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Κατακραυγή προκαλεί η προσπάθεια καταστρατήγησης 
του συνταγματικού δικαιώματος κάθε συνδικαλιστή να ασκεί
απερίσπαστα τα συνδικαλιστικά του 
καθήκοντα. Έντονες διαμαρτυρίες 
προς την πολιτική και 
φυσική ηγεσία 
της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μετά το 2020 
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τα οικονομικά, 
λέει η Υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη!
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Τα ενυπόγραφα άρθρα 
δεν εκφράζουν υποχρεωτικά 

τις θέσεις της ιδιοκτησίας
ή της σύνταξης 

της «Νέας Αστυνομίας».

Συναδέλφισσες,
συνάδελφοι
Αποχαιρετώντας 
το 2018, η χώρα 
αφήνει τυπικά πίσω της 
τα Μνημόνια αλλά 
στην πράξη υπάρχουν 
οι παλιές δανειακές
συμβάσεις και οι
εφαρμοστικοί νόμοι 
με όλα τα ψηφισμένα
μέτρα που υποβάθμισαν 
τη ζωή μας και
καθήλωσαν την
αστυνομία σε δομές και
μέσα του παρελθόντος.
Με τον αγώνα μας
οφείλουμε να
διεκδικήσουμε αυτά που
μας αφαίρεσαν και να
ρίξουμε τις βάσεις για
μια νέα Ελληνική
Αστυνομία.

S M S

Μετά από αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Κορινθίας, ο Πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, συνο-

δευόμενος από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του
ΔΣ αντίστοιχα κ.κ. Χρήστο ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ και Χρήστο
ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗ και το Μέλος του ΔΣ κ. Παναγιώτη
ΚΑΓΚΑΡΑΚΗ, μαζί με το Προεδρείο του σωματείου,
επισκέφθηκαν το ΠΡΟΚΕΚΑ Κορίνθου, τη Διεύθυνση
Αστυνομίας Κορίνθου, τις στεγαζόμενες σε αυτήν Υπη-
ρεσίες καθώς και το ΑΤ Λουτρακίου προκειμένου να
αναδειχθούν τα οξυμένα προβλήματα των συναδέλφων
μας.

Για άλλη μια φορά η αντιπροσωπεία της Ομοσπον-
δίας βρέθηκε στο ΠΡΟΚΕΚΑ Κορίνθου, όπου διαπι-
στώθηκε η υποστελέχωση και αποδυνάμωση της αστυ-
νομικής Υπηρεσίας σε σχέση με το δυσανάλογα μεγά-
λο αριθμό αλλοδαπών κρατουμένων. Παρά τις επανει-
λημμένες μας παρεμβάσεις προς την Ηγεσία για την
ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης, δεν ιδρώνει το
αφτί κανενός με αποτέλεσμα να διογκώνεται το άγχος
και η αγωνία των συναδέλφων μας για το αύριο.

Η πλέον απαράδεκτη κατάσταση υπάρχει όμως στο
κτίριο που στεγάζεται η Διεύθυνση Αστυνομίας Κορίν-
θου λόγω της παλαιότητας του κτιρίου και της παντε-
λούς έλλειψης παρεμβάσεων για τη βελτίωση της κα-
τάστασης, ώστε να ισχύουν και να εφαρμόζονται τα
προβλεπόμενα από το π.δ. για τις συνθήκες υγιεινής
και ασφάλειας. Κοινή αγωνία των συναδέλφων, με

τους οποίους μιλήσαμε, ήταν το γεγονός ότι η ανα-
διάρθρωση δεν πέρασε από την Κόρινθο. Προβλήματα
δεν επιλύθηκαν, το κτήριο κρίθηκε κατάλληλο (!), κλεί-
νοντας τα μάτια στο πρόβλημα και στις τριτοκοσμικές
συνθήκες εργασίας των συναδέλφων μας. Ενδεικτικά,
σημειώνουμε ότι δεν υπάρχει υποδομή για πρόσβαση
των ΑΜΕΑ σε όλες τις Υπηρεσίες. 

Τα κρατητήρια βρίσκονται στο ισόγειο εκπέμποντας
ένα διαρκές SOS καθώς ο αξιωματικός Υπηρεσίας είναι
σε άλλο όροφο...

Άλλα θέματα που τέθηκαν ήταν η καταπόνηση και η
υπερεργασία του αστυνομικού προσωπικού, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα από το σχέδιο αστυνόμευσης
«ΠΕΡΣΕΑΣ», ενώ την ίδια ώρα δεν λαμβάνονται τα
αναγκαία μέτρα για την ασφάλειά του. Για να είναι
αποτελεσματικό αυτό το σχέδιο, πρέπει ολόκληρη η

αστυνομική δύναμη της ΔΑ Κορίνθου να μην ασχολεί-
ται με τίποτε άλλο, αφού η Ηγεσία δεν έχει μεριμνήσει
για την ενίσχυσή της. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα
Αστυνομικά Τμήματα Λουτρακίου και Αγίων Θεοδώ-
ρων, βγάζουν κοινή περιπολία και το όχημα διανύει
λόγω των μεγάλων αποστάσεων πολλά χιλιόμετρα με
κίνδυνο να βρεθεί σε απομακρυσμένη περιοχή αν
υπάρξει ανάγκη για άμεση επέμβαση στις αστικές πε-
ριοχές. Πάντως επισημάνθηκε ότι ακόμα και αυτή η
περιπολία την περίοδο των αδειών θα είναι ένα ερώ-
τημα πώς θα εξασφαλίζεται. Με έμφαση τέθηκε όμως
από τους συναδέλφους και το πρόβλημα με τα ρεπό,
ακόμα και τώρα που δεν υπάρχουν θερινές άδειες.

Ως Ομοσπονδία καταγγέλλουμε για άλλη μια φορά
την Ηγεσία διότι απαιτεί από το υπάρχον αστυνομικό
προσωπικό να επιτελεί στο ακέραιο τα καθήκοντά του
σύμφωνα με τις διαταγές που εκδίδει το Αρχηγείο, ενώ
δεν έχει μεριμνήσει ούτε για την αναγκαία δύναμη ούτε
για τις απαραίτητες υποδομές.

Δεν κλείνουμε τα μάτια μας στους κινδύνους που
απειλούν τους συναδέλφους μας. Αγωνιζόμαστε για
την προστασία τους.

Η πολυδιαφημιζόμενη αναδιάρθρωση δεν πέρασε
ποτέ από την ΔΑ Κορίνθου. 

Με προσωπικό εξουθενωμένο και οχήματα ακατάλ-
ληλα, το μόνο που ενισχύουμε είναι η έκθεση όλων σε
κίνδυνο.

Ντροπή τους!!!

Δεν ιδρώνει το αυτί κανενός...

ΠΑΡΙΣΙ 
Τα πιο βίαια επεισόδια από τον ταραγμένο Μάη του 68, ζει το Παρίσι το τελευταίο διάστημα. Ένα κύμα βίαιων επεισοδίων σάρωσε το Παρίσι μετά
από μεγάλες διαδηλώσεις των λεγόμενων «κίτρινων γιλέκων», ανθρώπων δηλαδή που κατέβηκαν στους δρόμους φορώντας κίτρινα γιλέκα,
διαμαρτυρόμενοι αρχικά για τη νέα φορολογία που επιβλήθηκε στα καύσιμα, στο πλαίσιο της αντιρρυπαντικής πολιτικής για την κλιματική αλλαγή.
Ο Πρόεδρος Μακρόν, πιέστηκε να προβεί ση λήψη μέτρων εκτάκτου ανάγκης, αλλά έδωσε προτεραιότητα στο διάλογο με τους διαδηλωτές και τα
κόμματα της αντιπολίτευσης.

Χωρίς δομές και αναγκαία δύναμη η Δ.Α. Κορίνθου!! 
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Η ατζέντα του μήνα

Οι Έλληνες 
δεν έχουν συνηθίσει 

να συζητούν, 
γι’ αυτό αλληλοσφάζονται.

Ιωσήφ Στάλιν

Οι δράσεις της Ελληνικής
Αστυνομίας κρίνονται
αυστηρά από την
κοινωνία, οπότε θα ήταν
φυσικό η ηγεσία να
ενδιαφέρεται για την
άρτια επαγγελματική
κατάσταση όλων των
αστυνομικών ώστε να μην
υπάρχουν περιθώρια
επικρίσεων, κρίσεων και
αμφιβολιών για τις
ενέργειές της.

“
”

Οι Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιας και Βόρειας Δωδε-
κανήσου με ανακοινώσεις τους ανέδειξαν το πρόβλημα που δη-
μιουργήθηκε με τις προσωρινές αποσπάσεις για τη λειτουργία νέ-

ων Υπηρεσιών. Ειδικότερα τονίζουν:
«Με μεγάλη έκπληξη ενημερωθήκαμε για το τέχνασμα του Αρχηγείου

μας, να εκδώσει διαταγή προκειμένου να στελεχώσει νεοϊδρυθείσες υπη-
ρεσίες, με αποσπασμένους και προσωρινά μετακινούμενους», σημειώνει
η ΕΑΥ Ν. Δωδεκανήσου. «Το γεγονός ότι το Π.Δ. των μεταθέσεων προ-
βλέπει ότι αυτές οι υπηρεσίες στελεχώνονται με συγκεκριμένη διαδικασία,
δεν απασχόλησε κανένα; Είναι τυχαίο το ότι οι Αστυνομικές Διευθύνσεις
για τις οποίες εκδόθηκε η διαταγή, δεν είναι απλά πλήρεις από Αστυνο-
μικό προσωπικό, αλλά Υπεράριθμες!

Από την πλευρά μας, θεωρούμε ότι θα έπρεπε να εφαρμόζεται μια ενι-
αία τακτική για όλους. Δεν μπορεί τα Τμήματα Δίωξης Μετανάστευσης να
στελεχώνονται εκ των ενόντων στο πολύπαθο ανατολικό Αιγαίο και σε
άλλες περιοχές να ανοίγουν “παραθυράκια” για μετακινήσεις, εκτός πί-
νακα μεταθέσεων, δημιουργώντας εύλογα ερωτηματικά.

Επειδή η επιλεκτική ενίσχυση υπηρεσιών και το ξεχείλωμα του Κώδικα
Μεταθέσεων κατά το παρελθόν, το πληρώνουν ακόμα συνάδελφοι που
βρίσκονται ξεχασμένοι στο Καστελόριζο και την Κάσο, καλούμε την νέα
φυσική μας Ηγεσία να μην υιοθετήσει αυτές τις μεθόδους, που το μονα-
δικό που προσφέρουν είναι η εξυπηρέτηση των ημετέρων». 

Εξάλλου, η ΕΑΥ Β. Δωδεκανήσου, τονίζει: «Για άλλη μία φορά το Αρ-
χηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας μας κάνει να αισθανόμαστε τα αποπαί-
δια του. Το γεγονός αυτό βασίζεται στο ότι ενώ στην περιοχή μας το τε-
λευταίο χρονικό διάστημα έχουν δημιουργηθεί αρκετές Υπηρεσίες (Τμήμα
Τροχαίας Κω, ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. ΚΩ κ.ά.) αυτές δεν ενισχύθηκαν με έκτατες
μεταθέσεις όπως προβλέπεται από τον πίνακα μορίων, παρά τα επανει-
λημμένα αιτήματα μας, ενώ ακόμα περιμένουμε την ενίσχυση για να ιδρύ-
σουμε το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης. Παράλληλα βλέπουμε αιφ-
νιδιαστικά να γίνεται προσπάθεια ενίσχυσης για άλλες νεοϊδρυθείσες
Υπηρεσίες. (Αντίρριο, Ιωάννινα , Καρδίτσα). Θεωρούμε ότι η τακτική αυτή
και ο τρόπος που πάει να εφαρμοστεί (μόνιμες αποσπάσεις) εγκυμονεί
σοβαρούς κινδύνους. 

Πέρα από το γεγονός ότι εμείς δεν ενισχυθήκαμε σε αντίστοιχες περι-
πτώσεις, η ουσιαστική ακύρωση του πίνακα μορίων θα επιφέρει την κα-
τάρρευση για άλλη μία φορά του Κώδικά Μεταθέσεων. Αυτό θα είναι κα-
ταστροφικό για την περιοχή μας αφού δεν θα υπάρχει πλέον κίνητρο
(συγκέντρωση μορίων) για να έρθει ένας Αστυνομικός να υπηρετήσει στα
Δωδεκάνησα.

Ελπίζουμε έστω και την τελευταία στιγμή το Αρχηγείο μας να καταλάβει
το μέγεθος του προβλήματος που θα δημιουργήσει και να ανακαλέσει τη
συγκεκριμένη διαδικασία η οποία αν εφαρμοστεί, θα δημιουργήσει προ-
βλήματα και αδικίες».

Μας κάνει να αισθανόμαστε 
τα αποπαίδια του

Δίνουν μάχες, 
τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια

01 & 02-11-18
Εργασίες Γενικού Συμβουλίου των Πρωτοβαθμίων Ορ-
γανώσεων της Ομοσπονδίας με αντικείμενο τις τρέχου-
σες εξελίξεις και τη διεκδίκηση των αναδρομικών, της
αποφάσεις του ΣτΕ, τις επιθέσεις κατά αστυνομικών κλπ.

08-11-18
Πλημμελής η εναρμόνιση της Κυβέρνησης με τις αμετά-
κλητες αποφάσεις του ΣτΕ, ανακοινώνει η Ομοσπονδία με
αφορμή τις ρυθμίσεις του υπουργείου Οικονομικών για την
επιστροφή του υπολοίπου των μισθολογικών περικοπών.

12-11-18
Η ατιμωρησία και η ιδιότυπη ασυλία στοχοποιούν τους
αστυνομικούς, ανακοινώνει η Ομοσπονδία με αφορμή
τις επιθέσεις που δέχθηκαν μάρτυρες αστυνομικοί στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.

14-11-18
Απεργία ενστόλων: Άλλη μια υπόσχεση που μένει ανεκ-
πλήρωτη, τονίζει η Ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της με
αφορμή τη συνταγματική αναθεώρηση.

19-11-18
Με αφορμή την απόφαση για την «Ενίσχυση Τμημάτων
Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Α΄, Β΄, Γ΄ Αντιρρίου –
Ιωαννίνων και Καρδίτσας», η Π.Ο.ΑΣ.Υ. τονίζει ότι κανείς
δεν έχει το δικαίωμα να παίζει με την αγωνία των συνα-
δέλφων μας.

19-11-18
Διαδοχικές συναντήσεις της Π.Ο.ΑΣ.Υ. με τη νέα Υπουρ-
γό Προστασίας του Πολίτη κα Όλγα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ, κα-
θώς και με τους Τομεάρχες της Νέας Δημοκρατίας, Οι-
κονομικών, κ.κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Προστασίας του
Πολίτη Μάξιμο Χαρακόπουλο και το βουλευτή και
πρώην Τομεάρχη Άμυνας Κωνσταντίνο Τασούλα.

22-11-2018 
Η Ομοσπονδία μας καταγγέλλει ότι παρατηρείται δια-
βαθμισμένη επιθετικότητα, από πλευράς ΑΕΑ, προς το
Συνδικαλιστικό μας κίνημα, επιστέγασμα της οποίας είναι
οι κλήσεις για παροχή εξηγήσεων, σε στελέχη του συν-
δικαλιστικού κινήματος, μεταξύ αυτών και στον Πρόεδρο
της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ.

23-11-18
Οι τελευταίες αποφάσεις της Φυσικής Ηγεσίας να κλη-
θούν σε απολογία για δημόσιες δηλώσεις τους αστυνο-
μικοί συνδικαλιστές, καταγγέλλονται από όλες τις Ομο-
σπονδίες και Ενώσεις των Αστυνομικών, των Πυροσβε-
στών, των Λιμενικών και των Στρατιωτικών.

23 & 27-11-18
Ενημερώθηκαν τα Πολιτικά Κόμματα για τις Συνδικαλι-
στικές Διώξεις.

25-11-18
«Λύσε τη σιωπή σου - Είμαστε δίπλα σου». Παρουσίαση
της αφίσας της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και της Γραμματείας Γυναικών
για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.

27-11-18
Δημοσιεύτηκε η Απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου
Συμμορφώσεως του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία το ελ-
ληνικό δημόσιο οφείλει να συμμορφωθεί πλήρως έως
τις 23 Ιανουαρίου 2019.

27-11-18
Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας
με μοναδικό αντικείμενο τις πρωτοφανείς, στα συνδικα-
λιστικά χρονικά, διώξεις στελεχών του συνδικαλιστικού
κινήματος.

27-11-18
Συνάντηση του Προέδρου της  Π.Ο.ΑΣ.Υ. με τον Προ-
ϊστάμενο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών στον οποίο
τέθηκαν οι αγωνίες και οι προβληματισμοί μας για τα
θέματα που μας απασχολούν.

Το ΔΣ της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Ιωαννίνων, εκφράζει με ανακοί-
νωσή του την αμέριστη συμπαράσταση

αλλά και τον σεβασμό του προς τα πρόσωπα
των συναδέλφων μας, που ενεπλάκησαν στην
ένοπλη αντιπαράθεση με Αλβανούς εμπόρους
ναρκωτικών στα δύσβατα μονοπάτια του Πω-
γωνίου. Για μια ακόμη φορά, όπως τονίζει το
σωματείο, αποδεικνύεται περίτρανα πως οι
αστυνομικοί των Ιωαννίνων,  παρά τις αντι-
ξοότητες αλλά και τον αρχικό αιφνιδιασμό τον
οποίο υπέστησαν, ανταποκρίθηκαν άμεσα
στην δολοφονική επίθεση την οποία δέχτηκαν
από αδίστακτους εμπόρους ναρκωτικών ου-
σιών, οι οποίοι θα διοχέτευαν τις ουσίες αυ-
τές στο εσωτερικό της χώρας μας. 

Οι συνεχείς αυτές επιτυχίες που αντικατο-
πτρίζουν το σύνολο του προσωπικού του σώ-
ματος της Ελληνικής Αστυνομίας, αποτελούν
προϊόν σκληρής, επίπονης και χωρίς ωράριο
πολλές φορές εργασίας των συνάδελφων
μας. Όμως τα προβλήματα που οι ίδιοι αντι-
μετωπίζουν όπως αυτό της υποστελέχωσης

αλλά και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού (όπως
θερμικές κάμερες, οχήματα) και άλλα ζητήμα-
τα τα οποία κατ’ επανάληψη έχουμε αναδείξει,
είναι πολλά και λειτουργούν ως τροχοπέδη σε
αυτήν την τεράστια και φιλότιμη προσπάθεια.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ακι-
νητοποίηση λόγω μηχανικής βλάβης υπηρε-
σιακού οχήματος που κλήθηκε να συνδράμει
στο περιστατικό.

Αυτή την προσπάθεια καλούμε την επίσημη
πολιτεία να στηρίξει, δίνοντας κίνητρα στους
αστυνομικούς που υπηρετούν και κυριολεκτι-
κά οργώνουν  την Ελληνοαλβανική μεθόριο,
χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αναγνωριστεί η
επικινδυνότητα του επαγγέλματός τους και
χωρίς να δικαιούνται του επιδόματος παρα-
μεθορίων περιοχών. Παράλληλα όμως θα
πρέπει να γίνει και μια αποτίμηση - απολογι-
σμός  της όλης επιχείρησης έτσι ώστε τυχόν
λάθη και παραλείψεις να μην επαναληφθούν
στο μέλλον.

Η Ε.Α.Υ.Ι. αρωγός και συμπαραστάτης, δη-
λώνει πως είναι και θα παραμείνει αυστηρός

κριτής, παρεμβαίνοντας όπου και όποτε χρει-
αστεί, προκειμένου οι συνάδελφοί μας ως ερ-
γαζόμενοι μετά την υπηρεσία τους να επι-
στρέφουν ασφαλείς στις οικογένειές τους.

Θερμά συγχαρητήρια συνάδελφοι, το υψη-
λό αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμού,
αλλά και ο καθημερινός σας αγώνας για την
πάταξη της εγκληματικότητας, εμπεδώνει το
αίσθημα ασφαλείας και αξίζει τον έπαινο της
Ελληνικής κοινωνίας.

Να σημειώσουμε τέλος, ότι στις 26 Νοεμ-
βρίου 2018  αντιπροσωπεία του Δ.Σ της
Ε.Α.Υ.Ι. συναντήθηκε με την τομεάρχη Προ-
στασίας του Πολίτη του Κινήματος Αλλαγής
κα. Εύη Χριστοφιλοπούλου και τον γραμματέα
της Νομαρχιακής του ΚΙΝΑΛ Ιωαννίνων κ.
Άλκη Λάνταβο, στους οποίους επιδόθηκε
σχετικό υπόμνημα που αφορά τις θέσεις της
Ομοσπονδίας για την θωράκιση αστυνομικού
και πολίτη, ενώ τέθηκαν ζητήματα που αφο-
ρούν το Αστυνομικό προσωπικό της Δ.Α
Ιωαννίνων και την ανάγκη στήριξης της απο-
στολής του.

Ακόμα αναμένουν την αναγνώριση της επικινδυνότητας του επαγγέλματος 
και τη χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίων περιοχών
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Κατατέθηκε στις 7-11-2018, σε
σχέδιο νόμου του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-

σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η υπ’
αριθ. 1796/141 τροπολογία του
Υπουργείου Οικονομικών που ρυθμίζει,
μεταξύ άλλων, την καταβολή εφάπαξ
χρηματικών ποσών στα στελέχη των
Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων
Ασφαλείας.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρ-
θρου 1 της ως άνω τροπολογίας, ρυθ-
μίζεται:

α) Η εφάπαξ καταβολή αναδρομικών
αποδοχών από 01-08-2012 έως 31-
12-2016. Οι εν λόγω αποδοχές αντι-
στοιχούν στη διαφορά μεταξύ των μη-
νιαίων αποδοχών που ίσχυαν προ της
01-08-2012 και αυτών που κατεβλή-
θησαν με τις διατάξεις του άρθρου 86
του ν.4307/2014.

β) Ο χρόνος, η διαδικασία, οι προ-
βλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις
κρατήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο ζή-
τημα για την καταβολή των παραπάνω
αποδοχών καθορίζεται με ΚΥΑ που θα
εκδοθεί μεταγενέστερα της δημοσίευ-
σης του νόμου.

γ) Οι αποδοχές που ίσχυαν μέχρι την
31-12-2016, δεν επηρεάζονται από
την ανωτέρω ρύθμιση και συνεπώς πα-
ραμένει αμετάβλητη η προσωπική δια-
φορά του νέου μισθολογίου (άρθρο
155 του ν.4472/2017).

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι,
η Κυβέρνηση, υπό το βάρος απειλής
επιβολής κυρώσεων από την Ειδική Επι-
τροπή Συμμόρφωσης του ΣτΕ, εναρμο-
νίζεται πλημμελώς με τις αμετάκλητες
αποφάσεις του Ανώτατου Διοικητικού
Δικαστηρίου, αφού, ναι μεν καταβάλει
τις αναδρομικές αποδοχές για το χρο-

νικό διάστημα από 01-08-2012 έως
31-12-2016, αλλά δεν επαναφέρει
όμως τους μισθούς μας στα επίπεδα
που ίσχυαν την 31-07-2012.

Δηλαδή, οι μισθοί που καταβάλλονται
από την 01-01-2017 στα στελέχη των
Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων
Ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του νέου ειδικού μισθολογίου (το οποίο
σχεδιάστηκε και ψηφίστηκε από την ίδια
Κυβέρνηση), θα συνεχίσουν:

α) να είναι αντισυνταγματικοί,
β) να είναι ανεπαρκείς για την αντι-

μετώπιση του κόστους αξιοπρεπούς
διαβίωσής τους,

γ) να είναι δυσανάλογοι της σημα-
σίας της αποστολής των στελεχών και

δ) να μην υπολογίζουν τις ιδιαίτερες
συνθήκες ασκήσεως και επικινδυνότη-
τας του επαγγέλματός τους.  

Επιπρόσθετα, παρατηρείται το εξής

οξύμωρο και αντιφατικό, ενώ ρυθμίζον-
ται οι αποδοχές μέχρι την 31-12-2016
για τον υπολογισμό των αναδρομικών
που δικαιούμαστε με βάση τις αμετά-
κλητες αποφάσεις των Δικαστηρίων,
δεν υπολογίζονται αυτές στο νέο ειδικό
μισθολόγιο για τη διαμόρφωση της
προσωπικής διαφοράς μας. Άραγε, γιατί
συνεχίζεται η εφαρμογή ενός άμεσου
μέτρου που υπεβλήθη για την αντιμετώ-
πιση της παρατεταμένης οικονομικής
και δημοσιονομικής κρίσης, ενώ ήδη
έχουμε βγει από τα μνημόνια;

Καλούμε την Κυβέρνηση, για άλλη
μια φορά, να συμμορφωθεί πλήρως με
τις αμετάκλητες αποφάσεις του Ανώτα-
του Διοικητικού Δικαστηρίου, να απο-
σύρει τη διάταξη της παραγράφου 3 του
άρθρου 1 της παραπάνω τροπολογίας
και να μπει άμεσα σε διάλογο με τους
εκπροσώπους των εργαζομένων για τη

διαμόρφωση ενός νέου μισθολογίου
που θα είναι ανάλογο του κοινωνικού
μας έργου και σύμφωνο πάντα με τις
Συνταγματικές και Ευρωπαϊκές Αρχές
της αξιοπρεπούς διαβίωσης και της ει-
δικής μισθολογικής μεταχείρισης των
ενστόλων.   

Η Ομοσπονδία μας, τέλος, δηλώνει
απερίφραστα ότι, εφόσον η Ελληνική
Πολιτεία εξακολουθεί να μην εναρμονί-
ζεται με τις αποφάσεις των Δικαστηρίων,
θα συνεχίσει ακάθεκτη τον αγώνα της
για την επαναφορά των αποδοχών μας
στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012. Άλ-
λωστε, προς την κατεύθυνση αυτή κι-
νείται και η εκ νέου προσφυγή στο ΣτΕ
(11/2017), κατά των μισθολογικών
ρυθμίσεων των στελεχών της Ελληνικής
Αστυνομίας, όπως διαμορφώθηκαν με
το νέο ειδικό μισθολόγιο του
ν.4472/2017.

Στις 04 Δεκεμβρίου 2018, απογευματινές ώρες, εκδόθηκε η
υπ΄αριθ. οικ.2/ 88411/ΔΕΠ από 04-12-2018 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).

Ειδικότερα, η εν λόγω ΚΥΑ αναφέρει τα εξής:
• Το ως άνω χρηματικό ποσό θα καταβληθεί εφάπαξ μέχρι την 27-

01-2019.
• Δεν λαμβάνεται υπ΄όψιν τυχόν αρνητικό υπόλοιπο από τους υπο-

λογισμούς των εν λόγω ποσών, ήτοι δε θα υπάρξουν περιπτώσεις
που θα κληθούν να επιστρέψουν χρηματικά ποσά πίσω.

• Η καταβολή του ποσού αυτού θα λάβει χώρα σε ξεχωριστή μισθο-
δοτική κατάσταση. Βάσει δε της επικοινωνίας μας με την αρμόδια
Διεύθυνση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, το προανα-
φερόμενο ποσό εκτιμάται ότι θα καταβληθεί από 13 έως 14 Δε-
κεμβρίου 2018.

• Το ανωτέρω χρηματικό ποσό θα υποστεί αρχικώς τις ασφαλιστικές

εισφορές που όριζε η σχετική νομοθεσία κατά το χρονικό διάστημα
από 01-08-2012 έως 31-12-2016 και εν συνεχεία επί του ποσού
αυτού θα διενεργηθεί παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20%.

• Όσοι συνάδελφοι έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη και έχουν λά-
βει σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων ποσά που
αφορούν τη μη συμμόρφωση της Κυβέρνησης με τις αποφάσεις
του ΣτΕ, θα συμψηφιστούν με το ανωτέρω εφάπαξ χρηματικό ποσό
(εφόσον αναφέρονται στο χρονικό διάστημα από 01-08-2012
έως 31-12-2016), πλην των επιδικασθέντων τόκων, ήτοι οι εν
λόγω συνάδελφοι θα λάβουν πέραν του χρηματικού ποσού που
ορίζει ο σχετικός νόμος και το χρηματικό ποσό από τους τόκους
που επιδικάσθηκαν.

• Σε περίπτωση θανάτου συναδέλφου που ήταν στην ενέργεια κατά
το χρονικό διάστημα από 01-08-2012 έως 31-12-2016, το
χρηματικό ποσό που αναλογεί, θα καταβληθεί στους νόμιμους
κληρονόμους, κατόπιν υποβολής στους εκκαθαριστές των σχετι-
κών νομιμοποιητικών εγγράφων.

Πλημμελής η εναρμόνιση της Κυβέρνησης 
με τις αμετάκλητες αποφάσεις του ΣτΕ

Τι προβλέπει η Κ.Υ.Α. για τα αναδρομικά

Αταλάντευτη επιδίωξή μας η επαναφορά των αποδοχών στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012

Ηέκδοση της υπ’ αριθ.
1647/18/2294721 από 10-
11-2018 διαταγής του Αρχηγεί-

ου της Ελληνικής Αστυνομίας, με θέμα:
«Ενίσχυση Τμημάτων Τροχαίας Αυτοκι-
νητοδρόμων Α΄, Β΄, Γ΄ Αντιρρίου –
Ιωαννίνων και Καρδίτσας», προκάλεσε
στους συναδέλφους μας, σε όλη την
Ελλάδα, έκπληξη, οργή και αγανάκτη-
ση.

Η παραπάνω κατάσταση δημιουργή-
θηκε εξαιτίας του περιεχομένου της εν
λόγω διαταγής, το οποίο συγκρούεται
με τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 1
του άρθρου 17 του π.δ.100/2003
«Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις
και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού

προσώπου», ήτοι της μη στελέχωσης
των προαναφερομένων Υπηρεσιών με
προσωπικό προερχόμενο από τον Πίνα-
κα Μεταθέσεων που έχει καταρτισθεί και
είναι σε ισχύ.

Το προεδρείο της Ομοσπονδίας μας,
σταθερό στις θέσεις του για αξιοκρατία
και για διαφάνεια, την προηγούμενη
εβδομάδα συναντήθηκε με την Πολιτική
και Φυσική Ηγεσία του Σώματος, στην
οποία ο Πρόεδρος, κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑ-
ΚΑΡΑΚΟΣ, κατέστησε σαφές ότι η Διοί-
κηση οφείλει να συμμορφώνεται με τις
αρχές της νομιμότητας και άρα να διε-
νεργήσει τις μεταθέσεις με βάση τα ορι-
ζόμενα στο ισχύον π.δ., ήτοι από τον Πί-
νακα Μεταθέσεων, κλείνοντας κάθε πα-

ράθυρο καταστρατήγησής του.
Αποτέλεσμα των προαναφερόμενων

συναντήσεων ήταν, η συνεδρίαση του
Κατώτερου Συμβουλίου Μεταθέσεων
την 18-11-2018 και η απόφαση αυτού
για πλήρωση των κενών οργανικών θέ-
σεων των εν λόγω Υπηρεσιών με αστυ-
νομικό προσωπικό που προέρχεται από
τους Πίνακες Μεταθέσεων έτους 2018,
πλην του Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων Καρ-
δίτσας. Η τελευταία Υπηρεσία, μη έχον-
τας Πίνακα Μεταθέσεων έτους 2018,
εξαιτίας της μη προκήρυξης θέσεων,
δεν μπόρεσε να καλύψει - με την εν λό-
γω διαδικασία - τις κενές οργανικές
θέσεις της. Τόσο για το Τ.Τ. Αυτοκινη-
τοδρόμων Καρδίτσας, όσο και για τις

υπόλοιπες νεοϊδρυθείσες Υπηρεσίες, οι
οποίες θα ενισχυθούν «προσωρινά» με
αποσπασμένους συναδέλφους για να
καλύψουν τις «έκτακτες» ανάγκες τους,
το συνδικαλιστικό μας κίνημα θα ανα-
μένει τις τακτικές μεταθέσεις του έτους
2019, προκειμένου να διαπιστώσει ποια
είναι η πραγματική βούληση της Διοίκη-
σης και αν υφίστανται σκοπιμότητες,
οπότε και θα πράξει αναλόγως.

Επίσης, το προεδρείο της Ομοσπον-
δίας μας, πρότεινε στον Αρχηγό της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ.
Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ, την αλλα-
γή του σχετικού πλαισίου, έτσι ώστε να
διαμορφώνεται Πίνακας Μεταθέσεων
και όταν δεν προκηρύσσονται θέσεις

στις μεταθέσεις, με αποτέλεσμα να γί-
νεται χρήση αυτού, τόσο στις προανα-
φερόμενες περιπτώσεις, όσο και σε αυ-
τές της αμοιβαίας μετάθεσης.           

Η Ομοσπονδία μας, επαναλαμβάνει,
για μια ακόμη φορά, ότι ουδείς έχει δι-
καίωμα να παίζει με την αγωνία των συ-
ναδέλφων μας, οι οποίοι για χρόνια
αναμένουν και υπομένουν για την το-
ποθέτησή τους στο τόπο συμφερόντων
τους και δηλώνει, προς πάσα κατεύθυν-
ση, ότι θα περιφρουρήσει - με κάθε
τρόπο και μέσο - τη διαδικασία που εγ-
κρίνουν οι συνάδελφοί μας, ως τη μόνη
ασπίδα προστασίας τους από τυχόν
εξωθεσμικές παρεμβάσεις πολιτικών
κέντρων και παράκεντρων της εξουσίας.

Ασπίδα προστασίας η Π.Ο.ΑΣ.Υ. 
από εξωθεσμικές παρεμβάσεις 
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Διαδοχικές συναντήσεις είχε το Προεδρείο της
Ομοσπονδίας μας με τη νέα Υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη κα Όλγα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ,

παρουσία του Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Δημη-
τρίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ, καθώς και με τους Τομεάρ-
χες της Νέας Δημοκρατίας, Οικονομικών, κ. Χρήστο
Σταϊκούρα, Προστασίας του Πολίτη κ. Μάξιμο Χα-
ρακόπουλο και το βουλευτή και πρώην Τομεάρχη
Άμυνας κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, προκειμένου να
τεθούν υπόψη τους όλα τα εκκρεμή ζητήματα και
να μας δοθούν οι δέουσες απαντήσεις, τόσο σε θε-
σμικά, οικονομικά και συνταξιοδοτικά αιτήματα που
περιλαμβάνονται σε σχετικό Υπόμνημά μας, όσο και
σε τρέχοντα ζητήματα που αφορούν την παράνομη
μετανάστευση, την εγκληματικότητα και τις μετακι-
νήσεις αστυνομικών δυνάμεων.

Κατά τη διάρκεια της, από καιρό, αναμενόμενης
συνάντησης, καταστήσαμε στη νέα Υπουργό σα-
φές, ότι ο θεσμικός μας ρόλος επιτάσσει την τα-
κτική επικοινωνία με την Ηγεσία του Υπουργείου,
και για τον πρόσθετο λόγο ότι έχουν συσσωρευτεί
πολλά αιτήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν θε-
τικά και χωρίς χρονοτριβή από την πλευρά της,
διότι έχει ήδη προηγηθεί διάλογος, αλλά και σχε-
τική αλληλογραφία τόσο με τον προκάτοχό της όσο
και με τους συναρμόδιους Υπουργούς, ανάλογα με
το αντικείμενο. Στην κα Υπουργό, αναπτύξαμε εν-
δελεχώς ένα προς ένα τα αιτήματα που περιλαμ-
βάνονται στο υπ’ αριθ. 605/9/94 από 19-09-
2018 έγγραφό μας.

Ειδικότερα, η κα Υπουργός μας διαβεβαίωσε ότι
το προσεχές διάστημα θα μας ενημερώσει για το
ολοκληρωμένο σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας
αναφορικά με την ανωτατοποίηση των Σχολών του
Σώματος, δεδομένου ότι είχε ήδη συνεργαστεί με
τον Υπουργό Παιδείας κ. Κώστα ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ, σε
συνέχεια των δικών μας επαφών.

Επίσης, μας είπε ότι το αίτημα της διεύρυνσης
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΣ, με εισαγωγή
εκπροσώπων εργαζομένων εν ενεργεία αστυνομι-
κών, είναι εύλογο, πρέπει να γίνει και γι’ αυτό θα
σταλεί σχετικό έγγραφο προς το Υπουργείο Εθνι-
κής Άμυνας, ενώ για τις επιχειρούμενες μειώσεις
στα μερίσματα του εν λόγω Ταμείου δήλωσε ότι
δεν είχε ακόμα ενημερωθεί. Σε ό,τι αφορά το σχέ-
διο νόμου για τη Δικαστική Αστυνομία είπε ότι δεν
το γνωρίζει, αλλά συμφωνεί με τη φιλοσοφία των
προτάσεών μας για αποδέσμευση των αστυνομι-
κών από τα «πάρεργα» στο χώρο της δικαιοσύνης
και ότι εφόσον θεσμοθετηθεί η λειτουργία Δικα-
στικής Αστυνομίας, πρέπει να στελεχωθεί με νέο
προσωπικό. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι το αστυνομικό
προσωπικό πρέπει να αφεθεί απερίσπαστα να

ασχοληθεί με τα αστυνομικά του καθήκοντα και
στο πλαίσιο αυτό, το προσεχές διάστημα των 15
ημερών θα αποχωρήσει η αστυνομία από τη φύ-
λαξη του ΧΥΤΥ Λευκίμμης, ενώ επίκειται και η
αποδέσμευση της αστυνομίας από τα γήπεδα, με
σχετική νομοθετική ρύθμιση που προωθείται από
το συναρμόδιο Υπουργείο, όπως έχουμε ήδη κα-
ταλήξει σε συνεργασία με τον Υφυπουργό Αθλη-
τισμού. Για τα προεδρικά διατάγματα που αφορούν
ρυθμίσεις διοικητικών θεμάτων προσωπικού, θέ-
ματα εκπαίδευσης και φυσικής αγωγής, είπε ότι δε
γνώριζε κάτι.

Με έμφαση συζητήθηκαν στη συνέχεια τα υπό-
λοιπα θέματα και δη το Μισθολόγιο - Βαθμολόγιο,
όπου η κα Υπουργός δήλωσε συγκρατημένη εξαι-
τίας της δημοσιονομικής στενότητας και των δε-
σμεύσεων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.
Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι η Κυβέρνηση έχει συμ-
μορφωθεί πλημμελώς στις αποφάσεις του ΣτΕ και
για τις όποιες παροχές με οικονομικό αντίκτυπο
παρέπεμψε μετά το 2020. Από την πλευρά μας το-
νίστηκε ιδιαίτερα η μεγάλη αδικία που έχουν υπο-
στεί οι νεοεισελθέντες συνάδελφοι, καθώς και οι
χαμηλόβαθμοι (Αρχιφύλακες, Ανθ-μοι, Υ/Β΄
κ.ο.κ.) με πολλά χρόνια υπηρεσίας, τόσο στις μι-
σθολογικές τους ωριμάνσεις όσο και στις βαθμο-
λογικές τους προαγωγές. Για τη ρύθμιση της ελεύ-
θερης μετακίνησης του αστυνομικού προσωπικού
με τα ΜΜΜ μας είπε επίσης ότι έχει δοθεί η έγκριση
από το Γ.Λ.Κ., αλλά εκκρεμεί η υπογραφή του αρ-
μόδιου Υπουργού. 

Ο Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Αναγνωστάκης
αναφέρθηκε στα καθημερινά προβλήματα με τις
μετακινήσεις, τόνισε ότι υπάρχει συνεχής δουλειά
για τον εξορθολογισμό τους, αξιοποιώντας και τα
ευρωπαϊκά προγράμματα. Ωστόσο, η εκκρεμότητα
με το π.δ. των οδοιπορικών, παρότι από πλευράς
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχουν γίνει
οι απαραίτητες ενέργειες εδώ και δύο έτη, θα συ-
νεχιστεί, καθόσον ο δημοσιονομικός χώρος δεν
επιτρέπει την άμεση έκδοση του εν λόγω διατάγ-
ματος. Σχετικά με τη λειτουργία του ΤΕΑΠΑΣΑ και
την επιμονή από την πλευρά μας για άμεσο διορι-
σμό του Προέδρου αυτού, διότι θα υπάρξουν ανα-
τροπές στο σωστό σχεδιασμό – προγραμματισμό
που έθεσε η προηγούμενη διοίκηση και προβλή-
ματα στις παροχές που πρέπει να καταβληθούν εν-
τός του τρέχοντος μηνός (ενισχύσεις, δάνεια, πε-
ριθάλψεις, εφάπαξ κ.λπ.), ο κ. Γενικός, αλλά και το
υπόλοιπο επιτελείο της κας Υπουργού, μας δήλω-
σαν ότι δεν γνώριζαν την εν λόγω εκκρεμότητα και
άμεσα θα κινηθεί η διαδικασία για το διορισμό του
νέου Προέδρου.

Η Νέα Δημοκρατία
Από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης,

τονίστηκε ότι η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά στέ-
κεται δίπλα στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας
και ότι αντιτίθεται στα φαινόμενα βίας, τα οποία
θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους και ταυτόχρονα πα-
γιώνουν ένα συνολικό αίσθημα ανασφάλειας
στους Έλληνες πολίτες.

Επίσης, αναφέρθηκε από τους κ.κ. Βουλευτές
ότι, συμφωνούν απολύτως με τις προτάσεις μας
που οδηγούν στην αναδιάρθρωση, στον εξορθο-
λογισμό και στην ορθή διαχείριση των πόρων της
Ελληνικής Αστυνομίας, δηλώνοντας «παρών» στη
συζήτηση και στη συνδιαμόρφωση και άλλων τυ-
χόν προτάσεών μας. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι
η ασφάλεια είναι προϋπόθεση δημοκρατίας, ομα-
λότητας και ευημερίας και συνεπώς, τόσο ως κόμ-
μα όσο και ως μελλοντική Κυβέρνηση, θα είναι
υπέρ όλων αυτών των προτάσεων που διαμορφώ-
νουν καλύτερες συνθήκες εργασίας στο προσωπι-
κό, ενισχύουν με υλικοτεχνικό εξοπλισμό το Σώμα
της Ελληνικής Αστυνομίας και θωρακίζουν νομικά
το έργο της πολιτείας ενάντια σε όσους υποθάλ-
πουν την ανομία, με τρόπο που δεν θα θέτει σε
κίνδυνο την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων.

Αναφορικά με τη συμμόρφωση της Κυβέρνησης
με τις αποφάσεις του ΣτΕ, μας γνώρισαν ότι τα
αναδρομικά συνιστούν πλημμελή συμμόρφωση,
ενώ αυτή έλαβε χώρα με μεγάλη καθυστέρηση, κα-
θώς τρία χρόνια η Κυβέρνηση αρνήθηκε να τις
εφαρμόσει, ενώ είχε το περιθώριο.

Σε ότι αφορά το νέο μισθολόγιο, τέλος, επανέ-
λαβαν τις δεσμεύσεις του Προέδρου της Νέας Δη-
μοκρατίας κ. Κυριάκου ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ, τον Μάιο
του 2017 (κατά τη συζήτηση & ψήφιση του
ν.4472/2017) στους εκπροσώπους των στελεχών
των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφα-
λείας, σχετικά με την κατάθεση ενός νέου μισθο-
λογίου που θα λαμβάνει υπ’ όψιν τα ειδικά χαρα-
κτηριστικά των εν λόγω στελεχών και θα διασφα-
λίζει αξιοπρεπείς αποδοχές.

Η Ομοσπονδία μας, θα συνεχίσει τις πιέσεις της
προς την Κυβέρνηση, παράλληλα με τις συναντή-
σεις της και με τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα του
δημοκρατικού τόξου, προκειμένου να επιλυθούν τα
προβλήματα του Έλληνα αστυνομικού, σε ένα
πλαίσιο διαφάνειας, αξιοκρατίας και μη ύπαρξης
συντεχνιακών ζητημάτων, αλλά και του συνόλου
της ελληνικής κοινωνίας - σε επίπεδο ασφάλειας
- που δοκιμάζεται τα τελευταία μνημονιακά έτη. 

Συναντήσεις κορυφής πολλά υποσχόμενες…

ΗΠανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών
Υπαλλήλων καταδικάζει τη σημερινή επί-
θεση εναντίον των συναδέλφων μας (αυτή

τη φορά και μέσα στο χώρο των δικαστηρίων),
συμπαραστέκεται σε αυτούς για την απρόκλητη
βία που δέχθηκαν και διαμαρτύρεται εντόνως,
προς πάσα κατεύθυνση, για την ανυπαρξία των
αναγκαίων μέτρων.

Η παρατηρούμενη κλιμάκωση των επιθέσεων
εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, σε διάφορα
σημεία της Αθήνας, δυστυχώς, προκαλεί το αί-
σθημα της κοινής γνώμης, η οποία ευλόγως ανα-
ρωτιέται τι μέλλει γενέσθαι με την ασφάλειά της,
όταν, ο ίδιος ο αστυνομικός, είναι απροστάτευτος

και αποδέκτης συνεχόμενης βίας. Είναι πλέον
ολοφάνερο, ότι τέτοιου είδους περιστατικά, δεν
συγκινούν κανέναν από την Πολιτική και Φυσική
Ηγεσία του Σώματος, γι’ αυτό και δεν υπήρξε, ού-
τε μετά τη σημερινή επίθεση, η αναμενόμενη αν-
τίδραση για τη σύλληψη των δραστών. Θα απαν-
τήσουν έστω τώρα στα ερωτήματα που εγείρονται
όσοι έχουν την ευθύνη για την απερίγραπτη
αδράνεια που διαπιστώνεται σε όλες αυτές τις
επιθέσεις εναντίον συναδέλφων μας;

Η ευκολία με την οποία έχουν βάλει τα διάφο-
ρα «φασιστοειδή» στο στόχαστρό τους τις αστυ-
νομικές δυνάμεις, αποκαλύπτει όχι μόνο το
απύθμενο θράσος που τα διακρίνει, αλλά και τα

αίτια που τα εκτρέφουν. Είναι προφανώς η ατι-
μωρησία που απολαμβάνουν και η ιδιότυπη ασυ-
λία που τους παρέχεται...

Επιτέλους, να εφαρμοστεί η νομοθεσία που τι-
μωρεί τα διαπραττόμενα αδικήματα εις βάρος των
Αστυνομικών και να υπάρξει η δέουσα στήριξη
στο θεσμό της αστυνομίας για να επιτελέσει απε-
ρίσπαστα το έργο της. Τέλος, πληροφορούμε
τους πάντες ότι τέτοιου είδους επιθέσεις δεν πτο-
ούν τον Έλληνα Αστυνομικό, ο οποίος θα συνε-
χίσει να υπερασπίζεται το αγαθό της ασφάλειας
του πολίτη, ζητώντας από την πολιτεία να τον
εξοπλίσει με κάθε αναγκαίο μέσο για να επιτελεί
ακόμα καλύτερα την αποστολή του.

Η ατιμωρησία και η ιδιότυπη ασυλία 
στοχοποιούν τους αστυνομικούς
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Θα δώσουμε  
Συνεδρίασε στην Αθήνα το διήμερο

1 και 2 Νοεμβρίου 2018 το Γενικό
Συμβούλιο των 58 Πρωτοβαθμίων

Οργανώσεων της Ομοσπονδίας μας και
κατά τη διάρκεια των εργασιών, υπό το
βάρος και των συνεχιζομένων επιθέσε-
ων και τρομοκρατικών ενεργειών εναν-
τίον αστυνομικών εγκαταστάσεων και
δυνάμεων, επισημάνθηκαν οι συντεταγ-
μένες της δυναμικής πορείας του κινή-
ματός μας, ενώ γνωστοποιήθηκαν αυτές
με ιδιαίτερη οξύτητα και ενώπιον των
εκπροσώπων της Φυσικής Ηγεσίας και
της Υφυπουργού Προστασίας του Πο-
λίτη κας Κατερίνας ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, που
προσήλθαν τη δεύτερη ημέρα και τοπο-
θετήθηκαν για τα ζητήματα που θέσαμε
επιτακτικά, απαιτώντας απαντήσεις.

Οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις ενημε-
ρώθηκαν κατ’ αρχάς από τον Πρόεδρο
της Ομοσπονδίας Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑ-
ΚΟ και τον Γενικό Γραμματέα Γεώργιο
ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ για τις ενέργειες του ΔΣ
αναφορικά με τα μείζονα ζητήματα αυ-
τής της περιόδου, ήτοι την αναμενόμενη
νομοθετική ρύθμιση για την καταβολή
των αναδρομικών, σύμφωνα με τις
αποφάσεις του ΣτΕ για τις μισθολογικές
περικοπές, την αποφυγή της ταλαιπω-
ρίας που συνιστά η επανακατάθεση του
πόθεν έσχες και το αίτημά μας να δο-
θούν νέες προθεσμίες-πράγμα που έγι-
νε δεκτό, την απόφαση για την διεκδί-
κηση των αναδρομικών των δώρων
εορτών και επιδόματος αδείας με αγω-
γές που θα κατατεθούν υπό την αιγίδα
της Ομοσπονδίας, την έναρξη συναντή-
σεων με τα πολιτικά κόμματα για το δι-
καίωμα της απεργίας ενόψει της συν-
ταγματικής αναθεώρησης, την αποτρο-
πή περικοπών ύψους 4.000.000 ευρώ
περίπου από μερίσματα του ΜΤΣ, την
επικείμενη εκπροσώπησή μας στο ΔΣ
του ΜΤΣ, τη συνεργασία με την Ιερά
Αρχιεπισκοπή Αθηνών για τη δυνατότη-
τα φιλοξενίας τέκνων αστυνομικών στις
κατασκηνώσεις της εκκλησίας και τη
διενέργεια αρχιερατικής λειτουργίας
υπέρ των θυμάτων εν ώρα καθήκοντος
και των υπηρετούντων στην Ελληνική
Αστυνομία, καθώς επίσης και σε σειρά
συναντήσεων και ενεργειών της Ομο-
σπονδίας με βάση καταγγελίες και αι-
τήματα Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων, με
αφορμή τις διαταγές για το μεταναστευ-
τικό (υπάρχουν ήδη 11 νεκροί), την κα-
τασπατάληση δυνάμεων, το ΧΥΤΑ Λευ-
κίμμης και άλλα ζητήματα, όπου μας
κάλεσαν και παρεμβήκαμε είτε με επι-
τόπιες επισκέψεις είτε με συναντήσεις

στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνο-
μίας.

Τα αιτήματά μας
Το συνδικαλιστικό μας ενδιαφέρον

και οι ενέργειές μας εστιάζονται επίσης:
• Στην καταστρατήγηση των εργασια-

κών μας δικαιωμάτων (μη τήρηση του
ωραρίου εργασίας, μη χορήγηση των
ρεπό, μη εφαρμογή του πδ 45/2008
περί υγιεινής και ασφάλειας),

• Στη μη απόδοση ευθυνών στους δι-
οικούντες όταν αυθαιρετούν ενώ με με-
γάλη ευκολία διατάσσονται ΕΔΕ και
αναζητούνται εξιλαστήρια θύματα μετα-
ξύ των χαμηλοβάθμων,

• Στη διασφάλιση των συναδέλφων
μας από τους κινδύνους που αντιμετω-
πίζουν όταν εκδίδονται από το Αρχηγείο
διαταγές και σχέδια αστυνόμευσης χω-
ρίς να λαμβάνεται υπόψη αν υπάρχουν
η απαιτούμενη αστυνομική δύναμη και
τα αναγκαία μέσα για την αποτελεσμα-
τική εφαρμογή τους,

• Στη διάθεση των αναγκαίων πόρων
για να μην επιβαρύνονται οι συνάδελ-
φοι και μάλιστα από τον προσωπικό
τους προϋπολογισμό, ενώ τα κονδύλια
για την αστυνομία είναι συρρικνωμένα
για να υπάρχει «πλεόνασμα» και όταν
μάλιστα καταγγέλλεται από τον ίδιο τον
ΣΕΒ ότι την τελευταία διετία (2015-
2016), οι δημόσιες επενδύσεις στην
αστυνομία ανήλθαν σε μόλις 3 εκατ.
ευρώ.

• Στην ανάδειξη των ευθυνών όσων
αποφασίζουν -πολιτική και φυσική ηγε-
σία- και έχουν την ευθύνη των αποφά-
σεών τους, αλλιώς θα βρεθούμε τεχνη-
έντως απολογούμενοι, ότι εμείς ως
συνδικαλιστές ευθυνόμαστε για την
αναποτελεσματικότητα των αστυνομι-
κών υπηρεσιών. Απαιτείται, δε ιδιαίτερη
προσοχή όσον αφορά το δημόσιο λόγο
μας σχετικά και με τις πρόσφατες δια-
ταγές (σχέδιο ΠΕΡΣΕΑΣ κ.λπ.) διότι δεν
είναι δική μας ευθύνη η εξαγωγή κρί-
σεων και συμπερασμάτων αναφορικά
με την ορθότητά τους ή μη. Εφόσον
όμως διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πα-
ράνομες εντολές, οφείλουμε να τις κα-
ταγγέλλουμε και να ζητούμε απόδοση
ευθυνών εκεί που πρέπει.

Αναπόφευκτη εξέλιξη όλων αυτών εί-
ναι η κλιμάκωση της αγωνιστικής μας
δράσης και ως επιστέγασμα των απαι-
τήσεων του συνδικαλιστικού μας κινή-
ματος, το αμέσως προσεχές διάστημα,
θα διεκδικήσουμε σε πρώτη προτεραι-
ότητα την αναγνώριση της επικινδυνό-

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
η Ομοσπονδία κλιμακώνει τη δράση της 

για να μην περάσει η φίμωση του συνδικαλιστικού μας κινήματος

«Όποιος ελεύθερα
συλλογάται, 

συλλογάται καλά»

Συνεδρίασε, χθες 27 Νοεμβρίου 2018, το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ομοσπονδίας με μοναδικό αντικείμενο
τις πρωτοφανείς, στα συνδικαλιστικά χρονικά, διώξεις,

που έχει εξαπολύσει η Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυ-
νομίας εναντίον στελεχών του συνδικαλιστικού κινήματος,
συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου της Ομοσπονδίας
κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ και αφού συνεκτιμήθηκαν όλα
τα δεδομένα, αποφασίστηκε η δυναμική μας αντίδραση, το
αμέσως προσεχές διάστημα, ώστε να αποτραπεί κάθε από-
πειρα φίμωσης, ποδηγέτησης και καθοδήγησης των αιρε-
τών εκπροσώπων των Ελλήνων αστυνομικών.

Ξεκινώντας τη συνεδρίαση, τόσο ο Πρόεδρος του ΔΣ κ.
Χρήστος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ, όσο και ο Πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, επεσήμαναν ότι
στο όνομα των έξι συγκεκριμένων στελεχών που έχουν
κληθεί για «εξηγήσεις», με μια πρωτοφανή απόφαση του
κ. Αρχηγού, βάλλεται συνολικά το συνδικαλιστικό κίνημα,
για δηλώσεις τους σχετικά με το συμβάν που έλαβε χώρα
στις 12-11-2018 μέσα και έξω από αίθουσα του Πρωτο-
δικείου Αθηνών, όπου συνάδελφοί μας έμειναν απροστά-
τευτοι, προπηλακίσθηκαν και τραυματίστηκαν, χωρίς να γί-
νουν εν συνεχεία συλλήψεις από την αστυνομική δύναμη
που ήταν παρούσα. Η απόφαση για τη διενέργεια ΕΔΕ και
η κλήτευση των στελεχών μας ως αστυνομικών υπαλλήλων
και όχι ως συνδικαλιστών, εγείρει πολλά ερωτηματικά για
τις προθέσεις της Ηγεσίας, πόσω μάλλον, όταν η ίδια η
Ομοσπονδία, την επομένη των γεγονότων ημέρα, είχε ζη-
τήσει να γίνει έρευνα για τη βία που ασκήθηκε εις βάρος
των συναδέλφων μας, ενώ έχει ανατεθεί και προκαταρκτι-
κή έρευνα, για το ίδιο θέμα, από την Εισαγγελία στη Διεύ-
θυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.

Είναι προφανές για το συνδικαλιστικό μας κίνημα ότι
κάποιοι αποβλέπουν στη στοχοποίηση και στη φίμωση της
Ομοσπονδίας για τις αλήθειες που λέει, αλλά εμείς από την
πλευρά μας, οφείλουμε να διαφυλάξουμε τις κατακτήσεις
μας με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του συνδικαλιστικού
μας κινήματος τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον, για τις
επόμενες γενιές.

Ήδη έχουν εκδοθεί καταγγελτικές ανακοινώσεις από
όλες τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις της ΠΟΑΣΥ και άλλους
φορείς, κοινή ανακοίνωση των Ομοσπονδιών και Ενώσεων
των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ το
προεδρείο ενημέρωσε και τα πολιτικά κόμματα, τα οποία
απάντησαν ότι θα προβούν σε σχετικές επερωτήσεις στο
πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ουδείς ανέμενε
άλλωστε από μια «αριστερή» κυβέρνηση να εγκρίνει τέτοιες
ενέργειες, όταν, μόλις προ μερικών ημερών, το ίδιο το Αρ-
χηγείο, με ανακοίνωσή του, σημείωνε ότι «η Ελληνική
Αστυνομία δεν θα επιδείξει καμία ανοχή σε συμπεριφορές
που προσβάλουν τις πολιτικές και συνδικαλιστικές ελευ-
θερίες των Ελλήνων πολιτών».

Ο Πρόεδρος της ΕΓ κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, αφού
τόνισε τέλος, ότι οφείλουμε να γνωρίζουμε επισήμως ποια
είναι και η θέση της Πολιτικής Ηγεσίας για αυτές τις πρω-
τοφανείς διώξεις, ζήτησε από το ΔΣ να εξουσιοδοτηθεί η
ΕΓ για τη λήψη περαιτέρω αποφάσεων όσον αφορά στην
πραγματοποίηση κάθε μορφής δράσεων διότι, εν τέλει, τί-
θεται θέμα δημοκρατικής λειτουργίας των θεσμών.

Μετά από την απερίφραστη καταδίκη των συνδικαλιστι-
κών διώξεων, τον προβληματισμό που αναπτύχθηκε για
την ιστορικότητα της συνεδρίασης αυτής καθ’ αυτής, και
το βάρος της ευθύνης που επωμίζεται σύσσωμο το ΔΣ για
την υπεράσπιση του συνταγματικού δικαιώματος της ελευ-

θερίας έκφρασης, δόθηκε η εξουσιοδότηση στην ΕΓ για
τον προγραμματισμό και συντονισμό των περαιτέρω δρά-
σεών της, έχοντας στο πλευρό της το σύνολο των Πρωτο-
βαθμίων Οργανώσεων, όπως αποτυπώνεται και στις σχε-
τικές ανακοινώσεις – παρεμβάσεις τους.

Να σημειωθεί επίσης, ότι με την ανάληψη των καθη-
κόντων του νέου Αρχηγού, παρατηρείται μια αλλαγή στά-
σης έναντι του συνδικαλιστικού κινήματος, η οποία απο-
τυπώθηκε και σε πρόσφατο έγγραφο του ΑΕΑ όπου, αντί
να διασφαλισθεί, όπως θεσμικά προβλέπεται, η εκπροσώ-
πησή μας σε σχετική Υπηρεσιακή Επιτροπή για τη «βαθμο-
λογική εξέλιξη και τρόπο κρίσης του χαμηλόβαθμου αστυ-
νομικού προσωπικού», μας ζητήθηκε να υποβάλλουμε εγ-
γράφως τις προτάσεις μας… Για να καταδειχθεί επίσης το
«ενδιαφέρον» της νέας Ηγεσίας, αναφέρθηκε και το ότι με
τις έκτακτες κρίσεις των αξιωματικών, έμεινε «ακέφαλο»
το ΤΕΑΠΑΣΑ και το πρόβλημα αποκαταστάθηκε όταν πλέον
διαμαρτυρηθήκαμε στην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
Επίσης, γνωστοποιήθηκε η αδυναμία χειρισμού της Ηγε-
σίας σε ζωτικής σημασίας θέματα του Ταμείου μας (Υπουρ-
γική Απόφαση για την ένταξη των ασφαλισμένων της τέως
Ε.Χ. στον Κλάδο Υγείας της τέως Α.Π., τροποποιήσεις του
προϋπολογισμού για τη χορήγηση βοηθημάτων στους ανα-
ξιοπαθούντες συναδέλφους μας και των Τ.Π.Α.Σ., μεταβο-
λή αξίας ενσήμου, δημιουργία οργανογράμματος κ.α.), τα
οποία έχουν βαλτώσει στα συρτάρια του κτιρίου της Κατε-
χάκη, λειτουργώντας εις βάρος των χιλιάδων ασφαλισμέ-
νων του και ενάντια στον προγραμματισμό του Διοικητικού
Συμβουλίου αυτού. 

Στο περιθώριο της συνεδρίασης, ο νομικός σύμβουλος
της Ομοσπονδίας κ. Χάρης ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ, ενημέρωσε
το ΔΣ ότι το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης του ΣτΕ
εξέδωσε χθες το υπ. αριθμ. 18/2018 Πρακτικό της β’ συ-
ζήτησης για τη μη συμμόρφωση του Υπουργείου Οικονο-
μικών και όπως προκύπτει από αυτό, το Συμβούλιο απο-
φαίνεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται η διαγνωσθείσα πα-
ράλειψη της διοίκησης να συμμορφωθεί προς τις ακυρω-
τικές αποφάσεις του ΣτΕ, αλλά επειδή δέχεται ότι το ελλη-
νικό δημόσιο έχει εκκινήσει τη διαδικασία συμμόρφωσής
του, παρέχει την ευχέρεια πλήρους συμμόρφωσης έως τις
23-01-2019.

Η Ομοσπονδία, διαβεβαιώνει όλες τις Πρωτοβάθμιες
Οργανώσεις, τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες σε
όλη τη χώρα, αλλά και την ελληνική κοινωνία, ότι η βά-
ναυση παραβίαση των συνδικαλιστικών μας ελευθεριών,
θα λάβει την πρέπουσα απάντηση. Πέρα από παρατάξεις
και αντιπαλότητες, είμαστε ενωμένοι σα μια γροθιά.

«Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά», μας
δίδαξε ο Ρήγας Φεραίος. Κι εμείς δεν το λησμονούμε! Στο
φόβο που θέλουν να σπείρουν ανάμεσά μας, απαντάμε με
τόλμη, αρετή και αποφασιστικότητα για το αύριο.
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  τη μάχη και θα την κερδίσουμε!

τητας της εργασίας μας θέτοντας σχε-
τικό ερώτημα και προς το ΑΕΑ, σε συ-
νεργασία και συντονισμένα με τις άλλες
Ομοσπονδίες των αστυνομικών, των
πυροσβεστών και των λιμενικών. Επί-
σης, η Ομοσπονδία μας αφενός θα
αναδείξει το γεγονός ότι οι επιθέσεις
κατά αστυνομικών συνιστούν ιδιώνυμο
αδίκημα (κακούργημα) και πρέπει ως
τέτοιες να τιμωρούνται, αφετέρου δε, θα
προβεί σε συγκεκριμένη κινητοποίηση
διαρκείας στο ΧΥΤΑ Λευκίμμης, όπως
έχουμε ήδη προειδοποιήσει την ηγεσία
ότι θα πράξουμε, διότι τελικά ο αστυνο-
μικός είναι το «σκουπίδι» αλλά και λόγω
της συνεχιζόμενης έκθεσης σε κίνδυνο
όλων των συναδέλφων μας, εξαιτίας
«πολιτικών παιγνίων».

Οι εκπρόσωποι των Πρωτοβαθμίων
Οργανώσεων περιέγραψαν με μελανά
χρώματα τα προβλήματα δίνοντας έμ-
φαση στις πρόσφατες δολοφονικές επι-
θέσεις (ΑΤ Ομονοίας, πλήρωμα Άμεσης
Δράσης στου Ρέντη κλπ) και εξέφρασαν
την συμπαράστασή τους στον πρόεδρο
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αθηνών Δημοσθένη ΠΑΚΟ που στοχο-
ποιήθηκε, καθώς και στους τραυματι-
σθέντες συναδέλφους μας. Έθεσαν δε
το ερώτημα τελικά τι αστυνομία θέλει η
κυβέρνηση, όταν έχει καταργήσει την
ομάδα ΔΕΛΤΑ, έχει αποψιλώσει τα ΜΑΤ,
δεν επαναφέρει τις καταργηθείσες
6.700 κενές θέσεις, δεν κάνει προσλή-

ψεις και την ίδια ώρα φορτώνει με νέα
είτε με παράλληλα καθήκοντα την
υπάρχουσα ελλειμματική δύναμη ενώ
αντιθέτως διογκώνει π.χ. τις ρουσφετο-
λογικές υπηρεσίες για τα «επίσημα». Με
αφορμή δε ορισμένα κρούσματα δια-
φθοράς αστυνομικών που εξιχνιάστη-
καν τις τελευταίες ημέρες, προτάθηκε να
γίνει ημερίδα και να αξιοποιηθούν τα
συμπεράσματά της με στόχο τη θωρά-
κιση του αστυνομικού και την προστα-
σία του σώματος.

Η Ηγεσία
Η Υφυπουργός Προστασίας του Πο-

λίτη κα Κατερίνα ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, απηύθυ-

νε σύντομο χαιρετισμό και υποσχέθηκε
ότι την προσεχή εβδομάδα θα υπάρξει
συνάντηση με την Ομοσπονδία, ανα-
γνωρίζοντας ότι υπάρχουν δίκαια αιτή-
ματα. «Θέλουμε να συλλειτουργήσουμε
με τους συνδικαλιστές αφού τους θεω-
ρούμε ισχυρό βραχίονα της κοινής μας
προσπάθειας», όπως είπε. 

Απαντώντας στις επικρίσεις που δέ-
χεται η νέα ηγεσία του Υπουργείου, κά-
λεσε τα πολιτικά κόμματα να μην πυ-
ροβολούν την Ελληνική Αστυνομία,
διότι πρέπει να αντιμετωπιστούν σήμερα
οξυμένα προβλήματα που έπρεπε να
έχουν λυθεί πολλά χρόνια πριν, ώστε
να είναι σε θέση να κάνουν προγραμ-

ματισμό μέλλοντος. Σε ό,τι αφορά τα
οικονομικά αιτήματα, είπε ότι θα δο-
θούν τα αναδρομικά και ότι συνεργά-
ζονται με το Υπουργείο Οικονομικών
για την ενίσχυση της υλικοτεχνικής
υποδομής και των ατομικών εφοδίων.

Ο νέος Προϊστάμενος Επιτελείου
Α.Ε.Α. Αντιστράτηγος κ. Ανδρέας ΔΑ-
ΣΚΑΛΑΚΗΣ, ο οποίος εκπροσώπησε
τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
που δεν προσήλθε λόγω φόρτου εργα-
σίας (έκτακτες κρίσεις αξιωματικών
κλπ.), δεσμεύτηκε ότι θα ελέγξει τις κα-
ταγγελίες για την τήρηση των εργασια-
κών δικαιωμάτων στον αστυνομικό ορ-
γανισμό, βάσει των οδηγιών και των
εγκυκλίων που υπάρχουν, ενώ για τη
μη τήρηση του π.δ. περί υγιεινής και
ασφάλειας υποστήριξε ότι ευθύνεται ο
τρόπος διαχείρισης εκ μέρους των δι-
οικούντων. Όσο για το χρονίζον σχέδιο
π.δ. που περιλαμβάνει πλήθος ρυθμί-
σεων για θέματα προσωπικού, ζήτησε
επικαιροποιημένο υπόμνημα των αιτη-
μάτων μας.

Ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οικο-
νομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πλη-
ροφορικής/Α.Ε.Α., κ. Παναγιώτης
ΝΤΖΙΟΒΑΡΑΣ, αναφέρθηκε αναλυτικά
στους διαγωνισμούς που είναι σε εξέ-
λιξη για προμήθεια οχημάτων και λοι-
πού εξοπλισμού, ανακοίνωσε ότι έχει
συσταθεί ομάδα εργασίας για την θε-
σμοθέτηση επιδόματος παραμεθορίου,
ενώ διερευνάται από επιτροπή το πρό-

βλημα επικοινωνίας με τους ασύρμα-
τους στο Λεκανοπέδιο Αττικής, καθώς
και η προμήθεια νέων οχημάτων με
χρήση φυσικού αερίου για την εξοικο-
νόμηση καυσίμων. 

Για τις καταγγελίες περί καθυστερή-
σεων στην εξόφληση υπομνημάτων, εί-
πε ότι η πάγια προκαταβολή διαθέτει 4,5
εκ. ευρώ και άρα είναι θέμα κακής δια-
χείρισης η μη εξόφλησή τους. Ο ίδιος,
επίσης, ανακοίνωσε ότι από 1/1/19 θα
γίνουν προσλήψεις καθαριστριών, ενώ
για το εκκρεμές ζήτημα των ελεύθερων
μετακινήσεων, παραδέχθηκε ότι το
Υπουργείο Οικονομικών καθυστερεί να
εκδώσει την αναμενόμενη ΚΥΑ.

Τέλος, ο νομικός σύμβουλος της
Ομοσπονδίας κ. Χάρης ΜΠΟΥΚΟΥΒΑ-
ΛΑΣ ενημέρωσε το Γενικό Συμβούλιο
για τους δικαστικούς μας αγώνες και
απάντησε σε ερωτήσεις αναφορικά με
την επικείμενη αγωγή για την διεκδίκη-
ση των αναδρομικών δώρων εορτών
και επιδόματος αδείας, υπό την αιγίδα
της Ομοσπονδίας, ως την πλέον ενδε-
δειγμένη διαδικασία.

Τις επόμενες ημέρες, θα ακολουθή-
σουν νεότερες ανακοινώσεις για τις
αποφάσεις της Εκτελεστικής Γραμμα-
τείας και τις ειδικότερες δράσεις μας.

Καλούμε το συνδικαλιστικό μας κί-
νημα σε πλήρη εγρήγορση για δυναμι-
κές αντιδράσεις. Οργανωμένα και συν-
τεταγμένα σα μια γροθιά, θα δώσουμε
τη μάχη και θα την κερδίσουμε!

Τα οξυμένα προβλήματα και οι εκκρεμότητες αναδείχθηκαν στο Γενικό Συμβούλιο από τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
και τέθηκαν με έντονο τόνο στη νέα Ηγεσία

Με αφορμή την έναρξη, στην Ολομέλεια
της Βουλής (14 Νοεμβρίου 2018), της
συζήτησης για την αναθεώρηση του Συν-

τάγματος, η Ομοσπονδία μας οφείλει να επιση-
μάνει την υποκριτική στάση της Κυβέρνησης, την
οποία μας επεφύλαξε για άλλη μια φορά, κατα-
δεικνύοντας πόσο σέβεται τις εξαγγελίες της περί
διεύρυνσης των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων
των εργαζομένων.

Ενώ είχε τεθεί από την ίδια σε δημόσια δια-

βούλευση, μεταξύ άλλων, και η αναθεώρηση του
άρθρου 23 με στόχο την επέκταση του δικαιώ-
ματος της απεργίας και στα Σώματα Ασφαλείας,
εντούτοις, στο τελικό κείμενο που κατατέθηκε
στην Ολομέλεια της Βουλής, δεν υπάρχει καμία
νύξη στο κορυφαίο για μας αυτό ζήτημα.

Η Ομοσπονδία μας από την πρώτη στιγμή,
όταν τέθηκε το θέμα, είχε υποβάλλει σχετικό
υπόμνημα με τις θέσεις της στον τότε πρόεδρο
της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγ-

ματος και υπουργό Εργασίας κ. Γιώργο Κα-
τρούγκαλο, ευελπιστώντας στην θετική κατάληξη
του διαχρονικού αιτήματός μας για το δικαίωμα
της απεργίας.

Καλούμε την Κυβέρνηση και τα Πολιτικά Κόμ-
ματα, να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και
να συμπεριλάβουν τελικά στις υπό αναθεώρηση
διατάξεις και την τροποποίηση των διατάξεων του
άρθρου 23 παρ. 2 του Συντάγματος, ώστε να
αρθεί ο απόλυτος περιορισμός του δικαιώματος

της απεργίας των Ελλήνων Αστυνομικών. Δεν
μπορεί από τη μια, ορισμένοι να ζητούν μέτρα
εκδημοκρατισμού της αστυνομίας και από την
άλλη την ίδια ώρα να αρνούνται τη δημοκρατία
στην πράξη.

Ας αντιληφθούν όλοι ότι οι καιροί έχουν ωρι-
μάσει και το συνδικαλιστικό μας κίνημα είναι σε
θέση να διαχειριστεί υπεύθυνα και αποτελεσμα-
τικά το αναφαίρετο αυτό συνταγματικό μας δι-
καίωμα.

Να αρθεί ο απόλυτος περιορισμός 
του δικαιώματος της απεργίας των αστυνομικών
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ΗΟμοσπονδία μας καταγγέλλει στον ελληνικό
λαό ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια
διαβαθμισμένη επιθετικότητα, από πλευράς Αρ-

χηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, προς το Συνδικαλιστι-
κό μας κίνημα, επιστέγασμα της οποίας είναι οι κλή-
σεις για παροχή εξηγήσεων, σε στελέχη του συνδικα-
λιστικού κινήματος, μεταξύ αυτών και στον Πρόεδρο
της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ.

Η νέα τακτική της Ηγεσίας, εκδηλώθηκε με αφορμή
τις εύλογες καταγγελίες του Συνδικαλιστικού μας κι-
νήματος ότι ο αστυνομικός είναι απροστάτευτος στη
βία και την ανομία, κινδυνεύει καθημερινά, χωρίς να
λαμβάνονται τα προσήκοντα μέτρα για την ασφάλειά
του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το περιστατικό που
έλαβε χώρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις
12/11/2018.

Σε μια εποχή που ο εργαζόμενος Αστυνομικός βάλ-
λεται και απαξιώνεται καθημερινά, μέσα σε ένα γενικό
κλίμα συρρίκνωσης των δικαιωμάτων του, θεωρούμε

ότι η όλη αυτή προσπάθεια της Φυσικής Ηγεσίας, εν-
τάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εκφοβισμού και
αποπροσανατολισμού από τα μεγάλα προβλήματα που
μας απασχολούν.

Καλούμε την Πολιτική Ηγεσία να διαχωρίσει τη θέση
της και να δώσει τέλος στις συνδικαλιστικές διώξεις
της συνδικαλιστικής μας Ηγεσίας, διότι, σε διαφορε-
τική περίπτωση, θα είναι κι αυτή υπόλογος για την
ανοχή που επιδεικνύει στον αντιδημοκρατικό κατήφο-
ρο της Φυσικής Ηγεσίας.

Αυτοί που επιχειρούν να σπείρουν το φόβο και τη
μιζέρια στην Ελληνική Αστυνομία, να γνωρίζουν ότι το
μόνο που θα καταφέρουν είναι να δυναμώσουν το
Συνδικαλιστικό μας κίνημα.

Γνωστοποιούμε, τέλος, ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει την
ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων για τις συνδικα-
λιστικές διώξεις που υφιστάμεθα, βέβαιοι ότι θα περι-
φρουρήσουμε όλα αυτά που με αγώνες και θυσίες έχει
κατακτήσει μέχρι σήμερα η Ομοσπονδία μας.

Διώκουν την ελεύθερη φωνή της  

Οι τελευταίες αποφάσεις της Φυσικής Ηγεσίας να
κληθούν σε απολογία για δημόσιες δηλώσεις
τους Αστυνομικοί αιρετοί εκπρόσωποι συνδικα-

λιστικών Ενώσεων και Ομοσπονδιών, καθώς και να με-
τακινηθούν αιρετοί Πυροσβέστες για καταγγελίες τους,
συνιστούν ευθεία παραβίαση των συνταγματικά κατοχυ-
ρωμένων δικαιωμάτων και ελευθεριών του συνδικαλι-
στικού κινήματός μας και ως τέτοια καταγγέλλεται σύσ-
σωμα δια της παρούσης, από όλες τις Ομοσπονδίες και
Ενώσεις των Αστυνομικών, των Πυροσβεστών, των Λι-
μενικών και των Στρατιωτικών.

Αντί η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη, να ακούσουν με προσοχή και καλή διά-
θεση τα όσα καυτηριάζονται για την ανασφάλεια και τους
κινδύνους που απειλούν τους συναδέλφους μας -θέματα
που μας απασχολούν όλους καθημερινά- αυτοί παρέ-
χουν κάλυψη σε υπηρεσιακούς παράγοντες που δρομο-
λογούν ΕΔΕ και συνδικαλιστικές διώξεις, προσπαθώντας
να τρομοκρατήσουν όσους επιτελούν το συνδικαλιστικό
τους καθήκον. Η μεθόδευση αυτή καταδεικνύει την

ανάγκη της κυβέρνησης να φιμώσει κάθε συνδικαλιστική
φωνή που με πλήρη συνείδηση των ευθυνών και της
αποστολής μας, αποκαλύπτει τις ευθύνες κάθε υπηρε-
σιακού και πολιτικού αξιωματούχου έναντι των μάχιμων
συναδέλφων μας που με κίνδυνο της ζωής τους προ-
τάσσουν τα στήθη τους καθημερινά για την κατοχύρωση
του αγαθού της ασφάλειας των πολιτών, αλλά και τις τε-
ράστιες ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή και μέσα.

Την προειδοποιούμε όμως, ότι η προσπάθειά της αυτή
θα πέσει στο κενό, όπως ακριβώς έπεσαν στο παρελθόν κι
άλλες τέτοιες απόπειρες. Κάθε απόφαση φίμωσης και δίω-
ξης των συνδικαλιστών των ενστόλων, όχι μόνο δεν μας
πτοεί, αλλά μας κάνει ακόμα πιο δυνατούς και ενωμένους.

Καλούμε τέλος, τους συναδέλφους μας, την κοινωνία,
τους κοινωνικούς φορείς και τα εργατικά συνδικάτα να
καταδικάσουν τις απαράδεκτες κυβερνητικές επιλογές
φίμωσης του κινήματος και να ταχθούν υπέρ των συν-
δικαλιστικών μας ελευθεριών και του κινήματός μας σε
περίπτωση επιβολής κυρώσεων εις βάρος των συνδικα-
λιστών για τις καταγγελίες στις οποίες προέβησαν.

Αλληλεγγύη 
από τις Ομοσπονδίες των ενστόλων

Συνάντηση γνωριμίας πραγματοποίησαν ο Πρό-
εδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρ. Γερακαράκος, συνο-
δευόμενος από το νομικό σύμβουλο της Ομο-

σπονδίας, κ. Χαρ. Μπουκουβάλα με το νέο Προϊστά-
μενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών κ. Ευ.
Ιωαννίδη στο γραφείο του στην πρ. Σχολή Ευελπίδων.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα και
η εκατέρωθεν ανταλλαγή απόψεων σε ζητήματα που
αφορούν την καθημερινότητα των Ελλήνων Αστυνομι-
κών, ειδικότερα στο Νομό Αττικής ήταν άμεση και ειλι-
κρινής, καθώς ο κ. Εισαγγελέας είναι από μακρόν βα-
θύς γνώστης των ζητημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κατά την συνάντηση ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τον Προϊστάμενο της
Εισαγγελίας για τα επίκαιρα φλέγοντα ζητήματα, που

παρουσιάζουν και ποινικό ενδιαφέρον. Ο Προϊστάμενος
της Εισαγγελίας ανακοίνωσε στους εκπροσώπους της
Ομοσπονδίας ότι αναφορικά με την επίθεση και τον
τραυματισμό της 12-13/11/2018 σε βάρος Αστυνο-
μικών στο Πρωτοδικείο Αθηνών έχει ήδη διατάξει αυ-
τεπαγγέλτως προκαταρκτική, χρεώνοντας την έρευνα
αρμοδίως σε Εισαγγελικό λειτουργό, γεγονός που χα-
ρακτηρίστηκε καταρχήν ως πολύ θετικό. Οι Εκπρόσωποι
της Ομοσπονδίας δεσμεύτηκαν ότι θα συμβάλλουν με
κάθε νόμιμο μέσο, ώστε να διαλευκανθεί η υπόθεση
και να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν, ενώ δεν
απέφυγαν να επισημάνουν την κίνηση ΕΔΕ σε βάρος
συνδικαλιστών για τις δηλώσεις τους.

Αμφότεροι δεσμεύτηκαν για άμεση και ειλικρινή επι-
κοινωνία και συνεργασία.

Συνάντηση Προέδρου Π.Ο.ΑΣ.Υ. 
με Προϊστάμενο Εισαγγελίας

Πρωτοδικών Αθηνών

Προς την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη,
κ. Όλγα Γεροβασίλη

Θέμα: «Συνδικαλιστικές Διώξεις σε βάρος
αστυνομικών»

Ο αστυνομικός δεν είναι μόνο όργανο κα-
ταστολής, ούτε έχει ως μόνη αποστολή την
τυφλή ένταξη σε ιεραρχικές δομές. Είναι
πρωτίστως μέσο προστασίας των ατομικών
ελευθεριών των πολιτών, αλλά και ο ίδιος
φορέας δικαιωμάτων. Για τον λόγο αυτό, η
νομοθετική αναγνώριση του συνδικαλισμού
στους κόλπους της Ελληνικής Αστυνομίας (ν.
2265/1994) από την κυβέρνηση του
ΠΑ.ΣΟ.Κ., είναι δημοκρατική κατάκτηση. Εί-
ναι, λοιπόν, εύλογο, δίκαιο και νόμιμο ο
αστυνομικός, και πολλώ μάλλον η συνδικα-
λιστική του ηγεσία, να εκφράζει με παρρησία
τις θέσεις της για την διαφύλαξη της ασφά-
λειας των ίδιων των αστυνομικών και την πε-
ριφρούρηση της επαγγελματικής τους υπό-
στασης και αξιοπρέπειας.

Ακόμη και αν ο δημόσιος συνδικαλιστικός
λόγος ενοχλεί την φυσική ή την πολιτική ηγε-
σία πρέπει επί της αρχής να γίνεται ανεκτός
διότι αποτελεί ενάσκηση δικαιώματος. Η συν-
δικαλιστική κριτική πρέπει πρώτα πρώτα να
οδηγεί σε αυτοκριτική και βελτιωτικές, μεταρ-

ρυθμιστικές δράσεις, επ’ ωφελεία του σώματος
και κατ’ επέκταση της κοινωνίας, στο πλαίσιο
δημοκρατικού διαλόγου Πολιτείας και συνδι-
καλιστικών φορέων.

Πρακτικές φίμωσης και εκφοβισμού μέσω
άκριτων πειθαρχικών διώξεων συνδικαλι-
στών, όπως αυτές που καταγγέλθηκαν πρό-
σφατα από τα μέλη του ΔΣ της Π.Ο.ΑΣ.Υ., θυ-
μίζουν άλλες εποχές που τραυμάτισαν τη δη-
μοκρατία και το κράτος δικαίου.

Επειδή η προάσπιση των συνδικαλιστικών
ελευθεριών πρέπει να αποτελεί πρώτιστο μέ-
λημα της Πολιτείας, ερωτάστε:

1. Για ποιο λόγο κινείται η πειθαρχική δια-
δικασία σε βάρος μελών του ΔΣ της
Π.Ο.ΑΣ.Υ.;

2. Τηρήθηκε η τυπική και ουσιαστική νο-
μιμότητα στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής;

3. Συντάσσεστε κατά περιεχόμενο με τις
διώξεις που λαμβάνουν χώρα σε βάρος της
συνδικαλιστικής ηγεσίας της αστυνομίας;

4. Σε ποιες θεσμικές ενέργειες θα προβείτε
για να διαφυλάξετε τις συνδικαλιστικές ελευ-
θερίες των αστυνομικών;

Η ερωτώσα βουλευτής
Εύη Χριστοφιλοπούλου

Η ερώτηση 
της Εύης Χριστοφιλοπούλου

Οτομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της
Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρί-
σης, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος μετά

τη συνάντηση που είχε με το προεδρείο της
Π.Ο.ΑΣ.Υ., δήλωσε: 

«Η κυβέρνηση και το αν-αρμόδιο υπουρ-
γείο Προστασίας του Πολίτη αντί να ασχολη-
θεί σοβαρά με τον περιορισμό της εγκλημα-
τικότητας, της βίας και της ανομίας, αφήνει
τις φιλικές της συλλογικότητες να δρουν ανε-
νόχλητες και βάζει στο στόχαστρο τους αστυ-
νομικούς. Έχοντας δώσει, με την εξοργιστική
πολιτική της ανοχής, το πράσινο φως σε κάθε
περιθωριακό στοιχείο να επιτίθεται στους άν-

δρες της ΕΛΑΣ -οι οποίοι το τελευταίο διά-
στημα βρέθηκαν ενώπιον δολοφονικών κα-
ταδρομών- τώρα φθάνει στο σημείο να εγ-
καλέσει εκπροσώπους των αστυνομικών. Εί-
ναι προφανές ότι με αυτήν την τακτική επι-
διώκουν μια αστυνομία χωρίς φωνή όταν κιν-
δυνεύει ακόμη και η ζωή τους, όπως πρόσφα-
τα στο Πρωτοδικείο. Ως αξιωματική αντιπολί-
τευση, καλούμε την δικέφαλη πολιτική ηγεσία
της ΕΛ.ΑΣ., πριν τα πράγματα οδηγηθούν σε
χειρότερο σημείο για τη δημόσια ασφάλεια,
την κοινωνία και τους αστυνομικούς, να μην
συνεχίσει τον επικίνδυνο θεσμικό κατήφορο
που έχει επιλέξει».

Επιδιώκουν μια αστυνομία 
χωρίς φωνή

ΗΈνωση Κεντρώων, με ανακοίνωσή
της μετά τη συνάντηση με το προ-
εδρείο της Π.Ο.ΑΣ.Υ., ανακοίνωσε ότι

στηρίζει την Ομοσπονδία, αναγνωρίζοντας
τις προσπάθειες που καταβάλλει και τονίζον-
τας πως τα στελέχη της «πρέπει ανεμπόδιστα
να εκφράζουν τους προβληματισμούς και τις
ανησυχίες τους αλλά και να προτείνουν λύ-
σεις, στις οποίες θα είναι αρωγός το κόμμα

μας καθώς κρίνεται απαραίτητη η πολιτική
στήριξη σε ένα τέτοιο έργο. 

Αναμένουμε φυσικά να συνεχιστεί η άοκνη
προσπάθειά τους, αναφορικά με την επιτέ-
λεση του καθήκοντος που έχουν αναλάβει
παρά τις όποιες αντιξοότητες αντιμετωπίζουν,
σε συνεργασία με την προσπάθεια που κα-
ταβάλλει και η αστυνομική ηγεσία τους».

Ανεμπόδιστα να εκφράζουν 
τους προβληματισμούς 
και τις ανησυχίες τους 

STOP στον αντιδημοκρατικό κατήφορο
της Φυσικής Ηγεσίας



ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 9Νοέμβριος 2018 ΝέαΑστυνομία

Υπόμνημα με την κατηγορηματική θέση
της Ομοσπονδίας για τις επιχειρούμενες
διώξεις, υπέβαλε το προεδρείο στην

Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κα Όλγα ΓΕ-
ΡΟΒΑΣΙΛΗ, στην   Υφυπουργό Προστασίας
του Πολίτη κα Κατερίνα ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ καθώς
και στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ. 

Ιδού το περιεχόμενό του, το οποίο συνο-
δεύεται από όλες τις ανακοινώσεις συμπαρά-
στασης των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων της
Ομοσπονδίας, την κοινή ανακοίνωση των
Ομοσπονδιών και Ενώσεων Σωμάτων Ασφα-
λείας και Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και τις
τοποθετήσεις των πολιτικών κομμάτων που
ενημερώθηκαν από την Ομοσπονδία και δή-
λωσαν επίσης το ενδιαφέρον τους.

«Απευθυνόμαστε σε εσάς, όπως επιβάλλεται
εκ του θεσμικού μας ρόλου, προκειμένου να
σας ενημερώσουμε και να ζητήσουμε την άμε-
ση παρέμβασή σας για ένα μείζονος σημασίας
ζήτημα, που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέ-
ρες, μετά την απόφαση του Αρχηγού της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου κ. Αρι-
στείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, να διατάξει τη διε-
νέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για τα
γεγονότα που έλαβαν χώρα την 12/11/2018
στο Πρωτοδικείο Αθηνών και στο πλαίσιο αυ-
τής, να καλούνται για «εξηγήσεις» ο πρόεδρος
της Ομοσπονδίας και τέσσερα άλλα στελέχη
του συνδικαλιστικού μας κινήματος.

Όπως γνωρίζετε, την 12/11/2018, κατά τη
διάρκεια ποινικού δικαστηρίου στο οποίο είχαν
κληθεί να καταθέσουν ως μάρτυρες αστυνο-
μικοί συνάδελφοί μας, όχι μόνο αυτοί προπη-
λακίστηκαν εντός της αιθούσης, αλλά και κατά
την αποχώρησή τους δέχτηκαν ύβρεις και επι-
θέσεις με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να τραυ-
ματισθεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Παρότι υπήρχαν αστυνομικές δυνάμεις κι ενώ
υποδείχθηκαν οι δράστες και ζητήθηκε η συν-
δρομή τους για να γίνουν συλλήψεις, τούτο
δεν επιχειρήθηκε, προκαλώντας εύλογα ερω-
τηματικά τόσο στους παθόντες όσο και σε
όσους πολίτες έτυχε να είναι μάρτυρες των
επεισοδίων.

Με ανακοίνωσή μας, αμέσως μόλις γίναμε
γνώστες αυτής της κατάστασης, καταγγείλαμε
τη συνεχιζόμενη βία κατά των αστυνομικών,
την αδυναμία αποτροπής των επεισοδίων με
αποτέλεσμα το διαρκή κίνδυνο και την ανα-
σφάλεια των αστυνομικών δυνάμεων, ζητήσα-
με δε να γίνει έρευνα από το Αρχηγείο για την
όλη κατάσταση. Μάλιστα, το γεγονός έλαβε
ευρεία δημοσιότητα και στο πλαίσιο της ενη-
μέρωσης της κοινής γνώμης, διατυπώσαμε τα
εύλογα ερωτήματα και εκφράσαμε την αγωνία
μας για την επικινδυνότητα του λειτουργήμα-
τός μας.

Με έκπληξή μας όμως, λίγες ημέρες μετά,
κληθήκαμε από τη Φυσική Ηγεσία να δώσουμε
«εξηγήσεις» ωσάν να είμαστε εμείς οι εγκα-
λούμενοι και οι υπαίτιοι της βίας που υπέστη-
σαν απροστάτευτοι οι συνάδελφοί μας ενώ οι
δράστες ακόμα και σήμερα παραμένουν ασύλ-
ληπτοι.

Εκείνο δε που προκαλεί εντύπωση και υπο-
κρύπτει προφανώς σκοπιμότητες, είναι αφενός
το γεγονός ότι παραβλέπεται η ιδιότητα του
συνδικαλιστή όλων των κληθέντων συναδέλ-
φων μας και ζητείται από αυτούς να απαντή-
σουν σε ερωτήματα υπηρεσιακής υφής, αφε-
τέρου δε το ότι καλούνται όχι με βάση το άρ-
θρο 27 (Π.Δ. 120/2008 Πειθαρχικό δίκαιο
αστυνομικού προσωπικού), που αφορά διε-
νέργεια ΕΔΕ η οποία δεν συνιστά άσκηση πει-
θαρχικής δίωξης, αλλά παραδόξως με το άρ-

θρο 26, θέτοντας αυτούς στη θέση του οιονεί
κατηγορουμένου.

Κυρία Υπουργέ, Κυρία Υφυπουργέ
Η σπουδή του κ. Αρχηγού να ζητήσει «εξη-

γήσεις» από τους συνδικαλιστές για τις δηλώ-
σεις τους, αντί να μεριμνήσει, ως όφειλε και
όπως ζητήσαμε, να διερευνηθούν τα αίτια της
μη σύλληψης των δραστών, προκάλεσε κατα-
κραυγή από την πρώτη στιγμή εντός κι εκτός
Ελληνικής Αστυνομίας.

Όλες οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της Ομο-
σπονδίας, οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων
Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, τα
πολιτικά κόμματα και άλλοι φορείς, όπως
προκύπτει από τα επισυναπτόμενα έγγραφα,
καταδίκασαν την απόφαση του κ. Αρχηγού ως
απαράδεκτη προσπάθεια φίμωσης του συνδι-
καλιστικού μας κινήματος και έθεσαν το ερώ-
τημα αν όλα αυτά τελούν εν γνώσει σας, πό-
σω μάλλον αν έχουν την έγκρισή σας, δεδο-
μένου ότι πρόκειται για καταφανή καταστρα-
τήγηση των συνταγματικά κατοχυρωμένων
συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων
μας.

Όπως γνωρίζετε, το συνδικαλιστικό δικαίω-
μα στην Ελληνική Αστυνομία κατακτήθηκε με
αγώνες και γι’ αυτό μας προκαλεί κατάπληξη
το γεγονός ότι εν έτει 2018 και με κυβέρνηση
που θέλει να λέγεται αριστερή, ξαναζούμε
μαύρες σελίδες με «συγγραφέα» τον ίδιο τον
Αρχηγό του Σώματος, που σημειωτέον είχε, επί
σειρά ετών, διατελέσει και σημαίνον συνδικα-
λιστικό στέλεχος.

Επειδή εν κατακλείδι αδυνατούμε να πιστέ-
ψουμε ότι όλα αυτά έχουν την έγκρισή σας,
σας καλούμε να παρέμβετε άμεσα ώστε να
μπει τέλος σε αυτήν την απαράδεκτη και αντι-
δημοκρατική απόπειρα εκφοβισμού, φίμωσης
και παρεμπόδισης της συνδικαλιστικής μας
λειτουργίας.

Από την πλευρά μας θα ασκήσουμε όλα τα
ένδικα μέσα για την προάσπιση των συνδικα-
λιστικών μας ελευθεριών και της λειτουργίας
της Ομοσπονδίας αλλά και για την υπεράσπιση
των συμφερόντων όλων των μελών μας που
είτε βάλλονται είτε εκτίθενται στη βία απρο-
στάτευτα».

Ομοσπονδίας μας Ολόκληρο το υπόμνημα 

Τα πολιτικά κόμματα του συνταγματικού τόξου
ενημέρωσε η Ομοσπονδία μας για την απαράδε-
κτη απόφαση της Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυ-

νομίας να διατάξει ΕΔΕ και τον πειθαρχικό έλεγχο στε-
λεχών του συνδικαλιστικού μας κινήματος, του προ-
έδρου της Ομοσπονδίας συμπεριλαμβανομένου, με
αφορμή δημόσιες δηλώσεις τους για την επικινδυνό-
τητα του αστυνομικού λειτουργήματος και τις συνεχι-
ζόμενες βίαιες επιθέσεις εναντίον αστυνομικών δυνά-
μεων χωρίς να τιμωρούνται οι δράστες.

Ειδικότερα, η Ομοσπονδία μας συναντήθηκε στο ΣΥ-
ΡΙΖΑ με τη Βουλευτή κα Γιώτα ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ, στη Νέα
Δημοκρατία με τον Τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη
κ. Μάξιμο ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟ, στο Κίνημα Αλλαγής με τη
Βουλευτή κα Εύη ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, στο ΚΚΕ με
το Βουλευτή κ. Χρήστο ΚΑΤΣΙΩΤΗ, στους Ανεξάρτη-
τους Έλληνες με το Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο ΚΑΤΣΙ-
ΚΗ, στο ΠΟΤΑΜΙ με το Βουλευτή κ. Γεώργιο ΜΑΥΡΩΤΑ
και στην Ένωση Κεντρώων με το Διευθυντή της Κοι-
νοβουλευτικής Ομάδας κ. Βασίλειο Σ. ΣΠΥΡΟΥ.

Στα πολιτικά κόμματα τονίσαμε ότι η εξέλιξη αυτή,
συνιστά ευθεία παραβίαση των συνταγματικά κατοχυ-
ρωμένων δικαιωμάτων και ελευθεριών των αιρετών
εκπροσώπων των αστυνομικών υπαλλήλων και ως τέ-
τοια είναι αντιδημοκρατική και χρήζει αποδοκιμασίας
και απόρριψης από όλους. 

Από την πλευρά μας θα ασκήσουμε όλα τα ένδικα
μέσα για την προστασία του αναφαίρετου συνδικαλι-
στικού δικαιώματός μας, να ενημερώνουμε την κοινή
γνώμη και τα θεσμοθετημένα όργανα της πολιτείας για
τα προβλήματα των συναδέλφων και των αστυνομικών
υπηρεσιών. 

Αλίμονο αν η ηγεσία, γνωρίζοντας μάλιστα και το
συνταγματικό κώλυμα για το δικαίωμα της απεργίας
και της περιορισμένης συνδικαλιστικής μας δράσης,
επιδιώκει να μας στερήσει ακόμα και αυτό το απλό δι-
καίωμα, το δικαίωμα της ελεύθερης διατύπωσης κα-
ταγγελιών, αναφορών κ.λπ. Η προσπάθεια φίμωσης
του συνδικαλιστικού μας κινήματος έχει προκαλέσει
την κατακραυγή όλων των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων
της Ομοσπονδίας και των Ομοσπονδιών των Σωμάτων
Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες ζητούν
από την πολιτική ηγεσία και την κυβέρνηση να μην
προχωρήσει σε αυτό το αντιδημοκρατικό ατόπημα.

Οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων εξέφρασαν
την αποδοκιμασία τους στις μεθοδεύσεις του Αρχηγεί-
ου της Ελληνικής Αστυνομίας και μας διαβεβαίωσαν
ότι στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, θα φέ-
ρουν το θέμα στη Βουλή καταθέτοντας σχετικές ερω-
τήσεις προς την αρμόδια Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη κα Όλγα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ.

Ενημερώθηκαν 
τα πολιτικά κόμματα
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Τα δικά της μηνύματα έστειλε στις 25 Νοεμβρί-
ου, ανήμερα της Διεθνούς Ημέρας για την
εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, η

Γραμματεία Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ., παρουσιάζον-
τας  σε ειδική εκδήλωση, που έγινε στην Αίθουσα
«Παύλος Μπακογιάννης» του Υπουργείου Προστα-
σίας του Πολίτη, επετειακή αφίσα με κεντρικό θέμα

«Λύσε τη σιωπή σου, είμαστε δίπλα σου, Έχεις τη
δύναμη, πες ΟΧΙ στη βία».

Η αφίσα τυπώθηκε από την Ομοσπονδία με στόχο
να αναρτηθεί στα Αστυνομικά Τμήματα της Χώρας και
την εκδήλωση άνοιξαν με ομιλίες τους, εκ μέρους της
Γραμματείας Γυναικών, η κα ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μα-
ρία και κα ΓΚΙΟΥΖΕΛΗ Ελένη, καθώς και ο πρόεδρος
της Ομοσπονδίας κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόρης.

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους ομιλητές
ΚΟΥΒΕΛΑ Φωτεινή, Γενική γραμματέα ισότητας των
φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών, ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ
Αντωνία, επιστημονική επόπτρια των δομών, εκ-
πρόσωπο του ΚΕΘΙ,  ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗ Παγώνα, ψυ-
χολόγο και ΤΣΙΓΚΡΗ Άγγελο, εγκληματολόγο.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι
κ.κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Δημήτρης, Γραμματέας Δη-
μόσιας Τάξης,  Προϊστάμενος Επιτελείου ΑΕΑ, ΔΑ-
ΣΚΑΛΑΚΗΣ Ανδρέας, Αντιστράτηγος, ΛΑΔΟΜΕΝΟΣ
Μιχαήλ,  Ταξίαρχος, Διευθυντής Κλάδου Διοικητι-
κής Υποστήριξης και Ανθρωπίνου Δυναμικού του
ΑΕΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Σοφία, Ταξίαρχος, Διευ-
θυντής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ΑΕΑ, ΔΡΙΤΣΑΣ Θε-
όδωρος, πρώην υπουργός, βουλευτής Πειραιά  και
υπεύθυνος Σωμάτων Ασφαλείας του ΣΥΡΙΖΑ, ΚΑ-
ΦΑΝΤΑΡΗ Χαρούλα, βουλευτής Αθηνών του ΣΥΡΙ-

ΖΑ και αντιπρόεδρος του δ.σ. του Πολιτικού συνδέ-
σμου γυναικών, ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ Μαρία γραμματέας για
θέματα γυναικών της Νέας Δημοκρατίας, ΧΡΙΣΤΟ-
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Εύη, βουλευτής Αττικής ΚΙΝΑΛ,  ΑΝ-
ΘΟΠΟΥΛΟΣ Στάθης, γραμματέας Προστασίας του
Πολίτη των ΑΝΕΛ,  ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ Κική, πρόεδρος
του δ.σ. του Ευρωπαϊκού δικτύου κατά της βίας,
ψυχολόγος, ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Αντωνία μέλος του δ.σ. του
ευρωπαϊκού δικτύου κατά της βίας, ψυχολόγος,
ΚΑΛΑΝΤΖΗ Σπυριδούλα, κοινή διοικήτρια ψυχια-
τρικού νοσοκομείου Αττικής, ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Ευαγ-
γελία προϊσταμένη ψυχιατρικού προσωπικού ΨΝΑ,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ Έλλη, επιστημονική συνεργάτης του
ΚΕΜΕΑ,ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ Δημήτρης από το ΚΕΜΕΑ, ΚΑ-
ΝΑΒΟΥ Ιωάννα, μέλος συντονιστικού τμήματος φε-
μινιστικού /φύλου του ΣΥΡΙΖΑ, ΤΣΑΓΡΗ Αλεξάνδρα,
ειδική σε θέματα ένταξης των ΡΟΜΑ, ΚΑΡΑΠΑΤΑ-
ΚΗΣ Ιωάννης, πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος της
IPA, εκπρόσωποι Πρωτοβαθμίων Ενώσεων της
Π.Ο.ΑΣ.Υ., συνάδελφοι και συναδέλφισσες.

Κοινή συνισταμένη όλων των τοποθετήσεων, η
δυναμική που αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια η
Γραμματεία Γυναικών, αναδεικνύοντας τον κοινω-
νικό ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και του
συνδικαλιστικού μας κινήματος το οποίο με την

εξωστρεφή του δράση προάγει τα συμφέροντα όλων
των συναδέλφων και των συναδελφισσών, θέτοντας
ως προτεραιότητά του και την αντιμετώπιση κοινω-
νικών θεμάτων –ταμπού για το αστυνομικό σώμα
και την ελληνική κοινωνία. Η αφίσα μπορεί να είναι
λιτή, αλλά εκπέμπει σαφή μηνύματα σε πολλούς
αποδέκτες και έχει διπλό στόχο: να συμβάλλει στην
εξάλειψη αρνητικών στερεοτύπων για την αστυνομία
και από την άλλη, να ωθήσει τις γυναίκες – θύματα
στο να λύσουν τη σιωπή τους και να εμπιστευτούν
τις κρατικές δομές που λειτουργούν στη χώρα για
την υπεράσπισή τους.

Χωρίς κραυγές, με επαγγελματισμό, γνώση και
ενημέρωση, η Ελληνική Αστυνομία αποτελεί αναπό-
σπαστο κομμάτι μιας ολιστικής προσέγγισης του
φαινομένου και για να είναι πιο αποτελεσματική, η
ελληνική πολιτεία οφείλει να της παρέχει τα ανα-
γκαία μέσα και εφόδια στον τομέα της εκπαίδευσης,
της πληρότητας των αστυνομικών δομών και των
συνεργασιών της με τους άλλους συναρμόδιους
φορείς ώστε να παγιωθεί μια σχέση εμπιστοσύνης
μεταξύ ΕΛ.ΑΣ. και πολιτών, που θα ανοίγει εν τέλει
το δρόμο τόσο της σιωπής των θυμάτων όσο και
αυτόν της τιμωρίας των φορέων της απεχθούς βίας
κατά των γυναικών.

«Λύσε τη σιωπή σου, είμαστε δίπλα σου. 
Έχεις τη δύναμη, πες ΟΧΙ στη βία»!

Η Ομοσπονδία θα διακινήσει αφίσα στα Αστυνομικά Τμήματα 
συμμετέχοντας στην καμπάνια για την αντιμετώπιση της βίας με θύματα τις γυναίκες

Σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση της
Γραμματείας Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ. η οποία
είχε και την ιδέα για την πραγματοποίησή της,

με σκοπό την ευαισθητοποίηση της Ελληνικής Αστυ-
νομίας στο θέμα που μας απασχολεί.

Η σημερινή μέρα, καθιερώθηκε το 1991 από τη
Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ως Διεθνής Ημέρα για
την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, δείχνον-
τας έτσι το μέγεθος του προβλήματος που υπάρχει
σε όλο τον κόσμο, σε πλούσιες και φτωχές χώρες.
Είναι ένα πρόβλημα με παγκόσμια διάσταση πλέον
και προκαλεί εντύπωση διότι η βία αυτής της μορφής
δεν κάνει διακρίσεις. Θα μας μιλήσουν για αυτό ει-
δικότερα και οι ομιλητές, τους οποίους θέλω να ευ-
χαριστήσω που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή
μας και είναι εδώ μαζί μας.

Το μήνυμα που στέλνουμε, μέσω και της αφίσας
που τυπώσαμε και θα διανεμηθεί στις Υπηρεσίες, εί-
ναι ξεκάθαρο: «Λύσε τη σιωπή σου είμαστε δίπλα

σου». Το σύνθημα «χτυπά» στην καρδιά του προ-
βλήματος. Θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τόσο τη
συναδέλφισσα που πιθανόν είναι και η ίδια θύμα
κακοποίησης, όσο και όλους τους αστυνομικούς
που ενδεχομένως κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας
τους θα κληθούν να χειριστούν τέτοιες υποθέσεις.

Το θέμα μας είχε απασχολήσει και πέρυσι, στο
πλαίσιο της 3ης συνδιάσκεψης γυναικών της
Π.Ο.ΑΣ.Υ., που είχε γίνει εδώ στον ίδιο χώρο. Τότε,
είχαν ακουστεί πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις και
η ηγεσία είχε δεσμευτεί για κάποια πράγματα. Ενί-
σχυση των αρμοδίων αστυνομικών υπηρεσιών,
διαρκής εκπαίδευση των στελεχών, καθιέρωση μα-
θήματος στις Σχολές και άλλα. Θα δούμε τι έγινε από
όλα αυτά.

Εμείς από την πλευρά μας, τόσο το ΔΣ της Ομο-
σπονδίας, όσο και η Γραμματεία Γυναικών, σε συ-
νεργασία και με τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις θα συ-
νεχίσουμε να αναδεικνύουμε τα προβλήματα του

αστυνομικού προσωπικού με τέτοιες δράσεις. Επί-
σης, στο μέτρο του δυνατού αυτές τις δράσεις θα
τις προβάλλουμε και προς τα έξω γιατί δεν είμαστε
μια συντεχνία. Ζούμε και εργαζόμαστε μέσα στην
κοινωνία, λειτουργία για την κοινωνία και τα κοινω-
νικά προβλήματα οφείλουμε να τα αντιμετωπίζουμε
χωρίς ταμπού και ιδεοληψίες.

Τα αίτια της βίας κατά των γυναικών είναι ένα τε-
ράστιο κεφάλαιο, ελπίζω και γι’ αυτά να μας μιλή-
σουν οι καλεσμένοι μας.

O όρος «βία κατά των γυναικών» περιλαμβάνει
κάθε πράξη βίας που στηρίζεται στο φύλο και έχει
ως αποτέλεσμα ή είναι δυνατό να έχει ως αποτέλε-
σμα, τη σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη
ή πόνο για τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των
απειλών τέτοιων πράξεων, τον εξαναγκασμό ή την
αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας είτε αυτό προ-
κύπτει στην δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή.

Με αντιπροσωπεύει μία πολιτική μορφή του αι-

ώνα, που βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης και ήταν
πρώην γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, ο Κόφι Ανάν,
ο οποίος είπε ότι η βία κατά των γυναικών είναι η
πιο ντροπιαστική παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμά-
των και ίσως η πλέον διαβρωτική. Δε γνωρίζει όρια
γεωγραφικά, πολιτισμικά και σχετικά με τον πλούτο.
Για όσο συνεχίζεται, δε μπορούμε να μιλάμε για αλη-
θινή πρόοδο προς την ισότητα, την ανάπτυξη και την
ειρήνη.

Το πρόβλημα, επομένως είναι τεράστιο, έχει πολ-
λές διαστάσεις και πρέπει και η Ελληνική Αστυνομία
να συμβάλει ακόμα περισσότερο στην αντιμετώπισή
του.

Τέλος, θέλω να συγχαρώ δημοσίως τη Γραμματεία
Γυναικών που με αφορμή και τη σημερινή παγκό-
σμια ημέρα, αποδεικνύει ότι η Ελληνίδα Αστυνομικός
έχει ευαισθησίες, διαθέτει αρετή και τόλμη να πολε-
μήσει μια μάστιγα που δεν μας τιμά ως ανθρώπους
που ζούμε υποτίθεται στην πολιτισμένη Δύση.

Η αφίσα «χτυπά» στην καρδιά του προβλήματος
«Να ευαισθητοποιήσουμε τόσο τη συναδέλφισσα που πιθανόν είναι και η ίδια θύμα κακοποίησης, όσο και όλους τους
αστυνομικούς που ενδεχομένως κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους θα κληθούν να χειριστούν τέτοιες υποθέσεις»,

τόνισε ο πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρης Γερακαράκος
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Σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα δράση της
Γενικής Γραμματείας Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
που αφορά τη βία κατά των γυναικών. Η ση-

μερινή μας συνάντηση είναι η συνέχεια μιας προ-
ηγούμενης στην ίδια αίθουσα στις 19.3.2018. Η ΓΓ
ανέλαβε την πρωτοβουλία και έφερε τους συναρμό-
διους φορείς και την ηγεσία της αστυνομίας στο ίδιο
τραπέζι εργασίας. Ειπώθηκαν αλήθειες και από τις
δύο πλευρές για τις αδυναμίες και τα λάθη στην αν-
τιμετώπιση του προβλήματος και χαράχτηκαν κοινοί
δρόμοι πορείας και διαλόγου. Προκαλέσαμε σχετική
διαταγή του αρχηγείου προς τα Αστυνομικά τμήματα
όπου μνημονεύονται οι υπηρεσιακές ενέργειες που
έπρεπε να ακολουθούνται δικονομικά και συμβου-
λευτικά από το αστυνομικό προσωπικό.

Σήμερα, αποτινάσουμε την όποια εσωστρέφεια. Σή-
μερα είμαστε πάλι εδώ καταδικάζοντας κάθε μορφή
βίας από όπου κι αν προέρχεται. Σήμερα παγκόσμια
ημέρα, αφιερωμένη στην εξάλειψη της βίας κατά των

γυναικών δεν μπορούσαμε να λείπουμε από εδώ. Τι
εννοούμε όμως με τον όρο βία; Σύμφωνα με τη δια-
κήρυξη των Ηνωμένων εθνών, άρθρο 1, κάθε βίαιη
πράξη που βασίζεται στο φύλο και έχει σαν αποτέλε-
σμα τη σωματική σεξουαλική και ψυχολογική βλάβη,
η δυστυχία για τις γυναίκες συμπεριλαμβανομένων
και των απειλών για βίαιες πράξεις εξαναγκασμού, η
αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας ανεξάρτητα εάν η
βία συμβαίνει στη δημόσια ή την ιδιωτική ζωή.

Μία στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί σωματική ή
σεξουαλική κακοποίηση κατά τη διάρκεια της ζωής
της κυρίως από μέλος της οικογένειας. Ενδοοικο-
γενειακή βία. 25% των γυναικών και 7,6% των αν-
δρών. 2% των γυναικών ζητούν βοήθεια. 98% υπο-
μένει χωρίς να αντιδρά. Οι 7 στις 10 γυναίκες είναι
δημόσιας εκπαίδευσης, τεχνολογικής εκπαίδευσης,
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Και εδώ θέλω να
σταθώ λίγο. Οι γιαγιάδες, οι μανάδες, οι γυναίκες
μιας άλλης εποχής, υποθέτει κανείς ότι ανεχόντου-

σαν αγόγγυστα τη βία μέσα στην οικογένεια λόγω
του προξενιού. Που έβαζε δύο ξένους ανθρώπους
κάτω από την ίδια στέγη λόγω της φτώχειας, της
πείνας, της ανέχειας, της χειραγώγησης, της αμορ-
φωσιάς...

Σήμερα 7 στις 10 γυναίκες μορφωμένες οικονο-
μικά ανεξάρτητες, χειραφετημένες, είναι θύματα της
ίδιας βίας.

Ο ρόλος του αστυνομικού. Πρώτα πρώτα θα πρέ-
πει να καταδικάζει τη χρήση βίας και έπειτα να είναι
αντικειμενικός, προστατεύοντας το θύμα και κατευ-
θύνοντας το στις σωστές περαιτέρω ενέργειες. Ο
αστυνομικός δεν είναι εκεί για να δίνει λύσεις ούτε
είναι  ψυχολόγος...

Η αφίσα φτιάχτηκε κυριολεκτικά από εμάς και θα
αναρτηθεί σε όλα τα Αστυνομικά τμήματα. Είναι λιτή,
ντυμένη με τα κατάλληλα χρώματα, αναγνωρίσιμη
από τα θύματα. Βλέπουμε το θυμό και τον πόνο. Δη-
λώνουμε όμως παρούσες. Εμείς, η γενική γραμμα-

τεία γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ. Προστακτικά, προτρέ-
πουμε το θύμα να λύσει τη σιωπή του και να βάλει
ένα τέλος στη βία καλώντας το 100 ή τη γραμμή
SOS 15900 της γραμματείας ισότητας. Δεν θα σας
κουράσω όμως άλλο, θα αφήσω τους ειδικούς αλλά
και την αφίσα να σας μιλήσουν.

Η γυναίκα από το μηδέν μπορεί να δημιουργήσει
το παν (Ντοστογιέφσκι).

«Σήμερα, αποτινάσουμε την όποια εσωστρέφεια»
Η Γραμματέας της Γραμματείας Γυναικών κα Μαρία Γιαννακοπούλου τόνισε ότι η Γραμματεία 

δεν θα μπορούσε να είναι απούσα από τον αγώνα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

Κύριε υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, κύριε Γενικέ
Γραμματέα Προστασίας του Πολίτη, κυρία
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας ισότητας

των φύλων, κύριε επιτελάρχη, κυρία Ταξίαρχε, κύριε
κλαδάρχα, εκπρόσωποι φορέων, αγαπητοί προσκε-
κλημένοι κυρίες και κύριοι,

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε διότι με την
παρουσία σας κοσμείτε την εκδήλωσή μας και απο-
δεικνύετε εμπράκτως την ευαισθητοποίησή σας σ’
ένα φαινόμενο που τείνει να γίνει μάστιγα. Αυτό της
βίας κατά των γυναικών. Με αφορμή την σημερινή
μέρα που παγκοσμίως είναι αφιερωμένη στην εξά-
λειψη της βίας κατά των γυναικών, η Γραμματεία Γυ-
ναικών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών
υπαλλήλων θα ήθελε να αναδείξει τη σπουδαιότητα
του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η αστυνομία,
τόσο ως όργανο της εκτελεστικής εξουσίας όσο και
ως μέλος του κοινωνικού συνόλου προς την κατεύ-
θυνση εξάλειψης αυτού του φαινομένου.

Κανείς δεν μπορεί να μείνει ασυγκίνητος μπροστά
στο φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών, τα στα-
τιστικά του οποίου καταδεικνύουν με σαφήνεια τις
τρομακτικές διαστάσεις που έχει πάρει. Σύμφωνα με
σχετική έκθεση του οργανισμού θεμελιωδών δι-
καιωμάτων της Ευρωπαϊκής ένωσης 1 στις 10 γυ-
ναίκες στην Ευρώπη έχει υποστεί κάποια μορφή έμ-
φυλης βίας από την ηλικία των 15 ετών και πάνω.

Συγκεκριμένα 1 στις 20 έχει πέσει θύμα βιασμού,
ενώ 1 στις 5 έχει υποστεί σωματική ή και σεξουαλική

βία από νυν ή τέως σύντροφο. Αντίστοιχα τα ποσο-
στά στην Ελλάδα ομολογούν ότι το 25% των γυναι-
κών έχουν υποστεί σωματική ή και σεξουαλική βία
από νυν ή τέως σύντροφο ή από άλλο πρόσωπο
όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή
Ένωση αγγίζει το 33%.

Ωστόσο μόλις το 14% των γυναικών καταγγέλλει
το πιο σοβαρό περιστατικό βίας, από στενό σύντρο-
φο, ενώ το 13% το πιο σοβαρό περιστατικό βίας από
μη σύντροφο. Όπως καταλαβαίνουμε το φαινόμενο
της βίας κατά των γυναικών δεν γνωρίζει κοινωνικές
τάξεις και μορφωτικά επίπεδα. Ούτε αποτελεί φαινό-
μενο μιας άλλης εποχής. Είναι σημερινό και το βιώ-
νουν πολλές γυναίκες σε καθημερινή βάση. Ως
Γραμματεία Γυναικών δεν μπορούσαμε να γυρίσουμε
την πλάτη σ' ένα τόσο σοβαρό κοινωνικό ζήτημα. Για
το λόγο αυτό πριν μερικούς μήνες στα πλαίσια του
εορτασμού της ημέρας της γυναίκας διοργανώσαμε,
υπό την αιγίδα της ΠΟΑΣΥ σ' αυτήν εδώ την αίθουσα
μία συνάντηση μεταξύ θεσμών και αστυνομίας, με
σκοπό την ανάλυση του φαινομένου και τους τρό-
πους περιστολής του διαμέσου της αστυνομίας.

Ας μη γελιόμαστε. Ο ρόλος της αστυνομίας στην
καταπολέμηση αυτού του φαινομένου είναι καταλυ-
τικός. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλές φορές ο
αστυνομικός μπορεί να κληθεί προκειμένου να επι-
ληφθεί ενός συμβάντος ενδοοικογενειακής βίας ως
πλήρωμα περιπολικού ή αντίστοιχα να χειριστεί μία
υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, δικονομικά ως

αξιωματικός υπηρεσίας. Πάντοτε οι συνάδελφοι που
επιλαμβάνονται ενός τέτοιου περιστατικού θα πρέπει
να λειτουργούν με διακριτικότητα, δείχνοντας τον
προσήκοντα σεβασμό στο θύμα και την απαραίτητη
εχεμύθεια αποφεύγοντας με αυτό τον τρόπο τη δευ-
τερογενή θυματοποίησή του.

Δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνούν ότι πρόκειται για
ένα αυτεπάγγελτα διωκόμενο αδίκημα για το οποίο
δεν απαιτείται η κατάθεση παραβόλου. Θα πρέπει
πάντοτε να μεριμνούν για την ιατροδικαστική εξέτα-
ση του θύματος και για την τήρηση όλων εκείνων
των διαδικασιών που προβλέπονται στον κώδικα
ποινικής δικονομίας, ενημερώνοντας παράλληλα τον
αρμόδιο εισαγγελέα όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Αν το θύμα είναι ανήλικο θα πρέπει όλες οι πα-
ραπάνω ενέργειες να γίνονται πάντοτε με γνώμονα
το συμφέρον του παιδιού. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις
εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας η εξέ-
ταση του ανήλικου θα πρέπει να γίνεται πάντα πα-
ρουσία παιδοψυχολόγου ή παιδοψυχιάτρου.

Τέλος θα πρέπει να γνωστοποιούν στο θύμα την
ύπαρξη υποστηρικτικών υπηρεσιών στις οποίες μπο-
ρεί να απευθυνθεί για να λάβει ψυχοκοινωνική στή-
ριξη και νομική συμβουλευτική.

Ο επαγγελματισμός, η ευαισθητοποίηση και η μηδε-
νική ανοχή επί του θέματος είναι τα μόνα όπλα για την
καταπολέμηση του φαινομένου της βίας κατά των γυ-
ναικών. Η έμφυλη βία, ακόμη και στις μέρες μας, απο-
τελεί ένα τεράστιο ταμπού, που δυστυχώς δεν στιγμα-

τίζει το δράστη, αλλά τη γυναίκα που την υφίσταται.
Η καταπολέμηση στερεοτύπων έμφυλων αντιλή-

ψεων και συμπεριφορών και η διαμόρφωση μιας
συλλογικής κουλτούρας μηδενικής ανοχής στην έμ-
φυλη βία είναι ένας στόχος που πρέπει να τον πε-
τύχουμε όλοι μαζί.

Καμιά γυναίκα που υφίσταται οποιασδήποτε μορ-
φής βία, δε θα πρέπει να νιώθει ως θύμα αλλά ως
δεκτής μιας παρεκκλίνουσας και παράνομης συμ-
περιφοράς. Μόνο τότε γυναίκα που γίνεται δέκτης
τέτοιων συμπεριφορών δε θα νιώθει μόνη, δε θα
νιώθει αδύναμη και θα βρει τη δύναμη να ορθώσει
το ανάστημά της και να αντιδράσει στις φράσεις:

«Σταμάτα ρε να κλαις. Κάτω τα μάτια σου, έχω πει.
Εγώ είμαι ο άντρας εδώ μέσα. Εγώ κάνω κουμάντο.
Νομίζεις εγώ δεν υποφέρω; Νομίζεις εγώ δε σ’ αγα-
πάω; Για το καλό σου το κάνω. Γιατί εσύ δεν ξέρεις.
Είσαι χαζή.»

Η έμφυλη βία αποτελεί ένα τεράστιο ταμπού ακόμα και σήμερα!
Η Αναπληρωτής Γραμματέας της Γραμματείας Γυναικών κα Ελένη Γκιουζέλη τόνισε ότι η καταπολέμηση στερεοτύπων

έμφυλων αντιλήψεων και συμπεριφορών είναι ένας στόχος που πρέπει να τον πετύχουμε όλοι μαζί



ΚΙΛΚΙΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΣ12 ΝέαΑστυνομία Νοέμβριος 2018

Με την ανάληψη των νέων σας καθηκόντων
ως Προέδρου της Δ.Ε.Α.Β. μιλήστε μας για
την συλλογική λειτουργία της Επιτροπής,
εάν υπάρχουν προβλήματα και πως αντιμε-
τωπίζονται αυτά;
Θα έλεγα ότι η λειτουργία της Διαρκούς Επιτρο-
πής Αντιμετώπισης της Βίας, είναι υποδειγματική
και χωρίς προβλήματα. Κάθε φορά, τα μέλη της
συμμετέχουν και τοποθετούνται με άνεση και
εξαντλητικά στα ζητήματα, ενώ συνήθως επι-
διώκεται, όχι μόνον η σύνθεση των απόψεων
αλλά, ει δυνατόν, η ομοφωνία. 

Ποια η συνεργασία σας με την Κυβέρνηση
και ειδικότερα με το Υπουργείο Αθλητισμού,
με δεδομένο ότι η επιτροπή αποτελεί το επί-
σημο όργανο του Πολιτείας επί θεμάτων
αθλητικής βίας;
Από την μικρή μέχρι σήμερα θητεία μου, διαπι-
στώνω καθημερινά την ολόπλευρη στήριξη της
επιτροπής από τον υφυπουργό, κ. Βασιλειάδη,
ο οποίος και δέχεται, απ’ την άλλη, τις σχετικές
μας εισηγήσεις. Στο σημείο αυτό, να επισημάνω,
τόσο την πολύτιμη συμμετοχή του στις εργασίες
της Δ.Ε.Α.Β., του έμπειρου Αναπληρωτή μου,
του κ. Ζήση Μπέλλου, όσο και της ακούραστης
Γραμματείας της. 

Στην ενεστώσα επιτροπή συμμετέχει και η
Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υ -
παλλήλων δια του εκπροσώπου της. Πώς
βλέπετε αυτή τη συμμετοχή του συνδικαλι-
στικού κινήματος των αστυνομικών, οι οποί-
οι κατά κόρον και διαχρονικά εισπράττουν
την βία των «φιλάθλων» στους αθλητικούς
χώρους;
Πολύ σωστά επισημαίνετε το πρόβλημα. Νομίζω
πως έχει έλθει η ώρα να αποδεσμευθεί η Αστυ-
νομία από την εντός των γηπέδων παρουσία της
και να περιοριστεί σε λήψη μέτρων τάξης εκτός
αθλητικών εγκαταστάσεων και μόνον. Πρόκειται
για μια θέση του αστυνομικού συνδικαλιστικού
κινήματος, που ωστόσο, η υιοθέτησή της προ-
ϋποθέτει την επιτυχή αντικατάσταση της αστυ-
νομικής παρουσίας από άλλους επιτηρητές. 

Στην πολύχρονη λειτουργία της επιτροπής,
πείτε μας ποιά είναι τα σημαντικότερα απο-
τελέσματα των εργασιών της. Τι θετικά μέτρα
προτείνατε και βρήκαν αυτά ανταπόκριση;
Δεν μπορώ, λόγω του πολύ λίγου χρόνου συμ-
μετοχής μου (από τον Αύγουστο 2018) στην
επιτροπή, να έχω πλήρη γνώση και εποπτεία των
πεπραγμένων της, από ιδρύσεώς της. Ωστόσο,
μπορώ να σημειώσω πως η παρουσία της επι-
τροπής και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της,
μάλλον θετικά έχουν μέχρι τώρα επιδράσει (ει-
σηγήσεις απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων,

πώλησης εισιτηρίων κ.α.), προς την κατεύθυνση
του ελέγχου της βίας στους αθλητικούς χώρους
και με τελικό στόχο, την πλήρη εξάλειψή της. 

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. έχει αναδείξει μέσα από διαλέ-
ξεις και ημερίδες το μείζον και ακανθώδες
θέμα της αθλητικής βίας που απασχολεί όλη
την αθλητική κοινότητα και την Ελληνική
κοινωνία. Πώς κρίνετε αυτές τις πρωτοβου-
λίες;
Δεν θα μπορούσε να έχει μείνει απαρατήρητη

για την επιτροπή αυτή η δραστηριότητα, πολύ
περισσότερο που το μέλος της, ο κ. Θανάσης
Αθανασόπουλος, με την σεμνή του παρουσία,
μας ενημερώνει γι’ αυτές αδιαλείπτως. Κάθε τέ-
τοια πρωτοβουλία δεν μπορεί, παρά να έχει θε-
τικές επιρροές. Και δεν πρέπει να σταματήσου-
με, όλοι μας, να πολλαπλασιάζουμε τέτοιες
πρωτοβουλίες και δράσεις, αφού μόνον έτσι
μπορεί και είναι θεμιτό να καταπολεμάται η
οποιαδήποτε (και αυτή, στους αθλητικούς χώ-
ρους) βία, σε μια δημοκρατική και ευρωπαϊκή
χώρα.  

Ποιος είναι ο απόηχος του συνδικαλισμού
των αστυνομικών συνολικά στις μέρες μας
για διάφορα κοινωνικά θέματα; 
Γενικά μιλώντας, η γνώμη μου, όχι μόνον για
τον συνδικαλισμό αλλά και για κάθε κοινωνική
δραστηριότητα που φέρνει τους ανθρώπους
κοντά τον ένα με τον άλλον και συμβάλλει στην
διαμόρφωση συλλογικής άποψης και επίλυση
κλαδικών ζητημάτων, είναι και πάντα ήταν, θε-
τική. Αλλά, με την απαραίτητη και αναγκαία
προϋπόθεση, (και για να έχει εξάλλου ο συνδι-
καλισμός και την στήριξη της κοινωνίας), ότι η
άσκηση του συνδικαλισμού, θα συμπλέει με το
κοινό περί δικαίου αίσθημα και όχι μόνον δεν
θα αποστασιοποιείται απ’ αυτό (όπως αρκετές
φορές τούτο έχει συμβεί και όχι μόνον με συν-
δικαλιστές αστυνομικούς) αλλά και δεν θα δη-
μιουργεί την εικόνα φανατικών και αδιάλλακτων
μαχητών μιας περίκλειστης «κάστας», αδιάφο-
ρης για τα αισθήματα της κοινωνίας και του λα-
ού και αποκομμένης απ’ αυτόν. Μ’ αυτήν την
προϋπόθεση, επομένως, θετική εξέλιξη αναμέ-
νεται να είναι και ο συνδικαλισμός των στρα-
τιωτικών. 

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χίου
απευθύνθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδι-
κών Χίου για την κατάσταση που επικρατεί

στα αστυνομικά κρατητήρια. Όπως επισημαίνει, οι
αστυνομικοί του ΑΤ Χίου κατά τη μεταφορά των
κρατουμένων έπειτα από εισαγγελική εντολή στο
Κατάστημα κράτησης Χίου, συναντούν κατά κανό-
να την άρνηση του διευθυντή του να τους παρα-
λάβει, λόγω πληρότητας, καθιστώντας έτσι τις ει-
σαγγελικές εντολές ανεκτέλεστες. Επειδή οι αστυ-
νομικοί δεν έχουν προφανώς το ίδιο δικαίωμα άρ-
νησης παραλαβής λόγω πληρότητας των αστυνο-

μικών κρατητηρίων, οι κρατούμενοι παραμένουν
για μεγάλα χρονικά διαστήματα στα αστυνομικά
κρατητήρια. Οι υποδομές δεν είναι κατάλληλες για
μακρά παραμονή κρατουμένων, γεγονός απολύτως
εύλογο, δεδομένου του σκοπού αυτών, που δεν εί-
ναι άλλος από την κράτηση ατόμων για μικρά χρο-
νικά διαστήματα. Με αυτήν την πρακτική, κατα-
στρατηγούνται συστηματικά τα προεδρικά διατάγ-
ματα που αφορούν την προστασία της Ασφάλειας
και της υγείας των αστυνομικών. Τέλος επισημαί-
νεται ότι υπάρχει και ο κίνδυνος μιας ομαδικής αν-
τίδρασης ή μιας απόδρασης κρατουμένων.

ΧΙΟΣ

Υπερπληρότητα κρατουμένων 
με κινδύνους

Ήρθε η ώρα 
να αποδεσμευθεί 

η Αστυνομία από την
εντός των γηπέδων

παρουσία της
Αποκλειστική συνέντευξη στη Νέα Αστυνομία 

του προέδρου της ΔΕΑΒ κ. Παντελή Αγγελόπουλου

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κιλ-
κίς καταγγέλλει ότι αλλοδαπός με ενερ-
γή φυματίωση συνελήφθη από Αστυνο-

μικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου
Ευζώνων και στην συνέχεια κρατήθηκε στα
κρατητήρια του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης
Παιονίας για εννέα (9) ημέρες χωρίς να λη-
φθούν τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.

Σε αυτό το χρονικό διάστημα από την στιγμή
της σύλληψης ως την μεταφορά του στο Νο-
σοκομείο ήρθαν σε επαφή μαζί του περισσότε-
ροι από πενήντα Αστυνομικοί και περισσότεροι
από είκοσι συγκρατούμενοι του. 

Μεταφέρθηκε μετά από διαταγές με όχημα
περιπολίας τουλάχιστον τέσσερις φορές και όχι
με ειδικά διαμορφωμένο όχημα μεταγωγών λό-
γω έλλειψης, για αποτυπώματα, εξετάσεις σε
νοσοκομεία σε αποστάσεις διάρκειας τουλάχι-
στον μίας ώρας, βρισκόμενοι οι Αστυνομικοί σε
άμεση επαφή μαζί του.

Το σωματείο καταγγέλλει ότι η ηγεσία ως
τώρα έχει αρκεστεί στην έκδοση διαταγών για
την εξάπλωση των μεταδοτικών νοσημάτων αλ-
λά χωρίς να χορηγήσει στο Αστυνομικό προ-
σωπικό γάντια, μάσκες και αντισηπτικά, θέτον-
τας για ακόμη μια φορά σε κίνδυνο το Αστυ-

νομικό προσωπικό. Σήμερα καλούνται όλοι οι
Αστυνομικοί που ήρθαν σε επαφή με τον φορέα
της φυματίωσης να προβούν σε εξετάσεις με
δική τους πρωτοβουλία, όταν η Υπηρεσία ομα-
δικά εξέθεσε σε κίνδυνο τους εργαζόμενους
Αστυνομικούς, από δικές της παραλείψεις.

Το σωματείο ζήτησε επίσης να απαντηθούν
από το Αρχηγείο ερωτήματα σχετικά με την
αναδρομική ισχύ του επιδόματος εξομάλυνσης
διαζευγμένων:

α) Αν οι διατάξεις του άρθρου 127 του
ν.4472/2017 έχουν τροποποιηθεί αναφορικά
με τη χορήγηση του προσαυξημένου κατά εκα-
τόν δεκαπέντε (115) ευρώ επιδόματος ιδιαίτε-
ρων συνθηκών εργασίας επιδόματος στα στε-
λέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που έχουν τέ-
κνα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις χορή-
γησης της οικογενειακής παροχής του άρθρου
15 του ν.4354/2015 (Α’ 176).

β) Αν οι προαναφερόμενες διατάξεις εφαρ-
μόστηκαν αναδρομικά από 01-01-2017 σε
όλα τα στελέχη του Σώματος (έγγαμα, άγαμα,
διαζευγμένα κ.λπ.), τα οποία έχουν τέκνα που
πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της ως
άνω οικογενειακής παροχής.

Καταγγελία για αλλοδαπό 
με φυματίωση

ΛΑΚΩΝΙΑ

Ζητούν την εξόφληση
υπομνημάτων παρελθόντων ετών

Στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι-
στράτηγο κ. Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ,
απέστειλε η Ομοσπονδία σχετικό έγγραφο

της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λακωνίας
αναφορικά με την εξόφληση υπομνημάτων παρελ-
θόντων ετών. Όπως τονίζει η Ένωση, «τις τελευ-
ταίες ημέρες τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
έχουν δεχθεί μεγάλο αριθμό παραπόνων για τη μη
εξόφληση υπομνημάτων προηγούμενων ετών και
συγκεκριμένα για τα έτη 2016, 2017 και το τρέχον
έτος. Υπομνήματα για τα οποία έχουν προκαταβάλ-
λει χρήματα για τις μετακινήσεις τους και διαμονή
τους [παρουσία σε δικαστήρια  Αθήνα , Ναύπλιο,

Καλαμάτα και όχι μόνο] από το πενιχρό εισόδημα
τους, στερώντας τα από τις οικογένειες τους. Από
ενημέρωση που είχαμε πολλά εξ αυτών παραμέ-
νουν στα αρμόδια γραφεία διαχείρισης, καθόσον
οι υπηρεσίες αυτές δεν έχουν τα απαιτούμενα χρή-
ματα για να καλύψουν τις κρατήσεις οι οποίες πρέ-
πει να προπληρωθούν. 

Κύριε  Αρχηγέ. Επιβάλλεται άμεσα η παρέμβασή
σας ώστε να βρεθεί λύση, προκειμένου να ξεκινή-
σει σταδιακά η εξόφληση των υπομνημάτων οδοι-
πορικών εξόδων που είναι σε εκκρεμότητα, που θα
ανακουφίσουν οικονομικά το αστυνομικό προσω-
πικό και τις οικογένειές τους».



ΛΕΥΚΑΔΑ

ΧΑΝΙΑ
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Στα πλαίσια των συνεχών επισκέψεων της
Ένωσης Αθηνών στις καθ’ ύλην αρμόδιες
Υπηρεσίες για την ενημέρωση των συναδέλ-

φων σε ερωτήματα που μας απευθύνουν, αντιπρο-
σωπεία της Ένωσης αποτελούμενη από τους Αντι-
προέδρους, κ.κ. ΧΡΥΣΑΦΗ Γρηγόριο και ΧΥΤΑ
Κωνσταντίνο, παρουσία και του Ταμία της
Π.Ο.ΑΣ.Υ., κ. ΚΟΥΛΙΑΚΗ Γεωργίου, συναντήθηκε
με τον προϊστάμενο του Κλάδου Οικονομοτεχνικής
Υποστήριξης και Πληροφορικής / Α.Ε.Α., Υπο-
στράτηγο κ. ΝΤΖΙΟΒΑΡΑ Παναγιώτη και συζήτησε
θέματα που αφορούν την έλλειψη υλικοτεχνικού
εξοπλισμού, αναλώσιμων υλικών στις Υπηρεσίες,
αλλά και τη μη επίλυση έως και σήμερα του ζητή-
ματος της μετακίνησης του αστυνομικού προσω-
πικού που υπηρετεί στην Αττική με τα Μ.Μ.Μ.

Όπως ανακοίνωσε το σωματείο, ο Προϊστάμενος
του Κλάδου μας έκανε εκτενή ενημέρωση, αναφο-
ρικά με το χρόνο υλοποίησης συγκεκριμένων δα-
πανών και συγκεκριμένα:

α) Μέχρι τέλος Ιανουαρίου θα έχει ολοκληρωθεί
ο διαγωνισμός και θα χορηγηθούν σε Υπηρεσίες
που έχουν υποβάλλει σχετικά αιτήματα (Άμεση
Δράση, Επίσημα, Ασφάλεια, Δ.Ε.Λ. / Α.Ε.Α.), ελα-
στικά οχημάτων.

β) Μέσα στο επόμενο δίμηνο θα είναι προς πα-

ράδοση στις Υπηρεσίες της Αττικής τα αιτούμενα
λιπαντικά οχημάτων για το έτος 2018.

γ) Η σύμβαση που αφορά τα τόνερ για φαξ βρί-
σκεται στη Διεύθυνση Πληροφορικής / Α.Ε.Α. μέ-
σω της οποίας γίνεται πλέον η διαδικασία, ενώ η
παράδοση θα πραγματοποιηθεί στις Υπηρεσίες τέ-
λος Ιανουαρίου.

δ) Αναμένεται να ολοκληρωθεί η σύμβαση για
μελάνια μέχρι τέλος Δεκεμβρίου με παράδοση στις
Υπηρεσίες μέχρι τέλη Φεβρουαρίου του 2019.

ε) Οι συμβάσεις καθαριότητας των Αστυνομικών
Υπηρεσιών θα γίνονται από την αρχή του επόμενου
έτους με 18μηνες συμβάσεις προσωπικού καθα-
ριότητας και το θέμα θα διαχειρίζονται οι Αστυνο-
μικές Διευθύνσεις.

στ) Το επόμενο διάστημα θα εφοδιαστεί το Αρ-
χηγείο του Σώματος με τον κάτωθι εξοπλισμό:
2.000 αλεξίσφαιρα γιλέκα έως το 2020, 310 κρά-
νη, 1.000 ζευγάρια ερικνημίδες, 1.800 χιτώνια και
1.400 ανακλαστικά γιλέκα (φωσφοριζέ).

ζ) Θα γίνει εφοδιασμός με ύφασμα για τις χειμε-
ρινές - θερινές στολές, τα πουκάμισα, τις στολές
εκστρατείας κ.λπ., των οποίων η παράδοση εκτιμά-
ται μέσα στο επόμενο δίμηνο. Επισημαίνεται ότι η
τελευταία προμήθεια υφάσματος χρονολογείται από
το έτος 2010 !!! Επίσης, για το πολύ σοβαρό ζήτημα

της μετακίνησης του αστυνομικού προσωπικού με
τα Μ.Μ.Μ., ο Στρατηγός μας έκανε σαφές, ότι από
την πλευρά της Φυσικής Ηγεσίας έχουν γίνει όλες
οι απαραίτητες υπηρεσιακές ενέργειες για τον εφο-
διασμό των Αστυνομικών με κάρτες, οι οποίες θα
επιτρέπουν την απρόσκοπτη διέλευσή τους σε ΜΕ-
ΤΡΟ, λεωφορεία κ.λπ., ενώ η μη έκδοση της Κ.Υ.Α.
οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία του ελέγχου και των υπογραφών από τα
τρία εμπλεκόμενα Υπουργεία. Όπως είναι λογικό η
περίοδος αναμονής για εμάς έχει παρέλθει και ο
εμπαιγμός με την εξαγγελθείσα από τους Κυβερ-

νώντες έκδοση της εν λόγω Κ.Υ.Α. καλά κρατεί. Η
Ένωσή μας είναι αποφασισμένη να αντιδράσει δυ-
ναμικά το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι το πρόβλημα αναφορικά
με τις καθυστερήσεις στις εγκρίσεις δαπανών
εστιάζεται κυρίως στις Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α., λό-
γω της έλλειψης δευτερευόντων διατακτών και δεν
οφείλονται στους υπηρεσιακούς παράγοντες, αλλά
στο γεγονός ότι με εντολή της απερχόμενης Πολι-
τικής Ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη, το δικαίωμα υπογραφής το έχει αποκλει-
στικά και μόνο ο εκάστοτε Υπουργός.

ΑΘΗΝΑ

Δεσμεύσεις για τις ελλείψεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό & αναλώσιμα 

ΗΈνωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λευ-
κάδας διαμαρτύρεται  για το σχέδιο
Π.Ε.Ρ.Σ.Ε.ΑΣ. και τονίζει τα προβλήματα

που παρατηρούνται, όπως η έλλειψη σε έμψυχο
δυναμικό, υλικοτεχνικών  μέσων και παραβίασης
των εργασιακών συνθηκών σε συνδυασμό πάν-

τοτε με τις πολλαπλές μετακινήσεις των αστυνο-
μικών δυνάμεων της οικείας Διεύθυνσης Αστυ-
νομίας στην Λευκίμμη Κέρκυρας. 

Η Ομοσπονδία από την πλευρά της κάλεσε εγ-
γράφως την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη να λάβει υπόψη της τις καταγ-

γελίες διότι το μέτρο υλοποίησης και εφαρμογής
του σχεδίου εμφανούς αστυνόμευσης τίθεται εν αμ-
φιβόλλω, διασαλεύοντας κατά αυτό τον τρόπο  την
εύρυθμη λειτουργία των εκεί αστυνομικών υπηρε-
σιών και  τον οικογενειακό προγραμματισμό των
συναδέλφων μας, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες

που καταβάλλονται για την εμπέδωση του αισθή-
ματος ασφάλειας προς τους πολίτες που άλλωστε
αποτελεί και το ζητούμενο. Το σωματείο επίσης κά-
λεσε τη διοίκηση να θωρακίσει τους συναδέλφους
που απασχολούνται στη Διμοιρία Υποστήριξης (επι-
σκευή οχήματος, ληγμένα φίλτρα μασκών κ.λπ.).

Μέτρα προστασίας και εμφανής αστυνόμευση 

Την εναρμόνιση και καταβολή
του επιδόματος παραμεθορίου
και για τους δύο υπηρετούντες

συναδέλφους στη νήσο Γαύδο, ζητά
η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Χανίων.

Σύμφωνα με το έγγραφό της προς
την Ομοσπονδία μας, και το σχετικό
διαβιβαστικό, η Ομοσπονδία καλεί
την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
κα Όλγα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ να υιοθετήσει
το αίτημα δεδομένου ότι οιαδήποτε
επιβάρυνση του κρατικού προϋπολο-
γισμού αποτελεί πρόσχημα για την μη
θετική κατάληξη του αιτήματος.

Η Ομοσπονδία μας, από την πρώ-
τη στιγμή χαιρέτισε την απόφαση της
Κυβέρνησης για την επέκταση του
επιδόματος παραμεθορίου και στα
στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας
(Ν.4472/2017 άρθρο 127 παρ. Ε΄),
ωστόσο με την τελευταία τροπολογία
η διεύρυνση αυτού του επιδόματος
δεν ισχύει για τις αντίστοιχες γεω-
γραφικές περιοχές της χώρας  όπου
χαρακτηρίζονται ως τύπου Α΄ και επι-

κρατούν οι ίδιες συνθήκες, ενώ αυτό
καταβάλλεται στα στελέχη των Ενό-
πλων Δυνάμεων.

Με άλλο έγγραφό της, η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων ζη-
τά από την Ηγεσία να εξετάσει ενδε-
λεχώς την πρόταση που υποβάλλεται,
«περί αναγνώρισης της επίμοχθης
υπηρεσιακής προσπάθειας των πολύ-
τεκνων αστυνομικών, σε συνδυασμό
με τις ιδιαίτερες συνθήκες που διέ-
πουν το αστυνομικό λειτούργημα.
Σαφώς και δεν ζητούμε διακριτή με-
ταχείριση μεταξύ των συναδέλφων
μας, πλην όμως ζητούμε να υπάρξει
η πρόνοια ώστε, στο μέτρο του εφι-
κτού και των υπηρεσιακών δυνατο-
τήτων να δίδεται η ευχέρεια στις κατά
τόπους διοικήσεις αστυνομίας για
υπηρεσιακή διευκόλυνση αυτής της
τάξης των συναδέλφων μας, ως ελά-
χιστη επιβράβευση και ενεργή στήριξη
του θεσμού της οικογένειας, εις βά-
ρος της υπογεννητικότητας που απο-
τελεί ανοικτή πληγή και εν δυνάμει
εθνικό κίνδυνο για την Χώρα μας».

Χορήγηση επιδόματος
παραμεθορίου Την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευ-

ση πραγματοποίησε η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ημα-

θίας ενώ παράλληλα με τη συνέλευση,
διοργανώθηκε και ενημερωτική ημερίδα
για τα φλέγοντα ζητήματα που απασχο-
λούν τον κλάδο.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Μούρτης
Απόστολος και ο Ταμίας κ. Αγαθοκλής
Κοπαλίδης, ανέγνωσαν τον Διοικητικό
και Οικονομικό απολογισμό του 2017,
οι οποίοι στο τέλος της συνέλευσης
υπερψηφίστηκαν ομόφωνα, καθώς επί-
σης και η πρόταση για την κατάθεση
αγωγών κατά του Δημοσίου για την επι-
στροφή των επιδομάτων εορτών και
αδείας των μελών μας προηγούμενων
ετών. 

Το λόγο έλαβαν οι επίσημοι ομιλητές
της ημερίδας, ξεκινώντας απ’ τον Πρό-
εδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρη Γερα-
καράκο, και εν συνεχεία τον εκπρόσω-
πο του ΤΕΑΠΑΣΑ Γιώργο Αβριλιώνη,
τον εκπρόσωπο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στο ΔΣ
του ιδρύματος «Εξοχές Ελληνικής Αστυ-
νομίας» Λάμπρο Μητσικό και τον πρό-
εδρο του ΤΕΑΑΠΛ Ιωάννη Τσαγανό,
που ανέπτυξαν φλέγοντα θέματα που
απασχολούν τον κλάδο, όπως η διεκδί-

κηση των αναδρομικών, το μισθολόγιο,
το συνταξιοδοτικό και το ασφαλιστικό,
τους λογαριασμούς του ιδρύματος Εξο-
χές της Ελληνικής Αστυνομίας και άλ-
λα.

Στη συνέχεια, η Ένωση βράβευσε τα
τέκνα των συναδέλφων που κατάφεραν
να πετύχουν στις Πανελλήνιες εξετάσεις
και να εισαχθούν σε ιδρύματα της Τρι-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης, κάτι που ομό-
φωνα έχει αποφασιστεί να καθιερωθεί
και τα επόμενα χρόνια.

Την επόμενη μέρα, οι προσκεκλημέ-
νοι ξεναγήθηκαν στους χώρους της
Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφω-

σης Βόρειας Ελλάδας, όπου είχαν τη
δυνατότητα να διαπιστώσουν δια ζώσης
την πλήρη αρτιότητα των εγκαταστάσε-
ων της Σχολής αλλά και να ενημερω-
θούν εκτενώς για όλα τα ζητήματα χρή-
σης της ΣΜΕΒΕ από τον Διοικητή αυτής
Α/Δ κ. Κούγκα Διονύσιο.

ΗΜΑΘΙΑ

Γενική Συνέλευση και Ημερίδα
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Την άσκοπη καταπόνηση των συναδέλφων
καταγγέλλει η Ομοσπονδία στον Αρχηγό
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ.

Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ με βάση έγγραφο
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σάμου.

Η Ομοσπονδία μας, με σωρεία εγγράφων έγ-
καιρα είχε ενημερώσει την Φυσική Ηγεσία για την
παθογένεια που παρατηρείται στο σύνολο του
αστυνομικού σώματος και την όλη εν γένει δια-
χείρισή του. Αναφερόμαστε σε ένα μηχανισμό
που θα έπρεπε να λειτουργεί με μαθηματική
ακρίβεια, επαγγελματισμό και σωστή οργάνωση,
ούτως ώστε να καταστεί ευέλικτος και λειτουρ-
γικός προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες
του σήμερα και της κοινωνίας.

Δυστυχώς, παρατηρείται μια συνεχής ευθυνο-
φοβία σε επίπεδα πολλών διοικήσεων και ιδίως
των Γενικών Περιφερειακών Διευθύνσεων Αστυ-
νομίας, που αν μη τι άλλο αμφισβητούν την βού-

ληση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
και την πρόθεσή του για ουσιαστικές δομικές αλ-
λαγές, που ως σκοπό θα έχουν την άμβλυνση
των προβλημάτων που πηγάζουν στην καθημε-
ρινότητα μας και εστιάζοντας βεβαίως στον αν-
θρωποκεντρικό χαρακτήρα αυτής της προσπά-
θειας.

Προς τι λοιπόν η προχειρότητα με την οποία η
Γ.Ε.Π.Α.Δ. Βορείου Αιγαίου διατάσσει αστυνομικές
δυνάμεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου να
μετακινηθούν προς την Διεύθυνση Αστυνομίας Λέ-
σβου και να επιβιβαστούν στο πλοίο της γραμμής
για λήψη μέτρων τάξης λίγες ώρες πριν τον από-
πλου αυτού, καίτοι η διαταγή του Α.Ε.Α. είχε εγ-
καίρως κοινοποιηθεί και στον προβλεπόμενο μά-
λιστα χρόνο.

Κύριε Αρχηγέ,
Εικόνες πανικόβλητων αστυνομικών που τρέ-

χουν να προλάβουν και να προετοιμαστούν για

τον απόπλου δημιουργούν αλγεινές εντυπώσεις
και έρχονται να επιβεβαιώσουν του λόγου το
αληθές, για ανάλογες πρακτικές που εφαρμόζον-
ται κατά κόρο ανά την Ελλάδα και για τους οποί-
ους λόγους ζητούμε επιτακτικά από εσάς που
ηγείστε της Ελληνικής Αστυνομίας να αποκόψετε
τον ομφάλιο λώρο και να αναζητήσετε υπηρεσια-
κές ευθύνες που μετά βεβαιότητος υπάρχουν και
οι οποίες προσβάλλουν βάναυσα το αστυνομικό
προσωπικό, αλλά και αμφισβητούν ευθέως το
θεσμό που υπηρετούμε και την ηγεσία αυτού.

Δώστε ένα τέλος σε αυτή την πανσπερμία και
την αλόγιστη κακή εσωτερική υπηρεσιακή λει-
τουργία!

Δώστε ένα τέλος σε αυτή την παρακμή και κα-
ταστρατήγηση των κείμενων διατάξεων!

Θωρακίστε και προστατεύστε την νομιμότητα!!
Στηρίξτε το χαμηλόβαθμο αστυνομικό προσω-

πικό και την επίμοχθη προσφορά του!

Οδύσσεια στο Ανατολικό Αιγαίο

Στην Τρίπολη, έδρα της Γενικής Πε-
ριφερειακής Αστυνομικής Διεύ-
θυνσης Πελ/σου, την 5-12-2018

τα Προεδρεία των Ενώσεων Αστυνομι-
κών Υπαλλήλων Αρκαδίας, Αργολίδας,
Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, πα-
ρουσία και του μέλους του Δ.Σ. της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΚΑΓΚΑΡΑΚΗ Παναγιώτη,
πραγματοποίησαν συνάντηση με τον
νέο Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό
Διευθυντή Πελ/σου Υποστράτηγο κ.
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟ Κων/νο. 

Πέραν του εθιμοτυπικού χαρακτήρα
που είχε η συνάντηση λόγω της πρόσφα-
της ανάληψης των καθηκόντων του και
αφού συγχαρήκαμε τον κ. Γενικό για την
προαγωγή του και του ευχηθήκαμε καλή
επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, αναφερ-
θήκαμε αναλυτικά ανά Ένωση στα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι Υπηρεσίες
και το προσωπικό σε εξοπλισμό, επικοι-
νωνίες, κτιριακές υποδομές, οχήματα, έλ-
λειψη δύναμης, και ζητήθηκε από πλευρά

μας η τήρηση από τους διοικούντες των
Νόμων και των Π.Δ. που αφορούν στα
κατοχυρωμένα δικαιώματα του προσωπι-
κού όπως (ημερήσιες αναπαύσεις, εβδο-
μαδιαία υπηρεσία, συνθήκες υγιεινής και
ασφάλειας στο χώρο εργασίας κ.λπ.). 

Επίσης, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην
ανάγκη ενίσχυσης με προσωπικό του
ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Κορίνθου και κάλυψη των
κενών οργανικών θέσεων από επιθυ-
μούντες συναδέλφους, ώστε να μην
επιβαρύνονται καθημερινά για την ενί-
σχυσή του οι Υπηρεσίες των Δ.Α. Αρκα-
δίας, Αργολίδας, Κορινθίας, καθώς και
για την αρτιότερη λειτουργία του νέου
σχεδίου αστυνόμευσης «ΠΕΡΣΕΑΣ» να
ληφθούν υπόψη οι κατά τόπους ιδιαι-
τερότητες για την εφαρμογή του.

Ο κ. Γενικός για τα προβλήματα που
τέθηκαν από τις Ενώσεις έδειξε να είναι
γνώστης πολλών εξ αυτών, δηλώνοντας
ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπά-
θεια προκειμένου επιλυθούν στο μέτρο

του εφικτού, θέματα όπως τα παραπάνω
θιγόμενα, που αφορούν την υπηρεσιακή
καθημερινότητα του προσωπικού, δή-
λωσε υπέρμαχος των κατοχυρωμένων
δικαιωμάτων του Αστυνομικού προσω-
πικού, ώστε αυτό απερίσπαστο να μπο-
ρεί καθημερινά να ανταποκρίνεται στο
δύσκολο έργο του, με την μέγιστη από-
δοση και σε αυτή την κατεύθυνση θα
δοθούν οδηγίες στις υφιστάμενες υπη-
ρεσίες. Eπίσης εξέφρασε την επιθυμία

του για ενημέρωση και συνεργασία με
τα εκλεγμένα συνδικαλιστικά όργανα
που εκπροσωπούν το προσωπικό της
Περιφέρειας Πελ/σου. Από την πλευρά
μας τέλος τονίσαμε την σημαντική προ-
σπάθεια που καταβάλουν οι συνάδελφοί
μας καθημερινά (παρά τις σοβαρές ελ-
λείψεις) στην εμπέδωση του αισθήματος
της ασφάλειας των πολιτών ενισχύον-
τας με αυτό τον τρόπο την εμπιστοσύνη
τους στον οργανισμό της Ελληνικής

Αστυνομίας. Ως ανταπόδοση τις φιλό-
τιμης αυτής προσπάθειας δηλώνουμε
σύσσωμα οι συνδικαλιστικές Ενώσεις
μας ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμα-
στε και να διεκδικούμε με ήθος και
αξιοπρέπεια ώστε να αναδεικνύονται τα
προβλήματα και να δίνουμε λύσεις βελ-
τιώνοντας έτσι την καθημερινότητα των
συναδέλφων μας και λειτουργώντας ως
θεματοφύλακες των κατοχυρωμένων
εργασιακών τους δικαιωμάτων.

ΑΡΚΑΔΙΑ - ΑΡΓΟΛΙΔΑ - ΚΟΡΙΘΙΑ - ΛΑΚΩΝΙΑ - ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Διεκδικούμε με ήθος και αξιοπρέπεια λύσεις των προβλημάτων μας

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Κεφαλονιάς και Ιθάκης επανέρχεται
στο θέμα της διοίκησης των Υπηρε-

σιών και καταγγέλλει ότι σχεδόν σε όλες
τις βάρδιες δεν υπάρχουν αξιωματικοί υπη-
ρεσίας σε κεντρικές υπηρεσίες της ΔΑ Κε-
φαλονιάς.

Η Ένωση θα αναδείξει το πρόβλημα, κα-
θόσον εγκυμονεί κινδύνους με έκθεση
προσωπικού και υπηρεσιών. Στην ίδια πε-
ρίπου κατάσταση και οι περιφερειακές υπη-
ρεσίες Κεφαλονιάς και Ιθάκης, σημειώνει
το σωματείο.

Δεν υπάρχουν
αξιωματικοί
υπηρεσίας 

Διαδοχικές συναντήσεις με βουλευτές είχε το
προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Ηρακλείου ενώ τελευταία, συναντή-

θηκε και με την κα Παπαμιχαήλ Ιωάννα, Διευθύν-
τρια του Γραφείου της Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη κας Γεροβασίλη Όλγας.

Όπως ανακοίνωσε το σωματείο, η συνάντηση
έγινε σε συνέχεια των συναντήσεών του με τον
Βουλευτή Νομού Ηρακλείου ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ. ΜΙΧΕΛΟ-
ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ιωάννη, τον Βουλευτή Νομού Ηρακλεί-
ου και  Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέ-
ας Δημοκρατίας κ. ΑΥΓΕΝΑΚΗ Λευτέρη και τον
Βουλευτή Νομού Ηρακλείου και  Γραμματέα Κοι-
νοβουλευτικής Ομάδας Δημοκρατικής Συμπαράτα-
ξης  κ. ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Βασίλειο.

Το Προεδρείο ανακοίνωσε ότι μετέφερε τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι αστυ-

νομικοί του Ηρακλείου και συγκεκριμένα:
Τονίστηκε το πρόβλημα της υποστελέχωσης των

αστυνομικών Υπηρεσιών του Νομού, πρόβλημα το
οποίο η πρόσφατη αναδιοργάνωση δεν αντιμετώ-
πισε με επιτυχία, οι σοβαρές ελλείψεις σε υλικοτε-
χνική υποδομή και οχήματα που αντιμετωπίζει το
σώμα και τα πάρεργα στα οποία ο Έλληνας Αστυ-
νομικός είναι καταδικασμένος να εκτελεί (γήπεδα,

επιδόσεις, φρουρήσεις φυσικών προσώπων κλπ)
με αποτέλεσμα να στερείται τις υπηρεσίες του ο
απλός πολίτης.  

Η καταστρατήγηση του Π.Δ. 394/2001 ’’ Χρό-
νος Εργασίας Προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας’’
συνέπεια της οριζόντιας εφαρμογής της διαταγής
εμφανούς αστυνόμευσης και ζητήθηκε την τροπο-
ποίησή του λαμβάνοντας  υπ’ όψιν τις ιδιαίτερες

συνθήκες κάθε περιοχής αλλά και το υπάρχον
προσωπικό της κάθε Υπηρεσίας.

Ζητήθηκε η βοήθεια του Υπουργείου για το με-
γάλο έργο που εδώ και χρόνια η Ένωσή μας προ-
σπαθεί να εξασφαλίσει την πραγματοποίησή του,
και δεν είναι άλλο από την δημιουργία Λέσχης Σί-
τισης στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, το οποίο
πλέον βρίσκεται στην τελική ευθεία έπειτα από την
απόφαση χρηματοδότησής του από την Περιφέρεια
Κρήτης. Η κα. Παπαμιχαήλ δεσμεύτηκε ότι θα με-
ταφέρει στην κα. Υπουργό τα προβλήματα και τα
αιτήματά μας με γνώμονα την αποτελεσματικότερη
λύση τους».

Οι Βουλευτές, αφού άκουσαν με προσοχή τα δί-
καια αιτήματά μας, μας διαβεβαίωσαν ότι με δικές
τους παρεμβάσεις, θα μεταφερθούν αυτά στην Πο-
λιτική και Φυσική μας ηγεσία.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Υποστελεχωμένες οι Υπηρεσίες στο Ηράκλειο
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Ο ρόλος των γυναικών στη σύγχρονη τρομοκρατία

Γ ια πολλά χρόνια επικρατούσε η άποψη ότι οι γυ-
ναίκες διατηρούν έναν πιο παθητικό ρόλο στην
τρομοκρατία δεδομένου ότι σχεδόν όλες οι τρο-

μοκρατικές επιθέσεις έχουν πραγματοποιηθεί από άν-
δρες, ενώ και οι περισσότερες τρομοκρατικές οργανώ-
σεις σε διεθνές επίπεδο καθοδηγούνται από άνδρες. Η
αντίληψη αυτή άρχισε να αλλάζει την τελευταία πενταετία
όταν διαπιστώθηκε ότι στο σύνολο των ευρωπαίων μα-
χητών που εντάχθηκαν στον ISIS, το 15% με 17% ήταν
γυναίκες, με κάποιες χώρες όπως η Γερμανία και η Ολ-
λανδία να εμφανίζουν ακόμη υψηλότερα ποσοστά εκ-
προσώπησης των γυναικών μεταξύ των τρομοκρατών.
Εξάλλου, και οι σχετικές εκθέσεις της EUROPOL, που
αφορούν στην περίοδο 2013-2017, καταδεικνύουν μια
δραματική αύξηση του αριθμού των συλληφθέντων γυ-
ναικών για λόγους τρομοκρατίας. 

Όπως υποστηρίζεται σε πληθώρα μελετών, οι γυναίκες
δεν παραμένουν πια «απλοί θεατές» στην τρομοκρατία,
αλλά συνεισφέρουν σε αυτήν ενεργά και με διαφορετι-
κούς τρόπους: 

• Οι γυναίκες ασχολούνται με οικιακά καθήκοντα –
είναι οι σύζυγοι, οι μητέρες, οι αδελφές των ανδρών
τρομοκρατών – αναλαμβάνοντας όλες τις φροντίδες της

καθημερινότητας. Ταυτόχρονα, όμως, ανατρέφουν και
τα παιδιά των τρομοκρατών, τα οποία τα εισάγουν, από
πολύ μικρή ηλικία, στην τζιχαντιστική ιδεολογία. Όπως
είχε τονίσει η μητέρα ενός βομβιστή αυτοκτονίας της
Χαμάς, σε μια τηλεοπτική της συνέντευξη, «αποτελεί ευ-
θύνη και υποχρέωση όλων των μουσουλμάνων μανά-
δων να υπενθυμίζουν συνεχώς στους γιους τους ότι η
τζιχάντ είναι μια θρησκευτική υποχρέωση». 

• Οι γυναίκες αξιοποιούνται πλέον και σε πιο «επαγ-
γελματικές θέσεις», όπως π.χ. ως γιατροί και νοσηλεύ-
τριες για την παροχή ιατρικής φροντίδας σε ασθενείς
τρομοκράτες. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται για τη διακί-
νηση μηνυμάτων, χρημάτων, όπλων και εκρηκτικών
υλών, καθώς και για τη συγκέντρωση κεφαλαίων για
τους σκοπούς των τρομοκρατικών οργανώσεων. Ταυ-
τόχρονα, ο ρόλος τους είναι αξιοσημείωτος και στον το-
μέα της στρατολόγησης νέων μελών, είτε μέσω του άμε-
σου περιβάλλοντός τους (συγγενείς, φίλοι), είτε μέσω
του διαδικτύου. 

• Οι γυναίκες αποτελούν ένα σημαντικό προπαγανδι-
στικό εργαλείο για τις τζιχαντιστικές οργανώσεις. Επειδή
οι βίαιες γυναίκες είναι λιγότερες προκαλούν πολύ με-
γαλύτερο ενδιαφέρον στα ΜΜΕ, σε σύγκριση με τους

άντρες. Έπειτα, η δημόσια προβολή ευρωπαίων γυναι-
κών που απορρίπτουν τις δυτικές αξίες και το δυτικό
τρόπο ζωής συμβάλλει καθοριστικά στην ιδεολογική
απήχηση των τρομοκρατικών οργανώσεων. Στο ίδιο
πλαίσιο, η προβολή γυναικών που συμμετέχουν σε τρο-
μοκρατικές επιθέσεις, μπορεί να λειτουργήσει ως κατα-
λύτης για την ένταξη περισσότερων ανδρών στις τρο-
μοκρατικές οργανώσεις καθώς ορισμένοι άντρες μπορεί
να νιώσουν ντροπή επειδή οι γυναίκες πολεμούν για λο-
γαριασμό τους. 

• Τέλος, οι γυναίκες συμμετέχουν πλέον και σε επι-
χειρησιακές δραστηριότητες των τρομοκρατικών οργα-
νώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των επιθέσεων αυ-
τοκτονίας. Ακριβώς επειδή δεν είναι αναμενόμενο μια
γυναίκα να προβεί σε ακραίες πράξεις βίας, η επιχειρη-
σιακή αξιοποίηση των γυναικών λειτουργεί σαν μια εξαι-
ρετική κάλυψη για το σχεδιασμό και την ανεμπόδιστη
εκτέλεση τέτοιων ενεργειών από πλευράς τρομοκρατι-
κών οργανώσεων. 

Από όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι έχουμε
περάσει πλέον σε μια νέα φάση, όπου η σύγχρονη τρο-
μοκρατία έχει αναδείξει τις γυναίκες από παθητικούς κομ-
πάρσους σε όλο και περισσότερο ενεργητικούς δρώντες.

ΤΡΙΤΗ 
15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
1896 

Πάτραι. (Ιδιαίτερον τηλεγράφημα
«Εστίας»). - Φρικώδες στυγερόν έγ-
κλημα διεπράχθη ενταύθα, χθες την
μεσημβρίαν. Ο υποδηματοποιός Δημ.
Μαντζάλης, επιτεθείς δια μαχαίρας εν
μέση αγορά κατά του Διονυσίου
Φραγκοπούλου, μεγαπλούτου τραπε-
ζίτου, προέδρου του Εμπορικού Συλ-
λόγου και του Ανδρέα Κόλλα, επίσης
πλουσίου τραπεζίτου, τον μεν πρώτον
έπληξε θανατηφόρως, το δε δεύτερον
ελαφρότερον. Ο φονεύς παρεδόθη
αμέσως εις την Αστυνομίαν. Τα αίτια
είναι άγνωστα. Τινές αποδίδουν το
έγκλημα εις σοσιαλιστικόν πνεύμα.
Συγκίνησις μεγάλη επικρατεί καθ'
άπασαν την πόλιν.

ΤΡΙΤΗ 
15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
1896

Ελάβομεν την εξής επιστολήν: Κύ-
ριε Διευθυντά της «Εστίας», Από τίνος
νέου είδους λωποδυσία ανεπτύχθη εν
Αθήναις, Επιγραφαί, πόμολα κλ. ορει-
χάλκινα αντικείμενα αφαιρούνται νύ-
κτωρ μεθ' όλης της ανέσεως υπό των
λωποδυτών. Πλείστοι εν Νεαπόλει και
Βάθεια εγένοντο μέχρι τούδε θύματα
της κακοήθους ταύτης πράξεως. Γνω-
ρίζει τούτο η Διεύθυνσις της Αστυνο-
μίας; Τι γίνονται οι αστυφύλακές μας;
Εάν δεν επαρκώσιν, ως ισχυρίζονται,
ας το είπωσι, δια να λάβη κάθε πολί-
της τα κατάλληλα κατά των λωποδυ-
τών μέτρα. Μη χειρότερα! Εις παθών
Σ.Ε. Το μόνον περί του οποίου δυνά-

μεθα να βεβαιώσωμεν τον «παθόντα»
είναι, ότι το είδος τούτο της λωποδυ-
σίας δεν είναι καθόλου νέον, πολύ δε
μάλλον κλασσική η αβελτηρία και
αδιαφορία των αστυνομικών οργά-
νων. 

23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
1896 

ΤΡΟΧΑΙΟΝ ΑΤΥΧΗΜΑ: Χθες περί
την 51/2 ώραν μ.μ. ο υπηρέτης του
καπνοπωλείου Γ. Μακρή, μεταφέρων
εκ του καπνεργοστασίου δια μικράς
χειροκινήτου αμάξης πακέτα καπνού
και σιγαρέττων κατεπλακώθη εν τη
οδώ Αθηνάς υπό του αμαξά Βασιλεί-
ου Αράπη ή Σπανού. Κατεστράφησαν
άπαντα σχεδόν τα μεταφερόμενα κα-
πνά, υπερβαίνοντα την αξίαν των
τριακοσίων δραχμών, εκτός δε τού-
του κατεμωλωπίσθη εις διάφορα μέρη
του σώματος ο υπηρέτης. 

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 
26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
1896

Δύο λωποδύται εκ της τάξεως των
«λαχανάδων» -διότι έχουν και οι λω-
ποδύται τας τάξεις και τους βαθμούς
των- από κοινού προέβησαν χθες εις
την εξής ευφυεστάτην λωποδυσίαν:

Εισήλθον ο εις εις γνωστόν υποδη-
ματοποιείον της οδού Αιόλου και εζή-
τησε να αγοράση εν ζεύγος υποδη-
μάτων. Ο καταστηματάρχης επροθυ-
μοποιήθη αμέσως να του υποδείξη
την καλλιτέραν ποιότητα, υποδήματα
22 δραχμών. Ο αγοραστής λωποδύ-
της τα εφόρεσε, του ήρεσαν, ενώ δε
τα εδοκίμαζε βαδίζων, προχώρησε
μέχρι της θύρας του μαγαζιού, όπου
ο σύντροφός του, όσης εκαιροφυλά-
κτει έξωθεν -εν γνώσει- επλησίασεν
εις την θύραν και αμέσως: -«Βρε μα-
σκαρά», λέγει προς τον συνάδελφόν
του, «μπερμπάντη, να λοιπόν! - και τω

καταφέρει ισχυρόν ράπισμα. -«Στά-
σου μωρέ», τω λέγει ο κτυπηθείς.
Τρέχει ο κτυπήσας εμπρός, σπεύδει
καταδιώκων αυτόν όπισθεν -δια να
τον συλλάβη δήθεν- ο κτυπηθείς με
τα καινουργή πλέον υποδήματα και
εξαφανίζονται εις στενωπόν τινα
αδελφωθέντες και ξεκαρδιζόμενοι εις
τα γέλοια με την πράξιν των. Ο δυ-
στυχής υποδηματοποιός, όστις έγινε
θύμα λωποδυσίας, καθ’ όλον το διά-
στημα καθ’ ο εφαίνετο ο αγοραστής
να καταδιώκη τον έτερον, ίστατο
έξωθεν της θύρας του λέγων: - Ή τον
πιάνει, ή δεν τον πιάνει. -Τι τον πιά-
νει, «αφεντικό» τω απαντά ο μικρός
υπηρέτης του, «δεν εκατάλαβες ότι
μας πήραν τα παπούτσια και έφυγαν! 

ΚΥΡΙΑΚΗ 26
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
1896

Ξεβιδωμένη Πολιτεία!
Εις τας προς δυσμάς της
Ακροπόλεως γινομένας
ανασκαφάς, υπό την διεύ-
θυνσιν της ενταύθα Γερμα-
νικής Σχολής από ετών τώ-
ρα, αδεία, εννοείται, και υπό
την επίβλεψιν της Κυβερνή-
σεως, ευρέθησαν χθες σω-
ρός νομισμάτων. Εις τον τόπον
της ανασκαφής παρήσαν, ως εμά-
θομεν, οι υπό του υπουργείου της
Παιδείας δωρισμένοι χάριν επιβλέψε-

ως φύλακες και αυτός ακόμη ο βοη-
θός της Γεν. Εφορείας των Αρχαιοτή-
των, ο Απόστολος Κτενάς. Και όμως,
αστυφύλακες υπήγον εν βία, κατέ-
σχον τα ευρεθέντα νομίσματα και τα
μετεκόμισαν, ως ηκούσαμεν, εις την
Διεύθυνσιν! Λοιπόν, αγνοεί η Αστυ-
νομία ότι αδεία και ότι υπό την επί-
βλεψιν της Κυβερνήσεως γίνονται οι
ανασκαφαί; Και ανόντως το αγνοεί,
τις πταίει; Και δεν μαρτυρούσι τοιαύ-
ται πράξεις αληθές ξεβίδωμα της Πο-
λιτείας;

Της 
Ντόρας Γιαννάκη

Πολιτικού Επιστήμονα, 
Εμπειρογνώμονα Πολιτικών

Ασφάλειας & Δικαιοσύνης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΑΜΙΜΗΤΑ 
Τα ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΑΜΙΜΗΤΑ, αφορούν ειδήσεις του αστυνομικού
δελτίου τέλη του 18ου αιώνα και δημοσιεύτηκαν στα Αστυνομικά
Χρονικά, το περιοδικό της Αστυνομίας Πόλεων το 1984. Φόνοι,
απάτες, ακόμα και λαθροανασκαφές! 



Οι συνδικαλιστικές διώξεις πρωτοκλασά-
των στελεχών του συνδικαλιστικού μας κι-

νήματος προκάλεσαν τη φυσιολογική αντίδραση
του συνόλου των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων της
Ομοσπονδίας. Τέτοια αγανάκτηση και κατακραυγή
είχαμε να δούμε από τον καιρό που διωκόταν η ίδια
η ιδέα του συνδικαλισμού και το τότε κατεστημένο
έκανε ό,τι μπορούσε για να μην αποκτήσει φωνή ο
Έλληνας Αστυνομικός. Κόμματα εξουσίας υποστή-
ριζαν ότι ο συνδικαλισμός θα διαλύσει την αστυ-
νομία αλλά τα ξεπέρασε η πραγματικότητα, αναγ-
κάζοντάς τα τελικά το 1994 να νομοθετήσουν το
δικαίωμα του συνδικαλισμού με τις γνωστές απα-
γορεύσεις.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται άλλοτε ως
φάρσα και άλλοτε ως τραγωδία. Στην

περίπτωσή μας μιλάμε μάλλον για φάρσα και όχι
ως μια υπόθεση που θα μας κάνει να προβλη-
ματιστούμε, να λυπηθούμε και να …κλάψουμε.
Η απόφαση της ηγεσίας να ασκήσει πειθαρχικό
έλεγχο για δηλώσεις συνδικαλιστών, δικαίωμά
της. Ουδείς αμφισβητεί το δικαίωμα του εκά-
στοτε αρχηγού να ασκεί τα καθήκοντά του, αλλά
το ίδιο ισχύει και για τους συνδικαλιστές. Ή μή-
πως όχι;

Η υπόθεση της φερόμενης ως παράνομης
διακίνησης χρυσού -που να μη λησμονού-

με ότι έχει τις ρίζες του στη φτωχοποίηση του λαού
ελέω μνημονίων- απέδειξε με τον πιο αδιάψευστο
τρόπο τις δυνατότητες της ασφάλειας. Εμείς δεν θα
μπούμε στη λογική του αν υπήρχε ή δεν υπήρχε
πολιτική βούληση τα προηγούμενα χρόνια ούτε θα
σπεύσουμε να καταργήσουμε το τεκμήριο αθωό-
τητας κανενός. Είμαστε πάντα υπέρ της λειτουργίας
της αστυνομίας με επαγγελματισμό, ανεπηρέαστα
από πολιτικές καταστάσεις. Ο θεσμός της αστυνο-
μίας οφείλει να λειτουργεί υπερκομματικά και χω-
ρίς διακρίσεις.

Τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης
καταδίκασαν απερίφραστα τις διώξεις

και δεσμεύτηκαν ότι θα φέρουν το θέμα στη
Βουλή. Θα έχουν ενδιαφέρον οι απαντήσεις της
κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος, το
οποίο διατείνεται ότι έχει στην προμετωπίδα του
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Από τη μέρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας
κ. Αλέξης Τσίπρας ότι θα επιστραφεί το υπόλοιπο 50% των
αχρεωστήτως παρακρατηθέντων χρημάτων για την αποκα-

τάσταση των μισθολογικών αδικιών που είχαμε υποστεί λόγω
Μνημονίων, έχουν περάσει τέσσερις μήνες! Σεπτέμβριος, Οκτώ-
βριος, Νοέμβριος και μπήκαμε στο Δεκέμβριο κι ακόμα να είναι
σαφές πότε και πόσα χρήματα θα επιστραφούν!

Όλο αυτό το διάστημα στήθηκε μια απίστευτη μηχανή παροχής
εμπιστευτικών και αδιάψευστων υποτίθεται πληροφοριών για τις
υπουργικές αποφάσεις, για το χρόνο πίστωσης των χρημάτων, για

το ύψος των χρημάτων, για το αν και πόσο θα φορολογηθούν αυτά
κλπ. Μερικοί είχαν και το θράσος να εγκαλούν συνδικαλιστές για
την ολιγωρία της κυβέρνησης είτε να συμβάλλουν στην παραπλη-
ροφόρηση και στη σύγχυση. Αντιλαμβάνεται κανείς από όλα αυτά,
πόση αξία έχει η έγκυρη ενημέρωση και η πίστη στις επίσημες δομές
ενημέρωσης της Ομοσπονδίας. Πόσο εύκολο είναι να χειραγωγηθεί
η πληροφόρηση των αστυνομικών σε κρίσιμης σημασίας ζητήματα
και να υπονομευτεί ο αγώνας μας. Τα fake news είναι της μόδας
πλέον για πολλούς και διάφορους λόγους και δεν κάνουν διακρί-
σεις. Ποντάρουν στην άγνοια των καταναλωτών και στην εύκολη

έως και άκριτη αποδοχή του προϊόντος που διακινούν αμάσητα μέ-
σω του διαδικτύου και των δήθεν αξιόπιστων και σοβαρών σάιτ.

Η Ομοσπονδία με την αναβάθμιση του δικού της σάιτ παρέχει
αξιόπιστη πληροφόρηση σε χρόνο ντε-τε. Όλες οι ανακοινώσεις
παρέχουν πλήρη ενημέρωση για τις πρωτοβουλίες της Ομοσπον-
δίας, για τις συναντήσεις της, για τα αιτήματά μας, για τα αποτε-
λέσματα του αγώνα μας κλπ. Όσοι παρακολουθούν αυτό το συν-
δικαλιστικό γίγνεσθαι, δεν έχουν τίποτε να φοβηθούν, πόσω μάλ-
λον να πέσουν θύματα των fake news που στοχεύουν δυστυχώς
και την αστυνομία.

( )

ΑΤ-ΑΞΙΕΣ

Προσοχή στην παραπληροφόρηση

είπαν &
έγραψανεκΚΕΝΤΡΙκός

H κυβερνητική πολιτική
«στοργής» προς τους
περιθωριακούς κύκλους και η
έλλειψη στήριξης τόσο προς
τους αστυνομικούς όσο και
προς τους καθηγητές να
επιτελέσουν το έργο τους,
ουσιαστικά εκκολάπτει την
ανομία και την παραβατικότητα.
Η παράταση αυτής της
απαράδεκτης στάσης μας οδηγεί
με μαθηματική ακρίβεια σε
ανεξέλεγκτες καταστάσεις.

Μάξιμος Χαρακόπουλος
Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της
Νέας Δημοκρατίας

«Θα δούμε πρώτα και την
ανασφάλεια των εργαζομένων
αστυνομικών, η οποία μας
απασχολεί πολύ αλλά θα πρέπει
να δούμε και αν ο κάθε
εργαζόμενος στη θέση του κάνει
τα καθήκοντά του. Και θα
αντιμετωπίσουμε και αυτό. 
Σε όλα τα επεισόδια θα γίνονται
έρευνες για τη συμπεριφορά
όλων».

Όλγα Γεροβασίλη
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

παρα(δο)πληροφόρηση

αγώνα του την προστασία των εργαζομένων
και των δικαιωμάτων τους.

Θα δοθούν τα αναδρομικά, δεν θα δο-
θούν τα αναδρομικά! Θα κοπούν οι συν-

τάξεις, δεν θα δοθούν οι συντάξεις! Θα γίνουν
νέες περικοπές, δεν θα γίνουν νέες περικοπές!
Πόσα και πόσα ρεπορτάζ και αποκλειστικές πλη-
ροφορίες δεν διαβάσαμε όλο αυτό το διάστημα
παίζοντας με την αγωνία των αστυνομικών… Η
μόνη έγκαιρη και έγκαιρη φωνή είναι αυτή που
έχει τη σφραγίδα της Π.Ο.ΑΣ.Υ. Το (ξανα)λέμε και
αμαρτίαν ουκ έχομεν!

Δεσμεύτηκαν το καλοκαίρι στην ημερί-
δα που είχαμε κάνει για τη βία στα γή-

πεδα ότι θα φύγει η αστυνομία από τα γήπεδα.
Φτάσαμε στο χειμώνα, το αθλητικό νομοσχέδιο
τέθηκε σε διαβούλευση και πήρε το δρόμο για
τη βουλή, αλλά χωρίς την επίμαχη νομοθετική
ρύθμιση. Δυο τινά συμβαίνουν: ή κάποιοι κά-
ποιους κοροϊδεύουν ή εξέλειπαν οι λόγοι. Το
δεύτερο πράγμα δύσκολο, αν λάβουμε υπόψη

και τα όσα απαράδεκτα συνέβησαν το ίδιο
διάστημα στο ΟΑΚΑ και μάλιστα σε ευρωπαϊκή
διοργάνωση….

Το κακό δεν αργεί να γίνει. Μέσα σε λί-
γες μέρες σε τρία διαφορετικά συμβάν-

τα, υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών, ευτυχώς
με το ελάχιστο κόστος για την αστυνομία. Στα Βί-
λια, στα Βριλήσσια και στα δύσβατα μονοπάτια
του Πωγωνίου στην ελληνοαλβανική μεθόριο δο-
κιμάστηκε η ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα
της αστυνομίας. Συμμορίες ληστών και μια σπεί-
ρα διακινητών ναρκωτικών στο μικροσκόπιο της
ασφάλειας.

Το ανοσιούργημα, να τυπωθεί ανθελ-
ληνικός χάρτης σε ημερολόγιο του

Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, δεν έχει
προηγούμενο. Δείχνει όμως το μέγεθος της
διάλυσης και της ευθύνης εκείνων που βρί-
σκονται σε υπεύθυνες θέσεις. Μόνο ως κα-
λαμπούρι θα μπορούσε κανείς να το φαντα-
στεί, αλλά που στη χώρα μας όλα γίνονται… 

ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, πρόκειται για τον Μπράιαν Μέιναρντ ο
οποίος έκανε σήμα, λόγω υπερβολικής ταχύτητας, σε οδηγό να σταματήσει στη Βόρεια
Καρολίνα. Ωστόσο, όταν πλησίασε το Ι.Χ. αντιλήφθηκε ότι «ο σύζυγος οδηγούσε σαν
τρελός για να φθάσει στο μαιευτήριο, καθώς η έγκυος γυναίκα του γεννούσε και η μι-
κρή βιαζόταν να έρθει στον κόσμο. «Εντάξει, θα το κάνουμε εμείς οι δύο εδώ ακριβώς»
είπε στον πανικόβλητο
μέλλοντα πατέρα και
ανέλαβε χρέη μαίας. 
Λίγο αργότερα η πα-
νευτυχής μητέρα κρα-
τούσε στην αγκαλιά
της το υγιέστατο νεο-
γέννητο κοριτσάκι της
και ο ίδιος ο αστυνο-
μικός αισθανόταν πε-
ρηφάνια που συμμε-
τείχε στο θαύμα της
φύσης.

ΝέαΑστυνομία Νοέμβριος 2018

Αντί για πρόστιμο, ένας αστυνομικός 
βρέθηκε με ένα μωρό στην αγκαλιά»


