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COVID -19

Η πανδημία του φονικού ιού covid-19 διαπέρασε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης με κοινό σημείο αναφορά την προληπτική χρήση μάσκας,
κατ’ αρχάς, και στη συνέχεια τον εμβολιασμό. Οι αστυνομικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο, κλήθηκαν να εφαρμόσουν αμέσως τα υγειονομικά
πρωτόκολλα, πολλές φορές, με μόνο εφόδιο μια απλή μάσκα.

Μετά από δυο χρόνια
αναβολών, η Ομοσπονδία
πραγματοποιεί το 31ο
εκλογοαπολογιστικό της
συνέδριο. Το οξυγόνο του
συνδικαλιστικού μας
κινήματος είναι η
δημοκρατική διαδικασία
του διαλόγου, των
συζητήσεων και των
αποφάσεων. Ήρθε η ώρα
λοιπόν να διεξαχθεί το
συνέδριο με πνεύμα
ενότητας, σοβαρότητας και
υπευθυνότητας. Τα χρόνια
προβλήματα είναι εδώ. Τα
νέα αιρετά όργανα της
Ομοσπονδίας
αναβαθμισμένα με την
εμπιστοσύνη και τη
στήριξη των συνέδρων θα
συνεχίσουν τον αγώνα σε
ένα πιο υγιές περιβάλλον.
Η πανδημία δεν μπορεί
πλέον να αποτελεί άλλοθι
για τους κυβερνώντες.

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».

Συνάντηση με το νέο Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη
Άμεσα τα αντανακλαστικά της νέας ηγεσίας για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων

ε το νέο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ συναντήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2021,
αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας με επικεφαλής
τον Πρόεδρο αυτής κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ,
με στόχο την οριοθέτηση ενός πλαισίου συνεργασίας με τη νέα πολιτική ηγεσία, ώστε να ολοκληρωθεί η ρύθμιση των αιτημάτων που είχαν τύχει επεξεργασίας και δρομολόγησης από την
προηγούμενη ηγεσία, αλλά και για να ενημερωθεί
για τα αιτήματα που βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα του συνδικαλιστικού μας κινήματος και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
Κατ’ αρχάς, αφού ευχηθήκαμε στον κ. Υπουργό καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει, τον
ενημερώσαμε ότι τα προβλήματα είναι πολλά και χρονίζοντα και όσο αυτά δεν αντιμετωπίζονται, η επιδιωκόμενη αποτελεσματικότητα του αστυνομικού προσωπικού, δεν μπορεί να είναι η βέλτιστη.
Ο κ. Υπουργός, μας ενημέρωσε ότι ήδη είχε λάβει
γνώση της καταγγελίας που είχαμε κάνει στις 27 Αυγούστου 2021 (Αρ. Πρωτ. 506/1/59) για τη μη έγκριση των κεφαλαίων του ΤΑΠΑΣΑ που απαιτούνται για
να τύχουν ουσιαστικής οικονομικής ενίσχυσης πολλοί
δικαιούχοι συνάδελφοί μας. Ο ίδιος μας είπε ότι ενημερώθηκε και ενήργησε άμεσα, υπογράφοντας τη σχετική απόφαση μετά την ανάληψη των καθηκόντων του,
δηλαδή από την προηγούμενη εβδομάδα.
Του επισημάναμε, επίσης, ότι βασική επιδίωξή μας
σε ό,τι αφορά τα θεσμικά αιτήματα ήταν και είναι το
νέο βαθμολόγιο και η αναβάθμιση της εκπαίδευσης -

Μ

δυο θέματα για τα οποία η νέα Ηγεσία οφείλει να συνεχίσει από το σημείο που τα βρήκε, χωρίς κωλυσιεργίες. Ο κ. Υπουργός δεσμεύτηκε ότι για το μεν βαθμολόγιο είναι απολύτως σύμφωνος και έχει δώσει εντολή να ρυθμιστούν τα διαδικαστικά θέματα που είχαν
ανακύψει ώστε να προχωρήσει η έκδοση σε ΦΕΚ του
σχετικού Προεδρικού Διατάγματος.
Για το μείζον ζήτημα της αναβάθμισης της εκπαίδευσης τόνισε ότι βεβαίως και θα συνεχιστεί η διαδικασία
που έχει δρομολογηθεί για την ολοκλήρωση της ανωτατοποίησης της αστυνομικής εκπαίδευσης.
Επίσης, συζητήσαμε για τα οικονομικά μας αιτήματα
και τις θέσεις μας για την αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας, τονίζοντας ότι αυτή η παράμετρος αναδείχθηκε περίτρανα για άλλη μια φορά και με
το ξέσπασμα της πανδημίας.
Ειδικά γι’ αυτήν την έκτακτη κατάσταση, το συνδικαλιστικό μας κίνημα έβαλε πλάτη από την πρώτη στιγμή, όχι μόνο αναδεικνύοντας τις ελλείψεις και τα ελ-

λιπή μέτρα υγιεινής, αλλά συνέβαλε και στην
προμήθεια υγειονομικού υλικού, ενώ από την
αρχή, πολύ έγκαιρα, είχαμε θέσει επίσης το θέμα
του εμβολιασμού, ζητώντας επαρκείς ποσότητες
εμβολίων για το αστυνομικό προσωπικό. Σήμερα,
είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε ότι ένα
μικρό μέρος δεν έχει ακόμα εμβολιαστεί διότι δεν
υπήρξε σωστή ενημέρωση για να υπάρξει και η
δέουσα ανταπόκριση. Από την πλευρά μας τονίσαμε ότι είμαστε υπέρ του εμβολιασμού αλλά κατά των κυρώσεων σε όσους για δικούς τους λόγους δεν έχουν πεισθεί για την αξία του εμβολίου.
Οι συνάδελφοί μας αναμένουν από την Κυβέρνηση
όχι μέτρα τιμωρητικά αλλά μέτρα ανακούφισης και επιβράβευσής τους για τη διαρκή τους προσφορά στην
κοινωνία και τη χώρα ολόκληρη.
Εκτός από την αναγνώριση της επικινδυνότητας της
εργασίας, θέσαμε επιπλέον και τα αιτήματα που αφορούν στην αύξηση της αποζημίωσης του ανώτατου
ορίου νυχτερινής απασχόλησης, τη λειτουργία του ΜΤΣ
και την εκπροσώπησή μας σε αυτό, την επέκταση της
μάχιμης 5ετίας σε όλες τις υπηρεσίες του αστυνομικού
προσωπικού κ.λπ.
Ο κ. Υπουργός κατανόησε τον προβληματισμό που
του αναπτύξαμε και δήλωσε συμπαραστάτης στα δίκαια
αιτήματά μας, σημειώνοντας ότι μετά τις κυβερνητικές
ανακοινώσεις στη ΔΕΘ, δέχεται να υπάρξει συνέχιση
των συναντήσεών μας και με συνεργασία να εξειδικευτούν οι προτάσεις, για την επίλυση των εκκρεμών
μας αιτημάτων.

Η ατζέντα του μήνα
12-07-21

Το πρώτο από το ξέσπασμα της πανδημίας, Γενικό Συμβούλιο των
Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων, πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στην
Αθήνα, ενεργοποιώντας ξανά την απ’ ευθείας αμοιβαία ενημέρωση
και επικοινωνία των εκπροσώπων τους με το Προεδρείο της Ομοσπονδίας.

15-07-21

Ζητήσαμε από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο
κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ να υπάρξει μέριμνα για τους Δόκιμους
Αστυφύλακες. Eπέδειξε τα αναμενόμενα αντανακλαστικά και δρομολογήθηκαν λύσεις στα αιτήματά τους.

24-07-21

Η Ομοσπονδία μας χαιρετίζει την απόφαση της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας για την ίδρυση περιφερειακών ιατρείων πρωτοβάθμιας
ιατρικής φροντίδας, καθώς και την κατανομή και στελέχωση αυτών
από αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων.

27-07-21

Καταγγείλαμε στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ την κακολειτουργία στο ΤΑΠΑΣΑ εξαιτίας της γραφειοκρατίας στο Υπουργείο.

06-08-21

Ενημερώσαμε τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις ότι αποδεσμεύτηκαν
από το Γ.Λ.Κ. οι πόροι για τα οδοιπορικά έξοδα έτους 2020.

23-08-21

Δημοσιεύθηκε (Φ.Ε.Κ. 146) το π.δ. 60/2021 με αντικείμενο το νέο
Οργανισμό της Σχολής Αστυφυλάκων. Έτσι επιτυγχάνεται η εναρμόνιση του χρόνου φοίτησης, σύμφωνα με τα πρότυπα και την ποιότητα των πτυχίων του πρώτου κύκλου σπουδών της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης που ορίζει η συνθήκη της Μπολόνια.

«Τη Ρωμιοσύνη μην την κλαις…
εκεί που πάει να σκύψει…
να την πετιέται από ξαρχής»
Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων
στέκεται με θρησκευτική ευλάβεια στην αναπάντεχη είδηση του θανάτου του μεγάλου μουσικοσυνθέτη και
αγωνιστή της δημοκρατίας Μίκη Θεοδωράκη, εκφράζοντας
απεριόριστο σεβασμό και ευγνωμοσύνη τόσο για το ανεπανάληπτο μουσικό του έργο, όσο και για τους ακατάπαυστους
αγώνες του ενάντια σε κάθε μορφής τυραννία, με στόχο την
κοινωνική δικαιοσύνη και ευημερία σε έναν κόσμο δίκαιο και
ειρηνικό, χωρίς την καταπίεση ανθρώπων από ανθρώπους, με
σεβασμό στα δικαιώματα και τις ελευθερίες κάθε ανθρώπου.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, από τα πρώτα του βήματα
εμπνεύστηκε από τα τραγούδια και τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, πορεύτηκε με αυτά σε δρόμους και πλατείες σε όλη
την Ελλάδα, ξέροντας ότι «για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή».
Σοφά λόγια - αληθινά λόγια!!
Ο Μίκης Θεοδωράκης, αφουγκραζόμενος πάντα τις αγωνίες του λαού μας, δεν μπορούσε παρά να μην έχει ανοικτές
τις «κεραίες» του και για όσα συνέβαιναν στην Ελληνική
Αστυνομία.
Έτσι, με αισθήματα ικανοποίησης, η
Ομοσπονδία μας δέχθηκε το βαρυσήμαντο μήνυμά του τον Ιούλιο του 2009, όταν
με αφορμή τη στυγερή δολοφονία του αείμνηστου συναδέλφου μας Αρχιφύλακα Νεκτάριου Σάββα, εξέφραζε τη συμπαράστασή
του στους δοκιμαζόμενους αστυνομικούς.
Μεταξύ άλλων στο μήνυμά του ανέφερε ότι

Η

02-09-21

Από την πρώτη
στιγμή η Ελληνική
Αστυνομία
βρέθηκε
στη μάχη κατά
της πανδημίας.
Και με τούτα
και ‘κεινα θα είναι
και η τελευταία
που θα αποσυρθεί
όταν με το καλό
σημάνει λήξη
συναγερμού.

06-09-21

Με το νέο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ συναντήθηκε αντιπροσωπεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ. Ο κ. Υπουργός,
μας ενημέρωσε ότι υπέγραψε τη σχετική απόφαση για τη χορήγηση
προσωπικών δανείων από το ΤΑΠΑΣΑ.

08-09-21

Ενημερώσαμε τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις για την εφαρμογή του
νόμου 4808/21 για την άδεια πατρότητας.

09-09-21

20-09-21

Η απαλλαγή από τα πάρεργα ενισχύει την ασφάλεια του πολίτη. Τέλος στη σκανδαλώδη διαιώνιση της ανάθεσης των μεταγωγών κρατουμένων προς τα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας.

21-09-21

Η Ομοσπονδία καταγγέλλει τη διαδικασία-παρωδία των συμπληρωματικών μεταθέσεων έτους 2021.

22-09-21

Συνάντηση Γραμματείας Γυναικών με την επικεφαλής του Θεματικού
Τομέα Προστασίας του Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας κα Ιωάννα
ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ.

29-09-21

Χαιρετισμός του υπουργού Προστασίας του Πολίτη κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ. Ανακοίνωση για τη διενέργεια του 31ου εκλογοαπολογιστικού συνεδρίου.

«η αποστολή σας είναι εξαιρετικά δύσκολη καθώς είστε υποχρεωμένοι να ακροβατείτε πάνω σε ένα τεντωμένο σκοινί,
αφενός λόγω των κινδύνων αναχρονισμού και της δυσπιστίας
των πολιτών, όπως σωστά επισημαίνετε στην επιστολή που
μου στείλατε, και αφετέρου, όχι μονάχα γιατί η πολιτεία δεν
σας παρέχει ουσιαστική υποστήριξη, αλλά κυρίως γιατί λείπει
η διορατικότητα, το θάρρος και σε ένα μεγάλο βαθμό η ευθύνη ορισμένων κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων».
Αντίο Μίκη,
Συνεχίζουμε να πορευόμαστε διδασκόμενοι
από τις μεγάλες σου
παρακαταθήκες
για τη δημοκρατία,
για την ελευθερία,
για τα δικαιώματα
κάθε ανθρώπου.
Στους οικείους του,
απευθύνουμε τα θερμά μας
συλλυπητήρια.
Αθάνατος!

Χιούμορ... του Ανδρέα Πετρουλάκη

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. αποχαιρετά το μεγάλο μουσικοσυνθέτη και αγωνιστή
της δημοκρατίας Μίκη Θεοδωράκη.

Κοινή συνέντευξη τύπου και διαμαρτυρία των Ομοσπονδιών στο
Υφυπουργείο Μακεδονίας-Θράκης. Ψήφισμα στον Πρωθυπουργό
της χώρας κ. Κυριάκο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ.
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“

Η ελευθερία και η υγεία
μοιάζουν με το οξυγόνο.
Αισθάνεσαι την αξία τους
όταν λείπουν...

”

Σύμβαση προμήθειας φαρμάκων
για τους ασφαλισμένους
στον Κλάδο Υγείας του ΤΑΠΑΣΑ
ετά από διαρκείς αγώνες και πιέσεις του συνδικαλιστικού
μας κινήματος (Π.Ο.ΑΣ.Υ. - Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.), σας ενημερώνουμε ότι υπεγράφη άλλη μία σύμβαση προμήθειας φαρμάκων για τους ασφαλισμένους στον Κλάδο Υγείας του ΤΑΠΑΣΑ.
Συγκεκριμένα, το Ταμείο έχει συνάψει για πρώτη φορά συλλογική
σύμβαση προμήθειας φαρμάκων με το Φαρμακευτικό Σύλλογο
Θεσσαλονίκης, σε συνέχεια των συμβάσεων που ήδη υλοποιούνται στην Αττική, στον Πειραιά, στην Αχαΐα και στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι ασφαλισμένοι του νομού Θεσσαλονίκης στους οποίους
εμφανίζεται πλέον η ηλεκτρονική ένδειξη ασφάλισης στον ΚΥΥΑΠ
επί των ηλεκτρονικά εκδιδομένων συνταγών, θα απαλλάσσονται
της υποχρέωσης καταβολής της συμμετοχής τους στα φαρμακεία

Μ

που ανήκουν στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, από
την προσεχή Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021, όπως ακριβώς ισχύει
και στους ως ανωτέρω, άλλους συλλόγους.
Στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας η συμμετοχή των ασφαλισμένων αποζημιώνεται με την ίδια διαδικασία που εφαρμόζεται
σήμερα.
Οι Ομοσπονδίες μας εκφράζουν τις ευχαριστίες τους και συγχαίρουν ιδιαίτερα τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης, κ. Διονύσιο ΕΥΓΕΝΙΔΗ και όλους όσοι συνέβαλαν για τη σύναψη της σύμβασης αυτής η οποία είναι ευνόητο
ότι θα απαλλάξει χιλιάδες συναδέλφους μας από περιττές δαπάνες και ταλαιπωρίες.
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Πετύχαμε αύξηση του προϋπολογισμού
του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. για προσωπικά δάνεια
γκρίθηκε από τον Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη, κ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ Παναγιώτη, το υπ’ αριθ. 506/5/20 από 15-062021 αίτημα της Π.Ο.ΑΣ.Υ. που αφορά την τροποποίηση του προϋπολογισμού του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
για την ικανοποίηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών έτους 2021, ασφαλισμένων στον
Τ.Π.ΑΣ.
Ειδικότερα, ενημερώθηκε η Π.Ο.ΑΣ.Υ. ότι στις
17/09/21 υπεγράφησαν από τον κ. Υπουργό
όλες οι εγκρίσεις αποδέσμευσης κεφαλαίων του
ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., οι οποίες υπεβλήθησαν από τη
Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ. και ως εκ τούτου εγκρίθηκε και το
ως άνω αίτημά μας που αφορά την αποδέσμευση νέων κεφαλαίων του Τ.Π.ΑΣ., ύψους
1.500.000 €, προκειμένου να ικανοποιηθούν
αιτήματα δανείων των μετόχων του Ταμείου μας.
Η Ομοσπονδία μας χαιρετίζει τα άμεσα αντανακλαστικά του κ. Υπουργού και αναμένουμε

Ε

από τον ίδιο, καθώς και από όλες τις Υπηρεσίες
του Υπουργείου και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, να επιδείξουν τη δέουσα ευαισθησία σε όλα τα θέματα που ταλανίζουν το
αστυνομικό προσωπικό.
Είχε προηγηθεί η ακόλουθη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ με αποδέκτη τον προηγούμενο
υπουργό Προστασίας του Πολίτη από τις Ομοσπονδίας
Π.Ο.ΑΣ.Υ.,
Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
και
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.:
Οι Ομοσπονδίες μας, εξαντλώντας κάθε χρονικό περιθώριο που έχει στη διάθεσή της, όχι μία
επιτελική δομή, όπως αυτή ενός νευραλγικού για
τη λειτουργία του Κράτους Υπουργείου, αλλά μία
μικρή περιφερειακή δομή πρώτου βαθμού, καταγγέλλουν την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου
μας για παντελή αδιαφορία και εγκληματική καθυστέρηση στον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά
της στον ασφαλιστικό Φορέα των Αστυνομικών,

Πυροσβεστών και Πολιτικών Υπαλλήλων του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Εδώ και τέσσερις (4) μήνες, με πρόφαση και
όχι με αιτιολογία, είτε το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), είτε την
πορεία του ετήσιου «κοινωνικού» προϋπολογισμού, είτε τη διαδικασία έγκρισης αποδέσμευσης κεφαλαίων, το Υπουργείο μας και συγκεκριμένα ο κύριος Υπουργός, ο οποίος έχει τη
σχετική αρμοδιότητα από το νόμο, δεν υπογράφει, παρότι του έχει επισημανθεί πολλάκις από
εκπροσώπους των εργαζομένων, από το ίδιο το
Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. κ.ά, καμία αναμόρφωση –
τροποποίηση του τρέχοντος προϋπολογισμού
του Ταμείου μας.
Αποτέλεσμα της παραπάνω ελλιπούς άσκησης
των καθηκόντων είναι: α) η αδυναμία εκπλήρωσης του σημαντικού για την οικογένεια και τους
εργαζόμενους σκοπού του Ταμείου, β) η μη ικα-

νοποίηση των αναγκών των ασφαλισμένων στο
Φορέα, ήτοι των υπηρετούντων στην Ελληνική
Αστυνομία και στο Πυροσβεστικό Σώμα, τους
οποίους μάλιστα αποκαλούν «ήρωες» μόνο και
μόνο για τα «μάτια του κόσμου» και γ) να θέσει
σε άμεσο κίνδυνο την υγεία των υπαλλήλων του
ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., αφού σε λίγες ημέρες το κτίριο δε
θα διαθέτει ούτε την επαρκή πυρασφάλεια…
Θεωρούμε ότι ο εμπαιγμός και η κοροϊδία από
την πλευρά του Υπουργείου μας πρέπει να λάβει
τέλος, ο κύριος Υπουργός επιβάλλεται άμεσα και
δημόσια να ενημερώσει τους εργαζόμενους
στην Ελληνική Αστυνομία και στο Πυροσβεστικό
Σώμα, αλλά και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, για τους λόγους που ο εν λόγω ασφαλιστικός Φορέας έχει βάλει «λουκέτο», ενώ καλούμε
τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές να παρέμβουν
σε όσους θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και τη
ζωή των συναδέλφων μας.

Ανάλγητα και χωρίς ίχνος ευαισθησίας
τα «γρανάζια» της γραφειοκρατίας
την καταγγελία της λειτουργίας υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη επί Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ για το
ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. προέβη η Ομοσπονδία μας με χαρακτηριστικό τίτλο «Ανάλγητα και χωρίς ίχνος
ευαισθησίας τα «γρανάζια» της γραφειοκρατίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη»:
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, τόσο από τους εκπροσώπους μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., όσο και από
τα επίσημα έγγραφα του εν λόγω Ταμείου που
αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», δυστυχώς, τα
αντανακλαστικά των Υπηρεσιών του Υπουργείου μας και η διαχείριση των θεμάτων που

Σ

σχετίζονται με την εποπτεία του ασφαλιστικού
μας Φορέα, είναι τα χειρότερα από την ανάληψη των καθηκόντων σας (09-07-2019).
Ειδικότερα, καίτοι ο παραπάνω Φορέας έχει
προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για
την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του,
οι δικές σας Υπηρεσίες, εδώ και τρεις (3) μήνες, δεν ολοκλήρωσαν τις διαδικασίες που
ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και συνεπώς, εσείς κ. Υπουργέ, δεν υπογράψατε για
την αποδέσμευση κονδυλίων που αφορούν –
αν είναι δυνατόν – εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις θανόντων και νοσούντων συναδέλφων μας!
Η ως άνω απάνθρωπη, κατά τη γνώμη μας,
καθυστέρηση, συντελείται, ενώ ο Ειδικός Λο-

γαριασμός του ν.826/1978, ο οποίος χορηγεί στους συναδέλφους μας τις προαναφερόμενες οικονομικές ενισχύσεις, διαθέτει πιστώσεις που ξεπερνούν σήμερα τα δύο εκατομμύρια ευρώ (2.000.000,00 €), οι οποίες,
σημειωτέον, έχουν συσσωρευτεί, κατά κύριο
λόγο, από την αναστολή λειτουργίας του Λογαριασμού τα έτη 2015 έως 2017, ενώ ο
σκοπός της χορήγησής τους είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον κοινωνικό πυρήνα του Ταμείου μας.
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Κατόπιν των ανωτέρω, είμαστε στη διάθεσή σας για να σας καταθέσουμε όλα τα έγγραφα που έχουμε συγκεντρώσει και αποδεικνύουν το «τέρας» της γραφειοκρατίας που

Συνάντηση της Γραμματείας
Γυναικών με την επικεφαλής
του Θεματικού Τομέα
Προστασίας του Πολίτη της Ν.Δ.
Γραμματεία Γυναικών της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. πραγματοποίησε
(22-9-21) συνάντηση με την
επικεφαλής του Θεματικού Τομέα
Προστασίας του Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας κα Ιωάννα ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ.
Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν η επίτευξη της ισότητας
γυναικών και ανδρών του Σώματος
στην εν γένει υπηρεσία και ζωή (εισαγωγή στην Ελληνική Αστυνομία, υπηρεσιακή εξέλιξη, οικονομικές απολαβές), καθώς και η ανισότητα με την
οποία αντιμετωπίζεται το σύνολο του
αστυνομικού προσωπικού σε σχέση

Η

με το προσωπικό
του υπόλοιπου
δημοσίου τομέα
όσον αφορά στη
μη
εφαρμογή
του
Νόμου
3865/10 άρθρο
6 παρ. 12 για
τους
γονείς
αστυνομικούς.
Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε
σε ένα πάγιο αίτημα της Γενικής
Γραμματείας που αφορά στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος του
αστυνομικού προσωπικού το οποίο

κατετάγη στο Σώμα τα έτη 1991 και
1992.
Από πλευράς της κυρίας ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ υπήρξε δέσμευση για εξέταση
του αιτήματός μας.

συντηρείται στους κόλπους των Υπηρεσιών
του Υπουργείου μας, ενώ αναμένουμε από
εσάς, όχι μόνον την επίλυση του παραπάνω
θέματος, το οποίο σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα θα είχε επιλυθεί αυθημερόν,
αλλά να βάλετε σε «τάξη» όσους διατάζουν
και αποφασίζουν εξ ονόματός σας! Σε κάθε
άλλη περίπτωση, η Ομοσπονδίας μας, ως η
πιο αντιπροσωπευτική και πολυπληθέστερη
συνδικαλιστή οργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες
νομικές ενέργειες, έτσι ώστε να διασφαλίσει,
τόσο τις ορφανικές οικογένειες των θανόντων συναδέλφων μας, όσο και το αστυνομικό
προσωπικό που νοσεί και έχει δικαίωμα στην
παραπάνω οικονομική ενίσχυση.

Αποδεσμεύτηκαν
από το Γ.Λ.Κ. οι πόροι
για τα οδοιπορικά έξοδα
έτους 2020
ετά από τις παρεμβάσεις της Π.Ο.ΑΣ.Υ. προς την Πολιτική και
Φυσική Ηγεσία του Σώματος, σας γνωρίζουμε ότι στις 05-082021, αποδεσμεύτηκαν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
(Γ.Λ.Κ.) οι πόροι για την εξόφληση των υπομνημάτων που αφορούν
οδοιπορικά έξοδα έτους 2020. Τα σχετικά ποσά, τα οποία βαρύνουν τον
προϋπολογισμό του Υπουργείου μας, είναι πλέον στη διάθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας και το προσεχές διάστημα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων συναδέλφων μας.
Μια κατάφορη αδικία, η οποία είχε επισημανθεί και στο προσφάτως
πραγματοποιηθέν Γενικό μας Συμβούλιο, έρχεται να επιλυθεί, βάζοντας
παράλληλα τέλος στην εύλογη αγωνία και αγανάκτηση όσων επλήγησαν
από αυτήν την αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
Η πολιτεία, όπως διαχρονικά επισημάνεται από την πλευρά μας, δε θα
πρέπει να υποτιμά την αξιοπρέπεια κανενός και ειδικά όσων καθημερινά,
με κίνδυνο τη ζωή τους, όπως βλέπουμε και αυτές τις τραγικές ημέρες
του καύσωνα και των πυρκαγιών, υπηρετούν με αυταπάρνηση τη χώρα
και την κοινωνία ολόκληρη.

Μ
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Δεν έχουμε υποστείλει τη σημαία του αγώνα
Χαιρετισμός του Προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στο 37o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικού Τμήματος ΙΡΑ
ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της
Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών
(I.P.A.) πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο
(16-20/09/2021) και ήταν αφιερωμένο στη συμπλήρωση 200 χρόνων
από την Ελληνική Επανάσταση.
Ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο
Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρης
Γερακαράκος ευχαρίστησε το Προεδρείο για την πρόσκληση που απέστειλε στην Ομοσπονδία μας, δίνοντάς μας την ευκαιρία να απευθύνουμε
ένα σύντομο χαιρετισμό στους συνέδρους. Όπως είπε, «η επιλογή σας
συνάδει με τη φιλοσοφία και τους
στόχους της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών και ειδικότερα του Ελληνικού
της Τμήματος. Έχετε αποδείξει ότι δεν
σέβεστε απλά την ελληνική ιστορία και
τα διδάγματα που αντλούμε διαχρονικά από τους αγώνες του λαού μας,
αλλά κάνετε πολλά βήματα παραπέρα.
Προσπαθείτε μέσα από τις εκδηλώσεις σας να διατηρήσετε αναμμένη
αυτή τη φλόγα και να συμβάλλετε κι
εσείς από τη δική σας σκοπιά στην
περιφρούρηση και τη σωτηρία πολύτιμων παρακαταθηκών.
Οι κίνδυνοι που απειλούν το λαό
και την πατρίδα μας είναι πολλοί και
όλοι οφείλουμε να συμμετάσχουμε
στο εθνικό προσκλητήριο ώστε να
μην πάνε χαμένοι οι αγώνες των προγόνων μας.
Αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Η Ένωσή σας έχει κερδίσει την
αγάπη τόσο των εν ενεργεία αστυνο-

Τ

μικών όσο και των αποστράτων. Ολόκληρης της αστυνομικής οικογένειας
και αυτό αποτυπώνεται και στις ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες που λαμβάνετε κατά καιρούς.
Τα τελευταία δυο χρόνια λόγω της
πανδημίας αναγκαστικά όλοι αυτοπεριοριστήκαμε. Επιδείξαμε την δέουσα
ατομική και συλλογική ευθύνη, αλλά
παράλληλα απαιτήσαμε από την πολιτεία να πράξει το χρέος της.
Ζείτε μέσα στην αστυνομία, βιώνετε
τα προβλήματα που μας απασχολούν
και ξέρετε ποιος είναι και ο δικός μας
ρόλος.
Εμείς, ως ένας συνδικαλιστικός
φορέας με σαφή αγωνιστική - διεκδικητική κατεύθυνση, είμαστε εδώ για
να σας διαβεβαιώσουμε ότι δεν έχουμε υποστείλει τη σημαία του αγώνα.
Μπορεί η πανδημία να λειτούργησε
ανασταλτικά στη δράση μας και να
έδωσε την ευκαιρία στην Κυβέρνηση
να μεταθέτει την εκπλήρωση των δεσμεύσεών της, αυτό δεν σημαίνει
όμως ότι θα περιμένουμε εσαεί.

Πριν μερικές ημέρες, με αφορμή
την ομιλία του Πρωθυπουργού στη
ΔΕΘ, όλες οι Ομοσπονδίες επιδώσαμε
ψήφισμα διαμαρτυρίας.
Τους προειδοποιήσαμε ότι η υπομονή μας εξαντλήθηκε.
Θέσαμε χρονοδιάγραμμα και είπαμε
ότι η επόμενη μέρα θα μας βρει στο
δρόμο με πανελλαδικές κινητοποιήσεις.
Τα καλά λόγια και τα χτυπήματα

Ίδρυση περιφερειακών ιατρείων
πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας
Ομοσπονδία μας χαιρετίζει
την απόφαση της Πολιτικής
και Φυσικής Ηγεσίας και
συγκεκριμένα του Υπουργού κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ, του Υφυπουργού κ. Ελευθέριου ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,
του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας
Τάξης κ. Κωνσταντίνου ΤΣΟΥΒΑΛΑ
και του Αρχηγού, Αντιστράτηγου κ.
Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, σύμφωνα
με την οποία υλοποιείται η ίδρυση
περιφερειακών ιατρείων πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας, καθώς και
η κατανομή και στελέχωση αυτών
από αστυνομικό προσωπικό ειδικών
καθηκόντων, με βάση τα προβλεπόμενα στο υπ’ αριθμ. 122 από 1407-2021 Φ.Ε.Κ.
Η ίδρυση περιφερειακών ιατρείων,
καθώς και η ενίσχυση των ήδη
υπαρχόντων μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας, αποτελούν διαχρονικό
αίτημα του συνδικαλιστικού μας κινήματος και των πρωτοβαθμίων
Ενώσεών μας, το οποίο έχει αναδειχθεί με έγγραφά μας (100/6/18
από 29-11-2017, 100/6/18-α

Η

από 30-11-2017, 100/6/18-δ
από 27-05-2019, 100/6/24α
από 13-06-2020, 100/2/68α
από
13-11-2020
και
302/10/22α από 11-03-2021).
Όσον αφορά στην κατανομή των
60 αστυνομικών ειδικών ιατρικών
καθηκόντων, είναι πρόδηλο ότι αυτή
πρέπει να γίνει με γνώμονα την εντοπιότητα του συγκεκριμένου αστυνομικού προσωπικού ώστε να μη
διασαλευτεί η οικογενειακή κατάστασή τους.
Η παροχή επαρκούς ιατρικής
φροντίδας και περίθαλψης στους
καθημερινά σκληρά μαχόμενους ερ-

γαζόμενους αστυνομικούς, είναι μια
εκ των ων ουκ άνευ υποχρέωση της
πολιτείας. Η προσπάθεια της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. για την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών περίθαλψης,
είναι καθημερινή και αδιάκοπη.
Δυσλειτουργίες που παρατηρούνται
συχνά όσον αφορά στην ιατρική περίθαλψη και εξυπηρέτηση των συναδέλφων μας στις μονάδες υγείας,
αντιμετωπίζονται συστηματικά, ενώ
το διαρκές αίτημα της Ομοσπονδίας
για βελτίωση των υποδομών υγείας
με αποκορύφωμα την ίδρυση αστυνομικού νοσοκομείου, είναι επίκαιρο
όσο ποτέ άλλοτε.

στην πλάτη τελειώσανε.
Ο δικός σας φορέας δραστηριοποιείται με βάση και το εμβληματικό του
σήμα κατατεθέν «Υπηρετώ δια της φιλίας» και πολύ καλά κάνετε.
Η Ομοσπονδία μας όμως -και δεν
το λέω για να αναδείξω κάποια διαφορά τακτικής ή στόχων, το επισημαίνω για να το ακούσουν οι επίσημοι
προσκεκλημένοι και οι εκπρόσωποι
της Κυβέρνησης:
Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. είναι εδώ και δηλώνει
πολεμική ετοιμότητα.
Η Κυβέρνηση είναι απούσα για τον
Έλληνα και την Ελληνίδα αστυνομικό.
Το Γιατί το έχουμε απαντήσει. Και ο
λογαριασμός θα γίνει στο τέλος.
Όπως εμείς είμαστε εντάξει στα καθήκοντά μας, το ίδιο οφείλουν και οι
Υπουργοί να δείξουν το πραγματικό
τους ενδιαφέρον.
Κλείνοντας θέλω να σας απευθύνω

ανοικτή πρόσκληση να συμμετάσχετε
στον αγώνα μας.
Θεωρώ δεδομένη τη συνεργασία
μας. Ας ενώσουμε ακόμα περισσότερο τις δυνάμεις μας απέναντι στα
προβλήματα των συναδέλφων μας.
Θα έχουμε συμβάλλει κατά τον καλύτερο τρόπο σε αυτό που οι ίδιοι επιθυμούν. Να υπηρετούν με ασφάλεια
και αποτελεσματικότητα ώστε τα
πραγματικά αισθήματα φιλίας μας σε
κάθε συμπολίτη και σε ολόκληρη την
κοινωνία, να βρίσκουν ουσιαστική
ανταπόκριση.
Όπως ακριβώς απορρέουν από τον
συνταγματικά κατοχυρωμένο ρόλο
της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η αστυνομία το έχει αποδείξει περίτρανα με την ιστορία της, στα 200
χρόνια από την Ελληνική επανάσταση.
Σας ευχαριστώ πολύ και καλούς αγώνες».

Άδεια πατρότητας
και στον πατέρα
αστυνομικό
υναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι στις
08 Σεπτεμβρίου 2021 εκδόθηκε από τον αρμόδιο Κλάδο του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας η εγκύκλιος για την εφαρμογή
του νόμου 4808/21 που αφορά
τη χορήγηση άδειας πατρότητας
δεκατεσσάρων (14) ημερών στους
δικαιούχους πατέρες με αποδοχές,
η οποία δύναται να χορηγείται είτε
ολόκληρη είτε τμηματικά, με έναρξη από δύο (2) ημέρες πριν την

Σ

αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού
και με τελευταία ημέρα χορήγησης
την τριακοστή (30η) από τη γέννηση του παιδιού. Υπενθυμίζεται ότι η
κατάκτηση και αυτού του δικαιώματος έρχεται να συμβάλει μετά
από αγώνες της Ομοσπονδίας μας
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
της αστυνομικής οικογένειας δεδομένων των επικίνδυνων υπηρεσιακών συνθηκών εργασίας και
των πολλών αντιξοοτήτων της καθημερινότητας του αστυνομικού.
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Η Κυβέρνηση έλυσε ένα πάγιο αίτημα των Αστυνομικών
Ρυθμίστηκαν τα κονδύλια για το βαθμολόγιο
Χαιρετισμός του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κατά τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου
Το σχετικό προεδρικό διάταγμα
υπεγράφη στις 18 Οκτωβρίου
2021 από τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη
κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, τον
αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών κ. Θοδωρή
Σκυλακάκη και τον Υφυπουργό
Προστασίας του Πολίτη κ. Λευτέρη
Οικονόμου, παρουσία του
προεδρείου της Ομοσπονδίας μας.
«Εκφράζουμε τις ευχαριστίες
μας στον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη Παναγιώτη Θεοδωρικάκο
και στην Κυβέρνηση για τα
γρήγορα αντανακλαστικά που
επέδειξαν επιλύοντας ένα
διαχρονικό αίτημα όλων των
αστυνομικών. Ένα δίκαιο
βαθμολόγιο που δημιουργεί
προσδοκίες, εξέλιξη και κίνητρα»
τόνισε μετά τη συνάντηση
ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
κ. Γρηγόρης Γερακαράκος.
υνεδρίασε στις 29 Σεπτεμβρίου
2021 το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ομοσπονδίας με θέμα Ημερήσιας Διάταξης τη λήψη σχετικής απόφασης για τη διενέργεια του 31ου εκλογοαπολογιστικού συνεδρίου, το οποίο
είχε αναβληθεί εξαιτίας των εκτάκτων
μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Στην αρχή της συνεδρίασης είχε ζητήσει να παραστεί για να γνωρίσει και
να χαιρετίσει από κοντά όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, ο νέος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτης ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ο οποίος στο
σύντομο χαιρετισμό του τόνισε ότι θα
είναι διαρκώς δίπλα στον Αστυνομικό,
στηρίζοντάς τον στη δύσκολη δουλειά
που κάνει καθημερινά για τη βελτίωση
των συνθηκών ασφαλείας παντού στη
χώρα μας. Γι’ αυτό, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά του, συ-
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ναντήθηκε με την Ομοσπονδία μας,
όπου τέθηκαν θέματα και συμμερίστηκε
την αγωνία μας δεδομένου ότι υπήρξαν
υποσχέσεις χωρίς να έχουν υλοποιηθεί.
Αμέσως, ως γνωστόν, έδωσε λύση στην
εκκρεμότητα αναφορικά με τη λειτουργία του ΤΑΠΑΣΑ και τη χορήγηση δανείων, ενώ για να μην βραδυπορήσει η
πρότασή μας για το βαθμολόγιο, είχε
αλλεπάλληλη επικοινωνία με τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
κ. Θεόδωρο ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ, ώστε να
απαντηθεί το ερώτημα που είχε τεθεί
από το Συμβούλιο της Επικρατείας αναφορικά με τη διάθεση της απαιτούμενης
επιπλέον δαπάνης. Πλέον, υπάρχει η
σχετική απόφαση υπογεγραμμένη από
τον κ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ προς το ΣτΕ, που
ρητά προβλέπει ότι για το επόμενο έτος,
η δαπάνη θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ για τα έτη 2023-2026, θα
αντλείται από τον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στο
πλαίσιο της κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγράμματος. Ο
κ. Υπουργός μας διαβεβαίωσε επομένως ότι είναι θέμα ημερών η τελική
υπογραφή από τον ίδιο του σχετικού
Προεδρικού Διατάγματος για την εφαρμογή του νέου βαθμολογίου. Η ικανοποίηση του δίκαιου αυτού αιτήματος,
αποτελεί ένα βασικό θέμα, όπως τόνισε,
που αλλάζει τα δεδομένα επί το θετικότερο αλλά ενισχύει και τη σχέση εμπι-

στοσύνης που πρέπει να διέπει τη συνεργασία του με την Ομοσπονδία μας.
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ ευχαρίστησε τον κ. Υπουργό διότι
από την πρώτη στιγμή επέδειξε απερίφραστο ενδιαφέρον για όλα τα εκκρεμή
ζητήματα και τον αγώνα που έχουμε
δώσει προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική στήριξη σε όλους τους αστυνομικούς. Ο κ. Υπουργός ανταποκρίθηκε
εντός της προθεσμίας που είχαμε ορίσει, αρχές Σεπτεμβρίου κατά τη συμβολική μας παρουσία στη ΔΕΘ, και οφείλουμε να αναγνωρίσουμε το ενδιαφέρον που επέδειξε ώστε να εφαρμοστεί
ατόφια η πρότασή μας για το βαθμολόγιο. Θα δουν οι συνάδελφοι τη διαφορά
και θα κρίνουν. Όπου, δε, αποδειχθεί
ότι υπάρχουν αδικίες, έχουμε τονίσει ότι
αυτές πρέπει να διορθωθούν από το νέο
Διοικητικό Συμβούλιο. Τώρα έγινε η αρχή και αυτό δεν πρέπει να το αμφισβητεί
κανένας, ούτε να μειώνει τη σημασία
του νέου βαθμολογίου.
Τέλος, κάλεσε τον κ. Υπουργό να
βοηθήσει την Ελληνική Αστυνομία, επιδεικνύοντας ανάλογο ενδιαφέρον για
την επίλυση και άλλων δίκαιων αιτημάτων μας, ώστε να έχουμε θετικό αποτέλεσμα και σε άλλα προβλήματα, που μας
απασχολούν, όπως είναι π.χ. τα νυχτερινά, όπου στο παρελθόν υπήρξαν λανθασμένες ρυθμίσεις και οι οποίες πρέπει
πλέον να διορθωθούν κ.λπ.

Το συνέδριο
Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνέχεια, μετά από πρόταση του Προέδρου
της Ομοσπονδίας και ενημέρωση για τις
ισχύουσες διατάξεις από το Νομικό Σύμβουλο της Ομοσπονδίας κ. Χάρη
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ, αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ το 31ο εκλογοαπολογιστικό συνέδριο να πραγματοποιηθεί στις 30 και 31
Οκτωβρίου 2021. Για την άρτια προετοιμασία και διεξαγωγή του, ορίστηκε Τριμελής επιτροπή, η οποία θα ενημερώσει
το Διοικητικό Συμβούλιο για την όλη
διαδικασία, καθόσον, για πρώτη φορά
τίθεται η δυνατότητα διοργάνωσης τόσο
των εργασιών όσο και των αρχαιρεσιών

για την εκλογή των οργάνων και μέσω
ηλεκτρονικής πλατφόρμας και όχι μόνο
δια ζώσης, όπως γνωρίζαμε έως σήμερα.
Η λήψη απόφασης ήταν μονόδρομος,
όπως εξήγησε ο κ. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ,
σύμφωνα με την μέχρι σήμερα ισχύουσα
νομοθεσία και κανονισμούς.
Τέλος, αποφασίστηκε ομόφωνα, το
αίτημα που υποβλήθηκε στο Δ.Σ. από
Μέλη του και αφορά στην παροχή οικονομικής βοήθειας στους σεισμόπληκτους
του Ηρακλείου Κρήτης, να εξεταστεί από
την ίδια επιτροπή που είχε συσταθεί παλιότερα για την έμπρακτη αλληλεγγύη
μας στις κοινωνίες που επλήγησαν από
τις καταστροφικές πυρκαγιές.

«Λαμβάνουν σάρκα και οστά», σταδιακά,
οι προτάσεις της Ομοσπονδίας μας για την εκπαίδευση
ετικό βήμα για την ανωτατοποίηση η
αλλαγή του Οργανισμού της Σχολής
Αστυφυλάκων. Πρωταρχικής σημασίας
ζήτημα του συνδικαλιστικού μας κινήματος
αποτελούσε και αποτελεί η επαγγελματική καταξίωση όλων των αστυνομικών
Δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 146 Φύλλο της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) το π.δ.
60/2021 με αντικείμενο την τροποποίηση των
διατάξεων του π.δ. 352/1995, ήτοι του Οργανισμού της Σχολής Αστυφυλάκων, κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του
ν.4760/2020, με το οποίο επιτυγχάνεται η
εναρμόνιση του χρόνου φοίτησης, σύμφωνα
με τα πρότυπα και την ποιότητα των πτυχίων
του πρώτου κύκλου σπουδών της τριτοβάθμιας
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εκπαίδευσης που ορίζει η συνθήκη της Μπολόνια.
Με το εν λόγω προεδρικό διάταγμα, «λαμβάνουν σάρκα και οστά», σταδιακά, οι προτάσεις της Ομοσπονδίας μας, καθώς υλοποιείται
ο κύριος άξονας της ανωτατοποίησης των σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας και ειδικότερα,
σε αυτή τη φάση, της Σχολής Αστυφυλάκων.
Όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 1
του ως άνω προεδρικού διατάγματος, η φοίτηση στην προαναφερόμενη Σχολή διαρκεί έξι
(6) εξάμηνα, η Σχολή Αστυφυλάκων ανήκει
στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρέχει ισότιμη εκπαίδευση και χορηγεί ισότιμα πτυχία, προς εκείνα που χορηγούνται από τα αντίστοιχου επιπέδου εκπαιδευτικά

Ιδρύματα της Χώρας και τις αντίστοιχες παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων. Στα
υπόλοιπα άρθρα του π.δ. αναφέρονται αναλυτικότερα οι αλλαγές που επέρχονται στη διαδικασία της εκπαίδευσης με βάση το νέο χρόνο
σπουδών, ενώ ρυθμίζονται θέματα ωρολογίου
προγράμματος, χορήγησης αδειών κ.λπ.
Επίσης, σημειώνεται ότι οι Αστυφύλακες που
είχαν εισαχθεί στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των γενικών
εξετάσεων του ν.1351/1983 (Α΄ 56) και αποφοιτούν από αυτή μέχρι και το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του
ν.4760/2020, δύνανται με αίτησή τους να παρακολουθήσουν ακαδημαϊκά σεμινάρια για να
εξομοιωθούν με τους αποφοίτους της νέας

Σχολής. Η διαδικασία για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στα ανωτέρω σεμινάρια, η διεξαγωγή αυτών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο
ζήτημα θα ρυθμιστεί με απόφαση του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη που αναμένεται να εκδοθεί.
Οι παραπάνω ρυθμίσεις αποτελούν σημαντικά
βήματα και αδιαμφισβήτητη επιτυχία μιας μακράς και δύσκολης προσπάθειας του Προεδρείου της Ομοσπονδίας μας με στόχο την αναβάθμιση τόσο της Σχολής Αστυφυλάκων όσο και
της Σχολής Αξιωματικών, ώστε η Ελληνίδα και
ο Έλληνας Αστυνομικός να εξοπλίζονται πλήρως με τις αναγκαίες ευρωπαϊκές γνώσεις και
εμπειρίες για την αποτελεσματική εκπλήρωση
των αστυνομικών τους καθηκόντων.
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Συνεδρίασε το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Αμοιβαία ενημέρωση και επικοινωνία των εκπροσώπων των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων με το Προεδρείο της Ομοσπονδίας
ο πρώτο από το ξέσπασμα της
πανδημίας, Γενικό Συμβούλιο των
Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων,
πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στην Αθήνα, το διήμερο 12 και 13 Ιουλίου 2021,
ενεργοποιώντας ξανά την απ’ ευθείας
αμοιβαία ενημέρωση και επικοινωνία
των εκπροσώπων τους με το Προεδρείο
της Ομοσπονδίας, σε μια περίοδο όπου,
σειρά χρόνιων αιτημάτων, απασχολούν
το συνδικαλιστικό μας κίνημα και τα
οποία θα τεθούν και στο επικείμενο
εκλογοαπολογιστικό συνέδριο προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις.
Ανοίγοντας τις εργασίες, ο Πρόεδρος
της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ επισήμανε ότι το Γενικό Συμβούλιο συγκλήθηκε μόλις το επέτρεψαν
οι υγειονομικές συνθήκες, προκειμένου
να υπάρξει ζύμωση θέσεων και απόψεων, ενόψει του συνεδρίου της Ομοσπονδίας. Αυτό, θα πραγματοποιηθεί το
Φθινόπωρο, κλείνοντας ένα κύκλο «δοτών θητειών» και βάζοντας τέρμα στην
εσωστρέφεια και στην επιχειρούμενη
αποδόμηση του αστυνομικού συνδικαλισμού, ένα αρνητικό φαινόμενο που
μόνο την ηγεσία εξυπηρετεί διαχρονικά.
Αναφερόμενος δε στις καταστατικές αρχές, στον κώδικα συνδικαλιστικής δεοντολογίας και στον εσωτερικό κανονισμό
λειτουργίας, επισήμανε την αναγκαιότητα τήρησής τους, ιδίως από όσους καταχρώνται το ρόλο τους κατά τις δημόσιες εμφανίσεις τους, άλλως εφόσον
διαφωνούν, να προτείνουν στο συνέδριο την κατάργησή τους.
Στη συνέχεια ενημέρωσε το σώμα για
τα θετικά αποτελέσματα των αγώνων της
Ομοσπονδίας από το προηγούμενο συνέδριο, όπως είναι οι παρεμβάσεις μας
για το μεταναστευτικό, η επαναχορήγηση του επιδόματος ΕΚΑΜ, η επανεκλογή
του εκπροσώπου μας στη EuroCop, η
ανωτατοποίηση της εκπαίδευσης, η αποτροπή της εισόδου ιδιωτών στις λέσχες
(εστιατόρια), η μετονομασία της οδού
Λάμπρου Πορφύρα σε οδό Νεκταρίου
Σάββα, η προσφορά τριών οικίσκων για
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τις ανάγκες των σεισμοπαθών στην
Ελασσόνα, αλλά και η επικείμενη θεσμοθέτηση του νέου βαθμολογίου, οι αναμενόμενες εξελίξεις για τη χορήγηση των
ΒΟΕΑ, για την έκδοση νέας κανονιστικής περί μεταγωγών, για τη διασφάλιση
της νυχτερινής εργασίας και άλλα.
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το νέο βαθμολόγιο, τονίστηκε ότι αποτελεί πρόταση
της Ομοσπονδίας μετά από μακρά επεξεργασία που δεν προσφέρεται για
«εσωτερική αντιπολίτευση». Μετά την
εφαρμογή του νέου συνταξιοδοτικού, η
πρότασή μας έρχεται να καλύψει υπαρκτές ανάγκες του χαμηλόβαθμου προσωπικού, με τη θεσμοθέτηση συγκεκριμένων τροποποιήσεων ισχυουσών διατάξεων περί προαγωγών, που είναι επακριβώς κοστολογημένες. Το εύρος των
θετικών επενεργειών θα φανεί απολύτως όταν το νέο βαθμολόγιο δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
οπότε και θα τεθεί τούτο σε ισχύ άμεσα.
Η Ομοσπονδία προωθεί επίσης την επίλυση σειράς προβλημάτων, αξιοποιώντας και τη νομοθετική πρωτοβουλία του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για
την αναδιοργάνωση του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας, όπου περιλαμβάνονται, εκτός από τη νέα δομή της Αστυνομικής Ακαδημίας, και άλλα θέματα.
Συμπλήρωσε, δε, ότι το Προεδρείο έχει
δρομολογήσει τη σύσταση ειδικού φορέα για τη θεσμοθέτηση της επικινδυνό-

τητας της εργασίας, την ίδρυση Συνομοσπονδίας Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ
επέστησε την προσοχή του συνδικαλιστικού μας κινήματος όσον αφορά στην
αλλαγή του χαρακτήρα των επικουρικών
συντάξεων, όπου εμμένουμε στον δημόσιο, κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης.
Ο Νομικός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας κ. Χάρης ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ, αναφερόμενος στο βαθμολόγιο ενημέρωσε
το σώμα ότι η νομιμότητά του ελέγχεται
αυτές τις θερινές ημέρες από το Συμβούλιο της Επικρατείας και δεν απομένει
παρά να αναμένουμε την κρίση των δικαστών. Αφού αναφέρθηκε στις θετικές
μισθολογικές επενέργειες του προταθέντος βαθμολογίου, ενημέρωσε το σώμα ότι έχουν θετική έκβαση όλες οι
αγωγές που επιδικάστηκαν για όσους
διεκδίκησαν αναδρομικά και τους αναλογούντες τόκους των μισθολογικών
περικοπών 2012-2017. Σε ό,τι αφορά
τα μισθολογικά, στάθηκε στην τελευταία
απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, που
να σημειωθεί ότι δεν εξέτασε την ουσία
του ζητήματος. Κάλεσε δε το συνδικαλιστικό μας κίνημα να αξιοποιήσει το αισιόδοξο μήνυμα της 852/19 απόφασης
της 7μελούς σύνθεσης του Στ’ Τμήματος
το οποίο αποφάνθηκε περί της αντισυνταγματικότητας του ισχύοντος μισθολογίου, με το σκεπτικό ότι αντιβαίνει την
αρχή της αξιοπρεπούς διαβίωσης, δεν

συνεκτιμά την επικινδυνότητα της εργασίας κ.λπ.
Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε εκ
μέρους των εκπροσώπων των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων αναδείχθηκε η
αξία του προταθέντος βαθμολογίου, ενώ
επισημάνθηκαν πολλά άλλα καίρια ζητήματα, επιβεβαιώνοντας την υπηρεσιακή
αβεβαιότητα και την εργασιακή ανασφάλεια του Έλληνα και της Ελληνίδας
αστυνομικού, όπως:
Η προστασία του αστυνομικού προσωπικού που στοχοποιείται εξαιτίας των
περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας, η υποχρεωτικότητα ή μη του εμβολιασμού, ο εκσυγχρονισμός του καθηκοντολογίου και η απαλλαγή από τα πάρεργα, η πανεπιστημιακή αστυνομία, οι
μηνύσεις για τη φύλαξη στόχων, η αναγκαία ψηφιοποίηση γραφειοκρατικών
λειτουργιών της υπηρεσίας, ο έλεγχος
της διοίκησης για την καταστρατήγηση
των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων μας, οι καταχρηστικές αποσπάσεις, η διασφάλιση των νυχτερινών
και η αύξηση της αποζημίωσης, η χορήγηση των αδειών, η χορήγηση επιδομάτων παραμεθορίου, covid κ.λπ., η εκκαθάριση υπομνημάτων λόγω αποσπάσεων, η καθυστέρηση που παρατηρείται
στην έκδοση συντάξεων από τον ΕΦΚΑ
και άλλα.
Ιδιαίτερης σημασίας ήταν και οι επισημάνσεις - προτάσεις για την ανα-

γκαιότητα της ορθής και ολοκληρωμένης ενημέρωσης σχετικά με τα συνδικαλιστικά μας πράγματα, η λειτουργία των
συνδικαλιστικών οργάνων, η ακτιβιστική
παρεμβατικότητά μας, η αποκατάσταση
των διωχθέντων συνδικαλιστών, η διασφάλιση του δικαιώματός μας να αναδεικνύουμε τα κακώς κείμενα και να
διεκδικούμε λύσεις, η εκπροσώπηση των
οργάνων και οι τηλεοπτικές παρουσίες
κ.λπ.
Η Ομοσπονδία αφουγκράζεται τις
αγωνίες και τα μηνύματα που εξέπεμψαν
οι εκπρόσωποι του συνδικαλιστικού μας
κινήματος από κάθε γωνιά της Ελλάδας
και διαβεβαιώνει όλα τα μέλη της ότι
αποτελεί το θεματοφύλακα των καταστατικών αρχών λειτουργίας της σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Στο επικείμενο συνέδριο οφείλουμε όλοι να
προσέλθουμε με πνεύμα ενότητας και
συνεργασίας, υποβάλλοντας εμπεριστατωμένες προτάσεις ώστε μέσα από το
διάλογο να επικαιροποιήσουμε το διεκδικητικό μας πλαίσιο.
Η όποια αρνητική εξέλιξη της πανδημίας, αντί να σταθεί εμπόδιο στην αποτελεσματικότερη λειτουργία όλων μας,
να αντιμετωπιστεί από όλους μας με
υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Το οφείλουμε στο αστυνομικό μας σώμα και
στην κοινωνία την οποία υπηρετούμε
καθημερινά υπό αντίξοες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας.

Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου
υνεδρίασε στις 31 Αυγούστου 2021, το
Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας
και ενημερώθηκε για τις ενέργειες της
Εκτελεστικής Γραμματείας για το διάστημα που
μεσολάβησε από την προηγούμενη συνεδρίαση.
Δυστυχώς, η περίοδος αυτή σημαδεύτηκε από
τις καταστροφικές πυρκαγιές, προκαλώντας αισθήματα θλίψης, αλλά και συμπαράστασης προς
τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας σε πολλές
περιοχές. Για το ζήτημα αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά και από σχετικά αιτήματα των Ενώσεων Ευβοίας, Βορειοανατολικής Αττικής, Αρκαδίας, Μεσσηνίας και Λακωνίας, αποφάσισε
ομόφωνα, η Ομοσπονδία μας να προβεί στη
στήριξη των πληγέντων με βάση σχετική πρόταση που θα υποβληθεί στα αρμόδια όργανά της
από εξαμελή επιτροπή, η οποία θα εξετάσει σε
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συνεργασία με τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις και
τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης το είδος
της βοήθειας που δυνάμεθα να παράσχουμε
προς αυτούς.
Στις βασικές μας παρεμβάσεις, επίσης, καταγράφεται η καταγγελία της Πολιτικής Ηγεσίας
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για έλλειψη ευαισθησίας όσον αφορά στη μη αποδέσμευση των απαιτούμενων κεφαλαίων, προκειμένου να χορηγηθούν, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΑΠΑΣΑ, οικονομικές ενισχύσεις σε
συναδέλφους μας. Καταγγείλαμε επίσης ότι το
Ταμείο έχει βάλει «λουκέτο», θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των συναδέλφων μας.
Με ανακοίνωσή μας επικροτήσαμε την απόφαση για την ίδρυση περιφερειακών ιατρείων
στις έδρες των Περιφερειακών διευθύνσεων της

Ελληνικής Αστυνομίας, εκφράζοντας την ικανοποίησή μας για την επίλυση ενός διαχρονικού
μας αιτήματος που ήταν ψηλά στην ατζέντα των
διεκδικήσεών μας, ενώ το ίδιο ισχύει και για τη
δημοσίευση του Π.Δ. 60/2021 που αφορά στην
ανωτατοποίηση της Σχολής Αστυφυλάκων-ένα
διαχρονικό επίσης αίτημά μας που λαμβάνει
σταδιακά σάρκα και οστά μετά από τις έντονες
πιέσεις και την υποβολή σχετικών μας προτάσεων στην Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ.
Η Ομοσπονδία το ίδιο διάστημα έχει στο
ενεργητικό της σημαντικές παρεμβάσεις όσον
αφορά στην ιδιαίτερη μέριμνα που έπρεπε να
έχουν λόγω της πανδημίας οι Δόκιμοι Αστυφύλακες κατά την περίοδο της πρακτικής τους εκπαίδευσης, καθώς και για άλλα αιτήματα που τέθηκαν από Πρωτοβάθμιες Ενώσεις και αφορού-

σαν στην υλικοτεχνική υποστήριξη και ενίσχυση
των αστυνομικών υπηρεσιών κ.ά.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο συζητήθηκε επίσης
η υγειονομική θωράκιση του αστυνομικού προσωπικού. H Ομοσπονδία μας κάνει σαφές ότι είναι υπέρ του εμβολιασμού και κατά της υποχρεωτικότητας και των κυρώσεων (διενέργεια δωρεάν τεστ).
Τέλος, με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις καθιερωμένες εξαγγελίες του
Πρωθυπουργού της Χώρας, μετά από συζήτηση
αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία, το ΔΣ να εξουσιοδοτήσει την Εκτελεστική Γραμματεία για τις
περαιτέρω ενέργειές της, λαμβάνοντας υπόψη
την απόφαση των Προέδρων των Ομοσπονδιών
και τη συμπόρευσή μας με τις άλλες Ομοσπονδίες.
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Το ψήφισμα των Ομοσπονδιών
με αποδέκτη τον Πρωθυπουργό της χώρας
«Λησμονήσατε ότι όλοι αυτοί οι ηρωικοί μαχητές, πιστοί στο καθήκον τους και σιωπηλοί απέναντί σας την ώρα της μάχης,
ανέμεναν και αναμένουν την έμπρακτη επιβράβευση»...
ξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ
Με την ευκαιρία των εγκαινίων της 85ης
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που
συνοδεύονται από τις καθιερωμένες κυβερνητικές εξαγγελίες για την πολιτική που επιδιώκετε
να ακολουθήσετε το επόμενο διάστημα, απευθυνόμαστε σε εσάς με το παρόν Υπόμνημα,
προκειμένου να σας παραθέσουμε τον προβληματισμό μας, αλλά και για να σας εκφράσουμε
την έντονη διαμαρτυρία και αγανάκτηση των μελών μας – στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας
και των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας.
Με όλο το σεβασμό προς το πρόσωπο και το
θεσμό που εκπροσωπείτε, επιτρέψτε μας να σας
υπενθυμίσουμε ότι έχουν ήδη συμπληρωθεί δυο
χρόνια νέας διακυβέρνησης. Όμως, οι μεγάλες
δεσμεύσεις σας, οι προεκλογικές σας υποσχέσεις, αλλά και οι κυβερνητικές σας εξαγγελίες
ελάχιστα έχουν υλοποιηθεί σε ό,τι αφορούν τις
προσδοκίες και τις ελπίδες χιλιάδων Αστυνομικών, Πυροσβεστών, Λιμενικών, Στρατιωτικών,
αυτών των ηρωικών μαχητών της πατρίδας μας,
και βεβαίως, των οικογενειών τους, που μαρτυρικά υπομένουν και συμπάσχουν μαζί με αυτούς
για κάθε αντιξοότητα και επικίνδυνη κατάσταση,
όσο και όποτε οι άνθρωποί τους βρίσκονται στις
επάλξεις του καθήκοντος.
Σεις ο ίδιος, με αφορμή πολλές, δυστυχώς,
αιφνίδιες και δύσκολες καταστάσεις, όπου κλήθηκαν τα Σώματα Ασφαλείας και οι Ένοπλες Δυνάμεις να πράξουν το χρέος τους, θεωρήσατε
πρέπον και επιβεβλημένο να εκφράσετε την ευαρέσκεια και τις ευχαριστίες σας. Λησμονήσατε,
όμως, ότι όλοι αυτοί οι ηρωικοί μαχητές, πιστοί
στο καθήκον τους και σιωπηλοί απέναντί σας
την ώρα της μάχης, ανέμεναν και αναμένουν την
έμπρακτη επιβράβευση.
Όχι ως ανταπόδοση για την απαράγραπτη
υποχρέωσή τους να τιμούν τον όρκο τους, δίνοντας και τη ζωή τους για την πατρίδα, αλλά
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διότι είναι κοινοί θνητοί, άνθρωποι όπως όλοι
μας, με συγκεκριμένα όρια, αντοχές και δυνατότητες, με αγωνίες και υποχρεώσεις. Με αιτήματα κύριε Πρωθυπουργέ, τα οποία εμείς, οι θεσμικά εκλεγμένοι εκπρόσωποί τους, έχουμε διατυπώσει εγγράφως και προσωπικά, τόσο σε
εσάς όσο και σε όλους τους αρμόδιους Υπουργούς και κρατικούς λειτουργούς των Σωμάτων
Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.
Και μας δόθηκαν πολλές αφορμές, αλλά αντί
να υπάρξουν απαντήσεις στα αιτήματά μας, εισπράτταμε λεκτικές ευχαριστίες και νέες υποσχέσεις για την αποτελεσματικότητά μας στην
αντιμετώπιση άλλοτε του μεταναστευτικού-προσφυγικού ζητήματος, άλλοτε της πανδημίας, άλλοτε της εγκληματικότητας, άλλοτε των φυσικών
καταστροφών, άλλοτε της φύλαξης των συνόρων, της αποτροπής των εξωτερικών απειλών
κ.λπ.
Προτάξαμε το καθήκον και πιστοί στον όρκο
που δώσαμε, είπαμε όλοι μαζί «παν’ απ’ όλα η

πατρίδα». Και βρεθήκαμε όλοι μαζί παντού εκεί
όπου μας χρειάστηκε και μας χρειάζεται η κοινωνία για να προστατέψουμε την ανθρώπινη
ζωή, την περιουσία, τις υπηρεσίες και τις δομές
του κράτους.
Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,
Η Κυβέρνησή σας, όμως, ήταν απούσα δια της
ολιγωρίας που επέδειξε στην ικανοποίηση καίριων αιτημάτων που θα βελτίωναν την αποτελεσματικότητα και δη την θωράκιση του ανθρώπινου δυναμικού.
Με όλη τη σημασία των λέξεων, θέλουμε και
πάλι να σας επαναλάβουμε ότι, εμείς, οι Υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες
Δυνάμεις, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι -με ελάχιστες εξαιρέσεις στο παρελθόν- πάντα για τους
κρατούντες ήμασταν πολίτες β’ κατηγορίας. Γι’
αυτό, άλλωστε, δημιουργήσαμε το δικό μας κοινό αγωνιστικό μέτωπο. Αστυνομικοί, Πυροσβέστες και Λιμενικοί στην αρχή, Στρατιωτικοί και
Απόστρατοι στη συνέχεια, όλοι μαζί, διεκδικώντας τα αυτονόητα δικαιώματά μας. Με ένα κοινό
στόχο:
Το αξιόμαχο των Σωμάτων Ασφαλείας και των
Ενόπλων Δυνάμεων, την ασφάλεια του πολίτη
και της Πατρίδας μας, την υγιεινή και την ασφάλεια εν ώρα υπηρεσίας, την αξιοπρεπή μας διαβίωση και την καταξίωσή μας στην κοινωνία, όχι
ως πειθήνιων οργάνων της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά ως ενσυνείδητων λειτουργών σε ένα
κράτος δικαίου, κοινωνικά αλληλέγγυου και όχι
ανάλγητου απέναντι στους ασθενέστερους και
τους κατατρεγμένους, όπου Γης.
Γι’ αυτό σας καλούμε να αφουγκραστείτε τις
αγωνίες μας και να απαντήσετε θετικά σε σειρά
καίριων ζητημάτων που μας απασχολούν και βρίσκονται διαχρονικά στο επίκεντρο του αγώνα μας.
Ειδικότερα, απαιτούμε, να δρομολογήσετε μέσω των αρμοδίων Υπουργών σας την επίλυση
των κάτωθι αιτημάτων μας:
- Πλήρη συμμόρφωση της Κυβέρνησης με όλες
τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας
για την αποκατάσταση των μισθολογικών μας
αδικιών, ήτοι την επαναφορά των αποδοχών
μας στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012 και τη
χορήγηση του συνόλου των αντίστοιχων ανα-

δρομικών.
- Ενίσχυση του αξιόμαχου των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων με νέες
προσλήψεις αστυνομικών, πυροσβεστών, λιμενικών και στρατιωτικού προσωπικού με τον
εκσυγχρονισμό υποδομών και μέσων.
- Αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας
και καθιέρωση ιατρού εργασίας, σύμφωνα με
την εργατική νομοθεσία.
- Λήψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους
χώρους εργασίας.
- Θωράκιση του ανθρώπινου δυναμικού για την
προστασία του από τον κορωνοϊό με μέτρα
πρόληψης, δωρεάν τεστ και όχι τιμωρητικές
λογικές και κυρώσεις.
Διεκδικούμε, επίσης:
- Την παύση της αντισυνταγματικής και άνισης
μεταχείρισης μεταξύ των δημοσίων λειτουργών -ενστόλων και μη- στην αποζημίωση των
οδοιπορικών εξόδων και την άμεση έκδοση
του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος που
ορίζεται στις διατάξεις του Νόμου
4336/2015.
- Την αποδέσμευση κονδυλίων για τις άμεσες
λειτουργικές ανάγκες των Σωμάτων και την
απλοποίηση της διαδικασίας έγκρισης δαπανών.
- Τη διαμόρφωση νέου βαθμολογίου όπου τούτο δεν έχει επιτευχθεί και στο βαθμό που πρέπει.
- Την αποκατάσταση – επαναφορά των οργανικών θέσεων στα Σώματά μας.
- Την άμεση καταβολή αποζημίωσης των νυχτερινών υπηρεσιών του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.
- Την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης
στο δημόσιο τομέα.
- Τη διασφάλιση της καταβολής κύριων και επικουρικών συντάξεων σε ανεκτά επίπεδα διαβίωσης και όχι υπό τη μορφή φιλοδωρήματος.
- Την αναβάθμιση του κοινωνικού κράτους και
των παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών
στον τομέα της Πρόνοιας, της Υγείας και της
Παιδείας.
- Πολιτικές αναχαίτισης της ακρίβειας στα είδη
και τις υπηρεσίες πρώτης ανάγκης.
Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,
Το σύνολο των Στελεχών των Σωμάτων
Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι
ταγμένο στην εκπλήρωση της υψηλής του αποστολής, έναντι της Πατρίδας και του Έθνους.
Πράξτε, επιτέλους, το χρέος Σας, έναντι όλων
αυτών που φυλάττουν Θερμοπύλες, θυσιάζοντας
την ίδια τους τη ζωή οποτεδήποτε και οπουδήποτε τους καλεί το Καθήκον.
Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2021
Οι Πρόεδροι
Π.Ο.ΑΣ.Υ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος
Π.Ο.ΑΞΙ.Α. ΒΕΛΛΙΟΣ Ανδρέας
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος
Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. ΤΣΙΑΝΟΣ Παναγιώτης
Ε.Α.Π.Σ. ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ Γεώργιος
Π.Ε.Α.Λ.Σ. ΠΑΣΣΑΚΟΣ Σπυρίδων
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. ΡΩΤΑΣ Δημήτριος
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Συμβολική διαμαρτυρία
στο υφυπουργείο Εσωτερικών Μακεδονίας-Θράκης
πόμνημα με τα αιτήματα των
Ομοσπονδιών των Σωμάτων
Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων επιδόθηκε από τα προεδρεία στην κα
Κική ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ, Διευθύντρια του
Γραφείου του Υφυπουργού Εσωτερικών
Μακεδονίας – Θράκης κ. Σταύρου ΚΑΛΑΦΑΤΗ, η οποία δεσμεύτηκε ότι θα το
προωθήσει στην Κυβέρνηση.
Οι Ομοσπονδίες, όπως γίνεται σαφές
και από το μήνυμα που αναγράφεται σε
πανό που ξεδιπλώθηκε έξω από το
Υπουργείο, καλούν την Κυβέρνηση να
δείξει εμπράκτως το ενδιαφέρον της για
το ανθρώπινο δυναμικό των Σωμάτων
Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων:
«Πάνω από όλα η πατρίδα μας. Όλοι
μαζί παντού για κοινωνική προσφορά.
Η Κυβέρνηση απούσα! Γιατί;»
Την προηγούμενη ημέρα οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών έδωσαν κοινή
συνέντευξη τύπου. Ο Πρόεδρος της
ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ
αφού ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους για τη συμβολή τους στην ανάδειξη των αιτημάτων μας, αναφέρθηκε στη
συμβολική, λόγω της πανδημίας, συμμετοχή του συνδικαλιστικού μας κινήματος στις καθιερωμένες εκδηλώσεις

Υ

διαμαρτυρίας και παρουσίασε τις προτεραιότητες του αγώνα μας.
Η Ομοσπονδία εκφράζοντας τις αγωνίες χιλιάδων συναδέλφων και των οικογενειών τους στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς την Κυβέρνηση η οποία
οφείλει να ανταποκριθεί και να απαντήσει θετικά στα αιτήματά μας.
Ο κ. Πρωθυπουργός δεν πρέπει να
λησμονεί ότι έχουν ήδη συμπληρωθεί
δυο χρόνια νέας διακυβέρνησης. Όμως,
οι μεγάλες δεσμεύσεις του, οι προεκλογικές του υποσχέσεις, αλλά και οι κυβερνητικές εξαγγελίες δεν έχουν υλοποιηθεί.

Δεν αρκούν οι ευχαριστίες και τα μεγάλα λόγια για όσους μάχονται ηρωϊκά
σε όλα τα μέτωπα. Από τον Έβρο μέχρι
την Κρήτη και από τα Ιόνια νησιά ως τα
τουρκικά παράλια στο Αιγαίο. Ακόμα και
ο απελθών υπουργός Προστασίας του
Πολίτη, στον αποχαιρετιστήριο λόγο του
παραδέχθηκε ότι δεν έχουν επιβραβευτεί αυτοί που θα έπρεπε από την Κυβέρνηση. Είναι αργά όμως για τον ίδιο διότι
είχε όλη την εξουσία που του παρείχε η
θέση του για να δώσει απαντήσεις.
Τόσο η Ομοσπονδία μας όσο και οι
άλλες Ομοσπονδίες εδώ και δυο χρόνια
επιδείξαμε, σε βαθμό παρεξηγήσεως,

«ιώβεια υπομονή».
Συζητήσαμε και διαπραγματευτήκαμε
με υπουργούς διάφορα αιτήματά μας,
τηρήσαμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα
και αποφύγαμε τις ηχηρές παρεμβάσεις
στο πεζοδρόμιο.
Όσο όμως υποχωρεί η πανδημία, η
Κυβέρνηση οφείλει να αντιληφθεί ότι
αλλάζουμε τακτική. Όσο είναι απούσα,
θα μας βρίσκει πλέον μπροστά της. Θα
προχωρήσουμε σε ποικίλες παρεμβάσεις και θα κλιμακώσουμε τον αγώνα
μας με πανελλαδικές κινητοποιήσεις.
Σε ό,τι αφορά στα αιτήματά μας, ο κ.
Πρόεδρος αναφέρθηκε στο άδικο μισθολόγιο, στο βαθμολόγιο, στη μη αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας, στον ανορθολογισμό των οδοιπορικών που ισχύουν στο δημόσιο με
αποτέλεσμα ο αστυνομικός να αισθάνεται πολίτης Β’ κατηγορίας, στα ελλιπή
μέτρα υγιεινής και ασφάλειας κ.λπ.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για
τους εμβολιασμούς επανέλαβε τη θέση
μας, όπως έχει αποτυπωθεί και στις
ανακοινώσεις μας, ήτοι ότι τασσόμαστε

υπέρ του εμβολιασμού και κατά της
υποχρεωτικότητας που θα συνοδεύεται
και με κυρώσεις. Χρέος της πολιτείας
και όλων μας είναι να πείσουμε τους
ανεμβολίαστους για την αξία του εμβολίου και όχι να ασπαζόμαστε τιμωρητικές πρακτικές.
Δεν μπορεί ένα ζήτημα υγειονομικό
να μετατρέπεται και σε κοινωνικό με
βλαβερές συνέπειες σε διάφορα επίπεδα
της υπηρεσίας και της καθημερινής
ζωής του αστυνομικού.
Τέλος, ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ.
Γρηγόρης Γερακαράκος, συνέχισε και
την επομένη ημέρα, κατά την επίσκεψη
των πολιτικών στο Περίπτερο της Ελληνικής Αστυνομίας, να ενημερώνει τους
κυβερνητικούς αξιωματούχους για τα
αιτήματά μας.
Ειδικά δε, για το βαθμολόγιο, επισήμανε στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θόδωρο Σκυλακάκη ότι η
υπομονή μας έχει εξαντληθεί και ότι από
την πλευρά του πρέπει άμεσα να ανταποκριθεί στο καθολικό αίτημα για την
έγκριση των απαιτούμενων κονδυλίων.

Άμεση παρέμβαση της Ομοσπονδίας
για τα προβλήματα σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο
ην άμεση εξεύρεση λύσης επεδίωξε και πέτυχε η Ομοσπονδία
μας μετά από κάλεσμα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρεθύμνου για τη χρονίζουσα μη μετεγκατάσταση του Αστυνομικού Τμήματος Αμαρίου από κτίριο - ερείπιο, σε άλλο κατάλληλο χώρο.
Η παρέμβαση της Ομοσπονδίας με
επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Γρηγόρη
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ και η κινητοποίησή μας
στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνου
ενεργοποίησαν τα αντανακλαστικά της
Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας με αποτέλεσμα να εκδοθεί σήμερα η επιζητούμενη διαταγή – έγκριση του αιτήματος
της Πρωτοβάθμιας Οργάνωσής μας.
Όπως αναφέρεται σε αυτήν, δεδομένου ότι το κτίριο που στεγάζει το Α.Τ.
Αμαρίου είναι ακατάλληλο και ασύμφορη οποιαδήποτε επισκευή του, η Υπηρεσία δεν έχει αντίρρηση για τη μεταστέγασή του σε κτίριο που προτίθεται να
παραχωρήσει δωρεάν ο οικείος δήμος,
προκειμένου να δοθεί λύση στο χρόνιο
στεγαστικό πρόβλημα. Κατόπιν τούτου,
η Υπηρεσία θα αποστείλει τεχνικό κλι-

Τ

μάκιο για τη σύνταξη της απαραίτητης
τεχνικής μελέτης.
Να σημειωθεί ότι το πρόβλημα είχε
αναδειχθεί από το σωματείο μας εδώ
και αρκετό καιρό, βρίσκοντας σύμμαχο
στην προσπάθειά του και τον δήμαρχο
της περιοχής, –πρώην συνάδελφό μας–
ο οποίος είχε φέρει προς συζήτηση το
θέμα στο δημοτικό συμβούλιο και είχε
εξασφαλίσει την παραχώρηση συγκεκριμένου χώρου σε δημοτικό κτίριο,
έχοντας μάλιστα εξασφαλισμένη και τη
χρηματοδότηση της ανακαίνισής του.
Για την ικανοποίηση, όμως, του δίκαιου
αιτήματος τελικά έπρεπε να υπάρξει και
η ηχηρή μας παρέμβαση ωσάν να μην

αρκούσαν τα επιχειρήματα για την επικινδυνότητα του κτιρίου και η πίεση που
ασκούσε προς τους αρμοδίους η Ένωσή
μας, αλλά και η τοπική κοινωνία.
Το αδιαμφισβήτητο ενδιαφέρον του
συνδικαλιστικού μας κινήματος για τα
ζητήματα ασφάλειας του αστυνομικού
προσωπικού, αποτυπώθηκε και κατά τις
συναντήσεις μας με την Φυσική Ηγεσία
καθώς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση του
Ν. Ρεθύμνης, οι οποίοι εξέφρασαν τη
συμπαράστασή τους στον αγώνα μας
για την βελτίωση της λειτουργίας της
αστυνομικής υπηρεσίας του Δήμου
Αμαρίου αλλά και για την επίλυση των
πολλών άλλων προβλημάτων που κατα-

γράφονται στο νομό.
Στη συνέχεια της κινητοποίησής μας,
αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας επισκέφθηκε τη σεισμόπληκτη περιοχή του
Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου Κρήτης όπου
ενημερώθηκε από τοπικούς παράγοντες
για την έκταση των ζημιών του φονικού
σεισμού και τις προσπάθειες που γίνονται για την άμεση στήριξη των σεισμοπαθών. Στο πλαίσιο αυτό, τους ενημερώσαμε ότι η Ομοσπονδία μας έχει λάβει σχετική απόφαση για παροχή βοήθειας στην τοπική κοινωνία και ειδικότερα στους σεισμοπαθείς συναδέλφους
μας – μια διαδικασία που έχει ανατεθεί
σε επιτροπή, η οποία το προσεχές διά-

στημα θα υποβάλει στο Διοικητικό μας
Συμβούλιο την πρότασή της.
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Η παρωδία των συμπληρωματικών μεταθέσεων
Ομοσπονδία μας καταγγέλλει τη διαδικασία-παρωδία των συμπληρωματικών μεταθέσεων έτους 2021, καθόσον αυτή έρχεται
σε ευθεία αντίθεση με όσα δηλώνονται από την
Ηγεσία για τις ελλειμματικές αστυνομικές υπηρεσίες και την ανάγκη άμεσης στελέχωσής τους.
Η ανάγνωση και μόνο του Πίνακα, στον οποίο
εμφαίνονται οι νέες θέσεις, έτσι όπως αυτές αποφασίστηκαν από την πλειοψηφία της διοίκησης της
Ελληνικής Αστυνομίας (21-9-21), αποδεικνύει για
άλλη μια φορά ότι το σύστημα μεταθέσεων για το
οποίο αγωνιστήκαμε και πετύχαμε να είναι αντικειμενικό και δίκαιο, παραγνωρίζεται σκανδαλωδώς.
Στην πλειοψηφία των Διευθύνσεων δεσπόζει το
«1», «Χ», «2» ωσάν να επρόκειτο περί δελτίου
ΠΡΟΠΟ, συνιστώντας μέγα εμπαιγμό για κάθε συνάδελφο και συναδέλφισσα.
Αντί η διοίκηση να εξασφαλίσει τις πραγματικές
ανάγκες του αστυνομικού προσωπικού, ιδρύει νέες
υπηρεσίες χωρίς να τις στελεχώνει από τον πίνακα
μεταθέσεων επιβαρύνοντας και τις άλλες υπηρεσίες
της περιοχής, δεν καλύπτει τις κενές οργανικές θέσεις και την ίδια ώρα εγκρίνει μεταθέσεις δυσανάλογα.
Αν κάποιοι έχουν όμως αποφασίσει να καταργήσουν ό,τι αξιοκρατικό έχει επιτευχθεί, εξυπηρετώντας άλλους σκοπούς, εμείς θα συνεχίσουμε τον
αγώνα μας ενάντια σε κάθε τέτοιο «σχεδιασμό»,
όλοι μαζί, από το πιο απλό μέλος έως και τον τελευταίο εκλεγμένο εκπρόσωπό μας, σε όλη τη χώρα. Όχι βεβαίως με αυτή την Ηγεσία η οποία πορεύεται έτσι όπως πορεύεται.
Μοναδική λύση η άμεση πρόσληψη νέων αστυνομικών μέσω των αδιάβλητων πανελληνίων εξετά-

Η

σεων, της τριετούς και πλέον, εκπαίδευσης τους,
κλείνοντας οριστικά τα γνωστά «παράθυρα» που
μονίμως δημιουργούν αντί να λύνουν προβλήματα.
Να σημειώσουμε ότι με σχετικά έγγραφά τους
Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων
Θεσσαλονίκης, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Σερρών, Σάμου, κ.ά. είχαν ζητήσει την ενίσχυση της
οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας με αστυνομικό
προσωπικό κατά τις συμπληρωματικές μεταθέσεις
έτους 2021 και την κάλυψη των κενών οργανικών
θέσεων.

Η ανακοίνωση των Ενώσεων
της Αττικής
Ο εμπαιγμός της Ηγεσίας αναφορικά με την (μη)
προκήρυξη θέσεων με τα αντικειμενικά κριτήρια
(μόρια), συνεχίστηκε δυστυχώς «απρόσκοπτα» και
στις συμπληρωματικές μεταθέσεις του 2021.
Διαπιστώνουμε μετά λύπης ότι η Ηγεσία, σχεδόν
τιμωρητικά, προκηρύσσει ελάχιστες ή μηδενικές
θέσεις με τα αντικειμενικά κριτήρια για τους νομούς της περιφέρειας.
Καταγγέλλουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο
ότι με τέτοιου είδους πρακτικές το σύστημα των μεταθέσεων με αντικειμενικά κριτήρια κατ’ ουσίαν καταργείται, είτε επειδή δεν εξυπηρετεί κάποιους, είτε
εξαιτίας προκλητικής ηθελημένης ( ; ) αδιαφορίας.
Θέλουμε να επικοινωνήσουμε προς κάθε κατεύθυνση την αγανάκτηση που επικρατεί στις τάξεις
των μελών μας που υπηρετούν στην Αττική και οι
οποίοι υπομένουν καρτερικά χρόνια ολόκληρα την
«ρημάδα» επετηρίδα, την ίδια ώρα που στους τόπους συμφερόντων τους μετατίθενται τρίτοι με
χρήση κάθε είδους «παραθύρων», ακόμη και με απ’

ευθείας τοποθετήσεις μέσω των διαφόρων τρόπων
προσλήψεων !!!
Τι ακριβώς έχουν να απολογηθούν οι Ηγεσίες
στους αστυνομικούς που υπηρετούν στην Αττική
(αστυνομικοί προερχόμενοι από πανελλήνιες εξετάσεις & ομογενοποιημένοι Ειδικοί Φρουροί και
Συνοριοφύλακες) που ζουν και εργάζονται στην πιο
ακριβή περιοχή της Χώρας και με τις δυσμενέστερες συνθήκες; Θα τους ζητήσουν εκ νέου να «βάλουν πλάτη;»
Κύριοι της Ηγεσίας δεν θα επιλυθεί ποτέ το ζήτημα των μεταθέσεων αν δεν πραγματοποιηθούν
γενναίες προσλήψεις μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ενώ τεράστιο πρόβλημα έχουν προκαλέσει
πολιτικές αποφάσεις για προσλήψεις προσωπικού
με διαφορετικό τρόπο, το οποίο ενίοτε τοποθετείται
απ’ ευθείας στον τόπο συμφερόντων του !!!
Διαχρονικά, οι εκάστοτε Ηγεσίες «αγωνιούν»
και διαβλέπουν μόνο στο σήμερα, δίχως να δύνανται ενδεχομένως να αντιληφθούν τα προβλήματα
που θα προκαλέσουν στον Οργανισμό οι αποφάσεις τους αυτές στο μέλλον. Εμείς όμως θα τις
βρούμε μπροστά μας διότι θα είμαστε εδώ και την
επόμενη μέρα.
Απαιτούμε επιτέλους ενιαίο τρόπο πρόσληψης
στο Σώμα αποκλειστικά μέσω των Πανελληνίων
εξετάσεων και επανεξέταση των «παραθύρων»
ώστε να παύσουν οι αδικίες.
ΟΧΙ στην Αστυνομία πολλών ταχυτήτων.
ΟΧΙ στον εμπαιγμό των αστυνομικών της επετηρίδας.
Ως Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών
– Β/Α Αττικής – Δυτικής Αττικής & Πειραιά στηλιτεύουμε μεθοδεύσεις και πρακτικές οι οποίες μας

βρίσκουν παντελώς αντίθετους και κινούνται σε
διαφορετικά μήκη κύματος από τις διαχρονικές –
πάγιες προτάσεις του συνδικαλιστικού μας κινήματος.
Ως εδώ η αδικία με τις μεταθέσεις…
Σεβασμό στον αστυνομικό της Αττικής…

Η πανδημία πολεμάται με τα απαιτούμενα κονδύλια
ραγελαφικές καταστάσεις αντιμετωπίζει το αστυνομικό προσωπικό και δη όταν διατάσσεται να εκτελέσει μεταγωγές
κρατουμένων στα δικαστήρια είτε όταν καλείται να καταθέσει αστυνομικός ως μάρτυρας, εξαιτίας των αντιφατικών και αλλοπρόσαλλων εντολών της διοίκησης.
Στο όνομα της τήρησης των νέων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για τον περιορισμό της πανδημίας στην κοινότητα και ειδικότερα στις αστυνομικές υπηρεσίες και στα δικαστήρια, το τελευταίο διάστημα έχει κορυφωθεί ο προβληματισμός και η αγωνία του
αστυνομικού προσωπικού, το οποίο αναζητά απαντήσεις σε ζωτικής
σημασίας ερωτήματα, χωρίς να τις λαμβάνει από όσους έχουν καθήκον να τα αφουγκράζονται και να δίνουν λύσεις. Ενδεικτικά του
αλαλούμ που επικρατεί στις Υπηρεσίες, είναι τα κάτωθι:
Ενώ δίνονται εντολές για διενέργεια self test σε κρατούμενους,
δεν υπάρχει μέριμνα για την προμήθεια ικανής ποσότητας αυτών
από τις αστυνομικές υπηρεσίες με εύλογο το ερώτημα ποιος και
από πού θα τα αγοράζει; Ιδίως δε όταν πρόκειται για αλλοδαπούς
κρατούμενους χωρίς σχετικά έγγραφα, πώς θα γίνεται η πιστοποίηση και καταγραφή τους στη σχετική πλατφόρμα; Μάλιστα δε,
εφόσον εντοπιστούν θετικά κρούσματα κρατουμένων, θα τηρούνται τα προβλεπόμενα και από ποιους; Θα τίθεται σε καραντίνα όλη
η Υπηρεσία;
Επίσης, βάσει της ΚΥΑ που εφαρμόζεται από το Αρχηγείο της
Ελληνικής Αστυνομίας για τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικών ελέγχων, ο αστυνομικός πρέπει να διενεργεί ένα rapid test εβδομαδιαίως, ενώ βάσει της ΚΥΑ που αφορά την προσέλευση στα δικαστήρια, ο ίδιος αστυνομικός πρέπει να έχει υποβληθεί στο ίδιο τεστ
τις προηγούμενες 48 ώρες! Από όλα τα παραπάνω προκύπτουν
ερωτήματα:
α) Ποιος νομοθετεί και για ποιον;
β) Έχουν γνώση ή είναι άσχετοι;
γ) Ποιος τελικά έχει την ευθύνη για όλα αυτά;
Φτάνει πια! Δημόσια υγεία για όλους!

Τ

Τα προβλήματα λύνονται με κονδύλια και όχι με ανέξοδες διαταγές-μπαλώματα, που τελικά επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό των συναδέλφων μας, για χάρη της λειτουργίας των
υπηρεσιών.

Οι Ενώσεις

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης με το επισυναπτόμενο έγγραφό της αναφέρεται στις νέες διαταγές της Υπηρεσίας όσον αφορά στην διενέργεια των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων self-test στους κρατούμενους για την είσοδο τόσο αυτών
όσο και των Αστυνομικών που τους συνοδεύουν στις αστυνομικές
υπηρεσίες και στα δικαστήρια.
Από την αναλυτική παράθεση της διαδικασίας εφαρμογής των
νέων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, ανακύπτουν
μείζονα ερωτήματα που άπτονται της ετοιμότητας της αστυνομικής
διοίκησης για την υλοποίηση της διαδικασίας αυτής και τα οποία
εντείνουν περαιτέρω την ανασφάλεια που διακατέχει ακόμα το σύνολο των συναδέλφων μας, λόγω των συνεχιζόμενων πανδημικών
κινδύνων.
Ως εκ τούτου, η πρόταση που διατυπώνεται από το σωματείο
μας να τοποθετηθεί κλιμάκιο του ΕΟΔΥ πλησίον του Δικαστικού
Μεγάρου Θεσσαλονίκης προκειμένου να διενεργούνται δωρεάν
rapid-tests και να αποφορτιστεί η όλη κατάσταση, θεωρούμε ότι
πρέπει να εξεταστεί σε άμεση προτεραιότητα.
Εξάλλου, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης με
σχετικό έγγραφό της αναφέρεται στις νέες διαταγές της Υπηρεσίας
όσον αφορά στην διενέργεια των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων selftest στους κρατούμενους για την είσοδο τόσο αυτών όσο και των
Αστυνομικών που τους συνοδεύουν στις αστυνομικές υπηρεσίες
και στα δικαστήρια. Η Ομοσπονδία διαβίβασε το έγγραφο στην
Ηγεσία και ζήτησε την άμεση παρέμβασή της:
Από την αναλυτική παράθεση της διαδικασίας εφαρμογής των
νέων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, ανακύπτουν

μείζονα ερωτήματα που άπτονται της ετοιμότητας της αστυνομικής
διοίκησης για την υλοποίηση της διαδικασίας αυτής και τα οποία
εντείνουν περαιτέρω την ανασφάλεια που διακατέχει ακόμα το σύνολο των συναδέλφων μας, λόγω των συνεχιζόμενων πανδημικών
κινδύνων.
Ως εκ τούτου, η πρόταση που διατυπώνεται από το σωματείο
μας να τοποθετηθεί κλιμάκιο του ΕΟΔΥ πλησίον του Δικαστικού
Μεγάρου Θεσσαλονίκης προκειμένου να διενεργούνται δωρεάν
rapid-tests και να αποφορτιστεί η όλη κατάσταση, θεωρούμε ότι
πρέπει να εξεταστεί σε άμεση προτεραιότητα.
Τέλος, με αφορμή τις καταγγελίες των Ε.Α.Υ Καβάλας, Ροδόπης, Σ.Ε.Α.Υ Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης, Σ.Κ.Α. Ξάνθης και
Σ.Α.Υ. Δράμας για τη συγκρότηση ειδικών ομάδων ελέγχων για
Covid-19 στις Διευθύνσεις Αστυνομίας, τον Αύγουστο, η Ομοσπονδία απευθύνθηκε στον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. τονίζοντας:
Κύριε Αρχηγέ,
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, όπως γνωρίζετε, από την αρχή
της πανδημίας αντιμετώπισε την κρίσιμη αυτή κατάσταση με πλήρη
συναίσθηση των κινδύνων της, βάζοντας «πλάτη» προκειμένου να
στεφθούν με επιτυχία τα μέτρα πρόληψης και καταστολής της.
Την ίδια ώρα, ωστόσο, επισημάναμε και συνεχίζουμε να επισημαίνουμε την αναγκαιότητα τήρησης των μέτρων υγιεινής και
ασφάλειας για το ίδιο το αστυνομικό προσωπικό και την τήρηση
των δικαιωμάτων του, χωρίς εκπτώσεις. Δυστυχώς, όπως καταγγέλλεται και από τις έξι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις με το επισυναπτόμενο έγγραφό τους, παρατηρούνται φαινόμενα καταστρατήγησης
παγίων διαταγών όσον αφορά την ανάθεση αστυνομικών καθηκόντων με προφορικές διαταγές, το χρόνο εργασίας και τις χορηγούμενες άδειες, κ.λπ.
Παρακαλούμε να ενεργήσετε άμεσα για την αντιμετώπιση της
αρνητικής κατάστασης που θέτουν υπόψη σας οι συγκεκριμένες
ενώσεις μας.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δρομολογήθηκαν λύσεις στα αιτήματα
των Δοκίμων Αστυφυλάκων
ην αντίδραση της Ομοσπονδίας επέφεραν οι
χειρισμοί της υπηρεσίας, εν μέσω πανδημίας
και διαρκών αναθεωρήσεων των υγειονομικών πρωτοκόλλων, για εκατοντάδες Δόκιμους
Αστυφύλακες. Όπως κατήγγειλε εγγράφως στις
16-7-21 στον Αρχηγό του Σώματος Αντιστράτηγο
κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, «αρχίζει η δοκιμασία της
πρακτικής εκπαίδευσης στις αστυνομικές υπηρεσίες που τοποθετούνται, όπως προβλέπεται από την
κείμενη νομοθεσία, ωστόσο, για ορισμένους από
αυτούς, πληροφορηθήκαμε ότι δεν επιδεικνύεται η
δέουσα προσοχή και ευαισθησία εκ μέρους των
αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων.
Μας καταγγέλθηκε ειδικότερα από την Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης ότι ενώ χορηγούνται τα φύλλα πορείας για ανάληψη υπηρεσίας
στη νησιωτική χώρα, όπου κατά την αναχώρησή
τους προβλέπεται ο έλεγχος με rapid test ή PCR
(για τους μη εμβολιασμένους και τους μη νοσήσαντες), η Σχολή Αστυφυλάκων δεν μερίμνησε για
τη διενέργειά τους. Αποτέλεσμα, οι Δόκιμοι να είναι
αναγκασμένοι, πριν καν φτάσουν στον προορισμό
τους, να «ψαλιδίζουν» το πενιχρό μηνιαίο «φιλοδώρημα» των 305 ευρώ για την κάλυψη, ουσια-

Τ

στικά, υπηρεσιακών αναγκών και εξόδων.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, δημιουργείται ένα ακόμα σοβαρό πρόβλημα με Δόκιμους Αστυφύλακες, οι οποίοι επειδή έχουν την
επιμέλεια γονέων - αδερφών με σοβαρά προβλήματα υγείας ή τη δικαστική συμπαράσταση μέλους
οικογένειας, ζήτησαν την κατ’ εξαίρεση τοποθέτησή
τους στον τόπο που έχουν το πρόβλημα, χωρίς να
εισακουσθούν. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης το απέρριψε με το σκεπτικό ότι κάτι αντίστοιχο προβλέπεται μόνο για τους έγγαμους, αν και πέρυσι, ανάλογα αιτήματα είχαν τύχει θετικής ανταπόκρισης,
καθόσον η διοίκηση λειτούργησε με πνεύμα κοινωνικής ευαισθησίας και ισονομίας.
Παρακαλούμε να λάβετε γνώση του προβλήματος
και να μεριμνήσετε άμεσα, με την ευαισθησία που
σας διακρίνει, ώστε να μην δημιουργούνται από τη
διοίκηση πρόσθετα οικονομικά βάρη και άγχη σε
αυτούς που καλούνται σε δύσκολους καιρούς να
ανταπεξέλθουν κατά τον καλύτερο τρόπο στις απαιτητικές λειτουργίες της Ελληνικής Αστυνομίας».
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας στη συνέχεια, επέδειξε τα αναμενόμενα αντανακλαστικά
και όπως ενημερωθήκαμε μια μέρα μετά, δρομο-

λογήθηκαν λύσεις στα αιτήματά τους.
Ειδικότερα, για το μεν πρώτο ζήτημα των υγειονομικών ελέγχων κατά την αναχώρησή τους για
τη νησιωτική χώρα, οι έλεγχοι έγιναν με μέριμνα
της Υπηρεσίας, για το δε δεύτερο, αυτό των τοπο-

θετήσεων στον τόπο ενδιαφέροντός τους, δόθηκε
εντολή στην αρμόδια διεύθυνση να εξετάσει τα κατά περίπτωση αιτήματα ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην ομαλή εκκίνηση της πρακτικής τους εκπαίδευσης.

Παγκόσμια Πρεμιέρα προβολής ντοκιμαντέρ για την ΕΛ.ΑΣ.
ε επιτυχία ολοκληρώθηκε (2507-2021) στο Κηποθέατρο
Λάρισας, η εκδήλωση αναφορικά με την παγκόσμια πρεμιέρα προβολής του ντοκιμαντέρ/αφιερώματος
«PROUD BLUE» (ΠΕΡΗΦΑΝΟ ΜΠΛΕ) σε
αστυνομικούς που υπηρετούν σε Υπηρεσίες της Θεσσαλίας.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με τη φιλαρμονική ορχήστρα της Ελληνικής Αστυνομίας, με τη μουσική συνοδεία της οποίας τραγούδησε και ο Λαρισαίος τενόρος
Βασίλης Κούρτης.
Την εκδήλωση παρουσίασε ο δημο-

Μ

σιογράφος Σωτήρης Πολύζος, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν οι: Σεβασμιότατος
Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου,
κ.κ. Ιερώνυμος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός
και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας, Ταξίαρχος
Αστέριος Μαντζιώκας. Επίσης, χαιρετισμό απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας
Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κ. Κωνσταντίνος
Τσουβάλας, ο οποίος εξήρε την επιτυχή
επιλογή από τους συντελεστές, του τίτλου του ντοκιμαντέρ «Περήφανο Μπλε»,
καθώς, όπως είπε, «με δύο λέξεις μόνο,

καταφέρνει να προϊδεάσει εύστοχα και
άμεσα τον θεατή για αυτό που πρόκειται
να παρακολουθήσει, ενώ αποδίδει με
ακρίβεια την αίσθηση της υπερηφάνειας
που, αναπόφευκτα, νιώθει όποιος έχοντας την τιμή να έχει περιβληθεί με τη
μπλε στολή του Έλληνα Αστυνομικού,
υπηρετεί με αυταπάρνηση τόσο υψηλές
αξίες και ιδανικά, αφιερώνοντας τον
εαυτό του στο κοινό καλό»
Επιπλέον, αναγνώσθηκε μήνυμα του
Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, ο
οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι «αδιαμφισβήτητα, η Ελληνική Αστυνομία πέρα

από τα τυπικά όρια της αποστολής και
του καθήκοντός της δείχνει, σε καθημερινή βάση, τον πραγματικό της ανθρώπινο χαρακτήρα, εκείνον που καθιστά τον αστυνομικό όχι απλά ένα συ-

νήθη επαγγελματία, αλλά ένα κοινωνικό
λειτουργό στην υπηρεσία του πολίτη».
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
κ. Γρηγόρης Γερακαράκος.

Η απαλλαγή από τα πάρεργα ενισχύει την ασφάλεια του πολίτη
ετά από χρόνιους αγώνες της
Ένωσης
Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αχαΐας και της
Ομοσπονδίας μας, ένα πάγιο αίτημα
των συναδέλφων μας ικανοποιήθηκε,
δίνοντας τέλος στη σκανδαλώδη διαιώνιση της ανάθεσης των μεταγωγών
κρατουμένων προς τα νοσηλευτικά
ιδρύματα της περιοχής από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας.
Ενώ από το 1999 είχε ιδρυθεί η
Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Κα-

Μ

ταστημάτων Κράτησης, με ένστολο και
ένοπλο προσωπικό του Υπουργείου
Δικαιοσύνης προκειμένου να επιτευχθεί η απεμπλοκή της Ελληνικής Αστυνομίας από την εξωτερική φύλαξη των
καταστημάτων κράτησης και τις μεταγωγές των κρατουμένων, στην Αχαΐα
εξακολουθούσε να εφαρμόζεται το
παλαιό καθεστώς, προκαλώντας τις
εύλογες αντιδράσεις των συναδέλφων
μας, εξαιτίας των συνεπακόλουθων
προβλημάτων που καλούνταν κάθε

φορά να αντιμετωπίζουν.
Το διαχρονικό αυτό αίτημα, είχε τεθεί πολλές φορές σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο σε όλες τις Ηγεσίες της
Ελληνικής Αστυνομίας και του εποπτεύοντος Υπουργείου σε όλα του τα
σχήματα, αλλά παρά τις υποσχέσεις
και την κατανόηση που επιδεικνυόταν,
ουδείς είχε τολμήσει να λύσει το «Γόρδιο δεσμό». Επιτέλους, ο εμπαιγμός
τελείωσε επί Ηγεσίας του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη

ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ, Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη αρμόδιου για θέματα Αντεγκληματικής Πολιτικής κ.
Ελευθέριου ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ και Γενικής
Γραμματέα για θέματα Αντεγκληματικής Πολιτικής κας Σοφίας ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
Η Ομοσπονδία εκφράζει την ικανοποίησή της προς όλους όσοι συμμερίστηκαν το δίκαιο του αιτήματος και
αγωνίστηκαν μαζί μας, ώστε εν τέλει,
η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία να θέ-

σουν σε νέα βάση τις συγκεκριμένες
μεταγωγές στην Αχαΐα. Γίνεται κατανοητό ότι κάθε αστυνομικός που
απεμπλέκεται από τα πάρεργα, είναι
«συν» στη μάχη κατά του εγκλήματος
και υπέρ της ασφάλειας του πολίτη.
Βεβαίως, απομένει η ολική απεμπλοκή από τις μεταγωγές στα δικαστήρια, ανακριτικές αρχές κλπ, ένα αίτημα επίσης χρονίζον, το οποίο ευελπιστούμε ότι με τον αγώνα μας θα
αποτελέσει κι αυτό παρελθόν.
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ΑΘΗΝΑ

Η Ε.ΑΣ.Υ.Α. καλωσόρισε τους νέους Αστυφύλακες
ο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αθηνών, καλωσόρισε, στα Αμφιθέατρα του Α.Μ.Α., της Δ.Α.Ε.Α. και του
Μεταγωγών, τους νέους Αστυφύλακες
έτους 2021, οι οποίοι τοποθετήθηκαν
σε Υπηρεσίες της Αθήνας. Ειδικότερα,
έγινε ενημέρωση για τα δικαιώματα που
αυτοί οφείλουν να γνωρίζουν στην
έναρξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας στο Σώμα και για ποιους
λόγους πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι
ως μέλη, στο Σωματείο τους, την Ένωση
Αθηνών. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών τους εύχεται καλή αρχή
και θα βρίσκεται πάντοτε δίπλα τους.

Τ

Νέε συνάδελφε μάθε τα δικαιώματά σου
Στους νέους συναδέλφους και συναδέλφισσες μοιράστηκε ενημερωτικό
κείμενο για το ιστορικό της ίδρυσης του
σωματείου και τα δικαιώματα των αστυνομικών. «Μάθε τα δικαιώματά σου και
δώσε ένα τέλος στον εργασιακό μεσαίωνα που βιώνεις: Σε περίπτωση οφειλόμενων Η.Α. να κάνεις αναφορά για αυτοδίκαιη χρήση (Π.Δ. 394/2001 άρθρο
1 παρ. 3). Επισημαίνεται ότι δικαίωμα
για αυτοδίκαιη χρήση Η.Α. επιτρέπεται
μετά την παρέλευση του 15νθημερου
ακόμα και όταν σου έχει χορηγηθεί η
μία από τις δύο Η.Α. που υποχρεούται
να σου χορηγήσει η Υπηρεσία σε αυτό
το διάστημα, προκειμένου να λάβεις και
τη δεύτερη οφειλόμενη Η.Α. αυτοδίκαια.
Η Ημερήσια ανάπαυση προστατεύεται
αυστηρά από τον Νόμο. Δεν ανακαλείται

παρά μόνο σε εξαιρετικά γεγονότα (επιφυλακές, φυσικές καταστροφές κ.λπ.).
Δεν έχει δικαίωμα η Υπηρεσία να ανακαλέσει Ημερήσια ανάπαυση που σου ανακοινώθηκε, επειδή π.χ. ήρθε Διαταγή για
μέτρα τάξης, τροχαίας, ασφαλείας που
έρχονται καθημερινά στις Υπηρεσίες.
Έστω και 1 ώρα να εργαστείς μέσα
στην εβδομάδα θεμελιώνεις δικαίωμα
για χορήγηση Ημερήσιας ανάπαυσης το
Σαββατοκύριακο. Επίσης αν είσαι κωλυόμενος όλη την εβδομάδα έως Παρασκευή αλλά το Σάββατο εργαστείς,
δικαιούσαι Η.Α. την Κυριακή.
Να λαμβάνεις γνώση του εβδομαδιαίου χρόνου υπηρεσίας σου και σε περίπτωση υπέρβασης του προβλεπόμενου εβδομαδιαίου ανώτατου ορίου διότι
οι συνθήκες επέβαλαν να εργαστείς πέραν του ωραρίου σου, να αιτείσαι την
αφαίρεση του χρόνου αυτού της υπερεργασίας, από την επόμενη εβδομάδα,
που είναι υποχρέωση της Διοίκησης.
Μην εργάζεσαι περισσότερα Σαββατοκύριακα από αυτά που αποζημιώνεσαι.
Η Ημερήσια ανάπαυση χορηγείται κατά
κύριο λόγο Σάββατο ή Κυριακή. Αν το
επιβάλλουν οι υπηρεσιακές συνθήκες
και εργαστείς και τις δύο ημέρες, η Ημερήσια ανάπαυση χορηγείται έτερη ημέρα
και λαμβάνεις 2 αποζημιώσεις για εργασία πέραν του πενθημέρου. Όταν θα
συμπληρώσεις το ανώτατο όριο της μηνιαίας αποζημίωσης (4 ή 5 πενθήμερα),
συντάσσεις αναφορά για απαλλαγή σου
από διάθεση σε υπηρεσία το επόμενο
σαββατοκύριακο και επιφυλάσσεσαι

παντός νομίμου δικαιώματός σου, διότι
αν σε διαθέσουν θα εργαστείς πέραν του
πενθημέρου χωρίς να αποζημιωθείς.
Σε περιπτώσεις που διατίθεσαι σε υπηρεσία σε συνθήκες που δε τηρούνται οι
κανόνες ασφαλείας-υγιεινής, να κάνεις
αναφορά για τους λόγους αυτούς στην
Υπηρεσία που διατίθεσαι π.χ. σταθερές
φυλάξεις, διμοιρίες των 8 ατόμων, ληγμένα αλεξίσφαιρα, χαλασμένα οχήματα).
Σε περιπτώσεις συμπεριφορών ή Διαταγών ανωτέρων οι οποίες είναι παράνομες ή παράτυπες (π.χ. να προσέρχεσαι στην Υπηρεσία 30 λεπτά πιο νωρίς
με προφορική Διαταγή), να κάνεις εκ
νέου αναφορά παραπόνων.
Για όλα τα ανωτέρω και σε κάθε περίπτωση που η Διοίκηση δεν συμμορφώνεται με τα σχετικά Π.Δ. και τις Δι-

ευκρινιστικά έγγραφα του Αρχηγείου
και εφόσον είσαι μέλος της Ένωσης
Αθηνών, να επικοινωνείς με την Ένωση
Αθηνών (τηλ. 2105236302) για περαι-

τέρω νομικές ενέργειες χωρίς οικονομική επιβάρυνση και την προστασία σου
από τυχόν εκδικητική συμπεριφορά της
Υπηρεσίας εις βάρος σου».

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ενημέρωση αντιπροσωπείας πολιτικού κόμματος
ην Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021, αντιπροσωπεία περιοχής Ηπείρου του Κ.Κ.Ε αποτελούμενη από την κα
Όλυ Τσουμάνη και τον κ. Δημήτρη Πιτσιάβα, επισκέφτηκε το γραφείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Ιωαννίνων, πραγματοποιώντας συνάντηση με μέλη του Δ.Σ.
Όπως ανακοίνωσε το σωματείο, συζητήθηκαν θέματα που
αφορούν τον κλάδο μας, όπως είναι η μη υλοποίηση από
πλευράς της κυβέρνησης σειράς προεκλογικών δεσμεύσεων
(επικίνδυνο-ανθυγιεινό, επίδομα παραμεθορίου, βαθμολόγιο κ.ά.) αλλά και ζητήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος όπως
ο εμβολιασμός, η ανάγκη παρουσίας της Αστυνομίας δίπλα
στον πολίτη, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και το προσφυγικό.

Τ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Άδικη η εξαίρεση τέκνων αστυνομικών από τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
νημερώσαμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ για το αίτημα της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Θεσσαλονίκης αναφορικά με την άδικη
εξαίρεση τέκνων αστυνομικών από την
εγγραφή τους στα Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης:
Κύριε Υπουργέ, μια ακόμη εξαίρεση
έρχεται να προστεθεί στην αστυνομική

Ε

οικογένεια σε μια περίοδο μάλιστα όπου
ο θεσμός αυτός θα έπρεπε να τύχει της
θετικής στήριξης από την πολιτεία ως
ελάχιστη αναγνώριση του έργου που
επιτελούμε καθημερινά σε όλα τα πεδία
της κοινωνίας και των αναγκών της.
Δυστυχώς, η μη συμμετοχή των τέκνων μας στα Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης των Δήμων της χώρας
μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ ως

απόρροια της γενικότερης εξαίρεσης
των δημοσίων υπαλλήλων από το πρόγραμμα σύμφωνα και με τα καταγγελλόμενα του εγγράφου της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης
μας εξομοιώνει με τον στενό δημόσιο
τομέα, όταν είναι ευρέως γνωστό πως
οι εργασιακές συνθήκες των ένστολων
δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να συγκρίνονται με αυτόν, καθώς αναφερόμα-

στε σε μεγέθη ανόμοια.
Κύριε Υπουργέ, το συνδικαλιστικό
μας κίνημα πιστεύει ακράδαντα πως
ανάλογες αποφάσεις της πολιτείας ιδίως
επί θεμάτων που στηρίζουν τον θεσμό
της οικογένειας θα πρέπει να ενισχύονται περαιτέρω και όχι να απαξιώνονται,
καθώς αποτελεί βασική υποχρέωση του
κράτος δικαίου αυτή η επιλογή, ιδίως δε
για την χώρα μας που σήμερα βιώνει

μια άνευ προηγουμένου υπογεννητικότητα που αποτελεί άλλωστε και το υπ’
αριθμ. ένα πρόβλημα.
Παρακαλούμε λοιπόν για την θεσμική
σας παρέμβαση προς τα συναρμόδια
υπουργεία ώστε να υπάρξει λύση τώρα
που βρισκόμαστε πριν την έναρξη της
νέας σχολικής περιόδου και κάθε οικογένεια καλείται να προβεί σε προγραμματισμό.

ΛΕΥΚΑΔΑ

20 μεταθέσεις εκ των οποίων οι μισές άνευ αιτήσεως

ην έντονη αντίδραση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λευκάδας προκάλεσαν οι
μεταθέσεις αστυνομικού προσωπικού και η
Ομοσπονδία μας διαβίβασε το σχετικό της έγγραφο
στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ:
Κύριε Αρχηγέ, η Ομοσπονδία μας έγινε αποδέκτης έντονης καταγγελίας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λευκάδας, όπου με σχετική ανακοίνωση εκφράζει την αγανάκτηση της αναφορικά
με τις εσωτερικές μεταθέσεις εντός της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας και μάλιστα με πρωτοβουλία
της υπηρεσίας, δίχως αυτό να αιτιολογείται επαρκώς σύμφωνα με το οργανόγραμμα και τις διατάξεις του π.δ. 100/2003.
Κύριε Αρχηγέ, επειδή το φαινόμενο αυτό τείνει

Τ

να καθιερωθεί στην ανωτέρω Διεύθυνση Αστυνομίας, παρακαλούμε όπως ενδελεχώς εξετάσετε τα
διαλαμβανόμενα του εγγράφου το οποίο και σας
κοινοποιούμε, προκειμένου να εκλείψουν πράξεις
της διοίκησης που φέρουν στοιχεία καταχρηστικής
άσκησης και απαξιώνουν το έργο και την προσφορά των συναδέλφων μας.
Το Δ.Σ του σωματείου μας που συγκλήθηκε την
27/08/2021 ανακοίνωσε ομόφωνα τα εξής: Με
έκπληξη διαπιστώνουμε και φέτος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το συμβούλιο μεταθέσεων της Δ.Α
Λευκάδας να πραγματοποιεί είκοσι (20) μεταθέσεις
συναδέλφων εκ των οποίων οι μισές άνευ αιτήσεως. Οι συγκεκριμένες μεταθέσεις σε συνδυασμό με
τον αυξημένο αριθμό αποσπάσεων –προσωρινών
μετακινήσεων των τελευταίων μηνών έρχονται να

διαταράξουν την ομαλή υπηρεσιακή ζωή των συνάδελφων, καθώς και την προσωπική τους ζωή και
φυσικά την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών οι
οποίες στενάζουν από την έλλειψη προσωπικού.
Έτσι δίνεται η εντύπωση ότι η διοίκηση δε μπορεί
να διαχειριστεί και να κατανείμει ορθά το προσωπικό. Χαρακτηριστική περίπτωση συναδέλφου ο
οποίος είναι αποσπασμένος αρκετούς μήνες στην
Υπηρεσία στην οποία αιτήθηκε να μετατεθεί και δεν
ικανοποιήθηκε το αίτημα του ενώ ταυτόχρονα συνεχίζονται οι αποσπάσεις του (αν και υφίσταται κενή
οργανική θέση της Υπηρεσίας που επιθυμεί ο συνάδελφος να μετατεθεί). Το σωματείο μας είναι αντίθετο στις ανωτέρω ενέργειες και (ειδικότερα στις
άνευ αιτήσεις μεταθέσεως με δαπάνες δημοσίου σε
μεταθέσεις εντός της Δ.Α. Λευκάδας.) Καλούμε τη

διοίκηση να σταματήσει την τακτική του διαίρει και
βασίλευε, και των ιδιότυπων ομηριών των συναδέλφων μέσω μεταθέσεων-αποσπάσεων-προσωρινών μετακινήσεων. Εκφράζουμε τη δυσαρέσκεια
του κατώτερου προσωπικού που ασκεί άρτια τα καθήκοντά του στην εκάστοτε Υπηρεσία που υπηρετεί
και εν μια νυκτί βρίσκεται μετατιθέμενος αποσπασμένος άνευ αιτήσεως του να ασκεί άλλα Υπηρεσιακά καθήκοντα. Οι συνάδελφοί μας αισθανόμενοι
διωγμένοι καταφεύγουν σε αποσπάσεις και λοιπές
μετακινήσεις εκτός της Δ.Α. Λευκάδας με αποτέλεσμα την έλλειψη προσωπικού, την αύξηση των κωλυόμενων και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργείται
ένας φαύλος κύκλος συνεχών αποσπάσεων –λοιπών μετακινήσεων εκ μέρους της Διοίκησης με
πρόσχημα την κάλυψη των Υπηρεσιακών αναγκών.
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ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΣ

ΕΝΩΣΕΙΣ

Ανάγκη λειτουργίας Τμήματος Μεταγωγών – Δικαστηρίων
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ε έγγραφό μας προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ τον καλέσαμε (13-7-21) να ανταποκριθεί στο αίτημα των Ενώσεων Αστυνομικών
Υπαλλήλων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης για την ίδρυση Τμήματος ΜεταγωγώνΔικαστηρίων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:
Κύριε Υπουργέ,
Η αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται του τομέα
μεταγωγής ποινικών κρατουμένων και όχι μόνο
χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης, καθόσον αναφερόμαστε σε μια αστυνομική και καθημερινή επιχείρηση που απαιτεί επαγγελματισμό και συντονισμό
προκειμένου να αποφευχθούν δυσχερείς καταστάσεις που εκ προοιμίου μπορεί να προκύψουν από
την εμπλοκή πολλών Διευθύνσεων Αστυνομίας
στην ανωτέρω Περιφέρεια.
Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των εκεί Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων και την ενημέρωση
των αρμοδίων Διευθύνσεων του Α.Ε.Α. μέσω σχετικών εγγράφων δεν υπήρξε έως σήμερα σχετική
πρόοδος, με επακόλουθο το υπό ίδρυση Τμήμα
Μεταγωγών- Δικαστηρίων στην πόλη της Κομοτηνής να εκκρεμεί με ότι αυτό συνεπάγεται.
Κύριε Υπουργέ,
Παρακαλούμε όπως το εύλογο αίτημα των Πρωτοβάθμιων Οργανώσεων μας τύχει θετικής έκβα-

Μ

σης, με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία των
αστυνομικών υπηρεσιών. Προς τούτο δε θα απαιτηθεί η θεσμική σας παρέμβαση και η συνεργασία
με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να
υιοθετηθεί το αίτημα που προβάλλεται μέσω της
επισυναπτόμενης αλληλογραφίας.

Η πρόταση των Ενώσεων

Ειδικότερα οι Ενώσεις Ροδόπης, Ορεστιάδας,
Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας και Αλεξανδρούπολης
στο έγγραφό τους τονίζουν:
Με προηγούμενο έγγραφο θέσαμε το ζήτημα της
πολυήμερης διαμονής ποινικών κρατουμένων, δικαιοδοσίας Κ.Κ. Κομοτηνής σε αστυνομικά κρατητήρια, το οποίο χάρη στα άμεσα αντανακλαστικά
του Υπουργείου μας λύθηκε τάχιστα. Επειδή όμως
φρονούμε πως ανάλογες καταστάσεις θα έρθουν
στο μέλλον, ως συνδικαλιστικές οργανώσεις θεωρούμε ηθική μας υποχρέωση τόσο απέναντι στους
συναδέλφους, αλλά και στην εύρυθμη λειτουργία
του Σώματος, να προτείνουμε μία λύση, η οποία
δεν είναι σε καμία περίπτωση ανέφικτη,
Με το υπ’ αριθ. 25/2011 Π.Δ. δημοσιεύτηκε το
ΦΕΚ 75/τ.Α΄/11-04-2011, σύμφωνα με το οποίο
ιδρύθηκε στην έδρα της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Ροδόπης το Τμήμα Μεταγωγών – Δικαστηρίων Κομοτηνής, το οποίο όμως ουδέποτε λειτούργησε, για
διάφορους λόγους, τους οποίους δεν είμαστε σε

θέση να γνωρίζουμε, αλλά και δεν άπτονται της
αρμοδιότητας μας.
Οι Ενώσεις της Περιφέρειάς μας θέλουν να τονίσουν την ανάγκη λειτουργίας του εν λόγω Τμήματος καθόσον φρονούμε ότι μια τέτοια Υπηρεσία
θα έχει εξαιρετική σημασία σε όλη την έκταση της
Περιφέρειας ΑΜ-Θ, με πολλά οφέλη όχι μόνο για
τις αστυνομικές υπηρεσίες αλλά και για τα σωφρονιστικά καταστήματα της Χώρας καθώς και τους
πολίτες. Ειδικότερα:
1ον: Θα απελευθερωθεί ικανός αριθμός συναδέλφων άλλων Αστυνομικών Υπηρεσιών που τώρα
απασχολούνται στις μεταγωγές κρατουμένων από
και προς τις Δικαστικές Αρχές, τα Νοσοκομεία, καθώς και την τήρηση της τάξης στους χώρους συνεδριάσεων των δικαστηρίων αλλά και τη φρούρηση καταδίκων – υποδίκων. Ο απεγκλωβισμός
από τις εν λόγω μεταγωγές θα ανακουφίσει κατά
πολύ τις ήδη υποστελεχωμένες Αστυνομικές Υπηρεσίες που θα προσηλωθούν στο κύριο έργο τους,
με τον αριθμό του ανθρώπινου δυναμικού που θα
απεμπλακεί, να επικεντρωθεί στο κύριο του καθήκον, που είναι η ασφάλεια των πολιτών.
2ον: Η οργανωμένη λειτουργία μιας τέτοιας
υπηρεσίας (Μεταγωγών) θα διασφαλίσεικαλύτερο
επίπεδο συνθηκών πολιτισμένης φύλαξης και μετακίνησης των κρατουμένων.
3ον: Θα συμβάλλει με την ύπαρξη της στην απο-

συμφόρηση των σωφρονιστικών καταστημάτων,
εφόσον θα στελεχωθεί με κατάλληλα εκπαιδευμένο
προσωπικό, οπότε μια μεταγωγή δεν θα χρειάζεται
πλέον για να πραγματοποιηθεί μακρό χρονικό διάστημα, εξορθολογίζοντας έτσι και το σύστημα μεταγωγών από φυλακή σε φυλακή, εφόσον θα ικανοποιείται το αίτημα της άμεσης μετακίνησης.
4ον: Θα διευκολύνει τη λειτουργία του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, εφόσον θα μεταγάγει και προς τα δικαστήρια, επαυξάνοντας μάλιστα
τα συναισθήματα προστασίας των πολιτών.
5ον: Θα συμβάλλει στην ανακούφιση της
Υποδ/νσης Μεταγωγών – Δικαστηρίων Θεσ/νίκης.
Τέλος, θα θέλαμε να εκφράσουμε και την πικρία
μας, καθώς η περιφέρεια μας, αν και στη δικαιοδοσία της διαθέτει Κατάστημα Κράτησης Κρατουμένων στην Κομοτηνή, είναι η μόνη που στην έδρα
της δεν λειτουργεί τμήμα μεταγωγών, όπως συμβαίνει σε όλα τα καταστήματα κράτησης της χώρας.
Μία τόσο ιδιαίτερη Περιφέρεια, όπως η δική μας,
χρήζει της ανάλογης μεταχείρισης, με την ενίσχυση
της να αποτελεί το κύριο μας αίτημα τα τελευταία
χρόνια.
Οπότε ενδεχόμενη λειτουργία του τμήματος μεταγωγών, αλλά και κάθε νέας υπηρεσίας, προϋποθέτει την επάνδρωση από εξωτερικές μεταθέσεις
και σε καμία περίπτωση εκ των έσω.

ΚΑΒΑΛΑ

Όλα λειτουργούν με τον «αυτόματο πιλότο»…
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καβάλας με έγγραφό της ζήτησε από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας να εφαρμόζει τους κανονισμούς του Σώματος όταν διατάσσονται μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού, όπως έγινε με την ενίσχυση της Υ.Α. Μυκόνου με Ομάδες Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας. Η Ομοσπονδία απευθύνθηκε στον Αρχηγό του Σώματος Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑ-

Η

ΡΑΜΑΛΑΚΗ, σημειώνοντας στο έγγραφό της:
Με έκπληξη και απορία ενημερωθήκαμε για τις
καταγγελίες της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Καβάλας, που αφορούν κατάφορη παραβίαση των
κανονισμών του Σώματος και το μη σεβασμό των
εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων μας.
Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο επισυναπτόμενο έγγραφο, διατάχθηκαν συνάδελφοί μας με
εύλογες οικογενειακές υποχρεώσεις να μετακι-

νηθούν άμεσα για τη Μύκονο, χωρίς να ληφθούν
αυτές υπόψη από τη διοίκηση και κυρίως χωρίς
να εξετασθεί το ενδεχόμενο να υπήρχαν ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των υπηρεσιακών
αναγκών, από άλλες περιοχές.
Πρόκειται δηλαδή για συνέχιση της ίδιας τακτικής που απαξιώνει τον αστυνομικό ως άνθρωπο με δικαιώματα και υποχρεώσεις, θέτει δε εν
αμφιβόλω συνολικά την αξιοπιστία των αποφά-

σεων της διοίκησης ενώ τορπιλίζει και την όποια
αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών.
Επειδή, όπως και ο ίδιος έχετε πολλές φορές
τονίσει, είναι μείζονος σημασίας η προστασία των
εργασιακών δικαιωμάτων του χαμηλόβαθμου
προσωπικού, δεν κατανοούμε τη σκοπιμότητα
αυτής της διαταγής, που την χαρακτηρίζει μάλλον
η ανευθυνότητα και ότι όλα λειτουργούν με τον
«αυτόματο πιλότο».

ΤΡΙΚΑΛΑ

Στρεβλώσεις στις αποσπάσεις και προσωρινές μετακινήσεις
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της
σχετικά με τη λειτουργία των ομάδων ΟΠΚΕ
και ΟΕΠΤΑ της Δ.Α. Τρικάλων. Οι ομάδες αυτές
που μαζί και με την ομάδα ΔΙ.ΑΣ. αποτελούν την
αιχμή του δόρατος της μάχιμης αστυνόμευσης
έχουν καταντήσει χώρος αναχωροαφίξεως αστυνομικών! Και γι’ αυτό υπάρχουν ευθύνες, όπως
επισημαίνει σε έγγραφό της που διαβιβάσαμε στην
Πολιτική Ηγεσία, τον νέο Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ και τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ.
Όπως τονίζει, οι ομάδες αυτές λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους μετακινούνται συχνά εκτός
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων είτε με αποσπάσεις, είτε με προσωρινές μετακινήσεις για έκτακτα
προβλήματα τοπικών κοινωνιών που ανακύπτουν
σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, Ναύπλιο, Εύ-
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βοια, Ρόδος κ.ά., ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο. Οι υπηρετούντες Αστυνομικοί σε αυτές τις ομάδες το έχουν αποδεχτεί. Όμως με ευθύνη του Διευθυντή της Δ.Α. Τρικάλων ο οποίος έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη στελέχωση αυτών,
στις ομάδες αυτές σχεδόν οι μισοί Αστυνομικοί που
υπηρετούν είναι αποσπασμένοι στα Τρίκαλα, με
αποτέλεσμα να μην μπορούν να αποσπαστούν εκ
νέου και ως εκ τούτου να αποσπώνται συνεχώς οι
ίδιοι και οι ίδιοι, λες και αυτοί είναι παιδιά ενός κατώτερου θεού! Στην περίπτωση μάλιστα της ΟΕΠΤΑ
Τρικάλων ο μόνος που μπορούσε να αποσπαστεί
είναι ο επικεφαλής της, χωρίς μάλιστα κάποια στιγμή να μπορεί να αντικατασταθεί, με αποτέλεσμα να
παρατείνεται συνεχώς ο χρόνος της προσωρινής
μετακίνησης του στη Ρόδο! Πέρα από τα ανωτέρω,
επιβαρυντικό ρόλο έπαιξε και το γεγονός ότι διατάχθηκε σε προσωπικό αυτών των ειδικών ομάδων
να μετακινηθεί εκτός Περιφερειακής Ενότητας Τρι-

κάλων μεμονωμένα -όχι σαν ομάδα- για μακρύ
χρονικό διάστημα, πράγμα που επιβάρυνε κι άλλο
τη λειτουργία των ομάδων.
Επειδή δεν μπορεί να συνεχίζεται άλλο αυτό η
κατάσταση, -απαιτούμε άμεσα την αναδιάρθρωση
των εν λόγω ομάδων με τη συμμετοχή προσωπικού
που θα μπορεί να μετακινείται εκτός Περιφερειακής
Ενότητας, απαιτούμε α) να μην διατάσσεται για κανέναν από το προσωπικό των εν λόγω ομάδων λόγω της ιδιαιτερότητας τους- η μεμονωμένη μετακίνηση εκτός ομάδας, β) από τη Διοίκηση να
αφουγκραστεί τα προβλήματα των συναδέλφων και
να δουλέψει με γνώμονα την επίλυση τους!
Τέλος, θα θέλαμε να απευθυνθούμε στην πολιτική και φυσική ηγεσία και να ζητήσουμε την αλλαγή της νομοθεσίας για τις αποσπάσεις και όταν
πρόκειται για αποσπασμένους για μακρά χρονική
περίοδο (π.χ. πάνω από 1 έτος) να μπορούν κανονικά να συμμετέχουν σε εκ νέου αποσπάσεις,

προκειμένου να “μοιράζεται” ισότιμα η καταπόνηση
του προσωπικού.
Η Ομοσπονδία απευθύνθηκε στην Ηγεσία, για το
αίτημά της τονίζοντας ότι το ανωτέρω θέμα δυστυχώς ταλανίζει το αστυνομικό προσωπικό της οικείας
Διεύθυνσης Αστυνομίας επί μακρόθεν. Η στελέχωση και συγκρότηση υπηρεσιών πρώτης γραμμής
προς αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγόντων αναγκών ανά την επικράτεια, δεν συμβαδίζει με τις
πραγματικές συνθήκες εργασίας που θα όφειλε η
υπηρεσία να διασφαλίζει, καθώς τα ίδια άτομα συνεχώς και αδιαλείπτως αποσπώνται εις βάρος του
οικογενειακού προγραμματισμού τους, με προέκταση βεβαίως αυτών των φαινομένων και στη μη εύρυθμη λειτουργία των κατά τόπους υπηρεσιών.
Ζητάμε τέλος να εξευρεθεί η μέγιστη εφικτή λύση
και να παύσουν οι όποιες στρεβλώσεις υπάρχουν,
δίδοντας έμφαση επ’ αυτού και στην υποβαλλόμενη
πρόταση της Πρωτοβάθμιας Οργάνωσής μας.
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ΛΑΡΙΣΑ

Βάλτε τέλος στις ανούσιες και επιζήμιες μεταγωγές
α προβλήματα από τις μεταγωγές που διατάσσονται κατόπιν εγγράφων της Υπηρεσίας
Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής κατέγραψε και ανέδειξε η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας, επιζητώντας την παρέμβαση της
Ομοσπονδίας για την επίλυσή τους. Ειδικότερα,
όπως αναφέρει στο έγγραφό της σύμφωνα με το
Άρθρο 72 του Ν.2776/ 1999 “Σωφρονιστικός
Κώδικας” και σε συνδυασμό με τα Άρθρα 144-154
του Π.Δ.141/1991 οι λόγοι μεταγωγής κρατουμένου είναι οι εξής: Α) προσωπικούς, οικογενειακούς,
εκπαιδευτικούς και για τοποθέτηση σε εργασία. Β)
υγείας Γ) δικονομικούς ή συναφείς Δ) σχετικούς με
την ομαλή λειτουργία το Καταστήματος Κράτησης.
Στη Γ΄ περίπτωση δικαιολογείται η μεταγωγή κρατουμένου για εμφάνιση σε ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα η Υπηρεσία Ασύλου της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
με έγγραφά της προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών
Πειραιά αιτείται την μεταγωγή εκατοντάδων ποινικών κρατουμένων από τα Καταστήματα Κράτησης
της Χώρας, προς το Κ.Κ. Κορυδαλλού, προκειμέ-
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νου εν συνεχεία να μεταχθούν στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου (ΕΑΔΠΠΚ), στην Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής για να πραγματοποιηθούν διοικητικές
ενέργειες που αφορούν τα αιτήματα ασύλου.
Σε ποσοστό 99% τα αιτήματα απορρίπτονται, οι
κρατούμενοι προσφεύγουν κατά της απορριπτικής
απόφασης και μετάγονται εκ νέου στο Κ.Κ. Κορυδαλλού, όπου θα μεταχθούν και 3η (!!!) φορά για
να τους επιδοθεί πλέον η οριστική απορριπτική
απόφαση της προσφυγής τους. Οι κρατούμενοι
που αιτούνται άσυλο είναι Αφγανοί, Πακιστανοί,
Ιρακινοί, Τούρκοι, Αιγύπτιοι και άλλων Εθνικοτήτων, οι οποίοι είναι έγκλειστοι στα Κ.Κ. είτε ως
Υπόδικοι Κακουργηματικών Αδικημάτων είτε εκτίουν πολυετείς καθείρξεις χωρίς κανείς τους να
πρόκειται να αποφυλακιστεί άμεσα.
Αν αναλογιστεί κανείς ότι στους 12.000 εγκλείστους των Κ.Κ. πάνω από το 60% είναι αλλοδαποί,
με το συντριπτικό ποσοστό που αιτούνται άσυλο να
είναι από τις προαναφερόμενες χώρες και προσθέσουμε ότι ο καθένας από αυτούς θα πρέπει να μεταχθεί τρείς (3) φορές στο Κ.Κ. Κορυδαλλού και
να επιστρέψει στο Κ.Κ. όπου κρατείται, προκύπτει

ότι θα μεταχθούν χιλιάδες κρατούμενοι για μόνο
μία από τις περιπτώσεις που δικαιολογείται μεταγωγή, δηλαδή προς Δημόσια Αρχή, η οποία στο
99% των περιπτώσεων θα απορρίψει το αίτημα του
μεταγόμενου! Θα πρέπει επίσης να προσθέσουμε
ότι όλοι αυτοί οι κρατούμενοι θα μεταχθούν από το
Κ.Κ. Κορυδαλλού στην Υπηρεσία Ασύλου! Άρα οι
Αστυνομικοί και τα οχήματα που θα απασχοληθούν
συνολικά, καθώς και τα χρήματα που θα δαπανηθούν μόνο για αυτές τις μεταγωγές, θα είναι πολλαπλάσια από όλες τις υπόλοιπες μεταγωγές για τις
οποίες ήδη υπήρχε δυσκολία πραγματοποιήσεώς
τους. Αρκεί ένας απλός έλεγχος των διαταγών συνοδείας του Τ.Μ.Δ. Λάρισας ώστε να διαπιστωθεί
ότι σχεδόν οι μισοί κρατούμενοι είναι αλλοδαποί
αιτούντες άσυλο.
Αναρωτιόμαστε λοιπόν: Για ποιο λόγο κρατούμενοι που εκτίουν πολυετείς ποινές κάθειρξης θα
πρέπει να εξεταστεί το αίτημα τους 5 ή 10 έτη π.χ.
πριν την αποφυλάκιση τους; Ο λόγος που επικαλούνται στο αίτημα τους θα ισχύει και θα υφίσταται
5 ή 10 έτη αργότερα; Πως είναι δυνατόν άτομα
που έχουν προβεί σε εγκληματικές πράξεις σε μια

Χώρα και έχουν καταδικαστεί γι’ αυτές, να έχουν
το δικαίωμα αίτησης ασύλου; Πώς γίνεται να αποδέχονται αιτήματα τα οποία κατά την πορεία της
εξέτασης του αιτήματος, στην προσωπική συνέντευξη σε ποσοστό 99% να απορρίπτονται; Δεν θα
έπρεπε να είναι αυστηρότερα και τα κριτήρια έλεγχου των αιτήσεων πριν την συνέντευξη και μεταγωγή του αιτούντα; Ζητάμε επιτέλους να κυριαρχήσει η λογική, με την άμεση παρέμβαση της Φυσικής και Πολιτικής Ηγεσίας, ώστε να σταματήσουν
αυτές οι ανούσιες μεταγωγές, με τους όποιους κινδύνους ελλοχεύουν, η κατασπατάληση οικονομικών πόρων, Αστυνομικού προσωπικού, καθώς και
η φθορά των πολύτιμων μεταγωγικών οχημάτων».
Η Ομοσπονδία, διαβίβασε το έγγραφο αυτό στον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ σημειώνοντας ότι στηλιτεύεται το
καθεστώς των μεταγωγών αλλοδαπών ποινικών
κρατουμένων από τα Καταστήματα Κράτησης προς
το αντίστοιχο του Κορυδαλλού και θα απαιτηθεί η
από κοινού προσπάθεια των δύο Υπουργείων ώστε
να εξευρεθεί λύση προς όφελος του Οργανισμού
που υπηρετούμε.

ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Προτάσεις για τη Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων- Αστυνομικού
Σταθμού Αερολιμένα Σκιάθου
τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ
ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες απευθύνθηκε η
Ομοσπονδία για τα αιτήματα της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας
αναφορικά με την λειτουργία – ίδρυση
Υπηρεσίας στο αεροδρόμιο της Σκιάθου:
Κύριε Αρχηγέ, ως γνωστόν, το τουριστικό προϊόν της χώρας μας που αποτελεί και την βαριά μας βιομηχανία,
απαιτεί γενναίες αποφάσεις ώστε και
από την δική μας πλευρά να καταβληθεί
η μέγιστη δυνατή προσπάθεια ενίσχυσης αυτού του μέτρου ιδίως σήμερα που
συνεισφέρει στην εθνική οικονομία
πολλαπλά οφέλη εν μέσω πανδημίας.
Παρότι το αεροδρόμιο της νήσου
Σκιάθου υπάγεται πλέον στην Γερμανική
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ενδιαφέροντος εταιρεία “Fraport” όπως
άλλωστε και πλείστα άλλα αεροδρόμια
που παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον
λόγω των πολλών αφίξεων- αναχωρήσεων επιβατών τουριστών κατά βάση εντούτοις, ουδεμία προσπάθεια έως σήμερα έχει καταβληθεί προκειμένου η οικεία
Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας να
μπορεί στο μέτρο του εφικτού να ανταποκριθεί στοιχειωδώς σε αυτό το μεγάλο
έργο, μένοντας επί της ουσίας με μια μικρή αστυνομική δομή επιπέδου Αστυνομικού Σταθμού να διαχειριστεί αυτή την
κατάσταση που δυνητικά θα μπορούσε
να εκθέσει διεθνώς τη χώρα μας.
Όλα αυτά βεβαίως εξειδικεύονται
πλήρως στο επισυναπτόμενο έγγραφο
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Μαγνησίας, η οποία πολύ σωστά ζητά

την αναγωγή επί της ουσίας του Αστυνομικού Σταθμού σε πολυδύναμο, με
γνώμονα πάντοτε την εύρυθμη λειτουργία και την έξωθεν καλή μαρτυρία του
Σώματος.
Κύριε Αρχηγέ,
Στην δική σας βούληση επαφίεται η
ανάληψη των ενεργειών αυτών ούτως
ώστε, σε συνεργασία με τα αρμόδια επί
του θέματος Υπουργεία αλλά και των
συναφών υπηρεσιών να υπάρξει πρόοδος επί της υποβαλλόμενης πρότασης,
με χρονικό ορίζοντα την επόμενη τουριστική περίοδο, όπου εκτιμούμε πως η
υλοποίηση αυτής της απόφασης θα συνεισφέρει τα μέγιστα στην λειτουργία,
στελέχωση και διαχείριση της προαναφερόμενης υπηρεσίας.
Στις 26-08-2021, όπως ανακοίνωσε

το σωματείο, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του πρόεδρου του κ. ΔΙΧΤΑ Ανάργυρου και του ειδικού γραμματέα κ. ΚΥΡΙΕΡΗ Κυριάκου με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ
Μιχαήλ με θέμα την ίδρυση νεοσύστατης
υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων- Αστυνομικού Σταθμού Αερολιμένα Σκιάθου.
Η συζήτηση αναπτύχθηκε σε ένα ιδιαίτερα φιλικό κλίμα, όπου αναλύθηκε η
προβληματική τρέχουσα κατάσταση που
διαδραματίζεται στον αερολιμένα Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, με έμφαση τη
δυσλειτουργία της Υπηρεσίας, την οικονομική επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου και την παραβίαση των όρων της
σύμβασης με την εταιρεία FRAPORT.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης διευκρινίστηκαν επίσης, τα οφέλη που πρόκειται

να αποκομίσει το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ, το
Α.Τ. Σκιάθου, αλλά και η Δ.Α. Μαγνησίας
γενικότερα, σε περίπτωση υλοποίησης
του αιτήματός μας. Σε αυτή τη πρόταση
και τις ιδέες μας η ανταπόκριση ήταν
ιδιαιτέρως θετική από πλευράς του Αρχηγού, υποσχόμενος ότι θα μελετήσει
προσωπικά και θα επιχειρήσει να ξεπεράσει τα κολλήματα που δυσχεραίνουν
τη πραγματοποίηση του ελπιδοφόρου
και συνάμα δίκαιου αιτήματός μας.
Το σωματείο μας δεν θα μείνει, ούτε
θα εφησυχάσει από την άκρως εποικοδομητικότατη συνάντηση με τον Αρχηγό, αλλά θα πραγματοποιήσει άμεσα
συναντήσεις με τους τοπικούς Υφυπουργούς και Βουλευτές του Νομού
μας, συνεχίζοντας τον αγώνα για την
επιτυχή ολοκλήρωση της πρότασής μας.

ΡΟΔΟΠΗ

Ωμή παραβίαση των Κανονισμών του Σώματος
τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ απευθύνθηκε η Ομοσπονδία με βάση καταγγελία
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης,
η οποία εκφράζει εύλογα ερωτήματα για αυθαίρετες
πράξεις της Δ.Α. Ροδόπης και τον καλεί να πράξει
τα δέοντα ώστε να ελεγχθούν πειθαρχικά οι υπαίτιοι και να αποκατασταθεί η νομιμότητα και το περί
δικαίου αίσθημα.
Ειδικότερα, όπως καταγγέλλει το Πρωτοβάθμιο
σωματείο μας, την 29η Ιουλίου 2021 συνεδρίασε
στην Κομοτηνή το Συμβούλιο Μεταθέσεων Υπαστυνόμων – Ανθυπαστυνόμων – Αρχιφυλάκων –
Υπαρχ/κων – Αστυφυλάκων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, χωρίς να έχει κληθεί να συμμε-
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τάσχει στην εν λόγω συνεδρίαση το εκλεγμένο μέλος του, όπως ρητά προβλέπεται από την ισχύουσα
νομοθεσία. Αντιθέτως, εντελώς αυθαίρετα κλήθηκε
άλλος αστυνομικός που ουδέποτε έχει εκλεγεί και
δεν συμπεριλαμβάνεται στον Πίνακα εκπροσώπων
για το συγκεκριμένο Συμβούλιο.
Παρακαλούμε να διερευνήσετε τις σοβαρότατες
αυτές καταγγελίες και να μας ενημερώσετε άμεσα
για τα αποτέλεσμα της έρευνας διότι πρόκειται καταφανώς για ωμή παραβίαση των Κανονισμών του
Σώματος και απαξίωση της λειτουργίας των θεσμικών του οργάνων. Ιδού ένα απόσπασμα από την
καταγγελία του σωματείου μας:
Κύριε Αρχηγέ, ως θεματοφύλακας της νομιμότητας στην Ελληνική Αστυνομία και με δεδομένη

την ιδιαίτερη ευαισθησία σας στο σεβασμό των θεσμών, στην τήρηση των Νόμων και στην διασφάλιση της ορθής και νομίμου λειτουργίας του Σώματος, απευθυνόμαστε σε εσάς, καταγγέλλοντας
το γεγονός και αιτούμενοι να προβείτε στις δέουσες ενέργειες, διενεργώντας τον προβλεπόμενο και
επιβεβλημένο υπηρεσιακό έλεγχο για τα καταγγελλόμενα και αποδίδοντας πειθαρχικές ευθύνες σε
κάθε τυχόν υπεύθυνο.
Θέτουμε τα στοιχεία που έχουμε στο Σωματείο
μας στη διάθεση αυτού που θα διενεργήσει την
Ε.Δ.Ε και είμαστε πρόθυμοι να εξεταστούμε ως
μάρτυρες, κατόπιν κλήσης. Εξυπακούεται ότι επιθυμούμε να ενημερωθούμε για το πόρισμα της
Ε.Δ.Ε. καθώς έχουμε έννομο συμφέρον, σύμφωνα

με τις καταστατικές μας διατάξεις, ως θεσμικοί εκπρόσωποι των μελών μας, αλλά και όσων εξ αυτών
οι αιτήσεις μετάθεσής τους κρίθηκαν από το συγκεκριμένο Συμβούλιο Μεταθέσεων .
Παράλληλα, αναμένουμε ενέργειες για την αποκατάσταση της νομιμότητας και τη διασφάλιση ότι
δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον παρόμοιες πράξεις αυθαιρεσίας, οι οποίες δημιουργούν πρόβλημα
στη νομιμότητα των αποφάσεων των θεσμοθετημένων οργάνων και προσβάλουν τον Νόμο, το
συνδικαλιστικό θεσμό και τους αστυνομικούς
υπαλλήλους, τα δικαιώματα των οποίων θεσμικά
υπηρετούμε και δεν θα επιτρέψουμε να γίνει καμία
έκπτωση, καθώς κατακτήθηκαν με σκληρούς και
διαχρονικούς αγώνες της Ομοσπονδίας μας.
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εκΚΕΝΤΡΙκός

Από χίλια κύματα πέρασε η απόφαση για
τη διοργάνωση του 31ου εκλογοαπολογιστικού συνεδρίου στις 30 και 31 Οκτωβρίου
2021. Οι αναβολές επί αναβολών εξαιτίας των
υγειονομικών μέτρων, δεν ήταν ό,τι καλύτερο για
την Ομοσπονδία μας. Όπως έχει τονίσει και ο
Πρόεδρος αυτής, κ. Γρηγόρης Γερακαράκος, τα
συνέδρια, οι συνελεύσεις, ο διάλογος και τα επιχειρήματα είναι το οξυγόνο του συνδικαλιστικού
μας κινήματος.

Με την εμπειρία που μας αφήνει πλέον
πίσω της και η πανδημία, οι αρμόδιοι
οφείλουν να συμμεριστούν την αγωνία μας.
Αναμένουμε πολλές νομοθετικές ρυθμίσεις για
θεσμικά, οικονομικά, εργασιακά και ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά μας αιτήματα. Θα είναι
μια θετική εξέλιξη, ευθυγραμμισμένη με τις
προσδοκίες όλων των αστυνομικών.
Η υγειονομική κρίση εξακολουθεί να
απαιτεί τη λήψη εκτάκτων μέτρων ιδίως
για όσους δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί. Περίπου
1.000.000 συμπολίτες μας είναι η κρίσιμη μάζα
του πληθυσμού που θα παίξει καθοριστικό ρόλο
για τις επιπτώσεις του Covid-19 από δω και πέρα.
Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει τους ελέγχους
όπως επιτάσσει το υπηρεσιακό καθήκον.
Η κοινωνία μας, όπως αποδεικνύεται
από πολλά γεγονότα, ενώ θέλει τον
αστυνομικό φύλακα και προστάτη της, αφήνεται να επηρεάζεται εύκολα και πολλές φορές
να στρέφεται, συλλήβδην, όχι μόνο κατά του
αστυνομικού θεσμού, αλλά και εξατομικευμένα,
εναντίον χαμηλόβαθμων αστυνομικών υπαλλήλων. Είναι μια παράμετρος που πρέπει να απασχολήσει την ηγεσία.
Αλλαγές προωθούνται από την πολιτική
και φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας σε μια προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων υποστελέχωσης των υπηρεσιών. Όσο
όμως δεν λαμβάνονται αποφάσεις για γενναίες

Έγραψε ιστορία

«Μια ακόμη γυναικοκτονία.
Μια ακόμα ζωή χάθηκε.
Μια ακόμα γυναίκα θύμα.
Όσο μένουμε στις διαπιστώσεις,
οι αριθμοί μεγαλώνουν»

Φώφη Γεννηματά
Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής

Ο Υπαρχ/κας (289645) ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Φώτιος του Κων/νου, συμμετέχοντας στο 39ο
«Σπάρταθλον», διένυσε την απόσταση Αθήνα - Σπάρτη και πέτυχε να τερματίσει στην
1η θέση μετά από 21 ώρες 57 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα. Ταυτόχρονα πέτυχε την
πρώτη ελληνική νίκη έπειτα από 23 χρόνια, ενώ η επίδοσή του καταγράφεται ως η 5η
καλύτερη σε όλους τους αγώνες «Σπάρταθλον».
Πολύ σωστά, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας, ζήτησε από τον Αρχηγό
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ Καραμαλάκη να μεριμνήσει ώστε ο
συνάδελφός μας να ενταχθεί στην Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ελληνικής Αστυνομίας, προκείμενου να μπορεί απερίσπαστος να προπονείται και να μας
δίνει επιτυχίες όπως αυτή στο «Σπάρταθλον» που πλέον έγραψε ιστορία.
προσλήψεις αστυφυλάκων μέσω του συστήματος
των πανελληνίων εξετάσεων και αναζητούνται άλλες λύσεις, το πρόβλημα θα παραμένει και κυρίως
θα διογκώνεται.
Ορισμένα πολιτικά κόμματα προσεγγίζουν τις όποιες αλλαγές στα οργανογράμματα της αστυνομίας με μικροπολιτικές
σκοπιμότητες ενώ πρέπει να υπάρξει μια σοβαρή συζήτηση ώστε να υπάρξει μια αναγκαία
συμφωνία. Σε μια «βίβλο», όπως την ονόμασε
το υπουργείο, που θα αναφέρεται σε μια εθνική στρατηγική για τη λειτουργία της αστυνομίας. Δεν μπορεί κάθε κόμμα να διεκδικεί για
τον εαυτό του τη «μαγική συνταγή» και ο

αστυνομικός στο τέλος - τέλος να νιώθει διαρκώς ανασφαλής και απροστάτευτος.
Μεγάλες προκλήσεις θα αντιμετωπίσει τα
επόμενα χρόνια ο μηχανισμός Πολιτικής
Προστασίας της χώρας εξαιτίας της κλιματικής
κρίσης. Η εμπλοκή της Ελληνικής Αστυνομίας
στον σχεδιασμό της προστασίας του πληθυσμού
προφανώς και δεν μπορεί να γίνεται στο πόδι.
Απαιτείται έγκαιρη μελέτη – πρόβλεψη των πιθανών κινδύνων και φαινομένων έτσι ώστε σε κάθε
ακραίο καιρικό φαινόμενο η επέμβασή της να γίνεται αποτελεσματικά και με ασφάλεια για το ίδιο
το αστυνομικό προσωπικό. Η τραγωδία στο Μάτι,
ας γίνει επιτέλους μάθημα για όλους.

«Με αίσθημα τιμής επισκέφθηκα
την βάση της θρυλικής
Ομάδας Ζήτα η οποία ευρισκόμενη
από συστάσεώς της
στην εμπροσθοφυλακή
της αστυνόμευσης έχει γράψει
ιστορία με τις επιτυχίες της».

Ιωάννα Γκελεστάθη
Επικεφαλής Θεματικού Τομέα Προστασίας
του Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας

ΑΤ-ΑΞΙΕΣ

Περί αναδιαρθρώσεων
ο ερώτημα «τι αστυνομία θέλουμε» που τέθηκε από την Ομοσπονδία μας επιτακτικά
πριν από δέκα χρόνια περίπου, δυστυχώς,
δεν έχει απαντηθεί ακόμα. Και δεν έχει απαντηθεί
επειδή τα ζητήματα της δημόσιας τάξης, εξακολουθούν να διχάζουν και να αποτελούν αντικείμενο εύκολης κριτικής και οξείας πολιτικής αντιπαράθεσης.
Αντί να υπάρχει πολιτισμένος διάλογος και ανταλλαγή επιχειρημάτων σε επίπεδο πολιτικών
κομμάτων και κοινωνίας, δεσπόζουν οι κοκορομαχίες και οι λαϊκισμοί κάθε φορά που μια κατάσταση, αρνητική για την αστυνομία, κυριαρχεί στο
δημόσιο λόγο.
Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προ καιρού είχε ανακοινώσει ότι επίκεινται σχέδια ανα-

Τ

διάρθρωσης των Υπηρεσιών, ενώ έκτοτε βλέπουν
το φως της δημοσιότητας διάφορα σενάρια περί
μεγαλεπίβολων και πολλά υποσχόμενων αλλαγών. Συνήθως διαψεύδονται από τις εξελίξεις…
Πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας είναι η σύσταση διακομματικής επιτροπής η οποία πρέπει να
καταγράψει τις παθογένειες του αστυνομικού συστήματος στη χώρα μας, μέσα από επιστημονική
τεκμηρίωση και σοβαρό διάλογο.
Από αυτή τη διαδικασία θα προκύψει και το νέο
μοντέλο της αστυνομίας που θέλουμε, ο νέος προσανατολισμός με την κατάλληλη εκπαίδευση πανεσπιστημιακού επιπέδου, το νέο καθηκοντολόγιο
χωρίς τα πάρεργα του αστυνομικού προσωπικού
και κυρίως το εύρος και η σύνθεση του αστυνομι-

κού προσωπικού, που θα υπηρετεί την κοινωνία με
αποτελεσματικό επαγγελματισμό και κοινωνική
αναγνώριση.
Οι μεγάλες προκλήσεις των τελευταίων ετών η αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης, αλλά
και της πανδημίας, η αντιπαράθεση για το πανεπιστημιακό άσυλο, είτε με τις καταλήψεις, είτε άλλα μεμονωμένα περιστατικά που εκθέτουν την
αστυνομία, ενώ δεν είναι εκείνη υπεύθυνη, οι μεταλλάξεις του οργανωμένου εγκλήματος και η
διαπλοκή του με διεφθαρμένους θύλακες του δημοσίου - είναι τα βασικά ποιοτικά στοιχεία που
επιβάλλουν σε όλους να δουν με νέο βλέμμα την
εξέλιξη των αστυνομικών μας πραγμάτων.
Όπως ξέρουμε, η αστυνομία βρίσκεται πάντα

στο μάτι του κυκλώνα, είτε φταίει, είτε δεν φταίει
κάποιος δικός της. Το ανάθεμα πέφτει συνήθως
στις πλάτες των χαμηλοβάθμων και κανείς πάνω
από αυτόν, δεν αναλαμβάνει την ευθύνη.
Εμείς, ως Ομοσπονδία, για άλλη μια φορά σταθήκαμε δίπλα στους συναδέλφους μας και είπαμε
τα πράγματα με τα’ όνομά τους, όποτε χρειάστηκε
να το κάνουμε.
Έχει όμως τεράστιες ευθύνες το πολιτικό σύστημα για τη διαμορφωμένη κατάσταση. Φταίνε
πολλοί για τα οργανωτικά προβλήματα και τις ελλείψεις, για την παρωχημένη εκπαίδευση και την
επιχειρησιακή επάρκεια, φταίνε και για το χαμηλό
ηθικό, φταίνε και για την απαξίωση που εισπράττει
ολόκληρο το αστυνομικό σώμα.

