Παναγιώτης ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ:
Αποδεσμεύουμε 1.500 αστυνομικούς
 10
από τη διανομή δικογράφων

www.poasy.gr

Μάρτιος-Απρίλιος 2022
Τεύχος 147 / Κ3077
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Κυρίαρχο θέμα του 32ου τακτικού συνεδρίου
η αναγνώριση της επικινδυνότητας
της εργασίας του αστυνομικού.
Το σύνθημα του συνεδρίου «Ζούμε με τον κίνδυνο»
μένει πλέον να αποκτήσει «σάρκα και οστά»
με συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις
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ΣΑΝΓΚΑΗ

Οι τοπικές αρχές για να σταματήσουν τη μετάδοση της πανδημίας Covid-19 στη μεγαλύτερη πόλη της Κίνας εφάρμοσαν τακτικές μηδενικής ανοχής,
προκαλώντας ασφυκτικές καταστάσεις σε εκατομμύρια Κινέζους.

Συναδέλφισσες,
συνάδελφοι
Αφήνοντας πίσω μας το 32ο
τακτικό συνέδριο της
Ομοσπονδίας μας,
εισερχόμαστε στην περίοδο
της υλοποίησης των
αποφάσεών του με πνεύμα
ενότητας και συνεργασίας.
Κρίσιμες αποφάσεις, μετά και
την τροποποίηση του
Καταστατικού με βάση τις νέες
νομοθετικές ρυθμίσεις για την
εκλογή των οργάνων με το
ενιαίο ψηφοδέλτιο κλπ, για να
εφαρμοστούν, απαιτούν από
όλους μας σοβαρότητα και
αποφασιστικότητα. Το
μνημόνιο συνεργασίας του
Υπουργείου με το
νεοσυσταθέν Κέντρο Έρευνας
Υγείας και Ασφάλειας της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. για τη θεσμοθέτηση
της επικινδυνότητας της
εργασίας, είναι μια σημαντική
κατάκτηση για περαιτέρω
δράσεις.

Έκδοση της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Αστυνομικών
Υπαλλήλων που έχει
στις τάξεις της 58 πρωτοβάθμιες
οργανώσεις και 40.000 μέλη

Μνημόνιο συνεργασίας του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη με το νεοσυσταθέν Κέντρο
Έρευνας Υγείας και Ασφάλειας της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

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».

πεγράφη στις 21 Μαρτίου 2022, μεταξύ του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ και του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ, μνημόνιο συνεργασίας του
Υπουργείου με το νεοσυσταθέν Κέντρο Έρευνας
Υγείας και Ασφάλειας της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Στη τελετή υπογραφής του μνημονίου εκτός του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ
και του Προέδρου της Ομοσπονδίας κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ,
παρευρέθησαν ο Οργανωτικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας κ. Σπυρίδων ΛΙΟΤΣΟΣ και εκ μέρους του
Δ.Σ. του Κ.Ε.Υ.Α. - Π.Ο.ΑΣ.Υ. ο Γενικός Γραμματέας
του φορέα κ. Ιωάννης ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ και το μέλος κ.
Γεώργιος ΨΑΛΙΔΑΣ.
Με την δημιουργία του Κ.Ε.Υ.Α. και με το μνημόνιο
συνεργασίας μπαίνουν τα θεμέλια ουσιαστικής διεκδίκησης, για πρώτη φορά με τρόπο σύγχρονο, επιστημονικά τεκμηριωμένο αντίστοιχο των σύγχρονων απαιτήσεων, του διαχρονικού αιτήματος του συνδικαλιστι-
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κού μας κινήματος για αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Το Μνημόνιο Συνεργασίας, μεταξύ άλλων προβλέπει:
α) Την πραγματοποίηση κάθε είδους επιστημονικής
μελέτης και έρευνας, που σχετίζεται με την τεκμηρίωση
και την αναγνώριση του επικίνδυνου και ανθυγιεινού
χαρακτήρα του επαγγέλματος του αστυνομικού, την
τυποποίηση με επιστημονικούς όρους επαγγελματικών
κινδύνων και νόσων, που πλήττουν τους αστυνομικούς
καθώς και την ανάπτυξη επιστημονικών εργαλείων και
μέσων για την αντιμετώπιση της ψυχικής και σωματικής καταπόνησης του αστυνομικού, εξαιτίας των συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος.
β) Τη διασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος για τους υπηρετούντες στην Αστυνομία και
την διάγνωση των επαγγελματικών κινδύνων και νόσων, που πλήττουν τους αστυνομικούς.
Με την εξέλιξη αυτή, διασφαλίζεται τόσο η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Οικονομικών της λειτουργίας

του Κέντρου Έρευνας Υγείας, Ασφάλειας της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
(Κ.Ε.Υ.Α. - Π.Ο.ΑΣ.Υ.) και του επιστημονικού έργου που
θα διεξαχθεί από αυτό για την τεκμηρίωση του αιτήματός μας, όσο και η αδιαμφισβήτητη αποδοχή των συμπερασμάτων και των θέσεων της Ομοσπονδίας μας.
Στο πλαίσιο διαλόγου με την Πολιτική και Φυσική
Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, θα ληφθούν στη
συνέχεια οι αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες για
την αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας,
αλλά και άλλες εναλλακτικές μορφές δράσεων, με
σκοπό την αποτροπή των επαγγελματικών κινδύνων
(σωματικών και ψυχικών) των υπηρετούντων στην Ελληνική Αστυνομία.
Στόχος μας, όπως είχαμε επισημάνει και ενόψει του
32ου Πανελλαδικού μας Συνεδρίου, είναι η υποβολή
μιας ολοκληρωμένης πρότασης, λαμβάνοντας υπόψη
τα δεδομένα του ειδικού μισθολογικού, ασφαλιστικού
και συνταξιοδοτικού πλαισίου που διέπει όλο το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς διακρίσεις
και αποκλεισμούς.

Μήνυμα για
την εργατική Πρωτομαγιά

Η ατζέντα του μήνα
03-03-22
Θεματική ημερίδα με θέμα – προτροπή:
«Ελάτε να δημιουργήσουμε μια αλυσίδα
πρόληψης, στήριξης και προστασίας των θυμάτων βίας, κάθε μορφής!»

21-03-22
Μεταξύ του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ και του
Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Αστυνομικών Υπαλλήλων κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ, υπεγράφη το μνημόνιο συνεργασίας για το νεοσυσταθέν Κέντρο Έρευνας
Υγείας και Ασφάλειας της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

23-03-22
Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, στην
τελευταία, πριν από το 32ο πανελλαδικό συνέδριο, με θέματα την έγκριση του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού, την έγκριση του Οικονομικού Προϋπολογισμού,
την πρόταση για τη θεσμοθέτηση της επικινδυνότητας της εργασίας, την τροποποίηση
άρθρων του ισχύοντος Καταστατικού της
Ομοσπονδίας κ.λπ.

29 & 30-03-22
Ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία οι διήμερες εργασίες του 32ου τακτικού πανελλαδικού συνεδρίου της Ομοσπονδίας, κυρίαρχο
θέμα του οποίου ήταν η αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας του αστυνομικού.

φετινή επέτειος του αιματοβαμμένου ξεσηκωμού των
εργατών του Σικάγου
πριν από 136 χρόνια, το Μάιο του
1886, έρχεται για
άλλη μια φορά να
μας υπενθυμίσει πόσο επίκαιρα είναι τα
μηνύματα εκείνης
της εξέγερσης, αλλά
και πόσο σημαντική
είναι η καθιέρωση
των πρωτομαγιάτικων εκδηλώσεων
διεθνώς, ως αγώνων
τιμής και μνήμης των
νεκρών απεργών του
παγκόσμιου συνδικαλιστικού κινήματος.
Φέτος, η 1η του Μάη, βρίσκει ξανά τους εργαζόμενους στο δρόμο των αγώνων όχι μόνο
για τη διάσωση των κατακτήσεών τους, αλλά
και για τη διαφύλαξη του αγαθού της ειρήνης
που απειλείται όσο ποτέ άλλοτε μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, εξαιτίας της ρωσικής εισβολής
στην Ουκρανία.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα έχει δώσει
σκληρούς αγώνες για την εξασφάλιση τόσο
ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης των
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Υπεγράφη από τον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ και
δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ Β΄ 1651), η τροποποίηση
της υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/1/105-α΄από 276-2019 Υπουργικής Απόφασης με την οποία
δίνεται η δυνατότητα ένταξης νέων μελών
στον Κλάδο Υγείας.

Ολόκληρος ο
κόσμος είχε πει
κάποτε όχι στο
φασισμό, όχι πια
πόλεμος, αλλά
απ΄ ό,τι
φαίνεται, αυτό
ήταν τελικά μια
ουτοπία αφού
κυριάρχησαν
ξανά τα ίδια είτε
άλλα,
γενεσιουργά των
πολέμων,
συμφέροντα.

13-04-22

18-04-22
Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας με θέματα Ημερήσιας Διάταξης
την ενημέρωσή του εκ μέρους της Εκτελεστικής Γραμματείας και το «εξώδικο» που εστάλη από μέλη του Δ.Σ. προς την Π.Ο.ΑΣ.Υ.

21-04-22
Ανακοινώθηκαν οι θέσεις κατώτερων αξιωματικών για τις Τακτικές Μεταθέσεις του
έτους 2022 με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια).

Ελλήνων και Ελληνίδων Αστυνομικών όσο και
ενός πιο αποτελεσματικού και φιλικού προς
τους συμπολίτες μας αστυνομικού συστήματος
τάξης και ασφάλειας.
Τα επιτεύγματα αυτά, όμως, τα τελευταία
χρόνια δοκιμάστηκαν λόγω της οικονομικής
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

συνεχίζουμε
να
αγωνιζόμαστε για
ένα καλύτερο αύριο. Καλούμε την
Κυβέρνηση να σεβαστεί όσα με
αγώνες και θυσίες
έχει πετύχει διαχρονικά το συνδικαλιστικό μας κίνημα, λαμβάνοντας
ουσιαστικές αποφάσεις για συνθήκες αξιοπρεπούς
εργασίας και διαβίωσης του ανθρώπινου δυναμικού της Ελληνικής
Αστυνομίας, αλλά
και για πολιτικές
ευημερίας και ανάπτυξης ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας. Το ελπιδοφόρο για όλους μας
μέλλον, οικοδομείται με γνώμονα την κατοχύρωση της ειρηνικής 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.

Χιούμορ... του Δημήτρη Χαντζόπουλου

12-04-22

Οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας και
Ενόπλων Δυνάμεων με κοινή ανακοίνωσή
τους διευκρινίζουν ότι εγκαίρως είχαν ζητήσει από τους αρμόδιους Υπουργούς να μην
εξαιρεθούν τα Σώματα Ασφαλείας και οι
Ένοπλες Δυνάμεις από την επίσπευση της
καταβολής της μισθοδοσίας, ενόψει των
εορτών του Πάσχα, πράγμα το οποίο και έγινε αφού αυτό θα εφαρμοστεί σε όλο το δημόσιο τομέα, αλλά και για τους χιλιάδες συνταξιούχους, όπως τους είχε διαβεβαιώσει ο
Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ.

3

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μάρτιος-Απρίλιος 2022 ΝέαΑστυνομία

“

Εάν κάποιος
πιστεύει ότι η αγάπη
και η ειρήνη είναι κλισέ
που τα αφήσαμε πίσω στη
δεκαετία του ‘60,
αυτό είναι πρόβλημά του.
Αγάπη και Ειρήνη
είναι αιώνιες αξίες.

Τζον Λένον

”

Εμπλουτίζονται οι παροχές του Κλάδου Υγείας
ας ενημερώνουμε ότι μετά την υπ’ αριθ.
55/28, από 22-12-2021, απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και
την έγκριση της εκπονηθείσας αναλογιστικής μελέτης του Κλάδου Υγείας του, τόσο από το
Υπουργείο Εργασίας, όσο και από το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, υπεγράφη από τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ δημοσιεύτηκε στην Eφημερίδα
της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 1651), η τροποποίηση
της υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/1/105-α΄από 27-62019 Υπουργικής Απόφασης με την οποία δίνεται
η δυνατότητα ένταξης νέων μελών σε αυτόν, καθώς και θέσπιση νέων παροχών.
Ειδικότερα, μετά από τις προτάσεις της
Π.Ο.ΑΣ.Υ., καθώς και τη στήριξη του συνόλου του
συνδικαλιστικού κινήματος, με την παραπάνω
υπογραφείσα Απόφαση τροποποιούνται οι προϋποθέσεις ένταξης στον ως άνω Κλάδο έτσι ώστε
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οι εν ενεργεία αστυνομικοί υπάλληλοι, που είναι
ασφαλισμένοι στους τομείς της τέως Χωροφυλακής, να έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ένταξης, με χρόνο υπηρεσίας που δεν ξεπερνά τα δεκαπέντε (15) έτη, αντί των δέκα (10) ετών που
ισχύει μέχρι τώρα.
Επίσης, εμπλουτίζονται, χωρίς να πραγματοποιείται
καμία αύξηση στη μηνιαία κράτηση των συναδέλφων, οι χορηγούμενες ειδικές οικονομικές παροχές,
όπως η κάλυψη του εμβολιασμού των ανηλίκων έμμεσα ασφαλισμένων του Κλάδου κατά της μηνιγγίτιδας, η χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ασφαλισμένων του με νοσηλεία σε ιδιώτη πάροχο κ.ά.
Επιπλέον, ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από το
Δ.Σ. του Ταμείου μας η έκδοση αναλυτικής εγκυκλίου, η οποία θα αποσταλεί, μέσω POL, σε όλες
τις Υπηρεσίες και θα περιλαμβάνει τη διαδικασία, τα
δικαιολογητικά και τα έντυπα των αιτήσεων για όλες
τις παροχές (νέες και παλαιές) του προαναφερόμε-

νου Κλάδου, καθώς και τη δυνατότητα προαιρετικής ένταξης των νέων μελών, ασφαλισμένων στα
Ταμεία της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής.
Ειδικότερα, η εγκύκλιος θα αναφέρεται στην
απευθείας κάλυψη της φαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων στον Κλάδο Υγείας με
τους συμβεβλημένους του Φαρμακευτικούς Συλλόγους, ενώ θα περιγράφεται η διαδικασία και τα
δικαιολογητικά για την κάλυψη της εν λόγω παροχής και σε μη συμβεβλημένους Φαρμακευτικούς Συλλόγους. Επίσης, η εγκύκλιος θα περιέχει
για κάθε άλλη παροχή του Κλάδου, νέα και παλαιά, τα έντυπα των αιτήσεων και τα αντίστοιχα
δικαιολογητικά που απαιτούνται, λ.χ. στη αποζημίωση για τη χορήγηση του εμβολίου κατά της
Μηνιγγίτιδας Β΄, θα προβλέπεται, πέραν της αιτήσεως, ιατρική βεβαίωση του παιδιάτρου, απόδειξη αγοράς φαρμάκου, ασφαλιστική ικανότητα
αιτούντος κ.ο.κ.
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Πορευόμαστε ενωτικά, με μοναδικό μέλημα
τη θετική έκβαση των διεκδικήσεών μας
υνεδρίασε στις 18 Απριλίου
2022, το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ομοσπονδίας με θέματα
Ημερήσιας Διάταξης την ενημέρωσή
του εκ μέρους της Εκτελεστικής Γραμματείας και το «εξώδικο» που εστάλη
από μέλη του Δ.Σ. προς την Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Στο μικρό χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από το τελευταίο, 32ο Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας, το
Δ.Σ. δρομολογεί την υλοποίηση των
συνεδριακών αποφάσεων με στόχο
την επίλυση χρονιζόντων αιτημάτων
μας, με κυρίαρχο αυτό της θεσμοθέτησης της επικινδυνότητας της εργασίας. Το ίδιο διάστημα, καταγράφουμε
τη διεύρυνση των δικαιούχων του
Κλάδου Υγείας του ΤΑΠΑΣΑ, καθώς
και των υπηρεσιών που παρέχονται
από το Ταμείο, θέμα για το οποίο θα

Σ

υπάρξουν λεπτομερέστερες ανακοινώσεις. Σε ό,τι αφορά, γενικότερα τα επιχειρησιακά σχέδια δράσης του ΤΑΠΑΣΑ, το ΜΤΣ και άλλα ερωτήματα που
τέθηκαν από μέλη του Δ.Σ., θα δοθεί η
δυνατότητα ευρύτερης ενημέρωσης
από τους εκπροσώπους των Ταμείων,
στο επικείμενο Γενικό Συμβούλιο των
Πρωτοβαθμίων Ενώσεων της Ομοσπονδίας μας, τον προσεχή Μάιο.
Στη συνεδρίαση, επίσης, συζητήθηκε γραπτό αίτημα του Προέδρου του
«Χαμόγελου του Παιδιού» κ. Κώστα
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ προς την Ομοσπονδία μας, με το οποίο ζητείται η συνδρομή μας στην κάλυψη των αναγκών ρουχισμού 110 παιδιών που φιλοξενούνται σε διάφορες δομές του
Οργανισμού. Η συνδρομή της Ομοσπονδίας μας, αποφασίστηκε ομό-

φωνα να παρασχεθεί προς τον μη
κερδοσκοπικό αυτό φορέα, καταδεικνύοντας για άλλη μια φορά το πνεύμα συνεργασίας αλλά και κοινωνικής
ευαισθησίας που μας διακρίνει.
Τέλος, αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσε και το «εξώδικο» τριών Πρωτοβαθμίων Ενώσεων (Νοτιοανατολικής Αττικής, Γρεβενών και Ζακύνθου) και τριών μελών του Δ.Σ., με αντικείμενο την τροποποίηση του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, το οποίο
θυροκολλήθηκε στα κλειστά γραφεία
της Ομοσπονδίας ανήμερα του 32ου
Συνεδρίου (29/03/2022) και το
Προεδρείο έλαβε γνώση αυτού μετά
τη λήξη των εργασιών του.
Όπως τονίστηκε από τον Πρόεδρο
της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, πρόκειται για μια εν κρυπτώ

ενέργεια, που δεν συνάδει με τη λειτουργία του συνδικαλιστικού μας κινήματος και τους Κώδικες δεοντολογίας που το διέπουν, καθόσον οι υπογράφοντες το εξώδικο αποσιώπησαν
την πράξη τους στο συνέδριο, παρακάμπτοντας τη δημοκρατική διαδικασία του δημόσιου διαλόγου και της
κρίσης των συνέδρων, για τις όποιες

προτάσεις τους.
Με βάση και τα διδάγματα από τις
ατέρμονες και αναποτελεσματικές δικαστικές αντιδικίες του παρελθόντος
για οργανωτικά ζητήματα, οφείλουμε
όλοι να πορευόμαστε ενωτικά, με σεβασμό στους αγώνες μας και με μοναδικό μέλημα τη θετική έκβαση των
διεκδικήσεών μας.

Χαιρετισμός της Ομοσπονδίας στις εργασίες
της Ημερίδας της ΕΑΥΘ για την οπαδική βία
διαχρονικά νοσηρή κατάσταση που επικρατεί στον χώρο των ελληνικών γηπέδων -η οποία εσχάτως οδήγησε στη δολοφονία του 19χρονου Άλκη στη Θεσσαλονίκηήταν το φλέγον ζήτημα που συζητήθηκε στην
Ημερίδα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Grand Hotel Palace».
Τις εργασίες της Ημερίδας άνοιξε ο Πρόεδρος
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, κ. Θεόδωρος Τσαϊρίδης.
Εν συνεχεία, χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, κ. Γρηγόριος Γερακαράκος, ο
τότε Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου
Ελλάδος, Αντιστράτηγος κ. Κωνσταντίνος Σκούμας, και μέσω βιντεοσκοπημένων μηνυμάτων, ο
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας-Θράκης, κ. Σταύρος Καλαφάτης.
Με τις τοποθετήσεις τους, οι ομιλητές μετέφεραν στους παρευρισκομένους την πολύχρονη
εμπειρία τους, απόρροια των καίριων θέσεων
που κατέχουν ή κατείχαν, και φώτισαν κάθε διάσταση του κοινωνικού φαινομένου της βίας στα
γήπεδα. Μάλιστα, οι εισηγητές δεν αρκέστηκαν
στη θεωρητική προσέγγιση του ζητήματος και
προχώρησαν στην κατάθεση μιας σειράς προτάσεων για την εξυγίανση του αθλητισμού, τονίζοντας ότι η οργανωμένη πολιτεία πρέπει να
επιδείξει στιβαρή στάση χωρίς παλινωδίες και
καθυστερήσεις.
Κατά την ομιλία του, ο πρόεδρος της Ομο-
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σπονδίας μας, σημείωσε ότι «η Θεσσαλονίκη,
δυστυχώς, έχει βιώσει πολύ δυσάρεστες καταστάσεις. Γι’ αυτό άλλωστε είμαστε σήμερα εδώ.
Ανάλογες συζητήσεις έχουν γίνει και στο παρελθόν με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας και της
Ένωσής σας. Άλλωστε, είναι γνωστός ο αγώνας
που δίνουμε για να αντιμετωπίσουμε τη βία από
όπου κι αν προέρχεται. Μια βία που στρέφεται
όχι μόνο κατά της αστυνομίας, αλλά και εναντίον της ίδιας της κοινωνίας. Έχει βαθιά κοινωνικά αίτια και όσο αυτά δεν εντοπίζονται για να
θεραπευτούν, εμείς οι αστυνομικοί θα καλούμαστε να παρεμβαίνουμε, άλλοτε προληπτικά και
άλλοτε κατασταλτικά. Με βαρύ φόρο αίματος
πολλές φορές.
Εγώ δεν θα επεκταθώ σε αυτά -θα μιλήσουν
εκτενέστερα οι διακεκριμένοι ομιλητές- δεν
μπορώ όμως να μην επισημάνω τη χρονική συγκυρία, κατά την οποία είμαστε αναγκασμένοι να
ξαναδούμε την αντεγκληματική πολιτική για την
επίλυση του προβλήματος.
Πριν καλά - καλά βγούμε από την οικονομική
κρίση και τα μνημόνια, ενέσκηψε η υγειονομική
κρίση. Και πριν βγούμε από την υγειονομική
κρίση, μας χτύπησε η ενεργειακή κρίση. Και τώρα, η γεωστρατηγική κρίση, με κάποιες πολεμικές κραυγές να απλώνονται στην Ευρώπη. Όλα
αυτά συνθέτουν ένα ρευστό περιβάλλον, που
απειλεί την κοινωνική συνοχή, πυροδοτεί φαινόμενα έντασης και βίας, ιδίως στα κατώτερα
και μεσαία στρώματα, τα οποία πιέζονται οικονομικά, και αδυνατούν να εξασφαλίσουν τα
προς το ζην.

Τα επισημαίνω όλα αυτά διότι ο ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας, για άλλη μια φορά, είναι
ολοφάνερος. Η όποια αντεγκληματική πολιτική,
οφείλει επομένως, να λαμβάνει υπόψη της και
αυτές τις παραμέτρους.
Κατά τα άλλα, ως πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ., θέλω επίσης να σας ενημερώσω, ότι η Ομοσπονδία
μας παρακολουθεί από πολύ κοντά την πολιτική
που ασκείται από τα συναρμόδια υπουργεία.
Έχουμε εκπρόσωπο στην Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας, στη ΔΕΑΒ, και συμβάλλουμε
στη διαμόρφωσή της με τις προτάσεις μας.
Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης. Το αρνητικό είναι ότι, ενώ υιοθετούνται οι προτάσεις και
ψηφίζονται από τη Βουλή, στη συνέχεια, δυστυχώς, οι νομοθετικές ρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται! Και γι’ αυτό δεν ευθύνεται η αστυνομία πάντα, όπως πολλοί θα ήθελαν, για να κρύβουν τις
δικές τους ευθύνες.
Η εξάπλωση της γηπεδικής βίας στις γειτονιές
των αστικών κέντρων, ακόμα και στις κωμοπόλεις
πλέον της υπαίθρου, φέρει στο ακέραιο τη σφραγίδα του πολιτικού συστήματος και της έλλειψης
πολιτικής βούλησης. Τα άβατα στο χώρο του
αθλητισμού κατασκευάστηκαν για να εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Τα γνωρίζουμε
και τα έχουμε κατονομάσει. Ο αθλητισμός έγινε
εμπόρευμα, το αθλητικό πνεύμα και το «Ευ αγωνίζεσθαι», θυσιάστηκαν στο βωμό του κέρδους.
Η ελληνική οικογένεια, με τις πατροπαράδοτες
αρετές και αξίες απομακρύνθηκε από τα γήπεδα
διότι δεν είχε - ούτε θα έχει- καμία σχέση με αυτές τις ορδές που παριστάνουν το φίλαθλο κοινό
και τους δήθεν οπαδούς των ομάδων.
Θέλω να πω, όμως, δυο λόγια και για τις τελευταίες ανακοινώσεις της κυβέρνησης.
Βλέπουμε για άλλη μια φορά ότι τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Γίνονται εκτεταμένοι έλεγχοι και ανακοινώνονται απαγορεύσεις κατόπιν
μιας ακόμα τραγωδίας. Νέα αυστηροποίηση των
ποινών, νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες, ωσάν
να ανακαλύπτουμε ξανά την Αμερική.
Στο επίκεντρο όλων αυτών βρίσκεται, βεβαίως, για άλλη μια φορά, η Ελληνική Αστυνομία.
Ο Έλληνας και η Ελληνίδα αστυνομικός, καλούνται να βγάλουν το φίδι από την τρύπα, με
υποστελεχωμένες υπηρεσίες και με κολοβή την

οργάνωση των αρμοδίων υπηρεσιών.
Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Αθλητικής
Βίας, πιστεύουμε ότι πρέπει να απλωθεί σε όλη
την Ελλάδα, με οργάνωση αντίστοιχη των Υπηρεσιών δίωξης ναρκωτικών. Με δίκτυα πληροφοριών στις Υπηρεσίες ασφαλείας.
Με υποστήριξη της προσπάθειας από την ίδια
την κοινωνία, από τους δήμους, από τους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, που αρνούνται να βλέπουν εκκολαπτήρια της βίας στις
πόλεις και στα χωριά μας.
Υπάρχουν δεκάδες άλλες προτάσεις και ιδέες
που μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε. Αρκεί βεβαίως, όπως ήδη είπα, να υπάρξει πολιτική βούληση. Κάποιος να το συντονίσει όλο αυτό. Με
σαφή στόχο και όχι με παραπλανητικές τακτικές
και αποσπασματικές νομοθετικές πρωτοβουλίες.
Ας διδαχθούμε επιτέλους από τα λάθη του παρελθόντος.
Ας βάλουμε ένα τέρμα στις τραγωδίες της
οπαδικής βίας και ας εργαστούμε για την εξυγίανση του ελληνικού αθλητισμού και την επαναφορά του αθλητικού ιδεώδους στη χώρα που
το γέννησε.
Κλείνοντας, τέλος, εύχομαι καλή επιτυχία στις
εργασίες της Ημερίδας. Πραγματικά αξίζει πολλών συγχαρητηρίων η πρωτοβουλία της Ένωσης
κ. πρόεδρε. Εύχομαι να ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες ημερίδες. Είναι μια δοκιμασμένη διαδικασία που αποδεικνύει, ποιοι πραγματικά είμαστε και κυρίως τι επιδιώκουμε, ως συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελληνική Αστυνομία. Σας
ευχαριστώ, καλή συνέχεια».
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Στηρίξτε την αστυνομική οικογένεια
Πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης η 5η κατά σειράν συνδιάσκεψη της Γραμματείας Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
8η Μαρτίου - Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, φέτος για ακόμα μια φορά σκιάζεται από τις πρωτόγνωρες αλλεπάλληλες
κρίσεις σε διεθνές και εγχώριο περιβάλλον. Πριν
καν η αστυνομική οικογένεια συνέλθει από την
οικονομική και υγειονομική κρίση, πλήττεται,
όπως όλη η κοινωνία, από τη διεθνή ενεργειακή
κρίση, ενώ η γεωστρατηγική κρίση με τη ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία προκαλεί και νέες προσφυγικές ροές στην Ευρώπη και τη χώρα μας.
Όλα αυτά, όπως τονίστηκε και στη συνδιάσκεψη, αναδεικνύουν τις άμεσες προτεραιότητες
της πολιτείας για τη στήριξη της Ελληνίδας
Αστυνομικού και της αστυνομικής οικογένειας
στο σύνολό της.
Η συνδιάσκεψη διοργανώθηκε από τη Γραμματεία Γυναικών προκειμένου να ακουστούν μέσω των αντιπροσώπων και των μελών των
Γραμματειών των τοπικών Ενώσεων τα προβλήματα που απασχολούν την Ελληνίδα Αστυνομικό
σε όλη την Ελλάδα.
Ειδικότερα, τέθηκε το ζήτημα της πλήρους
εναρμόνισης των δικαιωμάτων των γυναικών
του δημοσίου τομέα, της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και της ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών ώστε να υπάρχει πλήρης επάρκεια του αστυνομικού προσωπικού, καθώς και
της ψυχολογικής στήριξής του για την αντιμετώπιση των δυσκολιών της αστυνομικής πραγματικότητας.
Επίσης, αναδείχθηκαν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Γυναίκα αστυνομικός ως σύζυγος
και μητέρα, ιδίως σε συνθήκες πανδημίας, αλλά
και γενικότερα εξαιτίας των οικονομικών δυσκολιών που προκαλεί η ακρίβεια ενώ οι μισθοί
παραμένουν στάσιμοι.
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρης
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, χαιρετίζοντας τις εργασίες της
συνδιάσκεψης, αναφέρθηκε στην καθιέρωση, το
1975, από τον ΟΗΕ, της 8ης Μαρτίου ως Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, τονίζοντας ότι με
τη συμβολική αυτή κίνηση, κάθε χρόνο αναδεικνύονται τα δικαιώματα των γυναικών και ο
αγώνας για να ζουν σε ένα ασφαλές οικογενει-
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ακό, κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον, να
έχουν ίσες ευκαιρίες στη ζωή, χωρίς διακρίσεις
και αποκλεισμούς.
Φέτος, η παγκόσμια αυτή ημέρα, συνέπεσε με
τις παρεμβάσεις μας για την αντιμετώπιση της
ενδοοικογενειακής και της έμφυλης βίας, ένα
ζήτημα για το οποίο η Γραμματεία Γυναικών έχει
πρωτοστατήσει, όταν από το 2017 είχε διοργανώσει ανάλογη συνάντηση με αρμόδιους φορείς, προτείνοντας και την ίδρυση ειδικών αστυνομικών υπηρεσιών, πράγμα που ήδη έχει γίνει
πράξη, μερικώς. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στην
Ημερίδα που διοργανώθηκε στις 3 Μαρτίου
2022 από το Τμήμα Δικαιωμάτων και Ισότητας
της Π.Ο.ΑΣ.Υ., όπου κατατέθηκαν για άλλη μια
φορά ιδέες και προτάσεις για την βελτίωση της
λειτουργίας των αρμοδίων υπηρεσιών, για τη
συνεργασία με άλλους φορείς κ.λπ.
Σε ό,τι αφορά το συνδικαλιστικό μας κίνημα,
όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ., οι συναδέλφισσές μας μετέχουν και αγωνίζονται για
την προάσπιση των εργασιακών και μισθολογικών δικαιωμάτων όλων των συναδέλφων, αλλά
και για την ανάδειξη μέσα από το χώρο αυτό της
φωνής των γυναικών. Τα καθήκοντα και οι ιδιαιτερότητες του γυναικείου αστυνομικού προσωπικού προβλέπονται, αναγνωρίζονται και προστατεύονται στην Κανονιστική Διαταγή 11, η οποία
θα πρέπει εν μέρει να επικαιροποιηθεί, σύμφωνα
με τα δεδομένα της σύγχρονης εποχής.
Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Μιχαήλ
ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ, ο οποίος μιλώντας για τη σημασία της επετείου, είπε ότι η 8η Μαρτίου, δεν
αποτελεί, μόνο, μία ημέρα εορτής, αλλά και
ευαισθητοποίησης, αναγνώρισης, αποδοχής και
υπενθύμισης πως ο αγώνας των γυναικών έχει
διάρκεια. Γι’ αυτό και ζήτησε να υπάρξει συνάντηση εργασίας το επόμενο διάστημα με τη Γραμματεία Γυναικών.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει στο Αστυνομικό Σώμα για
την επίτευξη ουσιαστικής ισότητας ανδρών και
γυναικών, με τη γυναίκα να καταλαμβάνει τη θέ-

Επίσπευση της καταβολής
της μισθοδοσίας
ε ανακοίνωσή τους οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας και
Ενόπλων Δυνάμεων καυτηρίασαν την προσπάθεια ορισμένων να
εκμεταλλευτούν την θετική έκβαση αιτήματος που είχαν εγκαίρως
υποβάλλει:
Ως Ομοσπονδίες που προασπιζόμαστε τα συμφέροντα των μελών που
εκπροσωπούμε, ζητήσαμε από τους αρμόδιους Υπουργούς να μην εξαιρεθούν τα Σώματα Ασφαλείας και οι Ένοπλες Δυνάμεις από την επίσπευση
της καταβολής της μισθοδοσίας, ενόψει των εορτών του Πάσχα, πράγμα
το οποίο και έγινε αφού αυτό θα εφαρμοστεί σε όλο το δημόσιο τομέα,
αλλά και για τους χιλιάδες συνταξιούχους, όπως μας διαβεβαίωσε ο
Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ.
Καμία ανακοίνωση από μέρους μας δεν θα εκδιδόταν, άλλωστε, για μια
αυτονόητη πράξη της πολιτείας στο πλαίσιο ανακούφισης των εργαζομένων,
εάν κάποιοι δεν είχαν προσπαθήσει να πείσουν ότι η ικανοποίηση του αιτήματός μας, πραγματοποιήθηκε κατόπιν δικών τους ενεργειών. Όσοι λοιπόν καπηλεύονται την αγωνία και τα προβλήματα των ενστόλων τόσο για
συντεχνιακό όσο και για προσωπικό όφελος, θα αποκαλύπτονται και θα
εκτίθενται διαρκώς. Εξίσου όμως επιβεβαιώνουν τη λαϊκή ρήση «κράτα με
να σε κρατώ να ανεβούμε στο βουνό». Ο νοών νοείτω.
Τέλος, όσον αφορά στο ότι η επίσπευση της καταβολής της μισθοδοσίας
μπορεί να επιφέρει χρηματικό «πλεόνασμα» σε κάποιους, αυτό ξεπερνά
και την πιο νοσηρή φαντασία. Σε ό,τι μας αφορά, δεν θα επανέλθουμε σε
καμία πρόκληση.
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ση που της αναλογεί στην ιεραρχία και στη διοίκηση των αστυνομικών υπηρεσιών. Επίσης
αναφέρθηκε σε μια σειρά αποφάσεων που έχουν
ληφθεί για τη διευκόλυνσή της στην αστυνομική
καθημερινότητα, τονίζοντας ότι υπάρχει συγκεκριμένο προστατευτικό πλέγμα ρυθμίσεων που
έχει θεσπιστεί και ενταχθεί στο κανονιστικό
πλαίσιο του Σώματος, όπως η προστασία της μητρότητας, η παροχή διευκολύνσεων σε μονογονεϊκές οικογένειες και λοιπά κεκτημένα δικαιώματα.
Για το μείζον κοινωνικό
πρόβλημα της ενδοοικογενειακής βίας, σημείωσε ότι
η υπηρεσία στοχεύει στην
ανάδειξή του, μέσω καταγγελιών και με απώτερο
στόχο την προστασία της
γυναίκας από ρατσιστικά,
μισαλλόδοξα και βίαια φαινόμενα.
Τέλος, η Γραμματεία Γυναικών, σε συνέχεια των
προτάσεων που υπέβαλε

πρόσφατα για τη θεσμική αναγνώριση της θυσίας των Πεσόντων Αστυνομικών με την κατ’
εξαίρεση εισαγωγή τέκνων τους στην Ελληνική
Αστυνομία, μέσω των πανελληνίων εξετάσεων,
αλλά και για την ίδρυση παιδικών σταθμών στις
Διευθύνσεις Αστυνομίας, θα συνεδριάσει το
προσεχές διάστημα με αντικείμενο το Υπόμνημα
αιτημάτων που θα υποβάλλει στο Αρχηγείο της
Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα και με όσα συζητήθηκαν στη συνδιάσκεψη.

Η πρόταση της Γραμματείας Γυναικών
για την ίδρυση παιδικών σταθμών
ε επιστολή μας προς τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας
Τάξης κ. Κωνσταντίνο
Τσουβάλα, ζητήσαμε να γίνει αποδεκτή η πρόταση της Γραμματείας
Γυναικών – Π.Ο.ΑΣ.Υ. για την ίδρυση παιδικών σταθμών.
Όπως σημειώνεται, «με ικανοποίηση υποδεχθήκαμε την είδηση της
ένταξης πέντε (5) κτιρίων της Ελληνικής Αστυνομίας σε προγράμματα
ΣΔΙΤ.
Και η ικανοποίηση μας αυτή είναι
διττή, καθώς, μεν, με τον τρόπο αυτό θα αποκτήσει καθεμία από τις
υπηρεσίες αυτές ένα σύγχρονο κτίριο που θα καλύπτει τις πραγματικές
σημερινές ανάγκες της και θα αποτελεί στολίδι για τον κάθε τόπο, και
από την άλλη, δε, γιατί θα υπάρχει
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δυνατότητα εκμετάλλευσης του χώρου αυτού προς όφελος των συναδέλφων.
Στις πρώτες κιόλας συναντήσεις
με την Γραμματεία Γυναικών, σας
είχαμε μεταφέρει τα προβλήματα
που αντιμετώπιζαν, και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν, οι συνάδελφοι για να εξασφαλίσουν στο
παιδί τους μια θέση στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.
Από κοινού είχαμε συμφωνήσει
ότι η ιδανική λύση θα ήταν η ύπαρξη
δικού μας παιδικού σταθμού εντός
του κτιρίου των υπηρεσιών της
Έδρας της έκαστης Διεύθυνσης
Αστυνομίας, στα πρότυπα του παιδικού σταθμού που δημιουργήθηκε
και λειτουργεί με τη βοήθεια του
Δήμου στο Αστυνομικό Μέγαρο της

Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου.
Η Πάτρα, η Λευκάδα, η Καρδίτσα,
η Βέροια και η Αλεξανδρούπολη
μπορούν πλέον να έχουν αυτή την
ευκαιρία... Ελπίζουμε, λοιπόν, με
πρωτοβουλία σας, να συμπεριληφθεί
στο κτιριολογικό πρόγραμμα που θα
συντάξει η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης/Τμήμα Κτιριολογικής Υποδομής και ο χώρος αυτός.
Οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις, στις
οποίες κοινοποιείται η παρούσα,
παρακαλούνται να επισημάνουν
στους οικείους διευθυντές την
ανάγκη εξασφάλισης του χώρου για
τη στέγαση παιδικού σταθμού στα
κτιριολογικά προγράμματα που θα
ζητήσουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας».
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Πρωτοστατούμε στη μάχη
κατά της ενδοοικογενειακής βίας
Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η θεματική ημερίδα που διοργανώθηκε
με πρωτοβουλία της Επιτροπής Δικαιωμάτων και Ισότητας Αστυνομικού Προσωπικού της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
ε απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, στις 3 Μαρτίου
2022 στην Αθήνα, η θεματική ημερίδα που διοργανώθηκε με
πρωτοβουλία της Επιτροπής Δικαιωμάτων και Ισότητας Αστυνομικού
Προσωπικού, της Π.Ο.ΑΣ.Υ., και με
θέμα – προτροπή: «Ελάτε να δημιουργήσουμε μια αλυσίδα πρόληψης, στήριξης και προστασίας των θυμάτων
βίας, κάθε μορφής!»
Σε μια εποχή κατά την οποία το
φαινόμενο των γυναικοκτονιών και
της έμφυλης βίας τείνει να λάβει μορφή «πανδημίας», η Π.Ο.ΑΣ.Υ., με την
ημερίδα αυτή επιβεβαιώνει όχι μόνο
την κοινωνικοποιημένη συνδικαλιστική της πορεία και την πλατιά αναγνώριση που έχει η δράση της, αλλά και
τη δυνατότητα ουσιαστικής συμβολής
του συνδικαλισμού στην αντιμετώπιση
υπηρεσιακών όσο και κοινωνικών
προβλημάτων.
Όπως τόνισε ο Πρόεδρος κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, ανοίγοντας
τις εργασίες της Ημερίδας υπό το
συντονισμό του επικοινωνιολόγου δημοσιογράφου κ. Μάνου ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ, η Π.Ο.ΑΣ.Υ. δικαιούται να
διεκδικεί τα εύσημα διότι είχε πρωτοστατήσει στην ευαισθητοποίηση της
υπηρεσίας για την ίδρυση νέων υπηρεσιών, των Γραφείων αντιμετώπισης
της ενδοοικογενειακής βίας, πριν από
μερικά χρόνια με τη Γραμματεία Γυναικών, και τώρα κάνει το επόμενο
βήμα με στόχο την ενίσχυσή τους, με
βάση ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας
όλων των εμπλεκομένων. Παράλληλα,
όμως, επιδιώκουμε να συμβάλουμε
στο να σπάσει ο φόβος που διακατέχει τα θύματα, ώστε αυτά να εμπιστεύονται ακόμα περισσότερο τις
αστυνομικές υπηρεσίες και στη συνέχεια, να διασφαλίζεται η αναγκαία μέριμνα για ουσιαστική βοήθεια μέσω
αναγκαίων δομών και διαδικασιών.
Μετά την προβολή σχετικού βίντεο
για τα αίτια, τις επιπτώσεις και τους
τρόπους αντίδρασης στη βία, η Πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων και
Ισότητας κα Σοφία ΒΑΓΕΝΑ, χαρακτήρισε την ημερίδα πρωτοβουλία ευθύνης και συνείδησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών
Υπαλλήλων, προκειμένου να συζητηθούν ανοιχτά, κυρίως όμως να εδραιωθούν σχέσεις συνεργασίας, συναντίληψης και κοινής δράσης, για την
έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία,
που τόσο βίαια και σοκαριστικά έγιναν σκοτεινό μέρος της καθημερινότητάς μας, στη σκιά της υγειονομικής
πανδημίας. Επιπροσθέτως, τόνισε ότι
οι γυναίκες και οι άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας φυσικά, ζουν αυτό
το ηθικό δράμα στην καθημερινότητα
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της υπηρεσίας τους προς τον πολίτη,
εδώ και πολλά χρόνια. Δεν ισχύει
όμως το ίδιο για την ελληνική κοινωνία. Η έμφυλη βία και συγκεκριμένα
η ενδοοικογενειακή βία, έχουν πολύ
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, και απαιτούν από όλους μας να σκεφτούμε,
να σχεδιάσουμε και να δράσουμε
διαφορετικά.
Μιλώντας βιωματικά για το ηθικό
δράμα της βίας στην αστυνομική καθημερινότητα της αντιμετώπισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας,
αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που
θα μπορούσε να συμβεί στον οποιονδήποτε, που όμως για την ίδια λειτούργησε ως αφύπνιση για να αποφασίσει ότι έπρεπε και αυτή να γίνει
μέρος της αλλαγής που ήθελε να δει
γύρω της, ωθώντας την στο δρόμο
της προσωπικής και συλλογικής προσπάθειας για να σπάσει η σιωπή των
κακοποιημένων γυναικών, αλλά και
για να δράσει η Ελληνική Αστυνομία,
όπως της αρμόζει σε αυτόν τον τομέα
πρόληψης και καταστολής του φαινομένου. Με πόνο ψυχής στάθηκε στις
δυσκολίες που συναντούν οι συνάδελφοί μας, προανακριτικοί υπάλληλοι και χειριστές ανάλογων καταγγελιών, στην αναγκαιότητα διεπιστημονικής προσέγγισης της ανάκρισης και
του θύματος, στο ρόλο των υπουργείων και των κοινωνικών υπηρεσιών,
στην υπευθυνότητα που οφείλουν να
επιδεικνύουν τα ΜΜΕ και τέλος, σε

σειρά καλών πρακτικών για την εξάλειψη του κοινωνικού φαινομένου
που απασχολεί και πρέπει να απασχολεί την Αστυνομία μέσω μιας καλύτερης οργανωτικής διάρθρωσης των
υπηρεσιών με κυρίαρχο αίτημα τη σύσταση Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης
Ενδοοικογενειακής Βίας.
Αναλυτικότερα στις προτάσεις για
την αποτελεσματικότερη λειτουργία
των Γραφείων αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας αναφέρθηκε το
μέλος της Επιτροπής κ. Γιάννης ΚΟΚΚΑΛΗΣ, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη επέκτασης των επιχειρησιακών
γραφείων προανάκρισης σε κάθε
αστυνομική διεύθυνση νομού, καθώς
είναι ραγδαία η αύξηση περιστατικών
ενδοοικογενειακής βίας.
Στο χαιρετιστήριο μήνυμά του, ο
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ.
Παναγιώτης ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ο
οποίος δεν κατέστη εφικτό να συμμετάσχει λόγω απουσίας του στο εξωτερικό, τόνισε ότι «πρέπει να κοιτάξουμε το πρόβλημα στα μάτια και να
το αντιμετωπίσουμε. Όλοι μαζί, ενωμένοι». Και αφού αναφέρθηκε στην
πολιτική που εφαρμόζει η Ελληνική
Αστυνομία για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας
με την ίδρυση νέων Γραφείων και την
κατάλληλη εκπαίδευση των στελεχών
τους, ανακοίνωσε ότι τους επόμενους
μήνες αναμένεται να προσληφθούν
ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι, οι

οποίοι θα συνδράμουν σημαντικά σε
αυτό το έργο. Η ενδοοικογενειακή βία
αποτελεί γνωστικό αντικείμενο που
εντάσσεται στα προγράμματα σπουδών των Σχολών της Αστυνομικής
Ακαδημίας, τόσο στο πλαίσιο σχετικών μαθημάτων, όσο και των διαλέξεων, εκπαιδεύσεων και μετεκπαιδεύσεων, ενώ κύριο μέλημα αποτελεί και
η ενίσχυση της συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας με τις τοπικές
κοινωνίες και την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την αντιμετώπιση σύγχρονων
προβλημάτων.
Χαιρετισμό απηύθυνε στη συνέχεια
ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ο
οποίος εξήρε την πρωτοβουλία της
Π.Ο.ΑΣ.Υ., τονίζοντας ότι με τέτοιες
ημερίδες κοινωνικού περιεχομένου, ο
θεσμικός συνδικαλισμός βρίσκει το
ρόλο του. Μέσω των επισημάνσεών
του απηύθυνε κάλεσμα για έναν ειλικρινή, συμπεριληπτικό διάλογο Κοινωνίας και Πολιτείας υπογραμμίζοντας τους κινδύνους που ελλοχεύουν
αναφορικά με τα φαινόμενα βίας
ανηλίκων καθώς και τις ποικίλες μορφές εγκληματικότητας, με ιδιαίτερη
έμφαση στο ρόλο του διαδικτύου και
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Ακολούθησε, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ.
Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ ο οποίος ευχαρίστησε από την πλευρά του όσους
συμβάλλουν στην ανάδειξη του προ-
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βλήματος, ενώ τάχθηκε υπέρ των ευρύτερων συνεργασιών και της δημιουργίας μετώπου για την αντιμετώπιση της βίας.
Σταχυολογώντας τα βασικά σημεία
των τοποθετήσεων των διακεκριμένων ομιλητών της ημερίδας, εκτός
από την καθολική επικρότηση της
αξιέπαινης πρωτοβουλίας της Ομοσπονδίας και τα συγχαρητήρια, για τα
οποία τους ευχαριστούμε, ξεχωρίσαμε
επίσης τα ακόλουθα:
Η Ευρωβουλεύτρια κα Ελίζα ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ (Νέα Δημοκρατία) τόνισε
ότι με την ημερίδα αποδεικνύεται η
συνειδητοποίηση της αστυνομίας για
το ρόλο της και η αναγκαιότητα καθημερινών δράσεων. Μίλησε για το
ρόλο των ευρωβουλευτών και για τις
πολιτικές που χαράσσονται σε ευρω-

παϊκό επίπεδο, τονίζοντας, ωστόσο,
ότι απαιτείται η δέουσα πολιτική βούληση για την υιοθέτηση από όλα τα
κράτη - μέλη των πολιτικών αποφάσεων, η κάλυψη των νομοθετικών κενών, η ενίσχυση τόσο της πρόληψης
όσο και της καταστολής του φαινομένου, η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, και μια σειρά άλλα μέτρα που
περιλαμβάνονται σε διεθνή κείμενα
(σύμβαση Κωνσταντινούπολης, αποφάσεις Ευρωκοινοβουλίου, ευρωπαϊκών επιτροπών κλπ).
Η Ομότιμη Καθηγήτρια κα Μαρία
ΓΚΑΣΟΥΚΑ, Πανεπιστημίου Αιγαίου,
κατήγγειλε ότι ενώ μας ενώνει μια
κοινή προσπάθεια για τα αυτονόητα,
δυστυχώς, εσχάτως, έχουν αφαιρεθεί
τα εκπαιδευτικά προγράμματα που
αναφέρονται στην υπαρκτή έμφυλη
βία και αποσκοπούσαν στην πρόληψή
της ώστε να μην είναι πλέον αόρατη,
τη στιγμή που είναι καθήκον όλων να
αλλάξει η βαθιά, αρνητικά ριζωμένη
αντίληψη για την οντότητα και τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία.
Έχουμε σήμερα τα μέσα και τη βούληση να εργαστούμε προς αυτήν την
κατεύθυνση, να σπάσουμε τα κοινωνικά στερεότυπα, αποδομώντας τις
ιστορικές ρίζες του φαινομένου και
καθιερώνοντας και νομικά, σε πείσμα
όσων τον αρνούνται, τον όρο γυναικοκτονία. Μάλιστα, έθεσε εαυτόν στη
διάθεση της Ελληνικής Αστυνομίας για
περαιτέρω συνεργασία, αφιλοκερδώς.
Η κα Αγγελική ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ,
Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής
Ισότητας Κηφισιάς και Μέλος της Επιτροπής Ισότητας της ΚΕΔΕ, ανέδειξε
το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης,
τονίζοντας ότι απαιτείται μια νέα προσέγγιση του ζητήματος «ασφάλεια
γυναικών», ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των πολιτών και αξιοποίηση
των εργαλείων που έχουν θεσμοθετηθεί για να παίξουν και οι Δήμοι το
δικό τους ρόλο, διότι δεν είναι ιδιωτική υπόθεση ούτε η κακοποίηση ούτε
η δολοφονία μιας γυναίκας εξαιτίας
του φύλου της. Ιδιαίτερα συγκινητική
και η εξομολόγηση της κας Σοφίας
ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ, που έκανε ταυτότητα
ζωής τον αγώνα της για την ενθάρρυνση όλων των κακοποιημένων γυναικών, ένα χρόνο πριν, όταν, όπως
είπε, επισκεφθείσα τη ΓΑΔΑ για άλλη
υπόθεση, βρήκε το ψυχικό σθένος να
αποκαλύψει και να καταγγείλει το
προσωπικό της δράμα, προκειμένου
να αφυπνίσει την πολιτεία και την κοινωνία. Με την εμπειρία της, έκτοτε,
υπέδειξε συγκεκριμένες ενέργειες για
τη βελτίωση των αστυνομικών υπηρεσιών (ασφαλές πλαίσιο ανάκρισης,
ξενώνες φιλοξενίας, Σπίτι του παιδιού,
ψυχολόγοι, κατεπείγον τηλεφώνημα)
και έκανε έκκληση να μην υπάρχουν
κομματικές έριδες γύρω από αυτά τα
ζητήματα.
Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας κ. Δημήτρης ΒΕΡΒΕΣΟΣ παρουσίασε τις σημαντικότερες
νομικές προτάσεις, όπως αυτές έχουν
κατατεθεί από την ειδική επιτροπή που
τις επεξεργάστηκε και αφορούν νομικούς χειρισμούς (απομάκρυνση του
δράστη από την οικία του, αξιοποίηση
ψυχολόγων
πραγματογνωμόνων,
ποινικές κυρώσεις για εγκλήματα ένεκα του φύλου, κριτήρια απόλυσης
δράστη, διακριτά πινάκια, δικηγόρος
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ως νομικός βοηθός, ουσιαστική νομοθέτηση και όχι ανάλογα με τα τηλεοπτικά δελτία) κλπ.
Χαιρετισμό απηύθυναν οι Βουλευτές, της Νέας Δημοκρατίας κ. Χρήστος ΚΕΛΛΑΣ και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κα
Χαρά ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ καθώς και η εκπρόσωπος του ΜΕΡΑ 25 κα Ελένη
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ. Επιπλέον, η εκπρόσωπος του Δημάρχου Αθηναίων κα Άννα
ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΥ κατέθεσε επιστολή για
χαιρετισμό επειδή αποχώρησε λόγω
ανειλημμένων υποχρεώσεων.
Επίσης, η κα Μαρία ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ,
Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα
Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας με βιντεοσκοπημένο μήνυμά της
αναφέρθηκε στην πολιτική της κυβέρνησης και στην αξία της ημερίδας της
Π.Ο.ΑΣ.Υ., η οποία, όπως τόνισε,
συμβάλλει με τον τρόπο της στην
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των
πολιτών.
Η Ευρωβουλεύτρια κα Έλενα
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ (ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ) με βιντεοσκοπημένο μήνυμά της, αναφέρθηκε
στις πρωτοβουλίες που ανέπτυξε ως
εισηγήτρια της πολιτικής ομάδας THE
LEFT, και υιοθετήθηκαν στη νομοθετική έκθεση για την έμφυλη βία στο
διαδίκτυο. Επίσης, αναφέρθηκε στο
αίτημα για τη βελτίωση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, στο θεσμό των οικογενειακών δικαστηρίων,
στην ενίσχυση τόσο της πρόληψης
όσο και της καταστολής του φαινομένου κλπ.
Ανάλογα μηνύματα απέστειλαν ο
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ –ΠΣ κ. Θοδωρής ΔΡΙΤΣΑΣ και το Τμήμα Σωμάτων
Ασφαλείας του ΣΥΡΙΖΑ –ΠΣ.
Τέλος, τις εργασίες τίμησαν επίσης
με τη συμμετοχή τους ο Γενικός
Γραμματέας Δημόσιας Τάξης και επίτιμος Αρχηγός ΕΛ.ΑΣ. κ. Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ, ο Υπαρχηγός της
Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Ανδρέας ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος ΓΙΑΝΝΙΝΑΣ, ο Διοικητής της
Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής
Αστυνομίας, Ταξίαρχος κ. Ιωάννης
ΤΖΟΥΒΑΝΑΣ, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης, Ταξίαρχος κ. Στυλιανός ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ, η Διοικητής της Σχολής Εθνικής
Ασφαλείας, Ταξίαρχος κα Σοφία
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, ο Διευθυντής της
Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας, Αστυνομικός Διευθυντής
κ. Δημήτριος ΠΟΛΥΖΟΣ, ο αναπληρωτής τομεάρχης Προστασίας του
Πολίτη της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ κ. Διονύσης ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ και ο επικεφαλής του Τμήματος Σωμάτων
Ασφαλείας Υποναύαρχος ε.α. ΛΣ κ.
Θρασύβουλος ΣΤΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ, ο
Πρόεδρος της ΕΑΠΣ κ. Κωνσταντίνος
ΤΣΙΓΚΑΣ, η εκπρόσωπος της
Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. κα Σπυριδούλα ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, η Τομεάρχης Γρ.
Ισότητας Φύλων της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ κα
Μαρία ΣΗΣΙΟΥ, η Αντιπρόεδρος κοινωνικών θεμάτων του Εθνικού Τμήματος της ΙΡΑ κ. Ειρήνη ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ, ο Γενικός Γραμματέας κ. Βασίλης
ΠΑΠΑΣ, Δόκιμοι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας και εκπρόσωποι
Πρωτοβαθμίων Ενώσεων.
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Κυρίαρχο θέμα του 32ου τακτικού συνεδρίου
η αναγνώριση της επικινδυνότητας
της εργασίας του αστυνομικού
Το σύνθημα του συνεδρίου, «Ζούμε με τον κίνδυνο», μένει πλέον να αποκτήσει «σάρκα και οστά»
με συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις
λοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία οι διήμερες εργασίες (29 & 30 Μαρτίου ) του
32ου τακτικού πανελλαδικού συνεδρίου
της Ομοσπονδίας, κυρίαρχο θέμα του οποίου ήταν
η αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας του
αστυνομικού, όπως αυτό συμπυκνώνεται στην κοινή
παραδοχή-σύνθημα του συνεδρίου, «Ζούμε με τον
κίνδυνο», αλλά μένει πλέον να αποκτήσει «σάρκα
και οστά» με συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις.
Τις εργασίες του συνεδρίου χαιρέτησαν ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης και Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτης ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ,
ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ, η Επικεφαλής Τομέα Προστασίας του Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας
κα. Ιωάννα ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ, ο Αναπληρωτής Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑΠΣ, Βουλευτής κ. Διονύσης ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ, ο
Γραμματέας του ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ κ. Μανώλης ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ, ο Βουλευτής του ΚΚΕ κ. Γιάννης
ΔΕΛΛΗΣ, ο Διευθυντής της Κ.Ο. της Ελληνικής Λύσης κ. Βασίλης ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ, ο Πρόεδρος της
ΠΟΑΞΙΑ κ. Ανδρέας ΒΕΛΛΙΟΣ, ο Πρόεδρος της
ΠΟΕΠΛΣ κ. Παναγιώτης ΤΣΙΑΝΟΣ, ο Πρόεδρος της
ΠΟΕΥΠΣ κ. Δημήτρης ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ο Πρόεδρος της ΠΟΜΕΝΣ κ. Δημήτρης ΡΩΤΑΣ και ο Επικεφαλής του Τομέα Προστασίας του Πολίτη του
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κ. Θρασύβουλος ΣΤΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ.
Παρέστησαν και τίμησαν τις εργασίες, επίσης, ο
Γενικός Γραμματέας Προστασίας του Πολίτη κ.
Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ, ο Γενικός Γραμματέας
Αντεγκληματικής Πολιτικής κ. Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ο Βουλευτής ΝΔ Θεσπρωτίας κ.
Βασίλειος ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ, ο Γενικός Επιθεωρητής
Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος ΓΙΑΝΝΙΝΑΣ και ο Αντιπρόεδρος της ΠΟΜΕΝΣ κ. Βασίλειος ΛΑΜΠΡΟΥ.
Καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους, ο
Πρόεδρος κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, αφού
αναφέρθηκε στην απαράδεκτη ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία, στις ευθύνες της διεθνούς κοινότητας και στις επιπτώσεις των αλλεπάλληλων κρί-
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σεων που πλήττουν τη χώρα μας, στάθηκε ιδιαίτερα
στο επίκαιρο σύνθημα του συνεδρίου «Ζούμε με
τον κίνδυνο!» για να τονίσει ότι εμείς οι αστυνομικοί, διεξάγουμε το δικό μας, καθημερινό, ακήρυχτο
πόλεμο! Σε πολλά μέτωπα, με πολλές μάχες, με
πολλούς ορατούς και αόρατους εχθρούς… Και δυστυχώς, με πολλά θύματα. Η Ομοσπονδία μας, μετά από πολλά χρόνια, έχει αναδείξει στο έπακρον
το αίτημά μας και είναι σε θέση να πιστεύει ότι, επιτέλους, θα υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα μέσω
και των επιστημονικών μελετών που θα φέρει εις
πέρας το Κέντρο Έρευνας Υγείας και Ασφάλειας
της Π.Ο.ΑΣ.Υ., βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας
που υπεγράφη πρόσφατα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
Στο σημείο αυτό ευχαρίστησε τους παρισταμένους κ.κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας οι οποίοι κατενόησαν τη σημασία της λειτουργίας του φορέα και
αποδέχτηκαν τη συνεργασία για τη διενέργεια εμπεριστατωμένων μελετών, έχοντας μάλιστα διασφαλίσει και τη χρηματοδότησή του από το Υπουργείο Οικονομικών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Στόχος μας είναι να εφαρμόζεται ένα ολόκληρο πλέγ-

μα μέτρων υγιεινής και ασφάλειας που θα μειώνει
τους κινδύνους, θα συμβάλλει στην επαγγελματική
και κοινωνική καταξίωση του αστυνομικού, ως ανθρώπινο κεφάλαιο και βεβαίως, θα πάμε σε διάλογο με την κυβέρνηση επί τη βάσει των υπαρκτών
οικονομικών προβλημάτων, με μια τεκμηριωμένη
πρόταση που θα έχει αντίκρισμα στο νέο μισθολόγιο, σύμφωνα και με τις αποφάσεις του ΣτΕ.
Κλείνοντας την ομιλία του, θέλοντας τέλος, να
αναδείξει και τις ευθύνες του πολιτικού κόσμου,
κάλεσε τους ομιλητές να απαντήσουν στους συνέδρους στο ερώτημα που τους έθεσε; Εάν κάνατε
εσείς την ίδια δουλειά με τη δουλειά των συναδέλφων μου, θα νιώθατε τον κίνδυνο;
Στο χαιρετισμό του, ο Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη κ. Παναγιώτης ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, απάντησε
στη συνέχεια ότι ο τίτλος «Ζούμε με τον κίνδυνο»,
αν και συνδέεται με την αποστολή της αστυνομίας,
πιστοποιεί την αναγκαιότητα ότι το κράτος οφείλει
να αναγνωρίσει τις ευθύνες του. Γι’ αυτό και ανοίγει ο δρόμος για την αντιμετώπιση ενός χρόνιου
αιτήματος. Αφού αναφέρθηκε αναλυτικά σε θέματα
που επιλύθηκαν (βαθμολόγιο, εκπαίδευση, εξοπλισμός, ψηφιοποίηση υπηρεσιών κλπ) τόνισε ότι ως

ηγεσία είναι δίπλα στον αστυνομικό ακόμα και στα
δύσκολα, με αποτέλεσμα κάποιοι να «δυσαρεστούνται». Ευχαρίστησε την Ομοσπονδία και το
αστυνομικό προσωπικό για την συμβολή τους στην
αντιμετώπιση των γνωστών κρίσεων και ανακοίνωσε την απαλλαγή από τις επιδόσεις των δικογράφων, την είσπραξη του 40% των κατασχεθέντων από τις υπηρεσίες Δίωξης Ναρκωτικών, την
ενίσχυση των αστυνομικών της γειτονιάς κλπ.
Στο ίδιο ερώτημα απάντησαν και οι εκπρόσωποι
των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αναγνωρίζοντας
τους κινδύνους του αστυνομικού λειτουργήματος
αλλά και ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση.
Την πρώτη μέρα των εργασιών, οι σύνεδροι ενημερώθηκαν από την Καθηγήτρια Επιδημιολογίας κα
Αθηνά ΛΙΝΟΥ, για την αναγκαιότητα διερεύνησης
του κεφαλαίου «Ψυχική και Σωματική Υγεία των
αστυνομικών. Κίνδυνοι και Ευκαιρίες», από τον
Πρόεδρο του Κέντρου Έρευνας Υγείας και Ασφάλειας κ. Δημήτρη ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ για το έργο
που ανέλαβε να εκπληρώσει και από την Πρόεδρο
της Επιτροπής Δικαιωμάτων και Ισότητας της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. κα Σοφία ΒΑΓΕΝΑ, για τις πρωτοβουλίες
που έχει αναπτύξει έως τώρα η Επιτροπή, κυρίως
στην αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.
Ο Νομικός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας κ. Χάρης ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ παρουσίασε αναλυτικά τις
αλλαγές στο Καταστατικό της Ομοσπονδίας, με βάση τους ψηφισθέντες νόμους (ν.4873/ 2021 ενιαίο ψηφοδέλτιο και ν. 4808/21 - αξιοποίηση
ηλεκτρονικών μέσων, καταχώρηση οργάνωσης
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κ.λπ.), σημειώνοντας ότι είμαστε μια από τις πρώτες Ομοσπονδίες που προσαρμόζονται άμεσα στις
σύγχρονες επιταγές.
Στο πλαίσιο των εργασιών, το Διοικητικό Απολογισμό παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας κ.
Γιώργος ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ, τον Οικονομικό Απολογισμό και τον νέο Προϋπολογισμό ο Ταμίας κ.
Γιώργος ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής ο Πρόεδρος αυτής κ. Θεόδωρος
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ΠΕΛΕΚΗΣ. Στη συνέχεια, όπως προβλέπεται από το
Καταστατικό ακολούθησε ψηφοφορία και εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία, τόσο με δια ζώσης συμμετοχή όσο και ηλεκτρονικά, λόγω Covid-19, με
την υποστήριξη της εταιρείας electobox.
Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την έγκριση του
σχεδίου ψηφίσματος που τέθηκε υπόψη των συνέδρων και σε αυτό περιλαμβάνεται, εμπλουτισμένο το διεκδικητικό μας πλαίσιο.

Ξεχωριστή επισήμανση, η κοινωνική διάσταση
του συνδικαλιστικού μας κινήματος με την έκφραση της έντονης ανησυχίας μας για την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με την αλληλεγγύη μας σε
όλους τους λαούς και την έκκλησή μας να ενισχύσουμε τα φιλειρηνικά κινήματα και κάθε λαό που
καταπιέζεται από διάφορες μορφές αντιδημοκρατικής εξουσίας. Επίσης, η αξίωσή μας από την ελληνική πολιτεία και την Κυβέρνηση ειδικότερα, να
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αφουγκραστούν τις αγωνίες μας και να προβούν
στις αναγκαίες νομοθετικές ή άλλες παρεμβάσεις,
ώστε το διεκδικητικό μας πλαίσιο να αποτελέσει
ουσιαστικό πεδίο μεταρρυθμιστικών αλλαγών για
την αναβάθμιση, συνολικά, της αποτελεσματικότητας των αστυνομικών υπηρεσιών σε όλη τη χώρα.
Με πίστη και ενότητα στον αγώνα μας, θα εργαστούμε για την επιτυχή έκβαση των στόχων μας.
Το δικαιούται ο συνάδελφος.
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Ο διοικητικός απολογισμός
ο Διοικητικό Απολογισμό παρουσίασε στους
συνέδρους ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας κ. Γιώργος ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ:
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι
Μετά από πέντε μήνες σας καλωσορίζουμε ξανά
στο ανώτατο συνδικαλιστικό μας όργανο, στο πανελλαδικό μας συνέδριο. Θα σας παρουσιάσω όσο
το δυνατόν καλύτερα, αλλά σύντομα και περιεκτικά,
το έργο της Ομοσπονδίας στο διάστημα που μεσολάβησε από το προηγούμενο συνέδριο.
Πραγματοποιήσαμε ένα άψογο συνέδριο αντάξιο
της ιστορίας της πορείας και της οντότητας της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. και πρέπει όλοι να ανταποκριθούν στις
προσδοκίες των συναδέλφων. Στο μικρό χρονικό
διάστημα των πέντε μηνών, δρομολογήσαμε ήδη την
επίλυση εκκρεμών ζητημάτων όπως η αναγνώριση
της επικινδυνότητας της εργασίας, με το μνημόνιο
συνεργασίας που υπογράφτηκε με τον υπουργό
Προστασίας του Πολίτη με στόχο την εκπόνηση μελετών ευρείας κλίμακας από τον ειδικό φορέα που
έχουμε ιδρύσει για τις επιπτώσεις του αστυνομικού
επαγγέλματος στην υγεία και το προσδόκιμο ζωής
του αστυνομικού βάζοντας έτσι τα θεμέλια για τη
διεκδίκηση και επίλυση του θέματος αυτού, με τρόπο
επιστημονικά τεκμηριωμένο.
• Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση για τα 30
έτη ασφάλισης για το εφάπαξ ικανοποιώντας έτσι
ένα διαχρονικό μας αίτημα.
• Είχαμε τις αυξημένες θέσεις τακτικών μεταθέσεων ενώ θα προσληφθούν φέτος 750 αστυφύλακες και 70 αξιωματικοί - αριθμοί μεγαλύτεροι
από τα προηγούμενα χρόνια - γεγονός που μας
κάνει να εκφράζουμε την ικανοποίηση μας.
• Στις συναντήσεις με την πολιτική και φυσική ηγεσία θέτουμε ζητήματα άμεσης διεκδίκησης που
θέλουν νομοθετική ρύθμιση και υλοποιούνται
άμεσα. Ειδικότερα αναφέρομαι στο ΒΟΕΑ και
στην αντιστοίχιση των μεριδίων με τα μισθολογικά κλιμάκια, ένα έργο της Επιτροπής που τελεί-
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ωσε την εργασία της και απομένει η περαιτέρω
νομοθετική ρύθμιση.
• Αναδείξαμε το πρόβλημα με τις μεταγωγές στα
νησιά υποβάλλοντας τεκμηριωμένη πρόταση για
την αναπροσαρμογή των ναυτικών μιλίων από 20
σε 5 και ταυτόχρονα με δικαίωμα διαμονής σε
καμπίνα.
• Αύξηση του πλαφόν στα νυχτερινά από 48 έως
64 ώρες.
• Τροπολογία για την εκκαθάριση - ενταλματοποίηση και πληρωμή οδοιπορικών εξόδων 2020,
ένα αίτημα που έγινε αποδεκτό.
• Ζητήσαμε την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης που θεσπίστηκε την περίοδο της κρίσης.
Έχουμε διατυπώσει εγγράφως το αίτημά μας
προς τον υφυπουργό Οικονομικών.
• Όσον αφορά το ΤΑΠΑΣΑ, συζητήθηκε το θέμα της
επανεξέτασης - κατάργησης των διατάξεων που
αφορούν τις κρατήσεις της διαφοράς παλαιού και
νέου κλιμακίου για τους συναδέλφους που παίρνουν μισθολογική προαγωγή. Επίσης είχαμε την
έγκριση των δανείων. Μετά από πρότασή μας
αποδεσμεύτηκαν περαιτέρω κεφάλαια.
• Με επιστολή μας εκφράσαμε τη διαμαρτυρία μας
στον πρωθυπουργό όσον αφορά στο επίδομα
covid, ενώ αναδείξαμε την αναγκαιότητα ενός
νέου μισθολογίου, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες
του επαγγέλματος και τις συνθήκες εργασίας.
• Καταγγείλαμε τα κακώς κείμενα στον εργασιακό
χώρο σχετικά με το ωράριο εργασίας και την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των συναδέλφων μας. Ειδικότερα, σταθήκαμε στις καταγγελίες που έγιναν από το σωματείο Δυτικής Αττικής
για τις περιπολίες με περιπολικά –φαντάσματα,
στην κατασπατάληση δύναμης που διατίθεται σε
μεγαλόσχημους, στους απαράδεκτους χαρακτηρισμούς του βιβλίου νεοελληνικής γλώσσας, στην
έκδοση παράτυπων διαταγών στα πλαίσια ελέγχου για την πανδημία, που προσπερνούσαν τις

διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ενώ τονίσαμε ότι δεν ανεχόμαστε φαινόμενα αυταρχικής διοίκησης. Καταγγείλαμε
συγκεκριμένες ενέργειες.
• Καταδικάσαμε την οπαδική βία και καταθέσαμε
προτάσεις για εξάλειψη του φαινομένου στην ειδική επιτροπή αντιμετώπισης της βίας.
• Με αφορμή την εξαγγελία για την ίδρυση Δικαστικής αστυνομίας ζητήσαμε την απαλλαγή από
τα πάρεργα και επισημάναμε ότι δεν πρέπει να γίνουν αποσπάσεις εν ενέργεια αστυνομικού προσωπικού για τη λειτουργία της.
• Καταθέσαμε προτάσεις όσον αφορά τη χορήγηση
αδειών σε γονείς που τα παιδιά τους νοσούν από
covid και ζητήσαμε παράταση της βραχείας και
κανονικής άδειας.
• Γενικά, αναδείξαμε τα προβλήματα που τέθηκαν
εκ μέρους των πρωτοβάθμιων οργανώσεων και

δώσαμε έμφαση στην ρύθμιση του ζητήματος των
μεταγωγών και της ακούσιας νοσηλείας ώστε να
υπάρξει νομοθετική ρύθμιση.
• Επισημαίνουμε την ίδρυση της Επιτροπής δικαιωμάτων και ισότητας, ως συμβουλευτικό όργανο
της Π.Ο.ΑΣ.Υ. Με την Ημερίδα για την ενδοοικογενειακή βία, ξεκίνησε ήδη να αναδεικνύει και
τον κοινωνικό ρόλο - πρόσωπο του Έλληνα
αστυνομικού.
Τέλος, τιμήσαμε τους Πεσόντες στο καθήκον
αστυνομικούς, όπως έχει καθιερωθεί από την Ομοσπονδία μας, το Α’ Ψυχοσάββατο - Ημέρα μνήμης
των πεσόντων αστυνομικών.
Συνάδελφοι, κλείνοντας το σύντομο αυτό απολογισμό μας, τονίζω και πάλι ότι θα αγωνιστούμε
για μία αξιοπρεπή διαβίωση και επιβίωση. Ευελπιστούμε ότι και με τη δική σας στήριξη και συμπόρευση θα τα καταφέρουμε.

Αποδεσμεύουμε 1.500 αστυνομικούς
από τη διανομή δικογράφων
την ομιλία του ο Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, τοποθετήθηκε σχετικά με την επικινδυνότητα του
επαγγέλματος του αστυνομικού και αναφέρθηκε
σε διαχρονικά αιτήματα που επιλύθηκαν κατά τη
διάρκεια της μέχρι στιγμής θητείας του:
«Ζούμε με τον κίνδυνο, είναι ο τίτλος του συνεδρίου και δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία ότι αυτή η φράση, στην δική μου αντίληψη,
αποτελεί την πεμπτουσία του αστυνομικού επαγγέλματος. Συνδέεται απολύτως με την αποστολή
του Έλληνα αστυνομικού, με την αποστολή κάθε
αστυνομικού οπουδήποτε στον κόσμο» τόνισε ο
υπουργός και συμπλήρωσε: «Εσείς υπηρετείτε την
εφαρμογή των νόμων, την ελευθερία των ανθρώπων, την διαφύλαξη της ζωής τους, την διαφύλαξη της ασφάλειας, των αγαθών, της τιμής, της
αξιοπρέπειας των πολιτών. Υπηρετείτε την δημοκρατική νομιμότητα, τη δημοκρατική νομιμότητα,
είστε απέναντι σε κάθε μορφή εγκλήματος και είστε δίπλα στον πολίτη. Κάνετε μια δουλειά και παράγεται ένα έργο το οποίο εμπεριέχει την έκθεση
σας στον κίνδυνο, η οποία είναι συνειδητή, είναι
τμήμα της απόφασής σας να υπηρετήσετε την πατρίδα και τον πολίτη».
Στη συνέχεια, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε
στην υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας για
την εκπόνηση μελέτης με χρηματοδότηση από το
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Υπουργείο Οικονομικών για την επικινδυνότητα
του επαγγέλματος. «Η πόρτα μου είναι ανοιχτή
για όλους τους αστυνομικούς. Είμαι δίπλα σας και
στις καλές και στις δύσκολες στιγμές. Στήριζα και
στηρίζω την Ελληνίδα και τον Έλληνα αστυνομικό
γιατί πιστεύω ότι η αποστολή τους είναι κρίσιμη,
είναι καθοριστικής σημασίας, τεράστιας προσφοράς στην κοινωνία και οφείλει κανείς να αποδίδει
φόρο τιμής εμπράκτως στον Έλληνα αστυνομικό.
Οικοδομούμε σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ μας
και με την κοινωνία» τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος.
Χρησιμοποιώντας την έκφραση «μαζί κάνουμε
πράξη» αναφέρθηκε σε κρίσιμα ζητήματα για τα
οποία βρέθηκε λύση όπως το βαθμολόγιο, την
εκπαίδευση των ανδρών και γυναικών που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία, τον εκσυγχρονισμού του στόλου των οχημάτων και του εξοπλισμού, την ενίσχυση των αστυνομικών τμημάτων,
την υπογραφή του μνημονίου για τη μελέτη επικινδυνότητας του επαγγέλματος και την απαλλαγή
των αστυνομικών από γραφειοκρατικά πάρεργα
με ψηφιοποίηση πολλών διαδικασιών, με πρόσφατο παράδειγμα την απαλλαγή των αστυνομικών από την επίδοση των δικογράφων.
«Μαζί, κάνουμε πράξη την ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας και στα σύνορά μας γιατί η
ΕΛ.ΑΣ. απέδειξε ότι έχει ένα σπουδαίο εθνικό ρόλο.
Μαζί, δίνουμε τη μάχη στις γειτονιές, αυξάνουμε

τις νυχτερινές περιπολίες, δώσαμε και δίνουμε μια
μεγάλη μάχη ενάντια στον χουλιγκανισμό και στην
οπαδική βία», τόνισε χαρακτηριστικά.
Ο Υπουργός δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην
ανάδειξη του κοινωνικού αποτυπώματος της
Αστυνομίας και τις αρμοδιότητες ελέγχου τήρησης
των μέτρων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά
και στη συμβολή των αστυνομικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια του χιονιά που έπληξε τη χώρα.
Ειδική αναφορά έκανε και στη νομοθετική ρύθ-

μιση που προβλέπει την διανομή στην ΕΛ.ΑΣ. του
40% των χρημάτων που κατάσχονται από τη διακίνηση ναρκωτικών: «Πρόκειται για αίτημα της
αστυνομικής κοινότητας πάρα πολλών χρόνων,
πρόκειται για ένα ποσό το όποιο αντιλαμβάνεστε
ότι από την δική σας δουλειά εξαρτάται να είναι
αξιοσέβαστο και είναι αξιοσέβαστο. Μιλάμε για
ένα ουδόλως ευκαταφρόνητο ποσό το οποίο θα
διατίθεται στην εκπαίδευση στον εξοπλισμό και
στην αποτελεσματικότητα της ΕΛ.ΑΣ.».
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«Ζούμε με τον κίνδυνο!»
Η ομιλία του Προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρη Γερακαράκου στο 32ο συνέδριο, όπου έθεσε ευθέως το ερώτημα:
Εάν Κύριοι κάνατε την ίδια δουλειά που κάνω εγώ και χιλιάδες συνάδελφοι και συναδέλφισσές μου,
θα νιώθατε τον κίνδυνο που νιώθουν;
υρίες και κύριοι
Είθισται όταν ξεκινά κάποιος την ομιλία μου,
έχοντας ενώπιόν του επισήμους προσκεκλημένους, να ξεκινά με τις καθιερωμένες ευχαριστίες
και τις ευχές για γόνιμη συζήτηση και χρήσιμα συνεδριακά συμπεράσματα.
Με τον προσήκοντα σεβασμό, σας καλωσορίζω,
λοιπόν, όλους και όλες, στο 32ο τακτικό μας συνέδριο, και εύχομαι να φύγουμε από εδώ όλοι και
όλες σοφότεροι και σοφότερες.
Δυστυχώς, όμως, όταν για 35η ημέρα τα κανόνια
του πολέμου σκορπούν τον όλεθρο στη γειτονιά
μας, όταν συζητιέται το ενδεχόμενο ενός πυρηνικού
ολοκαυτώματος, και αυτό το τελευταίο να το αντιμετωπίζουμε, ούτε λίγο - ούτε πολύ, ως ένα φυσιολογικό επακόλουθο, τότε λυπάμαι που θα το πώ,
αλλά δεν μπορώ να ακολουθήσω την πεπατημένη.
Είναι αδιανόητο, στον 21ο αιώνα και στην Ευρώπη των δυο Παγκοσμίων πολέμων, να μην
έχουμε ακόμα εξασφαλίσει την ειρηνική συμβίωση
λαών και εθνών.
Είναι αδιανόητο, να μην έχουμε εμπεδώσει τα
λόγια των μεγάλων ανδρών και γυναικών της πολιτικής, των γραμμάτων και των τεχνών, των σοφών της Ιστορίας - ακόμα και της πολεμικής ιστορίας- που με τη συμπυκνωμένη γνώση τους, τονίζουν αυτό που, πολύ εύστοχα, μάς έχει αφήσει, ως
παρακαταθήκη, ο Αμερικανός συγγραφέας, Τζων
Στάινμπεκ: «Κάθε πόλεμος είναι σύμπτωμα της
αποτυχίας του ανθρώπου ως σκεπτόμενο ζώο».
Υπάρχουν εκατοντάδες και άλλα σοφά λόγια,
αλλά δυστυχώς, σε αυτόν τον πλανήτη Γη, που ευτυχήσαμε να δούμε το φως της ζωής και να μεγαλουργήσουμε, ακόμα δεν έχουμε αντιληφθεί ότι,
όλοι είμαστε αδέρφια και ότι, δεν υπάρχουν καλοί
και κακοί πόλεμοι. Υπάρχουν μόνο αδελφοκτόνοι,
εμφύλιοι σπαραγμοί.
Δεν θα μακρηγορήσω επ’ αυτού, θέλω όμως, να
εξωτερικεύσω την οδύνη μου –εκφράζοντας πιστεύω και τα δικά σας αισθήματα -για τη φρίκη
που αφήνει πίσω του αυτός ο παράλογος πόλεμος.
Εμείς ως Ομοσπονδία, θα τοποθετηθούμε και με
το Ψήφισμα που θα κληθούμε να εγκρίνουμε σήμερα με το τέλος των εργασιών του συνεδρίου μας.
Έρχομαι τώρα στο κυρίως θέμα μας. Το βλέπουμε αποτυπωμένο, στις προσκλήσεις, στις αφίσες
και πίσω από το πάνελ. Αυτό που βιώνουμε όλοι
καθημερινά, συνειδητά είτε το έχουμε στο υποσυνείδητό μας.
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«Ζούμε με τον κίνδυνο!»
Εμείς οι αστυνομικοί, διεξάγουμε το δικό μας,
καθημερινό, ακήρυχτο πόλεμο! Σε πολλά μέτωπα,
με πολλές μάχες, με πολλούς ορατούς και αόρατους εχθρούς… Και δυστυχώς, με πολλά θύματα.
Πιο επίκαιρο θέμα δεν θα μπορούσαμε, προφανώς, να επιλέξουμε. Και λόγω του πολέμου που
ανέφερα ήδη, και λόγω της πανδημίας που πριν
από δυο χρόνια, τέτοιον καιρό, ανέτρεψε την καθημερινότητά μας, βίαια και αιφνιδιαστικά.
Αλλά και επειδή η Ομοσπονδία μας, μετά από
πολλά χρόνια, έχει αναδείξει στο έπακρον την επικινδυνότητα του λειτουργήματος του αστυνομικού
και είναι σε θέση να πιστεύει ότι, επιτέλους, θα
υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα.
Αναφέρθηκα σε αυτό, εκτενώς, κατά την ομιλία
μου στο 31ο συνέδριο, που πραγματοποιήσαμε στον
ίδιο χώρο, περίπου πριν από πέντε μήνες. Δεσμεύτηκα τότε, ότι το 2022, θα είναι χρονιά ορόσημο για
την Π.Ο.ΑΣ.Υ. και την Ελληνική Αστυνομία, αφού η

θεσμοθέτηση της εργασίας, ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής αποτελεί για μας, πρώτη προτεραιότητα.
Με βάση τη νομική τεκμηρίωση του αιτήματός
μας, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ νοείται η εργασία που δυνητικά
εκθέτει τον εργαζόμενο σε έμμεσο και βίαιο βλαπτικό παράγοντα, επιφέροντας απώλεια ζωής ή
σωματικής ή ψυχικής ικανότητας.
ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗ νοείται η εργασία που κατά χρόνιο
ερεθιστικό παράγοντα, δυνητικά δημιουργεί παθολογικά αίτια για εκδήλωση κάποιας νόσου (όπως
νοσήματα αναπνευστικού, σύνδρομο κόπωσης λόγω εναλλασσόμενου ωραρίου, ψυχοσωματικές εκδηλώσεις κ.λπ.).
Να μη λησμονούμε ότι πέραν αυτών, οι ιδιαίτερες
υπηρεσιακές και εξωυπηρεσιακές υποχρεώσεις του
αστυνομικού, λόγω της ιδιότητας του λειτουργήματος και των ειδικών απαγορεύσεων και περιορισμών
που συνεπάγεται τούτο, τον θέτουν σε μια διαρκή
κατάσταση εγρήγορσης. Έτσι, ο αστυνομικός, ακόμα και όταν είναι εκτός υπηρεσίας, αισθάνεται, οιωνεί μαχητής του εγκλήματος και εγγυητής της έννομης τάξης. Και όλα αυτά, με κάθε κόστος, θυσιάζοντας ότι χρειαστεί, ακόμα και την ίδια του τη ζωή.
Με την ωριμότητα που μας διακρίνει, λοιπόν,
αξιοποιώντας την εμπειρία του παρελθόντος, ιδρύσαμε έναν ειδικό φορέα, το Κέντρο Έρευνας Υγείας, Ασφάλειας της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και υπογράψαμε ένα
Μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να καλύψουμε τα
κενά που υπήρχαν και να βάλουμε τις στέρεες βάσεις για τη θωράκιση του αστυνομικού από τους
κινδύνους που τον απειλούν και που όπως όλα δείχνουν στο μέλλον θα είναι ακόμα πιο απρόβλεπτοι
και απαιτητικοί.

Επιστημονικές έρευνες
Από το Κέντρο αυτό, θα γίνουν επιστημονικές
έρευνες και τα πορίσματά τους, θα είναι δεσμευτικά
για όλους.
Γιατί δεν αρκεί να απαριθμούμε τους νεκρούς και
τους τραυματίες εν ώρα υπηρεσίας. Είναι χρέος
μας να τους τιμούμε και να τους σεβόμαστε βεβαίως, αλλά πρώτιστο καθήκον και υποχρέωσή μας
είναι να διδασκόμαστε, να παρεμβαίνουμε και να
προχωράμε όσο γίνεται με τις μικρότερες απώλειες.
Πρέπει τεκμηριωμένα να εντοπίζουμε το πρόβλημα
και να προτείνουμε μέτρα ανακούφισης και θωράκισης του αστυνομικού, όπως τονίσαμε και στη
σχετική Ημερίδα που είχαμε διοργανώσει το 2017,
στην Αθήνα.
Για άλλη μια φορά τότε, όλοι οι εκπρόσωποι των
Πολιτικών Κομμάτων, είχαν συμμεριστεί το δίκαιο
του αιτήματός μας. Άλλωστε, το ίδιο το υπουργείο
Εργασίας, είχε παραδεχθεί ότι τα περισσότερα
υπουργεία, δεν διαθέτουν καμία υποδομή για την
παροχή υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στους εργαζομένους του τομέα τους.
Από αυτήν την κυνική διαπίστωση, δεν εξαιρείται
ούτε το δικό μας υπουργείο. Από το 2008 που δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα 45/2008
«Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας», ελάχιστα πράγματα έχουν γίνει. Το επιβεβαιώνουν οι εκατοντάδες
θάνατοι και τραυματισμοί συναδέλφων μας. Από
τα απλά τροχαία και τις αυτοκτονίες έως τα τραγικά
συμβάντα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις, τις καταδιώξεις και τις συμπλοκές με κακοποιούς.
Κυρίες και κύριοι, συναδέλφισσες και συνάδελφοί μου
Γνωρίζετε πολύ κακά, ότι ποτέ δεν σταματήσαμε

να φωνάζουμε ότι εκτός από τα λόγια παρηγοριάς
και συμπάθειας, απαιτούνται γενναίες πολιτικές για
την αστυνομία.
Απαιτούνται κονδύλια για την εκπαίδευση και τον
εξοπλισμό μας. Απαιτείται πολιτική βούληση για την
επίλυση μικρών και μεγάλων εκκρεμοτήτων, η επίλυση των οποίων θα ανακουφίσει το αστυνομικό
δυναμικό μας και θα νιώσει εμπράκτως τη στήριξη
της πολιτείας.
Στο αγαθό της ασφάλειας, δεν χωρούν περικοπές, όταν πραγματικά θέλουμε την κοινωνική ειρήνη, την ευημερία και την ανάπτυξη.
Στο σημείο αυτό θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω
τον κ. Υπουργό, τον κ. Αρχηγό, για την προσπάθεια
που γίνεται όσον αφορά στον απεγκλωβισμό από
τα πάρεργα, για την άμεση έγκριση αιτημάτων που
απασχολούν τους αστυνομικούς, αλλά και για την
κατανόηση που επέδειξαν και για τη συνεργασία
που έχουμε για την υλοποίηση του έργου που θα
αναλάβει το επόμενο διάστημα ο φορέας που προανέφερα και ο οποίος θα χρηματοδοτηθεί από το
Υπουργείο Οικονομικών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται
στη συνέχεια. Ήδη χθες, η κα Λινού, ανέπτυξε το
θέμα «Ψυχική και Σωματική Υγεία των αστυνομικών. Κίνδυνοι και Ευκαιρίες». Την ευχαριστούμε
για άλλη μια φορά, για την πολύτιμη συμβολή της.

Ωρίμασαν οι συνθήκες
Ό,τι δεν καταφέραμε, επομένως, στα 30 χρόνια
των διεκδικήσεων αυτού του πολυπαραγοντικού
αιτήματος, το συνδικαλιστικό μας κίνημα ευελπιστεί
ότι θα το πετύχει τώρα. Έχουν πια ωριμάσει οι συνθήκες και στην άλλη πλευρά, στην πλευρά της πολιτείας, εννοώ και μακάρι να μην υποστούμε άλλη
διάψευση.
Πρέπει να παραδεχθούμε ότι, ως συνδικαλιστικό
κίνημα, αργήσαμε να αντιληφθούμε ότι η διεκδίκηση της αναγνώρισης της επικινδυνότητας της εργασίας, δεν είχε μόνο την οικονομική της διάσταση.
Δεν ήταν το όποιο επίδομα κινδύνου, το ύψος του
οποίου ήταν υπό διαπραγμάτευση με το υπουργείο
Οικονομικών όταν άνοιγε μια τέτοια συζήτηση.
Ήταν και είναι ένα ολόκληρο πλέγμα μέτρων
υγιεινής και ασφάλειας. Ήταν και είναι η επαγγελματική και κοινωνική καταξίωση, η αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας, αλλά και το επίπεδο ζωής
του αστυνομικού, ως ανθρώπινο κεφάλαιο. Και όχι
ως αριθμητικό δεδομένο, σε μια επιχειρησιακή διά-

ταξη ενόπλων ενστόλων, απέναντι στον ορατό ή
τον αόρατο κίνδυνο, και εχθρό της δουλειάς τους.
Πρέπει να γνωρίζει ο αστυνομικός μέσα από το
καθηκοντολόγιό του, ποιοι είναι οι υπαρκτοί και
ποιοι οι εν δυνάμει κίνδυνοι για να μην χρησιμοποιείται, κατά το δοκούν, στο όνομα των οποιωνδήποτε σκοπιμοτήτων.
Διότι, η επικινδυνότητα του λειτουργήματός μας,
προφανώς και δεν προέρχεται μόνο από τους φυσικούς κινδύνους. Προέρχεται και από την υπηρεσιακή μας απαξίωση, από την ελλιπή εκπαίδευση,
από τις παγίδες του ανεξέλεγκτου και τους πειρασμούς της διαφθοράς, από την αυθαιρεσία της διοίκησης, από τις παράνομες διαταγές και από τους
προσανατολισμούς της αστυνομίας. Ιδίως όταν έρχεται αντιμέτωπη με την κοινωνία ή με κάποιες κοινωνικές τάξεις που πιστεύουν ότι αδικούνται από
τις κυβερνητικές πολιτικές.
Τότε διαταράσσονται οι σχέσεις αστυνομίας και
κοινωνίας και ελλοχεύουν, άλλου είδους κίνδυνοι.
Τότε ο αστυνομικός ταυτίζεται με το όργανο καταστολής. Με τον άνθρωπο που «κάνει τη βρώμικη
δουλειά» και «καλείται να βγάλει το φίδι από την
τρύπα», συγκεντρώνοντας τα πυρά των πολιτών,
ενώ ευθύνονται άλλοι. Επαναλαμβάνω λοιπόν σήμερα ότι, θα βάλουμε τέλος σε μια λανθάνουσα
διεκδίκηση.
Θα πάμε σε διάλογο με την κυβέρνηση επί τη
βάσει υπαρκτών οικονομικών προβλημάτων, με μια
τεκμηριωμένη πρόταση που θα έχει οικονομικό αντίκρισμα και στο νέο μισθολόγιο, που διεκδικούμε,
σύμφωνα και με τις αποφάσεις του ΣτΕ, αλλά και
με ένα πακέτο προτάσεων που θα στοχεύει στην
ευρύτερη επαγγελματική και κοινωνική καταξίωση
του αστυνομικού.
Θα καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις, με
γνώμονα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα όλου
του αστυνομικού προσωπικού και βεβαίως με γνώμονα το δημόσιο και το κοινωνικό συμφέρον.
Να μου συγχωρέσετε στο σημείο αυτό την αναίδεια γιατί απευθυνόμενος στους επίσημους προσκεκλημένους μας που θα λάβουν στη συνέχεια το
λόγο, θα θέσω ένα ερώτημα και θα περιμένω με
ενδιαφέρον την απάντησή τους.
Εάν Κύριοι κάνατε την ίδια δουλειά που κάνω
εγώ και χιλιάδες συνάδελφοι και συναδέλφισσές
μου, θα νιώθατε τον κίνδυνο που νιώθουν;
Σας
ευχαριστώ.
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Ψηλά ο πήχης των ενεργειών της Επιτροπής Δικαιωμάτων
και Ισότητας Αστυνομικού προσωπικού της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Τα πεπραγμένα και οι στόχοι της Επιτροπής, αντικείμενο της ομιλίας προς τους συνέδρους
εκ μέρους της προέδρου της κας Σοφίας Βαγενά
ιλώντας στο συνέδριο η πρόεδρος της
Επιτροπής Δικαιωμάτων και Ισότητας
Αστυνομικού προσωπικού της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
κα Σοφία Βαγενά, τόνισε ότι «στη σκιά της υγειονομικής πανδημίας, της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και των πολεμικών συρράξεων τα
οποία εντείνουν να δημιουργήσουν μια παγκόσμια κοινωνικό-οικονομική κρίση, η Π.Ο.ΑΣ.Υ.
επιβεβαίωσε ακόμη μια φορά, όχι μόνο την κοινωνικοποιημένη συνδικαλιστική της πορεία και
την πλατιά αναγνώριση που έχει η δράση της,
αλλά και τη δυνατότητα ουσιαστικής συμβολής
του συνδικαλισμού στην αντιμετώπιση υπηρεσιακών όσο και κοινωνικών προβλημάτων.
Στόχος της επιτροπής μας, μεταξύ άλλων είναι
και «η αποτελεσματική κατοχύρωση των Δικαιωμάτων του αστυνομικού προσωπικού, η προστασία και προώθηση αυτών και η παρακολούθηση
των σχετικών εξελίξεων». Θα σας θέσω όμως
μερικά ερωτήματα, προς σκέψη και επεξεργασία:
1. Κατά πόσο το ίδιο το αστυνομικό προσωπικό
έχει συνειδητοποιήσει την αξία του σεβασμού
των δικαιωμάτων του, ως ένστολου υπαλλήλου σε ένα κράτος δικαίου, όπως θέλουμε να
πιστεύουμε ότι είναι η χώρα μας;
2. Γνωρίζει άραγε τα συνταγματικά του δικαιώματα και κυρίως κατά πόσο αυτά εφαρμόζονται σε όλο το εύρος της προσωπικής, της
υπηρεσιακής και κοινωνικής του ζωής, ώστε
να διεκδικήσει την αντιμετώπιση των προβλημάτων προτείνοντας τις απαιτούμενες νομοθετικές και άλλες ρυθμίσεις;
3. Κατά πόσο συνειδητοποιεί ο αστυνομικός ότι
όταν επιζητούμε τον εκδημοκρατισμό των λειτουργιών της Ελληνικής Αστυνομίας αναφερόμαστε ειδικά στο σεβασμό των συνταγματικών δικαιωμάτων του εργαζόμενου Αστυνομικού και δη όσων αφορούν την εργασιακή
– υπηρεσιακή του σχέση με το κράτος-εργοδότη του, αλλά και με την κοινωνία συνολικά
και τον κάθε πολίτη, ειδικά;
Με βάση πλείστα όσα γεγονότα αλλά και αιτήματα που αναδύονται από τη βάση του Σώματος και απασχολούν συχνά –πυκνά το δημόσιο
λόγο, το συνδικαλιστικό κίνημα καλείται να τοποθετηθεί με νηφαλιότητα, συμβάλλοντας στον
εκδημοκρατισμό των αστυνομικών λειτουργιών
και στη θωράκιση του αστυνομικού προσωπικού,
ανεξαρτήτως θέσεως στην ιεραρχία και καθημερινής ενεργής δράσης τόσο στην Υπηρεσία όσο
και στην κοινωνία.
Συμπερασματικά, το εύρος των δικαιωμάτων
και υποχρεώσεων του αστυνομικού προσωπικού,
υπόκειται σε συνταγματικούς μεν περιορισμούς,
τίποτε ωστόσο δεν αποτελεί θέσφατο. Η ιστορία
διδάσκει ότι όλα εξελίσσονται και διαμορφώνονται αναλόγως των κοινωνικών, συνδικαλιστικών
και πολιτικών συσχετισμών. Το γεγονός ότι η θέση των αστυνομικών μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι είναι ιδιάζουσα, δεν σημαίνει ότι θα είναι
διαρκώς δέσμιος του παρελθόντος. Οφείλει και
πρέπει να είναι μέσα στις εξελίξεις, συνδιαμορφωτής αυτών στο μέτρο του εφικτού έως και του
ανέφικτου πολλές φορές, όταν απέναντί του ορθώνονται παρωχημένες απόψεις και ιδεοληψίες».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα πεπραγμένα
της Επιτροπής Δικαιωμάτων και Ισότητας Αστυνομικού προσωπικού της Π.Ο.ΑΣ.Υ. Όπως είπε,
«πραγματοποίησε σειρά επισκέψεων σε όλα τα
Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας
στην Αττική και είχε τηλεδιάσκεψη με υπηρετούντες στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικο-
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γενειακής Βίας Θεσσαλονίκης, διαπιστώνοντας
τις συνθήκες λειτουργίας κι ακούγοντας από
τους συναδέλφους τα προβλήματα, που ανέκυψαν κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας τους.
Η Επιτροπή καταρχάς θέλει να εξάρει την προσπάθεια, που έχει γίνει σε νομοθετικό και υπηρεσιακό επίπεδο, προς αντιμετώπιση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας, ιδίως στην
παρούσα χρονική περίοδο, που υπό συνθήκες
πανδημίας υπάρχει αύξηση των περιστατικών.
Οι συνάδελφοί μας επιτελούν το έργο τους,
με ζήλο και επαγγελματισμό και είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Αντιμετωπίζουν χιλιάδες υποθέσεις
και η στήριξη της Υπηρεσίας θα πρέπει να είναι
άμεση κι αποτελεσματική, σύμφωνα και με τις
προτάσεις τους, όπως:
- Πρόβλεψη πάγιας εκπαίδευσης και συνεχούς
επιμόρφωσης κατά τακτά χρονικά διαστήματα.
- Παρουσία ψυχολόγου, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη, πριν από την κατάθεση του θύματος.
- Πλήρης στελέχωση των γραφείων, ώστε να
καλύπτονται όλες οι βάρδιες, με προσωπικό
που επιθυμεί να υπηρετεί κι όχι με μη επιθυμούντες. Θα πρέπει να δοθούν ορισμένα κίνητρα σε όσους επιλέξουν αυτές τις Υπηρεσίες.
- Να υπηρετούν περισσότερες γυναίκες αστυνομικοί προς διευκόλυνση της προανάκρισης,
όταν τα θύματα είναι γυναίκες.
- Δημιουργία περισσότερων Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας για την
απορρόφηση του φόρτου εργασίας όπου παρατηρείται είτε λόγω γεωγραφικής ιδιαιτερότητας που αναγκάζει τους πολίτες να προσέρχονται διανύοντας πολλά χιλιόμετρα.
- Πραγματοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης
ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε σχολεία και
δήμους σε όλες τις Περιφέρειες.
- Καθιέρωση πολιτικής περιβολής, ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία με τα θύματα και
γενικά το έργο τους.
- Διάθεση συμβατικών υπηρεσιακών οχημάτων
αποκλειστικής χρήσης».
Οι στόχοι της Επιτροπής
Σε ό,τι αφορά τους στόχους της Επιτροπής,
ανέφερε:
1. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι λόγω της ραγδαίας αύξησης της ενδοοικογενειακής βίας,
είναι επιτακτική ανάγκη η δημιουργία γραφείων ενδοοικογενειακής βίας σε κάθε αστυνομική διεύθυνση νομού.
2. Εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε σχολεία,
δήμους σε όλες τις περιφέρειες.
3. Δημιουργία Υποδιεύθυνσης όπου θα υπάγονται τα συγκεκριμένα γραφεία για την εύρυθμη
λειτουργιά τους και αποτελεσματικότητα.
Στην ημερίδα μας για την ενδοοικογενειακή
βία, η οποία στέφτηκε με επιτυχία και αποτέλεσε
την έναρξη συζητήσεων και συνεργασίας μεταξύ
των φορέων, την κοινωνία των πολιτών και την
Επίσημη Πολιτεία, ώστε να δημιουργηθεί μια
αλυσίδα συνεργασίας και κοινής δράσης, στη
μάχη της καθημερινής πρόληψης της βίας, σε
όλες τις μορφές της, αναπτύχθηκαν και οι θέσεις
της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας.
Σε μια εποχή κατά την οποία το φαινόμενο της
έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας τείνει να
λάβει μορφή «πανδημίας», η Π.Ο.ΑΣ.Υ., ασχολείται με ένα θέμα το οποίο ταλανίζει την ελληνική κοινωνία και δεν είναι άλλο από την ενδοοικογενειακή βία που φυσικά και επηρεάζει εξίσου τον Έλληνα Αστυνομικό ως αναπόσπαστο

μέρος της κοινωνίας.
Η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα συνηθισμένο λυπηρό φαινόμενο που συναντάται πίσω από
τις κλειστές πόρτες πολλών σπιτιών, ακόμα και
οικογενειών που στα μάτια των πολλών φαντάζουν ευτυχισμένες. Η βία σε κάθε μορφή της
(σωματική, συναισθηματική, λεκτική), έχει μόνο
ένα σκοπό: να υποβαθμίσει την οντότητα του
ατόμου που τη δέχεται και να επιβάλλει την ανωτερότητα του ατόμου που την ασκεί.
Σκοπός της είναι να πληγώσει εσκεμμένα με
κάθε τρόπο τον άνθρωπο που την εισπράττει. Η
ενδοοικογενειακή βία είναι "παιχνίδι" ανωτερότητας και άσκησης εξουσίας. Ο θύτης επιβάλλει
με κάθε τρόπο την ανωτερότητά του στο θύμα.
Η ενδοοικογενειακή βία αυξήθηκε εν μέσω πανδημίας κατά 20% και κατά περίπου 30% σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες. Ποσοστά που αποτυπώνουν το τεράστιο πρόβλημα που επικρατεί στη
χώρα μας και στην Ευρώπη.
Αν και αποδέκτες της ενδοοικογενειακής βίας
είναι συνήθως γυναίκες, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι έχουν σημειωθεί και περιστατικά βίας
εναντίων και ανδρών, σε μικρότερο, φυσικά, ποσοστό. Όμως, ακόμα και για το ανδρικό φύλο
έχουν σημειωθεί περιστατικά βιαιοπραγίας εις
βάρος τους. Επειδή όμως τα θύματα αυτού του
φαινομένου είναι περισσότερο γυναίκες – δεδομένου ότι σε σωματική δύναμη οι άνδρες υπερέχουν- για αυτό γίνεται περισσότερο μνεία σε
αυτές. Όσον αφορά τα παιδιά, αν και μπορεί να
μην αποτελούν τα άμεσα θύματα της κακοποίησης, επηρεάζονται εξίσου αρνητικά από αυτήν
βρισκόμενα σε μια θέση «αυτόπτη μάρτυρα».
Ο σαφής ποινικός χαρακτηρισμός της ενδοοικογενειακής βίας ως έγκλημα σήμανε και τον
αποχαρακτηρισμό της ως «αθέατης» αφού τώρα
προσλαμβάνεται ως άδικη και εγκληματική συμπεριφορά, καταλογιστή στο δράστη και τιμωρητέα
και οριοθέτησε τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της
αστυνομίας σχετικά με την αντιμετώπιση της, αναδεικνύοντας την αστυνομία ως τον κρισιμότερο
θεσμό που μπορεί να ενεργοποιηθεί γι΄ αυτό.
Με την υπογραφή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας, γνωστή και ως Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, προωθήθηκε και
κατοχυρώθηκε νομικά η καταπολέμηση της έμφυλης βίας και των υπαρκτών έμφυλων διακρίσεων και κατοχυρώθηκε η ουσιαστική ισότητα
των δύο φύλων.Βασικό χαρακτηριστικό αυτής
της Σύμβασης είναι η έμφαση που δίνεται στην
πρόληψη. Προβλέπεται η κατάρτιση επαγγελματιών για τη φροντίδα των θυμάτων, θεραπευτικά
προγράμματα για τους δράστες, δράσεις ενημέρωσης και άλλα..
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των
Φύλων, κατά τη διάρκεια της «καραντίνας», παρατηρήθηκε τετραπλάσια αύξηση στις τηλεφωνικές κλήσεις στη γραμμή SOS 15900, το μήνα
της «καραντίνας». Αντίθετα, σύμφωνα με τα
στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας,
δεν προέκυψε αύξηση των καταγγελιών ενδοοικογενειακής βίας για το επίμαχο χρονικό διάστημα και αυτό προφανώς είναι κάτι που μας
προβληματίζει.. Τις περισσότερες φορές τα θύματα προτιμούν να απευθυνθούν σε άτυπα δίκτυα σχέσεων (πχ. οικογένεια, φίλοι, συγγενείς).
Και εδώ έχω προβληματισμό για το τι προτρέπουν τα άτυπα δίκτυα σχέσεων. Δυστυχώς, ο

φόβος των επιπτώσεων, ο ενδεχόμενος στιγματισμός και η ντροπή δεν οδηγεί τα θύματα στο
κατώφλι των αρχών.
Ποιοι παράγοντες αποτρέπουν το θύμα από το
να «σπάσει τη σιωπή του»; 1) Δευτερογενής νηματοποίηση και κοινωνικός στιγματισμός. 2) Η
μεγάλη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. 3) Η
έλλειψη επαρκών υποδομών για τη στήριξη και
βοήθεια των θυμάτων.
Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας το λεγόμενο σκοτεινό αριθμό της εγκληματικότητας
σύμφωνα με τον οποίο πάντα υπάρχουν εγκλήματα τα οποία δεν καταγγέλλονται. Ενδεικτικό
παράδειγμα αποτελεί το έγκλημα του βιασμού
καθώς ένα στα 24 περιστατικά βιασμών, εντός
και εκτός των “οικιακών” τειχών, καταγγέλλεται
στις αστυνομικές Αρχές. Από το σύνολο των
βιασμών που διαπράττονται, το ποσοστό που
καταγγέλλεται κυμαίνεται μεταξύ 7%-10.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις τοποθετήσεις
του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκου και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριου Οικονόμου
ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στην ανακοίνωση, με
αφορμή την ημέρα της Γυναίκας, του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη για το λεγόμενο panic button, που βοηθά τις γυναίκες που
βρίσκονται σε κίνδυνο.
Είναι δυνατόν να αντιμετωπίσετε το
έγκλημα μόνο με τον αστυνομικό;
Σε αυτή μας την προσπάθεια δε μπορεί η
αστυνομία να είναι μόνη της αλλά πρέπει να
υπάρξει μια αλυσίδα πρόληψης των εγκλημάτων
βίας από όλη την κοινωνία. Ο αγώνας κατά του
εγκλήματος είναι έργο και υπόθεση όλων, οικογένειας, σχολείου, τοπικής αυτοδιοίκησης, εκκλησίας, δικαιοσύνης και προπάντων των ίδιων
των πολιτών.
Ο στόχος για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας προϋποθέτει πολυδιάστατη πολυπαραγοντική και διεπιστημονική
ενεργοποίηση σε επίπεδο πρόληψης και παρέμβασης για την παροχή στήριξης και βοήθειας στα
θύματα και την προστασία των ατομικών θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.
Η μάχη που δίνουμε είναι καθημερινή. Και κάθε
φορά που βγαίνουμε νικητές, έχουμε σώσει μια
ζωή. Έχουμε αποτρέψει ένα δράμα. Έχουμε κάνει
τον κόσμο μας καλύτερο. Έχουμε κάνει περήφανο το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας».
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Tα τελευταία 10 χρόνια, συνολικά,
663 αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους!
Βαρύς είναι ο φόρος αίματος για τους αστυνομικούς, ενώ «θερίζουν» και οι επαγγελματικές ασθένειες,
τόνισε στο συνέδριο ο πρόεδρος του Κέντρου Υγείας και ασφάλειας κ. Δημήτρης Καραγιαννόπουλος
ούμε με τον κίνδυνο είναι το μήνυμα του
32ου συνεδρίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ.! Ναι συνάδελφοι ζούμε με τον κίνδυνο και αυτό αποδεικνύεται από τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα ο Ταξίαρχος κ. Μπαδέκας στην ημερίδα της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για την επικινδυνότητα της
εργασίας μας που έγινε το 2017 στο Τιτάνια.
Από 1984 έως το 2017, δεν έχασαν τη ζωή
τους μόνο 138 αστυνομικοί κατά την άσκηση
του λειτουργήματός τους αλλά συνάδελφοι μου,
τα τελευταία 10 χρόνια συνολικά 663 αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους με κυριότερες αιτίες
τις δολοφονίες, τα ατυχήματα εν ώρα υπηρεσίας
και εκτός αυτής, τις αυτοκτονίες και τους αιφνίδιους θανάτους.
Από το 2000 έως το 2010, από επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού,
12 αστυνομικοί σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια
της υπηρεσίας τους και 2.633 τραυματίστηκαν.
Κάθε χρόνο, δύο αστυνομικοί χάνουν τη ζωή
τους στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων
τους, και κάθε μήνα 3-4 πεθαίνουν πρόωρα
εξαιτίας ασθενειών ή άλλων αιτίων.
Το 2010 λόγω του έντονου στρες που δέχονται οι αστυνομικοί, εντοπίστηκαν 1.786 εν ενεργεία αστυνομικούς με σοβαρά προβλήματα υγείας, το 2011 ήταν 2.322, 3.420 το 2012, το
2013 4.532, το 2014 5.231, 5.870 το 2015
και 6.742 το 2016.
Βαρύς είναι ο φόρος αίματος για τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. καθώς τη διετία
2015-2016 έχουν σκοτωθεί 11 άτομα.
Την τελευταία τριετία από εποχούμενες δυνάμεις της αστυνομίας, τραυματίστηκαν 4.870
αστυνομικοί. Από αυτούς τους τραυματισμούς οι
2.931 ήταν ελαφροί με κάτω των δύο εβδομάδων νοσηλεία, οι 1.654 μεσαίας βαρύτητας έως
τρεις εβδομάδες και οι 285 ήταν σοβαροί με
νοσηλεία πάνω από τρεις μήνες.
Αστυνομία, κίνδυνος και η πάταξη του εγκλήματος, είναι όλες έννοιες κοινωνικά αλληλένδετες. Και ενώ θα περίμενε κάνεις, το διαχρονικό
αίτημα της αναγνώρισης του επαγγέλματος ως
επικίνδυνο, να έχει ικανοποιηθεί από την πολιτεία, δυστυχώς δεκαετίες μετά και με 663 νεκρούς αστυνομικούς από το 1984, εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε για τη διευθέτηση ενός
κοινωνικά αυτονόητου!
Είθισται συνήθως διεκδικήσεις που συνεπάγονται και οικονομικό όφελος, να διαβάλλονται
σαν συντεχνιακά αιτήματα και να μην τυγχάνουν
της ηθικής υποστήριξης της κοινωνίας. Στην περίπτωσή μας όμως, ενώ η κοινωνία και τα πολιτικά κόμματα, αναγνωρίζουν το επικίνδυνο του
αστυνομικού επαγγέλματος, εντούτοις όταν έρχονται στην κυβέρνηση το αντιμετωπίζουν με
ολιγωρία.
Σήμερα όμως θεωρώ ότι βρισκόμαστε πολύ
κοντά, στην πολιτική διευθέτηση του δικαίου αιτήματός μας.
Πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι η επικινδυνότητα του επαγγέλματος δεν προέρχεται μόνο από τους φυσικούς κινδύνους και για να δοθεί υπόσταση και προοπτική σε αυτή την απαραίτητη συζήτηση που γίνεται σήμερα, θα έπρεπε
να έχουμε όλο το επιστημονικό υπόβαθρο και το
εμπειρικό υλικό, μετρημένο σοβαρά.
Αυτό το έχουμε σήμερα μόνο μερικώς.
Αυτή μπορεί να μετρηθεί, εφόσον γίνουν εμπεριστατωμένες έρευνες της θνησιμότητας και
των αιτιών της και μελέτες σε συσχετισμό με το
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γενικό πληθυσμό και τις άλλες επαγγελματικές
ομάδες, τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, αλλά
και τις εμπειρίες άλλων κρατών, μεγέθους της
χώρας μας.
Ειδικότερα, το στρες μεταξύ εργαζομένων στο
αστυνομικό επάγγελμα έχει συσχετισθεί με σωματικές ασθένειες όπως καρδιακά προβλήματα,
στομαχικές διαταραχές, βλάβες στο ανοσοποιητικό σύστημα, ακόμα και πρόωρο θάνατο ή και
μείωση του μέσου όρου ζωής των αστυνομικών
(66 έτη) συγκριτικά με τον γενικό πληθυσμό (72
έτη) (CIA Factbook, 2002).
Συχνά είναι τα προβλήματα ψυχικής υγείας
στους αστυνομικούς σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με μια νέα διεθνή μελέτη, την πιο ολοκληρωμένη του είδους της μέχρι σήμερα.
Η έρευνα, με επικεφαλής την αναπληρώτρια
καθηγήτρια Τζο Μπίλινγκς του Τμήματος Ψυχιατρικής του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου του
Λονδίνου (UCL), που δημοσιεύθηκε στο βρετανικό περιοδικό επαγγελματικής και περιβαλλοντικής ιατρικής «Occupational & Environmental
Medicine», αξιολόγησε 67 μελέτες σχετικές με
την υγεία των αστυνομικών, οι οποίες είχαν γίνει
μεταξύ 1980-2019.
Οι περισσότερες μελέτες προέρχονταν από τη
Βόρεια Αμερική (46%), την Ευρώπη (28%) και
την Αυστραλία (10%) και η μέση ηλικία των
αστυνομικών ήταν τα 39 έτη.
Διαπιστώθηκε ότι τουλάχιστον ένας στους τέσσερις αστυνομικούς (ποσοστό 26%) πίνει αλκοόλ
σε επικίνδυνο βαθμό, ενώ ένας στους 20 (5%)
μπορεί να θεωρηθεί εξαρτημένος από το αλκοόλ.
Ένας στους επτά (14%) εμφανίζει συμπτώματα
κατάθλιψης ή συνδρόμου μετατραυματικού
στρες, ένας στους δέκα (9,5%) πληροί τα κριτήρια της αγχώδους διαταραχής, ενώ σχεδόν ένας
στους δέκα (8,5%) κάνει σκέψεις αυτοκτονίας.
Τα χαμηλά επίπεδα υποστήριξης από τους συναδέλφους και το εκ των πραγμάτων μεγαλύτερο επίπεδο επαγγελματικού στρες, λόγω της φύσης της δουλειάς τους (ιδίως της έκθεσης σε
περιστατικά βίας και θανάτου), συμβάλλουν σημαντικά στην ψυχολογική επιβάρυνση των
αστυνομικών, κυρίως των γυναικών, σύμφωνα

με τη μελέτη, η οποία προτείνει το θέμα να ληφθεί πιο σοβαρά υπόψη και να υπάρξουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες αρχές
μέσω ειδικών προγραμμάτων ψυχολογικής ενίσχυσης, πρόληψης και θεραπείας.
Ας αναλογιστούμε ότι από το 1984 μέχρι σήμερα, 138 αστυνομικοί έπεσαν νεκροί πάνω
στην άσκηση του λειτουργήματός τους, ενώ
πολλές εκατοντάδες από αυτούς, κατέστησαν
τραυματίες με ανεπίτρεπτες βλάβες.
Απέναντι σε αυτά τα δεδομένα της άσκησης
του αστυνομικού λειτουργήματος, η πολιτεία δεν
μπορεί να κλείνει με ολιγωρία τα μάτια και η κοινωνία επιβάλλεται να στηρίξει τους Έλληνες
αστυνομικούς, στο δίκαιο αίτημά τους.
Παράλληλα να σημειώσουμε, ότι και σε άλλες
σοβαρές κοινωνικές περιστάσεις που προέκυψαν, όπως η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού,
η αποτελεσματικότερη απόκριση στην υγειονομική κρίση, αλλά και η διαρκής εγρήγορση και
απάντηση των Ελλήνων αστυνομικών, στις κλασικές αλλά και στις σύγχρονες ασύμμετρες εκφράσεις εγκληματικής βίας, απέδειξαν το διευρυμένο ρόλο του αστυνομικού, στην ομαλή λειτουργία της χώρας μας.
Τίμια αντιμετώπιση
Όλα αυτά λοιπόν υπαγορεύουν, μία τίμια αντιμετώπιση από την Πολιτεία, του δικαίου αιτήματος των αστυνομικών, για την αναγνώριση
του επικινδυνότητας του επαγγέλματός μας.
Στο διαφαινόμενο ερώτημα των πολιτών, αν η
πολιτεία παρέχει σήμερα στους αστυνομικούς,
όλα τα απαραίτητα υλικοτεχνικά εφόδια, αλλά
και τη θεσμική διασφάλιση αυτών και των οικογενειών τους, σε τυχόντα τραγικά περιστατικά,
η απάντηση είναι σαφής: με ελλείποντα και αποσπασματικό τρόπο.
Αλλά ας δώσουμε μία διεξοδικότερη ερμηνεία
στο επικίνδυνο του Έλληνα αστυνομικού, που
δεν καταναλώνεται μόνο στις σφαίρες του εγκλήματος.
Δοθέντος ότι κίνδυνο συνιστά και η επαγγελματική ασθένεια που θα προκύψει και η ολιγωρία της διοίκησης και η αδυναμία εμπέδωσης

από την κοινωνία των οδυνηρών κινδύνων του
αστυνομικού, όπως και αυτές οι φραστικές επιθέσεις, που προσβάλλουν την αξιοπρέπειά μας
και απαξιώνουν την ηθική μας υπόσταση.
Απέναντι σε όλες αυτές τις εκφάνσεις επικινδυνότητας της ζωής και της αξιοπρέπειάς μας,
προτάσσουμε σήμερα τον θεσμικό και παράλληλα τον αναγκαίο επιστημονικό διάλογο, με
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου
να δοθεί οριστική λύση, στο πάγιο, αίτημά μας,
για την αναγνώριση του επικίνδυνου του επαγγέλματός μας.
Από τη θέση του Προέδρου του Κέντρου
Έρευνας Υγείας και Ασφάλειας των αστυνομικών, που συνεστήθη από την Π.Ο.ΑΣ.Υ. πριν λίγο καιρό, και εγώ και το Δ.Σ. του φορέα μαζί με
το Δ.Σ της Π.Ο.ΑΣ.Υ., αλλά και όλους εσάς, θα
δώσουμε με όλη μας την συνδικαλιστική ικμάδα,
κάθε αναγκαία μάχη, για να επιλυθεί τελεσίδικα,
το δίκαιο αίτημά μας για την αναγνώριση της
επικινδυνότητας της εργασίας μας
Ένα επίδομα που πρέπει να περιέχει χρηματικό
επίδομα σε τέτοιο ύψος, που να καλύπτει τις
ανάγκες αναπλήρωσης, όσο είναι δυνατόν, των
σωματικών αναγκών που προκύπτουν μέσα από
τέτοια σωματική και ψυχική καταπόνηση που
φθείρει γρηγορότερα από το μέσο επίπεδο τις
φυσικές δυνάμεις και τις αντοχές του εργαζόμενου. Αυτό το επίδομα, θα συνυπολογίζεται
στις συντάξιμες αποδοχές.
Προσδοκούμε ότι από τα επιστημονικά συμπεράσματα, αλλά και τις θεσμικές θέσεις, του
εκτενούς διαλόγου που θα αρδεύσουμε από το
κέντρο Έρευνας Υγείας και Ασφάλειας των
αστυνομικών, αλλά και με την αρωγή συγκεκριμένων νομοθετικών πρωτοβουλιών, να δώσουμε τη χρόνια προσδοκώμενη λύση, στο δίκαιο
αίτημα της αστυνομικής οικογένειας. Δημιουργώντας το θεσμικό οπλοστάσιο, για μία ασφαλή
Ελληνική Αστυνομία, που τίμια της αναγνωρίζει
η πολιτεία την υψηλή κοινωνική αποστολή της
και που συνεπάγεται αυτοδύναμα, μία ασφαλή
προοδευτική δημοκρατικά κοινωνία.
Γιατί ασφαλής αστυνομικός, σε τελευταία
ανάλυση, σημαίνει ασφαλής πολίτης.
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H ομιλία – παρέμβαση του προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
ύριε Πρόεδρε της Επιτροπής,
Κύριε Υπουργέ
κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την
ευκαιρία να μιλήσω ενώπιόν σας για
το μεγάλο πρόβλημα της εμπλοκής της
Ελληνικής Αστυνομίας στη διαδικασία
της ακούσιας νοσηλείας, που επιχειρεί
να ρυθμίσει το άρθρο 50 του σχεδίου
νόμου του Υπουργείου Υγείας.
Επιτρέψτε μου λοιπόν να τονίσω με
τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι
έτσι όπως είναι διατυπωμένο, δεν θα
συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος. Γι’ αυτό θα σας παρακαλέσω
να ακούσετε την κραυγή αγωνίας που
σας μεταφέρω και να υιοθετήσετε τις
βελτιωτικές μας προτάσεις.
Το πρόβλημα είναι τεράστιο.
Πολλοί από εσάς ίσως να πιστεύετε
ότι, οι συνάδελφοί μου σε όλη τη χώρα, αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο ένα
μικρό αριθμό «περιστατικών». Η αλήθεια είναι ότι τα περιστατικά είναι
εκατοντάδες.
Πρόκειται για ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας. Δημόσιας υγείας. Και
όχι για ένα αστυνομικό πρόβλημα, για
το οποίο και πάλι, η εμπλοκή της Ελληνικής Αστυνομίας πρέπει να είναι
άμεση και καθοριστική. Αυτά είναι
«μοντέλα» ξεπερασμένα. Κουβαλούν
απάνθρωπες νοοτροπίες του παρελθόντος και δεν έχουν καμία θέση στο
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σύγχρονο κράτος και στο σύγχρονο
πολιτισμό μας.
Ο αστυνομικός δεν είναι ιατρός,
ούτε νοσηλευτής. Το περιπολικό δεν
είναι ασθενοφόρο.
Εκτός και αν πιστεύετε ότι οι ψυχικά πάσχοντες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως παραβατικοί - κρατούμενοι…
Εμείς υποστηρίζουμε ότι για τους
μη δυνάμενους και ψυχικά άρρωστους συνανθρώπους μας, αρμόδιο
να παρέμβει και να βοηθήσει είναι το
δημόσιο σύστημα υγείας και μόνο
αυτό. Ο αστυνομικός πρέπει να συμβάλλει σε απολύτως συγκεκριμένες
περιπτώσεις, οι οποίες πρέπει να είναι
προσδιορισμένες με σαφήνεια από
τον νομοθέτη.
Γι’ αυτό λοιπόν σας καλούμε να
απαλλάξετε την Ελληνική Αστυνομία
από μια αρμοδιότητα που δεν της
ανήκει. Δεν έχει καμία δουλειά να
συμμετέχει σε θέματα ιατρικών εξετάσεων και αξιολογήσεων.
Επομένως, προτείνουμε συγκεκριμένες βελτιώσεις με το Υπόμνημα που
σας καταθέτουμε και εγγράφως:
Στο υπό τροποποίηση άρθρο 96
του ν. 2071/1992 (Α΄ 123), περί της
διαδικασίας εισαγωγής για ακούσια
νοσηλεία, από την παράγραφο 2 του
άρθρου 96Α πρέπει να απαλειφθεί το
ότι η εισαγγελική παραγγελία για τη

μεταφορά του φερόμενου ως ψυχικά
ασθενή απευθύνεται και προς το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.
Για μας, η Κοινοτική Μονάδα Ψυχικής Υγείας του άρθρου 11 του ν.
2716/1999 (Α΄ 96), είναι εκείνη που
θα επωμίζεται την υποχρέωση και την
ευθύνη της αρμοδιότητάς της, όπως
σωστά αναφέρεται στη συνέχεια. Τέτοιες μονάδες πρέπει να υπάρχουν σε
όλη την ελληνική επικράτεια για να
καλύπτουν τις όποιες ανάγκες.
Επίσης στην παράγραφο 3 πρέπει
να είναι σαφές ότι αμέσως μετά από
την έκδοση της εισαγγελικής παραγγελίας, η διαδικασία της μεταφοράς
του φερόμενου ως ψυχικά ασθενή θα
γίνεται από το (Ε.Κ.Α.Β.) και το μικτό
κλιμάκιο, δηλαδή από έναν ψυχίατρο
και έναν νοσηλευτή. Να μην καλείται
δηλαδή αστυνομικός σε αυτή τη διαδικασία. Προτείνουμε αναδιατύπωση
της παραγράφου, να επαλειφθεί το
[και έναν (1) αστυνομικό].
Επίσης, στην παράγραφο β) να προστεθεί ότι «η μεταφορά πραγματοποιείται με κατάλληλα διαμορφωμένο
όχημα του ΕΚΑΒ και με την συνοδεία
του ψυχίατρου και του νοσηλευτή».
Συμφωνούμε ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η μεταφορά του φερόμενου ως ψυχικά ασθενή πρέπει να
πραγματοποιείται με την συνοδεία και
αστυνομικού, εφόσον όμως υπάρχει

γραπτή βεβαίωση από ψυχίατρο και
εισαγγελική παραγγελία. Στην παράγραφο αυτή πρέπει να προβλέπεται
ρητά ότι «Παρέμβαση της Ελληνικής
Αστυνομίας ζητείται μόνο εφόσον
απαιτηθεί για την ασφάλεια του ασθενή ή τρίτων, η λήψη περιοριστικών
μέτρων του ασθενή, προκειμένου για
την αποφυγή επικείμενης αυτοκαταστροφικής ή ετεροκαταστροφικής
συμπεριφοράς του, η οποία δεν μπορεί να αποφευχθεί με κατάλληλες τεχνικές αποκλιμάκωσης».
Τέλος, σε ό,τι αφορά την παράγραφο 5, βάσει της οποία προβλέπεται η
έκδοση κοινής απόφασης των
Υπουργών Υγείας, Προστασίας του
Πολίτη και Δικαιοσύνης για τις προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολο-

γητικά και τα επιμέρους στάδια της
διαδικασίας μεταφοράς, αλλά και για
όσα αναφέρονται στην παράγραφο
6β, προτείνουμε επίσης να είναι ξεκάθαρη η συνδρομή της Ελληνικής
Αστυνομίας μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όχι υποχρεωτικά, όπου
δεν υπάρχουν οι αναγκαίες δομές της
Κοινοτικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας.
Υποχρέωση του Υπουργείου Υγείας
και όχι της Ελληνικής Αστυνομίας είναι η κάλυψη αυτών των αναγκών.
Επομένως η παράγραφος 6β πρέπει
να αφαιρεθεί. Αν ψηφισθεί ως έχει,
πολύ φοβάμαι ότι θα κάνετε κανόνα
και όχι εξαίρεση τις μεταγωγές ακούσιας νοσηλείας με περιπολικό, και
μάλιστα με συνοδεία τουλάχιστον δυο
αστυνομικών.

Κρίσιμες νομοτεχνικές βελτιώσεις
της καινοτόμου διάταξης για τις ακούσιες νοσηλείες
υναγερμός σήμανε στην Ομοσπονδία μόλις
έγινε γνωστό ότι η κυβέρνηση προωθεί
νομοθετική ρύθμιση για τις ακούσιες νοσηλείες με τη συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας.
Όπως ανακοινώθηκε ειδικότερα, «άμεση
ενεργοποίηση της Ομοσπονδίας προκάλεσε η
προώθηση στη Βουλή νομοθετικής ρύθμισης Άρθρο 50 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου
Υγείας «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική
πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις»για το μείζον πρόβλημα της εμπλοκής της Ελληνικής Αστυνομίας στη διαδικασία των ακούσιων
νοσηλειών ψυχικά ασθενών συνανθρώπων μας.
Η Ομοσπονδία με πνεύμα καλής διάθεσης
επικοινώνησε με τα συναρμόδια υπουργεία και
κατέθεσε βελτιωτικές προτάσεις για να απαγκιστρωθεί ο αστυνομικός από μια αμιγώς ιατρική
διαδικασία, ώστε να τεθεί η όλη διαδικασία στις
σωστές ανθρωπιστικές της διαστάσεις.
Επίσης, ο πρόεδρος κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, κλήθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων της Βουλής στις 6 Μαΐου 2022,
προκειμένου να καταθέσει τις βελτιωτικές προτάσεις μας.
Στις 10 Μαΐου 2022, στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο γραφείο της Υφυπουργού Υγείας κας Ζωής ΡΑΠΤΗ στην οποία
πήραν μέρος ο κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, ο
Οργανωτικός Γραμματέας κ. Σπύρος ΛΙΟΤΣΟΣ
και τα μέλη του Δ.Σ. κ. Μανώλης ΑΝΔΡΟΥΛΑ-
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ΚΗΣ και κ. Νίκος ΡΗΓΑΣ.
Η συνάντηση έγινε κατόπιν των ενεργειών της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. και του από 08/06/2021 Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριου ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, του Υφυπουργού Δικαιοσύνης κ. Γεώργιου ΚΩΤΣΗΡΑ και της Υφυπουργού Υγείας κας
Ζωής ΡΑΠΤΗ στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη
κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ, Δικαιοσύνης κ.
Κωνσταντίνου ΤΣΙΑΡΑ, Υγείας κ. Αθανασίου
ΠΛΕΥΡΗ.
Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό
κλίμα και στράφηκε ιδίως γύρω από το ζήτημα
της διάταξης του άρθρου 50 του σχεδίου νόμου
του Υπουργείου Υγείας με τίτλο, «Γιατρός για
όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας και άλλες διατάξεις», το οποίο έχει κατατεθεί και αναμένεται να ψηφιστεί τις επόμενες
ημέρες στη Βουλή.
Πρόκειται για το άρθρο, το οποίο για πρώτη
φορά στη χώρα μας, με καταλυτική παρέμβαση
της Υφυπουργού κας ΡΑΠΤΗ ρυθμίζει νομοθετικά τον τρόπο της μεταφοράς του φερόμενου
ως ψυχικά ασθενή σε κατάλληλη Μονάδα Ψυχικής Υγείας κατά τη διαδικασία της ακούσιας
νοσηλείας, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.
Τα τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια, ελλείψει
σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, τη μεταφορά
αναλαμβάνουν αστυνομικές δυνάμεις, χωρίς την
αρμοδιότητα και την ανάλογη εκπαίδευση στη

διαχείριση της ευαίσθητης ψυχικής κατάστασης
των φερόμενων 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 εκσυγχρονισμός της
ρύθμισης του ζητήματος της μεταφοράς του
ψυχικά ασθενή, σε εναρμόνιση με τις σύγχρονες ψυχιατρικές οδηγίες και σε προάσπιση των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των
ληπτών ψυχικής υγείας.
β. Η μεταφορά ορθά ανατίθεται, σύμφωνα με τη
διάταξη του άρθρου 50 του σχεδίου νόμου
του Υπουργείου Υγείας, σε κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με γνώσεις ψυχιατρικής

και νοσηλευτικής. Η συμμετοχή της αστυνομίας πρέπει να γίνεται μόνο κατ’ εξαίρεση,
όταν κρίνεται απολύτως αναγκαία και μόνο.
Με αυτές τις παραδοχές, η συζήτηση στο
Υπουργείο Υγείας με την Π.Ο.ΑΣ.Υ, επικεντρώθηκε σε ορισμένες κρίσιμες νομοτεχνικές βελτιώσεις της καινοτόμου διάταξης, οι οποίες θα
διασφαλίσουν πιο αποτελεσματικά τη μικρότερη
δυνατή συμμετοχή της αστυνομίας στη διαδικασία της μεταφοράς. Τονίστηκε και από τις δύο
πλευρές, ότι θα συνεχιστεί η στενή συνεργασία
και στο μέλλον με παρεμβάσεις για την καλυτέρευση των συνθηκών στην μεταφορά ψυχικά
ασθενών και άλλων προβλημάτων που προκύπτουν από αυτές.
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ΑΘΗΝΑ

Συναντήσεις με τον κ. ΓΑΔΑ και τον Διοικητή Ασφαλείας
για τα χρονίζοντα προβλήματα των συναδέλφων μας
ντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αθηνών συναντήθηκε διαδοχικά με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής Υποστράτηγο
κ. ΔΟΥΡΒΕΤΑΚΗ Εμμανουήλ και τον Διοικητή της
Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Ταξίαρχο κ. ΔΑΒΑΛΟ Δημήτριο και αφού τους ενημέρωσε για τα
χρονίζοντα προβλήματα, υπέβαλε και προτάσεις για
την επίλυσή τους. Τα κυριότερα θέματα που τέθηκαν στον κ. ΓΑΔΑ ήταν:
• Τροποποίηση ανακοινωμένης υπηρεσίας εξαιτίας
Διαταγών της τελευταίας στιγμής από προϊστάμενες ιεραρχικά Υπηρεσίες. Ως συνέπεια, αρκετές
Υπηρεσίες, προκειμένου να αποφεύγουν δικαιολογημένες διαμαρτυρίες και παράπονα των συναδέλφων, επιλέγουν να μην εκδίδουν Υπηρεσία
σε εβδομαδιαία βάση.
• Ανισότητα στην κατανομή προσωπικού μεταξύ
Υπηρεσιών της Γ.Α.Δ.Α.
• Μεγάλος αριθμός αστυνομικών απασχολείται σε
σταθερούς – ακίνητους στόχους κάθε είδους,
κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.
• Επιτακτική και άμεση η ανάγκη εξορθολογισμού
των μέτρων και έγκαιρης ανακοίνωσής τους, ούτως ώστε να μην κατασπαταλάται Αστυνομικό
προσωπικό σε πάρεργα, να μην δυσχεραίνεται η
καθημερινή λειτουργία και οι τρέχουσες ανάγκες
των Υπηρεσιών, να απασχολείται επιτέλους η κάθε Υπηρεσία με το αντικείμενό της και να μην
διαταράσσεται ο οικογενειακός προγραμματισμός
των εργαζόμενων Αστυνομικών.
• Πάγια παραμένει η θέση μας για την κατάργηση
της Υποδιεύθυνσης Πεζών Περιπολιών στο κέντρο της Αθήνας.
• Αδήριτη η ανάγκη οι εντολές που μεταβιβάζονται
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από το Κέντρο Επιχειρήσεων προς τις αστυνομικές δυνάμεις να είναι σαφείς και νόμιμες, ούτως
ώστε να αποφεύγονται απευκταία περιστατικά
τραυματιών ή κατηγορούμενων αστυνομικών.
Στον Διοικητή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Ταξίαρχο κ. ΔΑΒΑΛΟ Δημήτριο επιδόθηκε
σχετικό υπόμνημα:
Παραβίαση διατάξεων χρόνου εργασίας
• Παράτυπη διάθεση του προσωπικού σε συνεχόμενη διπλή νυχτερινή εργασία.
• Διαταγές για μέτρα ασφαλείας που διατάσσονται
αργά το βράδυ, έχουν ως αποτέλεσμα να τροποποιείται αρκετά συχνά η υπηρεσία που έχει ανακοινωθεί και σε λίγες -ευτυχώς- περιπτώσεις να
ανακαλούνται οι Ημερήσιες Αναπαύσεις. Ως συνέπεια, αρκετές Υπηρεσίες, προκειμένου να αποφεύγουν δικαιολογημένες διαμαρτυρίες και παράπονα των συναδέλφων, επιλέγουν να μην εκδίδουν υπηρεσία σε εβδομαδιαία βάση.
Διάθεση του προσωπικού σε καθήκοντα αλλότρια της αποστολής της Ασφάλειας
Οι συνεχείς εντολές από πλευράς της Πολιτικής
και Φυσικής Ηγεσίας προς την Διεύθυνση Ασφά-

λειας Αττικής για φύλαξη νέων “ευπαθών” στόχων
και προσώπων, αποβαίνει αποκλειστικά εις βάρος
της φύσης και της κύριας αποστολής της εκάστοτε
Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συνεπώς και εις βάρος της ασφάλειας των πολιτών.
Συχνό φαινόμενο αποτελεί και η αναζήτηση ευθυνών από τις δικαστικές αρχές αναφορικά με τη καθυστέρηση στην διεκπεραίωση των εκκρεμούντων
υποθέσεων των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό της
δύναμής τους διατίθεται καθημερινά σε πάρεργα
και ενίσχυση άλλων Υπηρεσιών.
Σταθερά σημεία
Έως ότου αποφανθούν οι δικαστικές αρχές
όπου έχουμε προσφύγει, είμαστε στη δυσάρεστη
θέση να σας γνωρίσουμε ότι η διάθεση προσωπικού ακίνητο σε φύλαξη σταθερών στόχων συνεχίζεται, δυστυχώς, απρόσκοπτα.
Μέτρα με στολή
Na παγιωθεί η μη διάθεση του προσωπικού σε
μέτρα τάξης με στολή, καθώς αντικρούει στην φύση και στην αποστολή της Υπηρεσίας και δεν συνάδει με τα καθήκοντα που εκτελούν καθημερινά

οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.
Βανάκι Μεταγωγών Υ.Α.Α.
Διατήρηση της Διαταγής σύμφωνα με την οποία
ικανοποιήθηκε το αίτημά μας για τις μεταγωγές με
το βανάκι, όπου οι Υπηρεσίες των αστυνομικών
καλούνται να μεριμνούν εγκαίρως για την αντικατάσταση του προσωπικού και την πιστή εφαρμογή
της νομοθεσίας, σχετικά με τον υπολογισμό του
επιπλέον εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας. Σε περίπτωση δε αδυναμίας αντικατάστασης σε μεταγωγή
η οποία επιβάλλεται να συνεχιστεί περαιτέρω, οι
συνοδοί αστυνομικοί δεν θα διατίθενται σε υπηρεσία την επόμενη μέρα, ή θα χορηγείται Ημερήσια
Ανάπαυση, ανάλογα με την περίπτωση.
Ελλειμματική η δύναμη των Τ.Α. της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, γεγονός που αποβαίνει
εις βάρος της αστυνόμευσης των τοπικών γειτονιών.
Ο.Π.Κ.Ε.
Πλήρης απεμπλοκή των ομάδων Ο.Π.Κ.Ε. από ακίνητη φύλαξη στόχων και επιστροφή στους τομείς
αρμοδιότητάς τους, με αποκλειστική απασχόλησή
τους με τα καθήκοντα που απορρέουν από το Π.Δ.
12/2014.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Απαράδεκτες καθυστερήσεις στον εκσυγχρονισμό αστυνομικών λειτουργιών
ον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ και τον Υπουργό
Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ ενημέρωσε η Ομοσπονδία μας σχετικά με
το αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Θεσσαλονίκης για την ηλεκτρονική υποβολή των
δικαιολογητικών των υποψηφίων που συμμετέχουν
στις πανελλήνιες εξετάσεις του υπουργείου Παιδείας
για την εισαγωγή τους στην Ελληνική Αστυνομία.
Επειδή οι λόγοι είναι προφανείς και εξειδικεύονται
πλήρως από την Πρωτοβάθμια Οργάνωσή μας με
εύστοχο και εύλογο τρόπο, παρακαλούμε για τις δικές σας από κοινού θεσμικές παρεμβάσεις ώστε να
τύχει θετικής έκβασης για την επόμενη χρονική περίοδο και η Ελληνική Αστυνομία να μην αποτελεί
την εξαίρεση σε αυτή την σημαντική προσπάθεια
που η Κυβέρνηση επιχειρεί να εδραιώσει.
Όπως σημειώνει το σωματείο, «η φετινή προκή-
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ρυξη του διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών
στις Σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων, ανέδειξε μια τεράστια ανισότητα και αποκάλυψε τον συντηρητισμό που διέπει
τις εσωτερικές λειτουργίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Ειδικότερα, για πρώτη φορά οι υποψήφιοι για
εισαγωγή στα Σώματα Ασφαλείας, πλην της ΕΛ.ΑΣ.,
υπέβαλλαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, χωρίς την αυτοπρόσωπη εμφάνισή τους
στις Αστυνομικές Υπηρεσίες. Η εξόφθαλμη εξαίρεση
του Σώματός μας από την εν λόγω καινοτομία δεν
πρέπει να επαναληφθεί, και από την επόμενη χρονιά
η κατάθεση των δικαιολογητικών για τις Σχολές της
Ελληνικής Αστυνομίας, να γίνεται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας που χρησιμοποιείται και για τα
υπόλοιπα Σώματα Ασφαλείας.
Η ηλεκτρονική υποβολή των εγγράφων είναι
απλή, ανέξοδη και πολλαπλά επωφελής σε πολλά

επίπεδα. Παρέχει εξοικονόμηση χρόνου για τους
υποψηφίους και αποσυμφόρηση των Αστυνομικών
Τμημάτων που κατά κανόνα δέχονται τις αιτήσεις.
Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται από κεντρικό
επίπεδο του ΑΕΑ, παρακάμπτοντας γραφειοκρατικές
αγκυλώσεις που χρόνια επιβαρύνουν τους συναδέλφους μας, ενώ παράλληλα, προωθείται ο πολυπόθητος εκσυγχρονισμός των διοικητικών διαδικασιών του Σώματος και δίνεται η δυνατότητα να αυξηθεί το προσωπικό που απασχολείται ενεργά στην
αστυνόμευση. Για τους ανωτέρω λόγους, παρακαλούμε για τη μεσολάβησή σας ώστε από την επόμενη προκήρυξη, η Ελληνική Αστυνομία να δέχεται
αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο τις αιτήσεις των
υποψηφίων, όπως ισχύει και για τα υπόλοιπα Σώματα Ασφαλείας, προς όφελος των πολιτών και του
αστυνομικού προσωπικού».
Εξάλλου με άλλο έγγραφό του το σωματείο επι-

σημαίνει στην αστυνομική ηγεσία και τη Διεύθυνση
Τεχνικής Υποστήριξης / Α.Ε.Α. την καθυστέρηση
της αποδοχής αιτήματος δωρεάς 16 φορητών ψηφιακών ασυρμάτων. Σύμφωνα και με το έγγραφο,
η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης
προτίθεται να δωρίσει 16 φορητούς ψηφιακούς
ασυρμάτους, μάρκας MOTOTRBO™ MOTOROLA
DP4601e SERIES, συνολικής αξίας 7.200 €, στη
Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.
Επειδή το αίτημα έχει υποβληθεί από 19-112021 χωρίς να έχει δοθεί απάντηση, αν τα προβλήματα εξακολουθούν να υφίσταται με κίνδυνο
ζωής συναδέλφων μας που χρησιμοποιούν, παρά
τη θέλησή τους, ευάλωτα συστήματα επικοινωνίας,
η Ομοσπονδία ζήτησε από την ηγεσία να απαντήσει
άμεσα σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ικανοποίηση του
εν λόγω αιτήματος ώστε να λάβουν άμεσα γνώση
και όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Ευχαριστίες και συγχαρητήρια στους συναδέλφους μας
την πρωτόγνωρη και εξαιρετικά σημαντική
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη την Τρίτη 3 Μαΐου 2022 με
την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, τριών
Πρωθυπουργών χωρών των Βαλκανίων και του
Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Διεύ-

Σ

θυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης ανταποκρίθηκε στο μέγιστο βαθμό και έφερε σε πέρας την
όλη επιχείρηση, εξασφαλίζοντας την ασφαλή και
ομαλή διεξαγωγή αυτού του πρωτοφανούς διαστάσεων για την περιοχή μας γεγονότος.
Η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Αλεξανδρούπολης εκφράζει τα συγχαρητήριά της για

τον επαγγελματισμό που επέδειξαν όλοι οι συνάδελφοι μας ανταποκρινόμενοι πλήρως στις δύσκολες απαιτήσεις της εκδήλωσης η οποία είχε παγκόσμια εμβέλεια. Ταυτόχρονα ευχαριστεί τις δυνάμεις που ήρθαν από άλλες Διευθύνσεις ώστε να
συνδράμουν στην αρτιότερη και ασφαλέστερη οργάνωση των μέτρων.

Για μια ακόμη φορά οι συνάδελφοι μας αποδεικνύουν στην πράξη το αίσθημα ευθύνης, τον επαγγελματισμό που τους διακατέχει και την ικανότητα
να φέρουν δύσκολες αποστολές σε πέρας. Εμείς
θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό τους για
κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζουν βελτιώνοντας
συνεχώς τις συνθήκες εργασίας τους.
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Εκτενής παρουσίαση των οξυμένων προβλημάτων
ντιπροσωπεία του Διοικητικού
Συμβουλίου και αντιπροσώπων
της Ένωσης
Αστυνομικών
Υπαλλήλων Πειραιά, είχε διαδοχικές
συναντήσεις με τους προϊσταμένους
κεντρικών Διευθύνσεων στην Αττική
προκειμένου να θέσει υπόψη τους τα
βασικά προβλήματα που απασχολούν τα
μέλη του σωματείου. Ειδικότερα, το ΔΣ
συναντήθηκε:
• Με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Πειραιά, Ταξίαρχο κ. ΚΩΣΤΑΖΟ Πρωτοσίλαο και με τον Διευθυντή της Υποδ/νσης Ασφαλείας Πειραιά, Αστυνομικό Διευθυντή κ. Σερβέ
Παναγιώτη. Τονίσαμε ότι η κατάσταση
πλέον έχει φτάσει στο απροχώρητο, με
τους συναδέλφους να έχουν ξεπεράσει
τα όριά τους τόσο σε ψυχικό όσο και
σωματικό επίπεδο, με κυρίαρχα προβλήματα την τεράστια έλλειψη προσωπικού στα Α.Τ. και Τ.Α. και τις αποσπάσεις, μέτρα τάξης, διαθέσεις σε Υπηρεσίες εκτός Πειραιά.
Τόσο ο κ. Ταξίαρχος όσο και ο κ.
Αστυνομικός Διευθυντής άκουσαν με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα προβλήματα
και δεσμεύτηκαν να δώσουν τις δέουσες εντολές – οδηγίες προς τους Διοικητές των υφιστάμενων Υπηρεσιών για
την επίλυσή τους, τονίζοντας την μεγάλη έλλειψη προσωπικού, τις αποσπάσεις και τον υπέρογκο αριθμό μέτρων
που διατάζονται. Επίσης τόνισαν ότι θα
σταθούν αρωγοί στο ζήτημα του κτιρίου
της Αστυνομικής Διεύθυνσης και της
ενδεχόμενης μεταστέγασής του. Καταστήσαμε δε σαφές ότι, ως Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά θα

A

παρακολουθούμε στενά την υλοποίηση
των παραπάνω δεσμεύσεων και ευελπιστούμε ότι εκτός από την σύντομη
επίλυση των προβλημάτων, το ενδιαφέρον που αποκομίσαμε από το καλό κλίμα της πρώτης συνάντησης θα συνεχιστεί και στο μέλλον.
• Με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης
Ασφαλείας Αττικής, Ταξίαρχο κ. Δάβαλο
Δημήτριο, στον οποίο πέρα από τις ευχές, μετέφερε την τεράστια έλλειψη
προσωπικού (το Τ.Α. Νίκαιας-Αγ. Ιωαν.
Ρέντη με Οργανική Δύναμη 46 Αστυνομικών έχει μόνο παρούσα δεκαέξι (16),
Τ.Α. Κερατσινίου-Δραπετσώνας με Ορ-

γανική Δύναμη 40 Αστυνομικών, έχει
μόνο παρούσα δεκαεννέα (19), Τ.Α.
Καμινίων-Ν. Φαλήρου με Οργανική Δύναμη 38 Αστυνομικών έχει μόνο παρούσα δώδεκα (12) κ.λπ.).
• Με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης
Αλλοδαπών Αττικής, Ταξίαρχο κ. Σουρμελή Κωνσταντίνο και τον Αστυν. Διευθυντή κ. Λινάρδο Ευάγγελο, για ζητήματα που απασχολούν το προσωπικό
των υφιστάμενων υπηρεσιών, όπως το
Τμήμα Αλλοδαπών Πειραιά καθώς και
τον Σταθμό Ελέγχου Διαβατήριων Συναλλάγματος Πειραιά.
Τέλος, συνάντηση έγινε και με τον

Διευθυντή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, Ταξίαρχο κ. Λάσκο Σπυρίδωνα

στον οποίο υποβλήθηκαν συγκεκριμένα
αιτήματα.

ΗΜΑΘΙΑ

Καταγγελίες για καταστρατήγηση της εβδομαδιαίας υπηρεσίας
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ημαθίας
καταγγέλλει στο Αρχηγείο της Ελληνικής
Αστυνομίας την καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων των μελών της.
Όπως επισημαίνει η Ομοσπονδία με σχετικό έγγραφό της προς τον νέο Αρχηγό, μια από τις κορυφαίες κατακτήσεις του συνδικαλιστικού μας κινήματος τείνει προς απαξίωση, στην αντίληψη βεβαίως
μιας κακής διοίκησης η οποία αδυνατεί να αντιλη-

Η

φθεί τον διαχρονικό αγώνα μας για την καθιέρωση
της εβδομαδιαίας υπηρεσίας, μια καθιέρωση που ως
σκοπό είχε και έχει τον έγκαιρο και οικογενειακό
προγραμματισμό των συναδέλφων μας.
Κύριε Αρχηγέ, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Ημαθίας, πάνω σε αυτή τη λογική ζητά την απάντηση στο ερώτημα που θέτει προς την Ομοσπονδία
μας με τελικό αποδέκτη εσάς γιατί, καταστρατηγείται το Π.Δ. 173/2013 κατά τη στιγμή μάλιστα που

δεν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υπηρεσιακών αναγκών που να αιτιολογούν τη λήψη μιας τέτοιας απόφασης. Δυστυχώς, διαφαίνεται για πολλοστή φορά
η έλλειψη ορθού προγραμματισμού όπου ο υπάρχων συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών σε όλα
τα διοικητικά επίπεδα δείχνει πως πάσχει αρκετά,
δίχως απτά σημάδια βελτίωσης-θεραπείας καθώς
πρυτανεύει πάντοτε η λογική της τελευταίας στιγμής
και το σύνδρομο της ευθυνοφοβίας. Το συνδικα-

λιστικό μας κίνημα δεν προτίθεται να ανεχθεί άλλες
παραβιάσεις των κειμένων διατάξεων και ιδίως αυτών που άπτονται της εργασιακής και οικογενειακής
ειρήνης των συναδέλφων μας και παρακαλούμε για
την άσκηση πειθαρχικών κυρώσεων κατά παντός
υπευθύνου ώστε, να διασφαλιστεί στο Σώμα η
απρόσκοπτη λειτουργία και η ενσυνείδητη πειθαρχία
των στελεχών του, πριν αναγκαστούμε να προβούμε
στην άσκηση οιονδήποτε ενδίκων μέσων.

ΞΑΝΘΗ

Ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης
ον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ και τον νέο Αρχηγό
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ.
Κωνσταντίνο ΣΚΟΥΜΑ ενημέρωσε η Ομοσπονδία
μας για τα αιτήματα της Συνδικαλιστικής Κίνησης
Αστυνομικών Ξάνθης.
Ειδικότερα, το σωματείο αιτείται την ενίσχυση
της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας με έμψυχο δυναμικό και στα πλαίσια του προγράμματος «ΑΣΠΙΔΑ» ώστε, να μπορέσουν οι εκεί αστυνομικές υπηρεσίες να ανταπεξέλθουν στοιχειωδώς στην αποστολή τους, λαμβάνοντας δε σοβαρά υπόψη την
έλλειψη και τα κενά στην οργανική δύναμη που
υφίστανται αυτή την περίοδο.
Επιπλέον, η επαναλειτουργία του Μεθοριακού
Σταθμού Αγίου Κωνσταντίνου επιδεινώνει περαιτέ-

Τ

ρω το πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή αρμοδιότητας Εχίνου, με ότι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία του Αστυνομικού Τμήματος αλλά
και συνολικά της Διεύθυνσης.
«Με την υγειονομική κρίση να οδεύει, ευτυχώς,
προς το τέλος της, η κοινωνία επανέρχεται με γοργούς ρυθμούς πλέον στη προ πανδημίας καθημερινότητα, το σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας καλείται να ανταπεξέλθει και σε αυτή την δοκιμασία,
με τα πάρεργα όμως που η πανδημία αφήνει πίσω
της να φθίνουν, αλλά να μην τελειώνουν.
Σε μια τέτοια κατάσταση, όπως είναι αναμενόμενο η έλλειψη προσωπικού γίνεται ακόμη πιο εμφανής με τις υπηρεσίες να είναι αποδεκατισμένες
και τους αστυνομικούς της Ξάνθης να υπερβαίνουν
καθημερινά τον εαυτό τους, βάζοντας συνεχώς

πλάτη για να εκπληρωθούν οι καθημερινές απαιτητικές υποχρεώσεις.
Με την οριστική άρση των περιοριστικών μέτρων
για την ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών από και
προς την Βουλγαρία, εντός των επόμενων ημερών
θα προστεθεί ένα πολύ δύσκολο έργο για την Διεύθυνση μας. Η επαναλειτουργία του μεθοριακού
σταθμού του Αγίου Κωνσταντίνου βαραίνει το
αστυνομικό τμήμα Εχίνου, το οποίο όλο αυτό το
διάστημα συνεχώς κάλυπτε τις τρύπες της Διεύθυνσης, για παράδειγμα η επάνδρωση των ομάδων
συνεργείων Covid, οι αποσπάσεις προς το πολύπαθο αστυνομικό τμήμα Ξάνθης, η λήψη μέτρων
στο δικαστικό μέγαρο Ξάνθης, και για το άμεσο
μέλλον η εύρυθμη λειτουργία στο μεθοριακό σταθμό φαντάζει πλέον ακατόρθωτη.

Επειδή οι λοιπές αστυνομικές υπηρεσίες της Ξάνθης στην ουσία υπολειτουργούν και αδυνατούν να
βοηθήσουν για να λειτουργήσει ξανά ο μεθοριακός
σταθμός, εμείς ως συνδικαλιστικός φορέας των
αστυνομικών Ξάνθης οφείλουμε να ζητήσουμε από
τους αρμόδιους να μας ενισχύσουν με εφικτές λύσεις και η μοναδική τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι η ένταξη της Διεύθυνσης μας στο σχέδιο «ΑΣΠΙΔΑ», με αποσπασμένους αστυνομικούς από ολόκληρη την Ελλάδα, με δαπάνες δημοσίου, όπως άλλωστε
συμβαίνει και σε όμορες αστυνομικές διευθύνσεις.
Σας καλούμε να αφουγκραστείτε την κραυγή
αγωνίας μας και να πράξετε όπως αρμόζει, διότι οι
σωματικές και ψυχικές δυνάμεις των αστυνομικών
της Ξάνθης έχουν εδώ και καιρό εξαντληθεί» τονίζει το σωματείο από την πλευρά του.
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ΑΧΑΪΑ

Ενίσχυση της ΟΠΚΕ με σοβαρότητα και υπευθυνότητα
ον νέο Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΣΚΟΥΜΑ ενημέρωσε η Ομοσπονδία μας σχετικά με το αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας για τη λειτουργία και τη στελέχωση της Ο.Π.Κ.Ε.
Αιγιάλειας:
«Με αίσθημα ικανοποίησης και ανακούφισης η
τοπική κοινωνία της Αιγιάλειας στην Περιφερειακή
Ενότητα Αχαΐας αποδέχθηκε την πρόσφατη έκδοση
διαταγής του προκατόχου σας, αναφορικά με την
σύσταση και λειτουργία της Ομάδος Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας που αποτελούσε άλλωστε κοινό αίτημα όλων των φορέων της περιοχής,
ώστε να αντιμετωπισθούν πλείστα προβλήματα που
άπτονται της προστασίας των πολιτών και της εμπέδωσης του αισθήματος ασφάλειας.
Παρά ταύτα η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αχαΐας παρεμβαίνει ως προς την στελέχωση της
Ο.Π.Κ.Ε. με ίδιες δυνάμεις της οικείας Διεύθυνσης

Τ

Αστυνομίας και μάλιστα από όμορες υπηρεσίες της
Αιγιαλείας που θεωρούνται ούτως ή άλλως υποστελεχωμένες, με φυσικό επακόλουθο το πρόβλημα να
παρατείνεται και να μην θεραπεύεται σύμφωνα και
με την τελευταία έκδοση διαταγής του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας που ορίζει την τελική
στελέχωση αυτής καθόσον δεν υπήρξαν επιθυμούντες αστυνομικοί περί τούτου.
Κύριε Αρχηγέ, παρακαλούμε όπως εξετάσετε το
αίτημα της Πρωτοβάθμιας Οργάνωσής μας στο μέτρο πάντοτε του εφικτού και της εύρυθμης λειτουργίας των αστυνομικών υπηρεσιών και σας κοινοποιούμε το σχετικό έγγραφο για να λάβετε γνώση
και να παρέμβετε αρμοδίως».
Όπως επισημαίνει το σωματείο, «η συγκεκριμένη
υπηρεσία πρόκειται να επανδρωθεί και πάλι εκ των
έσω, από Αστυνομικούς που υπηρετούν στις υπηρεσίες της Αχαΐας, οι οποίες όπως είναι γνωστό
διαθέτουν περιορισμένο προσωπικό το οποίο ορια-

κά καλύπτει τις ανάγκες τους. Ειδικότερα μετά από
την αποτυχημένη προσπάθεια να μετακινηθούν σε
αυτή εθελοντές, χθες διατάχθηκαν τέσσερις (4)
Αστυνομικοί από το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας, τρείς (3) από το Αστυνομικό
Τμήμα Αιγιάλειας, ένας (1) από το Τμήμα Ασφαλείας
Αιγιάλειας, ένας (1) από το Αστυνομικό Τμήμα
Ακράτας και ένας (1) από το Αστυνομικό Τμήμα Καλαβρύτων ώστε να επανδρώσουν την συγκεκριμένη
υπηρεσία. Η Ένωσή μας θεωρεί απαράδεκτο να καλούνται Συνάδελφοι διαφόρων υπηρεσιών, χωρίς
να το επιθυμούν, να στελεχώσουν μια τόσο σημαντική υπηρεσία, που όπου αλλού δημιουργήθηκε
στελεχώθηκε εθελοντικά από Αστυνομικούς που
επιθυμούσαν να υπηρετήσουν εκεί. Πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι υπηρεσίες όταν ήδη τα τμήματα αυτά δυσκολεύονται να βγάλουν σκοπό η μία
περιπολία; Το μόνο σίγουρο είναι ότι η πρωτοφανής
αυτή διαδικασία θα απογυμνώσει περισσότερο τις

ήδη πολύπαθες από έλλειψη προσωπικού Αστυνομικές υπηρεσίες της Αχαΐας, ενώ παράλληλα θα
ανατρέψει τον οικονομικό και οικογενειακό προγραμματισμό των Συναδέλφων μας, ειδικά αυτή την
δύσκολη οικονομικά περίοδο που διανύουμε.
Κύριε Αρχηγέ, μετά τα ανωτέρω, ζητούμε με την
προσωπική σας παρέμβαση την διακοπή οποιασδήποτε διαδικασίας επάνδρωσης της συγκεκριμένης
υπηρεσίας με Αστυνομικούς που ήδη υπηρετούν
στην περιοχή μας (ειδικά ακούσιας), την απεμπλοκή
της ΟΠΚΕ Αχαΐας από κάθε πάρεργο (μέτρα τάξης
κ.λπ.), την ενίσχυσή της με προσωπικό αποκλειστικά μέσω αποσπάσεων από άλλες Διευθύνσεις
Αστυνομίας της χώρας, στα πρότυπα των ΟΠΚΕ Αττικής, Μεσσηνίας κ.α. και την διάθεση οχημάτων
της υπηρεσίας αυτής επανδρωμένα και με ήδη υπηρετούντες σε αυτή Αστυνομικούς, που γνωρίζουν
την περιοχή της Αιγιάλειας, αφού επιχειρούν χρόνια
και σε αυτή, για την καθημερινή αστυνόμευσή της».

ΚΙΛΚΙΣ

Ενίσχυση του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Ευζώνων
ενίσχυση του Τμήματος Διαβατηριακού
Ελέγχου Ευζώνων είναι το αντικείμενο παρέμβασης της Ομοσπονδίας μας προς την
νέα ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας με βάση την
αναφορά της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Κιλκίς, η οποία αιτείται την ενίσχυση της ανωτέρω
αστυνομικής υπηρεσίας της οικείας Διεύθυνσης
Αστυνομίας κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο,
παρουσιάζοντας εκτενώς τα αριθμητικά στοιχεία
και δεδομένα που επιβάλλουν την αναγκαιότητα
αυτής της ενίσχυσης.
Οι λόγοι είναι προφανείς όπως άλλωστε και για
κάθε σημείο της χώρας που άπτεται του τουριστικού ενδιαφέροντος, με τον Οργανισμό της Ελληνικής Αστυνομίας να καλείται να συμβάλει αλλά και
να ανταποκριθεί επαρκώς σε αυτή την μεγάλη
εθνική προσπάθεια, όπου η Ελλάδα πρέπει να φαντάζει διεθνώς ως ένας ασφαλής προορισμός όχι
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μόνο για αναψυχή αλλά και για επενδύσεις.
Όπως σημειώνει το σωματείο, «τo Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Ευζώνων της Δ.Α. Κιλκίς πραγματοποιεί διεξοδικούς ελέγχους στα σύνορα της
χώρας με την Β. Μακεδονία. Κάθε καλοκαίρι υποδέχεται χιλιάδες τουρίστες, κατά συντριπτική πλειοψηφία από τις Βαλκανικές χώρες, χώρες εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνθήκης Σένγκεν. Παράλληλα με τον τουρισμό, αποτελεί και το μεγαλύτερο χερσαίο σύνορο μεταφοράς εμπορευμάτων
προς τα Βαλκάνια. Επειδή: α) ο διαβατηριακός
έλεγχος που πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο σε
πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα ιδιαίτερο αντικείμενο. Απαιτεί κατάρτιση και εμπειρία
από το Αστυνομικό προσωπικό και κάθε καλοκαίρι
καθίσταται αναγκαία η ενίσχυσή του, β) στην ευρύτερη περιοχή Ειδομένης και Δοϊράνης εξακολουθεί να υπάρχει αθρόα διέλευση μεταναστών και

προσφύγων καθώς επίσης και στην περιοχή της
Παιονίας λειτουργεί το κέντρο φιλοξενίας της Ν.
Καβάλας με περισσότερους από 800 φιλοξενούμενους, αλλά και ο καταυλισμός ΡΟΜΑ, γ) η εθνική
οδός Ευζώνων-Θεσσαλονίκης επιβαρύνεται ιδιαιτέρως κυκλοφοριακά την καλοκαιρινή περίοδο λόγω της επαυξημένης τουριστικής κίνησης, γεγονός
που καθιστά επιτακτική ανάγκη τον συνεχή έλεγχο
και επιτήρηση του οδικού άξονα, δ) η ενίσχυση του
Διαβατηριακού Ελέγχου Ευζώνων που πραγματοποιείται την καλοκαιρινή περίοδο κάθε χρόνο, από
τις υπόλοιπες Υπηρεσίες της Δ.Α Κιλκίς δεν επαρκεί
και έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική αποδυνάμωση αυτών, δημιουργώντας έλλειψη αστυνόμευσης
τόσο στη συνοριακή γραμμή αλλά και στον αστικό
ιστό, ε) μετά τις δυσμενείς επιπτώσεις από την εξάπλωση της πανδημίας Covid-19 και την επιστροφή
στην κανονικότητα, η φετινή τουριστική περίοδος

αναμένεται ιδιαίτερα αυξημένη. Λόγω όμως ότι ελλοχεύει η αναζωπύρωση της πανδημίας, θα απαιτείται πιο εξειδικευμένος και επιπρόσθετος έλεγχος
για την τήρηση των προϋποθέσεων εισόδου των
ταξιδιωτών (πιστοποιητικά ελέγχων Covid, κ.λπ.)
και η αναμονή πολλών ωρών στο σημείο του Συνοριακού Σταθμού, κυρίως οικογενειών με μικρά
παιδιά, θα είναι πολύωρη και η ταλαιπωρία που θα
υποστούν οι ταξιδιώτες αναπόφευκτη, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δυσμενή σχόλια για την
χώρα μας, τόσο από τους ταξιδιώτες αλλά και από
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δικτύωσης, ΖΗΤΑΜΕ την άμεση παρέμβαση προς την ηγεσία της
ΕΛ.ΑΣ για την ενίσχυση του Τ.Δ.Ε. ΕΥΖΩΝΩΝ με
αστυνομικό προσωπικό από άλλες περιφέρειες ανά
την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής
τουριστικής περιόδου».

ΣΑΜΟΣ - ΑΡΓΟΛΙΔΑ - ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Ενίσχυση αστυνομικών υπηρεσιών τη θερινή περίοδο
ην ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών σε
πολλές Αστυνομικές Διευθύνσεις τη θερινή
περίοδο, ζητούν Πρωτοβάθμιες Ενώσεις μας.
Όπως επισημαίνει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σάμου με την τελευταία διαταγή ενίσχυσης
υπηρεσιών αστυνόμευσης αεροδρομίων Χώρας και
αστυνομικών υπηρεσιών σε περιοχές αυξημένου
τουριστικού ενδιαφέροντος, για την κάλυψη εποχικών αναγκών έτους 2022, η Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου ενισχύθηκε με δύο μόλις αστυνομικούς
(από άλλες υπηρεσίες εκτός της Δ.Α. Σάμου), ένας
για το Α.Τ. Πυθαγόρειου και ένας για το Α.Τ. Αγίου
Κηρύκου. Αντιθέτως από την Δ.Α. Σάμου μετακινήθηκαν προσωρινά προς άλλες αστυνομικές υπηρεσίες της Χώρας, πέντε αστυνομικοί για το χρονικό διάστημα από 01/04/2022 έως
31/10/2022.
Σας παραθέτουμε τα κάτωθι στοιχεία, που αφορούν την υποστελεχωμένη κατά 35% Διεύθυνση
Αστυνομίας Σάμου: Οργανική δύναμη αστυνομικού
προσωπικού: 328 - Υπάρχουσα: 243 - Παρούσα:
223 (εκ της οποίας 20 κωλυόμενοι με άδεια ανα-
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τροφής, αναρρωτική, κ.λπ.) Από την παρούσα δύναμη, η Δ.Α. Σάμου καλείται να στελεχώσει συνολικά 12 αστυνομικές υπηρεσίες, με δύο αεροδρόμια, εκ των οποίων το ένα διεθνές, ήτοι πύλη εισόδου, καθώς και άλλες τρεις πύλες εισόδου με
καθημερινή ακτοπλοϊκή σύνδεση. Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι οι ανάγκες που
προκύπτουν για την τουριστική περίοδο, που ήδη
έχει ξεκινήσει, είναι αυξημένες και η παρούσα δύναμη επ’ ουδενί δεν επαρκεί για να τις καλύψει. Το
υπάρχον προσωπικό έχει αγγίξει και ξεπεράσει τα
όρια του.
Επίσης, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας έχει επισημάνει πολλές φορές την έλλειψη
προσωπικού στη Δ.Α. Αργολίδας και τα προβλήματα που επιφέρει στη λειτουργία των Υπηρεσιών του
νομού. Η απόφαση του αρχηγείου για ενίσχυση του
Α.Τ. Ερμιονίδας τις προηγούμενες θερινές περιόδους ήταν καθοριστική, βοήθησε ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά ειδικές μορφές παραβατικότητας που καταγράφονταν στην συγκεκριμένη περιοχή της Αργολίδας. Ωστόσο η φετινή θε-

ρινή περίοδος προβλέπεται πως θα έχει ιδιαίτερα
αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης τόσο στην περιοχή αρμοδιότητας Α.Τ. Ερμιονίδας, όπου υπάρχουν ξενοδοχειακές μονάδες υψηλού επιπέδου,
εξοχικές κατοικίες σημαντικών πολιτικών και πολιτειακών παραγόντων της Ελλάδας και του εξωτερικού, όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Νομού
Αργολίδας λόγω της αυξημένης τουριστικής επισκεψιμότητας.
Σε αυτό βέβαια θα συμβάλει και σε μεγάλο ποσοστό η άρση των μέτρων κατά της πανδημίας από
την 1η Μαΐου σε όλη την επικράτεια. Επιπλέον, σαν
Ένωση, θέλουμε να τονίσουμε την απόλυτη επιτυχία αυτού του μέτρου στην καθιέρωση της καλλιέργειας αισθήματος ασφάλειας κατοίκων και επισκεπτών του Νομού κατά τα προηγούμενα έτη που
εφαρμόστηκε.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, τις επικείμενες αποστρατείες, εντός του θέρους και έως
τέλος του 2022, αστυνομικών της Δ.Α. Αργολίδας
και προκειμένου να μην προκληθεί επιπλέον έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και διατάραξη της λει-

τουργίας των Υπηρεσιών της Δ.Α. Αργολίδας, η
Ένωσή μας προτείνει την άμεση ενίσχυση της Δ.Α.
Αργολίδας με 10 Αστυνομικούς οι οποίοι θα αποσπασθούν για την θερινή περίοδο.
Πιστεύουμε πως έτσι θα αμβλυνθούν οι νέες
ανάγκες και τα υπηρεσιακά κενά διατιθέμενο σε
πολλαπλά παράλληλα καθήκοντα, προκειμένου ανταποκριθεί στοιχειωδώς στις καθημερινές υπηρεσιακές ανάγκες.
Τέλος, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας ζήτησε την ενίσχυση των Αστυνομικών
Τμημάτων Σκιάθου και Σκοπέλου με έμψυχο δυναμικό.
Παρακαλούμε για την άμεση θεσμική σας παρέμβαση και την εξεύρεση οριστικής λύσης με αποσπάσεις αστυνομικών με δαπάνες δημοσίου στις
ανωτέρω αστυνομικές υπηρεσίες, καθότι ο χρόνος
που υπολείπεται πιέζει ασφυκτικά με την τουριστική
περίοδο να είναι προ των πυλών, σημειώνει από
την πλευρά της η Ομοσπονδία μας, με τα έγγραφα
που απέστειλε στη νέα ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.

)
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εκΚΕΝΤΡΙκός
Η θεματική ημερίδα της Ομοσπονδίας
μας με θέμα «Ελάτε να δημιουργήσουμε
μια αλυσίδα πρόληψης, στήριξης και προστασίας των θυμάτων βίας, κάθε μορφής!», αποτέλεσε γεγονός στην ιστορία του συνδικαλιστικού
μας κινήματος. Τόσο το θέμα όσο και οι διακεκριμένοι ομιλητές δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης των ειλικρινών μας προθέσεων να
βάλουμε το δάκτυλο επί των τύπων των ήλων.
Η Ελληνική Αστυνομία έχει πολλά να προσφέρει
στο ακανθώδες αυτό ζήτημα. Αξίζουν πολλά
συγχαρητήρια λοιπόν σε όσους και όσες συνέβαλαν και συμβάλλουν στο να γραφτεί μια ακόμα σελίδα προσφοράς προς την ελληνική κοινωνία τόσο σε συνδικαλιστικό όσο και σε υπηρεσιακό επίπεδο.
Η υπογραφή του Μνημονίου συνεργασίας για το νεοσυσταθέν Κέντρο Έρευνας Υγείας και Ασφάλειας της Π.Ο.ΑΣ.Υ., μεταξύ του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ.
Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ και του Προέδρου
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών
Υπαλλήλων κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ, αποτελεί την καλύτερη επιβεβαίωση της σοβαρότητας του εγχειρήματος που έχουμε αναλάβει
με στόχο τη θεσμοθέτηση της επικινδυνότητας
της εργασίας. Εκτός από το οικονομικό αντίκρισμα, θα μπει το νερό στο αυλάκι ώστε να
υλοποιηθούν σειρά μέτρων για την εμπέδωση
πραγματικών συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας. Όταν λέμε ότι ο αστυνομικός κινδυνεύει
και ζει επικινδύνως, πρέπει και να αισθάνεται
ασφαλής είτε στην υπηρεσία είτε στην καθημερινότητά του.
Οι συνεδριάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας, του Διοικητικού Συμβουλίου,
των Επιτροπών εργασίας, αλλά και του Γενικού
Συμβουλίου των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων συνιστούν την πιο δημοκρατική διαδικασία ελέγχου
των πεπραγμένων του συνδικαλιστικού μας κινήματος εν συνόλω και εν μέρει. Αυτό επιβεβαιώθηκε και με τις εργασίες του 32ου τακτικού μας
πανελλαδικού συνεδρίου παρά τις παρασπονδίες

Πόλεμος στην Ουκρανία
Συμπληρώθηκαν δυο μήνες από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου 2022, χωρίς να διαφαίνονται στον ορίζοντα σημάδια συνεννόησης και υποχώρησης
του μετώπου. Η διεθνής κοινότητα αδυνατεί να αποτρέψει
τον όλεθρο και τα γεράκια του
πολέμου τρίβουν τα χέρια τους
χύνοντας κροκοδείλια δάκρυα
για τον άμαχο πληθυσμό και τα
θύματα του πολέμου. Ανάμεσά
τους και ομογενείς στις παρευξείνιες περιοχές, που βρέθηκαν
για άλλη μια φορά απροστάτευτοι – βορά στα σκανδαλώδη
σχέδια των ισχυρών για τον
έλεγχο της περιοχής.
που εκδηλώθηκαν, διαταράσσοντας το κλίμα
ενότητας και το πνεύμα καλής συνεργασίας που
πρέπει να διέπει διαρκώς τις ενέργειες όλων μας.
Οι διήμερες εργασίες του 32ου τακτικού πανελλαδικού συνεδρίου της Ομοσπονδίας, κυρίαρχο θέμα του οποίου ήταν η
αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας
του αστυνομικού, ολοκληρώθηκαν με απόλυτη
επιτυχία καθόσον διατυπώθηκαν αξιόλογες
προτάσεις από τους διακεκριμένους ομιλητές,
την καθηγήτρια Επιδημιολογίας κα Αθηνά Λινού, όσο και από τον πρόεδρο του Κέντρου
Έρευνας Υγείας και Ασφάλειας της Π.Ο.ΑΣ.Υ.,
κ. Δημήτρη Καραγιαννόπουλου. Επιπλέον, οι
τοποθετήσεις των εκπροσώπων των πολιτικών
κομμάτων, συμπλήρωσαν τον προβληματισμό
και έδειξαν το δρόμο για περαιτέρω δράσεις.
Μια σοβαρή πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας δρομολογήθηκε και στέφθηκε με
επιτυχία με την υπογραφή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκου.
Αφορά την τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΓΔΟ-

«Η Ελληνική Αστυνομία προέρχεται
από την κοινωνία και υπηρετεί
την κοινωνία. Αυτό σκοπεύω
να κάνω και εγώ από αυτή
τη θέση με βασική μου Αρχή ότι:
«Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται
ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια
και στα δικαιώματα».

Κωνσταντίνος Σκούμας
Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγος

ΕΣ/1/1/ 105-α΄από 27-6-2019 Υπουργικής
Απόφασης με την οποία δίνεται η δυνατότητα ένταξης νέων μελών στον Κλάδο Υγείας του ΤΑΠΑΣΑ, αλλά και διεύρυνσης των παροχών του.
Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αναβίωσε τις μνήμες της φρίκης του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου και έφερε στο προσκήνιο
την πυρηνική απειλή, όσο ποτέ άλλοτε στο παρελθόν. Οι ισχυροί της Γης αποδείχθηκαν κατώτεροι των περιστάσεων καθώς δεν κατάφεραν να αποτρέψουν το διαφαινόμενο από το
2014 πόλεμο στη γειτονιά μας. Οι επιπτώσεις
είναι τεράστιες και τις διαπιστώνουμε όλοι μας
πλέον.
Είναι απίστευτο πόσο ασταθές και αβέβαιο εξελίσσεται το μέλλον της ανθρωπότητας εν μέσω πανδημικών απειλών, πολεμικών
συγκρούσεων και οικονομικών χρεοκοπιών. Ο
ρόλος των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων
δυνάμεων κάθε χώρας είναι τεράστιος. Πόσο το
συνειδητοποιούν κυρίως οι κυβερνώντες είναι
ένα διαρκές ερώτημα.

«Είναι ιδιαίτερα σημαντική
η πρωτοβουλία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
να ιδρύσει το Κέντρο Έρευνας
Υγείας και Ασφάλειας, με σκοπό
την αναγνώριση της επικινδυνότητας
της εργασίας των αστυνομικών.
Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία
και η διερεύνηση του κεφαλαίου
«Ψυχική και Σωματική Υγεία
των αστυνομικών. Κίνδυνοι και
Ευκαιρίες».

Αθηνά Λινού
Καθηγήτρια Επιδημιολογίας

ΑΤ-ΑΞΙΕΣ

Να τελειώνουμε με τις απαράδεκτες διαδικασίες
της ακούσιας νοσηλείας των ψυχικά ασθενών
υναγερμός σήμανε στην Ομοσπονδία μόλις
έγινε γνωστό το Άρθρο 50 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας «Γιατρός για
όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας κ.λπ» με το οποίο επιχειρήθηκε να
ρυθμιστεί το μείζον πρόβλημα των μεταγωγών των
ψυχικά ασθενών.
Η Ομοσπονδία με πνεύμα καλής διάθεσης επικοινώνησε με τα συναρμόδια υπουργεία ενώ κατέθεσε και βελτιωτικές προτάσεις για να απαγκιστρωθεί ο αστυνομικός από μια αμιγώς ιατρική
διαδικασία και να τεθεί η όλη διαδικασία στις σω-
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στές ανθρωπιστικές της διαστάσεις.
Πρόκειται για ένα διαχρονικό πρόβλημα για το
οποίο το συνδικαλιστικό μας κίνημα έχει ζητήσει
συγκεκριμένες τροποποιήσεις των ισχυουσών
διατάξεων, έχοντας λάβει πολλές φορές ουσιαστικές δεσμεύσεις εκ μέρους της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας για την υιοθέτησή τους, προκειμένου να διορθωθεί μια απαράδεκτη κατάσταση.
Ωστόσο, από το περιεχόμενο του άρθρου 50 του
εν λόγω σχεδίου νόμου, όπως προωθήθηκε, δεν
διασφαλιζόταν πλήρως η απεμπλοκή της Ελληνικής
Αστυνομίας από τη διαδικασία της ακούσιας νοσηλείας, όπως έχουμε ζητήσει προκειμένου να μην

συνεχίζεται μια αρνητική έως και επιζήμια πολλές
φορές, κατάσταση. Για να θεσμοθετηθεί μια σαφής
διαδικασία χωρίς επικαλύψεις και με ξεκάθαρη
οριοθέτηση των ρόλων των εμπλεκομένων μερών,
προτείναμε συγκεκριμένες τροποποιήσεις.
Στο πλαίσιο της ακρόασης των φορέων στη
Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας κ. Γρηγόρης Γερακαράκος ανέπτυξε το σκεπτικό των προτάσεών μας
απαιτώντας να γίνουν αυτές δεκτές ώστε πράγματι
να υπάρξει εκσυγχρονισμός του ισχύοντος νομικού
πλαισίου που όπως όλοι γνωρίζουμε δεν ταλαιπωρεί μόνο την αστυνομία. Είναι μια απαράδεκτη κα-

τάσταση βλαπτική και ντροπιαστική για το ίδιο το
κράτος δικαίου που αντιμετωπίζει τους αδύναμους
και ψυχικά ασθενείς ως κρατούμενους (!) που χρήζουν της ειδικής αστυνομικής μεταχείρισης και όχι
της ιδιαίτερης φροντίδας και περιποίησης από το
εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
Για να μην αναφερθούμε στις επικίνδυνες καταστάσεις και τα θανατηφόρα ατυχήματα που έχουν
γίνει εξαιτίας της απαράδεκτης κατάστασης που επί
χρόνια έχει επικρατήσει να εφαρμόζεται στη χώρα
μας, χωρίς κανείς να έχει βάλει οριστικά ένα τέλος
στα εκατοντάδες δράματα και όχι «αστυνομικά
συμβάντα», όπως είχε καθιερωθεί να τα θεωρούμε.

