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Ωριμότητα και
αποφασιστικότητα
τα όπλα μας

Π.Ο.ΑΣ.Υ.:

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. δεν φιμώνεται, δεν συμβιβάζεται και δεν τρομοκρατείται. Προχωρά
ενωτικά και δυναμικά και το νέο έτος, κόντρα σε όσους επιχειρούν να μας
αποπροσανατολίσουν από την υπεράσπιση των συμφερόντων των μελών μας.

Ασκούμε επιθετικό
συνδικαλισμό

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. δεν φιμώνεται, δεν συμβιβάζεται και δεν τρομοκρατείται. Προχωρά
ενωτικά και δυναμικά και το νέο έτος, κόντρα σε όσους επιχειρούν να μας
αποπροσανατολίσουν από την υπεράσπιση των συμφερόντων των μελών μας.
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Έκδοση της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Αστυνομικών 

Υπαλλήλων που έχει
στις τάξεις της 58 πρωτοβάθμιες

οργανώσεις και 40.000 μέλη

www.poasy.gr
poasy@otenet.gr

neaastynomia@poasy.gr

Αθήνα, Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27
τηλ.: 210.7770.685
fax: 210.7770.682

Εκδότης
Γρηγόρης Γερακαράκος

Υπεύθυνος έκδοσης
Σταύρος Φέτκος

Γραμματέας Δημοσίων & 
Διεθνών Σχέσεων

Συντακτική Ομάδα
Σπύρος Λιότσος

Αθανάσιος Αθανασόπουλος

Σχεδιασμός - Σελιδοποίηση
www.2plus1.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα 
δεν εκφράζουν υποχρεωτικά 

τις θέσεις της ιδιοκτησίας
ή της σύνταξης 

της «Νέας Αστυνομίας».

Συναδέλφισσες,
συνάδελφοι
Η νέα χρονιά, το 2019,
ευχόμαστε όλοι να μας
φέρει πίσω όσα μας
άρπαξαν άδικα και
καταχρηστικά τα
Μνημόνια και οι
εφαρμοστικοί τους νόμοι.
Έχουμε περάσει ως χώρα
σε μια νέα φάση και το
συνδικαλιστικό μας
κίνημα συνεχίζει να δίνει
τον αγώνα του με το
βλέμμα στην επόμενη
μέρα. Οι αδικίες του
παρελθόντος,
ομολογημένες και μη από
το πολιτικό σύστημα, μας
προκαλούν να σταθούμε
στο ύψος των
περιστάσεων και όπως
πάντα να διεκδικήσουμε
την εξάλειψή τους. 

S M S

Με τον προσήκοντα σεβασμό στη
μνήμη και την ιστορία ενός
πρωτεργάτη του συνδικαλιστι-

κού κινήματος των αστυνομικών, όταν
όλα τα ’σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε
η σκλαβιά, τελέστηκε την Κυριακή, 14
Ιανουαρίου 2019,  με πρωτοβουλία της
Ομοσπονδίας μας στον Ιερό Ναό του
Αγίου Νικολάου στο Κρίκελο Ευρυτα-
νίας, το 40ήμερο Μνημόσυνο υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής του συναδέλ-
φου μας Κώστα ΣΥΓΓΟΥΝΗ.

Την Ομοσπονδία εκπροσώπησαν ο
Πρόεδρος αυτής κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑ-
ΡΑΚΟΣ, ο Αντιπρόεδρος Διοικητικών
Θεμάτων και Αναπληρωτής Γενικός
Γραμματέας κ. Αθανάσιος ΝΤΑΒΟΥ-

ΡΑΣ, ο Ταμίας κ. Γιώργος ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ,
ο Οργανωτικός Γραμματέας και Ανα-
πληρωτής Ταμίας κ. Θεόδωρος ΧΑΝ-
ΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ο Πρόεδρος Διοικητικού
Συμβουλίου κ. Χρήστος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
και το Μέλος του ΔΣ κ. Δημήτριος ΓΕ-
ΩΡΓΑΝΤΑΣ, ο Πρόεδρος της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ευρυτανίας  κ.
Κοσμάς ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ, ο Γενικός Γραμ-
ματέας κ. Χρήστος ΚΑΤΗΣ και ο Αντι-
πρόεδρος αυτής κ. Κων/νος ΦΙΚΑΣ, ο
Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Φθιώτιδας κ. Νικόλαος
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ,  ο Πρόεδρος του το-
πικού παραρτήματος της Διεθνούς
Ένωσης Αστυνομικών κ. Ανδρέας
ΠΑΤΛΙΑΣ, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Ευρυτανίας, Αστυνομικός
Υποδιευθυντής κ. Ιωάννης ΝΙΚΟΠΟΛΙ-
ΔΗΣ, ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας Αντιπεριφερειάρχης κ.
Αριστείδης ΤΑΣΙΟΣ, ο Αντιδήμαρχος
Καρπενησίου κ. Παντελής ΧΑΛΚΙΑΣ,
συνάδελφοι, φίλοι και συγγενείς του
εκλιπόντος.

Μιλώντας για την ιστορική διαδρομή
του Προέδρου της Ένωσης Κατωτέρων
Αστυνομικών, ως πρωτεργάτη και ορα-
ματιστή του συνδικαλισμού των Ελλή-
νων Αστυνομικών τη δεκαετία του ’80,
τόσο ο Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ όσο και ο

Πρόεδρος της τοπικής Ένωσης, στάθη-
καν ιδιαίτερα στο γεγονός ότι υπήρξε
ένας ασυμβίβαστος μαχητής που «έφυ-
γε» με το παράπονο του «ξεχασμένου»
και του διωχθέντος από το αστυνομικό
σώμα επειδή ύψωσε το ανάστημά του
και άσκησε κριτική στην τότε αστυνομι-
κή και πολιτική ηγεσία, χωρίς την άδειά
τους… Με συνοπτικές διαδικασίες, με-
θοδεύτηκε το 1988 η απόταξή του χω-
ρίς να επιτευχθεί στη συνέχεια η πλήρης
αποκατάστασή του, με ευθύνη και του
Συνδικαλιστικού Κινήματος.

Αυτήν την αδικία και τα μελανά ση-
μεία της ιστορίας της, η σημερινή διοί-
κηση της Ομοσπονδίας είχε προγραμ-
ματίσει να τα αναδείξει στο επικείμενο
συνέδριό της, καλώντας προσωπικά τον
ίδιο προκειμένου να του απονείμει τιμη-
τική πλακέτα, κάτι που θα γίνει δυστυ-
χώς πλέον χωρίς τη φυσική του παρου-
σία. Θα είναι όμως για πάντα μαζί μας
οι παρακαταθήκες που μας άφησε κα-
θώς και οι συνεργάτες του που θα μι-
λήσουν για τον Κώστα ΣΥΓΓΟΥΝΗ για
να πληροφορηθούν όλοι ποιος ήταν και
τι προσέφερε στο συνδικαλιστικό μας
κίνημα, ώστε να μην επαναληφθούν τα
λάθη του παρελθόντος αφού και σήμε-
ρα το συνδικαλιστικό μας κίνημα είναι
κατηγορούμενο.

«Έφυγε» ο Κώστας Συγγούνης

ΜΕΞΙΚΟ 
Η προεκλογική δέσμευση του Αμερικανού προέδρου για ανέγερση τείχους στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό, έχει προκαλέσει μεγάλο
πονοκέφαλο και στον ίδιο αφού το ερώτημα που κυριαρχεί τώρα είναι ποιος θα πληρώσει το … μάρμαρο. Έτσι προέκυψε και το ερώτημα αν η
κατασκευή θα είναι από ατσάλι ή από μπετόν…
Προς το παρόν, πάντως, δεν πρόκειται  να κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για τον τερματισμό της μερικής αναστολής της
λειτουργίας του ομοσπονδιακού κράτους, προκειμένου να διασφαλίσει τα απαιτούμενα κονδύλια.

Η Ομοσπονδία τίμησε τη μνήμη του πρωτεργάτη της Ένωσης Κατωτέρων Αστυνομικών
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Η ατζέντα του μήνα

Τον άρχοντα τριών 
δει μέμνησθαι: 

Πρώτον ότι ανθρώπων άρχει.
Δεύτερον ότι κατά νόμους άρχει.

Τρίτον ότι ουκ αεί άρχει.

Αγάθων
450-400 π.Χ., 

Aρχαίος τραγικός

Αμείλικτο 
το πενάκι του
σκιτσογράφου,
αποτυπώνει 
τις πολιτικές
συμπεριφορές! 
ΕΛΛΑΣ το μεγαλείο σου…

“
”

Στις 13 Δεκεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε
συνάντηση μεταξύ της Γενικής Γραμματέως
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κας ΒΡΑΚΑ Στέλλας

και αντιπροσωπείας των Ομοσπονδιών Σωμάτων
Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία αποτε-
λείτο από τους: Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο Οικονομι-
κών ΠΟΑΣΥ, κ.κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ Γρηγόριο και ΠΑΝ-
ΤΑΖΗ Βασίλειο, Πρόεδρο ΠΟΕΥΠΣ, κ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ
Δημήτριο, Πρόεδρο ΠΟΕΠΛΣ, κ. ΔΡΙΒΑΚΟ Γεώργιο
και μέλη ΔΣ, καθώς και τον Γραμματέα θεμάτων ΕΜΘ
ΠΟΜΕΝΣ κ. ΚΑΣΙΔΟΠΟΥΛΟ Αριστείδη.

Η παραπάνω συνάντηση έλαβε χώρα έπειτα από
αίτημα των Ομοσπονδιών μας και υποβολής σχετικού
υπομνήματος για το θέμα της επιβεβλημένης επέκτα-
σης των μάχιμων Υπηρεσιών, οι οποίες, καίτοι είναι
μάχιμες, από το 2002 δεν αντιμετωπίζονται ως τέ-
τοιες συνταξιοδοτικά. Επίσης, με το εν λόγω υπόμνη-
μα προτάθηκε η επέκταση του χρόνου που λογίζεται
αυξημένος στο διπλάσιο σε όλες τις Υπηρεσίες των
Σωμάτων, προκειμένου να τύχουν ίσης μεταχείρισης
οι συνάδελφοι, οι οποίοι, ενώ έχουν οργανική θέση
σε μη μάχιμες Υπηρεσίες, παρέχουν, είτε συνεχόμενα
είτε μεμονωμένα, υπηρεσίες ή/και συνδράμουν - με
τον αντίστοιχο τρόπο - σε μάχιμες Υπηρεσίες.

Εξ αφορμής της ως άνω επικαιροποίησης των
μάχιμων Υπηρεσιών, έγινε υπενθύμιση από μέρους
μας της αδυναμίας αναγνώρισης της Μάχιμης Πεν-
ταετίας από τους συνάδελφους που έχουν κατατα-
γεί στα Σώματα μετά την 01-01-2011
(ν.3865/2010) και ζητήσαμε, για μία ακόμη φορά,
την όμοια αντιμετώπιση στους χρόνους που δύναται
να αναγνωρίσουν όλοι οι συνάδελφοί μας, πόσο
μάλλον, όταν αυτοί οι χρόνοι σχετίζονται άμεσα με
τα ιδιαίτερα και επικίνδυνα χαρακτηριστικά της ερ-
γασίας μας.

Από την πλευρά της η κα Γενική Γραμματέας,
αναγνώρισε το δίκαιο του αιτήματός μας για επι-
καιροποίηση των Υπηρεσιών που ο χρόνος τους
λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και μας ζήτησε
περαιτέρω στοιχεία που αφορούν το καθεστώς πα-
ροχής της εν λόγω υπηρεσίας, τα οποία και θα απο-
σταλούν άμεσα. Παράλληλα, τόσο η ίδια όσο και οι
συνεργάτες της (υπηρεσιακά στελέχη του ΕΦΚΑ),
μας ενημέρωσαν ότι θα εστιάσουν και στην παρα-
πάνω ανισότητα των στελεχών που κατετάγησαν
μετά την 01-01-2011, πλην όμως, αυτό είναι ένα
θέμα που αφορά και άλλες κατηγορίες ασφαλισμέ-
νων του Δημοσίου Τομέα.

Αγώνας των Ομοσπονδιών 
για να επεκταθεί η αναγνώριση 

της μάχιμης 5ετίας

Μηνυτήρια αναφορά εις βάρος του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας

04-12-18
Με τον Αντιπρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πα-
ναγιώτη ΣΓΟΥΡΙΔΗ και άλλα στελέχη του κόμματος συ-
ναντήθηκε αντιπροσωπεία του Προεδρείου της Ομο-
σπονδίας μας (04-12-2018), με επικεφαλής τον Πρό-
εδρο, κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ.

04-12-18
Eκδόθηκε η υπ΄αριθ. οικ.2/88411/ΔΕΠ ΚΥΑ (Β-5435)
που αφορά την εφάπαξ καταβολή του χρηματικού ποσού
που ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10
του ν.4575/2018 (Α-192) για τις μισθολογικές αδικίες
του Μνημονίου.

11-12-18
«Έφυγε» από τη ζωή και κηδεύτηκε στην ιδιαίτερη πα-
τρίδα του, το Κρίκελλο Ευρυτανίας, ο Κώστας Συγγού-
νης, μια ιστορική φυσιογνωμία του συνδικαλιστικού κι-
νήματος των αστυνομικών τη δεκαετία του ‘80.

12-12-18
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ

5537, 11/12/2018) η Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κάρ-
τες μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς του ένστολου
προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη».

13-12-18
Συνάντηση μεταξύ της Γενικής Γραμματέως Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, κας ΒΡΑΚΑ Στέλλας και αντιπροσωπείας
των Ομοσπονδιών Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων
Δυνάμεων, για το θέμα της επιβεβλημένης επέκτασης
των μάχιμων Υπηρεσιών.

17-12-18
Bομβιστική ενέργεια στις εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού
σταθμού ΣΚΑΪ και της εφημερίδας Καθημερινή, 

17-12-18
Το παρών έδωσε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας κ.
Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ στην εκδήλωση διαμαρτυρίας,
με αναμμένα κεριά και συνθήματα όπως «Καμία Λιγό-
τερη», που πραγματοποίησε στην Πλατεία Συντάγματος,
ο Πολιτικός Σύνδεσμος Γυναικών, για την δολοφονία της
Ελένης ΤΟΠΑΛΟΥΔΗ.

18-12-18
Παρέμβαση στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αν-
τιστράτηγο κ. Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ για την κα-
ταβολή αναδρομικών σε ορφανικές οικογένειες.

20-12-18 
Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας
με αντικείμενο τα θέματα που απασχόλησαν και απα-
σχολούν την Εκτελεστική Γραμματεία, τη συζήτηση θε-
μάτων που τέθηκαν από μέλη του ΔΣ, καθώς και τη λήψη
αποφάσεων για πρωτοβουλίες που θα εκδηλωθούν το
νέο έτος, αμέσως μετά τις γιορτές.

27-12-18
Παρέμβαση προς την Ηγεσία για την εφαρμογή του σχε-
δίου Π.Ε.Ρ.Σ.Ε.ΑΣ. περί εμφανούς αστυνόμευσης μετά
από καταγγελίες της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας.

07-01-19
Η ΠΟΑΣΥ καταγγέλλει τη συνεδρίαση του Κατώτερου

Συμβουλίου Μεταθέσεων ΑΕΑ, με αντικείμενο τις απο-
σπάσεις αστυνομικού προσωπικού στο εξωτερικό, λόγω
των παράνομων διαδικασιών που ακολουθήθηκαν.

08-01-19
Παρέμβαση στην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κα
Όλγα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ για την κατάσταση που δημιουργή-
θηκε σε Αστυνομικές Υπηρεσίες με τη λήξη των συμβά-
σεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας από ιδιωτικά
συνεργεία.

16&17-01-19
Το πρώτο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και η εκ-
δήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας.

ΗΠανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών
Υπαλλήλων, πιστή στις καταστατικές
της αρχές προασπιζόμενη το δημόσιο

συμφέρον και λειτουργούσα ως ασπίδα σε
κάθε μορφή αυθαιρεσιών της διοίκησης, κα-
ταγγέλλει με τον πιο έντονο τρόπο τη σημε-
ρινή συνεδρίαση του Κατώτερου Συμβουλίου
Μεταθέσεων ΑΕΑ, με αντικείμενο τις αποσπά-
σεις αστυνομικού προσωπικού στο εξωτερικό,
λόγω των παράνομων διαδικασιών που ακο-
λουθήθηκαν εξ αρχής και οι οποίες ανάγκα-
σαν τον εκπρόσωπό μας, άμα τη ενάρξει της
συνεδρίασής του, να αποχωρήσει από αυτό,
καταθέτοντας σχετικό υπόμνημα-καταγγελία.

Ειδικότερα, η διοίκηση προέβη στη σύγ-
κληση του εν λόγω Συμβουλίου κατά παρά-
βαση της Υπουργικής Απόφασης αριθμ.
1027/4/26-ιδ Αποσπάσεις αστυνομικού
προσωπικού στο εξωτερικό (ΦΕΚ Β αρ.φ.845,
16/6/2010), η οποία προβλέπει ρητά ότι η

επιλογή αστυνομικών για αποσπάσεις στο
εξωτερικό γίνεται μόνο με αδιάβλητες εξετά-
σεις σε συγκεκριμένα μαθήματα και όχι με
απλή επιλογή από Υπηρεσιακή Επιτροπή, χω-
ρίς δηλαδή αντικειμενικά κριτήρια και διαφα-
νή διαδικασία, όπως επιτάσσουν οι αρχές της
χρηστής διοίκησης και της προστασίας των
συμφερόντων των συναδέλφων μας. Τυχόν
δε, επίκληση της διαδικασίας του κατεπείγον-
τος, είναι έωλη διότι δεν υφίσταται καμία
ανωτέρα βία, ενώ παράλληλα «βιάζεται» η
κοινή λογική.

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε γεννά πε-
λώρια ερωτηματικά δεδομένου ότι συνοδεύεται
και με αποφάσεις για την πληρωμή εξόδων με-
τακίνησης και άρα διάθεσης δημόσιου χρήμα-
τος με αμφίβολα κριτήρια επιλογής των δι-
καιούχων, πολλώ δε μάλλον της ορθής επιλο-
γής και απασχόλησής τους. Ουδείς ανέμενε τέ-
τοιου είδους παλαιοκομματικές συμπεριφορές

να υιοθετούνται στον 21ο αιώνα, εκτός κι αν
αποτελούν συνέχεια συνδικαλιστικών και άλ-
λων πρακτικών του δικού τους παρελθόντος.

Επειδή σε χαλεπούς καιρούς ουδείς δι-
καιούται να συμπεριφέρεται κατά τέτοιον πα-
ράνομο και σκανδαλώδη τρόπο, προσβάλ-
λοντας και υπονομεύοντας ό,τι με αγώνες
έχει επιτύχει η Ομοσπονδία μας, η Εκτελεστική
Γραμματεία αυτής, κατά τη σημερινή της συ-
νεδρίαση εξετάζοντας όλα τα δεδομένα, απο-
φάσισε ομόφωνα να προσφύγει στην Ελλη-
νική Δικαιοσύνη, καταθέτοντας σχετική μη-
νυτήρια αναφορά, απαιτώντας τη διερεύνηση
του νομίμου της διαδικασίας που ακολουθή-
θηκε και την τιμωρία εκείνων που καταπάτη-
σαν τον όρκο τους.

Άραγε, Ένορκη Διοικητική Εξέταση για μια
τέτοια κατάφορη παραβίαση της νομιμότητας,
θα διαταχθεί από την Ηγεσία; Ή επανήλθαμε
στο «όποιος έχει μπάρμπα στην Κορώνη»;

Οι χρόνοι σχετίζονται άμεσα με τα ιδιαίτερα και επικίνδυνα χαρακτηριστικά της εργασίας μας, τονίζουν οι Ομοσπονδίες



Τα προβλήματα, αλλά και τις μεγά-
λες δυνατότητες της Σχολής Με-
τεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Βόρειας Ελλάδας της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, είχε τη δυνατότητα να διαπι-
στώσει η αντιπροσωπεία της Ομοσπον-
δίας μας στο πλαίσιο της συμμετοχής
της στη γενική συνέλευση της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ημαθίας.

Οι προσκεκλημένοι του σωματείου,
ξεναγήθηκαν στους χώρους της Σχολής,
όπου είχαν τη δυνατότητα να διαπιστώ-
σουν δια ζώσης την πλήρη αρτιότητα
των εγκαταστάσεων της Σχολής αλλά και
να ενημερωθούν εκτενώς για όλα τα ζη-
τήματα χρήσης της ΣΜΕΒΕ από τον Δι-
οικητή αυτής, Α/Δ κ. Κούγκα Διονύσιο. 

Η Σχολή Μετεκπαίδευσης Επιμόρφω-
σης Βορείου Ελλάδος βρίσκεται στην πε-
ριοχή του οικισμού Πανοράματος, υψο-
μετρικά πάνω από την πόλη της Βέροιας
σε απόσταση περίπου δύο χλμ. από το
κέντρο της πόλης, και ξεκίνησε τη λει-
τουργία της την 21η Αυγούστου 2008.

Η Σχολή αποτελείται από τρία σύγ-
χρονα κτίρια: το διοικητήριο, τις αίθου-
σες διδασκαλίας με τους κοιτώνες δια-
μονής και το κτίριο που περιλαμβάνει το
κυλικείο και την αίθουσα δεξιώσεων. Το
συνολικό εμβαδό των κτιριακών εγκα-
ταστάσεων είναι 7500 τ.μ. περίπου, και
η περιμετρική έκταση του οικοπέδου
1700 μέτρα ενώ η συνολική έκταση εί-
ναι 90,797 στρέμματα. Η Υπηρεσία
στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις,
κατόπιν δωρεάς του Δήμου Βέροιας
προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης.

Η ανέγερση των κτιριακών εγκατα-
στάσεων-υποδομών σχεδιάστηκε να
ολοκληρωθεί σε τρεις φάσεις. 

Μέχρι σήμερα, με την ανέγερση των
τριών προαναφερθέντων κτιρίων και την
δημιουργία του πρατηρίου καυσίμων,
υλοποιήθηκε η πρώτη φάση του έργου.
Στη δεύτερη φάση περιλαμβάνονταν οι
κοιτώνες (300 αυτόνομα ατομικά δια-
μερίσματα) και το αμφιθέατρο. Στην τρί-
τη φάση, περιλαμβάνονταν στίβος πρα-
κτικής άσκησης, κλειστό γυμναστήριο,
ανοικτοί χώροι άθλησης, η εκκλησία και
ελικοδρόμιο. Λόγω όμως των δύσκολων
δημοσιονομικών συνθηκών που βιώνει
η χώρα μας δεν ολοκληρώθηκε η 2η και
3η φάση ανοικοδόμησης των έργων και
μεταφέρθηκε σε μεταγενέστερο (αόρι-
στο) χρονικό διάστημα.

Το δεύτερο κτίριο περιλαμβάνει έξι
(6) αίθουσες πλήρως εξοπλισμένες με
εποπτικά μέσα, ηλεκτρική οθόνη, προ-
τζέκτορα για προβολές παρουσίασης και
σταθερό υπολογιστή γραφείου για να
προβάλλονται προγράμματα παρουσιά-
σεων με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο
συνολικός αριθμός των εκπαιδευομέ-
νων που μπορούν να φιλοξενηθούν εί-
ναι περίπου διακόσια τριάντα (230)
άτομα με δυνατότητα ανάπτυξης επιπλέ-
ον εκατόν πενήντα (150) θρανίων (σε
περιπτώσεις προαγωγικών εξετάσεων
όταν η Σχολή μας λειτουργεί και ως
Εξεταστικό Κέντρο). Στον δεύτερο όρο-

φο του ίδιου κτιρίου υπάρχουν πλήρως
εξοπλισμένα δωμάτιά στα οποία μπο-
ρούν να διαμείνουν έως και σαράντα έξι
(46) σπουδαστές. Επίσης, στο κτίριο εκ-
παιδεύσεων υπάρχει η αίθουσα τελετών,
η αίθουσα Διεθνών Σεμιναρίων, αίθου-
σα με υπερσύγχρονο εξομοιωτή βολών
και δύο αίθουσες υπολογιστών με «σα-
ράντα» (40) θέσεις εργασίας εκάστη.

Η αίθουσα Διεθνών Σεμιναρίων είναι
διαμορφωμένη σε σχήμα «Π», διαθέτει
σύγχρονο οπτικοακουστικό και μετα-
φραστικό εξοπλισμό και μπορούν να φι-
λοξενηθούν και να εκπαιδευτούν έως και
τριάντα πέντε (35) άτομα. Στην ανωτέρω
αίθουσα διεξάγονται σεμινάρια της Ευ-
ρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας
CΕΡΟL) και πραγματοποιήθηκε και εκ-
παίδευση από Εμπειρογνώμονες Αξιω-
ματούχους του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στην πρώτη αίθουσα υπολογιστών
υπάρχουν σαράντα δύο (42) εκπαιδευ-
τικές θέσεις υπολογιστή για την εκπαί-
δευση σε προγράμματα Υπηρεσιακών
Εφαρμογών της Ελληνικής Αστυνομίας
και στη δεύτερη αίθουσα σαράντα (40)
θέσεις με ηλεκτρονικό υπολογιστή στην
οποία μπορούν να εκπαιδευτούν αντί-
στοιχα άτομα στη χρήση του διαδικτύου,
με σκοπό την ανάλυση προγραμμάτων
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού του
FRΟΝΤΕΧ για την ασφάλεια των συνό-
ρων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, καθώς και την επεξεργα-
σία των δράσεων Αστυνομιών άλλων
κρατών για τις μεθόδους αντιμετώπισης
της λαθρομετανάστευσης και όχι μόνο.

Το κυλικείο στο τρίτο κτίριο έχει τη
δυνατότητα να εξυπηρετεί μεγάλο αριθ-
μό σπουδαστών με την παροχή εδεσμά-
των και αφεψημάτων ενώ ταυτόχρονα
αποτελεί ευχάριστο χώρο αναψυχής για
τους εκπαιδευόμενους. Επίσης υπάρχει
η δυνατότητα να διεξάγονται μικρές δε-
ξιώσεις μετά τις επίσημες τελετές απο-
φοίτησης.

Eγκαταστάθηκε και λειτουργεί ηλε-
κτρονικό σύστημα ασφαλείας με 32 κά-
μερες και λοιπό υπερσύγχρονο εξοπλι-
σμό προς ενίσχυση ασφάλειας των εγ-
καταστάσεων της υπηρεσίας μας.

Πρόσφατα υλοποιήθηκε και η κατα-
σκευή κλειστού σκοπευτηρίου τεσσά-
ρων (4) θέσεων βολής μετά αντιστοίχων
βληματοδόχων πραγματικών πυρών πι-
στολιών περιστρόφων, υποπολυβόλων
καθώς επίσης και πολεμικών τυφεκίων
(τύπου 03 και μe δυνατότητα προβολής
επί των βληματοδόχων, μέσω τεχνικού
κυκλώματος αληθινών σεναρίων, μετα-
βάλλοντας έτσι την εικονική πραγματι-
κότητα σε πραγματικά δεδομένα. Η εν
λόγω τεχνική και κατασκευαστική υπο-
δομή του έργου θέτει κανόνες εκπαί-
δευσης στην σκοποβολή των εκπαι-
δευομένων Αστυνομικών υψηλού επι-
πέδου. Αξίζει να αναφερθεί ότι η ανω-
τέρω υλοποίηση του κλειστού σκοπευ-
τηρίου, είναι ΔΩΡΕΑ προς την Υπηρεσία
μας από την εταιρία «SOUKOS ROBOTS
Α.Β.Ε.Ε.», συνολικής αξίας 185.000 €.
Στην παρούσα χρονική περίοδο έχουν

εκπαιδευθεί στην πρακτική άσκηση στην
σκοποβολή πάνω από χίλια πεντακόσια
άτομα που ανήκουν στο αστυνομικό
δυναμικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Ημαθίας στα πλαίσια της ετήσιας συν-
τηρητικής εκπαίδευσης αλλά και προ-
σωπικό όμορων αστυνομικών Διευθύν-
σεων (συμπεριλαμβανομένου και στε-
λεχών Ε.ΚΑ.Μ.) καθώς και προσωπικό
των λοιπών Ενόπλων Σωμάτων Ασφα-
λείας (Λιμενικό Σώμα, Στρατός Ξηράς).

Επίσης πρόσφατα (Οκτώβριο 2018)
τελέσθηκαν τα θυρανοίξια του Ιερού
Παρεκκλησίου των Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης εντός των εγκαταστάσεων
της Υπηρεσίας μας, έργο επίσης ΔΩΡΕΑ
της οικογένειας Κωνσταντίνου Σούκου,
συνολικής αξίας σαράντα χιλιάδων ευ-
ρώ (40.000 €), με σκοπό να εξυπηρετεί
αφενός μεν το θρησκευτικό τελετουρ-
γικό των εκδηλώσεων και αφετέρου τις
θρησκευτικές πεποιθήσεις του προσω-
πικού, των σπουδαστών και των ιδιω-
τών επισκεπτών.

Λόγω των σύγχρονων εγκαταστάσε-
ων που διαθέτει η Σχολή, πέραν της υλι-
κοτεχνικής υποδομής, σε συνδυασμό
και με τον υπαίθριο περιβάλλοντα χώρο
(περίπου 100 στρέμματα) πραγματοποι-

ούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα εκ-
παιδεύσεις της Υποδιεύθυνσης Ειδικών
Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλά-
δος και συγκεκριμένα της Ειδικής Κατα-
σταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας
Θεσσαλονίκης αλλά και σε συνεργασία
με στελέχη της Ειδικής Κατασταλτικής
Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Αττικής.

Προγράμματα εκπαίδευσης
Το Εκπαιδευτικό Κέντρο υπάγεται στη

Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφω-
σης της Αστυνομικής Ακαδημίας της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας, λειτουργεί σε επί-
πεδο Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης, είναι
ένα αναβαθμισμένο Κέντρο Μετεκπαί-
δευσης Επιμόρφωσης και ειδικότερα
Κατάρτισης στο οποίο πραγματοποιούν-
ται εξειδικευμένα Διεθνή και Πανελλήνια
σεμινάρια υψηλού επιπέδου.

Η Σχολή έχει άριστη συνεργασία με
τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολο-
γικά Ιδρύματα της Χώρας και δη του
Νομού Θεσσαλονίκης (όπως το Α.Π.Θ.)
για εξεύρεση διδακτικού προσωπικού,
με διάφορους ακόμη άλλους τοπικούς
φορείς της Κεντρικής Μακεδονίας και
όχι μόνο, Στρατιωτικές Αρχές και λοιπές
Αρχές Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς επί-

σης και με διακεκριμένους δικαστικούς
λειτουργούς.

Στην παρούσα χρονική περίοδο διε-
ξάγονται εκπαιδεύσεις αστυνομικού
προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας, του
Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαί-
δευσης Επιτελών Στελεχών (Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.),
με καταληκτική ημερομηνία την
30/11/2018 και οι προαγωγικές εξε-
τάσεις αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων
και αρχιφυλάκων που κατέχουν οργα-
νική θέση αστυφύλακα, στο βαθμό του
αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων, για
κάλυψη υφιστάμενων κενών οργανικών
θέσεων, έτους 2018.

Προοπτική του Εκπαιδευτικού Κέν-
τρου είναι να μετεξελιχθεί σε ένα Διε-
θνές Διακλαδικό Κέντρο Κατάρτισης
Ελληνικής Αστυνομίας (Δ.ΔΙ.Κ.Κ.Ε.Α.)
με Ευρωπαϊκό προφίλ στην αστυνομική
συνεργασία ή σε ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο
Επιμόρφωσης κάτω από την ομπρέλα
προστασίας του Ευρωπαϊκού Οργανι-
σμού του FRΟΝΤΕΧ με στοχευμένες θε-
ματικές εκπαιδεύσεις στη λαθρομετανά-
στευση και στις Μεταναστευτικές Ροές
ειδικότερα και όχι μόνο, σε συνεργασία
πάντοτε με την Υπηρεσία Ευρωπαϊκών
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
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Μεγάλες οι δυνατότητες ανάπτυξης της Σχολής
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας 

Αντιπροσωπεία της ΠΟΑΣΥ ενημερώθηκε από το Διοικητή αυτής, Α/Δ κ. Κούγκα Διονύσιο 

Ηβομβιστική ενέργεια στις εγ-
καταστάσεις του τηλεοπτικού
σταθμού ΣΚΑΪ και της εφημε-

ρίδας Καθημερινή, συγκεντρώνει την
αμέριστη καταδίκη εκ μέρους του
συνδικαλιστικού μας κινήματος, κα-
θόσον αποτελεί πράξη υπονόμευσης
του δημοκρατικού θεσμού της ενημέ-
ρωσης των πολιτών αλλά και της ίδιας
της δημοκρατίας μας, δεδομένου ότι
βάλλεται το αγαθό της ελευθερίας του
λόγου και της άποψης και εδώ δεν
χωρούν διακρίσεις…

Σήμερα, η τρομοκρατία έδειξε ξανά
το εγκληματικό της πρόσωπο στρε-
φόμενη και κατά του Τύπου, στον
οποίο εκφράζουμε την αμέριστη συμ-
παράστασή μας για τη δοκιμασία που
υπέστη, βέβαιοι ότι τέτοιες ενέργειες
δεν πρόκειται να φοβίσουν κανένα
λειτουργό του τομέα της επικοινωνίας
και ενημέρωσης στη χώρα μας.

Εδώ και καιρό, η Ομοσπονδία μας
αναδεικνύει το κύμα βίας που πλήττει
τους δημοκρατικούς θεσμούς, συμ-
περιλαμβανομένης της Ελληνικής
Αστυνομίας, και προβάλλει το καθο-
λικό αίτημα για την εξουδετέρωση
των τρομοκρατών, τη σύλληψη και
την παραπομπή τους στην ελληνική
δικαιοσύνη ώστε να λογοδοτήσουν
για τα απεχθή τους εγκλήματα.

Είναι σαφές, ότι όσο η πολιτεία πε-
ριορίζεται στις φραστικές καταδίκες
της τρομοκρατίας και όσο δεν λαμβά-
νει μέτρα απάλειψης των αιτιών που
την προκαλούν, αλλά και ενίσχυσης
των κρατικών φορέων που έχουν
επωμιστεί το βάρος της αποτελεσμα-
τικής της αντιμετώπισης, τότε οι όποι-
οι επίδοξοι νέοι και παλαιοί τρομο-
κράτες θα βρίσκουν ανοικτό πεδίο
δράσης για να τραυματίζουν τη δημο-
κρατία μας, ανάλογα με τις νοσηρές

επιδιώξεις και τους επικίνδυνους για
όλους στόχους τους.

Στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας
δεν χωρούν υποσημειώσεις. Ιδίως
όταν αυτή αποθρασύνεται και απειλεί
σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που πα-
σχίζει να ορθοποδήσει οικονομικά και
εν πολλοίς βασίζεται στην τουριστική
της βιομηχανία!

Καλούμε την πολιτεία να σκύψει
σοβαρά στο πρόβλημα αυτό και
απαλλαγμένη από αρνητικά σύνδρομα
του παρελθόντος, να βάλει τέλος στις
περικοπές δαπανών, όπως αυτές
αποτυπώνονται και στον κρατικό
προϋπολογισμό που ψηφίζεται αύριο
από τη Βουλή των Ελλήνων, ανοίγον-
τας το δρόμο για τη στελέχωση των
αρμοδίων υπηρεσιών με το αναγκαίο
δυναμικό και τον εξοπλισμό του με
σύγχρονα τεχνικά μέσα και την ανά-
λογη εκπαίδευση.

Στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας 
δεν χωρούν υποσημειώσεις
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Ενώπιον των ευθυνών τους έθεσε τους κυ-
βερνώντες και το πολιτικό σύστημα ο πρό-
εδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρης Γερακα-

ράκος, απευθύνοντας χαιρετισμό κατά την έναρξη
των εργασιών του 29ου εκλογοαπολογιστικού συ-
νεδρίου της ΠΟΑΞΙΑ, που πραγματοποιήθηκε στις
10 &11 Δεκεμβρίου 2018 στη Χαλκίδα με κεντρικό
σύνθημα «Νέα εντολή, νέα σελίδα, νέοι αγώνες».

Εδώ πρέπει να ειπωθούν αλήθειες, τόνισε, παίρ-
νοντας το λόγο και υπενθύμισε στους παρισταμέ-
νους ότι σε λίγους μήνες κλείνει η θητεία της κυ-
βέρνησης χωρίς να έχει εφαρμόσει το πρόγραμμα
και τις προεκλογικές της εξαγγελίες. Χωρίς καμία
επιθετική διάθεση και χωρίς να μπει στον πειρασμό
της εσωστρέφειας -μια τακτική που ακολουθεί η
ηγεσία λες και το πρόβλημα είναι ο συνδικαλιστής-
αναφέρθηκε στη συνέχεια στο ρόλο του συνδικα-
λισμού που σε καμία περίπτωση δεν είναι το πάρε
δώσε με την κυβέρνηση. Σημείωσε δε απευθυνό-
μενος σε όλο το πολιτικό σύστημα, ότι όταν ένα
κόμμα είναι στην αντιπολίτευση είναι με τους συν-
δικαλιστές, ενώ όταν είναι στην κυβέρνηση τους
θεωρεί «εχθρούς». Στη συνέχεια ενημέρωσε το
σώμα για την ΕΔΕ που έχει διαταχθεί από το Αρ-
χηγείο και τις συνδικαλιστικές διώξεις, δήθεν με το
πρόσχημα ότι οι δηλώσεις των συνδικαλιστών χα-
λάνε την εικόνα της αστυνομίας και έθεσε το ερώ-
τημα αν για όλες τις γκάφες της διοίκησης, από τη
σύλληψη Ριχάρδου μέχρι και τα ημερολόγια, θα γί-
νει κάποια έρευνα;

Σε ό,τι αφορά το διεκδικητικό μας πλαίσιο, κά-
λεσε την κυβέρνηση να ασχοληθεί πραγματικά διότι
υπάρχουν πολλά ανοικτά ζητήματα. Μιλώντας δε
για το φλέγον θέμα της αξιοκρατίας - το μοναδικό
που μπορεί να ελπίζει ο πολίτης διότι είναι αυτό που

δεν έχει κόστος – τόνισε ότι δυστυχώς τα πάντα
περιστρέφονται γύρω από το ρουσφέτι διότι δεν
έχει αλλάξει τίποτε. 

Αναφερόμενος στη συνέχεια στα επίκαιρα θέμα-
τα της εγκληματικότητας, τόνισε ότι φτιάχνουν μια
αστυνομία για τους λίγους, τη στιγμή που οι ίδιοι
υποστηρίζουν ότι το αγαθό της ασφάλειας είναι
λαϊκό δικαίωμα.

Εν συνεχεία, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για
τα οικονομικά μας αιτήματα και ειδικότερα για τη
μη συμμόρφωση στις αποφάσεις του ΣτΕ και τη θέ-
σπιση του νέου μισθολογίου χωρίς να έχει προ-
ηγηθεί διάλογος, τονίζοντας το ατόπημά της ως
αριστερή κυβέρνηση σε σχέση με τις προηγούμενες
που έκαναν τουλάχιστον διάλογο.

«Να τον κλείσουμε το συνδικαλισμό αν δεν τον
υπολογίζουν. Μας κάλεσαν μετά από 2,5 μήνες,
προφανώς τα έχουν λύσει τα προβλήματα ή νομί-
ζουν ότι θα αντιμετωπίζουν μόνοι τους τα προβλή-
ματα. Λυπάμαι. Έπρεπε να έχουν αλλάξει κάποιες
δομές. Η εξουσία καταστρέφει την ιδεολογία. Είμα-
στε υπεύθυνοι τι θα παραδώσουμε. Δεν θέλω να εί-
μαι ψεύτης», τόνισε στη συνέχεια, καυτηριάζοντας
με αφορμή και την ψήφιση του προϋπολογισμού,
τη στάση των βουλευτών που από τη μια εγκρίνουν
τις περικοπές των δαπανών της αστυνομίας και από
την άλλη δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται για την
αστυνομία και για την ασφάλεια του πολίτη.

Γιατί δεν λένε ότι δεν μπορεί να δουλεύει ο
αστυνομικός χωρίς οχήματα, χωρίς προσωπικό,
γιατί δεν λέμε στον πολίτη ότι η διοίκηση κοροϊ-
δεύει για να βγουν όλα αυτά που ζητάνε ταυτό-
χρονα;

Γιατί δεν λέμε την αλήθεια, να λέμε ότι υπάρχει
κάτι, ενώ δεν υπάρχει; Εμείς θα απέχουμε αν μπού-

με σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είμαστε για να κο-
ροϊδεύουμε. Αυτό δεν είναι το συμφέρον μας. Ζητώ
απαντήσεις από την κυβέρνηση, πώς έθετε ζητή-
ματα όταν ήταν στην αντιπολίτευση και τώρα κάνει
αλλά. Να φέρουμε λέει υπόμνημα για θέματα κρί-
σεων προαγωγών. Ουδεμία δαπάνη προβλέπεται!
Ποιον κοροϊδεύετε; Νομίζετε ότι εμείς θα κάτσουμε
να σας κοιτάμε και δεν θα ασκήσουμε το ρόλο μας;

Το μόνο που πετύχατε είναι να μας ενώσετε
όλους σα μια γροθιά. Να πάρουμε απόφαση για
ανά πάσα στιγμή κινητοποιήσεις απεριορίστου
χρόνου, ανά πάσα στιγμή», τόνισε.

Την ομιλία του προέδρου παρακολούθησαν, τι-
μώντας την τελετή έναρξης του συνεδρίου εκ μέ-
ρους της πολιτικής ηγεσίας, η Υφυπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη κα. Κατερίνα Παπακώστα, ο
Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριος
Αναγνωστάκης και ο Γενικός Γραμματέας Συντο-
νισμού Θεμάτων Αλλοδαπών, κ. Τζανέτος Φιλιπ-
πάκος. Επίσης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
κ. Κώστας Μπακογιάννης και ο Αντιπεριφερειάρ-
χης Ευβοίας κ. Φάνης Σπανός. Εκ μέρους της Φυ-

σικής Ηγεσίας τον κ. Αρχηγό Αντιστράτηγο Αρι-
στείδη Ανδρικόπουλου που δεν κατέστη δυνατόν
να παραστεί λόγω ειλημμένων υποχρεώσεων, εκ-
προσώπησε ο Γενικός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλά-
δας Αντιστράτηγος κ. Χρήστος Δραγατάκης. 

Εκ μέρους των πολιτικών κομμάτων, παρέστη-
σαν ο πρώην υπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
κ. Θοδωρής Δρίτσας, ο πρώην υπουργός και βου-
λευτής Ευβοίας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ευάγγελος Αποστό-
λου, ο πρώην υπουργός και τομεάρχης Προστα-
σίας του Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος
Χαρακόπουλος, η τομεάρχης του Κινήματος Αλλα-
γής κα Εύη Χριστοφιλοπούλου, ο αντιπρόεδρος
της Βουλής και βουλευτής του ΚΚΕ κ. Γιώργος
Λαμπρούλης, ο τομεάρχης των ΑΝΕΛ κ. Ευστάθιος
Ανθόπουλος.

Τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας συνόδευαν ο
Ταμίας και πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Ευβοίας κ. Γιώργος Κουλιάκης, ο
Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστος
Συνδρεβέλης και ο γραμματέας Οργανωτικών κ.
Θεόδωρος Χαντζόπουλος.

Να τον κλείσουμε το συνδικαλισμό 
αν δεν τον υπολογίζουν

Αλήθειες κατατέθηκαν από τον πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρη Γερακαράκο 
μιλώντας ενώπιον των επισήμων προσκεκλημένων του 29ου συνεδρίου της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

Στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αν-
τιστράτηγο κ. Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ
απευθύνθηκε η Ομοσπονδία μας με αίτημα

την άμεση καταβολή των αναδρομικών σε ορφα-
νικές οικογένειες.

«Κύριε Αρχηγέ. Ομοσπονδία μας έχει γίνει απο-
δέκτης έντονων παραπόνων από Πρωτοβάθμιες
Ενώσεις της αναφορικά με ένα μείζον πρόβλημα
που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα και
αφορά την αδυναμία ικανοποίησης συγκεκριμέ-
νων αιτημάτων από χήρες συναδέλφων μας.

Ειδικότερα, όπως πληροφορούμαστε, το πρό-
βλημα σχετίζεται με την καταβολή των αναδρο-

μικών στις ορφανικές οικογένειες των θανόντων
συναδέλφων μας και συνίσταται στην ανυπαρξία
του αναγκαίου νομοθετικού – τεχνικού πλαισίου,
ώστε να είναι σε θέση η αρμόδια Υπηρεσία να
προβεί στις εκ του νόμου υποχρεώσεις της έναντι
των αιτημάτων που ευλόγως υποβάλλονται σε
αυτήν από τις ενδιαφερόμενες.

Κύριε Αρχηγέ,
Σας υπενθυμίζουμε ότι, για την παραπάνω κα-

τηγορία συναδέλφων μας υφίσταται η σχετική
πρόβλεψη στην προσφάτως εκδοθείσα ΚΥΑ
(οικ.2/88411/ΔΕΠ από 04-12-2018) και συγ-
κεκριμένα στο άρθρο 4 αυτής, το οποίο ορίζει τα

εξής: «Σε περίπτωση θανάτου στελέχους των
Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας,
του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που βρισκό-
ταν στην ενέργεια για ολόκληρο ή μέρος του
χρονικού διαστήματος από 01-08-2012 έως
31-12-2016, το χρηματικό ποσό που του ανα-
λογεί με την παρούσα ρύθμιση, ενόσω ήταν στη
ζωή, θα καταβληθεί στους νόμιμους κληρονό-
μους με την υποβολή στους εκκαθαριστές, των
προβλεπομένων κατά τις κείμενες διατάξεις νο-
μιμοποιητικών εγγράφων. Η εν λόγω καταβολή
διενεργείται με έκδοση χρηματικού εντάλματος

και δύναται να λάβει χώρα και πέραν της αναφε-
ρόμενης στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος
ημερομηνίας». Ως εκ τούτου, είναι άδικο και πέ-
ραν πάσης λογικής να υφίσταται ένα τέτοιο ζή-
τημα γραφειοκρατικής αβελτηρίας, εφόσον τα
κονδύλια υπάρχουν και κάποιοι δεν φρόντισαν
εγκαίρως για την αξιοποίησή τους, απαντώντας
σε εύλογες αγωνίες και υπαρκτές βιοποριστικές
ανάγκες της συγκεκριμένης κατηγορίας μελών
της ευρύτερης αστυνομικής μας οικογένειας.

Παρακαλούμε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
σας, να εξετάσετε τα προαναφερθέντα και να μας
ενημερώσετε άμεσα για τις δικές σας ενέργειες».

Τα κονδύλια υπάρχουν, αλλά τα αναδρομικά 
για τα ορφανά δεν χορηγούνται…

Ενημερώθηκαν από την Ομοσπονδία μας οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις για τη θετική απάντηση
του Αρχηγείου αναφορικά με το αίτημά μας για  παράταση του χρόνου χορήγησης βραχείας άδειας
έτους 2018. «Συνάδελφοι, σας κάνουμε γνωστό ότι ύστερα από την ανωτέρω σχετική παρέμβασή

μας, προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ, εγκρί-
θηκε η παράταση του χρόνου χορήγησης της βραχείας άδειας έτους 2018 μέχρι την 31/01/2019». 

Παράταση του χρόνου χορήγησης
βραχείας άδειας έτους 2018
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Σκληρή αντίδραση της Ομοσπονδίας και των Ενώσεων για την ολιγωρία της Ηγεσίας 
αναφορικά με τις συμβάσεις εργασίας των συνεργείων καθαριότητας

Στις 23 Ιανουαρίου 2019, επανεξετάζεται η προσφυγή της Ομοσπονδίας στην Επιτροπή Συμμόρφωσης του ΣτΕ

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. 
στην εκδήλωση διαμαρτυρίας, 

με αναμμένα κεριά 
και συνθήματα ενάντια 

στις γυναικοκτονίες

Το παρών έδωσε στις 17 Δεκεμβρίου
2018 ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
μας κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ στην

εκδήλωση διαμαρτυρίας, με αναμμένα κεριά
και συνθήματα όπως «Καμία Λιγότερη», που
πραγματοποίησε στην Πλατεία Συντάγματος,
ο Πολιτικός Σύνδεσμος Γυναικών, για την
δολοφονία της Ελένης ΤΟΠΑΛΟΥΔΗ.

Ανταποκρινόμενοι στην Πρόσκληση του
Συλλόγου, συνεχίζουμε τις δράσεις μας στο
πλαίσιο των πρωτοβουλιών και της Γραμμα-
τείας Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ., η οποία με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της εξάλει-
ψης της βίας κατά των γυναικών, είχε πρό-
σφατα διακινήσει σχετική αφίσα με το μήνυ-
μα «Λύσε τη σιωπή σου - Είμαστε δίπλα
σου».

Η δολοφονία της Ελένης ΤΟΠΑΛΟΥΔΗ,
στη Ρόδο,  αποκάλυψε το τεράστιο κοινωνι-
κό πρόβλημα της βίας που ασκείται στις γυ-
ναίκες και στη χώρα μας. Το συγκεκριμένο
είδος γυναικοκτονίας, σύμφωνα με τα στα-
τιστικά στοιχεία αποτελεί τουλάχιστον το
35% του συνόλου των δολοφονιών γυναι-
κών, παγκοσμίως. Διαπράττεται από άνδρα
του στενού οικογενειακού ή φιλικού περι-
βάλλοντος, ή άνδρα με τον οποίο υπάρχει, ή
υπήρξε προσωπική σχέση (σύζυγο, πρώην
σύζυγο, σύντροφο, εραστή). Επίσης, έχει από
καιρό καταρριφθεί ο μύθος ότι οι γυναίκες
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να υπο-
στούν επίθεση στον δρόμο.

Η Ομοσπονδία μας συντάσσεται σε αυτόν
τον αγώνα και ενώνει τη φωνή της για το
σπάσιμο όλων των στερεοτύπων και των
συμπεριφορών εκείνων που εμποδίζουν τις
διωκτικές υπηρεσίες, αλλά και τις κοινωνικές
δομές του κράτους να συμβάλλουν στην
εξάλειψη της απάνθρωπης και δολοφονικής,
πολλές φορές βίας, κατά των γυναικών.

Ο αγώνας για τις μισθολογικές
αδικίες συνεχίζεται

Στις 23 Ιανουαρίου 2009, επανεξετάζεται η
προσφυγή της Ομοσπονδίας στην Επιτροπή
Συμμόρφωσης του ΣτΕ και η Νέα Αστυνομία,

υπενθυμίζει τι ακριβώς έχει συμβεί για το μείζον ζή-
τημα της αποκατάστασης των μισθολογικών αδικιών. 

Σε συνέχεια των υπ’ αριθ. 500/7/52 από 08-
11-2018 και 500/7/52-α από 05-12-2018
ανακοινώσεών μας, αναφορικά με τη χορήγηση
των αναδρομικών και την πλημμελή συμμόρφωση
της Κυβέρνησης στις αμετάκλητες αποφάσεις του
ΣτΕ, η Ομοσπονδία τόνισε ότι για μια ακόμη φορά,
οφείλουμε να υπενθυμίσουμε προς όλους και κυ-
ρίως προς τους κυβερνώντες την απαρέγκλιτη από
το 2012 θέση και το σαφές διεκδικητικό πλαίσιο
της Ομοσπονδίας μας, αλλά και του συνδικαλιστι-
κού κινήματος των υπηρετούντων στα Σώματα
Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Το 2012 η Ομοσπονδία μας, αφού διαπίστωσε
τις επιπλέον περικοπές (πέραν αυτών του 1ου
Μνημονίου) που επιβάλλονταν στα στελέχη της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας από την τότε Κυβέρνηση με τις
διατάξεις του ν.4093/2012, προσέφυγε στο ανώ-
τατο δικαστήριο της χώρας, το ΣτΕ, και δικαιώθηκε!
Αποτέλεσμα αυτής της δικαίωσης ήταν η ψήφιση
των διατάξεων του ν.4307/2014, οι οποίες ανα-
μόρφωσαν τις αποδοχές μας κατά 50% από αυτές
που όριζε η απόφαση του προηγούμενου ανώτατου
δικαστηρίου και χορηγούσαν τα αντίστοιχα ανα-
δρομικά που προέκυπταν, από 01-08-2012 έως
31-12-2014, σε 36 μηνιαίες δόσεις.

Η Ομοσπονδία μας, μη αλλάζοντας στάση και
θέση για την επαναφορά των αποδοχών μας στα
επίπεδα του Ιουλίου του 2012 και έχοντας στην
φαρέτρα της την αδιαμφισβήτητη επιχειρηματολο-
γία του ΣτΕ, προσέφυγε εκ νέου στο ανώτατο δι-
καστήριο (κατά των διατάξεων του ν.4307/2014)
και δικαιώθηκε για δεύτερη φορά!

Η παρούσα Κυβέρνηση, μη λαμβάνοντας υπόψη
τις παραπάνω αποφάσεις, ψήφισε νέο ειδικό μι-

σθολόγιο για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας
και Ενόπλων Δυνάμεων (ν.4472/2017) και δημι-
ούργησε αστυνομικούς πολλαπλών ταχυτήτων με
καταφανείς αδικίες και στρεβλώσεις. Κατά αυτού
του μισθολογίου προσέφυγε στο ΣτΕ για τρίτη φο-
ρά η Ομοσπονδία μας, μένοντας σταθερή στις από-
ψεις της για επαναφορά των αποδοχών μας στα
επίπεδα του Ιουλίου του 2012 και τη χορήγηση
όλων των οφειλόμενων αναδρομικών, όντας ενι-
σχυμένη κι από τις προηγούμενες θετικές για εμάς
αποφάσεις του εν λόγω δικαστηρίου. Η προανα-
φερόμενη απόφαση αναμένεται να εκδοθεί στο
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.        

Εντούτοις, η Κυβέρνηση υπό το βάρος των πα-
ραπάνω αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας, οι οποίες κηρύσσουν αντισυνταγματικούς
τους δύο διαδοχικούς προαναφερόμενους Νόμους
που προσπάθησαν να ρυθμίσουν τα μισθολόγιά
μας και υπό την απειλή επιβολής προστίμου στο
ελληνικό δημόσιο για μη συμμόρφωση σε αμετά-
κλητες αποφάσεις του Ανώτατου Ακυρωτικού Δι-
καστηρίου (Πρακτικά 3/2018 και 18/2018),προ-
ώθησε πρόσφατα τροπολογία που μας χορηγεί τα
αναδρομικά, από 01-08-2012 έως 31-12-2016,
όπως ορίζουν οι αποφάσεις του ΣτΕ, χωρίς όμως
να λαμβάνονται υπόψη οι αποφάσεις αυτές στο
υφιστάμενο μισθολόγιό μας!!

Η μη εφαρμογή των παραπάνω αποφάσεων στο
μισθολόγιό μας, αφενός συνιστούν μια επιπλέον
προκλητική και αντισυνταγματική στάση της Κυβέρ-
νησης, αφετέρου έχουν σαν αποτέλεσμα τη διατή-
ρηση των αποδοχών μας σε επίπεδα μικρότερα από
αυτά του Ιουλίου του 2012,τη μη αναπροσαρμογή
των προσωπικών διαφορών μας, τα επιδόματα,
όπως το νυχτερινό, να παραμένουν μειωμένα και
ενάντια σε αυτά που ορίζουν οι αποφάσεις του ΣτΕ
και ασφαλώς τη μη καταβολή των αναδρομικών
μας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2017 έως
την πλήρη συμμόρφωση της Κυβέρνησης.

Οι ανωτέρω πρακτικές των κυβερνώντων, όπως
επανειλημμένως έχει ειπωθεί από την πλευρά μας,
προκαλούν στους κόλπους της Ελληνικής Αστυνο-
μίας, άλλα και μεταξύ των Σωμάτων, εσωστρέφεια,
ενώ αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη, προ-
βάλλοντας προς τα έξω ότι οι αποφάσεις του ΣτΕ
συνιστούν εισοδηματική πολιτική της Κυβέρνησης
και όχι αποκατάσταση των εισοδημάτων των εν-
στόλων από τις πραγματικές μειώσεις που έχουν
υποστεί.

Καμία χάρη και κανένα «δωράκι» δεν έλαβαν,
ούτε ποτέ ζήτησαν τα στελέχη της Ελληνικής Αστυ-
νομίας! Άρα, με την προσεχή χορήγηση των ανα-
δρομικών μας, δηλαδή της πλημμελούς - όπως
προκύπτει από τα παραπάνω - συμμόρφωσης της
Κυβέρνησης, δεν μας δίδεται τίποτα περισσότερο
από αυτά που δικαιούμαστε, ήτοι η επιστροφή των
πραγματικών περικοπών που έχουμε υποστεί τα τε-
λευταία σχεδόν πέντε έτη.

Επίσης, η παραπάνω επιστροφή, μέρους των
χρημάτων που αποδεδειγμένα έχει απολέσει η
πλειοψηφία των συναδέλφων μας, δεν μπορεί να
αποτελέσει για την Κυβέρνηση, αλλά και για κανέ-
ναν, την αφορμή πελατειακών συναλλαγών, οι
οποίες λειτουργούν αποδεδειγμένα εις βάρος των
συναδέλφων μας, του απαράλλακτου διεκδικητικού
πλαισίου του συνδικαλιστικού κινήματος για επα-
ναφορά των μισθών μας στα επίπεδα του Ιουλίου
του 2012, της κατάργησης του ισχύοντος μισθο-
λογίου και της χορήγησης του συνόλου των ανα-
δρομικών. Άλλωστε, το ζήτημα που προέκυψε πρό-
σφατα με τη μη επιστροφή αναδρομικών σε μέρος
συναδέλφων μας, δε θα υφίστατο, αν η Κυβέρνηση
είχε συμμορφωθεί άμεσα και πλήρως με τις αμε-
τάκλητες αποφάσεις του ΣτΕ.

Τίποτα δεν μας χαρίστηκε και για τίποτα δεν ζη-
τούμε ελεημοσύνη!!

Συνεχίζουμε τον αγώνα για την πλήρη αποκατά-
σταση των αποδοχών μας!

Απαλλάξτε μας οριστικά 
από το άγος των σκουπιδιών!

Στις δίκαιες αντιδράσεις των Πρωτοβαθμίων
Οργανώσεων για το ανακύψαν εκ νέου μεί-
ζον πρόβλημα της καθαριότητας, αντέδρασε

άμεσα η Ομοσπονδία με παρέμβασή της προς την
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κα Όλγα Γερο-
βασίλη, ενώ το σχετικό έγγραφο κοινοποιήθηκε
στην Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κα Κα-
τερίνα Παπακώστα καθώς και στον Αρχηγό της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη
Ανδρικόπουλο. Ιδού το έγγραφο – κόλαφος:

Κυρία Υπουργέ,
Με το «καλημέρα» της νέας χρονιάς, είμαστε

υποχρεωμένοι να απευθυνθούμε σε σας και να σας
μεταφέραμε την έντονη ανησυχία, αλλά και απο-
γοήτευση των συναδέλφων μας για την κατάσταση
που δημιουργήθηκε σε Αστυνομικές Υπηρεσίες με
τη λήξη των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών κα-
θαριότητας από ιδιωτικά συνεργεία.

Όπως προκύπτει από τα έγγραφα πολλών Ενώ-
σεων Αστυνομικών Υπαλλήλων ανά την Ελλάδα,
προς την Ομοσπονδία μας, στοίβες από σκουπίδια
ήδη άρχισαν να δημιουργούνται στις Αστυνομικές

Υπηρεσίες και οι εργαζόμενοι συνάδελφοί μας, οι
πολίτες που τις επισκέπτονται καθώς και οι κρα-
τούμενοι στα αστυνομικά κρατητήρια, έρχονται αν-
τιμέτωποι με την έντονη δυσοσμία και τον κίνδυνο
μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς και γιατί
επετράπη από τη διοίκηση της Ελληνικής Αστυνο-
μίας να επαναληφθούν αυτές οι απαράδεκτες και
επικίνδυνες καταστάσεις, όταν μάλιστα λαμβάναμε
από την Ηγεσία διαβεβαιώσεις περί οριστικής επί-
λυσης του ζητήματος της καθαριότητας με την
προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού.

Κυρία Υπουργέ,
Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής

Γραμματείας το όλο πρόβλημα συζητήθηκε εκτενώς
και σας ενημερώνουμε ότι από την πλευρά μας δεν
θα περιοριστούμε απλώς στην ανάδειξή του, αλλά
ως Συνδικαλιστικός Φορέας, θα χρησιμοποιήσουμε
κάθε νόμιμο μέσο για τη διασφάλιση των συνθη-
κών υγιεινής και ασφάλειας σε όλες τις Αστυνομι-
κές Υπηρεσίες. Η Ομοσπονδία μας, λαμβάνοντας
υπόψη της τα εύλογα παράπονα των Ενώσεών της,

σας καλεί να προβείτε στις δέουσες ενέργειες προ-
κειμένου να επιταχυνθούν οι απαραίτητες διαδικα-
σίες για την άμεση εξεύρεση λύσης και την έναρξη
καθαρισμού των αστυνομικών κτιρίων από επαγ-
γελματικά συνεργεία καθαρισμού.   

Είναι αδιανόητο κάποιοι να πιστεύουν ή να ανα-
μένουν ότι οι συνάδελφοί μας θα αναλάβουν χρέη
καθαριστριών, εξυπηρετώντας τυχόν πολιτικά και
δημοσιονομικά παιγνίδια, καθώς και οικονομικά
συμφέροντα που σχετίζονται με τις προσλήψεις και
τις αναθέσεις έργων. Οι συνάδελφοί μας έχουν
προσωπικότητα και ουδείς δικαιούται να τους προ-
σβάλει καθοιονδήποτε τρόπο. Αντιθέτως, απαιτούν
από την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία να ανταπο-
κριθούν στο ρόλο τους τόσο αναλαμβάνοντας την
ευθύνη των πράξεών τους όσο και απαντώντας
υπεύθυνα στην Ομοσπονδία μας για τους υπαίτιους
του νέου αυτού φιάσκου και κυρίως για τις ενέρ-
γειές τους από δω και στο εξής ώστε το 2019 να
απαλλαγεί οριστικά η Ελληνική Αστυνομία από το
άγος των σκουπιδιών και των κινδύνων που αυτά
συνεπάγονται για όλους».

“Καμία
Λιγότερη”

“Λύσε τη 
σιωπή σου -

Είμαστε 
δίπλα σου”
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Ωριμότητα και αποφασιστικότητα
τα όπλα μας

Συνεδρίασε στις 20 Δεκεμβρίου
2018, το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ομοσπονδίας με αντικείμενο

τα θέματα που απασχόλησαν και απα-
σχολούν την Εκτελεστική Γραμματεία, τη
συζήτηση θεμάτων που τέθηκαν από
μέλη του ΔΣ, καθώς και τη λήψη απο-
φάσεων για πρωτοβουλίες που θα εκ-
δηλωθούν το νέο έτος, αμέσως μετά τις
γιορτές.

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο
λόγος δόθηκε στο νομικό σύμβουλο της
Ομοσπονδίας κ. Χάρη ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ,
ο οποίος ενημέρωσε το ΔΣ για την εξέ-
λιξη και το στάδιο στο οποίο βρίσκονται
όλες οι νομικές διεκδικήσεις μας. Ειδι-
κότερα, τόνισε ότι:

α) οι αγωγές που συμφωνήθηκε να
γίνουν υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας
για τη διεκδίκηση των αναδρομικών
δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και
επιδόματος αδείας, έχουν σταδιακά,
ακόμα και πριν από τον συμφωνηθέντα
χρόνο, κατατεθεί στα αρμόδια Πρωτο-
δικεία, αλλά και επιδοθεί για όλους τους
ενάγοντες, στον αρμόδιο Υπουργό Οι-
κονομικών. Το αμέσως προσεχές διά-
στημα θα αποσταλούν στην κάθε Πρω-
τοβάθμια Ένωση οι αναλυτικές κατα-
στάσεις ώστε οι ενδιαφερόμενοι να
γνωρίζουν την πορεία εκδίκασης των
αγωγών τους.

β) Σε ό,τι αφορά την αναμενόμενη
έκδοση της απόφασης του ΣΤ’ Τμήματος
του Συμβουλίου της Επικρατείας, που
έκρινε την αντισυνταγματικότητα του
νόμου, βάσει του οποίου έγινε η περι-
κοπή των δώρων και επιδόματος αδεί-
ας, αναμένεται αυτή να δημοσιευτεί την
προσεχή εβδομάδα και κατά πληροφο-
ρίες, θα παραπέμπει στην εκ νέου εκδί-
καση της υπόθεσης από την Ολομέλεια
του Ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου
της χώρας.

γ) Η πρόσφατη καταβολή των ανα-
δρομικών (το υπόλοιπο 50% της από-
φασης του ΣτΕ) για την αποκατάσταση
των μισθολογικών αδικιών, ήρθε μετά
από πολύχρονους αγώνες οι οποίοι ξε-
κίνησαν το 2012, και σε καμία περί-
πτωση δεν αποτελεί χαριστική πράξη,
ούτε «δώρο» της κυβέρνησης προς τους
ένστολους. Ωστόσο, ο δικαστικός αγώ-
νας συνεχίζεται αφενός για τη διεκδί-
κηση των αναλογούντων, στον καθένα
εκ των εναγόντων, τόκων, αφετέρου δε
διότι η συμμόρφωση του υπουργείου
Οικονομικών δεν ήταν πλήρης.

Γι’ αυτό άλλωστε η Ομοσπονδία θα
είναι παρούσα κατά τη δεύτερη συζήτη-
ση της προσφυγής μας στην αρμόδια
Επιτροπή Συμμόρφωσης του ΣτΕ, η
οποία έχει οριστεί για τις 23 Ιανουαρίου
2019, με το σκεπτικό που ήδη γνωρί-

ζουμε και αναντίρρητα υποστηρίζουμε.
δ) Ο ν.4472/18 που καθιερώνει το

νέο μισθολόγιο Σωμάτων Ασφαλείας και
Ενόπλων Δυνάμεων (κατηγορίες προ-
σωπικού, κλιμάκια κλπ) έχει επίσης
προσβληθεί ως αντισυνταγματικός από
την Ομοσπονδία και άρα ο αγώνας για
την επιστροφή των αποδοχών στα μι-
σθολογικά επίπεδα του Ιουλίου του
2012, θα συνεχιστεί μέχρι τελικής δι-
καίωσης.

Οι διώξεις
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γρη-

γόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ αναφέρθηκε στη
συνέχεια στις βασικές δραστηριότητες
του προεδρείου στο διάστημα που μεσο-
λάβησε από το προηγούμενο ΔΣ, δίνον-
τας έμφαση στις γνωστές συνδικαλιστι-
κές διώξεις, αλλά και στη νέα δίωξη που
στοχεύει αυτή τη φορά τον ίδιο, με το
επιχείρημα ότι ένα από τα αποσυρθέντα
ημερολόγια της Ελληνικής Αστυνομίας,
έχει αποσταλεί στον ίδιο από το σωματείο
του Κιλκίς, ενώ πρέπει να επιστραφεί
στην αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου,
κατόπιν σχετικής διαταγής.

Ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε επίσης ότι,
ως Ομοσπονδία συνεχίζουμε απτόητοι
τη δράση μας υπερασπιζόμενοι τόσο τα
συνδικαλιστικά μας δικαιώματα όσο και
τα δικαιώματα των συναδέλφων μας για
αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες
υπηρεσίας και διαβίωσης. Συνακόλου-
θα, είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσου-
με τις δεσμεύσεις μας και να κάνουμε
πράξη αυτό που μας ζήτησαν οι συνά-
δελφοί μας που συνεχίζουν να απο-
σπώνται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά
από τις έδρες τους σε μέτρα τάξης και
ασφάλειας στην περιοχή της Λευκίμμης,
εφόσονπαρήλθε η προθεσμία των 15
ημερών που είχε ορίσει η ίδια η Υπουρ-
γός Προστασίας του Πολίτη κα Όλγα
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ, κατά τη συνάντησή μας,

περί τα μέσα Νοεμβρίου, χωρίς να
έχουν αποχωρήσει οι αστυνομικές δυ-
νάμεις. Το ΔΣ αφού συζήτησε το θέμα,
συμφώνησε με την πρόταση του Προ-
έδρου και αποφάσισε ομόφωνα αν δεν
αλλάξει η κατάσταση, να υπάρξει εντός
του Ιανουαρίου επιτόπια διαμαρτυρία
όλων των μελών του.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αφού ευ-
χήθηκε σε όλους καλές γιορτές και κα-
λή επιτυχία, ειδικότερα, σε όσους θα
ασχοληθούν με την Τοπική και Περιφε-
ρειακή Αυτοδιοίκηση, συμμετέχοντας
στις τοπικές εκλογές το Μάιο του 2019,
ενημέρωσε για την απάντηση του Αρχη-
γείου σε σχετικό έγγραφο ερώτημά μας
αν έχει την ίδια ισχύ με την πράξη γά-
μου, τοσύμφωνο συμβίωσης, ώστε να
μην υπάρχουν διακρίσεις και καταχρη-
στικές ερμηνείες των δικαιωμάτων των
ενδιαφερομένων εκ μέρους της αστυ-
νομικής διοίκησης.

Σχετικά με άλλο έγγραφο του Αρχη-
γείου, που ζητούσε από την Ομοσπονδία
να καταθέσουμε εγγράφως τις θέσεις
μας όσον αφορά την αναθεώρηση δια-
τάξεων του θεσμικού πλαισίου που διέ-
πει τηνυπηρεσιακή εξέλιξη των χαμηλο-
βάθμων, μετά από διαμαρτυρία μας, το
Αρχηγείο δέχτηκε να υπάρξει εκπροσώ-
πησή μας και μάλιστα αντιπροσωπεύον-
τας το σύνολο του αστυνομικού προ-
σωπικού, στην αρμόδια επιτροπή η
οποία θα καταλήξει σε συγκεκριμένες
προτάσεις εντός διμήνου.

Τέλος, ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι η
κοπή της πίτας της Ομοσπονδίας θα γί-
νει στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Γε-
νικού Συμβουλίου την 16 και 17 Ια-
νουαρίου 2018 (ξενοδοχείο Ιντερκοντι-
νένταλ), ενώ το ετήσιο 29ο τακτικό συ-
νέδριο θα γίνει το πρώτο τρίμηνο του
νέου έτους και επειδή συμπίπτει με τη
συμπλήρωση 30 ετών από την ίδρυση
της Ομοσπονδίας πρέπει αυτό να έχει

πανηγυρικό χαρακτήρα, τιμώντας όσους
πρωτοστάτησαν στην κατοχύρωση του
συνδικαλιστικού δικαιώματος του Έλλη-
να Αστυνομικού και όσους στη συνέχεια
υπηρέτησαν το συνδικαλισμό από θέσεις
ευθύνης. Ένας εξ αυτών ήταν και ο Κώ-
στας Συγγούνης, ιδρυτής της Ένωσης
Κατωτέρων Αστυνομικών, ο οποίος δυ-
στυχώς απεβίωσε αναπάντεχα προ μερι-
κών ημερών. Η Ομοσπονδία σε ένδειξη
τιμής και μνήμης θα αναλάβει την τέλεση
της επιμνημόσυνης δέησης στα «σαράν-
τα», στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Κρί-
κελλο Ευρυτανίας, όπου και θα παραστεί
σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα οικονομικά αιτήματα
Ακολούθως, το λόγο έλαβε ο Αντι-

πρόεδρος Οικονομικών κ. Βασίλειος
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ο οποίος ενημέρωσε για την
κοινή συνάντηση των Ομοσπονδιών
των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων
Δυνάμεων με τη Γενική Γραμματέα Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων, κα ΒΡΑΚΑ Στέλ-
λα, με την οποία συζήτησαν όλες τις εκ-
κρεμότητες (επέκταση των μάχιμων
Υπηρεσιών, επέκταση του χρόνου που
λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο σε
όλες τις Υπηρεσίες των Σωμάτων, αδυ-
ναμία αναγνώρισης της Μάχιμης Πεν-
ταετίας από τους συνάδελφους που
έχουν καταταγεί στα Σώματα μετά την
01-01-2011, ν.3865/2010). Επίσης,
αναφέρθηκε στο έγγραφο που στείλαμε
στο Αρχηγείο στις 18 Δεκεμβρίου 2018
(Αρ. Πρωτ.: 500/7/55) προκειμένου
να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της μη
καταβολής αναδρομικών σε ορφανικές
οικογένειες, στο αίτημα που επανυπο-
βάλαμε στην Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη για τη συμμετοχή εργαζομένων
της Ελληνικής Αστυνομίας στο Διοικη-
τικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου
Στρατού (ΜΤΣ) ώστε να υπάρχει διαφά-
νεια στη λήψη αποφάσεων και διασφά-

λιση των δικαιωμάτων των μερισματού-
χων αστυνομικών. Ανέφερε δε ως πα-
ραδείγματα το σθεναρό αγώνα μας για
την αποτροπή των περικοπών που είχαν
δρομολογηθεί εις βάρος των χιλιάδων
μερισματούχων, δυο φορές φέτος, με
την προώθηση σχετικών τροπολογιών
στη Βουλή, αλλά και την απόφαση
τουΑρείου Πάγου σχετικά με την κατά-
ληξη της αντιδικίας του ΜΤΣ και της νέ-
ας ιδιοκτησίας του μεγάλου ακινήτου
επί της οδού Πανεπιστημίου.Τέλος,
αναφέρθηκε στην καταβολή ΒΟΕΑ, λέ-
γοντας ότι το Ταμείο επεξεργάζεται αι-
τήματα του Αυγούστου και Σεπτεμβρίου
2018, ενώ ενημέρωσε και για την εξέ-
λιξη των κρατήσεων/μειώσεων των με-
ρισμάτων του ΜΤΣ (5%, 10% & 15%)
από 01-01-2013 (ν.4093/12).

Το ΔΣ ενημερώθηκε και για τις μι-
σθολογικές μας διεκδικήσεις, δεδομέ-
νου ότι η ΚΥΑ που εκδόθηκε για την
εφαρμογή του νέου μισθολογίου, δεν
προσαρμόζει τις προσωπικές διαφορές
με αποτέλεσμα να υφίστανται περαιτέρω
αδικίες. Αναφέρθηκε δε και στο έγγρα-
φό μας προς το Αρχηγείο την 12 Δε-
κεμβρίου 2018 (Αρ. Πρωτ.:
500/7/52β), όπου εστιάζουμε συνολι-
κά στη μη συμμόρφωση της κυβέρνη-
σης στις αποφάσεις του ΣτΕ και ειδικό-
τερα στη μη επιστροφή αναδρομικών σε
μέρος συναδέλφων μας.

Τέλος, ενημέρωσε και για την επιτυχή
προσπάθεια της Ομοσπονδίας να ενταχ-
θούν στον Κλάδο Υγείας του ΤΕΑΠΑΣΑ
χωρίς διακρίσεις πλέον και οι ασφαλι-
σμένοι της πρώην Χωροφυλακής. Τόσο
το προαναφερόμενο θέμα όσο και αυτό
της πρότασης σχεδίου νόμου για το έν-
σημο της Ελληνικής Αστυνομίας, τα θέ-
σαμε εκ νέου στη συνάντηση με την
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τονί-
ζοντάς της και τη στασιμότητα που ση-
μειώθηκε στη λειτουργία του Ταμείου
εξαιτίας των εκτάκτων κρίσεων των
αξιωματικών και την αποστρατεία της
έως τότε Προέδρου του.

Άλλα θέματα που συζητήθηκαν ήταν
οι πρωτοβουλίες που λαμβάνουμε για
την αναγνώριση της επικινδυνότητας
της εργασίας, για τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν πολλές Διευθύνσεις λό-
γω των μεταναστευτικών ροών και η
ηλεκτρονική έκδοση της Νέας Αστυνο-
μίας, η οποία τον τελευταίο καιρό έχει
αυξημένη επισκεψιμότητα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ολοκλήρωσε
τις εργασίες του με την ευχή όλων να
συνεχιστεί και τη νέα χρονιά η ενωτική
πορεία της Ομοσπονδίας μας ανεπηρέ-
αστα από τις όποιες διαφωνίες και δια-
φορετικές προσεγγίσεις των προβλημά-
των που μας απασχολούν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ολοκλήρωσε τις εργασίες του το 2018 με την ευχή όλων να συνεχιστεί και τη νέα χρονιά 
η ενωτική πορεία της Ομοσπονδίας μας ανεπηρέαστα από τις όποιες διαφωνίες και διαφορετικές προσεγγίσεις

των προβλημάτων που μας απασχολούν

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Το συνδικαλιστικό μας κίνημα

Με την καθιερωμένη κοπή της
βασιλόπιτας και τις ουσιαστικές
παρεμβάσεις των ομιλητών

σφραγίστηκαν οι εργασίες του πρώτου
Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας
για το νέο έτος, στο Ξενοδοχείο INTER-
CONTINENTAL, το διήμερο 16 και 17
Ιανουαρίου 2019.

Καλωσορίζοντας τους επίσημους
προσκεκλημένους και εκφράζοντας τις
ευχαριστίες του για την ανταπόκρισή
τους στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας, ο
Πρόεδρος αυτής κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑ-
ΡΑΚΟΣ προέβη σε μια σύντομη ανα-
σκόπηση των αγώνων μας για το ασφα-
λιστικό - συνταξιοδοτικό, το μισθολόγιο
και το βαθμολόγιο, τονίζοντας ότι
ασκήσαμε επιθετικό συνδικαλισμό χω-
ρίς να προσβλέπουμε σε φωτογραφικές
διατάξεις και ρυθμίσεις για τους λίγους.

Αφού άσκησε κριτική στην Πολιτική
και Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυ-
νομίας για τα οξύτατα και γνωστά σε
όλους προβλήματα (συνθήκες υγιεινής
– ασφάλειας, συνεργεία καθαρισμού, μη
αξιοπρεπής διαβίωση, μισθολογικές
αδικίες, μη συμμόρφωση στις αποφά-
σεις του Σ.τ.Ε., ελλειμματική εκπαίδευ-
ση, μη έκδοση του Π.Δ. για τα οδοιπο-
ρικά, μη απεμπλοκή από τα γήπεδα,
κλπ), σημείωσε ότι το Αρχηγείο διολι-
σθαίνει σε έναν πολιτικο-συνδικαλιστι-
κό ρόλο με αποτέλεσμα να τίθενται ζη-
τήματα Δημοκρατίας. Έθεσε δε το ερώ-
τημα, με αφορμή τα όσα συμβαίνουν
στη Λευκίμμη και στο Γραμματικό εσχά-
τως, για το πώς ο ρόλος της Αστυνομίας
είναι να αναλαμβάνει την επίλυση πολι-
τικών και κοινωνικών προβλημάτων
όταν την ίδια ώρα δεν προωθούνται λύ-
σεις στα ώριμα αιτήματά μας τα οποία
χρονίζουν στα συρτάρια, ενώ με την
εφαρμογή τους θα ανακούφιζαν το
αστυνομικό προσωπικό και θα συνέ-
βαλλαν στη βελτίωση της καθημερινό-
τητάς του. Προειδοποίησε δε τη σημε-
ρινή Φυσική Ηγεσία, με αφορμή την πα-
ρατεταμένη περίοδο κρίσεων των Αξιω-
ματικών και τις συνδικαλιστικές διώξεις,
ότι η Ομοσπονδία δεν θα ανεχθεί καμία
κατάργηση κεκτημένων δημοκρατικών
ελευθεριών. Υπενθύμισε μάλιστα τη
γνωστή ρήση του πρώην Γραμματέα των

Ηνωμένων Εθνών Κόφι Ανάν ότι
«Όποια κυβέρνηση ή διοίκηση προσπα-
θεί να διοικήσει το λαό με το φόβο, η
ρίζα τους προέρχεται από το δέντρο του
φασισμού. Όποια κυβέρνηση ή διοίκηση
προσπαθεί να διοικήσει το λαό μέσα
από το σεβασμό ανήκει στο δέντρο της
Δημοκρατίας». 

Κλείνοντας, αφού τόνισε ότι το συν-
δικαλιστικό κίνημα δεν θα επιτρέψει
επιστροφή στο παρελθόν, αναφέρθηκε
στον αείμνηστο πρωτεργάτη του αστυ-
νομικού συνδικαλισμού Κώστα ΣΥΓ-
ΓΟΥΝΗ, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από
τη ζωή «ξεχασμένος», για να τονίσει ότι
τέτοια λάθη από την Π.Ο.ΑΣ.Υ. δεν πρέ-
πει να επαναληφθούν και γι’ αυτό στο
επικείμενο συνέδριό μας θα τιμηθεί ο
αγώνας του.

Μας τίμησαν με την παρουσία
τους

Με το χαιρετισμό που απηύθυναν αλ-
λά και με την παρουσία τους, τίμησαν
την Ομοσπονδία μας εκ μέρους του Αρ-
χιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλά-
δος κ.κ. Ιερώνυμου, ο Πανοσιολογιό-
τατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Ευγένιος
ΠΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ, ο Πανοσιολογιότατος
Αρχιμανδρίτης και Προϊστάμενος της
Θρησκευτικής Υπηρεσίας Ταξίαρχος κ.
Νεκτάριος ΚΙΟΥΛΟΣ, η Υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη κα Όλγα ΓΕΡΟΒΑ-
ΣΙΛΗ, η Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη κα Κατερίνα ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙ-
ΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ο πρώην Αναπληρωτής
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και
Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ. Νικόλαος ΤΟ-
ΣΚΑΣ, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας
Τάξης κ. Δημήτριος ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ,
ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Θε-
μάτων Αλλοδαπών, Υπηκόων Τρίτων
Χωρών και Παράτυπης Μετανάστευσης
κ. Τζανέτος ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ, ο επίτιμος
Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας κ. Κων-
σταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ, ο πρώην
Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ. Θε-
όδωρος ΔΡΙΤΣΑΣ, ο Τομεάρχης Προ-
στασίας του Πολίτη και Βουλευτής της
Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος ΧΑΡΑ-
ΚΟΠΟΥΛΟΣ, η Τομεάρχης Προστασίας
του Πολίτη και Βουλευτής του Κινήμα-

τος Αλλαγής κα Παρασκευή ΧΡΙΣΤΟΦΙ-
ΛΟΠΟΥΛΟΥ, ο Βουλευτής του ΚΚΕ κ.
Νίκος ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ο Βου-
λευτής των ΑΝ.ΕΛ. κ. Κωνσταντίνος
ΚΑΤΣΙΚΗΣ, ο Γραμματέας Προστασίας
του Πολίτη των ΑΝ.ΕΛ. κ. Στάθης ΑΝ-
ΘΟΠΟΥΛΟΣ, ο Προϊστάμενος Κλάδου
Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης &
Πληροφορικής Α.Ε.Α. Υποστράτηγος κ.
Παναγιώτης ΝΤΖΙΟΒΑΡΑΣ, ο Προϊστά-
μενος Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης
και Ανθρώπινου Δυναμικού Ταξίαρχος
κ. Μιχαήλ ΛΑΔΟΜΕΝΟΣ, ο Πρόεδρος
του ΤΕΑΠΑΣΑ Ταξίαρχος κ. Ελευθέριος
ΓΚΑΡΙΛΑΣ, η τέως Πρόεδρος ΤΕΑΠΑΣΑ
κα Παναγιώτα ΧΑΡΩΝΗ, ο Πρόεδρος
της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. κ. Ιωάννης ΚΑΤΣΙΑΜΑ-
ΚΑΣ, ο Πρόεδρος της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. κ.
Δημήτριος ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ο Πρό-
εδρος της Ε.Α.Π.Σ. κ. Φίλιππος ΠΑΝ-
ΤΕΛΕΑΚΟΣ, ο Πρόεδρος της
Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. κ. Γεώργιος ΔΡΙΒΑΚΟΣ,
το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ε.Α.Λ.Σ. κ. Μι-
χαήλ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, ο Πρόεδρος της
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. κ. Δημήτριος ΡΩΤΑΣ, ο
Πρόεδρος της Π.Ο.Α.Σ.Α. κ. Ευάγγελος
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ο Υπεύθυνος Δη-
μοσίων Σχέσεων και Αναπληρωτής Γε-
νικός Γραμματέας της I.P.A. κ. Κυριά-
κος ΚΑΡΚΑΛΗΣ, ο Καθηγητής Εργατι-
κού Δικαίου κ. Αλέξης ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ο πρώην Γ.Γ. του Υπουργείου Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων κ. Γιώργος ΡΩΜΑ-
ΝΙΑΣ, ο νομικός σύμβουλος της Ομο-
σπονδίας κ. Χαράλαμπος ΜΠΟΥΚΟΥ-
ΒΑΛΑΣ, η Αντιπρόεδρος του συλλόγου
ΑΞ.Ι.Α. κα Πόπη ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ και ο
ιδιοκτήτης του τηλεοπτικού σταθμού
που φιλοξενεί την εκπομπή μας BLUE
SKY TV, κ. Ηρακλής ΚΙΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ.

Ειδικότερα, στο σύντομο χαιρετισμό
τους, τόσο η Υπουργός κα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
όσο και η Υφυπουργός κα ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ,
αναγνώρισαν την ύπαρξη των χρόνιων
προβλημάτων που δεν αντιμετωπίστη-
καν την εποχή της ευδαιμονίας (κτιριο-
λογικό, ανανέωση οχημάτων, κλπ), ενώ
επικαλέστηκαν τη χρεοκοπία της χώρας
και τα άδεια ταμεία. Τόνισαν ότι πάρθη-
καν, ωστόσο, τα πρώτα θετικά μέτρα για
την ανακούφιση εκείνων που επλήγη-
σαν περισσότερο από την κρίση, όπως
και καταβλήθηκαν τα αναδρομικά στους

Συνεδρίασε το πρώτο Γενικό Συμβούλιο του νέου έτους και επιβεβαίωσε τη δυναμική 
του συνδικαλιστικού μας κινήματος. Το 2019, να κάνουμε τη διαφορά, πιο αποτελεσματικοί 

και πιο χρήσιμοι στους συναδέλφους και τις συναδέλφισσές μας! Η χώρα μας και η Ελληνική Αστυνομία,
να ανταπεξέλθουν καλύτερα στις απαιτήσεις των καιρών!
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δεν τρομοκρατείται, ούτε φιμώνεται!

ενστόλους, ενώ για την επίλυση των
υπαρκτών προβλημάτων που θίξαμε
(μετακινήσεις δυνάμεων, γήπεδα, κ.λπ.)
υπάρχει ανοικτός διάλογος με την Ομο-
σπονδία. Συγκεκριμένα, η κα Υπουργός
για το θέμα της Λευκίμμης, απάντησε ότι
δεν θα χρειαστεί να κάνουμε έκτακτο
Δ.Σ. στην Κέρκυρα, όπως έχουμε ανα-
κοινώσει, διότι άμεσα θα υπάρξει λύση
ενώ για το θέμα της εκπαίδευσης δε-
σμεύτηκε ότι θα διευθετηθεί άμεσα.

Στη συνέχεια απηύθυναν σύντομους
χαιρετισμούς οι εκπρόσωποι των πολι-
τικών κομμάτων, οι οποίοι επικρότησαν
την αγωνιστική πορεία της Ομοσπον-
δίας και ευχήθηκαν το 2019 ο αγώνας
μας να φέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέ-
σματα. Ακολούθως, δόθηκε ο λόγος τό-
σο στον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
κ. ΤΟΣΚΑ ο οποίος ευχαρίστησε την
Ομοσπονδία για τη συνεργασία κατά τη
διάρκεια της υπερτριετούς θητείας του

στο Υπουργείο, όσο και στον επίτιμο
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας κ.
ΤΣΟΥΒΑΛΑ, ο οποίος ευχήθηκε να ολο-
κληρωθούν σύντομα όλα τα θετικά μέ-
τρα που είχαν δρομολογηθεί από κοινού
με την Ομοσπονδία επί των ημερών του.
Μάλιστα, στάθηκε ιδιαίτερα και στη ση-
μειολογική σημασία της ανάδειξης του
2019 ως έτους βελτίωσης της διοικητι-
κής μέριμνας για το αστυνομικό προ-
σωπικό στο σύνολό του.

Ακολούθησε η τελετή κοπής της βασι-
λόπιτας όπου μετά τις ευλογίες του Πα-
νοσιολογιοτάτου Αρχιμανδρίτη Πατήρ Νε-
κτάριου, τόσο από τον Πρόεδρο της Ομο-
σπονδίας όσο και από τους επισήμους
έγιναν ιδιαίτερες αναφορές και αφιερώ-
σεις των κομματιών της πίτας στον αεί-
μνηστο Κώστα ΣΥΓΓΟΥΝΗ, στους συνα-
δέλφους που είχαν εκείνη τη στιγμή υπη-
ρεσία, στην αστυνομική οικογένεια, κα-
θώς και στα θύματα εν ώρα καθήκοντος.

Το Γενικό Συμβούλιο
Τις εργασίες του Γενικού Συμβουλίου,

είχε ανοίξει ο Αντιπρόεδρος κ. Αθανά-
σιος ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ, επισημαίνοντας ιδι-
αίτερα την αναγκαιότητα της επαγρύ-
πνησης και της δυναμικής αντίδρασής
μας, λόγω «Λευκίμμης», εφόσον δεν
τηρούνταν οι δεσμεύσεις της κας
Υπουργού, ενώ ενημέρωσε το Σώμα και
για τις τελευταίες μας πρωτοβουλίες
αναφορικά με την καθαριότητα και τις
αποσπάσεις στις πρεσβείες. Το 2018
μας άφησε μια πικρή γεύση λόγω των
συνδικαλιστικών διώξεων και άλλων μη
αναμενόμενων πρακτικών εκ μέρους
της Φυσικής Ηγεσίας, ενώ την ίδια ώρα
δεν υπάρχει καμία αντίδραση για τις
διαρροές πορισμάτων Ε.Δ.Ε. που αφο-
ρούν συναδέλφους, για ξυλοδαρμούς
συναδέλφων κλπ.

Ο νομικός σύμβουλος της Ομοσπον-
δίας κ. Χαράλαμπος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

προέβη σε εκτενή ενημέρωση για το δι-
καστικό αγώνα που επέφερε τις γνω-
στές θετικές αποφάσεις του Σ.τ.Ε. όσον
αφορά στις μισθολογικές αδικίες, αλλά
και για τον αγώνα που συνεχίζουμε με
τις νεότερες αγωγές τόσο για την αντι-
συνταγματικότητα του νέου μισθολογί-
ου όσο και για τη διεκδίκηση των δώ-
ρων κλπ.

Ο Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου
κ. Χρήστος ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ ενημέρωσε
επίσης τις Ενώσεις για τη συμβολή της
Ομοσπονδίας στη διαδικασία αναβάθμι-
σης των αστυνομικών σχολών, τονίζον-
τας ότι για πρώτη φορά η Ομοσπονδία
πίεσε οργανωμένα και τεκμηριωμένα την
Ηγεσία, Πολιτική και Φυσική, να προ-
βούν στις αναγκαίες τομές, τις οποίες
αναμένουμε να προωθηθούν άμεσα.

Τέλος, οι εκπρόσωποι των Πρωτο-
βαθμίων Οργανώσεων, ανέδειξαν τοπι-
κά ζητήματα και κατέθεσαν τις σκέψεις

τους για την αντιμετώπιση των κοινών
προβλημάτων, στηρίζοντας την Ομο-
σπονδία ώστε να προχωρήσουμε και το
έτος 2019 με πνεύμα ενότητας και απο-
φασιστικότητας. Έμφαση έδωσαν στον
ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά
και στις εγκληματικές επιθέσεις που το
σύνολο του προσωπικού της εξακολου-
θεί να δέχεται, με αποτέλεσμα να είναι
εκτεθειμένο ολοένα και περισσότερο σε
θανάσιμους κινδύνους. Επίσης, ανα-
φέρθηκαν στην υπερεργασία, στην εμ-
πλοκή των συναδέλφων μας στις διαδι-
κασίες των εκλογών, στο εκλογικό επί-
δομα, κ.ά.

Το 2019, να κάνουμε τη διαφορά,
πιο αποτελεσματικοί και πιο χρήσιμοι
στους συναδέλφους και τις συναδέλ-
φισσές μας!

Η χώρα μας και η Ελληνική Αστυνο-
μία, να ανταπεξέλθουν καλύτερα στις
απαιτήσεις των καιρών!
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Με απόφαση της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Ν. Πέλλας στο εξής θα υπάρ-
χει  υποστήριξη των συναδέλφων –μελών

της που αποκτούν παιδί. Αυτή τη φορά τέσσερις οι-
κογένειες αστυνομικών -μελών της Ένωσης από
την Π.Ε. Πέλλας, έλαβαν 300 ευρώ η καθεμιά για
την απόκτηση τέκνου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «ο νέος θε-
σμός-βοήθημα που έχει καθιερωθεί από την Ε.Α.Υ.
Ν. Πέλλας μοίρασε χαμόγελα και χρήματα σε τέσ-
σερις οικογένειες Αστυνομικών μελών της. Την
Πέμπτη 15-11-2018, αντιπροσωπεία της Ε.Α.Υ.Ν.
Πέλλας, αποτελούμενη από τον Αντιπρόεδρο
ΤΟΥΜΠΙΔΗ Θεόφιλο και το μέλος ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩ-

ΤΟΥ Βασίλειο, παρέδωσαν σε τέσσερα μέλη της
Ένωσης το ποσό των 1.200 ευρώ (300 σε κάθε
μέλος) λόγω απόκτησης τέκνου, το οποίο έχει
αποφασιστεί από το Δ.Σ. Καλωσορίζουμε και ευ-
χόμαστε τα καλυτέρα για τα νέα μέλη της Αστυ-
νομικής οικογένειας μας. Στηρίζουμε τα μέλη
μας σε κάθε στιγμή της ζωής τους».

ΠΕΛΛΑ

Χρηματικό βοήθημα για τα νεογέννητα

Συνάντηση της ΠΟΑΣΥ με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη Ανδρικόπουλο

Καμία ευθύνη στο Αρχηγείο... 
για όλα τα προβλήματα φταίνε οι άλλοι!

Σε συνέχεια των ενεργειών της Ομοσπονδίας
μας αναφορικά με την αντιμετώπιση-επίλυση
συγκεκριμένων εκκρεμών ζητημάτων και

προβλημάτων που ανέκυψαν το τελευταίο διάστη-
μα, όπως η μη αποδέσμευση αστυνομικών δυνά-
μεων από τη Λευκίμμη, οι αποσπάσεις στις πρε-
σβείες και η λήξη των συμβάσεων με τα συνεργεία
καθαρισμού, αρχές της εβδομάδος και συγκεκρι-
μένα τη Δευτέρα 07-01-2019 και ώρα 20:30
πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της
Ομοσπονδίας, αποτελούμενης από τον Πρόεδρο
αυτής κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, τον Γραμματέα
ΔΣ κ. Χρήστο ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗ και το μέλος του ΔΣ
κ. Νικόλαο ΡΗΓΑ, με τον Αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟ-
ΠΟΥΛΟ, παρουσία του Επιτελάρχη Αντιστρατήγου
κ. Ανδρέα ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ και του Προϊστάμενου
Επιτελικού Γραφείου Αρχηγού Υποστράτηγου κ.
Στυλιανού ΒΟΛΥΡΑΚΗ.

Αφού ενημερώσαμε αναλυτικά τον κ. Αρχηγό για

τα αιτήματά μας, καταγράφοντας την αγωνία των
συναδέλφων μας για τη μη επίλυσή τους, ο κ. Αρ-
χηγός τοποθετήθηκε επ’ αυτών ανακοινώνοντάς
μας ότι:
• Για το θέμα της Λευκίμμης, επίκειται συνάντηση
της κας Υπουργού Προστασίας του Πολίτη με τους
συναρμόδιους Υπουργούς ώστε να ληφθεί απόφα-
ση σε πολιτικό επίπεδο έτσι ώστε από πλευράς
Υπηρεσίας, να γίνουν στην συνέχεια οι ενδεδειγ-
μένες ενέργειες.
• Η διαδικασία που επελέγη για τις αποσπάσεις
αστυνομικών στις πρεσβείες υπαγορεύτηκε λόγω
ανωτέρας βίας.
• Το Αρχηγείο ενώ είχε ξεκινήσει τη διαδικασία
προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ για τον καθαρισμό, αυτό
στη συνέχεια δεν την ενέκρινε με αποτέλεσμα να
δημιουργηθούν πράγματι σοβαρά προβλήματα πα-
νελλαδικά.

Από την πλευρά μας, ωστόσο, οφείλουμε να επι-
σημάνουμε ότι για μεν το πρόβλημα της Λευκίμμης,

συνεχίζεται η διαιώνισή του αυτή τη φορά μέσω της
μετάθεσης των ευθυνών σε πολιτικό επίπεδο και
μάλιστα με την Αστυνομία «όμηρο» αυτής της κα-
τάστασης.

Για δε τις αποσπάσεις στο εξωτερικό και τη μη-
νυτήρια αναφορά που υποβάλλαμε στην Εισαγγελία
για τις παρανομίες της διοίκησης, τονίζουμε για
άλλη μια φορά ότι την «ανωτέρα βία» δεν μπορεί
να την επικαλείται κανείς, εκτός κι αν έχει ξεσπάσει
παγκόσμιος πόλεμος και εμείς δεν το έχουμε αν-
τιληφθεί. Άλλο να την επικαλείται κάποιος για μια
ή δύο περιπτώσεις χωρών που ενδεχομένως να
συντρέχουν λόγοι και άλλο να γενικεύεται ένα τυ-
χόν πρόβλημα και να καταστρατηγείται η νόμιμη
διαδικασία.

Τέλος, για την απαράδεκτη κατάσταση με τα συ-
νεργεία καθαρισμού θεωρούμε αδιανόητο αυτό
που συνέβη διότι γνώριζαν προ πολλού ότι επίκει-
ται η λήξη των συμβάσεων και παρά ταύτα δεν δια-
σφάλισαν την λειτουργία των αστυνομικών υπηρε-

σιών και τα αστυνομικά καθήκοντα των συναδέλ-
φων μας, τους οποίους μάλλον κάποιοι θέλουν να
μετατρέψουν και σε καθαρίστριες. Το παράδοξο δε
είναι ότι η σύμβαση για τον καθαρισμό των χώρων
του Αρχηγείου, έχει διασφαλιστεί, ενώ δεν συνέβη
το ίδιο με όλες τις άλλες αστυνομικές υπηρεσίες!

Είναι σαφές, ότι τις προσεχείς ημέρες η Ομο-
σπονδία θα συνεχίσει τις πρωτοβουλίες της στο
πλαίσιο των αποφάσεων των οργάνων της, όπως
αυτές έχουν γίνει ήδη γνωστές στο σύνολο του
συνδικαλιστικού μας κινήματος.

Πρωτοβουλίες για την πάταξη της έμφυλης βίας, για την ίδρυση παιδικών σταθμών και τις αδικίες του ασφαλιστικού νόμου

Συναντήσεις της Γραμματείας Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Ηγραμματεία γυναικών της ΠΟΑ-
ΣΥ, την 10/12/2018 συναντή-
θηκε με τη Γενική Γραμματέα

Ισότητας των Φύλων κυρία Φωτεινή
Κούβελα, στα πλαίσια συνέχισης της
συνεργασίας της με το φορέα, για θέ-
ματα εξάλειψης της βίας κατά των γυ-
ναικών.

Ειδικότερα, συζητήθηκαν ζητήματα
που αφορούν τη διαχείριση περιστατι-
κών έμφυλης βίας διαμέσου της Ελλη-
νικής Αστυνομίας. Από τη Γραμματεία
Γυναικών προτάθηκε η ίδρυση θεσμού,
που θα απαρτίζεται από έμπειρα και εκ-
παιδευμένα στελέχη, και σε συνεργασία
με τις δομές του δικτύου της Γενικής
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, θα
αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους περι-
στατικά. Επίσης επισημάνθηκε η ανάγκη
συνεχούς κατάρτισης και εκπαίδευσης
του αστυνομικού προσωπικού σε θέμα-
τα διαχείρισης της βίας κατά των γυναι-
κών και συμφωνήθηκε η συνέχιση της
συνεργασίας ανάμεσα στη γραμματεία
γυναικών και το φορέα, καθώς επίσης
και η συνδιοργάνωση ημερίδων ενημέ-
ρωσης τόσο των θυμάτων, όσο και των
αστυνομικών για όλα τα ζητήματα που
άπτονται των έμφυλων ανισοτήτων και
της καταπολέμησης της βίας κατά των
γυναικών. 

Τέλος, τέθηκαν υπόψη της κυρίας
Κούβελα θέματα ανισοτήτων των εργα-

ζομένων στην Ελληνική Αστυνομία
έναντι των υπαλλήλων του υπόλοιπου
δημοσίου τομέα. Συγκεκριμένα, ευερ-
γετικές διατάξεις που αφορούν κυρίως
τη μητρότητα, δεν εφαρμόζονται στις
μητέρες αστυνομικούς, η μη δυνατότητα
αναγνώρισης των τέκνων ως πλασμα-
τικού συντάξιμου χρόνου, η εξαίρεση
των παιδιών μας από τους δημοτικούς
παιδικούς σταθμούς με αιτιολογικό το
"υψηλο" μας εισόδημα.

Β. Στη συνέχεια, στις 10/12/2018,
ακολούθησε συνάντηση της Γραμματεί-
ας Γυναικών με την Υφυπουργό Εσωτε-
ρικών κυρία Μαρίνα Χρυσοβελώνη,
όπου κατατέθηκε υπόμνημα αναφορικά
με τις προτάσεις για την αντιμετώπιση
της έμφυλης βίας και ειδικότερα της
βίας κατά των γυναικών διαμέσου της

Ελληνικής αστυνομίας, όπως αυτές συ-
ζητήθηκαν με τη γενική γραμματέα ισό-
τητας των φύλων.

Εν συνεχεία, συζητήθηκε ένα θέμα
που έχει απασχολήσει τα τελευταία χρό-
νια τη Γραμματεία Γυναικών της ΠΟΑΣΥ.
Η αναγκαιότητα ίδρυσης, δια της Υπη-
ρεσίας μας, παιδικών σταθμών σε συ-
νεργασία με τους κατά τόπους Δήμους,
κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα,
έχοντας ως πρότυπο τη λειτουργία του
παιδικού σταθμού εντός της Δ.Α. Ηρα-
κλείου. Η κα Υφυπουργός ενημερώθηκε
για την αδικία που υπέστησαν με το νέο
ασφαλιστικό νόμο οι σειρές 1991-
1992 και για τη μη εφαρμογή του Ν.
3865/2010 στους ένστολους. Επίσης,
συζητήθηκαν προτάσεις εργασιακών δι-
ευκολύνσεων, που ισχύουν τόσο στο

λοιπό δημόσιο τομέα, όσο και στο
στράτευμα, για τις μονογονεϊκές και για
τις πολύτεκνες οικογένειες της Ελληνι-
κής Αστυνομίας, αλλά και τη μητρότητα
και τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από αυτή.

Γ. Την 11 12/2018, πραγματοποι-
ήθηκε συνάντηση της Γραμματείας Γυ-
ναικών με την κα Εύη Χριστοφιλοπού-
λου, βουλευτή του ΚΙΝ.ΑΛ. στην Αθήνα.
Ακολούθησε ενημέρωση σχετικά με τις
δράσεις της Γραμματείας Γυναικών ως
προς την κατεύθυνση της καταπολέμη-

σης της βίας κατά των γυναικών.
Εν συνεχεία η γραμματεία έθεσε ως

ζήτημα, στα πλαίσια της ίσης μεταχείρι-
σης των εργαζομένων, την αναγκαιότη-
τα εναρμόνισης εργασιακών και ασφα-
λιστικών ρυθμίσεων που ισχύουν στον
υπόλοιπο δημόσιο τομέα, και στην Ελ-
ληνική Αστυνομία, δίνοντας ιδιαίτερη
έμφαση στο θέμα του δικαιώματος της
αναγνώρισης τέκνων με τους ίδιους
όρους και προϋποθέσεις που ισχύει και
στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα και στο
αστυνομικό προσωπικό.
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Γίναμε μάρτυρες μαζί με όλο το Πανελλήνιο άλ-
λης μιας άνανδρης και ύπουλης ενέργειας από
νοσηρούς κύκλους που αναζητούν θύματα σε

ανυποψίαστους πολίτες και εργαζόμενους αστυνο-
μικούς, με την τοποθέτηση εμπρηστικού μηχανι-
σμού στα σκαλιά του Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου Αρεο-
παγίτου στο Κολωνάκι, στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως τονίζει με ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων Αθηνών, «αυτοί οι κύκλοι
έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο που δεν υπολογί-
ζουν ούτε την κατάνυξη αυτών των Άγιων ημερών,
ούτε την συμβολικότητα του χώρου. Διακατέχονται
μόνο από αισθήματα μισαλλοδοξίας και ανομίας
και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να σπέρνουν
φόβο και κλίμα τρομοκρατίας. Με άγνωστα κίνη-
τρα, αλλά με ανθρωποκτόνες επιδιώξεις, προσπα-
θούν να στερήσουν την ελευθερία των πολιτών,
δημιουργώντας ανασφάλεια σε κάθε τους βήμα.
Επιπλέον στον ευρύτερο σχεδιασμό τους βρίσκον-
ται και οι συστηματικές «επισκέψεις»  των εργαζό-
μενων αστυνομικών στα νοσοκομεία και όχι μόνο.
Έχουμε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου επα-
νειλημμένως για τις κλιμακούμενες ενέργειες αυ-
τών των κύκλων με τις δεκάδες επιθέσεις κατά
αστυνομικών και Αστυνομικών Τμημάτων με κίν-
δυνο να κατηγορηθούμε ότι είχαμε συντεχνιακή
διάθεση. Τώρα ο κύκλος του φόβου διευρύνεται
παντού, σε κάθε πιθανό σημείο κοινωνικής δρα-

στηριότητας. Στα Αστυνομικά Τμήματα, σε σπίτια
δικαστών, στις κτηριακές εγκαταστάσεις των ΜΜΕ,
στις εκκλησίες... Αύριο άραγε πού;

Όσο η Πολιτεία αφήνει χαραμάδες ανοχής, τόσο
αυτοί οι κύκλοι θα αποθρασύνονται. Η ΕΛ.ΑΣ. πρέ-
πει απερίσπαστη και ανεμπόδιστη να κάνει τη δου-
λειά της, ώστε η υπαίτιοι να οδηγηθούν στην δι-
καιοσύνη και να καταδικαστούν άπαξ και δια παν-
τός. Άλλωστε έχουν καταδικαστεί  ήδη από τη συν-
τριπτική πλειοψηφία της δημοκρατικής και υγιούς
κοινωνίας. Πρέπει επίσης η Πολιτεία να θεσμοθε-
τήσει την επικινδυνότητα του αστυνομικού επαγ-
γέλματος, χωρίς αναστολές και αστερίσκους. Ο μα-
κρύς κατάλογος των θυμάτων δεν χωράει άλλους.

Η Ένωση Αθηνών στάθηκε από την πρώτη στιγ-
μή στο πλευρό του άτυχου συναδέλφου που νο-
σηλεύεται στο 401 Γ.Σ.Ν.Α. και παρακολουθεί στε-
νά την πορεία της υγείας του, η οποία ευτυχώς εξε-
λίσσεται ικανοποιητικά. Επίσης εύχεται καλή ανάρ-
ρωση και στον ανυποψίαστο νεωκόρο, θύμα επί-
σης της επίθεσης».

Κράτος δικαίου...  α λα καρτ!
Η Ένωση επίσης, έλαβε θέση και για τις διαρ-

ροές αναφορικά με το πόρισμα της ΕΔΕ που διε-
νεργείται για τις συνθήκες θανάτου του Ζακ Κω-
στόπουλου, τονίζοντας ότι:

«Δυστυχώς όμως ορισμένες ενέργειες της Διοί-

κησης, μας δείχνουν ότι ορισμένοι πολίτες – ερ-
γαζόμενοι δεν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο
ή αντιμετωπίζονται ανάλογα με το γενικότερο κλίμα
που διαμορφώνουν ορισμένοι κύκλοι στην κοινω-
νία. Πιο συγκεκριμένα, η υπόθεση των εμπλεκό-
μενων συναδέλφων της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο περι-
στατικό του θανάτου του ατυχή συμπολίτη μας Ζακ
Κωστόπουλου και οι διάφορες διαρροές που έχουν
δει το φως της δημοσιότητας γύρω από την πει-
θαρχική τύχη των συναδέλφων, σε μια ενεργούσα
εξέταση η οποία διέπεται από την αρχή της μυστι-
κότητας, μας αποδεικνύει περίτρανα ότι στη Χώρα
μας δυστυχώς δε τηρούνται ούτε καν τα προσχή-
ματα. Γεννιούνται λοιπόν εύλογα σε όλους μας τα
παρακάτω ερωτήματα:

Ποιοί διέρρευσαν ότι υπάρχει πόρισμα που πε-
ριλαμβάνει βαριές ποινές για τους συναδέλφους;

Ποιοί έχουν πρόσβαση σε αυτή, την κατά τα άλ-
λα μυστική διαδικασία, λεπτομέρειες τις οποίες
γνωρίζουν κάποιοι, όχι όμως οι ίδιοι οι εμπλεκό-
μενοι συνάδελφοι και οι νομικοί τους σύμβουλοι;

Γιατί μετά από τόσες μέρες που έχει γίνει γνωστή
η διαρροή δεν έχει κινηθεί ακόμα αυτεπάγγελτα
έρευνα για τις συνθήκες της διαρροής;

Ποιοι είναι αυτοί που προσπαθούν να προκατα-
λάβουν εξοντωτικές ποινές ενάντια των συναδέλ-
φων μας για να καλύψουν πιθανόν ευθύνες άλ-
λων;

Δεν θα έπρεπε οι πειθαρχικές διαδικασίες να
έχουν ήδη ολοκληρωθεί έτσι ώστε να γνωρίζουμε
επιτέλους αν υπάρχουν και ποιες είναι οι ευθύνες
των συναδέλφων μας ;

Δεν είναι δυνατόν να «σέρνεται» η έρευνα μιας
τόσο σοβαρής υπόθεσης που έχει απασχολήσει την
κοινή γνώμη επί μακρόθεν και να έχει σαν αποτέ-
λεσμα τη λοιδορία όλων των αστυνομικών και του
επαγγελματισμού τους γενικότερα.

Καλούμε τη Φυσική Ηγεσία να διατάξει άμεσα
έρευνα για αυτή την υπόθεση και να δείξει τα γρή-
γορα αντανακλαστικά της που έχει επιδείξει σε άλ-
λες περιπτώσεις ήσσονος σημασίας. Σε αντίθετη
περίπτωση θα θεωρηθεί η αδράνεια της ως μέρος
της συγκάλυψης και συμμετοχή στη διαδικασία
εξαΰλωσης των συναδέλφων μας για την ικανο-
ποίηση άλλων συμφερόντων».

ΑΘΗΝΑ

Σπέρνουν φόβο και κλίμα τρομοκρατίας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η
ετήσια χοροεσπερίδα της Ένωσης Αστυ-
νομικών Λάρισας στο κέντρο διασκέδα-

σης ΜΥΛΟΣ 1927 στη Λάρισα. Η αίθουσα του
Μύλου γέμισε από συναδέλφους, φίλους και πο-
λίτες της Λάρισας τιμώντας έτσι με την πολυπληθή
παρουσία τους το Σωματείο μας. 

Όπως ανακοίνωσε το σωματείο, «το μουσικό
σχήμα του Μύλου κράτησε μέχρι τις πρωινές ώρες
αμείωτο το κέφι και την ζωντάνια των παρευρι-
σκομένων σε μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση κέφι
και χαρά, απαλλαγμένων από τις δυσκολίες και
την καθημερινότητα του δύσκολου ρόλου μας ως
υπερασπιστών της ασφάλειας των πολιτών. Επί-
σης, το σωματείο μας δείχνοντας για μια ακόμη
φορά την αλληλεγγύη και το κοινωνικό του πρό-
σωπο θα  διαθέσει μέσω της πώλησης των καρ-
τών εισόδου χρηματικό ποσό προς ενίσχυση  του
ιδρύματος  «ΙΑΣΩ»  στηρίζοντας έτσι τις οικογέ-
νειες παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες. 

Την εκδήλωση  τίμησαν με την παρουσία τους ο
Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κος Γρηγόρης Γερακαρά-
κος, ο Ταμίας της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και πρόεδρος της Ένω-
σης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ευβοίας κος Γεώργιος
Κουλιάκης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών
Αστυνομίας Θεσσαλίας  κος. Χρήστος Καλούσιος,
ο Αναπληρωτής Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων κος
Κωνσταντίνος Τουλάκης και η Ειδική Γραμματέας
κα Ευαγγελία Βουτσελά της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Μαγνησίας, οι  Πρόεδροι των Ενώσεων
Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων κος Ιωάννης
Αναγνώστου, Θεσπρωτίας  κος Βασίλειος Νάκος,
Κιλκίς κος Τριαντάφυλλος  Ναλμπάντης, Χαλκιδι-
κής κος Γεώργιος Αρχοντόπουλος, η Γενική Γραμ-
ματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πει-
ραιά  κα Αργυρό Μαλαχία ο Πρόεδρος της Τοπικής
Διοίκησης Ι.Ρ.Α Λάρισας κος Αχιλλέας Καλαμπού-
κας ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυ-
νομίας Λάρισας κος Θεόδωρος Χρυσόμαλλος  και
το μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου του Ιδρύματος

Εξοχών ΕΛ.ΑΣ. κος Λάμπρος Μητσικός. Από την φυ-
σική ηγεσία του σώματος παρέστησαν ο ΓΕ.Π.Α.Δ.Θ.
Ταξίαρχος  κος Βασίλειος Καραπιπέρης, ο Διευθυν-
τής Αστυνομίας Λάρισας Αστυνομικός Διευθυντής
κος Ιωάννης Σκριάπας  και ο ΓΕ.Π.Α.Δ. Στερεάς Ελ-
λάδος Ταξίαρχος κος Αστέριος Μαντζώκας. Το Δι-
οικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Λά-
ρισας αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τους
χορηγούς της εκδήλωσης, τους δωροθέτες  καθώς
και  τους χορηγούς  επικοινωνίας. Επίσης θα θέλαμε

να ευχαριστήσουμε τους υπεύθυνους του κέντρου
διασκέδασης Μύλος 1927 για την άψογη συνερ-
γασία. Τέλος ευχαριστούμε όλους τους  Συναδέλ-
φους αλλά και τους πολίτες που παρέστησαν και
ενίσχυσαν με αυτόν τον τρόπο την επίτευξη των
σκοπών του Σωματείου μας. Ευχόμαστε σε όλους
καλή Πρωτοχρονιά και το νέο έτος ας πλημυρίσει
τις καρδίες μας με περισσότερη αγάπη, συναδελφι-
κότητα και πίστη στα ιδανικά της προσφοράς στο
κοινωνικό σύνολο».

ΛΑΡΙΣΑ

Δείχνουμε την αλληλεγγύη και το κοινωνικό πρόσωπο του σωματείου

Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι-
στράτηγο κ. Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ
ενημέρωσε η ΠΟΑΣΥ με βάση το έγγραφο

που παρέλαβε από την Ένωση Αστυνομικών Λά-
ρισας με αντικείμενο την εφαρμογή του σχεδίου
Π.Ε.Ρ.Σ.Ε.ΑΣ. περί εμφανούς αστυνόμευσης.

«Κύριε Αρχηγέ. Σε συνέχεια της σχετικής με το
θέμα αλληλογραφία μας, επανερχόμαστε με το
υπ’ αριθμ. 400/1/20 από 23/12/2018 επισυ-
ναπτόμενο έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών
Λάρισας, με το οποίο ζητείται η επανεξέταση της
εφαρμογής του σχεδίου Π.Ε.Ρ.Σ.Ε.ΑΣ. για την Δι-
εύθυνση Αστυνομίας Λάρισας. Το σχέδιο σύμφω-
να με τα διαλαμβανόμενα του εγγράφου θα πρέ-

πει να ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες
των αστυνομικών υπηρεσιών, ούτως ώστε αυτό
να καταστεί εφάμιλλο των προσδοκιών της Φυ-
σικής και της Πολιτικής Ηγεσίας περί εμφανούς
αστυνόμευσης στην ευρύτερη περιφερειακή ενό-
τητα. Για τους λόγους αυτούς, παρακαλούμε
όπως οι προτάσεις της Πρωτοβάθμιας Οργάνω-
σής μας τύχουν θετικής έκβασης, καθόσον κι-
νούνται στο μέτρο της λογικής και του εφικτού».

Από την πλευρά του, το σωματείο μας, σημει-
ώνει ότι: «Βρισκόμαστε στο τρίτο μήνα εφαρμο-
γής του σχεδίου εμφανής αστυνόμευσης ΠΕΡΣΕ-
ΑΣ. Δυστυχώς τα προβλήματα γίνονται ολοένα και
πιο έντονα. Ειδικά τώρα που αρχίζουν και οι προ-

γραμματισμένες εορταστικές άδειες, υπάρχουν
υπηρεσίες οι οποίες το 40% σχεδόν των περιπο-
λιών τους γίνονται από ενισχυτικές άλλων υπη-
ρεσιών, ενώ ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι
οι περισσότερες υπηρεσίες κινδυνεύουν να μεί-
νουν και από περιπολικά, γιατί τα σαραβαλάκια
δουλεύουν επί 24ωρης βάσης.

Ταυτόχρονα συνεχίζεται με την ίδια ένταση, η
ενίσχυση της ΔΑ Κέρκυρας με Διμοιρίες και ΟΠΚΕ
παρά τις εξαγγελίες της κ. Υπουργού για αποδέ-
σμευση των δυνάμεων από τη Λευκίμη, τα διά-
φορα αστυνομικά μέτρα, καθώς και οι αποσπά-
σεις λόγω μεταναστευτικού. 

Επειδή η όλη κατάσταση θυμίζει περισσότερο

τραγέλαφο παρά σοβαρό σχέδιο αστυνόμευσης.
Επειδή καλό είναι να ακούγεται και η φωνή

απόγνωσης του προσωπικού και όχι μόνο τα με-
γάλα λόγια των Διοικήσεων, από τις επιλογές των
οποίων φτάσαμε σε αυτό το σχέδιο «πανικός».

Επειδή το «σύστημα» αυτό πολύ απλά δεν έχει
μέλλον, γιατί αστυνόμευση με «πασαλείμματα»
δεν γίνεται.

Ζητούμε την άμεση επανεξέταση του σχεδίου
ΠΕΡΣΕΑΣ, ενώ τουλάχιστον για τις ημέρες των
επίσημων αργιών να υπάρχει μια «ανθρώπινη»
ελαστικότητα, ώστε οι υπηρεσίες να εκπέμπουν
τις περιπολίες που μπορούν, με δικές τους και όχι
με ενισχυτικές δυνάμεις».

Οι περισσότερες υπηρεσίες κινδυνεύουν να μείνουν και από περιπολικά...
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Την έντονη ανησυχία της εξέφρασε και πάλι η
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού
Ρεθύμνης για το σχέδιο ΠΕΡΣΕΑΣ. Με έγ-

γραφό της προς τον Διευθυντή Δ.Α. Ρεθύμνης, Τα-
ξίαρχο κ. ΡΟΥΤΖΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ, τονίζει μεταξύ άλ-
λων ότι «σε συνάντηση που είχαμε μαζί σας, αμέ-
σως μετά που λάβαμε γνώση της έκδοσης της υπ’
αριθμ. 1244/18/1724815 από 31/08/2018
διαταγής του κ. Αρχηγού, σύμφωνα με την οποία
σας ζητήθηκε να εκπονηθούν σχέδια 24ωρης
αστυνόμευσης σε όλες τις περιοχές, σας εκφρά-
σαμε τις ανησυχίες μας για τον τρόπο υλοποίησής
της. Επίσης σας τονίσαμε πόσο σημαντική είναι η
διαχείριση του προσωπικού, προκειμένου απο-
φευχθεί περεταίρω αποδυνάμωση των υπηρεσιών
της Διεύθυνσης.

Μας ενημερώσατε ότι στο σχέδιο που εκπονή-
θηκε από τη Διεύθυνσή μας, καλούνται όλες οι
Αστυνομικές Υπηρεσίες του νομού, να διαθέσουν
προσωπικό για την ενίσχυση των υποστελεχωμέ-
νων αρμόδιων Αστυνομικών Τμημάτων, που έχουν
επωμιστεί την υλοποίηση του «ΠΕΡΣΕΑ». Τότε, δε-
σμευτήκατε ότι μετά την έναρξη υλοποίησης του
σχεδίου, θα είναι ζήτημα μερικών ημερών για την
οριστική λύση του προβλήματος αυτού. (…)

Σήμερα διαπιστώνουμε ότι η εφαρμογή του σχε-
δίου αυτού, αποτελεί εμπόδιο στην αποτελεσματική
διαχείριση συμβάντων και περιστατικών αρμοδιό-
τητας Τροχαίας και Ασφάλειας, αφού αυτές οι υπη-
ρεσίες έχουν καταλήξει «δεξαμενές» άντλησης αν-
θρώπινων πόρων, προς ενίσχυση των υπηρεσιών
Τάξης, με αποτέλεσμα τη μείωση της αποτελεσμα-

τικότητάς τους και την αλλοίωση της υπηρεσιακής
τους δομής και υπόστασης. Επίσης παρατηρήθηκε
το φαινόμενο της υπολειτουργίας των ανωτέρω
υπηρεσιών Τροχαίας και Ασφάλειας σε βαθμό που
αναγκάζονται να επανδρώσουν με ένα μόνο άτομο
την εποχούμενη περιπολία τους, μη μπορώντας να
ανταπεξέλθουν στο έπακρο στις υποχρεώσεις και
τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με την αποστολή
ίδρυσής τους. Παράλληλα αρκετοί συνάδελφοι, που
είναι επιφορτισμένοι με ιδιαίτερα καθήκοντα, απο-
μακρύνονται από αυτά, με αποτέλεσμα στην αδυ-
ναμία σωστού χειρισμού αυτών και τη δημιουργία
δυσμενών σχολίων για την Ελληνική Αστυνομία.

Δυστυχώς όμως, μετά από τόσο καιρό, διαπι-
στώνουμε ότι δεν δόθηκε λύση.

Επειδή η εκ περιτροπής διάθεση αστυνομικού

προσωπικού από διάφορες Αστυνομικές Υπηρε-
σίες, εμφανώς καταστρατηγεί το Π.Δ. 100/2003
«Τοποθετήσεις, μεταθέσεις αστυνομικού προσωπι-
κού», το οποίο δεν προβλέπει πουθενά την «διά-
θεση» Αστυνομικού Προσωπικού ως μορφή ενί-
σχυσης των Υπηρεσιών, παρακαλούμε όπως προ-
βείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμέ-
νου αυτή να εκλείψει».

Τέλος, η Ένωση ανακοίνωσε ότι στήριξε τη διορ-
γάνωση φιλανθρωπικού χαρακτήρα τουρνουά κα-
λαθοσφαίρισης που έλαβε χώρα για 5η συνεχή
φορά στο Ηράκλειο με πρωτοβουλία της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, της Ένωσης
προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρή-
της και της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλά-
δος.

ΡΕΘΥΜΝΟ

Αποδυνάμωσαν την αστυνόμευση

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Νέας Δη-
μοκρατίας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη πραγ-
ματοποίησε η Ένωση Αστυνομικών Υπάλ-

ληλων Καστοριάς στις 11 Νοεμβρίου 2018. Ο
κ. Πρόεδρος επισκέφτηκε την Καστοριά με
αφορμή τον εορτασμό των ελευθέριων της πό-
λης, ανήμερα του Αγίου Μηνά.

Όπως ανακοίνωσε το σωματείο, το προεδρείο
«εξέθεσε στον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπο-
λίτευσης όλα τα επίκαιρα ζητήματα που απασχο-
λούν τον κλάδο μας, καθώς και τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι Αστυνομικοί του Νομού
μας εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που επι-
κρατούν στην Ελληνοαλβανική μεθόριο. Επίσης
ζήτησε από τον κ. Μητσοτάκη να «θωρακίσει»
τον Έλληνα Αστυνομικό και του επέδωσε πα-
ρουσία και της Βουλευτή Ν.Δ. Καστοριάς κ. Αν-
τωνίου Μαρίας, υπόμνημα που ανέλυε λεπτο-
μερώς όλα τα ανωτέρω προβλήματα.

Ως Ε.Α.Υ Καστοριάς εκφράζουμε την πεποί-

θηση ότι ο κ. Μητσοτάκης θα ενδιαφερθεί έμ-
πρακτα για τα δίκαια αιτήματά μας, δίνοντας
λύσεις σε προβλήματα που ταλανίζουν τον
Κλάδο μας ολόκληρες δεκαετίες, καθώς μας
δήλωσε ότι στέκεται δίπλα στην Ελληνική Αστυ-
νομία και στηρίζει τον Έλληνα Αστυνομικό».

Ενημερωτική συνάντηση με τον
Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας 

ΑΘΗΝΑ - Β/Α-ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Με κοινή ανακοίνωσή τους οι Ενώσεις
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών,
Β/Α Αττικής, Δυτικής Αττικής και

Πειραιά, καυτητίασαν τις δηλώσεις του αρχηγού
της Χρυσής Αυγής και ανέδειξαν το διαχρονικό
πρόβλημα των επιθέσεων εναντίον αστυνομι-
κών από τα άκρα:

«Με λύπη αλλά όχι με κατάπληξη ακούσαμε
τους απαράδεκτους χαρακτηρισμούς κατά ερ-
γαζόμενων αστυνομικών στο Άργος από επικε-
φαλής ακροδεξιού κομματικού σχηματισμού.
Δηλώσεις που δείχνουν μισαλλοδοξία απέναντι
σε αστυνομικούς οι οποίοι δεν βρέθηκαν εκεί
με δική τους επιθυμία, αλλά κατόπιν εντολής της
Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας, όπως συμβαίνει
άλλωστε κάθε φορά. Μπορεί το περιστατικό να
έλαβε χώρα σε περιοχή που δεν ανήκει στα γε-
ωγραφικά όρια των Ενώσεών μας, όμως προ-
σβάλλει βάναυσα όλους τους εργαζόμενους
αστυνομικούς ανά τη χώρα.

Καταδικάζουμε απερίφραστα τέτοιους χαρα-
κτηρισμούς, είτε προέρχονται από την ακροδε-
ξιά είτε από την ακροαριστερά. Δυστυχώς έχου-
με το μοναδικό «προνόμιο» από την μια να χα-
ρακτηριζόμαστε ως «κρατικά σκουλήκια» και
από την άλλη ως «αντιδημοκρατικά γουρούνια»
με «φασιστικές νοοτροπίες»! Έχουμε δηλώσει
επίσης σε όλους τους τόνους ότι πρέπει να μας
προσεγγίζουν ανάλογα τις πραγματικές ανάγκες
μας αλλά και των πολιτών και όχι ανάλογα τις
ιδεοληψίες και την ιδεολογική αφετηρία του κα-
θενός.

Είναι καταδικαστέες ευτυχώς όμως όλες οι
παραπάνω ακραίες προσεγγίσεις από την πλει-
οψηφία του ελληνικού λαού στον οποίο άλλω-
στε δίνουμε λόγο και τον οποίο εμπιστευόμαστε
και μας εμπιστεύεται.

Τα άκρα δεν έχουν θέση στην ελληνική κοι-
νωνία!»

Τα άκρα δεν έχουν θέση 
στην ελληνική κοινωνία!

Ενόψει των τακτικών μεταθέσεων αστυνομι-
κών έτους 2019 η Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αχαΐας τονίζει ότι «θα είναι πα-

ρούσα και πιεστική και αυτή την φορά και προ της
αναγγελίας των θέσεων για τις τακτικές μεταθέσεις
του τρέχοντος έτους ανά περιοχή. Αν και κατά τα

τελευταία χρόνια οι ενισχύσεις με προσωπικό προς
την Αχαΐα έχουν αυξηθεί σημαντικά, γεγονός το
οποίο επανειλημμένα έχουμε εγκωμιάσει, αναμέ-
νουμε και φέτος την ουσιαστική ενίσχυση της πε-
ριοχής μας με Αστυνομικό Προσωπικό.

Η Πάτρα είναι μια μεγαλούπολη, η μητρόπολη

της δυτικής Ελλάδας με μεγάλες ανάγκες Αστυνό-
μευσης, σε μία περιοχή, αυτή της Αχαΐας με πολλά
προβλήματα. Δυστυχώς για πολλά χρόνια η Αχαΐα
αντιμετωπιζόταν από την πολιτεία ως μια ακόμα
επαρχιακή πόλη. Η ΕΑΥΑ για άλλη μια φορά ζητά
τη συμπαράσταση των φορέων της τοπικής αυτο-

διοίκησης, και των βουλευτών της περιοχής, προ-
κειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή ενί-
σχυση με προσωπικό και αυτή την χρονιά, με μο-
ναδικό στόχο την καλύτερη Αστυνόμευση της πε-
ριοχής μας».

ΑΧΑΪΑ

Ζητάμε τη συμπαράσταση των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης 

Με τεράστια επιτυχία μέσα σε μια ζεστή και
οικογενειακή ατμόσφαιρα πραγματοποι-
ήθηκε και φέτος σε κεντρική αίθουσα της

πόλης των Ιωαννίνων (LIDO TEATRIZ), η καθιερω-
μένη Χριστουγεννιάτικη γιορτή  για τα παιδιά του
Αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού της Δ.Α
Ιωαννίνων.

Στην εκδήλωση αυτή που διοργανώθηκε με μέ-
ριμνα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Ιωαννίνων και την συνδρομή της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Ιωαννίνων,  της Ένωσης Αξιωματικών
Αστυνομίας Ηπείρου, της Τ.Δ. Διεθνούς Ένωσης

Αστυνομικών και το Σύλλογο Πολιτικών Υπαλλή-
λων και Π.Σ. Ηπείρου-Κέρκυρας, η συμμετοχή ξε-
πέρασε κάθε προηγούμενο.

Μετά τις καθιερωμένες ευχές του προέδρου της
Ένωσης κ. Κωνσταντίνου Κίτσιου καθώς και των
Πρόεδρων των υπολοίπων Ενώσεων προς τους πα-
ρευρισκομένους  και τους χαιρετισμούς που απηύ-
θυναν ο  Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Δι-
ευθυντής  Ηπείρου, Υποστράτηγος  κ. Σκούμας
Κωνσταντίνος και ο Διευθυντής Αστυνομίας Ιωαν-
νίνων Α/Δ Αθανασόπουλος Θεόδωρος, τα μικρά
παιδιά διασκέδασαν χορεύοντας και τραγουδώντας.

H χαρά δε έγινε ακόμη μεγαλύτερη όταν στην αί-
θουσα εμφανίστηκαν η Τίτα Μίτα ντυμένη ξωτικό
και ο Άγιος Βασίλης ο οποίος με τη βοήθεια  του
ΟΛΑΦ του χιονάνθρωπου και του Ρουντολφ μοίρα-
σε δώρα και χαμόγελο σε μικρούς και μεγάλους. Η
Ένωσή μας αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει
θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής
της εκδήλωσης, ιδιαίτερα δε την Διεύθυνση και το
προσωπικό  του  LIDO TEATRIZ,  τα SEP MARKETS
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ καθώς και τον Διευθυντή, τους
καθηγητές και τους σπουδαστές των τμημάτων μα-
γειρικής, του Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Ιωαννίνων.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τα μικρά παιδιά διασκέδασαν χορεύοντας και τραγουδώντας
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε, η παιδική Χριστου-
γεννιάτικη θεατρική παράστα-

ση, στο Θέατρο ΗΒΗ στην Αθήνα. Η κα-
θιερωμένη εκδήλωση συνδιοργανώθηκε
από τις Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Αθηνών και Πειραιά, έχοντας ως
μοναδικό στόχο, να δώσουν την ευκαι-
ρία στα παιδιά μας, αλλά και στους γο-
νείς συναδέλφους, να χαρούν και να

περάσουν όμορφες στιγμές τις γιορτι-
νές ημέρες, σε μία περίοδο που και η
Αστυνομική οικογένεια βιώνει τις δυ-
σκολίες που αντιμετωπίζει η Χώρα μας.

Η υπέροχη παράσταση «Το πιο τρελό
τριήμερο» της Κέλλυς Σταμουλάκη, με
το σενάριό της, τα μηνύματά της και τις
ερμηνείες των ηθοποιών της, κράτησαν
αμείωτο το ενδιαφέρον μικρών και με-
γάλων, οι οποίοι αποχώρησαν από το

θέατρο, με το χαμόγελο ζωγραφισμένο
στο πρόσωπό τους.

Το καλωσόρισμα ανέλαβαν ο Πρό-
εδρος και Γενικός Γραμματέας των
Ενώσεων Πειραιά και Αθηνών, Σπύρος
Λιότσος και Νικόλαος Ρήγας, οι οποίοι
ευχαρίστησαν θερμά τους γονείς συνα-
δέλφους και τα παιδιά τους, που αγκά-
λιασαν για μία ακόμη φορά μια δράση
των Ενώσεών μας.

Τέλος ευχαρίστησαν ιδιαίτερα την
εταιρία ALLOU FUN PARK για την εκπτω-
τική προσφορά της, την οποία μπορούν
να κάνουν χρήση οι μικροί φίλοι μας με
την επίδειξη της πρόσκλησης στα ταμεία
του παραπάνω πάρκου ψυχαγωγίας.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ
& ΕΥΤΥΧΙΑ. ΕΥΧΗ ΜΑΣ ΤΟ 2019 ΝΑ ΕΙ-
ΝΑΙ ΕΝΑ ΕΤΟΣ  ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ!

ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Πρόσφεραν πολιτισμό και διασκέδαση

Σε μια πολιτεία που δεν δίνει σημασία σε αν-
τικειμενικές φωνές αγωνίας και κινείται με
βάση τις ιδεολογικές κατευθύνσεις των εκά-

στοτε κυβερνώντων, δεν μπορεί ποτέ να υπάρχει
πραγματική ασφάλεια».

Αυτό τονίζει με ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων Καρδίτσας με αφορμή την
τρομοκρατική ενέργεια στον Ιερό ναό του Αγίου
Διονυσίου στην Αθήνα, σημειώνοντας επίσης ότι:
«Δεν είναι λίγες οι φόρες που οι συνδικαλιστικοί
φορείς διατυπώνουν και διατυμπανίζουν λάθη και
παραλείψεις σε έναν απαρχαιωμένο σχεδιασμό
πρόληψης και γενικότερης αντιμετώπισης ομάδων
που αντιδρούν με βιαιότητα λόγω αντίθετης ιδεο-
λογίας που δεν συνάδουν με τα δημοκρατικά και
θρησκευτικά ιδεώδη των περισσοτέρων κατοίκων
αυτής της χώρας.

Δεν γνωρίζουμε τα ακριβή κίνητρα ενός τυφλού
χτυπήματος στο κέντρο της Αθήνας μια και η έκρη-
ξη σημειώθηκε στις 07:10 το πρωί στην πλαϊνή εί-
σοδο του Ιερού Ναού του Αγίου Διονυσίου στο Κο-
λωνάκι, ο μηχανισμός ήταν τοποθετημένος στα
σκαλιά της εκκλησίας, δίχως να υπάρξει πρωτίστως
προειδοποιητικό τηλεφώνημα για αποφυγή απώ-
λειας ανθρώπινης ζωής, πράγμα που δείχνει ξεκά-
θαρα ότι η απώλεια ή οι απώλειες ανθρώπινων
ζωών σε έναν χριστιανικό Ναό μέσα στα Χριστού-
γεννα μπορεί να ήταν ο στόχος.

Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ο νεω-
κόρος της εκκλησίας και ένας συνάδελφος Αστυ-
νομικός που έσπευσε στο σημείο να διαπιστώσει
εάν πρόκειται για ύποπτο αντικείμενο και στην συ-

νέχεια να ενημερώσει για τα περαιτέρω το κέντρο
Άμεσης Δράσης Αθηνών.

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καρδίτσας,
στέλνουμε τις εγκάρδιες ευχές μας για γρήγορη
ανάρρωση στα θύματα, μιας τυφλής και ωμής βίας!
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ δίχως αστερίσκους όλες τις
πράξεις βίας απ’ όπου κι αν προέρχονται και ιδιαί-
τερα τις επιδιώξεις κάθε ονειροπόλου ψευτοϊδεο-
λόγου επαναστάτη, λέγοντάς του ότι η Δημοκρατία
και τα όργανα που την πλαισιώνουν δεν τρομο-
κρατούνται, αντιθέτως τέτοιες ενέργειες μας πει-
σμώνουν να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα
δικαιώματα και τις ελευθερίες των συμπολιτών μας
με περισσότερο σθένος!»

Η Ένωση επίσης, συγχαίρει τα νυχτερινά πληρώ-
ματα της Ο.Π.Κ.Ε. και του Α. Τ. Σοφάδων που κατά
την διάρκεια της υπηρεσίας τους την 13η Νοεμβρί-
ου και πέραν του ωραρίου τους, εργάστηκαν μεθο-
δικά επιφέροντας καίριο χτύπημα σε συμμορία που
δρούσε ως εγκληματική οργάνωση και εμπλέκεται
σε σωρεία υποθέσεων κλοπών χαλκού, προερχό-
μενου κυρίως από μετασχηματιστές του δικτύου της
Δ.Ε.Η. από τις αγροτικές περιοχές του Νομού μας.

Η σωστή διαχείριση των πληροφοριών ανάμεσα
στις δυο υπηρεσίες, ο επαγγελματισμός, το φιλό-
τιμο των υπηρετούντων σε ένα σώμα που πληγώ-
νεται βλέποντας την κοινωνία μας καθημερινά να
στενάζει κάτω από την ασυδοσία ανθρώπων που
ρημάζουν και καταστρέφουν ότι βρουν στο πέρα-
σμα τους, αποτέλεσαν το κύκνειο άσμα και την αρ-
χή του τέλους για την συμμορία που λεηλατούσε
τις αγροτικές περιοχές της Καρδίτσας.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Η Δημοκρατία και τα όργανα που την
πλαισιώνουν δεν τρομοκρατούνται

Οι μετακινήσεις του Αστυνομικού Προ-
σωπικού πρέπει να είναι σύννομες με τα
ισχύοντα Π.Δ. 100/2003, σε συνδ. με

Π.Δ. 394/2001 όπως  τροποποιήθηκε με το
Π.Δ. 173/2013, Π.Δ. 141/1991 κ.λ.π., τονίζει
με έγγραφό της προς τον ΓΠΑΔ Ιονίων Νήσων,
η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου. 

Αφορμή η χορήγηση Φύλλου Πορείας σε συ-
ναδέλφους, με ημερομηνία αναχώρησης την
ημέρα της εξέτασής τους, προκειμένου εξετα-
σθούν ως μάρτυρες στο Εφετείο Πατρών.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. που
αφορούν το χρόνο εργασίας του αστυνομικού
προσωπικού, το αστυνομικό 24ωρο αρχίζει την
06:00 ώρα και τελειώνει την 06:00 ώρα της
επόμενης ημέρας, και απαγορεύεται η εκ νέου
απασχόληση του προσωπικού στο ίδιο αστυνο-
μικό εικοσιτετράωρο, πλην των έκτακτων και
επειγουσών Υπηρεσιακών αναγκών όπως αυτές
ρητά προβλέπονται.

Επειδή καμία από τις ανωτέρω επείγουσες και
έκτακτες περιπτώσεις δεν συντρέχει, και μετά
από εντονότατα παράπονα και αναφορές με-
λών-συναδέλφων μας, διαπιστώθηκε η χορή-
γηση Φύλλου Πορείας με ημερομηνία αναχώ-
ρησης την ημέρα της εξέτασής τους, προκειμέ-
νου εξετασθούν ως μάρτυρες στο Εφετείο Πα-
τρών. Οι συνάδελφοί μας από σεβασμό στη Δι-
καιοσύνη για να είναι συνεπείς την 09:00 ώρα
στην εξέτασή τους κατά την ακροαματική δια-
δικασία, αναγκάζονται ώρα 04:45 να ευρί-
σκονται στο Κ.Τ.Ε.Λ. Ζακύνθου για να αναχω-

ρήσουν την 05:00 ώρα, καίτοι έχουν εργασθεί
σε αυτό το αστυνομικό εικοσιτετράωρο και
απαγορεύεται εκ νέου απασχόλησή τους. Απο-
κορύφωμα είναι η διάθεση του προσωπικού σε
απογευματινή υπηρεσία (14:-22:00), μετά να
ξυπνάει 04:00 για να προλάβει το λεωφορείο
που αναχωρεί 05:00, να παραμένει στη διάθεση
του δικαστηρίου έως 15:00, να επιστρέφει στη
Ζάκυνθο 22:00, μετά από συνεχή κίνηση είκοσι
ωρών για εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας
και την επόμενη ημέρα να εργάζεται και 06:00-
14:00. 

Δηλαδή υφίσταται συρροή  παραβιάσεων των
σχετικών Π.Δ. που αφορούν το χρόνο εργασίας
του αστυνομικού προσωπικού. Στην περίπτωση
που αναχωρήσουν την ίδια ημέρα της εξέτασής
τους σύμφωνα με τα διατασσόμενα των Υπη-
ρεσιών τους, και με το πρώτο δρομολόγιο του
ΚΤΕΛ να αναχωρεί από Ζάκυνθο την 10:00
ώρα, θα ευρίσκονται στο ακροατήριο του Εφε-
τείου Πατρών την 12:30 ώρα» κλπ.      

«Ουδείς έχει το δικαίωμα να παραβιάζει το
Νόμο με έγγραφη μάλιστα διαταγή Φύλλου Πο-
ρείας εξωθώντας το αστυνομικό προσωπικό σε
παράνομες ποινικά πράξεις. Η επίκληση της έλ-
λειψης προσωπικού ή της όποιας κρίσης,  ούτε
είναι επιτρεπτή ούτε παραχωρεί το δικαίωμα
στους διατάξαντες να είναι υπεράνω του Νό-
μου, αλλά στα αυστηρά πλαίσιά του. Πόσο μάλ-
λον όταν εκ του Νόμου έχουν ιδιαίτερη νομική
υποχρέωση για την εφαρμογή του», σημειώνει
μεταξύ άλλων το σωματείο.

Καταστρατηγείται ο χρόνος εργασίας

Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ε.Α.Υ.Ν. Σάμου,
αποτελούμενη από την πρόεδρο κα ΜΑΥ-
ΡΙΔΟΥ Μαρία και τον Γενικό Γραμματέα κ.

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ Νικόλαο, στα πλαίσια μετάβασής
τους στην Αθήνα, λόγω διεξαγωγής του Γενικού
Συμβουλίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ., επισκέφθηκε το Αρχη-
γείο της ΕΛ.ΑΣ, πραγματοποιώντας σειρά συναν-
τήσεων με την φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, παρουσία του αντιπροσώπου της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ Εμμανουήλ. Στην
διάρκεια αυτών, τέθηκαν και συζητήθηκαν εκτενώς
όλα τα εκκρεμή και τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα
στον Νομό Σάμου, προκειμένου εξευρεθούν τρό-
ποι επίλυσης αυτών, πάντα με γνώμονα την κα-
λυτέρευση της υπηρεσιακής καθημερινότητας, των
υπηρετούντων Αστυνομικών στην Δ.Α. Σάμου.

Τα υπό συζήτηση θέματα ήταν τα εξής:
1. Οι δύο διεξαχθείσες μεταγωγές με πλοία του

πολεμικού ναυτικού το έτος 2014, όπου οι συμ-
μετέχοντες αστυνομικοί όχι μόνο δεν αποζημιώ-
θηκαν για την εκτός της έδρας τους μετακίνηση,
αλλά τους παρακρατήθηκαν από πρόσφατη μι-
σθοδοσία τους και χρήματα που αντιστοιχούν στα
εισιτήρια της επιστροφής τους, προς αποκατά-
σταση της παγίας προκαταβολής της Δ.Α. Σάμου.
Για την αδιαμφισβήτητη αυτή αδικία σε βάρος των
συναδέλφων μας, υπήρξε δέσμευση για αποκα-
τάσταση της με σχετική επικείμενη τροπολογία
νόμου.

2. Η ενίσχυση του προσωπικού της Δ.Α. Σάμου
κατά τις επικείμενες μεταθέσεις, προς κάλυψη των
κενών οργανικών θέσεων, οι οποίες όπως τονί-

στηκε αντιστοιχούν στο 30% του συνόλου των ορ-
γανικών θέσεων.

3. Το σχέδιο εμφανούς αστυνόμευσης «Περσέ-
ας», αναφορικά με τις επιπτώσεις στο προσωπικό
και τις Υπηρεσίες από την επιβολή απαρέγκλιτης
και ανελαστικής εφαρμογής του, σε συνδυασμό
με τον μεγάλο αριθμό κενών οργανικών θέσεων
της Δ.Α. Σάμου και του Μεταναστευτικού προβλή-
ματος.

4. Οι μεταγωγές κρατουμένων με πλοίο, τα υφι-
στάμενα προβλήματα κατά την διεξαγωγή αυτών,
και υφιστάμενες ανακρίβειες στο νομοθετικό πλαί-
σιο που διέπουν αυτές. Η Ε.Α.Υ.Ν. Σάμου προχώ-
ρησε σε υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων,
προς επίλυση υφιστάμενων προβλημάτων, όπως
άλλωστε και προσφάτως είχε πράξει με σχετικό

έγγραφό της προς το Αρχηγείο. Οι προτάσεις αυ-
τές θα αξιολογηθούν, ενώ τελεί υπό έκδοση η νέα
κανονιστική διαταγή μεταγωγών κρατουμένων.

5. Το μεταναστευτικό πρόβλημα και οι απορρέ-
ουσες συνέπειες αυτού, τόσο υπηρεσιακά όσο και
κοινωνικά.

Από το σύνολο των ανωτέρω συναντήσεων, η
Ένωση σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, «εκτιμά
και αναγνωρίζει το ενδιαφέρον που επέδειξαν οι
συνομιλητές μας για όσα τους θέσαμε υπόψη, αλ-
λά και την διάθεση τους να επιλύσουν ή να εξετά-
σουν αυτά, στο μέτρο του εφικτού. Από την πλευ-
ρά μας δεν επαναπαυόμαστε και θα παρακολου-
θούμε με επιμονή και υπομονή, προβαίνοντας σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες, μέχρι την επίλυση
των υπηρεσιακών προβλημάτων του Νομού μας».

Δεν επαναπαυόμαστε!
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Αντιπροσωπεία της Ένωσης Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου,
αποτελούμενη από τον Πρόεδρο

ΠΙΚΡΑΚΗ Γεώργιο, τον Αντιπρόεδρο
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Γεώργιο και τον Τα-
μία ΚΛΕΙΣΑΡΧΑΚΗ Θωμά, επισκέφθηκαν
την Ογκολογική – Αιματολογική Κλινική
Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομεί-
ου Ηρακλείου όπου εκτός των ευχών για
μια καλή χρονιά στο ιατρικό-νοσηλευτικό
προσωπικό μοίρασαν δώρα στους μι-
κρούς φίλους μας που αυτές τις Άγιες
Μέρες νοσηλεύονται και δίνουν τη δική
τους μάχη, μακριά από τα σπίτια και τις
οικογένειές τους.

Εξάλλου, με αφορμή την επίθεση πολίτη
σε βάρος αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. Ηρα-
κλείου, τη σύλληψη αυτού αλλά και τη μή-
νυση από τον ίδιο σε βάρος των συνα-
δέλφων μας, συνεδρίασε το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ένωσης και αποφάσισε
«ομόφωνα τη στήριξή τους τόσο με την
παροχή νομικής εκπροσώπησης όσο και

με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο χρειαστεί.
Οι συνάδελφοί μας, οι οποίοι παρευρέθη-
καν στην συνεδρίαση, μας ενημέρωσαν
σχετικά με τις ανυπόστατες κατηγορίες εκ
μέρους του πολίτη σε βάρος τους, οι
οποίες μάλιστα έλαβαν το φως της δημο-
σιότητας. Για άλλη μία φορά γίναμε μάρ-
τυρες λαϊκών δικαστηρίων στα Μ.Μ.Ε., να
στήνονται σε βάρος αστυνομικών στον
βωμό της δημοσιότητας, όπου οι συνά-
δελφοί μας καταδικάστηκαν πριν καν η
Δικαιοσύνη λάβει τον λόγο.

Η Ένωσή μας σεβόμενη την Ελληνική
Δικαιοσύνη και έχοντας απόλυτη εμπιστο-
σύνη σε αυτή, θα ενεργήσει σε οποιαδή-
ποτε κατεύθυνση ώστε η αλήθεια να απο-
καλυφθεί και θα ασκήσει κάθε ένδικο μέ-
σο σε βάρος οποιουδήποτε προσπαθήσει
να βλάψει την τιμή και την αξιοπρέπεια
των μελών μας και του Σώματος που έχει
προσφέρει εκατοντάδες νεκρούς και
τραυματίες στον βωμό της ασφάλειας του
πολίτη.

Η Ο.Π.Κ.Ε. Ηρακλείου τα τελευταία
χρόνια, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην
επιτυχία της τοπικής ΕΛ.ΑΣ., να περιορίσει
στο ελάχιστο περιστατικά βίας και ανομίας
στο Ηράκλειο, κατά τις νυχτερινές ώρες
κυρίως, από άτομα και ομάδες που πα-
λαιότερα δρούσαν ανεξέλεγκτα, σπέρνον-
τας τρόμο στους συμπολίτες μας, οδη-
γώντας τους με τις δράσεις τους είτε στο
περιθώριο είτε σε κάποιο κελί σωφρονι-
στικού ιδρύματος. Οι ευνομούμενοι πολί-
τες, οι οποίοι δεν έχουν κάτι να φοβηθούν
από οποιοδήποτε τυχαίο έλεγχο, αντίθετα

τον επικροτούν, έχουν αγκαλιάσει και επι-
δοκιμάζουν την δράση της συγκεκριμένης
ομάδας η οποία τους έχει προσφέρει το
αγαθό να κυκλοφορούν στους δρόμους
της πόλης χωρίς φόβο όλες τις ώρες του
24ώρου».

Τέλος, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Νομού Ηρακλείου, η Ένωση Προσω-
πικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής
Κρήτης και το Παράρτημα Κρήτης της
Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλά-
δος, ευχαριστούν θερμά όσους στήριξαν

έμπρακτα την προσπάθεια συγκέντρωσης
τροφίμων μακράς διάρκειας, κατά τη διε-
ξαγωγή φιλανθρωπικού τουρνουά μπά-
σκετ που έλαβε χώρα στις 27-12-2018
στο κλειστό γυμναστήριο Μελίνα Μερ-
κούρη στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου.
Τα τρόφιμα προσφέρθηκαν στην ΔΙΑΚΟ-
ΝΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙ-
ΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ προκειμένου να διανε-
μηθούν σε άπορες οικογένειες της πόλης
μας που ζουν κάτω από τα όρια της φτώ-
χειας.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Στηρίζουμε την κοινωνία και το συνάδελφο

Τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας
σε συνεργασία με την 1η ΤΟΜΥ Αγρίνιου

πραγματοποίησαν ενημερωτική ομιλία με θέμα
«Μεταδιδόμενα νοσήματα: τρόποι μετάδοσης
και μέτρα προφύλαξης στο εργασιακό περιβάλ-
λον». Η δράση έλαβε χώρα στην αίθουσα πολ-
λαπλών χρήσεων του Αστυνομικού Μεγάρου
Αγρινίου. Κατά την δράση πραγματοποιήθηκε
ενημερωτική ομιλία αναφορικά με τα μεταδι-
δόμενα νοσήματα και τους ενδεικνυόμενους
εμβολιασμούς.

Επιπλέον έγινε εκπαίδευση στη σωστή χρήση
των μέτρων ατομικής προστασίας και πραγμα-
τοποιήθηκε έλεγχος εμβολιαστικής κάλυψης.

Η συγκεκριμένη ενημερωτική συνάντηση εί-
ναι η πρώτη από ένα κύκλο ενημερωτικών ομι-
λιών για την πρόληψη και τις προαγωγής της
υγείας που έχουν συμφωνηθεί με πραγματο-
ποιηθούν με την πρωτοβουλία της 1ης ΤΟΜΥ
Αγρινίου και της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Ακαρνανίας.

Πρόληψη και προαγωγή της υγείας 
ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Γ ια άλλη μια φορά γινόμαστε στο ίδιο έργο
θεατές. Εν έτη 2018 ξεκίνησε η διμοιρία
της Δ.Α. Μεσσηνίας με προορισμό τη Δ.Α.

Κέρκυρας και το υπηρεσιακό λεωφορείο ακι-
νητοποιήθηκε λόγω βλάβης στη γέφυρα του
Ρίου Αντιρρίου». 

Η καταγγελία είναι από την Ένωση Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας, η οποία τονίζει
επίσης ότι «το τελευταίο διάστημα τα υπηρεσια-
κά οχήματα ακινητοποιούνται λόγω βλαβών το
ένα μετά το άλλο.  Σε κάθε μας ανακοίνωση
κάνουμε λόγο για τον απαρχαιωμένο στόλο, τα
πολλά διανυθέντα χιλιόμετρα και την ελλιπή

συντήρησή του.
Τι θα γίνει όταν η βλάβη κάποιου υπηρεσια-

κού οχήματος θα επιφέρει και τον τραυματισμό
των συναδέλφων οδηγών και συνεπιβαινόν-
των;

Ως πότε θα τα περιμένουμε όλα από την τύ-
χη;

Ως πότε θα γυρίζουμε την πλάτη στα πραγ-
ματικά και σοβαρά προβλήματα των συναδέλ-
φων;

Ως πότε θα θυσιάζεται η ασφάλεια των συ-
ναδέλφων στο βωμό του υπηρεσιακού συμφέ-
ροντος και στο όνομα της οικονομικής κρίσης;»

Τα υπηρεσιακά οχήματα
ακινητοποιούνται λόγω βλαβών

το ένα μετά το άλλο

Την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κα Όλ-
γα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ενημέρωσε η Ομοσπονδία
μας με βάση τις καταγγελίες της Ένωσης

Αστυνομικών Υπαλλήλων Χαλκιδικής για την αδυ-
ναμία της Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής να
εξασφαλίσει την απαιτούμενη θέρμανση στις κτι-
ριακές εγκαταστάσεις της.

«Κυρία Υπουργέ. Είναι λυπηρό και συνάμα απο-
γοητευτικό, στην αρχή του νέου έτους να επανερ-
χόμαστε στο μείζον ζήτημα που αφορά την θέρ-
μανση του συνόλου των αστυνομικών υπηρεσιών
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής.

Κυριολεκτικά και μεταφορικά όλα λειτουργούν
στην ευρύτερη περιοχή αστυνόμευσης υπό το μη-
δέν, πλην της αστείρευτης και αδιάλειπτης προσπά-
θειας των συναδέλφων μας, που κάτω από αντί-
ξοες συνθήκες υπερβάλλουν εαυτούς προκειμένου

να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους.
Στην προσπάθειά τους αυτή δυστυχώς αισθάνον-

ται την πλήρη εγκατάλειψη αλλά και την αδιαφορία
τόσο της πολιτικής όσο και της φυσικής ηγεσίας και
αυτό διότι, ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε ήδη να είχε
επιλυθεί από το προηγούμενο έτος, μετακυλύεται
στο σήμερα, προφανώς για λόγους γραφειοκρατι-
κούς και δημοσιονομικούς. Εάν σε όλα αυτά προ-
στεθούν και οι γεωγραφικές – μετεωρολογικές ιδι-
αιτερότητες της περιφερειακής ενότητας Χαλκιδικής,
τότε γίνεται ευρέως αντιληπτό το μέγεθος του προ-
βλήματος, αλλά και η ανάγκη που πηγάζει για την
άμεση εξεύρεση λύσης, καθώς οι κρατούσες συν-
θήκες επιβάλλουν αυτήν την θεσμική παρέμβαση, με
γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία των αστυνομικών
υπηρεσιών και την υψηλή παροχή υπηρεσιών προς
τους πολίτες».

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Υπηρεσία σε κτίρια  - ψυγεία

ΗΈνωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρ-
νανίας εκφράζει τα θερμά της συγχαρη-
τήρια στον συνάδελφο και μέλος μας

ΜΠΑΝΙΑ Νικόλαο για τις μεγάλες του επιτυχίες
στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα BRAZILIAN JIU
JITSU (NEWAZZA KAI NO GI), που πραγματο-
ποιήθηκαν την 01 & 02 Δεκεμβρίου 2018, στo
Ολυμπιακό Στάδιο Πάλης στα Άνω Λιόσια Αττι-
κής.

Συγκεκριμένα,
• την 01-12-2018 αγωνιζόμενος στο Πανελ-

λήνιο Πρωτάθλημα JIU-JITSU της Ελληνικής
Αστυνομίας (NEWAZZA), μετά από 3 αγώνες
στην κατηγορία -77kg, (με ηλικίες και ζώνες
από όλες τις κατηγορίες) κατέλαβε την 2η θέση
και του απονεμήθηκε το ασημένιο μετάλλιο.

• Την 02-12-2018 αγωνιζόμενος στο Πανελ-

λήνιο Πρωτάθλημα BRAZILIAN JIU JITSU- NO
GI στην KATHΓOPIA -79,5 kg, MASTER
2,BLUE BELTS κατέλαβε την 3η θέση και του
απονεμήθηκε το χάλκινο μετάλλιο.
Ο συνάδελφος Νικόλας, μας έκανε να αισθα-

νόμαστε υπερήφανοι ακόμη μια φορά για την
αγωνιστικότητα και το ήθος του! Του ευχόμαστε
πάντα επιτυχίες!

Μας έκανε υπερήφανους
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Από τη δικαιοσύνη της ανταπόδοσης, 
στη δικαιοσύνη της αποκατάστασης

Το ποινικό μας σύστημα έχει κλείσει
τον κύκλο του. Είναι πλέον απαραί-
τητη η αλλαγή προσανατολισμού

της όλης φιλοσοφίας της ποινικής μας
καταστολής.

Συγκεκριμένα, πρέπει σταδιακά να αρχί-
σουμε να ξεπερνάμε τη μέχρι σήμερα καθα-
ρά τιμωρητική λειτουργιά του Ποινικού Δι-
καίου και να στραφούμε σε ένα περισσότερο
ή κατά το δυνατόν Ποινικό Δίκαιο επανόρ-
θωσης ή αποκατάσταση της βλάβης που
υπέστη το θύμα, με άμεση αποκατάσταση
των βλαβών που μπορούν να επανορθω-
θούν (π.χ. φθορές ιδιοκτησίας, κ.λπ.).

Σε μια τέτοια μεταρρυθμιστική προσπά-
θεια που στοχεύει στον πυρήνα της φιλο-
σοφίας της ποινικής καταστολής, πέρα
από τη μεταρρύθμιση των βασικών ποινι-
κών νομοθετικών κειμένων (Ποινικός
Κώδικας - Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
– Σωφρονιστικός Κώδικας), είναι απαραί-
τητη και η άμεση αποζημίωση θυμάτων
που βρίσκονται σε άμεση ανάγκη.

Για τις βλάβες που μπορούν να αποκα-
τασταθούν, η τιμωρία θα πρέπει να περι-
λαμβάνει εναλλακτικές ποινές (π.χ. κοι-
νωφελή εργασία, επιτήρηση με “ηλεκτρο-
νικό βραχιόλι”, καταστήματα ημιελεύθερης
διαβίωσης κρατουμένων, τμηματική έκτι-

ση της ποινής, κλπ), οι οποίες θα εκτίονται
σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη αποκα-
τάσταση της βλάβης που υπέστη το θύμα.

Στην ίδια μεταρρυθμιστική προσπάθεια
θα πρέπει να προβλεφθεί και μια γενναία
αποποινικοποίηση συμπεριφορών, όπως
των πταισμάτων και επιλεγμένων “ελα-
φρών” πλημμελημάτων (αρμοδιότητας
Μονομελούς Πλημμελειοδικείου), με σκο-
πό την αποσυμφόρηση του ποινικού μας
συστήματος (δικαστηρίων και φυλακών)
και την επιτάχυνση στην απονομή της ποι-
νικής δικαιοσύνης.

Φυσικά, ο δράστης τέτοιων συμπροφο-
ρών δεν θα παραμένει ατιμώρητος, αλλά
θα έχει αστικές ή διοικητικές ευθύνες, σε
συνδυασμό με την ευρεία εφαρμογή του
θεσμού της δικαστικής (εξω-ποινικής)
διαμεσολάβησης.

Ο πολίτης θα πρέπει να πάψει να απο-
γοητεύεται από την αργόσυρτη και ανα-
ποτελεσματική ποινική διαδικασία. Η εκ-
δίκαση των ποινικών υποθέσεων θα πρέ-
πει να είναι χρονικά άμεσα συνδεδεμένη
με το έγκλημα, ώστε να μη διαιωνίζεται η
εντύπωση της ατιμωρησίας.

Αναφορικά με τους δράστες κακουρ-
γημάτων, αλλά και άλλων εγκλημάτων
που η βλάβη δεν μπορεί να αποκαταστα-

θεί, θα πρέπει να διατηρηθεί η στερητική
της ελευθερίας ποινή σε κλειστό κατάστη-
μα κράτησης, σε συνδυασμό με την πρό-
βλεψη επιβολής παρεπόμενης ποινής
χρηματικής αποζημίωσης για κάθε ημέρα
κράτησης, το ποσό της οποίας θα δια-
σφαλίζεται για το Δημόσιο με την προσω-
πική περιουσία του κρατούμενου ή εναλ-
λακτικά με παροχή εργασίας (εντός ή
εκτός της φυλακής, ανάλογα με τη βαρύ-
τητα της πράξης).

Ας πάρουμε λοιπόν ως παράδειγμα
ένας υποτιθέμενο δημόσιο υπάλληλο,
νυμφευμένο, με τρία ανήλικα τέκνα, ο
οποίος πέφτει θύμα ανθρωποκτονίας με
σκοπό τη ληστεία.

Στο καλύτερο σενάριο, ο δράστης συλ-
λαμβάνεται, οδηγείται στη Δικαιοσύνη,
καταδικάζεται και του επιβάλλεται η ποινή
της ισόβιας κάθειρξης.

Ας δούμε τώρα τι “αγνοεί” το ποινικό
μας σύστημα: Το θύμα της ανθρωποκτο-
νίας αφήνει πίσω τη σύζυγό του με τρία
ανήλικα παιδιά, που διαμένουν σε ενοι-
κιαζόμενο διαμέρισμα. Μόλις η σύζυγος
πληροφορείται το περιστατικό υφίσταται
σοβαρή βλάβη της υγείας της που την κα-
θιστά ανίκανη προς παροχή εργασίας.

Ερωτήματα:

Πώς θα επιβιώσει αυτή η οικογένεια,
που το έγκλημα άλλαξε δραματικά τη ζωή
της; Η απάντηση είναι ότι ΔΕΝ ΜΕΡΙΜΝΑ
ΚΑΝΕΝΑΣ. Μήπως αυξάνουν οι πιθανότη-
τες η μεγαλύτερη ανήλικη κόρη της οικο-
γένειας να ακολουθήσει μια παρεκκλίνου-
σα συμπεριφορά (π.χ. να αρχίσει να εκ-
δίδεται, για την εξασφάλιση της επιβίωσης
των υπόλοιπων μελών); Η απάντηση είναι
ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ ΝΑΙ.

Μήπως αυξάνονται οι πιθανότητες τα
μικρότερα αδέλφια να μπουν στο χώρο της
παραβατικότητας και της παρανομίας (π.χ.
χρήση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών);
Η απάντηση είναι ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ ΝΑΙ.

Ο παραπάνω κατάλογος είναι ανεξάντ-
λητος και δίνει ανάγλυφα την εικόνα της
κοινωνικής παθογένειας που γεννά η εγ-
κληματικότητα και τη διαρκώς αυξανόμε-
νη ανακύκλωσή της.

Για να σπάσει ο παραπάνω φαύλος κύ-
κλος της εγκληματικότητας θα πρέπει να
θεσμοθετηθεί -πέρα από την ποινική κα-
ταστολή- και η εγκληματοπροληπτική διά-
σταση στην απονομή της ποινικής δικαιο-
σύνης, που θα αφορά πρώτα και κύρια
στην αποκατάσταση του θύματος και στην
παροχή κοινωνικής προστασίας στα θύ-
ματα εγκληματικών πράξεων.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1896
ΦΟΝΟΣ ΔΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ
- Δώσε μου μωρέ τόσα που σου λέω!
- Εγώ δεν μπορώ να το κάμω, πήγαινε στ’ αφεντικό. 
Αυτός ήτο ο διάλογος ο διαμειφθείς χθες περί την 5ην μ.μ. με-
ταξύ θύματος και φονέως - νέου εικοσιπενταετούς εκείνου ερ-
γαζομένου εις κρεοπωλείον συγγενούς του, αέργου δε αυτού
κουτσαβάκη θέλοντος, καλά και σώνει, να πάρη τέσσαρα ποδα-
ράκια εις τιμήν μη συμφέρουσαν εις τον χασάπην. Ο διευθυντής
όμως του κρεοπωλείου τον έστειλεν εις τον διάβολον, διότι τον
ήξευρε τι αχρείον υποκείμενον ήτο. Ο δε κουτσαβάκης εκδικού-
μενος συναντά μετ' ολίγην ώραν το θύμα του και χωρίς λέξιν να
είπη εξάγει το μαχαίρι και του καταφέρει τρία αλλεπάλληλα κτυ-
πήματα, των οποίων το έν διετρύπησεν, ως ελέγετο, και το περι-
τόναιον. 
Ο δράστης συνελήφθη υπό τίνος εφίππου χωροφύλακος, τον δε
πληγωμένον μετέφερον εν κακή καταστάσει εις το Πολιτικόν Νο-
σοκομείον. Σήμερον ευτυχώς μέχρι της μεσημβρίας η κατάστασις
του ασθενούς, υπό την ιατρικήν επίβλεψιν του ιατρού κ. Καλ-
λιοντζή, εβελτιώθη επαισθητώς. Το περιτόναιον δεν έπαθεν κα-
θόλου, ήτο δε και απύρετος. 

ΣΑΒΒΑΤΟΝ, 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1896
Ο ΦΟΝΕΥΣ ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗ
Ενθυμείσθε το κατά το φθινόπωρο εξελιχθέν ερωτικόν δράμα
κατά την συνοικίαν Νεαπόλεως, κατά το οποίον εις κουρεύς
έπληξε δια μαχαίρας νεαράν κόρην και την μητέρα αυτής, διότι

δεν έστεργον να τον κάμουν γαμβρόν. Εδικάσθη χθες εν τω Κα-
κουργιοδικείω ο ερωτόληπτος κουρεύς και κατεδικάσθη εις 2
1/2 ετών φυλάκισιν. Κόσμος πολύς κατέκλυζε το δικαστήριον,
ακούσατε δε πως απήντησεν ο ζηλότυπος αυτός εις μίαν παρα-
τήρησιν του κ. προέδρου, ότι δεν έπρεπε να ελπίζη τίποτε από
την νέαν αφού δεν τον ηγάπα: 
-Έπρεπε να μ' αγαπήση! Έβλεπα εκείνην να γλυκομιλά με τον
λοχίαν και να κυττάζη τον ένα και τον άλλον που περνούσε από
το παράθυρό της, και εγινόμην άνω-κάτω. Είχα αποφασίσει να
αυτοκτονήοω! Και θα αυτοκτονούα αν δεν με συνεβούλευον
(ιλαρότης). Εις αυτήν την παραφοράν ευρισκόμενος, έγραψα την
επιστολήν εκείνην προς την Αστυνομίαν, διότι δεν ημπορούσα να
χωνεύσω την κοινωνικήν αστοργίαν, να αγαπώ και να μην έχω
ένα να με βοηθήση προς επιτυχή έκβασιν του σκοπού μου!... Η
νέα και η μήτηρ της, διασωθείσαι εκ των τραυμάτων, παρευρί-
σκοντο εν τω δικαστηρίω, ηπόρησαν δε πως ο φονεύς κατεδικά-
σθη μόνον εις 21/2 ετών φυλάκισιν. 

ΤΡΙΤΗΝ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 1896
Ν' ΑΠΑΛΛΑΓΩΜΕΝ ΑΠΟ 
ΤΑΣ ΨΩΡΙΩΣΑΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ
Οι πίνακες των γνωστοποιήσεων. Πρέπει απαραιτήτως να λεί-
ψουν από τους τοίχους των οδών αι φρικταί εκείνοι «λαμαρί-

ναι», αι χρησιμεύουσαι προς αργυρολογίαν παράνομον και εν
ατυχεί ώρα επινοηθείσαι υπό του τόσον ευδοκιμήσαντος άλλως
εν τη διευθύνσει της Αστυνομίας κ. Βούλτσου. Οχι μόνον χάριν
της ευπρεπείας της πόλεως κατά την προσεχή συρροήν ξένων,
αλλά χάριν αυτών των κατοίκων Αθηνών, οίτινες είναι ηναγκα-
σμένοι καθ’ ην ώραν εξέρχονται εις περίπατον να προσατενίζωσι
τα ειδεχθή αυτά θεάματα, πρέπει να αρθώσι το ταχύτερον υπό
της Αστυνομίας. Είπομεν δε και άλλοτε ότι το ζήτημα των τοιχο-
κολλημένων γνωστοποιήσεων πρέπει οριστικώς να κανονισθή
προς όφελος του Δημοσίου και του Δήμου. Προ παντός δε να
ιδρυθώσιν εις τας μεγάλος οδούς στήλαι προς επικόλλησιν, αυ-
στηρώς απαγορευομένης της ρυπάνσεως των τοίχων δια τοιχο-
κολλημάτων. Αιστήλαι αύται, φυσικώ τω λόγω, θα ανήκουσιν εις
το Δημόσιον εάν η οδός είναι δημοσία, και εις τον Δήμον εάν
είναι δημοτική, θα ενοικάζονται δε δια πλειοδοσίας υποχρεουμέ-
νου του ενοικιαστού να διατηρή ταύτας καθαράς και εν πλήρει
τάξει, όπως γίνεται εις όλας τας πόλεις της Ευρώπης. Ας ληφθεί
φροντίς οπωσδήποτε, δια ν' απαλλαγώμεν από τας ψωριώσας
λαμαρίνας. Και επί τέλους, προτιμοτέρα η παλαιά κατάστασις της
πλήρους ελευθερίας των τοιχοκολλήσεων από την σημερινήν
αθλιότητα.

Του 
Άγγελου Τσιγκρή

Δικηγόρου, 
Καθηγητή 

Εγκληματολογίας 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΑΜΙΜΗΤΑ 



Καλή χρονιά! Το 2019 θα γράψει κι αυτό
τη δική του ιστορία. Για την Ελληνική

Αστυνομία, για το συνδικαλιστικό μας κίνημα. Η
κυβέρνηση μπορεί να πανηγυρίζει ότι συνεχίζει το
βίο της για να εμπεδώσει την κανονικότητα στη
λειτουργία του κράτους μετά την έξοδο από τα
Μνημόνια αλλά η αστυνομική καθημερινότητα τη
διαψεύδει. Για να βιώσει ο Έλληνας αστυνομικός
την κανονικότητα, με τους ρυθμούς που πορεύεται
το γκουβέρνο, θα περάσουν δεκαετίες ολόκληρες.
Ακόμα κι αν αύριο αποδεσμεύονταν κονδύλια για
την προμήθεια οχημάτων, ατομικών εφοδίων και
άλλων μέσων είτε για τον εκσυγχρονισμό των υπο-
δομών και την ανακαίνιση των αστυνομικών εγ-
καταστάσεων, οι διαδικασίες είναι τόσο χρονοβό-
ρες που για να φανεί η διαφορά, θα περάσουν
χρόνια. Εκτός και αν...

Το πρώτο για το 2019 Γενικό Συμβούλιο
της Ομοσπονδίας πραγματοποιήθηκε στο

ξενοδοχείο Ιντερκοντινένταλ και σηματοδότησε
μια νέα σελίδα στα συνδικαλιστικά μας πράγματα.
Οι Ενώσεις ανέδειξαν τοπικά προβλήματα, δήλω-
σαν τη στήριξή τους στην Ομοσπονδία, τόνισαν
την αναγκαιότητα της ενωτικής μας δράσης και
κάλεσαν κυβέρνηση και πολιτικά κόμματα ενόψει
των επικείμενων εκλογικών αναμετρήσεων να
επιδείξουν τη δέουσα σοβαρότητα για τα ζητή-
ματα της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Μια ξεχωριστή εκδήλωση με θέμα: «Ελλη-
νική Αστυνομία: Χθες – Σήμερα - Αύριο»

πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2019, με
πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνο-
μίας, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρ-
χος. Η εκδήλωση περιελάμβανε ιστορική αναδρομή
της εξέλιξης της Ελληνικής Αστυνομίας, βράβευση
14 αστυνομικών των Γενικών Αστυνομικών Διευ-
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Δημοσιεύουμε ολόκληρη την ανακοίνωση της Ένωσης Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων Αθηνών, γιατί πιστεύουμε ότι ταιριάζει
απολύτως με το πνεύμα και το γράμμα της στήλης AT-ΑΞΙΕΣ:

Τεράστια έκπληξη μας προκάλεσαν οι δηλώσεις της Πολιτικής
Ηγεσίας του Υπουργείου μας, σχετικά με τα επεισόδια που συνέβη-
σαν την Παρασκευή 11-01-2019, πλησίον του Μεγάρου Μαξίμου
επί της οδού Ηρώδου Αττικού, κατά την διάρκεια της διαμαρτυρίας
των εκπαιδευτικών. Προφανώς και καταδικάζουμε τον τραυματισμό
των δυο διαδηλωτών, ο ένας εκ των οποίων μάλιστα είναι εν ενερ-
γεία Βουλευτής.

Η έκπληξη μας όμως και οι απορίες μας αλλά και η δικαιολογη-
μένη αγανάκτηση μας, αφορούν στα εξής:
- Οι αστυνομικοί των ΜΑΤ, με δική τους πρωτοβουλία εκτέλεσαν
υπηρεσία στην συγκεκριμένη  διαδήλωση  ή κατόπιν εντολών της
Διοίκησης;
- Τα υλικά που χρησιμοποιούν τα έχουν προμηθευτεί μόνοι τους ή
τους τα έχει χορηγήσει η ΕΛ.ΑΣ.,  ως υλικά πιστοποιημένα και κα-
τάλληλα για χρήση;
-  Ποιες ακριβώς είναι οι αντιδημοκρατικές πρακτικές λοιπόν; Ποιοι
νοσταλγούν και ποιες σκοτεινές εποχές; Φανταζόμαστε ότι η ανα-
φορά αυτή αφόρα την περίοδο 2010-2014 και τα τότε εκτεταμένα

επεισόδια που λάμβαναν χώρα στο κέντρο της Αθήνας. Θυμίζουμε
σε όλους λοιπόν ότι ούτε τότε οι αστυνομικοί πήγαιναν από μόνοι
τους να αντιπαρατεθούν με τον οποιονδήποτε, αλλά κατόπιν εντολών
της τότε Ηγεσίας και πάντα στα πλαίσια των καθηκόντων τους. Κυ-
ρίως όμως υπενθυμίζουμε σε όλους ότι πάνω από 300 αστυνομικοί
που υπηρέτησαν στα ΜΑΤ την περίοδο αυτή, από το 2015 και έπειτα,
μετακινήθηκαν στην ασφάλεια Κυβερνητικών Στελεχών. Πώς δέχεστε
να σας φυλάσσουν άραγε τόσο αντιδημοκρατικοί αστυνομικοί;
- Τι ακριβώς σημαίνει ότι διενεργείται έρευνα για το περιστατικό
(και καλώς διενεργείται) αλλά το ίδιο βράδυ μετακινείται με απόφαση
της Ηγεσίας ένας διμοιρίτης; Έχει βγει ήδη το πόρισμα αυτής της
έρευνας;
- Για την δολοφονική επίθεση εναντίων συναδέλφων μας στην
ΑΣΟΕΕ, για τις αποδράσεις από ακατάλληλα κρατητήρια, για τις κα-
θημερινές επιθέσεις εναντίον αστυνομικών, για τις απαράδεκτες
συνθήκες υγιεινής (καθαριότητα) στις υπηρεσίες, για την αποδόμηση
όλων των μάχιμων υπηρεσιών, δεν έχουμε δει ούτε μια δήλωση. Γι’
αυτά έχουν κάτι να πουν άραγε;
- Πότε θα υλοποιηθούν επιτέλους κ. Υπουργέ οι δεσμεύσεις σας
για τις κάρτες μετακίνησης των αστυνομικών με τα Μ.Μ.Μ. και πότε
θα  επιστρέψουν οι αστυνομικές  δυνάμεις από τη Λευκίμμη της

Κέρκυρας; Για ποιον θα ζητήσετε να διαταχθεί ΕΔΕ για τις αίολες
υποσχέσεις σας; 

Εμείς διαμηνύουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι, όπως και στις δια-
μαρτυρίες για τους πλειστηριασμούς, δεν θα γίνουμε ούτε «σάκοι
του μποξ» ούτε και «αποδιοπομπαίοι τράγοι». Δεν θα ανεχτούμε άλ-
λο τέτοιου είδους πρακτικές εναντίων μας για την ικανοποίηση συγ-
κεκριμένων ακροατηρίων, γιατί είναι δεδομένο ότι η ρητορική με-
ταβάλλεται ανάλογα με το πολιτικό πρόσημο των διαδηλωτών.
Έχουμε πει δεκάδες φορές ότι δεν είμαστε υπέρ του να διατάσσεται
ο αστυνομικός  να τίθεται απέναντι σε κοινωνικές ομάδες, από την
στιγμή όμως που αυτό γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται, τι ακριβώς
περιμένουν ορισμένοι; Αν ήθελαν να δείξουν ευαισθησία θα έπρεπε
να μην υποδεχτούν τους διαδηλωτές με φραγμό από κλούβες των
ΜΑΤ.

Κλείνοντας θέλουμε να ζητήσουμε από όλα τα κόμματα του δη-
μοκρατικού τόξου αλλά και από τα δευτεροβάθμια σωματεία της
ΕΛ.ΑΣ. να πάρουν θέση για όλα τα παραπάνω και να απευθύνουμε
μια τελευταία ερώτηση προς την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία. Από
την επίσκεψή σας προ μερικών μηνών στην Διεύθυνση Αστυνομι-
κών  Επιχειρήσεων, που κατά γενική ομολογία είχε θετικό πρόσημο,
μέχρι σήμερα τι άλλαξε;

( )

ΑΤ-ΑΞΙΕΣ
Τέλος τα Πολιτικά παιχνίδια στην πλάτη του Έλληνα αστυνομικού!

είπαν &
έγραψανεκΚΕΝΤΡΙκός

«Σε όσους νομίζουν ότι θα με
φοβίσουν, δηλώνω ότι δεν
φοβάμαι. Η πολιτική ηγεσία του
υπουργείου δέχεται επίθεση,
αλλά όσοι επιχειρήσουν να
πλήξουν την προσπάθειά μας,
να ξέρουν ότι θα μας βρουν
απέναντί τους».

Κατερίνα Παπακώστα
Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη 

«Δεν προκρίνουμε την τυφλή,
άκρατη καταστολή όχι από
ανεξήγητη εμμονή, αλλά επειδή
δεν οδηγεί πουθενά αλλού
εκτός από τον πλήρη
εκτροχιασμό της τάξης και της
ασφάλειας. Αυτά δοκιμάστηκαν
στη χώρα μας και απέτυχαν,
όταν είχαν επιλεγεί ως μέσα».

Όλγα Γεροβασίλη
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

τα ματια σας 14

θύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και των Γενι-
κών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων
της χώρας, απονομή Μεταλλίων και αντίστοιχων
διπλωμάτων Αστυνομικού Αριστείου Ανδραγαθίας.
Πολλά ειπώθηκαν από την πολιτική και φυσική
ηγεσία, επίσης. Ένα πράγμα όμως δεν ακούστηκε
από κανέναν. Η αναγκαιότητα της αναγνώρισης
του λειτουργήματος του αστυνομικού ως επικίν-
δυνου και ανθυγιεινού. Και ήταν τραγικό να βλέ-
πεις τις χαροκαμένες μάνες και τα παιδιά τους να
παραλαμβάνουν τα τιμητικά μετάλλια, αλλά την
ίδια ώρα να μην γίνονται επιτέλους τα αυτονόητα
από την πλευρά της πολιτείας.

Το παραλήρημα εναντίον της Ελληνικής
Αστυνομίας του αρχηγού της Χρυσής

Αυγής κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Άργος,
αποτελεί άλλη μια απόδειξη της ορθής θέσης
και άποψης της Ομοσπονδίας μας για όσα κα-
τά καιρούς διαδραματίζονται στον τόπο μας με
πρωταγωνιστές ανώτατα είτε κατώτερα στελέ-
χη του πολιτικού αυτού μορφώματος. Η Ελλη-
νική Αστυνομία και το ανθρώπινο δυναμικό
της δεν αναμένουν μαθήματα επαγγελματισμού
και δημοκρατίας από ανθρώπους που ελέγχον-
ται από την Ελληνική Δικαιοσύνη για αξιόποι-
νες πράξεις του κοινού ποινικού δικαίου. Πα-
σχίζουν καθημερινά υπό αντίξοες και επικίν-
δυνες συνθήκες εργασίας να ανταποκριθούν
στα καθήκοντά τους, ενώ παράλληλα απαιτούν
από τη συντεταγμένη πολιτεία να πράττει διαρ-
κώς το χρέος της έναντι όλων των θεσμών
που είναι ταγμένοι «να φυλάττουν Θερμοπύ-
λες», υπηρετώντας το δημόσιο αγαθό της
ασφάλειας και τις αρχές της δημοκρατίας από
κάθε επιβουλέα και καταχραστή τους. Την ίδια
ώρα δεν μπορούμε παρά να επισημάνουμε και
τις επιθέσεις που δέχεται η Ελληνική Αστυνο-

μία από διάφορους δήθεν αριστερούς επανα-
στάτες, που εξαντλούν τον επαναστατισμό τους
με πράξεις βίας, λεκτικές και έμπρακτες, επι-
διώκοντας ακόμα και το θάνατο κάποιου αστυ-
νομικού.

ΝέαΑστυνομία Δεκέμβριος 2018

Η ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
εύχεται 

σε όλους 
Χρόνια Πολλά 

και 
ευτυχισμένο 

το νέο έτος 2019 


