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Συναδέλφισσες,
συνάδελφοι
Οκτώ ολόκληρα χρόνια 
από την έναρξη των
μνημονίων και της
επιτροπείας της χώρας 
από τους ξένους δανειστές
αφήνουν πίσω τους μια
χώρα βαθιά πληγωμένη και
μια κοινωνία που ψάχνει
ακόμα τα κομμάτια της. 
Οι επιπτώσεις στην
Ελληνική Αστυνομία 
και την αστυνομική
οικογένεια, επίσης
βαρύτατες. Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. 
με τις Πρωτοβάθμιες
Οργανώσεις της
αγωνίστηκε όσο μπορούσε
για την αποτροπή αυτών
των δυσμενών επιπτώσεων,
έχοντας καταγράψει και
θετικές εξελίξεις. Στο χέρι
μας είναι η επόμενη μέρα
να μας βρει ακόμα πιο
δυνατούς ώστε να
διεκδικήσουμε αυτά που
μας ανήκουν.

S M S

Αποκαλυπτήρια αναθηματικής στήλης με τα ονό-
ματα των πεσόντων εν ώρα καθήκοντος αστυ-
νομικών πραγματοποίησε το Σάββατο 30 Ιου-

νίου 2018 η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κα-
στοριάς. 

Τον οφειλόμενο φόρο τιμής απέδωσε η Ομοσπονδία
μας δια του προέδρου της κ. Γρηγόρη Γερακαράκου. 

Η πρωτοβουλία ήταν της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Καστοριάς και η αναθηματική στήλη τοπο-
θετήθηκε στο Πάρκο πεσόντων Αστυνομικών, που βρί-
σκεται δίπλα στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Καστοριάς. Πριν την τελετή των αποκαλυπτηρίων τε-
λέστηκε επιμνημόσυνη δέηση χοροστατούντος του Σε-
βασμιότατου Μητροπολίτη Καστοριάς κ. Σεραφείμ,
όπου εκτός από τους συγγενείς των πεσόντων εν ώρα
καθήκοντος αστυνομικών, παρευρέθηκαν το Προ-
εδρείο του σωματείου, εκπρόσωποι των Πολιτικών
Κομμάτων και της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδι-
οίκησης, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευ-
θυντής Δυτικής Μακεδονίας κ. ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ Αθανά-
σιος που εκπροσώπησε την Πολιτική και Φυσική Ηγε-
σία της Ελληνικής Αστυνομίας, εκπρόσωποι των συν-
δικαλιστικών ενώσεων αστυνομικών των νομών Κο-
ζάνης, Φλώρινας και Γρεβενών, εκπρόσωποι συνδικα-
λιστικών σωματείων του νομού Καστοριάς, καθώς και
πλήθος αστυνομικών και πολιτών του Νομού Καστο-
ριάς. 

Μετά τα αποκαλυπτήρια ακολούθησαν ομιλίες, κα-
τάθεση στεφάνων και απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέ-
τες από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καστο-
ριάς στους συγγενείς των οικογενειών των εκλιπόν-
των.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας αποτίοντας φόρο τι-
μής στους Ήρωες Αστυνομικούς, τόνισε ότι η τοπική
αστυνομική οικογένεια έχει πληρώσει βαρύ το τίμημα,
καθώς πέντε συνάδελφοί μας από το σύνολο των 129
νεκρών, έχουν θυσιαστεί στο βωμό του καθήκοντος
εδώ στην περιοχή της Καστοριάς.

Στη συνέχει αναφέρθηκε στην επικινδυνότητα του
επαγγέλματός μας που ενώ είναι αυτονόητη για όλους,
η πολιτεία δυσκολεύεται να προβεί στην αναγνώρισή

της με την απαιτούμενη νομοθετική ρύθμιση. 
Ως Ομοσπονδία δεν θα κουραστούμε να αγωνιζό-

μαστε διότι το οφείλουμε και στους συναδέλφους που
χάθηκαν άδικα αλλά και στις οικογένειές τους που πε-
ριμένουν αυτήν τη στοιχειώδη ηθική ικανοποίηση.

Η Ομοσπονδία μας αγωνίζεται επίσης για τη θωρά-
κιση των εν ενεργεία συναδέλφων μας και όσων υπη-
ρετούν ειδικά στις μάχιμες υπηρεσίες που πρώτοι αυ-
τοί, καθημερινά, βρίσκονται αντιμέτωποι με τους γνω-
στούς κινδύνους (απειλές, δολοφονικές επιθέσεις με
μολότοφ, καλάζνικοφ κ.λπ.).

Τέλος, η Ομοσπονδία μας, χαιρετίζει το γεγονός ότι
η κοινωνία αναγνωρίζει το ρόλο της Ελληνικής Αστυ-
νομίας και στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που επιβεβαι-
ώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών τόσο προς το συν-
δικαλιστικό μας κίνημα όσο και προς τον αστυνομικό
μας οργανισμό.

Εμείς ως αστυνομικοί έχουμε ορκιστεί να υπηρετού-
με τη νομιμότητα και στον ρόλο μας αυτό, θέλουμε
σύμμαχό μας όλη την κοινωνία. Είναι δύσκολη η απο-
στολή μας και χωρίς τη στήριξη και τη βοήθεια των πο-
λιτών, το έργο του αστυνομικού είναι δυο φορές πιο
επικίνδυνο. Γι’ αυτό για άλλη μια φορά καλούμε την

πολιτεία να πράξει από την πλευρά της το οφειλόμενο
χρέος της, ως ανάληψη των δικών της ευθυνών τόσο
για όσα τραγικά έχουν συμβεί, όσο και για τα δυσά-
ρεστα που απευχόμαστε να συμβούν στο μέλλον.

Τελετή αποκαλυπτηρίων αναθηματικής
στήλης στο μνημείο πεσόντων Αστυνομικών

ΡΩΣΙΑ
Παρά τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, τέσσερα άτομα κατάφεραν να εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο του “Luzhniki Stadium” και να διακόψουν
για λίγα δευτερόλεπτα τον τελικό του Μουντιάλ 2018.  Ήταν μια ακόμα ακτιβιστική ενέργεια του μουσικού συγκροτήματος Pussy Riot, που
προβάλλει πολιτικά και φεμινιστικά αιτήματα ως απάντηση στην πολιτική της ρωσικής κυβέρνησης. 
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Χιούμορ... του Τάσου Αναστασίου (H Αυγή)
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Η ατζέντα του μήνα

Το νερό και ο αέρας, 
τα δύο ζωτικά ρευστά 

από τα οποία εξαρτάται 
όλη η ζωή, 

έχουν γίνει παγκόσμιοι
σκουπιδοτενεκέδες.

Ζαν-Υβ Κουστώ

Η εμπλοκή της
Ελληνικής
Αστυνομίας στην
αντιμετώπιση
πολιτικο-
κοινωνικών
ζητημάτων 
προκαλεί ποικίλα
σχόλια αλλά και
σφοδρές
αντιπαραθέσεις. Για
άλλη μια φορά η
διαχείριση των
απορριμμάτων
φέρνει στο
προσκήνιο το ρόλο
της αστυνομίας…

“
”ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΕΝΣΤΟΛΩΝ

Με αυτόν τον χαρακτηριστικό τίτλο, συνοδεύει η Ομοσπονδία μας
την αντίδρασή της προς την Ηγεσία για τις μετακινήσεις του
αστυνομικού προσωπικού και τα εύλογα παράπονα που προκα-

λούνται. Απευθυνόμενη στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νίκο
Τόσκα, σημειώνει σε επιστολή της με αφορμή τις καταγγελίες Πρωτο-
βαθμίων Οργανώσεων:

Κύριε Υπουργέ,
Στην Ελλάδα των νεώτερων χρόνων, όχι μόνο ο Όμηρος, αλλά ουδείς

άλλος ιστορικός θα μπορούσε να αποτυπώσει την σύγχρονη μάστιγα που
ταλανίζει την Ελληνική Αστυνομία και ακούει στο όνομα Μετακινήσεις
Αστυνομικού Προσωπικού. Και εάν αυτό φαντάζει για εσάς και την Φυσική
μας Ηγεσία ως υπερβολή, για άλλους και ιδίως τους αστυνομικούς υπαλ-
λήλους είναι μια καθημερινή νοσηρή πραγματικότητα. Παρά την πληθώρα
των εγγράφων που σας έχει κοινοποιήσει η Ομοσπονδία μας, σε συνέχεια
των καταγγελιών των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεών μας, ουδεμία μεταβολή
και βελτίωση επήλθε στον νευραλγικό αυτόν τομέα. 

Η παθογενής κατάσταση που διέπει τον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας
της Χώρας και η θνησιγενής πορεία που ακολουθείται από τα κέντρα λήψης
αποφάσεων της Κατεχάκη, οδηγεί με αυτές τις παρωχημένες αντιλήψεις τον
Οργανισμό της Ελληνικής Αστυνομίας και μάλιστα με γεωμετρική πρόοδο,
στην απαξίωση και στον επιχειρησιακό καταποντισμό. Μία ακόμη καταγγελία
έρχεται να προστεθεί στις πολλαπλές των τελευταίων χρόνων, με το επισυ-

ναπτόμενο υπ’ αριθμ. 099 από 06/07/2018 έγγραφο της Ένωσης Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων Αθηνών για τις μετακινήσεις των αστυνομικών δυ-
νάμεων Υ.Α.Τ., Υ.ΜΕ.Τ & Ο.Π.Κ.Ε. στην Κέρκυρα, προς αντιμετώπιση των
κοινωνικών προβλημάτων που ανέκυψαν στον Χ.Υ.Τ.Α. Λευκίμμης.

Αμιγώς κοινωνικά θέματα που καλείται η Ελληνική Αστυνομία να επι-
λύσει, όπως στην Κερατέα Αττικής αλλά και σε πολλές άλλες ανά την Επι-
κράτεια (Σκουριές Χαλκιδική), διότι η επίσημη Πολιτεία και η τοπική αυ-
τοδιοίκηση αδυνατούν, μετατρέποντας το αυτό τεχνηέντως σε αστυνο-
μοκρατούμενο λες και είστε λάτρεις της θεωρίας «η Βία φέρει Βία». Και
εφόσον αυτή είναι η συνειδητή πολιτική επιλογή σας, η οποία ούτως ή
άλλως θα κριθεί σύντομα από τον Ελληνικό Λαό, αδυνατείτε και στα αυ-
τονόητα, δηλ. στην θωράκιση των αστυνομικών δυνάμεων, παρέχοντας
μέσα, κατάλληλες συνθήκες και εξοπλισμό για την αντιμετώπιση των συν-
θηκών μάχης στα πραγματικά πεδία όπου αυτές διεξάγονται. Αφήστε λοι-
πόν τα χαϊδεμένα δικά σας παιδιά να εκτονώνονται! Αφήστε και εμάς
στην τύχη μας! Έχουμε μάθει άλλωστε να επιβιώνουμε μόνοι μας!!

Εσάς θα σας αφήσει πίσω της η Ιστορία και οι ιστορικοί του μέλλοντος
θα σας καταγράψουν ως μία κακή παρένθεση στην σύγχρονη και μα-
κραίωνη πορεία του Ελληνικού Κράτους.

Όσο για τους Στρατηγούς της Κατεχάκη... τα αξιώματα κύριοι κερδί-
ζονται στα πεδία των μαχών! Διδαχτείτε από τους Αγωνιστές του Έθνους!
“Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΑΡ ΕΓΓΥΣ”.

«Μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού»
Ομήρου Οδύσσεια...

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη

04-06-18
Εγκρίθηκε η χορήγηση ειδικής άδειας στο Αστυνομικό Προ-
σωπικό. Αποτελεί μία ακόμη μεγάλη κατάκτηση του συνδι-
καλιστικού μας κινήματος, απόρροια της συνολικής μας
προσπάθειας και της παράλληλης ευαισθησίας που επέδειξε
η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία, ως ελάχιστη αναγνώριση της
προσφοράς και του έργου μας στην κοινωνία.

05-06-18
Με αφορμή τις νέες δολοφονικές επιθέσεις εναντίον δι-
μοιριών των Διευθύνσεων Αστυνομίας στην Αττική και στη
Θεσσαλονίκη, εκφράσαμε την έντονη διαμαρτυρία μας.

16-06-18
Τελετή μνήμης του πεσόντος στο καθήκον συναδέλφου
μας Νεκτάριου Σάββα.

18-06-18
Οι Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής υπό την

αιγίδα της Π.Ο.ΑΣ.Υ. συνδιοργανώνουν το 1ο θεματικό
φόρουμ με θέμα: »Η Αθλητική βία ως μέρος της κοινω-
νικής βίας».

19-06-18
Σύσκεψη στα γραφεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ. εκπροσώπων των
πολιτικών κομμάτων και της πολιτικής και φυσικής ηγε-
σίας της Ελληνικής Αστυνομίας με στόχο τη σύσταση
διακομματικής επιτροπής.

28-06-18
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας συνεδρίασε
με θέμα τις ενέργειες της Εκτελεστικής Γραμματείας σχε-
τικά με τα αιτήματα και τα τρέχοντα θέματα που μας
απασχολούν αυτό το διάστημα.

29-06-18
Οι Ομοσπονδίες και Ενώσεις Αστυνομικών και Στρατιω-
τικών, εν ενεργεία και εν αποστρατεία, που είναι μέτοχοι
ή μερισματούχοι του ΜΤΣ, συμμετέχουν σε σύσκεψη στα
γραφεία μας με θέμα τις επιχειρούμενες μειώσεις των
μερισμάτων του ΜΤΣ. 

29-06-18
Επιβράβευση της Ομοσπονδίας για την προσφορά της
στο Ίδρυμα Παιδικές Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας, με
αφορμή την φετινή έναρξη λειτουργίας των παιδικών
κατασκηνώσεων στον Άγιο Ανδρέα.

03-07-18
Σε συνάντηση της Ομοσπονδίας με τον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα, ο ίδιος δε-
σμεύεται ότι δεν θα υπογράψει περικοπές των μερισμά-
των του ΜΤΣ.

9 & 12-07-18
Κλιμάκιο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. – EUROCOP  πραγματοποιεί αυ-
τοψία στα hot spot Λέσβου και Χίου και συμμετέχει σε
ευρείες συσκέψεις με τοπικούς φορείς.

09-07-18
Πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Βούλας, Βάρης, Βου-
λιαγμένης η τελετή παράδοσης-παραλαβής δυο περιπο-
λικών οχημάτων, δωρεά της τοπικής αρχής στην Ελλη-
νική Αστυνομία.

09-07-18
Μετά από έντονες ενέργειες της Π.Ο.ΑΣ.Υ., κατατέθηκε
τροπολογία για την αποζημίωση των δοκίμων αστυφυ-
λάκων.

11-07-18
Σε συνέχεια των καταγγελιών των Ομοσπονδιών Σωμά-
των Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, αναφορικά με
τις τροπολογίες που κατατέθηκαν από τον ΥΠΕΘΑ και
αφορούσαν, τόσο την επέκταση του επιδόματος παρα-
μεθορίου μόνο στις Ένοπλες Δυνάμεις, όσο και τη μη
πρόβλεψη συνυπηρέτησης με συζύγους που εργάζονται
στα Σώματα Ασφαλείας, καλούνται οι αρμόδιοι να απαν-
τήσουν τι προτίθενται να πράξουν.

Τα οξυμένα προβλήματα των υπηρεσιών των Σωμάτων Ασφαλείας
και του ανθρώπινου δυναμικού αυτών, απασχόλησαν τα προ-
εδρεία των Ομοσπονδιών σε κοινή σύσκεψη (19/7/18), ενό-

ψει των κυβερνητικών εξαγγελιών, με αφορμή τα εγκαίνια της 83ης
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο, αλλά και της ανα-
μενόμενης «φιέστας» του Αυγούστου, με το τέλος των Μνημονίων,
όπως υποστηρίζει η Κυβέρνηση.

Κοινό συμπέρασμα είναι ότι η οικτρή πραγματικότητα των περικο-
πών 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 πανηγυρίζει, πόσο μάλ-
λον να περιμένει τη βελτίωση της κατάστασης με ευχολόγια και πα-
ροχές χωρίς αντίκρισμα. Ειδικά για μας τους ένστολους, η κυβέρνηση
επεφύλαξε, μόλις πρόσφατα, έναν ακόμα εμπαιγμό, βάζοντας στο
«ψυγείο» τη μοναδική ρύθμιση που θα μπορούσε να επιφέρει στοι-
χειώδη οικονομική 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 μετακίνησης
εσωτερικού και της αποζημίωσης εκπαίδευσης των στελεχών των
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, για το οποίο ειδι-
κότερα με την τροπολογία που ψηφίστηκε προ ημερών, δόθηκε στην
Κυβέρνηση επιπλέον προθεσμία εννέα (9) μηνών! Αυτό σημαίνει ότι
παρατείνεται η εκκρεμότητα που υπάρχει εδώ και τρία (3) χρόνια με

αποτέλεσμα την περαιτέρω απώλεια χρημάτων για όσους μετακινούν-
ται, εις βάρος δηλαδή του οικογενειακού τους προϋπολογισμού.

Προσθέτοντας δε σε αυτά, την αδικαιολόγητη μη συμμόρφωση της
Κυβέρνησης στις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου
της Επικρατείας για την επαναφορά των μισθών στα επίπεδα του
2012, την απροθυμία της να προγραμματίσει κάλυψη των κενών ορ-
γανικών θέσεων με νέες προσλήψεις, τη μη αναγνώριση του επαγ-
γέλματος ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού και πολλά άλλα θέματα που
γνωρίζει η Κυβέρνηση αλλά προκλητικά παραβλέπει, είμαστε υποχρε-
ωμένοι να εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία μας και να απαιτή-
σουμε από την Κυβέρνηση να αναθεωρήσει την επιζήμια για τους έν-
στολους τακτική της.

Στο πλαίσιο αυτού του αγώνα που δίνουμε όλοι μαζί και προκειμέ-
νου να καταστήσουμε σαφές στον Πρωθυπουργό της Χώρας ότι ενό-
ψει των εξαγγελιών του στην 83η ΔΕΘ οφείλει να εισακούσει την
κραυγή αγωνίας όλων των ενστόλων, θα προβούμε στη διοργάνωση
πανελλαδικής ένστολης συγκέντρωσης στις 7 Σεπτεμβρίου 2018 και
ώρα 18:00 στο Λευκό Πύργο και ακολούθως σε μαζική πορεία προς
το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, προκειμένου να επιδώσουμε σχε-
τικό Ψήφισμα.

Επίσης, για όλο το εύρος του διεκδικητικού μας πλαισίου, θα δοθεί
συνέντευξη τύπου στους εκπροσώπους των ΜΜΕ προκειμένου να
πληροφορηθεί η κοινή γνώμη όλη την αλήθεια για την τραγική κατά-
σταση στην οποία έχουν περιέλθει τα Σώματα Ασφαλείας.



ΗΚυβέρνηση για άλλη μια φορά
σήμερα νομοθετώντας με «δυο
μέτρα και δυο σταθμά» απέδειξε

πόσο σέβεται το ρόλο και το έργο των
Σωμάτων Ασφαλείας.

Με τροπολογίες που κατατέθηκαν από
τον συγκυβερνήτη και Υπουργό Εθνικής
Αμύνης σε σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ και
ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων
εξαιρούνται Αστυνομικοί, Πυροσβέστες
και Λιμενικοί από την επέκταση του επι-
δόματος παραμεθορίου και τη δυνατό-
τητα συνυπηρέτησης με συζύγους στε-
λέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι τρο-
ποποιήσεις, ειδικότερα, αφορούν το ν.
4472/2017 (Α' 74) & το ν. 2946/2001
(Α' 224) που έχουν ως εξής:

α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. Ε' του
άρθρου 127 του ν.4472/2017 (Α' 74),
αντικαθίσταται ως εξής: «Ε. Στα στελέχη
των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμε-
νικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλα-
κής καθώς και της Ελληνικής Αστυνο-
μίας και του Πυροσβεστικού Σώματος

που υπηρετούν εντός των γεωγραφικών
ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μόνο
πρώην Ν. Δωδεκανήσου) καθώς και στα
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που
υπηρετούν στις Μονάδες Προκαλύψεως
της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου,
Μακεδονίας και Θράκης), στη νήσο
Σκύρο και τις τοπικές κοινότητες Ζίρου
και Παλαικάστρου του Δήμου Σητείας,
χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους εκα-
τό (100) ευρώ.»

β) Στον ν. 2946/2001 (Α' 224), μετά
το άρθρο 21, προστίθεται άρθρο 21Α

ως εξής: «1. Εκπαιδευτικοί της πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης που είναι σύζυγοι στρατιωτικών των
Ενόπλων Δυνάμεων δύναται να απο-
σπώνται με αίτησή τους, κατά παρέκκλι-
ση των διατάξεων της κείμενης νομο-
θεσίας, σε εκπαιδευτική μονάδα της πό-
λης όπου βρίσκεται η έδρα της στρατιω-
τικής μονάδας ή σε εκπαιδευτική μονά-
δα που απέχει έως είκοσι (20) χιλιόμε-
τρα από τη στρατιωτική μονάδα που
υπηρετεί ο/η σύζυγος στη μονάδα αυτή.
Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος υπηρε-
τεί σε νησί, η κατά το προηγούμενο
εδάφιο απόσπαση δεν μπορεί να διε-
νεργείται εκτός νησιού.

2. Για την εφαρμογή της παρ. 1 ως
στρατιωτική μονάδα νοείται η στρατιω-
τική εγκατάσταση όπου υπηρετεί πραγ-
ματικά ο/η στρατιωτικός.»

Δηλαδή, η επέκταση του επιδόματος
των 100 ευρώ δεν αφορά τα Σώματα
Ασφαλείας που απασχολούν στελέχη
τους στις προαναφερόμενες περιοχές

και δε δίδει κατά - σκανδαλώδη τρόπο
- τη δυνατότητα αντίστοιχης συνυπηρέ-
τησης των συζύγων στελεχών των Ενό-
πλων Δυνάμεων με τα όμοια των Σωμά-
των Ασφαλείας. Όπως πληροφορηθήκα-
με παρακολουθώντας τη συζήτηση στην
Ολομέλεια της Βουλής, ούτε λίγο ούτε
πολύ για την απαράδεκτη αυτή διάκριση
ευθύνονται τα συναρμόδια Υπουργεία,
όπως ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Αμύ-
νης, απάντησε στα εύλογα ερωτήματα
των κομμάτων της αντιπολίτευσης!

Ως Ομοσπονδίες καταγγέλλουμε αυτή
τη συμπεριφορά της Κυβέρνησης, η
οποία σημειωτέον τείνει να γίνει καθε-
στώς, άλλα να λέει και να πράττει το ΥΕ-
ΘΑ και άλλα τα άλλα συναρμόδια
Υπουργεία, ειδικά όταν νομοθετούν για
οικονομικά θέματα των Ενόπλων Δυνά-
μεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Καλούμε, τις Φυσικές και Πολιτικές
Ηγεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων και των
Σωμάτων Ασφαλείας να αναλάβουν τις ευ-
θύνες τους και να σταματήσουν τη σκαν-

δαλώδη, διχαστική και απαξιωτική τακτική
τους έναντι των ενστόλων. Επίσης, καλού-
με τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη
και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
άμεσα, να συστήσουν επιτροπές για την
επέκταση του ως άνω επιδόματος στα Σώ-
ματα Ασφαλείας και τη χορήγηση του πα-
ραπάνω δικαιώματος συνυπηρέτησης σε
αυτά, στις οποίες πρέπει να συμμετέχουν
εκπρόσωποι των εργαζομένων.

Τέλος, τους προειδοποιούμε ότι η
προσπάθειά τους να μας αποπροσανα-
τολίσουν με την ικανοποίηση επί μέρους
υπαρκτών και δίκαιων αιτημάτων, θα
πέσει στο κενό.

Ο αγώνας μας για να πράξουν το
οφειλόμενο χρέος τους απέναντι στα
Σώματα Ασφαλείας συνεχίζεται αμεί-
ωτος, απαιτώντας την άμεση συμμόρ-
φωση της κυβέρνησης στις αποφάσεις
του ΣτΕ για την αποκατάσταση όλων
των μισθολογικών αδικιών όλων των
ενστόλων, όπως αυτές έχουν θεσμοθε-
τηθεί με παλιά και νέα μνημόνια.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ4

Θέατρο του παραλόγου από το Βήμα της Βουλής
STOP στη σκανδαλώδη, διχαστική και απαξιωτική τακτική της Ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

Την έντονη αντίδρασή της εκφράζει η Ένω-
ση Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων
για τις μετακινήσεις αστυνομικού προσω-

πικού διότι το τελευταίο χρονικό διάστημα πα-
ρατηρείται καταστρατήγηση των διατάξεων του
Π.Δ. που αφορά τον χρόνο εργασίας των συνα-
δέλφων, που καλούνται να συγκροτήσουν την
Διμοιρία Υποστήριξης της Δ.Α. Τρικάλων, καθώς
και αυτών που υπηρετούν στην Ο.Π.Κ.Ε. Τρικά-
λων. Όπως επισημαίνει το σωματείο, «κεκτημένα
ετών, Νόμοι και Προεδρικά Διατάγματα παρα-
βιάζονται πίσω από δήθεν έκτακτα γεγονότα.
Συγκεκριμένα, εν έτη 2018 για προγραμματι-
σμένες εκδηλώσεις στην Θεσσαλονίκη, ενημε-
ρώνεται το προσωπικό που στελεχώνει την Δι-
μοιρία Υποστήριξης της Δ.Α. Τρικάλων, την Δευ-
τέρα 02-07-2018 και ώρες απογευματινές, ότι
την επομένη το πρωί αναχωρεί, για εκτέλεση
Υπηρεσίας στην Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης την ίδια
ημέρα. Επίσης, μία (1) ομάδα Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύ-
θυνσής μας βρίσκεται αυτή την στιγμή στην Δ.Α.

Κέρκυρας και εκτελεί 8ωρη υπηρεσία στην Λευ-
κίμμη, θέλοντας και άλλες τρείς (3) ώρες χρόνο
μετάβασης και επιστροφής.

Κανείς όμως δεν έλαβε υπόψη ότι ο Ν. Τρι-
κάλων διανύει τουριστική σεζόν και αυτή την πε-
ρίοδο στην περιοχή των Ι.Μ. Μετεώρων- Καλαμ-
πάκας, η αυξημένη Αστυνομική παρουσία θεω-
ρείται επιβεβλημένη, κανείς δεν έλαβε υπόψη ότι
στον Ν. Τρικάλων λειτουργεί Κατάστημα Κράτη-
σης Τρικάλων με τρείς (3) σοβαρές αποδράσεις
τα τελευταία έτη, κανείς δεν έλαβε υπόψη ότι εν
μέσω θερινής περιόδου λαμβάνονται οι προ-
γραμματισμένες άδειες του Αστυνομικού προ-
σωπικού και ότι μεγάλος αριθμός συναδέλφων
βρίσκεται ήδη αποσπασμένος σε παραμεθόριες
περιοχές (Έβρος– Νησιά) για την αντιμετώπιση
των μεταναστευτικών ροών, κανείς δεν έλαβε
υπόψη ότι οι Αστυνομικοί είναι και αυτοί ΑΝ-
ΘΡΩΠΟΙ και έχουν οικογένειες και υποχρεώσεις
απέναντι σε αυτές, μεταφέροντας πίεση στις οι-
κογένειες τους και αδυναμία οικογενειακού και

προσωπικού προγραμματισμού. 
Η υπηρεσιακή πίεση μέρα με την ημέρα αυξά-

νεται και ξαφνικές μετακινήσεις συνάδελφων για
εκτός έδρας εκτέλεση υπηρεσίας χωρίς τον προ-
απαιτούμενο χρόνο ανάπαυσης έχουν δυστυχώς
γίνει μέρος της καθημερινότητας και οι συνά-
δελφοι που μένουν πίσω στην έδρα του Νομού
επωμίζονται το υπηρεσιακό βάρος των μετακι-
νούμενων με ότι αυτό συνεπάγεται τινάζοντας
στον αέρα όχι πλέον την εβδομαδιαία ανακοίνω-
ση υπηρεσίας αλλά την ημερήσια.

Επειδή οι αλλεπάλληλες μετακινήσεις έχουν
εξουθενώσει τους συναδέλφους και δημιουρ-
γούν κρίση στις οικογένειές τους, η Ένωση μας
δηλώνει παρούσα, δίπλα στους συναδέλφους
που καλούνται να επιτελέσουν το καθήκον τους,
τονίζοντας για άλλη μια φορά ότι τα κοινωνικά
προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται δια της Αστυ-
νομίας, στις «πλάτες και το φιλότιμο» των συ-
ναδέλφων. «Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ».

Από την πλευρά της, η Ομοσπονδία απευθύν-
θηκε εγγράφως στο Αρχηγείο της Ελληνικής
Αστυνομίας τονίζοντας ότι συνεχίζονται οι παρα-
λείψεις από την πλευρά της Διοίκησης στον το-
μέα, που άπτεται των μετακινήσεων του αστυνο-
μικού προσωπικού. «Η όποια επίκληση περί δη-
μοσίου συμφέροντος και έκτακτων υπηρεσιακών
αναγκών, σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί
και δεν επιτρέπεται να υπερκεράσει τη βούληση
του νομοθέτη. Παρακαλείσθε λοιπόν, να αναθε-
ωρήσετε άμεσα το δόγμα της προληπτικής αστυ-
νόμευσης ανά την Επικράτεια, δίνοντας έμφαση
στον πραγματικό προσδιορισμό των λέξεων
«εκτάκτων αναγκών», διότι πολλάκις παρατηρεί-
ται στον χαρακτηρισμό αυτό, ένας υπέρμετρος
πλεονασμός από τις κατά τόπους Διευθύνσεις
Αστυνομίας.

Εάν οι ανάγκες αστυνόμευσης επιβάλλουν κάτι
αντίστοιχο, τότε ομοίως επιβάλλεται και από την
πλευρά του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
η αμφίδρομη σχέση με την κανονικότητα».

Αναθεωρήσετε άμεσα το δόγμα της προληπτικής αστυνόμευσης

Οσοι επιβουλεύονται και προσπαθούν να ωθήσουν
στην εξαχρείωση την ανθρώπινη υπόσταση και αξιο-
πρέπεια των συναδέλφων μας, θα βρεθούν απέναντι

στην συνδικαλιστική οργή και όπου αυτή δυνητικά ξεσπά-
σει, με αποδέκτες όλους τους καθ’ ύλην υπευθύνους και σε
όποιο βαθμό της ιεραρχίας αυτοί βρίσκονται.

«Το αίσχος της Ζακύνθου» και οι τρισάθλιες συνθήκες
διαμονής των αστυνομικών που αποσπώνται στο νησί
προς αντιμετώπιση εποχιακών αναγκών θα λάβει τέλος
οριστικά και αμετάκλητα, βραδινές ώρες της σήμερον, εί-
τε το θέλουν κάποιοι είτε όχι. Επειδή κρίνονται ανεπαρ-
κείς και επικίνδυνοι για τη διαχείριση τόσο σοβαρών και
ευαίσθητων ζητημάτων, εμείς οφείλουμε ως Ομοσπονδία
να αποτρέψουμε τους επικίνδυνους χειρισμούς αυτών
των ηγετίσκων.

Στις πλάτες των συναδέλφων μας ουδείς οφείλει να
ασελγεί και εάν κ.κ. Αξιωματικοί δεν βρείτε άμεσα εσείς
τον υπαίτιο αυτού του αίσχους, τότε θα τον αναδείξουμε
εμείς. Εσείς μπορεί να κρύβεστε στα γραφεία σας, αλλά

οι υφιστάμενοί σας από πουθενά δεν προβλέπεται ότι
πρέπει να διαμένουν σε γιαπιά και παραπήγματα.

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό - ντοκουμέντο της
ντροπής, που παραπέμπει στην εποχή της πάλαι ποτέ
«Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής», που προφανώς
κάποιοι κακόβουλοι ακόμα νοσταλγούν εις βάρος των
Αστυνομικών Υπαλλήλων.

Τους έστειλαν να διαμένουν σε γιαπιά και παραπήγματα…

ΝέαΑστυνομία Ιούνιος-Ιούλιος 2018
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Την έντονη αντίδραση της Ομο-
σπονδίας προκάλεσαν οι μεθο-
δεύσεις για περικοπές στα μερί-

σματα που χορηγεί το ΜΤΣ. Όπως είχα-
με γράψει και στο προηγούμενο τεύχος
της Νέας Αστυνομίας, ως Π.Ο.ΑΣ.Υ. εί-
χαμε συγκαλέσει ευρεία σύσκεψη συν-
δικαλιστικών φορέων στα γραφεία μας,
θέτοντας καίρια ερωτήματα.

Μετά τις υπ’ αριθ. 505/4/12 από
27-06-2018 και 505/4/12-α από
02-07-2018 ανακοινώσεις, αντιπρο-
σωπεία της Ομοσπονδίας μας, αποτε-
λούμενη από τον Πρόεδρο κ. Γρηγόριο
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ και Αντιπρόεδρο κ. Βα-
σίλειο ΠΑΝΤΑΖΗ, συναντήθηκε στις 2-
07-2018, βραδινές ώρες, διαδοχικά με
τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών,
κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ και με τον Προϊστά-
μενο ΓΔΟΕΣ Υποστράτηγο κ. Αναστάσιο
ΜΑΝΙΑΤΗ, τον Διευθυντή της Διεύθυν-
σης Οικονομικών Ταξίαρχο κ. Χαρά-
λαμπο ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ και με τον Νομι-
κό Σύμβουλο του Υπουργείου κ. Γεώρ-
γιο ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ, όπου συζητήθηκαν
εκτενώς οι επιχειρούμενες μειώσεις στο
Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ).

Ειδικότερα, αναπτύξαμε αναλυτικά και
με παραδείγματα στον κ. Υπουργό τις
παραπάνω μειώσεις που αφορούν, τόσο
αυτούς που συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι
την 31-12-2016, όσο και αυτούς που
συνταξιοδοτήθηκαν και θα συνταξιοδο-
τηθούν μετά την 01-01-2017, επιση-
μαίνοντάς του ότι η τροπολογία – προ-
σθήκη επηρεάζει αρνητικά και άμεσα
(01-09-2018) την πλειοψηφία του
Σώματος, ήτοι αυτούς που αποστρατεύ-
τηκαν ή προτίθενται να αποστρατευ-
τούν. Επίσης, τον ενημερώσαμε για τις
αποφάσεις που πάρθηκαν στην πρό-
σφατη ευρεία σύσκεψη, μεταξύ εν ενερ-
γεία και εν αποστρατεία Αστυνομικών
και Στρατιωτικών, δίδοντας έμφαση
στην απόφαση που αφορά την απόσυρ-
ση της τροπολογίας.

Από την πλευρά του ο κ. Υπουργός,
μας γνώρισε ότι το θέμα είναι σοβαρό,
έχει δώσει εντολή στο Επιτελείο του να
αποτυπωθεί η πλήρης εικόνα από την εν
λόγω τροπολογία και ότι μέχρι τώρα δεν
έχει τεθεί η υπογραφή του στην σχετική
τροπολογία. Επίσης, μας έκανε σαφές
ότι, εφόσον προκύπτουν μειώσεις στα
στελέχη που αποστρατεύτηκαν ή θα
αποστρατευτούν από την Ελληνική
Αστυνομία, αλλά και από τον Στρατό
Ξηράς, δεν προτίθεται να υπογράψει.

Στη δεύτερη συνεχόμενη συνάντηση
με τους υπηρεσιακούς παράγοντες και
τον νομικό σύμβουλο, αναπτύχθηκαν
επίσης αναλυτικά και με παραδείγματα
οι παραπάνω μειώσεις, εκφράζοντας τη
δυσαρέσκειά μας στους προαναφερό-
μενους παράγοντες για την τακτική που
ακολουθήθηκε κατά την εισαγωγή της
εν λόγω τροπολογίας, αρχικά τον Απρί-
λιο του 2018 και τονίσαμε την ανα-
γκαιότητα εύρεσης εναλλακτικών λύσε-
ων για τυχόν εξοικονόμηση χρημάτων

από την πλευρά του Ταμείου μας.
Οι υπηρεσιακοί παράγοντες από την

πλευρά τους, αποδέχθηκαν και συμφώ-
νησαν με τις τοποθετήσεις μας, λέγον-
τας ότι το πρόβλημα με το Μετοχικό Τα-
μείο Στρατού είναι διαχρονικό, στόχος
όλων μας είναι να παραμείνει αυτό βιώ-
σιμο ώστε να συνεχίσει να δίδει μέρισμα
ανεμπόδιστα. Επίσης, μας γνώρισαν ότι
θα επικαιροποιήσουν τα δεδομένα τους
και θα προκαλέσουν συναντήσεις με
τους αντίστοιχους επιτελείς του Υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας, αλλά ενδεχομέ-
νως και του Ταμείου. Η Ομοσπονδία
μας, συνεχίζει τις πιέσεις για την απο-
φυγή των περαιτέρω μειώσεων στο Με-
τοχικό Ταμείο Στρατού και ανάλογα με
τις εξελίξεις, θα κλιμακώσει τις ενέργει-
ές της. Παραμένουμε σταθερά δίπλα
στους εν ενεργεία και εν αποστρατεία
συναδέλφους μας.

Σύσκεψη στα γραφεία της ΠΟΑΣΥ
Να σημειώσουμε επίσης ότι η απαρά-

δεκτη τροπολογία είχε αποσυρθεί για
πρώτη φορά τον Απρίλιο μετά από τις
έντονες αντιδράσεις μας. Η Ομοσπον-
δία αναγκάστηκε να επανέλθει προκει-
μένου να καταγγείλει την «ακατανόητη»
συμπεριφορά της Κυβέρνησης, συγκα-
λώντας σύσκεψη στα γραφεία της την
29η Ιουνίου 2018. Στην πρόσκληση
ανταποκρίθηκαν και συμμετείχαν ο Αν-
τιπρόεδρος Οικονομικών της Πανελλή-
νιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτι-
κών (ΠΟΜΕΝΣ) κ. Κων/νος ΧΑΤΖΗΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΥ, ο Πρόεδρος της Ένωσης
Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού
(ΕΑΑΣ) κ. Βασίλειος ΡΟΖΗΣ, μέλος ΔΣ
ΜΤΣ, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ) κ.
Βασίλειος ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ και ο κ.
Δημήτριος ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ, ο Γενικός
Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Αξιωματικών Αστυνομίας (ΠΟΑΞΙΑ)
κ. Ανδρέας ΒΕΛΛΙΟΣ, ο Πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων
Σωμάτων Ασφαλείας (ΠΟΑΣΑ) κ. Ευάγ-
γελος ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ και ο Πρό-
εδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού
Σώματος (ΠΟΕΥΠΣ) κ. Δημήτριος ΣΤΑ-
ΘΟΠΟΥΛΟΣ.

Εισαγωγικά, ο Πρόεδρος της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ
και ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών της

Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Βασίλειος ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ενημέρωσαν αφενός για το ιστορικό της
επίμαχης τροπολογίας, αφετέρου δε για
τις επισταμένες προσπάθειες της Ομο-
σπονδίας μας να ζητήσει ουσιαστικές
απαντήσεις από τον πρόεδρο του ΜΤΣ
και την αρμόδια Διεύθυνση (ΓΔΟΣΥ) του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και
από την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της
Ελληνικής Αστυνομίας, σε ερωτήματα
όπως: α) για ποιο λόγο επανέρχεται η
επίμαχη τροπολογία και μάλιστα χωρίς
διάλογο με τους φορείς εκπροσώπησης
των μετόχων και μερισματούχων του
Ταμείου, β) αν έχουν γίνει νέες αναλο-
γιστικές μελέτες αφού πρόκειται για μια
παλιά πρόταση που χρονολογείται από
το 2011 και επιχειρείται να εφαρμοστεί
σήμερα, καίτοι έχουν αλλάξει τα μισθο-
λογικά –βαθμολογικά δεδομένα, γ) ποια
η σκοπιμότητα της εμμονής στην εφαρ-
μογή της, πόσω μάλλον δε, όταν οι μι-
σθολογικοί βαθμοί του Αρχιλοχία και
Ταξιάρχου δεν υφίστανται από 01-01-
2017, λόγω έναρξης του νέου μισθο-
λογίου που ορίζει μισθολογικά κλιμάκια
και όχι μισθολογικούς βαθμούς, δ) αν
έχουν υπολογιστεί και ποιες είναι οι επι-
πτώσεις που θα επιφέρει στους πρώην
και νυν αστυνομικούς - μερισματού-
χους του ΜΤΣ, που αποτελούν και την
πλειοψηφία του Ταμείου, εν αντιθέσει
με την αιτιολογική έκθεση, στην οποία
αναφέρονται ως «ορισμένα» στελέχη
της Ελληνικής Αστυνομίας και ε) για
ποιο λόγο, στην αιτιολογική έκθεση,
παραπλανητικά και λανθασμένα ανα-
γράφεται η μη ύπαρξη μειώσεων επί των
καταβαλλόμενων μερισμάτων, όταν αυ-
τές είναι ορατές δια γυμνού οφθαλμού.

Αφού ακολούθησε σε βάθος συζήτηση
για το επίμαχο αυτό ζήτημα, αλλά και για
τα γενικότερα προβλήματα που αντιμε-
τώπισε στο παρελθόν και εξακολουθεί να
αντιμετωπίζει το ΜΤΣ, εξαιτίας λανθα-
σμένων ενεργειών και παραλείψεων,
αποφασίστηκαν από τους υπογράφοντες
τα εξής: i) η ύπαρξη μειώσεων (από
90,00€ έως 330,00€ περίπου, ετησίως)
στην παραπάνω τροπολογία, τόσο στα
μερίσματα που έχουν ήδη κανονιστεί μέ-
χρι την 31-12-2016 με τους μισθολο-
γικούς βαθμούς 1/2, 2/3 & ολόκληρο
Συνταγματάρχη (Αστυνομικού Διευθυντή)
και 1/3, 2/3 & ολόκληρο Ταξιάρχου,
(καταληκτικοί μισθολογικοί βαθμοί των

διοικητικών βαθμών της Ελληνικής
Αστυνομίας: Αστυφύλακα, Αρχιφύλακα,
Ανθυπαστυνόμου και όλων των Αξιωμα-
τικών ΤΕΜΑ & ν.3686/2008, καθώς και
μισθολογικοί βαθμοί Αξιωματικών ΣΑΕΑ
από τους διοικητικούς βαθμούς του
Αστυνόμου Α΄ έως και του Ταξιάρχου,
ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας), όσο και
στα μερίσματα που θα προκύψουν από
01-01-2017 για την πλειοψηφία των
συναδέλφων που ανήκουν στις κατηγο-
ρίες Β και Γ του νέου μισθολογίου, κα-
θώς και μέρος της Α κατηγορίας αυτού,
ii) η άμεση απόσυρση της τροπολογίας
αυτής από όλους τους υπογράφοντες,
προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συζητή-
σουν επί της ουσίας το όλο θέμα συμμε-
τέχοντας στο πρώτο προγραμματισμένο,
αν όχι σε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο,
του ΜΤΣ, το αμέσως προσεχές διάστημα,
iii) η πραγματοποίηση παραστάσεων δια-
μαρτυρίας στα εμπλεκόμενα Υπουργεία
και το Ταμείο και iv) η διεύρυνση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του ΜΤΣ με εισα-
γωγή εκπροσώπων εργαζομένων εν
ενεργεία αστυνομικών, προκειμένου να
μην παρατηρούνται τέτοιου είδους φαι-
νόμενα και να υπάρχει ζύμωση σε όλα τα
επίπεδα.

Στόχος των Ομοσπονδιών μας είναι η
διασφάλιση των συμφερόντων όλων
των μετόχων - μερισματούχων και όχι
η εκ του πονηρού ρύθμιση στο όνομα
του δήθεν εκσυγχρονισμού της λει-
τουργίας του Ταμείου και της εξοικονό-
μησης δαπανών, όταν είναι γνωστό ότι
δεν έχουν ληφθεί οι αναγκαίες πρωτο-
βουλίες για την είσπραξη θεσμοθετημέ-
νων πόρων που θα μπορούσαν να επι-
φέρουν πολλαπλάσια οφέλη για το Τα-
μείο και το σύνολο των μερισματούχων
αυτού, ενώ η Κυβέρνηση έχει ψηφίσει
επιπλέον μειώσεις στις κύριες συντάξεις
από 01-01-2019 και μείωση του αφο-
ρολόγητου από 01-01-2020.

Και ενώ είχαμε δημοσιοποιήσει τις
θέσεις μας αμέσως μετά την ευρεία σύ-
σκεψη των Ομοσπονδιών, η Ηγεσία του
Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, στις 4
Ιουλίου 2018, επιχείρησε να εισαγάγει
την ίδια τροπολογία προς συζήτηση και
ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής,
με συνοπτικές διαδικασίες. Κατόπιν
τούτων, οι Ομοσπονδίες αποφάσισαν να
ζητήσουν:

1) Συναντήσεις με τα πολιτικά κόμ-
ματα και τους αρμόδιους φορείς προ-
κειμένου να ενημερώσουν επακριβώς
για τις παρατηρήσεις τους επί της απο-
συρθείσης τροπολογίας και να κατα-
στήσουν σαφές σε όλους ότι δεν θα
ανεχθούν οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή
απόφαση που θα καταστρατηγεί τα
συμφέροντα των μερισματούχων του
ΜΤΣ.

2) Άμεση σύγκληση έκτακτου διευρυ-
μένου ΔΣ του ΜΤΣ, όπου θα κατατεθούν
οι απόψεις όλων των ενδιαφερομένων
πλευρών με σκοπό την δίκαιη και τίμια
αντιμετώπιση του θέματος που προέκυ-
ψε και την εκ νέου επικαιροποίηση της
προηγούμενης Απόφασης του ΔΣ του
ΜΤΣ.

3) Συμμετοχή στα ΔΣ των Μετοχικών
Ταμείων εκπροσώπων των εν ενεργεία
μετόχων, ώστε να γνωρίζουν τα τεκται-
νόμενα πριν την λήψη τελεσίδικων Απο-
φάσεων.

Όσο για τις προσπάθειες του Υπουρ-
γού Εθνικής Αμύνης κ. Πάνου ΚΑΜΜΕ-
ΝΟΥ να εμπλέξει από το Βήμα της Βου-
λής τους συνδικαλιστές της Ελληνικής
Αστυνομίας και να αφήσει υπονοούμενα
για τις αντιδράσεις μας, επαναλαμβά-
νουμε ότι το αγωνιστικό μας μέτωπο εί-

ναι ενιαίο και αδιαίρετο. Ας λάβουν όλοι
λοιπόν υπόψη τους τις προτάσεις μας
και ας αποδεχθούν ως δίκαια τα αιτή-
ματά μας, αντί να προσπαθούν να δι-
καιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.

Δώστε μας τα εισηγητικά σας
Τέλος, να σημειώσουμε ότι η Ομο-

σπονδία απευθύνθηκε στον Αρχηγό της
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ.
Κωνσταντίνο Τσουβάλα και ζήτησε «αν-
τίγραφο των θέσεων – προτάσεων σας
αναφορικά με την εισαγωγή του βαθμού
του Αρχιλοχία και του Ταξιάρχου, αλλά
και για την αντιστοιχία μεταξύ μεριδίων
και νέων μισθολογικών κλιμακίων,
όπως αυτά προκύπτουν από τις διατά-
ξεις του ν. 4472/2017. Στο πλαίσιο της
πλήρους και διαφανούς εικόνας του
παραπάνω ζητήματος, παρακαλούμε
όπως τα χορηγηθέντα αντίγραφα αφο-
ρούν, τόσο τις θέσεις – προτάσεις σας
που σχετίζονται με την τροπολογία του
Απριλίου 2018, όσο και αυτές που συν-
δέονται με την ανωτέρω πρόσφατη τρο-
πολογία».

Όλο το χρονικό της δράσης της Ομοσπονδίας για να αποτρέψουμε νέες περικοπές των μερισμάτων του ΜΤΣ

Ν. Τόσκας - Δέσμευση στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.:
«Δεν υπογράφω περικοπές»
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Με τη συμβολή της Π.Ο.ΑΣ.Υ. 

Με «άρωμα» Π.Ο.ΑΣ.Υ. τελέστηκε
φέτος ο αγιασμός στις παιδικές
εξοχές της Ελληνικής Αστυνο-

μίας, στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, αφού
η διοίκηση του Ιδρύματος, τίμησε την
Ομοσπονδία μας απονέμοντας τιμητικές
πλακέτες στον πρόεδρο κ. Γρηγόρη Γε-
ρακαράκο, στον γενικό γραμματέα κ.
Γιώργο Παπατσίμπα και στον εκπρό-
σωπό μας στο ΔΣ του Ιδρύματος κ.
Λάμπρο Μητσικό.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρου-
σία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου
Τσουβάλα, στις 29 Ιουνίου 2018, με
αφορμή τη επίσημη έναρξη της φετινής
λειτουργίας των κατασκηνώσεων. Τους
προσκεκλημένους υποδέχθηκε ο Προ-
ϊστάμενος του Κλάδου Οικονομοτεχνι-
κών και Πληροφορικής του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας και Πρό-
εδρος του Ιδρύματος «Εξοχές Ελληνικής

Αστυνομίας», Υποστράτηγος Παναγιώ-
της Ντζιοβάρας και ο Διευθυντής του
Ιδρύματος, Αστυνομικός Διευθυντής
Γεώργιος Μπακαλάρος, ενώ στην τελε-
τή του αγιασμού χοροστάτησε ο Πανο-
σιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης - Ταξίαρ-
χος Νεκτάριος Κιούλος.

Στον χαιρετισμό του, ο Αρχηγός της
Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος
Κωνσταντίνος Τσουβάλας, αναφέρθηκε
στο εξαιρετικό έργο που επιτελείται στις
παιδικές κατασκηνώσεις του Σώματος,
υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων: «(…)
μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν,
και μια έστω απλή ματιά γύρω μας σή-
μερα, αρκούν για να αντιληφθούμε όχι
μόνο το εξαιρετικό έργο που τα τελευ-
ταία χρόνια έχει επιτελεστεί σ’ αυτόν
εδώ το χώρο αλλά και το πώς το όραμα,
το μεράκι και η προσπάθεια ορισμένων
ανθρώπων μπόρεσαν, ακόμη και σε μία
περίοδο οικονομικής κρίσης και περιο-

ρισμένων επιλογών, ν’ αλλάξουν την ει-
κόνα, ν’ αναβαθμίσουν την ποιότητα, να
μετατρέψουν έναν συμβατικό κατασκη-
νωτικό χώρο σ’ έναν πραγματικό πολυ-
χώρο εκδηλώσεων, σ’ έναν χώρο ανοι-
χτό για ολόκληρη την αστυνομική οικο-
γένεια, σε σημείο αναφοράς τόσο για τα
παιδιά των συναδέλφων όσο και για
τους ίδιους, τους εν ενεργεία και εν
αποστρατεία συναδέλφους (…) Ο αριθ-
μός των φιλοξενουμένων παιδιών από
650-700 πριν λίγα χρόνια και 1.400
πέρυσι, θα ξεπεράσει κατά τη φετινή
κατασκηνωτική περίοδο τα 1.600, ενώ
οι αιτήσεις φιλοξενίας γονέων συνα-
δέλφων από 300 περίπου (297 ακριβέ-
στερα) πέρυσι έχουν υπερβεί τις 500
(520 συγκεκριμένα) για την τρέχουσα
κατασκηνωτική περίοδο.

Δε μπορώ, λοιπόν, αγαπητές και αγα-
πητοί συνάδελφοι και φίλοι, παρά να εκ-
φράσω τη χαρά και την ικανοποίησή μου

για την εξέλιξη αυτή. Ούτε μπορώ να
αποδώσω, στην ψυχή και την αντίληψή
μου, την παρουσία σας εδώ, τη δική σας
και των παιδιών σας, παρά μόνον ως
ανταπόδοση στην προσπάθεια όλων
όσοι συνέβαλαν στο να εξελιχθεί αυτός
ο χώρος σ’ αυτό που είναι σήμερα. Πρό-
κειται, αναμφίβολα, για μια δίκαιη και
αμοιβαία ανταποδοτική σχέση (…) Ο χώ-
ρος αυτός είναι απολύτως ανθρωποκεν-
τρικός. Είναι ένας χώρος φτιαγμένος για
τον άνθρωπο, προσανατολισμένος στις
ανάγκες του ανθρώπου· προορισμένος
να εξασφαλίζει το δικαίωμα των παιδιών
μας στη χαρά και την αμεριμνησία, των
συναδέλφων στην ολιγοήμερη, έστω,
διαφυγή από το άγχος της καθημερινό-
τητας, των επισκεπτών στη φιλοξενία σε
ευπρεπές και ευχάριστο περιβάλλον.
Ωστόσο, οι στόχοι μας, οι προσδοκίες
μας γι’ αυτόν το χώρο δεν έχουν εξαντ-
ληθεί. Πάντοτε υπάρχουν, πάντοτε θα

υπάρχουν πράγματα να γίνουν, πάντοτε
θα υπάρχουν περιθώρια αναβάθμισης
του καλού σε καλύτερο».

Κλείνοντας το χαιρετισμό του, ο κ.
Αρχηγός αναφέρθηκε ονομαστικά σε
όλους όσοι συνέβαλαν στην αναβάθμι-
ση και την προοπτική αυτού του χώρου,
συνεργάστηκαν μεταξύ τους και υπηρέ-
τησαν με ζήλο την προσπάθεια για την
υλοποίησή τους, καθώς και στους προ-
έδρους και τα μέλη των πρωτοβάθμιων
και δευτεροβάθμιων Συνδικαλιστικών
Φορέων του προσωπικού του Σώματος
που στήριξαν και στηρίζουν την προ-
σπάθειά μας.

Παραλαμβάνοντας τις τιμητικές πλα-
κέτες τόσο ο πρόεδρος όσο και ο γενι-
κός γραμματέας της Ομοσπονδίας κ.κ.
Γερακαράκος και Παπατσίμπας ευχαρί-
στησαν το ίδρυμα για το κοινωνικό έργο
που προσφέρει στην αστυνομική οικογέ-
νεια, ενώ ο εκπρόσωπός μας στο ΔΣ του

Τιμητικές πλακέτες του Ιδρύματος «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας» στην Ομοσπονδία μας 
για την ουσιαστική στήριξή της στο θεσμό των παιδικών κατασκηνώσεων και όχι μόνο

Θεσμοθετήθηκε η πρότασή μας 
για την αποζημίωση των δόκιμων

αλλά παραμένει το πρόβλημα με το π.δ. για τα οδοιπορικά

Θέματα που αφορούν, το μεν πρώτο αμιγώς
την Ελληνική Αστυνομία, το δε δεύτερο τα
Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνά-

μεις, ρυθμίζονται με νομοθετική ρύθμιση που κα-
τατέθηκε στις 9 Ιουλίου 2018,από το Υπουργείο
Οικονομικών σε Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, με τίτλο «Ασφαλιστικές και συντα-
ξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλω-
της εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των ερ-
γαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων
και άλλες διατάξεις». 

Ειδικότερα, με την παράγραφο 1.α. της προ-
αναφερόμενης τροπολογίας, δίδεται στην Κυβέρ-
νηση επιπλέον προθεσμία εννέα (9) μηνών για
την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που θα
καθορίζει εκ νέου το ύψος, τους όρους και τις
προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακί-

νησης εσωτερικού και της αποζημίωσης εκπαί-
δευσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
και των Σωμάτων Ασφαλείας. Επισημαίνεται ότι,
η έκδοση του παραπάνω προεδρικού διατάγματος
ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του κε-
φαλαίου Β΄ της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρ-
θρου 2 του ν.4336/2015 (Α' 94), στο πλαίσιο
της αρχής της ίσης μεταχείρισης όλου του φάσμα-
τος των υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα και είχε
ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης το τέλος Σε-
πτεμβρίου 2016. Δυστυχώς, η εν λόγω προθεσμία
παρατάθηκε από την Κυβέρνηση, αναδεικνύοντας
την αδυναμία και την έλλειψη συντονισμού στην
έκδοση αυτού, αρχικώς μέχρι την 30-06-2017
με το άρθρο 62 του ν.4430/2016 (Α' 205) και
εν συνεχεία μέχρι την 30-06-2018 με την παρ.6
του άρθρου 36 του ν.4484/2017 (ΑΊ10). Σήμε-
ρα, με την τροπολογία αυτή, παρατείνεται εκ νέου

- σκανδαλωδώς και εις βάρος των στελεχών των
Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων – η
προαναφερόμενη παράταση και συγκεκριμένα μέ-
χρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2018. Η δε αιτιολο-
γία της παράτασης ξεπερνά κάθε προηγούμενο
αντίστοιχης νομοθετικής ρύθμισης, αφού στη
σχετική έκθεση αναφέρει ότι: «για την έκδοση του
σχετικού Προεδρικού Διατάγματος δεν επαρκεί το
διάστημα που προβλέπεται σήμερα», δηλαδή για
την έκδοσή του χρειάζονται τρία (3) και πλέον έτη.

Οι δόκιμοι
Επίσης, με την παράγραφο 1.β. της παραπάνω

τροπολογίας, αυξάνεται το όριο των ημερών με-
τακίνησης των Δόκιμων Αστυφυλάκων κατά 10
ημέρες (συνολικά 20), προς κάλυψη άμεσων
αναγκών, κατά τη πρακτική τους εκπαίδευση.

Τονίζεται ότι, το ως άνω πρόβλημα, αλλά και η

επίλυσή του, είχε αναδειχθεί και προταθεί, αντίστοι-
χα, από το προεδρείο της Ομοσπονδίας μας (σχε-
τικές οι 314/1/17 από 30-05-2017 &
605/5/17 από 13-07-2017 ανακοινώσεις μας),
στο πλαίσιο των γενικότερων προτάσεών μας για
την αναβάθμιση και την ανωτατοποίηση της εκπαί-
δευσης των σπουδαστών στις Αστυνομικές Σχολές.

Με την ως άνω τροπολογία επιλύεται το πρόβλη-
μα που είχε ανακύψει στην αποζημίωση των Δοκί-
μων Αστυφυλάκων κατά την πρακτική τους εκπαί-
δευση, όπως είχε αναδείξει η Ομοσπονδία, απαι-
τώντας την άμεση ρύθμισή του, ωστόσο τα υπόλοι-
πα θέματα τελούν σε εκκρεμότητα και δημιουργούν
εύλογα ερωτηματικά όσον αφορά τη σκοπιμότητα
της μη αντιμετώπισή τους στην παρούσα φάση.

Η αβεβαιότητα και η παραπομπή στο μέλλον
της διευθέτησής τους μόνο την εύρυθμη λειτουρ-
γία της Ελληνικής Αστυνομίας δεν εξυπηρετεί.



Ιδρύματος Λάμπρος Μητσικός αναφέρ-
θηκε στην κινεζική παροιμία «μια εικόνα
χίλιες λέξεις». Αυτό που βλέπετε σήμερα
εδώ, πρόσθεσε, είναι αποτέλεσμα της
συλλογικής προσπάθειας και της αγα-
στής συνεργασίας και του ζήλου της δι-
οίκησης και όλων των συναδέλφων που
υπηρετούν στις κατασκηνώσεις. Το απο-
τέλεσμα αυτό απορρέει από την αγάπη
τους για τα παιδιά μας. Αξίζουν επομέ-
νως πολλά συγχαρητήρια σε όλους και
ιδιαίτερα στον διοικητή του Ιδρύματος
που έχει αφιερώσει άπειρες εργατοώρες
για να είναι πάντα δίπλα στα παιδιά.

Επίσης, μιλώντας για τη συμβολή της
Ομοσπονδίας μας, ευχαρίστησε τον
πρόεδρό της κ. Γρηγόρη Γερακαράκο
για την εμπιστοσύνη που επιδεικνύει στο
πρόσωπό του και τόνισε ότι «η βράβευ-

ση δεν είναι προς το πρόσωπό μου αλλά
προς το συνδικαλιστικό μας κίνημα με
πρωτεργάτη την ΠΟΑΣΥ». Τέλος, αντα-
πέδωσε την τιμή που του έγινε, δωρί-
ζοντας την εικόνα της Αγίας Αικατερίνης
στον Διευθυντή του Ιδρύματος, Αστυ-
νομικό Διευθυντή Γεώργιο Μπακαλάρο.

Η προσφορά του Ιδρύματος
Χαιρετισμό απεύθυναν ακόμα ο Προ-

ϊστάμενος του Κλάδου Οικονομοτεχνι-
κών και Πληροφορικής και Πρόεδρος
του Ιδρύματος, Υποστράτηγος Πανα-
γιώτης Ντζιοβάρας και ο Διευθυντής
του Ιδρύματος, Αστυνομικός Διευθυντής
Γεώργιος Μπακαλάρος, ο οποίος πα-
ρουσίασε και το νέο έμβλημα του Ιδρύ-
ματος (το σήμα της Ελληνικής Αστυνο-
μίας συνδυασμένο με δύο χέρια, μια

αγκαλιά προστασίας και μέριμνας, που
χαρακτηρίζει τον ανιδιοτελή σκοπό του
Ιδρύματος και τρεις ανθρώπινες απει-
κονίσεις μέσα σε αγκαλιά, (δισυπόστατη
εικόνα που συμβολίζει αφενός μεν ότι
όλη η Αστυνομία είναι μία οικογένεια,
αφετέρου δε ότι υπάρχει μέριμνα όχι
μόνο για τον ίδιο τον Αστυνομικό αλλά
και για την οικογένειά του).

Ο κ. Μπακαλάρος, αναφέρθηκε στην
ομιλία του αναλυτικά για τις δράσεις του
Ιδρύματος, μέσω του Ειδικού Λογαρια-
σμού Αρωγής και του Λογαριασμού
Αρωγής Ορφανών Τέκνων καθώς και
των Παιδικών εξοχών όπου καθιερώθηκε
και ο θεσμός της φιλοξενίας οικογενειών
για τρίτη συνεχή χρονιά (από φέτος με
ένα σύστημα μοριοδότησης λαμβάνον-
τας υπόψη κυρίως κοινωνικά κριτήρια). 

Όπως είπε, ο θεσμός των Παιδικών
κατασκηνώσεων στην αστυνομία δια-
γράφει με συνέπεια μια πορεία 60 ετών
περίπου εφαρμόζοντας το αναφαίρετο
δικαίωμα των παιδιών για ξεκούραση
και παιχνίδι. 

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις υπο-
δομές και στα έργα που έχουν ήδη γίνει
αναβαθμίζοντας το εξαίρετο περιβάλλον
των κατασκηνώσεων, αλλά και σε αυτά
που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν
και αφορούν την ανακατασκευή και
ασφαλτόστρωση εσωτερικής οδού, μή-
κους 110 μέτρων, τη δημιουργία πεζό-
δρομου από το εστιατόριο ως τη θάλασ-
σα, μήκους περίπου 350 μέτρων, την
ανακατασκευή - επέκταση του Ιερού
Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, την
επέκταση του Αναψυκτηρίου της παρα-

λίας, τη δημιουργία αποδυτηρίων –
αποθηκών και άλλα έργα.

Τέλος, αναφέρθηκε στις συνθήκες
υγιεινής και ασφάλειας, εκφράζοντας
επίσης τις ευχαριστίες του στη Διεύθυν-
ση Υγειονομικού και το Κεντρικό Ιατρείο
Αθηνών για τη συνεργασία που έχουν
ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη δυ-
νατή παροχή υπηρεσιών υγείας στα παι-
διά μας.  Η φετινή κατασκηνωτική πε-
ρίοδος έχει το χαρακτηριστικό ότι αφιε-
ρώθηκε στην ευαισθητοποίησή μας για
την προστασία του περιβάλλοντος, στο
πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος
ανταποδοτικής ανακύκλωσης που
εφαρμόζει η Ελληνική Αστυνομία. 

Τα έσοδά του προορίζονται για την
στήριξη των ορφανών τέκνων του προ-
σωπικού του Σώματος.
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αναβαθμίζονται και οι Παιδικές Εξοχές 

Τις προτάσεις της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση των αστυνομικών
υπηρεσιών του νομού διαβίβασε η Ομοσπονδία μας

στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τό-
σκα. «Παρακαλούμε όπως, στο μέτρο του εφικτού οι προ-
τάσεις που υποβάλλονται με τα υπ’ αριθμ. 86/2018 &
88/2018 από 28-06-2018 & 03/07/2018 αντίστοιχα
έγγραφα της Πρωτοβάθμιας Οργάνωσής μας, τύχουν θε-
τικής έκβασης, καθόσον κινούνται στο πλαίσιο της λογι-
κής, που ως σκοπό έχουν οι προτάσεις αυτές, την παροχή

υψηλών υπηρεσιών ασφάλειας και αστυνόμευσης για την
ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας της Θεσ-
σαλονίκης.

Η ενίσχυση με αστυνομικό προσωπικό, καθώς και η
ίδρυση της υπηρεσίας φύλαξης ευπαθών στόχων, εκτιμά-
ται πως θα αμβλύνει το γενικότερο πρόβλημα αστυνόμευ-
σης όπως και της υποστελέχωσης των υπηρεσιών της
Γ.Α.Δ.Θ. Για αυτούς τους λόγους ζητούμε την άμεση θε-
σμική σας παρέμβαση προς την Φυσική μας Ηγεσία, ώστε
από κοινού να δοθεί μία ουσιαστική και πρόσφορη λύση».

Ενισχύστε τη Γ.Α.Δ.Θ. 
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Τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ.
Νικόλαο Τόσκα ενημέρωσε η Ομοσπονδία
μας για τις καταγγελίες της Ένωσης Αστυ-

νομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας και της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Κιλκίς αναφορικά με
κρούσματα απείθειας και απαξίωσης των διοι-
κούντων Αξιωματικών σε Διευθύνσεις Αστυνομίας
ανά την χώρα (Ξάνθη, Μαγνησία, Κιλκίς), προς
τα αιρετά στελέχη του συνδικαλιστικού κινήματος
και της αποστολής που απορρέει από το καθήκον
αυτό (Ν. 1264/1982) & (Ν. 2265/1994).

«Θα πρέπει να αντιληφθούν, οι κάκιστες αυτές
διοικήσεις ότι δεν μπορούν να εμπαίζουν τους
συναδέλφους μας, διατάσσοντας αποσπάσεις και
εξαναγκάζοντας αυτούς σε ιδία αποδοχή της
απόσπασης ή μετάθεσης σε πρότερο χρόνο, λίγο
πριν την συνεδρίαση του συμβουλίου μεταθέσε-
ων κατωτέρων σύμφωνα με το Π.Δ. 100/2003.

Ποια η σκοπιμότητα και ποια η σπουδή αυτών
των ενεργειών, όταν μάλιστα δεν συντρέχουν
απτοί υπηρεσιακοί και πειθαρχικοί λόγοι;

Ποια υπηρεσιακή ενέργεια δίνει το δικαίωμα
στην Διοίκηση, να μην αποδέχεται την παρουσία
των συνδικαλιστικών εκπροσώπων στις συγκεν-
τρώσεις της Υπηρεσίας;

Για ποιο λόγο οι χείριστες αυτές Διοικήσεις,

υπερβάλλουν του αξιώματός τους μη σεβόμενες
βασικές διατάξεις του Συντάγματος των Ελλήνων;

Η Ομοσπονδία μας, δεν θα ανεχθεί τέτοιου τύ-
που διώξεις και συμπλεγματικές αποφάσεις της
Διοίκησης, τονίζοντας κατηγορηματικά πως είτε
θέλουν είτε δεν θέλουν θα μάθουν να αποδέχον-
ται, να σέβονται και να συνεργάζονται με τις συν-
δικαλιστικές οργανώσεις.

Θα πρέπει κύριε Υπουργέ, να εμφυσήσετε αυ-
τές τις αρχές του εργασιακού δικαίου και σε πε-
ρίπτωση που διαπιστώσετε περί του αντιθέτου,
«να τραβήξετε αυτιά», εκδίδοντας μάλιστα και
σχετική Εγκύκλιο προς αυτό το σκοπό. Ομοίως
και η Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας,
να πράξει τα δέοντα, διότι η αντίδραση σύσσωμης
της συνδικαλιστικής οικογένειας θα είναι σφο-
δρότατη, σε τόπο και χρόνο όπου ουδείς μπορεί
να φανταστεί».

Ειδικότερα, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Μαγνησίας καταγγέλλει ότι Διοικητής Υπη-
ρεσίας 20 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του
συμβουλίου μεταθέσεων κάλεσε στο γραφείο του
δυο συναδέλφους συγκεκριμένης υπηρεσίας και
υποκαθιστώντας τις εργασίες του συμβουλίου,
τους ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας τους
προτείνοντάς τους να υποβάλλουν αίτηση μετά-

θεσης για άλλη υπηρεσία του νομού κλπ. Να ση-
μειωθεί ο ένας εκ των δυο συναδέλφων είναι μέ-
λος του ΔΣ της Ένωσης…

Εξάλλου, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Κιλκίς, σημειώνει ότι κατά την επίσκεψή της στο
γραφείο του Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος
Κιλκίς προκειμένου να τον ενημερώσει για τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι
Αστυνομικοί, ωράριο εργασίας, διάταξη υπηρε-
σίας και λοιπά θέματα, «δυστυχώς στο πρώτο λε-
πτό της συνάντησής μας, ο Διοικητής έδειξε τις
προθέσεις που είχε προκαταβάλλοντας την επί-
σκεψη μας, φωνάζοντας, μη θέλοντας να πραγ-
ματοποιήσει διάλογο και μιλώντας απαξιωτικά για
τον συνδικαλισμό και κατά επέκταση για τον ερ-
γαζόμενο αστυνομικό, τερματίζοντας την συνάν-
τηση χωρίς καν να ξεκινήσει. Έδειξε να διακατέ-
χεται από αποστροφή σε οτιδήποτε ο συνδικαλι-
σμός εκφράζει και επιτελεί μέσα στην Ελληνική
Αστυνομία και από πλήρη αδιαφορία για τα δι-
καιώματα του προσωπικού» κλπ.

Να υπενθυμίσουμε ότι ανάλογο περιστατικό εί-
χε καταγγελθεί και από τη Συνδικαλιστική Κίνηση
Αστυνομικών Ξάνθης, όταν κατόπιν διαταγής του
κ. Διευθυντή της Δ.Α. Ξάνθης πραγματοποιήθηκε
συγκέντρωση προσωπικού της Υπηρεσίας Τ.Σ.Φ.

Ξάνθης, στην οποία παραβρέθηκαν ο Διευθυντής
και ο εποπτεύων την Υπηρεσία Υποδιευθυντής.
Ύστερα από παράπονα που δέχθηκε το σωματείο
από αστυνομικούς που υπηρετούν στην ανωτέρω
Υπηρεσία, σχετικά με τις συνθήκες εργασίας των
αστυνομικών, κρίθηκε απαραίτητη η παρουσία
αντιπροσωπείας του σωματείου στην συγκεκρι-
μένη συγκέντρωση. Στη θέα των μελών του διοι-
κητικού συμβουλίου, πριν καν ξεκινήσει η συγ-
κέντρωση και αφού υπήρχε η σύμφωνη γνώμη
του Διοικητή της Υπηρεσίας για την παρουσία με-
λών στη συγκέντρωση, ο κ. Διευθυντής ενοχλή-
θηκε και αρνήθηκε αναίτια την παρουσία μελών
του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς καν να δι-
καιολογήσει την απόφαση του αυτή, λέγοντας
συγκεκριμένα στον Διοικητή της Υπηρεσίας «εάν
θέλεις συγκέντρωση με τους συνδικαλιστές, εγώ
αποχωρώ». Με πρωτοβουλία των μελών του δι-
οικητικού συμβουλίου δεν δόθηκε συνέχεια στο
περιστατικό και αφού ολοκληρώθηκε η συγκέν-
τρωση, ζητήθηκε από τον Διευθυντή να παραμεί-
νει στην αίθουσα για να ακουστούν τα παράπονα
των συναδέλφων ενώπιον του και των μελών του
διοικητικού συμβουλίου, χωρίς ο ίδιος να δεχθεί,
λέγοντας «ακούστε τα εσείς και ελάτε να μου τα
πείτε στο γραφείο μου»…»

Απαράδεκτες συμπεριφορές της διοίκησης
Περίεργες συμπεριφορές που αμφισβητούν την συνδικαλιστική ιδιότητα και δράση καταγγέλλουν οι Ενώσεις

Αυτοψία στις εγκαταστάσεις και συσκέψεις με τους τοπικούς φορείς 

Αλγεινή εντύπωση προκαλούν στο κλιμάκιο
της EUROCOP οι εικόνες ντροπής και αί-
σχους από το Κέντρο Υποδοχής & Ταυτο-

ποίησης της Μόριας, αλλά και όσα ειπώθηκαν κατά
τη διάρκεια της αυτοψίας στο Κέντρο και της σύ-
σκεψης στο Αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Αστυνο-
μίας Λέσβου.

Στις εγκαταστάσεις που άνοιξαν εσπευσμένα
πριν από τρία χρόνια για τη φιλοξενία περίπου
5.000 ατόμων, έχουν στοιβαχθεί πάνω από 7.500
άτομα, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, χωρίς διαχω-
ρισμό προέλευσης, με ελλιπείς υποδομές και όλοι
εκτεθειμένοι σε πολλούς και διάφορους κινδύνους:
κλιματολογικούς άλλοτε λόγω του καύσωνα και
άλλοτε λόγω της βροχής, ασφαλείας, λόγω των
συγκρουσιακών καταστάσεων που έχουν διαμορ-
φωθεί ανάμεσά τους και υγιεινής, λόγω του υπερ-
κορεσμού των υποδομών και αδυναμίας απορρό-
φησης των λυμάτων.

Το συμπέρασμα είναι ότι όλοι, αλλοδαποί, αστυ-
νομικοί και άλλοι δημόσιοι λειτουργοί είναι διαρ-
κώς αντιμέτωποι με μια απαράδεκτη κατάσταση
που πρέπει άμεσα να αντιμετωπισθεί αφενός για να
μην νιώθουν ότι βρίσκονται στο έλεος του θεού,
αφετέρου δε για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Κοινή διαπίστωση είναι ότι ενώ τα προβλήματα
είναι γνωστά και χιλιοειπωμένα, η κατάσταση πάει
από το κακό στο χειρότερο χωρίς να διαφαίνεται
από πουθενά κάποια νότα αισιοδοξίας. Ακόμα και
τα μέτρα ασφαλείας στο ΠΡΟΚΕΚΑ ειδικότερα, είναι
ανύπαρκτα αφού δεν υπάρχουν έξοδοι κινδύνου
ούτε για τους αστυνομικούς, ενώ οι καταφανείς ελ-
λείψεις στο σύστημα υγιεινής και ασφάλειας συνι-
στούν υγειονομική βόμβα για την τοπική κοινωνία.

Η Πρόεδρος της EUROCOP κα Angels BOSCH,
εξέφρασε την έντονη ανησυχία της δηλώνοντας

έκπληκτη για την πλήρη εγκατάλειψη των αστυνο-
μικών και τονίζοντας ότι απαιτείται αγώνας για να
βελτιωθεί η κατάσταση. Στον αγώνα αυτό των Ελ-
λήνων Αστυνομικών η EUROCOP είναι αλληλέγγυα
και γι’ αυτό άλλωστε επισκέπτεται τη χώρα μας
ώστε να έχει ιδία αντίληψη και να μεταφέρει την
οικτρή πραγματικότητα όπως τη βιώνει στα όργανα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εκτός από την Πρόεδρο της EUROCOP κα An-
gels BOSCH, στο κλιμάκιο συμμετέχουν ο Juan
Jose LLAGUNO RUIZ (Εκπρόσωπος Αστυνομικών
Ισπανίας), ο Victor VARGAS (δημοσιογράφος), ο
Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑ-
ΚΟΣ, ο Πρόεδρος του ΔΣ Χρήστος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ,
ο Ταμίας Γεώργιος ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ, ο Οργανωτικός
Γραμματέας και Αναπληρωτής Ταμίας Θεόδωρος
ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, το Μέλος της ΕΓ Σταυρούλα
ΤΖΑΤΖΑΝΑ, το Μέλος ΔΣ Εμμανουήλ ΑΝΔΡΟΥΛΑ-
ΚΗΣ, το Μέλος Ε.Ε. EUROCOP Γεώργιος ΣΤΑΜΑ-
ΤΑΚΗΣ και ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Λέσβου Βασίλειος ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ.

Στη σύσκεψη που ακολούθησε στο Αμφιθέατρο
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου συμμετείχαν ο
Γενικός Περιφερειακός Διευθυντής Αστυνομίας Β.
Αιγαίου Ταξίαρχος κ. Ελευθέριος ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΟΥΣ,
ο Διευθυντής Αστυνομίας Λέσβου Α/Δ κ. Ανδρέας
ΣΤΕΦΑΝΟΥ, η Ψυχολόγος της ΓΠΔΑ Β. Αιγαίου
Αστυνόμος Β' κ. Ελεάνα ΜΠΟΥΛΟΥΚΑ, ο Διοικητής
ΠΥ Μυτιλήνης Πύραρχος κ. Νικόλαος ΜΠΑΜΠΑ-
ΚΟΣ, ο εκπρόσωπος της Γενικής Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης του ΛΣ, ο Πρόεδρος της Ένωσης Υπαλ-
λήλων ΠΣ Περιφέρειας Β. Αιγαίου κ. ΝΤΙΝΟΣ, ο
Πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού ΛΣ Λέσβου,
Λήμνου, Αγίου Ευστρατίου κ. Φώτιος ΓΑΡΟΥΦΑΛ-
ΛΙΑΣ και ο Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Αποστράτων ΣΑ κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.

Με απόφαση της τοπικής ένωσης αστυνομικών
και σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απραγία που
επιδεικνύουν στα καυτά προβλήματα των συναδέλ-
φων μας, οι εκπρόσωποι των κομμάτων και της το-
πικής αυτοδιοίκησης δεν κλήθηκαν στη σύσκεψη.

Η καταγραφή και ανάδειξη των προβλημάτων θα
συνεχιστεί με την επίσκεψη του κλιμακίου στο Κέν-
τρο Υποδοχής & Ταυτοποίησης της ΒΙ.ΑΛ. Χίου.

Εφιαλτικές εικόνες 
στα hot spot του Βορείου Αιγαίου
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Με την επίσκεψη στο Κέντρο Υποδοχής &
Ταυτοποίησης της ΒΙ.ΑΛ. Χίου και τη σύ-
σκεψη που ακολούθησε στο Μουσείο Μα-

στίχας, ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του κλιμακίου
της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και της EUROCOP στα νησιά του Βο-
ρείου Αιγαίου, όπου εξακολουθεί να δοκιμάζεται η
αντοχή των Ελλήνων Αστυνομικών, αλλά και των
κατοίκων των νησιών εξαιτίας των μεταναστευτι-
κών-προσφυγικών πιέσεων και της αδυναμίας της
πολιτείας να δώσει αποτελεσματικές λύσεις.

Ειδικότερα, μετά την επίσκεψη στη Λέσβο και την
καταγραφή των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν
εκεί (βλέπε σχετική ανακοίνωση από 10 Ιουλίου
2018, αρ. πρωτ.: 600/9/121), την Τετάρτη το
απόγευμα, το κλιμάκιο με επικεφαλής τον Πρόεδρο
της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ και
την Πρόεδρο της EUROCOP κα Angels BOSCH,
συνοδευόμενο από το προεδρείο της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Χίου, μετέβη στο hot
spot της Χίου. Δυστυχώς, αντίκρισαν περίπου τις
ίδιες εικόνες, όμως σε μικρότερη κλίμακα και έν-
ταση, αφού σε αυτό το χώρο φιλοξενείται «μόνο»
υπερδιπλάσιος πληθυσμός (από τον προβλεπόμενο
των 1.200 ατόμων, διαμένουν περίπου 2.700 άτο-
μα). Η κυριότερη έλλειψη αφορά στο πόσιμο νερό,
αλλά και στο αποχετευτικό δίκτυο το οποίο επίσης
αποτελεί εστία μόλυνσης.

Ο αλλοδαπός πληθυσμός -με πραγματικά θύματα
αυτής της απαράδεκτης κατάστασης τα ανυπεράσπι-
στα ανήλικα παιδιά- ασφυκτιά και σε αυτή τη δομή,
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον ίδιο, αλλά και για
την τοπική κοινωνία. Τα προβλήματα υγιεινής και
ασφάλειας είναι υπαρκτά, όπως επίσης και οι επι-
βαρυμένες συνθήκες εργασίας των συναδέλφων
μας σε όλο το νησί, αφού στην ουσία, αστυνόμευση
δεν υπάρχει, όπως θέλουν και επιζητούν οι κάτοικοι
με τους οποίους συνομίλησε το κλιμάκιό μας.

Στη σύσκεψη που ακολούθησε την Πέμπτη, συμ-
μετείχαν οι: Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και
Επικοινωνιών Χίου κ. Ιωάννης ΞΕΝΑΚΗΣ, ο Αντι-
δήμαρχος Χίου κ. Γεώργιος ΖΩΑΣ, η διοικητής του
Σκυλίτσειου Νοσοκομείου Χίου κα Ελένη ΚΑΝΤΑ-
ΡΑΚΗ, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέ-
ρειας Β. Αιγαίου Ταξίαρχος κ. Ελευθέριος ΝΤΟΥ-
ΡΟΥΝΤΟΥΣ, ο Διευθυντής Αστυνομίας Χίου κ. Γε-
ώργιος ΚΕΒΟΠΟΥΛΟΣ, ο Αντιεισαγγελέας κ. Αθα-
νάσιος ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, η Λιμενάρχης Χίου κα Ειρήνη
ΑΡΓΥΡΗ, ο Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κ.
Ιωάννης ΒΟΥΡΑΚΗΣ, ο Πρόεδρος της Ένωσης
Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Β. Αιγαίου κ. Ιωάννης ΑΡΑΜ-
ΠΑΤΖΗΣ, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων
Αστυνομικών Χίου κ. Χρυσόστομος ΧΑΤΖΗΛΑΜ-

ΠΡΟΥ, ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών
Χίου κ. Γεώργιος ΚΑΡΥΔΑΣ, ο Πρόεδρος της ΙΡΑ
Χίου κ. Ζαφείρης ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ και άλλοι.

Από όλες τις πλευρές εκφράστηκε ο έντονος
προβληματισμός για την συνεχιζόμενη μεταναστευ-
τική πίεση και τις επιπτώσεις της σε όλες σχεδόν
τις λειτουργίες του νησιού, αλλά και η ελπίδα ότι
με τις παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας και της Συ-
νομοσπονδίας των ευρωπαίων αστυνομικών, μπο-
ρεί να προκύψει κάτι θετικό.

H τοπική κοινωνία αναμένει την ευαισθητοποί-
ηση των αρμοδίων στα ζητήματα της ενίσχυσης της
Ελληνικής Αστυνομίας και των άλλων κρατικών
δομών, ώστε να υπάρξει βελτίωση της αστυνόμευ-
σης και των κοινωνικών υπηρεσιών σε όλο το νησί
ενώ εκφράζει απερίφραστα την ικανοποίησή της
από τις πρωτοβουλίες που λαμβάνουμε σε συνερ-
γασία με τη EUROCOP, το νεοεκλεγέν Δ.Σ. της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χίου και τον
Πρόεδρο αυτής κ. Μιχαήλ ΑΠΕΣΣΟ, στους οποίους

ευχόμαστε καλούς αγώνες.
Στόχος είναι να αποκαλυφθεί η πραγματική διά-

σταση του προβλήματος και να αντιμετωπισθεί η
ωραιοποιημένη εικόνα, όπως αυτή προωθείται στα
ευρωπαϊκά όργανα από την κυβέρνηση.

Η Ομοσπονδία πορεύεται με σοβαρότητα και

αποφασιστικότητα για την επίλυση των προβλημά-
των των συναδέλφων μας και γενικότερα για την
αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που έχουν
αρνητικό αντίκτυπο τόσο στη λειτουργία της Ελλη-
νικής Αστυνομίας όσο και στην ομαλή και ειρηνική
ζωή των συμπολιτών μας.

Η τοπική κοινωνία προσβλέπει 
στις παρεμβάσεις μας

Πραγματοποιήθηκε στις 9-07-2018, στο
Δημαρχείο Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης η
τελετή παράδοσης - παραλαβής δυο περι-

πολικών οχημάτων, δωρεά της τοπικής αρχής στην
Ελληνική Αστυνομία, καλύπτοντας πάγιες ανάγκες
του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος.

Από πλευράς Ομοσπονδίας παρευρεθήκαν οι:
Αντιπρόεδρος θεμάτων Μελετών - Επιμόρφωσης
Αστυνομικών & Ειδικός Γραμματέας κ. Σταύρος
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ, Γραμματέας ΔΣ κ. Χρήστος ΣΥΝ-
ΔΡΕΒΕΛΗΣ και μέλος ΔΣ κ. Νικόλαος ΡΗΓΑΣ.

Η παραλαβή των οχημάτων έγινε παρουσία της
Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας του Σώματος, ήτοι
του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Νικό-
λαου ΤΟΣΚΑ, του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας

Τάξης κ. Δημήτρη ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ, του Αρχηγού
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου κ. Κων-
σταντίνου ΤΣΟΥΒΑΛΑ και άλλων στελεχών της
Επιτελείου του Αρχηγείου και της ΓΑΔΑ.

Η Ομοσπονδία χαιρετίζει την πρωτοβουλία του
δημάρχου κ. Γρηγόρη ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ και τη

στενή του συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία,
που στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών εργα-
σίας και ασφάλειας των αστυνομικών και κατ’ επέ-
κταση στην καλύτερη αστυνόμευση της περιοχής.
Παράλληλα, όμως, επισημαίνει το διαρκές χρέος
της πολιτείας να διασφαλίζει στο σύνολο της Ελ-

ληνικής Αστυνομίας τα αναγκαία μέσα για την εκ-
πλήρωση της αποστολής της μακροπρόθεσμα και
μεσοπρόθεσμα με τον απαραίτητο προγραμματι-
σμό, έτσι ώστε ο Έλληνας αστυνομικός να μη ζει
με το άγχος των χορηγιών και των όποιων ενισχύ-
σεων σε βασικά είδη και μέσα αστυνόμευσης.

Χαιρετίζουμε την προσφορά της Δημοτικής Αρχής



Συμβολική παράσταση διαμαρτυ-
ρίας στην έδρα της Διεύθυνσης
Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττι-

κής πραγματοποίησε στις 11-7-18 η
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθη-
νών, με την παρουσία κλιμακίου της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. με επικεφαλής τον αντιπρό-
εδρο και πρόεδρο της Ένωσης Αστυνο-
μικών Λάρισας κ. Αθανάσιο Νταβούρα.

Οι συγκεντρωμένοι συνάδελφοι μαζί
με το προεδρείο και τους αντιπροσώ-
πους της Ένωσης, παρέμειναν στην εί-
σοδο του κτιρίου επί δύο ώρες προσπα-
θώντας να δείξουν τη δυσαρέσκειά τους
για τις εργασιακές συνθήκες που βιώ-
νουν οι συνάδελφοί μας που υπηρετούν
στις διμοιρίες. Αντιπροσωπεία του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Ένωσης επέ-
δωσε ψήφισμα με τα αιτήματα στον Δι-
οικητή της Δ.Α.Ε.Α. παρουσία και των
Διοικητών της Υ.ΜΕ.Τ. και της Υ.Α.Τ.

Το Ψήφισμα με τα αιτήματα που επι-
δόθηκε στην Ηγεσία έχει ως εξής:

- Επαναπροσδιορισμός των καθημε-
ρινών υπηρεσιακών αναγκών λόγω της
ραγδαίας μείωσης του προσωπικού της
Δ.Α.Ε.Α. (από το 2015 έχει μειωθεί η
δύναμη της διεύθυνσης κατά 40%). Αυ-
τό αφορά ακόμα και τις εσωτερικές
υπηρεσίες.

- Ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της δι-
εύθυνσης. Τροποποίηση της διάταξης
του Π.Δ. των μεταθέσεων που δεν επι-
τρέπει την τοποθέτηση νεοεξερχομένων
αστυνομικών όλων των βαθμών να το-
ποθετηθούν στη Δ.Α.Ε.Α. 

- Ανακοίνωση εβδομαδιαίας υπηρε-
σίας. Είναι απαράδεκτο στο 2018 οι
αστυνομικοί της διεύθυνσης να μη λαμ-
βάνουν την προβλεπόμενη εβδομαδιαία
ημερήσια ανάπαυση, να εργάζονται 50
και πλέον ώρες την εβδομάδα και να
μην μπορούν να προγραμματίσουν την
προσωπική τους ζωή.

- Αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξο-
πλισμού (τα υπηρεσιακά οχήματα, είναι
ακατάλληλα, είδη πρώτης ανάγκης
όπως ασύρματοι, ασπίδες, κράνη έχουν
γίνει είδος πολυτελείας.

- Απόσυρση των διμοιριών από τα
σταθερά σημεία. Τόσο λόγω της επικιν-
δυνότητας αυτών όσο και λόγω του
Π.Δ. 141/91 και της υπουργικής από-
φασης για την Δ.Α.Ε.Α. που απαγο-
ρεύουν τη σταθερή φύλαξη από διμοι-
ρίες.

- Επιτελείο Δ.Α.Ε.Α. Οι αστυνομικοί
που υπηρετούν εκεί θα πρέπει να προ-
έρχονται στο μεγαλύτερό τους ποσοστό
από τις διμοιρίες καθώς παρατηρείται το
φαινόμενο συνάδελφοι οι οποίοι ουδέ-
ποτε έχουν υπηρετήσει στη διεύθυνση
να τοποθετούνται στο επιτελείο λόγω
των επιδομάτων καλύπτοντας θέσεις τις
οποίες θα έπρεπε να καταλάβουν άλλοι
συνάδελφοι με 10 και πλέον χρόνια
στις διμοιρίες.

Όπως ανακοίνωσε το σωματείο, «οι
απαντήσεις που εισπράξαμε ήταν ομο-
λογουμένως απογοητευτικές. Για τα πε-
ρισσότερα από τα θέματα που θέσαμε
δεν υπάρχει στον ορίζοντα κάποια λύση.
Πάντα φταίει κάποιος προηγούμενος ή
κάποιος ανώτερος. Συγκεκριμένα για τη

μη ενίσχυση της Υπηρεσίας, με νεοξερ-
χόμενους αστυνομικούς, μας απάντη-
σαν ότι η ευθύνη είναι του Αρχηγείου.
Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε εί-
ναι ότι δεν μας ενδιαφέρει ποιος φταίει
αλλά ότι θέλουμε εδώ και ώρα λύσεις,
γιατί αλλιώς σε λίγους μήνες η Δ.Α.Ε.Α.
θα είναι Υπηρεσία «φάντασμα»! Συνά-
δελφοι δε σταματάμε εδώ, η διαμαρτυ-
ρία αυτή ήταν μόνο η αρχή. Θα κλιμα-
κώσουμε τις δράσεις μας αφού το θέμα
των εργασιακών συνθηκών αφορά όλες
τις μάχιμες Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. Θα
μας βρίσκουν παντού μπροστά τους μέ-
χρι να καταλάβουν ότι σε μία Γ.Α.Δ.Α.
με 4.500 κενές οργανικές θέσεις δεν
μπορεί να βγει η δουλειά που ζητούν και
κυρίως ότι σε λίγο με τις δυνάμεις που
βγαίνουν για υπηρεσία θα κινδυνεύου-
με. Η Ασφάλεια, τα ΜΑΤ, η Άμεση Δρά-
ση, η Τροχαία, η ΔΙ.ΑΣ., η Ο.Π.Κ.Ε., τα
Τμήματα, το Αλλοδαπών, το Μεταγωγών
είναι Υπηρεσίες που βρίσκονται σε απο-
δρομή σε ότι αφορά τις εργασιακές
συνθήκες. Όσοι υπηρετούμε σε αυτές,
αισθανόμαστε 5ης κατηγορίας αστυνο-
μικοί. ΔΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΛΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑ-
ΣΙΑΚΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ!»

Μάθε τα δικαιώματά σου
Η Ένωση Αθηνών επίσης, με έγγρα-

φό της κατήγγειλε τις συνθήκες εργα-
σίας συναδέλφων της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Αθηνών και ανακοίνωσε ότι
επικοινώνησε με τον Ταξίαρχο της Δι-
εύθυνσης «ο οποίος έδειξε κατανόηση
προφανώς γνωρίζοντας ότι με το προ-
σωπικό που άφησαν στα Α.Τ. της Περι-
φέρειάς του αυτά θα αντιμετωπίζει κάθε
μέρα. Ο Ταξίαρχος έδωσε εντολή στις
Υπηρεσίες των συναδέλφων ώστε σή-
μερα να έχουν απαλλαγή όπως ακριβώς
προβλέπεται (και όχι ημερήσια ανάπαυ-
ση). Θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε
για τη στάση του αυτή και να τονίσουμε
ότι εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα
για αντικατάσταση σε τέτοιες περιπτώ-
σεις οι συνάδελφοι θα πρέπει να απαλ-
λάσσονται. Σε κάθε περίπτωση όμως
αυτές οι συνθήκες δεν ανήκουν σε
αστυνομία Ευρωπαϊκού κράτους. Ως
Ένωση θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε
την αξιοπρέπεια των συναδέλφων που
μέρα με την μέρα χάνεται. Για τους λό-
γους αυτούς και στη λογική των απο-
φάσεών μας για κινητοποιήσεις καλού-
με όλους τους συναδέλφους – μέλη μας
να κάνουν τα εξής:

Σε περιπτώσεις οφειλόμενων Η.Α. να

κάνουν αναφορά για αυτοδίκαιη χρήση
(Π.Δ. 394/2001 άρθρο 1 παρ.3). Σε
περιπτώσεις που διατίθενται σε υπηρε-
σία σε συνθήκες που δε τηρούνται οι
κανόνες ασφαλείας, υγιεινής να κάνουν
αναφορά για τους λόγους αυτούς στους
Προϊσταμένους τους (π.χ. σταθερές
φυλάξεις, διμοιρίες των 8 ατόμων, ληγ-
μένα αλεξίσφαιρα, χαλασμένα οχήματα).
Σε περιπτώσεις συμπεριφορών ή Διατα-
γών οι οποίες είναι παράνομες (π.χ. να
προσέρχονται στην υπηρεσία 30 λεπτά
πιο νωρίς με προφορική Διαταγή) να
κάνουν εκ νέου αναφορές.

Όλες αυτές τις αναφορές και ιδιαίτε-
ρα σε περιπτώσεις αρνητικών απαντή-
σεων να τις αποστέλλουν στην Ένωση
Αθηνών προς ενημέρωση μας ώστε να
υπάρχει και σε εμάς μια πλήρης εικόνα.
Σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώ-
σεις η Ένωση θα επικοινωνεί με τους
συναδέλφους και θα προσέρχεται στην
Υπηρεσία τους ώστε να αντιμετωπιστεί
το πρόβλημα. Κυριότερα, αν οι συνά-
δελφοι ακολουθήσουν τη τακτική αυτή
τα στοιχεία που θα συγκεντρώσουμε θα
χρησιμοποιηθούν ακόμα και για προ-
σφυγή στη Δικαιοσύνη.

ΕΝΩΣΕΙΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
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Σε λίγους μήνες η Δ.Α.Ε.Α. θα είναι Υπηρεσία «φάντασμα»!

Συναντήσεις 
για το επίδομα παραμεθορίου

Στο πλαίσιο της κοινής προσπά-
θειας των Ενώσεων Αστυνομι-
κών Υπαλλήλων Θεσπρωτίας,

Ιωαννίνων, Καστοριάς, Κέρκυρας
και Φλώρινας για την διεκδίκηση του
επιδόματος των παραμεθορίων πε-
ριοχών για τους υπηρετούντες  αστυ-
νομικούς, πραγματοποιήθηκε σειρά
συναντήσεων με τους Κυβερνητικούς
Βουλευτές, με στόχο την προώθηση
του δίκαιου αιτήματός μας και την
συνάντηση με τον Υπουργό Προστα-
σίας του Πολίτη κ. Τόσκα, προκειμέ-
νου να κατατεθεί άμεσα σχετική Τρο-
πολογία στη Βουλή.

Όπως ανακοίνωσαν τα σωματεία,
λάβαμε την υπόσχεση ότι θα καθορι-
στεί συνάντηση των Προεδρείων μας
με τον Υπουργό Προστασίας του Πο-
λίτη, παρουσία και των Κυβερνητικών

Βουλευτών των νομών μας. Παράλ-
ληλα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση
για το ίδιο θέμα των Προέδρων των
Ενώσεων Θεσπρωτίας και Κέρκυρας,
με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Π. Κου-
ρουμπλή στο Κεντρικό Λιμεναρχείο

Κέρκυρας, ο οποίος βρισκόταν στην
Κέρκυρα σε επίσημη επίσκεψη. Ο κ.
Υπουργός χαρακτήρισε δίκαιο το αί-
τημά μας και υποσχέθηκε  στήριξη του
προκειμένου να “επεκταθεί το μέτρο”
και στους Αστυνομικούς-Πυροσβέ-
στες-Λιμενικούς.

Συμβολική διαμαρτυρία από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών



Με μεγάλη συμμετοχή πραγματο-
ποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέ-
λευση της Ένωσης Αστυνομι-

κών Υπαλλήλων Αθηνών στο αμφιθέ-
ατρο της Δ.Α.Ε.Α. (22/06/2018).

Τη Γ.Σ. τίμησαν με την παρουσία τους
ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Αστυνομικών Υπαλλήλων κ. ΓΕΡΑ-
ΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος, ο Πρόεδρος του
Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ και Πρόεδρος της

Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Ακαρνανίας κ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος,
τα Προεδρεία των Ενώσεων της Β/Α
Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά κα-
θώς και ο Νομικός Σύμβουλος της Ένω-
σής μας κ. ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ Βάιος.

Στην Γ.Σ. η οποία αποτελεί την κορω-
νίδα των οργάνων του Συνδικαλιστικού
μας Κινήματος, εγκρίθηκαν με συντρι-
πτική πλειοψηφία, της Ενεστώσας Διοί-

κησης ο Διοικητικός Απολογισμός, ο
οποίος αναγνώσθηκε από τον Γενικό
Γραμματέα της Ένωσης κ. ΡΗΓΑ Νικό-
λαο και ο Οικονομικός Απολογισμός
από τον Ταμία κ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ Φώτη.
Σε άριστες καταστατικές διαδικασίες τις
οποίες εξασφάλισε το Προεδρείο της
Γ.Σ. και σε κλίμα ομοψυχίας και συναί-
νεσης, όπως άλλωστε απαιτούν οι προ-
κλήσεις των καιρών έγιναν γνωστά τα
πεπραγμένα και οι δράσεις της Διοίκη-
σής μας ενώ ανταλλάχθηκαν απόψεις
για τις μελλοντικές πρωτοβουλίες της
Ένωσής, στην κατεύθυνση καλυτέρευ-
σης της υπηρεσιακής καθημερινότητας
των μελών μας.

Όπως ανακοίνωσε το σωματείο, με
πρωτοβουλία του Προέδρου της Ένω-
σης κ. ΠΑΚΟΥ Δημοσθένη, ζητήθηκε
από το Σώμα η έγκριση, η οποία έγινε
και ομόφωνα αποδεκτή, της απόφασης
της Γ.Σ. του 2013, που προέβλεπε την
αύξηση της μηνιαίας συνδρομής των

μελών της Ένωσής μας στα πέντε ευρώ
και ταυτόχρονα τον μηδενισμό του πο-
σού εγγραφής των νέων μελών. Αυτή η
απόφαση η οποία ήταν ανενεργή από το
2013, θα εξασφαλίσει την πληρωμή μέ-
ρους ή όλου του ποσού των δικαστικών
παραβόλων, τα οποία έχουν αυξηθεί
κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια, των
συναδέλφων-μελών της Ένωσης που

απευθύνονται στο Νομικό μας Σύμβου-
λο για πλήρη και δωρεάν νομική προ-
στασία.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της Γενικής
Συνέλευσης βραβεύτηκαν έντεκα (11)
συνάδελφοι στο βαθμό του Αρχιφύλα-
κα, με παραπάνω από εικοσιπέντε (25)
χρόνια συνεχούς μάχιμης υπηρεσίας σε
Διμοιρίες της Υ.ΜΕ.Τ. και της Υ.Α.Τ. Αυ-
τή η αναγνώριση σε κλίμα συγκίνησης
αποδεικνύει ότι η Ένωση Αθηνών δεν
ξεχνά τους μάχιμους συναδέλφους στη
δύση της καριέρας τους, μία πρωτοβου-
λία η οποία θα επεκταθεί και σε μάχι-
μους συναδέλφους άλλων Υπηρεσιών.
Η Ένωση Αθηνών δεν σταματά εδώ,
έχει συνέχεια και καλεί τους συναδέλ-
φους σε επαγρύπνηση κοντά της, διότι
αποτελεί τον μοναδικό ίσως θεσμό προ-
στασίας και διασφάλισης των συμφε-
ρόντων τους.

Επίσης, η Ένωση Αθηνών αντιλαμβα-
νόμενη τα προβλήματα που απασχολούν
τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και ανταποκρι-
νόμενη στις ανάγκες των συναδέλφων
μας που υπηρετούν στις πολύπαθες αυ-
τές υπηρεσίες προέβη σε δωρεά ειδικών
σακιδίων Πρώτων Βοηθειών για τους
δικυκλιστές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Αθηνών.
Αντιπροσωπεία από το Δ.Σ. της Ένωσης
μετέβη στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης
Αττικής και παρέδωσε την παραπάνω
δωρεά στον Διευθυντή Άμεσης Δράσης
Ταξίαρχο κ. ΟΣΤΑΔΗΜΗΤΡΗ Νικόλαο,
ο οποίος με τη σειρά του μας ευχαρί-
στησε για αυτή τη δωρεά και τόνισε ότι
τέτοιου είδους πρωτοβουλίες βοηθούν
στην κατεύθυνση ενίσχυσης και προ-
στασίας της εργασιακής καθημερινότη-
τας των συναδέλφων που υπηρετούν
στην Άμεση Δράση και ιδιαιτέρως στην
ομάδα ΔΙ.ΑΣ. η οποία αποτελεί ως Υπη-
ρεσία την αιχμή του δόρατος της ΕΛ.ΑΣ.
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Η  Ένωση Αθηνών καλεί τους συναδέλφους σε επαγρύπνηση

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Συνάντηση με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας 

Πραγματοποιήθηκε (12 Ιουλίου
2018) συνάντηση αντιπροσω-
πείας μελών του Δ.Σ της Ε.Α.Υ.

Ιωαννίνων με τον Αρχηγό του σώματος
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο
κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ, παρουσία
του Επιτελάρχη, Αντιστρατήγου κ. Μι-
χαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, του Προϊστάμε-
νου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης &
Ανθρώπινου Δυναμικού, Υποστρατήγου
κ. Ανδρέα ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ και του Προ-

ϊστάμενου Οικονομοτεχνικής Υποστήρι-
ξης & Πληροφορικής, Υποστρατήγου κ.
Παναγιώτη ΝΤΖΙΟΒΑΡΑ.

Κατά την συνάντηση, η οποία διεξήχ-
θη σε θετικό κλίμα αμοιβαίας κατανόη-
σης και σεβασμού, τέθηκαν ζητήματα
που αφορούν το Αστυνομικό προσωπι-
κό της Δ.Α Ιωαννίνων και την ανάγκη
στήριξης της αποστολής του, την εύ-
ρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών με
στόχο την θωράκιση του έννομου αγα-

θού της ασφάλειας του πολίτη, καθώς
και ζητήματα ευρύτερου Αστυνομικού
ενδιαφέροντος όπως το επίδομα παρα-
μεθορίων περιοχών, υλικοτεχνικός εξο-
πλισμός, κ.ά. Ο Αρχηγός λαμβάνοντας
υπόψη όσα του επισημάνθηκαν, δε-
σμεύτηκε από την πλευρά του ότι θα
εξετάσει τα ζητήματα αυτά που τελούν
υπό την αρμοδιότητα του Αρχηγείου και
σε εύλογο χρονικό διάστημα θα υπάρξει
σχετική ενημέρωση.  

ΣΕΡΡΕΣ

Μην απαξιώνετε το χαμηλόβαθμο προσωπικό
Την έντονη αντίδραση της Ένωσης Αστυνομι-

κών Υπαλλήλων Σερρών προκαλούν οι συνε-
χείς μετακινήσεις συναδέλφων προς άλλες πε-

ριοχές είτε του Έβρου και των νησιών του Β. Αιγαίου
είτε στην Κέρκυρα. Η Ομοσπονδία λαμβάνοντας
γνώση των καταγγελιών του σωματείου κάλεσε τον
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ.
Κωνσταντίνο Τσουβάλα να πράξει τα δέοντα.

«Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 309/13/40-α από
07/07/2018 εγγράφου μας, αναφορικά με το
ανωτέρω θέμα, επανερχόμαστε με αφορμή το υπ’
αριθμ. 214/2018 από 16/07/2018 επισυναπτό-
μενο έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων

Σερρών, με το οποίο καταγγέλλεται η εκδοθείσα δια-
ταγή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ως
προς την μετακίνηση της Ο.Π.Κ.Ε./Διεύθυνσης
Αστυνομίας Σερρών για την περιοχή της Λευκίμμης
στην νήσο Κέρκυρα.

Και σε αυτή την περίπτωση αλλά και για πολλοστή
φορά δεν τηρείται η προβλεπόμενη χρονική προθεσμία
ως προς την αναχώρηση των αστυνομικών δυνάμεων,
με φυσικό επακόλουθο να ανατρέπεται ο υπηρεσιακός
και οικογενειακός προγραμματισμός όλων των εμπλε-
κομένων φυσικών και μη προσώπων. Ομοίως, άξιο
ειδικής αναφοράς τυγχάνει το χρονικό διάστημα της
μετακίνησης αυτής, το οποίο δεν προσδιορίζεται, κα-

θιστώντας την αίολη και αόριστη. Επιπροσθέτως δεν
αναγνωρίζεται όταν η Διοίκηση με ανάλογες διαταγές
πλήττει την μαχιμότητα, την προσφορά και την αξιο-
σύνη του αστυνομικού προσωπικού εν συνόλω, στην
καθημερινή και επίμοχθη προσφορά του.

Είναι αυτονόητο, πως δημιουργούνται ζητήματα
εσωτερικής τριβής στον οργανισμό της Ελληνικής
Αστυνομίας, με έντονο το στοιχείο της αμφισβήτησης,
του παραγκωνισμού και της απαξίωσης του χαμηλό-
βαθμου προσωπικού, στοιχεία τα οποία θα πρέπει
άμεσα η Φυσική Ηγεσία να τα αντιστρέψει, τηρώντας
και εφαρμόζοντας τα αυτονόητα και όπως αυτά προ-
βλέπονται με τα ισχύοντα Προεδρικά Διατάγματα».
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Στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφαλείας
Αττικής Υποστράτηγο κ. Γεώργιο ΨΩΜΑ,
απευθύνθηκαν οι Ενώσεις Αθηνών, Β/Α Ατ-

τικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά με αντικείμενο
το καθηκοντολόγιο και τη διάθεση σε εκτέλεση δι-
πλής νυχτερινής υπηρεσίας.  Όπως επισημαίνουν
στο έγγραφό τους, είναι θλιβερό εν έτη 2018 να
επανερχόμαστε για ζητήματα καταπάτησης εργα-
σιακών δικαιωμάτων τα οποία έχουν επιλυθεί προ
πολλού με τον πλέον επίσημο τρόπο τόσο με Π.Δ.
όσο και με διευκρινιστικές Διαταγές του Αρχηγείου
που έχουμε στη διάθεσή μας. Συγκεκριμένα με το
υπ’ αριθ. 2596/18/1263026 από 22-06-2018

έγγραφό της, η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, δια-
τάσσει τις υφιστάμενες Υπηρεσίες της να ενισχύ-
σουν την Υ.Κ.Α. για φύλαξη ξενοδοχείου όπου θα
διαμείνει επίσημο πρόσωπο και αναγράφεται ότι οι
αστυνομικοί που θα εκτελέσουν υπηρεσία την
24/06/2018 κατά το ωράριο 23.00–07.00, θα
εκτελέσουν το ίδιο ωράριο και την 25-06-2018!!!
Επίσης όσοι εκτελέσουν υπηρεσία την 27-06-
2018 κατά το ωράριο 22.00–06.00 θα εργαστούν
το ίδιο ωράριο και την 28-06-2018!!!

Μέχρι σήμερα έφθαναν στις Ενώσεις μας καταγ-
γελίες για μεμονωμένες περιπτώσεις Διοικητών Τμη-
μάτων για παράτυπη διάθεση συναδέλφων σε συνε-

χόμενες νυχτερινές υπηρεσίες. Είναι πρωτόγνωρο
όμως κάτι τέτοιο να αναγράφεται σε υπηρεσιακή
Διαταγή επιπέδου Διεύθυνσης, που έρχεται σε αντί-
θεση με σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβού-
λου της Ομοσπονδίας μας, σχετικών διευκρινιστικών
Διαταγών του Αρχηγείου και κατά συνέπεια του Π.Δ.
394/2001 «Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας», που αναφέρουν ξεκάθαρα ότι
δε δύναται η ώρα λήξης και έναρξης νέας υπηρεσίας
να περιλαμβάνονται στην ίδια ημερολογιακά ημέρα.

Επίσης είναι απαράδεκτο οι φωστήρες – συντά-
κτες της ανωτέρω Διαταγής να αφομοιώνουν στην
ίδια στήλη για εκτέλεση υπηρεσίας, τους βαθμούς

από τον Ανθυπαστυνόμο έως και τον Ειδικό Φρου-
ρό ώστε να εκτελέσουν τα ίδια καθήκοντα. Σε κάθε
περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίσου-
με με κάθε νόμιμο τρόπο τα μέλη των Ενώσεών
μας ενάντια στις πρακτικές της Διοίκησης που κα-
ταπατούν δικαιώματα θεσμικά κατοχυρωμένα.

Θεωρούμε απαράδεκτο την ίδια στιγμή που οι
Ενώσεις και η Ομοσπονδία μας προσπαθούν να
επιλύσουν χρόνια θεσμικά ζητήματα και η Φυσική
μας Ηγεσία στέκεται αρωγός σε δίκαια αιτήματά
μας, υπηρεσιακοί παράγοντες με παράτυπες Δια-
ταγές να προκαλούν τη δυσαρέσκεια των εργαζό-
μενων, υπό αντίξοες συνθήκες, αστυνομικών.

Παράτυπη διάθεση συναδέλφων σε συνεχόμενες νυχτερινές υπηρεσίες

ΑΧΑΪΑ

Στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι-
στράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ απευ-
θύνεται η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων

Αχαΐας με αφορμή τα προβλήματα που προκάλεσε
η αναδιάταξη/αναδιοργάνωση των αστυνομικών
υπηρεσιών. 

Επικουρικά, η Ομοσπονδία μας, σημειώνει από
την πλευρά της ότι από την σχετική επικοινωνία με
το σύνολο των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεών μας,
διαπιστώνουμε ότι το εγχείρημα αυτό που κατά πολ-
λούς θα αποτελούσε την κορωνίδα της ανασύστα-
σης, δομής, διάρθρωσης και μετεξέλιξης του Σώμα-
τος της Ελληνικής Αστυνομίας σε ένα σύγχρονο και
ευέλικτο οργανισμό, πως τείνει στα εντελώς αντίθετα
αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα.

Διαφαίνεται, ένα τεράστιο έλλειμμα στην ορθο-
λογική διαχείριση αυτού του οργανισμού, που έγ-
κειται κυρίως σε διαπιστωμένα κενά που παρατη-
ρούνται στο management και την εν γένει λειτουρ-
γία του οργανισμού μας, αρνούμενοι πεισματικά
και αναιτιολόγητα να εναρμονιστούν στο σήμερα
και στις ανάγκες που απορρέουν από την φύση και
την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας προς την
κοινωνία των πολιτών.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, ει-

δικότερα, σημειώνει ότι «στις συνεχείς επισκέψεις
που πραγματοποιούμε στις υπηρεσίες της Αχαΐας
διαπιστώνουμε ότι όλες είναι στελεχωμένες με ελ-
λιπές προσωπικό, ειδικά αυτές της επαρχίας και
επιπλέον αιμορραγούν καθημερινά ενισχύοντας
άλλες Υπηρεσίες, ενώ στερούνται βασικού εξοπλι-
σμού και οχημάτων. Ακόμα διαπιστώνουμε ότι κα-
νονικά συνεχίζει το καθημερινό ανακάτεμα Αστυ-
νομικών από την μία υπηρεσία στην άλλη και αν-
τίθετα, κανονικά συνεχίζει η λειτουργία Αστυνομι-
κών Τμημάτων χωρίς περιπολικό σε όλες τις βάρ-
διες, κανονικά συνεχίζουν Υπηρεσίες να λειτουρ-
γούν με σχεδόν την μισή τους δύναμή. Ουδεμία
αλλαγή με σκοπό την συνεχή τοπική και θεματική
Αστυνόμευση, ουδεμία αλλαγή με σκοπό την ανά-
ταση του αισθήματος ασφαλείας του Πολίτη.

Δυστυχώς αν και εδώ και χρόνια η Ένωσή μας
έγινε βασικός αρωγός της προσπάθειας της ηγε-
σίας για την αναδιάρθρωση με συνεχή κατάθεση
προτάσεων, διαπιστώνουμε ότι τελικά έγινε απλά
άλλο ένα σχέδιο μείωσης του κόστους της Αστυ-
νόμευσης και μόνο. 

Περιμέναμε ότι η αναδιάρθρωσή θα ήταν η με-
γάλη αλλαγή που όλοι ζητούσαμε στην Αστυνόμευ-
ση της περιοχής μας, με την δημιουργία ισχυρών

υπηρεσιών με ανάλογο προσωπικό, μέσα και εξο-
πλισμό, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν πλή-
ρως σε κάθε ανάγκη. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν
διαπιστώνουμε καμία πρόοδο. 

Το σωματείο προτείνει να ενισχυθεί με προσωπικό
η Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας, η αστυνόμευση της
περιοχής πέριξ του Νέου Λιμανιού της Πάτρας να
γίνεται από ειδική Υπηρεσία, να αποκτηθούν νέες
κτηριακές εγκαταστάσεις, την έγκριση δαπανών για
την οργάνωση, προμήθεια υλικών κλπ, την κατάρ-
γηση - διακοπή όλων των καθημερινών μετακινή-
σεων από την μια υπηρεσία στην άλλη, κυρίως από
υπηρεσίες σε υπηρεσίες διαφορετικών πόλεων, την
άμεση κατάργηση των μεικτών περιπολιών κ.λπ. 

Νέο Αστυνομικό Μέγαρο
Εξάλλου, το σωματείο επανέρχεται στο πάγιο αί-

τημα για ανέγερση νέου Αστυνομικού Μεγάρου
στην Πάτρα, καθώς η διαδικασία που είχε δρομο-
λογηθεί φαίνεται ότι καρκινοβατεί. Από τον Δήμαρ-
χο κ. Κώστα Πελετίδη, με τον οποίο είχε συναν-
τηθεί παλιότερα,  είχε γίνει σαφές ότι είναι υπέρ
της ανέγερσης κτηρίου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας
του Δήμου Πατρέων, το οποίο ήδη έχει οριστεί από
τον πολεοδομικό σχεδιασμό της πόλης ως χώρος

ανέγερσης Αστυνομικών εγκαταστάσεων. Μετά
από διεξοδική μελέτη των αρμοδίων της Δημοτικής
Αρχής και την διαβεβαίωση του Αντιδημάρχου Πο-
λεοδομικού Σχεδιασμού κ. Στάμου Παύλου, διαπι-
στώθηκε ότι το συγκεκριμένο οικόπεδο το οποίο
βρίσκεται στην συμβολή των οδών Μικρής Περι-
μετρικής Οδού Πατρών και Αγίας Σοφίας στην Πά-
τρα και είναι συνολικής εκτάσεως περί τα έξι (6)
στρέμματα, είναι οικοδομήσιμο ενώ υπάρχει η δε-
δομένη η θέληση του κ. Δημάρχου για την παρα-
χώρησή  του με σκοπό την ανέγερση Αστυνομικού
Μεγάρου. Ακόμα αναφέρθηκε εκ μέρους του κ.
Δημάρχου η πρόθεση της ίδρυσης στις νέες εγκα-
ταστάσεις Δημοτικού Παιδικού Σταθμού για τα παι-
δία των εργαζομένων. Η  Ένωση μας παράλληλα
σε πρόσφατη εκ νέου συνάντηση με την ηγεσία της
Ελληνικής Αστυνομίας έλαβε δεσμεύσεις ότι υπάρ-
χουν άμεσα διαθέσιμα κονδύλια για την ανέγερση
του εν λόγω κτηρίου στην Πάτρα. 

Το σωματείο, τέλος καλεί τον Διευθυντή Αστυνο-
μίας Ταξίαρχο κ. Νικόλαο Κοτρωνιά να προβεί στον
ορισμό των μελών της αρμόδιας υπηρεσιακής επι-
τροπής που θα αναλάβει την  υλοποίηση ενός χρό-
νιου αιτήματος, βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας
και την εξυπηρέτηση των πολιτών της Πάτρας.

Η αναδιοργάνωση πάσχει και στην Αχαΐα

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΗΈνωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού
Ρεθύμνου διοργάνωσε (10-07-2018) ημε-
ρίδα σε αίθουσα του Τμήματος Δοκίμων

Αστυφυλάκων Ρεθύμνου, με θέμα «Ενδοοικογενει-
ακή βία - Νομικές & Ψυχοκοινωνικές προσεγγίσεις
του Ν. 3500/2006».

Η συγκεκριμένη ημερίδα απευθυνόταν στο Αστυ-
νομικό προσωπικό, καθώς η ενδοοικογενειακή βία,
δυστυχώς, είναι ένα θέμα που απασχολεί συχνά
τους αστυνομικούς των υπηρεσιών μας. Σκοπός της
ημερίδας ήταν η ενημέρωση των αστυνομικών συ-
ναδέλφων μας, για το σωστό χειρισμό των περι-
στατικών ενδοοικογενειακής βίας, όσο και η επι-
μόρφωσή τους, σχετικά με τις ποινικές διαδικασίες,
ώστε να αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για
την αρτιότερη εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Το συντονισμό των εργασιών πραγματοποίησε η
Α/Α' Παπαθανασίου Ελένη, Προϊσταμένη του Γρα-
φείου Ενημέρωσης Δημοσιογράφων της ΓΕ.Π.Α.Δ.
Κρήτης, ενώ ομιλητές ήταν: Η Αντεισαγγελέας Πρω-
τοδικών Ρεθύμνης, Γούναρη Ευτυχία η οποία ανα-
φέρθηκε στη νομική προσέγγιση του ν. 3500/2006
περί “Ενδοοικογενειακής βίας”. Επίσης, ο Ψυχολό-
γος της ΓΕ.Π.Α.Δ. Κρήτης, Α/Β’ Μαυριδάκης Γρη-
γόριος ο οποίος μας ανέλυσε τη σημασία της υπο-
δοχής της καταγγελίας στο αστυνομικό τμήμα και
από το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων

βίας του Δήμου Ρεθύμνης: Η προϊσταμένη του Τμή-
ματος, κυρία Βαονάκη Αλεξάνδρα, η Κοινωνιολό-
γος Φουρναράκη Ελένη, η Κοινωνική Λειτουργός
Χριστουλάκη Αμαλία και η Ψυχολόγος Σηφάκη Άν-
να, οι οποίες αναφέρθηκαν εκτενώς στις ψυχολο-
γικές προσεγγίσεις και πρακτικές αντιμετώπισης της
γυναίκας ως θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

H Ημερίδα κέντρισε το ενδιαφέρον των συνα-
δέλφων μας, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από την
ενεργή συμμετοχή τους στη διαλογική συζήτηση
που ακολούθησε. Επιπλέον, τα θετικά σχόλια που
εισπράξαμε, μας γεμίζουν ικανοποίηση και αποτε-
λούν την καλύτερη ανταπόδοση των κόπων και των
προσπαθειών που έχουμε καταβάλει. Ευχαριστούμε
θερμά όλους εκείνους που μας βοήθησαν στη
διοργάνωση, τους ομιλητές που ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμά μας και φυσικά τους συναδέλφους
μας, που μας τίμησαν με την παρουσία τους.

Ενημερωτικές συναντήσεις
Εξάλλου, αντιπροσωπεία του Δ.Σ., συναντήθηκε

με τον βουλευτή Ρεθύμνης κ. Ιωάννη Κεφαλογιάν-
νη. «Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθη-
καν διάφορα θέματα που αφορούν το αστυνομικό
προσωπικό του νομού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε
στις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε
και τον τρόπο με τον οποίο αυτές μπορούν να επι-

λυθούν. Στη συνέχεια αναφερθήκαμε στο Αστυνο-
μικό Μέγαρο και στην πορεία των διαδικασιών για
την υλοποίησή του. Έγινε προσπάθεια εύρεσης
τρόπων επίσπευσης όλων των διαδικασιών, προ-
κειμένου επιτέλους να γίνει πράξη το όραμα των
αστυνομικών του Νομού, για ένα αξιοπρεπές ερ-
γασιακό περιβάλλον.Ο βουλευτής από την πλευρά
του, μας διαβεβαίωσε ότι, για ακόμη μια φορά, θα
είναι σύμμαχός μας σε όλες τις προσπάθειες που
καταβάλλει το αστυνομικό προσωπικό του Νομού,
τόσο για την αντιμετώπιση των καθημερινών προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζει, όσο και για την επί-
σπευση των διαδικασιών που είναι απαραίτητες για
την ανέγερση του νέου Αστυνομικού Μεγάρου».

Τέλος, αντιπροσωπεία του νεοεκλεγέντος Δ.Σ.
πραγματοποίησε εθιμοτυπική συνάντηση με τον Γε-
νικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης,
Υποστράτηγο ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ Κωνσταντίνο, κατά την
οποία, μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα κάτωθι
θέματα: • Εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπι-
κού, το οποίο στελεχώνει τις ειδικές υπηρεσίες του
Νομού και αξιολόγηση αυτού • Αγορά νέου στόλου
οχημάτων και εφοδιασμός αναλώσιμου υλικοτε-
χνικού εξοπλισμού.

Αναφορικά με τα ανωτέρω θέματα ο Γενικός Πε-
ριφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, δε-
σμεύτηκε ότι άμεσα και υπό την προϋπόθεση σχετι-

κού αιτήματος του Αστυνομικού Διευθυντή Ρεθύ-
μνης, θα πραγματοποιήσει σχολείο - εκπαίδευση του
υπάρχοντος προσωπικού που στελεχώνει την
Ο.Π.Κ.Ε. αλλά και νέου αστυνομικού προσωπικού το
οποίο επιθυμεί να υπηρετήσει σε αυτή. Επιπλέον, ως
προς την εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού
που στελεχώνει τα Τ.Α.Ε. Ρεθύμνης και Μυλοποτά-
μου καθώς και την Ο.Π.Κ.Ε. Ρεθύμνης, υπήρξε δέ-
σμευσή του να καθιερωθεί ανά εξάμηνο πολυήμερη
συντηρητική εκπαίδευση. Περαιτέρω, αναφορικά με
τον αναλώσιμο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ο Γενικός
Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης δε-
σμεύτηκε να λειτουργήσει ως αρωγός, προκειμένου
να εγκριθούν αντίστοιχα κονδύλια για την υλοποί-
ηση αντιστοίχων δαπανών, έτσι ώστε να εξασφαλι-
στεί η απρόσκοπτη εκτέλεση των υπηρεσιακών κα-
θηκόντων του αστυνομικού προσωπικού όλων των
Υπηρεσιών μας, με σεβασμό τόσο προς τους ίδιους
τους αστυνομικούς όσο και στον πολίτη.

Ενημέρωση για την ενδοοικογενειακή βία



ΑΠΟΨΕΙΣ 13Ιούνιος-Ιούλιος 2018 ΝέαΑστυνομία

Εθελοντική αιμοδοσία: 
Ας γίνουμε λοιπόν οι ήρωες κάποιου!

Φέτος ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά για τη χώρα
μας. Είχε την τιμή να είναι διοργανώτρια
χώρα, σε παγκόσμιο επίπεδο, για τον εορ-

τασμό της Ημέρας εθελοντή αιμοδότη που γιορτά-
ζεται ανά τον κόσμο στις 14 Ιουνίου.

Οι δράσεις που πλαισίωσαν τον εορτασμό ξεκί-
νησαν πολύ νωρίτερα, με συμμετοχή εκπροσώπων
απ’ όλο τον κόσμο και σκοπό είχαν να αναδείξουν
την αξία της εθελοντικής αιμοδοσίας, να προσελκύ-
σουν νέους εθελοντές αιμοδότες και παράλληλα να
τιμήσουν αυτούς τους καθημερινούς ήρωες που με
το αίμα τους σώζουν ζωές αγνώστων γι’ αυτούς συ-
νανθρώπων τους.

Τελείωσαν δε στις 14 Ιουνίου στο Ζάππειο Μέ-
γαρο με ομιλίες, βραβεύσεις, συμμετοχή εκπροσώ-
πων της πολιτείας, κομμάτων, φορέων, κλείνοντας
με μια συναυλία στην αυλή του, από τα μουσικά σύ-
νολα της ΕΡΤ και γνωστούς καλλιτέχνες.

Πέραν όμως των εορτασμών, πρέπει να συνειδη-
τοποιήσουμε ότι οφείλουμε να εντάξουμε την ιδέα
της εθελοντικής αιμοδοσίας στην κουλτούρα μας,
αν θέλουμε να είμαστε επαρκείς σε αίμα. Πρέπει να
αυξηθεί το ποσοστό του πληθυσμού που αιμοδοτεί
εθελοντικά και το οποίο παραμένει ακόμη σε σχετικά
χαμηλά επίπεδα στη χώρα μας.

Επίσης διαπιστώνεται έλλειμμα σωστής διαχείρι-
σης των προσφερόμενων μονάδων αίματος και δια-

κίνησής τους μεταξύ των Νοσοκομειακών Υπηρε-
σιών αιμοδοσίας της χώρας με αποτέλεσμα ενώ κά-
που να υπάρχει επάρκεια αίματος, κάπου αλλού οι
ανάγκες να μην καλύπτονται. Είναι ένα πρόβλημα
που ταλανίζει χρόνια την αιμοδοσία στην Ελλάδα και
για την επίλυση του οποίου το ΕΚΕΑ (Εθνικό Κέντρο
Αιμοδοσίας) καταβάλλει προσπάθειες για την επίλυ-
σή του.

Οι ανάγκες για αίμα είναι πάγιες και διαρκείς με
αυξητική τάση το καλοκαίρι, λόγω περισσότερων
ατυχημάτων. Δυστυχώς όμως η προσφορά αίματος
τους καλοκαιρινούς μήνες τείνει να μειώνεται λόγω
των διακοπών, με αποτέλεσμα τη δυσχέρεια λει-
τουργίας πολλών Υπηρεσιών αιμοδοσίας, τη δυσκο-
λία κάλυψης των αναγκών και την ταλαιπωρία των
ασθενών (ιδιαίτερα των πολυμεταγγιζόμενων ατό-
μων) που καλούνται να βρουν μόνοι τους τις μονά-
δες αίματος που απαιτούνται για τη μετάγγισή τους.
Ιδιαίτερα ο Ιούλιος, ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος
αποτελούν ένα Γολγοθά για τους ασθενείς που ενα-
γωνίως αναζητούν αιμοδότες στο οικογενειακό και
φιλικό περιβάλλον, χωρίς πάντα το επιθυμητό απο-
τέλεσμα. Αυτό οδηγεί σε αναβολή μεταγγίσεων ή
μετάγγιση με αίμα μικρότερης ποσότητας από την
απαιτούμενη, πράγμα που θέτει σε κίνδυνο την
υγεία των ασθενών και τον προγραμματισμό της
ζωής τους.

Έκκληση, λοιπόν, γίνεται για αιμοδότες τους κα-
λοκαιρινούς μήνες. Ακόμα και στις διακοπές μας δεν
πρέπει να ξεχνάμε το συνάνθρωπό μας που περνά
το καλοκαίρι του σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου. Ακό-
μα κι αν κανείς δεν πρόλαβε να αιμοδοτήσει πριν
φύγει για διακοπές, μπορεί να αναζητήσει την κον-
τινότερη Υπηρεσία αιμοδοσίας στον τόπο διακοπών
του και να προσφέρει ζωή με το αίμα του. Άλλωστε,
αρκούν μόνο 10 λεπτά της ώρας για να σωθούν μέ-
χρι 3 ζωές! Και οι συστηματικοί αιμοδότες καλό θα
είναι να ρυθμίζουν με τέτοιο τρόπο τις ημερομηνίες
που αιμοδοτούν, ώστε μία από αυτές να πέφτει μέσα
στους κρίσιμους καλοκαιρινούς μήνες.

Κλείνοντας το άρθρο, ελπίζουμε στην ευαισθητοποί-
ηση για ένα τόσο ζωτικό θέμα και ευχόμαστε κανένας
συνάνθρωπός μας να μη βρεθεί κατ’ αρχήν στην
ανάγκη μετάγγισης και πόσο μάλλον στην αγωνία
αναζήτησης του ζωτικού αυτού κόκκινου υγρού που
δεν παράγεται, δεν παρασκευάζεται, παρά μόνο μπορεί
να προσφερθεί από μας τους ανθρώπους. Και ως Έλ-
ληνας Αστυνομικός, κάνω αυτήν την έκκληση γνωρί-
ζοντας πόσο όλοι μας συναισθανόμαστε το ρόλο μας,
προσφέροντας διαρκώς στο συνάνθρωπό μας.

Ας γίνουμε λοιπόν οι ήρωες κάποιου! Ας δείξουμε
και σε αυτό το κεφάλαιο ως Έλληνες Αστυνομικοί
τον αλτρουισμό και την αγάπη μας προς τον συνάν-
θρωπό μας.

Του 
Ελευθέριου Τσαούσογλου

Αρχιφύλακα, 
εθελοντή αιμοδότη

Αυτή είναι η πραγματική έννοια 
του «Υπηρετώ δια της φιλίας»
Αρκετοί είναι οι αστυνομικοί οι οποίοι νιώθουν

μέσα τους πραγματικά το τι σημαίνει η έννοια
του «Υπηρετώ δια της φιλίας». Χαρακτηριστι-

κό παράδειγμα οι δύο συνάδελφοί μας του Αστυ-
νομικού Τμήματος Ζαγορίου Ιωαννίνων, Χρήστος
Λιόντος και Δημήτρης Σίντος, οι οποίοι την 5 Ιου-
λίου 2018 κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους,
εντόπισαν μοτοσικλετιστή του οποίου η μοτοσυκλέτα
είχε ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης σε απομακρυσμέ-
νη περιοχή πλησίον της χαράδρας Βίκου. 

Χωρίς δεύτερη σκέψη έσπευσαν να τον βοηθή-
σουν, παρέμειναν δε στο σημείο λόγω επικινδυνό-
τητας, μέχρις ότου η μοτοσυκλέτα παραληφθεί από
όχημα της οδικής βοήθειας, χρονικό διάστημα κατά
το οποίο διαπίστωσαν πως ο δικυκλιστής Mario, εί-
ναι Ισπανός αστυνομικός.

Ενημερώθηκα τηλεφωνικά για το περιστατικό και
συνάντησα τον Mario σε εξουσιοδοτημένο συνερ-
γείο των Ιωαννίνων στο οποίο μεταφέρθηκε η μο-
τοσυκλέτα του, το διάστημα δε που θα μεσολαβούσε
μέχρι αυτή να επισκευασθεί, προσφέρθηκα για μια
μικρή ξενάγηση στην πόλη μας. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της σύντομης σχετικά
βόλτας μας, συναντηθήκαμε με πλήρωμα περιπολι-
κού του Α.Τ. Ιωαννίνων αλλά και με αστυνομικούς
της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι αντάλλαξαν απόψεις και
με ευγένεια και προθυμία του έδωσαν χρήσιμες
πληροφορίες, μιας και τα δικά μου Ισπανικά είναι
«άνευ γεωγραφικού προσδιορισμού».

Ο Mario, ο οποίος υπηρετεί στην πόλη Malaga
της Ανδαλουσίας αναχώρησε, συνεχίζοντας το τα-
ξίδι του φανερά ικανοποιημένος, ζητώντας μου να
μεταφέρω τις ευχαριστίες του προς τους συναδέλ-
φους.

Θερμά συγχαρητήρια συνάδελφοι. Εκτός από τον
αγώνα τον οποίο καθημερινά δίνετε, μας κάνετε
υπερήφανους με την ευαισθησία, την συναδελφικό-
τητα και την ανθρωπιά την οποία επιδεικνύετε.

Διότι μπορεί η διασφάλιση του έννομου αγαθού
της ασφάλειας του πολίτη να ανάγεται στα καθή-
κοντά σας, όμως η ανάπτυξη σχέσεων φιλίας, αλ-
τρουισμού και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της
αστυνομίας αλλά και της κοινωνίας, είναι μια έμφυ-
τη αρετή η οποία πρωτίστως ξεκινά από την οικο-
γένεια. Και η Αστυνομική οικογένεια έχει τους λό-
γους της να υπερηφανεύεται γι αυτό. Αυτή είναι και
η πραγματική έννοια του «Υπηρετώ δια της φιλίας».

Του 
Κωνσταντίνου Κίτσιου 

Προέδρου Ε.Α.Υ. Ιωαννίνων
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Τα «κλειδιά» για την αντιμετώπιση 
της βίας των  γηπέδων

Οι ενδιαφέρουσες ομιλίες στο 1ο θεματικό φόρουμ 
με θέμα «Η Αθλητική Βία ως μέρος της Κοινωνικής Βίας»

Μιλώντας για το φαινόμενο της βίας και το «ιστο-
ρικό» της, ο δικηγόρος – διδάκτωρ της Εγκλη-
ματολογίας, κ. Άγγελος Τσιγκρής, αναφέρθηκε

εισαγωγικά στην ανασφάλεια που νιώθουν σήμερα οι
συμπολίτες μας και γι’ αυτό παραμένουν άλλωστε μα-
κριά και από τα ελληνικά γήπεδα. 

Και αφού τόνισε ότι αυτό, βεβαίως, δεν συμβαίνει μό-
νο στην Ελλάδα, αλλά υπάρχουν χώρες όπου το φαινό-
μενο περιορίστηκε, όπως εν προκειμένω στη Σκωτία και
για το οποίο θα μιλήσει και ο εξαίρετος αστυνομικός, είπε
ότι συμφωνεί με αυτά που είπαν ήδη «οι δύο Πρόεδροι,
της Ομοσπονδίας και των Αθηνών, και έχουν απόλυτο
δίκιο. Το έγκλημα δεν είναι αστυνομικό θέμα. Το έχω πει
επανειλημμένως και το επαναλαμβάνω, δεν φταίει η ομ-
πρέλα εάν βρέχει, ούτε ο κυματοθραύστης εάν έρχεται
ένα κύμα και μας πνίγει, φταίει το κύμα, ο σεισμός, το
τσουνάμι το οποίο μπορεί να γίνεται κάπου αλλού, βαθιά
στον ωκεανό, ίσως σε άλλη ήπειρο, να μεταφέρεται και
να μας πνίγει, αλλά δεν φταίει ο κυματοθραύστης. (…)

Πρέπει να δούμε το πρόβλημα της βίας στην πραγμα-
τικότητα. Η βία από τί γεννιέται; Είναι σαν μία κατσαρό-
λα, εάν βάλεις ζεστό νερό στην κατσαρόλα βγάζει
ατμούς, εάν αρχίζεις και βράζεις το νερό αυτό στην κα-
τσαρόλα και το σκεπάσεις υπάρχει ένας κίνδυνος να πε-
ταχτεί το καπάκι. Εάν βάλεις τη χύτρα και αναπτύξεις
υπερβολικά μεγάλη θερμότητα και δεν ανοίξεις τη βαλ-
βίδα υπάρχει μία πιθανότητα να σκάσει η χύτρα. Σε κάθε
περίπτωση δεν φταίει ούτε το νερό, δεν φταίει ούτε η
χύτρα, ούτε η θερμοκρασία, φταίνε και τα τρία μαζί, αλλά
κατά βάση η θερμοκρασία. Όταν αυξάνει η θερμοκρασία
στις κοινωνικές οργανώσεις, αυξάνει η βία κάθετα και
οριζόντια, παντού, στα σχολεία, στη γειτονιά, στην οι-
κογένεια, στις αθλητικές συγκεντρώσεις, στην καθημε-
ρινότητα, στο δρόμο, στις διαδηλώσεις, στο οτιδήποτε,
γινόμαστε πιο βίαιοι όλοι μας. (…)

Αυτό συμβαίνει, ουσιαστικά, και με τη βία. Για να την
αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά χρειάζονται τρία πράγ-
ματα, και αφορά και τη βία στα γήπεδα. Πρώτον, να εξα-
λείψουμε, ή τουλάχιστον να αντιμετωπίσουμε ή να κατα-
πολεμήσουμε, κατά το δυνατόν όσο το δυνατόν περισ-
σότερους παράγοντες που γεννούν βία και έγκλημα. Ποιοι
είναι αυτοί; Εμείς στην επιστήμη μας τους γνωρίζουμε, εί-
ναι η φτώχεια, η ανισότητα, η ανισοκατανομή, οι μεγάλες
κοινωνικές ομάδες των εξαθλιωμένων πολιτών, οι περι-
θωριοποιημένοι πολίτες, οι άνθρωποι στο περιθώριο, η
ανεργία, ζητήματα βασικά και, κατά κύριο λόγο, κοινω-
νικά. Δεν λέμε να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο σε μία
ημέρα, αλλά πρέπει να διαλύσεις έναν από τους κρίκους
της αλυσίδας που ουσιαστικά με αιτιώδη συνάφεια λει-
τουργούν στο επίπεδο της βίας. Αυτός είναι ο πρώτος, ο
δύσκολος δρόμος, αυτό το ονομάζουμε πρόληψη. 

Βεβαίως δεν μπορούμε μόνο με άποψη πρόληψης να
λύσουμε το θέμα. Είναι και η καταστολή. Τι κάνει η κα-

ταστολή; Η καταστολή είναι, κατά βάση, εξαρτημένο αν-
τανακλαστικό. Η Αστυνομία εκ των πραγμάτων δεν μπο-
ρεί να είναι παντού και πάντα. Δεν μπορούμε να έχουμε
έναν Αστυνομικό πάντα από δίπλα μας, ούτε μπορούν
όλα να καταγράφονται, να ελέγχονται, να επιτηρούνται,
να παρακολουθούνται. Αυτή είναι μία κοινωνία, θα έλεγε
κάποιος, ασφυκτική, καταδικασμένη να πεθάνει. Δεν έχει
νόημα μία τέτοια κοινωνία. Αυτό που έχει νόημα τι είναι;
Εξαρτημένα αντανακλαστικά στους πολίτες. Δηλαδή να
είναι εμπεδωμένο στους πολίτες αυτό που εμείς ονομά-
ζουμε στην επιστήμη μας στις συλλογικές αναπαραστά-
σεις του κοινού, τι, ότι η Αστυνομία, και η δικαιοσύνη,
λειτουργεί αποτελεσματικά και, βεβαίως, επεμβαίνει πάν-
τα με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις περιπτώσεις, ανεξαρτή-
του υπόθεσης και προσώπου, και βεβαίως, δίνει λύσεις
στο πρόβλημα. Αυτό το εξαρτημένο αντανακλαστικό, εάν
το εμπεδώσεις στους πολίτες, ουσιαστικά αυτό δημιουρ-
γεί, τι, μία αίσθηση ασφάλειας και μία, θα έλεγε κάποιος,
διστακτικότητα στο να περάσουν στην πράξη. 

Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Στη Γαλλία, όταν έκανα
τη μεταδιδακτορική διατριβή μου εκεί, μου έκανε εντύπωση
ότι περνούσαν τα αυτοκίνητα της Αστυνομίας με ιλιγγιώδη
ταχύτητα, με αναμμένους τους φάρους, στους κεντρικό-
τερους δρόμους του Παρισιού. Κάποια στιγμή ρώτησα,
γιατί συμβαίνει αυτό, τέτοια εγκληματικότητα κάθε ημέρα,
τόσα πολλά και έντονα περιστατικά; Όχι, δεν συμβαίνει
κάτι τέτοιο, αυτά πηγαίνουν για προληπτικούς λόγους, και
μόνο, σε συγκεκριμένη διαδρομή, με συγκεκριμένο δρο-
μολόγιο, σε συγκεκριμένες λεωφόρους του κέντρου του
Παρισιού, έτσι ώστε να αισθάνεται ο Γάλλος πολίτης και ο
μέσος τουρίστας ότι είναι μία κοινωνία ασφαλής, ότι αστυ-
νομεύεται. Δηλαδή, είναι περισσότερο θεαθήναι το μέτρο
παρά ουσία. Δεν λέω ότι πρέπει να το κάνουμε επικοινω-
νιακά, αλλά το εξαρτημένο αντανακλαστικό για μία κοι-
νωνία ασφάλειας λειτουργεί με διάφορους τρόπους. Πρέ-
πει, δηλαδή, να είμαστε αποτελεσματικοί και να φαινόμα-
στε. Αυτό είναι το θέμα της καταστολής.

Το τρίτο θέμα είναι ότι πρέπει να έχουμε ένα απαραί-
τητο οπλοστάσιο, το οποίο να είναι σύγχρονο, αποτελε-
σματικό και κοινωνικά αποδεκτό, για την αντιμετώπιση
των φαινομένων της βίας. Έχουμε τέτοιο; Πρέπει να
αναρωτηθούμε, να το ψάξουμε, να δούμε και, εάν δεν
έχουμε, πρέπει να το αναθεωρήσουμε το συντομότερο
δυνατό. Πρέπει να το αλλάξουμε το συντομότερο δυνα-
τό, γιατί είναι το απαραίτητο εργαλείο με βάση το οποίο
η Αστυνομία, αλλά και η δικαιοσύνη, θα κάνει τη δουλειά
της. Για να είμαστε απόλυτα, όμως, ειλικρινείς -εδώ
υπάρχουν έρευνες, δεν θέλω όμως να σας κουράσω,
δεν θα σας πω για έρευνες που ψάχνουν τις αιτίες του
θέματος- θα σας πω τι λένε οι πολίτες για τη βία στα
γήπεδα. Κατά βάση, το 80-85% των πολιτών που ερω-
τώνται, λένε ότι για τη βία στα γήπεδα φταίνε οι Διοική-
σεις και η γενικευμένη ατιμωρησία. Αυτό το λένε δια-

χρονικά εδώ και μία εικοσαετία, ότι υπάρχει έντονη ατι-
μωρησία και ότι δεν έχουν αγγιχθεί οι Διοικήσεις που
έχουν το κύριο μερίδιο ευθύνης στην αναπαραγωγή και
την κλιμάκωση του φαινομένου. 

Πώς πρέπει όμως να αντιμετωπίσουμε το θέμα και να
βάλουμε τις Διοικήσεις σε αυτό το ζήτημα, έτσι ώστε να
τους κάνουμε συνυπεύθυνους; Να τους δώσουμε την ευ-
θύνη. Βεβαίως, και εδώ, κύριε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας
των Αστυνομικών, εγώ θα συνηγορήσω απόλυτα ότι, εί-
ναι απαραίτητο να βγει η Αστυνομία από τα γήπεδα. Τι
θα δημιουργήσει αυτό; Δεν απεμπλέκει τις αστυνομικές
δυνάμεις, δεν εξοικονομεί δυνάμεις καταστολής για τέ-
τοια εγκληματικότητα και ανάγκες που υπάρχουν σήμερα
και η φυσική ηγεσία τις γνωρίζει καλύτερα από τον κα-
θένα μας, αλλά τι κάνει, δημιουργεί και υπευθυνότητα
στις Διοικήσεις, γιατί δεν μπορεί να είναι ανεύθυνος μέσα
ο αγωνιστικός χώρος. Εάν συμβεί οτιδήποτε στο μαγαζί
μου, έχω ευθύνη εγώ που είμαι ιδιοκτήτης. Έτσι θα έχει
ευθύνη και η Διοίκηση για ό,τι συμβαίνει στο ποδόσφαι-
ρο. Ας με διαψεύσει ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας της
Σκωτίας, αυτός είναι ο κύριος λόγος. Πολλοί άλλοι, βε-
βαίως, που έχουν θεσμοθετήσει, έχουν μεταθέσει τις ευ-
θύνες στις Διοικήσεις, τους έχουν κάνει συνυπεύθυνους,
έτσι ώστε να μη δημιουργούν εμπρηστικές δηλώσεις, να
μη ρίχνουν λάδι στη φωτιά, να μη καλλιεργούν στρατούς
ανθρώπων οι οποίοι, ουσιαστικά, εμπορεύονται το οπα-
δικό μένος κάποιων ανθρώπων και, βεβαίως, αυστηρές
ποινές και στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ιδιότητα
του φιλάθλου ή του οπαδού. Τι ποινές; Τι πονά περισ-
σότερο ένα φίλαθλο, έχουμε ρωτήσει ποτέ; Πρέπει να κά-
νουμε μία έρευνα, έχουν γίνει αλλού. Ένα φίλαθλο, έναν
οπαδό μάλλον, έναν λάτρη της ομάδας του τον πονά να
μη δει ξανά την ομάδα του ποτέ. Αφαίρεσέ του αυτή την
ιδιότητα. Δεν λέω εγώ με την πρώτη, εάν υποτροπιάσει,
τέλος πάντων -ας είμαστε πολύ επιεικείς- αλλά ας το
έχουμε, ας του απαγορεύσουμε να πηγαίνει για κάποιο
καιρό στο γήπεδο, ιδίως στα εκτός έδρας, αλλά και τα
εντός. Ας τον μάθουμε, ας δημιουργήσουμε με αυτόν τον
τρόπο αυτά που σας είπα, τα εξαρτημένα αντανακλαστι-
κά, έτσι ώστε να είμαστε όλοι περισσότερο υπεύθυνοι. 

Σήμερα εμείς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να φταίει
για όλα η Αστυνομία και όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουμε
καμία ευθύνη. Πρέπει να αναλάβει ο καθένας από εμάς
την ευθύνη που του αναλογεί και, βεβαίως, εγώ δράτ-
τομαι της ευκαιρίας, εάν και δεν είναι αυτός ο ρόλος
μου, να συνηγορήσω και εγώ σε αυτό, κύριοι Υπουργοί,
πρέπει η Κυβέρνηση άμεσα να ψηφίσει ένα νόμο ρεαλι-
στικό, σύγχρονο, αποτελεσματικό, αλλά, πάνω και κύρια,
εφαρμόσιμο και κοινωνικά αποδεκτό, γιατί είναι το απα-
ραίτητο εργαλείο το οποίο θα λύσει τα χέρια σε όλους
τους αστυνομικούς και στην ηγεσία της Αστυνομίας, αλ-
λά και της δικαιοσύνης, να κάνουν με τον καλύτερο
τρόπο τη δουλειά τους.

ΗΝέα 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». Τις πολιτικές που εφάρμοσε
η Αστυνομία της Σκωτίας για την πάταξη του χουλιγκανισμού παρουσίασε με την ενδιαφέρουσα ομιλία του ο Αντιπρόεδρος του Σωματείου Αστυνομικών Σκωτίας

Μr David HAMILTON. Ενώ στα αίτια της αθλητικής βίας στάθηκε ιδιαίτερα ο Δικηγόρος, Διδάκτωρ Εγκληματολογίας κ. Άγγελος ΤΣΙΓΚΡΗΣ, τονίζοντας ότι το έγκλημα
δεν είναι αστυνομικό πρόβλημα και ότι η βία των γηπέδων ειδικότερα αντιμετωπίζεται με την καταπολέμηση των παραγόντων γένεσής της (φτώχεια, ανισότητες, ανεργία,
περιθωριοποίηση κ.λπ.), με την πρόληψη – καταστολή (διαχείριση των «εξαρτημένων αντανακλαστικών του πολίτη» ώστε ο εν δυνάμει παραβάτης, να γνωρίζει ότι θα
συλληφθεί άμεσα), με τη θωράκιση της αστυνομίας (τεχνολογική υποδομή, θεσμικά μέτρα), με την αυστηρή επιβολή της νομοθεσίας όσον αφορά την παραβατικότητα
των παραγόντων, διοικήσεων κ.λπ., με την ανάληψη της ευθύνης για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων από τους ιδιοκτήτες και τέλος, με την καθιέρωση αυστηρότατων
ποινών και όλα αυτά με έναν νόμο εφαρμόσιμο και λειτουργικό για την Ελληνική Αστυνομία και τις διωκτικές αρχές.

Του 
Άγγελου Τσιγκρή

Δικηγόρου, 
Καθηγητή 

Εγκληματολογίας 

Κοινωνικό το πρόβλημα, αλλά υπάρχουν πολιτικές για τον περιορισμό του φαινομένου 
τονίζει ο εγκληματολόγος κ. Άγγελος Τσιγκρής
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Του 
David Hamilton

αντιπρόεδρου του Σωματείου 
Αστυνομικών Σκωτίας

Δέκα μέτρα εφαρμόζει 
η αστυνομία της Σκωτίας 

ΟHamilton συνεχάρη την Π.Ο.ΑΣ.Υ. για το γεγονός
ότι υιοθέτησε μία πανευρωπαϊκή στάση στην αν-
τιμετώπιση του προβλήματος της βίας στους

αθλητικούς χώρους και μίλησε ειδικότερα για το τι έκα-
ναν στη Σκωτία.

Αφού μίλησε για τα τοπικά δεδομένα της χώρας του,
τόνισε ότι η Σκωτσέζικη Ένωση Αστυνομικών έχει επι-
λέξει να μην αποκαλεί τους ταραξίες ή τους χούλιγκαν
ως χούλιγκαν, όπως είναι διεθνώς καταγεγραμμένοι και
αναγνωρισμένοι ως ορολογία, ή ως ultras, αλλά ως
ομάδες, ως οπαδούς υψηλού ρίσκου διότι θέλουν να
τους αποστερήσουν από την κονκάρδα του χούλιγκαν
που τους κάνει περήφανους, γιατί τους δίνει μία ταυτό-
τητα με την οποία βρίσκουν λόγο ύπαρξης και ταυτίζον-
ται με άλλους χούλιγκαν. 

Στη συνέχεια παρατήρησε ότι η έριδά τους δεν είναι
απλά αθλητική, αλλά ανάγεται σε θρησκευτικό επίπεδο
επίσης. Πληθώρα θανάτων έχει αποδοθεί στις κόντρες
μεταξύ των δύο ομάδων, των παραδοσιακά εχθρικών η
μία απέναντι στην άλλη. Και δυστυχώς παρατηρείται και
το φαινόμενο μετά τη λήξη των ποδοσφαιρικών αγώ-
νων, να έχουμε επιστροφή των οπαδών στα σπίτια τους
και εκδήλωση οικιακής βίας, δηλαδή να κτυπούν την κο-
πέλα τους ή τη σύζυγό τους.

Η αστυνόμευση και το κόστος της ανέρχεται στα
500.000 ευρώ ανά αγώνα. Οι λέσχες, τα clubs, συνει-
σφέρουν περίπου 50.000 ευρώ, δηλαδή ένα κλάσμα
του συνολικού κόστους, ως προς την κάλυψη των εξό-
δων αστυνόμευσης και μιλούμε ανά αγώνα. Και, όπως
συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα δυστυχώς,
πολλά clubs, πολλές λέσχες ωφελούνται από αυτή την
ένταση και την αντιπαλότητα που υπάρχει μεταξύ των
δύο παραδοσιακών εχθρών. 

Στη συνέχεια στάθηκε στο ρόλο των πολιτικών κομ-
μάτων τονίζοντας ότι το φαινόμενο θα ανακυκλώνεται
εφόσον τα πολιτικά κόμματα δεν σταματήσουν να κα-
τηγορούν το ένα το άλλο. Θα πρέπει να συνεννοηθούν,
θα πρέπει να υιοθετήσουν μία ενιαία στάση απέναντι στο
πρόβλημα, όπως κάναμε εμείς στη Σκωτία. 

Αναφερόμενος στη συνέχεια στα συγκεκριμένα μέτρα
που ελήφθησαν μίλησε: 

1) Για την απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ στους
χώρους τους αθλητικούς δύο ώρες πριν τον αγώνα και
μία ώρα μετά από αυτόν. Ακόμη και στα πούλμαν που
μεταφέρουν τους οπαδούς στο ή από το στάδιο, απα-
γορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ. Αν επιχειρήσεις να
μπεις στον αθλητικό χώρο έχοντας κάνει χρήση αλκοόλ,
τότε συλλαμβάνεσαι. Ελέγχουν τα πούλμαν κατά πόσο
υπάρχουν οπαδοί που έχουν καταναλώσει αλκοόλ και
στην περίπτωση αυτή διώκεται ποινικά ο οδηγός του λε-
ωφορείου.

2) Για τα επίπεδα ασφάλειας. Κάθε αθλητικός χώρος
θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό που να πιστοποιεί την
ασφάλειά του. Εάν δεν υπάρχει αυτή η πιστοποίηση, τότε
δεν θα διεξαχθεί ο αγώνας. 

3) Για τη νέα νομοθεσία που επιτρέπει την ανταλ-
λαγή πληροφοριών μεταξύ της Αστυνομίας και των
ΠΑΕ και την επιβολή ποινών (παρεμπόδιση του συγκε-
κριμένου ατόμου από το να συνεχίσει να έχει season
ticket, δηλαδή εποχικό εισιτήριο, απαγόρευση εισόδου
στους αθλητικούς χώρους ή πολύ συχνά του αλλάζουν
θέση και από τις κερκίδες στις οποίες κάθεται μαζί με
τους υπόλοιπους, μεταφέρεται σε θέσεις με ήσυχους και
φιλειρηνικούς οπαδούς, μπορεί να σου απαγορευθεί η
χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς τις ημέρες διεξαγωγής
αγώνα, το να κατέβεις στο κέντρο της πόλης ή το να πας
σε σταθμούς λεωφορείων ή τρένων, καθώς επίσης και

το να πας σε ένα μπαρ ή παμπ κ.λπ.).
4) Για τους ειδικούς εισαγγελείς, οι οποίοι είναι

γνώστες της νομοθεσίας και του τι ορίζει η νομοθεσία
κι έτσι μπορούν και διευθετούν αυτά τα ζητήματα με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο. 

5) Για την ειδική αστυνομική μονάδα συντονισμού.
Εξειδικεύονται στο να διαχειρίζονται προβλήματα βίας
μεταξύ των αιώνιων εχθρών. Συντονίζουν την ανταλλαγή
πληροφοριών και τη συγκέντρωση πληροφοριών ποδο-
σφαιρικών θεμάτων. Ελέγχουν το τι καταγράφεται στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το χρησιμοποιούν για
να λάβουν μέτρα κατά των συγκεκριμένων προσώπων.
Καταγράφουν παραβατικές συμπεριφορές χρησιμοποι-
ώντας κάμερες που φέρουν οι ίδιοι επάνω τους ή κά-
μερες που κρατούν στο χέρι τους. Κι αυτό το κάνουν
ανοικτά, δηλαδή όχι συγκαλυμμένα, τους βλέπουν που
τους κινηματογραφούν, τους βλέπουν που καταγράφουν
την παραβατική δράση τους. 

6) Για την αστυνόμευση και τη διαχείριση του πλή-
θους. Όταν ταυτοποιούμε τα ταραχοποιά στοιχεία, τότε τα
συνοδεύουμε ακόμη και μέχρι το πούλμαν το συντομό-
τερο δυνατόν, ώστε να εκκενώσουν το χώρο το συντο-
μότερο δυνατόν. Γι’ αυτό το σκοπό χρησιμοποιούμε έφιπ-
πους αστυνομικούς, δηλαδή άλογα, που είναι πραγματικά
πολύ αποτελεσματικό ως μέτρο. Χρησιμοποιούμε τα ΜΑΤ,
ελικόπτερα, καθώς επίσης τροχονόμους που κανονίζουν
την κίνηση.

7) Για τις ομάδες συλλογής πληροφοριών και αν-
ταλλαγής πληροφοριών. Επισκέπτονται τους οπαδούς
υψηλού κινδύνου, τους χούλιγκαν, στο σπίτι τους πριν
τη διεξαγωγή του αγώνα και τους λένε ότι παρακολου-
θείστε, έχετε το νου σας. Χρησιμοποιούμε πληροφοριο-
δότες που πολλές φορές είναι οι πληροφορίες που μας
δίνουν οι ίδιες οι σύζυγοί τους ή οι σύντροφοί τους εμ-
πιστευτικά. Ελέγχουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
και παρακολουθούμε το τι αναγράφεται εκεί αναφορικά
με την οργάνωση συναντήσεων μέσα και έξω από το γή-
πεδο. Και αυτό γίνεται σε real time, δηλαδή όχι σε ύστε-
ρο χρόνο, αλλά τη στιγμή που εκδηλώνεται, καταγρά-
φεται. 

Χρησιμοποιούν ανάλυση των προηγούμενων μοντέ-
λων συμπεριφοράς που έχουν επιδείξει τα συγκεκριμένα
άτομα, δηλαδή τι συμπεριφορά εκδηλώνουν κατά τη
διάρκεια των ετών, και με βάση αυτά τα patterns, την
ανάλυση αυτών των μοντέλων των επαναλαμβανόμε-
νων, αναλαμβάνουν δράση. Πολύ συχνά έρχονται σε
επαφή με τουριστικούς πράκτορες και τους ρωτούν πό-
σα άτομα και από πού προτίθενται να ταξιδέψουν στη
Σκωτία ή από τη Σκωτία για άλλο αγώνα. Έχουν μία ει-
δική ομάδα παρακολούθησης η οποία όμως δεν είναι
κρυφή, είναι πασιφανέστατη. Τους δείχνουν ότι είναι
εκεί για να τους παρακολουθήσουν, για να καταγρά-

ψουν τις ενέργειές τους και τις παραβατικές συμπερι-
φορές τους. Η στοχοποίηση, στοχεύουν σε αυτούς που
έχουν την παραβατική συμπεριφορά και προσπαθούν
φωτογραφίζοντάς τους, παρακολουθώντας τους μέχρι
τα οχήματά τους, φωτογραφίζοντας τις πινακίδες των
αυτοκινήτων τους, να τους αποτρέψουν από την εκδή-
λωση τέτοιων συμπεριφορών. Δεν κρύβουν ότι είναι
αστυνομικοί, γι’ αυτό και φορούν διακριτικές στολές.
Αυτή η μονάδα, αυτή η ομάδα αστυνομικών, αν εσύ κά-
θεσαι σε ένα καφέ και συζητάς με κάποιον αναφορικά
με το πώς θα οργανωθείτε για να σχεδιάσετε έκτροπες
δραστηριότητες και ταραχές, θα καθίσουν δίπλα σου και
θα φανεί ανοικτά ότι ακούν τη συζήτηση και το τι σχε-
διάζετε.

Αυτό που είναι κάτι που θα πρέπει να παρατηρήσουμε
είναι ότι εμείς αποφεύγουμε να φοράμε τα κράνη που
φορούν στα ΜΑΤ, συνήθως φορούμε τα πηλίκιά μας και
αυτό το κάνουμε με σκοπό να μην τους δίνουμε τη χαρά
ότι μπορούν να φέρουν τα ΜΑΤ εκεί για να καταπαυθεί
οποιαδήποτε εκδήλωση ταραχής.

8) Για τους ειδικούς αστυνομικούς με ειδική κα-
τάρτιση και ειδικά τυπικά προσόντα οι οποίοι επο-
πτεύουν τους αγώνες. Μέσα στα καθήκοντά τους είναι
αυτά της ενημέρωσης των διαιτητών, καθώς επίσης και
της νουθεσίας απέναντι στους αθλητές όταν η συμπερι-
φορά τους δεν είναι η δέουσα. 

9) Για την τακτική του να δημοσιοποιούν τα πρό-
σωπα των ταραχοποιών στοιχείων στις εφημερίδες,
στα περιοδικά, στον Τύπο δηλαδή. Ως συνέπεια αυτής
της δημοσιοποίησης των στοιχείων των ταραχοποιών,
αυτών των ατόμων, μπορεί να απολέσουν μέχρι και την
εργασία τους. 

10) Για το ρόλο της ιδιωτικής Αστυνομίας, της
ιδιωτικής ασφάλειας. Τόνισε ότι οι εταιρείες αυτές πρέ-
πει να είναι πιστοποιημένες και ταυτόχρονα να έχουν
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Ο ρόλος της Αστυνομίας
είναι να επικουρεί, να υποστηρίζει την ιδιωτική ασφά-
λεια.

Απαντώντας τέλος, στο ερώτημα αν οι ιδιοκτήτες των
ομάδων πληρώνουν την Αστυνομία για τις υπηρεσίες
ασφάλειας που προσφέρει σε κάθε αγώνα, απάντησε ότι
τα χρήματα πηγαίνουν απευθείας στους αστυνομικούς.
Υπάρχει μία προκαθορισμένη αποζημίωση. Μπορούν να
τους χρεώσουν, να καταβάλλουν τα έξοδα δηλαδή αυ-
τών που παρευρίσκονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο,
μα υπάρχουν και τόσοι άλλοι εκτός αγωνιστικού χώρου
που περιφρουρούν απ’ έξω τους αθλητικούς χώρους. Οι
απ’ έξω δεν αποζημιώνονται.

Τέλος, απάντησε ότι στελέχη της αστυνομίας που
συνταξιοδοτούνται, μπορούν μετά να μεταπηδήσουν ως
παράγοντες σχεδιασμού της ασφάλειας στα clubs και με
αυτό τον τρόπο ανταλλάσσουν και πληροφορίες.

Τις πολιτικές που εφάρμοσε η Αστυνομία της Σκωτίας για την πάταξη του χουλιγκανισμού 
παρουσίασε με την ενδιαφέρουσα ομιλία του ο Αντιπρόεδρος του Σωματείου Αστυνομικών Σκωτίας 

Μr David Hamilton στην ημερίδα για την αθλητική βία



«Βγαίνουμε από τα μνημόνια» πανηγυρί-
ζει η Κυβέρνηση και προσπαθεί να πείσει

ότι η χώρα γυρίζει σελίδα. Πρακτικά όμως οι επι-
πτώσεις παλαιών και νέων μνημονίων, όχι μόνο
είναι εδώ και μας ταλαιπωρούν, αλλά θα είναι και
για πάρα πολλά ακόμα χρόνια στιγματίζοντας το
μέλλον μας. Γι’ αυτό το συνδικαλιστικό μας κίνη-
μα θα συνεχίσει να συγκρούεται με τις λογικές
των μνημονίων που δεν βλέπουν τις ανάγκες του
ανθρώπου αστυνομικού αλλά βάζουν πάνω από
όλα τη λογική των αριθμών και της στατιστικής
της οικονομίας.

Η κυβέρνηση παίρνει μηδέν στο θέμα
των αποφάσεων του Συμβουλίου της

Επικρατείας αφού, όχι μόνο δεν τις σεβάστηκε
με τη θεσμοθέτηση του νέου ειδικού μισθολο-
γίου, αλλά όλα δείχνουν ότι προσπαθεί και να
τις ανατρέψει με την υπερασπιστική γραμμή που
ακολουθεί στις συνεδριάσεις του ανωτάτου ακυ-
ρωτικού δικαστηρίου. Η προθεσμία που έλαβε
ως την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Συμ-
μόρφωσης την 23η Οκτωβρίου 2018, πλησιάζει,
οπότε και θα ξέρουμε αν επιβληθούν οι προβλε-
πόμενες κυρώσεις. 

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ., σε συνεργασία με τις άλλες
Ομοσπονδίες και Ενώσεις των ενστόλων,

θα δώσει τη δική της απάντηση και φέτος από τη
Θεσσαλονίκη, ενόψει των εγκαινίων της Διεθνούς
Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός έχει μια
ευκαιρία, να ανοίξει τα χαρτιά του βάζοντας τέλος
στον εμπαιγμό και στην κοροϊδία όλων αυτών των
χρόνων της διακυβέρνησής του. Αν δεν το κάνει
και εξαιρέσει και αυτή τη χρονιά τους ενστόλους
από τις εξαγγελίες, δίνοντας προτεραιότητα στις
άλλες κοινωνικές ομάδες, θα έχει αναλάβει στο
ακέραιο την ευθύνη της συντελούμενης κατάρρευ-
σης του αστυνομικού συστήματος. Οκτώ χρόνια
μνημονίων με συνεχείς δραστικές περικοπές των
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Αναμενόμενο ήταν να αντιδράσουν οι συνάδελφοί μας που
κλήθηκαν να διαμείνουν σε ακατάλληλο οίκημα στη Ζά-
κυνθο. Τόσο το τοπικό σωματείο όσο και η Ομοσπονδία

αντέδρασαν ευλόγως. Αλλά το ερώτημα είναι άλλο. Άραγε, εκεί
στο Αρχηγείο, δεν ανέμεναν αντιδράσεις; Ή μήπως δεν τους εν-
διαφέρουν ούτε οι αντιδράσεις μας;

Η στήλη, θεωρεί αταξία πρώτου βαθμού αυτό που έγινε και
παραθέτει το έγγραφο που απέστειλε η Ομοσπονδία στον Αρχηγό
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥ-
ΒΑΛΑ, με παράλληλη κοινοποίηση στους κ.κ. 1) Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ, 2) Γενικό Γραμματέα
Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριο ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ, 3) Υπαρχηγό Ελ-
ληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥ-
ΛΟ, 4) Προϊστάμενο Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ και 5) Γενικό Επιθεω-
ρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας Αντιστράτηγο κ. Χρήστο ΔΡΑ-
ΓΑΤΑΚΗ, με αφορμή τις καταγγελίες της Ένωσης Αστυνομικών

Υπαλλήλων Ζακύνθου για τις συνθήκες διαμονής αστυνομικού
προσωπικού:

Κύριε Αρχηγέ,
Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 315/2/25-α από 26/06/2018

εγγράφου μας, επανερχόμαστε στο θέμα με αφορμή το υπ’ αριθμ.
272 από 05/07/2018 επισυναπτόμενο έγγραφο της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου. Παρακαλούμε όπως, άμεσα
οι αρμόδιες υπηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
προβούν στους προβλεπόμενους εκ του Νόμου ελέγχους καταλ-
ληλότητας του κτιρίου, στο οποίο έχουν διαταχθεί να διαμένουν
οι αστυνομικές δυνάμεις, που αποσπώνται στο νησί προς αντι-
μετώπιση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών. Ομοίως, να αναζη-
τηθούν τυχόν πειθαρχικές ευθύνες, για την αποδοχή της δωρεάς
παροχής υπηρεσιών σε συνάρτηση με τους λόγους που άπτονται
της ασφαλούς χρήσης του κτιρίου αυτού.

Η Πρωτοβάθμια Οργάνωσή μας εγκαίρως και σε συνεργασία
με την Ομοσπονδία, είχαν προειδοποιήσει με σωρεία εγγράφων

όλους τους καθ’ ύλην αρμοδίους υπηρεσιακούς και πολιτικούς
θεσμικούς παράγοντες, καθιστώντας τους κοινωνούς των ζητη-
μάτων αυτών, που ούτως ή άλλως θα προέκυπταν μεσούσης της
τουριστικής περιόδου.

Δυστυχώς «φωνή βοώντος εν τη ερήμω».
Έστω και αυτήν την ύστατη στιγμή, επανορθώστε τα λάθη και

την ολιγωρία που επιδείξατε, αναγνωρίζοντας κατά αυτόν τον
τρόπο την προσφορά του Έλληνα Αστυνομικού, προσφορά που
παρέχει σε καθημερινή βάση προς την κοινωνία των πολιτών».

Προς επίρρωση των ανωτέρω, τα «πειστήρια του εγκλήματος»
στη σελίδα 4 της Νέας Αστυνομίας με μια υποσημείωση. Όταν λέ-
με ότι το βιοτικό επίπεδο βελτιώνεται, προφανώς και δεν εξαι-
ρούνται οι Έλληνες Αστυνομικοί διότι από πουθενά δεν προκύπτει
ότι επειδή είναι ένστολοι υπάλληλοι του κράτους πρέπει να τους
αντιμετωπίζουν ως πολίτες τρίτης κατηγορίας, για να μη χρησι-
μοποιήσουμε άλλες ταπεινωτικές εκφράσεις. Η αξιοπρέπεια αφο-
ρά όλους άνευ διακρίσεων και διαχωρισμών…

( )

ΑΤ-ΑΞΙΕΣ

Προσβάλουν την αξιοπρέπειά μας

είπαν &
έγραψανεκΚΕΝΤΡΙκός

«Κύριε Δένδια,
εάν ήταν
αρμο διό τητά
μου η Ελληνική
Αστυνομία, θα
φρόντιζα την
Ελληνική Αστυ-

νομία. Είμαι εδώ ως Υπουρ γός
Εθνικής Άμυνας και έχω το δι-
καίωμα να μιλήσω μόνο για τις
Ένοπλες Δυνάμεις. Δεν αμφισβητώ
το έργο των Ελλήνων αστυνο μι -
κών. Θα σας πω, όμως, ότι άλλα
είναι τα ωράρια του Στρατού Ξη-
ράς, άλλα καθήκοντα έχουν οι
στρατιωτικοί στις δυνάμεις προκα-
λύψεως και άλλα οι αστυνομικοί.
Για εμένα, μακάρι αύριο το πρωί
να δώσουμε και στους αστυνομι-
κούς και στους πυροσβέστες και
στους λιμενικούς και σε όλους.
Κανείς δεν θα έχει αντίρρηση μέ-
σα σε αυτήν την Αίθουσα.»
Πάνος Καμμένος
Υπουργός Εθνικής Αμύνης

«Ο αστυ νομικός
έχει το θέμα της
λαθρομε τα νά -
στευ σης, το
οποίο δεν χει -
ρίζονται οι Ένο-
πλές Δυνάμεις.

Κατά συνέπεια, και για την ψυχική
υγεία υπό την ευρεία έννοια και
ομοιογένεια, είναι σωστό όταν κά-
νουμε μια σωστή ρύθμιση, κύριε
Υπουργέ, να την κάνουμε για
όλους. Δεν έχει έννοια, λοιπόν, να
εξαιρείτε τους αστυνομικούς που
υπηρετούν ακριβώς στο ίδιο μέρος,
όπως υπηρετούν και οι στρατιωτι-
κοί συνάδελφοί τους.».

Νίκος Δένδιας
Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας,
Πρώην υπουργός Δημόσιας Τάξης

προσβολές

λειτουργικών δαπανών, δεν έχει μείνει τίποτε όρ-
θιο. Όλα λειτουργούν με το φιλότιμο και όλα
κρέμονται από μια κλωστή…

«Σύντομα θα προτείνουμε για τα εξω-
τερικά μας σύνορα, την ενίσχυση των

αρμοδιοτήτων και της εντολής της Ευρωπαϊκής
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, ώστε να
μετατραπεί σε μια γνήσια Ευρωπαϊκή Συνορια-
κή Αστυνομία που θα διαθέτει μόνιμο σώμα
10.000 συνοριοφυλάκων έως το 2020». Αυτό
δήλωσε ο ευρωπαίος Επίτροπος Δημήτριος
Αβραμόπουλος μετά το Άτυπο Συμβούλιο
Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, στο
Ίνσμπρουκ της Αυστρίας αλλά τέτοιες δηλώ-
σεις έχουν ακουστεί και από άλλους χωρίς
απτά αποτελέσματα. Η αλήθεια είναι ότι το με-
ταναστευτικό τσουνάμι απειλεί τις ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις που σπεύδουν η κάθε μια για τη
χώρα της να λάβει μέτρα όπως όπως. Ό,τι χει-

ρότερο δηλαδή, διότι ένα παγκόσμιο πρόβλημα
δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά και
μεμονωμένα από κανέναν.

Πολύ σωστά η Ομοσπονδία σε αυτή τη
χρονική συγκυρία κάλεσε την πρόεδρο της

Eurocop κα Angels Bosch για επιτόπια επίσκεψη
στα hot spot της Λέσβου και της Χίου. Άλλο να τ’
ακούς και άλλο να τα βλέπεις… Οι εντυπώσεις ήταν
σοκαριστικές και βοήθησαν στην εξαγωγή ουσια-
στικών συμπερασμάτων για περαιτέρω ενέργειες
τόσο στην Αθήνα όσο και στις Βρυξέλλες. Η
Π.Ο.ΑΣ.Υ. δεν θα κουραστεί να επαναλαμβάνει ότι
το μείζον αυτό πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται μόνο
με αστυνομικά μέτρα. Σε ό,τι όμως αφορά την
αστυνομία είναι ξεκάθαρα τοποθετημένη υπέρ της
ενίσχυσης όλων των αστυνομικών δομών και υπη-
ρεσιών ώστε καλούνται να προσφέρουν τις υπη-
ρεσίες τους σε αυτές, να το κάνουν με αξιοπρέπεια
και πάνω από όλα με ασφάλεια.

Τρισάγιο στη μνήμη του Ταξίαρχου Γεωργίου Βασιλάκη τε-
λέστηκε στις 24 Ιουνίου 2018, στον 7ο όροφο του Υπουρ-
γείου Προστασίας του Πολίτη, που φέρει και το όνομά του
(όροφος Γεωργίου Βασιλάκη).
Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη, κ. Νίκος Τόσκας, ο Γενικός Γραμματέας
Δημόσιας Τάξης, κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης και ο Αρχηγός
της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Κωνσταντίνος
Τσουβάλας, Ανώτατοι Αξιωματικοί του Επιτελείου, ο Πρό-
εδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ., κ. Γρηγόριος Γερακαράκος,  ο Πρό-
εδρος της Π.Ο.ΑΞΙ.Α., κ. Ιωάννης Κατσιμάκας, ο Πρόεδρος
και ο Γενικός Γραμματέας των Ειδικών Φρουρών, κ.κ. Βα-
σίλειος Ντούμας και Σταύρος Μαυροειδάκος αντίστοιχα, κ.ά.
Ο αείμνηστος Γεώργιος Βασιλάκης έχασε τη ζωή του στις
24 Ιουνίου 2010 από αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, που
είχε τοποθετηθεί σε φάκελο αλληλογραφίας με παραλήπτη
τον τότε υπουργό κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και εξερράγη στο
γραφείο του, στον 7ο όροφο του υπουργείου.
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