
ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ: Προτάσεις
υπάρχουν, βούληση και
κονδύλια απαιτούνται � 3

Oι προτάσεις της Ομοσπονδίας 
μας για την εκπαίδευση 
λαμβάνουν «σάρκα και οστά» � 13

ΠΕΑΛΣ: Τίποτε δεν μας χαρίζεται, 
με τον αγώνα κατακτάμε 
το δίκιο μας! � 5

(Αστυνομικού προσωπικού κάθε βαθμίδας)
Μηνιαία έκδοση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλωνwww.poasy.grΟκτώβριος-Νοέμβριος 2021

Τεύχος 145 / Κ3077

Τα νέα συνδικαλιστικά
μας όργανα � 9

Το ψήφισμα 
του 31ου 
συνεδρίου � 10-11

Δίκαια αιτήματα 
για άμεση αποδοχή 
και επίλυση � 2

Επίδοση δικογράφων
μέσω gov.gr � 3

Απαγόρευση εισόδου
ανεμβολίαστων
Αστυνομικών 
σε Νοσοκομεία � 16

Καταργούνται 
τα 30 έτη 
για το εφάπαξ � 5

Νέα εκταμίευση
προσωπικών δανείων
από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. � 16

Καθυστερεί 
η απεμπλοκή 
από τις ακούσιες
νοσηλείες � 16

Ανάλυση 
του νέου
βαθμολογίου
του Δημήτρη
Καραγιαννόπουλου

Τα θετικά αποτελέσματα 
των ενεργειών μας μέσα 
στις πρωτόγνωρες συνθήκες
της πανδημίας

� 14 � 12

Μεταρρυθμίσεις
στην Ελληνική
Αστυνομία

Καταλυτική
απάντηση 
για τον
εκδημοκρατισμό
της αστυνομίας

� 4 � 4

Θα αλλάξουμε την
Ελληνική Αστυνομία
Θα αλλάξουμε την

Ελληνική Αστυνομία

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ 31ου ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ.
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Τα ενυπόγραφα άρθρα 
δεν εκφράζουν υποχρεωτικά 

τις θέσεις της ιδιοκτησίας
ή της σύνταξης 

της «Νέας Αστυνομίας».

Συναδέλφισσες,
συνάδελφοι
Το 31ο πανελλαδικό
συνέδριο της Ομοσπονδίας
μας, μίλησε. Έστειλε ηχηρά
μηνύματα με πολλούς
αποδέκτες. Στο εσωτερικό
του συνδικαλιστικού μας
κινήματος, στην Υπηρεσία,
στην Κυβέρνηση και 
στην Κοινωνία. 
Η ανανέωση της εντολής στο
νέο, ανανεωμένο, Διοικητικό
Συμβούλιο, ανεβάζει τον πήχη
των προσδοκιών αλλά και
της ευθύνης που επωμίζονται
όλοι όσοι εξελέγησαν σε
υπεύθυνες θέσεις.
Στο επικαιροποιημένο
διεκδικητικό μας πλαίσιο
αποτυπώνονται οι αγωνίες
του αστυνομικού
προσωπικού, τα αιτήματα και
τα οράματά του για μια
καλύτερη Ελληνική
Αστυνομία. Είναι χρέος όλων
μας να αγωνιστούμε προς
αυτήν την κατεύθυνση.

S M S ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
Ο Ντέιβιντ Πέρι, ο οδηγός του ταξί που τυλίχθηκε στις φλόγες έξω από το Νοσοκομείο Γυναικών του Λίβερπουλ, χαρακτηρίστηκε "Ήρωας" καθώς
με τις ενέργειές του φέρεται να αποσόβησε τρομοκρατική επίθεση.
Σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να κλείδωσε τις πόρτες όταν διαπίστωσε ότι ο επιβάτης ήταν καμικάζι και ετοιμαζόταν για βομβιστική επίθεση.

Διανύουμε ήδη μια από τις χειρότερες
περιόδους της πανδημίας του Covid-
19. Βρισκόμαστε στο κατώφλι του

επερχόμενου χειμώνα και δυστυχώς όλες οι
προβλέψεις είναι δυσοίωνες, αφού οι θάνα-
τοι ήδη ξεπερνούν τους 100 (!) ανά ημέρα
ξανά, ενώ οι διασωληνωμένοι συμπολίτες
μας, ξεπερνούν τους 600 στις ΜΕΘ.

Η κατάσταση αυτή έχει φέρει, όχι μόνο το
Σύστημα Υγείας, αλλά και ολόκληρη την Κοι-
νωνία, συμπεριλαμβανομένου και του αν-
θρώπινου δυναμικού της Ελληνικής Αστυνο-
μίας, σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.

Το ΕΣΥ συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη
ενάντια στην πανδημία. Οι αστυνομικοί συ-
νεχίζουμε ακούραστα τη μάχη στο πλευρό της κοινω-
νίας, αλλά αν και έχουμε υποστεί πολλαπλές αναστο-
λές των αδειών μας τα τελευταία δυο χρόνια, με κοινό
παρανομαστή την υπερεργασία και δεν αμειβόμαστε
καν, για το σύνολο της παρεχόμενης νυχτερινής ερ-
γασίας, εντούτοις η Κυβέρνηση δεν μας ενέταξε σε αυ-
τά που ανακοινώθηκαν χθες για τους υγειονομικούς
–και που καλώς έπραξε γι’ αυτούς. Είναι μια κίνηση
που κατά την άποψή μας δεν αναγνωρίζει δυστυχώς
ούτε τις προσπάθειες ούτε τον κόπο των αστυνομικών.

Για την αδιαμφισβήτητα σταθερή και αναντικατάστα-
τη προσφορά του Αστυνομικού Προσωπικού σε όλες
τις κρίσεις που έχει βιώσει η Χώρα τα τελευταία χρόνια,

συμπεριλαμβανομένης και της κάτω από δραματικές
συνθήκες, διαρκώς εξελισσόμενης υγειονομικής κρί-
σης, αξιώνουμε:

α) Την άμεση τροποποίηση του σχετικού νομοθετι-
κού πλαισίου, για την πληρωμή όλων των δεδουλευ-
μένων ωρών νυχτερινής απασχόλησης.

β) Τη θεσμοθέτηση οικονομικής επιβράβευσης,
όλων των εμπλεκομένων Συναδέλφων στη διαχείριση
κρίσεων, πολύ δε περισσότερο εξαιτίας και αυτής τού-
της της νέας υγειονομικής έκρηξης του covid 19.

γ) Την αναγνώριση της επικινδυνότητας του επαγ-
γέλματός μας.

δ) Ένα δίκαιο μισθολόγιο που θα ανταποκρίνεται
στην διαρκή προσφορά και το έργο του Αστυνομικού

Επαγγέλματος.
Ο Αστυνομικός είναι αναπόσπαστο μέρος

της κοινωνίας, εργάζεται και προσφέρει για
τον Πολίτη και αυτό θα πρέπει να το αντιλη-
φθούν όλοι διότι κερδισμένη θα είναι και η
Κοινωνία και η Αστυνομία.

Αναμένουμε επομένως από τον κ. Πρω-
θυπουργό να επανεξετάσει την απόφασή του
και να αναγνωρίσει εμπράκτως το ότι οι
Αστυνομικοί είναι παντού και φέρουν επιτυ-
χώς εις πέρας κάθε αποστολή που τους
ανατίθεται για την Πατρίδα και τους Πολί-
τες.

Οι κυβερνητικές παροχές
Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τα ακόλουθα μέτρα:
1. Όπως το 2020, έτσι και εφέτος 100.000 ενεργοί

υγειονομικοί του ΕΣΥ θα ενισχυθούν με έκτακτη κα-
ταβολή μισού μισθού, δηλαδή μέσο ποσό ύψους 900
ευρώ θα τους αποδοθεί αμέσως μέσα στο Δεκέμβριο.

2. Όλοι οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα λάβουν πρόσθετο
βοήθημα 250 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ακόμη για
κάθε μέλος της οικογένειας. Αυτό αφορά 800.000
συμπολίτες μας που θα δουν μεγαλύτερη την επόμενη
σύνταξή τους. 

3.Το ίδιο επίδομα θα δοθεί σε 173.000 πολίτες με
αναπηρία. Πρόκειται για τους δικαιούχους του Οργα-
νισμού Πρόνοιας.

Δίκαια αιτήματα 
για άμεση αποδοχή και επίλυση

Ανακοίνωση – παρέμβαση της Ομοσπονδίας μετά την κυβερνητική εξαγγελία 
για παροχή οικονομικού επιδόματος, που δεν περιλαμβάνει και τους αστυνομικούς
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Η ατζέντα του μήνα

Όταν η εργασία 
είναι χαρά, 

η ζωή είναι ωραία. 
Όταν η εργασία 
είναι καθήκον, 

η ζωή είναι σκλαβιά.

Μαξίμ Γκόρκι, 
Ρώσος συγγραφέας

1868-1936

“

”
Προτάσεις υπάρχουν, 

βούληση και κονδύλια απαιτούνται

30/31-10-2021 
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 31ου Πανελ-
λαδικού Συνεδρίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. με υποδειγ-
ματική τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων
και τη συμμετοχή 650 αντιπροσώπων. 

08-11-21
Μετά τη διεξαγωγή του 31ου Συνεδρίου και την
εκλογή του νέου 27μελούς Διοικητικού Συμ-
βουλίου, συγκροτήθηκε αυτό σε Σώμα και προ-
έβη στην εκλογή του νέου Προεδρείου και της
νέας Εκτελεστικής Γραμματείας.

05-11-21
Ένα ακόμη διαχρονικό αίτημα της Ομοσπον-
δίας μας υλοποιείται με την υπ’ αριθ.
8000/28/40-δ΄ Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ B΄
5123 - 05.11.2021) και δίνεται τέλος στο
Γολγοθά εκατοντάδων συναδέλφων που είχαν
εγκλωβιστεί με τα 30 έτη ασφάλισης ΤΑΠΑΣΑ
για την χορήγηση του εφάπαξ.

10-11-21
Αίτημα προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυ-
νομίας για τη διερεύνηση των κριτηρίων με βά-
ση τα οποία συντελείται η ψηφιοποίηση του αρ-
χείου αδειών κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων
από τις κατά τόπους υπηρεσίες Τροχαίας αλλά
και τα Αστυνομικά Τμήματα μεικτής αρμοδιό-
τητας, σε ολόκληρη την επικράτεια, ώστε η όλη
διαδικασία να αποβεί χρήσιμη και αποτελεσμα-
τική.

10-11-21
Ζητήσαμε από τον Αρχηγό της Ελληνικής

Αστυνομίας να εξετάσει τα παράπονα που δια-
τυπώνονται αναφορικά με τη μη έγκριση υπο-
μνημάτων οδοιπορικών εξόδων, εξαιτίας λαν-
θασμένων χειρισμών των υπευθύνων των Πο-
λυιατρείων Θεσσαλονίκης.

11-11-21
Την άμεση παρέμβαση της Ομοσπονδίας μας
προκάλεσε η απαξιωτική για τον αστυνομικό,
αναφορά, σε βιβλίο της Νεοελληνικής Γλώσσας
της Γ’ Γυμνασίου. Μετά από παρέμβασή μας
προς την Υπουργό Παιδείας δόθηκε η διαβε-
βαίωση ότι το εν λόγω κείμενο θα αποσυρθεί.

13-11-21
Ζητήσαμε από τον  Αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑ-
ΛΑΚΗ την παράταση του χρόνου διάνυσης
βραχείας αδείας έτους 2021 έως και την 31-
03-2022.

22-11-21
Με νέα παρέμβασή μας προς τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩ-
ΡΙΚΑΚΟ, τον Υπουργό Υγείας κ. Αθανάσιο
ΠΛΕΥΡΗ και τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κων-
σταντίνο ΤΣΙΑΡΑ ζητήσαμε να ρυθμιστεί επι-
τέλους το πρόβλημα με την εμπλοκή της αστυ-
νομίας στις ακούσιες νοσηλείες πασχόντων
ατόμων.

23-11-21
Καλέσαμε τον Πρωθυπουργό της χώρας, με
αφορμή τις παροχές που εξήγγειλε, να μην
εξαιρεί το αστυνομικό προσωπικό, αλλά να
προβεί άμεσα στην επιβράβευσή του για τις πα-
ρεχόμενες επιπλέον υπηρεσίες λόγω και της
πανδημίας.

Οι συνθήκες εργασίας και κράτησης
στην Υποδιεύθυνση Μεταγωγών - Δι-
καστηρίων Θεσσαλονίκης, ήταν το αν-

τικείμενο της παρέμβασής μας προς τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ και τον Αρχηγό Ελληνικής
Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑ-
ΛΑΚΗ με βάση τις καταγγελίες της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.

Με σχετικό έγγραφό της προς την Ομοσπον-
δία μας, αναδεικνύει για άλλη μια φορά πολύ
εμπεριστατωμένα τα προβλήματα και τις αγω-
νίες του αστυνομικού προσωπικού που απα-
σχολείται στην Υποδιεύθυνση Μεταγωγών –
Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης.

Με αφορμή το τραγικό περιστατικό αυτοχει-
ρίας κρατουμένου και την αντίδραση της διοί-
κησης να ενεργοποιήσει άκριτα το μέτρο της
διαθεσιμότητας, το σωματείο μας επισημαίνει ότι
αυτό που προέχει είναι η επίλυση των προβλη-
μάτων εκείνων που γεννούν νέα προβλήματα
και όχι η τιμωρητική τακτική των διοικούντων.

Επειδή, πρόκειται για σοβαρές καταγγελίες
που άπτονται της ορθής λειτουργίας της Υπη-
ρεσίας, αλλά και της τήρησης των εργασιακών
δικαιωμάτων των συναδέλφων μας, παρακα-
λούμε όπως εξετάσετε σοβαρά τα διαλαμβανό-
μενα στο έγγραφο του σωματείου μας, ώστε το
ενδιαφέρον της διοίκησης να στοχεύσει στην
επίλυση των γενεσιουργών αιτίων των προβλη-

μάτων και να μην εξαντλείται κάθε φορά στην
αναζήτηση εξιλαστήριων θυμάτων.

Άλλωστε, το όλο ζήτημα έχει απασχολήσει
στο παρελθόν και τον Συνήγορο του Πολίτη με
τη σαφή επισήμανσή του ότι «ο εν λόγω χώρος
κρίνεται ακατάλληλος τόσο ως χώρος κράτη-
σης αλλά και ως χώρος εργασίας του αστυνο-
μικού προσωπικού καθώς οι συνθήκες είναι
ιδιαιτέρως επιβαρυντικές για όλους».

Προτάσεις επομένως υπάρχουν, βούληση και
κονδύλια απαιτούνται για την αλλαγή της προ-
βληματικής αυτής κατάστασης, όπως δεσμευ-
τήκαμε να πράξουμε και στο πρόσφατο 31ο
συνέδριο της Ομοσπονδίας μας με στόχο μια
καλύτερη αστυνομία στη χώρα μας.

Επίδοση δικογράφων μέσω gov.gr

ΗΈνωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαν-
νίνων, επαναφέρει το αίτημα του συνδι-
καλιστικού μας κινήματος για τον εκσυγ-

χρονισμό της διαδικασίας επίδοσης δικογράφων,
στο πλαίσιο του εμπλουτισμού της νέας ηλεκτρο-
νικής εφαρμογής gov.gr η οποία στοχεύει στην
πάταξη της γραφειοκρατίας και στη διευκόλυνση
των πολιτών.

Όπως τονίζει η Ομοσπονδία μας προς τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ με βάση τα όσα καταγγέλλει το
σωματείο μας, η Ελληνική Αστυνομία, συμμετέ-
χοντας σε αυτή τη διαδικασία με διάφορες εφαρ-
μογές, ανακουφίζει το έργο των αστυνομικών και
συμβάλει στη γενικότερη κυβερνητική κατεύθυν-
ση. Γι΄ αυτό πρέπει άμεσα η πολιτική ηγεσία να
πράξει τα δέοντα προκειμένου το «πάρεργο» της
επίδοσης δικογράφων, να αποτελεί σύντομα πα-
ρελθόν.

Ειδικότερα, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Ιωαννίνων, σημειώνει ότι «η πρόσφατη έναρξη
λειτουργίας της διαδικασίας Ψηφιακής Βεβαί-
ωσης Εγγράφου και Ιδιωτικού συμφωνητικού μέ-

σω του gov.gr αποτελεί το πρώτο και κυριότερο
βήμα, για την υλοποίηση της εξαγγελίας του
υπουργού αναφορικά με την παύση της βεβαί-
ωσης γνήσιου της υπογραφής από 1/1/2022
στα Αστυνομικά Τμήματα. Η ανωτέρω πρωτοβου-
λία, εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλάνο, προκει-
μένου περισσότεροι συνάδελφοι από υπηρεσίες
γραφείου, όπου αναγκαστικά απασχολούνται σή-
μερα, να διατεθούν στην πραγματική τους απο-
στολή, δηλαδή στην αστυνόμευση. Προς αυτή την
κατεύθυνση η Ένωσή μας θα ήθελε να σας ενη-
μερώσει για την πρότασή της αναφορικά με την
απεμπλοκή μας από την Επίδοση δικογράφων. 

Πρόκειται για ένα πάρεργο - για μια παθογέ-
νεια δεκαετιών, που δυστυχώς κανείς μέχρι σή-
μερα δεν μπήκε σε διαδικασία, προκειμένου να
την διορθώσει, παρά το γεγονός ότι απασχολείται
μεγάλος αριθμός συναδέλφων, εις βάρος της κύ-
ριας αποστολής του. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη
ότι το σύνολο των πολιτών ,υποχρεωτικά μέσω
της ηλεκτρονικής του αλληλογραφίας (E-mail),
συναλλάσσεται με την Εφορία για τα φορολογικά
του ζητήματα, λαμβάνοντας γνώση με ηλεκτρο-

νικό τρόπο, μεταξύ άλλων, εγγράφων για οφει-
λές, φορολογικής του ενημερότητας, ΕΝΦΙΑ κλπ.
Αφού λοιπόν συμβαίνει αυτό για ένα πολίτη για
τα οικονομικά του ζητήματα, δεν θα ήταν παρά-
λογο κάτι αντίστοιχο να συμβεί και για τις δικα-
στικές του υποθέσεις. 

Κύριε Υπουργέ, η εξέλιξη της τεχνολογίας και
των αλμάτων που έχουν γίνει την τελευταία διετία
στην Χώρα μας, στο κομμάτι της ψηφιακής δια-
κυβέρνησης, σε συνδυασμό με την βούλησή σας
για σημαντικές αλλαγές στο σώμα της Ελληνικής
Αστυνομίας αποτελούν την ευκαιρία προκειμένου
στρεβλώσεις και παθογένειες δεκαετιών να διορ-
θωθούν προς όφελος, κυρίως της κοινωνίας, η
οποία θέλει τον Αστυνομικό δίπλα της, στο δρό-
μο, για την εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας.
Εφόσον υπάρξει ο συντονισμός του Υπουργείου
μας, με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουρ-
γείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο κομμάτι της
απεμπλοκής μας από τις επιδόσεις δικαστικών εγ-
γράφων, είμαστε σίγουροι, ότι αυτό που μέχρι
χτες έμοιαζε ουτοπικό, τίποτα δεν θα το εμποδίσει
να αποτελέσει την αυριανή πραγματικότητα».

Αυτό που μέχρι χτες έμοιαζε ουτοπικό, τίποτα δεν θα το εμποδίσει να αποτελέσει 
την αυριανή πραγματικότητα...

Η χρησιμότητα του
εμβολίου είναι
αδιαμφισβήτητη. 
Είναι το μοναδικό
όπλο 
της επιστήμης κατά 
του Covid-19 και 
έχει διασώσει την
ανθρωπότητα από 
μια φονική πανδημία 
που αφήνει πίσω της 
εκατόμβες νεκρών
5.000.000 σε όλο 
τον κόσμο, ήδη. 
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Τάκης Θεοδωρικάκος: 
Μεταρρυθμίσεις στην Ελληνική Αστυνομία

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν
από τον Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη κ. Τάκη Θεοδωρι-

κάκο, αναφορικά με το πόρισμα για
την επιχειρησιακή αξιολόγηση της
δράσης της ΕΛ.ΑΣ. στο αιματηρό πε-
ριστατικό του Περάματος, «όσα έγι-
ναν ως τώρα σε επίπεδο δικαστικής
και πειθαρχικής διερεύνησης της
υπόθεσης είναι τα απολύτως προβλε-
πόμενα από τους Νόμους. Αποτελούν
αυτονόητη υποχρέωση ενός Κράτους
Δικαίου, όπως είναι η Ελλάδα. Σε ένα
Κράτος Δικαίου η Πολιτεία οφείλει
πρώτη να εφαρμόζει τον Νόμο.

Η κοινή γνώμη ασφαλώς είναι
προβληματισμένη με όσα διαδραμα-
τίστηκαν, με εντολές που δόθηκαν για
λήξη της καταδίωξης, με αλλεπάλλη-
λες διαρροές εσωτερικών επικοινω-
νιών της Άμεσης Δράσης, με την έλ-
λειψη συντονισμού.

Η Ελληνική Αστυνομία είναι ένας
ζωντανός κρατικός οργανισμός που
διαρκώς βελτιώνεται. Τίποτα και κα-
νένα περιστατικό δεν περνά και δεν
πρέπει να περνά, χωρίς αξιολόγηση.
Με βάση τα δεδομένα που προέκυ-
ψαν και το πόρισμα που μου παρέδω-
σε ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Προχωράμε
μπροστά, με ένα σχέδιο μεταρρυθμί-
σεων της Αστυνομίας με πέντε μέτρα
και πρωτοβουλίες άμεσης εφαρμογής,
καθώς και σε δύο δράσεις θεσμικού

χαρακτήρα. Με στόχο την καθοριστι-
κή βελτίωση των υπηρεσιών ασφαλεί-
ας, που προσφέρει η αστυνομία στους
πολίτες.

1. Πλήρης αναμόρφωση του Κανο-
νισμού Λειτουργίας της Άμεσης Δρά-
σης με αξιοποίηση των βέλτιστων
πρακτικών ευρωπαϊκών κρατών.
Ακριβής περιγραφή των επιχειρησια-
κών σχεδίων και των καθηκόντων
που αντιστοιχούν στους αστυνομι-
κούς. Ξεκαθαρίζεται ότι δεν μπορεί να
διακόπτεται καμία καταδίωξη και
έρευνα ατόμων που ελέγχονται για
παραβατική και παράνομη συμπερι-
φορά και δεν μπορεί να υπάρχει ανο-
χή σε περιοχές και ομάδες υψηλής
παραβατικότητας. Την ευθύνη υλο-
ποίησης, αξιοποιώντας την κατάλληλη
ομάδα αξιωματικών, αναλαμβάνει ο

υφυπουργός, Λευτέρης Οικονόμου,
και η δράση αυτή πρέπει να ολοκλη-
ρωθεί ως το τέλος Νοεμβρίου.

2. Διασφάλιση της συνεχούς επα-
νεκπαίδευσης του συνόλου των αστυ-
νομικών με προτεραιότητα τους αστυ-
νομικούς που υπηρετούν στην Ομάδα
ΔΙΑΣ, οι οποίοι διαχειρίζονται μεγάλο
εύρος θεμάτων ασφάλειας και αστυ-
νόμευσης στην υπηρεσία του πολίτη.
Τόσο στο επιχειρησιακό πεδίο, όσο
και στην επικοινωνία με τους πολίτες
και τη γνώση των Νόμων. Δημιουρ-
γούνται ειδικά «σχολεία μετεκπαίδευ-
σης» των ειδικών φρουρών. Η δράση
αυτή ξεκινά 01/12/2021 και ολο-
κληρώνεται ως τις 30/09/2022 για
την ομάδα ΔΙΑΣ.

3. Ψηφιοποίηση του Κέντρου Επι-
χειρήσεων, με αξιοποίηση τεχνολο-
γίας αιχμής, προκειμένου να διευκο-
λύνεται η ολοκληρωμένη επιχειρησια-
κή εικόνα και ο καλύτερος δυνατός
συντονισμός των δυνάμεων στο πεδίο
της Αμέσου Δράσεως. Και, άμεση αν-
τίστοιχη εκπαίδευση των αξιωματικών
που υπηρετούν στο Κέντρο Επιχειρή-
σεων. Ολοκλήρωση ως το Σεπτέμβριο
’22.

4. Άμεσος εφοδιασμός με κάμερες
του συνόλου των αστυνομικών της
Ομάδας ΔΙΑΣ, της ΟΠΚΕ, των ΜΑΤ και
των περιπολικών της Ελληνικής Αστυ-
νομίας. Εξάντληση κάθε νομικής δυ-

νατότητας ώστε η σχετική προμήθεια
από την ΕΛ.ΑΣ. να πραγματοποιηθεί
μέσα στο 2022.

5. Αλλαγές στη διάταξη δυνάμεων
και στην ηγεσία της Άμεσης Δράσης
με στόχο τον καλύτερο δυνατό συν-
τονισμό και την παροχή των καλύτε-
ρων δυνατών υπηρεσιών προς την
κοινωνία. Ενίσχυση του Κέντρου Επι-
κοινωνίας με 20 νέους αστυνομικούς,
με στόχο να βελτιωθεί η ταχύτερη δυ-
νατή ανταπόκριση της Άμεσης Δρά-
σης στα περιστατικά που ενδιαφέρουν
τους πολίτες. Έχω ζητήσει από τον
Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. η υλοποίηση των
σχετικών μέτρων να πραγματοποιηθεί
μέσα σε αυτή την εβδομάδα.

Πέραν των ανωτέρω πέντε πρωτο-
βουλιών σε θεσμικό επίπεδο προ-
ωθούμε τους επόμενους τρεις μήνες
το Νομοσχέδιο για την Αναβάθμιση
της Αστυνομικής Ακαδημίας και της
παρεχόμενης εκπαίδευσης στο σύνο-
λο των αστυνομικών της χώρας. Στό-
χος μία αστυνομία φιλική στον πολίτη,
που σέβεται την δημοκρατική νομιμό-
τητα και είναι άτεγκτη και αποτελε-
σματική απέναντι στο έγκλημα, την
αστυνομία του 21ου αιώνα.

Και, δεύτερον, είμαι σε επαφή με
τον συνάδελφο Υπουργό Δικαιοσύνης
για την ανάληψη πρωτοβουλίας εκ-
συγχρονισμού του Ποινικού Κώδικα,
ώστε οι κατ’ επάγγελμα κλοπές να με-

τατραπούν σε κακούργημα και η πα-
ραβατική συμπεριφορά καταδιωκώ-
μενων να μην τιμωρείται απλά για πα-
ράβαση διατάξεων του ΚΟΚ, να προ-
βλεφθούν αυστηρότερες ποινές και η
έφεση να μην έχει ανασταλτικό χαρα-
κτήρα.

Αυτές οι πρωτοβουλίες συμβάλλουν
σε μια πιο αποτελεσματική αστυνομία,
που πρέπει να είναι ο κοινός στόχος
όλων μας γιατί αυτό είναι προς όφε-
λος της κοινωνίας. Μικροκομματικές
επιθέσεις και αβάσιμοι αφορισμοί σε
βάρος της Ελληνικής Αστυνομίας δεν
γίνονται αποδεκτοί από τη συντριπτι-
κή πλειονότητα των πολιτών. Στηρί-
ζουμε με όλες μας τις δυνάμεις και εί-
μαστε δίπλα στον Έλληνα αστυνομι-
κό, πάντα στο πλαίσιο της νομιμότη-
τας, γιατί η πολύ δύσκολη δουλειά
που κάνει αποτελεί πολύτιμη υπηρεσία
προς την κοινωνία. 

Μέσα σε αυτή την εβδομάδα 1000
αστυνομικοί ενισχύουν τα ΑΤ του Λε-
κανοπεδίου Αττικής και διασφαλίζουν
την πραγματοποίηση κάθε βράδυ 100
πρόσθετων περιπολιών. Συνεχίζουμε
με σχέδιο, με όραμα, με ενότητα, με
σκληρή δουλειά τον καθημερινό αγώ-
να για την ασφάλεια των πολιτών.
Γιατί είναι προϋπόθεση της ευημερίας
των Ελλήνων.

Ασφάλεια για Όλους! Ασφάλεια
Παντού!

Πέντε μέτρα αναβάθμισης και δύο θεσμικές πρωτοβουλίες ανακοινώθηκαν από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Καταλυτική απάντηση του Υφυπουργού Προστασίας 
του Πολίτη  για τον εκδημοκρατισμό της αστυνομίας

Καταλυτική απάντηση έδωσε στη
Βουλή ο Υφυπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη κ. Ελευθέριος

Οικονόμου στο πλαίσιο κοινοβουλευ-
τικού ελέγχου, απαντώντας στις 8 Νο-
εμβρίου 2021, σε επίκαιρη ερώτηση
του Βουλευτή Β1΄ Βορείου Τομέα
Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κλέωνα Γρη-
γοριάδη προς τον Υπουργό Προστα-
σίας του Πολίτη, με θέμα: «Υπέρμετρη
και φονική αστυνομική βία». 

Αναφερόμενος στα κύρια ζητήματα
της υπό συζήτηση επίκαιρης ερώτη-
σης, ο κ. Υφυπουργός τόνισε:

«Μελέτησα προσεκτικά τα ερωτή-
ματα που τίθενται, ειδικότερα την
αναφορά περί δήθεν ανάγκης εκδη-
μοκρατισμού του σώματος της Ελλη-
νικής Αστυνομίας. Η αναφορά αυτή
οδηγεί σε μια πέρα για πέρα εσφαλ-
μένη αντίληψη περί δήθεν ύπαρξης
δημοκρατικού ελλείμματος στις τάξεις
των ανδρών και γυναικών της Ελλη-
νικής Αστυνομίας. Επιτρέψτε μου,
λοιπόν, ως ανήκων στην πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας

του Πολίτη, αλλά κυρίως και ως επί-
τιμος Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, να δηλώσω κατηγορηματικά
την αντίθεσή μου και την αποστροφή
μου απέναντι σε μια τόσο στρεβλή και
επικίνδυνη για την κοινωνική συνοχή
αντίληψη που επιχειρούν ορισμένοι -
ευτυχώς λίγοι- να καλλιεργήσουν.

Κυρίες και κύριοι, η Ελληνική Αστυ-
νομία κινείται και δρα αυστηρά εντός
του πλαισίου του Συντάγματος και της
έννομης τάξης της ελληνικής πολιτεί-

ας. Διέπεται από πειθαρχία, δομική
επάρκεια και πλαίσιο αυτοελέγχου,
διαθέτοντας αποτελεσματικούς μηχα-
νισμούς λογοδοσίας για εκείνες τις
περιορισμένες αποκλίνουσες συμπε-
ριφορές, οι οποίες σας βεβαιώνω ότι
όχι μόνον ελέγχονται, αλλά και τιμω-
ρούνται. Όσοι επιχειρούν κατά και-
ρούς να αφήσουν αιχμές για την δη-
μοκρατική αντίληψη στις τάξεις του
Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας
αναμασώντας έναν ακραίο και διχα-
στικό για την κοινωνία πάνω απ’ όλα
πολιτικό λόγο, οφείλουν να μη λη-
σμονούν.

Οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυ-
νομίας ήταν αυτές που διεξήγαγαν
όλες τις έρευνες για τις έκνομες
ενέργειες και συμπεριφορές της ηγε-
σίας και των μελών της Χρυσής Αυ-
γής, που οδήγησαν το φιλοναζιστικό
αυτό μόρφωμα ενώπιον της ελληνικής
δικαιοσύνης. 

Τούτων δοθέντων, απευθύνω κά-
λεσμα προς όλους και ειδικότερα
προς τα μέλη του ελληνικού Κοινο-

βουλίου να μην αναπαράγονται υπαι-
νιγμοί για τη δημοκρατική αντίληψη
της Ελληνικής Αστυνομίας, που καθη-
μερινά επιτελεί με υψηλό αίσθημα ευ-
θύνης την αποστολή της, με απόλυτο
σεβασμό στο Σύνταγμα και τους νό-
μους του κράτους και ιδιαίτερα σε
αυτή τη δύσκολη περίοδο την οποία
διερχόμεθα, τόσο από πλευράς εξω-
τερικών όσο και εσωτερικών απειλών. 

Η αστυνομία διασφαλίζει τη σταθε-
ρότητα της δημοκρατίας απέναντι σε
κάθε απειλή. Είναι η ελάχιστη ανα-
γνώριση που οφείλουμε όλοι στα στε-
λέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, που
από συστάσεώς της το 1984 έως και
σήμερα έχει πληρώσει βαρύ φόρο αί-
ματος, αριθμώντας εκατόν εξήντα νε-
κρούς εν ώρα καθήκοντος και πάνω
από δύο χιλιάδες τραυματίες Ελληνί-
δες και Έλληνες αστυνομικούς. 

Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε εδώ
επιδιώκοντας κοινό τόπο με όσους
ενδιαφέρονται ειλικρινά να απολαμ-
βάνουν όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες
της χώρας ασφάλεια για τη ζωή και

την περιουσία τους. Η Ελληνική Αστυ-
νομία είναι ένας ζωντανός οργανι-
σμός. Κύριο μέλημα όλων μας είναι η
στοχευμένη θεραπεία εκείνων των
λειτουργιών, που παρουσιάζουν τεκ-
μηριωμένες αδυναμίες στην κατεύ-
θυνση μιας λειτουργικής αναδιάταξης
του σώματος μακριά από αυταπάτες
και αφορισμούς. 

Για τον σκοπό αυτό ήδη ανακοινώ-
θηκε συγκεκριμένη δέσμευση πρωτο-
βουλιών από τον Υπουργό Προστα-
σίας του Πολίτη. Στόχος είναι η βελ-
τίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών
πρώτης ανταπόκρισης της Ελληνικής
Αστυνομίας, η αναβάθμιση της εκπαί-
δευσης του συνόλου του αστυνομικού
προσωπικού και του τρόπου λειτουρ-
γίας της Αστυνομικής Ακαδημίας. Με
την ευκαιρία της ερώτησης σάς κατα-
θέτω για τα Πρακτικά το δελτίο τύπου
με τις ανακοινώσεις του Υπουργού κ.
Θεοδωρικάκου σχετικά με τις πρωτο-
βουλίες που αναλαμβάνουμε, όχι γιατί
δεν τις γνωρίζετε, αλλά για να τις λά-
βετε υπ’ όψιν σας». 

«Όσοι επιχειρούν κατά καιρούς να αφήσουν αιχμές για την δημοκρατική αντίληψη στις τάξεις του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας
αναμασώντας έναν ακραίο και διχαστικό για την κοινωνία πάνω απ’ όλα πολιτικό λόγο, 

οφείλουν να μη λησμονούν», τόνισε ο κ. Ελευθέριος Οικονόμου



Ενα ακόμη διαχρονικό και πά-
γιο αίτημα της Ομοσπονδίας
μας υλοποιείται με την υπ’

αριθ. 8000/28/40-δ΄ Υπουργική
Απόφαση (ΦΕΚ B΄ 5123 -
05.11.2021) και δίνεται τέλος στο
Γολγοθά εκατοντάδων συναδέλφων
που είχαν εγκλωβιστεί με τα 30 έτη
ασφάλισης ΤΑΠΑΣΑ για την χορήγη-
ση του εφάπαξ.

Ειδικότερα, με το εν λόγω π.δ.,
τροποποιούνται οι ισχύουσες διατά-
ξεις ως εξής:

Οι παρ. 1 έως 4 του άρθρου 2 της
υπό στοιχεία 8000/ 20/89-α’/14
απόφασης του Υπουργού Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
(Β’ 625) καταργούνται.

Η παρ. 5 αναριθμείται σε παρ. 1
του άρθρου 2 της ως άνω Υπουργι-

κής Απόφασης και αντικαθίσταται
ως εξής: «Στους μετόχους των Το-
μέων Πρόνοιας ΤΠΑΣ και ΤΠΥΑΠ
που τελούν σε κατάσταση μόνιμης ή
πολεμικής διαθεσιμότητας, σύμφω-
να με τις διατάξεις του ν.δ.
330/1947 (Α΄ 84) και του ν.
875/1979 (Α’ 50), και συμπληρώ-
νουν τουλάχιστον εικοσιπενταετή
(25 έτη) υπηρεσία στο Σώμα της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας, δύναται, ύστε-
ρα από αίτηση τους, να χορηγείται
με απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΠΑΣΑ,
το εφάπαξ βοήθημα πριν την κατά-
ληψη αυτών από το όριο ηλικίας του
βαθμού τους, το οποίο υπολογίζεται
για το χρονικό διάστημα ασφάλισης
από ενάρξεως αυτής μέχρι την ημε-
ρομηνία της αιτήσεως σύμφωνα με
τα μισθολογικά δεδομένα και τις

διατάξεις της ημερομηνίας αυτής.
Με την αίτηση, που κοινοποιείται
υποχρεωτικά στη Διεύθυνση Εκκα-
θάρισης Μισθοδοσίας/ΓΔΟΥΕΣ,
διακόπτεται οριστικά η μετοχική
σχέση των ασφαλισμένων της κατη-
γορίας αυτής και παύει για αυτούς
κάθε υποχρέωση καταβολής ασφα-
λιστικών εισφορών. Οι μέτοχοι που
λαμβάνουν το εφάπαξ βοήθημα με
τον προαναφερόμενο τρόπο, απο-
στερούνται κάθε δικαιώματος χορή-
γησης συμπληρωματικού, συμψηφι-
στικού ή πρόσθετου ομοίου από
τους Τομείς ΤΠΑΣ και ΤΠΥΑΠ του
ΤΑΠΑΣΑ». 

Το άρθρο 4 της υπό στοιχεία
8000/20/89-α΄/14 απόφασης
του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη (Β’ 625) κα-

ταργείται. Τα άρθρα 5-13 της υπό
στοιχεία 8000/20/89-α΄/14 από-
φασης του Υπουργού Δημόσιας Τά-
ξης και Προστασίας του Πολίτη (Β’
625) αναριθμούνται σε 4-12.

Σύμφωνα με το Άρθρο 2: Η απο-
νομή εφάπαξ χρηματικού βοηθήμα-
τος από τον Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και
τον Τ.Π.Υ.Α.Π./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., επί εκ-
κρεμών αιτήσεων ασφαλισμένων,
λόγω της μη συμπλήρωσης τριάντα
(30) ετών ασφάλισης στους ως άνω
Τομείς, γίνεται ατόκως κατά σειρά
προτεραιότητας με βάση το χρόνο
κατά τον οποίο έκαστος αιτών-
ασφαλισμένος θα συμπλήρωνε τα
τριάντα (30) έτη ασφάλισης.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος
της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρης Γε-
ρακαράκος στο συνέδριο της

ΠΕΑΛΣ το οποίο πραγματοποιήθηκε στις
16 & 17 Οκτωβρίου 2021 στα Χανιά.

«Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και
ικανοποίηση που σας απευθύνω ένα
σύντομο χαιρετισμό κατά την επίσημη
έναρξη των εργασιών του συνεδρίου
σας - ένα συνέδριο που γίνεται με τη
φυσική παρουσία των αντιπροσώπων
σας, μετά από ένα μεγάλο διάστημα
αναγκαστικών μέτρων για την αντιμε-
τώπιση της πανδημίας», τόνισε.

Απευθυνόμενος στη συνέχεια στο
προεδρείο και στους συνέδρους, ση-
μείωσε ότι «είναι ευχάριστο το γεγονός

που μας δίνεται η δυνατότητα να «ζε-
στάνουμε τις μηχανές» και να ξεδιπλώ-
σουμε πιο μαχητικά τις δράσεις μας, ως
ένα συνδικαλιστικό κίνημα Αστυνομι-
κών, Λιμενικών και Πυροσβεστών -
ενστόλων στελεχών των Σωμάτων
Ασφαλείας, που βρίσκονται πάντα στην
πρώτη γραμμή, σε κάθε δύσκολη στιγ-
μή, για τη χώρα και το λαό μας.

Όπως γνωρίζετε, τα τελευταία δυο
χρόνια, λόγω της πανδημίας, το κοινό
μας αγωνιστικό μέτωπο, είχε χαλαρώ-
σει. Επιδείξαμε την δέουσα ατομική
και συλλογική ευθύνη, αλλά παράλλη-
λα, κάθε φορά που διαπιστώναμε ολι-
γωρία και αναβλητικότητα στην επίλυ-
ση προβλημάτων, απαιτήσαμε από την

πολιτεία να πράξει το χρέος της.Δυ-
στυχώς, οφείλω να το επισημάνω, η
ανταπόκρισή της δεν ήταν, τουλάχι-
στον για εμάς τους αστυνομικούς, η
αναμενόμενη.

Ίσως κάποιοι να ερμήνευσαν τη
στάση μας ως αδυναμία συνδικαλι-
στικής παρέμβασης.  Ίσως να πίστε-
ψαν ότι υποστείλαμε τη σημαία του
αγώνα επειδή αναμέναμε να λύσουν
τα προβλήματά μας, χωρίς τη δική
μας παρέμβαση. Έκαναν λάθος και θα
το διαπιστώσουν πολύ σύντομα. Άλ-
λωστε σε δυο εβδομάδες ακολουθεί
και το δικό μας συνέδριο, το οποίο θα
χαράξει τα επόμενα βήματα της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. Εμείς, ως ένας συνδικαλι-
στικός φορέας με ξεκάθαρη αγωνι-
στική παρουσία, είμαστε εδώ πιστοί
στον όρκο μας. 

Το αποδείξαμε και στη Θεσσαλονί-
κη, όπου με το ψήφισμά μας προς τον
Πρωθυπουργό της χώρας δεν αφή-
σαμε κανένα περιθώριο παρερμηνει-
ών. Τα μεγάλα προβλήματα, τα κοινά
μας αιτήματα είναι στο τραπέζι. Τους
προειδοποιήσαμε ότι η υπομονή μας
εξαντλήθηκε. Τα καλά λόγια και τα
χτυπήματα στην πλάτη τελειώσανε.

Ολοι πλέον αναμένουν από την κυ-
βέρνηση συγκεκριμένες αποφάσεις.
Για να μην αισθάνονται οι συνάδελφοι
και οι συναδέλφισσές μας, εργαζόμε-
νοι β’ κατηγορίας αγωνιζόμαστε: 
- για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας

και διαβίωσης
- για αναγνώριση της προσφοράς

μας εμπράκτως,
- για αναγνώριση του κοινωνικού

έργου και του ρόλου μας.
Οι μεγάλες προκλήσεις των τελευ-

ταίων ετών -η κλιματική κρίση, η με-
ταναστευτική κρίση και η πανδημία,
αλλά και οι σύγχρονες μορφές εγκλη-
ματικότητας-, απαιτούν από όλους να
επιταχύνουν το ρυθμό λήψης αποφά-
σεων για τις απαιτούμενες αλλαγές.

Το πολιτικό σύστημα έχει τεράστιες
ευθύνες για τη διαμορφωμένη κατά-
σταση. Φταίνε πολλοί για τα οργανω-
τικά προβλήματα και τις ελλείψεις, για
την παρωχημένη εκπαίδευση και την
επιχειρησιακή ανεπάρκεια σε ορισμέ-
νους τομείς. Ελπίζω και εύχομαι, με το
τέλος της πανδημίας, με την εμπειρία
που μας αφήνει πίσω της, οι αρμόδιοι
να συμμεριστούν την αγωνία μας και
να μας πείσουν ότι αισθάνονται την

κρισιμότητα της νέας εποχής και ότι
θα απαντήσουν θετικά στις προκλή-
σεις που προανέφερα.

Φίλε Πρόεδρε, αγαπητοί σύνεδροι
Με αυτές τις λίγες σκέψεις εύχομαι

καλή επιτυχία στο συνέδριό σας. 
Είμαι βέβαιος ότι θα λάβετε τις

απαραίτητες αποφάσεις ώστε από την
επόμενη μέρα να συνεχίσουμε τον
κοινό μας αγώνα πιο δυναμικά για
ακόμα πιο καλά αποτελέσματα. 

Μπορεί να είναι κοινότοπο αυτό
που θα πω, αλλά έτσι είναι.

Τίποτε δεν μας χαρίζεται, με τον
αγώνα κατακτάμε το δίκιο μας».
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Τίποτε δεν μας χαρίζεται, 
με τον αγώνα κατακτάμε το δίκιο μας!

Υπερασπιζόμαστε την αξιοπρέπεια της αστυνομικής οικογένειας

Την άμεση παρέμβαση της Ομο-
σπονδίας μας προκάλεσε η
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλή-

λων Ευρυτανίας η οποία με σχετικό
έγγραφό της (αρ. πρωτ. 300/8/5)
κατήγγειλε ότι σε βιβλίο της Νεοελλη-
νικής Γλώσσας της Γ’ Γυμνασίου που
έχει την έγκριση του Υπουργείου και
διδάσκεται κανονικά, υπάρχει σχετικό
«λογοτεχνικό» απόσπασμα με τον
γνωστό απαξιωτικό και προσβλητικό
για κάθε Έλληνα και Ελληνίδα Αστυ-

νομικό, χαρακτηρισμό!
Η Ομοσπονδία διαβίβασε το έγγρα-

φο-καταγγελία στην Υπουργό Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων κα Νίκη ΚΕ-
ΡΑΜΕΩΣ, εκφράζοντας την έντονη
διαμαρτυρία μας, αλλά και το αίτημά
μας να προβεί στις ενδεικνυόμενες
ενέργειες ώστε το κατάπτυστου περιε-
χομένου βιβλίο, να αποσυρθεί και να
καταδικαστεί ως απαράδεκτο.

Ακολούθησε τηλεφωνική επικοινω-
νία της κας Υπουργού με τον Πρό-

εδρο της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρη
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, κατά την οποία ενημε-
ρωθήκαμε ότι η Υπουργός συμμερί-
στηκε την εύλογη διαμαρτυρία μας.
Μας διαβεβαίωσε επίσης ότι το συγ-
κεκριμένο βιβλίο, που αποτελεί παλαι-
ότερη και όχι νέα έκδοση, θα διορ-
θωθεί στο συγκεκριμένο κεφάλαιο,
ώστε να μην δημιουργεί παρανοήσεις
ή να αφήνει σκιές στο αστυνομικό
μας λειτούργημα.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι

άξιον απορίας πώς είναι δυνατόν να
αναπαράγονται από τη δημόσια εκ-
παίδευση επιζήμια, διχαστικά στερεό-
τυπα, όταν το αρμόδιο Υπουργείο θα
έπρεπε να είναι ο θεματοφύλακας αρ-
χών και αξιών και να λαμβάνει υπόψη
του ότι το συγκεκριμένο μάθημα
αφορά ευαίσθητες, ηλικιακά, ομάδες
της μαθητικής κοινότητας.

Ως Ομοσπονδία δεν θα επιτρέψου-
με σε κανέναν να «παίζει» με τις ευαι-
σθησίες και την αξιοπρέπεια ατομικά

των συναδέλφων μας και συνολικά
της αστυνομικής οικογένειας.

Ο ρόλος και η προσφορά τους είναι
αδιαμφισβήτητα κεκτημένα των ιδίων,
αναγνωρίζονται από την ελληνική
κοινωνία και αυτό πρέπει να είναι και
το βασικό πρόταγμα κάθε εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας. Όποιος δεν το αν-
τιλαμβάνεται και δεν το υπηρετεί,
προσφέρει κάκιστες υπηρεσίες όχι
μόνο στην εκπαίδευση αλλά και στον
τόπο μας γενικότερα.

Η Υπουργική Απόφαση για την κατάργηση 
των 30 ετών στο εφάπαξ του ΤΑΠΑΣΑ
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Ολοκληρώθηκαν την 31/10/2021 οι διή-
μερες (30 - 31/10/2021) εργασίες του
31ου Εκλογοαπολογιστικού Πανελλαδι-

κού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας, που πραγ-
ματοποιήθηκε μετά από αναβολές εξαιτίας των πε-
ριοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας και το οποίο εξέλεξε τα νέα συνδικαλιστικά
μας όργανα για την επόμενη τριετή θητεία, σύμ-
φωνα με τους νόμους και τις καταστατικές διατά-
ξεις λειτουργίας μας.

Το συνέδριο, διεξήχθη στην Αθήνα (ξενοδοχείο
Intercontinental), με κεντρικό σύνθημα: «Η ΕΛΛΑ-
ΔΑ ΑΛΛΑΖΕΙ. ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥ-
ΝΟΜΙΑ. ΕΙΝΑΙ ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ!» και σημαδεύτηκε τόσο
από την καθολική συμμετοχή των αντιπροσώπων
(μόνο ένας απών επί συνόλου 650 εγγεγραμμέ-
νων) όσο και από την υπερψήφιση του Διοικητικού
Απολογισμού, του Οικονομικού Απολογισμού και
του Προϋπολογισμού της Ομοσπονδίας για το επό-
μενο διάστημα. Καθολική ήταν και η έγκριση του
διεκδικητικού μας πλαισίου, όπως αυτό αποτυπώ-
θηκε στο προταθέν Ψήφισμα, ενώ η αναγνώριση
της λειτουργίας της Ομοσπονδίας πιστοποιήθηκε
για μια ακόμα φορά με τις παρουσίες και τους χαι-
ρετισμούς που απηύθυναν στο συνέδριο οι επίση-
μοι προσκεκλημένοι.

Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα του αγώνα μας,
επιβεβαιώθηκε και με την ενημέρωση που παρείχε
στο συνέδριο ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ.
Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, όταν κατά την ομιλία
του τόνισε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 201- 30 Οκτωβρίου 2021),
το Προεδρικό Διάταγμα 82 «Ρυθμίσεις θεμάτων
αστυνομικού προσωπικού», σύμφωνα με το οποίο
υλοποιείται η πρότασή μας για τη βαθμολογική εξέ-
λιξη του αστυνομικού προσωπικού.

Όπως έχουμε επισημάνει, πρόκειται για την πρώτη
μεγάλη αλλαγή των ισχυουσών διατάξεων, ως ανα-
γκαία προσαρμογή στα νέα ασφαλιστικά και συντα-
ξιοδοτικά δεδομένα, ενώ η προσπάθειά μας για μια

δίκαια βαθμολογική εξέλιξη των συναδέλφων μας,
συνεχίζεται με βάση και το νέο διεκδικητικό μας
πλαίσιο. Πρωταρχικής σημασίας ζητήματα για το
επόμενο διάστημα είναι η αναγνώριση της επικιν-
δυνότητας της εργασίας και ένα δίκαιο μισθολόγιο,
η υλοποίηση της ανωτατοποίησης της εκπαίδευσης,
που πετύχαμε μετά από σκληρούς αγώνες, η θωρά-
κιση του αστυνομικού προσωπικού και άλλα.

Επίσης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. κ.
Παναγιώτης ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ο οποίος χαιρέτησε
τις εργασίες του συνεδρίου εκ μέρους της Κυβέρ-
νησης, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε την Υπουργική
Απόφαση με την οποία καταργείται η προϋπόθεση
των 30 ετών για τη χορήγηση του εφάπαξ, ενώ
επίκειται και η επίλυση ενός ακόμα διαχρονικού

μας αιτήματος, αυτού για την αύξηση του πλαφόν
της νυχτερινής εργασίας (64 ώρες).

Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης, ο Υφυπουργός
Προστασίας του Πολίτη, κ. Ελευθέριος ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΟΥ, η Επικεφαλής του θεματικού τομέα Προστα-
σίας του Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας κα Ιωάννα
ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ, ο πρώην Υπουργός και Τομεάρχης
Προστασίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κ. Χρήστος ΣΠΙΡ-
ΤΖΗΣ, ο Επικεφαλής του Τμήματος Σωμάτων
Ασφαλείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κ. Θρασύβουλος
ΣΤΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ, ο Κοινοβουλευτικός εκπρό-
σωπος του Κινήματος Αλλαγής κ. Μιχάλης ΚΑΤΡΙ-
ΝΗΣ, ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Υποστράτηγος ε.α.
κ. Γιώργος ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ, ο Διευθυντής της ΚΟ της
Ελληνικής Λύσης κ. Βασίλης ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ, ο Αρ-
χηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ.
Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ, ο πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ
κ. Ανδρέας ΒΕΛΛΙΟΣ, ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΠΣ κ.
Κωνσταντίνος ΤΣΙΚΑΣ, ο πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ
κ. Δημήτρης Σταθόπουλος, ο Πρόεδρος της ΠΟ-
ΕΠΛΣ κ. Παναγιώτης ΤΣΙΑΝΟΣ, ο Οργανωτικός
Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώ-
σεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) κ. Ηλίας ΚΟΛΛΥ-
ΡΗΣ και άλλοι.

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο, σύμ-
φωνα με το Καταστατικό, συγκροτήθηκε σε σώμα
τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να προβεί στην
εκλογή της Εκτελεστικής Γραμματείας, εξελέγησαν:
1. Από το συνδυασμό Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών

«Ε.Κ.Α.» (221 ψήφοι - 34,05% και 9 έδρες) οι:
Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, Σπυρίδων ΛΙΟ-
ΤΣΟΣ, Αθανάσιος ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ, Θεόφιλος ΠΑ-
ΠΑΔΑΚΗΣ, Γεώργιος ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, Ηλίας
ΑΚΙΔΗΣ, Νικόλαος ΡΗΓΑΣ, Βασίλειος ΝΑΚΟΣ
και Σταύρος ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ.

2. Από το συνδυασμό «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»
(213 ψήφοι-32,81% και 9 έδρες) οι:
Χρήστος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ, Εμμανουήλ ΑΝΔΡΟΥ-
ΛΑΚΗΣ, Γεώργιος ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ, Θεόδωρος

ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, Γεώργιος ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ,
Σταύρος ΦΕΤΚΟΣ, Χρήστος ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ,
Μανούσος ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ και Παναγιώτης
ΚΑΓΚΑΡΑΚΗΣ.

3. Από το συνδυασμό Ενωμένοι Αστυνομικοί «ΕΝΑ»
(95 ψήφοι-14,65% και 4 έδρες) οι:
Θεόδωρος ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ, Δημήτριος ΠΑΔΙΩΤΗΣ,
Ιωάννης ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ και Χρήστος ΤΟΥΦΑΚΗΣ.

4. Από το συνδυασμό «ΣΥΜΑ-ΜΠΡΟΣΤΑ»
(94 ψήφοι -14.48% και 4 έδρες) οι:
Γεώργιος ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ, Γεώργιος ΔΕΛΗ-
ΓΙΩΡΓΗΣ, Γρηγόριος ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και Σταύρος
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ.

5. Από το συνδυασμό Δημοκρατική Ενωτική Κί-
νηση Αστυνομικών «ΔΕΚΑ» (23 ψήφοι -3,54%
και 1 έδρα) ο Εμμανουήλ ΜΑΡΓΕΤΑΚΗΣ.

6. Τέλος, η Πρωτοβουλία Αστυνομικών έλαβε 3
ψήφους (0,47%). 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΑΖΕΙ
ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

ΕΙΝΑΙ ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ!
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 31ου Πανελλαδικού Συνεδρίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. με υποδειγματική τήρηση 
των υγειονομικών πρωτοκόλλων σε μια πρωτόγνωρη διαδικασία με τη συμμετοχή 650 αντιπροσώπων

Με το 31ο 
Εκλογοαπολογιστικό μας Συνέδριο

«σφραγίσαμε» μια νέα σελίδα 
της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στον διαρκή μας 

αγώνα για μια πιο αποτελεσματική
Ελληνική Αστυνομία.

Είναι χρέος μας:
• να αλλάξουμε τα κακώς κείμενα

• να μας νιώθει πάντα δίπλα του κάθε
Έλληνας και Ελληνίδα Αστυνομικός
• να ενισχύσουμε τη συλλογική μας

προσπάθεια με πείσμα και αισιοδοξία 
για ένα καλύτερο αύριο.

“

”
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Κυρίες και κύριοι
Σας καλωσορίζω στο 31ο πανελλαδι-

κό μας συνέδριο και σας ευχαριστώ που
ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας.

Το συνέδριο πραγματοποιείται σε
ιδιάζουσες συνθήκες, λόγω της πανδη-
μίας και της υγειονομικής κρίσης. Μιας
κρίσης που ανέτρεψε ή περιόρισε πολ-
λές λειτουργίες και δραστηριότητες στη
χώρα μας. 

Ακόμα και η δική μας συνδικαλιστική
λειτουργία προσαρμόστηκε στα έκτακτα
μέτρα για την αναχαίτιση του φονικού
ιού και τη θωράκιση της κοινωνίας. 

Δυστυχώς, το τίμημα είναι βαρύ. Η
χώρα μετρά ήδη σχεδόν 16.000 νε-
κρούς -θύματα της πανδημίας-, ανάμε-
σά τους και συναδέλφους μας αστυνο-
μικούς. Ως ελάχιστο φόρο τιμής σε
όλους αυτούς, σας καλώ να τηρήσουμε
1’ σιγή! Αιωνία τους η μνήμη

Το λειτούργημα του αστυνομικού –με
έχετε ακούσει πολλές φορές να το επα-
ναλαμβάνω- είναι επικίνδυνο. Από τη
φύση του είναι επικίνδυνο. Γιατί έχουμε
φτάσει στο σημείο όμως να γινόμαστε
κουραστικοί, λέγοντας και ξαναλέγον-
τας τα ίδια πράγματα; 

Μήπως επειδή ως συνδικαλιστικός
φορέας, δεν έχουμε ξεκάθαρα αιτήματα;
Μήπως επειδή δεν τα έχουμε συζητήσει
με τους εκάστοτε κυβερνητικούς αξιω-
ματούχους; Ή μήπως επειδή ζητάμε πα-
ράλογα πράγματα;

Ξέρετε πολύ καλά ότι τίποτε από αυτά
δεν ισχύει. Εκείνο που δυστυχώς ισχύει
–και το λέω με πόνο ψυχής- είναι ότι
υπάρχει πολλή μεγάλη κοροϊδία.

Εδώ και 30 χρόνια, το συνδικαλιστι-

κό κίνημα των αστυνομικών, έθεσε το
αίτημα της αναγνώρισης της επικινδυ-
νότητας της εργασίας, αλλά ποτέ, καμία
κυβέρνηση δεν εκπλήρωσε στο ακέραιο
το χρέος της. Στη ζυγαριά συνήθως
μπαίνει το οικονομικό κόστος και όχι η
αξία της ζωής του Αστυνομικού. Αποτέ-
λεσμα είναι, οι όποιες λύσεις, να είναι
πρόσκαιρες, να χαϊδεύουν αφτιά και να
ικανοποιούν τις τρέχουσες συνδικαλι-
στικές και κυβερνητικές ανάγκες.

Το ζήτημα της αναγνώρισης της επι-
κινδυνότητας της εργασίας, όμως, δεν
είναι μόνο οικονομικό.  Είναι πρωτίστως
ζήτημα διασφάλισης και θωράκισης του
αστυνομικού.  Είναι ζήτημα εφαρμογής
των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. 

Διότι δεν έχει κανένα νόημα να λέμε
ότι αναγνωρίσαμε την επικινδυνότητα
είτε με τη χορήγηση ενός επιδόματος εί-
τε κάποιων ασφαλιστικών και συνταξιο-
δοτικών προνομίων, ενώ την ίδια ώρα
ο αστυνομικός να παραμένει ευάλωτος
στις σφαίρες των κακοποιών.

Όταν από τη μια στιγμή στην άλλη
βρίσκεται στο εδώλιο του κατηγορου-
μένου, μη δυνάμενος να υπερασπιστεί
τα αυτονόητα, για ποια αναγνώριση της
επικινδυνότητας μιλάμε;

Εμείς, αποφασίσαμε, λοιπόν, να βά-
λουμε τέλος σε μια λανθάνουσα διεκδί-
κηση. Να πάμε σε διάλογο με την κυ-
βέρνηση επί τη βάσει υπαρκτών οικο-
νομικών προβλημάτων με μια τεκμη-
ριωμένη πρόταση για την αναγνώριση
της επικινδυνότητας της εργασίας που
θα έχει οικονομικό αντίκρυσμα και στο
νέο μισθολόγιο, που διεκδικούμε σύμ-
φωνα και με τις αποφάσεις του ΣτΕ. Ο

Πρωθυπουργός έχει ενημερωθεί και δε-
σμευτεί για την επικινδυνότητα της ερ-
γασίας μας. Αναμένουμε λοιπόν να γί-
νουν πράξη οι δεσμεύσεις που έχει δώ-
σει σε όλους μας.

Η κοινωνία είναι δίπλα μας και ανα-
γνωρίζει το δίκαιο του αιτήματός μας. Γι’
αυτό δεν πρέπει να λησμονούμε ποτέ ότι
η αποτελεσματικότητα της αστυνομίας
είναι καθοριστικός παράγοντας.

Στο πλαίσιο αυτό, η προοπτική της
αστυνομίας και το όραμά μας για την
αστυνομία του μέλλοντος, είναι επίσης
βασικό μας μέλημα.

Όταν λέμε ότι η Ελλάδα αλλάζει, εμείς
είναι ανεπίτρεπτο να σφυρίζουμε αδιά-
φορα. Άλλωστε, το παλιό σλόγκαν μας,
«τι αστυνομία θέλουμε και για τι τη θέ-
λουμε;» παραμένει αναπάντητο εδώ και

πάρα πολλά χρόνια. Και δεν έχει απαν-
τηθεί επειδή τα ζητήματα της δημόσιας
τάξης, εξακολουθούν να διχάζουν και να
αποτελούν αντικείμενο εύκολης κριτικής
και οξείας πολιτικής αντιπαράθεσης. 

Κάθε φορά που μια, αρνητική για την
αστυνομία, κατάσταση, κυριαρχεί στο
δημόσιο λόγο, αντί να υπάρχει πολιτι-
σμένος διάλογος και ανταλλαγή επιχει-
ρημάτων, δεσπόζουν οι κοκορομαχίες
και οι λαϊκισμοί.

Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Έχουμε
επομένως όλοι χρέος να εργαστούμε
για να αλλάξουμε τα κακώς κείμενα.

Να αλλάξουμε την αστυνομία του σή-
μερα και να αγωνιστούμε για την αστυ-
νομία του αύριο. 

Από το 1984, όταν ενοποιήθηκε η
Χωροφυλακή με την Αστυνομία Πόλεων,

έχουν περάσει 37 χρόνια. Ο κύκλος
έκλεισε. Οι όποιες οργανωτικές αλλαγές
που έχουν ως αφετηρία τα πρόσκαιρα
πολιτικά οφέλη, πέφτουν κάθε φορά
στο κενό. Το πρόβλημα οξύνεται δυστυ-
χώς και εις βάρος των αστυνομικών και
εις βάρος της κοινωνίας και εις βάρος
του κράτους.

Γι’ αυτό είναι διαχρονικό το αίτημά
μας για σύσταση διακομματικής επιτρο-
πής, η οποία θα καταγράψει τις παθο-
γένειες του αστυνομικού συστήματος με
επιστημονική τεκμηρίωση και σοβαρό
διάλογο. Από αυτή τη διαδικασία θα
προκύψει το νέο μοντέλο της αστυνο-
μίας που έχει ανάγκη η χώρα μας.

Τι αστυνομία θέλουμε
Και επειδή διαβάζω και ακούω κάποι-

Με τον αγώνα μας θα το πετύχουμε. 
Θα αλλάξουμε την Ελληνική Αστυνομία. 

Είναι χρέος μας.
Η ομιλία του Προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρη Γερακαράκου στο 31ο συνέδριο 
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ους να λένε, κατά καιρούς, ότι είναι επί-
πλαστο το ερώτημα για την αστυνομία
που θέλουμε, καλό είναι όσοι το προ-
σπερνούν με διάφορες δικαιολογίες, να
αναλογιστούν τις ευθύνες τους. Να
αφήσουν τις ιδεοληψίες και να διδαχ-
θούν από τα λάθη του παρελθόντος. 

Η αστυνομία είναι θεσμός δημοκρα-
τικός και η πολιτεία οφείλει να της πα-
ρέχει κάθε μέσο και κάθε εγγύηση για
την εκπλήρωση της αποστολής της,
ανάλογα με τα δεδομένα κάθε εποχής. 

Με πανεπιστημιακού επιπέδου εκπαί-
δευση των στελεχών της, με κανόνες
εμπλοκής στο επιχειρησιακό πεδίο, με
ένα καθηκοντολόγιο χωρίς πάρεργα και
με ανθρώπινο δυναμικό που θα απο-
λαμβάνει τη στήριξη κυβέρνησης και
πολιτικών κομμάτων, της κοινωνίας
ολόκληρης. Οι λέξεις - κλειδιά για την
οικοδόμηση της αστυνομίας του μέλ-
λοντος είναι δυο: Επαγγελματισμός και
αναγνώριση.

Αν δεν υπάρχει ο πρώτος απαράβα-
τος όρος, δεν θα υπάρξει ποτέ ούτε ο
δεύτερος.

Διότι είναι η αναγκαία επίσης συνθή-
κη για την αποτελεσματική λειτουργία
κάθε αστυνομίας που θέλει να υπάρχει
σε ένα κράτος δικαίου, τηρώντας τη νο-
μιμότητα και υπηρετώντας τις αρχές και
τις αξίες του.

Οι μεγάλες προκλήσεις
Οι μεγάλες προκλήσεις των τελευταί-

ων ετών, όπως:
- η γιγάντωση του οργανωμένου εγ-

κλήματος και η αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών και της πληροφορικής,

- οι μεταλλάξεις του οργανωμένου εγ-
κλήματος και η διαπλοκή του με διε-
φθαρμένους θύλακες του δημοσίου
και της ίδιας της αστυνομίας,

- η όξυνση των κοινωνικών αντιθέσεων,
- η φτωχοποίηση μεγάλων κοινωνικών

στρωμάτων, 

- οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, 
- η αντιμετώπιση της μεταναστευτικής

κρίσης, αλλά και της πανδημίας,
- η πολιτική αντιπαράθεση για το πανε-

πιστημιακό άσυλο, είτε με τις καταλή-
ψεις, είτε άλλα μεμονωμένα περιστα-
τικά που εκθέτουν την αστυνομία, ενώ
δεν είναι εκείνη υπεύθυνη, 
είναι τα βασικά ποιοτικά στοιχεία που

επιβάλλουν σε όλους να δουν με νέο
βλέμμα την εξέλιξη των αστυνομικών
μας πραγμάτων.

Όπως ξέρετε, η αστυνομία βρίσκεται
πάντα στο μάτι του κυκλώνα, είτε φταίει,
είτε δεν φταίει. Το ανάθεμα πέφτει συ-
νήθως στις πλάτες των χαμηλοβάθμων
και κανείς πάνω από αυτόν, δεν ανα-
λαμβάνει την ευθύνη. Το είδαμε δυστυ-
χώς για άλλη μια φορά πριν μερικές
ημέρες με όσα διαδραματίστηκαν στο
Πέραμα. Το εύκολο «ανάθεμα» στους
αστυνομικούς, πριν καν ξεκινήσει η διε-
ρεύνηση των συνθηκών, ο εύκολος δι-
χασμός και η ανακύκλωση απλοϊκών
διλημμάτων του τύπου «με τον αστυνο-
μικό ή με τον κλέφτη;», ενώ η πραγμα-
τικότητα πάντα είναι πολύ πιο σύνθετη
και δεν μπορεί να διεξάγεται με συνθή-
κες «καφενείου».

Εμείς, ως Ομοσπονδία, όποτε χρει-
άστηκε να το κάνουμε, ήμασταν και θα
ήμαστε δίπλα στους συναδέλφους μας.
Θα λέμε τα πράγματα με τ’ όνομά τους
και θα απαιτούμε σεβασμό στην αστυ-
νομική λειτουργία, έτσι όπως αυτή κα-
θορίζεται από τους κανονισμούς του
σώματος και τους νόμους του κράτους.
Οι οποίοι βεβαίως κρίνονται και αξιολο-
γούνται πάντα από τη ζώσα πραγματι-
κότητα.

Και επειδή δεν μου αρέσουν οι μισές
κουβέντες, πιστεύω ότι τώρα πια, η πο-
λιτεία πρέπει να προβληματιστεί για τις
ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί
χρήσης των όπλων και τα όρια αμύνης
των αστυνομικών.

Έχει τεράστιες ευθύνες το πολιτικό
σύστημα για τη διαμορφωμένη κατά-
σταση. Η συζήτηση επαναλαμβάνεται
μόνο ευκαιριακά. Δεν έχει υπάρξει σο-
βαρός δημόσιος διάλογος. Ούτε ένα
πόρισμα, ούτε μια αξιολόγηση του νό-
μου που ψηφίστηκε το 2003 για τη
χρήση των όπλων.

Κατά τα άλλα, η κοινωνία θέλει τον
αστυνομικό φύλακα και προστάτη της,
αλλά αφήνεται να επηρεάζεται εύκολα
και πολλές φορές να στρέφεται, συλλή-
βδην, όχι μόνο κατά του αστυνομικού
θεσμού, αλλά και εξατομικευμένα,
εναντίον χαμηλοβάθμων. 

Για να μην αδικώ κανέναν, οφείλω να
ομολογήσω ότι από πλευράς Ηγεσίας,
κατά καιρούς αποφασίζονται διάφορα
«οργανωτικά» για τη βελτίωση της κα-
τάστασης.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι
αλλαγές που προωθούνται και από τη
σημερινή ηγεσία - πολιτική και φυσική.
Επισημαίνω όμως ότι αυτό δεν αρκεί. Όχι
μόνο διότι δεν έχει προηγηθεί διάλογος
και οι όποιες αλλαγές είναι σαν να προ-
έρχονται από κάποιες «αυθεντίες» με
εξασφαλισμένο το «αλάθητο». Είναι και
επειδή τα πολιτικά κόμματα προσεγγί-
ζουν τις εξαγγελίες, άλλα με επιφυλάξεις
και άλλα με μικροπολιτικές σκοπιμότητες,
ενώ πρέπει, όπως είπα, να υπάρξει μια
σοβαρή συζήτηση, ώστε να καταλήξουμε
σε 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 απρο-
στάτευτος. Ελπίζουμε ότι θα εισακου-
σθούμε, επιτέλους. 

Με την εμπειρία που μας αφήνει πίσω
της και η πανδημία, οι αρμόδιοι ας συμ-

μεριστούν την αγωνία μας. Αναμένουμε
πολλές νομοθετικές ρυθμίσεις. Για θε-
σμικά, οικονομικά, εργασιακά και
ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά αιτήματα.

Θα είναι μια θετική εξέλιξη, ευθυ-
γραμμισμένη τόσο με τις προσδοκίες
των αστυνομικών, όσο και της κοινω-
νίας, για την οποία άλλωστε υπάρχουμε
και είμαστε υπερήφανοι που την υπηρε-
τούμε.

Κυρίες και Κύριοι
Εκτός από τα δύο βασικά ζητήματα

που ανέπτυξα, λόγω της επικαιρότητας,
υπάρχουν προφανώς πολλά άλλα μικρά
και μεγάλα προβλήματα που μας απα-
σχολούν. Η πανδημία, όπως είπα, επη-
ρέασε και τα συνδικαλιστικά πράγματα.

Είναι ελπιδοφόρο όμως πλέον το γε-
γονός, ότι μας δίνεται η δυνατότητα να
«ζεστάνουμε τις μηχανές» και να ξεδι-
πλώσουμε πιο μαχητικά τις δράσεις μας.

Η Ομοσπονδία μας στη νέα συνδικα-
λιστική περίοδο αμέσως μετά το συνέ-
δριο, θα διεκδικήσει λύσεις. Όχι συντε-
χνιακά αλλά με γνώμονα το ευρύτερο
δημόσιο συμφέρον.

Και επειδή η κατοχύρωση και εμπέ-
δωση του αγαθού της ασφάλειας δεν
είναι έργο μόνο των αστυνομικών, αλλά
είναι και των άλλων σωμάτων - των λι-
μενικών και των πυροσβεστών- θα ενι-
σχύσουμε τη συνεργασία μας σε συν-
δικαλιστικό επίπεδο, ώστε όπου είναι
εφικτό να πιέσουμε πολλοί περισσότεροι
για την επίλυση των κοινών μας προ-

βλημάτων. 
Δυστυχώς, οφείλω να το τονίσω αυ-

τό, η ανταπόκριση της κυβέρνησης δεν
ήταν η αναμενόμενη, τουλάχιστον για
εμάς τους αστυνομικούς. Εκτός από την
πρόοδο που επετεύχθη στα ζητήματα
της εκπαίδευσης και του βαθμολογίου,
τα άλλα μεγάλα μας αιτήματα - οικονο-
μικά και θεσμικά- παραμένουν όλα στο
τραπέζι. 

Εμείς, ως ένας συνδικαλιστικός φο-
ρέας με ξεκάθαρη αγωνιστική παρου-
σία, είμαστε εδώ, πιστοί στον όρκο μας.

Το αποδείξαμε και στη Θεσσαλονίκη,
πριν ένα μήνα, όπου με το ψήφισμά μας
προς τον Πρωθυπουργό της χώρας, δεν
αφήσαμε κανένα περιθώριο παρερμη-
νειών των προθέσεών μας.

Τα μεγάλα προβλήματα, τα κοινά μας
αιτήματα είναι στο τραπέζι. Τους προει-
δοποιήσαμε ότι η υπομονή μας εξαντ-
λήθηκε. Τα καλά λόγια και τα χτυπήματα
στην πλάτη τελειώσανε. Όλοι πλέον
αναμένουν από την κυβέρνηση συγκε-
κριμένες αποφάσεις. Την επιβράβευση
για την τεράστια προσφορά μας στην
κοινωνία και στη χώρα. 

Για να μην αισθάνονται οι συνάδελ-
φοι και οι συναδέλφισσές μας, εργαζό-
μενοι β’ κατηγορίας. 

Για να μην επιστρέψουμε σε άλλες,
μαύρες εποχές.

Με τον αγώνα μας θα το πετύχουμε.
Θα αλλάξουμε την Ελληνική Αστυνομία.

Είναι χρέος μας.

       αξίωμα                                                ονοματεπώνυμο

1.    Πρόεδρος                                            ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος

2.    Αντιπρόεδρος Διοικητικών θεμάτων        ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ Αθανάσιος

3.    Αντιπρόεδρος Οικονομικών θεμάτων      ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ Χρήστος

4.    Αντιπρόεδρος θεμάτων Μελετών &
       Επιμόρφωσης Αστυνομικών                   ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος

5.    Γενικός Γραμματέας                              ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

6.    Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας          ΠΑΔΙΩΤΗΣ Δημήτριος

7.    Ταμίας                                                 ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ Γεώργιος

8.    Αναπληρωτής Ταμίας                             ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Θεόφιλος

9.    Οργανωτικός  Γραμματέας                     ΛΙΟΤΣΟΣ Σπυρίδων

10.  Γραμματέας Δημοσίων  Σχέσεων             ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γεώργιος

11.  Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων                ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ Γεώργιος

12.  Ειδικός Γραμματέας                              ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ Γεώργιος

13.  Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου          ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος

14.  Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου    ΦΕΤΚΟΣ Σταύρος

15.  Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου       ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος

16.  Μέλος Δ.Σ.                                           ΑΚΙΔΗΣ Ηλίας

17.  Μέλος Δ.Σ.                                           ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ

18.  Μέλος Δ.Σ.                                           ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ Μανούσος

19.  Μέλος Δ.Σ.                                           ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Γρηγόριος

20.  Μέλος Δ.Σ.                                           ΚΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Παναγιώτης

21.  Μέλος Δ.Σ.                                           ΜΑΡΓΕΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ

22.  Μέλος Δ.Σ.                                           ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Ιωάννης

23.  Μέλος Δ.Σ.                                           ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Σταύρος

24.  Μέλος Δ.Σ.                                           ΝΑΚΟΣ Βασίλειος

25.  Μέλος Δ.Σ.                                           ΡΗΓΑΣ Νικόλαος

26.  Μέλος Δ.Σ.                                           ΤΟΥΦΑΚΗΣ Χρήστος

27.  Μέλος Δ.Σ.                                           ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Σταύρος

Το νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο 

της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Τα συνδικαλιστικά όργανα που εξελέγησαν 
από το 31ο συνέδριο

Ελεγκτική Επιτροπή
Πρόεδρος: ΠΕΛΕΚΗΣ Θεόδωρος - Ε.Α.Υ. Αθηνών 
Αντιπρόεδρος: ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Κοσμάς - 

Σ.Ε.Α.Υ. Αλεξανδρούπολης 
Γραμματέας: ΜΑΡΙΟΛΗΣ Κυριάκος - Ε.Α.Υ. Αθηνών 
Μέλος: ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ Απόστολος - Σ.Κ.Α. Ξάνθης 
Μέλος: ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Τριαντάφυλλος - Ε.Α.Υ. Κιλκίς 

Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων
Τακτικό μέλος: ΔΙΧΤΑΣ Ανάργυρος - Ε.Α.Υ. Μαγνησίας
Αναπληρωματικό μέλος: ΧΥΤΑΣ Κωνσταντίνος - 

Ε.Α.Υ. Αθηνών

Κατώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων
Τακτικό μέλος: ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης - Ε.Α.Υ. Αθηνών
Αναπληρωματικό μέλος: ΒΟΓΔΑΝΟΥ Πέτρος - Ε.Α.Υ. Σερρών

EuroCop
ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ Χρήστος - Ε.Α.Υ. Κορίνθου
ΒΑΡΝΙΔΗΣ Χαράλαμπος - Ε.Α.Υ. Καβάλας
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ Μαρία - Ε.Α.Υ. Αθηνών
ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ Παναγιώτης - Ε.Α.Υ. Αθηνών

Επιτροπή επί Διοικητικών Θεμάτων
Πρόεδρος: ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος - Ε.Α.Υ. Λέσβου 
Γραμματέας: ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ Μιχαήλ - Ε.Α.Υ. Λασιθίου 
Μέλος: ΑΠΟΤΟΡΗΣ Δημήτριος - Ε.Α.Υ. Άρτας 
Μέλος: ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ Χρήστος - Ε.Α.Υ. Χανίων
Μέλος: ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γεώργιος - Ε.Α.Υ. Ηρακλείου

Επιτροπή επί Οικονομικών Θεμάτων
Πρόεδρος: ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος - Ε.Α.Υ. Χαλκιδικής 
Γραμματέας: ΛΙΑΚΟΣ Ζήσης - Ε.Α.Υ. Κοζάνης 
Μέλος: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Αναστάσιος - Ε.Α.Υ. Σερρών 
Μέλος: ΙΜΒΡΟΣ Νικόλαος - Ε.Α.Υ. Καβάλας 
Μέλος: ΚΑΛΕΥΡΑΣ Αλέξανδρος - Ε.Α.Υ. Θεσσαλονίκης 

Επιτροπή επί Θεμάτων Εκπαίδευσης 
και Επιμόρφωσης
Πρόεδρος: ΜΑΥΡΙΔΟΥ Μαρία - Ε.Α.Υ. Σάμου 
Γραμματέας: ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Γεώργιος - Σ.Κ.Α. Ξάνθης 
Μέλος: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Πλούταρχος - Ε.Α.Υ. Κιλκίς 
Μέλος: ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Νικόλαος - Ε.Α.Υ. Αιτωλίας 
Μέλος: ΚΕΦΑΛΑΣ Ευάγγελος - Ε.Α.Υ. Ιωαννίνων 

Γραμματεία γυναικών
ΓΚΙΟΥΖΕΛΗ Ελένη - Ε.Α.Υ. Καβάλας
ΚΟΥΡΕΤΑ Αναστασία - Ε.Α.Υ. Αρκαδίας
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία - Ε.Α.Υ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης
ΣΦΕΝΔΟΝΗ Θεοδώρα - Ε.Α.Υ. Πρέβεζας
ΜΠΟΥΚΑ Βασιλική - Ε.Α.Υ. Θεσσαλονίκης

Συνδικαλιστικά όργανα
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Tο υπερψηφισθέν Ψήφισμα των αντιπροσώπων 

Μετά από μια μακρά περίοδο εκτάκτων πε-
ριοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση
της πανδημίας, που στην επέλασή της έχει

πλήξει και την αστυνομική οικογένεια, αφήνοντας
πίσω της και αστυνομικούς θύματα σε μια άνιση μά-
χη με τον φονικό ιό covid-19, η πραγματοποίηση
του 31ου εκλογοαπολογιστικού συνεδρίου της
Ομοσπονδίας μας σηματοδοτεί μια νέα συνδικαλι-
στική περίοδο, πολλά υποσχόμενη αφενός λόγω του
εύρους των προβλημάτων και των αιτημάτων που
έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια, αφετέρου
δε λόγω των νέων προκλήσεων που προβάλλουν
απειλητικά στον ορίζοντα και απαιτούν από όλους
μας τη μέγιστη δυνατή ανταπόκριση στα επικείμενα
συνδικαλιστικά αγωνιστικά μας καλέσματα.

Ολοκληρώνοντας τις δημοκρατικές διαδικασίες
του συνεδρίου με την εκλογή των νέων συνδικα-
λιστικών μας οργάνων, σταθεροί στις διαχρονικές
καταστατικές μας αρχές, ως Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων που ενώνει και
συσπειρώνει όλες τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις
Αστυνομικών Υπαλλήλων, εμείς οι αιρετοί αντιπρό-
σωποί τους στο 31ο πανελλαδικό συνέδριο, εγκρί-
νουμε και ψηφίζουμε ως βασικό διεκδικητικό πλαί-
σιο της επόμενης συνδικαλιστικής περιόδου, τα
κάτωθι θεσμικά, οικονομικά, συνταξιοδοτικά και
ασφαλιστικά αιτήματα, η ικανοποίηση των οποίων
πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα βελτιώσει τόσο το
υπηρεσιακό –επαγγελματικό στάτους του αστυνο-
μικού προσωπικού όσο και το επίπεδο διαβίωσης
των αστυνομικών και των οικογενειών τους.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

Α. ΘΕΣΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
• Πλήρη σεβασμό του θεσμικού ρόλου της Ομο-
σπονδίας ως ισότιμου συνομιλητή της πολιτείας για
θέματα που αφορούν το αστυνομικό προσωπικό και
τη λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας, με περαι-
τέρω διεύρυνση της συμμετοχής μας τόσο σε υπη-
ρεσιακές επιτροπές και συμβούλια όσο και στις αρ-
μόδιες επιτροπές της Ελληνικής Βουλής για τη δη-
μόσια διοίκηση, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη
στη χώρα μας. Οι συνέργειες για την αντιμετώπιση
των εσωτερικών απειλών, της κλιματικής κρίσης και
των απρόβλεπτων κινδύνων από τεχνολογικές κα-
ταστροφές, επιβάλλουν τη θεσμική αναβάθμιση της
λειτουργίας του συνδικαλιστικού μας κινήματος με
τη διεύρυνση της συνεργασίας μας με άλλες ομο-
ειδείς Ομοσπονδίες, μέσω Συνομοσπονδίας, ώστε
να υπάρξει ισχυροποίηση του μετώπου και αύξηση

της παρεμβατικής μας δράσης έναντι της εξουσίας.
Στο πλαίσιο αυτό, το διαχρονικό μας αίτημα για

το δικαίωμα της απεργίας υπό όρους και προϋπο-
θέσεις, εξακολουθεί να ισχύει, σύμφωνα και με πα-
λαιότερα ψηφίσματα.
• Η Ελληνική Αστυνομία και το αστυνομικό προ-
σωπικό βρίσκονται διαρκώς στο στόχαστρο είτε
δολοφονικών ενεργειών είτε φραστικών επιθέσεων
και αμφισβητήσεων με δυσδιάκριτα πολλές φορές
κίνητρα. Το γεγονός ότι δεν έχει χαρακτηριστεί
ακόμα ως επικίνδυνο το λειτούργημά μας, πολύ δε
περισσότερο, δεν έχει υιοθετηθεί από καμία κυβέρ-
νηση ούτε το αίτημά μας για τροποποίηση του Ποι-
νικού Κώδικα ώστε να τιμωρούνται ως ιδιώνυμο
αδίκημα οι βίαιες επιθέσεις εναντίον αστυνομικών,
μας αναγκάζει να εξειδικεύσουμε ακόμα περισσό-
τερο το αίτημά μας για θωράκιση του αστυνομικού
λειτουργήματος, συγκροτώντας έναν φορέα ειδι-
κού σκοπού που θα αναλάβει την υποβολή ολο-
κληρωμένης και επιστημονικά τεκμηριωμένης, βά-
σει μελέτης, πρότασης προς τα πολιτικά κόμματα.
• Σχετικό με το ανωτέρω αίτημα και με σκοπό τη
θωράκιση της εργασίας του αστυνομικού, είναι και
η απαρέγκλιτη εφαρμογή των διατάξεων του π.δ.
45/2008 περί Υγιεινής και Ασφάλειας της εργα-
σίας. Καίτοι αποτελεί την κορωνίδα του συνδικα-
λιστικού μας κινήματος, η πολιτεία δυστυχώς κω-
φεύει στη διαρκή έκκλησή μας για προσλήψεις ια-
τρών εργασίας στα πρότυπα της θέσπισης θέσεων
ψυχολόγων και άλλωνσυναφών με την εργασία
μας ειδικών κατηγοριών επιστημονικού ιατρικού
προσωπικού.
• Απαιτούμε από την κυβέρνηση να επαναφέρει τις

6.700 κενές οργανικές θέσεις που χάθηκαν με τον
ν.4249/2014 και να μεριμνήσει για την κάλυψή
τους με νέες προσλήψεις Αστυφυλάκων μέσω των
πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας.
• Οι διεθνείς εξελίξεις διατηρούν ενεργό το πρό-
βλημα των μεταναστευτικών και προσφυγικών ρο-
ών καθιστώντας αναπόφευκτη την εμπλοκή της
Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία δεν πρέπει να απο-
βαίνει εις βάρος των εργασιακών δικαιωμάτων των
αστυνομικών, των συνθηκών ασφαλείας και αστυ-
νόμευσης κ.λπ.
• Η θετική εξέλιξη της Αναβάθμισης - Ανωτατοποί-
ησης του συστήματος εκπαίδευσης και μετεκπαί-
δευσης των Αστυνομικών Σχολών με βάση την εμ-
περιστατωμένη πρόταση της Ομοσπονδίας μας,
πρέπει να μετουσιωθεί σε έργα (Διακήρυξη της
Μπολόνια, ίδρυση Αστυνομικού Πανεπιστημίου, συ-
νεχής και δια βίου εκπαίδευση, δυνατότητα προ-
πτυχιακών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών,
άμεση επαναλειτουργία όλων των Αστυνομικών
Σχολών ανά την Επικράτεια). Θεωρούμε επιτακτική:
α) τη συμμετοχή εκπροσώπου μας στη διαδικασία

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

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

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

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

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

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

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

γ) Η θέσπιση ενός σύγχρονου βαθμολογίου που θα
λαμβάνει υπόψη του τα νέα δεδομένα, όπως
πρότεινε και πέτυχε η Ομοσπονδία μας φέτος

μετά από πολλή διαβούλευση, αποτελεί μια στα-
θερή βάση για περαιτέρω βελτιώσεις σε συνάρ-
τηση με τον αγώνα μας και για την αναβάθμιση
συνολικά του οικονομικού στάτους του αστυνο-
μικού προσωπικού.

δ) Οριοθέτηση του καθηκοντολογίου, όλου ανεξαι-
ρέτως του αστυνομικού προσωπικού, σαφή πρό-
βλεψη της υπηρέτησης των νέων αστυφυλάκων
σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, διαρκή εκπαίδευση
και μετεκπαίδευση, θέσπιση συγκεκριμένων κρι-
τηρίων αξιολόγησης κατά βαθμό και Υπηρεσία,
ώστε ο αξιολογούμενος να κρίνεται ανάλογα και
με το βαθμό επικινδυνότητας των καθηκόντων
του (μάχιμες - μη μάχιμες - πρώτης γραμμής
υπηρεσίες, ΥΑΤ, Άμεση Δράση κ.λπ.), διασφάλιση
της αξιοκρατίας με τη συμμετοχή αιρετών εκπρο-
σώπων του συνδικαλιστικού μας κινήματος, πα-
ρακολούθηση της βαθμολόγησης από τους ίδι-
ους τους αξιολογούμενους, δυνατότητα υποβο-
λής ενστάσεων στις κρίσεις των βαθμολογητών
και άλλες παράμετροι.

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

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

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

γ) Απεμπλοκή των αστυνομικών από τους εσωτε-
ρικούς αγωνιστικούς χώρους των γηπέδων, χω-

Υπερψηφίστηκε 
το βασικό διεκδικητικό πλαίσιο 

της επόμενης συνδικαλιστικής περιόδου. 
Τα θεσμικά, οικονομικά, συνταξιοδοτικά

και ασφαλιστικά αιτήματα, 
η ικανοποίηση των οποίων 

θα βελτιώσει τόσο 
το υπηρεσιακό-επαγγελματικό στάτους

του αστυνομικού προσωπικού 
όσο και το επίπεδο διαβίωσης 

των αστυνομικών και των 
οικογενειών τους.

“

”
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ρίς αλχημείες και τεχνικές παραμέτρους, προ-
κειμένου να αποφευχθεί η σύγχυση και η σύγ-
κρουση αρμοδιοτήτων. Ενίσχυση των αρμοδίων
για την εφαρμογή του αθλητικού νόμου ειδικών
αστυνομικών υπηρεσιών, σε όλη την Ελλάδα, με
αντίστοιχα τμήματα, όπως οι υπηρεσίες δίωξης
ναρκωτικών.

δ) Επαναφορά της καταργηθείσας διάταξης για τα
έσοδα των εισιτηρίων από τις αθλητικές διορ-
γανώσεις, λόγω της δέσμευσης και εμπλοκής
αστυνομικών δυνάμεων εκτός αγωνιστικών χώ-
ρων, αναμορφώνοντας αυτήν, έτσι ώστε τα σχε-
τικά έσοδα να αποδίδονται σε ειδικό λογαρια-
σμό του Υπουργείου μας, εκτός προϋπολογι-
σμού, προς ενίσχυση των αστυνομικών με μέσα
- εξοπλισμό και κατ’ επέκταση για την καλυτέ-
ρευση της αστυνόμευσης και την εμπέδωση αι-
σθήματος ασφαλείας στον πολίτη.

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

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

ζ) Αλλαγή και επανεξέταση του δόγματος των με-
ταγωγών, με συνθήκες αξιοπρεπείς για όλους
και τήρηση ανθρωπίνων-βιολογικών ωραρίων
εργασίας, καθώς επίσης και σύνταξη ενός νέου
κανονισμού για τη μη εμπλοκή αστυνομικών σε
μεταγωγές ευάλωτων ατόμων (ψυχικά νοσούν-
των).

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

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

ι) Δημιουργία λεσχών σίτισης και παιδικών σταθ-
μών σε κεντρικές Υπηρεσίες και σε όλες τις Δι-
ευθύνσεις Αστυνομίας.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
1. Λαμβάνοντας υπόψη και το διαμορφωμένο

αγωνιστικό μας μέτωπο με τις άλλες Ομοσπον-
δίες των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων
Δυνάμεων για κοινή δράση, απαιτούμε την άμε-
ση απόσυρση του τελευταίου ειδικού μισθολο-
γίου (ν.4472/2017) και την έναρξη διαλόγου
από μηδενική βάση. Με:
α) Συνεχή μισθολογική εξέλιξη όλων των στελε-

χών μέχρι την αποστρατεία τους, ανεξάρτητα
από το βαθμό που θα φέρουν κάθε φορά
στην ενέργεια.

β) Αναγνώριση της εργασίας μας ως επικίνδυνης
και τη χορήγηση επιδόματος με τους ίδιους
όρους και προϋποθέσεις που ήδη καταβάλλε-
ται στον Δημόσιο Τομέα. Η αστυνόμευση και
η ασφάλεια δεν είναι έννοιες αφηρημένες. Εί-
ναι εργασία επικίνδυνη, που πρέπει να αμεί-
βεται.

γ) Πραγματική αμοιβή για την 6η ημέρα εργα-
σίας (πέραν του πενθημέρου) και θεσμοθέτη-
ση για τις Κυριακές, εξαιρέσιμες, αργίες, υπε-

ρωρίες, μέσω κλαδικής σύμβασης.
δ) Αναγνώριση της νυκτερινής μας εργασίας με

ωριαία αποζημίωση - αμοιβή μέσω κλαδικής
σύμβασης.

ε) Επέκταση του μηνιαίου επιδόματος παραμε-
θορίου, ύψους 100,00 €, σε όλες τις παρα-
μεθόριες περιοχές της χώρας.

2. Αξιοποίηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και των
κοινοτικών κονδυλίων για την αστυνομική εκ-
παίδευση - μετεκπαίδευση, τον υλικοτεχνικό
εξοπλισμό (οχήματα, γιλέκα κ.λπ.) και τον εκ-
συγχρονισμό των υποδομών της Ελληνικής
Αστυνομίας.

3. Προσαρμογή του τακτικού προϋπολογισμού του
Υπουργείου μας στις πραγματικές ανάγκες των
Υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού τους.

4. Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
του Προεδρικού Διατάγματος που αφορά τα
οδοιπορικά των στελεχών των Σωμάτων Ασφα-
λείας και Ενόπλων Δυνάμεων, με το οποίο θα
λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές ανάγκες
των Σωμάτων και θα καταργείται η άνιση και αν-
τισυνταγματική μεταχείριση μεταξύ των λειτουρ-
γών του Κράτους, τόσο στο ποσό της ημερήσιας
αποζημίωσης, όσο και στα χιλιόμετρα της εκτός
έδρας μετακίνησης.

5. Χορήγηση βαθμολογικών και μισθολογικών
προαγωγών και στους Αστυνομικούς εκείνους που
πέτυχαν στη Σχολή Αστυφυλάκων της σειράς του
έτους 1995, οι οποίοι για λόγους ανωτέρας βίας
(σεισμού στην ευρύτερη περιοχή Γρεβενών - Κο-
ζάνης) εισήχθησαν προς φοίτηση στην Σχολή
Αστυφυλάκων Τ.Δ.Α. Γρεβενών μετά την 19-6-
1995, μέσω της αναδρομικής τους κατάταξης, σε
ημερομηνία όμοια με αυτή των λοιπών συμμετε-
χόντων στον ίδιο διαγωνισμό που εισήχθησαν στα
άλλα Τ.Δ.Α. της χώρας.
6. Αναδρομική αναπροσαρμογή του μηνιαίου επι-
δόματος ειδικών συνθηκών στους συναδέλφους
μας που υπηρετούν στην Ειδική Κατασταλτική Αν-
τιτρομοκρατική Μονάδα, ήτοι από 141,92 € σε
300,00 € μηνιαίως.

Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
1. Όχι στην μνημονιακή σύνδεση του ασφαλιστικού
των ένστολων με το προσδόκιμο ζωής.
2. Κατάργηση του άρθρου 4 του ν.4387/2016

περί υπαγωγής στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης των στρατιωτικών και διατήρηση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ως του απο-
κλειστικού φορέα που θα χορηγεί συντάξεις
στους ένστολους - λειτουργούς του Δημοσίου.

3. Κατάργηση του άρθρου 48 του ν.4387/2016
που αφορά το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών
Υπαλλήλων και συγκεκριμένα την παρ. 4 με την
οποία υφίστανται οι προϋποθέσεις χορήγησης
μερίσματος σε χήρες/χήρους και ορφανά.

4. Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των νέων και
παλαιών συντάξεων. Άμεση κάλυψη των «προ-
σωπικών διαφορών» και αποκατάσταση των εν
λόγω συντάξεων σε αξιοπρεπή και προ μνημο-
νίων, επίπεδα.

5. Άμεση κατάργηση των διατάξεων που εντάσ-
σουν τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του
ΤΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑΕΠ. Δυνατότητα διαχείρισης
της περιουσίας του εν λόγω Κλάδου από τους
ασφαλισμένους και κατάργηση των διατάξεων
των άρθρων 96 και 97 του ν.4387/2016 περί
παροχών του πρώην ΕΤΕΑ (νυν ΕΤΕΑΕΠ) που
αφορούν τη μείωση των καταβαλλόμενων συν-
τάξεων και αύξηση των εισφορών επικουρικής
ασφάλισης.

6. Κατάργηση του υποχρεωτικού ελάχιστου χρόνου
απόδοσης του εφάπαξ βοηθήματος από τους
Τομείς του Κλάδου Προνοίας του ΤΑΠΑΣΑ και
χορήγηση παροχών με τη συνταξιοδότηση ενός
εκάστου.

7. Επανεξέταση των τακτικών και έκτακτων ασφα-
λιστικών εισφορών, παλαιών και νέων ασφαλι-
σμένων, υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων που
χορηγούν βοηθήματα και επικουρικές συντάξεις.

8. Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 2 του
ν.3865/2010 για τους στρατιωτικούς που κα-
τατάσσονται από 1-1-2011 και θεσμοθέτηση
όμοιων προϋποθέσεων χορήγησης σύνταξης,
καθώς και αναγνώρισης χρόνων ασφάλισης με
τους αντίστοιχους που κατατάσσονται μέχρι την
31-12-2010.

9. Διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος ανα-
γνώρισης των πραγματικών συντάξιμων ετών
(στρατός, έτη σπουδών κ.λπ.).

10. Δικαίωμα πρόσληψης, κατόπιν αιτήσεως, στο
Υπουργείο μας, ανεξαρτήτως ύπαρξης κενής
οργανικής θέσης, των μελών οικογενείας
αστυνομικού, ο οποίος τυγχάνει ανίκανος σε
ποσοστό άνω του 67%, συνεπεία της εκτέλε-
σης διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

11. Επέκταση και στους στρατιωτικούς δημοσίους
υπαλλήλους (στελέχη Σωμάτων Ασφαλείας και
Ενόπλων Δυνάμεων) της δυνατότητας αναγνώ-
ρισης ως συντάξιμου του χρόνου για τα τέκνα
και του ελάχιστου χρόνου φοίτησης στις μέσες
επαγγελματικές σχολές, όπως δόθηκε στους
πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους, αποκλειστι-
κά και μόνο για όσους θεμελιώνουν συνταξιο-
δοτικό δικαίωμα μετά την 1-1-2011. Με την
προαναφερόμενη επέκταση αίρεται μια μακρο-
χρόνια ανισότητα σε βάρος κυρίως των γυναι-
κών αστυνομικών υπαλλήλων, που εισήχθησαν
στο Σώμα έως την 31-12-1992, δίνοντάς
τους το δικαίωμα εξαγοράς χρόνου λόγω τέ-
κνων, με βάση το ν.3865/2010, υπό τους ίδι-
ους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για
τις υπαλλήλους του δημόσιου τομέα.

12. Τροποποίηση των διατάξεων του
ν.3865/2010 που αφορούν τον χρόνο θεμε-
λίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος παλαιών
και νέων ασφαλισμένων μετά την 1-1-2015,
με προσαύξηση του χρόνου παραμονής κατά
έτος και μέχρι να συμπληρώσουν 40 έτη.

13. Την αναπλήρωση και κάλυψη της διαφοράς
που επήλθε στα αποθεματικά των ασφαλιστι-
κών & μετοχικών Ταμείων μας από το «κού-
ρεμα» και την ανταλλαγή των Ομολόγων του
Ελληνικού Δημοσίου το έτος 2012, από τίτ-
λους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστω-
τικής Σταθερότητας.

14. Καμία περαιτέρω περικοπή του μερίσματος και
του ΒΟΕΑ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, κα-
θώς και αντιμετώπιση του προβλήματος της
έλλειψης ρευστότητας, χωρίς περαιτέρω εξω-
τερικό δανεισμό, αλλά με επέκταση του χρόνου
αποπληρωμής του χρέους από το Υπουργείο
Οικονομικών. Αξιοποίηση της ακίνητης περι-

ουσίας του Ταμείου. Κατάργηση του άρθρου
27 του ν.1911/1990. Εκπροσώπηση του
συνδικαλιστικού μας κινήματος στο Δ.Σ. του
Ταμείου και συμμετοχή, τόσο στο Δ.Σ., όσο και
στις διευθυντικές – νευραλγικές θέσεις του
Ταμείου, κατά 50%, υπαλλήλων που προέρ-
χονται από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

15. Διασφάλιση του αποθεματικού κεφαλαίου του
ειδικού (ερανικού) λογαριασμού αλληλοβοή-
θειας του Ιδρύματος «Μέριμνας και Αριστείας
της Ελληνικής Αστυνομίας» με κατάργηση της
εξαναγκαστικής υποχρέωσης κατάθεσης αυ-
τών, στο κοινό κεφάλαιο ασφαλιστικών Ταμεί-
ων της Τράπεζας της Ελλάδας και την αναπλή-
ρωση των απωλειών που υπέστη με τη χρημα-
τοδότηση του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Επανεξέταση όλου του πλαισίου λειτουργίας
του, των παροχών του και του τρόπου που χο-
ρηγούνται αυτές. Στόχος η ανεξαρτητοποίησή
του, ο εμπλουτισμόςκαι η αύξηση των χορη-
γούμενων ενισχύσεών του, καθώς και η άμεση
καταβολή αυτών.

16. Λειτουργία ενιαίου Κλάδου Υγείας για όλο το
αστυνομικό προσωπικό στο ΤΑΠΑΣΑ.

17. Εξομοίωση των συναδέλφων που πέτυχαν στο
διαγωνισμό του 1989 και προσελήφθησαν το
1994, με τους υπόλοιπους της ίδιας σειράς, οι
οποίοι κατετάγησαν το έτος 1989, με την κα-
ταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του
ασφαλισμένου (6,67%) και όχι του συνόλου
(20,00%).

18. Αναπροσαρμογή της κατώτατης σύνταξης στα
500,00 € με δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης
και επαναφορά του ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυν-
ταξιούχους, με πραγματικά και όχι τεκμαρτά
κριτήρια.

19. Διατήρηση του κοινωνικού χαρακτήρα της επι-
κουρικής ασφάλισης και όχι άστοχες πολιτικές
που θέτουν σε κίνδυνο τις συντάξεις και τις
ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων.

Δ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
1. Επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000,00

€ για μισθωτούς & συνταξιούχους και καθορι-
σμός νέας φορολογικής κλίμακας με πρόσθετα
κλιμάκια.

2. Επαναφορά όλων των φοροαπαλλαγών που κα-
ταργήθηκαν, όπως οι τόκοι στεγαστικών δανεί-
ων, οι ιατρικές αποδείξεις κ.λπ.

3. Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης,
η οποία εισήχθη την περίοδο της οικονομικής
και κοινωνικής κρίσης για την καταπολέμηση
της ανεργίας (άρθρο 35 του ν.3986/2011).
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Τα θετικά αποτελέσματα των ενεργειών μας 
μέσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας

Το διοικητικό απολογισμό του απερχόμενου
Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας
μας, παρουσίασε ο γραμματέας κ. Γιώργος

Παπατσίμπας:
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Θα προσπαθήσω να παρουσιάσω όσο το δυνατόν
καλύτερα, αλλά σύντομα και περιεκτικά το έργο της
τετραετίας που πέρασε σε μια περίοδο που η υγει-
ονομική κρίση κλονίζει την παγκόσμια κοινότητα.

O απολογισμός δεν είναι μόνο μια υποχρέωση
που απορρέει από το καταστατικό, είναι μια κορυ-
φαία πράξη δημοκρατίας και ένας τρόπος επικοι-
νωνίας με τους συναδέλφους προκειμένου να
γνωρίσουν το έργο μας και τις προσπάθειές μας.
Η θητεία μας χαρακτηρίστηκε από την έλλειψη επι-
κοινωνίας και διαλόγου, την αυταρχική στέρηση
των συνδικαλιστικών αδειών και άλλες αρνητικές
καταστάσεις με την προηγούμενη Κυβέρνηση.

Από τότε έχουν περάσει 2,5 χρόνια με την νέα
κυβέρνηση, χωρίς όμως να έχουν υλοποιηθεί ση-
μαντικές δεσμεύσεις της για τα οικονομικά και θε-
σμικά μας αιτήματα, εκτός φυσικά από το βαθμο-
λόγιο και την ανωτατοποίηση της εκπαίδευσης, θέ-
ματα για τα οποία πιέσαμε και πετύχαμε λύσεις. Μά-
λιστα, η αστυνομία όλο αυτό το διάστημα έχει φορ-
τωθεί με επιπλέον «πάρεργα». Για όλα αυτά η Ομο-
σπονδία έχει προβεί σε συγκεκριμένες καταγγελίες
και παρεμβάσεις. Με τον αγώνα μας δρομολογούμε
πάντα λύσεις σε καίρια ζητήματα, με κυρίαρχο την
αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας.

Θα προσπαθήσω επιγραμματικά να παραθέσω τα
αποτελέσματα των ενεργειών μας μέσα στις πρω-
τόγνωρες συνθήκες που όλοι αναγνωρίζουμε ότι
κληθήκαμε να δράσουμε:
- Είχαμε τις αποφάσεις του ΣτΕ για την επιστροφή

των παρανόμως παρακρατηθέντων, τέλος του
2018.

- Πετύχαμε σε μνημονιακή περίοδο την έκδοση της
εγκυκλίου για τη μάχιμη πενταετία, που προσμε-
τρείται ως συντάξιμος χρόνος.

- Αποτρέψαμε τη μείωση στα μερίσματα του ΜΤΣ
ύψους 4.000.000 ευρώ και πετύχαμε την κανο-
νική χορήγηση του ΒΟΕΑ.

- Πετύχαμε την επίλυση του προβλήματος που είχε
ανακύψει με την εκπαίδευση-αποζημίωση των
δοκίμων.

- Κατοχυρώσαμε τη δωρεάν μετακίνηση με τα ΜΜΜ.
- Είχαμε τη χορήγηση στους δικαιούχους του επι-

δόματος παραμεθορίου ύψους 100 ευρώ και
αγωνιζόμαστε για την επέκτασή του.

- Μετά από πολλούς αγώνες δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ
το π.δ. περί χορήγησης εφάπαξ οικονομικής ενί-
σχυσης του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΑΠΑΣΑ.

- Αντιμετωπίσαμε ακαριαία την απαράδεκτη από-
φαση της Διοίκησης του 401 Γ.Σ.Ν.Α., αναφορι-
κά με τη νοσηλεία αστυνομικών.

- Πετύχαμε την αναγνώριση του χρόνου φοίτησης
στις Σχολές της ΕΛ.ΑΣ. ως πραγματικού χρόνου
υπηρεσίας για τους Τομείς Πρόνοιας για το εφάπαξ.

- Στο 29ο συνέδριο το Μάρτιο του 2019, τιμήσαμε
σημαντικά στελέχη του συνδικαλιστικού μας κι-
νήματος.

- Ως ΔΣ συνεδριάσαμε στην Κέρκυρα για το γνω-
στό πρόβλημα στη Λευκίμμη, όπου μετά από δικές
μας πιέσεις η ηγεσία αναγκάστηκε να αναθεωρή-
σει τα αστυνομικά μέτρα που ελάμβανε.

- Δεν σταματήσαμε να εκφράζουμε την ανησυχία
μας για τις επιθέσεις εναντίον συναδέλφων μας
σε Αστυνομικά Τμήματα και περιπολίες.

- Νομοθετήσαμε την κατάργηση του κωλύματος
της εντοπιότητας.

- Είχαμε διαδοχικές παρεμβάσεις για τα θέματα της
καθαριότητας, της υγιεινής και ασφάλειας, για το
μεταναστευτικό στα νησιά και στον Έβρο.

- Το Μάιο του 2019 ανακοινώσαμε την απόφαση
του ΣΤ’ Τμήματος του ΣτΕ για το μισθολόγιο του
ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή την αντισυνταγματικότητά του
και την παραπομπή της υπόθεσης στην Ολομέ-
λεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, λόγω μείζονος
σπουδαιότητας, όπου στη συνέχεια είχαμε τη
γνωστή απόρριψη για τυπικούς λόγους.

- Ψηφίστηκε το Μάιο του 2019 η κατάργηση του
απάνθρωπου άρθρου 12 για τις συντάξεις χηρεί-
ας, με τη γνωστή συμβολή της Ομοσπονδίας.

Μετά τις βουλευτικές εκλογές
- Μετά τις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου 2019,

ακυρώσαμε τον αποκλεισμό των τέκνων αστυ-
νομικών από βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και
παιδικούς σταθμούς μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

- Η Ομοσπονδία, αγωνίστηκε για να αυξηθεί ο
αριθμός των εισαχθέντων στις Αστυνομικές Σχο-
λές και το 2020 πέτυχε την εισαγωγή 730 σπου-
δαστών στη Σχολή Αστυφυλάκων. Αρνητική για
μας εξέλιξη ήταν ο μειωμένος αριθμός των 300
αστυφυλάκων φέτος.

- Δυστυχώς όμως, νομοθετήθηκε από την κυβέρ-
νηση η Πανεπιστημιακή αστυνομία, για την οποία
εκφράσαμε την έντονη αντίθεσή μας και αγωνι-
στήκαμε για την αποτροπή της ίδρυσής της. 

- Τον Ιανουάριο 2020 δημοσιεύθηκαν στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως, δύο προεδρικά δια-

τάγματα που αφορούν την παραμονή των συνα-
δέλφων στην ενεργό υπηρεσία.

- Υλοποιήθηκε η δέσμευση του Δημάρχου Αθηναί-
ων, κ. Κώστα ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ για τη μετονομασία
της οδού Λάμπρου ΠΟΡΦΥΡΑ στα Πατήσια, σε
Νεκταρίου ΣΑΒΒΑ, ένα διαχρονικό μας αίτημα.

- Μετά από παρεμβάσεις μας προς την Πολιτική και
Φυσική Ηγεσία, επιλύεται το πρόβλημα που δη-
μιουργήθηκε με τις προκαταβολές των αποσπα-
σμένων συναδέλφων μας.

Σε συνθήκες πανδημίας
Μετά το Μάρτιο του 2020, οι παρεμβάσεις μας

για την αντιμετώπιση της πανδημίας ήταν πρωτό-
γνωρες κι ενώ ακόμα η προσοχή όλων μας ήταν
στραμμένη στο μέτωπο του Έβρου και της νησιω-
τικής χώρας για την απόκρουση των μεταναστευ-
τικών ροών.

Όλο αυτό το διάστημα η Ομοσπονδία βρέθηκε και
βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με όλες
τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις, παρεμβαίνοντας με
βάση και τα δικά τους αιτήματα, προτάσεις και πα-
ρατηρήσεις, σε κάθε αρμόδιο κυβερνητικό και μη
φορέα. Η συμβολή τους στην ανάδειξη των προ-
βλημάτων και των δυσκολιών που συναντούν οι
συνάδελφοί μας είναι καθοριστική. Αυτό καταδει-
κνύεται από τον όγκο της αλληλογραφίας και τις
απευθείας επικοινωνίες με την Ηγεσία και τα αρμό-
δια Υπουργεία, δεδομένου ότι ο υπηρεσιακός μη-
χανισμός στην αρχή ήταν ανέτοιμος και ελλιπής η
αντίδρασή του. Βελτιώθηκε, ωστόσο, η αστυνομική
αντίδραση με τις καθοριστικές μας παρεμβάσεις, οι
οποίες υπήρξαν τεκμηριωμένες και καταλυτικές, με
βάση τις περιγραφές καταστάσεων που βίωναν οι
συνάδελφοί μας σε πολλές περιοχές της χώρας.
- Μας απασχόλησαν τα θέματα όπως ήταν η χο-

ρήγηση των αδειών ειδικού σκοπού, καθώς επί-
σης και οι προτάσεις αναφορικά με την παράταση
των κανονικών αδειών. 

- Aναδείξαμε τα προβλήματα με τις μεταγωγές και
τη μη τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφά-
λειας κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

- Υπήρξαν παρεμβάσεις για τα προβλήματα στις
δομές φιλοξενίας μεταναστών λόγω κρουσμάτων
κορωνοϊού, αλλά και λόγω μη τήρησης των προ-
βλεπόμενων κανονισμών λειτουργίας των κέν-
τρων αυτών. 

- Ζητήσαμε να χορηγηθούν τα αναγκαία εφόδια και
τα προστατευτικά μέσα που προβλέπονται για τους
αστυνομικούς, ώστε να μην κινδυνεύουν και να
επιτελούν τα καθήκοντά τους κατά τον καλύτερο
τρόπο, προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.

- Μεριμνήσαμε για την αναστολή λειτουργίας των
Αστυνομικών Σχολών ώστε να μειωθούν οι πι-
θανότητες εξάπλωσης της πανδημίας.

- Ζητήσαμε διευκολύνσεις για την προστασία των
παιδιών της Αστυνομικής οικογένειας, με τη χο-
ρήγηση αδειών ειδικού σκοπού, όταν αποφασί-
στηκε το κλείσιμο των σχολείων.

- Ζητήσαμε να αποτραπεί ο συνωστισμός στις
αστυνομικές υπηρεσίες.

- Ζητήσαμε τη χορήγηση αδείας διευκόλυνσης σε
ευπαθείς ομάδες συναδέλφων μας.

- Ζητήσαμε την τοποθέτηση προστατευτικού πλέγ-
ματος στα υπηρεσιακά οχήματα και στις υπηρεσίες.

- Ζητήσαμε την ενίσχυση των Υγειονομικών Υπη-
ρεσιών και των Ιατρείων μας και με παρέμβασή
μας ενισχύθηκαν άμεσα με αστυνομικούς -κα-
τόχους πτυχίων νοσηλευτικής. 

Ζητήσαμε επίσης:
- τον περιορισμό της λειτουργίας των γραφείων

αναφορικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών για
διοικητικής φύσεως θέματα,

- την αναστολή όλων των εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων,

- την λειτουργία υγειονομικών επιτροπών και Πει-
θαρχικών Συμβουλίων χωρίς αυτοπρόσωπη πα-
ρουσία, 

- την εκτέλεση προληπτικών απολυμάνσεων σε
υπηρεσιακούς χώρους,

- τη μεταφορά αλλοδαπών από τη νησιωτική χώρα
με όρους υγιεινής και ασφάλειας, 

- την επανεξέταση του πλαισίου διενέργειας των με-
ταγωγών, περιορίζοντας τις άσκοπες μεταγωγές.

- Καταγγείλαμε τα επικίνδυνα φαινόμενα συνωστι-
σμού στις δικαστικές αίθουσες.

- Ζητήσαμε τον εμβολιασμό των αστυνομικών κατά
προτεραιότητα σε συνάντηση και με τον αρμόδιο
Υπουργό Υγείας.

- Δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή στην υγειονομική προ-
στασία τόσο των Δοκίμων Αστυφυλάκων όσο και
όλων όσοι έρχονται σε επαφή με αλλοδαπούς σε
όλες τις δομές και τις αστυνομικές εγκαταστάσεις.

- Το ίδιο διάστημα λειτούργησε η διαβούλευση για το
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βαθμολόγιο και τον Ιούνιο του 2020 έγινε παρου-
σίαση και έγκριση της πρότασής μας. Λάβαμε υπό-
ψη όλες τις κατηγορίες του προσωπικού και προ-
βλέπεται για όλους περαιτέρω βαθμολογική εξέλιξη.

- Πετύχαμε την αυξημένη εκπροσώπησή μας στο
Δ.Σ. του Ιδρύματος Εξοχών.

- Πετύχαμε το δικαίωμα συνυπηρέτησης εκπαιδευ-
τικών συζύγων υπηρετούντων στα Σώματα
Ασφαλείας.

- Επιτέλους διασφαλίσαμε την επαναχορήγηση του
επιδόματος ΕΚΑΜ.

- Καταργήθηκε η προϋπόθεση των 30 ετών ασφά-
λισης για τη χορήγηση του εφάπαξ.

- Το Σεπτέμβριο του 2020 ρυθμίστηκε μετά από
επιμονή μας η διαδικασία του Πόθεν Έσχες και η
τακτοποίηση των προστίμων που είχαν επιβληθεί.

- Ικανοποιήθηκε το αίτημά μας για χορήγηση άδει-
ας γάμου διάρκειας 5 ημερών, σε περίπτωση τέ-
λεσης γάμου. 

- Το Νοέμβριο του 2020 εγκρίνεται το αίτημά μας
για επιπλέον δάνεια στους ασφαλισμένους και
γίνεται ευμενέστερο και προσιτό το πλαίσιο χο-
ρήγησής τους.

- Το Δεκέμβριο του 2020, υπεγράφη από τον
Υπουργό η απόφαση για τη νέα κανονιστική περί
οδοιπορικών εξόδων μεταγωγών.

- Επίσης, εγκρίθηκαν 5.540.000 ευρώ για τα νυ-
χτερινά.

- Με το νέο έτος δώσαμε τέλος στην εξωφρενική
απαίτηση της διοίκησης να πληρώσουν από την
τσέπη τους τα έξοδα της επιπλέον παραμονής τους
σε διάφορες περιοχές, λόγω της πανδημίας, όσοι
συνάδελφοι υποχρεώθηκαν σε παράταση της
απόσπασής τους.

Συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις μας 
Με αμείωτη ένταση συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις μας: 
- Για τις μεταγωγές των ψυχικά πασχόντων κρα-

τουμένων και γενικότερα επισημαίνουμε διαρκώς
την αναγκαιότητα απαλλαγής από τα «πάρεργα».

- Με τη συμβολή της Ομοσπονδίας χορηγείται η
άδεια πατρότητας 14 ημερών στα πλαίσια εφαρ-
μογής του σχετικού νόμου που βελτιώνει την
ποιότητα ζωής των αστυνομικών.

- Καταγγείλαμε πρόσφατα την αναλγησία της πο-
λιτικής ηγεσίας αναφορικά με την μη αποδέ-
σμευση κονδυλίων του ΤΑΠΑΣΑ για οικονομική
ενίσχυση νοσούντων συναδέλφων, ένα πρόβλη-
μα που αντιμετωπίστηκε με την έλευση στο
υπουργείο του νέου Υπουργού.

- Υλοποιήθηκε το διαχρονικό αίτημά μας για την
ίδρυση Περιφερειακών Ιατρείων.
Βεβαίως εκτός από τα αμιγώς συνδικαλιστικά

μας αιτήματα, αναδείξαμε και τον κοινωνικό μας
ρόλο. Με αφορμή τις πληγές που προκάλεσαν φυ-
σικές καταστροφές, όπως οι σεισμοί στη Λάρισα,
στην Κρήτη, στη Σάμο, αλλά και οι πυρκαγιές στην
Εύβοια και στην Πελοπόννησο εκφράσαμε εμπρά-
κτως τη συμπαράστασή μας.

Να τονίσουμε ότι εκφράσαμε τον απεριόριστο
σεβασμό και την ευγνωμοσύνη μας στον μεγάλο
μουσικοσυνθέτη και αγωνιστή της Δημοκρατίας
Μίκη Θεοδωράκη ο οποίος μας είχε συμπαραστα-
θεί όταν η αστυνομία δεχόταν τα πυρά των τρομο-
κρατών, παλιότερα.

Αυτές είναι επιγραμματικά οι πιο χαρακτηριστι-
κές μας παρεμβάσεις και λύσεις προβλημάτων, οι
οποίες είναι αναλυτικά καταγεγραμμένες στον πο-
λυσέλιδο Διοικητικό μας Απολογισμό.Είμαστε ανοι-
χτοί να δεχθούμε την καλοπροαίρετη και τεκμη-
ριωμένη κριτική, να εκφράσετε τους προβληματι-
σμούς σας, εμείς σας καλούμε να υπερψηφίσετε
τα πεπραγμένα μας και να εκλέξετε τα νεα συνδι-
καλιστικά μας όργανα σε μια κορυφαία δημοκρα-
τική για όλους μας διαδικασία.

Εγιναν πολλά και ευελπιστούμε ότι με τη δική
σας στήριξη και συμπαράσταση μπορούν να γίνουν
περισσότερα, όσο αυστηρά και αν αξιολογηθεί ο
απολογισμός μας επιτρέπει να είμαστε ικανοποι-
ημένοι και αισιόδοξοι.

Kαλές εργασίες και καλά αποτελέσματα. 

Oι προτάσεις της Ομοσπονδίας μας 
για την εκπαίδευση λαμβάνουν 

«σάρκα και οστά» 

Ενα πρωταρχικής σημασίας ζήτημα για την
αποτελεσματική λειτουργία της αστυνο-
μίας και πάντα επίκαιρο, όπως είναι η

βελτίωση της εκπαίδευσης, επιλύεται σταδιακά
μετά από πολλούς αγώνες της Ομοσπονδίας
μας, τόνισε από το βήμα του συνεδρίου ο κ.
Χρήστος Συνδρεβέλης, ο οποίος κατέχει στο
νέο ΔΣ το αξίωμα του Αντιπροέδρου Οικονομι-
κών θεμάτων.

Το πρώτο θετικό βήμα για την ανωτατοποίηση
της εκπαίδευσης έγινε με την αλλαγή του Ορ-
γανισμού της Σχολής Αστυφυλάκων, όπως αυτή
προβλέπεται από το π.δ. 60/2021 που δημο-
σιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 146 Φύλλο της Εφημε-
ρίδας της Κυβερνήσεως στις 20.08.2021.

Αφορά την τροποποίηση των διατάξεων του
π.δ. 352/1995, ήτοι του Οργανισμού της Σχο-
λής Αστυφυλάκων, κατ’ εφαρμογή των διατάξε-
ων του άρθρου 36 του ν.4760/2020, με το
οποίο επιτυγχάνεται η εναρμόνιση του χρόνου
φοίτησης, σύμφωνα με τα πρότυπα και την ποι-
ότητα των πτυχίων του πρώτου κύκλου σπουδών
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ορίζει η συν-
θήκη της Μπολόνια.

Με το εν λόγω προεδρικό διάταγμα, «λαμβά-
νουν σάρκα και οστά», οι προτάσεις της Ομο-
σπονδίας μας, καθώς υλοποιείται ο κύριος άξο-
νας της ανωτατοποίησης των σχολών της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας και ειδικότερα, σε αυτή τη
φάση, της Σχολής Αστυφυλάκων. Όπως ορίζεται
από τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος:
• η Σχολή Αστυφυλάκων ανήκει στην ανώτερη

βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
• παρέχει ισότιμη εκπαίδευση και χορηγεί ισό-

τιμα πτυχία, προς εκείνα που χορηγούνται από
τα αντίστοιχου επιπέδου εκπαιδευτικά Ιδρύμα-
τα της Χώρας και τις αντίστοιχες παραγωγικές
Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων.

• η φοίτηση στην προαναφερόμενη Σχολή διαρ-
κεί πλέον ένα εξάμηνο παραπάνω (από 5 γί-
νονται 6 εξάμηνα) και χωρίζεται σε τρία (3) εκ-
παιδευτικά έτη. Οι αλλαγές του επέρχονται δεν
θα ισχύσουν για τους δόκιμους αστυφύλακες
των εκπαιδευτικών σειρών 2019-2021 και
2020-2022, που φοιτούν ήδη στη Σχολή
Αστυφυλάκων, αλλά από το εκπαιδευτικό έτος
2021-2022.

• Οι Αστυφύλακες που είχαν εισαχθεί στη Σχολή
Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξε-
τάσεων του ν.1351/1983 (Α΄ 56) και απο-
φοιτούν 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. 
Στα υπόλοιπα άρθρα του π.δ. αναφέρονται

αναλυτικότερα οι αλλαγές που επέρχονται στη
διαδικασία της εκπαίδευσης με βάση το νέο χρό-
νο σπουδών, ενώ ρυθμίζονται θέματα ωρολογί-
ου προγράμματος, χορήγησης αδειών κ.λπ. Ει-
δικότερα:
• Καθορίζεται λεπτομερώς η Διάρκεια Εκπαίδευ-

σης και φοίτησης στη Σχολή για κάθε εκπαι-
δευτικό έτος.

• Καθορίζονται τα μαθήματα που θα διδάσκον-
ται οι δόκιμοι αστυφύλακες κατά τα εξάμηνα
σπουδών.

• Καθορίζονται οι Έκτακτες προφορικές ή γρα-
πτές εξετάσεις, η ατομική ή ομαδική εργασία,
αλλά και οι Τακτικές γραπτές εξετάσεις, στο
τέλος των χειμερινών εξαμήνων.

• Καταργείται η κατάταξη κατά επίπεδο γνώσε-
ων ομάδα (αρχαρίων- προχωρημένων) στην
ξένη γλώσσα και στην Πληροφορική.

• Αλλάζει η σειρά αρχαιότητας των δοκίμων.
Οι παραπάνω ρυθμίσεις αποτελούν σημαντικά

βήματα και αδιαμφισβήτητη επιτυχία μιας μα-
κράς και δύσκολης προσπάθειας του Προεδρεί-
ου της Ομοσπονδίας.

Διαρκής μας στόχος θα είναι η αξιόπιστη
αναβάθμιση τόσο της Σχολής Αστυφυλάκων
όσο και της Σχολής Αξιωματικών, ώστε η Ελλη-
νίδα και ο Έλληνας Αστυνομικός να εξοπλίζον-
ται πλήρως με τις αναγκαίες ευρωπαϊκές γνώ-
σεις και εμπειρίες για την αποτελεσματική εκ-
πλήρωση των αστυνομικών τους καθηκόντων.

Ο αγώνας για την εμπέδωση της ανωτατοποί-
ησης των Σχολών μας θα είναι συνεχής. Διότι
οι όποιες αλλαγές δυστυχώς δεν επέρχονται
αυτομάτως με την ψήφιση των νόμων. 

Η Ομοσπονδία μας παρακολουθεί στενά και
τη νομοθετική ρύθμιση για τη λειτουργία της
Αστυνομικής Ακαδημίας, συνολικά, σύμφωνα με
τις ευρωπαϊκές και διεθνείς επιταγές (διοικητική
και οικονομική αυτοτέλεια, επιστημονικό και δι-
οικητικό συμβούλιο για τη λειτουργία των σχο-
λών, διδακτικό προσωπικό που θα επιλέγεται
από επιστημονικό συμβούλιο, σύγχρονα προ-
γράμματα σπουδών και συνεργασίες με ΑΕΙ και
ερευνητικά κέντρα κ.λπ.), ενώ, μετά τη ψήφιση
της επικείμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας, η

Π.Ο.ΑΣ.Υ. με τους συνεργάτες της ακαδημαϊ-
κούς συμβούλους θα εξετάσουν συγκεντρωτικά
τη μεταρρύθμιση των Σχολών και θα υποβάλ-
λουν σχετικές παρατηρήσεις, ειδικότερα δε για
τα προγράμματα σπουδών που χρειάζονται εμ-
πλουτισμό, προκειμένου να είναι δυνατή η ακα-
δημαϊκή αντιστοίχιση και η ισοτιμία με ανάλογες
Σχολές, καθώς και η ομαλή μετάβαση σε μετα-
πτυχιακό κύκλο σπουδών μετά τις Σχολές.

Όνειρο και πρωταρχικής σημασίας ζήτημα του
συνδικαλιστικού μας κινήματος αποτελούσε και
αποτελεί η επαγγελματική καταξίωση όλων των
αστυνομικών μέσω της αναβάθμισης των αστυ-
νομικών βασικών σπουδών, αλλά και μιας δια-
δικασίας διαρκούς μετεκπαίδευσής τους, αφού
το αστυνομικό λειτούργημα πρέπει διαρκώς να
προσαρμόζεται στα δεδομένα και στις συνθήκες
που καλείται κάθε φορά να υπηρετήσει.

Η Ομοσπονδία μας συνεχίζει τον αγώνα τόσο
για το συγκεκριμένο θέμα όσο και για τα άλλα
εκκρεμή μας αιτήματα. 

Οι επιτυχίες κατακτώνται με συστηματική
προσπάθεια και όχι με «συνδικαλιστικές» μεγα-
λοστομίες και πυροτεχνήματα.
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Ανάλυση με πρακτικά παραδείγματα του νέου βαθμολογίου

Αγαπητοί συνάδελφοι έχοντας ως διαρκές αιτούμενο μέσα από
την συνδικαλιστική μας δράση, την αναβάθμιση, την οικονο-
μική και ηθική στήριξη όλων των συναδέλφων, παλεύουμε

πάντα για ένα καλύτερο αύριο, μέσα από αντίξοες και δύσκολες συν-
θήκες. Στα χρόνια που πέρασαν υποστήκαμε απώλειες οι οποίες είναι
άδικες και παντελώς ανακόλουθες με την προσφορά μας προς την
Ελληνική κοινωνία. 

Ειδικότερα με το νόμο 4472 /2017 των Τόσκα-Καμμένου, είχαμε
σοβαρές οικονομικές απώλειες και ιδιαίτερα στο φάσμα των χαμη-
λόβαθμων συναδέλφων. Συνεπώς, το νέο βαθμολόγιο έρχεται να
αντισταθμίσει ένα μεγάλο μέρος από τις μεγάλες απώλειες που υπέ-
στησαν οι χαμηλόβαθμοι συνάδελφοι, να δημιουργήσει μία σοβαρή
ελπίδα αναβάθμισής τους, αλλά και να αμβλύνει τις άδικες ανισό-
τητες μεταξύ των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενό-
πλων Δυνάμεων.

Στόχος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. ήταν και είναι, να υπάρχει μία διαρκής προ-
σπάθεια για την περαιτέρω μισθολογική και βαθμολογική ανέλιξη όλων
των χαμηλόβαθμων συναδέλφων, ώστε στο τέλος να αντισταθμιστούν
στο σύνολό τους οι απώλειες που υπέστησαν με τον νόμο 4472 /2017. 

Σε αυτά τα πλαίσια θεωρούμε ότι είναι μείζονος σημασίας η επι-
τυχία της Π.Ο.ΑΣ.Υ., να κινηθεί και να πετύχει αυτό το δύσκολο στό-
χο και ειδικότερα, του Προέδρου της Γρηγόρη Γερακαράκου, και
του Αντιπρόεδρου της Πανταζή Βασιλείου, που με καίριες και ου-
σιαστικές παρεμβάσεις, συνέδραμαν ζωτικά στο να πετύχουμε το με-
γάλο ζητούμενο, της οικονομικής και διοικητικής αναβάθμισης των
συναδέλφων. 

Το βαθμολόγιο αφορά όλους τους αστυνομικούς, συνιστά μία πλή-
ρη και τεκμηριωμένη πλατφόρμα της Π.Ο.ΑΣ.Υ., ενώ αποτελεί και ση-
μείο καμπής προόδου, για την ιεραρχική αναβάθμιση σε όλες τις βαθ-
μίδες των χαμηλόβαθμων συναδέλφων. Βασικός πυλώνας πάνω στον
οποίο δομήθηκε η πρόταση για το βαθμολόγιο των στελεχών της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας ήταν ο Νόμος 3686/2008, λαμβάνοντας υπόψη
και τον απαιτούμενο χρόνο υπηρεσίας για τη θεμελίωση συνταξιο-
δοτικού δικαιώματος, αλλά δίνοντας και κίνητρα σε όσους αποφα-
σίσουν να παραμείνουν περισσότερα χρόνια από τα ελάχιστα που
απαιτούνται για την αίτηση συνταξιοδότησης. 

Εξέλιξη Αστυφυλάκων μη Ανακριτικών Υπαλλήλων
Οι Αστυφύλακες που δεν ασκούν καθήκοντα ανακριτικού υπαλλή-

λου προάγονται στο βαθμό του Υπαρχιφύλακα και του Αρχιφύλακα
με τη συμπλήρωση δώδεκα (12) και δεκαέξι (16) ετών πραγματικής
υπηρεσίας από την κατάταξή τους, αντιστοίχως.

Οι Αρχιφύλακες της προηγούμενης παραγράφου, με τη συμπλή-
ρωση τριάντα (30) ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή
τους και κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσεων,
προάγονται στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, ύστερα από αίτησή
τους, που υποβάλλεται μόνο μια (1) φορά, τον Δεκέμβριο του προ-
ηγούμενου έτους, αυτού εντός του οποίου συμπληρώνουν τον απαι-
τούμενο για προαγωγή χρόνο. Κατ’ εξαίρεση, στο βαθμό του Ανθυ-
παστυνόμου προάγονται και οι Αρχιφύλακες που έχουν παρατείνει το
όριο ηλικίας του βαθμού τους και είτε ανήκουν στην κατηγορία των
επιτυχόντων το έτος 1989 και κατετάγησαν τα επόμενα έτη (άρθρο
5 παρ. 2 του ν. 3075/2002, A΄ 297), είτε για οιονδήποτε λόγο κα-
τετάγησαν στο Σώμα με όριο ηλικίας μεγαλύτερο από αυτό του 28ου
έτους, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται μόνο μια (1) φορά,
τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους αυτού εντός του οποίου
συμπληρώνουν το 58ο έτος της ηλικίας τους.

Οι Ανθυπαστυνόμοι των προηγούμενων παραγράφων είναι ανα-
κριτικοί υπάλληλοι, εκτελούν τα καθήκοντα του βαθμού τους, ενώ
καταλαμβάνουν οργανική θέση Αστυφύλακα και μετατίθενται, απο-
σπώνται και μετακινούνται ως Αστυφύλακες. Οι παραπάνω Ανθυπα-
στυνόμοι που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας, που ισχύει κάθε
φορά, προάγονται, εν όψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, στους
βαθμούς του Υπαστυνόμου Β΄ και Υπαστυνόμου Α΄ εκτός οργανικών
θέσεων, τιθέμενοι εκτός υπηρεσίας και ύστερα από τριάντα (30) ημέ-
ρες αποστρατεύονται με το βαθμό στον οποίο προήχθησαν. Στους
παραπάνω Ανθυπαστυνόμους απονέμεται ενόψει αποστρατείας,
ύστερα από αίτησή τους, ο αμέσως επόμενος βαθμός εν αποστρα-
τεία, εφόσον συμπληρώσουν ένα (1) έτος στον κατεχόμενο βαθμό
και κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.
Τέλος, όσοι παραμείνουν Αρχιφύλακες εφόσον συμπληρώνουν
τριάντα τρία (33) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους
και αποστρατεύονται με αίτησή τους ή καταλαμβάνονται από το όριο
ηλικίας, όπως ισχύει κάθε φορά, προάγονται στους βαθμούς του Αν-
θυπαστυνόμου και Υπαστυνόμου Β΄, εκτός οργανικών θέσεων, τι-
θέμενοι εκτός υπηρεσίας, και ύστερα από τριάντα (30) ημέρες απο-
στρατεύονται με το βαθμό στον οποίο προήχθησαν.

Ας δούμε όμως μερικά παραδείγματα: Αρχιφύλακας της Β κατη-
γορίας με 30 έτη υπηρεσίας βρίσκεται με το ισχύον βαθμολόγιο στο
10o κλιμάκιο και έχει βασικό 1.925 ευρώ και 90 ευρώ επίδομα ιδι-
αίτερων συνθηκών. Με το προταθέν βαθμολόγιο στα 30 χρόνια εφό-
σον προαχθεί σε Ανθ/μο θα έχει την παρακάτω οικονομική εξέλιξη:*

     ΑΡΧ-            30 έτη         Κλιμάκιο              αύξηση Β.Μ.
  ΑΝΘ/ΜΟΣ         χωρίς              9                      70 + 10
                     στρατιωτική                          ιδιαίτερων συνθηκών
                         θητεία                                     = 80 ευρώ

     ΑΡΧ-            30 έτη         Κλιμάκιο              αύξηση Β.Μ.
  ΑΝΘ/ΜΟΣ      με 1 έτος            8                      140 +10 
                     στρατιωτική                          ιδιαίτερων συνθηκών
                         θητεία                                    = 150 ευρώ

     ΑΡΧ-            30 έτη         Κλιμάκιο              αύξηση Β.Μ.
 ΑΝΘ/ΜΟΣ       με 2 έτη             7                      160 +10
                     στρατιωτική                          ιδιαίτερων συνθηκών
                         θητεία                                    = 170 ευρώ

* Η μισθολογική κατάταξη των αστυνομικών στα μισθολογικά κλιμά-
κια που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν 4472/17 πραγματο-
ποιείται σύμφωνα με το χρόνο υπηρεσίας που έχουν στην ΕΛ.ΑΣ.,
καθώς και το χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί για μισθο-
λογική εξέλιξη από το φορέα αυτόν μέχρι και την 31.12.2016.

Εξέλιξη Ανακριτικών Αστυφυλάκων
Οι αστυφύλακες ανακριτικοί υπάλληλοι του νόμου 2226/1994,

προάγονται στο βαθμό του Υπαρχιφύλακα, Αρχιφύλακα και Ανθυπα-
στυνόμου με την συμπλήρωση 10, 14 & 24 έτη υπηρεσίας από την
κατάταξη τους στο σώμα. Δηλ. γίνονται ένα χρόνο νωρίτερα Αρχι-
φύλακες και Ανθυπαστυνόμοι.. 

Οι Ανθυπαστυνόμοι επίσης αυτής της κατηγορίας με 33 χρόνια
υπηρεσίας από την κατάταξή τους στο σώμα προάγονται στο βαθμό
του Υπαστυνόμου Β΄ ενώ με 37έτη υπηρεσίας προάγονται στο βαθμό
του Υπαστυνόμου Α΄ και ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας στο
βαθμό του Αστυνόμου Β΄. Παίρνοντας το βαθμό του Αρχιφύλακα ένα
χρόνο νωρίτερα, θα βρεθούν από το κλιμάκιο 22 στο κλιμάκιο 21
και θα έχουν αύξηση 30 ευρώ + 10 ευρώ (των ιδιαίτερων συνθηκών)
= 40 ευρώ. Ενώ στα 24 χρόνια που γίνονται Ανθυπαστυνόμοι κατά
ένα χρόνο νωρίτερα θα βρεθούν από το 14ο κλιμάκιο στο 13 κλιμά-
κιο και θα έχουν 70 ευρώ αύξηση. Στα 32 έτη θα βρίσκονταν στο
κλιμάκιο 7 και δεν θα είχαν άλλη αύξηση μιας και θα παρέμειναν
Ανθ/μοι. Στα 33 έτη με το νέο μισθολόγιο θα προαχθούν στο βαθμό
του Υπαστυνόμου Β΄ θα βρεθούν στο κλιμάκιο 6 και θα έχουν 60
ευρώ αύξηση + 20 ευρώ (ιδιαιτέρων συνθηκών) = 80 ευρώ. Ενώ στα
37 έτη που θα προαχθεί στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄ θα βρεθεί
στο κλιμάκιο 5 και θα έχει 30 ευρώ αύξηση.

  ΥΠ/ΚΑΣ-       14 έτη      Κλιμάκιο                 αύξηση Β.Μ.
  ΑΡΧ/ΚΑΣ                           21            30 + 10 ιδιαίτ. συνθηκών
                                                                     = 40 ευρώ

     ΑΡΧ-          24 έτη      Κλιμάκιο                 αύξηση Β.Μ.
  ΑΝΘ/ΜΟΣ                          13            60 + 10 ιδιαίτ. συνθηκών
                                                                     = 70 ευρώ

 ΑΝΘ/ΜΟΣ-      33 έτη      Κλιμάκιο                 αύξηση Β.Μ.
      Υ/Β                               6             60 + 20 ιδιαίτ. συνθηκών
                                                                     = 80 ευρώ

  Υ/Β-Υ/Α       37 έτη      Κλιμάκιο                 αύξηση Β.Μ.
                                            5             20 + 10 ιδιαίτ. συνθηκών
                                                                     = 30 ευρώ

Με τις αυξήσεις που θα έχει με το νέο βαθμολόγιο θα χτίσει υψη-
λότερο μέσο όρο συντάξιμων αποδοχών οπότε θα έχει και μεγαλύ-
τερη σύνταξη όπως επίσης μεγαλύτερο εφάπαξ, μεγαλύτερο μέρισμα
από το ΜΤΣ και τα παιδιά τους μεγαλύτερο ΒΟΕΑ (πρώην Ε.Χ.)

Βαθμολογική εξέλιξη ΑΡΧ/ΚΩΝ - Ανθυπαστυνόμων 
Οι αστυφύλακες, οι υπαρχιφύλακες και οι αρχιφύλακες που κατέ-

χουν οργανική θέση αστυφύλακα δύνανται να προάγονται στο βαθμό
του αρχιφύλακα, με εξετάσεις σύμφωνα με το π.δ. 82/2006.

Οι παραπάνω Αρχ/κες προάγονται στο βαθμό του Ανθυπαστυνό-
μου με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθμό τους. Κατ’ εξαίρεση
οι αρχιφύλακες πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ή Τεχνολογικών Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) προάγονται στο βαθμό του ανθυπαστυ-
νόμου εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον δύο (2) έτη, και ο τίτλος
σπουδών τους δεν λήφθηκε υπόψη για την προαγωγή τους χωρίς

εξετάσεις στο βαθμό του αρχιφύλακα. (Πριν ήταν 2 χρόνια για Α.Ε.Ι.
και 3 για Τ.Ε.Ι.)

Οι Ανθυπαστυνόμοι που δεν εισήχθηκαν στα ΤΕΜΑ, προάγονται
στον βαθμό του Υ/Β με αίτησή τους και 9 έτη στον Βαθμό (πριν απαι-
τούνταν ή 26 έτη στο σώμα ή με αίτηση τους και 22 έτη πραγματικής
υπηρεσίας από την κατάταξη τους, εκ των οποίων έντεκα (11) στο
βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, εφόσον είναι αρχαιότεροι των ομοι-
οβάθμων τους, που προάγονται λόγω συμπλήρωσης είκοσι έξι (26)
ετών πραγματικής υπηρεσίας) στον βαθμό του Υ/Α με 4 έτη στον
βαθμό του Υ/Β στον βαθμό του Α/Β με 3 έτη στον βαθμό του Υ/Α
και εν όψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας λόγου ορίου ηλικίας στον
βαθμό του Α/Α.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι οι οργανικές θέσεις στον βαθμό του
Α/Β είναι 200 και όσοι Υ/Α συμπληρώνουν 9 χρόνια στον βαθμό
του αξιωματικού (Υ/Β+Υ/Α) προάγονται εκτός οργανικών θέσεων.

Ας δούμε ένα παράδειγμα τι κερδίζει ένας Υ/Α της παραπάνω κα-
τηγορίας που προάγεται σε Α/Β: Υ/Α με 5 χρόνια στον βαθμό, 32
χρόνια πραγματικής υπηρεσίας και 9 χρόνια στον βαθμό του αξιω-
ματικού βρίσκεται στο κλιμάκιο 5 με βασικό μισθό 2.165 ευρώ και
επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών 130 ευρώ σύνολο 2.295 ευρώ. Με
την προαγωγή του στον βαθμό του Α/Β θα βρεθεί στο κλιμάκιο 4 με
2.265 ευρώ και επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών 160 ευρώ σύνολο
2.425 ευρώ. Δηλ. θα πάρει 130 ευρώ αύξηση μικτά. 

  Υ/Α-Α/Β       32 έτη      Κλιμάκιο               αύξηση Β.Μ.
                                            4          100 + 30 ιδιαίτ. συνθηκών
                                                                  = 130 ευρώ

  Υ/Α-Α/Β       31 έτη      Κλιμάκιο                αύξηση Β.Μ.
                                            5           20 + 30 ιδιαίτ. συνθηκών
                                                                   = 50 ευρώ

  Υ/Α-Α/Β       30 έτη      Κλιμάκιο                αύξηση Β.Μ.
                                            6           60 + 30 ιδιαίτ. συνθηκών
                                                                   = 90 ευρώ

Εξέλιξη Ανθ/νων που εισήχθηκαν στα ΤΕΜΑ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΕΜΑ, αυξάνονται οι οργανικές θέσεις των Αστυ-

νομικών Διευθυντών από 10 σε 40. Οι ανθυπαστυνόμοι προάγονται
στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄ μετά την αποφοίτησή τους από το
Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων
(Τ.Ε.Μ.Α.), στο οποίο εισάγονται κατόπιν εξετάσεων. Οι ανθυπαστυ-
νόμοι του άρθρου 10 προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄
μετά την αποφοίτησή τους από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαί-
δευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.), στο οποίο εισάγονται κατόπιν
εξετάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.
Οι Υπαστυνόμοι Β΄ απόφοιτοι του Τ.Ε.Μ.Α. εξελίσσονται μέχρι και
το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή και προάγονται, εν όψει αυ-
τεπάγγελτης αποστρατείας, λόγω συμπληρώσεως 35ετίας ή κατα-
λήψεως από το όριο ηλικίας, εκτός οργανικών θέσεων, μέχρι το
βαθμό του Ταξίαρχου. Οι Αστυνομικοί Διευθυντές, στους βαθμούς
του Αστυνομικού Διευθυντή και Ταξιάρχου οι Αστυνομικοί Υποδιευ-
θυντές, του Αστυνομικού Υποδιευθυντή και Αστυνομικού Διευθυντή
οι Αστυνόμοι Α΄, του Αστυνόμου Α΄ και Αστυνομικού Υποδιευθυντή
οι Αστυνόμοι Β΄ και του Αστυνόμου Β΄ και Αστυνόμου Α΄ οι Υπα-
στυνόμοι Α΄ και ύστερα από τριάντα (30) ημέρες αποστρατεύονται
με το βαθμό στον οποίο προήχθησαν, εφόσον κρίνονται ως ευδο-
κίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.

Αξιωματικοί – Απόφοιτοι της σχολής Αξιωματικών.
Μειώνεται ο ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας για την προαγωγή τους

στους βαθμούς του Υπαστυνόμου Α΄, του Αστυνόμου Β΄ και του
Αστυνόμου Α΄. Αυξάνεται κατά 2 έτη ο χρόνος παραμονής στο βαθμό
του Αστυνομικού Διευθυντή και ο χρόνος συνολικής υπηρεσίας αξιω-
ματικού και προάγονται στο βαθμό του Υποστρατήγου 30 ημέρες πριν
την αποστρατεία τους οι Αστυνομικοί Διευθυντές που καταλαμβάνον-
ται από όριο ηλικίας ή συμπληρώνουν 35 έτη ευδόκιμης υπηρεσίας.
Η αρχή έγινε! 
Οι παρακάτω πίνακες αφορούν: Αξιωματικούς,
Ανθυπαστυνόμους Υπαξιωματικούς που ανήκουν στην
Β΄ κατηγορία.

Το αποτέλεσμα της πρόσθεσης του βασικού και του επιδόματος
ιδιαίτερων συνθηκών που αναλογεί στον καθένα βάσει ετών υπηρε-
σίας και του βαθμού που έχει, αποτελούν το σύνολο των μικτών μη-
νιαίων αποδοχών. Στις παραπάνω αποδοχές πρέπει να προσθέσετε,
όσοι λαμβάνετε το οικογενειακό, τα πενθήμερα, τα νυχτερινά, τα επι-
δόματα κινδύνου και αναπηρίας, ή όποιο άλλο επίδομα δικαιούστε.

του Δημήτρη Καραγιαννόπουλου, αντιπροσώπου της  Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.
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                                                        βασικός      επίδομα ιδιαιτέρων      επίδομα
  βαθμός               έτη              κλιμάκιο     μισθός           συνθηκών           θέσης

                         31                                 2             2.385                                                  

                         30              31               3             2.325                                                           

                         29              30               4             2.265           315                               40

     Α/Υ             28              29               5             2.165                                                           

                         27              28               6             2.145                                                  

                                           27               7             2.085                                                  

                         34                                 3             2.325                                

                         31              34               4             2.265                                

                         29              31               5             2.165                                

     Α/Α             28              29               6             2.145           225                                 

                         27              28               7             2.085                                

                         25              27               8             2.065                                                  

                                           25               9             1.995                                                  

                         32                                 4             2.265                                

                         31              32               5             2.165                                

                         29              31               6             2.145                                                  

                         28              29               7             2.085                                                  

     Α/Β             27              28               8             2.065           160                                 

                         25              27               9             1.995                                

                         23              25              10            1.925                                                  

                         22              23              11            1.845                                

                         21              22              12            1.785                                                  

                                           21              13            1.725                                                  

                         32                                 5             2.165                                

                         30              31               6             2.145                                                  

                         29              30               7             2.085                                                  

                         28              29               8             2.065                                                  

                         27              28               9             1.995                                                  

                         25              27              10            1.925                                                           

     Υ/Α             23              25              11            1.845           130                                 

                         22              23              12            1.785                                

                         21              22              13            1.725                                                  

                         19              21              14            1.665                                                  

                         18              19              15            1.605                                                

                         17              18              16            1.545                                                           

                                           17              17            1.485                                                  

                         32                                 6             2.145                                

                         31              32               7             2.085                                

                         29              31               8             2.065                                                  

                         28              29               9             1.995                                                  

                         27              28              10            1.925                                                  

     Υ/Β             25              27              11            1.845           120               

                         23              25              12            1.785                                                           

                         22              23              13            1.725                                                  

                         21              22              14            1.665                                                

                         19              21              15            1.605                                                  

                         18              19              16            1.545                                                  

                         19              21              15            1.605                                

                         18              19              16            1.545                                                  

     Υ/Β             17              18              17            1.485           120                                 

                         15              17              18            1.455                                

                         14              15              19            1.415                                                           

                                           14              20            1.365                                                  

                                                        βασικός      επίδομα ιδιαιτέρων      επίδομα
  βαθμός               έτη              κλιμάκιο     μισθός           συνθηκών           θέσης

                         32                                 7             2.085                                

                         31              32               8             2.065                                                  

                         29              31               9             1.995                                                  

                         28              29              10            1.925                                                  

                         27              28              11            1.845                                                  

                         25              27              12            1.785                                

                         23              25              13            1.725                                                  

                         22              23              14            1.665                                                  

 ΑΝΘ/ΜΟΣ         21              22              15            1.605           100                                 

                         19              21              16            1.545                                                  

                         18              19              17            1.485                                                  

                         17              18              18            1.455                                                  

                         15              17              19            1.415                                                  

                         14              15              20            1.365                                                  

                         12              14              21            1.315                                                  

                         11              12              22            1.285                                                  

                         10              11              23            1.245                                                  

                                           10              24            1.185                                                  

                         29                                10            1.925                                

                         28              29              11            1.845                                                  

                         27              28              12            1.785                                                  

                         25              27              13            1.725                                                  

                         23              25              14            1.665                                                  

                         22              23              15            1.605                                                  

                         21              22              16            1.545                                                  

                         19              21              17            1.485                                                  

 ΑΡΧ/ΚΑΣ         18              19              18            1.455            90                                  

                         17              18              19            1.415                                

                         15              17              20            1.365                                                  

                         14              15              21            1.315                                                  

                         12              14              22            1.285                                                  

                         11              12              23            1.245                                                           

                          9               11              24            1.185                                                  

                          7                9               25            1.115                                                  

                          5                7               26            1.085                                                  

                                            5               27            1.045                                                  

                         17                                20            1.365                                

                         15              17              21            1.315                                                  

                         14              15              22            1.285                                                  

ΥΠΑΡ/ΚΑΣ        12              14              23            1.245            80                

                          9               12              24            1.185                                                  

                          7                9               25            1.115                                                  

                          5                7               26            1.085                                                  

                         14                                                                                        

                         12              14                                                                                                 

  ΑΣΤ/ΚΑΣ         11              12                                                  55                                  

                         10              11                                                                      

                          5               10                                                                                                 

                                            5                 
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Την έντονη παρέμβασή μας προς τους
Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη κ. Πα-
ναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ, Υγείας κ. Αθανά-

σιο ΠΛΕΥΡΗ και Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο
ΤΣΙΑΡΑ προκάλεσε η νέα καταγγελία της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, αναφορικά με
τη συνεχιζόμενη εμπλοκή αστυνομικών στη διαδι-
κασία της ακούσιας νοσηλείας ατόμων που πά-
σχουν από ψυχικές νόσους:

Αξιότιμοι Κύριοι,
Η Ομοσπονδία μας, εκφράζοντας το σύνολο

των Πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών ενώσεων των
αστυνομικών της χώρας, είχε χαιρετήσει την υπο-
γραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των
Υπουργείων Υγείας, Δικαιοσύνης και Προστασίας
του Πολίτη αναφορικά με την επίλυση ενός βασι-
κού παλαιού αιτήματος που αφορά στη διαχείριση
της ακούσιας νοσηλείας ασθενών και την εκπόνη-
ση νέας νομοθεσίας που θα διέπει την ακούσια
ψυχική νοσηλεία. Δεσμευτήκατε ως κυβερνητικοί
αξιωματούχοι ότι έως τα τέλη του καλοκαιριού, θα
είχε διευθετηθεί το χρονίζον αυτό πρόβλημα έτσι
ώστε η ευαίσθητη διαδικασία να ανατεθεί σε εξει-
δικευμένους επαγγελματίες υγείας όπως αρμόζει

σε μια σύγχρονη κοινωνική υπηρεσία, βάζοντας
οριστικά τέλος στην απαράδεκτη εμπλοκή των
αστυνομικών σε αλλότρια καθήκοντα.

Η αυτονόητη αυτή απόφαση, δυστυχώς ακόμα
δεν έχει λάβει την αναγκαία νομοθετική υπόσταση
με αποτέλεσμα να συνεχίζεται μια επικίνδυνη τόσο
για τους αστυνομικούς όσο και για τους συναν-
θρώπους μας απάνθρωπη κατάσταση.

Με το επισυναπτόμενο έγγραφό της, η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, επανέρχεται στο
διαχρονικό μας αίτημα περιγράφοντας άλλο ένα
συμβάν ξεπερασμένης και βλαπτικής διαχείρισης
ενός καθαρά ιατρικού περιστατικού, που προ πολ-
λού θα έπρεπε να έχει ανατεθεί σε άλλους, αρμο-
διότερους κρατικούς λειτουργούς.

Όπως σημειώνει το σωματείο στο έγγραφό του,
«για ακόμα μια φορά η απαρχαιωμένη αλλά ακόμα
ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την αντιμετώπιση
ατόμων με ψυχικές ασθένειες έφερε αποτελέσματα
που δυστυχώς πολλές φορές έχουμε περιγράψει.
Τρείς (3) Συνάδελφοί μας τραυματίστηκαν και δια-
κομίσθηκαν στο νοσοκομείο χθες μετά από εντολή
που τους δόθηκε για την εκτέλεση ακούσιας νο-
σηλείας ατόμου. 

Κατά την συνάντηση ενημερωθήκαμε για την
πρόσφατη υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με-
ταξύ των Υπουργείων Υγείας, Δικαιοσύνης και
Προστασίας του Πολίτη τη διαχείριση της ακούσιας
νοσηλείας ασθενών και την εκπόνηση νέας νομο-
θεσίας που θα διέπει την ακούσια ψυχική νοσηλεία.
Βασικές αρχές θα είναι η ανάθεση του έργου σε
εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας και την πλή-
ρη απεμπλοκή των Αστυνομικών δυνάμεων από
την διαδικασία. Ως χρονικό ορίζοντα της όλης ανα-
διάρθρωσης τότε τέθηκε το τέλος της θερινής πε-
ριόδου, πλην όμως μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοι-
νωθεί καμία εξέλιξη για το ζήτημα».

Επίσης, με άλλο έγγραφό μας, καλέσαμε τον Αρ-
χηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ.

Μιχαήλ  ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ να εξετάσει τις προτάσεις
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας σχε-
τικά με την ψηφιοποίηση του αρχείου αδειών κυ-
κλοφορίας μοτοποδηλάτων από τις κατά τόπους
υπηρεσίες Τροχαίας αλλά και τα Αστυνομικά Τμή-
ματα μεικτής αρμοδιότητας, σε ολόκληρη την επι-
κράτεια.

Σύμφωνα με όσα μας αναφέρει με το επισυνα-
πτόμενο έγγραφό της, η Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αχαΐας, η συγκεκριμένη διαδικασία
πάσχει για πολλούς λόγους. Μάλιστα, δεν αποκλεί-
εται το ενδεχόμενο, να γίνεται ψηφιοποίηση και
αδειών που ανήκουν σε παλιά, αποσυρθέντα πλέον
μοτοποδήλατα.
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Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι, εγκρίθηκαν (24-
11-21) από το Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. τα δά-

νεια των συναδέλφων που είναι ασφαλισμένοι
στον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (403 περι-
πτώσεις), καθώς και στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλ-

λήλων τ. Αστυνομία Πόλεων (122 περιπτώσεις)
και είχαν υποβάλει σχετικό αίτημα, το οποίο πλη-
ρούσε τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθ.
1030/2/367 από 21-04-2021 εγκυκλίου του
Ταμείου μας.

Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι, το σύνολο των

τετρακοσίων τριών (403) αιτημάτων των ασφα-
λισμένων του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών εγ-
κρίθηκαν κατόπιν του από 15-06-2021 αιτήμα-
τος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και της έγκρισης αποδέσμευ-
σης κεφαλαίων του κ. Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη (ΦΕΚ 4936 – Β΄/25-10-2021).

Τέλος, επισημαίνεται ότι, το τρέχον έτος οι συ-
νολικές πιστώσεις για την ικανοποίηση δανείων
εκτάκτων αναγκών του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. ξεπέρασαν,
για πρώτη φορά, τα επτά εκατομμύρια ευρώ
(7.000.000,00 €), ικανοποιώντας χιλιάδες αιτή-
ματα συναδέλφων μας.

Νέα εκταμίευση προσωπικών δανείων από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

ΑΧΑΪΑ

Να μπει τέλος στην εμπλοκή αστυνομικών στη διαδικασία της ακούσιας νοσηλείας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσα-
λονίκης κατήγγειλε ότι στο Νοσοκομείο
ΑΧΕΠΑ παρεμποδίστηκε η είσοδος δυο

ανεμβολίαστων συναδέλφων μας, καίτοι διέθεταν
τα απαραίτητα αρνητικά rapid-test, όπως προβλέ-
πεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

«Επειδή ευλόγως προκαλούνται ερωτήματα και
πολύ περισσότερο μεγάλη αναστάτωση και σύγχυ-
ση περί την υπηρεσία και την άσκηση των υπηρε-
σιακών καθηκόντων, παρακαλούμε όπως ερευνή-

σετε τις καταγγελίες και εκδώσετε σαφείς οδηγίες
για την άμεση εφαρμογή των προβλεπομένων»,
αναφέρει μεταξύ άλλων η Ομοσπονδία προς τον
αρμόδιο Υπουργό Υγείας κ. Αθανάσιο ΠΛΕΥΡΗ και
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ.

«Όπως ενημερωθήκαμε, σήμερα το πρωί δυο
ανεμβολίαστοι Αστυνομικοί μετέβησαν στο Νοσο-
κομείο ΑΧΕΠΑ για να αναλάβουν υπηρεσία προ-
στατευτικής φύλαξης, κατέχοντας τα απαραίτητα

αρνητικά rapid-test, σύμφωνα με την κείμενη νο-
μοθεσία. Ωστόσο, όπως ενημερώθηκαν, υπάρχει
προφορική εντολή απαγόρευσης εισόδου στους
ανεμβολίαστους και βάσει αυτής δεν τους επιτρά-
πηκε η είσοδος. Επισημαίνουμε ότι οι Αστυνομικοί
που διατίθενται για υπηρεσία στα Νοσοκομεία
εκτελούν ειδικά καθήκοντα, ήτοι δεν εμπίπτουν στο
υγειονομικό προσωπικό και δεν είναι συνοδοί
ασθενών ώστε να τους επιβληθεί η διενέργεια μο-
ριακού τεστ (PCR). Άλλωστε, η νομοθεσία ορίζει

ξεκάθαρα ότι οι ανεμβολίαστοι Αστυνομικοί μπο-
ρούν να εκτελούν το σύνολο των αρμοδιοτήτων
τους εφόσον υποβάλλονται δυο φορές την εβδο-
μάδα σε rapidtest. Επειδή δεν είναι η πρώτη φορά
που συμβαίνει αυτό, παρακαλούμε για την από μέ-
ρους σας έκδοση διευκρινιστικής διαταγής που θα
αποσαφηνίζει τους όρους βάσει των οποίων θα ει-
σέρχονται στα Νοσοκομεία οι Αστυνομικοί που
εκτελούν υπηρεσία σε αυτά», τονίζει συγκεκριμένα
στο έγγραφό του το σωματείο μας.

Απαγόρευση εισόδου ανεμβολίαστων Αστυνομικών σε νοσοκομεία 

ΣΕΡΡΕΣ

Το δίκαιο αίτημά μας να μην χαθεί στα γρανάζια της γραφειοκρατίας

Καλέσαμε τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνο-
μίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ
να εξετάσει τα παράπονα που έλαβε γνώση η

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών σχετικά
με τη μη έγκριση υπομνημάτων οδοιπορικών εξόδων,
εξαιτίας λανθασμένων χειρισμών των υπευθύνων των
Πολυιατρείων Θεσσαλονίκης, όσον αφορά στη μη

χορήγηση Φύλλων Πορείας σε συναδέλφους μας που
τελούν σε κατάσταση μακράς αναρρωτικής αδείας.
Επειδή το θέμα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και για την
επίλυσή του απαιτείται νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα
με όσα περιγράφονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο,
ζητήσαμε από τον κ. Αρχηγό να επιληφθεί προσωπικά,
προκειμένου ένα δίκαιο αίτημά μας να μην χαθεί στα

γρανάζια της γραφειοκρατίας. Η Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Σερρών, επίσης, με έγγραφά της αναφέ-
ρεται στην σωτήρια επέμβαση ομάδας αστυνομικών
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών, που έλαβε χώρα
προσφάτως και είχε ως αποτέλεσμα την αποτροπή
αυτοκτονίας και τη διάσωση του αυτόχειρα. Με την
ενέργειά τους αυτή, οι συνάδελφοί μας για άλλη μια

φορά επιβεβαίωσαν τον πολλαπλό κοινωνικό ρόλο,
την αυτονόητη αλτρουιστική και ανθρώπινη αποστολή
τους. Η Ομοσπονδία μας ζήτησε με τη σειρά της, «από
πλευράς υπηρεσίας επιδειχθεί η πρέπουσα αντιμετώ-
πιση της ενέργειάς τους, δεδομένου ότι η έκφραση
συγχαρητηρίων και η ανάδειξη τέτοιων συμπεριφο-
ρών, αποτελεί χρέος όλων μας».

ΤΡΙΚΑΛΑ
Προτάσεις για ηλεκτρονική υποβολή
αιτήσεων υποψηφίων και εξέταση

μαρτύρων εξ αποστάσεως

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρι-
κάλων, με έγγραφά της αναδεικνύει το
αίτημα της περαιτέρω αξιοποίησης της

πληροφορικής με στόχο την πάταξη της γραφει-
οκρατίας και την αποτελεσματικότερη ανταπό-
κριση των αστυνομικών υπηρεσιών επ’ ωφελεία
της ελληνικής κοινωνίας και της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνει την εισαγωγή νέων
εφαρμογών έτσι ώστε στο εξής να παρέχεται
στους πολίτες η δυνατότητα ηλεκτρονικής υπο-
βολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών που
απαιτούνται, σύμφωνα με τις προκηρύξεις για
τους υποψήφιους των αστυνομικών σχολών κ.λπ.

Επίσης, κρίνεται σκόπιμο να αξιοποιηθεί η δυ-
νατότητα της τεχνολογίας και για την εξέταση
μαρτύρων αστυνομικών εξ αποστάσεως, ηλε-
κτρονικά και όχι δια ζώσης.

Φρονούμε ότι έχει επέλθει πλέον το πλήρωμα
του χρόνου για νέες καινοτόμες δράσεις που θα
απαλλάξουν το αστυνομικό σώμα από παρωχη-
μένες διαδικασίες κατασπατάλησης ανθρώπινων
πόρων, σημειώνει η Ομοσπονδία μας στο έγγρα-
φό της προς τους αρμόδιους Υπουργούς Προστα-
σίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ,
Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο ΠΙΕΡΡΑ-
ΚΑΚΗ και Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο ΤΣΙΑΡΑ.

Να δοθεί παράταση του χρόνου
διάνυσης βραχείας αδείας 

Ηπαράταση του χρόνου διάνυσης βραχείας αδείας έτους 2021 απασχόλησε το συνδικαλιστικό
μας κίνημα και η Ομοσπονδία με έγγραφό της προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ ζήτησε να ληφθεί σχετική απόφαση: Κύριε Αρχηγέ,

λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους
και κυρίως εξαιτίας των παρατεταμένων μέτρων πρόληψης και αποτροπής για την αντιμετώπιση της
υγειονομικής κρίσης, πολλοί συνάδελφοι έχουν μεγάλο υπόλοιπο άδειας έτους 2021. Ύστερα από
αυτό παρακαλούμε όπως με παρέμβασή σας, ληφθεί μέριμνα για παράταση, του χρόνου διάνυσης της
βραχείας άδειας, έτους 2021, έως και την 31-03-2022.



Αισθήματα ικανοποίησης προκαλεί η ανα-
κοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής

Αστυνομίας ότι προκηρύχθηκε διαγωνισμός για
την πρόσληψη εξήντα (60) ιδιωτών, ως Αξιωμα-
τικών Ειδικών Καθηκόντων του τομέα Υγειονομι-
κού και συγκεκριμένα τριάντα (30) ψυχολόγων,
δεκαπέντε (15) ψυχιάτρων, δεκατριών (13) πα-
θολόγων και δύο (2) πνευμονολόγων. Πάγιο αί-
τημά μας είναι η ενίσχυση όλων των δομών υγείας
και υγειονομικής θωράκισης του αστυνομικού
προσωπικού. Τόσο τα κεντρικά όσο και τα περι-
φερειακά ιατρεία, που συστάθηκαν πρόσφατα στις
έδρες αστυνομικών υπηρεσιών δεκατριών μεγά-
λων πόλεων της χώρας, πρέπει να αποτελέσουν
πρότυπα παροχής πρωτοβάθμιας υγείας. 

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα από το
2018 έθεσε έγκαιρα το πρόβλημα της

ενδοοικογενειακής βίας και της βίας γενικότε-
ρα κατά των γυναικών. Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. πρωτοστά-
τησε με τη Γραμματεία Γυναικών στην προσπά-
θεια ίδρυσης εξειδικευμένων αστυνομικών
υπηρεσιών και μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γε-
γονός ότι φέτος το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία, με αφορμή
την Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της
βίας κατά των γυναικών (25 Νοεμβρίου 2021),
διοργάνωσε εξωστρεφείς δράσεις (διανομή έν-
τυπου υλικού στην Πλατεία Συντάγματος για
την ευαισθητοποίηση των πολιτών, εγκαίνια
στο Αστυνομικό Τμήμα Αλίμου του Γραφείου
Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής βίας κ.λπ.).

Αλλαγές επί αλλαγών για άλλη μια φορά
σε άρθρα του Ποινικού Κώδικα με κεν-

τρικό σημείο αναφοράς την αυστηροποίηση των
ποινών. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον
νέο Ποινικό Κώδικα, αναδείχθηκαν οι διαφορές
μεταξύ Κυβέρνησης και Κομμάτων με βάση ιδε-
ολογικές και ιδεοληπτικές προσεγγίσεις. Ο Ποι-
νικός Κώδικας είναι ένα όπλο στα χέρια της εκά-
στοτε κυβέρνησης αλλά η μόνιμη επωδός της αυ-
στηροποίησης των ποινών , έχει αποδειχθεί ότι
από μόνη της δεν οδηγεί πουθενά. Απαιτείται
σύγχρονη αντεγκληματική πολιτική και όχι χάιδε-
μα αυτιών. 

Με το νέο Π.Κ. αυστηροποιούνται οι
ποινές σε σοβαρά εγκλήματα κακουρ-

γηματικής φύσεως, όπως η ανθρωποκτονία, ο
βιασμός, η θανατηφόρα ληστεία, αλλά και της
απόλυσης των καταδίκων υπό όρο, στοχεύον-
τας στη δημιουργία κλίματος ασφάλειας για
τους πολίτες και στην αποκατάσταση της πε-
ποίθησης, ότι κανένα έγκλημα δεν μένει ατι-
μώρητο. Επίσης, επαναφέρεται και διευρύνεται
το αξιόποινο στα κοινώς επικίνδυνα αδικήματα
όπως εμπρησμός, έκρηξη, πλημμύρα, στα αδι-
κήματα σχετικά με την υιοθεσία και αναδια-
μορφώνεται το πλαίσιο των ποινών για τα αδι-
κήματα της κλοπής και της υπεξαίρεσης.

Κατά τη συζήτηση των αλλαγών του Ποι-
νικού Κώδικα, κατατέθηκε από βουλευτή

και η θέση-άποψη «περί εξαίρεσης συλλήψεως
και προσαγωγής στο αυτόφωρο, αστυνομικών
υπαλλήλων για ενέργειες κατά την εκτέλεση της
υπηρεσίας τους. Είναι δόκιμο, η άσκηση ποινικής
διώξεως, να γίνεται κατόπιν διενέργειας ολοκλη-
ρωμένης Ενόρκου Διοικητικής Εξετάσεως και
εφόσον προκύψουν επαρκείς ενδείξεις περί της
ενοχής τους, φυσικά να ασκείται ποινική δίωξη
και να διατάσσεται η διενέργεια κυρίας ανακρί-
σεως».
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Επανέρχεται στο προσκήνιο το διαχρονικό
αίτημα του συνδικαλιστικού μας κινήματος
για την απεμπλοκή της αστυνομίας από τις

ακούσιες νοσηλείες. Παρά το γεγονός ότι υπήρ-
ξαν δεσμεύσεις μετά από την έντονη πίεση που
ασκήσαμε προς την πολιτική και φυσική ηγεσία,
φαίνεται ότι η επίλυση του προβλήματος δεν είναι
ορατή στον ορίζοντα άμεσα.

Δικαιωματικά λοιπόν τα σωματεία και η Ομο-
σπονδία συνεχίζουν να πιέζουν και να ζητούν
επιτέλους την καθιέρωση μιας διαδικασίας που
θα αντιμετωπίζει το πρόβλημα στην ανθρωπιστι-
κή του διάσταση, προστατεύοντας τόσο τους

ψυχικά πάσχοντες όσο και τους ίδιους τους
αστυνομικούς.

Όπως ανέφερε πρόσφατα ρεπορτάζ της εφη-
μερίδας Τα Νέα (25-11-21), κάθε χρόνο η Ελ-
ληνική Αστυνομία ασχολείται με χιλιάδες εγκλει-
σμούς ατόμων με ψυχολογικά προβλήματα σε
θεραπευτήρια. Το 2020 ήταν περίπου 4.700 μετά
την έκδοση των απαιτούμενων δικαστικών εντο-
λών. Από αυτές 2.000 περίπου αφορούσαν άτομα
από την Αττική και 300 από τη Θεσσαλονίκη. Μό-
νο στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθή-
νας οι αστυνομικοί οδήγησαν σε νοσοκομείο για
ψυχικές νόσους 870 άτομα, ενώ στη Βορειοα-

νατολική Αττική προχώρησαν στη σύλληψη 433
ατόμων, προκειμένου να ακολουθήσουν ειδική
αγωγή σε νοσηλευτικά ιδρύματα. Ακολουθεί η
Δυτική Αττική με 389 και ο Πειραιάς με 323, η
Αχαΐα με 165, η Λάρισα με 162, η Πιερία με 133
και τα Χανιά με 116.

Συνολικά σημειώνονται 30 έως 40 σοβαρά πε-
ριστατικά ετησίως με θανάτους τραυματισμούς η
άσκηση βίας από άτομα με ψυχικές παθήσεις.
Τουλάχιστον 5% έως 6% των ανθρωποκτονιών
πραγματοποιούνται από άτομα με ψυχολογικά
προβλήματα ενώ κάθε χρόνο καταγράφονται πε-
ρίπου 700 αυτοχειρίες και απόπειρες ανθρωπο-

κτονιών που αποδίδονται στους ίδιους λόγους.
Κάθε αστυνομικό τμήμα της Αθήνας ασχολείται
με 40 έως 50 τέτοιες συλλήψεις κατά μέσο όρο
το χρόνο. Περίπου 50% εξ αυτών πραγματοποι-
ούνται έπειτα από εισαγγελική παραγγελία και
ενημέρωση από συγγενείς. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία της ΕΛΣΤΑΤ κάθε χρόνο εξέρχονται από τα
θεραπευτήρια 35.000 άτομα με τον μέσο χρόνο
νοσηλείας τους να είναι 100 μέρες περίπου.

Το πρόβλημα επομένως είναι τεράστιο και όσο
αυτό δεν αντιμετωπίζεται, θα δημιουργεί τις γνω-
στές παρενέργειες. Είναι καιρός να αναλάβουν τις
ευθύνες τους οι αρμόδιοι αξιωματούχοι.

( )

ΑΤ-ΑΞΙΕΣ

Ακούσιες νοσηλείες

αδιανόητες σκέψεις
είπαν &

έγραψαν

"Nα προχωρήσει (σ.σ. η κυβέρνηση)
άμεσα και με αυστηρότερα μέτρα
για τον εμβολιασμό στα Σώματα
Ασφαλείας και το Στρατό. 
Είναι αδιανόητο να σου ζητά
πιστοποιητικό εμβολιασμού ένας 
μη εμβολιασμένος αστυνομικός»

Αλέξης Τσίπρας
Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης 

«Μερικές φορές, νομίζω, 
ότι έχουμε θέμα νοοτροπίας. 
Διότι κάποια στιγμή πρέπει να
αποφασίσουμε με ποιον είμαστε. 
Είμαστε με τον νοικοκυραίο ή
είμαστε με τον διαρρήκτη; 
Είμαστε με τον Πρύτανη ο οποίος
μπορεί να προπηλακίζεται ή 
είμαστε με τον τραμπούκο, 
ο οποίος θα πάει και θα τον
κλειδώσει μέσα στο γραφείο του;»

Κυριάκος Μητσοτάκης
Πρωθυπουργός  

Στο στόλο της Ελληνικής Αστυνομίας εντάσ-
σονται 280 νέα οχήματα:
- 80 περιπολικά (για τη φύλαξη των συνό-

ρων στον Έβρο),
- 30 οχήματα αγροτικού τύπου (για τη φύ-

λαξη των συνόρων στον Έβρο),
- 4 οχήματα τύπου SUV (για τη φύλαξη των

συνόρων στον Έβρο),
- 95 μοτοσικλέτες (για τις ομάδες ΔΙ.ΑΣ Αθήνας - Θεσσαλονίκης),
- 5 γερανοφόρα,
- 42 ειδικά αυτοκίνητα μεταφοράς ασθενών με Covid-19,
- 24 οχήματα για το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμου Νέας Οδού.
Η δαπάνη ανέρχεται στα 6.160.220 ευρώ που προήλθαν από τον κρατικό προϋπολο-
γισμό και ευρωπαϊκά κονδύλια.
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εκΚΕΝΤΡΙκός
Ενισχύεται ο στόλος οχημάτων 


