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Ηχηρά μηνύματα στην Κυβέρνηση και στον πολιτικό κόσμο 
της Χώρας από τις Ομοσπονδίες. Η απάντηση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. 

στην εξαγγελία του Πρωθυπουργού για τα «αναδρομικά»
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Τα ενυπόγραφα άρθρα 
δεν εκφράζουν υποχρεωτικά 

τις θέσεις της ιδιοκτησίας
ή της σύνταξης 

της «Νέας Αστυνομίας».

(Αστυνομικού προσωπικού κάθε βαθμίδας)
Μηνιαία έκδοση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλωνwww.poasy.gr

Συναδέλφισσες,
συνάδελφοι
Η πρώτη μεγάλη ένστολη
πανελλαδική κινητοποίηση
των Ομοσπονδιών των
Σωμάτων Ασφαλείας και
των Ενόπλων Δυνάμεων, 
με αφορμή τα εγκαίνια της
83ης ΔΕΘ και τις εξαγγελίες
του Πρωθυπουργού, είναι
γεγονός. Στείλαμε
μηνύματα στην κυβέρνηση
και στα πολιτικά κόμματα
αλλά το ζητούμενο τώρα
είναι να ανταποκριθούν
στο χρέος τους. Με τη
δυναμική του αγώνα μας,
μπορούμε να προσδοκούμε
σε καλύτερα αποτελέσματα.
Η χώρα μπαίνει σε
προεκλογική περίοδο και
όλοι αντιλαμβανόμαστε τη
σημασία των παρεμβάσεών
μας, αλλά και την ευθύνη
που επωμιζόμαστε έναντι
του συνόλου του
συνδικαλιστικού μας
κινήματος.

S M S

Τη συμπαράστασή μας στον αγώνα
του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων
ΑΞ.Ι.Α. (Αξιοπρέπεια – Ισότητα –

Αλληλεγγύη) για την άρση της κατάφω-
ρης αδικίας που επιβλήθηκε στις ορφα-
νικές οικογένειες με το άρθρο 12 του
ν.4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου),
εκφράσαμε (3 Σεπτεμβρίου 2018), κατά
τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας
έξω από το υπουργείο Εργασίας.

Το «παρών» έδωσαν ο πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑ-
ΚΟΣ, ο αντιπρόεδρος Αθανάσιος ΝΤΑ-
ΒΟΥΡΑΣ, ο οργανωτικός γραμματέας
και αναπληρωτής ταμίας Θεόδωρος
ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ο γραμματέας Δημο-
σίων και Διεθνών Σχέσεων Σταύρος
ΦΕΤΚΟΣ, το μέλος της ΕΓ Μανώλης
ΜΑΡΓΕΤΑΚΗΣ και τα μέλη του ΔΣ Μα-
νούσος ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ, Δημήτριος
ΜΠΑΝΙΑΣ και Νικόλαος ΡΗΓΑΣ, καθώς
και εκπρόσωποι των Πρωτοβαθμίων
Ενώσεων Αθήνας, Πειραιά, Δυτικής Ατ-
τικής και Βορειοανατολικής Αττικής.

Τα κύρια αιτήματα που τέθηκαν από
τον Σύλλογο ΑΞ.Ι.Α. στον υφυπουργό
Εργασίας κ. Τάσο ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ και
για τα οποία δόθηκαν για άλλη μια φο-
ρά υποσχέσεις, είναι:
- Άρση ηλικιακών κριτηρίων κατάργη-

σης Συντάξεων Χηρείας (κάτω των 52
και κάτω των 55 ετών).

- Επαναφορά ποσοστού σύνταξης στο
70% που θα εδικαιούτο ο εκλιπών,
ανεξαρτήτως ηλικίας. Διατήρηση του
ποσοστού στους παλαιούς δικαιού-
χους Σύνταξης Χηρείας.

- Μη εφαρμογή επαναϋπολογισμού
συντάξεων εκλιπόντων από 12 Μαΐου
2016 αλλά όποτε και αν αυτό ισχύσει
στους λοιπούς συνταξιούχους.

- Να μειωθεί η διάρκεια έγγαμου βίου
χορήγησης Σύνταξης Χηρείας.

Επίσης, να τηρηθούν παλαιότερες υπο-
σχέσεις της κυβέρνησης περί:
- Επίσπευσης έκδοσης οριστικών συν-

τάξεων θανόντων συνταξιούχων.
- Άμεσης έκδοσης αλλά και εφαρμογής

του λογισμικού εκδόσεως συντάξεων
για θανόντες εργαζόμενους.

- Διευθέτησης χρεών προς ταμεία και
εφορία πέραν των 12 δόσεων.
Μετά τη τέλος της συνάντησης, ανα-

κοινώθηκε ότι το υπουργείο ζήτησε πί-
στωση χρόνου ανάλογα με τα αιτήματα,
ως τον προσεχή Οκτώβριο και το Μάιο
του 2019 αντίστοιχα. Ωστόσο, ο αγώ-
νας θα συνεχιστεί τόσο εδώ στην Αθήνα
όσο και στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τα
εγκαίνια της 83ης ΔΕΘ, διότι υποσχέ-
σεις έχουν δοθεί και στο παρελθόν.

Nα καταργηθεί το απάνθρωπο άρθρο 
για τις συντάξεις χηρείας

ΑΛΑΣΚΑ
Η ισχυρή παρουσία του αστυνομικού τμήματος του Φέρμπανκς (Αλάσκα) στο Facebook έχει παίξει σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό εγκληματιών,
όπως αναφέρει ρεπορτάζ τοπικής εφημερίδας. To αστυνομικό τμήμα έχει δημοσιεύσει στη σελίδα που διατηρεί στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής
δικτύωσης, Fairbanks Police Department, ένα άλμπουμ με 210 φωτογραφίες υπόπτων για εμπλοκή σε εγκληματικές ενέργειες, οι οποίες είτε
έχουν καταγραφεί από συστήματα ασφαλείας είτε τις έχουν στείλει πολίτες.



ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Χιούμορ... του Βαγγέλη Χερουβείμ (H Αυγή)
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Η ατζέντα του μήνα

Τα τετραθέμελα 
του κόσμου τούτου: 

ψωμί, κρασί, 
φωτιά, γυναίκα.

Νίκος Καζαντζάκης

Η υπουργοποίηση δυο
γυναικών στις θέσεις
υπουργού και υφυπουργού
Προστασίας του Πολίτη, με
ταυτόχρονη αυτονόμηση και
πάλι του υπουργείου από το
υπουργείο Εσωτερικών,
σηματοδοτεί μια νέα αρχή.
Πολλοί, ήταν δυστυχώς
εκείνοι που εκφράστηκαν
άκομψα για το γεγονός, αλλά
όπως είπε και η νέα υπουργός
κ. Όλγα Γεροβασίλη, το ότι η
ασφάλεια των πολιτών είναι
τώρα «γυναικεία υπόθεση»,
δεν πρέπει να μας τρομάζει.

“
”

Μια νέα σχολική χρονιά, αρχίζει σήμερα (11/9/18) για εκατον-
τάδες χιλιάδες μικρούς και μεγάλους μαθητές και μαθήτριες, για
τις οικογένειές τους, αλλά και για την εκπαιδευτική κοινότητα της

Χώρας μας.
Μετά από οκτώ χρόνια Μνημονίων, άγριων περικοπών, υποτίμησης

της εκπαίδευσης και υποβάθμισης της ανθρώπινης ζωής, η Πολιτεία οφεί-
λει να γυρίσει σελίδα. Να δώσει σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης τα
εχέγγυα και τα μέσα που απαιτούνται για να κερδηθεί το χαμένο έδαφος.
Τα ελληνόπουλα δικαιούνται ένα καλύτερο μέλλον.

Αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, η αστυνομική οικο-
γένεια που εκπροσωπούμε, γνωρίζει πολύ καλά τις δυσκολίες της ζωής
και δίνει το δικό της αγώνα, για να μη στερηθούν τα δικά της, τα δικά
μας παιδιά, το δικαίωμα στη μόρφωση και στην κοινωνική καταξίωση.
Γιατί στις μέρες μας, η προκοπή και ο ενάρετος βίος δεν είναι έννοιες
αφηρημένες, αλλά καθαρά οριοθετημένες και ταυτισμένες με αρχές και
αξίες που ως λαός και ως αστυνομία, ειδικότερα, έχουμε δώσει όρκο να
υπηρετούμε.

Με αφορμή και τη σημερινή ημέρα, καλούμε τη νέα Πολιτική και Φυσική
Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, να συμβάλλουν στην επίλυση των
προβλημάτων που αντιμετωπίζει η αστυνομική οικογένεια, έχοντας ως
γνώμονα των αποφάσεών τους τη διαχρονικής αξίας προτροπή του με-
γάλου Έλληνα διαφωτιστή, Αδαμάντιου Κοραή:

«Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω
στην άμμο»! Καλή σχολική χρονιά!

Να σημειώσουμε τέλος, ότι πολλά σωματεία με εκδηλώσεις τους εξήραν
τη σημασία της παιδείας των παιδιών της αστυνομικής οικογένειας, ενώ
το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας μοίρασε φυλλάδια στο πλαίσιο
των ενεργειών για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. 

Καλή σχολική χρονιά

Η ασφάλεια των πολιτών 
και τα παράκεντρα της εξουσίας...

18-07-18
Ολομέτωπη επίθεση στα προβλήματα από την Π.Ο.ΑΣ.Υ.
και τις Ενώσεις. Σε κοινή σύσκεψη στα γραφεία της
Π.Ο.ΑΣ.Υ., οι ενώσεις της Αττικής αποφάσισαν να προ-
βούν σε παρεμβάσεις για τοπικού χαρακτήρα προβλή-
ματα. Ανάλογες παρεμβάσεις θα γίνουν και στην περι-
φέρεια.

24-07-18
Η Ομοσπονδία με ανακοίνωσή της αναφέρεται στην
ανείπωτη Εθνική Τραγωδία που προκλήθηκε από τη φο-
νική πυρκαγιά στο Μάτι. Συμμετέχει στο τριήμερο εθνικό
πένθος και εκφράζει τη συμπαράστασή της στις οικογέ-
νειες των θυμάτων, τονίζοντας ότι θα συμβάλει και με
τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης, αλλά και οικο-
νομικά.

27-07-18
Οι Ομοσπονδίες Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Π.Ο.ΑΞΙ.Α. καταγγέλλουν
τις παρεμβάσεις τρίτων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Με-
ταθέσεων Αξιωματικών, με αποτέλεσμα να πλήττεται το
κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας από τα παράκεντρα της
εξουσίας...

31-07-18
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπον-
δίας με αντικείμενο την ενημέρωσή του από την Εκτε-
λεστική Γραμματεία. Απόφαση για έμπρακτη στήριξη της
αποκατάστασης του Λύρειου Ιδρύματος.

29 & 30-08-18
Εργασίες Διοικητικού και Γενικού Συμβουλίου της Ομο-
σπονδίας στην Αθήνα, με αντικείμενο την αλληλοενημέ-
ρωση για τα προβλήματα των συναδέλφων και την έν-
στολη πανελλαδική κινητοποίηση ενόψει των εγκαινίων
της 83ης ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη.

30-08-18
Συνάντηση με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
πρόσφυγες, σε συνέχεια των επισκέψεών μας στα νησιά
του Βορείου Αιγαίου που σηκώνουν όλο το βάρος του
μεταναστευτικού προβλήματος.

03-09-18
Συνεχίζουμε τον αγώνα για τις συντάξεις χηρείας, συμ-
μετέχοντας στην εκδήλωση διαμαρτυρίας του Συλλόγου
γυναικών ΑΞΙΑ, έξω από το υπουργείο Εργασίας. Προ-
σκλητήριο Αγώνα για την πανελλαδική κινητοποίηση στις
07-09-2018 & ώρα 18.00 στο Λευκό Πύργο.

04-09-18
Ενημερώθηκαν οι Ενώσεις για την επανέναρξη της υπο-
βολής αιτήσεων χορήγησης δανείων από το ΤΕΑΠΑΣΑ.

11-09-18
Η Ομοσπονδία με ανακοίνωσή της αναδεικνύει τη ση-
μασία της παιδείας των παιδιών της αστυνομικής οικο-
γένειας και εύχεται στο μαθητόκοσμο Καλή σχολική
χρονιά!

11-09-18
Με ανακοίνωσή τους, οι Ομοσπονδίες απαντούν στην
εξαγγελία του Πρωθυπουργού για την αναδρομική χο-
ρήγηση των μισθολογικών διαφορών.

12-09-18
Το προεδρείο της Ομοσπονδίας μεταβαίνει στην Κέρκυ-
ρα, τονίζοντας ότι η Κέρκυρα, δεν θα γίνει «Κερατέα».
Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για τη συνεχι-
ζόμενη μετακίνηση αστυνομικών δυνάμεων από όλη την
Ελλάδα, ενώ το πρόβλημα με τα σκουπίδια δεν επιλύεται
με αστυνομικά μέτρα, διότι δεν είναι αστυνομικό. 

Μετά την ολοκλήρωση των ετήσιων τακτικών μεταθέσεων των
Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και την εξέταση των
αιτημάτων θεραπείας, όπως αυτές αποφασίστηκαν και ορι-

στικοποιήθηκαν από το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων, οι Ομο-
σπονδίες Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Π.Ο.ΑΞΙ.Α. κατήγγειλαν τις εξωθεσμικές πα-
ρεμβάσεις που αλλοίωσαν για μια ακόμα φορά και το πνεύμα και το
γράμμα των κείμενων διατάξεων, τσαλακώνοντας την αξιοπρέπεια
Αξιωματικών και υπονομεύοντας το κύρος του θεσμού που εκπρο-
σωπούμε.

Οι Ομοσπονδίες με κοινή ανακοίνωσή τους, εκφράζοντας την έν-
τονη διαμαρτυρία τους και θέτοντας το ερώτημα ποιος καθορίζει την
τύχη των Αξιωματικών, η Φυσική Ηγεσία ή τα παράκεντρα της εξου-
σίας και διάφορες κομματικές συνιστώσες, σημείωσαν ότι θα υπο-
βάλλουν λεπτομερές υπόμνημα προς το Αρχηγείο και το Υπουργείο
εξατομικεύοντας κάθε περίπτωση αδικίας και ενημερώνοντας παράλ-
ληλα και τα πολιτικά κόμματα. Σε κάθε περίπτωση τα Συμβούλια με-
ταθέσεων έγιναν για να εξυπηρετούν την κοινωνία, τον εργαζόμενο
αστυνομικό και όχι φυσικά τα θέλω, τις αδυναμίες και τις προσωπικές
επιδιώξεις του οποιουδήποτε.

Να σημειώσουμε ότι μεσολάβησε η ανείπωτη εθνική τραγωδία με
την εκατόμβη νεκρών από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής, με
αποτέλεσμα να μη δοθεί άμεσα συνέχεια στο όλο θέμα. Ωστόσο, στη

συνέχεια υπήρξαν νέες καταγγελίες, κατά τη διάρκεια του τριήμερου
πένθους της χώρας, αναφορικά με τις εσωτερικές μεταθέσεις εντός
της Γ.Α.Δ.Θ. για μαζικά κύματα φυγής από τις μάχιμες Υπηρεσίες,
αναίτιες απομακρύνσεις αστυνομικών που έχουν αξιολογηθεί ως εξαί-
ρετοι και άλλα (σχετ.: το υπ’ αριθ. 94/2018 από 26/07/2018 έγ-
γραφο της Ε.ΑΣ.Υ. Θεσσαλονίκης). Όπως επισήμανε δε η Ομοσπονδία
μας, «σε συνδυασμό με την υποκρισία των υπευθύνων της παραπάνω
τραγωδίας και την αδυναμία ελέγχου, τι έφταιξε και τι πρέπει να αλ-
λάξουμε από εδώ και πέρα για να αποφευχθούν παρόμοια γεγονότα,
μας εξοργίζουν και μας οδηγούν στην εκ νέου ανάδειξη του θεμε-
λιακού αυτού προβλήματος του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας.
Επιτέλους, πρέπει να μπει ένα στοπ στο τσαλάκωμα της αξιοπρέπειας
των αστυνομικών, στη μη εφαρμογή της νομοθεσίας από τους διοι-
κούντες και στο μη σεβασμό της ελληνικής κοινωνίας που εισφέρει
από το εισόδημά της για τη λειτουργία του κράτους και αξιώνει την
ορθή παροχή υπηρεσιών από αυτό.

Για άλλη μια φορά, το συνδικαλιστικό μας κίνημα, οφείλει να το-
νίσει προς όλους ότι η ασφάλεια του τόπου δεν κατοχυρώνεται ούτε
με σχέδια επί χάρτου ούτε με ευχολόγια. Απαιτεί αλλαγή πλεύσης και
μια σοβαρή πολιτική μακράς πνοής, απαλλασσόμενη από τα κακώς
κείμενα του παρελθόντος και, ταυτόχρονα, συνοδευόμενη από τα
αναγκαία κονδύλια για την εφαρμογή της».



Την έντονη αντίδρασή μας προκα-
λεί για άλλη μια φορά η μη επί-
λυση του προβλήματος που έχει

προκαλέσει το ηλεκτρονικό εισιτήριο
στα ΜΜΜ στην Αττική. 

Η Ομοσπονδία απέστειλε νέα επιστο-
λή διαμαρτυρίας στους αρμόδιους
υπουργούς, ήτοι την Υπουργό Προστα-
σίας του Πολίτη κ. Όλγα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ,
τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ, τον Υπουργό Υποδομών
και Μεταφορών κ. Χρήστο ΣΠΙΡΤΖΗ,
τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
κ. Γεώργιο ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ, την Υφυ-
πουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Κα-
τερίνα ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ και τον Αρχηγό
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ.
Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ, όπου ανα-
φέρεται στις καταγγελίες των Ενώσεων
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Β/Α
Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά:

Με αφορμή τον ανασχηματισμό της

κυβέρνησης, η Ομοσπονδία και οι Πρω-
τοβάθμιες Οργανώσεις της, τους εύχονται
ολόψυχα καλή και ευδόκιμη θητεία στα
νέα τους καθήκοντα, με ιδιαίτερη επισή-
μανση στην απόφαση του κυρίου Πρω-
θυπουργού για την ανασύσταση του
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ως
κυρίαρχο πρόταγμα για την προστασία της
κοινωνίας των πολιτών και την αναβάθ-
μιση του αστυνομικού λειτουργήματος
αλλά και των στελεχών αυτού, με απώτερο
σκοπό την παροχή υψηλών υπηρεσιών
αστυνόμευσης ανά την επικράτεια.

Σήμερα, λαμβάνετε γνώση του πρώ-
του εγγράφου μας προς εσάς, αναφο-
ρικά με το ανωτέρω θέμα, το οποίο τα-
λανίζει επί μακρόθεν το αστυνομικό
προσωπικό, για το οποίο θέμα οι γρα-
φειοκρατικές και δυσλειτουργικές στρε-
βλώσεις δεν επέφεραν το επιδιωκόμενο
αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο από
αυτό της έκδοσης της Κ.Υ.Α. των συ-

ναρμόδιων Υπουργών (Οικονομικών,
Υποδομών – Μεταφορών και Προστα-
σίας του Πολίτη), σύμφωνα με το άρθρο
86 του Ν. 4530/2018.

Καίτοι από την πλευρά του Υπουργεί-
ου μας είχαν δοθεί οι σχετικές διαβε-
βαιώσεις και σε συνάρτηση με αυτές του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας,
με χαρακτηριστικό το υπ’ αριθμ.
1795/18/983933 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Πληροφορικής/Α.Ε.Α. προς την
Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/
Α.Ε.Α., περί της διαδικασίας έκδοσης
προσωποποιημένων καρτών του
Ο.Α.Σ.Α. ως προς την ελεύθερη και
απρόσκοπτη είσοδο μας και μετακίνηση
μας με την ΜΕΤΡΟ Α.Ε. μέσω της εφαρ-
μογής Police On Line, ουδέποτε αυτή η
τεχνική διαδικασία τελεσφόρησε.

Απόρροια όλων αυτών είναι, οι συ-
νάδελφοί μας να υφίστανται μία άνευ
προηγουμένου ταλαιπωρία ως προς την

ελεύθερη μετακίνησή τους, που σε πολ-
λές των περιπτώσεων αγγίζει τα όρια
του ευτελισμού και της απαξίωσης, κα-
θόσον αναζητούν ιδιαίτερα ευρηματι-
κούς τρόπους προκειμένου να μεταβούν
στις υπηρεσίες τους ανά το λεκανοπέδιο
Αττικής, με ότι αυτό συνεπάγεται για την
αξιοπρέπεια τους, το κύρος και την έξω-
θεν καλή μαρτυρία του Οργανισμού της
Ελληνικής Αστυνομίας.

Επισυνάπτεται η σχετική με το θέμα
αλληλογραφία των Ενώσεων Αστυνομι-
κών Υπαλλήλων Αθηνών, Β/Α Αττικής,
Δυτικής Αττικής & Πειραιά και ευελπι-
στούμε πως η θεσμική σας παρέμβαση
θα είναι καταλυτική και ωφέλιμη για το
αστυνομικό προσωπικό, που μοχθεί κα-
θημερινά κάτω από αντίξοες συνθήκες
για την προστασία των πολιτών, όπου
δυστυχώς αναλόγου τύπου τέτοιων
μορφών συνθήκες δυσχεραίνουν απί-
στευτα το έργο του.
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Οι ελεύθερες μετακινήσεις στα ΜΜΜ το πρώτο αίτημα στην νέα Ηγεσία

ΝέαΑστυνομία Αύγουστος 2018

Κατόπιν προσκλήσεως των Ενώ-
σεων Αστυνομικών Υπαλλήλων
Κέρκυρας και Αξιωματικών Ελ-

ληνικής Αστυνομίας Ιονίων Νήσων, κλι-
μάκιο των Ομοσπονδιών μας, αποτε-
λούμενο από τον πρόεδρο της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ,
τον πρόεδρο της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. κ. Ιωάννη
ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ και τον νομικό σύμβουλο
κ. Χάρη ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ, μετέβη στις
12-09-2018 στην Κέρκυρα, προκειμέ-
νου, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα βιώ-
νουν εδώ και πολλούς μήνες οι συνά-
δελφοί μας, να προβεί στις ενδεδειγμέ-
νες ενέργειες, όπως επιβάλλει ο θεσμι-
κός μας ρόλος για την αντιμετώπιση του
προβλήματος που δημιουργεί η παρα-
τεταμένη κρίση γύρω από την αποκομι-
δή των απορριμμάτων.

Οι συνθήκες υπηρεσίας, όπως κατα-
γράφηκαν, ειδικότερα, κατά την επίσκε-
ψη του προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ., και του
προεδρείου της Ε.Α.Υ.Ν. Κέρκυρας στο
Χ.Υ.Τ.Υ. Λευκίμμης ήταν αποκαρδιωτι-
κές. Διμοιρίες από την Αχαΐα και την
Ηλεία, συνάδελφοι από την Κέρκυρα και
αλλού, μέσα στα σκουπίδια με κίνδυνο
μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών,
χωρίς καν μάσκες μιας χρήσεως. Άν-
θρωποι και σκουπίδια, ένα, χωρίς κα-
νείς αρμόδιος να συγκινείται. Δεν μπο-
ρεί εν έτει 2018 ο αστυνομικός να νιώ-
θει «σκουπίδι», τονίστηκε προς πάσα
κατεύθυνση, με τη διαβεβαίωση προς

τους συναδέλφους μας ότι οι ενέργειες
του συνδικαλιστικού μας κινήματος
αποσκοπούν στο να σταματήσει αυτό το
«θέατρο του παραλόγου» με τους αστυ-
νομικούς να εργάζονται σε συνθήκες
μεσαίωνα, χωρίς να τηρείται το προβλε-
πόμενο νομοθετικό πλαίσιο εργασίας.
Άγνωστες λέξεις το ωράριο εργασίας, το
«αδιάθετο», η τήρηση στοιχειωδών κα-
νόνων υγιεινής. Κάποιοι ευθύνονται για
όλα αυτά και εμείς από την πλευρά μας
θα αναζητήσουμε απόδοση ευθυνών.
Δεν μπορεί τα σκουπίδια, τα τρωκτικά
και τα σμήνη από μύγες και κουνούπια,
η αλόγιστη σπατάλη πόρων και καταπό-
νηση προσωπικού, να συνεχίζονται με
καμία πλέον δικαιολογία.

Κατά την ολοήμερη επίσκεψη στην
Κέρκυρα, έγιναν διαδοχικές συναντή-
σεις, επιζητώντας από την πλευρά μας
την εξεύρεση λύσεων.

Η πρώτη συνάντηση έγινε στο γρα-
φείο του Γενικού Περιφερειακού Αστυ-
νομικού Διευθυντή Ιονίων Νήσων, Τα-
ξίαρχου κ. Ιωάννη Ματσούκα, παρου-
σία και άλλων Αξιωματικών της Διεύ-
θυνσης Αστυνομίας, του προέδρου της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κέρ-
κυρας, κ. Νίκου Μποζίκη και του προ-
έδρου της Ένωσης Αξιωματικών Αστυ-
νομίας Ιονίων Νήσων, κ. Ματθαίου
Γιαννούλη και μελών των Διοικητικών
Συμβουλίων των Ενώσεων. Εμφαντικά
τέθηκαν οι απάνθρωπες συνθήκες κάτω

από τις οποίες εργάζονται οι συνάδελ-
φοί μας στο Χ.Υ.Τ.Υ. Λευκίμμης και
αναφέρθηκαν οι καταγγελίες για υπε-
ρεργασία χωρίς ημερήσιες αναπαύσεις,
η επί μακρόν μετακίνηση δυνάμεων από
άλλες Διευθύνσεις Αστυνομίας με απο-
τέλεσμα να αποδιοργανώνεται το σύ-
στημα αστυνόμευσης παντού, η κατα-
στρατήγηση των κανόνων Υγιεινής και
Ασφάλειας, η έκθεση σε κίνδυνο και η
μη τήρηση συνολικά της κείμενης νο-
μοθεσίας. Ο κ. Γενικός συμμερίστηκε τις
αγωνίες μας για τα προβλήματα των
συναδέλφων μας, δηλώνοντας ότι από
την πλευρά του καταβάλλεται κάθε προ-
σπάθεια για την άμβλυνση της καταπό-
νησής τους και την εφαρμογή των κα-
νονισμών εργασίας, επισημαίνοντας ότι
είναι πέραν των αρμοδιοτήτων του η γε-
νικότερη κατάσταση, και γι' αυτό έχει
ζητήσει από τους αρμόδιους τοπικούς
φορείς να μεριμνήσουν άμεσα για τα
θέματα υγιεινής, υδροδότησης και ηλε-
κτροδότησης της περιοχής που φυλάσ-
σεται από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Στη συνέχεια ακολούθησε συνάντηση
με την Αντιπεριφερειάρχη κ. Νικολέτα
Πανδή, στην οποία εκφράσαμε την έν-
τονη ανησυχία μας για την διαμορφω-
θείσα κατάσταση και ζητήσαμε να μά-
θουμε εάν έχουν σαφή εικόνα αυτής της
κατάστασης και τι ακριβώς προτίθενται
να κάνουν για να μην θρηνήσουμε θύ-
ματα. Από την πλευρά της μας είπε ότι
η Περιφέρεια δεν εμπλέκεται άμεσα και
ότι τελεί εν αναμονή της υποβολής φα-
κέλου για την αδειοδότηση του έργου.
Ζητήσαμε δε να μεριμνήσει για την διε-
νέργεια ελέγχου από κλιμάκιο της αρ-
μόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Υγι-

εινής της Περιφέρειας, αίτημα που απο-
δέχθηκε να υλοποιήσει άμεσα.

Την ίδια ανησυχία εκφράσαμε και
στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Κέρκυ-
ρας κ. Γεώργιο-Ηλία Παντελιό, κατά τη
συνάντηση που ακολούθησε στο Δη-
μαρχείο, όπου θέσαμε επιτακτικά πέραν
των άλλων, και την οικονομική παρά-
μετρο των μετακινήσεων των αστυνομι-
κών δυνάμεων από άλλους νομούς της
Χώρας, επιβαρύνοντας στον φορολο-
γούμενο πολίτη υπέρογκα ποσά που
μόνο για το τελευταίο δίμηνο υπερβαί-
νουν το 1.000.000 ευρώ!

Στη συνέχεια στην αίθουσα του Αστυ-
νομικού Μεγάρου, ακολούθησε συνάν-
τηση με τον Πρόεδρο και την Ταμία του
Συλλόγου Αλεύχιμον κ. Σπύρο Πανδή
και κα Ελένη Μοναστηριώτη, οι οποίοι
πρωτοστατούν στις εκδηλώσεις διαμαρ-
τυρίας για την κατασκευή και τη λει-
τουργία του ΧΥΤΥ. Από τη σημαντική
αυτή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε
για πρώτη φορά με πρωτοβουλία των
συνδικαλιστικών μας φορέων, έγινε κα-
τανοητό εκ μέρους τους, ότι το πρόβλη-
μα δεν είναι αστυνομικό, αλλά καθαρά
πολιτικό-αυτοδιοικητικό και άρα οι επι-
θέσεις κατά των αστυνομικών λειτουρ-
γούν αποπροσανατολιστικά και υπονο-
μεύουν τον αγώνα τους. Από την πλευρά
μας επισημάναμε το αναφαίρετο δικαίω-
μά τους να διαμαρτύρονται ειρηνικά και
να περιφρουρούν τον αγώνα τους έτσι
ώστε να εκλείψουν οι συγκρούσεις με
την αστυνομία και να κυριαρχεί η προ-
βολή του αιτήματός τους. Οι εκπρόσωποι
του Συλλόγου κατανόησαν τις θέσεις
μας και δήλωσαν ότι καταδικάζουν τις
επιθέσεις κατά των αστυνομικών. Τις

απέδωσαν δε σε άτομα που δεν έχουν
σχέση με τους κατοίκους της περιοχής.

Στη συνέχεια ακολούθησε λεπτομερής
ενημέρωση της Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Κέρκυρας κας Παπαγεωργίου, η οποία
συμμερίστηκε τις θέσεις μας και δήλωσε
ότι αναμένει την αναφορά που, όπως
την ενημερώσαμε θα υποβάλουμε την
προσεχή Δευτέρα, προκειμένου από την
πλευρά της να ενεργήσει τα δέοντα.

Λεπτομερής παρουσίαση της κατά-
στασης και της αποφασιστικότητάς μας
να δοθεί λύση στα προβλήματα των συ-
ναδέλφων μας, έγινε επίσης κατά τη
διάρκεια της συνέντευξης τύπου αλλά
και με τις ζωντανές συνδέσεις με τα το-
πικά ΜΜΕ, όπου αποδείχθηκε η σπου-
δαιότητα των συναντήσεων και η βαρύ-
τητα των εκατέρωθεν δεσμεύσεων για
περαιτέρω ενέργειες.

Κατόπιν τούτων, θα ζητήσουμε άμεσα
συναντήσεις και με την Πολιτική και Φυ-
σική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες που
τους αναλογούν.

Άνθρωποι και ποντίκια, ένα, στην Κέρκυρα!
Να μπει τέλος στην απαξίωση των αστυνομικών, απαιτεί το συνδικαλιστικό μας κίνημα

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Σας γνωρίζουμε ότι, με την από 30-08-2018 ανακοίνωση του ΤΕΑΠΑΣΑ, η

οποία δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του Ταμείου, έχουμε την επανέναρξη υπο-
βολής αιτήσεων χορήγησης δανείων έκτακτων αναγκών από τους Τομείς Προ-
νοίας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) και Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.).
Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στον Φορέα
μέσω της οριζόμενης διαδικασίας μέχρι και την Παρασκευή 07 Σεπτεμβρίου
2018. Ειδικότερα, ο ορισμός των δικαιολογητικών, οι λεπτομέρειες που διέπουν
τα παραπάνω δάνεια και η διαδικασία έγκρισης – εκταμίευσής τους περιγρά-
φονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 179980/Ο 1024 από 15-03-2018 εγκύ-
κλιο του Ταμείου. Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΑΠΑΣΑ
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«Ως δημόσιοι λειτουργοί, στην υπηρεσία
του κράτους και της κοινωνίας, εκφρά-
ζουμε την οδύνη μας για την ανείπωτη

εθνική τραγωδία και την αμέριστη συμπαράστασή
μας σε όσους θρηνούν τους αγαπημένους τους
καθώς και σε όσους δοκιμάζονται και απειλούνται
από την καταστροφική μανία της φωτιάς.

Η Ομοσπονδία παρακολουθεί με κομμένη την
ανάσα τον τιτάνιο αγώνα όλων των δυνάμεων που
εμπλέκονται στο σύστημα Πολιτικής Προστασίας και
αντιμετωπίζουν από χθες την πύρινη λαίλαπα σε
πολλά σημεία της χώρας και προπαντός την ανεί-
πωτη τραγωδία στην Νέα Μάκρη και τη Ραφήνα».

Με αυτά τα λόγια, περιέγραψε με ανακοίνωσή
της η Ομοσπονδία μας, την αγωνία όλων μας, όταν
έγινε γνωστό το μέγεθος της τραγωδίας φέτος το
καλοκαίρι από τις φονικές πυρκαγιές, όπου το σύ-
νολο του πυροσβεστικού μηχανισμού έδωσε τιτά-
νιο αγώνα για να περιορίσει το μέγεθος της κατα-
στροφής. «Με την ευχή ότι η εκατόμβη νεκρών θα
αποτελέσει επιτέλους την αφετηρία μιας ουσιαστι-
κής συζήτησης για τα πολλά αίτια και τους πολύ
περισσότερους υπαίτιους μιας επαναλαμβανόμενης
εθνικής τραγωδίας, η Ομοσπονδία οφείλει με πόνο
ψυχής να εκφράσει την αγωνία της για το αύριο
και να δηλώσει απερίφραστα ότι περισσεύουν σε
αυτόν τον τόπο τα κροκοδείλια δάκρυα.

Η υποκρισία των υπεύθυνων και κάθε λογής ανευ-
θυνοϋπεύθυνων, που κάθε φορά έχουν λύσεις για
όλους και για όλα, αλλά που στη συνέχεια, όταν σβή-

σουν τα φώτα της δημοσιότητας, αναιρούν τον ίδιο
τους τον εαυτό και δεν πράττουν απολύτως τίποτε για
να ελέγξουν αν και τι εφαρμόστηκε από όλα αυτά που
προτείνουν, πρέπει να λάβει οριστικά τέλος.

Η ασφάλεια του τόπου δεν κατοχυρώνεται με σχέ-
δια επί χάρτου ούτε με ευχολόγια. Απαιτεί μια σοβαρή
πολιτική μακράς πνοής συνοδευόμενη από τα ανα-
γκαία κονδύλια για την εφαρμογή της. Όσο συνεχί-
ζεται η στείρα πολιτική αντιπαράθεση, ο κομματισμός,
η μη ανάληψη ευθυνών και κυρίως η αποκοίμιση της
κοινωνίας, δυστυχώς οι τραγωδίες σαν και τη χθε-
σινή θα επαναλαμβάνονται. Όχι μακριά από μας, αλ-
λά κάπου πολύ- πολύ κοντά, δίπλα και εντός μας!».
Ακολούθησε η πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας για
στήριξη των πυρόπληκτων, κατά την οποία η συμμε-
τοχή των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων στην συγκέντρω-
ση ειδών πρώτης ανάγκης, υπήρξε άμεση.

Ανταποκρινόμενες στο κάλεσμά μας, αμέσως
μετά τη φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018
στην Κινέττα και στο Μάτι, η μια μετά την άλλη οι
Ενώσεις έστειλαν στα γραφεία της Ομοσπονδίας
εκατοντάδες πακέτα με είδη πρώτης ανάγκης, τρό-
φιμα μακράς διάρκειας, φάρμακα και άλλα είδη, τα
οποία παραδόθηκαν από αντιπροσωπεία μας στην
Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας κα Ελένη
ΡΗΓΑ και στην Διευθύντρια Κοινωνικής Υπηρεσίας
κα Ελένη ΤΑΝΗ του Δήμου Μεγαρέων, προκειμέ-
νου να διατεθούν αυτά με κατ’ οίκον παράδοση και
κατόπιν καταγραφής σε όσους πυρόπληκτους τα
έχουν πραγματικά ανάγκη.

Τη διαδικασία συγκέντρωσης και παράδοσης της
ανθρωπιστικής βοήθειας έφερε εις πέρας αντιπρο-
σωπεία της Ομοσπονδίας μας. Η μαζική ανταπόκρι-
ση προσφοράς και αλληλεγγύης της αστυνομικής
οικογένειας προς το δοκιμαζόμενο συμπολίτη μας,
η οποία συνεχίζεται, καταδεικνύει το υψηλό αίσθη-
μα ευθύνης του Έλληνα Αστυνομικού αλλά και την,
και με αυτό τον τρόπο, επιβεβαίωση του κοινωνικού
του ρόλου και της ανθρωπιστικής του αποστολής,
ιδίως σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών, όπως αυ-
τή που βιώνουμε την τελευταία εβδομάδα.

Η Ομοσπονδία ευχαριστεί τους συναδέλφους και
τις συναδέλφισσες σε όλη την Ελλάδα που συνέ-
βαλαν με κάθε τρόπο στη συγκέντρωση της αν-
θρωπιστικής αυτής βοήθειας, τιμώντας τον όρκο
τους και υπενθυμίζοντας σε όλους ότι το φιλότιμο
του Έλληνα Αστυνομικού είτε αφορά το υπηρεσια-
κό είτε το ανθρωπιστικό σκέλος, του λειτουργήμα-
τός του, είναι ανεξάντλητο, όσο κι αν αισθάνεται
αδικημένος και απαξιωμένος, σήμερα.

Μαζική η στήριξη των πυρόπληκτων από τις Πρωτοβαθμίες Ενώσεις 
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Με πρωτοβουλία των Ενώσεων Αστυνομι-
κών Υπαλλήλων Αθηνών, Βορειοανατο-
λικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πει-

ραιά, πραγματοποιήθηκε κοινή σύσκεψη των προ-
εδρείων των Ενώσεων με τον Πρόεδρο της Ομο-
σπονδίας κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ με βασικό αν-
τικείμενο τις πολλές προκλήσεις που βιώνουν κα-
θημερινά οι συνάδελφοί μας στο Λεκανοπέδιο Ατ-
τικής και την απάντηση που οφείλουμε να δώσουμε
συλλογικά και μαζικά.

Από πλευράς των προεδρείων των Ενώσεων
εκτέθηκαν αναλυτικά τα καθημερινά προβλήματα
που απασχολούν τους χιλιάδες συναδέλφους και
συναδέλφισσες όλων των αστυνομικών υπηρεσιών
της Αττικής, δεδομένου ότι εργάζονται πλέον σε
συνθήκες «γαλέρας» με ό,τι αυτό συνεπάγεται για
την ασφάλεια των ίδιων αλλά και για το επίπεδο
αστυνόμευσης και ασφάλειας στην πρωτεύουσα
της χώρας.

Μετά από έντονο προβληματισμό και λαμβάνον-
τας υπόψη την κραυγή αγωνίας που εκπέμπουν

όλοι ανεξαιρέτως οι συνάδελφοι και οι συναδέλ-
φισσές μας, αποφασίστηκε ομόφωνα η εκδήλωση
κινητοποιήσεων το προσεχές διάστημα με στόχο
την προστασία των εργασιακών και οικονομικών
δικαιωμάτων του αστυνομικού προσωπικού που
εκπροσωπούμε.

Ως ύστατη προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων στο
πλαίσιο του διαλόγου με την Ηγεσία, ζητάμε άμεσα
να υπάρξει συνάντηση με την Πολιτική και Φυσική
Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και της
ΓΑΔΑ προκειμένου να ενημερώσουμε για τα προ-
βλήματα, για τα οποία «έχει ξεχειλίσει το ποτήρι της
οργής», έτσι ώστε να δοθούν συγκεκριμένες λύ-
σεις, βελτιώνοντας το καθημερινό εργασιακό πε-
ριβάλλον που πνίγει το μάχιμο αστυνομικό και τον
εμποδίζει να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του.

Απαιτούμε:
- Την καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας με

την απαρέγκλιτη χορήγηση των προβλεπόμενων
Ημερήσιων Αναπαύσεων, αλλά και των οφειλομέ-
νων, καθώς και την τήρηση του ωραρίου εργασίας,

τον εξορθολογισμό των μέτρων τάξης χωρίς να
διαλύονται οι μάχιμες υπηρεσίες και η υπηρεσιακή
ζωή.

- Την πραγματική αποδέσμευση αστυνομικής
δύναμης από τους λεγόμενους «ευπαθείς στόχους»
και το σταμάτημα της κοροϊδίας της κοινής γνώ-
μης, αλλά και του αστυνομικού σώματος.

- Την κάλυψη των 4.500 κενών οργανικών θέ-
σεων περίπου των μαχίμων υπηρεσιών της ΓΑΔΑ,
ώστε οι μάχιμες υπηρεσίες (Α.Τ., Τ.Α., Άμεση Δρά-
ση, ΔΑΕΑ κ.λπ.) να αποκτήσουν οντότητα επ' ωφε-
λεία της κοινωνίας.

- Την τροποποίηση διάταξης του Π.Δ. περί με-
ταθέσεων έτσι ώστε οι νεοεξερχόμενοι από τις
Αστυνομικές Σχολές, νέοι αστυνομικοί, να τοποθε-
τούνται και στη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστη-
ρίων Αττικής καθώς και στη Διεύθυνση Αστυνομι-
κών Επιχειρήσεων Αττικής.

- Τη ρύθμιση επιτέλους, της ελεύθερης μετακί-
νησης του αστυνομικού προσωπικού με τα ΜΜΜ.

- Στις μετακινήσεις δυνάμεων εκτός Αττικής για

έκτακτες ανάγκες που δυστυχώς λαμβάνουν χαρα-
κτήρα μόνιμης μάστιγας, να τηρούνται στοιχειωδώς
οι όροι αξιοπρεπούς διαβίωσης και μετακίνησης,
βάζοντας οριστικά τέρμα σε απαράδεκτα φαινόμενα
υποβάθμισης του βιοτικού επιπέδου κ.λπ.

Αναμένουμε από την Ηγεσία να ανταποκριθεί
άμεσα στην πρωτοβουλία μας, ως ελάχιστο δείγμα
σεβασμού του θεσμικού μας ρόλου. Σε διαφορετική
περίπτωση η σύγκρουση θα είναι αναπόφευκτη και
πρωτοφανής, όχι με δική μας ευθύνη!

Τέλος, ανάλογες πρωτοβουλίες θα εκδηλωθούν
το προσεχές διάστημα και για τις υπόλοιπες περι-
φέρειες.

Ολομέτωπη επίθεση στα προβλήματα 
από την Π.Ο.ΑΣ.Υ. και τις Ενώσεις Αττικής

Όλα τα καυτά προβλήματα στη σύσκεψη των προέδρων

Τα οξυμένα προβλήματα των υπηρεσιών των
Σωμάτων Ασφαλείας και του ανθρώπινου
δυναμικού αυτών, απασχόλησαν τα προ-

εδρεία των Ομοσπονδιών σε κοινή σύσκεψη, ενό-
ψει των κυβερνητικών εξαγγελιών, με αφορμή τα
εγκαίνια της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονί-
κης το Σεπτέμβριο, αλλά και της αναμενόμενης
«φιέστας» του Αυγούστου, με το τέλος των Μνη-
μονίων, όπως υποστηρίζει η Κυβέρνηση.

Κοινό συμπέρασμα είναι ότι η οικτρή πραγματι-
κότητα των περικοπών των λειτουργικών δαπανών,
η υποστελέχωση των υπηρεσιών, τα ελλιπή μέσα, οι
άθλιες συνθήκες εργασίας, οι πετσοκομμένοι μισθοί
και τόσα άλλα, δεν επιτρέπουν σε κανέναν να πα-

νηγυρίζει, πόσο μάλλον να περιμένει τη βελτίωση της
κατάστασης με ευχολόγια και παροχές χωρίς αντί-
κρισμα. Ειδικά για μας τους ένστολους, η κυβέρνη-
ση επεφύλαξε, μόλις πρόσφατα, έναν ακόμα εμπαιγ-
μό, βάζοντας στο «ψυγείο» τη μοναδική ρύθμιση
που θα μπορούσε να επιφέρει στοιχειώδη οικονο-
μική ανακούφιση σε χιλιάδες συναδέλφους μας.

Πρόκειται για τη μη έκδοση του απαιτούμενου
ΠΔ βάσει του ν. 4336/2015 (Μνημόνιο) που θα
καθορίζει εκ νέου το ύψος, τους όρους και τις
προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνη-
σης εσωτερικού και της αποζημίωσης εκπαίδευσης
των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σω-
μάτων Ασφαλείας, για το οποίο ειδικότερα με την

τροπολογία που ψηφίστηκε προ ημερών, δόθηκε
στην Κυβέρνηση επιπλέον προθεσμία εννέα (9) μη-
νών! Αυτό σημαίνει ότι παρατείνεται η εκκρεμότητα
που υπάρχει εδώ και τρία (3) χρόνια με αποτέλεσμα
την περαιτέρω απώλεια χρημάτων για όσους μετα-
κινούνται, εις βάρος δηλαδή του οικογενειακού
τους προϋπολογισμού.

Προσθέτοντας δε σε αυτά, την αδικαιολόγητη μη
συμμόρφωση της Κυβέρνησης στις τελεσίδικες δι-
καστικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας για την επαναφορά των μισθών στα επίπεδα
του 2012, την απροθυμία της να προγραμματίσει
κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων με νέες
προσλήψεις, τη μη αναγνώριση του επαγγέλματος

ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού και πολλά άλλα
θέματα που γνωρίζει η Κυβέρνηση αλλά προκλητι-
κά παραβλέπει, είμαστε υποχρεωμένοι να εκφρά-
σουμε την έντονη διαμαρτυρία μας και να απαιτή-
σουμε από την Κυβέρνηση να αναθεωρήσει την
επιζήμια για τους ένστολους τακτική της.
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Η κλεψύδρα της υπομονής άδειασε, 
ο λόγος και πάλι στο συνδικάτο!

Συνεδρίασε στις 31-07-18 το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ομοσπονδίας με αντικείμενο
τις δραστηριότητες της Εκτελεστικής Γραμ-

ματείας και τα θέματα που τέθηκαν προς συζήτηση
από πλευράς ορισμένων μελών του.

Πριν αρχίσει η συνεδρίαση, ο πρόεδρος της
Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ ζήτησε
και τηρήθηκε από όλους ενός λεπτού σιγή στη
μνήμη των δεκάδων θυμάτων της πύρινης λαίλα-
πας που έπληξε την Αττική τη μαύρη Δευτέρα, 23
Ιουλίου 2018. Στη συνέχεια επισήμανε τη σημασία
της πρωτοβουλίας μας για την έμπρακτη παροχή
βοήθειας και αλληλεγγύης στους πυρόπληκτους,
όπως αυτή εξελίχθηκε με τη συγκινητική προσφο-
ρά, εκ μέρους των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων,
μεγάλων ποσοτήτων ειδών πρώτης ανάγκης, φαρ-
μακευτικού υλικού και τροφίμων που ως γνωστόν,
παραδόθηκαν στο Δήμο Μεγαρέων λίγες ημέρες
πριν από τη συνεδρίαση.

Αφού ευχαρίστησε τις Ενώσεις για τη μαζική τους
ανταπόκριση στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας, τις
προέτρεψε να μεταφέρουν με τη σειρά τους σε όλα
τους τα μέλη ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πρότεινε δε,
να συνεχιστεί αυτή η έμπρακτη έκφραση αλληλεγ-
γύης και με άλλες δράσεις το αμέσως προσεχές
διάστημα. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των καταστα-
τικών διατάξεων της Ομοσπονδίας, πρότεινε και εγ-
κρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο, με-
τά από ανταλλαγή και άλλων ιδεών και προτάσεων,
να προταθεί στις Ενώσεις να αποφασίσουν την
κράτηση του ποσού των 5 ευρώ από τα μέλη τους,
ως έκτακτη εισφορά για την αποκατάσταση της λει-
τουργίας του ορφανοτροφείου «Λύρειο Ίδρυμα»,
που φιλοξενούσε 45 ορφανά παιδιά στο Μάτι Αττι-
κής και το οποίο έγινε στάχτη. Με την πρότασή μας
αυτή, δεν εκπέμπουμε μόνο μηνύματα αγάπης, επι-
βεβαιώνοντας το ανθρώπινο πρόσωπο της Ελληνι-
κής Αστυνομίας, αλλά ως συνδικάτο αστυνομικών,
στεκόμαστε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι θέλουμε να
ενισχύσουμε ένα ίδρυμα που στηρίζει τη νέα ζωή
και τα παιδιά που την εκπροσωπούν, σηματοδοτών-
τας την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Η Ομο-
σπονδία, δεν μένει στα λόγια και κάνει πράξη τους
καταστατικούς της στόχους και γι’ αυτό αναθέτει τη
διαχείριση της νέας φιλανθρωπικής της πρωτοβου-
λίας σε διαπαραταξιακή επιτροπή, έτσι ώστε με βάση
και το ποσό που θα συγκεντρωθεί από τη συμμε-
τοχή των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων, να αποφα-
σιστεί και η δική της συνδρομή. Επιπλέον, θα εξε-
ταστούν τυχόν άλλες προτάσεις, λαμβάνοντας υπό-
ψη ότι οι ανάγκες των θυμάτων αυτής της συμφο-
ράς ποικίλλουν και μεταβάλλονται συνεχώς. Το
δεύτερο θέμα που απασχόλησε τη συνεδρίαση του

Διοικητικού Συμβουλίου, ήταν το σχέδιο
νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για
την ίδρυση «Δικαστικής Αστυνομίας», το
οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση
με ημερομηνία λήξης την 17 Αυγούστου
2018 και στην οποία θα συμμετάσχουμε
κατόπιν επεξεργασίας και των προτάσε-
ων που καλούνται να υποβάλλουν τα
μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας μας έως και την 12η
Αυγούστου 2018, στη Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Το νομικό μέτωπο
Για τις επιμέρους διατάξεις του σ.ν., το Σώμα

ενημερώθηκε από το Νομικό Σύμβουλο της Ομο-
σπονδίας κ. Χάρη ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ, ο οποίος επι-
σήμανε τους κινδύνους που περικλείουν αυτές σε
ό,τι αφορά ειδικότερα την υπονόμευση της λειτουρ-
γίας της Ελληνικής Αστυνομίας καίτοι εμφανίζονται
να κινούνται προς την κατεύθυνση της αποδέσμευ-
σής της από διάφορα πάρεργα, που ήταν και εξα-
κολουθεί να είναι βέβαια ένα πάγιο αίτημά μας. Άλ-
λο όμως αυτό και άλλο η ίδρυση μιας άλλης «αστυ-
νομίας» που μόνο σύγχυση και επικάλυψη αρμο-
διοτήτων θα επιφέρει, πέραν των ζητημάτων που τί-
θενται με τις αποσπάσεις αστυνομικών (έως και έξι
έτη), με την ελλιπέστατη εκπαίδευση των νεοπροσ-
ληφθέντων (μόλις δύο μήνες!), με τη δημιουργία
νέας κατηγορίας βαθμοφόρων και παράλληλης ιε-
ραρχίας. Επίσης, η ασάφεια σε πολλά σημεία σε
συνδυασμό με το γεγονός ότι η εφαρμογή, του κα-
τά τα άλλα εμπροσθοβαρούς νομοσχεδίου, εφόσον
ψηφιστεί ως έχει, θα απαιτεί την έκδοση πολλών
προεδρικών διαταγμάτων, κοινών υπουργικών
αποφάσεων (ΚΥΑ) και αποφάσεων (ΥΑ), εγείρουν
μείζονα ζητήματα καλής νομοθέτησης, αλλά και εύ-
λογα ερωτηματικά για τις θέσεις και τη στάση της
Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας της Ελληνικής
Αστυνομίας επί αυτού. Για την πληρέστερη ενημέ-
ρωσή μας, αποφασίστηκε να ζητηθεί άμεση συνάν-
τηση και ενημέρωση επί του εν λόγω νομοσχεδίου
από την ίδια την Ηγεσία, επισημαίνοντας ότι πολλές
φορές στο παρελθόν είχε επιχειρηθεί η λειτουργία
παρόμοιου φορέα, προκαλώντας αντιφατικές προ-
σεγγίσεις εκ μέρους των τότε Ηγεσιών της Αστυ-
νομίας και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Ως Ομοσπονδία, καίτοι συνεχίζουμε να διεκδι-
κούμε την αποδέσμευση της αστυνομίας από τα
πάρεργα (επιδόσεις δικογράφων, φύλαξη δικαστη-
ρίων, εξωτερική φύλαξη φυλακών κ.λπ.), εκφρά-
ζουμε τις έντονες επιφυλάξεις μας για τις πραγμα-
τικές επιδιώξεις του συγκεκριμένου νομοθετήματος
που αποπνέει, όπως τονίστηκε, κυρίως άρωμα
προεκλογικών προσλήψεων παρά προσπάθεια επί-

λυσης προβλημάτων. Όποιος πραγματικά ενδιαφέ-
ρεται για την ενίσχυση του αισθήματος ασφαλείας
των πολιτών και απονομής δικαιοσύνης δεν έχει
παρά να ενισχύσει τις υπάρχουσες δομές της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας με τη διάθεση των αναγκαίων
κονδυλίων, την επαναφορά των 6.700 κενών ορ-
γανικών θέσεων και την υιοθέτηση θεσμικών αλ-
λαγών, που έχουμε προ πολλού προτείνει.

Τα οικονομικά αιτήματα
Για τα οικονομικού περιεχομένου αιτήματα ενη-

μέρωσε ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών κ. Βασίλης
ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στις
σκανδαλώδεις τροπολογίες για το Μετοχικό Ταμείο
Στρατού που προωθήθηκαν προς ψήφιση στη Βου-
λή από την Κυβέρνηση πρόσφατα και «πάγωσαν»
μετά από τη σφοδρή μας αντίδραση, σε συνεργα-
σία με τις άλλες Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφα-
λείας και Ενόπλων Δυνάμεων, εν ενεργεία και εν
αποστρατεία, όπως καταγράφηκε αυτή και στις
σχετικές μας ανακοινώσεις μετά από κάθε συγκε-
κριμένη μας ενέργεια και πρωτοβουλία. Το «Η
ισχύς εν τη ενώσει» παράγει θετικά αποτελέσματα,
αποτρέποντας τις δυσμενείς επιπτώσεις που προ-
ορίζονταν για τους μερισματούχους του ΜΤΣ, τόσο
στο παρόν όσο και στο μέλλον, σε αντίθεση με τα
Μετοχικά Ταμεία Ναυτικού και Αεροπορίας, όπου
τελικά η Κυβέρνηση, πέτυχε το στόχο της.

Αναλυτικά ενημερώθηκε το ΔΣ, επίσης, από τον
Αντιπρόεδρο Οικονομικών α) για τα καταγγελλόμενα,
τόσο της Ομοσπονδίας μας, όσο και των Ομοσπον-
διών Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων,
σχετικά με τη ψηφισθείσα τροπολογία επέκτασης του
επιδόματος παραμεθορίου στα στελέχη του ΥΠΕΘΑ
και την ολιγωρία των Ηγεσιών των Σωμάτων Ασφα-
λείας, εξαιρώντας με τη στάση τους αυτή, αστυνομι-
κούς, πυροσβέστες και λιμενικούς από μια όμοια
επέκταση και για αυτούς, του προαναφερόμενου επι-
δόματος, β) για τη νομοθετική ρύθμιση που παρέχει
σκανδαλωδώς νέα παράταση στο Υπουργείο Οικο-
νομικών όσον αφορά την έκδοση του αναγκαίου π.δ.
για τον καθορισμό της διαδικασίας υπολογισμού των
δαπανών μετακίνησης και της αποζημίωσης εκπαί-
δευσης των στελεχών των Σ.Α. & Ε.Δ. και γ) για τη
ρύθμιση που αφορά την αύξηση του ορίου μετακί-

νησης των δοκίμων από 10 σε 20 ημέ-
ρες, σύμφωνα με την πρόταση της Ομο-
σπονδίας μας, διατηρώντας παράλληλα
το εκπαιδευτικό στοιχείο της πρακτικής
εκπαίδευσης και όχι αυτό της «υπηρεσια-
κής εκμετάλλευσης» της εργασίας των
παιδιών μας. Εξαντλητική συζήτηση έγι-
νε στη συνέχεια μετά από αίτημα του

προέδρου της Εκτελεστικής Γραμματείας κ. Γρηγό-
ρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ για το περιεχόμενο ανακοίνω-
σης συγκεκριμένης συνδικαλιστικής παράταξης, η
οποία μιλούσε για «κρυφή ατζέντα» του προέδρου
της Ομοσπονδίας, όσον αφορά την πρότασή μας
για την εξέλιξη του βαθμού του ανθυπαστυνόμου.
Ο ίδιος κάλεσε τα μέλη του ΔΣ που είναι και ιδρυ-
τικά μέλη της παράταξης αυτής, να ανακαλέσουν
την ανακοίνωση διότι είναι συκοφαντική, δεδομέ-
νου ότι οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες, έχουν δη-
μοσιοποιηθεί – κοινοποιηθεί στα μέλη μας και ως
ενεργοί συνδικαλιστές, όφειλαν να τις γνωρίζουν.

Το δεύτερο θέμα που τέθηκε και συζητήθηκε
εκτενώς, ήταν οι μεταθέσεις αιρετών αντιπροσώ-
πων και μελών Διοικητικών Συμβουλίων Πρωτο-
βάθμιων Ενώσεων, με την επισήμανση ότι πρόκει-
ται καθαρά για διώξεις συνδικαλιστών, τις οποίες
οφείλουμε όλοι να καταδικάσουμε απερίφραστα ως
τέτοιες, μη επιτρέποντας στη διοίκηση να παίζει
«παιγνίδια» εις βάρος της λειτουργίας του συνδι-
καλιστικού μας κινήματος χάριν σκοπιμοτήτων
κ.λπ. Τονίζοντας ότι, προς την κατεύθυνση αυτή, η
Ομοσπονδία μας εξέδωσε άμεσα την υπ’ αριθ.
301/5/91 από 27-07-2018 ανακοίνωσή της και
κατήγγειλε τα παράκεντρα της εξουσίας, τα οποία
δυστυχώς λειτουργούν εις βάρος της λειτουργίας
του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και
της ασφάλειας των πολιτών.

Τέλος, παρά τη θερινή περίοδο, προς τα τέλη Αυ-
γούστου και πριν από την πανελλαδική ένστολη συγ-
κέντρωση όλων των Ομοσπονδιών των Σωμάτων
Ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη (07-09-18), θα συνε-
δριάσουν τόσο το Διοικητικό όσο και το Γενικό Συμ-
βούλιο της Ομοσπονδίας, σε χώρο και χρόνο που θα
ανακοινωθούν εγκαίρως. Η Ομοσπονδία, τη δύσκολη
αυτή περίοδο που διανύει η χώρα, οφείλει να σταθεί
και στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, μακριά από
μικροπολιτικές τακτικές, με μοναδικό γνώμονα την
υπηρέτηση των συμφερόντων των μελών της και την
απαίτηση από την Κυβέρνηση να σκύψει πραγματικά
στα υπαρκτά μας προβλήματα, βάζοντας επιτέλους
ψηλά στην ατζέντα της, με αφορμή και τις φονικές
πυρκαγιές, την πολύπλευρη ενίσχυση της Ελληνικής
Αστυνομίας. Η κλεψύδρα της υπομονής άδειασε, ο
λόγος και πάλι στο συνδικάτο!

H συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 31 Ιουλίου 2018

Γόνιμη συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία για
τους Πρόσφυγες, του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών, είχε η Ομοσπονδία μας (28 Αυγού-

στου 2018), σε συνέχεια των επισκέψεών μας στα
νησιά του Βορείου Αιγαίου που εξακολουθούν να
δέχονται έντονες πιέσεις εξαιτίας της συνεχιζόμενης
άφιξης μεταναστών και προσφύγων.

Ειδικότερα, εκ μέρους της Ομοσπονδίας συμμε-
τείχαν ο Πρόεδρος Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, ο
Πρόεδρος του ΔΣ Χρήστος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ, ο
Γραμματέας Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων Σταύ-
ρος ΦΕΤΚΟΣ, καθώς και το μέλος της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής Δημή-
τριος ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ, ως διερμηνέας.

Την Ύπατη Αρμοστεία εκπροσώπησαν οι

Philippe Leclerc - Αντιπρόσωπος, Nicole
Epting - Senior Operations Manager (Is-
lands Coordinator), Χρήστος Τόλιος -
Βοηθός Τομέα Ασφαλείας (Β) & Γιώργος
Δαφνής - Μέλος του Τομέα Προστασίας.
Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν τα
δικαιώματα τόσο των αλλοδαπών που κα-
ταφθάνουν στη χώρα μας και κρατούνται κάτω από
απαράδεκτες συνθήκες, όσο και των αστυνομικών
υπαλλήλων που καλούνται να εφαρμόσουν τη νο-
μοθεσία στα κέντρα προσφύγων και μεταναστών,
χωρίς να επικουρούνται ουσιαστικά από άλλους
κρατικούς φορείς στην πρωτόγνωρη αυτή για τα
ελληνικά δεδομένα διαδικασία αντιμετώπισης μιας
ανθρωπιστικής κρίσης διεθνούς εμβέλειας.

Η Ομοσπονδία παρέδωσε στους εκπροσώπους
της Ύπατης Αρμοστείας σχετικό φάκελο με το υλικό
που τέθηκε υπόψιν και του κλιμακίου της Eurocop
κατά τη διάρκεια της θερινής του επίσκεψης στη Λέ-
σβο και τη Χίο, τονίζοντας ότι είναι ανοικτή σε κάθε
συνεργασία και βοήθεια που θα συμβάλει στην προ-
στασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς εξαι-
ρέσεις. Από την πλευρά της Ύπατης Αρμοστείας, ο

Philippe Leclerc. χαιρέτησε την πρωτοβου-
λία της Ομοσπονδίας μας να ζητήσει συνάν-
τηση μαζί της σημειώνοντας ότι είναι σε θε-
τική κατεύθυνση κάθε δραστηριότητα του
συνδικαλιστικού μας κινήματος που λαμβά-
νει υπόψη της τα δικαιώματα των αλλοδα-
πών και δη εκείνων που τυγχάνουν διε-

θνούς προστασίας. Με την σημερινή μας συνάντηση
επιβεβαιώσαμε τις αρχές και τις αξίες του συνδικα-
λιστικού μας κινήματος που δεν είναι περιχαρακω-
μένο σε συντεχνιακά αιτήματα αλλά θέτει πάντα στο
επίκεντρο της δράσης του την ουσία των προβλη-
μάτων και αναζητά τρόπους επίλυσής τους χωρίς να
λησμονεί ότι ο αστυνομικός οργανισμός στελεχώ-
νεται από ανθρώπους και υπηρετεί ανθρώπους.

Ασπίδα προστασίας στα δικαιώματα των αστυνομικών
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Στη «νέα εποχή» με νέα ορμή 
και αποφασιστικότητα

Σε μια κρίσιμη για τη χώρα περίοδο, κατά την
οποία η Κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ξεκινά
μια «νέα εποχή» μετά την τυπική έξοδο από

τα Μνημόνια, το διήμερο 29 και 30 Αυγούστου
2018, συνεδρίασαν στην Αθήνα το Διοικητικό και
το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, προκειμέ-
νου να υπάρξει ενημέρωση για τις δράσεις μας, να
παρουσιαστούν τα προβλήματα και να αναδειχθούν
τα αιτήματά μας, ενόψει των καθιερωμένων εξαγ-
γελιών του Πρωθυπουργού στα εγκαίνια της 83ης
ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως τονίστηκε από τον πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, το συνδικαλιστικό μας
κίνημα καλείται να στείλει στην Κυβέρνηση ηχηρά
μηνύματα με τις αγωνιστικές του δράσεις και τη
μαζική συμμετοχή μας στην κοινή ένστολη διαμαρ-
τυρία που διοργανώνουν όλες οι Ομοσπονδίες των
Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων
στις 7 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, αλλά και ο
Σύλλογος ΑΞ.Ι.Α. για τις συντάξεις χηρείας στις 3
Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Όλοι γνωρίζουμε ότι δια-
νύουμε μια δύσκολη εποχή, η οποία θα συνεχιστεί
για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς το μέλλον
της χώρας είναι υποθηκευμένο με τα μνημόνια και
πολλά κεκτημένα δικαιώματα κινδυνεύουν να ανα-
τραπούν. Η χώρα εισέρχεται σε προεκλογική πε-
ρίοδο και αυτό αποτελεί χρυσή ευκαιρία για την
Ομοσπονδία μας να διεκδικήσει την επίλυση χρό-
νιων αιτημάτων, απαιτώντας λύσεις από την Κυ-
βέρνηση αλλά και δεσμεύσεις από τα πολιτικά κόμ-
ματα. Οι δραματικές εξελίξεις, βεβαίως, με τις φο-
νικές πυρκαγιές στο Μάτι, επηρέασαν αρνητικά την
επίλυση δρομολογημένων αιτημάτων από την προ-
ηγούμενη Ηγεσία. Η Ομοσπονδία μας επιδιώκει
ήδη την άμεση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση
της νέας Πολιτικής Ηγεσίας, όσο και της Φυσικής
Ηγεσίας, που είχε κληθεί στο Γενικό Συμβούλιο,
αλλά δεν κατέστη δυνατόν να παραστεί λόγω της
πραγματοποίησης, την ίδια ώρα, της τελετής πα-
ράδοσης – παραλαβής των καθηκόντων της νέας
Ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Από την πλευρά μας, θα επιδιώξουμε την εποι-
κοδομητική συνεργασία και με τη παραπάνω Ηγε-
σία, μη παραβλέποντας ότι δύναμή μας είναι οι
Πρωτοβάθμιες Ενώσεις με τα μέλη τους, που κα-
λούνται για άλλη μια φορά να καταδείξουν απο-
φασιστικά την αποτελεσματική δυναμική των αγώ-
νων μας, τόσο με την προσεχή κινητοποίηση στη
Θεσσαλονίκη όσο και με άλλες παρεμβάσεις μας
σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Ο νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας κ. Χά-

ρης ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ αναφέρθηκε στα πέτρινα
χρόνια των μνημονίων με τις περικοπές μισθών και
συντάξεων, το πάγωμα των προσλήψεων κ.λπ., το-
νίζοντας ότι το συνδικαλιστικό μας κίνημα ενόψει
των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού και της φη-
μολογούμενης χορήγησης των οφειλομένων «ανα-
δρομικών», συνεχίζει να απαιτεί δυναμικά την επί-
λυση όλων των δίκαιων αιτημάτων του, αλλά και
την πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβου-
λίου της Επικρατείας για την άρση των μισθολογι-
κών αδικιών, που αποτελούν κατάκτηση και όχι
παραχώρηση. Επίσης, προσβλέπουμε σε νέα δι-
καίωση κατά την προσεχή εκδίκαση της νέας μας
προσφυγής κατά του νέου ειδικού μισθολογίου,
χωρίς να υποτιμούμε τις δυσκολίες, ενώ και η
διεκδίκηση της επαναφοράς της χορήγησης δώρου
Χριστουγέννων - Πάσχα και επιδόματος αδείας εί-
ναι ζητήματα ρεαλιστικά που μας απασχολούν.

Σε ό,τι αφορά, το σχέδιο νόμου για την ίδρυση
Δικαστικής Αστυνομίας, που είχε τεθεί σε διαβού-
λευση από την προηγούμενη Ηγεσία του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης, τονίστηκε ότι στόχος της Ομο-
σπονδίας είναι η ενημέρωση της νέας Ηγεσίας για
τις θέσεις και τις επιφυλάξεις μας ώστε αν τελικά
αυτή θεσμοθετηθεί, να μη λειτουργήσει εις βάρος
της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών κ. Βασίλης ΠΑΝ-
ΤΑΖΗΣ αναφέρθηκε στις ε νέργειες της Ομοσπον-
δίας για τις θερινές εξελίξεις στο Μετοχικό Ταμείο
Στρατού και την αποτροπή μείωσης μερισμάτων,
τόσο σε υφιστάμενους όσο και σε μελλοντικούς
συνταξιούχους, εξήγησε το καθεστώς χορήγησης
του ΒΟΕΑ, σε συνάρτηση με το νέο μισθολόγιο,
από 1/1/17 και ενημέρωσε ότι επίκειται η άμεση
έναρξη χορήγησης του ΒΟΕΑ - έτους 2018 - στα
δικαιούμενα τέκνα των μετόχων και μερισματού-
χων του, με αμετάβλητη τιμή μεριδίου. Επίσης, ενη-
μέρωσε για το περιεχόμενο της θετικής εγκύκλιου
του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με την αναγνώ-
ριση της μάχιμης 5ετίας, έδωσε διευκρινίσεις για
το καθεστώς ασφάλισης στο πρώην ΤΠΔΥ και μί-
λησε για τις ενέργειες ανάδειξης και καταγγελίας
της Ομοσπονδίας αναφορικά με τη διεκδίκηση
επαναπλαισίωσης του επιδόματος «παραμεθορίου»,
καθώς και για την αύξηση του ορίου των ημερών
μετακίνησης των Δοκίμων Αστυφυλάκων κατά 10
ημέρες (συνολικά 20), σύμφωνα με τις προτάσεις
της Ομοσπονδίας μας. Τέλος, παρουσίασε από την
πρόσφατη αναλογιστική μελέτη του Κλάδου Υγείας
του Ταμείου μας τα σενάρια ένταξης των ασφαλι-
σμένων στα Ταμεία της τέως Ελληνικής Χωροφυ-

λακής στον εν λόγω Κλάδο και τον εμπλουτισμό
των παροχών του, τονίζοντας ότι όλα τα σενάρια
αυτά παρουσιάζουν μακροχρόνια βιωσιμότητα, ενώ
ζήτησε συμβουλευτικά τη θέση των Πρωτοβαθμίων
Οργανώσεων για την προαναφερόμενη μεταρρύθ-
μιση. Τόσο το Διοικητικό όσο και το Γενικό Συμ-
βούλιο προσέγγισαν θετικά την επέκταση του Κλά-
δου Υγείας στους συναδέλφους που τυγχάνουν
ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τέως Ελληνικής Χω-
ροφυλακής (νεοπροσλαμβανόμενοι και υφιστάμε-
νοι), αλλά και τον εμπλουτισμό των παροχών του.

Η πρόεδρος του ΤΕΑΠΑΣΑ Ταξίαρχος κ. Γιούλα
ΧΑΡΩΝΗ ενημέρωσε το Γενικό Συμβούλιο για την
ανταπόκριση του Ταμείου στις υποχρεώσεις του,
λέγοντας μεταξύ άλλων ότι η χορήγηση των εφά-
παξ προηγούμενων ετών έχει ολοκληρωθεί, ενώ
για τα χορηγούμενα δάνεια θα εκδοθεί άμεσα νέα
αναλυτική εγκύκλιος, ώστε να απορροφηθεί πλή-
ρως το ποσό που έχει εγκριθεί. Αναφορικά με τον
Ειδικό Λογαριασμό του Ταμείου που αφορά ασφα-
λισμένους της πρώην Χωροφυλακής, είπε ότι ικα-
νοποιούνται οι αιτήσεις του 2016, έχει ολοκληρω-
θεί η αναλογιστική μελέτη για το πλαίσιο χορήγη-
σης των αντίστοιχων αιτημάτων για τα έτη 2017
και 2018, σύμφωνα με νέο μισθολόγιο και στο
προσεχές χρονικό διάστημα θα υπάρξει αναλυτική
ενημέρωση από το Ταμείο μας.

Τα δυο όργανα της Ομοσπονδίας συζήτησαν
επίσης την πρότασή μας για έκτακτη συνδρομή 5
ευρώ προκειμένου να συμβάλλουμε στην αποκα-
τάσταση του Λύρειου Ιδρύματος, που καταστράφη-
κε ολοσχερώς από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι
και αποφασίστηκε η επανεξέτασή της αφού λη-
φθούν υπόψη όλα τα νέα δεδομένα.

Από την πλευρά των εκπροσώπων των Πρωτο-

βαθμίων Οργανώσεων, πολλές εκ των οποίων απέ-
κτησαν νεοεκλεγέντα προεδρεία και τους ευχόμα-
στε καλή δύναμη και καλούς αγώνες, αναδείχθη-
καν όλα τα συσσωρευμένα προβλήματα ενώ έγιναν
ιδιαίτερες επισημάνσεις στην υποστελέχωση όλων
των αστυνομικών Υπηρεσιών καθώς επίσης και
στους κινδύνους που διατρέχουν οι δυνάμεις που
απασχολούνται αυτήν την περίοδο στην Κέρκυρα
από πολλές Διευθύνσεις Αστυνομίας για να αντι-
μετωπιστεί ως αστυνομικό ένα θέμα καθαρά κοι-
νωνικό-πολιτικό, αλλά και σε νησιωτικές περιοχές
λόγω του μεταναστευτικού. Με δραματικούς τό-
νους περιγράφηκε επίσης η καταστρατήγηση των
εργασιακών δικαιωμάτων και οι αυθαιρεσίες της
διοίκησης, η μη τήρηση συνθηκών υγιεινής και
ασφάλειας στις μεταγωγές, στη χρήση οχημάτων
και εγκαταστάσεων κ.λπ.

Τούτων δοθέντων, η απόφαση για μαζική συμ-
μετοχή στην κοινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας των
Ομοσπονδιών των ενστόλων στη Θεσσαλονίκη, εί-
ναι μονόδρομος. Κανείς να μη λείψει από αυτό το
προσκλητήριο μάχης και δυναμικής διεκδίκησης
αυτών που μας στέρησαν και αυτών που παρανό-
μως μας παρακρατούν.

Διέλυσαν τις Υπηρεσίες, δεν θα διαλύσουν και
τις ζωές μας!

Οι εργασίες του Διοικητικού και Γενικού Συμβουλίου στις 29 και 30 Αυγούστου 2018 
συνέπεσαν με τον ανασχηματισμό της Κυβέρνησης

Δεσμεύσεις της Πολιτικής Ηγεσίας στη συνάντηση με τις Ομοσπονδίες

Με τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη συναντήθηκαν οι
Πρόεδροι των Ομοσπονδιών αμέσως μετά

τη συνέντευξη τύπου που έδωσαν στις 7-9-18, το
πρωί στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα η συνάντηση
πραγματοποιήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση
Θεσσαλονίκης παρουσία της Υπουργού κας Όλγας
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ, της Υφυπουργού κας Κατερίνας ΠΑ-
ΠΑΚΩΣΤΑ και του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τά-
ξης κου Δημητρίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ. Όπως τονίσαμε
και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, τα Σώ-
ματα Ασφαλείας την οκταετία των μνημονιακών πο-
λιτικών επλήγησαν βάναυσα εξαιτίας των περικοπών
των λειτουργικών τους δαπανών ενώ επλήγη και το
βιοτικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού τους. Οι

υπηρεσίες λειτουργούν με το φιλότιμο των συναδέλ-
φων που θυσιάζουν ακόμα και τη ζωή τους στο βωμό
του καθήκοντος για να αισθάνεται ασφαλής ο πολί-
της. Στην πολιτική ηγεσία αναπτύξαμε αναλυτικά όλα
τα αιτήματα των Ομοσπονδιών που στοχεύουν στην
ενίσχυση των υπηρεσιών τους και στην ικανοποίηση
του περί δικαίου αισθήματος όσον αφορά ειδικότερα
την αποκατάσταση των αδικιών που προκλήθηκαν
από τα μνημόνια στους μισθούς και τις συντάξεις
όλων των ενστόλων.

Εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας δηλώθηκε πλήρης
κατανόηση για το εύρος και την ουσία των αιτημάτων
και συμφωνήθηκε να υπάρξει τις προσεχείς ημέρες
στην Αθήνα νέα συνάντηση με στόχο την δρομολό-
γηση λύσεων για συγκεκριμένα προβλήματα.

Νωρίτερα το πρωί στο ξενοδοχείο «Μακεδονία
Παλλάς» δόθηκε η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου
όπου εκφράσαμε την αγωνία μας για την υφιστά-
μενη κατάσταση και προειδοποιήσαμε την Κυβέρ-
νηση και προσωπικά τον Πρωθυπουργό να αναλά-
βει τις ευθύνες του και αύριο κατά την διάρκεια των
εξαγγελιών με αφορμή τα εγκαίνια της 83ης Διε-
θνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης να αποδείξει εμ-
πράκτως το ενδιαφέρον του τόσο για το ένστολο
δυναμικό της Χώρας όσο και για τη βελτίωση του
αισθήματος ασφαλείας των πολιτών σε όλη την
επικράτεια.

Σε κάθε περίπτωση προειδοποιούμε την Κυβέρ-
νηση ότι το Συνδικαλιστικό κίνημα είναι αποφασι-
σμένο τη «μεταμνημονιακή εποχή» να διεκδικήσει

με κάθε τρόπο όλα αυτά που μας αφαίρεσαν με τα
μνημόνια και τους εφαρμοστικούς τους νόμους. Η
πλήρης συμμόρφωση της Κυβέρνησης στις τελεσί-
δικες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας
θα αποτελέσει και το πρώτο δείγμα γραφής οπότε
θα φανεί και η αξιοπιστία των όποιων αυριανών
ανακοινώσεων του κου Πρωθυπουργού. Τυχόν
ανακολουθία λόγων και έργων θα λάβει την πρέ-
πουσα απάντησή της από το σύνολο των ενστόλων.
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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η αθρόα συμμετοχή σας και φέτος στο κά-
λεσμα της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στην 83η ΔΕΘ δίνει σι-

γουριά και αυτοπεποίθηση σε εμάς τους συνδι-
καλιστικούς σας εκπροσώπους και στέλνει μηνύ-
ματα πολλαπλών κατευθύνσεων σε Κυβέρνηση
και Αντιπολίτευση.

Σήμερα, πρώτοι εμείς, από άλλες οργανώσεις
εργαζομένων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι
Έλληνες Αστυνομικοί, ανοίγουμε τον χορό των
διεκδικήσεων. Των μαχητικών, ορθολογικών αλλά
και δίκαιων επιδιώξεων.

Είθισται πλέον, τις τελευταίες δεκαετίες, η Διε-
θνής Έκθεση Θεσσαλονίκης να μεταμορφώνεται
από ένα εμπορικό και πολιτιστικό διεθνές γεγονός
σε ένα προνομιακό βήμα του εκάστοτε πρωθυ-
πουργού, ο οποίος εξαγγέλλει, υπόσχεται, δε-
σμεύεται… Η παρουσία του δικού μας κλάδου, αυ-
τού που χαρακτηρίζει ο κόσμος ως «ένστολοι»,
έχει την εξής ιδιαιτερότητα: Σήμερα είμαστε εδώ
διαδηλώνοντας, μαχητικά, διεκδικητικά, δίκαια, με
το τρόπο που εσείς κύριοι της Κυβέρνησης μας δι-
δάξατε: «αφήστε τους καναπέδες του σπιτιού σας
και βγείτε στους δρόμους», μάς λέγατε. Αύριο
όμως και μεθαύριο και κάθε φορά που θα πραγ-
ματοποιείτε τις πολιτικές εμφανίσεις σας, θα είμα-
στε πάλι εδώ, αλλά από την άλλη μεριά, του φρου-
ρού σας, αυτοί που θα σας προστατεύσουν από
την συνήθως δικαιολογημένη οργή του κόσμου
για τα Μνημόνια που δεν σκίσατε, για τους φό-
ρους που δεν καταργήσατε, για τους πλειστηρια-
σμούς ακινήτων που δεν αποτρέψατε, για τους μι-
σθούς που μειώσατε και για τις συντάξεις που κα-
ταδικάσατε μειωμένες και καθηλωμένες για τον αι-
ώνα τον άπαντα!

Και εμείς οι Έλληνες αστυνομικοί σ’ αυτήν μας
την υποχρέωση θα ανταποκριθούμε και πάλι με
υψηλό αίσθημα ευθύνης και υπηρεσιακού καθή-
κοντος, με αγάπη για τον συνάνθρωπό μας και με
σεβασμό για τους πολίτες της Χώρας μας που δο-
κιμάζονται και υποφέρουν από τις αστοχίες των
εκπροσώπων του πολιτικού συστήματος κάθε χώ-

ρου! Ναι, κύριοι, Πρωθυπουργέ, και κύριοι της
Αντιπολίτευσης, το καταφέρατε, εσείς τσακώνεστε
κι εμείς πληρώνουμε.

Στις αυριανές σας εξαγγελίες, κύριε Πρωθυ-
πουργέ, να μας περιλάβετε με το πιο θετικό πρό-
σημο. Γιατί είμαστε σάρκα από τη σάρκα της ελ-
ληνικής κοινωνίας, ένα αναπόσπαστο και υγιές
μέλος αυτής, ένα από τα πιο απαραίτητα για την
ικανοποίηση των δομών ενός σύγχρονου Κρά-
τους, με ελεύθερες και δημοκρατικές Αρχές, με
υγιή και αναπτυσσόμενη Οικονομία. Μη διανοη-
θείτε, όμως, να εξαντλήσετε την αναφορά σας σε
εμάς τους Έλληνες αστυνομικούς, πυροσβέστες,
λιμενικούς για να μας υποσχεθείτε όσα ξέρετε ότι
δεν θα μας δώσετε, ούτε για να δεσμευθείτε ότι
θα μας δώσετε όσα είσαστε υποχρεωμένοι να μας
καταβάλλετε από αμετάκλητες και εκτελεστές
αποφάσεις της ελληνικής Δικαιοσύνης!

Να απευθυνθείτε σε εμάς με όραμα, με εμπι-
στοσύνη, με διορατικότητα, με τόλμη, να πράξετε
ή έστω να παλέψετε μαζί μας για τα αυτονόητα.
Για ένα δίκαιο, αξιοπρεπές και σταθερό επιτέλους
ειδικό μισθολόγιο, για την αναγνώριση του επαγ-
γέλματός μας ως επικινδύνου, για ανανέωση του
Σώματος με νέο έμψυχο υλικό, για προμήθεια νέ-
ου εξοπλισμού, οχημάτων και άλλων που παλιώ-
νουν και καταρρέουν, αν θέλετε να σας κατονο-
μάσω μερικά από αυτά. Και κάτι ακόμα, κλείνον-
τας την ομιλία μου.

Τις δικές σας ευθύνες, να μην τις φορτώνετε
στον αστυνομικό και σε κάθε άλλο ένστολο συνά-
δελφό μας. Εσείς κυβερνάτε, εμάς χρησιμοποιείτε
για να απορροφάται η αγανάκτηση της κοινωνίας.
Τουλάχιστον μην προκαλείτε τη νοημοσύνη μας.

Το οφείλετε στους νεκρούς μας, στους τραυ-
ματισμένους συναδέλφους μας, σε εμάς όλους
τους εν ενεργεία και απόστρατους Αστυνομικούς,
Πυροσβέστες, Λιμενικούς, στους σημερινούς και
αυριανούς σας φρουρούς, σε όλους εμάς τα στε-
λέχη των Σωμάτων Ασφαλείας που διασφαλίζουμε
το υπέρτατο αγαθό της εσωτερικής Τάξης και Ει-
ρήνης της Ελλάδας μας! Καλούς αγώνες!

Εσείς τσακώνεστε 
κι εμείς πληρώνουμε…

Προ των ευθυνών τους έθεσε Κυβέρνηση και
Αντιπολίτευση από το βήμα της συγκέντρωσης 

ο πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. Γρηγόρης Γερακαράκος

Ηχηρά μηνύματα στην Κυβέρνηση και 
στον πολιτικό κόσμο της Χώρας από τις Ομοσπονδίες

Ηχηρά μηνύματα στην Κυβέρνηση και στον
πολιτικό κόσμο της Χώρας, εξέπεμψε το
συνδικαλιστικό μας κίνημα, με αφορμή τις

εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, στο πλαίσιο των
εγκαινίων της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλο-
νίκης.

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα όλων των Ομο-
σπονδιών, οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις των Αστυνο-
μικών, των Πυροσβεστών, των Λιμενικών και των
Στρατιωτικών, τα Προεδρεία των Ειδικών Φρουρών
Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης, καθώς
και Σύνδεσμοι και Ενώσεις Αποστράτων των Σω-

μάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων από όλη
τη Χώρα, έδωσαν βροντερό «παρών» στο Λευκό
Πύργο, και εν συνεχεία, στην πορεία που ακολού-
θησε προς το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης,
όπου με συνθήματα και αποδοκιμασίες, εκδήλω-
σαν την αγανάκτηση και την οργή τους για τις
μνημονιακές πολιτικές που οδήγησαν τους ένστο-
λους στην απαξίωση και στο μαρασμό. Απαίτησαν
δε από όλους σεβασμό στο ένστολο δυναμικό της
Χώρας και λήψη ουσιαστικών αποφάσεων που θα
ενισχύουν το αξιόμαχό τους και θα επιβεβαιώνουν
στην πράξη το πραγματικό ενδιαφέρον του πολι-

Ο δρόμος για τη δι
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τικού κόσμου για τα Σώματα Ασφαλείας και
τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Σύντομο χαιρετισμό στους χιλιάδες συγ-
κεντρωθέντες απηύθυναν, ο Περιφερειάρ-
χης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος
ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ και ο Βουλευτής Α' Θεσσα-
λονίκης του ΚΚΕ κ. Ιωάννης ΔΕΛΗΣ, επι-
κεφαλής αντιπροσωπείας του κόμματος,
ενώ παρέστησαν ο Βουλευτής Α' Θεσσα-
λονίκης της Νέας Δημοκρατίας κ. Σταύρος
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ και ο Βουλευτής Α' Θεσσα-
λονίκης της Ένωσης Κεντρώων κ. Ιωάννης
ΣΑΡΙΔΗΣ, καθώς και ο Αντιδήμαρχος Δή-
μου Θερμαϊκού κ. Γεώργιος ΦΕΣΤΕΡΙΔΗΣ.

Ακολούθησαν αγωνιστικοί χαιρετισμοί
από τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλεί-
ας κ. Ευάγγελο ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟ, τον Γε-
νικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ένωσης
Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώ-
ματος κ. Δημήτρη ΣΑΪΤΑΚΗ, τον Β' Αντι-
πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Στρατιωτικών Ταξίαρχο ε.α. κ. Γεώργιο
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και την Αντιπρό-
εδρο του Συλλόγου ΑΞΙ.Α. Συζύγων Θα-
νόντων, κα Βασιλική ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ.

Ο λόγος δόθηκε στη συνέχεια στους
διοργανωτές της εκδήλωσης διαμαρτυρίας,
τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Ενώσεων Στρατιωτικών κ. Δημήτριο
ΡΩΤΑ, τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβε-
στικού Σώματος κ. Δημήτριο ΣΤΑΘΟΠΟΥ-
ΛΟ, τον Πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών
Πυροσβεστικού Σώματος κ. Ιωάννη ΣΤΑ-
ΜΟΥΛΗ, τον Αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας
Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος
κ. Γεώργιο ΜΑΡΑΓΚΟ, τον Πρόεδρο της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προ-
σωπικού Λιμενικού Σώματος κ. Γεώργιο
ΔΡΙΒΑΚΟ, τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας κ.
Ιωάννη ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ και τον Πρόεδρο
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομι-
κών Υπαλλήλων κ. Γρηγόριο ΓΕΡΑΚΑΡΑ-
ΚΟ, οι οποίοι συνόψισαν με εμφαντικό
τρόπο και επιχειρήματα την καθολική απαί-
τηση του συνδικαλιστικού μας κινήματος
για μια άλλη πολιτική στο τομέα της ασφά-
λειας, που θα δίνει λύσεις στα οξυμένα

προβλήματα των υπηρεσιών και που θα
ανοίγει νέους επαγγελματικούς ορίζοντες
σε όλα τα στελέχη και το ανθρώπινο δυ-
ναμικό μας.

Ζήτησαν δε από τον Πρωθυπουργό της
Χώρας, να ξεκαθαρίσει ειδικότερα, στο
πλαίσιο των εξαγγελιών του, τη στάση της
κυβέρνησής του αναφορικά με τις αμετά-
κλητες αποφάσεις του ΣτΕ για τα αναδρο-
μικά και την επιστροφή των μισθολογικών
αποδοχών στα επίπεδα του 2012 κ.λπ.,
όπως είχαν εξάλλου τη δυνατότητα να πα-
ραθέσουν αναλυτικότερα και κατά τη διάρ-
κεια της συνέντευξης Τύπου, που είχε δοθεί
λίγες ώρες νωρίτερα, στο ξενοδοχείο «Μα-
κεδονία Παλλάς», αλλά και στη συνάντηση
των προέδρων των Ομοσπονδιών της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστι-
κού Σώματος, αμέσως μετά, στη Γενική
Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, με
τη νέα Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κα
Όλγα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ, την Υφυπουργό κα
Κατερίνα ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ και τον Γ.Γ. Δημό-
σιας Τάξης κ. Δημήτριο ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ.

Μετά τις ομιλίες των Προέδρων, ακο-
λούθησε μεγαλειώδης πορεία προς το
Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, προκει-
μένου να επιδοθεί το Ψήφισμα στη νέα
Υφυπουργό Μακεδονίας-Θράκης κα Κα-
τερίνα ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, η οποία ωστόσο
απουσίαζε, καίτοι είχε ενημερωθεί. Οι πρό-
εδροι δεν επέδωσαν το Ψήφισμα στη
Γραμματέα αυτής, αλλά το θυροκόλλησαν,
ενώ την επομένη ημέρα, κατά τη διάρκεια
των εγκαινίων του Περιπτέρου του Υπουρ-
γείου Προστασίας του Πολίτη, στον εκθε-
σιακό χώρο της 83ης ΔΕΘ, ο πρόεδρος της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, το
παρέδωσε, εν τέλει, στην προσωπική
ασφάλεια του Πρωθυπουργού, προκειμέ-
νου να τεθεί αυτό υπ’ όψιν του, έστω και
στο πλαίσιο της εθιμοτυπικής του επίσκε-
ψης στο Περίπτερο.

Η πολυαναμενόμενη εξαγγελία του
Πρωθυπουργού, ωστόσο, από το βήμα της
83ης ΔΕΘ, το βράδυ του Σαββάτου, ήταν
κατώτερη των προσδοκιών, αφού περιορί-
στηκε σε μια «θολή» αναφορά στα ανα-
δρομικά και όχι στο σύνολο των εντελλο-
μένων από το Συμβούλιο της Επικρατείας. 

ική μας «Ιθάκη», είναι ακόμα μακρύς!

Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού της Χώρας
στην 83η ΔΕΘ, αλλά και η δημιουργία από
την Κυβέρνηση «κλίματος», ύστερα από

την, από καιρό, προγραμματισμένη και πολυδια-
φημισμένη έξοδο της Χώρας από τα Μνημόνια,
έχουν δημιουργήσει στα στελέχη της Ελληνικής
Αστυνομίας την εδραία πεποίθηση ότι προσεχώς
επίκειται επιστροφή των χρημάτων από όλες τις πε-
ρικοπές των μισθών τους.

Κάθε πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για οικονο-
μική ενίσχυση του κλάδου των ενστόλων και επα-
ναφορά του μισθού τους σε αξιοπρεπή επίπεδα, κι-
νείται βεβαίως προς τη σωστή κατεύθυνση και πρέ-
πει να κρίνεται θετικά. Καθώς, μάλιστα, έχουμε
όλοι και το μέτρο σύγκρισης της επιστροφής ανα-
δρομικών από Κυβερνήσεις του παρελθόντος,

μπορούμε να κάνουμε τις αναγωγές και τις αξιο-
λογήσεις μας, αποδίδοντας με δίκαιη κρίση και
ιστορική ακρίβεια τα του Καίσαρος τω Καίσαρι.
Πλην, όμως, η Π.Ο.ΑΣ.Υ. είναι υποχρεωμένη να
υπενθυμίσει προς όλους, ενστόλους και μη, ότι δεν
μας δίδεται τίποτα περισσότερο από αυτά που δι-
καιούμαστε, δηλαδή από το αληθινό και δίκαιο αν-
τίτιμο της υπηρεσίας μας!

Πιο συγκεκριμένα και ξεκάθαρα: Η Κυβέρνηση,
όταν νομοθετηθούν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουρ-
γού, θα χορηγήσει μέρος και όχι το σύνολο αυτών
που είναι υποχρεωμένη από το Σύνταγμα και τις
αμετάκλητες αποφάσεις των Δικαστηρίων να επι-
στρέψει ως παρανόμως παρακρατηθέντα, υπό το
βάρος μάλιστα απειλής επιβολής κυρώσεων από την
Ειδική Επιτροπή Συμμόρφωσης του ΣτΕ!

Καμία χάρη και κανένα «δωράκι» επομένως δεν
έλαβαν, ούτε ποτέ ζήτησαν τα στελέχη της Ελληνικής
Αστυνομίας! Ο μισθός είναι ανάλογος του κοινωνι-
κού μας έργου και σύμφωνος πάντα με τις Συνταγ-
ματικές και Ευρωπαϊκές Αρχές της αξιοπρεπούς δια-
βίωσης και της ειδικής μισθολογικής μεταχείρισης
των ενστόλων. Αυτό και μόνο απαιτούμε, αυτό οφεί-
λει να πράξει κάθε πολιτική ηγεσία που σέβεται το
κράτος δικαίου και που δεν αντιμετωπίζει τους πο-
λίτες του κατά το δοκούν. Καλούμε όλους τους συ-
ναδέλφους με αξιοπρέπεια, περηφάνια, συνέπεια και
διάθεση κοινωνικής προσφοράς να συνεχίσουν να
εκπληρώνουν ανεπηρέαστοι τα καθήκοντά τους,
προσφέροντας στον Έλληνα πολίτη και το κοινωνικό
σύνολο αυτά που αναμένουν από αυτούς. Επίσης, να
κλείσουν τα αφτιά τους στις «σειρήνες» και να στη-

ρίξουν και σε αυτήν την κρίσιμη μάχη το συνδικαλι-
στικό μας αγώνα. Τίποτα και ποτέ δεν μας χαρίστηκε
και για τίποτα δεν ζητούμε ελεημοσύνη. Δηλώνουμε
προς κάθε κατεύθυνση ότι ως Έλληνες αστυνομικοί
και ως συνδικαλιστικοί τους εκπρόσωποι δεν είμαστε
δεδομένοι κανενός. Προσφέρουμε ακόμα και τη ζωή
μας και η πολιτεία οφείλει να πράξει το χρέος της.

Επίσης, καλούμε τον Πρωθυπουργό της Χώρας
και τη νέα Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη, να εναρμονιστούν πλήρως με
τις αμετάκλητες αποφάσεις του ΣτΕ και να επανα-
φέρουν τις αποδοχές μας στα επίπεδα του Ιουλίου
του 2012, καθώς και να χορηγήσουν «εφάπαξ» τα
αντίστοιχα αναδρομικά μας!

Είναι δίκαια και πρέπει να γίνουν πράξη! Έως τό-
τε θα μας βρίσκουν διαρκώς απέναντί τους.

Η απάντηση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στην εξαγγελία 
του Πρωθυπουργού για τα «αναδρομικά»
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Να βάλει τέλος στα ψέματα
και στα μνημόνια της εξα-

θλίωσης και να αποδεχτεί τα
δίκαια αιτήματά μας, κάλεσαν
την Κυβέρνηση με το Ψήφισμά
τους οι συγκεντρωθέντες στο
Λευκό Πύργο. Τα αιτήματα
αφορούν:
• Πλήρη συμμόρφωση της Κυ-
βέρνησης με όλες τις αποφά-
σεις του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας για την αποκατάστα-
ση των μισθολογικών μας
αδικιών, ήτοι την επαναφορά
των αποδοχών μας στα επίπε-
δα του Ιουλίου του 2012 και
τη χορήγηση του συνόλου των
αντίστοιχων αναδρομικών.
• Ενίσχυση του αξιόμαχου των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυ-
νάμεων με νέες προσλήψεις αστυνομικών, πυροσβεστών και λιμενικών, με
τον εκσυγχρονισμό υποδομών και μέσων, αλλά και με την καθολική και έμ-
πρακτη αναγνώριση του έργου μας από τους Κυβερνώντες.
• Την αναγνώριση του επαγγέλματος που επιτελούμε ως επικίνδυνου και
ανθυγιεινού και την καθιέρωση ιατρού εργασίας, σύμφωνα με την εργατική
νομοθεσία.
• Την παύση της αντισυνταγματικής και άνισης μεταχείρισης μεταξύ των δη-
μοσίων λειτουργών -ενστόλων και μη- στην αποζημίωση των οδοιπορικών
εξόδων και την άμεση έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος που
ορίζεται στις διατάξεις του Νόμου 4336/2015.
• Την έκδοση εγκυκλίων από το Υπουργείο Εργασίας αναφορικά με την ανα-
γνώριση του χρόνου της Στρατιωτικής Θητείας, της τριετίας που ορίζεται στις δια-
τάξεις του Νόμου 3865/2010 και των ετών σπουδών.
• Την αποδέσμευση κονδυλίων για τις άμεσες λειτουργικές ανάγκες των Σω-
μάτων και την απλοποίηση της διαδικασίας έγκρισης δαπανών.
• Τη διαμόρφωση νέου βαθμολογίου για τα Σώματα Ασφαλείας και ειδικότερα
τη θεσμοθέτηση αυτού για το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.
• Την αποκατάσταση των οργανικών θέσεων ΛΣ - ΕΛΑΚΤ στο πλαίσιο που
ορίζει ο Νόμος 4150/2013.
• Κατάργηση των άρθρων 26 έως 30 του Νόμου 4504/2017 για τις μετα-
θέσεις προσωπικού ΛΣ - ΕΛΑΚΤ καθώς και των άρθρων 38 έως 51 του ιδίου
νόμου για τον πειθαρχικό έλεγχο στελεχών ΛΣ - ΕΛΑΚΤ.
• Την άμεση καταβολή αποζημίωσης των νυχτερινών υπηρεσιών του προσωπικού
των Ενόπλων Δυνάμεων.
• Την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και την παύση της φορολογικής αφαίμαξης των
μικρών και μεσαίων εισοδημάτων.
• Τη διασφάλιση της καταβολής κύριων και επικουρικών συντάξεων σε ανε-
κτά επίπεδα διαβίωσης και όχι υπό τη μορφή φιλοδωρήματος.
• Την αναβάθμιση του κοινωνικού κράτους και των παρεχόμενων αγαθών
και υπηρεσιών στον τομέα της Πρόνοιας, της Υγείας και της Παιδείας.

Στο Ψήφισμα, τέλος, τονίζεται: Ως θεσμικοί φορείς, καλούμε την ελληνική
Κυβέρνηση να μη φέρνει αντιμέτωπη την κοινωνία με τις δυνάμεις των Σω-
μάτων Ασφαλείας, πόσο μάλλον των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά να υπηρετεί
το κράτος δικαίου που πρεσβεύεται και όχι λογικές, καταδικασμένες στη συ-
νείδηση ακόμα και των πολιτών που την στήριξαν με τη ψήφο τους. ΟΧΙ άλ-
λες εθνικές τραγωδίες! Απαλλάξτε μας από την ανασφάλεια! Οι ένστολοι
απαιτούν, δικαιοσύνη και ασφάλεια ζητούν!

Τα αιτήματα των
Ομοσπονδιών

ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΑΜΟΥ - ΛΕΣΒΟΥ - ΧΙΟΥ

Στην Περιφερειάρχη Βορείου Αι-
γίου κα Χριστιάνα Καλογήρου
απέστειλαν κοινή επιστολή οι

Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων
Σάμου, Λέσβου και Χίου, με αφορμή
την τηλεδιάσκεψη του περιφερειακού
συμβουλίου της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου που πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη 09-08-2018 με την συμμε-
τοχή φορέων και αρχών του κράτους,
με κεντρικό θέμα τη δασοπροστασία
των νησιών του Βορείου Αιγαίου.

«Διερωτώμεθα για ποιους λόγους
δεν προσκλήθηκαν οι εκπρόσωποι
των Ενώσεών μας προκείμενου να

αναδειχθούν τα προβλήματα των
αστυνομικών διευθύνσεων και των
τριών νησιών και ειδικά για το φλέγον
ζήτημα των τελευταίων ημερών ήτοι
αυτό των πυρκαγιών και της προστα-
σίας από αυτές. 

Γνωρίζετε πως η αστυνομία έχει βα-
σικό ρόλο στα θέματα δασοπυρόσβε-
σης και προστασίας των πολιτών σε
περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς και
ως εκ τούτου η παρουσία μας σε τέ-
τοιου είδους συναντήσεις θεωρούμε
πως θα συνεισφέρει στην υλοποίηση
των κοινών στόχων που τίθενται απ’
όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους φο-

ρείς του κράτους. Σε μια περίοδο που
η επικινδυνότητα για εκδήλωση πυρ-
καγιάς βρίσκεται καθημερινά σχεδόν
στο επίπεδο 4, με τον τουρισμό να
βρίσκεται στο ζενίθ του, το μετανα-
στευτικό να απασχολεί το μεγαλύτερο
μέρος της δύναμης των αστυνομικών
υπηρεσιών και την λειψανδρία να μα-
στίζει όλες τις υπηρεσίες, θεωρούμε
υποχρέωση μας να προστατεύουμε τα
δικαιώματα των συναδέλφων μας στο
βαθμό που υποχρεούμαστε να προ-
στατεύουμε και την ασφάλεια των πο-
λιτών», σημειώνουν στην επιστολή
τους οι τρεις Ενώσεις μας.

Αναγκαία η συμμετοχή μας 
σε Περιφερειακά Συμβούλια

Με έγγραφό της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Σερρών κατήγγειλε την εκδοθείσα διαταγή
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ως

προς την μετακίνηση της Ο.Π.Κ.Ε./Διεύθυνσης Αστυνο-
μίας Σερρών για την περιοχή της Λευκίμμης στην νήσο
Κέρκυρα. Όπως αναφέρει, δεν τηρείται η προβλεπόμενη
χρονική προθεσμία για την αναχώρηση των αστυνομι-
κών δυνάμεων, με φυσικό επακόλουθο να ανατρέπεται
ο υπηρεσιακός και οικογενειακός προγραμματισμός
όλων των εμπλεκομένων φυσικών και μη προσώπων.

Ομοίως, άξιο ειδικής αναφοράς τυγχάνει το χρονικό
διάστημα της μετακίνησης αυτής, το οποίο δεν προσδιο-
ρίζεται, καθιστώντας την αίολη και αόριστη. Επιπροσθέ-
τως δεν αναγνωρίζεται ότι η Διοίκηση με ανάλογες δια-
ταγές πλήττει την μαχιμότητα, την προσφορά και την
αξιοσύνη του αστυνομικού προσωπικού εν συνόλω, στην
καθημερινή και επίμοχθη προσφορά του. Η Π.Ο.ΑΣ.Υ.

από την πλευρά της, επισήμανε προς το Αρχηγείο ότι «εί-
ναι αυτονόητο, πως δημιουργούνται ζητήματα εσωτερι-
κής τριβής στον οργανισμό της Ελληνικής Αστυνομίας,
με έντονο το στοιχείο της αμφισβήτησης, του παραγκω-
νισμού και της απαξίωσης του χαμηλόβαθμου προσωπι-
κού, στοιχεία τα οποία θα πρέπει άμεσα η Φυσική Ηγεσία
να τα αντιστρέψει, τηρώντας και εφαρμόζοντας τα αυ-
τονόητα και όπως αυτά προβλέπονται με τα ισχύοντα
Προεδρικά Διατάγματα».

Το σωματείο, εξάλλου, με αφορμή την έναρξη της νέας
σχολικής χρονιάς διοργάνωσε εκδήλωση στο προαύλιο
της Λέσχης της Διεύθυνσης και έδωσε δωροεπιταγές
στους γονείς μαθητών της Α’ Δημοτικού για αγορά σχο-
λικών ειδών. Ήταν μια γιορτή ψυχαγωγίας και μια ευ-
καιρία γνωριμίας και σύσφιξης σχέσεων μεταξύ των συ-
ναδέλφων μας, σημειώνει στην ανακοίνωσή του το σω-
ματείο μας.

Οι μετακινήσεις απαξιώνουν
τον αστυνομικό

Την έντονη διαμαρτυρία της
εξέφρασε η Ένωση Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Φωκίδας

με αφορμή τις αποφάσεις του Συμ-
βουλίου μεταθέσεων της Διεύθυν-
σης Αστυνομίας Φωκίδας, με θέμα
τις τοποθετήσεις των συναδέλφων
που έρχονται στη Φωκίδα και τις
μεταθέσεις εντός Δ.Α. Φωκίδας για
το τρέχον έτος.

«Δυστυχώς, αυτή τη φορά οι
αποφάσεις του Συμβουλίου μεταθέ-
σεων επιβεβαίωσαν πλήρως τις φή-
μες και τα μηνύματα των προηγού-
μενων ημερών. Το συμβούλιο απο-
φάσισε τη μετάθεση τριών συνα-
δέλφων μας, χωρίς προηγούμενη
αίτησή τους σε άλλη υπηρεσία από
αυτή που ανήκαν οργανικά. Σας

γνωρίζουμε ότι, ο εκπρόσωπος της
Ένωσής μας στο συμβούλιο μετα-
θέσεων τόνισε το γεγονός ότι θεω-
ρούμε απαράδεκτο να πραγματο-
ποιούνται καταναγκαστικές και ως
μορφή τιμωρίας μεταθέσεις συνα-
δέλφων μας, την ίδια στιγμή που
στην υπηρεσία που μετατίθενται,
υπάρχουν συνάδελφοι που υπηρε-
τούν όχι σε αυτή, αλλά αποσπασμέ-
νοι εκτός Φωκίδας και αποχώρησε
από το συμβούλιο διαμαρτυρόμενος
και αρνούμενος να υπογράψει το
συνταχθέν ανεκδιήγητο πρακτικό. 

Η φράση «λόγω υπηρεσιακών
αναγκών» γιατί δε χρησιμοποιείται
με τον ίδιο τρόπο ώστε οι αποσπά-
σεις να κοπούν και να επιστρέψουν
οι αποσπασμένοι στις υπηρεσίες

που ανήκουν οργανικά;» σημειώνει
μεταξύ άλλων το σωματείο στη μα-
κροσκελή ανακοίνωσή του.

«Η πολυσυζητημένη το τελευταίο
χρονικό διάστημα «εξειδίκευση»,
πώς είναι δυνατόν να επέλθει, όταν
μόλις ένα χρόνο μετά την προ-
ηγούμενη μετάθεση των συναδέλ-
φων μας, αυτοί μετατίθενται εκ νέ-
ου σε νέα υπηρεσία με νέα καθή-
κοντα και νέες αρμοδιότητες;» είναι
μερικά από τα ερωτήματα που τί-
θενται από το σωματείο το οποίο
προτείνει την άμεση θέσπιση κώδι-
κα μεταθέσεων με αντικειμενικά
κριτήρια (μόρια) για τις μεταθέσεις
εντός των Διευθύνσεων Αστυνο-
μίας και κοστολόγηση της κάθε
διαταγής μετακίνησης.

Ναι στη θέσπιση κώδικα
μεταθέσεων εντός 

των Διευθύνσεων Αστυνομίας



ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Με νέες συμβολικές παραστάσεις διαμαρτυ-
ρίας, μετά από αυτήν που πραγματοποι-
ήθηκε στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχει-

ρήσεων, στην Καισαριανή, απάντησε στα προβλή-
ματα η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών.

Ειδικότερα, στις 19/7/2018, το Διοικητικό
Συμβούλιο μαζί με Αντιπροσώπους της Ένωσης και
αντιπροσωπεία της Ε.Α.Σ.Υ. Β/Α Αττικής, πραγμα-
τοποίησαν συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας στο
Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, το Τμήμα Ασφαλείας
Κυψέλης και στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθη-
νών. Όπως αναφέρει το σωματείο, «η δράση μας
αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων
που έχουμε εξαγγείλει και ήδη πραγματοποιούμε
στις μάχιμες Υπηρεσίες των Αθηνών, οι συνάδελ-
φοι των οποίων εργάζονται σε συνθήκες «γαλέ-
ρας». Η Ένωση Αθηνών δηλώνει πως όσο τα ζη-
τήματα παραμένουν και κανένας αρμόδιος δεν

ασχολείται για την επίλυσή τους, θα κλιμακώνει τις
δράσεις της σε ανώτερο κάθε φορά επίπεδο, ενη-
μερώνοντας παράλληλα τους φορολογούμενους
πολίτες για την επικρατούσα κατάσταση. Οι υψηλές
θερμοκρασίες της εποχής δεν μας πτοούν. Συνε-
χίζουμε!»

Δικαίωση
Εξάλλου, στις 29/6/2018, στα Δικαστήρια της

πρώην Σχολής Ευελπίδων, με την υπ’ αρ.
4890/2018 απόφαση του Πλημμελειοδικείου
Αθηνών, έλαβε αίσιο τέλος η δίκη των 16 Διμοιρι-
τών της Υ.Α.Τ. για τα επεισόδια που έλαβαν χώρα
την 28 και 29 Ιουνίου 2011, κατά τις μεγάλες δια-
δηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας σχετικά με την
ψήφιση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος. Όπως
ανακοίνωσε το σωματείο, «μετά από 14 συνεδριά-
σεις του ποινικού δικαστηρίου (αρχόμενες από 12

Οκτωβρίου του 2017) και αλλεπάλληλες προηγού-
μενες αναβολές και συνεδριάσεις, οι κατηγορίες
κατά των Διμοιριτών της Υ.Α.Τ. έπεσαν στο κενό,
και αποδόθηκε δικαιοσύνη με την απερίφραστη,
κατόπιν και της σύμφωνης γνώμης της Εισαγγελέ-
ως της έδρας, απαλλαγή όλων των κατηγορουμέ-
νων αστυνομικών από τις ψευδείς και αόριστες
κατηγορίες. Η δε απόφαση αυτή είναι άκρως ση-
μαντική, καθώς δημιουργεί νομολογία και δικαστι-
κό προηγούμενο σε ό,τι αφορά στη σύννομη δρά-
ση των οργανωμένων και συντεταγμένων αστυνο-
μικών δυνάμεων, όταν επιχειρούν κατόπιν συγκε-
κριμένων εντολών. Η απόφαση αυτή μπορεί και
πρέπει να αποτελέσει το μπούσουλα για όλες τις
ανάλογες δίκες που κατά καιρούς ανοίγονται σε
βάρος συναδέλφων.

Η Ένωσή μας ευχαριστεί την ελληνική δικαιοσύ-
νη που στάθηκε στο ύψος της και απέδωσε «τα του
Καίσαρος τω Καίσαρι», παρά το εκρηκτικό κλίμα
που δημιούργησε η συντεταγμένη από την άλλη
πλευρά πολιτική αγωγή, η οποία προσήλθε εξ αρ-
χής στη δίκη με σκοπό τη σφοδρή αντιδικία και την
με κάθε τρόπο καταδίκη των συναδέλφων μας.

Ευχαριστούμε θερμά και τους Νομικούς μας
Συμβούλους κ.κ. Σκαμπαρδώνη Βάιο και Λιβανίδη
Βλάση οι οποίοι χειρίσθηκαν με νομική αρτιότητα
την υπόθεση επί 7 ολόκληρα χρόνια και διεξήγα-
γαν την πολύμηνη, χρονοβόρα και ψυχοφθόρα

αυτή δίκη με τεράστια υπομονή και επιμονή. Στα-
θήκαμε δίπλα στους συναδέλφους μας από την
αρχή ως το τέλος, την ώρα που εκείνοι οι οποίοι
είχαν την επιχειρησιακή ευθύνη τότε αλλά και πολ-
λοί άλλοι «ανευθυνοϋπεύθυνοι» τους γύρισαν την
πλάτη. Η δικαίωσή τους αποτελεί και για εμάς μια
μεγάλη δικαίωση καθώς υπεστήκαμε κριτική από
διάφορους κύκλους οι οποίοι αγνοούν μάλλον την
αποστολή του συνδικαλιστικού κινήματος. Θα εί-
μαστε πάντα δίπλα σε κάθε άδικα διωκόμενο συ-
νάδελφο».

Τέλος, η Ένωση στο πλαίσιο των δράσεών της
για τη στήριξη και αρωγή των πυρόπληκτων συ-
νανθρώπων μας κάλεσε τους συναδέλφους να
συμμετάσχουν στην Έκτακτη Εθελοντική Αιμοδοσία
που διοργάνωσε στο Τμήμα Αιμοληψίας του Νο-
σοκομείου «ΣΩΤΗΡΙΑ» (Λ. Μεσογείων 152).
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ΑΘΗΝΑ

Δίπλα στους συναδέλφους μας από την αρχή ως το τέλος

Κλιμάκιο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. με επικεφαλής τον
Πρόεδρο κ. Γρηγόριο Γερακαράκο επισκέ-
φθηκε το Ρέθυμνο και είχε ενημερωτικές

συναντήσεις με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Ρεθύμνου καθώς και με υπηρεσιακούς πα-
ράγοντες. Ειδικότερα, τον Πρόεδρο συνόδευαν, ο
Αντιπρόεδρος Οικονομικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Βα-
σίλειος Πανταζής, ο Πρόεδρος Δωδεκανήσων και
Μέλος στο Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Μανώλης Αν-
δρουλάκης, ο Πρόεδρος Δυτικής Αττικής και μέλος
στο Δ.Σ. της EUROCOP κ. Γεώργιος Σταματάκης
και το Μέλος στο Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Μανούσος
Γιανναδάκης.

Όπως ανακοίνωσε το σωματείο, «κατά τη διάρκεια
της συνάντησής μας, αρκετοί συνάδελφοι, από όλες

τις υπηρεσίες της Δ.Α. Ρεθύμνης, που ανταποκρίθη-
καν στο κάλεσμά μας, ενημερώθηκαν από τον κ. Γε-
ρακαράκο για όλα τα τρέχοντα ζητήματα που αφο-
ρούν τον κλάδο μας, τη συνεισφορά του συνδικαλι-
σμού στην βελτίωση της καθημερινότητας του αστυ-
νομικού καθώς και τους στόχους που έχουν τεθεί
από την Π.Ο.ΑΣ.Υ. Ο κ. Πανταζής επικεντρώθηκε και
ανέπτυξε μισθολογικά και συνταξιοδοτικά θέματα,
αναλύοντας εκτενώς όλες τις αλλαγές που εισήχθη-
σαν με το νέο μισθολόγιο, αλλά και ότι αφορά στο
καθεστώς της συνταξιοδότησης, τον τρόπο υπολο-
γισμού του εφάπαξ βοηθήματος, τα χρονικά όρια κα-
ταβολής της σύνταξης, τον τρόπο υπολογισμού αυ-
τής και πολλά άλλα.

Τόσο o Πρόεδρος όσο και ο Αντιπρόεδρος Οι-

κονομικών, δέχθηκαν πληθώρα ερωτημάτων και
απάντησαν σε όλα τα θέματα που απασχολούν τους
συναδέλφους μας, οι οποίοι έμειναν απόλυτα ικα-
νοποιημένοι από τη συγκεκριμένη συνάντηση. Στη
συνέχεια, παρουσία του Δ.Σ. της Ένωσής μας, όλοι
οι ανωτέρω επισκέφτηκαν το Διευθυντή της Διεύ-
θυνσής μας, Ταξίαρχο Αντώνιο Ρουτζάκη, με τον
οποίο συζήτησαν τα καθημερινά προβλήματα που
αντιμετωπίζει ο αστυνομικός στο Ρέθυμνο και την
ανάγκη άμεσης επίλυσης αυτών».

Το Δ.Σ. της Ένωσης, επίσης, διοργάνωσε σε αί-
θουσα του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρε-
θύμνου, ημερίδα με θέμα Ενδοοικογενειακή βία -
Νομικές & Ψυχοκοινωνικές προσεγγίσεις του Ν.
3500/2006. Σκοπός της ημερίδας ήταν η ενημέ-

ρωση των αστυνομικών συναδέλφων μας, για το
σωστό χειρισμό των περιστατικών ενδοοικογενει-
ακής βίας, όσο και η επιμόρφωσή τους, σχετικά με
τις ποινικές διαδικασίες, ώστε να αποκτήσουν όλα
τα απαραίτητα εφόδια για την αρτιότερη εκτέλεση
των καθηκόντων τους.

ΡΕΘΥΜΝΟ

Το προεδρείο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στο Ρέθυμνο

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Τα έντονα προβλήματα των Υπηρε-
σιών της Δ.Α. Κυκλάδων έφερε
στο προσκήνιο η Ένωση Αστυνο-

μικών Υπαλλήλων Κυκλάδων κατά τη
διάρκεια της θερινής περιόδου, επιση-
μαίνοντας κενά και παραλείψεις και κυ-
ρίως την αναγκαιότητα ενίσχυσης με
αστυνομικό προσωπικό.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στο Διεθνές
Αεροδρόμιο της Σαντορίνης, τονίζοντας
ότι «την ιδιαιτέρως αυξημένη κίνηση
επιβατών, προσπαθούν να εκμεταλλευ-
τούν («ο λύκος στην αναμπουμπούλα
χαίρεται») διάφορα κυκλώματα διακίνη-
σης ανθρώπων, που σχεδόν καθημερι-
νά προωθούν πλήθος αλλοδαπών, με

πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα προκειμέ-
νου να επιβιβαστούν σε πτήσεις του
εξωτερικού». Και αφού παραθέτει στοι-
χεία για τους συλληφθέντες, αναδει-
κνύει το τεράστιο πρόβλημα που προ-
έκυψε στο κρατητήριο του Α.Τ. Θήρας
που «έχει χωρητικότητα για τέσσερα (4)
άτομα και όπως εύλογα αντιλαμβάνεστε
η φύλαξη όλων αυτών των ανθρώπων
είναι σχεδόν αδύνατο να πραγματοποι-
ηθεί σε συνθήκες που πληρούν στοιχει-
ωδώς τους κανόνες ασφαλείας αλλά και
αξιοπρεπούς διαμονής (πόσο μάλλον δε
όταν μιλάμε και για ανήλικα τέκνα). Εί-
ναι πλέον παγιωμένο φαινόμενο οι κρα-
τούμενοι να φυλάσσονται σχεδόν στο

σύνολο των γραφείων του Αστυνομικού
καταστήματος (Γραμματεία - Γραφείο
Ταυτοτήτων κ.ο.κ.). Επομένως, σχεδόν
ολόκληρο το Αστυνομικό Τμήμα έχει
μετατραπεί σε ένα μεγάλο κρατητήριο.
Οι συνάδελφοι (από τον Διοικητή μέχρι
και τον Δόκιμο Αστυφύλακα) καταβάλ-
λουν καθημερινά υπεράνθρωπες προ-
σπάθειες, προσπαθώντας από την μια
πλευρά να κάνουν την δουλειά τους
ώστε να μην εκτεθούν και βρεθούν κα-
τηγορούμενοι και από την άλλη, στα
πλαίσια της ανθρωπιάς, που μας διακρί-
νει ως λαό, να εξασφαλίσουν ανθρώπι-
νες συνθήκες διαμονής για τους κρα-
τούμενους».

Τα κυκλώματα εκμεταλλεύονται 
τις «μαύρες τρύπες»

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Ζακύνθου, με αφορ-
μή τις τακτικές μεταθέσεις

έτους 2018 στην Διεύθυνση Αστυ-
νομίας Ζακύνθου, καταγγέλλει ότι
δεν τηρήθηκαν τα υπηρεσιακά και
κοινωνικά κριτήρια των άρθρων 2 &
3 του Π.Δ. 100/2003.

«Οι διατασσόμενες αυτές μεταθέ-
σεις με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας,
σε καμία των περιπτώσεων δεν
εναρμονίζεται με τις ισχύουσες δια-
τάξεις του Κώδικα Μεταθέσεων, με
φυσικό επακόλουθο να τίθεται εν
αμφιβόλω το δόγμα της χρηστής Δι-
οίκησης και ίσης μεταχείρισης του

ανθρωπίνου δυναμικού, δημιουρ-
γώντας κατά αυτόν τον τρόπο δια-
ταραχή της εύρυθμης λειτουργίας
των αστυνομικών υπηρεσιών και αι-
σθήματα αδικίας και απαξίωσης από
την πλευρά των μετατιθέμενων συ-
ναδέλφων μας. Προκειμένου λοιπόν,
να εκλείψουν τέτοια φαινόμενα, πα-
ρακαλούμε όπως, ελέγξετε αρμοδίως
τα καταγγελλόμενα της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου
και όπως αυτά διατυπώνονται στο
υπ’ αριθμ. 275 από 13/08/2018
επισυναπτόμενο έγγραφό της», το-
νίζει σε σχετικό της έγγραφο προς
την Ηγεσία, η Π.Ο.ΑΣ.Υ.

«Ξέχασαν» 
τα κοινωνικά κριτήρια
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ΛΑΡΙΣΑ

Διαδοχικές συναντήσεις με την
Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνο-
μίας είχε ο Πρόεδρος της Ένω-

σης Αστυνομικών Λάρισας κ. ΝΤΑ-
ΒΟΥΡΑΣ Αθανάσιος με αντικείμενο τη
λειτουργία Δομής φιλοξενίας μετανα-
στών και προσφύγων στο Δ.Δ. Κυψε-
λοχωρίου του Δήμου Τεμπών, στα πλαί-
σια της προσπάθειας που διεξάγει το
Σωματείο σχετικά με την αποτροπή επα-
ναλειτουργίας, του πρώην στρατοπέδου
ΖΩΓΑ, ως Δομή φιλοξενίας προσφύγων
και μεταναστών. 

Εκ μέρους του σωματείου, αναλύθη-
καν διεξοδικά, οι λόγοι για τους οποί-
ους δεν θα πρέπει να λειτουργήσει η
νέα αυτή Δομή και ποιες οι επιπτώσεις
αν τελικά αυτή λειτουργήσει. 

Πιο συγκεκριμένα:
1. Καταρχάς γνωστοποιήθηκε η δυ-

σφορία μας, για το ότι η Ελληνική Αστυ-
νομία δεν ερωτάται πριν ληφθούν από
το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτι-
κής οι αποφάσεις για λειτουργία τέτοιων
Δομών, παρόλο που είναι γνωστό ότι η
Υπηρεσία μας είναι η μοναδική η οποία
ασχολείται όλο το 24ωρο και πολλές
φορές με αρκετές δυνάμεις, όπου λει-
τουργούν αυτές οι Δομές.

2. Έγινε εμπεριστατωμένη ανάλυση
της πλήρους ακαταλληλότητας του χώ-
ρου όπως το πετρώδες ακατάλληλο
ορεινό έδαφος, η έλλειψη πόσιμου νε-
ρού, η ελλειμματική υπηρεσία καθαριό-
τητας του Δήμου Τεμπών, καθώς και η
γειτνίαση με ενεργό στρατόπεδο πυρο-
μαχικών και τους τεράστιους κινδύνους
που αυτό εγκυμονεί.

3. Επισημάνθηκε ότι στο νομό Λάρι-
σας ήδη λειτουργεί οργανωμένη Δομή

στο Κουτσόχερο με 1.200 άτομα, τα
οποία θα αυξηθούν άμεσα με τη τοπο-
θέτηση και άλλων προκατ οικίσκων, στα
1.500-1.600. Η λειτουργία και της άλ-
λης Δομής δυναμικότητας 400 ατόμων,
είναι σίγουρο ότι θα δημιουργήσει τε-
ράστια προβλήματα στην αστυνόμευση
του Δήμου Τεμπών, αλλά και όλου του
Νομού. (αναλύθηκαν εκτενώς τα δεδο-

μένα, τα οποία για ευνόητους λόγους
δεν αναφέρουμε).

4. Έγιναν γνωστές οι προσπάθειες
και οι δράσεις της Ένωσης Αστυνομι-
κών Λάρισας, της Διοίκησης και γενι-
κά όλων των συναδέλφων που υπη-
ρετούν στο νεοσύστατο ΑΤ Τεμπών,
έτσι ώστε το επίπεδο αστυνόμευσης
στο Δήμο Τεμπών να έχει φτάσει σε

πολύ καλό επίπεδο. 
Διαμηνύθηκε ότι δε πρόκειται να

αφήσουμε η όλη προσπάθεια να πάει
χαμένη και ζητήθηκε, εφόσον η Δομή
τελικά τεθεί σε λειτουργία, η ενίσχυση
του ΑΤ Τεμπών με προσωπικό εκτός ΔΑ
Λάρισας, ώστε σε καμία περίπτωση να
μη διαταραχθεί το αίσθημα ασφάλειας
στη περιοχή.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Παράτυποι αποκλεισμοί, άδικες και μεροληπτικές
μεταθέσεις, καταγγέλλει ότι έγιναν με τις ετή-
σιες τακτικές μεταθέσεις, η Ένωση Αστυνομι-

κών Υπαλλήλων Ιωαννίνων.
Όπως επισημαίνει, δυστυχώς διαπιστώνουμε πως

για την Δ.Α. Ιωαννίνων το σχετικό νομοθέτημα εμπίπτει
στις αρχές της «προαιρετικότητας» ή είναι απλά στα
«χαρτιά», καθώς οι τακτικές μεταθέσεις των αστυνο-
μικών πραγματοποιήθηκαν φέτος χωρίς να ληφθούν
καν υπ’ όψη τα κριτήρια αυτά, άλλες δεν υλοποιήθηκαν
καν παρότι πληρούνταν οι προϋποθέσεις, ενώ υπήρξαν
και μεταθέσεις ξεκάθαρα άδικες και μεροληπτικές. Βε-
βαίως και για να είμαστε ειλικρινείς και αντικειμενικοί,
έγιναν και αρκετές μεταθέσεις, κατόπιν υποβολής αί-
τησης των συναδέλφων μας, οι οποίες πράγματι έπρε-
πε να γίνουν και καλώς έγιναν.

Ένα ζήτημα το οποίο τόσο σε συναντήσεις μας με
τον Διευθυντή Αστυνομίας Ιωαννίνων, όσο και με τον
Γενικό Περιφερειακό Διευθυντή Αστυνομίας Ηπείρου,
είχαμε έγκαιρα επισημάνει, ήταν αυτό της σταδιακής
αποδυνάμωσης συγκεκριμένων αστυνομικών υπηρε-
σιών, ζήτημα για το οποίο σημαντικό μερίδιο ευθύνης

φέρουν διαχρονικά όλες οι προηγούμενες διοικήσεις
των τελευταίων ετών. Η «χαριστική βολή» όμως δόθηκε
από την παρούσα διοίκηση καθώς με τις ενέργειές της
και με τους λανθασμένους χειρισμούς της, όπως την
αλλαγή του ωραρίου εργασίας για το προσωπικό των
περιφερειακών και απομακρυσμένων υπηρεσιών, δυ-
σχέρανε ακόμη περισσότερο τις ήδη επιβαρυμένες αυτές
συνθήκες. Τα πολλά έτη παραμονής των υπηρετούντων
στις υπηρεσίες αυτές, η υπέρμετρη καταπόνηση προ-
σθετικά και λόγω του χρόνου μετάβασης από και προς
τις υπηρεσίες (σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά και τις
τρείς ώρες ημερησίως πλέον του οκταώρου), αλλά και
γενικότερα τα αντικίνητρα παραμονής τους σε αυτές,
ώθησαν πολλούς συναδέλφους να αιτηθούν μετάθεση
προς υπηρεσίες έδρας, με αποτέλεσμα να δημιουργη-
θούν αυτού του είδους οι «καραμπόλες». 

Διερωτόμαστε λοιπόν: 
- Για ποιο λόγο δεν ελήφθησαν σοβαρά οι επισημάν-

σεις μας; 
- Αδράνεια, αδιαφορία, αμέλεια, απραξία, απάθεια,

απουσία σωστού management ή κάτι διαφορετικό;
- Η τοπική ηγεσία ενδιαφέρεται πραγματικά για την

συνέχιση της λειτουργίας των Περιφερειακών Υπη-
ρεσιών δίνοντας κίνητρα παραμονής για τους εκεί
υπηρετούντες ή σκοπεύει να τα τις μετατρέψει στα-
διακά σε Υπηρεσίες εκτοπισμού; 

- Γιατί καταστρατηγείται το άρθρο 12 παρ. 4 του ΠΔ.
100/2003 που για τους υπηρετούντες σε υπηρεσίες
δυσμενούς διαβίωσης προβλέπει ότι μετατίθενται
υποχρεωτικά σε υπηρεσία που επιθυμούν εφόσον
υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις; 

- Γιατί χωρίς να το επιθυμούν και χωρίς να ληφθούν
καν υπόψη τα κοινωνικά κριτήρια μετακινούνται
αστυνομικοί - οικογενειάρχες; 

- Γιατί η διοίκηση παραγκωνίζει και απομακρύνει άξια
και ικανά στελέχη της Αστυνομίας, με ιδιαίτερες
γνώσεις από θέσεις στις οποίες αποδεδειγμένα
έχουν υπηρετήσει με αξιοσύνη;

- Τελικά, η εμπειρία και η εξειδίκευση, που για το λοιπό
Δημόσιο αλλά και τον Ιδιωτικό τομέα, θεωρείται προ-
σόν, για την Αστυνομία αποτελεί λόγο μετάθεσης; 

- Γιατί τελικώς νευραλγικές υπηρεσίες της Δ.Α Ιωαν-
νίνων αντί να ενισχυθούν, με προσωπικό αποδυνα-
μώνονται πλήρως; 

«Βροχή» τα παράπονα για τις μεταθέσεις

ΡΟΔΟΠΗ

Το Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Ροδόπης, με αφορμή
τις τροπολογίες που τροποποιούν

τον ν. 4472/2017 και τον ν.
2946/2001 πραγματοποίησε συναντή-
σεις με αντιπροσωπία της Ν.Ε. Ροδόπης
ΣΥ.ΡΙΖ.Α., με το μέλος της Κ.Ε. ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
κ. ΧΑΡΙΤΟΥ Δημήτριο, με αντιπροσωπία
της Ν.Ε. Ροδόπης Κινήματος Αλλαγής,
με αντιπροσωπία της ΝΟΔΕ Νέας Δημο-
κρατίας Ροδόπης και με αντιπροσωπία
της Τ.Ε. Ροδόπης του Κ.Κ.Ε.

Κατά τις συναντήσεις, όπως ανακοί-
νωσε το σωματείο, «δηλώσαμε την δυ-
σαρέσκειά μας για την εξαίρεση των
Αστυνομικών από τις τροπολογίες που
αφορούν στην επέκταση του επιδόματος

των 100 ευρώ και στην δυνατότητα συ-
νυπηρέτησης των συζύγων στελεχών
των Ενόπλων Δυνάμεων με τα όμοια των
Σωμάτων Ασφαλείας. Τέλος συζητήθη-
καν αναλυτικά τα προβλήματα που απα-
σχολούν την Ένωσή μας και τα μέλη της.
Δόθηκε έμφαση στις ελλείψεις Αστυνο-
μικού Προσωπικού στην Δ.Α. Ροδόπης,
την λειτουργία Μεθοριακού Σημείου
Διαβατηριακού Ελέγχου Νυμφαίας, την
πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του π.δ.
45/2008 περί Μέτρων υγιεινής και
ασφάλειας του Αστυνομικού Προσωπι-
κού, την συστέγαση των Α.Τ. και Τ.Σ.Φ.
Σαπών στο κτίριο της παλαιάς Δ.Ο.Υ.
Σαπών, την λειτουργία του Τμήματος
Μεταγωγών Δικαστηρίων Κομοτηνής το

οποίο ιδρύθηκε με το με το Π.Δ.
25/2011, την ολοκλήρωση των έργων
στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων και
την λειτουργία παιδικού σταθμού για τα
παιδιά των Αστυνομικών που υπηρετούν
στον νομό Ροδόπης. Κατά τις συναντή-
σεις μας παραδώσαμε το επισυναπτόμε-
νο υπόμνημα. Αφουγκραζόμενοι τα
προβλήματά μας, αναγνώρισαν το δί-
καιο των αιτημάτων μας, δηλώνοντας
ότι από την πλευρά τους θα καταβληθεί
κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυ-
σή τους». Το σωματείο, επίσης, διοργά-
νωσε εθελοντική αιμοδοσία για τη στή-
ριξη των πυρόπληκτων της φονικής
πυρκαγιάς στην Ανατολική Αττική, στέλ-
νοντας πενήντα (50) φιάλες αίματος.

«Το Δ.Σ. της Ένωσής μας, εκφράζει τις
θερμές του ευχαριστίες σε όλους τους
συναδέλφους που συμμετείχαν στην
Εβδομάδα Εθελοντική Αιμοδοσία, δεί-
χνοντας την αλληλεγγύη τους στους δο-
κιμαζόμενους συνανθρώπους μας, αλλά
και στο προσωπικό του Σταθμού Αιμο-
δοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής για την άψογη
συνεργασία του». Τέλος, το σωματείο
χαιρέτισε την ψήφιση της τροπολογίας
για την αύξηση των ημερών μετακίνησης
των δοκίμων αστυφυλάκων που αποζη-
μιώνονται για την πρακτική τους εκπαί-
δευση, από δέκα σε είκοσι ημέρες. Επι-
σήμανε ωστόσο, ότι μένει ακόμα να γί-
νουν πολλά για την άρτια επαγγελματική
κατάρτιση των αστυνομικών.

Δυσαρέσκεια στους εκπροσώπους 
των πολιτικών κομμάτων

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Η Ένωση Αστυνομικών Υ -
παλλήλων Καρδίτσας, εκ-
φράζει δημόσια τα συγχα-

ρητήριά της σε όλους τους συνα-
δέλφους του Τμήματος Ασφάλειας,
που εργάστηκαν μεθοδικά και
αποτελεσματικά σε δύσκολες συν-
θήκες για την εξάρθρωση δύο εγ-
κληματικών οργανώσεων οι οποίες
δραστηριοποιούνταν στη διακίνη-
ση ναρκωτικών ουσιών σε περιο-
χές της Καρδίτσας.

Με την επιτυχία αυτή, το Τμήμα
Ασφάλειας Καρδίτσας και γενικό-
τερα η Ελληνική Αστυνομία, απο-
δεικνύουν ότι παρά τις ελλείψεις
σε υλικοτεχνική υποδομή και αν-
θρώπινο δυναμικό οι συνάδελφοί
μας με υψηλό αίσθημα ευθύνης
και επαγγελματισμού, μοχθούν και
μάχονται καθημερινά με αυταπάρ-
νηση και φιλότιμο για την προστα-
σία της τοπικής κοινωνίας από το
οργανωμένο έγκλημα και την ανο-
μία.

Πιστεύουμε ότι ο άμεσος εκσυγ-
χρονισμός της Ελληνικής Αστυνο-
μίας υλικοτεχνικά και η στελέχωσή
της με νέες προσλήψεις προσωπι-
κού, είναι μερικές από τις προϋπο-
θέσεις που όχι μόνο θωρακίζουν
τους εργαζόμενους στα Σώματα
Ασφαλείας και διασφαλίζουν τους
πολίτες από κινδύνους που τους
απειλούν, αλλά θέτουν και τις βά-
σεις για να έρθουν ακόμη περισ-
σότερες επιτυχίες σε μια εποχή
ανοδικής κλιμακούμενης βίας και
ανασφάλειας, καταλήγει η ανακοί-
νωση του σωματείου.

Να τεθούν 
οι βάσεις 
για ακόμη

περισσότερες
επιτυχίες 

Στηρίζουμε τους συναδέλφους



ΛΕΣΒΟΣ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
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ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΗΣυνδικαλιστική Ένωση Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας
ανέδειξε τα προβλήματα που πα-

ρατηρούνται στο Κ.Υ.Τ. Ορεστιάδας με
αφορμή και την κατεπείγουσα προκα-
ταρκτική εξέταση σε βάρος συναδέλ-
φων μας, για παράβαση του άρθρου
172 Π.Κ. «ελευθέρωση φυλακισμένου»,
που έλαβε χώρα τον μήνα Μάιο του
έτους 2018.

Όπως τονίζει η Π.Ο.ΑΣ.Υ. με βάση τις
καταγγελίες του σωματείου, «ο τραγέ-
λαφος συνεχίζεται στον τρόπο λειτουρ-
γίας, οργάνωσης, δομής και φύλαξης
του προαναφερόμενου Κ.Υ.Τ. Ορεστιά-
δας. Καίτοι παρήλθαν, πέντε συναπτά
έτη από την έναρξη λειτουργίας του,
σήμερα μετά λύπης διαπιστώνουμε ότι
βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν, χωρίς
καμία βελτίωση, χαμένοι άπαντες στον

λαβύρινθο της γραφειοκρατίας, της δι-
οικητικής ανυπαρξίας και της σύγχυσης
ως προς την αρμοδιότητα του κανονι-
στικού πλαισίου, όλων των εμπλεκομέ-
νων υπηρεσιών.

Ως φυσικό επακόλουθο όλων αυτών
είναι, οι αστυνομικού υπάλληλοι να βρί-
σκονται εκτεθειμένοι και δυνητικά εμ-
πλεκόμενοι με την κατά τόπους Εισαγ-
γελική Αρχή, για λάθη και παραλείψεις
άλλων αρμοδίων κατά νόμων προσώ-
πων. Εάν τα καταγγελλόμενα της Συν-
δικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Ορεστιάδας αληθεύουν,
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπ’
αριθμ. 43/2018 από 17/07/2018
έστω και στο ελάχιστο περί κατεπείγου-
σας προκαταρκτικής εξέτασης σε βάρος
συναδέλφων μας, για παράβαση του
άρθρου 172 Π.Κ. «ελευθέρωση φυλα-

κισμένου», που έλαβε χώρα τον μήνα
Μάιο του έτους 2018, τότε εκ προοιμί-
ου δημιουργούνται δεδομένα και κατα-
στάσεις που αναιρούν τους πραγματι-
κούς λόγους και τις πραγματικές συν-
θήκες κάτω από τις οποίες διαδραματί-
στηκε το συμβάν.

Επιβάλλεται λοιπόν άμεσα, να υιοθε-
τηθούν οι προτάσεις της οικείας Πρωτο-
βάθμιας Οργάνωσής μας και να καθο-
ριστεί ένα νέο αυστηρό κανονιστικό
πλαίσιο, που θα διέπει την λειτουργία
των συγκεκριμένων μονάδων υποδοχής,
ώστε να παύσει η κατά το δοκούν αίολη
ερμηνεία, που εκθέτει ανεπανόρθωτα το
Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επιτέλους δώστε λύση και οριστικό
τέλος, στον ερασιτεχνισμό της αντιμε-
τώπισης του μεταναστευτικού προβλή-
ματος!»

Έωλη η λειτουργία του Κ.Υ.Τ. Ορεστιάδας

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένω-
σης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Καστοριάς έχοντας ως γνώμονα

την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης
και ανιδιοτελούς κοινωνικής προσφο-
ράς, πραγματοποίησε εγγραφή στο
Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών με τον δια-
κριτικό τίτλο «Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Καστοριάς» και αριθμό μη-
τρώου 14782. Όπως ανακοίνωσε το
σωματείο, η ενέργεια αυτή πραγματο-
ποιήθηκε με βάση το νέο πλαίσιο που
διέπει την εθελοντική αιμοδοσία και ου-
σιαστικά αντικαθιστά τις μέχρι πρότινος
τράπεζες αίματος, έτσι ώστε η διαχείρι-
ση του αίματος να γίνεται μέσα από ένα
ενοποιημένο καινοτόμο πληροφοριακό
σύστημα με την καθιέρωση σύγχρονων

και φιλικών διαδικασιών οι οποίες δι-
ευκολύνουν τους αιμοδότες.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούμε όλους
τους συναδέλφους, μελή και μη της
Ένωσής μας που επιθυμούν να δώσουν
αίμα και απευθύνονται στην υπηρεσία
αιμοδοσίας του Γ.Ν.Ν Καστοριάς να
αναφέρουν: για την «Ένωση Αστυνομι-
κών Υπαλλήλων Καστοριάς». Στους αι-
μοδότες συναδέλφους θα χορηγείται η
προβλεπόμενη στην περίπτωση α της
παρ. 1 του άρθρου 30 του π.δ.
584/1985 τετραήμερη άδεια αιμοδο-
σίας η οποία πλέον χορηγείται και στο
προσωπικό του Σώματος που προσφέρει
εθελοντικά αίμα στις τράπεζες αίματος
και των συνδικαλιστικών φορέων της
ΕΛ.ΑΣ., δυνάμει της υπ’ αριθμ.

1005/16/1013160 από 25-05-
2016 απόφαση κ Αρχηγού της Ελληνι-
κής Αστυνομίας. Το νέο αυτό εγχείρημα
επεκτείνεται βεβαίως και πέρα από την
Ελληνική Αστυνομία, σε φίλους γνω-
στούς και συγγενείς, σε εθελοντές αι-
μοδότες καθώς και σε όλους τους κα-
τοίκους της Π.Ε. Καστοριάς οι οποίοι
θέλουν να προσφέρουν «Δέκα λεπτά
από τη ζωή τους» για την Ένωση Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων Καστοριάς».

Επίσης, η Ένωση με έγγραφό της
εξέφρασε τα συγχαρητήριά της στους
συναδέλφους που εργάστηκαν για τις
εξιχνιάσεις κλοπής τροχοφόρου και
γουναρικών, τις συλλήψεις διακινητών
ναρκωτικών και τη σύλληψη αλλοδαπού
βάσει διεθνούς εντάλματος. 

Στηρίζουμε την εθελοντική αιμοδοσία

«Παρακολουθώντας με αγω-
νία και ανησυχία τα τε-
κταινόμενα γύρω από το

μεταναστευτικό ζήτημα που αντιμε-
τωπίζει η χώρα μας και όλη η Ευρώ-
πη, ένα βάρος το οποίο όπως φαί-
νεται κατά βάση έπεσε στις πλάτες
της Ελληνικής Αστυνομίας, η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Λέ-
σβου διαμαρτύρεται για τις εργασια-
κές συνθήκες του Αστυνομικού
Προσωπικού της Δ.Α. Λέσβου».

Αυτό τονίζεται σε σχετικό έγγρα-
φο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Ν. Λέσβου προς τον Διευ-
θυντή ΔΑ Λέσβου και άλλους υπη-
ρεσιακούς παράγοντες καταλήγον-
τας στο συμπέρασμα ότι «το «φαι-
νόμενο προσφυγικό» δεν είναι ένα
προσωρινό φαινόμενο με τάσεις
εξασθένισης, το βλέπουμε και το
βιώνουμε έντονα τα τελευταία χρό-
νια ειδικά εμείς που υπηρετούμαι
στη Λέσβο. 

Το Αστυνομικό Προσωπικό της
Δ.Α. Λέσβου δοκιμάζεται έντονα τα
τελευταία χρόνια. Μετά λύπης δια-
πιστώνουμε μετά και από καταγγε-
λίες αστυνομικών ότι εδώ και αρκε-
τό καιρό το αστυνομικό προσωπικό
αρκετών υπηρεσιών και ειδικά της
έδρας δεν έχει λάβει τις οφειλόμε-
νες ημερήσιες αναπαύσεις του. Ερ-
γάζονται σε διπλό ή τριπλό κυλιόμε-
νο ωράριο και μη, δίχως να λαμβά-
νουν τις οφειλόμενες ημερήσιες
αναπαύσεις τους».

Στη συνέχεια αναφέρεται στις αλ-

λαγές που γίνονται στο ωράριο ερ-
γασίας και στην υποστελέχωση των
Αστυνομικών Τμημάτων (Αγιάσου
και ο Σταθμός Πολυχνίτου), τονίζον-
τας ότι «δεν θα επιτρέψουμε σε κα-
νέναν να επιστρέψουμε στον Εργα-
σιακό Μεσαίωνα. Να πάψουν κά-
ποιοι να εγκλωβίζουν και να κρα-
τούν σε « πηρεσιακή ομηρία» τον
αστυνομικό όταν συνεχίζουν να μην
εκδίδουν τις υπηρεσίες όπως προ-
βλέπεται από τις κείμενες διατάξεις
ή να τις τροποποιούν στα μέτρα τους
μη λογίζοντας τον αστυνομικό ως
επαγγελματία, ως οικογενειάρχη, ως
εργαζόμενο. 

Η Ένωση μας καλεί άπαντες να
σεβαστούν τα εργασιακά δικαιώματα
του αστυνομικού προσωπικού, να
εναρμονιστούν με το Π.Δ.
173/2013 και να εκδίδουν υπηρε-
σίες σε εβδομαδιαία βάση όπως ρη-
τά ορίζεται διότι σε αντίθεση περί-
πτωση για να υπερασπιστούμε τα
εργασιακά δικαιώματα των μελών
μας και για την εφαρμογή του Νό-
μου θα απευθυνθούμε με τον Νομι-
κό μας Σύμβουλο πλέον στην αρμό-
δια Εισαγγελική Αρχή. Ζητάμε άμεση
βοήθεια και ενίσχυση με αστυνομικό
προσωπικό καθώς οι απαιτήσεις του
προσφυγικού αλλά και της καλοκαι-
ρινής-τουριστικής περιόδου ολοένα
και αυξάνονται. Ζητάμε από τους
κυρίους Διοικητές των Υπηρεσιών
αλλά και τον Αστυνομικό Διευθυντή
της Δ.Α. Λέσβου ορθότερη διαχείρι-
ση του Αστυνομικού Προσωπικού».

Άπαντες να σεβαστούν 
τα εργασιακά δικαιώματα

του αστυνομικού 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Γ ια άλλη μία φορά η Ένωση Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Ηρακλείου βρίσκεται στη δυσάρεστη θέ-
ση να διαμαρτυρηθεί για την κατάσταση που επι-

κρατεί στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, ένα κτήριο
από τα πιο καινούρια αλλά που δυστυχώς έχει αφεθεί
στην μοίρα του και είναι καταδικασμένο.

Όπως αναφέρει το σωματείο, «η συντήρησή του εδώ
και δύο χρόνια είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Η τελευταία
φορά που έγινε ουσιαστικά ήταν το 2016. Συντήρηση
η οποία είναι επιβεβλημένη καθόσον πλέον κινδυνεύει
η υγεία όσων αστυνομικών εργάζονται και όσων πο-
λιτών επισκέπτονται το Αστυνομικό Μέγαρο. Συγκε-
κριμένα, οι περισσότερες μονάδες κλιματισμού έχουν
χαλάσει (βέβαια ούτε λόγος για συντήρηση, την τελευ-
ταία αναγκάστηκε να αναλάβει η Ένωσή μας με ίδιες
δαπάνες λόγω της αφόρητης ζέστης) με αποτέλεσμα
τα νερά να γεμίζουν τα γραφεία και τους διαδρόμους.

Στο Γραφείο έκδοσης διαβατηρίων έχουν πέσει κομ-
μάτια οροφής λόγω διαρροής νερού και οι συνάδελφοι
εκτός από την εργασία παραλαβής δικαιολογητικών εί-
ναι με σκούπες και σφουγγαρίστρες όλη μέρα στο χέρι
και η εικόνα στους πολίτες που επισκέπτονται καθη-
μερινά το γραφείο είναι απαράδεκτη. 

Επίσης, λόγω βλάβης στο αποχετευτικό σύστημα, λύ-
ματα τρέχουν στον δρόμο ακριβώς έξω από το Αστυ-

νομικό Μέγαρο τα οποία είναι μία τεράστια εστία μό-
λυνσης. Οι περισσότερες τουαλέτες είναι μη λειτουργι-
κές λόγω βλάβης, και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν
πολίτες και εργαζόμενοι, ενώ στα κρατητήρια το νερό
τρέχει ασταμάτητα επειδή έχουν χαλάσει οι βάνες νε-
ρού. Η συντήρηση του Αστυνομικού Μεγάρου εκτός
των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εργασιών περι-
λαμβάνει και την συντήρηση των πυροσβεστικών σταθ-
μών καθώς επίσης και την λειτουργία του πρατηρίου
υγρών καυσίμων το οποίο υπάρχει εντός του Μεγάρου.

Τρωκτικά μέχρι πρόσφατα είχαν κατακλίσει τόσο
τους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς χώρους
των εγκαταστάσεων, καθώς μυοκτονία, η οποία πρέπει
να γίνεται κάθε 3μηνο, έχει πάνω από 2 χρόνια να
πραγματοποιηθεί και η Ένωσή μας για μία ακόμα φορά
αναγκάστηκε να καλύψει την δαπάνη αυτή σκεπτόμε-
νοι την σωματική ακεραιότητα των μελών μας.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου αν και επανει-
λημμένως έχει υποβάλει αιτήματα δαπανών για την
συντήρηση, είτε απορρίφθηκαν είτε έλαβε σαν έγκριση
ποσά που δεν επαρκούν για την συντήρηση μία απλής
κατοικίας όχι ενός Αστυνομικού Μεγάρου χιλιάδων τε-
τραγωνικών μέτρων. (Φέτος έλαβε το εξωπραγματικό
ποσό των 2.000 ευρώ για συντήρηση ηλεκτρολογικών
και υδραυλικών εγκαταστάσεων και το ποσό αυτό δεν

αφορούσε μόνο το Αστυνομικό Μέγαρο αλλά το σύ-
νολο των κτηρίων που στεγάζουν αστυνομικές υπηρε-
σίες σε όλο τον Νομό!) Η Ένωσή μας θέτει προ των
ευθυνών τους όλους τους υπευθύνους και σας γνω-
ρίζουμε ότι από την πλευρά μας θα γίνουν όλες οι νό-
μιμες ενέργειες προκειμένου να προστατευθούν οι συ-
νάδελφοι που εργάζονται αλλά και οι πολίτες που επι-
σκέπτονται καθημερινά το Αστυνομικό Μέγαρο».

Τέλος, το σωματείο εξέδωσε ανακοινώσεις για τη
διοργάνωση ημερίδας με θέμα ‘’ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕ-
ΤΑΣΕΙΣ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ’’, καθώς
και για την επιτυχή διοργάνωση του 2ου Τεχνικού
Συμβουλίου της USPE, με την παρουσία εκπροσώπων
Αστυνομικών με αντικείμενο τον Αθλητισμό από όλη
την Ευρώπη.

Άθλιες συνθήκες στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου 

Η Ένωση Αστυνομικών Υ -
παλλήλων Κεφαλονιάς
και Ιθάκης ευχαριστεί τον

αντιπερειφερειάρχη Κεφαλλονιάς
κ. Δρακουλόγκωνα Παναγή, τον
περιφερειάρχη Ιονίων νήσων κ.
Θεόδωρο Γαλιατσάτο και την
βουλευτή του νομού κα. Θεοπε-
φτάτου Αφροδίτη για τις άμεσες
και αποτελεσματικές ενέργειές
τους για την επίλυση ενός ιδιαίτε-
ρου γεγονότος που ανέκυψε τις
τελευταίες μέρες στο νησί και για
το οποίο θα απαιτούνταν μεγάλη
συμμετοχή της τοπική αστυνομίας
και για αρκετό χρονικό διάστημα.

Να σημειώσουμε ότι το σωμα-
τείο αρχές καλοκαιριού είχε εκ-
φράσει την έντονη διαμαρτυρία
του για τις μετακινήσεις αστυνο-
μικών προς την Κέρκυρα έστω και
για μια μέρα…

Αντιμετωπίστηκε
σοβαρό πρόβλημα
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Οι δεσμεύσεις 
να γίνουν πράξη

Χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα με πρωτο-
βουλία των συνδικαλιστών της Αστυνομίας
γίνεται αυτή εδώ η συζήτηση. Το πρόβλημα

της αθλητικής βίας είναι μεγάλο. (…)
Προφανώς, η άποψή μας και η άποψη της Κυ-

βέρνησης, όπως διατυπώθηκε και από τον ίδιο τον
Πρωθυπουργό, είναι μία. Για να σταματήσει αυτό το
μπαλάκι των ευθυνών, που στο τέλος οποιοδήποτε
μπαλάκι ευθυνών καταλήγει στην Ελληνική Αστυ-
νομία –και στην Κυβέρνηση, αλλά στην Ελληνική
Αστυνομία, για να μιλήσω για τους αστυνομικούς–
η λύση είναι μία. Όπως σε κάθε ιδιωτική επιχείρηση,
όπως σε ένα θέατρο, όπως σε ένα συναυλιακό χώ-
ρο, η ευθύνη για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης
δεν μπορεί να ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία,
ανήκει στο διοργανωτή, ανήκει σε αυτόν ο οποίος
βγάζει χρήματα από τη διοργάνωση αυτή. Η Ελλη-
νική Αστυνομία υπεύθυνη για την τάξη και την
ασφάλεια μπορεί να παρέχει αυτή την υπηρεσία,
όπως για οποιαδήποτε άλλη έκφανση της κοινωνι-
κής ζωής, όχι όμως για να κάνει τον ταξιθέτη, όχι
όμως για να κάνει τον ελεγκτή εισιτηρίων, όχι όμως
για να κάνει τον τροχονόμο ανάμεσα σε ιπτάμενα
καθίσματα. Θα τον παίξει αυτό τον ρόλο όταν πα-
ραστεί δύναμη, όταν κληθεί και, κατά την άποψή
μου, μολονότι αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει
να το δούμε σε δεύτερο χρόνο, αλλά, όπως γίνεται
στην υπόλοιπη Ευρώπη, με το ανάλογο κόστος για
αυτόν που την καλεί. 

Επεξεργαζόμαστε, λοιπόν, την αλλαγή της κοινής

υπουργικής απόφασης, γιατί αυτό είναι το νομικό
πλαίσιο, με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, Προστα-
σίας του Πολίτη, σχετικά με τη θέση της Αστυνομίας
και το πού ξεκινά και πού τελειώνει η ευθύνη της
Αστυνομίας και των ΠΑΕ. Αυτή θα είναι η δομική
διαφορά που θέλουμε να έχουμε από την επόμενη
αγωνιστική περίοδο. Με ανοικτό το διάλογο, εάν θα
πρέπει να ξεκινήσει άμεσα ή να το πάμε σταδιακά –
μολονότι εγώ δεν είμαι τόσο οπαδός της σταδιακής
εφαρμογής σε οποιοδήποτε μέτρο– με τους αρμό-
διους, είναι ένα βήμα που θα πρέπει άμεσα να γίνει,
και αυτό επεξεργαζόμαστε. Με αλλαγή του πλαισίου
για τους security, για να μην έχουμε τα φαινόμενα
του μοιράσματος κίτρινων φωσφοριζέ φανέλων
στους περαστικούς ή στα μέλη των οργανωμένων,
που αποκτούν σε δευτερόλεπτα το ρόλο του secu-
rity, με σαφές πλαίσιο, με σαφή εκπαίδευση υπό
την εποπτεία της Ελληνικής Αστυνομίας και με σα-
φείς ευθύνες και των ΠΑΕ και των εταιριών secu-
rity. Για να τελειώσει αυτό το πανηγυράκι που ό,τι
και να γίνεται, όσα λάθη και να κάνουν, στο τέλος
φταίει η Ελληνική Αστυνομία. Με δυνατότητα, βέ-
βαια –για να είμαστε και δίκαιοι– στους security να
έχουν αρμοδιότητες, να μπορούν, κατά τα πρότυπα
των αεροδρομίων, να κάνουν και έλεγχο και να κά-
νουν, όχι συλλήψεις, υποδείξεις προς σύλληψη, να
έχουν δηλαδή κανονικές αρμοδιότητες. 

Για το Τμήμα Αθλητικής Βίας και τις εισηγήσεις
περιμένω και εγώ να ακούσω τις εισηγήσεις της
Αστυνομίας. Εγώ σας λέω, σαν Υφυπουργός Αθλη-

τισμού, είμαι πάρα
πολύ ικανοποιημένος
από τον τρόπο που
λειτουργεί, έχουμε
μία εξαιρετική συ-
νεργασία και όλες οι
εισηγήσεις τους είναι
επιστημονικά εμπερι-
στατωμένες και με
βάση τα πρότυπα και
τις ορθές αρχές ξένων κρατών για τους ταραξίες.
Ακούγεται πολλές φορές ότι η λύση του ιδιώνυμου
θα ήταν ιδανική κ.λπ. Είναι κάτι με το οποίο δια-
φωνώ και θα σας εξηγήσω το λόγο. 

Αυτό που πονά τον οπαδό πραγματικά είναι η
απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους.
Αυτό προβλέπεται αυτήν τη στιγμή στο νόμο, προ-
βλέπεται όμως δυνητικά, εφόσον ο δικαστής το
αποφασίσει. Η αλλαγή, λοιπόν, που φέρνουμε είναι
η υποχρεωτική απαγόρευση εισόδου στους αγωνι-
στικούς χώρους με την άσκηση της ποινικής δίω-
ξης. Δεν μπορώ να περιμένω τέσσερα, πέντε, έξι,
οκτώ, δέκα χρόνια μέχρι να τελειώσει μία ποινική
διαδικασία, όταν ο δεκαοκτάχρονος θα είναι πλέον
28, θα έχει παντρευτεί, ενδεχόμενα να έχει κόψει
και την μπάλα, για να έχω μία ουσιαστική παρέμ-
βαση. Εφόσον παρακούσει και παρακάμψει την επι-
βολή της υποχρεωτικής απαγόρευσης εισόδου, τότε
θα μιλήσουμε και για αυστηρότερη αντιμετώπιση
από τις δικαστικές αρχές και από τον νομοθέτη. 

Η Νέα Αστυνομία, συνεχίζει τις δημοσιεύσεις
ομιλιών από το 1ο θεματικό φόρουμ των

Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής που
πραγματοποιήθηκε στις 18-06-2018, 

στην Αθήνα (Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ), υπό την
αιγίδα της Π.Ο.ΑΣ.Υ., με θέμα «Η Αθλητική Βία

ως μέρος της Κοινωνικής Βίας». Σήμερα
δημοσιεύουμε αποσπάσματα από τις ομιλίες του

τότε υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και
σήμερα Αρχηγού, Αντιστρατήγου κ. Αριστείδη
Ανδρικόπουλου, καθώς και του υφυπουργού

Αθλητισμού κ. Γιώργου Βασιλειάδη. Οι
δεσμεύσεις τους για απεμπλοκή της αστυνομίας

από τα γήπεδα και η νομοθέτηση σειράς
μέτρων, πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα.

Εχουμε πλέον διαπιστώσει ότι πολλές φορές,
παρά τα λαμβανόμενα αστυνομικά μέτρα σε
κάποιες αθλητικές εκδηλώσεις, η εκδήλωση

επεισοδίων δεν δύναται να αποφευχθεί. Αιτία αυ-
τού του γεγονότος αποτελεί μία γνωστή πρακτική,
ή, ας μου επιτραπεί ο όρος, μία συνήθεια, που έχει
διαμορφωθεί από εξαιρετικά φανατισμένους οπα-
δούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν την Αστυνομία ως
απειλή ή ως αντίπαλο, με αποτέλεσμα επί της ου-
σίας να επιδιώκουν τη σύγκρουση με τις αστυνο-
μικές δυνάμεις. 

Τα στοιχεία αυτά είναι, δυστυχώς, γνώριμα και
για αυτό το λόγο από πλευράς του Σώματος της
Ελληνικής Αστυνομίας καταβάλλονται οι δέουσες
προσπάθειες, αφενός, σε επίπεδο σχεδιασμού των
εφαρμοζόμενων μέτρων, αφετέρου, και κατά την
εκτέλεση αυτών στα αθλητικά γεγονότα, ώστε το
φαινόμενο της αθλητικής βίας, μολονότι παρου-
σιάζει τάσεις διόγκωσης, να διατηρείται σε ελεγ-
χόμενα επίπεδα. Δεν πρέπει, όμως, να παραγνω-
ρίζουμε το γεγονός ότι τα λαμβανόμενα αστυνομι-
κά μέτρα ενέχουν σχεδόν εξ ολοκλήρου κατασταλ-
τικό χαρακτήρα και η εμπειρία έχει καταδείξει ότι
οι όποιες προσπάθειες καταπολέμησης βίας σε
οποιαδήποτε μορφή της μόνο με την εφαρμογή με-
θόδων και πρακτικών καταστολής, εκ μέρους της
Αστυνομίας, δεν οδηγούν στον επιδιωκόμενο σκο-
πό, που δεν είναι άλλος από την αντιμετώπιση του
φαινομένου. 

Τα αυστηρά αστυνομικά μέτρα μπορούν να απο-
τρέψουν τα αιματηρά γεγονότα στα γήπεδα σε με-
γάλο βαθμό, πλην όμως, όπως προανέφερα, αυτού
του είδους η βία αποτελεί ένα εξαιρετικά σύνθετο
φαινόμενο τόσο ως προς τις αιτίες που το παράγουν
όσο και ως προς τις μορφές με τις οποίες εκδηλώ-
νεται. Για το λόγο αυτό η αντιμετώπισή της αποτελεί

συνδυασμένη και στοχευμένη συνεργασία όλων των
εμπλεκομένων φορέων, της κοινωνίας, της πολιτεί-
ας, των ποδοσφαιρικών παραγόντων, των κρατικών
οργάνων –μεταξύ αυτών και η Αστυνομία. 

Ειδικότερα, γίνονται προσπάθειες για ανάπτυξη
συνεργασίας μεταξύ των αστυνομικών αρχών και
των αθλητικών φορέων για θέματα που αποβλέ-
πουν στην εξασφάλιση ομαλής τέλεσης μίας αθλη-
τικής συνάντησης, στη μετακίνηση, προσέλευση και
αποχώρηση των φιλάθλων και, γενικά, στη διαφύ-
λαξη της δημόσιας τάξης. Για να πετύχουμε, όμως,
το μέγιστο δυνατό στην αντιμετώπιση του εν λόγω
φαινομένου απαιτούνται πλέον αλλαγές. Η βελτίω-
ση των εγκαταστάσεων των γηπέδων, η εφαρμογή
του ονομαστικού ηλεκτρονικού εισιτηρίου με αριθ-
μημένη θέση, η χρησιμοποίηση καμερών για κα-
ταγραφή επεισοδίων, η στενή αστυνομική παρακο-
λούθηση και, ενδεχομένως, ο αποκλεισμός φιλά-
θλων που συνηθίζουν να προκαλούν βίαιες συγ-
κρούσεις και επεισόδια, καθώς και η βούληση και
η συνεπής πρακτική των Διοικήσεων των ομάδων,
των λεσχών φίλων και, εν γένει, των αθλητικών
φορέων για συνεργασία με την Αστυνομία και τους
λοιπούς φορείς. 

Πιο αναλυτικά, ο απολογισμός της δράσης των
αστυνομικών υπηρεσιών, και δη των αρμοδίων
Υποδιευθύνσεων Αντιμετώπισης Βίας στους αθλη-
τικούς χώρους των Διευθύνσεων Ασφαλείας Αττι-
κής και Θεσσαλονίκης, κατέδειξαν ως αναγκαιό-
τητα την προσωποποίηση των οπαδών που προκα-
λούν επεισόδια στα γήπεδα. Προς το σκοπό αυτό
το ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας και καταγραφής
αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την πρόληψη και
την αντιμετώπιση εκδηλώσεων βίας σε αθλητικές
συναντήσεις. Μέσω αυτού ενισχύεται η πληροφό-
ρηση, ο έλεγχος, η ενημέρωση και η προστασία

των ατόμων και πραγμάτων, ακόμα και του ιδίου
του αθλητικού γεγονότος ή, ενδεχομένως, και των
επομένων. 

Σημαντική, επίσης, θέση στην προσπάθεια αντι-
μετώπισης του εν λόγω φαινομένου κατέχει η πλή-
ρης και καθολική εφαρμογή του μέτρου της διάθε-
σης των ηλεκτρονικών εισιτηρίων. Η νομοθετική
ρύθμιση υπάρχει αλλά, δυστυχώς, δεν εφαρμόζεται
σε όλη την έκτασή της. Με τον τρόπο αυτό εξασφα-
λίζεται σε πραγματικό χρόνο η γνώση των εμπλεκο-
μένων φορέων ως προς τον ακριβή αριθμό εισιτη-
ρίων που έχουν διατεθεί, καθώς και ως προς τα
άτομα στα οποία έχουν διατεθεί. Το μέτρο αυτό δίνει
το πλεονέκτημα στην Αστυνομία να σχεδιάζει και να
αναπροσαρμόζει το σχεδιασμό της ενόψει ενός
αθλητικού γεγονότος, ενώ επιτυγχάνεται επί της ου-
σίας η πρόληψη φαινομένων βίας στα γήπεδα. 

Οι τροποποιήσεις αυτές κρίνονται καίριες για την
αντιμετώπιση του φλέγοντος ζητήματος της αθλη-
τικής βίας, δεδομένου ότι θα οδηγήσουν στην ενί-
σχυση της πρόληψης και κατ’ αντιστοιχία στη μεί-
ωση των εφαρμοζόμενων κατασταλτικών μέτρων,
με επακόλουθο τον περιορισμό της ανάγκης για
δράση της Ελληνικής Αστυνομίας ως μέσο κατα-
στολής στον υπόψη τομέα. 

Ωστόσο, προς επίτευξη αυτού του σκοπού απαι-
τείται η τροποποίηση του υφισταμένου νομικού
πλαισίου επί του οποίου θέματος ήδη έχουν ξεκι-
νήσει συζητήσεις μεταξύ των συναρμοδίων Υπουρ-
γείων –θα μας τα πουν και οι κύριοι Υπουργοί. Πιο
συγκεκριμένα, βασική πρόταση πιστεύω ότι απο-
τελεί η ευθύνη τήρησης τάξης εντός συνόλου των
χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων να ανατεθεί
και να ανήκει αποκλειστικά στις διοργανώτριες αρ-
χές των αθλητικών εκδηλώσεων, ώστε εκάστοτε
Σωματεία, και στις ανώνυμες αθλητικές εταιρίες,

μέσω προσωπικού
των ιδιωτικών εται-
ριών παροχής υπη-
ρεσιών ασφαλείας,
το οποίο προηγου-
μένως θα πρέπει να
έχει λάβει τη δέουσα
εκπαίδευση και πι-
στοποίηση για την
εκτέλεση των συγκε-
κριμένων καθηκόντων τους. Η ουσία της συγκε-
κριμένης τροποποίησης εντοπίζεται στην παρουσία
της Ελληνικής Αστυνομίας μόνο εξωτερικά της
αθλητικής εγκατάστασης, λαμβάνοντας μέτρα πέριξ
αυτής και κατά το θεσμικό της ρόλο και κατόπιν
αιτήματος του υπευθύνου ασφαλείας της διοργα-
νώτριας αρχής, του υπευθύνου ασφαλείας της γη-
πεδούχου ομάδος και του παρατηρητή του αγώνα,
οι αστυνομικές δυνάμεις θα επεμβαίνουν για την
αντιμετώπιση συγκρούσεων, επεισοδίων εντός της
αθλητικής εγκατάστασης, εφόσον αυτό δεν είναι
εφικτό από το προσωπικό των ιδιωτικών εταιριών. 

Τέλος, σε περιπτώσεις εκδήλωσης από φίλαθλο
ή οπαδό προβληματικής συμπεριφοράς, όπως ρίψη
αντικειμένου στον αγωνιστικό χώρο, υβριστικά
συνθήματα ή άρνηση ελέγχου στις θύρες εισόδου
στο χώρο του γηπέδου, θα πρέπει να προβλεφθεί
με επιβολή διοικητικών κυρώσεων ή προστίμων
από το προσωπικό των ιδιωτικών εταιριών ή ακόμη
και η απαγόρευση εισόδου σε αθλητική εγκατάστα-
ση. Εξυπακούεται ότι η εφαρμογή της συγκεκριμέ-
νης πρότασης είναι άμεσα συνυφασμένη με την
απαρέγκλιτη εφαρμογή των μέτρων του ηλεκτρο-
νικού εισιτηρίου και του συστήματος εποπτείας μέ-
σω καμερών προς ταυτοποίηση των προαναφερο-
μένων ατόμων. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Θα ξεκαθαρίσουμε πού ξεκινά 
και πού τελειώνει η ευθύνη της Αστυνομίας

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Απαιτούνται νομοθετικές ρυθμίσεις
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Η Αστυνομία, δικλίδα εξομάλυνσης 
της κοινωνικής παθογένειας

Η«κοινή γνώμη» με τη δημοσιότητα που προσέ-
λαβε η συγγραφική της δουλειά, τη γνώρισε ως
μητέρα τριών παιδιών, μάχιμη αστυνομικό για

περισσότερες από δύο δεκαετίες, συγγραφέα παιδικών
βιβλίων, με πολλές ευαισθησίες και ενδιαφέροντα, με
βασικό, το διάβασμα, αλλά προπάντων μια συνειδητο-
ποιημένη πολίτη που έχει όνειρα και στόχους που επι-
τυγχάνει.

Πρόκειται για την Υπαστυνόμο Α’ κα Ειρήνη Μακρυ-
δάκη, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχει-
ρήσεων Αττικής και μας εξέπληξε όλους ευχάριστα, με
το παιδικό της βιβλίο “Το αστέρι της Φιλίας”, που κυ-
κλοφόρησε από τις Εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη και ευχό-
μαστε να βρει νέους ορίζοντες, σκορπώντας φως, ζε-
στασιά και ελπίδα όχι μόνο στις καρδιές των παιδιών
στα οποία κυρίως απευθύνεται, αλλά και στους γονείς
τους, που τόσο τα έχουν, επίσης, ανάγκη.

Όπως διευκρινίζει η ίδια, «το βιβλίο “Το αστέρι της φι-
λίας”, δεν είναι η πρώτη μου απόπειρα να γράψω ένα
παιδικό παραμύθι. Εδώ και χρόνια προσπαθούσα να βρω
τον τρόπο να περάσω το μήνυμα ότι η αγάπη, η ελπίδα,
η φιλία, η αλληλεγγύη είναι συστατικά που χρειάζεται
ένα παιδί να μεγαλώσει και να τονίσω ότι σε αυτή την
τρυφερή ηλικία, πρέπει να εγχαράξουμε τις αξίες και να
φυτέψουμε τους σπόρους που θα δούμε να ανθίζουν
στην ώριμη ηλικία». 
-Τι ήταν αυτό που σας ώθησε στη συγγραφική δου-
λειά, παράλληλα με το αστυνομικό λειτούργημά σας;

«Αυτό το βιβλίο είναι το απαύγασμα εμπειριών που είχα
ως μητέρα, ως παιδαγωγός αλλά και ως Αστυνομικός.
Δεν μπορούσα να μείνω ανεπηρέαστη στην κατάφορη
παραβίαση δικαιωμάτων αδύναμων παιδιών και ατόμων
με ιδιαιτερότητες. Θεωρώ ότι ο Αστυνομικός σήμερα και
μέσα από το ευρωπαϊκό προφίλ, πρέπει να δικαιώνει ό,τι
ο Διαφωτισμός θεωρούσε εφαρμογή της Έννομης Τάξης:
δηλαδή, την περιχαράκωση των δικαιωμάτων των ευαί-
σθητων αποδεκτών ενός ευαίσθητου νομικά συστήματος,
που δεν έχει σκοπό του μόνο την καταστολή.

Μεταφέροντάς το αυτό, σε μια σύγχρονη συνδικαλι-
στική αντίληψη, τότε, το κυρίαρχο αίτημα θα πρέπει να
είναι η αναζήτηση και η αξιοποίηση των ιδιαίτερων τα-
λέντων της εκάστοτε προσωπικότητας, που κρύβεται κά-
τω από την ομοιομορφία της στολής και των ειδικών
τρόπων που θα μπορούσε έτσι να επωφεληθεί το ευρύ-
τερο κοινωνικό εποικοδόμημα και μάλιστα υπερκομμα-
τικά. Ακόμα, η ιδιότητα της γυναίκας Αστυνομικού εγ-
κολπώνει, εξ ορισμού, την ιδιότητα της μητέρας και της
προστάτιδας, η οποία, πέρα από το αίτημα της ισότητας
προς τους άνδρες συναδέλφους της, επωμίζεται τους
σύνθετους αυτούς ρόλους και στην ιδιωτική της ζωή. Εί-
ναι, λοιπόν, απαραίτητο αυτό να λαμβάνεται υπόψη στη
διαμόρφωση των συνθηκών εργασίας της». 
-Πώς κρίνετε τη συμμετοχή των συναδελφισσών μας
στα συνδικαλιστικά μας πράγματα;

«Η συμμετοχή των γυναικών στα συνδικαλιστικά όρ-
γανα είναι απαραίτητη και αναγκαία. Οι γυναίκες μπο-
ρούμε να πετύχουμε ριζικές αλλαγές σε εργασιακά θέ-
ματα διότι τα προσεγγίζουμε με ευαισθησία κι από άλλη
οπτική γωνία. Θεωρώ ότι ένα αίτημα το οποίο δεν έχουν
δώσει έμφαση και δεν έχει γίνει καμία πρόοδος εδώ και
πολλά χρόνια, είναι ο τρόπος που προσεγγίζουμε την έλ-
λειψη υποδομών στήριξης από την εκάστοτε ηγεσία μας
και κατ’ επέκταση από το κράτος, για την ανατροφή των
παιδιών μας. Ένα πρόβλημα σοβαρό το οποίο πλήττει σε
μεγάλο βαθμό τη μητέρα–Αστυνομικό και κατ’ επέκταση
τις οικογένειες όλων των συναδέλφων μας. Το αποτέ-
λεσμα είναι να αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τα νέα ζευ-
γάρια Αστυνομικών να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί.
Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, πέραν όλων των άλλων αιτη-
μάτων, χωρίς να τα υποβαθμίζω, θεωρώ ότι για να στη-
ριχτεί η μητρότητα και η οικογένεια κάθε συναδέλφου,
θα πρέπει να ασχοληθούμε άμεσα με την ίδρυση και λει-
τουργία Παιδικών Σταθμών, καθώς και κέντρων Δημι-
ουργικής Απασχόλησης με κλιμακωτά ωράρια.

Μπορεί κάποιος να γράψει χίλια πράγματα για την κρί-
ση, τα ωράρια, τις περικοπές κ.λπ. Εγώ προσωπικά θεωρώ

αναγκαιότητα άμεση, την πίεση που πρέπει να ασκήσουμε
με αρωγούς την φυσική και πολιτική ηγεσία μας ώστε να
προχωρήσουμε στην ίδρυση παιδικών σταθμών».

Να τονίσουμε από την πλευρά μας ότι την έκδοση του
βιβλίου στήριξαν αστυνομικές ενώσεις, όπως η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και η Ένωση Αξιωμα-
τικών Αστυνομίας Αττικής. Όλα τα έσοδα του βιβλίου
πηγαίνουν στο σύλλογο ΑΜΕΑ Κρήτης «Το Μέλλον», ο
οποίος στηρίζει οικογένειες με παιδιά με ειδικές ανάγ-
κες, που έχει ιδρύσει ο παραολυμπιονίκης του Ρίο, Μα-
νώλης Στεφανουδάκης.

Η συγγραφική προσπάθεια της Ειρήνης Μακρυδάκη
έχει όμως και συνέχεια. Προσεχώς, θα μοιραστεί μαζί
μας ένα δεύτερο παιδικό παραμύθι, που θα περιστρέφε-
ται γύρω από τη σχέση των παιδιών με τα ζώα και τον
κόσμο τους, που δεν είναι άλλος από τη φύση. Μια σχέ-
ση που αλλάζει ραγδαία, καθώς ολοένα και περισσότερο
τα παιδιά απομακρύνονται από τη φύση, καθώς μεγα-
λώνουν στα αστικά κέντρα, μεταβάλλοντας ταυτόχρονα
τον τρόπο ζωής τους και τη συμπεριφορά τους σε σχέση
με το παρελθόν. Και έχει ιδιαίτερη σημασία η οικολογική
ματιά στο σύγχρονο περιβάλλον, δεδομένου ότι η κοινή
γνώμη έχει ελάχιστες παραστάσεις, προερχόμενες από
την Ελληνική Αστυνομία, για το θέμα αυτό. 
-Μια αστυνομικός με τέτοιες ευαισθησίες, προκαλεί
έκπληξη;

«Η Αστυνομία αποτελείται από μητέρες, πατέρες,
συγγραφείς, ζωγράφους, επιστήμονες οι οποίοι κάτω
από τη στολή κρύβουν πολλές ευαισθησίες. Έτσι, με τις
πράξεις τους, οι αστυνομικοί μπορούν να αναδείξουν το
ρόλο της Αστυνομίας όχι ως κατασταλτικού οργάνου,
όπως προβάλλεται αρκετές φορές, αλλά ως μια δικλίδα
εξομάλυνσης της κοινωνικής παθογένειας», απαντά η
Ειρήνη Μακρυδάκη. 

Πράγματι, με όσα συμβαίνουν γύρω μας, πόσα ζητή-
ματα θα είχαν λυθεί αν η κουλτούρα διαλόγου, η αδελ-
φοσύνη και ... «Το αστέρι της φιλίας» είχαν φωλιάσει
για τα καλά στις καρδιές των συνανθρώπων μας...

Η Υπαστυνόμος Ά  κα Ειρήνη Μακρυδάκη, με το παιδικό της βιβλίο, «Το αστέρι της Φιλίας», 
αναδεικνύει τον κοινωνικό ρόλο του θεσμού της αστυνομίας, κόντρα σε κατεστημένες αντιλήψεις

Του 
Αχιλλέα Γραβάνη

καθηγητής Φαρμακολογίας 
Ιατρικής Σχολής 

Πανεπιστημίου Κρήτης και 
ερευνητής ΙΜΒΒ-ΙΤΕ

Τα παιδιά της Αστυνομίας είναι πολίτες 
της προσφοράς, του καθήκοντος, της αυταπάρνησης

Ηγενιά μου μεγάλωσε με τις «προοδευτικές» προ-
καταλήψεις της Μεταπολίτευσης: οι αστυνομικοί
είναι εκεί για να προασπίζονται τα συμφέροντα

της άρχουσας τάξης και όχι να προστατεύουν τους πο-
λίτες, ανεξαρτήτως εισοδήματος και πεποιθήσεων, από
εγκληματικές ενέργειες κάθε τύπου ή την παραβίαση των
νόμιμων δικαιωμάτων τους. Μεγάλωσα με την κακόηχη
και απάνθρωπη έκφραση «μπάτσοι – γουρούνια – δο-
λοφόνοι».

Μου ήρθαν όλες αυτές οι σκέψεις μέσα στο νέο κτίριο
της Ασφαλείας Ηρακλείου που πήγα για την ανανέωση
διαβατηρίου. Με υποδέχθηκαν νέα παιδιά αστυνομικοί,
ευγενέστατοι, καλαίσθητοι, εξυπηρετικοί, με εντυπωσια-
κή χρήση της ελληνικής γλώσσας. Επικοινωνιακοί, δεν
με γνώριζαν, αλλά στο χρονικό διάστημα που έμεινα μαζί
τους ενδιαφέρθηκαν να μάθουν περισσότερα για τις
ασχολίες μου. 

Περίμενα στη σειρά μου και όταν ήρθε με ευγένεια με
κάλεσαν στο γραφείο τους. Τα αγόρια και τα κορίτσια
της Αστυνομίας με έκαναν να νιώσω Πολίτης! Ποιοτικοί
αντιπρόσωποι μιας ποιοτικής και αποτελεσματικής Δη-

μόσιας Διοίκησης που τόση ανάγκη έχει η χώρα μας από
δεκαετίες. Σπάνια έχω συναντήσει αυτήν την ευγένεια,
όχι μόνο στον δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.
Ποια είναι άραγε αυτά τα παιδιά; Είναι συνήθως από
φτωχές, στερημένες οικογένειες της επαρχίας. Είναι αυ-
τά που για 800 ευρώ, τις περισσότερες φορές αγόγγυ-
στα, παίζουν την ζωή τους κορόνα – γράμματα να προ-
στατεύσουν τους πολίτες. 

Τα παιδιά των ΜΑΤ, των ειδικών σωμάτων της Αστυ-
νομίας. Είναι αυτά που δεν έχουν ωράριο, που αναπνέ-
ουν δίπλα στους θολωμένους εξαρτημένους, στους φο-
βισμένους μετανάστες, στους αγχωμένους κλέφτες,
έτοιμους για το κακό. Ναι, είναι αυτά που καίγονται κάθε
βδομάδα στα Εξάρχεια. Αυτά που μάταια προσπαθούν
να προστατεύσουν τις περιουσίες των δύσμοιρων επαγ-
γελματικών στο κέντρο των πόλεων από τους ανισόρ-
ροπους προοδευτικούς καταστροφείς τύπου Ρουβίκωνα
και άλλων αυτόκλητων προστατών. Ναι, και κάποιων
κανακάρηδων των βορείων προαστίων ή των αριστερών
δημοκρατών που εκτονώνουν την επαναστατική μανία
στα Εξάρχεια. Και όλα αυτά με την ανημποριά τους τις

περισσότερες φορές να υπερασπιστούν τον εαυτό τους,
γιατί η πολύ «προοδευτική» κοινωνία μας τα θέλει άοπλα
ή ουσιαστικά δίχως τη δυνατότητα χρήσης όπλου. Ναι,
η υποκριτική αυτή κοινωνία που πολλές φορές ανέχεται
αυτόν τον ρόλο στους φασίστες και στους ναζιστές γιατί
είναι πολύ αριστερή και ευαίσθητη να τον αφήσει στους
καθ’ ύλην αρμόδιους αστυνομικούς.

Τα παιδιά αυτά της Αστυνομίας είναι πολίτες της προ-
σφοράς, του καθήκοντος, της αυταπάρνησης. Αυτών
δηλαδή των χαρακτηριστικών που έχει χάσει η εσωστρε-
φής ελληνική κοινωνία. Και είναι κρίμα κι άδικο από κά-
ποιους ελάχιστους επίορκους ή ανισόρροπους στις τά-
ξεις τους να απαξιώνεται η προσφορά τους. Μία από τις
παθογένειες που έφερε η υπερβολή της άκριτης και
ανεύθυνης αριστεροσύνης της Μεταπολίτευσης είναι και
η απαξίωση των Σωμάτων Ασφαλείας. Ευτυχώς, τα τε-
λευταία χρόνια η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών
έχει αντιληφθεί αυτήν την αστοχία της κοινωνίας μας. Η
δυστυχία είναι ότι «διαφεύγει» από την αντίληψη των
κυβερνητικών αρμοδίων, βυθισμένων στις πολλαπλές
και επικίνδυνες ιδεοληψίες τους.



Η κοινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας των
Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας και

των Ενόπλων Δυνάμεων φέτος στη Θεσσαλονίκη,
άνοιξε το χορό των κινητοποιήσεων, όπως κάθε
χρόνο. Αυτή τη φορά, όμως, έγινε σε συνθήκες με-
γάλων προσδοκιών αφού η ίδια η Κυβέρνηση υπο-
στηρίζει ότι τα Μνημόνια τελείωσαν και άνοιξε ο
δρόμος της αποκατάστασης των αδικιών, ιδίως
εκείνων που πλήρωσαν δυσβάστακτα τα βάρη για
την έξοδο της χώρας από την κρίση. Δικαίως, επο-
μένως, όσοι άκουσαν τον Πρωθυπουργό να ανα-
κοινώνει μόνο την επιστροφή των αναδρομικών και
αυτό χωρίς λεπτομέρειες, πήραν «μικρό καλάθι».

Αίσθηση προκάλεσε η «ατάκα» του
Πρωθυπουργού, ότι επιδίωξή του είναι

να γίνει η Ελλάδα, χώρα –πρότυπο σεβασμού
των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Με μισθούς
πείνας, με εργασιακό μεσαίωνα, με ανασφάλεια
και ΕΔΕ για ψύλλου πήδημα, για ποια δικαιώ-
ματα και ποια δημοκρατία, μιλάμε;

Δεν αρκεί να λέει κανείς ότι εγγυόμαστε
την ασφάλεια των πολιτών, γιατί η ασφά-

λεια, όπως πολύ σωστά δήλωσε και η νέα υπουρ-
γός, είναι λαϊκό δικαίωμα. Το ζήτημα είναι τι απο-
φάσεις παίρνεις για να αισθάνεται ασφαλής όχι
μόνο ο πολίτης, αλλά και ο αστυνομικός που ασκεί
το πιο επικίνδυνο επάγγελμα σήμερα στην ελληνική
επικράτεια. Νομοθετήστε, λοιπόν, το «επικίνδυνο»
που είναι ευθύνη της Πολιτείας, εγγυηθείτε τη λει-
τουργία της δημοκρατίας στο εσωτερικό της Ελλη-
νικής Αστυνομίας και τότε όλα τα άλλα θα ‘ρθουν
από μόνα τους. Διότι, όταν η διοίκηση αυθαιρετεί,
όταν δεν σέβεται κανείς τα δικαιώματα του απλού
αστυνομικού, όταν δεν ενδιαφέρεται κανείς για τις
επιπτώσεις της υπερεργασίας, του άγχους και της
ανασφάλειας, ευλόγως οι μεγαλοστομίες αποτε-
λούν κενό γράμμα.

Με κοινοτικά κονδύλια προσπαθούν
πολλές Περιφέρειες της Χώρας να συμ-

βάλλουν στη βελτίωση της υλικοτεχνικής υπο-
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Ηαναμενόμενη εξαγγελία του Πρωθυπουργού από το βήμα
της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για την επι-
στροφή του υπολοίπου 50% των παρανόμως παρακρατη-

θέντων ποσών από τους μισθούς μας λόγω των μνημονιακών πε-
ρικοπών της πρώτης περιόδου των Μνημονίων, δεν κάλυψε τις
προσδοκίες του συνδικαλιστικού μας κινήματος.

Οι Ομοσπονδίες, είδαν με σκεπτικισμό την εξαγγελία και ανα-
κοίνωσαν αμέσως ότι θα ενημερωθούν, πώς ακριβώς εξειδικεύεται
αυτή η αόριστη αναφορά του κ. Πρωθυπουργού και θα πράξουν
ανάλογα, τονίζοντας ότι τυχόν προσπάθεια αποπροσανατολισμού
του συνδικαλιστικού μας κινήματος, θα πέσει στο κενό. Το εύρος
των προβλημάτων και των αιτημάτων, όπως αυτά έχουν αποτυ-
πωθεί στο Ψήφισμα διαμαρτυρίας της μεγάλης συγκέντρωσης δια-

μαρτυρίας μας στο Λευκό Πύργο, θέτουν προ των ευθυνών τους,
το σύνολο του πολιτικού κόσμου της Χώρας, που πρέπει να αφήσει
τα μικροπολιτικά και επιζήμια, εις βάρος των ενστόλων και της
ασφάλειας των πολιτών, παιγνίδια.

«Με την ελπίδα ότι, η δήλωση του Πρωθυπουργού, «να γίνει η Ελ-
λάδα, πρότυπο Χώρας που θα σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομέ-
νων», δεν θα αποτελέσει άλλη μια πομφόλυγα, από την πλευρά μας
διαβεβαιώνουμε τον ίδιο, αλλά και το σύνολο των συναδέλφων και
των συναδελφισσών μας, ότι στη «νέα εποχή», το δικό μας «ΠΑΡΩΝ»
θα μείνει στην Ιστορία! Ο δρόμος για τη δική μας «Ιθάκη», είναι ακό-
μα μακρύς!», ανακοίνωσε εξάλλου η Π.Ο.ΑΣ.Υ. Ας γνωρίζουν οι κυ-
βερνώντες, και ιδίως όσοι επιχειρούν να διχάσουν το ενιαίο συνδι-
καλιστικό μέτωπο των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνά-

μεων, ότι δεν θα μας αποπροσανατολίσουν, επιρρίπτοντας ευθύνες
στην Ομοσπονδία μας επειδή ενοχλούνται από το δυναμισμό των κι-
νητοποιήσεων και των πρωτοβουλιών μας. Είναι αστείο ο υπουργός
Εθνικής Αμύνης, ειδικότερα, να συνεχίζει να επιτίθεται, ονομαστικά,
εναντίον του προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρη Γερακαράκου,
υποστηρίζοντας ότι ήταν αυτός που εμπόδιζε την κυβέρνηση να νο-
μοθετήσει τα αναμενόμενα μέτρα ανακούφισης των ενστόλων. 

Ας γνωρίζουν όλοι ότι γνώμονας της Π.Ο.ΑΣ.Υ., αλλά και των
άλλων Ομοσπονδιών, είναι η υπεράσπιση των συμφερόντων των
μελών τους με βάση και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας για ένα δίκαιο μισθολόγιο. Τίποτε λιγότερο, τίποτε πε-
ρισσότερο. Όλα τα άλλα είναι μικροπολιτική και προφάσεις εν
αμαρτίαις που δεν μας αφορούν.

( )

ΑΤ-ΑΞΙΕΣ

Προφάσεις εν αμαρτίαις …

είπαν &
έγραψανεκΚΕΝΤΡΙκός

«Για να επανέλθει η ασφάλεια
στις πόλεις μας καταρχάς πρέπει
να αφήσουμε την αστυνομία να
κάνει απερίσπαστη τη δουλειά
της. Να αφεθεί ελεύθερη να
καταπολεμήσει την τρομοκρατία,
το οργανωμένο έγκλημα και να
θέσει τέλος στα κάθε είδους
άβατα. Για να το κάνει αυτό δεν
χρειάζονται νέες προσλήψεις
αστυνομικών. Αρκεί η καλύτερη
αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναμικού και η επαναφορά
ευέλικτων μονάδων, γρήγορης
και άμεσης επέμβασης».

Κυριάκος Μητσοτάκης
πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας

«Ήδη, από σήμερα κιόλας,
έχουμε τη δυνατότητα 
να αποκαταστήσουμε αδικίες
των μνημονίων και 
να επιστρέψουμε στους
δικαιούχους ποσά που
παρανόμως παρακρατήθηκαν.
Καταβολή αναδρομικών 
σε ένστολους, δικαστικούς,
πανεπιστημιακούς, συνολικού
ύψους 1 δισ. εντός 
τους 2018».

Αλέξης Τσίπρας
Πρωθυπουργός

διαμαρτυρία

δομής της Ελληνικής Αστυνομίας, αφού ο κρα-
τικός προϋπολογισμός εξακολουθεί να είναι
«σφικτός». Σύμφωνα με δημοσιεύματα, σε διά-
φορες Περιφέρειες έχουν ενταχθεί προγράμ-
ματα ύψους 13.548.000 ευρώ για προμήθεια
οχημάτων, φορητών ραντάρ, ασύρματων πομ-
ποδεκτών κ.λπ.

Η απροσδόκητη τραγωδία στο Μάτι Ατ-
τικής, από τη φονική πυρκαγιά που οδή-

γησε στο μαρτυρικό θάνατο τουλάχιστον 99
συμπολίτες μας, δεν προκάλεσε μόνο αλλαγές
σε επίπεδο προσώπων στα επιτελεία της Ελλη-
νικής Αστυνομίας και στην κυβέρνηση. Έφερε
στο προσκήνιο το μεγάλο επιχειρησιακό και πο-
λιτικό έλλειμμα στο χώρο της ασφάλειας του τό-

που. Η κυβέρνηση έσπευσε να ανακοινώσει τη
ριζική αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας, ένας σημαντικός θεσμός
που είχε αφεθεί στην τύχη του επί ολόκληρες
δεκαετίες. Το γεγονός σκίασε τις ελλείψεις και
τη γύμνια όμως και των βασικών πυλώνων της
πολιτικής προστασίας. Η Ελληνική Αστυνομία,
ανάμεσά τους, χρήζει άμεσης ενίσχυσης. Μη
λησμονούμε, ότι βασικό αίτημα του συνδικαλι-
στικού μας κινήματος ήταν η αναδιάρθρωση και
η συνολική μεταρρύθμιση. Αγωνιστήκαμε σθε-
ναρά την περίοδο Δένδια και τονίσαμε ότι με
απλές συγχωνεύσεις και καταργήσεις κενών
οργανικών θέσεων, δεν γίνεται αστυνομία.
Απαιτούνται γενναίες αποφάσεις σε θεσμικό και
οικονομικό επίπεδο.

Άλλη μια έκθεση εικαστικών έργων Ελλήνων Αστυνομικών,
εγκαινιάστηκε στο Πνευματικό Κέντρο του δήμου Αθηναίων,
«Μελίνα», στην οδό Ηρακλειδών 66, στο Θησείο (16-
26/9/18) με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Αστυνο-

μικών. Πλούσια
η θεματολογία
των έργων, εν-
δεικτική όμως
της ευαισθησίας
των αστυνομι-
κών δημιουρ-
γών τους, όπως
απε ικονίζετα ι
και στους δυο
πίνακες με επί-
κεντρο το μεί-
ζον μεταναστευτικό πρόβλημα, που απειλεί να τινάξει
στον αέρα κάθε έννοια ανθρωπισμού, αγάπης και αλ-
ληλεγγύης.

Ευαισθησία και ανθρωπιά, 
στα έργα των Ελλήνων 
Αστυνομικών
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