείας της, με τις αθρόες προσλήψεις ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων, δυναμίτισε την εξέλιξη του αστυνομικού σώματος ως
ενός ομογενοποιημένου συνόλου ενστόλων λειτουργών, τεμάχισε κατά το δοκούν τις αστυνομικές
λειτουργίες και αρμοδιότητες και διέσπασε το ενιαίο
υπηρεσιακό δόγμα που χαρακτήριζε έως τώρα την
αποστολή της σε όλη τη χώρα.
Η Ομοσπονδία, επομένως, καλεί την Κυβέρνηση
να αποσύρει τις διατάξεις που συνδέουν με οποιοδήποτε τρόπο την Ελληνική Αστυνομία με τις υπό
ίδρυση Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών
Ιδρυμάτων, δεδομένου μάλιστα ότι μετά την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου (άρθ. 64
παρ. 3 Ν. 4623/2019), είναι ήδη νομοθετημένη

η δυνατότητα της αστυνομίας να επεμβαίνει, χωρίς
άδεια πλέον, σε ένα ΑΕΙ, αυτοδίκαια και ανεμπόδιστα, όταν τελείται οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη
σε αυτό.
Αν δεν αναθεωρηθεί η νομοθετική πρωτοβουλία,
με την επικείμενη νομοθέτηση των προτεινομένων
ρυθμίσεων, είναι βέβαιο ότι αντί να μειωθούν οι εντάσεις, θα αυξηθούν οι κίνδυνοι και μάλιστα με θύματα πρώτους τους αστυνομικούς που θα κληθούν
να στελεχώσουν τις νέες υπηρεσίες ή και αυτούς
που θα επεμβαίνουν για την προστασία και τον
απεγκλωβισμό των πρώτων από τις τραγικές συνέπειες εγκληματικών συμπεριφορών και σχεδίων. Η
διοίκηση δηλαδή, θα αναγκάζεται πλέον να λαμβάνει μέτρα ασφαλείας με πρόσθετους αστυνομικούς
από το υπάρχον προσωπικό, για τη σωματική ακεραιότητα και την εξασφάλιση της λειτουργίας εκείνων που υποτίθεται θα προσλαμβάνονται για την
προστασία των πανεπιστημίων.
Για την Ομοσπονδία μας, μόνη αξιόπιστη και
αποτελεσματική λύση είναι η ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας με συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις με σκοπό την εμπέδωση της ασφάλειας και
της καλής λειτουργίας του κράτους Δικαίου.

Αδυναμία υποβολής προτάσεων
στην Ανοικτή Διαβούλευση opengov.gr
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, με ανακοίνωσή της αποκάλυψε ότι
στην προσπάθειά της να συμμετάσχει στη
διαβούλευση του σχεδίου νόμου «Εισαγωγή στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασίας της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού
Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», διαπίστωσε
ότι υπάρχουν τεχνικά προβλήματα που καθιστούν
αδύνατη τη συμμετοχή των μελών της στο διάλογο
για ένα τόσο σοβαρό νομοθέτημα.
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Η Ομοσπονδία απευθύνθηκε στους αρμόδιους
Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη
ΚΕΡΑΜΕΩΣ, Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ τονίζοντας τα εξής:
Όπως ήδη, γνωρίζετε, τόσο η Ομοσπονδία μας
όσο και άλλοι συνδικαλιστικοί και πανεπιστημιακοί φορείς, αλλά και τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν διατυπώσει σοβαρότατες εν-

στάσεις για την λειτουργία «πανεπιστημιακής
αστυνομίας».
Επειδή θεωρούμε αναφαίρετο συνταγματικό δικαίωμα τη συμμετοχή στη δημοκρατική διαδικασία του διαλόγου και μέσω της διαδικτυακής
πλατφόρμας opengov.gr, δεδομένων των τεχνικών προβλημάτων που υπάρχουν έως και σήμερα, ευλόγως διατυπώνεται το αίτημα να παραταθεί
η προθεσμία που είχε τεθεί αρχικά για την υποβολή προτάσεων, κατά το μικρό χρονικό διάστημα

από 13 Ιανουαρίου 2021 έως και την 12:00 ώρα
της 20/01/2021. Ευελπιστούμε ότι θα δοθεί η
δυνατότητα σε όλους να εκφράσουν τις απόψεις
τους και κυρίως να ληφθούν από σας υπόψη οι
σοβαρότατες επιφυλάξεις μας ώστε η προσπάθειά
σας για την επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος
να μην αποβεί καταστροφική τόσο για τον αστυνομικό θεσμό όσο και για τους αστυνομικούς που
θα επιστρατευτούν για την εφαρμογή της συγκεκριμένης νομοθετικής σας πρωτοβουλίας.
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Απόπειρα δολοφονίας
Όχι άλλα «κροκοδείλια δάκρυα», SMS και «ευχαριστώ». Η υπομονή μας εξαντλήθηκε, τονίζει η Ομοσπονδία με ανακοίνωσή της
ντονη οργή και αγανάκτηση μας προκαλεί η
άνανδρη και με ανθρωποκτόνο πρόθεση επίθεση εναντίον των συναδέλφων μας, με συνέπεια το βαρύτατο τραυματισμό ενός εξ αυτών
κατά τη διάρκεια των μέτρων τάξης και ασφάλειας
στη Νέα Σμύρνη.
Ευχόμαστε την ταχεία ανάρρωσή του, είμαστε δίπλα του και τον στηρίζουμε προσωπικά σε ό,τι
χρειαστεί το επόμενο διάστημα. Είναι αδιάψευστη
πραγματικότητα ότι, ενώ ο Έλληνας αστυνομικός
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, δίνοντας καθημερινή μάχη με την εγκληματικότητα, το μεταναστευτικό, την υγειονομική κρίση κ.λπ., για άλλη μια φορά, δυστυχώς, καθίσταται και πάλι το εξιλαστήριο
θύμα, ο αδύναμος κρίκος και το σώμα εκτόνωσης
κάθε είδους «μπαχαλάκηδων».
Εξαιτίας των μικροπολιτικών συμπεριφορών και
μικροκομματικών σκοπιμοτήτων η Ελληνική Αστυ-
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νομία από Σώμα, φίλο και συμπαραστάτη του πολίτη που είναι, στοχοποιείται και κινδυνεύει να
απαξιωθεί με άμεσο τίμημα την ανθρώπινη ζωή κάθε αστυνομικού. Αποτέλεσμα, οι συνάδελφοί μας
σε όλη τη χώρα, εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα
να δέχονται απρόκλητες επιθέσεις με κίνδυνο της
ζωής τους και των οικογενειών τους, μόνο και μόνο γιατί φοράνε μια στολή που την τιμούν καθημερινά και με κάθε τρόπο.
Μέσα σε αυτήν την τραγική κατάσταση, καλούμε
όλα τα Πολιτικά Κόμματα να επιδείξουν επιτέλους
σοβαρότητα και να λάβουν ουσιαστικές αποφάσεις
ώστε να μπει ένα τέλος στην πολιτική εκμετάλλευση
του αστυνομικού θεσμού. Η εποχή της ανέξοδης
φραστικής καταδίκης της βίας, πρέπει να αποτελέσει
παρελθόν. Όχι άλλα «κροκοδείλια δάκρυα», SMS
και «ευχαριστώ». Η υπομονή μας εξαντλήθηκε.
Η Ομοσπονδία επίσης, με αφορμή το περιστατικό

που είχε προηγηθεί στην Πλατεία της Νέας Σμύρνης
στις 7-3-21 μας οφείλει να έχει και έχει διαχρονικά ξεκάθαρη και σαφή θέση.
Καταδικάζουμε τη βία από όπου κι αν προέρχεται
και οπουδήποτε κι αν στρέφεται διότι μόνο έτσι
μπορούμε να συνεχίσουμε και ως αστυνομία αλλά
και ως κοινωνία. Στις δημοκρατίες, και ειδικά στην
χώρα στην οποία γεννήθηκε η δημοκρατία, δεν έχει

θέση η βία, αλλά ο διάλογος, τα επιχειρήματα, η
αξιοκρατία και η δικαιοσύνη, κρίσιμα ζητήματα για
τα οποία αγωνιζόμαστε και θα συνεχίσουμε με κάθε
κόστος.
Η Πολιτεία οφείλει να στέκεται αρωγός δίπλα
στους αστυνομικούς που δίνουν καθημερινά αγώνα τόσο για τα δικαιώματα όσο και για την ασφάλεια των πολιτών, τους οποίους υπηρετούμε, δίνοντας ακόμα και τη ζωή μας. Αυτό σημαίνει ότι
είναι ανεπίτρεπτη κάθε έκπτωση σε αστυνομικές
αρχές, αξίες και κώδικες δεοντολογίας, κάθε υποβάθμιση της εκπαίδευσης και κάθε πρόσληψη
αστυνομικών εκτός πανελληνίων εξετάσεων.
Η Ομοσπονδία μας, τέλος, ζητά από τη συντεταγμένη πολιτεία την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού ώστε να μην μένουν σκιές για το έργο
και την προσφορά της συντριπτικής πλειοψηφίας
των Ελληνίδων και των Ελλήνων Αστυνομικών.

Οι διεκδικήσεις δεν προσφέρονται
για μικρoπολιτικές ή συνδικαλιστικές σκοπιμότητες
ε αφορμή την υπ’ αριθ. 273Ε από 12-032021 απάντηση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Παναγιώτη ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ, σε ερώτηση Βουλευτών
του Κινήματος Αλλαγής, με θέμα: «υποχρέωση της
Πολιτείας η αναγνώριση του επαγγέλματος του
αστυνομικού ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού» και
τη σύγχυση που προκάλεσε σε μεγάλη μερίδα συναδέλφων, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Η Ομοσπονδία μας, από συστάσεως της και με
βάση τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων της,
αιτείται σε όλες τις Κυβερνήσεις, καθώς και στις Πολιτικές και Φυσικές Ηγεσίες του Σώματος (ως εκ
τούτου και της τρέχουσας Κυβέρνησης - Ηγεσίας)
την αναγνώριση του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού, προκειμένου να χορηγηθεί
στους εργαζόμενους της Ελληνικής Αστυνομίας
σχετικό επίδομα ή/και άλλα φορολογικά – ασφαλιστικά οφέλη. Το παραπάνω αίτημά μας, δυστυχώς,
ακόμα εκκρεμεί και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει από
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την πλευρά των Κυβερνώντων (αφορά και την υφιστάμενη Κυβέρνηση) καμία προπαρασκευαστική
ενέργεια για την εκπόνηση των απαιτούμενων επιστημονικών μελετών, με βάση πάντα τις πραγματικές συνθήκες εργασίας και τις κρατούσες διεθνώς
αντιλήψεις, έτσι ώστε να αναγνωριστεί το επάγγελμα
των Αστυνομικών ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό.
Η δυνατότητα εξέτασης υπαγωγής του επαγγέλματός μας στα βαρέα και ανθυγιεινά, είτε από την αρμόδια διαρκή Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων είτε από κάθε άλλη αρμόδια
επιτροπή που έχει ως θέμα την πρόταση – μεταρρύθμιση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας κ.ά., με βάση τα αιτήματα άλλων δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, θα μπορούσε να
είναι εφικτή ΜΟΝΟ αν είχε θεσμοθετηθεί – προβλεφθεί η χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης εργασίας
στο εκάστοτε ισχύον ειδικό μισθολόγιο των Σωμάτων
Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τέτοιου είδους επίδομα, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της Ομοσπονδίας μας, ειδικά και
μετά την έκδοση των Αποφάσεων της Ολομέλειας
του ΣτΕ, αναφορικά με την αντισυνταγματικότητα
του μισθολογίου μας, οι οποίες, πέραν των άλλων
κρίσεων, αναφέρονταν στη σημασία της αποστολής
των Σωμάτων Ασφαλείας και στις ειδικότερες συνθήκες άσκησης των καθηκόντων των στελεχών
τους, μέχρι και σήμερα δεν έχει νομοθετηθεί από
τη Βουλή των Ελλήνων.
Σε κάθε περίπτωση, η πιθανή ένταξη των Αστυνομικών Υπαλλήλων στα βαρέα και ανθυγιεινά
επαγγέλματα, δεν μπορεί να λάβει χώρα «ελαφρά
τη καρδία», αφενός γιατί θα μπορούσε να επιφέρει
αλλαγές στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που διέπει τους στρατιωτικούς υπαλλήλους
του Δημοσίου, οι οποίες είναι σίγουρο ότι θα θίξουν τους υπηρετούντες σήμερα στην Ελληνική
Αστυνομία, αφετέρου γιατί τα οφέλη (οικονομικά,
φορολογικά κ.ά.) από την αδιαμφισβήτητη για εμάς

επικίνδυνη εργασία της/του αστυνομικού λειτουργού μπορούν και επιβάλλεται να νομοθετηθούν από
την Ελληνική Πολιτεία, χωρίς την ένταξή μας στα
βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
Η Ομοσπονδία μας, με σοβαρότητα και υπεύθυνη συνδικαλιστική διαχρονική δράση, συνεχίζει,
μετά και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
αυτής, περί συστάσεως ειδικού φορέα για την εκπόνηση επιστημονικών μελετών και την πλήρη τεκμηρίωση της αναγνώρισης του επαγγέλματος μας
ως επικίνδυνου, να διεκδικεί σε όλα τα επίπεδα το
αυτονόητο της εργασίας μας.
Τέλος, χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλους
μας και ειδικά από όλες τις συνδικαλιστικές παρατάξεις, προκειμένου οι ενέργειες που γίνονται για
την ανάδειξη ή/και διεκδίκηση σοβαρών εργασιακών – ασφαλιστικών – οικονομικών ζητημάτων του
Κλάδου μας να μην θέτουν σε κίνδυνο τα εργασιακά – ασφαλιστικά – οικονομικά κεκτημένα των
εργαζόμενων Αστυνομικών.

Σημαντικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
Προωθείται η ίδρυση της Συνομοσπονδίας Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και του Φορέα Ειδικού Σκοπού
που θα έχει ως αντικείμενο την αναγνώριση της επικινδυνότητας του λειτουργήματος του αστυνομικού
υνεδρίασε στις 17 Μαρτίου 2021, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας και ενημερώθηκε από τον
Πρόεδρο κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ και τον Γενικό
Γραμματέα κ. Γιώργο ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ για όλα τα
τρέχοντα θέματα και κυρίως για την ίδρυση της Συνομοσπονδίας και του Φορέα Ειδικού Σκοπού που
θα έχει ως αντικείμενο την αναγνώριση της επικινδυνότητας του λειτουργήματος του αστυνομικού,
όπως ομόφωνα έχουμε ήδη αποφασίσει.
Η Ομοσπονδία μας, ως γνωστόν, εκτός από το
συνδικαλιστικό - επαγγελματικό της ρόλο, έχει και
κοινωνικό ρόλο, τον οποίο υπηρετεί και εκφράζει
συνεχώς. Διακρινόμαστε από κοινωνική και ατομική ευαισθησία και για άλλη μια φορά αναδεικνύουμε τα αισθήματα αλληλεγγύης και συμπαράστασής μας προς τους συνανθρώπους μας, με
αφορμή τον καταστροφικό σεισμό, στην Ελασσόνα
της Λάρισας. Στο πλαίσιο αυτό, για την κάλυψη των
αναγκών των σεισμοπλήκτων, συζητήθηκε και εγκρίθηκε η αγορά τριών οικίσκων που θα είναι περιουσία της Ομοσπονδίας για μελλοντική τους χρήση, όταν και εφόσον καλυφθούν οι στεγαστικές
ανάγκες των σεισμοπλήκτων.
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για την εκδήλωση που
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πραγματοποιήσαμε το Ψυχοσάββατο στην Γ.Α.Δ.Α.
όπου αποτίσαμε φόρο τιμής στη μνήμη των Πεσόντων στο καθήκον συναδέλφων μας και υπενθυμίσαμε παράλληλα στην πολιτεία το ανεκπλήρωτο
χρέος της για τη θωράκιση του αστυνομικού λειτουργήματος από τους κινδύνους που το απειλούν,
ιδιαίτερα, δε, αυτήν την περίοδο.
Με αφορμή το περιστατικό στη Νέα Σμύρνη και
την έκταση που πήρε αυτό, λάβαμε σαφή και ξεκάθαρη θέση, καταδικάζοντας τη βία από όπου κι
αν προέρχεται και οπουδήποτε κι αν στρέφεται.
Τονίσαμε ότι στη δημοκρατία και ειδικά στη χώρα
μας όπου γεννήθηκε η δημοκρατία, δεν έχει θέση
η βία, αλλά ο διάλογος και η ανταλλαγή επιχειρημάτων. Η Ομοσπονδία ζήτησε την πλήρη διερεύνηση και διαλεύκανση των περιστατικών που καταγγέλθηκαν, ώστε να μην υπάρχουν σκιές και να μην
συκοφαντείται η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων οι οποίοι κάνουν καλά τη δουλειά τους
και σέβονται τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις
ατομικές ελευθερίες των πολιτών.
Επίσης, εκφράσαμε την έντονη οργή και αγανάκτησή μας για την άνανδρη απόπειρα ανθρωποκτονίας συναδέλφου μας στη Νέα Σμύρνη κατά τη
διάρκεια των μέτρων τάξης σε συγκέντρωση δια-

μαρτυρίας, τονίζοντας ότι ο αστυνομικός βρίσκεται
στο επίκεντρο της πολιτικής και κομματικής αντιπαράθεσης και στοχοποιείται διαρκώς με άμεσο
κίνδυνο της ζωής και της σωματικής του ακεραιότητας. Καλέσαμε, δε, τα Πολιτικά Κόμματα να επιδείξουν σοβαρότητα και να στηρίξουν τον κοινωνικό ρόλο της αστυνομίας.
Με αφορμή τη συζήτηση στη Βουλή για τα πρόσφατα γεγονότα, η Ομοσπονδία ενημέρωσε εκ των
προτέρων για τις θέσεις της τα Πολιτικά Κόμματα,
με αποτέλεσμα να γίνει αναφορά τόσο από τον
Πρωθυπουργό όσο και από τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στα διαχρονικά αιτήματα
του συνδικαλιστικού κινήματος, όπως η αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης, η χρήση καμερών
κατά τη διάρκεια αστυνομικών επιχειρήσεων, η
αξιοκρατική επιλογή της Ηγεσίας της Ελληνικής
Αστυνομίας από κοινοβουλευτική επιτροπή, ο ενιαίος τρόπος πρόσληψης αστυνομικών και άλλα.
Ως Ομοσπονδία ανταποκρινόμαστε συνεχώς σε
όλες τις καταγγελίες και τις εκκλήσεις των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων αναφορικά με τα οξυμένα
προβλήματα του αστυνομικού προσωπικού, που το
τελευταίο διάστημα έχουν να κάνουν με τις επιθέσεις εναντίον των συναδέλφων και των οικογενει-

ών τους, αλλά και εναντίον αστυνομικών υπηρεσιών σε όλη τη χώρα. Επιπροσθέτως, εκφράζουμε
συνεχώς την ανησυχία μας και ζητάμε τη θωράκιση
του αστυνομικού, αλλά και την αυστηροποίηση των
ποινών για αδικήματα που διαπράττονται εις βάρος
αστυνομικών. Σε ότι αφορά το θέμα της αναγνώρισης της επικινδυνότητας της εργασίας, όπως επισημάναμε και στη σχετική χθεσινή ανακοίνωσή μας
(Αρ. Πρωτ.: 100/7/10), η διεκδίκηση αυτή απαιτεί
τη δέουσα σοβαρότητα και δεν προσφέρεται για μικρoπολιτικές ή συνδικαλιστικές σκοπιμότητες. Μετά από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συγκρότηση του Φορέα Ειδικού
Σκοπού που θα έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση
μελέτης, με στόχο τη νομοθετική ρύθμιση του θέματος, χωρίς να απεμπολούνται κεκτημένα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα του αστυνομικού προσωπικού.
Τέλος, το Δ.Σ. συζήτησε και αποφάσισε κατά
πλειοψηφία να προχωρήσουμε στην κατάθεση αίτησης στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για την ίδρυση
Συνομοσπονδίας Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων
Δυνάμεων με βάση τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν από μέλη του Δ.Σ. για επιμέρους άρθρα του
Καταστατικού της και οι οποίες έγιναν δεκτές.
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Η πανδημία δεν μπορεί πλέον να αποτελεί άλλοθι για κανέναν
Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 12 Ιανουαρίου 2021
ραγματοποιήθηκε την 12 Ιανουαρίου
2021, η πρώτη για το νέο έτος συνεδρίαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας με θέμα την ενημέρωση των μελών του για
την τρέχουσα κατάσταση και τις ενέργειες του προεδρείου το τελευταίο διάστημα.
Η συνεδρίαση, λόγω της συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης και των αναγκαίων μέτρων για
την αντιμετώπιση της πανδημίας, έγινε για άλλη μια
φορά μέσω τηλεδιάσκεψης και ήταν εποικοδομητική αφού δόθηκε σε όλους η δυνατότητα να τοποθετηθούν και να εκφράσουν τις θέσεις τους για
σειρά αιτημάτων και ζητημάτων που απασχολούν
το συνδικαλιστικό μας κίνημα.
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, ευχήθηκε σε όλους καλή αγωνιστική
χρονιά και αναφέρθηκε κατ’ αρχάς στο μείζον ζήτημα της αδιάκοπης, χωρίς παύση, υπερεργασίας
του αστυνομικού προσωπικού, καθώς και στην
αναγκαιότητα της οριστικής επίλυσης του προβλήματος της μη ικανοποιητικής αποζημίωσης της νυχτερινής εργασίας, παραθέτοντας τις παρεμβάσεις
της Ομοσπονδίας και τα έγγραφά μας προς την
Ηγεσία, αναφορικά με την αύξηση του πλαφόν των
νυχτερινών ωρών και την αποζημίωση όσων εργάζονται νύχτα, με νέους όρους κατά το νέο έτος,
όπως έχουμε λεπτομερώς και εμπεριστατωμένα καταθέσει την πρότασή μας.
Το δεύτερο σοβαρό ζήτημα στο οποίο αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας αφορά την
τρέχουσα πρωτοβουλία της Κυβέρνησης να προ-
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ωθήσει νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ιδιόμορφης παραβατικότητας εντός των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων και την προστασία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ιδρύοντας ένα νέο σώμα που
θα υπάγεται, σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις, στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Όπως τόνισε, το θέμα της φύλαξης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων είναι ένα θέμα που απασχολεί την κοινωνία εδώ και πολλά χρόνια χωρίς να
έχει αντιμετωπιστεί, με αποτέλεσμα να έχουν
εδραιωθεί φαινόμενα βίας και ανομίας, δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών, λαθρεμπόριο και άλλες μορφές εγκληματικότητας, με πιο πρόσφατο ακραίο
συμβάν, την απαράδεκτη φασιστική βία που ασκήθηκε εις βάρος του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου, την οποία και είχαμε αμέσως καταδικάσει, ζητώντας τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων,
ώστε να μπει τέλος σε τέτοια φαινόμενα.
Πρόταση και θέση της Ομοσπονδίας είναι ότι η
όποια νέα Υπηρεσία δεν πρέπει να υπάγεται στην
Ελληνική Αστυνομία, αλλά στις πρυτανικές αρχές,
οι οποίες πρέπει να έχουν την ευθύνη για τη δράση
της, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα από το «αυτοδιοίκητο» - ειδικό καθεστώς λειτουργίας των
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στη χώρα μας. Τα δε
στελέχη της δεν πρέπει να οπλοφορούν ούτε να
συγχέεται η δράση τους με τις αρμοδιότητες της
Ελληνικής Αστυνομίας.
Μετά από την εισήγηση του Προέδρου και τις
τοποθετήσεις επί του ιδίου θέματος του Γενικού
Γραμματέα της Ομοσπονδίας κ. Γιώργου ΠΑΠΑ-

ΤΣΙΜΠΑ και μελών του Δ.Σ. αποφασίστηκε ομόφωνα η θέση μας αυτή να διατυπωθεί και κατά τη
διαβούλευση του σχεδίου νόμου των αρμόδιων
Υπουργείων, εφόσον δεν ληφθούν υπόψη οι αντιρρήσεις μας αλλά και γενικότερα οι θέσεις της
πανεπιστημιακής κοινότητας.
Ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε, επίσης, το Διοικητικό
Συμβούλιο ότι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Φωκίδας, παρά τη δικαίωση της Ομοσπονδίας προσέφυγε εκ νέου στη Δικαιοσύνη, αμφισβητώντας την
πρωτόδικη απόφαση, σύμφωνα με την οποία υπήρχε
και εξακολουθεί να υπάρχει διοίκηση στο δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό μας φορέα, την Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην πορεία του νέου
βαθμολογίου, τονίζοντας ότι η Ομοσπονδία, υπηρετώντας τη διαφάνεια και με συνέπεια έναντι των
μελών της, δημοσιοποίησε εγκαίρως την πρότασή
της μετά από σχετική συζήτηση και την υπέβαλε
στην Ηγεσία. Γνωρίζοντας δε την υποσχετική τοποθέτηση της πολιτικής ηγεσίας, πιέζουμε να ανταποκριθεί στη δέσμευσή της για να θεσμοθετηθεί
επιτέλους ένα νέο σύγχρονο βαθμολόγιο.
Λαμβάνοντας εν συνεχεία το λόγο, ο Γενικός
Γραμματέας της Ομοσπονδίας κ. Γιώργος ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ, αναφέρθηκε στην υγειονομική κρίση,
που, όπως τόνισε, αποτελεί μία καθημερινή - συνεχή δοκιμασία για την Ομοσπονδία. Δεν σταματήσαμε ούτε μία μέρα να μην ασχοληθούμε με αυτό
το θέμα, αφού με την έξαρση του δεύτερου κύματος
της πανδημίας, εμφανίστηκαν πάλι τα προβλήματα
και οι δυσλειτουργίες που είχαν επισημανθεί και

κατά το πρώτο κύμα. Ανταποκρινόμαστε άμεσα στα
καλέσματα, τις προτάσεις και τις καταγγελίες των
Πρωτοβάθμιων Οργανώσεων αναφορικά με τις ελλείψεις υγειονομικού υλικού, τα μέτρα πρόληψης
και αποτροπής της εξάπλωσης της νόσου covid-19
και παρεμβαίνουμε παντού σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, επιλύοντας ζητήματα και εστιάζοντας ιδίως στη διενέργεια των rapid tests και την
εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
Από το Γενικό Γραμματέα επισημάνθηκαν, επίσης, οι ενέργειες της Ομοσπονδίας για την επίλυση
προβλημάτων του αστυνομικού προσωπικού αναφορικά με την καταστρατήγηση των κανονισμών
για το ωράριο εργασίας, την υγιεινή και ασφάλεια
κατά τις μεταγωγές, την υλική αποζημίωση για την
εργασία κατά τη μακρά περίοδο της αναστολής της
χορήγησης αδειών, λόγω μεταναστευτικού και
πανδημίας, τη χορήγηση αδειών κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και άλλα αιτήματα.
Με την ελπίδα ότι κατά τη νέα συνδικαλιστική
χρονιά που μόλις ξεκίνησε, η υγειονομική κρίση θα
αποτελέσει παρελθόν και ότι θα ασκήσουμε τα καθήκοντά μας με όλες μας τις δυνάμεις, ευχόμαστε
και προσδοκούμε η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της
Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και κάθε άλλος αρμόδιος αξιωματούχος, να αφουγκραστούν τις αγωνίες του συνδικαλιστικού μας κινήματος.
Τα προβλήματα όσο δεν λύνονται, οξύνονται και
η πανδημία δεν μπορεί πλέον να αποτελεί άλλοθι
για κανέναν.

Ομόφωνη καταδίκη της τρομοκρατίας και συμπαράσταση
σε κάθε συνάδελφο που βρίσκεται στο στόχαστρό της
υνεδρίασε (24-02-2021) το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ομοσπονδίας με την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική διαδικασία (τηλεδιάσκεψη) και ενημερώθηκε για τις ενέργειες της
Εκτελεστικής Γραμματείας στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ
ασχολήθηκε και με τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν το συνδικαλιστικό μας κίνημα.
Ειδικότερα, μετά από πρόταση του Προέδρου της
Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ, αφού
συζητήθηκαν οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά του Προέδρου της
Π.Ο.ΑΞΙ.Α. κ. Ιωάννη ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ και άλλων εν
ενεργεία αστυνομικών, σε διάφορες περιοχές,
υπήρξε ομόφωνη καταδίκη και κατατέθηκε η έκφραση συμπαράστασης σε κάθε συνάδελφο που
βρίσκεται στο στόχαστρο των τρομοκρατών. Τέτοιες ενέργειες όχι μόνο δεν μας πτοούν αλλά χαλυβδώνουν ακόμα περισσότερο την αποφασιστικότητά μας για ενδυνάμωση του αστυνομικού θεσμού.
Το δεύτερο σημαντικό ζήτημα, εκτός ημερήσιας
διάταξης, στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Πρόεδρος
αφορούσε την αναγκαιότητα ίδρυσης Συνομοσπονδίας Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων. Τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας κ. Χάρης ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ απάντησαν σε πλήθος ερωτήσεων που τέθηκαν από τα μέλη του Δ.Σ. Το θέμα αντιμετωπίστηκε
θετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς πρόκειται για σημαντική εξέλιξη και θετικό βήμα στο
πεδίο των κοινών αγώνων όλων των ενστόλων
στελεχών της πατρίδας μας. Το θέμα θα τεθεί στο
Δ.Σ. σε επόμενη συνεδρίασή του διεξοδικότερα,
αφού τα μέλη μελετήσουν προσεχτικά το σχέδιο
καταστατικού και κάθε άλλο έγγραφο που θα τους
αποσταλεί.
Σε εκτενή ενημέρωση για τα πεπραγμένα της
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Ομοσπονδίας προέβη ο Γενικός Γραμματέας κ.
Γιώργος ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ, ο οποίος έδωσε ιδιαίτερη
βαρύτητα τόσο στην κατηγορηματική μας αντίθεση
όσον αφορά στην ίδρυση πανεπιστημιακής αστυνομίας και στα προβλήματα που προκαλεί η θεσμοθέτησή της.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ανοικτή προειδοποίηση που έχει απευθύνει η Ομοσπονδία μας
στις Ηγεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς και
στην Κυβέρνηση συνολικά, επειδή δεν έχουν ικανοποιηθεί διαχρονικά μας αιτήματα (μισθολόγιο,
βαθμολόγιο, επικινδυνότητα εργασίας κ.λπ.) και
τόνισε ότι το συνδικαλιστικό μας κίνημα έχει επιδείξει υπεύθυνη στάση αλλά η υπομονή μας πλέον
έχει εξαντληθεί. Η Ομοσπονδία εξέδωσε σχετική
ανακοίνωση μετά τη δημοσίευση της απόφασης
του Υπουργού που αφορά την έγκριση αποδέσμευσης κεφαλαίων του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α .για τη χορήγηση
δανείων, ενώ στο ίδιο διάστημα συναντήθηκε με
τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη ΒΟΡΙΔΗ, στον
οποίο αναπτύχθηκε η πάγια θέση του συνδικαλιστικού μας κινήματος αναφορικά με τις προσλήψεις αστυνομικών μόνο μέσω των Πανελληνίων
Εξετάσεων.
Άλλα θέματα που μας απασχόλησαν ήταν η χορήγηση του Β.Ο.Ε.Α. και όσα διακινούνται γι’ αυτήν
το τελευταίο διάστημα. Η Ομοσπονδία εγκαίρως είχε στείλει σχετική επιστολή στους αρμόδιους
Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του
Πολίτη εξαιτίας της ολιγωρίας που παρατηρείται
όσον αφορά την απαιτούμενη νομοθετική ρύθμιση,
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4472/2017
και την αντιστοίχιση των μεριδίων με τα νέα μισθολογικά κλιμάκια, κατά τρόπο δίκαιο και ικανοποιητικό και όχι εις βάρος των μερισματούχων του
Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Μάλιστα, Αντιπροσωπεία του Προεδρείου της Ομοσπονδίας μας, συ-

ναντήθηκε χθες στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού
(Μ.Τ.Σ.), μετά από αίτημά μας, με τη διοίκησή του
(σχετική ανακοίνωσή μας Αρ. Πρωτ.: 505/9/12)
η οποία μας διαβεβαίωσε ότι η εν λόγω ρύθμιση
δεν επιφέρει μειώσεις σε κανέναν μέτοχο – μερισματούχο, ενώ μας ενημέρωσε, τέλος, ότι δεν τίθεται κανένα θέμα παραγραφής του Β.Ο.Ε.Α, είτε
οι ενδιαφερόμενοι έλαβαν από το Ταμείο μας
έναντι του βοηθήματός τους είτε δεν το έχουν λάβει καθόλου.

Τα προβλήματα, όπως διατυπώνονται και από τις
Πρωτοβάθμιες Ενώσεις μας είναι πολλά και η συνεχιζόμενη υγειονομική κρίση τα κάνει ακόμα πιο
δύσκολα. Η επίλυσή τους απαιτεί και τη δική μας
αποφασιστική αγωνιστική στάση.
Η Ομοσπονδία παρακολουθεί τα τεκταινόμενα
και παρεμβαίνει όπου τούτο απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα σε επίπεδο κυβερνητικών χειρισμών και αποφάσεων με στόχο την επίλυση των εκκρεμών μας αιτημάτων.

Εγκριση αποδέσμευσης κεφαλαίων
για δάνεια από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
ας γνωρίζουμε ότι, δημοσιεύθηκε στις
12-02-2021, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β-542) η υπ’ αριθ.
8000/28/23-β´ από 27-01-2021 απόφαση
του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ, 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
ΤΑ.Π.Α.Σ.Α προκειμένου να
χορηγηθούν προσωπικά δάνεια εκτάκτων αναγκών,
έτους 2021, σε ασφαλισμένους του.
Ειδικότερα, τα κεφάλαια
που εγκρίθηκαν για τον πα-
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ραπάνω σκοπό και είναι φέτος, σε σύγκριση με
το 2020, επαυξημένα, μετά από παρεμβάσεις
του συνδικαλιστικού μας κινήματος, 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
(2.000.000,00) 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.
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Οι 138 νεκροί, είναι αβάστακτος πόνος
και τραγικός απολογισμός…
Η ομιλία του Προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ κατά την τελετή της τρισάγιας δέησης
ο συνδικαλιστικό μας κίνημα το
πρώτο Ψυχοσάββατο, τιμά, τα τελευταία χρόνια, σε όλη τη χώρα,
τη μνήμη των πεσόντων στο καθήκον
συναδέλφων μας.
Καθιερώσαμε αυτήν την εκδήλωση
όχι μόνο γιατί το οφείλαμε στους
Ήρωες του αστυνομικού μας σώματος,
αλλά και διότι θέλαμε να υπενθυμίζουμε στην πολιτεία το ανεκπλήρωτο χρέος της:
Το χρέος της έναντι, τόσο των αδικοχαμένων συναδέλφων μας, όσο και
όλων εκείνων που σήμερα, συνεχίζουν
την αδιάκοπη μάχη για την ασφάλεια και
την ειρηνική συμβίωση στον τόπο μας.
Δυστυχώς, τα έκτακτα μέτρα για την
αναχαίτιση της πανδημίας δεν μας επιτρέπουν να τιμήσουμε την μνήμη των
νεκρών μας, όπως κάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, το ελάχιστο που
μπορούσαμε να κάνουμε, λαμβάνοντας
τα προσήκοντα μέτρα, είναι αυτή εδώ η
λιτή τελετή.
Επιλέξαμε σκοπίμως το χώρο της ΓΑΔΑ με το Μνημείο των Ηρώων που έχει
τοποθετηθεί στην είσοδό της, εδώ και
πολλά χρόνια, από το τότε σωματείο της
Αττικής. Το κάνουμε διότι θέλουμε να
υπογραμμίσουμε και να επισημάνουμε
στην Ηγεσία ότι το τελευταίο διάστημα
διαμορφώνεται μια επικίνδυνη κατάσταση, ιδίως στο λεκανοπέδιο Αττικής.

Τ

Η Ελληνική Αστυνομία έπραξε το καθήκον της και παρέδωσε στη δικαιοσύνη τη 17Ν το 2002. Η Δημοκρατία νίκησε.
Είναι επομένως λυπηρό και ντροπιαστικό, τόσο για τα θύματά της όσο και
για ολόκληρη την κοινωνία μας να διερωτόμαστε ξανά σήμερα, αν θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε όμοιες ή παρεμφερείς καταστάσεις.
Η ευθύνη της πολιτείας να μη ζήσει
ξανά ο τόπος τέτοια αποτρόπαια εγκλήματα, είναι τεράστια.

Εμείς από την πλευρά μας προειδοποιούμε έγκαιρα για τους επερχόμενους
κινδύνους και ζητούμε από την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα να λάβουν το μήνυμα και να συμμεριστούν
την αγωνία που εκπέμπουμε σήμερα:
Έχετε χρέος απέναντι στη κοινωνία
που όλοι μας υπηρετούμε να μας θωρακίσετε για να μπορούμε και εμείς να
προσφέρουμε την ασφάλεια που όλοι οι
πολίτες θέλουν.
Ο Έλληνας και η Ελληνίδα αστυνομικός θυσιάζουν ακόμα και τη ζωή τους

για την ασφάλεια της χώρας μας.
Σεβαστείτε τους Ήρωές μας.
Σεβαστείτε αυτούς που καθημερινά
κινδυνεύουν.
Σεβαστείτε τις οικογένειές μας.
Σεβαστείτε τους συμπολίτες μας που
πιστεύουν στον αστυνομικό θεσμό και
βλέπουν τον αστυνομικό ως φίλο και
συμπαραστάτη στα προβλήματά τους.
Μην επιτρέψετε να μακρύνει κι άλλο
η μακάβρια λίστα των αδικοχαμένων
συναδέλφων μας.
Οι 138 νεκροί, είναι αβάστακτος πόνος και τραγικός απολογισμός για ένα
σώμα που θέλει να λέγεται σύγχρονο
και αποτελεσματικό. Είναι όμως και κάτι
ακόμα, που η πολιτεία δεν θέλει να θυμάται:
Είναι η ανάληψη της ευθύνης που της

αναλογεί και την οποία ακόμα δεν έχει
αναλάβει.
Η μη αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας μας, όσο δεν θεσμοθετείται, θα συνοδεύει τους κυβερνώντες, ως ένα μεγάλο έλλειμμα αξιοπιστίας
απέναντι στην αστυνομική οικογένεια
αλλά και την ίδια τη κοινωνία της οποίας είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι.
Μέχρι πότε θα αδιαφορείτε για το αυτονόητο;
Κυρίες και Κύριοι:
Ας γνωρίζετε όλοι ότι η αστυνομία είναι κοινωνικό αγαθό και ως τέτοιο πρέπει η πολιτεία να το παρέχει στην ελληνική κοινωνία και για να υπάρχει πολλές
φορές ποτίζεται με το αίμα μας. Εμείς θα
συνεχίσουμε να κάνουμε το καθήκον
μας. Εσείς;;;

Στη Βουλή συζητήθηκαν θεσμικά μας αιτήματα
ατά τη συζήτηση στη Βουλή (12
Μαρτίου 2021) επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
της Χώρας κ. Κυριάκο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
από τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξη ΤΣΙΠΡΑ, έγινε
και από τους δύο αναφορά σε διαχρο-

Κ

νικά αιτήματα του συνδικαλιστικού
μας κινήματος, σύμφωνα και με το
διεκδικητικό πλαίσιο που θέσαμε υπόψη τους χθες.
Ειδικότερα, τέθηκαν θέματα όπως η
αναβάθμιση της εκπαίδευσης, η χρήση
καμερών κατά τη διάρκεια αστυνομι-

κών επιχειρήσεων, η ενίσχυση του θεσμού του Συνηγόρου του Πολίτη,
όσον αφορά στη διερεύνηση περιστατικών αστυνομικής αυθαιρεσίας, η
αξιοκρατική επιλογή της Ηγεσίας της
Ελληνικής Αστυνομίας από κοινοβουλευτική επιτροπή, ο ενιαίος τρόπος

πρόσληψης αστυνομικών και άλλα.
Η Ομοσπονδία μας αναμένει την
εξειδίκευση των ρυθμίσεων, ώστε στο
πλαίσιο του διαλόγου να τοποθετηθεί
αναλυτικότερα επί των προτάσεών
μας, δεδομένου ότι αφορούν σημαντικές πτυχές της αστυνομικής λειτουρ-

γίας και της εργασίας του αστυνομικού προσωπικού, το οποίο εκπροσωπούμε και δικαιούται να εκφράζει την
άποψή του πριν από οποιαδήποτε υιοθέτηση των πολιτικών που το αφορούν και πρέπει επιτέλους να θεσμοθετηθούν.

Να σταματήσει η Κυβέρνηση να προκαλεί
το φιλότιμο και τις ευαισθησίες μας
ην ώρα που το ανθρώπινο δυναμικό της Ελληνικής Αστυνομίας
θρηνεί διαρκώς θύματα, χωρίς
να εξαιρείται ούτε η περίοδος της φονικής επέλασης της πανδημίας του
Covid-19, εξακολουθεί να μην είναι
αναγνωρισμένο ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό το λειτούργημα που επιτελεί
αυτό, να μην έχει αυξηθεί το πλαφόν
της νυχτερινής απασχόλησής του από
48 σε 64 ώρες, να μην έχει εκδοθεί το
νέο π.δ. που αφορά την αποζημίωση
των οδοιπορικών του εξόδων βάσει των
διατάξεων του ν.4336/2015, να μην
έχει διευρυνθεί το επίδομα παραμεθορίου σε όλους τους αστυνομικούς που

Τ

υπηρετούν σε νομούς της πατρίδας μας
που είναι κοντά σε σύνορα, καθώς και
να μην έχουν υλοποιηθεί διαχρονικά
και επίκαιρα οικονομικά αιτήματα του
Κλάδου μας.
Την ίδια ώρα όμως, η Κυβέρνηση,
προωθεί στη Βουλή προς ψήφιση σχέδιο νόμου με τίτλο «Μισθολόγιο και ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»,
όπου, μεταξύ άλλων, στους υπαλλήλους
του εν λόγω Φορέα προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 18
του ν. 4354/2015, θεσπίζεται η χορή-

γηση ειδικής αμοιβής θέσης εργασίας
ανά Βαθμό Θέσης Εργασίας, καθορίζεται αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και
αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου και
εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούχους το επίδομα των απομακρυσμένων - παραμεθορίων περιοχών,
σύμφωνα με το άρθρο 19 του
ν.4354/2015.
Χωρίς καμία διάθεση αμφισβήτησης
του δικαιώματος οποιουδήποτε κλάδου
εργαζομένων να διεκδικεί και να επιτυγχάνει την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων του, οφείλουμε ωστόσο να επι-

σημάνουμε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση
συνιστά σκάνδαλο πρώτου μεγέθους
για τον πολύπαθο κλάδο των Ελληνίδων
και Ελλήνων Αστυνομικών, ως εργαζομένων που βρίσκονται εκτεθειμένοι καθημερινά σε θανάσιμους κινδύνους,
μετρώντας εκατοντάδες νεκρούς και
τραυματίες – θύματα στο βωμό του καθήκοντος.
Καλούμε την Κυβέρνηση να σταματήσει να προκαλεί το φιλότιμο και τις
ευαισθησίες που διακρίνουν τη συντριπτική πλειοψηφία των αστυνομικών,
αλλά και το συνδικαλιστικό μας κίνημα
το οποίο έχει επιδείξει όλο αυτό το διάστημα υπεύθυνη στάση, προσδοκώντας

ότι οι αρμόδιοι Υπουργοί θα πράξουν το
χρέος τους. Σε κάθε περίπτωση, ας
γνωρίζουν ότι, όσο τα ως άνω αιτήματά
μας (αναγνώριση της επικινδυνότητας
της εργασίας του αστυνομικού, αύξηση
του πλαφόν των νυχτερινών, οδοιπορικά, διεύρυνση επιδόματος παραμεθορίου και άλλα) παραμένουν ανοικτά, η εκκρεμότητα αυτή θα βαραίνει αποκλειστικά την Κυβέρνηση και κάθε αρμόδιο
κυβερνητικό αξιωματούχο προσωπικά,
ο οποίος θα χρεώνεται την «ύβρη» που
του αναλογεί έναντι όλων εκείνων που
έδωσαν ακόμα και τη ζωή τους για να
υπάρχει ασφάλεια και κοινωνική ειρήνη
στη χώρα μας.

Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2021 ΝέαΑστυνομία
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Απότιση φόρου τιμής στους πεσόντες
στο καθήκον Αστυνομικούς
Να πράξει η πολιτεία το χρέος της έναντι, τόσο των αδικοχαμένων συναδέλφων μας, όσο και όλων εκείνων που σήμερα
συνεχίζουν την αδιάκοπη μάχη για την ασφάλεια και την ειρηνική συμβίωση στον τόπο μας
ε μια λιτή τελετή η Ομοσπονδία μας τίμησε
και φέτος τη μνήμη των ηρωικά πεσόντων
στο καθήκον συναδέλφων μας, υπενθυμίζοντας στην πολιτεία το διαρκές και ανεκπλήρωτο
χρέος της για τη θωράκιση του λειτουργήματος του
αστυνομικού από τους παντοειδείς κινδύνους που

Μ

τον απειλούν στην ταραγμένη, δυσοίωνη εποχή
που διανύουμε.
Ειδικότερα, στην είσοδο της Γ.Α.Δ.Α., στο χώρο
του Μνημείου Πεσόντων Αστυνομικών, τελέστηκε
τρισάγιο από τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη
Νεκτάριο ΚΙΟΥΛΟ, ενώ στεφάνια κατέθεσαν ο
Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ.
Ελευθέριος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ως εκπρόσωπος του
Προέδρου της Κυβέρνησης κ. Κυριάκου ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ, ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Αθανάσιος ΠΛΕΥΡΗΣ, ο Συντονιστής του Τμήματος Σωμάτων Ασφαλείας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία κ. Θρασύβουλος ΣΤΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ, ο εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής κ. Παύλος ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ και η κα Ιωάννα ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ, επικεφαλής
του Θεματικού Τομέα Προστασίας του Πολίτη της
Νέας Δημοκρατίας.
Παρέστησαν επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ και
εκπρόσωποι συνδικαλιστικών ενώσεων αστυνομικών, τηρώντας τα προβλεπόμενα από τα υγειονομικά πρωτόκολλα μέτρα για την αντιμετώπιση της
υγειονομικής κρίσης, ενώ ανάλογες τελετές μνήμης τελέστηκαν σε όλη τη χώρα από τις κατά τόπους Πρωτοβάθμιες Ενώσεις μας.
Για τη σημασία της τελετής μίλησαν ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγος κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ, ενώ ο
Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, αποτίοντας φόρο τιμής στους Ήρωες Αστυ-

νομικούς, τόνισε μεταξύ άλλων ότι το συνδικαλιστικό μας κίνημα, το πρώτο Ψυχοσάββατο κάθε
χρόνο, τιμά τη μνήμη των πεσόντων στο καθήκον
συναδέλφων μας, όχι μόνο γιατί το οφείλαμε στους
Ήρωές μας, αλλά και διότι θέλουμε να υπενθυμίζουμε στην πολιτεία το ανεκπλήρωτο χρέος της.
Το χρέος της έναντι, τόσο των αδικοχαμένων
συναδέλφων μας, όσο και όλων εκείνων που σήμερα, συνεχίζουν την αδιάκοπη μάχη για την
ασφάλεια και την ειρηνική συμβίωση στον τόπο
μας. Τόνισε, δε, με έμφαση, ότι το τελευταίο διάστημα διαμορφώνεται μια επικίνδυνη για τον αστυνομικό κατάσταση, ιδίως στο λεκανοπέδιο Αττικής.
Η ευθύνη της πολιτείας να μη ζήσει ξανά ο τόπος
τα αποτρόπαια εγκλήματα της τρομοκρατίας, είναι

τεράστια. Ζήτησε, επίσης, από την Κυβέρνηση και
τα Πολιτικά Κόμματα να λάβουν το μήνυμα και να
συμμεριστούν την αγωνία που εκπέμπουμε σήμερα,
αναλαμβάνοντας την ευθύνη που τους αναλογεί,
ιδίως δε όσον αφορά στη μη αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας και στη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων για να παρέχεται από κάθε
αστυνομικό το αγαθό της ασφάλειας ως κοινωνικό
αγαθό, με τίμημα πολλές φορές ακόμα και την ίδια
του τη ζωή.
«Ας γνωρίζετε όλοι ότι η αστυνομία είναι κοινωνικό αγαθό και ως τέτοιο πρέπει η πολιτεία να το
παρέχει στην ελληνική κοινωνία και για να υπάρχει
πολλές φορές ποτίζεται με το αίμα μας. Εμείς θα
συνεχίσουμε να κάνουμε το καθήκον μας. Εσείς;;;»
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ΑΘΗΝΑ

Οργανωμένο σχέδιο από επίδοξους δολοφόνους. Απομονώστε τους!
ε ανακοίνωσή της, η Ένωση
Αστυνομικών
Υπαλλήλων
Αθήνας, τονίζει ότι η απόπειρα
ανθρωποκτονίας εναντίον συναδέλφου
μας της Ομάδας ΔΡΑΣΗ στη Ν. Σμύρνη,
ήρθε ως επιστέγασμα του τοξικού κλίματος που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες εβδομάδες και ύστερα από δεκάδες επιθέσεις εναντίον αστυνομικών,
τόσο εντός, όσο και εκτός υπηρεσίας.
Ευχόμαστε στον συνάδελφό μας ο
οποίος από τύχη γλίτωσε τα χειρότερα,
ταχεία ανάρρωση. Απαιτούμε όπως οι
υπαίτιοι της δολοφονικής επίθεσης
οδηγηθούν άμεσα στη Δικαιοσύνη και
απομονωθούν, καθ’ ότι αποτελούν απειλή για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο
και τη Δημοκρατία. Οι εικόνες που αντικρίσαμε θα πρέπει επιτέλους να κλείσουν την πόρτα των παθογενειών της
μεταπολίτευσης που έχουν καταστήσει
θλιβερές μειοψηφίες, θιασώτες της βίας
και της τρομοκρατίας να έχουν το «μονοπώλιο της βίας», αντί αυτό να είναι
προνόμιο της συντεταγμένης Πολιτείας.
Επειδή οι στιγμές που ζούμε ως εργαζόμενοι αστυνομικοί απαιτούν ψυχραιμία, ενότητα και συναδελφική αλληλεγγύη, δεν θα επεκταθούμε, άλλωστε οι
εικόνες που όλοι είδαμε μιλούν από μόνες τους. Θα ζητήσουμε όμως από όλο
το πολιτικό σύστημα του Δημοκρατικού
τόξου:
Όπως αποφάσισε να απομονώσει και

Μ

να μην συμπορευτεί με τους φασίστες,
να απομονώσει, να καταδικάσει και να
αφήσει στο περιθώριο τους οπαδούς
της βίας, της αναρχίας και της τρομοκρατίας. Να θωρακίσει θεσμικά – νομικά το επάγγελμα του αστυνομικού αυστηροποιώντας τις ποινές για επιθέσεις
εναντίον μας. Να περιγραφεί ξεκάθαρα
ο τρόπος με τον οποίο οι αστυνομικοί
επιχειρούν, ώστε να μην αναγάγονται
όλα εντέχνως σε «αστυνομική βία», βάσει της ιδεολογίας ενός εκάστου.
Κλείνοντας, να θυμίσουμε ότι εμείς
όπου έχει χρειαστεί έχουμε στηλιτεύσει
τα λάθη μας. Τουναντίον, με λύπη μας
διαπιστώνομε πως για όσα κατά καιρούς λαμβάνουν χώρα εναντίον μας, οι

καταδίκες είναι αόριστες, πολιτικάντικες, με συμψηφιστική διάθεση και χωρίς καμία πρόθεση να αντιμετωπιστούν
επί της ουσίας.
Δεν θα ήταν άλλωστε υπερβολή να
αναφέρουμε ότι ίσως είμαστε οι μοναδικοί πολίτες αυτής της Χώρας για τους
οποίους κάποιοι δεν αναγνωρίζουν το
τεκμήριο της αθωότητας (σε αντίθεση με
δράστες ακόμα και των πιο ειδεχθών
εγκλημάτων) και οποιαδήποτε λανθασμένη ενέργεια ενός από εμάς, λαμβάνει από τους επιτήδειους διαστάσεις καθολικού χαρακτήρα, καταδικάζοντας και
τσουβαλιάζοντας συλλήβδην όλους
τους εργαζόμενους αστυνομικούς.
Παρεμβάσεις

Με άλλες ενέργειές της, η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών ανέδειξε το θέμα της μεταστέγασης της
Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας
στους Αθλητικούς Χώρους, θέτοντας
τον έντονο προβληματισμό της αναφορικά με την απόφαση μεταστέγασης της
Υποδιεύθυνσης από το κτήριο της
Γ.Α.Δ.Α. στο Α.Τ. Πατησίων. Οι λόγοι είναι προφανείς και απολύτως βάσιμοι
αυτού του προβληματισμού, όπως ενδελεχώς επισημαίνονται άλλωστε και
προς τούτο θα πρέπει η διοίκηση να
προβεί σε επανεξέταση του θέματος με
όρους ορθής κρίσης όπως επιβάλλει το
δημόσιο και υπηρεσιακό συμφέρον. Η
Ομοσπονδία μας στέκεται αρωγός και
συμπαρίσταται σε αυτή την προσπάθεια
της Πρωτοβάθμιας Οργάνωσης μας, μια
προσπάθεια που απηχεί τη βούληση και
τα πιστεύω των υπηρετούντων συναδέλφων μας που στελεχώνουν αυτή την
νευραλγική υπηρεσία και η οποία υπηρεσία θα πρέπει να διασφαλισθεί με την
δική σας θεσμική παρέμβαση, για την
οποία είμαστε βέβαιοι πως θα είναι καταλυτική και προς όφελος του Οργανισμού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Επίσης, με άλλο έγγραφό της ζήτησε
τη δυνατότητα μετακινήσεων αστυνομικών στην περιφέρεια: Το γεγονός ότι
ένα τόσο σοβαρό αίτημα που διατυπώνεται με τον πιο επίσημο τρόπο αλλά
χωρίς να τυγχάνει της αναμενόμενης

απάντησης εκ μέρους των αρμοδίων
φορέων, σημειώνει και η Ομοσπονδία
μας σε σχετικό έγγραφό της προς την
Ηγεσία, επιδέχεται πολλών ερμηνειών,
τις οποίες αποφεύγουμε να διατυπώσουμε ευελπιστώντας ότι έστω την
ύστατη στιγμή, θα αντιληφθείτε το μέγεθος της απαξιωτικής συμπεριφοράς
της διοίκησης, έναντι των υφισταμένων
της.
Ο Έλληνας και η Ελληνίδα αστυνομικός δεν είναι πολίτες 5ης κατηγορίας
για να μην αντιλαμβάνονται την κοροϊδία που υφίστανται τους τελευταίους
μήνες σε σχέση με άλλους κλάδους εργαζομένων που βρίσκονται επίσης στην
πρώτη γραμμή των μετώπων που κλήθηκαν να συμμετάσχουν και είδαν στη
συνέχεια εμπράκτως την αναγνώριση
της προσφοράς τους.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα θα συνεχίζει βεβαίως να καταγγέλλει τέτοιες
ανάρμοστες και απαξιωτικές συμπεριφορές οι οποίες παρεμποδίζουν γενικότερα την προοπτική εξέλιξης της Ελληνικής Αστυνομίας στη χώρα μας. Την
ίδια ώρα όμως, σας ενημερώνει ότι δεν
θα σταματήσει να αναζητά και να αξιώνει από την οργανωμένη πολιτεία, την
εφαρμογή ουσιαστικών πολιτικών με
άμεσα ευεργετικά αποτελέσματα τόσο
για το αστυνομικό προσωπικό όσο και
για την ελληνική κοινωνία, χάριν της
οποίας υπάρχουμε και λειτουργούμε.

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Ο συνάδελφός μας, σύμβολο ενάντια στη βία απ’ όπου και αν προέρχεται
την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία
της Ελληνικής Αστυνομίας απευθύνθηκε η Ομοσπονδία με αφορμή έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής
για τα πρόσφατα κρούσματα βίας:
Τα τελευταία λυπηρά φαινόμενα βίας
που ταλανίζουν την κοινωνία των πολιτών, έχοντας ως επίκεντρο και στόχευση
δυστυχώς για μια ακόμη φορά την Ελληνική Αστυνομία, θα πρέπει η συντεταγμένη πολιτεία άμεσα να τα αμβλύνει
με παρεμβάσεις και όρους κοινωνίας.
Ομοίως, μέσα από διαδικασίες που
επιβάλλει το Συνταγματικό Δίκαιο του

Σ

Κράτους να θωρακίσει έτι περαιτέρω
τους ένστολους λειτουργούς του και να
εμπεδώσει το αίσθημα ασφάλειας και
κοινωνικής συνοχής στους πολίτες, ως
οφείλει μια ευνομούμενη και συντεταγμένη πολιτεία.
Το συνδικαλιστικό κίνημα των αστυνομικών θα πρωτοστατήσει σε αυτή την
προσπάθεια με αίσθημα ευθύνης και
δημοκρατικής λειτουργίας, απομονώνοντας ακραία στοιχεία που βλάπτουν
επικίνδυνα το κοινό καλό και την πορεία
του Έθνους όπως αρμόζει στην πολύχρονη ιστορία του.
Η σημερινή παρέμβασή μας γίνεται με

αφορμή την αγωνία που εκφράζει το
Σώμα, επισυνάπτοντας ενδεικτικά επ'
αυτού και την ανακοίνωση της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειο Ανατολικής Αττικής, με την ευχή και προσδοκία πως θα σταθούμε όλοι στο ύψος
των περιστάσεων.

Η ανακοίνωση του σωματείου
Τα συγκλονιστικά γεγονότα των δύο
τελευταίων ημερών ήταν η "κορύφωση"
ενός ακόμη δράματος, με φόντο τους
εργαζόμενους στην ΕΛ.ΑΣ. Έχουμε επισημάνει παντοιοτοτρόπως και κατ' επανάληψη, ότι οι ασαφείς, αβέβαιες και

άγνωστες εντολές και διατάξεις τελολογικά δημιουργούν τεράστια δυσεπίλυτα
προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά φαντάζουν σήμερα ακόμη μεγαλύτερα γιατί
τεχνηέντως επιχειρήθηκε από κάποιους
διαίρεση των αστυνομικών σε υποκατηγορίες. Τούτες τις δύσκολες στιγμές το
Δ.Σ. της Ένωσης εκφράζει τη συγκίνηση
και την αμέριστη υποστήριξή του στο
συνάδελφο της “Δράσης”, που δίνει το
δικό του αγώνα. Εκφράζει τη βαθιά του
λύπη στους οικείους του και εκφράζοντας τα χιλιάδες μέλη του, τον θεωρεί
σύμβολο ενάντια στη βία απ' όπου και
αν προέρχεται. Η θέση αυτή του Δ.Σ. εί-

ναι χωρίς περιστροφές, κάνει δε έκκληση προς όλα τα πολιτικά κόμματα και
πολιτικούς σχηματισμούς να γίνει αλλαγή σελίδας και πλεύσης στη πολιτική
τους δράση όσον αφορά τις θέσεις τους
για τη βία. Όλοι μας γίναμε σοφότεροι
αυτές τις ημέρες. Οι αστυνομικοί ήταν
και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Ελληνικής κοινωνίας. Το απέδειξε χθες,
για ακόμη μια φορά η αυτοθυσία του
συναδέλφου, όλοι μας δε οφείλουμε να
πορευτούμε ενωμένοι με σοφία και περίσκεψη. Οι καιροί δεν είναι εύκολοι,
δεν είναι μενετοί και τα πισωγυρίσματα
θα είναι ευθύνη όλων μας!

ΑΧΑΪΑ

Στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας των αστυνομικών υπηρεσιών
δεν χωρούν εκπτώσεις
καθαριότητα των αστυνομικών υπηρεσιών,
αντικείμενο νέων παρεμβάσεων. Η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας μετά από
συγκεκριμένες καταγγελίες, απέστειλε σχετικό έγγραφο για τη λήψη μέτρων. Η Ομοσπονδία, επισημαίνει στον Αρχηγό του Σώματος:
«Κύριε Αρχηγέ, Με την αρχή του νέου έτους διαπιστώνονται εκ νέου προβλήματα αναφορικά με το
θέμα της καθαριότητας των αστυνομικών υπηρεσιών, ένα θέμα που δυστυχώς τείνει να γίνει εθιμικό

Η

δίκαιο καθώς δεν υλοποιούνται εγκαίρως οι κατά
τόπους διαγωνισμοί από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας και η σύναψη των σχετικών συμβάσεων.
Ομοίως δε, όπου αυτές πραγματοποιούνται εγκαίρως παρουσιάζουν εγγενείς δυσκολίες, ιδίως
ως προς τις απαιτούμενες ημέρες παροχής των
υπηρεσιών από τα συμβαλλόμενα συνεργεία καθαριότητας που όπως εκτιμάται αυτό οφείλετε στη
έλλειψη των σχετικών πιστώσεων.
Κύριε Αρχηγέ, Γίνεται ευρέως αντιληπτό ότι στα

θέματα υγιεινής και ασφάλειας των αστυνομικών
υπηρεσιών δεν χωρούν εκπτώσεις και μάλιστα την
περίοδο που διανύουμε με την πανδημία του ιού
covid19 σε πλήρη έξαρση και το υγειονομικό πρωτόκολλο σε αυστηρή εφαρμογή περί αποφυγής της
διασποράς. Όμως, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι
όλα αυτά έρχονται να φαντάζουν όχι μόνο αντιφατικά αλλά και επικίνδυνα μέσα στο γενικό πλαίσιο
τήρησης των μέτρων που επιβάλλονται από την Ελληνική Πολιτεία.

Η παρέμβασή σας για τους λόγους αυτούς κρίνεται αναγκαία εκ του θεσμικού σας ρόλου, ώστε,
να προληφθούν καταστάσεις δυσμενείς στους χώρους εργασίας των συναδέλφων μας, ζητώντας την
αυστηρή τήρηση των μέτρων περί υγιεινής και
ασφάλειας όπως ορίζει το π.δ. 45/2008 και όπως
επιβάλλει η ιδιάζουσα κατάσταση της πανδημίας,
για να αποφύγουμε εικόνες αστυνομικών υπηρεσιών που προσομοιάζουν με χωματερές που βιώσαμε δυστυχώς κατά το πρόσφατο παρελθόν».

Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2021 ΝέαΑστυνομία

11

ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Μεταφορά του κλιμακίου του ΕΟΔΥ στον μεθοριακό σταθμό της Κακαβιάς
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων, με έγγραφό της μεταφέρει την εύλογη
ανησυχία των μελών της για τη διαδικασία
ελέγχου των ταξιδιωτών στον μεθοριακό σταθμό
της Κακαβιάς, από το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ επισημαίνοντας ειδικότερα ότι ο έλεγχος αυτός πρέπει
να προηγείται του αστυνομικού ελέγχου των ταξιδιωτικών τους εγγράφων.
Η διαδικασία που ακολουθείται έως τώρα δεν
διασφαλίζει το αστυνομικό προσωπικό από τον φονικό ιό Covid-19 αφού τυχόν φορείς του προσεγγίζουν ανεξέλεγκτα τους ανυποψίαστους αστυνομικούς και ο κίνδυνος μόλυνσής τους είναι υπαρκτός. Τα προβλήματα δε αρχίζουν στη συνέχεια,
όταν διαπιστώνονται από το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ τα
όποια κρούσματα.
Όπως επισημαίνει και η Ομοσπονδία μας με το
σχετικό έγγραφό της προς τους αρμόδιους αξιωματούχους, Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας κ. Παναγιώτη ΑΡΚΟΥΜΑΝΕΑ, Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο ΧΑΡΔΑ-

Η

ΛΙΑ και Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, «επειδή η διαδικασία
αυτή πάσχει και εφαρμόζεται δυστυχώς σε πείσμα και
της ίδιας της κοινής λογικής, παρακαλούμε να μεριμνήσετε άμεσα για την αλλαγή της διαδικασίας ελέγχων στο συγκεκριμένο σταθμό, περιορίζοντας στο
ελάχιστο τους κινδύνους που συνεχίζουν ακόμα να
απειλούν τους συναδέλφους μας».
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων,
επίσης, με έγγραφο της, διαμαρτύρεται έντονα για
τη σύναψη σύμβασης, αναφορικά με την καθαριότητα των αστυνομικών υπηρεσιών της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας από ιδιωτικό συνεργείο. Το
παράδοξο είναι πως αυτή η παροχή υπηρεσιών θα
προσφέρεται για δύο μόλις ημέρες την εβδομάδα,
εν μέσω μάλιστα της πανδημίας, με φυσικό επακόλουθο να εγείρονται σοβαρότατα ζητήματα περί
υγιεινής και ασφάλειας των αστυνομικών καθώς
και των προσερχόμενων πολιτών, κρατουμένων
κλπ που συναλλάσσονται με τις υπηρεσίες της
ΕΛ.ΑΣ.

Τρισάγιο στην μνήμη των αδικοχαμένων
Αστυνομικών
Στις 30 Δεκεμβρίου 2020 συμπληρώθηκαν15
χρόνια από την εν ψυχρώ δολοφονία των δυο
Αστυνομικών, Δημήτρη ΚΩΤΣΗ και Κώστα ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΥ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά την
διάρκεια μεταγωγής επικίνδυνου κακοποιού στην
περιοχή Τρυγόνας Τρικάλων.
Για τον λόγο αυτό, στον τόπο όπου εκτυλίχτηκε
το τραγικό συμβάν και με πρωτοβουλία της Ένωσης έχει κατασκευαστεί μνημείο. Όπως κάθε χρόνο
έτσι και φέτος τελέστηκε βάσει των προβλεπόμενων, ένεκα πανδημίας, υγειονομικών πρωτοκόλλων, τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής αυτών.
Το Δ.Σ. της Ε.Α.Υ.Ι., εκφράζοντας τον απεριόριστο σεβασμό του στη μνήμη των συναδέλφων αυτών οι οποίοι θυσίασαν το πολυτιμότερο αγαθό,
την ίδια τους την ζωή στο βωμό του καθήκοντος,
καλεί την Πολιτεία να θέσει επιτέλους σε πρώτη
προτεραιότητα την αναγνώριση της επικινδυνότητας του επαγγέλματος του αστυνομικού.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κενά ασφαλείας στο σύστημα ενδοεπικοινωνίας της Ελληνικής Αστυνομίας
ον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ ενημέρωσε η Ομοσπονδία μας για το αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης αναφορικά με
τα κενά ασφαλείας στο σύστημα ενδοεπικοινωνίας
της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η Ένωση, «με αφορμή υπηρεσιακές εντολές που
αφορούν τη χρέωση-αποχρέωση των πομποδεκτών
κατά την έναρξη και λήξη της υπηρεσίας, αναδεικνύει με το επισυναπτόμενο έγγραφό της το μείζον
ζήτημα της διασφάλισης της αξιοπιστίας των ενδοεπικοινωνιών του αστυνομικού προσωπικού κατά
τη διάρκεια της υπηρεσίας και τονίζει ότι το διαχρονικό αυτό πρόβλημα δεν έχει αντιμετωπιστεί. Αντιθέτως, δημιουργείται η εντύπωση ότι ένα πρόβλημα
που παρουσιάστηκε σε άλλη αστυνομική υπηρεσία,

Τ

εκτός ΓΑΔ Θεσσαλονίκης, επέδρασε αρνητικά στην
ΓΑΔΘ με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους υπηρετούντες σε αυτήν συναδέλφους μας. Το κυριότερο, δε,
είναι ότι με την εν λόγω διαταγή, δεν κατοχυρώνεται η ασφάλεια των επικοινωνιών αφού τα συστήματα είναι παμπάλαια, ενώ η αντικατάσταση και ο
εκσυγχρονισμός τους εξακολουθούν να είναι το ζητούμενο. Επειδή η διαιώνιση της αρνητικής αυτής
κατάστασης ενέχει και κινδύνους σωματικής ασφάλειας, πέραν της υπονόμευσης του αξιόμαχου των
αστυνομικών υπηρεσιών, σας καλούμε να λάβετε
σοβαρά υπόψη αυτές τις καταγγελίες και να μας
ενημερώσετε για το χρονικό ορίζοντα των διαδικασιών επίλυσης του τεθέντος προβλήματος».
Άλλο θέμα που τέθηκε και απασχόλησε την Ομοσπονδία μας ήταν το αίτημα της Ένωσης για χο-

ρήγηση υλικοτεχνικού εξοπλισμού που θα συμβάλλει στην αποκατάσταση της αλήθειας και της ορθής
αποτύπωσης των γεγονότων, όπως αυτά εκδηλώνονται κατά την εξέλιξη των αστυνομικών επιχειρήσεων και βεβαίως θα συμβάλλουν στην αποφυγή
περαιτέρω σοβαρών επεισοδίων με επακόλουθο
τραυματισμούς και φθορές ξένης ιδιοκτησίας.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, επίσης, με έγγραφά της ανέδειξε τα προβλήματα που δημιουργούνται με τη διάθεση αστυνομικών δυνάμεων μετά την εκκένωση ακατοίκητου
ακινήτου από ομάδες αντιεξουσιαστών στην πόλη,
με την αιτιολογία ότι ο ιδιοκτήτης του δηλώνει
αδυναμία περαιτέρω διασφάλισης του χώρου.
«Παρακαλούμε όπως, με την παρέμβασή σας
εκλείψουν οι ανωτέρω λόγοι, καθότι η πολιτεία δια

των εντεταλμένων οργάνων της έπραξε το αυτονόητο απόδοσης του χώρου στο φυσικό πρόσωπο
(ιδιώτη), ο οποίος οφείλει να διασφαλίσει την ιδιωτική του περιουσία, ειδάλλως, για το διάστημα που
οι αστυνομικές δυνάμεις παρέχουν υπηρεσίες φύλαξης του χώρου με αίτημα του αιτούντος, ο αιτών,
να καταβάλλει το αντίστοιχο τίμημα αποζημίωσης
ως προβλέπεται από την Κ.Υ.Α. 8004/21/2
(Φ.Ε.Κ. 888, τ. Β΄/21-3-2012) αρθ. 1 παρ. στ &
η, σε συνδυασμό με το αρθ. 22 του Ν.
3938/2011» σημειώνει στο διαβιβαστικό προς
την Ηγεσία, έγγραφό της η ΠΟΑΣΥ.
Τέλος, με άλλο έγγραφό της ζήτησε την ενίσχυση της οικείας Γενικής Διεύθυνσης Αστυνομίας με
έμψυχο δυναμικό κατά τις ετήσιες τακτικές μεταθέσεις έτους 2021.

ΒΟΙΩΤΙΑ

Θέτουν την υγεία των αστυνομικών σε σοβαρό κίνδυνο
αλέσαμε τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ
μα υιοθετήσει το αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βοιωτίας όσον αφορά την τήρηση των κανονισμών και την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων μας, τη στιγμή που ανακοινώνονται πολιτικές για ένα νέο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο και αναβάθμιση των υπηρεσιών.
«Κύριε Αρχηγέ. Οι πρόσφατες εξαγγελίες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πο-

Κ

λίτη, περί μεταρρυθμίσεων στην Ελληνική Αστυνομία,
που θα αναβαθμίσουν το επίπεδο των υπηρεσιών,
την εκπαίδευση και το εργασιακό στάτους των συναδέλφων μας μέσα από ένα πλαίσιο αξιολόγησης
και ορθολογικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, προκαλεί ποικίλα ερωτηματικά καθώς η καθημερινή εικόνα του Σώματος συνεχίζει να μαστίζεται
από την έκδοση διαταγών που έρχονται σε ευθεία
αντιδιαστολή με τις προθέσεις του κ. Υπουργού.
Προφανώς αυτή η σύγχυση καταδεικνύει περί-

τρανα την έλλειψη σχεδιασμού και συνεννόησης
της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας του σώματος, ως
απόρροια μιας παρατεταμένης κρίσης διαχείρισης
των καταστάσεων που ανακύπτουν από την πανδημία και των σοβαρών κοινωνικών προεκτάσεων που
αυτή επιφέρει, θέτοντας την υγεία των αστυνομικών
σε σοβαρό κίνδυνο, όταν αυτοί καλούνται να παρέμβουν σε αλλότρια καθήκοντα που άπτονται αυτά
σε εξειδικευμένο προσωπικό με γνώση και εμπειρία
του αντικειμένου.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βοιωτίας θέτει ευθέως τα ερωτήματα αυτά με σχετική έγγραφη
καταγγελία την οποία και σας επισυνάπτουμε, προκειμένου να λάβετε γνώση και να εξετάσετε ενδελεχώς το θέμα, ώστε, να διασφαλιστεί η νομιμότητα, η προάσπιση των εργασιακών συνθηκών, του
αγαθού της υγείας, δίχως πειραματισμούς και επικίνδυνες διοικητικές πράξεις. Η εκκρεμότητα των
ανοιχτών ζητημάτων του κλάδου μας βαραίνει αποκλειστικά την Κυβέρνηση».

ΛΑΡΙΣΑ - ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Διαμαρτυρία Ενώσεων Λάρισας και Μαγνησίας
ι Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Λάρισας και Μαγνησίας, απευθύνονται
στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ προκειμένου να αποκαταστήσει άμεσα μια υπηρεσιακή
αστοχία που θέτει σε κίνδυνο συναδέλφους μας,
υποσκάπτει την υπηρεσιακή λειτουργία και σε τε-

Ο

λική ανάλυση, θίγει τον αστυνομικό θεσμό,
έναντι άλλων υπηρεσιών και οικονομικών δραστηριοτήτων.
Πρόκειται για την απασχόληση δεκάδων αστυνομικών που για καθαρά στατιστικούς λόγους
έχουν διαταχθεί να καταγράφουν τα διερχόμενα
ΙΧΕ οχήματα από τους τρείς σταθμούς διοδίων

Πελασγίας, Μοσχοχωρίου και Μακρυχωρίου του
οδικού άξονα ΠΑΘΕ, χωρίς να λαμβάνεται ουσιαστική μέριμνα για την προστασία τους και κυρίως χωρίς να γίνεται κατανοητή η σημασία και
η αποτελεσματικότητα της υπηρεσιακής αυτής
ενέργειας.
Γεννάται ευλόγως το ερώτημα για ποιο λόγο

αποσπώνται από τα κύρια αστυνομικά τους καθήκοντα τόσοι αστυνομικοί και γιατί να υφίστανται τέτοια ταλαιπωρία όταν μάλιστα εδώ και καιρό
η πολιτεία αγνοεί την απαίτηση του αστυνομικού
προσωπικού για οικονομική αποζημίωση της
υπερεργασίας που προσφέρει οπουδήποτε και
οποτεδήποτε το καλεί η υπηρεσία.
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ΡΟΔΟΠΗ

Λήψη μέτρων κατά της πανδημίας του ιού Covid-19
τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ απευθύνθηκε η Ομοσπονδία μας με αφορμή έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης για την αναγκαιότητα λήψης μέτρων κατά
της πανδημίας του ιού Covid-19:
«Κύριε Αρχηγέ,
Με την αρχή του νέου έτους σύσσωμο το συνδικαλιστικό κίνημα εύχεται ολόψυχα καλή χρονιά, με
υγεία και δημιουργία σε όλο το αστυνομικό προσωπικό της χώρας, μέσα σε ένα πλαίσιο πλήρους
θωράκισης και προάσπισης των εργασιακών κεκτημένων, καθώς και αυτών που άπτονται της υγιεινής
και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
Ιδιαιτέρως δε, τα επιβαλλόμενα και αναγκαία αυτά μέτρα δεν αποτελούν σήμερα μια απλή ευχή και
προσδοκία, αλλά την αναγκαιότητα υλοποίησης

Σ

των, εν μέσω μίας θανατηφόρου πανδημίας που
πλήττει σφοδρά την κοινωνία καθώς και τον Οργανισμό μας.
Παρά ταύτα όμως, διαφαίνεται πως δεν διδαχτήκαμε αρκετά όσα θα έπρεπε για την αντιμετώπιση
αυτής της πρωτόγνωρης κατάστασης για τα παγκόσμια χρονικά και συνεχίζουμε να ακροβατούμε
μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας ωσάν, να αναμένουμε το μοιραίο, προτάσσοντας το κακώς νοούμενο υπηρεσιακό συμφέρον, εις βάρος μάλιστα του
αγαθού της υγείας των αστυνομικών όταν, αυτοί
καλούνται για πολλοστή φορά στην πρώτη γραμμή
να εφαρμόσουν ως ελεγκτικός μηχανισμός το
υγειονομικό πρωτόκολλο.
Κύριε Αρχηγέ, Παρά τις ανωτέρω επισημάνσεις
μας που απασχολούν το σύνολο των αστυνομικών
υπηρεσιών, οι κατά τόπους διοικήσεις κωλυσιερ-

γούν να εφαρμόσουν τα αυτονόητα, εγκλωβισμένες
σε παρωχημένες αντιλήψεις που δεν συνάδουν στην
λειτουργία του Σώματος σήμερα, με ενδεικτική την
επισυναπτόμενη καταγγελία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης, η οποία θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από την αρμόδια Διεύθυνση
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ώστε, να
περαιωθούν όλες οι εκκρεμότητες και να υλοποιηθούν οι υποβαλλόμενες εφικτές προτάσεις».
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης,
επίσης, είχε ζητήσει από τον Ιανουάριο την κάλυψη
των κενών οργανικών θέσεων στην Διεύθυνση
Αστυνομίας Ροδόπης κατά τις ετήσιες τακτικές μεταθέσεις έτους 2021 και την πλήρωση του σχετικού πίνακα.
Η Ομοσπονδία είχε διαβιβάσει το σχετικό έγγραφο στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σημει-

ώνοντας μεταξύ άλλων ότι «θα πρέπει να ενισχυθεί
με έμψυχο δυναμικό η Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης, ώστε, η αστυνόμευση της ομώνυμης Περιφερειακής Ενότητας να είναι αυτή που αρμόζει στις
ανάγκες των πολιτών, καθώς και η γενικότερη ενίσχυση των Διευθύνσεων Αστυνομίας ανά την Χώρα, διότι, η διασπορά του εγκλήματος έχει γενικευθεί και μάλιστα με ειδεχθή χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό βεβαίως με τον εγκλωβισμό των συναδέλφων μας στο λεκανοπέδιο της Αττικής για πολλά
έτη, που δεν τους παρέχει την δυνατότητα μετάθεσης στον τόπο συμφερόντων τους, με διάχυτη πλέον την δυσαρέσκεια που εκφράζεται περί αντιλήψεων Αθηνοκετρικού Κράτους, αντιλήψεων που θα
παύσουν να εκφράζονται μόνο με το άνοιγμα και
την κάλυψη των οργανικών θέσεων προς την
επαρχία».

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Προβλήματα Δ.Α. Φθιώτιδας
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας, με έγγραφό
της, αναφέρεται στην επιβαρυμένη υπηρεσιακή κατάσταση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας εξαιτίας των συνεχιζόμενων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας και πολλών

Η

εκτάκτων γεγονότων, όπως π.χ. τελευταία η νοσηλεία στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Λαμίας του καταδικασμένου τρομοκράτη της 17 Νοέμβρη Δημήτρη Κουφοντίνα.
Η Ένωση καταγγέλλει ότι για την
καθημερινή 24ωρη φύλαξή του, δια-

τίθενται περίπου εκατό Αστυνομικοί
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ομαλή λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών και τα εργασιακά δικαιώματα
του αστυνομικού προσωπικού, ενώ
ανησυχία προκαλεί και το γεγονός
πλέον ότι η φύλαξη συνεχίζεται και

στην Μ.Ε.Θ. του νοσοκομείου, η οποία
βρίσκεται σε απόσταση λίγων μόλις
μέτρων από τη Μ.Ε.Θ. Covid-19 και
υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης των συναδέλφων μας.
Ως Ομοσπονδία, επισημαίνουμε από
την πλευρά μας τη σοβαρότητα του

θέματος και την υποχρέωση της ηγεσίας της αστυνομίας να δώσει άμεσα
λύση ώστε να θεραπευτούν τα παράπονα και η ανησυχία του αστυνομικού
προσωπικού που για άλλη μια φορά
διαπιστώνει ότι χρησιμοποιείται χάριν
σκοπιμοτήτων.

ΠΙΕΡΙΑ

Ορθολογική αξιοποίηση του αστυνομικού προσωπικού
ον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ ενημέρωσε η Ομοσπονδία μας για τις καταγγελίες
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Πιερίας αναφορικά με τη διάθεση αστυνομικών δυνάμεων σε διάφορα μέτρα αστυνόμευσης εντός κι
εκτός περιφερειακής ενότητας, χωρίς να τηρούνται
οι προβλεπόμενοι κανονισμοί για την εργασία και
την ασφάλεια του αστυνομικού προσωπικού.

Τ

«Ειδικότερα επισημαίνεται η συνεχιζόμενη διάθεση αστυνομικών για ελέγχους διερχομένων από
τα διόδια στο πλαίσιο των εκτάκτων μέτρων για την
πανδημία του covid-19 και ταυτόχρονα η διάθεση
αστυνομικών για μέτρα στη Θεσσαλονίκη. Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την ορθολογική αξιοποίηση του αστυνομικού προσωπικού με σεβασμό
στα δικαιώματά του και με γνώμονα την αποτελεσματικότερη απόδοση της Ελληνικής Αστυνομίας

και όχι την επικοινωνιακή διαχείριση των προβλημάτων».
Το σωματείο, επίσης, με άλλο έγγραφό του είχε
ζητήσει με αφορμή την συνεδρίαση του Συμβουλίου
Μεταθέσεων Κατώτερων/Α.Ε.Α και την κατάρτιση
του σχετικού πίνακα αναφορικά με τις ετήσιες τακτικές μεταθέσεις έτους 2021, την ενίσχυση της
οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας με έμψυχο δυναμικό προκειμένου να καλυφθούν οι κενές οργανι-

κές θέσεις. Τονίζεται δε, ότι, τα έτη 2019 και 2020
η ανωτέρω Διεύθυνση Αστυνομίας δεν ενισχύθηκε
με κανέναν αστυνομικό, που σε συνδυασμό με τις
πολλαπλές αποστρατείες συναδέλφων μας επέφεραν πλείστα προβλήματα αστυνόμευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, με ότι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία των αστυνομικών
υπηρεσιών και την προάσπιση της ασφάλειας της
τοπικής κοινωνίας.

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Αγανάκτηση για εξωφρενική
απαίτηση της διοίκησης

Υπερβολική λήψη μέτρων
στο εθνικό οδικό δίκτυο

ετά από καταγγελίες της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας απευθυνθήκαμε στον Αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ και ζητήσαμε να ελέγξει τη διοίκηση για
τις ακατανόητες αποφάσεις της:
«Κύριε Αρχηγέ,
Με έκπληξη και αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε τις καταγγελίες της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Μεσσηνίας αναφορικά με την εξωφρενική απαίτηση της διοίκησης, και συγκεκριμένα της Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ., να χρεωθούν συνάδελφοί
μας τα έξοδα της αναγκαστικής τους παραμονής
στη Λέσβο, ωσάν να απολάμβαναν την …άδειά
τους και να μην ήταν αποσπασμένοι στο πλαίσιο
των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.
Όπως αναλυτικά περιγράφεται στο επισυνα-

Μ

πτόμενο έγγραφο του σωματείου μας, οι συνάδελφοί μας παρέτειναν τον Νοέμβριο του 2020
την παραμονή τους στο νησί επί μία εβδομάδα,
κατόπιν εντολών της διοίκησης, επειδή έπρεπε
να τεθούν σε καθεστώς καραντίνας εξαιτίας
κρούσματος Covid-19. Αντί, λοιπόν, να έχει
ακολουθηθεί η διαδικασία αποζημίωσής τους
κατά παράβαση κάθε έννοιας λογικής και χρηστής διοίκησης, οι συνάδελφοί μας καλούνται
μετά από τρεις μήνες να «ενισχύσουν» προφανώς τον κρατικό προϋπολογισμό!
Επειδή κύριε Αρχηγέ, μόνο ως ανέκδοτο μπορούμε να εκλάβουμε τη στάση όσων συνηγορούν υπέρ της μη αποζημίωσης των συναδέλφων μας, αναμένουμε την άμεση παρέμβασή
σας για την άμεση αποκατάσταση της υπηρεσιακής τάξης».

τον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο
ΣΚΟΥΜΑ απευθύνθηκε η Ομοσπονδία μας
με βάση σχετικό έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας για τις συνθήκες
εργασίας του αστυνομικού προσωπικού:
«Κύριε Γενικέ Επιθεωρητά,
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας, με το επισυναπτόμενο έγγραφο της, διαμαρτύρεται έντονα για τις κρατούσες συνθήκες
εργασίας στην οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας και
ειδικότερα στην υπερβολική λήψη μέτρων στο
εθνικό οδικό δίκτυο, αναφορικά με τις μετακινήσεις και ελέγχους των πολιτών στα πλαίσια
του περιορισμού μετάδοσης και διασποράς της
πανδημίας Covid-19.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υπολειτουργία

Σ

του συνόλου των αστυνομικών υπηρεσιών και
δη αυτών της επαρχίας στην ομώνυμη περιφερειακή ενότητα, όπου εγείρονται ζητήματα ελλιπούς αστυνόμευσης, ασφαλείας των συναδέλφων μας και κάκιστης εικόνας της Ελληνικής
Αστυνομίας σε συνάρτηση με τη συνδρομή μας
στις κλήσεις των πολιτών.
Κύριε Γενικέ Επιθεωρητά,
Παρακαλούμε όπως, ληφθούν σοβαρά υπόψη
τα καταγγελλόμενα της Πρωτοβάθμιας Οργάνωσής μας και στο μέτρο του εφικτού, της εύρυθμης λειτουργίας των αστυνομικών υπηρεσιών
και της διασφάλισης των συνθηκών εργασίας,
παρέμβετε ώστε, να αναθεωρηθεί το υφιστάμενο
πλαίσιο αστυνόμευσης με γνώμονα πάντοτε όλα
τα προαναφερθέντα καθώς και τις επισημάνσεις
της Συνδικαλιστικής μας Οργάνωσης».
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είπαν &
έγραψαν

εκΚΕΝΤΡΙκός

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της
κοινής γνώμης έχει βρεθεί η Ελληνική
Αστυνομία το τελευταίο διάστημα με αφορμή
πολλά και διάφορα γεγονότα. Στο πλαίσιο αυτό
προκλήθηκε στη Βουλή ενδιαφέρουσα συζήτηση
μεταξύ του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική
Συμμαχία κ. Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Πρωθυπουργός υπεραμύνθηκε
της πολιτικής του για την αντιμετώπιση
των μεμονωμένων περιστατικών αστυνομικής
αυθαιρεσίας: «… παρά τα βήματα τα οποία
έχουν γίνει, η Αστυνομία μας, ναι, έχει ακόμα
δρόμο για να γίνει αυτή που αρμόζει σε μια
σύγχρονη δημοκρατία. Θα υπάρχουν, λοιπόν,
συμπεριφορές οι οποίες είναι ανάρμοστες ανάμεσα στην πολύ καλή δουλειά την οποία κάνει
η Αστυνομία. Όμως είμαστε πια στον δρόμο
του εκσυγχρονισμού και της αποτελεσματικότητας. Έχω μια ευθύνη, όμως, ως Πρωθυπουργός της χώρας -γιατί η χώρα έχει συνέχεια και
το κράτος έχει συνέχεια- να ζητήσω συγνώμη
από όλους όσοι πληγώθηκαν από κρούσματα
αστυνομικής βίας κατά το παρελθόν και επί δικών μας ημερών και επί δικών σας ημερών,
κύριε Τσίπρα. Και από τους συνταξιούχους που
ψεκάσατε εγώ θα ζητήσω συγνώμη και από τα
περιστατικά αστυνομικής βίας που προηγήθηκαν της δικιάς μας διακυβέρνησης εγώ θα ζητήσω συγνώμη». Στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι
όλες οι δυνάμεις, «ΔΙΑΣ», Άμεση Δράση,
«ΔΕΛΤΑ», ΜΑΤ πρέπει να φέρουν ατομική κάμερα καταγραφής εικόνας και ήχου, για να μην
μπορεί κανείς να κατασκευάζει γεγονότα κατά
το δοκούν. Επίσης ότι θα ενισχυθούν τα ψυχογραφικά τεστ, θα έρθει σύντομα στη Βουλή
ένα νομοσχέδιο για τη συνολική αναβάθμιση
των αστυνομικών σπουδών και ότι ο Συνήγορος του Πολίτη θα αποκτήσει με νομοθετική
ρύθμιση ειδικό βοηθό συνήγορο με αποκλειστική αρμοδιότητα να συνδράμει στα θέματα
αντιμετώπισης της αστυνομικής βίας με αυτόνομη δομή δέκα εξειδικευμένων στελεχών.

Εξοπλιστικά προγράμματα
Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοίνωσε ότι υλοποιεί
ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά
προγράμματα των τελευταίων ετών.
Οι Υπηρεσίες του Σώματος εφοδιάζονται με 15.690 αλεξίσφαιρα γιλέκα, περίπου 2.000 περιπολικά
οχήματα και μεγάλο αριθμό ατομικών εφοδίων και λοιπού τεχνικού
και υποστηρικτικού εξοπλισμού. Επίσης εξειδικευμένο επιχειρησιακό εξοπλισμό παρέλαβε
και η Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ.). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και ανταπόκρισης των αστυνομικών
Υπηρεσιών σε όλη τη χώρα. Ο προϋπολογισμός του εξοπλιστικού προγράμματος, που
ξεπερνά τα 31 εκ. ευρώ, καλύπτεται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού 2020,
προγράμματα Ε.Σ.Π.Α. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική
Συμμαχία κατηγόρησε την Κυβέρνηση ότι
έχει αποτύχει στη διαχείριση της πανδημίας και
γι’ αυτό «πετάει το μπαλάκι στην αστυνομία να
κόβει πρόστιμα στους πολίτες». Ζήτησε δε την
κατάργηση της ομάδας «ΔΡΑΣΗ» και την επανεκπαίδευση του προσωπικού της, «τη σύσταση μιας
διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής η
οποία κάθε φορά, με αξιοκρατικά και όχι κομματικά κριτήρια, θα επιλέγει την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας» και να συμφωνήσουν ότι ο τρόπος πρόσληψης στην Ελληνική Αστυνομία πρέπει
να είναι ένας και μοναδικός, μέσω πανελλαδικών
εξετάσεων, όπως και το συνδικαλιστικό κίνημα
της Ελληνικής Αστυνομίας απαιτεί. Και φυσικά,
πρέπει να συμφωνήσουμε στο ότι θα πρέπει να
αναβαθμιστεί η πανεπιστημιακή εκπαίδευση των
αστυνομικών και να προχωρήσουμε στη λειτουργία και στη δημιουργία μιας άλλης εικόνας για
τον αστυνομικό, που είναι πολίτης με στολή και
εμπνέει ασφάλεια στον πολίτη, όχι να είναι απέναντι στον πολίτη, να του εμπνέει τρόμο».

«Για μας η κάθε αυθαιρεσία
αστυνομικού οργάνου είναι ευκαιρία
για περισσότερο εκδημοκρατισμό.
Για κάποιους άλλους είναι ευκαιρία
για περισσότερο διχασμό. Για μας
είναι ένα προσκλητήριο
ενδυνάμωσης των θεσμών».

Κυριάκος Μητσοτάκης
Πρωθυπουργός

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ.
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσίασε σε
διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου τη «Λευκή Βίβλο για την Προστασία του Πολίτη». «Πρόκειται για την πρόταση του Υπουργείου, ώστε να
διαμορφωθεί, όπως είπε, ένα νέο «συμβόλαιο»
μεταξύ πολιτών και Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη. Προδιαγράφει την Αστυνομία του
21ου αιώνα και τις βασικές αρχές με τις οποίες αυτή απαντά στο διευρυμένο αίτημα ασφάλειας και προστασίας των πολιτών». Ο Υπουργός προανήγγειλε ότι το προσεχές δίμηνο το
Υπουργείο σαν πρώτο βήμα προωθεί δύο θεμελιακές μεταρρυθμίσεις: το νέο οργανόγραμμα και τη νέα εκπαιδευτική πολιτική. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων διευκρίνισε
ότι οι αλλαγές αφορούν την αναδιοργάνωση
των Διευθύνσεων και των Τμημάτων, την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και την
αποτελεσματική διαχείριση του αστυνομικού
προσωπικού μέσω της αξιολόγησης της προσφοράς του.

«Να συμφωνήσουμε ότι ο τρόπος
πρόσληψης στην Ελληνική
Αστυνομία πρέπει να είναι ένας και
μοναδικός, μέσω πανελλαδικών
εξετάσεων, όπως και το
συνδικαλιστικό κίνημα της Ελληνικής
Αστυνομίας απαιτεί».

Αλέξης Τσίπρας
Πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

ΑΤ-ΑΞΙΕΣ

Επιστολή διαμαρτυρίας προς την ΟΕΝΓΕ
ια αφίσα που υποτίθεται ότι στοχεύει στην
ενημέρωση της κοινής γνώμης και την
ευαισθητοποίηση των πολιτών, ήρθε να
στοχοποιήσει την Ελληνική Αστυνομία και τον Έλληνα και την Ελληνίδα Αστυνομικό, όσο ποτέ άλλοτε. Εμπνευστές της είναι οι αρμόδιοι της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, οι οποίοι θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν
υπολόγισαν τις αντιδράσεις ούτε συνειδητοποίησαν το μέγεθος της αταξίας που διέπραξαν. Ενδεικτική των αντιδράσεων αυτών είναι η κάτωθι
Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας μας:
Κύριοι της ΟΕΝΓΕ,
Διαμαρτυρόμαστε για την αφίσα, με την οποία
καλείτε τα μέλη σας και κάθε ενδιαφερόμενο στο

Μ

Συλλαλητήριο της Τετάρτης 17/3, 6.30 μμ στην
Πλατεία Συντάγματος, για την προβολή των αιτημάτων σας. Σε αυτή απεικονίζονται δύο «σιδερόφρακτοι» και απρόσωποι αστυνομικοί, ένοπλοι
και με πλήρη εξάρτηση, να χειροπεδούν μία γυναίκα, ιατρό ή νοσηλεύτρια, που επευφημείται
από τους περίοικους!
Δεν είμαστε τέτοιοι!
Είμαστε συνάδελφοί σας, εργαζόμενοι στον
εξίσου ευαίσθητο με τον δικό σας τομέα της δημόσιας ασφάλειας και αντιμετωπίζουμε καθημερινά, όπως κι εσείς, τον ανθρώπινο πόνο και
αδυναμία, διώκουμε το έγκλημα και προσφέρουμε προστασία στον απλό και ανήμπορο πολίτη.
Υπηρετούμε με αυταπάρνηση και αυτοθυσία.

Τραυματιζόμαστε και σκοτωνόμαστε κατά την
εκτέλεση του δύσκολου καθήκοντός μας. Το
γνωρίζετε, γιατί εσείς οι ίδιοι μας περιθάλπετε.
Πρώτιστοι καταστατικοί σκοποί του συνδικαλιστικού μας κινήματος είναι η ανάπτυξη αλληλεγγύης ανάμεσα στους εργαζόμενους, η συμπαράσταση και αλληλεγγύη στους αγώνες τους, η
προαγωγή των δημοκρατικών θεσμών, η προστασία κάθε εργαζόμενου από παραβιάσεις νόμων
από τη Διοίκηση της ΕΛ.ΑΣ. και η πάλη για τη δημοκρατία, την κοινωνική πρόοδο και την ειρήνη
(άρθρο 2 παρ. 4,5, 6,10 και 11 Καταστατικού
μας).
Σας είναι ξένες οι πιο πάνω αρχές; Δεν αποτελούν και δικούς σας σκοπούς, κάθε επιπέδου

συνδικαλιστικής έκφρασης του κλάδου σας;
Δεν σας επιτρέπουμε να μας στοχοποιείτε σαν
εργασιακή ομάδα και πρόσωπα!
Αξίζουμε σεβασμού και αναγνώρισης για το
έργο μας και τον επαγγελματισμό μας, όπως τον
ίδιο εκφράζουμε κι εμείς για τον δικό σας. Τιμωρούμε όσους παραβιάζουν τις αρχές και τους
σκοπούς μας και πορευόμαστε μαζί με την κοινωνία, υπηρετώντας την!
Δεν ανεχόμαστε τέτοιου είδους στιγματισμό και
περιθωριοποίηση!
Σας καλούμε άμεσα, με κάθε πρόσφορο τρόπο
να ανασκευάσετε και να αποκαταστήσετε την τιμή
και το κύρος του Έλληνα Αστυνομικού, που ακουσίως ευελπιστούμε- προσβάλλατε.

