
Τα προβλήματα 

του Πειραιά στον 

Aρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.  16

Συνάντηση με τον 

νέο Πρόεδρο 

του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.   9

Ηλεκτρονική εφαρμογή 

και για τα υπομνήματα 

οδοιπορικών εξόδων  19

Θεσμοθέτηση επικινδυνότητας

σημαίνει θωράκιση του

αστυνομικού  3, 20

(Αστυνομικού προσωπικού κάθε βαθμίδας)
Μηνιαία έκδοση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλωνwww.poasy.grΜάιος-Ιούνιος 2022

Τεύχος 148 / Κ3077

Αγωνιστικοί χαιρετισμοί

σε Λιμενικούς,

Πυροσβέστες και

Στρατιωτικούς  10-11

Τα διασπαστικά σχέδια

για το ΜΤΣ δεν 

θα περάσουν  14

Εγκρίθηκαν δάνεια 

από το ΔΣ 

του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.  14

«Βροχή» αιτημάτων 

για ενίσχυση με έμψυχο

δυναμικό  16

Επανεξέταση 

μέτρων φύλαξης

εγκαταστάσεων  18

Δημιουργία αστυνομικού

ιατρείου ΓΕ.Π.Α.Δ.

Κρήτης  15

Καίριες παρεμβάσεις 

για τη διαμονή 

σε Μύκονο και

Σαντορίνη  17

Αποστολή αγάπης και

έμπρακτης βοήθειας  13

4 ΝΕΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ 
Αναγνωρίζεται 
η νυχτερινή
απασχόληση 
των Αστυνομικών

 3

Θετικές
νομοθετικές
ρυθμίσεις 
για τις ακούσιες
νοσηλείες 

 4

Ο αγώνας της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. 
για την επίλυση 
του προβλήματος
των μεταγωγών 

 9

Πετύχαμε την
ανωτατοποίηση
της εκπαίδευσης

 12

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. πρωτοπόρος στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις, 
μετά από 2,5 χρόνια εκτάκτων μέτρων, λόγω υγειονομικής κρίσης,

επιστρέφει δυναμικά για την επιτυχή ολοκλήρωση μεγάλων
εκκρεμοτήτων, όπως η αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών, 

η αναγνώριση του «επικινδύνου», 
η αύξηση της ωριαίας νυχτερινής αποζημίωσης, κ.ά.  8

Τελετή μνήμης, 

αλλά και υπόμνηση

του χρέους της

πολιτείας

110 χαμόγελα

στο Χαμόγελο 

του Παιδιού 

από την

Ομοσπονδία μας

 5  13

ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θα είμαστε
όλοι ΕΚΕΙ !
Θα είμαστε
όλοι ΕΚΕΙ !
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Έκδοση της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Αστυνομικών 

Υπαλλήλων που έχει

στις τάξεις της 58 πρωτοβάθμιες

οργανώσεις και 40.000 μέλη

www.poasy.gr
poasy@otenet.gr

neaastynomia@poasy.gr

Αθήνα, Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27

τηλ.: 210.7770.685

fax: 210.7770.682

Εκδότης

Γρηγόρης Γερακαράκος

Υπεύθυνος έκδοσης

Γεώργιος Σταματάκης
Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων

Συντακτική Ομάδα

Σπύρος Λιότσος
Αθανάσιος Αθανασόπουλος

Σχεδιασμός - Σελιδοποίηση

www.2plus1.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα 

δεν εκφράζουν υποχρεωτικά 

τις θέσεις της ιδιοκτησίας

ή της σύνταξης 

της «Νέας Αστυνομίας».

Συναδέλφισσες,
συνάδελφοι
Η Ομοσπονδία, εν μέσω
θέρους, συνεχίζει τον αγώνα
της για την ικανοποίηση
δίκαιων αιτημάτων μας.
Έχοντας επιτύχει ήδη το νέο
βαθμολόγιο και
δρομολογήσει την επίλυση
μείζονος σημασίας θεμάτων,
όπως η θεσμοθέτηση της
επικινδυνότητας της εργασίας
και η αναβάθμιση της
εκπαίδευσης, συνεχίζει τον
αγώνα για την άμεση
ανταπόκριση της κυβέρνησης
και στα υπόλοιπα μεγάλα
θέματα που θα ανακουφίζουν
το αστυνομικό προσωπικό.
Βελτίωση μισθολογίου, δίκαιη
αποζημίωση της νυχτερινής
απασχόλησης, περαιτέρω
απαλλαγή από τα πάρεργα
κλπ. Έχουμε μπροστά μας μια
κρίσιμη περίοδο, πρόκληση
για νέες κατακτήσεις.

S M S

Η
Επιτροπή Δικαιωμάτων και Ισό-

τητας Αστυνομικού Προσωπικού

της Π.Ο.ΑΣ.Υ. συναντήθηκε πα-

ρουσία του Προέδρου της Ομοσπονδίας

κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ με τον Αρ-

χηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντι-

στράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΣΚΟΥΜΑ, και

τον ενημέρωσε για σειρά ζητημάτων και

προτάσεών της που αφορούν τα Γρα-

φεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής

Βίας, σύμφωνα με όσα κατέγραψε μέσω

επισκέψεων σε αυτά της Αττικής, όσο

και με τηλεδιάσκεψη με τους υπηρε-

τούντες στο Γραφείο Αντιμετώπισης Εν-

δοοικογενειακής Βίας Θεσσαλονίκης.

Όπως τονίστηκε στον κ. Αρχηγό, από

την Πρόεδρο κα Σοφία ΒΑΓΕΝΑ, τον Αν-

τιπρόεδρο κ. Γιάννη ΒΕΝΑΡΔΗ και τα

Μέλη της Επιτροπής κ. Γιάννη ΚΟΚΚΑΛΗ
και κα Αλιδή ΜΠΕΛΙΤΣΑ, οι συνάδελφοί

μας επιτελούν το έργο τους με ζήλο και

επαγγελματισμό. Οι υποθέσεις είναι χι-

λιάδες και η στήριξη της Υπηρεσίας θα

πρέπει να είναι άμεση και αποτελεσματι-

κή για την επίλυση υπαρκτών προβλημά-

των. Ειδικότερα, η Επιτροπή, ως αποδέ-

κτης αιτημάτων του προσωπικού, διαπί-

στωσε ότι είναι αναγκαία τα ακόλουθα:

1. Πρόβλεψη εκπαίδευσης και συνε-

χούς επιμόρφωσης ανά τακτά χρονι-

κά διαστήματα των αστυνομικών,

καθώς και πλήρη στελέχωση αυτών,

ώστε να καλύπτονται όλες οι βάρ-

διες, με προσωπικό, που επιθυμεί να

υπηρετεί και όχι με μη επιθυμούντες.

Θα πρέπει να δοθούν επίσης ορισμέ-

να κίνητρα σε όσους επιλέξουν αυτές

τις Υπηρεσίες.

2. Παρουσία ψυχολόγου, σε κάθε Γρα-

φείο πριν από την κατάθεση του θύ-

ματος.

3. Πολιτική περιβολή κατά την εκτέλεση

υπηρεσίας, ώστε να διευκολύνεται η

επικοινωνία με τα θύματα και γενικά

το έργο τους. Απαραίτητο είναι να

έχουν όλα τα Γραφεία υπηρεσιακό

όχημα αποκλειστικής χρήσης, κατά

προτίμηση με συμβατικές πινακίδες

κυκλοφορίας.

4. Αύξηση του αριθμού των υπηρετούν-

των ανακριτικών υπαλλήλων. Είναι

αναγκαίο οι περισσότεροι αστυνομι-

κοί, που υπηρετούν στα ως άνω Γρα-

φεία να έχουν και ανακριτικά καθή-

κοντα, ώστε να μπορούν να εκτελούν

το σύνολο των καθηκόντων τους. Ει-

δικότερα, αύξηση των γυναικών

ανακριτικών υπαλλήλων, προς διευ-

κόλυνση της προανάκρισης, όταν τα

θύματα είναι γυναίκες καθώς η κα-

θημερινή πρακτική έχει δείξει ότι τα

θύματα αισθάνονται πιο άνετα και

καταθέτουν όταν έχουν απέναντί

τους γυναίκες αστυνομικούς.

5. Σταδιακή αύξηση των αρμοδίων Γρα-

φείων ανά την Περιφέρεια προς κά-

λυψη των κοινωνικών αναγκών.

6. Σύσταση Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπι-

σης Ενδοοικογενειακής Βίας για τον

καλύτερο συντονισμό των Γραφείων.

Από την πλευρά του, ο κ. Αρχηγός

ευχαρίστησε την Ομοσπονδία για την

πρωτοβουλία που αναπτύσσει και συμ-

μερίστηκε τον προβληματισμό και τις

προτάσεις μας, τονίζοντας ότι πράγματι

είναι αναγκαία η διεπιστημονική προ-

σέγγιση και συνεργασία για την αντιμε-

τώπιση του κοινωνικού αυτού φαινομέ-

νου. Επίσης, ότι σε συνεργασία με την

Πολιτική Ηγεσία θα μεριμνήσει για την

υλοποίηση των προτάσεων που κατατέ-

θηκαν, καθώς τόνισε ότι το ανθρωπο-

κεντρικό πρόσωπο της αστυνομίας, επι-

βεβαιώνεται διαρκώς με την αποτελε-

σματικότερη λειτουργία και των Γραφεί-

ων Ενδοοικογενειακής Βίας.

ΔΑΝΙΑ
Στη φιλήσυχη Κοπεγχάγη, νεαρός οπλισμένος με τουφέκι σκότωσε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς άλλους μέσα σε εμπορικό
πολυκατάστημα, στο δρόμο προς το αεροδρόμιό της. Έντρομοι οι πελάτες έτρεχαν να γλιτώσουν από τα πυρά του δράστη.

Οι προτάσεις μας για τα Γραφεία Αντιμετώπισης
Ενδοοικογενειακής Βίας

Ενημερώθηκε ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας
από την Επιτροπή Δικαιωμάτων και Ισότητας

Αστυνομικού Προσωπικού της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
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Η ατζέντα του μήνα

Αγωνίσου, 
όχι για να γίνεις

επιτυχημένος, 
αλλά για να 

αποκτήσεις αξία.

Αλμπέρτ Αϊνστάιν 

“

”

06-05-22
Την άμεση ενεργοποίηση της Ομοσπονδίας προκάλεσε το Άρ-

θρο 50 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας για τη δια-

δικασία των ακούσιων νοσηλειών ψυχικά ασθενών. Μετά από

παρεμβάσεις μας, υπήρξαν σημαντικές τροποποιήσεις.

12-05-22
Με απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. εγκρίθηκε η χορήγηση

1.133 προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών, ασφαλισμέ-

νων στα ταμεία της Ελληνικής Αστυνομίας, έτους 2022.

12-05-22
Πραγματοποιήθηκε η πρώτη ενημερωτική συνάντηση με τον

νέο Πρόεδρο του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., Ταξίαρχο κ. Ευάγγελο ΜΑΝΩ-
ΛΗ.

17-05-22
Η Επιτροπή Δικαιωμάτων και Ισότητας Αστυνομικού Προσω-

πικού της Π.Ο.ΑΣ.Υ. συναντήθηκε με τον Αρχηγό της Ελληνι-

κής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΣΚΟΥΜΑ.

17 -18 -05-22
Διήμερες εργασίες του β’, κατά το τρέχον έτος, Γενικού Συμ-

βουλίου, των εκπροσώπων των 58 Πρωτοβαθμίων Οργανώ-

σεων της Ομοσπονδίας.

25-05-22
Παρεμβάσεις μας στη συζήτηση σχεδίου νόμου για την «Ψη-

φιοποίηση των διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων κλπ». Ικα-

νοποιείται και το αίτημά μας σχετικά με τα έξοδα διημέρευσης

και διανυκτέρευσης για αστυνομικές μεταγωγές.

31-05-22 
Η Ομοσπονδία μας συνέδρασμε στην κάλυψη λειτουργικών

αναγκών του «Χαμόγελου του Παιδιού». 

03-06-22
Παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας για τη διαμονή αστυνομικών που

είχαν αποσπασθεί στη Μύκονο και Σαντορίνη.

10-06-22 
Νέα έμπρακτη στήριξη – δράση αγάπης, από την Ομοσπονδία

μας, αυτή τη φορά στο μαθητόκοσμο των πυρόπληκτων πε-

ριοχών της Βόρειας Εύβοιας, που δοκιμάστηκε σφοδρά από

την καταστροφική πυρκαγιά του παρελθόντος έτους.

17-06-22
Το ετήσιο μνημόσυνο για τους αδικοχαμένους συναδέλφους

μας, Νεκτάριο ΣΑΒΒΑ, το 2009, και Γιώργο ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥ-
ΛΟ, το 2013, τελέστηκε στην Αθήνα και στο Δίστομο Βοι-

ωτίας, αντίστοιχα.

24-06-22
Νέες παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας για την αναβάθμιση των

Αστυνομικών Σχολών σε σύσκεψη παρουσία του Υπουργού

Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ, του

Υφυπουργού κ. Ελευθερίου ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, του Γενικού Γραμ-

ματέα Δημόσιας Τάξης κ. Κωνσταντίνου ΤΣΟΥΒΑΛΑ και του

προεδρείου της Ομοσπονδίας με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ.

Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ.

28-06-22
Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και με-

τά από ενδελεχή ενημέρωση για τα θετικά επιτεύγματα της

Εκτελεστικής Γραμματείας, συζητήθηκε η τρέχουσα κατάσταση

και ελήφθησαν περαιτέρω αποφάσεις.

09-07-22
Ικανοποιείται το διαχρονικό αίτημα της Ομοσπονδίας μας

για την κατάργηση του παράνομου και άδικου ετήσιου πλα-

φόν των 488 ωρών νυχτερινής εργασίας και από

01/09/2022, τροποποιείται το μηνιαίο πλαφόν των 48

ωρών, σε 64 πλέον ώρες. 

Τ
α γεγονότα που έλαβαν χώρα στα Κά-

τω Πατήσια και στους Αγίους Αναργύ-

ρους και είχαν ως αποτέλεσμα τον

τραυματισμό δύο αστυνομικών από τα πυρά

αδίστακτων κακοποιών, επαναφέρουν για

μία ακόμα φορά, χωρίς δεύτερη σκέψη, το

αυτονόητο του επικινδύνου του επαγγέλμα-

τος των αστυνομικών. 

Είναι ηλίου φαεινότερο ότι οι συνάδελφοί

μας, στους οποίους ευχόμαστε ταχεία ανάρ-

ρωση ώστε να επανέλθουν γρήγορα στις οι-

κογένειές τους, αλλά και στην υπηρεσία, έπρα-

ξαν αυτό για το οποίο έχουν δώσει όρκο έναντι

Θεού και ανθρώπων, στο να προστατεύσουν

τους πολίτες, θέτοντας, όποτε χρειαστεί, σε

κίνδυνο ακόμα και την ίδια τους την ζωή.

Αυτός είναι ο Έλληνας αστυνομικός και

για αυτό η Ομοσπονδία μας αισθάνεται πε-

ρήφανη διότι εκπροσωπεί αστυνομικούς που

υπηρετούν την κοινωνία. Αναρωτιόμαστε

όμως τι άλλο πρέπει να συμβεί, προκειμένου

η πολιτεία να πράξει αυτό το οποίο χρόνια

υπόσχεται, δηλαδή να αναγνωρίσει το επι-

κίνδυνο της εργασίας των αστυνομικών;

Μήπως αναμένουν και άλλα τραγικά γε-

γονότα; Πόσα ακόμα;

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ακό-

μα και σήμερα αναγνώρισε σε δηλώσεις του

το επικίνδυνο της εργασίας μας, ευχαρι-

στούμε για τα ωραία λόγια, πλην όμως, η

πράξη είναι αυτή η οποία καθορίζει την

πραγματική βούληση της Κυβέρνησης.

Η Ομοσπονδία μας πιστεύει ότι η αναγνώ-

ριση της επικινδυνότητας της εργασίας των

αστυνομικών είναι και απαίτηση της ελληνι-

κής κοινωνίας, αφού σε κάθε περίπτωση όλοι

αναγνωρίζουν το δίκαιο του αιτήματός μας.

Αν η Κυβέρνηση και αυτή την φορά δεν

κάνει πράξη την θεσμοθέτηση του επικινδύ-

νου, τότε θα εκλάβουμε όλοι μας τη στάση

της, ως εμπαιγμό.

Ας γνωρίζουν όλοι ότι έχουμε και μνήμη

και κρίση.

Δ
ημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως (τεύχος Β’, Αρ. Φ.

3603, 08/07/2022) η Κοινή Από-

φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο-

μικών κ. Θεόδωρου ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ, του

Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Πα-
ναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ και του Υφυ-

πουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευ-
θερίου ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ για την τροποποίηση

της ισχύουσας Κοινής Απόφασης με θέμα

τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ωρών

νυχτερινής απασχόλησης των δικαιούχων,

των όρων και των προϋποθέσεων χορή-

γησης ειδικής αποζημίωσης, ανά ώρα νυ-

χτερινής απασχόλησης, που καταβάλλεται

στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής

Αστυνομίας.

Ειδικότερα, ικανοποιείται ένα δίκαιο,

διαχρονικό αίτημα της Ομοσπονδίας μας,

που συνίσταται στην κατάργηση του πα-

ράνομου και άδικου ετήσιου πλαφόν των

488 ωρών νυχτερινής εργασίας και στην

τροποποίηση, από 01/09/2022, του

ισχύοντος μηνιαίου πλαφόν των 48 ωρών,

σε 64 πλέον ώρες. Η σημαντική αυτή αλ-

λαγή γίνεται πράξη μετά από αλλεπάλληλες

παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας μας, καθότι

η επιβολή του πλαφόν τα μνημονιακά έτη,

είχε προκαλέσει πολλά προβλήματα, με χι-

λιάδες αστυνομικούς να εργάζονται αδια-

κόπως και τη νύχτα, χωρίς να αποζημιώ-

νονται.

Με την νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση,

στο εξής εναρμονίζεται το καθεστώς απο-

ζημίωσης των αστυνομικών με τα ισχύοντα

στα λοιπά Σώματα Ασφαλείας (Λιμενικό

Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και Πυρο-

σβεστικό Σώμα). Για την υπογραφή της, η

Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής

Αστυνομίας επέδειξε άμεση κατανόηση και

ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημά μας,

αποσπώντας τις ευχαριστίες μας, όπως και

ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο

οποίος είχε δώσει σαφείς δεσμεύσεις στην

Ομοσπονδία μας, όταν κατά τη συνάντησή

μας, αρχές του έτους, το θέμα είχε τεθεί

με έμφαση από το συνδικαλιστικό μας κί-

νημα.

Η Ομοσπονδία, λαμβάνει υπόψη της τη

θετική αυτή εξέλιξη και χαιρετίζει την πρό-

οδο που συντελείται, έχοντας πλήρη επί-

γνωση των προβλημάτων και των αιτημά-

των του αστυνομικού προσωπικού στη δύ-

σκολη συγκυρία που διανύουμε.

Αναγνωρίζεται η νυχτερινή
απασχόληση των Αστυνομικών 

Ο ρόλος της Ελληνικής
Αστυνομίας στη
διαφύλαξη και
προστασία των εννόμων
αγαθών, συχνά – πυκνά
λοιδορείται εξαιτίας
μεμονωμένων
περιστατικών που
σκιάζουν την
αδιαμφισβήτητη
προσφορά και κυρίως
την επικινδυνότητα του
αστυνομικού
λειτουργήματος.

Οι αλλαγές στο ετήσιο και μηνιαίο πλαφόν για τη νυχτερινή απασχόληση

Ας γνωρίζουν όλοι ότι έχουμε 
και μνήμη και κρίση…
ΑΝ ΟΧΙ ΤΩΡΑ, ΠΟΤΕ;
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Θετικές νομοθετικές ρυθμίσεις για τις ακούσιες νοσηλείες
μετά από παρεμβάσεις της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Τ
ην άμεση ενεργοποίηση της

Ομοσπονδίας προκάλεσε αρχές

Μαΐου 2022 η προώθηση στη

Βουλή νομοθετικής ρύθμισης -Άρθρο

50 του σχεδίου νόμου του Υπουργεί-

ου Υγείας «Γιατρός για όλους, ισότιμη

και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες

του Εθνικού Οργανισμού Παροχής

Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτο-

βάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες

διατάξεις»- για το μείζον πρόβλημα

της εμπλοκής της Ελληνικής Αστυνο-

μίας στη διαδικασία των ακούσιων

νοσηλειών ψυχικά ασθενών συναν-

θρώπων μας.

Η Ομοσπονδία με πνεύμα καλής

διάθεσης επικοινώνησε με τα συναρ-

μόδια υπουργεία και κατέθεσε βελ-

τιωτικές προτάσεις για να απαγκι-

στρωθεί ο αστυνομικός από μια αμι-

γώς ιατρική διαδικασία, ώστε να τεθεί

η όλη διαδικασία στις σωστές ανθρω-

πιστικές της διαστάσεις.

Στο πλαίσιο της ακρόασης των φο-

ρέων στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνι-

κών Υποθέσεων ο Πρόεδρος της

Ομοσπονδίας μας κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑ-
ΚΑΡΑΚΟΣ, μίλησε και κατέθεσε υπό-

μνημα με τις θέσεις της Ομοσπονδίας.

Ακολούθησε επικοινωνία του Προ-

έδρου της Ομοσπονδίας με την Υφυ-

πουργό Υγείας κα. Ζωή ΡΑΠΤΗ και

ορίστηκε συνάντηση στο Υπουργείο

Υγείας προκειμένου να συζητηθούν οι

αναγκαίες νομοτεχνικές βελτιώσεις

του άρθρου 50, πριν από την ψήφισή

του. Στη συνάντηση με τον Πρόεδρο

κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, συμμετεί-

χαν επίσης ο Οργανωτικός Γραμματέ-

ας κ. Σπύρος ΛΙΟΤΣΟΣ και τα μέλη

του Δ.Σ. κ. Μανώλης ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
και κ. Νίκος ΡΗΓΑΣ.

Η συνάντηση έγινε κατόπιν των

ενεργειών της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και του από

08/06/2021 Μνημονίου Συνεργα-

σίας μεταξύ του Υφυπουργού Προστα-

σίας του Πολίτη κ. Ελευθέριου ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΟΥ, του Υφυπουργού Δικαιοσύνης

κ. Γεώργιου ΚΩΤΣΗΡΑ και της Υφυ-

πουργού Υγείας κας Ζωής ΡΑΠΤΗ στα

πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής των

Υπουργών Προστασίας του Πολίτη κ.

Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ, Δικαιο-

σύνης κ. Κωνσταντίνου ΤΣΙΑΡΑ, Υγεί-

ας κ. Αθανασίου ΠΛΕΥΡΗ.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε

πολύ καλό κλίμα και στράφηκε ιδίως

γύρω από το ζήτημα της διάταξης του

άρθρου 50. Πρόκειται για το άρθρο,

το οποίο για πρώτη φορά στη χώρα

μας, με καταλυτική παρέμβαση της

Υφυπουργού κας ΡΑΠΤΗ ρυθμίζει νο-

μοθετικά τον τρόπο της μεταφοράς

του φερόμενου ως ψυχικά ασθενή σε

κατάλληλη Μονάδα Ψυχικής Υγείας

κατά τη διαδικασία της ακούσιας νο-

σηλείας, κατόπιν εισαγγελικής πα-

ραγγελίας.

Τα τελευταία τουλάχιστον 30 χρό-

νια, ελλείψει σχετικής νομοθετικής

ρύθμισης, τη μεταφορά αναλαμβά-

νουν αστυνομικές δυνάμεις, χωρίς

την αρμοδιότητα και την ανάλογη εκ-

παίδευση στη διαχείριση της ευαίσθη-

της ψυχικής κατάστασης των φερό-

μενων ως ασθενών, κάτι το οποίο έχει

αναδείξει με σειρά παρεμβάσεων η

Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Κοινοί άξονες της εποικοδομητικής

συζήτησης ήταν ότι:

α. Είναι απαραίτητος ο εκσυγχρο-

νισμός της ρύθμισης του ζητήματος

της μεταφοράς του ψυχικά ασθενή,

σε εναρμόνιση με τις σύγχρονες ψυ-

χιατρικές οδηγίες και σε προάσπιση

των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπει-

ας των ληπτών ψυχικής υγείας.

β. Η μεταφορά ορθά ανατίθεται,

σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου

50 του σχεδίου νόμου του Υπουργεί-

ου Υγείας, σε κατάλληλα εκπαιδευμέ-

νο προσωπικό, με γνώσεις ψυχιατρι-

κής και νοσηλευτικής. Η συμμετοχή

της αστυνομίας πρέπει να γίνεται μό-

νο κατ’ εξαίρεση, όταν κρίνεται απο-

λύτως αναγκαία και μόνο.

Με αυτές τις παραδοχές, η συζήτη-

ση στο Υπουργείο Υγείας με την

Π.Ο.ΑΣ.Υ, επικεντρώθηκε σε ορισμέ-

νες κρίσιμες νομοτεχνικές βελτιώσεις

της καινοτόμου διάταξης, οι οποίες θα

διασφαλίσουν πιο αποτελεσματικά τη

μικρότερη δυνατή συμμετοχή της

αστυνομίας στη διαδικασία της μετα-

φοράς. Τονίστηκε και από τις δύο

πλευρές, ότι θα συνεχιστεί η στενή

συνεργασία και στο μέλλον με παρεμ-

βάσεις για την καλυτέρευση των συν-

θηκών στην μεταφορά ψυχικά ασθε-

νών και άλλων προβλημάτων που

προκύπτουν από αυτές.

Μετά από διαδοχικές παρεμβάσεις

και βελτιωτικές προτάσεις της Ομο-

σπονδίας, υπήρξαν αλλαγές στο σχετι-

κό άρθρο για τις ακούσιες νοσηλείες.

Στις προτάσεις μας αναφέρθηκαν

από του βήματος της Ολομέλειας της

Βουλής κατά τη συνεδρίαση τόσο ο

Υπουργός Υγείας κ. Αθανάσιος

ΠΛΕΥΡΗΣ όσο και η Υφυπουργός κα

Ζωή ΡΑΠΤΗ.

Τιμήθηκε και φέτος η μνήμη του αδικοχαμένου
συναδέλφου μας Ταξίαρχου Γεωργίου Βασιλάκη

Μ
ε μία λιτή εκδήλωση μνήμης

και τρισάγιο τιμήθηκε και

φέτος η μνήμη του αδικοχα-

μένου συναδέλφου μας, Ταξίαρχου

Γεωργίου Βασιλάκη, ο οποίος έπεσε

θύμα βομβιστικής ενέργειας στο

γραφείο που εργαζόταν, στον 7ο

όροφο του Υπουργείου Προστασίας

του Πολίτη επί υπουργίας Μιχάλη

Χρυσοχοϊδη, στις 24 Ιουνίου 2010.

Η εκδήλωση μνήμης έγινε παρου-

σία της πολιτικής και φυσικής ηγε-

σίας της Ελληνικής Αστυνομίας, την

οικογένειας του αδικοχαμένου συ-

ναδέλφου μας και εκπροσώπων του

συνδικαλιστικού μας κινήματος. Την

Ομοσπονδία εκπροσώπησε ο Πρό-

εδρος κ. Γρηγόρης Γερακαράκος.
Απευθυνόμενος στη σύζυγο και

στους δύο γιους του αείμνηστου

Γιώργου Βασιλάκη, ο Υπουργός

Προστασίας του Πολίτη κ. Τάκης
Θεοδωρικάκος επεσήμανε πως ο

αγώνας ενάντια στην τρομοκρατία

είναι καθήκον όλων όσοι έχουν

κληθεί να υπηρετούν την πατρίδα:

«Δύσκολη μέρα για την αστυνομία,

αλλά ακόμη πιο δύσκολη η μέρα για

τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του

Γιώργου Βασιλάκη. Με αυτή τη λιτή

τελετή κάνουμε το χρέος μας, δεν

θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Θα τιμάμε

πάντα τη μνήμη του και θα είμαστε

πιστοί στο καθήκον για να μην

υπάρξουν άλλα θύματα από την τρο-

μοκρατία. Αυτός είναι ο αγώνας και

αυτό είναι το νήμα της ζωής που μας

συνδέει όλους, όσους έχουμε κληθεί

να υπηρετούμε την πατρίδα μας, και

τον ελληνικό λαό».

ΝέαΑστυνομία Μάιος-Ιούνιος 2022
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Συνεχίζουμε να θυμίζουμε στην πολιτεία το αυτονόητο αίτημά μας, την αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας,
τόνισε ο πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρης Γερακαράκος

Τελετή μνήμης, 
αλλά και υπόμνηση του χρέους της πολιτείας

Τ
ο ετήσιο μνημόσυνο για τους αδικοχαμέ-

νους, συναδέλφους μας, Νεκτάριο ΣΑΒΒΑ
και Γιώργο ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟ, στις 17

Ιουνίου, το 2009 και το 2013, αντίστοιχα, τελέ-

στηκε από τις Ομοσπονδίες Π.Ο.ΑΣ.Υ. και

Π.Ο.ΑΞΙ.Α. στην Αθήνα και στο Δίστομο Βοιωτίας.

Στην Αθήνα, την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο

Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτης
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ενώ παρέστησαν ο Υφυπουρ-

γός Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριος ΟΙ-
ΚΟΝΟΜΟΥ, ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Κώστας
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, ο Γενικός Γραμματέας Δημό-

σιας Τάξης κ. Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ, ο

Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Ιωάννης
ΛΟΒΕΡΔΟΣ και η Επικεφαλής Θεματικού Τομέα

Προστασίας του Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας κα

Ιωάννα ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ, ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-

ΚΙΝΑΛ κ. Δημήτρης ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ο

Βουλευτής του ΚΚΕ κ. Χρήστος ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ και

ο εκπρόσωπος του Τμήματος Σωμάτων Ασφαλεί-

ας Υποστράτηγος ε.α. κ. Γιώργος ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ, ο

Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών κ.

Γεώργιος ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ο Πρόεδρος της

Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. κ. Δημήτριος ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ο

Πρόεδρος της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. κ. Δημήτριος ΡΩΤΑΣ,

ο Πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς

Ένωσης Αστυνομικών κ. Βλάσιος ΒΑΛΑΤΣΟΣ, ο

Ταμίας της Π.Ο.Α.Σ.Α. κ. Ηλίας ΤΣΙΒΙΚΗΣ, ο

Πρόεδρος του Σ.Ε.Φ.Ε.A.Α. κ. Βασίλειος ΝΤΟΥ-
ΜΑΣ, Πρόεδροι και Μέλη Πρωτοβαθμίων Οργα-

νώσεων του συνδικαλιστικού μας κινήματος,

συγγενείς και φίλοι των θυμάτων.

Την Ελληνική Αστυνομία, εκπροσώπησε ο Αρ-

χηγός του Σώματος, Αντιστράτηγος κ. Κων-
σταντίνος ΣΚΟΥΜΑΣ, συνοδευόμενος από τον

Υπαρχηγό, Αντιστράτηγο κ. Γεώργιο ΓΙΑΝΝΙΝΑ,

τον Διευθυντή Επιτελείου Α.Ε.Α., Αντιστράτηγο

κ. Λάζαρο ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ και τον Γενικό Επι-

θεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, Αντιστρά-

τηγο κ. Γεώργιο ΚΑΝΕΛΛΟ, ενώ παρέστησαν ο

Υποστράτηγος κ. Χρήστος ΚΟΝΔΥΛΗΣ, Προ-

ϊστάμενος στον Κλάδο Διοικητικής Υποστήριξης

και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α., o Υποστρά-

τηγος κ. Εμμανουήλ Δουρβετάκης, Γενικός

Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, η Υποστράτη-

γος κα Σοφία ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, Διοικητής της

Αστυνομικής Ακαδημίας, ο Ταξίαρχος κ. Δημή-
τριος ΔΑΒΑΛΟΣ, Διευθυντής Διεύθυνσης Ασφά-

λειας Αττικής, ο ταξίαρχος κ. Χρήστος ΜΗΛΙΩ-
ΤΗΣ, Διευθυντής Διεύθυνσης Εγκληματολογικών

Ερευνών, ο Αστυνομικός Διευθυντής κ. Ελευθέ-
ριος ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ, Διευθυντής Διεύθυνσης Αν-

τιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας και άλλοι

ανώτατοι αξιωματικοί.

Μετά την τρισάγιο δέηση που τελέστηκε από

τον Προϊστάμενο της Θρησκευτικής Υπηρεσίας

της Ελληνικής Αστυνομίας Αρχιμανδρίτη κ. Αλέ-
ξιο ΚΟΥΡΤΕΣΗ και τον Ιερέα της Αγίας Βαρβά-

ρας, αιδεσιμότατο κ. Χρήστο ΛΟΓΑΡΑ, ο Πρό-

εδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑ-
ΚΟΣ, κατά την ομιλία του τόνισε ότι οι σημερινές

τελετές, «είναι το ελάχιστο που μπορούμε να

πράξουμε ως Ομοσπονδίες και αυτό το κάνουμε

για να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη τους, αλλά

παράλληλα για να διδαχθούμε από τα τραγικά

συμβάντα. Γιατί η απώλεια ενός αστυνομικού,

ενός ένστολου λειτουργού του ελληνικού κρά-

τους, δεν είναι ένας όποιος κι όποιος θάνατος.

Είναι ένα τραγικό γεγονός, είναι μια μαχαιριά

στην καρδιά της δημοκρατίας.

Βεβαίως, ως Ομοσπονδίες, είχαμε ένα αίτημα,

τη μετονομασία της οδού Λάμπρου Πορφύρα σε

οδό Νεκταρίου Σάββα. Ήταν ένα χρόνιο αίτημα

προς τον Δήμο της Αθήνας που ικανοποιήθηκε

αμέσως από τον δήμαρχο, τον κ. Κώστα Μπα-

κογιάννη, τον οποίο και ευχαριστήσαμε πριν ένα

χρόνο, όταν τοποθετήσαμε εδώ τη νέα πινακίδα

με το όνομα του αείμνηστου συναδέλφου μας».

Και αφού ευχαρίστησε ξανά τον παριστάμενο

κ. Δήμαρχο της Αθήνας, τόνισε ότι με την πράξη

αυτή, στηρίζει ένα διαχρονικό αίτημα του συν-

δικαλιστικού μας κινήματος. «Ποιο είναι αυτό;

Είναι η αναγνώριση της αφοσίωσης στον καθή-

κον και της αυταπάρνησης που δείχνουν οι συ-

νάδελφοί μας στις δύσκολες ώρες. Είναι η έμ-

πρακτη αναγνώριση της αποστολής και του ρό-

λου της Ελληνικής Αστυνομίας και της συμβολής

της στην ασφάλεια του πολίτη. Εμείς, συνεχίζου-

με να θυμίζουμε στην πολιτεία το αυτονόητο αί-

τημά μας, την αναγνώριση της επικινδυνότητας

της εργασίας. Δεν το έχει πράξει ακόμα.

Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω, απευθυ-

νόμενος στον Κύριο Αρχηγό, είναι ότι αναλάβα-

τε κύριε Αρχηγέ πρόσφατα την ηγεσία του Σώ-

ματος, αλλά εκτός από τα πολλά προβλήματα

που έχετε να επιλύσετε, επωμισθήκατε και ένα

πολύ βαρύ φορτίο. Την εξιχνίαση αυτών των δο-

λοφονιών. Δεν έχουν οδηγηθεί οι στυγεροί δο-

λοφόνοι στη δικαιοσύνη. Του Νεκταρίου Σάββα,

του Γεωργίου Βασιλάκη, του Γεωργίου Ανδρι-

τσόπουλου. Στη θητεία σας να μην το λησμονή-

σετε. Το οφείλουμε στους γονείς τους, στις γυ-

ναίκες και στα παιδιά τους, στους συναδέλφους

τους, στην ελληνική κοινωνία και σε όλους εμάς

που πολεμάμε τη βία και την ανομία.

Κλείνοντας, απευθύνομαι στην πολιτική ηγεσία

που εκπροσωπεί την κυβέρνηση για να τονίσω

ότι ο άνισος πόλεμος με το οργανωμένο έγκλη-

μα, δεν είναι κάτι απλό. Το έγκλημα εκσυγχρο-

νίζεται και μεταβάλλεται. Γι’ αυτό πρέπει να είστε

εκεί, ώστε και η αστυνομία να πρωτοπορεί και να

βελτιώνεται. Τότε μόνο θωρακίζουμε τον Έλληνα

αστυνομικό, τότε θωρακίζουμε και την ελληνική

κοινωνία. Αιωνία τους η μνήμη».

Βαρύ το αίσθημα της απώλειας
Ακολούθως, λαμβάνοντας το λόγο, ο Υπουρ-

γός Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτης ΘΕ-
ΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, συμπλήρωσε ότι τίποτε δεν μπο-

ρεί να απαλύνει τον πόνο των συγγενών των

αδικοχαμένων αστυνομικών:

«Μόνο εσείς ξέρετε πόσο βαρύ είναι το αίσθη-

μα της απώλειας. Εμείς που έχουμε κληθεί να

υπηρετήσουμε τον τομέα της ασφάλειας του πο-

λίτη, οφείλουμε να τους έχουμε δίπλα μας, κα-

θημερινά στην ψυχή και στη μνήμη μας. Δυο

ήρωες που αξίζει να τους θυμόμαστε για πάντα.

Και ίσως κάπου από κει ψηλά, να μπορούν να

μας προστατέψουν. Γιατί εκείνοι έδωσαν και τη

ζωή τους για την Υπηρεσία τους και την πατρίδα,

για την ασφάλεια των πολιτών.

Η στήριξη του Έλληνα αστυνομικού από την

πολιτεία και από αυτήν την Κυβέρνηση, από την

Πολιτική και Φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυ-

νομίας, δεν είναι απλώς δέσμευση, είναι κάτι

που γίνεται πράξη καθημερινά από κοινού με

τους αστυνομικούς. Είμαστε ενωμένοι σε έναν

κοινό αγώνα. Θα τα καταφέρουμε να προσφέ-

ρουμε περισσότερη ασφάλεια και να αντιμετω-

πίσουμε κάθε μορφή βίας, κάθε μορφή τρομο-

κρατίας και εγκλήματος.

Είμαστε από την ίδια πλευρά. Δεν υπάρχει αμ-

φιβολία ότι το επάγγελμα του αστυνομικού είναι

επικίνδυνο. Το κατεξοχήν επικίνδυνο επάγγελ-

μα. Όλοι μαζί δίνουμε τον αγώνα να έρθει η

στιγμή που αυτό θα αναγνωριστεί επισήμως με

ό,τι αυτό πρέπει να σημαίνει για τον Έλληνα

αστυνομικό. Είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι στη

σκληρή αυτή μάχη, με τους φορείς της κοινω-

νίας, με το Δήμο της Αθήνας για να αφήσουμε

στο παρελθόν κάθε μορφή βίας και τρομοκρα-

τίας. Το οφείλουμε στα αδικοχαμένα παλληκάρια

της Ελληνικής Αστυνομίας».

Δεν είναι μόνο μέρα μνήμης
Τέλος, ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Κώστας

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, στο δικό του τόνισε ότι «συ-

ναντιόμαστε πιστοί στο ετήσιό μας ραντεβού για

άλλη μια φορά εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη

ενός αδικοχαμένου αστυνομικού, όμως, δεν εί-

ναι μόνο μέρα μνήμης. Ας μην κάνουμε το λά-

θος αυτό, ας μην πέσουμε σε αυτήν την παγίδα.

Είναι κάτι πολύ παραπάνω. Είναι μια υπόμνηση

όχι μόνο για το χθες, αλλά κυρίως για το αύριο.

Πού είμαστε και πού μπορούμε να πάμε. Ο Έλ-

ληνας αστυνομικός δεν είναι άλλη μια δουλειά.

Δεν είναι άλλο ένα επάγγελμα, είναι κάτι πολύ

διαφορετικό. Οι αστυνομικοί μας είναι πολύτιμοι,

το ξέρουμε ειδικά εδώ στην Αθήνα, και διερμη-

νεύοντας τα αισθήματα όλων των πολιτών, να

πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους

αστυνομικούς που κόντρα στις δυσκολίες και τις

αντιξοότητες, επιχειρούν στους δρόμους, στα

πεζοδρόμια και στις πλατείες. Οφείλουμε κι εμείς

πλέον ως κοινωνία να ανταποδώσουμε, όπως

μας προστατεύουν, να τους προστατεύσουμε. Η

επικινδυνότητα όπως σωστά είπε ο υπουργός,

είναι αυτονόητη. Είναι αδιανόητο ότι το συζητά-

με. Ο Δήμος Αθηναίων κύριε Πρόεδρε, απλώς

έπραξε το καθήκον του. Θα συνεχίσουμε να το

πράττουμε, θα είμαστε στο πλευρό της Ελληνι-

κής Αστυνομίας. Να ευχηθώ να μη χρειαστούν

ποτέ ξανά άλλα τέτοια μνημεία. Να είναι αυτή η

τελευταία μέρα μνήμης, να μην προστεθούν κι

άλλες στο ημερολόγιο».

Στο Δίστομο
Στο Δίστομο, η επιμνημόσυνη δέηση τελέστη-

κε παρουσία του Γενικού Αστυνομικού Διευθυν-

τή Στερεάς Ελλάδας κ. Σπυρίδωνα ΣΚΛΑΒΟΥ,

του Ταμία της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γιώργου ΚΟΥΛΙΑΚΗ,

του Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Βοι-

ωτίας κ. Ζαχαρία ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ, του Προέδρου

και του Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Αστυ-

νομικών Υπαλλήλων Ευβοίας κ.κ. Αλέξανδρου
ΜΑΡΚΟΥ και Αριστείδη ΚΑΨΙΩΧΑ, του Προ-

έδρου της Ένωσης Αστυνομικών Φωκίδας κ.

Ανδρέα ΚΟΥΝΟΥΚΛΑ, της οικογένειας του αει-

μνήστου συναδέλφου μας Γιώργου ΑΝΔΡΙΤΣΟ-
ΠΟΥΛΟΥ, συναδέλφων και φίλων του.
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Εργασίες Διοικητικού
και Γενικού
Συμβουλίου

την 17η και 18η Μαΐου
2022

Ο
λοκληρώθηκαν στις 18 Μαΐου

2022, οι διήμερες εργασίες

του β’, κατά το τρέχον έτος,

Γενικού Συμβουλίου, των εκπροσώ-

πων των 58 Πρωτοβαθμίων Οργανώ-

σεων της Ομοσπονδίας, καθώς και η

προηγηθείσα τακτική συνεδρίαση του

Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό

την αμοιβαία ενημέρωση για τις τρέ-

χουσες πυκνές δράσεις μας, αλλά και

για την καταγραφή υπαρκτών προ-

βλημάτων που απαιτούν τη δική μας

διαρκή συνδικαλιστική παρέμβαση

προκειμένου αυτά να εκλείψουν,

απαλλάσσοντας το αστυνομικό προ-

σωπικό από το αφόρητο άγχος και

την ανασφάλεια.

Τόσο ο Πρόεδρος της Ομοσπον-

δίας κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ
όσο και ο Γενικός Γραμματέας κ.

Γιώργος ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ αναφέρθη-

καν, κατ’ αρχάς, στην πρόσφατη (5-

6 Μαΐου) καταλυτική παρέμβασή μας

στο Υπουργείο Υγείας για να μην ψη-

φιστεί ως είχε η νομοθετική ρύθμιση

για τις ακούσιες νοσηλείες. 

Μετά από τρίωρη συνάντηση αλλά

και την επιχειρηματολογία μας στη

Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέ-

σεων, λίγο πριν την ψήφιση του νο-

μοσχεδίου, πετύχαμε τον περιορισμό

της εμπλοκής της Ελληνικής Αστυνο-

μίας σε απολύτως αναγκαίες περι-

πτώσεις και μόνο μετά από γνωμοδό-

τηση ψυχιάτρου και εισαγγελική πα-

ραγγελία. Η πολιτεία οφείλει να μερι-

μνήσει για τη λειτουργία των Κοινο-

τικών μονάδων Ψυχικής Υγείας (άρ-

θρο 59 του νόμου 4931/2022 ΦΕΚ

Α΄) του υπουργείου Υγείας «Γιατρός

για όλους … και άλλες διατάξεις») και

τη μεταφορά των ασθενών όχι με πε-

ριπολικό, αλλά με κατάλληλα διαμορ-

φωμένο όχημα της Κοινοτικής Μονά-

δας. Η νέα ρύθμιση, έρχεται να ικα-

νοποιήσει τον αγώνα που δώσαμε

συνολικά ως συνδικαλιστικό κίνημα

και βεβαίως θα παρακολουθήσουμε

στενά την εφαρμογή της ώστε να μπει

οριστικό τέλος σε μια απάνθρωπη

διαδικασία.

Τα δυο σώματα ενημερώθηκαν διε-

ξοδικά από το προεδρείο για συγκε-

κριμένα εκκρεμή ζητήματα που μας

απασχόλησαν στο 32ο Συνέδριο όσο

και σε προηγούμενες συνεδριάσεις

και τονίστηκε ότι για όλα αυτά, η Πο-

λιτική και Φυσική Ηγεσία θα κληθούν

να δώσουν εξηγήσεις κατά τη διάρ-

κεια των εργασιών του Γενικού Συμ-

βουλίου. Πρόκειται για τη χρονίζουσα

μερική χορήγηση του ΒΟΕΑ (έναντι)

και τη μη αντιστοίχιση των μεριδίων

του ΜΤΣ, την μη αύξηση του πλαφόν

των νυχτερινών ωρών από 48 σε 64

ώρες, τη διαιώνιση των προβληματι-

κών μεταγωγών κρατουμένων από

νησιωτικές περιοχές (χωρίς καμπίνα

και απλήρωτα τα οδοιπορικά), την κα-

θυστέρηση που υπάρχει στην έκδοση

των αναγκαίων εκτελεστικών πράξε-

ων του νόμου για την ανωτατοποίηση

της εκπαίδευσης, ενώ από τις ομιλίες

των εκπροσώπων των Πρωτοβαθμίων

Ενώσεων ανέκυψαν και άλλα προ-

βλήματα, όπως η αναγκαιότητα επα-

νάληψης της συντηρητικής εκπαίδευ-

σης, η πιστή εφαρμογή των κανόνων

υγιεινής και ασφάλειας (οχήματα δι-

μοιριών, προσωπικού κ.λπ.), η κατα-

στρατήγηση του ωραρίου εργασίας, η

έκδοση του νέου καθηκοντολογίου, ο

εξορθολογισμός της διαχείρισης του

προσωπικού (ρουσφετολογικές απο-

σπάσεις, άσκοπες μετακινήσεις διμοι-

ριών κλπ) ενόψει και της θερινής πε-

ριόδου, η κωλυσιεργία στην ανέγερση

νέων οικημάτων, η ίδρυση νέων γρα-

φείων αντιμετώπισης ενδοιοικογενει-

ακής βίας, οι νέες εφαρμογές στο

opengov.gr (ραντεβού για έκδοση

διαβατηρίων, δικαιολογητικά υποψη-

φίων στις πανελλήνιες κ.λπ.), η πρό-

ωρη διαδικασία των προκαταρκτικών

εξετάσεων για τις αστυνομικές σχολές

και πολλά άλλα καίρια ζητήματα, όπως

η αναγνώριση της επικινδυνότητας

της εργασίας, η επικείμενη διαβού-

λευση για την ίδρυση της Δικαστικής

Αστυνομίας, οι επιπτώσεις από τη

στελέχωση των ΟΠΠΙ με «φτηνό ερ-

γατικό δυναμικό» και την εσπευσμένη

επιχειρησιακή τους δράση, χωρίς να

έχουν υλοποιηθεί τα προβλεπόμενα

από το κεφάλαιο Α' του σχετικού νό-

μου κ.λπ.

Στο Γενικό Συμβούλιο προσήλθαν

και χαιρέτησαν τις εργασίες ο Υφυ-

πουργός Προστασίας του Πολίτη κ.

Ελευθέριος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ο Γραμμα-

τέας Δημόσιας Τάξης κ. Κωνσταντί-
νος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ και ο νέος Αρχηγός

της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρά-

τηγος κ. Κωντανσταντίνος ΣΚΟΥ-
ΜΑΣ, οι οποίοι στάθηκαν ιδιαίτερα

στη αξία της εποικοδομητικής συνερ-

γασίας με το συνδικαλιστικό μας κί-

νημα χωρίς λαϊκισμούς, τονίζοντας

ότι από την πλευρά τους υπάρχει ει-

λικρινής προσπάθεια επίλυσης των

προβλημάτων κατόπιν ιεράρχησης

αυτών και στο πλαίσιο των περιθω-

ρίων της δημοσιονομικής πολιτικής

της κυβέρνησης, σε μια ιδιαίτερα επι-

βαρυμένη περίοδο λόγω και της ρω-

σικής εισβολής στην Ουκρανία. Αφού

ευχαρίστησαν το συνδικαλιστικό μας

κίνημα για την συνεισφορά του στην

αντιμετώπιση των γνωστών κρίσεων,

έδωσαν απαντήσεις για συγκεκριμένα

ζητήματα. Ειδικότερα:

Ο κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ εξήρε την πρω-

τοβουλία μας για τη θεσμοθέτηση της

επικινδυνότητας της εργασίας με τη

γνωστή διαδικασία που έχουμε δρο-

μολογήσει (ίδρυση Κέντρου Υγείας

και Ασφάλειας κ.λπ.), ενώ για το ΒΟ-

ΕΑ απάντησε ότι για πρώτη φορά

υπάρχει συνταύτιση απόψεων με τους

συναρμόδιους φορείς και επίκειται η

επίλυσή του, διασφαλίζοντας και τη

βιωσιμότητα του ΜΤΣ. Για τα νυχτερι-

νά, επικαλέστηκε τη δημόσια δέσμευ-

ση του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουρ-

γού κ. Θεόδωρου ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ στο

προηγούμενο Γενικό Συμβούλιο και

τόνισε ότι ασκείται πίεση, ενώ για τις

μεταγωγές, σημείωσε ότι αν και

υπάρχουν δισταγμοί από την πλευρά

του Υπουργείου Οικονομικών, το αί-

τημα είναι ώριμο για να επιλυθεί. Την

αισιοδοξία του εξέφρασε επίσης όσον

αφορά στη λειτουργία της Δικαστικής

Αστυνομίας με βάση και τις δικές μας

προτάσεις, ενώ συμμερίστηκε την

αγωνία μας για το ενδεχόμενο κατά-

ληψης οργανικών θέσεων από τους

νεοπροσληφθέντες των ΟΠΠΙ, τονί-

ζοντας ότι στην επαρχία δεν θα ανοί-

ξουν θέσεις. Τέλος, για την ανωτατο-

ποίηση της εκπαίδευσης, συμφώνησε

ότι πρέπει να ολοκληρωθεί μια ση-

μαντική διαδικασία, εισάγοντας επι-

πλέον προς συζήτηση και τη διάσταση

του τερματισμού του υπάρχοντος

«μωσαϊκού» των πολλών κατηγοριών

υπαλλήλων και της αξιοποίησης της

ψηφιακής επανάστασης, άμεσα.

Ο κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ επιβεβαίωσε και

αυτός ότι επίκειται επίλυση του ζητή-

ματος του ΒΟΕΑ μέσω μιας τελικής

συνάντησης μεταξύ των αρμοδίων

αξιωματούχων, σημειώνοντας τις νέες

θετικές παραμέτρους (επιμήκυνση

χρόνου παραμονής στην ενεργό υπη-

ρεσία, εντός τετραετίας προσλήψεις

συνολικά 6.150 νέων μερισματού-

χων) που αφαιρούν αρνητικά επιχει-

ρήματα από εκείνους που προέβαλαν

έως τώρα τους δισταγμούς τους. Επί-

σης, αναλαμβάνοντας την ευθύνη που

του αναλογεί, χαρακτήρισε δίκαιο το

αίτημα για την κάλυψη των εξόδων

των Μεταγωγών, καθώς αυτά είναι

ασήμαντα (70.000 ευρώ ετησίως) και

τόνισε ότι αυτό πρέπει να ικανοποι-

ηθεί διότι είναι και θέμα αξιοπρέπειας

του αστυνομικού και θέμα διαδικα-

σίας ασφάλειας των μεταγωγών. Όσο

για τα νυχτερινά, διαβεβαίωσε ότι με

εντολή του κ. Υπουργού, θα σταλεί

νέο σχέδιο ΚΥΑ στο ΓΛΚ ώστε η αύ-

ξηση των ωρών από 48 σε 64 ώρες

να ισχύσει από 1/9/22, όχι ως πα-

ροχή, αλλά ως ορθή πράξη αποκατά-

στασης των αδικιών έναντι άλλων εν-

στόλων.

Για το μείζον θέμα της ανωτατοποί-

ησης, πρόσθεσε ότι πράγματι εκκρε-

μεί η έκδοση εγκυκλίου για τη συμ-

πληρωματική εκπαίδευση των παλαι-

ών αστυνομικών κατά ένα εξάμηνο,

ενώ παραδέχθηκε ότι είναι δύσκολη η

αντικατάσταση άμεσα όλων των πα-

λαιών λεωφορείων των Διευθύνσεων,

λόγω υψηλού κόστους των νέων, σε

σχέση με την αγορά των ανταλλακτι-

κών που απαιτούνται για να είναι λει-

τουργικά.

Στη συνέχεια, σύντομο χαιρετισμό

απηύθυνε ο Αρχηγός του Σώματος κ.

ΣΚΟΥΜΑΣ ο οποίος τόνισε την ανα-

γκαιότητα της συνεργασίας με την

Ομοσπονδία και τα πρωτοβάθμια σω-

ματεία, με τακτές συναντήσεις όπως

του ζητήθηκε εξάλλου. Συμμερίστηκε

τις αγωνίες που εκφράστηκαν για τη

διακοπή της συντηρητικής εκπαίδευ-

σης λόγω της πανδημίας και ανακοί-

νωσε ότι δρομολογείται η επανεκκί-

νησή της, ενώ στο αίτημά μας για έκ-

δοση σχετικής εγκυκλίου, με θέμα το

σεβασμό των αναφαίρετων δικαιωμά-

των του αστυνομικού όσον αφορά το

ωράριο εργασίας, τα ρεπό και τις

άδειες, επέδειξε κατανόηση, επιζη-

τώντας την ενημέρωσή του και υπο-

σχόμενος ότι θα επιβλέψει την όλη

διαδικασία όντας αυστηρά καυστικός,

όπου δεν υπάρχει η καλή πρόθεση της

διοίκησης.

Η Ομοσπονδία, τέλος, σταθμίζοντας

όλα τα δεδομένα, θα συνεχίσει στο

δρόμο που έχει χαράξει, επιζητώντας

την αποτελεσματικότητα της παρεμ-

βατικής της δράσης, χωρίς μαξιμαλι-

στικούς στόχους, αλλά με τεκμηριω-

μένες διεκδικήσεις, σύμφωνα και με

τα αιτήματα που υποβάλλονται από το

σύνολο του συνδικαλιστικού μας κι-

νήματος, με ενότητα και ουσιαστική

παρουσία, παντού όπου καλείται να

δράσει σε κεντρικό και περιφερειακό

επίπεδο.

ΝέαΑστυνομία Μάιος-Ιούνιος 2022

Ανασκόπηση των προβλημάτων και δεσμεύσεις της Ηγεσίας για την αντιμετώπισή τους 
κατά τις διήμερες εργασίες του Β’ κατά το τρέχον έτος, Γενικού Συμβουλίου

Πολιτική και Φυσική Ηγεσία παρούσες
στο Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
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Εργασίες Διοικητικού
Συμβουλίου

την 28η Ιουνίου 2022

Σ
υνεδρίασε στις 28 Ιουνίου 2022, το Διοι-

κητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και

μετά από ενδελεχή ενημέρωση για τα θε-

τικά επιτεύγματα της Εκτελεστικής Γραμματείας,

συζητήθηκε η τρέχουσα κατάσταση και ελήφθη-

σαν αποφάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις περαι-

τέρω εξελίξεις αναφορικά με τις απαντήσεις των

αρμοδίων για την επίλυση συγκεκριμένων αιτη-

μάτων μας ώστε να ολοκληρώσουμε ζητήματα

που προάγουν την υπηρεσιακή πραγματικότητα

και τη ζωή του αστυνομικού προσωπικού.

Ανοίγοντας τις εργασίες του Διοικητικού Συμ-

βουλίου, ο Πρόεδρος κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑ-
ΚΟΣ και ο Γενικός Γραμματέας κ. Γιώργος ΠΑ-
ΠΑΤΣΙΜΠΑΣ τόνισαν ότι τους τελευταίους μή-

νες, και δη μετά το συνέδριο, εστιάσαμε στο-

χευμένα σε συγκεκριμένα θέματα, επιτυγχάνον-

τας και πάλι θετικά αποτελέσματα.

Είναι γνωστός ο αγώνας που δόθηκε το Μάιο

με αφορμή την ψήφιση του νομοσχεδίου για την

ψηφιοποίηση αστυνομικών λειτουργιών και

υπηρεσιών, την επίδοση δικογράφων και άλλων

εγγράφων, καθώς και τη σημαντική τομή στη

λειτουργία της αστυνομίας με την αποδέσμευση

από «το γνήσιο της υπογραφής», απαλλάσσον-

τας χιλιάδες αστυνομικούς από τα λεγόμενα

«πάρεργα» και εξασφαλίζοντας δυνάμεις για την

κύρια αποστολή της. 

Στο πλαίσιο αυτό διεκδικήσαμε και πετύχαμε

να γίνουν τα λόγια έργα, όπως η ψήφιση επιτέ-

λους σημαντικών διατάξεων για τις ακούσιες

νοσηλείες, αλλά και για τις μεταγωγές από και

σε νησιωτικές περιοχές.

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο επίτευγμα της Ομο-

σπονδίας η μετά από έντονη πίεσή μας, θέσπιση

ενός νέου σύγχρονου και ανθρώπινου πλαισίου

διαδικασιών για τις ακούσιες νοσηλείες, όπου

δοκιμάζεται ο ανθρωπισμός και η λειτουργία του

κράτους. Μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου

πρέπει να εκδοθούν τα συνοδευτικά προεδρικά

διατάγματα και οι σχετικές εγκύκλιοι για την

εφαρμογή του, ζήτημα για το οποίο συνεχίζουμε

τις παρεμβάσεις μας.

Χρειάστηκε, επίσης, η άμεση αντίδραση του

προεδρείου έτσι ώστε τελικά να λυθεί και το

χρόνιο αίτημα του συνδικαλιστικού μας κινήμα-

τος για τις μεταγωγές στη νησιωτική χώρα, με

άμεσο οικονομικό αντίκτυπο, αλλά κυρίως με

την κατοχύρωση της ασφάλειας των μεταγωγών

και της αξιοπρέπειας των διενεργούντων αυτές

αστυνομικών.

Συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις μας για την επί-

λυση προβλημάτων που τίθενται από τις Πρω-

τοβάθμιες Οργανώσεις, μεταξύ άλλων, πρωτο-

στατήσαμε για την εξεύρεση λύσης αναφορικά

με τη διαμονή αποσπασθέντων αστυνομικών στη

Μύκονο και Σαντορίνη, τονίζοντας ότι και η Το-

πική Αυτοδιοίκηση οφείλει να ανταποκρίνεται

από την πλευρά της σε ζητήματα που άπτονται

της αποτελεσματικότερης αστυνόμευσης και της

βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και διαβίω-

σης του αστυνομικού προσωπικού.

Σε ό,τι αφορά τον αγώνα μας για τη διασφά-

λιση και χορήγηση του ΒΟΕΑ, μετά από συντο-

νισμένες ενέργειές μας, διευκρινίστηκε με τον

πλέον κατηγορηματικό τρόπο εκ μέρους του ΔΣ

του ΜΤΣ ότι δεν τίθεται παραγραφή δικαιωμά-

των (συμπληρωματικά ποσά) ούτε υπάρχει κίν-

δυνος μείωσης του χορηγούμενου ποσού. Η εν

λόγω νομοθετική ρύθμιση αναμένεται να εισαχ-

θεί στη Βουλή προς ψήφιση τον Ιούλιο 2022.

Πρωτοποριακή είναι και η τελευταία παρέμβα-

σή μας για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση

του εκπαιδευτικού συστήματος των Σχολών της

Αστυνομίας, μια προσπάθεια που ξεκινήσαμε το

2016 προκειμένου όλο το φάσμα λειτουργίας

της Αστυνομικής Ακαδημίας να ανταποκρίνεται

στις σύγχρονες ανάγκες. Κατόπιν διαδοχικών

συναντήσεων του προεδρείου με τα Υπουργεία

Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρη-

σκευμάτων, στο σχέδιο νόμου που θα τεθεί σε

δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Προ-

στασίας του Πολίτη, θα ενταχθούν διατάξεις,

σύμφωνα με τις προτάσεις και της αρμόδιας

Επιτροπής μας, ώστε οι Αστυνομικές Σχολές να

εναρμονίζονται και να ικανοποιούν τις προϋπο-

θέσεις λειτουργίας της ανώτατης και ανώτερης

εκπαίδευσης. Παραλάβαμε ένα απαράδεκτο κα-

θεστώς και μια αδικία που υφίσταντο οι εκ των

πανελληνίων εξετάσεων Αστυφύλακες, με την

ρατσιστικής έμπνευσης απογραφή τους στην

κατηγορία του Απολυτηρίου Λυκείου και κατο-

χυρώνουμε πλέον την απογραφή στην ανώτερη

και ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαί-

δευσης, με πιστοποίηση της Σχολής Αστυφυλά-

κων και ό,τι άλλο προβλέπεται από το θεσμικό

πλαίσιο που διέπει την πανεπιστημιακή εκπαί-

δευση.

Η Ομοσπονδία, το τελευταίο διάστημα επίσης,

ανέδειξε τον κοινωνικό της ρόλο και την κοινω-

νική διάσταση της λειτουργίας της, προσφέρον-

τας υλική υποστήριξη στο Χαμόγελο του Παιδιού

για τις ανάγκες ρουχισμού 110 παιδιών, καθώς

και αναγκαίο ηλεκτρονικό εξοπλισμό σχολικών

μονάδων σε περιοχές της Βόρειας Εύβοιας που

είχαν πληγεί πέρυσι από της δασικές πυρκαγιές.

Ξεχωριστής σημασίας εκδήλωση και τα μνη-

μόσυνα για τους αδικοχαμένους συναδέλφους

μας Νεκτάριο Σάββα και Γιώργο Ανδριτσόπουλο

στις 17 Ιουνίου, στην Αθήνα και στο Δίστομο,

όπου το συνδικαλιστικό μας κίνημα για άλλη μια

φορά, παρουσία της Πολιτικής και Φυσικής Ηγε-

σίας της Ελληνικής Αστυνομίας υπενθύμισε το

διαρκές χρέος της πολιτείας για τη θωράκιση

του Έλληνα Αστυνομικού, αλλά και τη σύλληψη

και παραδειγματική τιμωρία των δραστών.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ειδικότερα,

επεσήμανε ότι θα συνεχίσουμε το κοινωνικό μας

έργο, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού

Συμβουλίου, όπου και όταν χρειάζεται. Το προ-

σεχές διάστημα θα προωθηθούν και άλλα σχέδια

νόμου για τα οποία έχουμε έκδηλο ενδιαφέρον

ώστε να εμπεριέχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις

με βάση και τις προτάσεις των Επιτροπών εργα-

σίας της Π.Ο.ΑΣ.Υ., ήτοι για την εκπαίδευση, το

ΜΤΣ και το ΒΟΕΑ, καθώς και του ειδικού φορέα

για τη θεσμοθέτηση της επικινδυνότητας της ερ-

γασίας.

Σε εξέλιξη είναι επίσης συναντήσεις μας με

αξιωματούχους στα αρμόδια Υπουργεία με στό-

χο την επίλυση ζητημάτων που αφορούν το

αστυνομικό προσωπικό, ενώ ενημέρωσε το σώ-

μα ότι έχει διασφαλιστεί η αύξηση του πλαφόν

των νυχτερινών από 48 σε 64 ώρες και ότι θα

αλλάξει από τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Τέλος, έθεσε προς συζήτηση την πρόταση για

μαζική παρουσία του συνδικαλιστικού μας κινή-

ματος στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας με αφορμή

τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονί-

κης, αρχές Σεπτεμβρίου, μετά από 2,5 χρόνια

πανδημίας, μαζί με τις Ομοσπονδίες όλων των

ενστόλων, που θα συνεδριάσουν λίαν προσεχώς

για τη λήψη από κοινού σχετικής απόφασης.

Συνεκτιμώντας όλα τα δεδομένα, την πορεία

των εκκρεμών μας αιτημάτων, τις πιθανές πολι-

τικές εξελίξεις, την πρόοδο της πανδημίας κλπ.,

το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή

απόψεων και επιχειρημάτων, συμφώνησε να

προβούμε στην εκδήλωση των απαραίτητων

ενεργειών με στόχο την προώθηση του διεκδι-

κητικού μας πλαισίου κατά τον καλύτερο και

πλέον αποτελεσματικό τρόπο.

Μάιος-Ιούνιος 2022 ΝέαΑστυνομία



Ο
λοκληρώθηκαν σήμερα, 14 Ιουλίου 2022,

οι διήμερες εργασίες του 3ου για το νέο

έτος, Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπον-

δίας, σε συνέχεια των εργασιών της τακτικής συ-

νεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε, για

άλλη μια φορά επιβεβαιώθηκε τόσο η αποτελεσμα-

τική δράση του προεδρείου όσο και η καθολική

στήριξη που τυγχάνει αυτό για το χειρισμό των κρί-

σιμων ζητημάτων που μας απασχολούν και τα

οποία, το προσεχές διάστημα, θα βρεθούν στο

προσκήνιο, με σημείο αναφοράς τη δυναμική και

μαζική μας συμμετοχή στις κινητοποιήσεις του Σε-

πτεμβρίου, αρχής γενομένης κατά τα εγκαίνια της

86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από τον

Πρωθυπουργό της Χώρας.

Ενημερώνοντας, εκτενώς, για τις νέες μεγάλες

μας κατακτήσεις, τους εκπροσώπους των 58 Πρω-

τοβαθμίων Οργανώσεων, ο Πρόεδρος της

Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ απηύθυνε

προσωπικά σε όλους και όλες, νέο αγωνιστικό κά-

λεσμα ενότητας και αποφασιστικότητας, μακριά

από αμφισβητήσεις και υπονομεύσεις του έργου

της Ομοσπονδίας, ώστε με τις τεκμηριωμένες μας

προτάσεις να γίνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικοί,

επιλύοντας προβλήματα και αναβαθμίζοντας το ερ-

γασιακό στάτους των συναδέλφων μας. Χρέος

όλων, λοιπόν, όπως είπε, να δώσουμε βροντερό

ΠΑΡΩΝ στη Θεσσαλονίκη, να διαμηνύσουμε παν-

τού τι αξίζουμε και πόσο μας υπολογίζουν.

Ξεκινώντας, με βάση και τα χρονοδιαγράμματα

που είχαμε θέσει, την απαρίθμηση των θετικών πε-

πραγμένων και των καθοριστικών παρεμβάσεων

του τελευταίου διαστήματος (βαθμολόγιο κλπ), που

αποτελούν ισχυρές παρακαταθήκες για τη συνέχιση

των επιτυχιών μας, αναφέρθηκε λεπτομερώς και με

ιδιαίτερη οξύτητα:

1) Στην κατάργηση - διόρθωση της παράνομης

και άδικης Υπουργικής Απόφασης του 2012, όταν

δυστυχώς, με εξώδικη διαμαρτυρία προς την τότε

Ηγεσία, του τότε προεδρείου, μειώθηκαν τα προ-

βλεπόμενα κονδύλια για τις νυχτερινές ώρες ερ-

γασίας, με αποτέλεσμα χιλιάδες αστυνομικοί να

συνεχίζουν να εργάζονται νύχτα, χωρίς να αποζη-

μιώνονται. Με παρεμβάσεις μας, όπως ήδη έχει

ανακοινωθεί, καταργείται το συνολικό ετήσιο πλα-

φόν και αυξάνεται η χρηματοδότηση για τη νυχτε-

ρινή εργασία, από 48 σε 64, ικανοποιώντας ένα

δίκαιο αίτημά μας. Ταυτόχρονα, ανοίγει πλέον ο

δρόμος για τη διεκδίκηση και της αναπροσαρμογής

του ποσού της νυχτερινής ωριαίας αποζημίωσης

που έχει καθηλωθεί εδώ και χρόνια, ώστε πραγ-

ματικά να αμείβεται η νυχτερινή εργασία. Το αίτημα

αυτό, θα απασχολήσει κοινή συνεδρίαση των προ-

εδρείων όλων των Ομοσπονδιών, την προσεχή

εβδομάδα, προκειμένου να αποτελέσει και ένα από

τα κοινά σημεία αναφοράς του ενιαίου αγωνιστικού

μετώπου όλων των ενστόλων.

2) Στο μεγάλο κεκτημένο, την ανωτατοποίηση

της εκπαίδευσης και την αναβάθμιση των αστυνο-

μικών σχολών, όπου μετά από επίμονες προσπά-

θειες και συναντήσεις μας, πείσαμε τους αρμόδι-

ους υπουργούς να υιοθετήσουν τις προτάσεις μας.

Οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις θα ολοκλη-

ρωθούν, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μετά

την ολοκλήρωση, στις 18/7/2022, της διαβού-

λευσης του σχετικού νομοσχεδίου του Υπουργείου

Προστασίας του Πολίτη.

3) Στο μεγάλο και χρόνιο αίτημά μας που ήταν

και επιλύσαμε, στη νομοθέτηση της νέας διαδικα-

σίας για τις ακούσιες νοσηλείες και για τις οποίες

συνεχίζουμε να ζητάμε από τα αρμόδια Υπουργεία

την επίσπευση της έκδοσης των αναγκαίων ΚΥΑ

για την εφαρμογή του νέου νόμου.

4) Στην οριστική επίλυση του οξυμένου προβλή-

ματος των μεταγωγών από και προς τις νησιωτικές

περιοχές και

5) Στη διασφάλιση της λειτουργίας του ΜΤΣ, μα-

ταιώνοντας τα σχέδια εκείνων που επεδίωξαν δο-

λίως την αποπομπή των μερισματούχων της Πρώην

Χωροφυλακής και λαμβάνοντας τις διαβεβαιώσεις

της διοίκησης του Ταμείου, για την απρόσκοπτη

καταβολή του ΒΟΕΑ, χωρίς μειώσεις, βάσει νομο-

θετικής ρύθμισης που προωθείται από το ΥΕΘΑ.

Αναφερόμενος επίσης, στο γενικότερο νομοθε-

τικό έργο, επεσήμανε τις θετικές διατάξεις για την

αποδέσμευση της αστυνομίας από τα «πάρεργα»

(ψηφιοποίηση υπηρεσιών, γνήσιο υπογραφής, επι-

δόσεις κλπ), ενώ ενημέρωσε το σώμα ότι ήδη βρί-

σκεται σε διαβούλευση και δεύτερο σχέδιο νόμου,

του Υπουργείου Δικαιοσύνης αυτή τη φορά, για την

ίδρυση Δικαστικής Αστυνομίας, για την οποία

έχουμε τοποθετηθεί με ανακοίνωσή μας από τις

17/02/2022 και σύμφωνα με όσα έχουν τεθεί

στο δημόσιο διάλογο ανταποκρίνονται σε μεγάλο

βαθμό στις θέσεις μας. Θα κληθούμε όμως να επα-

νατοποθετηθούμε με βάση και τις τελικές προτά-

σεις του συνδικαλιστικού μας κινήματος γι’ αυτό

το θέμα, όπως και για άλλα για τα οποία θα ακο-

λουθήσουν νέες πρωτοβουλίες από το Σεπτέμβριο.

Τέλος, ο Πρόεδρος κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, ενημέρω-

σε το Γενικό Συμβούλιο για την εξέλιξη των παρεμ-

βάσεών μας όσον αφορά στη λειτουργία του φο-

ρέα που έχουμε συστήσει για την επικινδυνότητα

της εργασίας, τονίζοντας ότι είμαστε εντός χρονο-

διαγράμματος, έχοντας εξασφαλίσει τη χρηματο-

δότησή του με κονδύλια που υπάρχουν στον Κρα-

τικό Προϋπολογισμό, ώστε να εκπονηθούν για

πρώτη φορά ουσιαστικές μελέτες για πολλά σχετι-

κά θέματα (προσδόκιμο ζωής, επαγγελματικές

ασθένειες, επικινδυνότητα υπηρεσιών κ.λπ).

Εκ μέρους των εκπροσώπων των Πρωτοβαθμίων

Οργανώσεων διατυπώθηκε η αμέριστη στήριξη στο

προεδρείο της Ομοσπονδίας και η προτροπή για

συνέχιση της παραγωγικής του θητείας, δεδομένων

των συσσωρευμένων προβλημάτων που χρήζουν

αντιμετώπισης, σε μια κρίσιμη περίοδο πολλαπλών

προκλήσεων και οικονομικής αφαίμαξης του εισο-

δήματός μας, λόγω της ενεργειακής κρίσης.

Σταχυολογώντας τα αιτήματα που κατατέθηκαν,

έχοντας ως πρόσφατο παράδειγμα και τις εγκλη-

ματικές ενέργειες εναντίον συναδέλφων μας, εμ-

φαντικά σημειώνουμε τη θωράκιση του αστυνομι-

κού από τους κινδύνους που τον απειλούν, το νέο

καθηκοντολόγιο και τον εξορθολογισμό της διά-

θεσης του αστυνομικού προσωπικού, την αξιοκρα-

τία στις αποσπάσεις, τις προσλήψεις μέσω πανελ-

ληνίων εξετάσεων, την απόσυρση παλαιών οχημά-

των, τη συνέχιση του κτιριολογικού εκσυγχρονι-

σμού, χαιρετίζοντας την επιτυχή έκβαση του αγώνα

μας για ανέγερση νέων αστυνομικών μεγάρων σε

Αχαΐα, Αλεξανδρούπολη, Λευκάδα, Ημαθία και

Καρδίτσα, τη χορήγηση επιδομάτων λόγω δυσμε-

νούς διαβίωσης κ.λπ. (π.χ. Αττική, Σκύρος, παρα-

μεθόριος), την ηλεκτρονική εφαρμογή για τα υπο-

μνήματα οδοιπορικών εξόδων και τα δικαιολογη-

τικά υποψηφίων για τις αστυνομικές σχολές, την

απαλλαγή από αρμοδιότητες που εμπίπτουν στη

ζώνη ευθύνης του Λιμενικού Σώματος, την αντιμε-

τώπιση του τεράστιου κόστους λόγω προσωπικής

παράστασης σε δίκες που αναβάλλονται διαρκώς,

τη συντηρητική εκπαίδευση, την πραγματική απει-

κόνιση της εγκληματικότητας και των μεταναστευ-

τικών πιέσεων, τον προβληματικό εφοδιασμό οχη-

μάτων με καύσιμα σε ορισμένες περιοχές, την εξα-

σφάλιση κατασκηνώσεων, την ίδρυση Νοσοκομεί-

ου Σωμάτων Ασφαλείας, την εφαρμογή των απο-

φάσεων του ΣτΕ για το μισθολόγιο, την αναπρο-

σαρμογή της αποζημίωσης για τις εκτός έδρας με-

τακινήσεις κ.λπ.

Η Ομοσπονδία, όπως προκύπτει αβίαστα και από

αυτήν την συνεδρίαση, αφήνει το αποτύπωμά της

παντού, σε κάθε αστυνομική υπηρεσία και σε κάθε

γωνιά της Ελλάδας, εμπνέοντας με σιγουριά όλο

το συνδικαλιστικό μας κίνημα ότι θα φέρει με επι-

τυχία εις πέρας ακανθώδη και φλέγοντα αιτήματα

ολόκληρης της Ελληνικής Αστυνομίας και σύμπα-

σας της αστυνομικής οικογένειας.

Σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς. Ο
Αστυνομικός έχει φωνή. Θα φτάσει εκεί που
πρέπει!

Ο Αστυνομικός έχει φωνή. 
Θα φτάσει εκεί που πρέπει!

Προσωπικό κάλεσμα του Προέδρου της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ 
για δυναμική συμμετοχή στην κινητοποίησή μας στη ΔΕΘ τον προσεχή Σεπτέμβριο
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Κ
ατατέθηκε προς συζήτηση την Τετάρτη, 25

Μαΐου 2022, στη Διαρκή Επιτροπή Δημό-

σιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιο-

σύνης το νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας

του Πολίτη «Ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιδό-

σεων εγγράφων και αποδέσμευση της Ελληνικής

Αστυνομίας από τη διενέργεια επιδόσεων εγγρά-

φων της ποινικής και πολιτικής δίκης και λοιπές

επείγουσες διατάξεις», στο οποίο εμπεριέχονται

διατάξεις για τις οποίες το συνδικαλιστικό μας κί-

νημα έχει αγωνισθεί σθεναρά προκειμένου να ξε-

περαστούν χρόνια προβλήματα και αγκυλώσεις στη

λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας. Ωστόσο, άλ-

λες προτάσεις μας, ώριμες προς υιοθέτηση και

εφαρμογή δεν έχουν προωθηθεί και γι’ αυτό συ-

νεχίζουμε τον αγώνα. Ειδικότερα, με το νομοσχέ-

διο, όπως επισημαίνεται:

Α) Παρέχεται η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της

ψηφιακής τεχνολογίας για τη διενέργεια των επι-

δόσεων δικογράφων, διευκολύνεται η πρόσβαση

των πολιτών στη δικαιοσύνη και περιορίζεται το

κόστος απονομής δικαιοσύνης, διασφαλίζεται η

αποτελεσματικότερη διαχείριση του ανθρωπίνου

δυναμικού και επιταχύνεται η πρόοδος και ολοκλή-

ρωση της δίκης σε εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά

πρότυπα. Η ηλεκτρονική επίδοση εγγράφων της

ποινικής, αλλά και της πολιτικής δίκης, με τη μη

φυσική παρουσία των αστυνομικών θα απαλλάξει

μεγάλο αριθμό αστυνομικών από την αρμοδιότητα

των επιδόσεων και θα συμβάλει στην αποτελεσμα-

τικότερη άσκηση των σημαντικότερων επιχειρησια-

κών καθηκόντων τους.

Β) Παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής, χωρίς

πανελλαδικές εξετάσεις, υιοθετηθέντων από τη

Βουλή των Ελλήνων τέκνων μελών των Ενόπλων

Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που έχα-

σαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκον-

τός τους, στις Σχολές Αστυφυλάκων, καθ’ υπέρβα-

ση του αριθμού εισαγομένων στη Σχολή Αστυφυ-

λάκων, όπως είχε προταθεί από τη Γραμματεία Γυ-

ναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ..

Γ) Αποδεσμεύεται το προσωπικό των υπηρεσιών

της Ελληνικής Αστυνομίας από τις διαδικασίες της

βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής και της

επικύρωσης φωτοαντιγράφων εγγράφων, καθώς

οι ανωτέρω διαδικασίες πλέον δύναται να διεκπε-

ραιώνονται άμεσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύ-

λης της Δημόσιας Διοίκησης.

Δ) Παρατείνονται έως τις 30.9.2022, οι συμβάσεις

καθαριότητας που έχουν συναφθεί σύμφωνα με άρ-

θρο 142 του ν. 4876/2021 (Α΄251), από τις υπη-

ρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να

καλυφθούν οι ανάγκες καθαριότητας μέχρι την ολο-

κλήρωση των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών.

Είναι σαφές ότι με την ψήφιση των διατάξεων

αυτών, θα επέλθει σημαντική ανακούφιση στο

αστυνομικό προσωπικό, ωστόσο εκκρεμούν πολλά

άλλα σημαντικά αιτήματά μας για τα οποία έχουν

δοθεί ανάλογες διαβεβαιώσεις από την Πολιτική

και Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η Ομοσπονδία συνέχισε τις παρεμβάσεις της στα

αρμόδια Υπουργεία για τη θετική κατάληξη των νο-

μοθετικών ρυθμίσεων που μας αφορούσαν και κα-

τά τη συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Δι-

οίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, ο

Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτης
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, δήλωσε χθες ότι «αυτονοήτως

ικανοποιεί το αίτημα που διατύπωσε ο πρόεδρος

της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και αφορά τα έξοδα διημέρευσης και

διανυκτέρευσης για αστυνομικές μεταγωγές.

Την αυτονόητη υποχρέωση το κράτος να καλύπτει

τις δαπάνες των αστυνομικών, όταν συνοδεύουν σε

αυτές τις μεταγωγές τους κρατουμένους, τουλάχι-

στον για τα έξοδα που αφορούν την καμπίνα ώστε

να είναι στοιχειωδώς αξιοπρεπείς και ανθρώπινες οι

συνθήκες μεταγωγής και ασφαλείας για όλους, και

για το κοινό, και για τους πολίτες, και ασφαλώς

πρώτα από όλα για τους αστυνομικούς μας».

Η Ομιλία του Προέδρου
Νωρίτερα είχε προηγηθεί η ομιλία του Προέδρου

της Ομοσπονδίας μας κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ:

Κύριε Υπουργέ, κύριε πρόεδρε της Επιτροπής,

Κυρίες και κύριοι βουλευτές. Σας ευχαριστώ που

μας δίνετε την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε για

τις θέσεις μας. Κατ’ αρχάς το νομοσχέδιο είναι κα-

λοδεχούμενο αφού συμβάλει στην επέκταση της

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και στον εκσυγχρο-

νισμό της λειτουργίας της ελληνικής αστυνομίας.

Το λέει και ο τίτλος του νομοσχεδίου που αναφέ-

ρεται ευθέως στην «Ψηφιοποίηση των διαδικασιών

επιδόσεων εγγράφων και στην αποδέσμευση της

Ελληνικής Αστυνομίας από τη διενέργεια επιδόσε-

ων εγγράφων της ποινικής και πολιτικής δίκης».

Οι επιδόσεις ήταν και είναι μια μεγάλη γάγγραινα

που απασχολεί χιλιάδες αστυνομικούς κάθε χρόνο.

Το 2020 για παράδειγμα, τα εισερχόμενα έγγραφα

από διάφορες Υπηρεσίες ήταν περίπου 1,5 εκατομ-

μύριο. 700.000 ποινικά δικόγραφα, 86.000 παραγ-

γελίες, 17.000 τα διωκτικά εν γένει έγγραφα κλπ.

Επομένως, κάθε απόφαση για αποδέσμευση αστυ-

νομικών δυνάμεων από γραφειοκρατικές διαδικασίες

συμβάλει στην ενίσχυση του κύριου έργου της Ελ-

ληνικής Αστυνομίας και γι’ αυτό την επικροτούμε. 

Θετική είναι και η ρύθμιση για το γνήσιο της

υπογραφής και της επικύρωσης φωτοαντιγράφων.

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, όπως ξέρετε, έχει

αγωνισθεί σθεναρά, προκειμένου να ξεπεραστούν

χρόνια προβλήματα και αγκυλώσεις στη λειτουργία

της Ελληνικής Αστυνομίας. Ευελπιστούμε ότι η ηλε-

κτρονική επίδοση θα επεκταθεί και για άλλες κα-

τηγορίες εγγράφων που διακινούνται από το δη-

μόσιο, από την τοπική αυτοδιοίκηση και γενικά από

τους πολίτες. Όπως για παράδειγμα η υποβολή δι-

καιολογητικών από τους τελειόφοιτους των Λυ-

κείων που συμμετέχουν στις Πανελλήνιες εξετάσεις

του Υπουργείου παιδείας.

Επιπλέον, θέλω να επικροτήσω τη δυνατότητα

εισαγωγής - χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις- στις

Σχολές Αστυφυλάκων, των ορφανών παιδιών των

αστυνομικών που έχασαν τη ζωή τους κατά την

εκτέλεση του καθήκοντος, και υιοθετήθηκαν από

τη Βουλή των Ελλήνων. 

Ήταν μια πρόταση της Γραμματείας Γυναικών της

Π.Ο.ΑΣ.Υ. που την υιοθέτησε το προεδρείο της

Βουλής και στη συνέχεια και η κυβέρνηση με τη

σχετική αυτή ρύθμιση.

Υπάρχουν και άλλα θετικά άρθρα για το αστυνο-

μικό προσωπικό, όπως η παράταση των συμβάσεων

καθαριότητας, η επέκταση της ισχύος των αδειών

οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων και άλλα που

έχουμε συζητήσει με την πολιτική και φυσική μας

ηγεσία. Ωστόσο, άλλες προτάσεις μας, ώριμες προς

υιοθέτηση και ψήφιση, δεν έχουν προωθηθεί και γι’

αυτό βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Ήδη από χθες εί-

μαστε σε επικοινωνία με τους αρμόδιους υπουργούς

ώστε να υιοθετηθούν και άλλα αιτήματά μας. 

Μόλις στο πρόσφατο Γενικό Συμβούλιο των 58

πρωτοβαθμίων ενώσεών μας, πριν μια εβδομάδα,

θέσαμε ένα παλιό αίτημά μας, το ζήτημα των με-

ταγωγών κρατουμένων από και προς τις νησιωτι-

κές περιοχές. Τονίσαμε την αναγκαιότητα της άμε-

σης ψήφισης της σχετικής ρύθμισης για να μπει

ένα τέλος σε μια απαράδεκτη κατάσταση. Αστυνο-

μικός και κρατούμενος με χειροπέδηση στο κατά-

στρωμα των πλοίων αφού δεν προβλέπεται καμπίνα

με τη σχετική δαπάνη. Η όποια επιβάρυνση του

κρατικού προϋπολογισμού είναι ασήμαντη και απο-

ρώ γιατί ένα κραυγαλέο πρόβλημα δεν επιλύεται.

Επιβάλλεται επομένως να ενταχθεί στο σχέδιο

νόμου σχετικό άρθρο που θα ρυθμίζει τα έξοδα

διανυκτέρευσης, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπρέ-

πεια των συναδέλφων μας αλλά και η ασφάλεια της

διαδικασίας της μεταγωγής.

Υποβάλλουμε ακριβώς τη διατύπωση – προσθή-

κη στο αντίστοιχο άρθρο του 4336/2015 που

αφορά ειδικά έξοδα και δαπάνες αστυνομικού

προσωπικού και ζητάμε από σας να την υιοθετή-

σετε.

Είναι ένα δίκαιο αίτημα που επιλύει πραγματικά

προβλήματα και δίνει τέλος σε υπαρκτές αγωνίες

και κινδύνους του αστυνομικού προσωπικού. Σας

ευχαριστώ για την προσοχή σας».

Η σχετική τροπολογία ψηφίστηκε στις 31 Μαΐου

2022, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου στην

Ολομέλεια της Βουλής.

Ο αγώνας της Ομοσπονδίας για την επίλυση 
του χρόνιου προβλήματος των μεταγωγών

Μάιος-Ιούνιος 2022 ΝέαΑστυνομία

Μεγάλη κατάκτηση της Ομοσπονδίας η ρύθμιση των μεταγωγών από και σε νησιωτικές περιοχές

Π
ραγματοποιήθηκε χθες,

12 Μαΐου 2022, η

πρώτη εθιμοτυπική -

ενημερωτική συνάντηση της

Ομοσπονδίας μας με τον νέο

Πρόεδρο του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., Τα-

ξίαρχο κ. Ευάγγελο ΜΑΝΩΛΗ
παρουσία και μελών του Διοι-

κητικού του Συμβουλίου. Ο

Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ ευχήθηκε στον νέο Πρόεδρο του Τα-

μείου καλή και παραγωγική θητεία, επισημαίνοντας ότι το συνδικαλιστικό μας κίνημα προσβλέπει

στην εποικοδομητική συνεργασία και στο διάλογο έτσι ώστε ο θεσμικός μας ρόλος να υπηρετείται

κατά τον καλύτερο τρόπο.

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, όπως εκφράζεται και δια των εκπροσώπων του στο Δ.Σ. του Τα-

μείου, ενδιαφέρεται και αγωνιά για την αποτελεσματική λειτουργία του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και για την δια-

χείριση των οικονομικών του επ’ ωφελεία όλων των ασφαλισμένων, όπως αποδεικνύεται τούτο κα-

θημερινά με τα αιτήματα που προβάλλουμε αλλά και από τη θετική έκβαση πολλών εξ αυτών.

Ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. εξέφρασε την κατανόησή του και μας διαβεβαίωσε ότι λαμβάνει

υπόψη του τον προβληματισμό που του μεταφέρει η Ομοσπονδία μας με στόχο την επίλυση και όχι τη δι-

αιώνιση των προβλημάτων που καλείται κάθε φορά να αντιμετωπίσει ο ασφαλιστικός μας φορέας.

Συνάντηση με τον νέο 
Πρόεδρο του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
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Αγωνιστικοί χαιρετισμοί 
σε Λιμενικούς, Πυροσβέστες 

και Στρατιωτικούς
Τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς των αστυνομικών μετέφερε ο Πρόεδρός μας κ. Γρηγόρης Γερακαράκος 

στους συνέδρους που πήραν μέρος στα συνέδρια των Ομοσπονδιών 
των Λιμενικών, των Πυροσβεστών και των Στρατιωτικών

Χ
αιρετίζοντας τους αντιπροσώπους των Πρω-

τοβαθμίων Ενώσεων της ΠΟΕΠΛΣ που συμ-

μετείχαν στο 23ο πανελλαδικό της συνέδριο

(Αθήνα, 14-15 Μαΐου 2022) σημείωσε ότι τα τε-

λευταία χρόνια, ζούμε σε μια πρωτόγνωρη εποχή

πολλαπλών κρίσεων. Οικονομική κρίση, θεσμική

κρίση, μεταναστευτική κρίση, κλιματική κρίση,

υγειονομική κρίση και τώρα, ενεργειακή κρίση,

ταυτόχρονα με τη γεωστρατηγική κρίση που προ-

καλεί η πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία.

Εφτά συνολικά, κεφαλαιώδη ζητήματα στα οποία

με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, εμπλέκονται διαρκώς

οι επαγγελματικοί μας χώροι. Ελληνική Αστυνομία και

Ελληνική Ακτοφυλακή, δυο αδελφά σώματα με τις

ιδιαιτερότητες και τα ξεχωριστά του χαρακτηριστικά,

επωμίζονται τεράστια βάρη και υποχρεώσεις για να

κρατήσουν όρθια τη χώρα και την κοινωνία μας.

Αστυνομικοί και λιμενικοί ζούμε διαρκώς μέσα

στον κίνδυνο, βιώνουμε και μοιραζόμαστε τις ίδιες

αγωνίες. Αυτός είναι ο κοινός μας δρόμος, αυτή

είναι η μοίρα μας, που μας οδηγεί και σε κοινούς

συνδικαλιστικούς αγώνες.

Από γενέσεως των σωματείων μας, βρεθήκαμε

στην ίδια πλευρά της συνδικαλιστικής ιστορίας. 

Δεν διστάσαμε να καταγγείλουμε τα κακώς κεί-

μενα, να αποκαλύψουμε τις σάπιες δομές του συ-

στήματος και να απαιτήσουμε τον εκσυγχρονισμό

και τον εκδημοκρατισμό των λειτουργιών των σω-

μάτων μας. 

Πετύχατε και πετύχαμε πολλά, όλα αυτά τα χρό-

νια. Εσείς μάλιστα, ως απερχόμενο προεδρείο έχετε

στο ενεργητικό σας την αύξηση της οργανικής δύ-

ναμης, το βαθμολόγιο, την αύξηση των νυχτερινών

στα πλωτά, αλλά και την επίλυση του χρόνιου προ-

βλήματος της φαρμακευτικής δαπάνης.

Η ίδια η ζωή, φυσικά, έτσι όπως εξελίσσεται, αν-

ταγωνίζεται και αναμετριέται πάντα με το καινούρ-

γιο. Νέες ανάγκες και νέα αιτήματα προκύπτουν,

ιδίως σε εμάς που υπηρετούμε σε ειδικά σώματα

ασφαλείας και αντιμετωπίζουμε ένα διαρκώς μετα-

βαλλόμενο περιβάλλον, οικονομικό και κοινωνικό.

Ως ένστολοι λειτουργοί, ζούμε μέσα στην κοινωνία

και αντλούμε τη δύναμή μας από αυτήν, γιατί αγω-

νιζόμαστε με το βλέμμα μας σε αυτήν. Γι’ αυτό και

ο αγώνας μας δεν είναι συντεχνιακός. 

Αφουγκράζεται το νέο, συγκρούεται με το παλιό

και διεκδικεί την προσαρμογή στις καινούργιες

απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου και της σύγ-

χρονης κοινωνίας.

Χωρίς εκπτώσεις όμως στις αρχές και στις αξίες

μας. Το αγαθό της ασφάλειας είναι συνταγματικά

κατοχυρωμένο αγαθό και όσοι το υπηρετούμε,

έχουμε κατοχυρώσει απαράγραπτα πολιτικά, συν-

δικαλιστικά, εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα.

Με τους περιορισμούς, που προβλέπονται φυσικά,

για ευνόητους λόγους.

Δεν θα καταχραστώ το χρόνο σας με αναφορές

στα κοινά μας αιτήματα. 

Θέλω μόνο να σας επισημάνω ότι ως Π.Ο.ΑΣ.Υ.,

είμαστε στο πλευρό σας. Στηρίζουμε τις διεκδική-

σεις σας και όποτε μας καλέσετε, θα δείξουμε και

εμπράκτως την αλληλεγγύη και τη στήριξή μας.

Εύχομαι τέλος, αυτή η κοινή συμπόρευση, να

βρει και την οργανωτική της έκφραση με τη δημι-

ουργία της συνομοσπονδίας των φορέων μας.

Ένα εγχείρημα που σίγουρα θα ενδυναμώσει τον

αγώνα μας, ανοίγοντας νέους δρόμους για νέες

επιτυχίες, επ’ ωφελεία τόσο των μελών μας, όσο

και των επαγγελματικών μας χώρων. Σας ευχαρι-

στώ για την προσοχή σας. Καλή επιτυχία και κα-

λούς αγώνες».

Οι ήρωες της καθημερινότητας
Στο συνέδριο της ΠΟΕΥΠΣ (8-9-10 Ιουνίου

2022 στη Θεσσαλονίκη - 24ο Εκλογοαπολογιστι-

κό), ο κ. Γερακαράκος απηύθυνε «ένα μεγάλο ευ-

χαριστώ σε όλο το πυροσβεστικό προσωπικό της

χώρας. Στους ήρωες της καθημερινότητας, όπως

ακούτε να σας αποκαλούν όσοι αναγνωρίζουν την

τεράστια προσφορά του Πυροσβεστικού Σώματος.

Με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου βρίσκεστε

επί ποδός πολέμου. Φέτος, για πρώτη φορά, βλέ-

πουμε εκκενώσεις οικισμών πολύ πριν έρθουν οι

καύσωνες. Η φωτιά στη Γλυφάδα και στη Βάρη,

προβληματίζουν. 

Υπό άλλες συνθήκες, επομένως, μετά την επιτυ-

χή ολοκλήρωση της εμβολιαστικής διαδικασίας με

τον κωδικό «Ελευθερία» -που σηματοδότησε το τέ-

λος μιας εποχής- σήμερα, στο συνέδριό σας, θα

μιλούσαμε για τη λήξη της πανδημίας και την επι-

στροφή στην κανονικότητα. Δεν μπορούμε όμως

να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε ήσυχοι,

ωσάν να μην συμβαίνει τίποτε γύρω μας. Και δεν

είναι μόνο ο εφιάλτης των πυρκαγιών. Το φθινό-

πωρο δεν αποκλείεται να φορέσουμε ξανά τις μά-

σκες ή ακόμα να πάμε και σε 4η δόση εμβολίων.

Γιατί τα επισημαίνω όλα αυτά;

Γιατί αστυνομικοί και πυροσβέστες, για άλλη μια

φορά, αν δεν εξελιχθούν ομαλά τα πράγματα, θα

βρεθούμε στην πρώτη γραμμή του υγειονομικού

μετώπου.

Θα εισπράττουμε εύγε και θερμές ευχαριστίες,

αλλά το λειτούργημά μας, ακόμα δεν θα έχει ανα-

γνωριστεί ανάλογα με την επικινδυνότητα και τις

εγγενείς επιπτώσεις στην υγεία και στην ασφάλειά

μας. Ο δικός σας χώρος άλλωστε, πιέζεται ήδη, πο-

λύ περισσότερο. Έχω ακούσει και τον αγαπητό

πρόεδρο τον κ. Σταθόπουλο να φωνάζει.

- Εξαντλητικά ωράρια από τις αδιάκοπες επιφυλακές,

- χωρίς κανονισμό υγιεινής και ασφάλειας,

- απαρχαιωμένος στόλος οχημάτων,

- 4.000 κενές οργανικές θέσεις

- «μωσαϊκό» πυροσβεστικού προσωπικού και τόσα

άλλα προβλήματα. Είστε λοιπόν εκτεθειμένοι διαρ-

κώς κι εσείς στον κίνδυνο -της φωτιάς τώρα το κα-

λοκαίρι- έχετε θύματα, κινδυνεύετε να καείτε, και

φυσικά κινδυνεύετε και να βρεθείτε στο σκαμνί του

κατηγορουμένου, ενδεχομένως για ευθύνες και

ολιγωρίες άλλων.

Είναι μια ακόμα παράμετρος, που ξέρω ότι σας

απασχολεί και το επισημαίνω κι εγώ με όσα ακούω

και διαβάζω για τις περυσινές πυρκαγιές και τις ει-

σαγγελικές έρευνες. Η καθημερινή αγωνία για την

επιβίωση, εντείνεται όμως και εξαιτίας των εξωγε-

νών προβλημάτων που γεννά η οικονομική κρίση,

η ενεργειακή κρίση και η πολεμική σύγκρουση στην

Ουκρανία. Ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις και

καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο νέες

προκλήσεις, αλλά και παλιές απειλές, που συζη-

τούνται διεθνώς και μας προκαλούν δέος. Ως αστυ-

νομικοί, κι εμείς επωμιζόμαστε τεράστια βάρη αυτήν

την περίοδο. 
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Τα γνωρίζετε και δεν θα επεκταθώ. Οι συνάδελ-

φοί μου, ιδίως, στις ακριτικές περιοχές φυλάττουν

Θερμοπύλες και είναι αξιέπαινοι γι’ αυτό. Ως ένστο-

λοι λειτουργοί και αναπόσπαστο κομμάτι του νευ-

ραλγικού τομέα των Σωμάτων Ασφαλείας, όμως,

δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια σε όλα αυτά που

αντιμετωπίζουμε στην Υπηρεσία. Είμαστε υποχρεω-

μένοι ως συνδικαλιστές να τα αναδεικνύουμε και

να τα διεκδικούμε, γιατί, μόνο έτσι θα εξασφαλί-

ζουμε την αποτελεσματικότερη λειτουργία μας. Τό-

σο εσείς, όσο και εμείς, με το κοινό αγωνιστικό μας

μέτωπο, αυτό επιδιώκαμε όσο ήμασταν στο ίδιο

υπουργείο, στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Το ίδιο θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τώρα, παρά

την υπαγωγή σας στο νέο υπουργείο Κλιματικής

κρίσης και πολιτικής προστασίας. 

Φυσικά, τα οργανωτικά σχήματα της κυβέρνησης

δεν μας αφορούν. Μας ενδιαφέρει, οι αποφάσεις

που λαμβάνονται, να είναι ευνοϊκές για τους ερ-

γαζόμενους και ωφέλιμες για την κοινωνία.

Ως ένστολοι λειτουργοί, ζούμε μέσα στην κοι-

νωνία, και έχουμε την αποδοχή της, γιατί αγωνι-

ζόμαστε με το βλέμμα μας σε αυτήν. 

Γι’ αυτό σήμερα, με την ευκαιρία που μου δίνετε,

απευθύνω έκκληση και στον δικό σας υπουργό,

τον κ. Στυλιανίδη, να αφουγκραστεί τα αιτήματά

σας και να λάβει υπόψη του την καθολική αναγνώ-

ριση της προσφοράς του εργαζόμενου Πυροσβέ-

στη. Να δείξει εμπράκτως και τη δική του αρωγή

και στήριξη στο λειτούργημά σας.

Δεν θα καταχραστώ άλλο το χρόνο σας.

Θέλω μόνο να σας επισημάνω ότι ως Π.Ο.ΑΣ.Υ.,

είμαστε στο πλευρό σας. Συνεχίζουμε στην ίδια

αγωνιστική κατεύθυνση, διεκδικώντας με ενότητα

και αλληλεγγύη τα δίκαια αιτήματά μας. Σας ευχα-

ριστώ για την προσοχή σας. Καλή επιτυχία σε

όσους διεκδικούν μια θέση στα νέα όργανα της

Ομοσπονδίας και καλούς αγώνες».

Πέντε χρόνια Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Τέλος, στο συνέδριο της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. που πραγ-

ματοποιήθηκε στην Ξάνθη (21-22/5/2022) σε

εορταστικό κλίμα, λόγω συμπλήρωσης μιας 5ετίας

ενεργούς δράσης, ο κ. Γερακαράκος, είπε: 

«Νιώθω ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σήμερα

εδώ στην όμορφη και ακριτική μας Ξάνθη, συμμε-

τέχοντας στο 5ο συνέδριό σας, ως πρόεδρος μιας

Ομοσπονδίας που από την πρώτη στιγμή της εμ-

φάνισής σας στο συνδικαλιστικό στερέωμα των

Ενόπλων Δυνάμεων, στάθηκε δίπλα σας. Έχουν

περάσει ήδη 5 χρόνια από το 2017, όταν ακούσα-

με για πρώτη φορά ότι μια νέα Ομοσπονδία, η Πα-

νελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, η

Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., ιδρύθηκε, αποτελώντας τον θεσμικό

εκπρόσωπο των εν ενεργεία στρατιωτικών. 

Ευχόμαστε να τα χιλιάσετε! Να συμπληρώσετε

πολλές πενταετίες καταξιωμένης συνδικαλιστικής

δράσης στον ευαίσθητο χώρο των Ενόπλων Δυνά-

μεων. 

Σκοπός της Ομοσπονδίας σας, είναι η προστα-

σία, η διαφύλαξη και η προαγωγή των συμφερόν-

των και των θεμελιωδών δικαιωμάτων κάθε στρα-

τιωτικού, καθώς και η συμβολή για ποιοτική και

ποσοτική αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στόχος επίσης, είναι η επίλυση των προβλημά-

των για τη βελτίωση τόσο της οικογενειακής κα-

θημερινότητας, όσο και της παραγωγικότητας των

στρατιωτικών. Μέσα στο λίγο χρόνο που διαθέτω,

θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τις κοινές αγωνίες

που μας ενώνουν. Έχουμε τους ίδιους στόχους και

γι’ αυτό έχουμε βρεθεί από την πρώτη στιγμή σε

κοινούς αγώνες με όλες τις Ομοσπονδίες των Σω-

μάτων Ασφαλείας. 

Δώσαμε κοινές μάχες για το ειδικό μισθολόγιο,

για τις συνθήκες εργασίας, για τα βαθμολόγια, για

την αξιοπρέπεια όλων των ενστόλων και για την

κοινωνική τους καταξίωση.

Στα 5 χρόνια της κοινής μας δράσης, διαπιστώ-

σαμε ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε πολλά κοινά

αιτήματα, παγιώνοντας την οργανωτική μας λει-

τουργία. Εύχομαι αυτή η κοινή συμπόρευση, να

βρει σύντομα και την οργανωτική της έκφραση με

τη δημιουργία μιας συνομοσπονδίας.

Είναι ένα εγχείρημα που σίγουρα θα ενδυναμώ-

σει τον αγώνα μας, ανοίγοντας νέους δρόμους για

νέες επιτυχίες, επ’ ωφελεία τόσο των μελών μας,

όσο και των επαγγελματικών μας χώρων.

Η συνεργασία μαζί σας, μας γεμίζει με αισιοδο-

ξία. Μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας, ανε-

ξάρτητα από τη διαφορετικότητα των σωμάτων και

των κλάδων που εκπροσωπούμε. Στη Συνομοσπον-

δία θέλουμε να βρουν το στήριγμα που λείπει, όλα

τα εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και

των Σωμάτων Ασφαλείας. Δεν είναι μια επιδίωξη με

προσωπικά κίνητρα. Είναι μια αδήριτη ανάγκη που

πρέπει να καλυφθεί».

Στη συνέχεια επανάλαβε τις προκλήσεις που

βιώνουμε τα τελευταία χρόνια και δη στην πολεμική

σύγκρουση στην Ουκρανία (...)

Δεν θα καταχραστώ άλλο το χρόνο σας.

Θέλω μόνο να σας επισημάνω ότι ως Π.Ο.ΑΣ.Υ.,

είμαστε στο πλευρό σας. Στηρίζουμε τις διεκδική-

σεις σας και όποτε μας καλέσετε, θα δείξουμε και

εμπράκτως την αλληλεγγύη και τη στήριξή μας.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Καλή επι-

τυχία και καλούς αγώνες στο διηνεκές».

O Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρης ΓΕ-
ΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, αναφερόμενος στην πολεμική σύγ-

κρουση στην Ουκρανία, τόνισε από το βήμα του

συνεδρίου της ΠΟΜΕΝΣ:

«Έχω πλήρη συναίσθηση του λόγου μου, όταν

απευθύνομαι σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων,

ειδικά αυτές τις ημέρες, όπου ολόκληρος ο κό-

σμος παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις

πολεμικές εξελίξεις. 

Εσείς φυσικά, με την προκλητικότητα της γεί-

τονος χώρας, με τις παραβιάσεις του εναέριου

χώρου της πατρίδας μας και με τις άλλες προ-

κλητικές της ενέργειες στο Αιγαίο Πέλαγος, γνω-

ρίζετε πολύ καλά τι σημαίνει πολεμικός συναγερ-

μός και πολεμική ετοιμότητα. Γι’ αυτό αναγνωρί-

ζουμε το υψηλό σας φρόνημα, την πατριωτική

στάση ευθύνης και την ετοιμότητα που διακρίνει

τις Ένοπλες Δυνάμεις μας.  Ένα μεγάλο «ευχα-

ριστώ» των Ελλήνων Αστυνομικών, μεταφέρω δι’

υμών, σε όλα τα στελέχη που εκπροσωπείτε. Είμαι

βέβαιος ότι εκπληρώνουν στο ακέραιο τα καθή-

κοντά τους και τους αξίζει η απόλυτη δικαίωση.

Την ίδια ώρα, όμως, θέλω να απευθυνθώ και

στους εκπροσώπους της Κυβέρνησης, στη στρα-

τιωτική ηγεσία του τόπου, και να τους καλέσω να

αφουγκραστούν την αγωνία του στρατεύματος,

να ακούσουν τις προτάσεις της ΠΟΜΕΝΣ.

Οι αλλεπάλληλες κρίσεις που προανέφερα, έχουν

πλήξει και το ένστολο δυναμικό της χώρας, ανε-

ξαρτήτως προέλευσης και θέσης στην ιεραρχία.

Αυτοί που κράτησαν και κρατούν όρθια τη
χώρα και την κοινωνία μας, χρήζουν επομένως
καλύτερης αντιμετώπισης. 

Ως ένστολοι λειτουργοί, ζούμε μέσα στην κοι-
νωνία, έχουμε την αποδοχή της, γιατί αγωνιζό-
μαστε με το βλέμμα μας σε αυτήν. Γι’ αυτό και ο

αγώνας μας δεν είναι συντεχνιακός. Τα αιτήματά

μας προσβλέπουν πρωτίστως στην αποτελεσματι-

κότερη λειτουργία μας. Το αγαθό της ασφάλειας

είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο και όσοι το

υπηρετούμε, έχουμε απαράγραπτα πολιτικά, συν-

δικαλιστικά, εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα.

Αναγνωρίζουμε το υψηλό σας
φρόνημα, την πατριωτική στάση
ευθύνης και την ετοιμότητα που

διακρίνει τις Ένοπλες Δυνάμεις μας 
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Σημαντικές παρεμβάσεις για την εκπαίδευση

Σ
το πλαίσιο των παρεμβάσεων της Ομο-

σπονδίας για την αναβάθμιση των Αστυ-

νομικών Σχολών, την Παρασκευή, 24 Ιου-

νίου 2022, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο

Προστασίας του Πολίτη, σύσκεψη παρουσία του

Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ, του Υφυπουργού κ. Ελευθε-
ρίου ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, του Γενικού Γραμματέα Δη-

μόσιας Τάξης κ. Κωνσταντίνου ΤΣΟΥΒΑΛΑ και

του προεδρείου της Ομοσπονδίας με επικεφαλής

τον Πρόεδρο κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ.

Κατά τη συνάντηση τονίστηκε η ικανοποίησή

μας για τις προωθούμενες ρυθμίσεις όσον αφο-

ρά τη λειτουργία της Σχολής Αξιωματικών και

συζητήθηκε εκτενώς το αίτημά μας για ουσιαστι-

κή αναβάθμιση και της Σχολής Αστυφυλάκων,

ενώ τέθηκαν και θέματα που άπτονται της αρμο-

διότητας και συγκατάθεσης του Υπουργείου Παι-

δείας και Θρησκευμάτων.

Μετά από παρέμβαση της Πολιτικής Ηγεσίας

του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ακο-

λούθησε συνάντηση του προεδρείου της Ομο-

σπονδίας στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ-

μάτων με τον Υφυπουργό – αρμόδιο για θέματα

Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Άγγελο ΣΥΡΙΓΟ, τον

Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης κ.

Απόστολο ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ, τον Γενικό Γραμ-

ματέα Δημόσιας Τάξης κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥ-
ΒΑΛΑ, την Νομικό Σύμβουλο του Υφυπουργού

κα Βασιλική - Ευαγγελία ΒΑΣΙΛΑΚΗ, τον Νο-

μικό Σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης

Εκπαίδευσης κ. Μιχαήλ ΔΑΒΑΚΗ και τον Διευ-

θυντή της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής

Υποστήριξης Α.Ε.Α., Ταξίαρχο κ. Δημήτριο
ΜΠΑΚΟΛΑ.

Μετά από γόνιμο διάλογο, στο σχέδιο νόμου

που θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από το

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, θα ενταχ-

θούν διατάξεις, σύμφωνα με τις προτάσεις μας,

ώστε οι Αστυνομικές Σχολές να εναρμονίζονται

και να ικανοποιούν τις προϋποθέσεις λειτουρ-

γίας της ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, για τη Σχολή Αστυφυλάκων, συμ-

φωνήθηκε και έγιναν αποδεκτά τα εξής:

- Η εγκαθίδρυση ενός κοινού συστήματος δι-

δακτικών - πιστωτικών μονάδων και πιστο-

ποίησης (ECTS) με στόχο όχι μόνο τη μεταφο-

ρά, αλλά και τη συλλογή πιστωτικών μονάδων

εντός του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης και της

πρακτικής εκπαίδευσης.

- Η δημιουργία κοινών και αμοιβαία αποδεκτών

κριτηρίων και μεθοδολογιών για τη διασφά-

λιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαί-

δευση (αξιολόγηση των προγραμμάτων ή

ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένης της εσωτε-

ρικής αξιολόγησης).

- Ο καθορισμός του εκπαιδευτικού προγράμμα-

τος και των εξαμήνων σπουδών ειδικότερα, να

γίνεται σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα των

προτύπων της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

- Οι διδάσκοντες καθηγητές θα είναι επιστημο-

νικό προσωπικό και θα προσλαμβάνονται για

τη διεξαγωγή διδακτικού - ερευνητικού - επι-

στημονικού και οργανωτικού έργου, σε οποι-

οδήποτε γνωστικό αντικείμενο με τους ίδιους

όρους και προϋποθέσεις που τηρούνται στην

πανεπιστημιακή κοινότητα.

Εναρμονίζονται και ικανοποιούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας της ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης οι Αστυνομικές Σχολές

Οι ενέργειες της Επιτροπής θεμάτων 
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης

Σ
ειρά επισκέψεων πραγματοποίησε η Επι-

τροπή θεμάτων εκπαίδευσης και επιμόρ-

φωσης αστυνομικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ., στο

πλαίσιο ενημέρωσης από τους καθ’ ύλην αρμό-

διους για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση

του συνόλου του αστυνομικού προσωπικού σε

όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022, η επιτροπή

επισκέφθηκε τον Τμηματάρχη του Τμήματος Εκ-

παιδεύσεων της ΓΑΔΑ Αστυνόμο κ. ΚΟΡΚΟ
Κωνσταντίνο, με τον οποίο συζητήθηκαν τα θέ-

ματα των εκπαιδεύσεων αυτοάμυνας-αυτοπρο-

στασίας-οπλοτεχνικής-σκοποβολής του προ-

σωπικού της ΓΑΔΑ, αλλά και γενικότερα των

υπηρεσιών της Αττικής, καθώς και το θέμα της

συντηρητικής εκπαίδευσης, σε πανελλαδικό επί-

πεδο.

Εν συνεχεία, ακολούθησε εθιμοτυπική συνάν-

τηση με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Εκπαί-

δευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνο-

μίας Α/Δ κ. ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟ Ηλία, στον οποίο τέ-

θηκε το μείζον ζήτημα της αναστολής των συν-

τηρητικών εκπαιδεύσεων του αστυνομικού προ-

σωπικού σε όλη την επικράτεια, εξαιτίας της

πανδημίας, ένα ζήτημα, το οποίο σύμφωνα με

τον κ. Διευθυντή, θα λυθεί το προσεχές διάστη-

μα, εφόσον τα δεδομένα της πανδημίας και τα

μέτρα κατά αυτής το επιτρέψουν.

Τέλος, την Τρίτη 17 Μαΐου 2022, η επιτροπή

επισκέφθηκε τον Διοικητή της Σχολής Μετεκπαί-

δευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνο-

μίας Α/Δ κ. ΣΑΛΟΥΚΑ Βασίλειο και ενημερώθη-

κε για τη λειτουργία της Σχολής και των τμημάτων

αυτής, εκφράζοντάς του παράλληλα την ανα-

γκαιότητα για περαιτέρω εκπαιδεύσεις του προ-

σωπικού σε θέματα που αφορούν την ενδοοικο-

γενειακή βία, τα θέματα κακοποίησης ανηλίκων,

καθώς και τα εγκλήματα μέσω του διαδικτύου και

ειδικότερα τις ηλεκτρονικές απάτες. 

Σκοπός όλων των επισκέψεων, οι οποίες θα

συνεχιστούν, είναι η αναζήτηση και υποβολή εκ

μέρους της Π.Ο.ΑΣ.Υ., όλων εκείνων των προ-

τάσεων που θα συνδράμουν στη βελτιστοποίηση

της βασικής εκπαίδευσης, της μετεκπαίδευσης

και της επιμόρφωσης όλων των συναδέλφων

μας, ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα και η

ασφάλεια των ιδίων, αλλά και των πολιτών, και

κυρίως, να αναβαθμιστούν μέσω της κατάρτισής

τους, οι παρεχόμενες υπηρεσίες στους πολίτες

και στην κοινωνία γενικότερα.

Επίσης, την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, πραγ-

ματοποιήθηκαν επισκέψεις από την Επιτροπή

θεμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης της

Π.Ο.ΑΣ.Υ., παρουσία και του Αντιπροέδρου θε-

μάτων Μελετών και Επιμόρφωσης Αστυνομικών

κ. ΤΣΑΪΡΙΔΗ Θεοδώρου, στο Τμήμα Εκπαίδευ-

σης της Γ.Α.Δ.Θ., στη Θεσσαλονίκη και στο πα-

ράρτημα της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επι-

μόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, στη Βέροια.

Κατά την επίσκεψη στο Τμήμα Εκπαίδευσης

της Γ.Α.Δ.Θ., παρευρέθηκαν ο Τμηματάρχης Α/Α

κ. ΤΣΙΤΣΟΓΛΟΥ Παναγιώτης και οι εκπαιδευτές

του Τμήματος, παραθέτοντας τα προβλήματα

που αντιμετωπίζουν ως προς τα θέματα της συν-

τηρητικής εκπαίδευσης του αστυνομικού προ-

σωπικού, καθώς και προτάσεις που θα συμβά-

λουν στη βελτίωση αυτής. 

Στο παράρτημα της Σχολής Μετεκπαίδευσης

και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας στη

Βέροια, η Επιτροπή ενημερώθηκε από τη Διοι-

κήτρια της Σχολής, Α/Υ κα ΓΑΪΤΑΝΙΔΟΥ Σοφία,

για τις μεγάλες δυνατότητες της εν λόγω Σχολής

και των εγκαταστάσεων αυτής, παρουσιάζοντάς

μας ταυτόχρονα ελλείψεις και προβλήματα που

χρήζουν άμεσης επίλυσης, ώστε να αξιοποιηθεί

η Σχολή στο έπακρο προς όφελος των συναδέλ-

φων μας, αλλά και της Ελληνικής Αστυνομίας

γενικότερα.

Με τις παραπάνω επισκέψεις έγινε για άλλη

μια φορά αντιληπτό ότι η Εκπαίδευση και η Επι-

μόρφωση των αστυνομικών θα πρέπει να βρί-

σκονται στις βασικές προτεραιότητες της Φυσι-

κής και Πολιτικής Ηγεσίας μας, καθώς οι προ-

κλήσεις γύρω μας είναι συνεχώς αυξανόμενες

και απαιτούν την εξέλιξη και την πρόοδό μας

χωρίς καμία έκπτωση.
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Ν
έα έμπρακτη στήριξη – δράση αγάπης, αλ-

ληλεγγύης και προσφοράς από την Ομο-

σπονδία μας, αυτή τη φορά στο μαθητόκο-

σμο των πυρόπληκτων περιοχών της Βόρειας Εύ-

βοιας, που δοκιμάστηκε σφοδρά από την κατα-

στροφική πυρκαγιά του παρελθόντος έτους.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

κλιμάκιο της Ομοσπονδίας, αποτελούμενο από τον

Πρόεδρο κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ και τον Ταμία

κ. Γιώργο ΚΟΥΛΙΑΚΗ παρέδωσε εξοπλισμό πλη-

ροφορικής (30 δραστικούς πίνακες, 35 laptop, 15

tablet, 15 υπολογιστές, 5 φωτοτυπικά και 5 εκτυ-

πωτές), 10 κλιματιστικά, 5 αφυγραντήρες και ανα-

λώσιμο υλικό για τις λειτουργικές ανάγκες 14 Δη-

μοτικών Σχολείων και 9 Γυμνασίων και Λυκείων

στους Δήμους Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας

και Ιστιαίας - Αιδηψού.

Ήταν μια συγκινητική, αλλά ελπιδοφόρα, απο-

στολή αγάπης και αλληλεγγύης της μεγάλης αστυ-

νομικής οικογένειας, με αποδέκτη τις συγκεκριμέ-

νες σχολικές κοινότητες και τις τοπικές τους κοι-

νωνίες, που ξεπερνά, ωστόσο, το γεωγραφικό πλά-

τος των περιοχών αυτών, καθώς τα μηνύματα που

εκπέμφθηκαν από την Ομοσπονδία μας, μέσα από

αυτήν την προσφορά, μας αφορούν όλους και κυ-

ρίως την πολιτεία.

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. επιβεβαιώνει εμπράκτως την κοινω-

νική διάσταση της συνδικαλιστικής της δράσης,

παράλληλα με την αξίωσή της για αναγνώριση της

προσφοράς της Ελληνίδας και του Έλληνα αστυ-

νομικού. Ο αστυνομικός, ως οφείλει, είναι δίπλα

στον πολίτη, δίπλα στην κοινωνία, δίπλα στα παιδιά

που αποτελούν το μέλλον αυτής της χώρας.

Εμείς από την πλευρά μας, πράξαμε το χρέος μας

και όπως υποσχεθήκαμε και στους μικρούς μαθη-

τές και στους δασκάλους τους, συμμεριζόμαστε τις

αγωνίες τους και μεταφέρουμε σε κάθε αρμόδιο το

αίτημά τους: Να μην τους ξεχάσουμε! Η πολιτεία

οφείλει πολλά σε αυτούς που βίωσαν πέρυσι τον

πύρινο εφιάλτη.

Αποστολή αγάπης και έμπρακτης βοήθειας

Α
ποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για την Πα-
νελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων, το γεγονός ότι στο πλαίσιο του κοι-

νωνικού της έργου, κλήθηκε να συνδράμει στην

κάλυψη λειτουργικών αναγκών του «Χαμόγελου

του Παιδιού». Η προμήθεια και διάθεση ειδών ρου-

χισμού για τα μικρά παιδιά, ήταν το ελάχιστο που

μπορούσαμε να κάνουμε ως Επιτροπή Δικαιωμάτων

& Ισότητας, αλλά και ως άνθρωποι.

Στο πλαίσιο αυτό ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας

κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ συνοδευόμενος από

την Πρόεδρο της Επιτροπής κα Σοφία ΒΑΓΕΝΑ κα-

θώς και τα μέλη της κ. Γιάννη ΚΟΚΚΑΛΗ και κα

Αλιδή ΜΠΕΛΙΤΣΑ συναντήθηκε με τον Πρόεδρο

του «Χαμόγελου του Παιδιού» κ. Κώστα ΓΙΑΝΝΟ-
ΠΟΥΛΟ στο Σπίτι του οργανισμού στα Μελίσσια και

παρέδωσε τα είδη ρουχισμού για 110 παιδιά, μετά

από σχετική απόφαση του ΔΣ της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Κατά τη συνάντηση αναδείχθηκε η σημασία της

απρόσκοπτης λειτουργίας του «Χαμόγελου του

Παιδιού», αλλά και η αναγκαιότητα της στήριξης

της λειτουργίας της. Θέμα το οποίο τέθηκε και από

τον κ. Γιαννόπουλο, εκφράζοντας την ανησυχία του

για την πορεία του οργανισμού, αλλά και τις ευχα-

ριστίες του προς την Ομοσπονδία μας που σε αυτή

την δύσκολη συγκυρία, στάθηκε αρωγός και συμ-

παραστάτης.

Είμαστε, λοιπόν, στην ευχάριστη θέση σήμερα να

μοιραστούμε την ικανοποίηση, που αισθανόμαστε

ως αστυνομικοί, μέσα από τέτοιες πράξεις. Το κοι-

νωφελές και εθελοντικό έργο του ως άνω οργανι-

σμού αναγνωρίζεται από όλη την κοινωνία και το

ίδιο οφείλει να πράττει κάθε οργανωμένη πολιτεία.

Να στηρίζει και να διευκολύνει προσπάθειες προ-

σφοράς σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. 

Εμείς από την πλευρά μας, όπως τονίστηκε, θα

είμαστε σε θέση αν χρειαστεί, με τις δυνατότητες

που διαθέτουμε, να επαναλάβουμε αυτό που επι-

τάσσει το χρέος μας, η αλληλεγγύη και η βοήθεια

προς το συνάνθρωπο και δη προς τα μικρά παιδιά,

που δικαιούνται πραγματικά να νιώθουν την θαλ-

πωρή και την αγάπη όλων μας.

Με τη σημερινή προσφορά επισημαίνεται ότι μέ-

σα από τέτοιες πρωτοβουλίες επιβεβαιώνουμε τη

διττή μας αποστολή, τη συνδικαλιστική αλλά και

την κοινωνική δράση της Ομοσπονδίας.

Είμαστε αστυνομικοί, διεκδικούμε καλύτερες

συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, αλλά δεν λη-

σμονούμε ότι δίπλα μας υπάρχουν κοινωνικά

στρώματα και κοινωνικές ομάδες με ιδιαίτερα προ-

βλήματα και ανάγκες.

Διπλό το χρέος μας επομένως και ευχαριστούμε,

που μας δόθηκε η ευκαιρία να το αποδείξουμε για

άλλη μια φορά.

110 χαμόγελα 
στο Χαμόγελο του Παιδιού από την Ομοσπονδία μας 
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Ε
πιστολή απέστειλε η Ομοσπονδία μας στον

Υπουργό Εθνικής Αμύνης κ. Νικόλαο ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ με αφορμή τα ανομολόγητα

σχέδια για την απομάκρυνση των μετόχων της Ελ-

ληνικής Αστυνομίας από το ΜΤΣ.

Ειδικότερα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Πληροφορηθήκαμε ότι μό-

λις προ μερικών ημερών, γίνατε αποδέκτης μιας

απαράδεκτης, από κάθε άποψη, επιστολής (26-5-

2022, Φ.890/4/1181) της αμφιλεγόμενης Ένω-

σης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, με θέμα

«Εξορθολογισμός απόδοσης Μερισμάτων από το

ΜΤΣ», για το απερίγραπτο περιεχόμενο της οποίας

οφείλουμε να σας ενημερώσουμε, ως έχουμε υπο-

χρέωση να πράξουμε, υπηρετώντας τα συμφέροντα

των χιλιάδων μελών μας - μερισματούχων του

ιστορικού Μετοχικού Ταμείου Στρατού, αλλά και

την έννοια της καλώς εννοούμενης χρηστής διοί-

κησης σε ένα ευνομούμενο κράτος δικαίου. 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Το θέμα στο οποίο σας καλεί η εν λόγω Ένωση

να συμπράξετε, ωσάν να ανακαλύπτει «το ελιξήριο

της ζωής» για τη διάσωση και μακροημέρευση του

ΜΤΣ, έρχεται από το μακρινό παρελθόν, κατά πε-

ρίεργο τρόπο, αυτήν την δύσκολη για την πατρίδα

μας περίοδο, να σπείρει τη σύγχυση και την αγωνία

τόσο στο στράτευμα όσο και στο αδελφό σώμα της

Ελληνικής Αστυνομίας. Πρόκειται, όπως γνωρίζετε,

για «νεκρανάσταση» μιας διάταξης που ψηφίστηκε

πριν από τριάντα δυο (32)! έτη (άρθρο 27,

ν.1911/1990) και ουδέποτε εφαρμόστηκε διότι

έκτοτε διαδοχικές κυβερνήσεις αντελήφθησαν την

«παγίδα» στην οποία θα οδηγούσαν τους εν δυ-

νάμει συνεργούς υπουργούς τους, και κυρίως, το

τεράστιο πρόβλημα που θα δημιουργούσαν στο

όνομα της δήθεν ισονομίας και ισοκατανομής των

κοινωνικών πόρων.

Με εμπεριστατωμένες επιστολές τόσο η Ομο-

σπονδία μας, όσο και άλλοι ενδιαφερόμενοι συν-

δικαλιστικοί φορείς των εν ενεργεία και αφυπηρε-

τησάντων στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, πα-

ρουσίασαν την πραγματική κατάσταση του ΜΤΣ στο

παρελθόν και ζήτησαν τη λήψη μέτρων για την

επούλωση των πληγών που είχαν προκληθεί σε αυ-

τό εξαιτίας σκανδαλωδών αποφάσεων των τότε δι-

οικήσεων του Ταμείου και οι οποίες απασχόλησαν

ακόμα και την ελληνική δικαιοσύνη (βλέπε πώληση

Μεγάρου ΜΤΣ στην Τράπεζα Πειραιώς, αυξήσεις

μερισμάτων με ελλειμματικούς προϋπολογισμούς

κ.λπ.). 

Γεννώνται επομένως τεράστια ερωτηματικά, γιατί

η συγκεκριμένη Ένωση να ανασύρει ξανά από τη

«ναφθαλίνη» ένα θέμα που μόνο εσωστρέφεια και

αντιδικίες είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει, αφού

δεν διανοούμαστε καν να δεχθούμε ότι θα υπάρξει

Υπουργός της σημερινής Κυβέρνησης να την ακο-

λουθήσει σε ένα τέτοιο ολίσθημα;

Προφανώς, οι συγκεκριμένοι, έχοντες και την

ευθύνη των «προτάσεών» τους, δεν έχουν απογα-

λακτιστεί από τις αλήστου μνήμης πραξικοπηματι-

κές ενέργειες «συναδέλφων» τους, του παρελθόν-

τος και ελπίζουν ότι θα επιτύχουν εκεί που απέτυ-

χαν άλλοι, όμοιοί τους.

Θα ήταν όμως ενδιαφέρον να απαντήσουν σε

αναπάντητα επί δεκαετίες ερωτήματά μας, που

αφορούν μεταξύ άλλων και τα κάτωθι:

- Ποιος ευθύνεται άραγε για το αμαρτωλό παρελ-

θόν του ΜΤΣ και τις διοικήσεις του, δοτές και όχι

εκλεγμένες από τους άμεσα ενδιαφερομένους; 

- Ποιοι ελάμβαναν αποφάσεις προς ίδιον όφελος

για αυξήσεις μερισμάτων χωρίς ανάλογη προ-

σαρμογή των εισφορών ενόψει της αποστρατείας

τους;

- Ποιοι ευθύνονται για την προβληματική καταβολή

του ΒΟΕΑ, ένα συνεχιζόμενο διαρκές σκάνδαλο

που αφορά χιλιάδες δικαιούχους μας;

- Ποιοι απεργάζονται επιζήμιες αποφάσεις εις βά-

ρος των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας,

μπλοκάροντας ακόμα και την εκπροσώπησή τους

στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΣ; Και τέλος,

- Από πότε εκείνοι που ευθύνονται για το προβλη-

ματικό ιστορικό του ΜΤΣ, δικαιούνται να ομιλούν

και να επισείουν το δάκτυλο στους σημερινούς

στυλοβάτες του, στα χιλιάδες εν ενεργεία στελέχη

της Ελληνικής Αστυνομίας;

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Αν πράγματι είναι κάτι να αλλάξει στο ΜΤΣ, αυτό

είναι η κατοχύρωση της περαιτέρω διαφανούς του

λειτουργίας με τη θεσμοθέτηση της συμμετοχής και

εκπροσώπων της Ομοσπονδίας μας στο Διοικητικό

του Συμβούλιο, όπως επισταμένως ζητάμε επί χρό-

νια και πεισματικά αρνούνται κάποιοι, προφανώς

της ίδιας «συνομοταξίας» με αυτούς που τώρα

ορέγονται νέα οφέλη, από τα περιουσιακά φιλέτα

του ΜΤΣ, ωσάν αυτό να αποτελεί ατομική τους

ιδιοκτησία και όχι έναν ασφαλιστικό φορέα ενστό-

λων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των

Σωμάτων Ασφαλείας. 

Σας καλούμε, εν κατακλείδι, να πετάξετε στο κα-

λάθι των αχρήστων την ως άνω επιστολή και να

εργαστείτε για την εύρυθμη λειτουργία του ΜΤΣ,

διασφαλίζοντας το μέλλον του επί τη βάσει όχι

πραξικοπηματικών λογικών και διακρίσεων, αλλά

με γνώμονα την εσωτερική δικαιοσύνη και τη δί-

καιη κατανομή των πόρων του, η οποία σε καμία

περίπτωση δεν μπορεί να εδράζεται σε αυθαίρετες

ερμηνείες, πολλώ δεν μάλλον σε σκοτεινές σκοπι-

μότητες. 

Το ΒΟΕΑ
Η καταλυτική αυτή επιστολή είχε ως αποτέλεσμα

το «ναυάγιο» των επίδοξων διασπαστών του ΜΤΣ,

ενώ λίγες ημέρες αργότερα ακολούθησε και διά-

ψευση από τον ίδιο τον διευθυντή του ΜΤΣ για όσα

διακινούνταν περί απώλειας του ΒΟΕΑ. 

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. ανακοίνωσε στις 2 Ιουνίου 2022

ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Διευ-

θυντή του ΜΤΣ Ταξίαρχου κ. Δημητρίου Αντώνο-
γλου, δεν ισχύουν τα δημοσιεύματα που αναφέ-

ρονται σε δήθεν παραγραφή των οφειλών του τα-

μείου σε όσα τέκνα έχουν ήδη λάβει προκαταβολή

έναντι ΒΟΕΑ. Τα συμπληρωματικά ποσά θα κατα-

βληθούν μετά από νομοθετική ρύθμιση το προ-

σεχές διάστημα.

Τα διασπαστικά σχέδια για το ΜΤΣ δεν θα περάσουν!

ΝέαΑστυνομία Μάιος-Ιούνιος 2022

Η
φετινή επέτειος του αιματοβαμμένου ξε-

σηκωμού των εργατών του Σικάγου πριν

από 136 χρόνια, το Μάιο του 1886, έρ-

χεται για άλλη μια φορά να μας υπενθυμίσει πό-

σο επίκαιρα είναι τα μηνύματα εκείνης της εξέ-

γερσης, αλλά και πόσο σημαντική είναι η καθιέ-

ρωση των πρωτομαγιάτικων εκδηλώσεων διε-

θνώς, ως αγώνων τιμής και μνήμης των νεκρών

απεργών του παγκόσμιου συνδικαλιστικού κινή-

ματος.

Φέτος, η 1η του Μάη, βρίσκει ξανά τους ερ-

γαζόμενους στο δρόμο των αγώνων όχι μόνο για

τη διάσωση των κατακτήσεών τους, αλλά και για

τη διαφύλαξη του αγαθού της ειρήνης που απει-

λείται όσο ποτέ άλλοτε μετά το Β’ Παγκόσμιο

Πόλεμο, εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στην Ου-

κρανία.

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα έχει δώσει

σκληρούς αγώνες για την εξασφάλιση τόσο ενός

ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης των Ελλή-

νων και Ελληνίδων Αστυνομικών όσο και ενός

πιο αποτελεσματικού και φιλικού προς τους συμ-

πολίτες μας αστυνομικού συστήματος τάξης και

ασφάλειας. Τα επιτεύγματα αυτά, όμως, τα τε-

λευταία χρόνια δοκιμάστηκαν λόγω της οικονο-

μικής κρίσης και χωρίς έως σήμερα να έχουν

πλήρως αποκατασταθεί.

Η χώρα πασχίζει να αντιμετωπίσει την κρίση

του παρελθόντος εν μέσω νέων προκλήσεων και

αβεβαιοτήτων κι εμείς από την πλευρά μας συ-

νεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο αύ-

ριο. Καλούμε την Κυβέρνηση να σεβαστεί όσα με

αγώνες και θυσίες έχει πετύχει διαχρονικά το

συνδικαλιστικό μας κίνημα, λαμβάνοντας ουσια-

στικές αποφάσεις για συνθήκες αξιοπρεπούς ερ-

γασίας και διαβίωσης του ανθρώπινου δυναμι-

κού της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και για πο-

λιτικές ευημερίας και ανάπτυξης ολόκληρης της

ελληνικής κοινωνίας.

Το ελπιδοφόρο για όλους μας μέλλον, οικο-

δομείται με γνώμονα την κατοχύρωση της ειρη-

νικής συνύπαρξης, της κοινωνικής δικαιοσύνης

και της δίκαιης αναδιανομής του παραγόμενου

πλούτου. Αυτά μας έχει διδάξει η ιστορία, με αυτά

οφείλουμε να συνεχίσουμε την πορεία μας, σε

πείσμα όσων καταπατούν πανανθρώπινες αξίες

και αρετές, προτάσσοντας κυρίως το «ατομικό»

όφελος και όχι το συλλογικό συμφέρον.

Μήνυμα για την εργατική Πρωτομαγιά

Η
Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υ -
παλλήλων καταδικάζει με τον πλέον κατηγο-

ρηματικό τρόπο τη σημερινή άνανδρη τρομο-

κρατική ενέργεια στις εγκαταστάσεις εκδοτικού συγ-

κροτήματος στο Μαρούσι (Real group) όπου τέθηκε

σε κίνδυνο η ζωή εργαζομένων και επιχειρήθηκε

πλήγμα στο δημοκρατικό αγαθό της ενημέρωσης.

Ως Έλληνες και Ελληνίδες αστυνομικοί που υφι-

στάμεθα διαρκώς τις επιθέσεις των σκοτεινών δυνά-

μεων της τρομοκρατίας και της ανομίας, εκφράζουμε

την αμέριστη συμπαράστασή μας στο δημοσιογραφικό

κόσμο της χώρας και δηλώνουμε αποφασισμένοι να

προχωρήσουμε ενωμένοι στη μάχη κατά του οργα-

νωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας από όπου

κι αν προέρχονται.

Τέτοιες εγκληματικές ενέργειες δεν τρομοκρατούν

κανέναν, αντιθέτως χαλυβδώνουν την πίστη μας στα

ιδανικά της δημοκρατίας και στις πανανθρώπινες

αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης ζωής, της ελευ-

θερίας του λόγου και του ατόμου, σε μία κοινωνία

χωρίς καταναγκασμούς και ολοκληρωτισμούς.

Η τρομοκρατία δεν θα περάσει

Λ
όγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια του τρέ-

χοντος έτους και κυρίως εξαιτίας των παρατεταμένων μέτρων πρόληψης και αποτροπής για

την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, πολλοί συνάδελφοι έχουν ακόμα μεγάλο υπόλοιπο

κανονικής άδειας έτους 2021.

Αυτό τονίζεται σε επιστολή της Ομοσπονδίας μας προς την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας κα-

λώντας την να εκδώσει σχετική διαταγή για παράταση του χρόνου χορήγησης της κανονικής άδειας,

έτους 2021, πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας που ισχύει.

Ως ενδεικτική – καταληκτική ημερομηνία προτείνεται αυτή της 31ης Οκτωβρίου 2022, με την επι-

σήμανση της μη διαταραχής των ήδη προγραμματισμένων κανονικών αδειών.

Παράταση χρόνου χορήγησης
κανονικής αδείας έτους 2021

Κ
ατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. ομόφωνα εγκρίθηκε η

χορήγηση χιλίων εκατόν τριάντα τριών (1.133) προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών,

ασφαλισμένων στα ταμεία της Ελληνικής Αστυνομίας, έτους 2022.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε η χορήγηση: α) επτακόσια είκοσι τρία (723) δανείων ασφαλισμένων του

Τ.Π.ΑΣ. β) τετρακόσια δέκα (410) δανείων ασφαλισμένων του Τ.Π.Υ.Α.Π. που αφορούν την κάλυψη

εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου και έκτακτης στεγαστικής

ανάγκης. Μετά την εκταμίευση των εγκεκριμένων δανείων θα ακολουθήσει από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. έγ-

γραφο προς όλες τις Υπηρεσίες της Αστυνομίας για την υποβολή εκ νέου αιτήσεων καθόσον δεν

καλύφθηκε το εγκεκριμένο ανά τομέα ποσό.

Εγκρίθηκαν δάνεια 
από το ΔΣ του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.



ΧΑΝΙΑ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ - ΑΡΤΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ

Τ
ον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου

Ελλάδος Αντιστράτηγο κ. Γεώργιο ΔΟΥΒΑΛΗ,

ενημέρωσε η Ομοσπονδία μας με βάση το

κοινό έγγραφο των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβε-
ζας με θέμα «Αποσπάσεις Διμοιριών Υποστήριξης».

«Απευθυνόμαστε σε εσάς, προκειμένου να θέ-

σουμε υπόψη σας τα διαλαμβανόμενα στο επισυ-

ναπτόμενο κοινό έγγραφο των Ενώσεων Αστυνο-

μικών Υπαλλήλων Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων

και Πρέβεζας, με την επισήμανσή μας ότι, όσα ανα-

φέρονται σε αυτό, πρέπει να τύχουν ενδελεχούς

διερεύνησης ώστε να μην επαναληφθούν ποτέ ξα-

νά στο μέλλον. Όπως συνάγεται από τις καταγγε-

λίες των Ενώσεών μας, δεν εφαρμόστηκαν τα προ-

βλεπόμενα για το ωράριο εργασίας με αποτέλεσμα

να καταστρατηγούνται συνταγματικά κατοχυρωμέ-

να εργασιακά δικαιώματα, να θίγεται η αξιοπρέπεια

των συναδέλφων μας και εν τέλει να τίθεται σε κίν-

δυνο η σωματική ακεραιότητα και η υγεία τους».

Ειδικότερα, η ηγεσία ενημερώθηκε για τις δια-

μαρτυρίες των συναδέλφων μας για τα εξής θέμα-

τα: α) Ενώ εκτέλεσαν υπηρεσία 06-14, αμέσως με-

τά διατάχθηκαν να αναχωρήσουν για τις περιοχές

τους, δηλαδή την ίδια μέρα και εκτέλεση υπηρεσίας

και Φ.Π. β) Εξαιτίας της αναχώρησης αμέσως μετά

την λήξη της υπηρεσίας τους είχε ως αποτέλεσμα

οι συνάδελφοι οι οποίοι από πολύ νωρίς το πρωί

αναχώρησαν από το ξενοδοχείο διαμονής τους για

εκτέλεση υπηρεσίας, να καταλήξουν να επιστρέ-

ψουν στην έδρα της Υπηρεσίας τους αργά το από-

γευμα παραμένοντας ένστολοι εντός του υπηρε-

σιακού λεωφορείου αρκετές ώρες (πέραν των 12

ωρών). Φυσικά τα ανωτέρω δεν συνέβησαν για

πρώτη φορά και όχι μόνο με τις Διμοιρίες Υποστή-

ριξης αλλά κατά καιρούς και με ομάδες ΟΠΚΕ, κα-

θώς και με συναδέλφους που μεμονωμένα ενίσχυ-

σαν την Γ.Α.Δ.Θ. και σε καμιά περίπτωση δεν πρέ-

πει να καθιερωθεί ως τακτική. Κύριε Επιθεωρητά,

επειδή είμαστε σίγουροι ότι συμμερίζεστε και εσείς

τους προβληματισμούς των συναδέλφων μας πα-

ρακαλούμε όπως εξετάσετε τα προαναφερόμενα

και μέσω οδηγιών σας αποφευχθεί στο μέλλον πα-

ρόμοια κατάσταση».

Αποσπάσεις Διμοιριών Υποστήριξης

ΑΘΗΝΑ

Ν
έο προεδρείο απέκτησε στις 8 Ιουλίου

2022 η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αθηνών μετά τη συμμετοχή ρεκόρ 7.058

μελών στις αρχαιρεσίες και τη Γενική Συνέλευση

του σωματείου:

• ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
• Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
• ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΡΗΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
• ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
• ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ

ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
• ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΥΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

• ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
• ΤΑΜΙΑΣ: ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
• ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: ΦΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
• ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΣΜΙΔΗΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
• ΑΝΑΠΛ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΚΡΟΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

• ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:

ΓΚΟΥΜΑΣ ΒΡΕΤΤΟΣ
• ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ & Μ.Μ.Ε. –

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: ΦΟΥΚΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

• ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
• ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
• ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
• ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών,

πραγματοποίησε στις 18 Μαΐου 2022, την Τακτική

της Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση. 

Η διαδικασία, ο τρόπος διεξαγωγής και οι εκα-

τοντάδες συνάδελφοι που συμμετείχαν σε μια

πρωτοφανή σε όγκο Γενική Συνέλευση, απέδειξαν

ότι οι εργαζόμενοι Αστυνομικοί γνωρίζουν πολύ

καλά τι πρεσβεύει η Ένωσή μας και το διαφυλάτ-

τουν ως «κόρη οφθαλμού». 

Η δύσκολη εποχή που διανύουμε απαιτεί σύνεση,

συναίνεση και συμμετοχή, τα οποία είναι βασικά

συστατικά για τις δημοκρατικές διαδικασίες.

Η δύσκολη εποχή που διανύουμε 
απαιτεί σύνεση, συναίνεση και συμμετοχή 

Η
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού
Χανίων, με έγγραφό της αναφέρεται στην

επικείμενη λειτουργία του υπό ίδρυση

Αστυνομικού ιατρείου ΓΕ.Π.Α.Δ. Κρήτης, εντός

του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων, σε χώρο που

φιλοξενεί ήδη άλλη Υπηρεσία και η οποία προτεί-

νεται να μεταστεγαστεί στο Γαλατά Χανίων, στο

κτίριο που λειτουργεί σήμερα το Τμήμα Τουριστι-

κής Αστυνομίας Χανίων.

Η Ομοσπονδία, ανταποκρινόμενη στο αίτημα

του σωματείου, απευθύνθηκε στην Πολιτική και

Φυσική Ηγεσία, καλώντας την πριν από οποιαδή-

ποτε οριστική απόφασή τους, να υπάρξει ουσια-

στικός διάλογος με το προεδρείο της Ένωσης

Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Χανίων προκει-

μένου να εξευρεθεί η κατάλληλη λύση, όπως εμ-

περιστατωμένα επισημαίνει και το ίδιο.

Απορούμε ποιος επιθυμεί διακαώς την εγκατά-

σταση αστυνομικού ιατρείου ΓΕ.Π.Α.Δ. Κρήτης

εντός του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων, θέτον-

τας με αυτόν τον τρόπο, σε κίνδυνο τους συνα-

δέλφους και ενώ είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε

ότι υπάρχει μελέτη της ΓΕ.Π.Α.Δ. Κρήτης για εγ-

κατάστασή του στο Τμήμα Τουριστικής Αστυνο-

μίας Χανίων. 

Προς αποφυγή οποιασδήποτε παρεξήγησης η

Ένωσή μας επικροτεί στο μέγιστο βαθμό την πα-

ρουσία 2 ψυχολόγων, 1 παθολόγου και 1 ψυ-

χιάτρου στο νεοσύστατο ιατρείο της ΓΕ.Π.Α.Δ.

Κρήτης με έδρα τα Χανιά πλην όμως η διαδικασία

πρέπει να γίνει σωστά και με κριτήρια ασφαλείας. 

Για το λόγο αυτό επιθυμούμε την από κοινού

εξεύρεση της καλύτερης λύσης, μακριά από το

Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, αφού πρώτα εξαντ-

ληθούν όλες οι προτεινόμενες τοποθεσίες» κα-

ταλήγει το έγγραφο του σωματείου μας.

Δημιουργία αστυνομικού ιατρείου ΓΕ.Π.Α.Δ. Κρήτης

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Α
πό το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. έχει εκδοθεί

συγκεκριμένη διαταγή

(1519/22/805707 από 15-04-2022)

ώστε μέχρι 30-06-2022 να ολοκληρωθεί η

διαδικασία τακτοποίησης αδειών κατοχής κυ-

νηγετικών όπλων (Α.Κ.Κ.Ο). Σε ορισμένες Διευ-

θύνσεις, όμως, όπως προκύπτει από το έγγρα-

φο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κα-
στοριάς, υπάρχει αδυναμία τήρησης των συγ-

κεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, λόγω έλλει-

ψης προσωπικού και φόρτου εργασίας.

Επειδή υπάρχουν εύλογα παράπονα συνα-

δέλφων μας, παρακαλούμε όπως εξετάσετε το

αίτημά τους και εκδώσετε νέα διαταγή που να

χορηγεί ικανοποιητική παράταση για την ολο-

κλήρωση της σχετικής διαδικασίας περί κατοχής

κυνηγετικών όπλων, αναφέρει η Ομοσπονδία

μας στο έγγραφό της προς τον Αρχηγό της Ελ-

ληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταν-
τίνο ΣΚΟΥΜΑ.

Παράταση τακτοποίησης αδειών
κατοχής κυνηγετικών όπλων

ΠΕΛΛΑ

Τ
ον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΣΚΟΥΜΑ
ενημέρωσε η Ομοσπονδία μας με βάση

έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Πέλλας για το ωράριο εργασίας αστυνομι-

κού προσωπικού.

Κύριε Αρχηγέ, Παρακαλούμε όπως αξιολογή-

σετε την καταγγελία της Ένωσης Αστυνομικών

Υπαλλήλων Πέλλας, αναφορικά με τις συνθήκες

εργασίας και την διάθεση των συναδέλφων μας

σε υπηρεσία, δίχως να παρέχεται ο προβλεπό-

μενος χρόνος ανάπαυσης όπως ρητά ορίζεται

στις διατάξεις του Π.Δ. 394/2001.

Η καταγγελία αφορά το Αστυνομικό Τμήμα

Πέλλας, όπου με σαφήνεια σας γνωρίζουμε ότι

η Ομοσπονδία μας από κοινού με την Πρωτο-

βάθμια Οργάνωσή μας, θα διασφαλίσουν την

νομιμότητα και θα ζητήσουν τον πειθαρχικό

έλεγχο παντός αρμοδίου υπηρεσιακού λειτουρ-

γού, εφόσον δεν υπάρξει άμεση αντιμετώπιση

της παράνομης αυτής κατάστασης.

Καταγγελίες για το ωράριο εργασίας
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Σ
υνάντηση με τον Αρχηγό της Ελληνικής

Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο
ΣΚΟΥΜΑ, είχε στις 07-07-2022 η Ένωση

Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά, παρουσία και

του Πρόεδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ
Γρηγόριου.

Όπως ανακοίνωσε το σωματείο, «αφού εκφρά-

σαμε στον κ. Αρχηγό τις ευχές μας για καλή επι-

τυχία στα νέα του καθήκοντα, καταθέσαμε υπόμνη-

μα, τονίζοντας και αναδεικνύοντας την αγωνία των

συναδέλφων μας για την αποτελεσματικότητα των

υπηρεσιακών τους ενεργειών, δεδομένης της οξυ-

μένης υποστελέχωσης των υπηρεσιών και της κα-

ταστρατήγησης των εργασιακών τους δικαιωμά-

των, απαιτήσαμε να δοθεί προτεραιότητα στην κά-

λυψη των κενών οργανικών θέσεων, στο σεβασμό

των κανονισμών εργασίας και των κανόνων υγιει-

νής και ασφάλειας. 

Τονίσαμε δε με έμφαση ότι, επιτέλους, ο Έλληνας

Αστυνομικός δικαιούται να απολαμβάνει το δικαίω-

μα στην ανάπαυση μέσω των προβλεπομένων αδει-

ών, αντί να ζει μονίμως σε ένα ανασφαλές υπηρε-

σιακό και οικογενειακό περιβάλλον, με τις ανεξέ-

λεγκτες μετακινήσεις σε μέτρα τάξης, μεταγωγές,

αποσπάσεις κ.λπ. Επίσης, αναδείξαμε την ανα-

γκαιότητα της αντικατάστασης ακατάλληλων υπη-

ρεσιακών οχημάτων, την διασφάλιση της καταλλη-

λότητας των αστυνομικών οικημάτων, ιδίως δε το-

νίσαμε για μία κόμη φορά την ανάγκη μεταστέγα-

σης των υπηρεσιών που στεγάζονται στο κτίριο της

Δ/νσης Αστυνομίας Πειραιά που σύμφωνα με τους

ιδιοκτήτες του, «χρήζει εκτεταμένων στατικών ενι-

σχύσεων, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις

ισχύουσες σήμερα κανονιστικές διατάξεις περί στα-

τικότητας».

Ζητήσαμε την ενίσχυση των Αστυνομικών Υπη-

ρεσιών του Πειραιά, τόσο στις προσεχείς τακτικές

μεταθέσεις, όσο και με σημαντικό αριθμό νεοεξερ-

χόμενων Αστυφυλάκων.

Ταυτόχρονα αιτηθήκαμε τον

εξορθολογισμό των αστυ-

νομικών δυνάμεων. Ανα-

φερθήκαμε στο διεκδικητι-

κό πλαίσιο και στις προτε-

ραιότητες της Ομοσπονδίας

μας για τη θεσμοθέτηση της

επικινδυνότητας της εργα-

σίας, για την αναβάθμιση

της εκπαίδευσης, για την

αύξηση των ωρών νυχτερι-

νής απασχόλησης κ.λπ., η

επίλυση των οποίων θα συμβάλλει συνολικά στη

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και

της ικανοποίησης που οφείλει να νιώθει όλο το

αστυνομικό προσωπικό. 

Τέλος, η Ένωσή μας, πιστή στις αρχές υπερά-

σπισης των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων μας, θα

συνεχίσει δυναμικά τις πρωτοβουλίες για ανάδειξη

των προβλημάτων, με συναντήσεις και οτιδήποτε

άλλο χρειαστεί, έως την τελική δικαίωση, για την

καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας, όχι μόνο

προς όφελός μας αλλά και της κοινωνίας που υπη-

ρετούμε και προστατεύουμε».

Τα προβλήματα του Πειραιά στον Aρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. 

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Μ
ε έγγραφό της προς τον νέο Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, η Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής, αναφέρθηκε στην διεξαγωγή του τελικού του Κυ-

πέλλου Ελλάδος, στις 21/05/2022, επισημαίνοντας τους κινδύνους, από γιορτή του πο-

δοσφαίρου, να μετατραπεί για άλλη μια φορά σε πεδίο υπεραπασχόλησης και κατασπατάλησης του

αστυνομικού προσωπικού, χάριν ποικιλώνυμων συμφερόντων και ανεξήγητων αιτίων. «Παρακαλούμε

όπως η αρχή της θητείας σας στο ανώτατο αξίωμα της Ελληνικής Αστυνομίας να μην ταυτιστεί με

αρνητικές καταστάσεις του παρελθόντος, αλλά να αποτελέσει την απαρχή μιας νέας αντιμετώπισης

του φαινομένου της οπαδικής βίας και βεβαίως της διασφάλισης του αστυνομικού προσωπικού από

τους κινδύνους που το απειλούν», σημειώνει η Ομοσπονδία στο διαβιβαστικό της έγγραφο.

Υπεραπασχόληση αστυνομικού
προσωπικού

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Η
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυ-
τικής Αττικής κάλεσε τον Αρχηγό της

Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ.

Κωνσταντίνο ΣΚΟΥΜΑ να εξετάσει τις προτά-

σεις της ώστε οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι απερί-

σπαστα να ασκήσουν την πρακτική τους εκπαί-

δευση, με γνώμονα πάντοτε κοινωνικά και υπη-

ρεσιακά κριτήρια.

Ειδικότερα επισημαίνεται η αναγκαιότητα δι-

ευκόλυνσης των συναδέλφων με οχήματα με-

ταφοράς είτε με την τοποθέτησή τους σε υπη-

ρεσίες κοντινές στον τόπο διαμονής τους, είτε

με τη χρήση αμοιβαίας αίτησης μετακίνησης.

Πρακτική εκπαίδευση Δοκίμων
Υπαστυνόμων

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Η
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αρκα-
δίας αιτείται με έγγραφο της προς την πο-

λιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας

του Πολίτη, την ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό κα-

τά την θερινή περίοδο του Αστυνομικού Τμήματος

Νότιας Κυνουρίας της οικείας Διεύθυνσης Αστυ-

νομίας για τους λόγους που επικαλείται σε αυτό,

λόγοι που από την πλευρά της Ομοσπονδίας μας

κρίνονται εύλογοι και δίκαιοι.

Αναφερόμαστε σε ένα Αστυνομικό Τμήμα το

οποίο αστυνομεύει μια περιοχή με έκταση 583,2

km2 και πληθυσμό 9.000 περίπου κατοίκων, πα-

ραθαλάσσια, με τεράστια τουριστική ανάπτυξη και

μεγάλη επισκεψιμότητα. Πέραν δε του καλοκαιρι-

ού, τα τελευταία χρόνια εμφανίζει μεγάλη τουριστι-

κή κίνηση και τους χειμερινούς μήνες λόγω της

προσέλκυσης αναρριχητών από όλον τον κόσμο.

Η υπάρχουσα δύναμη για την αστυνόμευση της πε-

ριοχής είναι επτά (7) άτομα, συμπεριλαμβανομένου

του Διοικητή της Υπηρεσίας, ενώ αναμένεται να

αποχωρήσουν άμεσα δύο αστυνομικοί. Δεδομένου

του ότι η περιοχή αυτή είναι απομακρυσμένη, δεν

επιλέγεται από συνάδελφους μας ούτε στις τακτικές

αλλά ούτε και στις έκτακτες μεταθέσεις. Επιπλέον

λόγω της τεράστιας μείωσης των εισαγωγών στην

ΕΛ.ΑΣ., δεν έχει τοποθετηθεί στο εν λόγω Αστυνο-

μικό Τμήμα νεοεξερχόμενος αστυνομικός εδώ και

πολλά χρόνια», διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο σχε-

τικό έγγραφο του σωματείου.

Το ίδιο αίτημα διατυπώνει και η Ένωση Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, τονίζοντας ότι οι

προσπάθειες για την εξοικονόμηση προσωπικού

έως σήμερα, εξανεμίζονται στο βωμό ίδρυσης νέων

υπηρεσιακών ομάδων που στελεχώνονται από την

ελλιπή δύναμη άλλων αστυνομικών δομών δίχως

να συνεισφέρουν επί της ουσίας στα αναμενόμενα

αποτελέσματα. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυ-

νομίας οφείλει να παρέμβει άμεσα και στο μέτρο

του εφικτού να υιοθετήσει τις υποβαλλόμενες προ-

τάσεις της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐ-

ας, οι οποίες έχουν προέλθει μέσα από την ζύμωση

με τους φορείς της τοπικής κοινωνίας και των πα-

ραγόντων της αυτοδιοίκησης κατόπιν συνεχών

επαφών που είχε και έχει μαζί τους η συνδικαλι-

στική μας Ένωση στα πλαίσια πάντοτε του θεσμι-

κού της ρόλου.

Επίσης, η Ομοσπονδία μας, με βάση τις καταγ-

γελίες της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐ-

ας και τις πολιτικές αντιμετώπισης της μάστιγας

των τροχαίων ατυχημάτων, σημειώνει ότι η Κυβέρ-

νηση κατάφερε να δημοπρατήσει το έργο κατα-

σκευής της Πατρών - Πύργου με τα έργα να έχουν

αρχίσει και με απώτερο σκοπό την κατασκευή ενός

νέου σύγχρονου αυτοκινητόδρομου που θα είναι

προέκταση της Π.Α.Θ.Ε. όπως αρμόζει άλλωστε σε

ένα Ευρωπαϊκό Κράτος που σέβεται τους πολίτες

του. «Στα πλαίσια αυτά και έως ότου ολοκληρωθεί

το έργο μετά από τρία περίπου χρόνια θα πρέπει

να ενισχυθούν οι υπηρεσίες τροχαίας της Διεύθυν-

σης Αστυνομίας Ηλείας που αστυνομεύουν το

εθνικό αυτό δίκτυο με αστυνομικό προσωπικό και

το εύλογο αίτημα της Πρωτοβάθμιας Οργάνωσής

μας να τύχει θετικής έκβασης στα πρότυπα ενίσχυ-

σης και αστυνόμευσης του Β.Ο.Α.Κ., διότι η ασφά-

λεια των επιβαινόντων δεν υπόκειται σε διακρίσεις

και τοπικιστικά χαρακτηριστικά ιδίως, για την εθνι-

κή αυτή καρμανιόλα που το καλοκαίρι φέρει μεγά-

λο κυκλοφοριακό φορτίο». 

Το σωματείο από την πλευρά του καταγγέλλει ότι

«τους θερινούς μήνες η κίνηση του προαναφερόμε-

νου οδικού δικτύου αυξάνεται ραγδαία, ένεκα του

δημοφιλούς τουριστικού προορισμού, αυτού της Αρ-

χαίας Ολυμπίας αλλά και των δυο λιμανιών που

εδρεύουν εντός των γεωγραφικών ορίων του νομού,

του λιμένα Κατακόλου και του λιμένα Κυλλήνης, ενώ

αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στο αεροδρόμιο

του Αράξου, η πρόσβαση στο οποίο γίνεται δια μέσου

του συγκεκριμένου οδικού δικτύου. Κατόπιν αυτού,

παρακαλούμε όπως προβείτε στην έκδοση σχετικής

διαταγής προκειμένου να αποσπαστεί- μετακινηθεί

αστυνομικό προσωπικό στην Δ.Α. Ηλείας για την

στελέχωση των Τ.Τ. Πύργου και Ήλιδας. Αποτελεί

χρέος μας έναντι των πολιτών ένα ασφαλές οδικό

δίκτυο που θα δώσει τέλος στην ανθρωποθυσία και

η υλοποίηση του αιτήματός μας θα συμβάλλει καθο-

ριστικά προς αυτήν την κατεύθυνση».

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων με

έγγραφό της ζητά επίσης την ενίσχυση κατά την

θερινή περίοδο της οικείας Διεύθυνσης Αστυνο-

μίας, ειδικότερα δε του Αστυνομικού Τμήματος Αε-

ρολιμένα, λόγω σημαντικής υποστελέχωσης που

παρουσιάζει. «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι

το συγκεκριμένο Α.Τ. έχει παρούσα δύναμη 26

άτομα και 41 Δόκιμους Αστυφύλακες. Είναι δυνα-

τόν με την παραπάνω μόνιμη δύναμη των 26 ατό-

μων να έρθει εις πέρας διαβατηριακός έλεγχος,

σύνταξη δικογραφιών περί πλαστών διαβατηρίων,

τροχονομικοί έλεγχοι στους χώρους του Αεροδρο-

μίου Χανίων; Ή μήπως υπάρχει η ψευδαίσθηση ότι

το έργο αυτό θα επωμιστούν οι Δόκιμοι Αστυφύ-

λακες; Οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι βρίσκονται

στο Α.Τ. Αερολιμένα Χανίων προς εκπαίδευση και

όχι να «βουλώνουν» τρύπες με μισθό 300 ευρώ»,

τονίζει μεταξύ άλλων το σωματείο μας.

Επίσης, η Ομοσπονδία, με βάση το αίτημα της

Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου,

ενημέρωσε την ηγεσία για την αναγκαιότητα άμε-

σης ενίσχυσης των Αστυνομικών Τμημάτων Αερο-

λιμένα, Χερσονήσου και Μαλεβιζίου της Δ.Α. Ηρα-

κλείου.

Όμοιο αίτημα διατυπώθηκε και από την Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλληνίας - Ιθάκης
κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου ενόψει της

θερινής περιόδου αναφορικά με την υποστελέχωση

του συνόλου των αστυνομικών υπηρεσιών της οι-

κείας Διεύθυνσης Αστυνομίας.

Τέλος, όπως προκύπτει από το έγγραφο-καταγ-

γελία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κο-
ρίνθου, η πρόσφατη απόφαση για τη διακοπή της

ενίσχυσης της Δ.Α. Κορινθίας με σαράντα (40)

αστυνομικούς, θα επιφέρει αρνητικές καταστάσεις

σε επίπεδο αστυνόμευσης και μεγάλη αναστάτωση

τόσο στους αστυνομικούς όσο και στους πολίτες

της περιοχής. Μια τέτοια αποστέρηση είναι εύλογο

να ανατρέπει το διαμορφωμένο υπηρεσιακό στά-

τους και να προκαλεί δικαιολογημένες αντιδράσεις,

όπως τεκμηριωμένα αναφέρει το σωματείο μας και

αιτείται την δική σας παρέμβαση. Άλλωστε, οι προ-

κάτοχοί σας, τονίζει η Ομοσπονδία στο έγγραφό της

προς τον κ. Αρχηγό, για συγκεκριμένους λόγους,

που δεν έχουν δυστυχώς εκλείψει, είχαν εγκρίνει

την ενίσχυση της Δ.Α. Κορινθίας σε μηνιαία βάση.

«Βροχή» αιτημάτων για ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό
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ΣΑΜΟΣ - ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Ο
ι πρώτες παρεμβάσεις μετά την

αρχική μας ικανοποίηση για την

ψήφιση του Ν.4931/2022 και

συγκεκριμένα του άρθρου 59 με τίτλο

«Μεταφορά του ασθενή κατά την διαδι-

κασία της ακούσιας νοσηλείας», ήρθαν

σε συνέχεια καταγγελιών των Ενώσεων
Αστυνομικών Υπαλλήλων Σάμου και

Κυκλάδων.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Σάμου ειδικότερα, σημειώνει αρχές Ιου-

νίου 2022, ότι επειδή για το ύψιστης

κοινωνικής ευαισθησίας θέμα των ψυ-

χικά ασθενών ατόμων, δεν χρειάζονται

πολλά λόγια, τα οποία πολλάκις άλλω-

στε κατά το παρελθόν έχουμε ως Ένω-

ση πει, θέλουμε με το παρόν έγγραφό

μας να ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΟΥΜΕ το αδιανόητο

που συμβαίνει ακόμα και σήμερα στις

Αστυνομικές Υπηρεσίες της Διεύθυνσης

Αστυνομίας Σάμου. Συγκεκριμένα, εδώ

και δύο μέρες (και άγνωστο για πόσο

ακόμα), κρατούνται (;) φυλάσσονται (;)

νοσηλεύονται (;) δύο συνάνθρωποί μας

ψυχικά ασθενείς, ο ένας στο Α.Τ. Σάμου

και ο έτερος στο Α.Τ. Καρλοβασίων, οι

οποίοι χρήζουν ακούσιας νοσηλείας,

ενώ θα έπρεπε να ευρίσκονται σε Δομή

Υγείας, προκειμένου να τους παρασχε-

θεί η απαιτούμενη ιατροφαρμακευτική

φροντίδα και σε συνθήκες που προσδί-

δουν σεβασμό στην προσωπικότητα και

την αξιοπρέπεια τους. Κατόπιν αυτών

και προκειμένου να μην επαναληφθούν

θλιβερά γεγονότα σαν τα ανωτέρω, πα-

ρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή

σας, για να διευκρινισθεί στους εμπλε-

κόμενους φορείς (Νοσοκομείο Σάμου,

Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου, κ.λπ.), ο

ακριβής χώρος παραμονής των ασθε-

νών, κατά το χρονικό διάστημα από την

έκδοση της σχετικής εισαγγελικής πα-

ραγγελίας για την ακούσια νοσηλεία

τους, έως και την μεταφορά τους στην

Μονάδα Ψυχικής Υγείας. Να ληφθεί δε

υπόψη, η ιδιαιτερότητα νησιωτικών πε-

ριοχών, όπως ο Νομός Σάμου, οι οποίες

ούτε Μονάδες Ψυχικής Υγείας διαθέ-

τουν, ούτε έχουν και την δυνατότητα

αυθημερόν αναχώρησης και μετάβασης

σε αυτές. Σχετικές διευκρινήσεις, θα

επιθυμούσαμε να μας κοινοποιηθούν

προς ενημέρωσή μας».

Επίσης, η Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Κυκλάδων καταγγέλλει τρία

περιστατικά και τονίζει ότι η αδικαιολό-

γητη αυτή αντιμετώπιση των ψυχικά

ασθενών από προσωπικό μη εκπαιδευ-

μένο χωρίς την παρουσία γιατρού, θέτει

σε κίνδυνο τους ασθενείς που χρήζουν

βοήθειας και εκθέτουν σε κίνδυνο τους

συνοδούς Αστυνομικούς. Ο συγκεκρι-

μένος τρόπος αντιμετώπισης έρχεται σε

σύγκρουση με την επιταγή του άρθρου

96 παράγρ. 2 Ν.2071/92 και του άρ-

θρου 59 του ν.4931/2022 για αξιο-

πρεπή μεταφορά των ακούσια εγ-

κλειομένων ασθενών και η Αστυνομία

επιτέλους πρέπει να παρέχει μόνο συν-

δρομή όπου αυτή χρειάζεται.

Με έγγραφό της προς την Πολιτική

Ηγεσία, η Ομοσπονδία τονίζει τέλος, ότι

«η οποιαδήποτε ολιγωρία στην εφαρμο-

γή του νόμου, πέραν του ότι εγκυμονεί

σοβαρούς κινδύνους, τους οποίους αν-

τιλαμβάνεστε και οι ίδιοι, υπονομεύει

την σοβαρότητα της νομοθέτησής σας

και τορπιλίζει την καλή διάθεση εποικο-

δομητικής συνεργασίας με κάθε αρμό-

διο για την επίλυση των προβλημάτων

μας, αξιωματούχο. Από το επισυναπτό-

μενο έγγραφο της Ένωσης Αστυνομι-

κών Υπαλλήλων Κυκλάδων προκύπτει

αβίαστα το μέγεθος του συγκεκριμένου

προβλήματος, το οποίο βεβαίως απαν-

τάται με διάφορες παραλλαγές και εκ-

φάνσεις πολλά χρόνια τώρα, σε όλη τη

χώρα.

Καθίσταται επομένως επιτακτική η εκ

μέρους σας ολοκλήρωση της αξιέπαινης

πρωτοβουλίας σας, εκδίδοντας άμεσα

την αναγκαία Κοινή Υπουργική Απόφα-

ση, όπως προβλέπεται, άλλωστε, και

από τον ψηφισθέντα νόμο, ώστε να

υλοποιηθεί το ταχύτερο δυνατόν η πολ-

λά υποσχόμενη ριζική αναθεώρηση μιας

χρονίζουσας, απάνθρωπης μεταχείρισης

συνανθρώπων, που έχουν ιδιαίτερα

προβλήματα υγείας και χρήζουν αυξη-

μένης κρατικής φροντίδας».

Να μη μείνει στα χαρτιά ο νόμος για τις ακούσιες νοσηλείες

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Η
Ομοσπονδία μας πληροφορή-

θηκε ότι ο Δήμαρχος Μυκόνου,

ενώ πέρυσι είχε παραχωρήσει

δωρεάν δωμάτια για τη διαμονή των

αστυνομικών που είχαν αποσπασθεί

στην Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκό-

νου για την ενίσχυση της αστυνόμευσης

τους θερινούς μήνες και παρά τη δια-

φαινόμενη πρόθεσή του να το επανα-

λάβει και φέτος, απεδείχθη έως σήμερα

ότι δεν προτίθεται να το πράξει.

Αναρωτιόμαστε, σημειώνει η Ομο-

σπονδία σε σχετική ανακοίνωσή της,

γιατί άλλαξε στάση ο κ. Δήμαρχος ενώ

γνωρίζει πόσο υψηλό είναι το κόστος

διαβίωσης στο δήμο του;

Που αποσκοπεί και ποιος παράγοντας

συνετέλεσε κατά καθοριστικό τρόπο

στην ξαφνική αλλαγή στάσης του;

Άραγε, συμφωνεί να πληρώσει την

παρεχόμενη υπηρεσία στην τοπική κοι-

νωνία, ο αστυνομικός από τον ατομικό

του προϋπολογισμό και εις βάρος της

οικογένειάς του!

Λυπούμαστε για αυτήν την δυσάρεστη

εξέλιξη και καλούμε την Τοπική Αυτοδι-

οίκηση να αποδείξει εμπράκτως ότι εν-

διαφέρεται ειλικρινά για την ασφάλεια

των κατοίκων και των τουριστών που θα

επισκεφθούν αυτόν τον δημοφιλή παγ-

κοσμίως τουριστικό προορισμό

Τέλος, αναμένουμε το Αρχηγείο της

Ελληνικής Αστυνομίας να μην εκδώσει

καμία διαταγή για αποσπάσεις αν δεν

εξασφαλιστεί η δωρεάν διαμονή των

συναδέλφων μας.

Σε συνέχεια της παρέμβασης αυτής,

δόθηκε θετική απάντηση ότι ο Δήμος θα

συνεχίσει να ενισχύει τους αποσπα-

σθέντες στο νησί αστυνομικούς μερι-

μνώντας για τη στέγασή τους σε διαθέ-

σιμα καταλύματα.

Χαιρόμαστε για τη θετική αυτή εξέλι-

ξη, απόρροια της παρέμβασής μας, επι-

σημαίνοντας ότι όταν υπάρχει θετικό

αποτέλεσμα και έμπρακτη στήριξη του

έργου της Ελληνικής Αστυνομίας από

την πολιτεία, εκπέμπεται θετική αύρα με

πολλαπλάσια οφέλη για όλους.

Ας γνωρίζουν όλοι ότι ο Έλληνας

και η Ελληνίδα Αστυνομικός έχουν

αξιοπρέπεια, η οποία είναι αδιαπραγ-

μάτευτη!

Μετά τους αποσπασμένους στη Μύ-

κονο αστυνομικούς, που αντιμετώπισαν

έντονο πρόβλημα διαμονής και ζήτησαν

την παρέμβαση της Ομοσπονδίας μας,

πληροφορηθήκαμε όμως ότι το ίδιο

πρόβλημα δημιουργήθηκε και στη Σαν-

τορίνη, καθώς η Τοπική Αυτοδιοίκηση

δεν έχει αναλάβει το μερίδιο ευθύνης

που της αναλογεί.

Την ώρα που ζητείται ενίσχυση της

αστυνόμευσης με πρόσθετο αστυνομικό

προσωπικό και είναι γνωστό ότι τη θε-

ρινή περίοδο είναι αυξημένο το κόστος

ζωής, δεν υπάρχει καμία μέριμνα για

αξιοπρεπή διαβίωση των αστυνομικών

στο νησί, με αποτέλεσμα να καλούνται

οι ίδιοι να επωμίζονται το επιπλέον κό-

στος για τη διαμονή και τη σίτισή τους.

Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι όσοι

ζητούν -και καλώς- για το δήμο τους

ενισχυτική δύναμη τους θερινούς μή-

νες, οφείλουν να έχουν εξασφαλίσει

στους συναδέλφους μας τις αναγκαίες

συνθήκες διαβίωσης για τις παρεχόμε-

νες υπηρεσίες στην τοπική κοινωνία.

Η Ομοσπονδία, όπως έπραξε από την

πρώτη στιγμή για την αντιμετώπιση του

προβλήματος στη Μύκονο, βρίσκεται σε

συνεχή επικοινωνία με το Αρχηγείο της

Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να

δοθεί τέλος σε μια απαράδεκτη κατά-

σταση που δεν τιμά κανέναν.

Καίριες παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας 
για τη διαμονή σε Μύκονο και Σαντορίνη

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Σ
ην Ορεστιάδα, την 20-05-2022 και ώρα

18:00 στην αίθουσα δεξιώσεων του ξενοδο-

χείου «ΗΛΕΚΤΡΑ», πραγματοποιήθηκε η 9η

Τακτική Γενική Συνέλευση της Συνδικαλιστικής

Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Σώμα ο Διοικητικός -

Οικονομικός απολογισμός των μηνών Νοεμβρίου-

Δεκεμβρίου 2021 έως τον Απρίλιο 2022, ο προϋπο-

λογισμός του έτους 2022 καθώς και αλλαγές ορι-

σμένων Άρθρων του υπάρχοντος καταστατικού.

Παρευρέθησαν ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ.

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος, ο ταμίας της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

κ. ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ Γεώργιος καθώς και η φυσική ηγε-

σία. Ήτοι, οι Υποδιευθυντές της Δ.Α. Ορεστιάδας

Α/Υ κ. ΑΞΗΣ Χρήστος και Α/Υ’ κ. ΜΑΝΤΑΡΛΗΣ
Αθανάσιος, η εκπρόσωπος ΠΟΑΞΙΑ Α/Α κ. ΧΑ-
ΤΖΑΚΗ Πασχαλιώ, μέλος ΠΟΑΞΙΑ Α/Α΄κ. ΠΕΤΡΟ-
ΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, η Διοικητής του ΤΔΑ Διδυμο-

τείχου Α/Α΄κ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ Αναστασία, ο πρόεδρος

της Ένωσης Αλεξανδρούπολης κ. ΤΟΥΦΑΚΗΣ
Χρήστος και η πρόεδρος της Ένωσης Ροδόπης κ.

ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα. Επίσης ο επίτιμος Πρό-

εδρος ΣΕΑΥ Ορεστιάδας κ. ΔΗΜΟΥΤΣΗΣ Παντε-
λής, ο πρόεδρος ΙΡΑ κ. ΛΥΤΡΑΣ Κωνσταντίνος και

ο Αντιπρόεδρος Βιομ. και Βιοτεχνών Έβρου και φί-

λος της Αστυνομίας κ. ΠΕΝΤΙΔΗΣ Βλάσιος.
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της Ένωσής μας κ.

ΑΚΙΔΗΣ Ηλίας, αναφέρθηκε στα προβλήματα που

απασχολούν την Δ.Α. Ορεστιάδας, έκανε μνεία για

τα γεγονότα που σημάδεψαν την Διεύθυνση στα

επεισόδια των Καστανεών τον Φεβρουάριο και

Μάρτιο 2020. Επίσης, μίλησε για την επιτυχία της

Π.Ο.ΑΣ.Υ. ως προς το βαθμολόγιο, για την μεγάλη

επιτυχία όσο αφορά τη μεταφορά ψυχασθενών

έπειτα Εισαγγελικών παραγγελιών, αλλά και στον

αγώνα της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για την αναγνώριση της επι-

κινδυνότητας του αστυνομικού λειτουργήματος. Τέ-

λος, ακολούθησε ομιλία του Προέδρου της

Π.Ο.ΑΣ.Υ. για τον συνεχή αγώνα που γίνεται για το

καλό όλων των συναδέλφων και συζητήθηκαν απο-

ρίες που υπήρχαν μεταξύ των παρευρισκομένων

μελών της Ένωσής μας τόσο από τον ίδιο όσο και

από τον Ταμία της Π.Ο.ΑΣ.Υ. σε ζητήματα μισθολο-

γικής, βαθμολογικής και οικονομικής φύσεως.

9η Τακτική Γενική Συνέλευση 
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ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σ
τις 24 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκε συ-

νάντηση μεταξύ των προεδρείων των Ενώ-
σεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Βοιωτίας,

Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας,

παρουσία και του Ταμία της Πανελλήνιας Ομο-

σπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων κ. Γιώργου
Κουλιάκη, με τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό

Διευθυντή Στερεάς Ελλάδος, Υποστράτηγο κ. Σπυ-
ρίδωνα Σκλάβο.

Όπως αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους τα

προεδρεία των ενώσεων, στη συνάντηση τέθηκαν

ζητήματα που απασχολούν όλους τους συναδέλ-

φους-μέλη των πρωτοβαθμίων Ενώσεων και κυ-

ρίως ζητήθηκε από τον κ. Γενικό Περιφερειακό

Αστυνομικό Διευθυντή Στερεάς Ελλάδος:

α) Οι μετακινήσεις των Διμοιριών Υποστήριξης και

των Επιχειρησιακών Ομάδων Πρόληψης Κατα-

στολής Εγκληματικότητας των Διευθύνσεων

Αστυνομίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος,

εντός και εκτός αυτής να γίνονται σύμφωνα με

τα προβλεπόμενα Π.Δ. (εκτός έδρας διανυκτέ-

ρευση), λελογισμένα και να διατάσσονται εγκαί-

ρως ώστε να μη διαταράσσεται ο οικογενειακός

προγραμματισμός των συναδέλφων μας και η

έκδοση της εβδομαδιαίας υπηρεσίας.

β) Να μην εγκρίνονται αποσπάσεις με πρωτοβου-

λία της υπηρεσίας και χωρίς προηγούμενη αί-

τηση του ενδιαφερόμενου.

γ) Η εξεύρεση λύσης ώστε, να συνεχιστεί η ενί-

σχυση μέσω αποσπάσεων της Δ.Α. Βοιωτίας.

δ) Ο έλεγχος τήρησης

της διαταγής για υπο-

χρεωτική κίνηση των

περιπολικών οχημά-

των πλήρως επαν-

δρωμένων (οδηγό και

πλήρωμα).

Όπως σημειώνεται

στην κοινή ανακοίνωση,

η συνάντηση έγινε σε

καλό κλίμα, ο κ. Γενικός

στο σύντομο χρονικό διάστημα της παρουσίας του

στην Γενική Περιφερειακή Διεύθυνση Στερεάς Ελ-

λάδος, έδειξε γνώστης των προβλημάτων των Δι-

ευθύνσεων και δήλωσε ότι θα καταβάλει κάθε δυ-

νατή προσπάθεια για την εξεύρεση λύσεων στα

προβλήματά μας, δεσμεύτηκε δε, ότι θα ακολου-

θήσουν και άλλες συναντήσεις στις έδρες των Δι-

ευθύνσεων.

Ενημερώθηκε ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής
Στερεάς Ελλάδος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τ
ον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυ-

νομίας Αντιστράτηγο κ. Κων-
σταντίνο ΣΚΟΥΜΑ ενημέρωσε η

Ομοσπονδία μας με βάση το αίτημα της

Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Θεσσαλονίκης για το θέμα της εκπαί-

δευσης των ειδικών δυνάμεων της Γε-

νικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αστυνο-

μίας Θεσσαλονίκης στις εγκαταστάσεις

της σχολής που εδρεύει στην Βόρειο

Ελλάδα, με σκοπό την πλήρη και άρτια

εκπαίδευσή τους, σε συνάρτηση πάντο-

τε με τα παρεχόμενα μέσα και την υλι-

κοτεχνική υποδομή που δύναται να

προσφέρει η δομή αυτή.

Από την ανωτέρω πρόταση είναι βέ-

βαιο πως θα προκύψει προστιθέμενη

αξία που θα αντανακλάται στην πλήρη

επιχειρησιακή επάρκεια και κατ’ επέκτα-

ση στην παροχή υπηρεσιών αστυνόμευ-

σης υψηλής ποιότητας προς την κοινω-

νία των πολιτών.

Επίσης, απευθύνθηκε στον Υπουργό

Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη ΘΕ-
ΟΔΩΡΙΚΑΚΟ για την προστατευτική φύ-

λαξη ανηλίκων σε νοσηλευτικά ιδρύματα.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων

Θεσσαλονίκης ειδικότερα με σχετικό

έγγραφό της ζητά την άμεση θεσμική

του παρέμβαση με σκοπό να παύσει ένα

βαθιά αντικοινωνικό μέτρο αναφορικά

με το ανωτέρω θέμα, που δεν περιποιεί

τιμή για ένα σύγχρονο και ευνομούμενο

κράτος πρόνοιας όπως το δικό μας το

οποίο οφείλει να παρέμβει και να θερα-

πεύσει το πρόβλημα.

«Η Ελληνική Αστυνομία καλείται να

προσφέρει υπηρεσίες προστατευτικής

φύλαξης ανηλίκων στα κατά τόπους νο-

σηλευτικά ιδρύματα. Οι λόγοι αυτής της

συνδρομής είναι γνωστοί, πλην όμως

σε καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει

να παγιώνονται εφόσον, αναφερόμαστε

σε ένα ευαίσθητο κοινωνικό θέμα όπου

επιβάλλεται το κράτος πρόνοιας να

προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέρ-

γειες ώστε να υπάρξει άμεση λύση στο

πρόβλημα, λύση με χαρακτηριστικά που

θα φέρουν στοιχεία πρόνοιας, ανθρω-

πισμού και βαθείας κοινωνικής ευαι-

σθησίας ιδίως όταν αφορά παιδικές

τρυφερές ηλικίες.

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα παρα-

κολουθεί την μεγάλη προσπάθεια που

καταβάλλει η Κυβέρνηση και η αρμόδια

με το θέμα κα Υφυπουργός σε ζητήματα

που άπτονται της προστασίας των παι-

διών, (ανάδοχες οικογένειες, υιοθεσίες,

δομές πρόνοιας κλπ), πλην όμως οι ση-

μαντικές καθυστερήσεις που παρατη-

ρούνται στον τομέα αυτό δεν μπορούν

να αναπληρωθούν από την όποια φρον-

τίδα και ενασχόληση των συναδέλφων

μας, που δεν κατέχουν την εξειδίκευση

και γνώση στο αντικείμενο».

Προτάσεις που λύνουν προβλήματα

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Τ
ον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι-

στράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΣΚΟΥΜΑ ενημέ-

ρωσε η Ομοσπονδία μας με βάση καταγγελίες

της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Καρδίτσας
για τη συνεχιζόμενη διάθεση αστυνομικού προσω-

πικού αναφορικά με την φύλαξη των χώρων και τη

διάθεση των εμβολίων αντιμετώπισης της πανδημίας

Covid-19. Αφού αναφέρεται στο ιστορικό του θέ-

ματος, προτείνει επανεξέταση των μέτρων: «Κύριε

Αρχηγέ, όλο αυτό το χρονικό διάστημα οι συνάδελ-

φοί μας τόσο της Δ.Α. Καρδίτσας, όσο και των υπο-

λοίπων πέντε πόλεων που επιφορτίστηκαν με τη φύ-

λαξη και τη διανομή των εμβολίων, εκτέλεσαν άρτια

τα καθήκοντά τους με αξιοζήλευτη ευσυνειδησία και

επαγγελματισμό, καταφέρνοντας να ανταποκριθούν

αδιαμαρτύρητα και με απόλυτη επιτυχία σε ότι τους

ανατέθηκε από την πολιτεία μέσω του Αρχηγείου της

Ελληνικής Αστυνομίας. Θεωρώντας ότι οι σημερινές

συνθήκες και όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί επι-

βάλλουν εκ νέου την αναθεώρηση των χώρων φύ-

λαξης και διανομής των εμβολίων, παρακαλούμε

όπως εξετάσετε το ενδεχόμενο η ασφάλεια των χώ-

ρων αυτών και η μεταφορά των εμβολίων προς τους

χώρους αυτούς, να παρέχεται μέσα από συχνή επι-

τήρηση των εποχούμενων περιπολιών ασφάλειας και

τάξης που δραστηριοποιούνται στη περιοχή, πλην

των περιπτώσεων που οι ανωτέρω μεταφορείς οδη-

γοί ζητήσουν αιτιολογημένη συνοδεία».

Επανεξέταση μέτρων φύλαξης εγκαταστάσεων

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Π
ραγματοποιήθηκε (8 Ιουλίου 2022) συνάν-

τηση αντιπροσωπείας μελών του Δ.Σ της

Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννί-
νων με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αν-

τιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Σκούμα, παρουσία του

Προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρη Γερακαράκου.

Στην συνάντηση, η οποία διεξήχθη σε θετικό κλί-

μα αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού, τα θέματα

που θέσαμε ήταν κυρίως α) το ζήτημα της ανέγερ-

σης ενός νέου σύγχρονου Αστυνομικού Μεγάρου,

αναφερόμενοι στις μέχρι τώρα ενέργειές μας, β) το

ζήτημα με τον μεγάλο μέσο όρο ηλικίας των υπη-

ρετούντων Αστυνομικών στο Νομό μας, πολλοί από

τους οποίους (τριψήφιος αριθμός), δύναται να απο-

χωρήσουν λόγω αυτεπάγγελτης αποστρατείας, και

γ) η ανάγκη γενναίας ενίσχυσης της Διεύθυνσής

μας τα επόμενα χρόνια, αρχής γενομένης από τις

έκτακτες μεταθέσεις του Σεπτεμβρίου. 

Ο κ. Αρχηγός, έχοντας εμπεριστατωμένη άποψη

για όσα τεκμηριωμένα και διεξοδικά του επισημάν-

θηκαν, δήλωσε αναφορικά με το κτιριακό ζήτημα

ότι η ανέγερση ενός σύγχρονου Αστυνομικού Με-

γάρου θα συμβάλει καθοριστικά στην βελτίωση των

συνθηκών εργασίας του προσωπικού και κατ' επέ-

κταση των παρεχόμενων Υπηρεσιών προς τους πο-

λίτες του Νομού μας και ότι θα καταβάλει κάθε

προσπάθεια εκ της θέσεώς του για την υλοποίηση

της συγκεκριμένης πρότασης. Όσον αφορά το θέ-

μα του μεγάλου ορίου ηλικίας των υπηρετούντων

στο Νομό μας, αναγνώρισε την ύπαρξη του προ-

βλήματος και δεσμεύτηκε να το εξετάσει διεξοδικά

την περίοδο των έκτακτων μεταθέσεων.

Οι δεσμεύσεις του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας
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ΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Η
καταγγελία στην οποία προέβη δημοσίως η

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνη-
σίας θα διεκδικούσε επάξια μια θέση στο

βιβλίο Γκίνες αν δεν είχε να κάνει με την ατομική

ασφάλεια εκατοντάδων αστυνομικών που μεταφέ-

ρονται σε καθημερινή βάση με ακατάλληλα οχήμα-

τα μεταφοράς προσωπικού!

Αυτό αναφέρει η Ομοσπονδία μας σε έγγραφό

της προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ.

Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, καλώντας τον να πράξει

τα δέοντα:

Το θέμα βεβαίως δεν είναι σημερινό, το γνωρί-

ζουν όλοι σε επιτελικό επίπεδο, καθόσον στο πρό-

σφατο Γενικό Συμβούλιο των 58 Πρωτοβαθμίων

Οργανώσεων της Ομοσπονδίας μας, επισημάνθηκε

με απόλυτο τρόπο και επιζητήθηκε η επίλυσή του,

όχι με οικονομικοτεχνικά κριτήρια, αλλά με γνώ-

μονα την προστασία της ζωής του αστυνομικού.

Δυστυχώς, όπως προκύπτει και από το έγγραφο

του σωματείου μας, η ζωή του αστυνομικού αντι-

μετωπίζεται ως αναλώσιμο είδος αφού δεν διαφαί-

νεται στον ορίζοντα η λήψη της αναγκαίας εκείνης

απόφασης που θα δρομολογεί αλλαγή πλεύσης

ώστε να μην παρατηρείται το ευτράπελο της συγ-

κεκριμένης καταγγελίας: Να διατίθεται υπηρεσιακό

όχημα για την αντιμετώπιση της βλάβης που έχει

υποστεί καθ’ οδόν άλλο όχημα και να μένει κι αυτό

στα μισά του δρόμου… Ούτε σε θεατρική επιθεώ-

ρηση!

Επειδή η απαράδεκτη κατάσταση της μη από-

συρσης της συγκεκριμένης κατηγορίας λεωφορεί-

ων πρέπει άμεσα να λάβει τέλος, σας καλούμε να

μας απαντήσετε σε ποιες ενέργειες θα προβείτε

προκειμένου να ενημερώσουμε το σύνολο του

συνδικαλιστικού μας κινήματος για τις περαιτέρω

αποφάσεις μας.

Άμεση απόσυρση ακατάλληλων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού

Τ
ον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αν-

τιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΣΚΟΥΜΑ ενη-

μέρωσαν δια της Ομοσπονδίας μας οι

Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Λέσβου, Σά-
μου και Χίου για τη διαδικασία ελέγχου της πα-

ράνομης εισόδου στην Ελλάδα υπηκόων τρίτων

χωρών.

«Κύριε Αρχηγέ, η κοινή καταγγελία των Ενώ-

σεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Λέσβου, Σάμου

και Χίου αναφορικά με το ανωτέρω θέμα θα πρέ-

πει να διερευνηθεί ενδελεχώς ώστε, να αποσα-

φηνιστεί πλήρως γιατί δεν εφαρμόζονται οι δια-

τάξεις του αρθ. 159 του Ν. 187/79 που ορίζουν

ρητά ποια αρχή πρέπει να επιληφθεί της προανά-

κρισης και του σχηματισμού της δικογραφίας. Εν

προκειμένω, το Λιμενικό Σώμα θα πρέπει να επι-

λαμβάνεται αυτών των συμβάντων και όχι η Ελ-

ληνική Αστυνομία, όπου σε πολλές όμοιες και

ανάλογες περιπτώσεις στο Ανατολικό Αιγαίο της

έχουν ανατεθεί αυτά τα καθήκοντα με άνωθεν

διαταγή της διοίκησης.

Κύριε Αρχηγέ, Παρακαλούμε όπως, σε συνερ-

γασία με το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος - Ελ-

ληνικής Ακτοφυλακής αποσαφηνιστούν οι σχετικές

αποφάσεις της διοίκησης που επιφέρουν πρόσθετο

έργο στις οικίες Διευθύνσεις Αστυνομίας κατά πα-

ράβαση της κείμενης νομοθεσίας και εις βάρος της

κύριας αποστολής του Οργανισμού μας».

Παράνομη είσοδος στην Ελλάδα υπηκόων τρίτων χωρών

ΣΕΡΡΕΣ

Τ
ον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ.

Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ και την Ηγε-

σία της Ελληνικής Αστυνομίας ενημέρωσε

η Ομοσπονδία αναφορικά με την πρόταση της

Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών για

την επέκταση των ηλεκτρονικών εφαρμογών

που αφορούν στα υπομνήματα οδοιπορικών

εξόδων.

«Κύριε Υπουργέ, δεν χωρά καμία αμφιβολία

ότι η προσφάτως θεσμοθέτηση νέων ηλεκτρο-

νικών εφαρμογών και λειτουργιών για την εξοι-

κονόμηση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού,

όπως π.χ. με τις επιδόσεις δικογράφων και άλ-

λων εγγράφων, δημιούργησε σε όλους αισθή-

ματα αισιοδοξίας και κυρίως αναβάθμισε το

υπηρεσιακό πλαίσιο εργασίας και αποτελεσμα-

τικότητας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Την ίδια ώρα, όπως σας έχουμε επισημάνει,

σειρά υπηρεσιακών διαδικασιών που αφορούν

την διαχείριση, καταγραφή και αποζημίωση της

καθημερινής αστυνομικής εργασίας εξακολου-

θούν να χαρακτηρίζονται από έντονα συμπτώ-

ματα γραφειοκρατίας. Όπως προκύπτει από την

μακροσκελή και εμπεριστατωμένη αναφορά της

Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών για

τα «υπομνήματα οδοιπορικών εξόδων», η όλη

διαδικασία τείνει να εξελιχθεί σε «γάγγραινα»,

ενώ υπάρχουν εύκολες λύσεις για την αντιμε-

τώπιση του προβλήματος.

Παρακαλούμε να εξετάσετε άμεσα τις προτά-

σεις που υποβάλλονται με το επισυναπτόμενο

έγγραφο και δρομολογήσετε ικανοποιητικές

απαντήσεις σε ένα χρόνιο αίτημα του συνδικα-

λιστικού μας κινήματος».

Ηλεκτρονική εφαρμογή και για τα
υπομνήματα οδοιπορικών εξόδων

ΞΑΝΘΗ

Η
Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών
Ξάνθης, στο πλαίσιο επίσκεψης του Πε-

ριφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας &

Θράκης κ. ΜΕΤΙΟΥ Χρήστου, στη πόλη της

Ξάνθης, συναντήθηκε με τον ίδιο, συζητώντας

διάφορα θέματα που απασχολούν τους συνα-

δέλφους και την τοπική κοινωνία. Ένα από τα

θέματα που συζητήθηκαν και ο ίδιος φάνηκε

πρόθυμος και διατεθειμένος να βοηθήσει ήταν

η προμήθεια νέων υπηρεσιακών δικύκλων, κα-

θόσον η Περιφέρεια διαθέτει την δυνατότητα

μέσω προγραμμάτων να προβεί στην προμήθεια

δίκυκλων για την Ελληνική Αστυνομία, με την

προϋπόθεση όμως να αποσταλεί στην Περιφέ-

ρεια σχετικό αίτημα από το Αρχηγείο.

Με βάση το αίτημα αυτό, η Ομοσπονδία κά-

λεσε τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αν-

τιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΣΚΟΥΜΑ όπως

συνταχθεί με το ανωτέρω αίτημα και αποσταλεί

αρμοδίως στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακε-

δονίας & Θράκης. 

Επίσης, η Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομι-

κών Ξάνθης ζήτησε να επισπευσθούν οι διαδι-

κασίες περαίωσης του διαγωνισμού αναφορικά

με την προμήθεια ελαστικών υπηρεσιακών οχη-

μάτων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης που άπτε-

ται της οδικής και όχι μόνο ασφάλειας του

αστυνομικού προσωπικού που επιχειρεί καθη-

μερινά κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Προμήθεια δίκυκλων και
ελαστικών

ΞΑΝΘΗ - ΡΟΔΟΠΗ

Ο
ι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις Ξάνθης
και Ροδόπης με σχετικό έγγραφό τους

αιτούνται την τροποποίηση των διατα-

γών του Ιδρύματος Μέριμνας και Αριστείας Ελ-

ληνικής Αστυνομίας, αναφορικά με την δυνα-

τότητα φιλοξενίας των τέκνων αστυνομικών των

οικείων Διευθύνσεων Αστυνομίας στις κατα-

σκηνώσεις του Δήμου Παγγαίου κατά την τρέ-

χουσα περίοδο αντί αυτής της Μάκρης του Δή-

μου Αλεξανδρούπολης.

Με βάση αυτό, η Ομοσπονδία απευθύνθηκε

στον Πρόεδρο του Ιδρύματος Υποστράτηγο κ.

Δημήτριο ΠΑΝΤΕΛΗ τονίζοντας ότι το συνδικα-

λιστικό μας κίνημα αναμένει την άμεση θεσμική

του παρέμβαση για την οριστική διευθέτηση του

αιτήματος. Επειδή οι λόγοι που προβάλλονται

είναι απολύτως εύλογοι και δίκαιοι παρακαλού-

με όπως, αυτοί αξιολογηθούν και υιοθετηθούν

πλήρως ώστε, να παύσει κάθε έννοια διακριτής

αντιμετώπισης που δεν συνάδει με την ευαίσθη-

τη ηλικία των παιδιών μας τα οποία θα πρέπει

να τυγχάνουν ομοίως ίσης αντιμετώπισης και

ανάλογης ποιοτικής παροχής υπηρεσιών με σε-

βασμό, και κατάλληλες συνθήκες διαμονής

όπως αρμόζει μετά από μια δύσκολη εκπαιδευ-

τική χρονιά για όλη την αστυνομική οικογένεια.

Φιλοξενία τέκνων αστυνομικών
στις κατασκηνώσεις 

Δήμου Παγγαίου

ΒΟΙΩΤΙΑ

Σ
οβαρές καταγγελίες από την Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Βοιωτίας,

αναφορικά με τις μετακινήσεις - αποσπά-

σεις συναδέλφων μας εντός της οικείας Διεύ-

θυνσης Αστυνομίας, με αδιαφανή κριτήρια και

μάλιστα πριν από την τοποθέτηση των 8 μετα-

τιθεμένων στη Δ.Α. Βοιωτίας, στο πλαίσιο των

αποφάσεων των Υπηρεσιακών συμβουλίων, αλ-

λά και των δεσμεύσεων της Γενικής Περιφερει-

ακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδος

περί μη συνέχισης των μετακινήσεων υπό τη

μορφή αποσπάσεων.

Το σχετικό έγγραφο υποβλήθηκε στην ηγεσία

με την επισήμανση ότι πρέπει να εξετασθούν εν-

δελεχώς και άμεσα ώστε να παύσει κάθε ίχνος

εσωτερικής αναστάτωσης, πρωτίστως δε, κάθε

υπόνοια σπίλωσης του Σώματος και των στελε-

χών του. Γίνεται αντιληπτό ότι αυτή η κυοφο-

ρούμενη κατάσταση ουδόλως συμβάλλει στην

εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και ιδίως

αυτών που αποτελούν την αιχμή του δόρατος

κατά της εγκληματικότητας.

«Η τοπική ηγεσία οφείλει να λαμβάνει τις

σχετικές αποφάσεις ενεργώντας υπό το φως

των αρχών της χρηστής διοίκησης και της ανα-

λογικότητας, με σκοπό την επίτευξη δίκαιης

ισορροπίας μεταξύ αφενός των υπηρεσιακών

αναγκών και των καλώς εννοούμενων συμφε-

ρόντων των συναδέλφων. Στη στάθμιση αυτή,

ουδεμία θέση έχουν, παράγοντες, εκτός του θε-

σμού της Αστυνομίας. ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ Η ΕΝΩΣΗ

ΜΑΣ!» σημειώνεται επίσης στο έγγραφο του

σωματείου μας.

Μετακινήσεις - αποσπάσεις
αστυνομικού προσωπικού
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Σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες

βρίσκονται σε εξέλιξη και η Π.Ο.ΑΣ.Υ.

δίνει το στίγμα της συμμετέχοντας στη δημόσια

διαβούλευση έως το τελικό στάδιο της ψήφισης

των σχετικών ρυθμίσεων. Από την άνοιξη και

διαρκούντος του καλοκαιριού, ο πρόεδρος της

Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρης Γερακαράκος μετέ-

φερε την αγωνία του αστυνομικού προσωπικού

τόσο σε αρμόδιους υπουργούς όσο και ενώπιον

των βουλευτών των αρμοδίων Διαρκών επιτρο-

πών της Βουλής για θέματα όπως, η ηλεκτρονι-

κή επέκταση σημαντικών αστυνομικών λειτουρ-

γιών, η απαλλαγή από τα πάρεργα, οι μεταγωγές

στη νησιωτική χώρα, η αναβάθμιση της εκπαί-

δευσης, η αύξηση των νυχτερινών ωρών απα-

σχόλησης κλπ. Με τη βοήθεια των θεσμοθετη-

μένων επιτροπών εργασίας, η Π.Ο.ΑΣ.Υ. παρου-

σιάζει τεκμηριωμένο λόγο, πείθοντας για το δί-

καιο των προτάσεών της.

Οι συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου
των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων, δυο

φορές ήδη το 2022 και η τακτικότερη συνε-
δρίασή τους στο εξής, σύμφωνα και με την από-
φαση του συνεδριακού μας σώματος, δίνουν νέα
πνοή στην καθημερινή δράση της Ομοσπονδίας
και γενικότερα του συνδικαλιστικού μας κινή-
ματος. Το πλούσιο διεκδικητικό μας πλαίσιο
απαιτεί τη συστράτευση όλων σε ένα κοινό μέ-
τωπο που θα αφήνει πίσω του στείρες αντιπα-
ραθέσεις. Απαιτείται σοβαρότητα και στοχευμένη
δράση. Καλοδεχούμενες οι προτάσεις και οι ιδέ-
ες για τον εμπλουτισμό του αγώνα μας.

Η σημαντική νομοθέτηση της διαδικα-

σίας των ακούσιων νοσηλειών φέρει τη

σφραγίδα της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και πρέπει να αναγνω-

ρισθεί από όλους η προσπάθεια που καταβλή-

θηκε μέχρι και την τελευταία στιγμή από το προ-

εδρείο μας. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος αλλά

έχουμε ακόμα πολύ δρόμο για να εφαρμοστεί

σε όλη του την έκταση. Ήδη Πρωτοβάθμιες Ορ-

γανώσεις, αποτυπώνουν τα προβλήματα και

διεκδικούν και σε τοπικό επίπεδο να υπάρξει

ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών. Τα αρ-

μόδια υπουργεία επίσης, οφείλουν να ολοκλη-

ρώσουν τις εκκρεμότητες ώστε να υπάρξουν οι

αναγκαίες δομές, ειδικά οχήματα κλπ.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, που όπως
όλα δείχνουν θα έχει διάρκεια και τε-

ράστια κόστη σε ανθρώπινο κεφάλαιο, υποδο-
μές και υπηρεσίες, δείχνει τις καταστροφικές
του συνέπειες και στη χώρα μας. Η ενεργειακή
κρίση γονατίζει τα νοικοκυριά και ο φόβος για
επισιτιστική κρίση διάχυτος. Η πείνα και η
φτώχεια, κάκιστοι σύμβουλοι, όταν η χώρα έχει
αφήσει πίσω της μια δεκαετία παρατεταμένης
οικονομικής κρίσης- και μάλιστα εν μέσω παν-
δημίας-, όπου για άλλη μια φορά αναδείχθηκε
σε όλο του το μεγαλείο ο ρόλος της Ελληνικής
Αστυνομίας. Καιρός η πολιτεία και ιδίως η κυ-

βέρνηση να ανταποκριθεί εμπράκτως στο κα-
θολικό μας αίτημα για αναγνώριση της προ-
σφοράς και της θυσίας του ανθρώπινου δυ-
ναμικού της Ελληνικής Αστυνομίας μας.

Το χάρο με τα μάτια τους είδαν οι συ-

νάδελφοί μας στους Αγίους Αναργύρους

όταν ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον τους ενώ

προσπαθούσε να διαφύγει και να σβήσει τα ίχνη

του, μετά το μακελειό που είχε προκαλέσει σε

άλλο φονικό επεισόδιο στα Πατήσια. Ευτυχώς,

τα αντανακλαστικά και η εμπειρία τους, ήταν ο

καλύτερος σύμμαχός τους την πιο κρίσιμη στιγ-

μή της περιπολίας και βγήκαν νικητές. Με την

ελπίδα ότι οι αρμόδιοι θα βγάλουν τα συμπερά-

σματά τους, εκφράζουμε την απεριόριστη εκτί-

μησή μας και αλληλεγγύη μας στους τραυματι-

σμένους συναδέλφους μας.

( )

ΑΤ-ΑΞΙΕΣ
Θεσμοθέτηση της επικινδυνότητας σημαίνει 

θωράκιση του αστυνομικού από κάθε κίνδυνο

Στην ακρίβεια λέμε ΟΧΙ
είπαν &

έγραψαν

«Η αστυνομία ήταν εκεί που έπρεπε,
δίπλα στους πολίτες, 
έκανε τη δουλειά της όπως έπρεπε.
Θέλω να εκφράσω κι εγώ τις ευχές
μου στους τραυματίες αστυνομικούς
για ταχεία ανάρρωση».

Ιωάννα Γκελεστάθη
Τομεάρχης Προστασίας Πολίτη,
της Νέας Δημοκρατίας 

«Η αστυνομία είναι εδώ από την
πρώτη στιγμή και θα κάνει ό,τι
χρειάζεται για να βρει τους ενόχους
(της εμπρηστικής ενέργειας στο
Reak group) και να τους παραδώσει
στη δικαιοσύνη».

Παναγιώτης Θεοδωρικάκος
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

εκΚΕΝΤΡΙκός
ΣΟΚ ΚΑΙ ΔΕΟΣ

Σ
ειρά αλλεπάλληλων εγκληματικών επιθέσε-

ων εναντίον αστυνομικών αλλά και ενό-

πλων συγκρούσεων με επικίνδυνους κακο-

ποιούς, επαναφέρουν στο προσκήνιο τη διαχρο-

νική ολιγωρία της πολιτείας όσον αφορά την ου-

σιαστική θωράκιση του αστυνομικού λειτουργή-

ματος στη χώρα μας.

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα με συνέπεια και

σεβασμό τόσο στον αστυνομικό θεσμό όσο και

στο ανθρώπινο δυναμικό που τον υπηρετεί και τον

στηρίζει με βαρύ φόρο αίματος, έγκαιρα έχει ανα-

δείξει τα κενά σε θεσμικό και επιχειρησιακό επί-

πεδο, απαιτώντας από την πολιτεία τη λήψη των

αναγκαίων αποφάσεων ώστε ο Έλληνας και η Ελ-

ληνίδα αστυνομικός όχι μόνο να αισθάνονται αλ-

λά και να είναι ασφαλείς σε κάθε τους υπηρεσιακή

ενέργεια και ανταπόκριση.

Αποκορύφωμα αυτής της διεκδικητικής διαδι-

κασίας αποτελεί η συμφωνία της Ομοσπονδίας

μας με τα αρμόδια Υπουργεία Προστασίας του

Πολίτη και Οικονομικών για τη θεσμοθέτηση της

επικινδυνότητας της εργασίας. Είναι μια καταλυ-

τική προσπάθεια για την αντιμετώπιση χρόνιων

προβλημάτων που πρακτικά θα απαντήσει –πέρα

από την έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς

του αστυνομικού προσωπικού- σε όλα εκείνα τα

ελλείμματα που γεννούν την ανασφάλεια και αυ-

ξάνουν την έκθεσή του σε ποικιλώνυμους κινδύ-

νους και απειλές.

Η Ομοσπονδία μας αναμένει να γίνουν πράξη οι

δεσμεύσεις της κυβέρνησης, βάσει των χρονοδια-

γραμμάτων που έχουμε καθορίσει. Η χρηματοδό-

τηση του φορέα έχει ήδη εξασφαλιστεί στον κρα-

τικό προϋπολογισμό ώστε να γίνουν οι αναγκαίες

μελέτες. Αναμένουμε το τελικό αποτέλεσμα να εί-

ναι επ’ ωφελεία του αστυνομικού προσωπικού και

της Ελληνικής Αστυνομίας ώστε και η αποτελεσμα-

τικότητά τους να ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις

και τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.

Ευελπιστούμε ότι τα πρόσφατα συμβάντα, κατά

οποία οι δύο συνάδελφοί μας τραυματίστηκαν

σοβαρά, θα οδηγήσουν κάθε αρμόδιο στην ορι-

στική επίλυση των όποιων εκκρεμοτήτων ώστε το

ταχύτερο δυνατόν να υπάρξει θετική κατάληξη –

επίλυση πολλών άλλων χρόνιων αιτημάτων μας.

Με δεδομένη τη συμπαράσταση και στήριξή μας

στους τραυματισθέντες αστυνομικούς, ευχόμαστε

ταχεία επάνοδο στις Υπηρεσίες τους, επισημαί-

νοντας προς πάσα κατεύθυνση ότι το συνδικαλι-

στικό μας κίνημα θα συνεχίσει ανεπηρέαστα να

διεκδικεί την πλήρη ικανοποίηση των δίκαιων αι-

τημάτων του, όπως αυτά έχουν ψηφιστεί από τα

αρμόδια συνδικαλιστικά μας όργανα.

Μετά την αδιαμφισβήτητη επιτυχία της Ομο-

σπονδίας με την θεσμοθέτηση και εφαρμογή του

νέου βαθμολογίου, που κρίνεται στην πράξη πλέ-

ον πόσους και πόσες συναδέλφους/σες ευνοεί,

αγωνιζόμαστε και για άλλες σημαντικές κατακτή-

σεις, για τις οποία έχουμε αποσπάσει συγκεκρι-

μένες υπουργικές δεσμεύσεις. 

Σοκ και δέος από τις φωτογραφίες του διαστημικού τηλεσκοπίου της ΝΑΣΑ. Μια νέα
σελίδα για την έως τώρα αντίληψη του Σύμπαντος αναμένει τους επιστήμονες και ένας
αξεπέραστος (;) θησαυρός γνώσεων θα μετατραπεί σε νέες ενδεχομένως εφαρμογές.
Άραγε, θα αποβούν όλα αυτά και πότε, ωφέλημα στην καθημερινότητα της ανθρωπότητας
στον πλανήτη ΓΗ που αισίως οσονούπω θα μετρά πάνω από 8.000.000.000 κατοίκους;


