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Γρηγόρης Γερακαράκος

Υπεύθυνος έκδοσης
Σταύρος Φέτκος

Γραμματέας Δημοσίων & 
Διεθνών Σχέσεων

Συντακτική Ομάδα
Σπύρος Λιότσος

Αθανάσιος Αθανασόπουλος

Σχεδιασμός - Σελιδοποίηση
www.2plus1.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα 
δεν εκφράζουν υποχρεωτικά 

τις θέσεις της ιδιοκτησίας
ή της σύνταξης 

της «Νέας Αστυνομίας».

Συναδέλφισσες,
συνάδελφοι
Η επικαιρότητα βρίθει
συμβάντων και
καταστάσεων που γεννούν
πολλά ερωτηματικά και
εύλογο προβληματισμό
γύρω από τα θέματα
ασφαλείας. Από την
πυρκαγιά στην Παναγία
των Παρισίων μέχρι τα πιο
πρόσφατα δυστυχήματα 
με τα βεγγαλικά και το
σαϊτοπόλεμο στη χώρα μας
ή ακόμα και αυτά που
συμβαίνουν εντός του
αστυνομικού σώματος 
με τα υπηρεσιακά όπλα.
Απαράγραπτος νόμος, 
τα μέτρα ασφαλείας, 
η αυτοπροστασία και 
η κουλτούρα κινδύνου που
πρέπει να μας διακρίνει
όλους, αστυνομικούς και
πολίτες.

S M S

Δεν σεβάστηκαν ούτε τις Άγιες μέ-
ρες του Πάσχα και τις ημερήσιες
αναπαύσεις των συναδέλφων

μας, σε μια περίοδο που μεγάλο μέρος
του προσωπικού τελεί σε προγραμματι-
σμένες άδειες. Με διαταγή του Αρχηγεί-
ου της Ελληνικής Αστυνομίας, καλούν-
ται να λάβουν μέτρα την τελευταία στιγ-
μή δεκάδες Υπηρεσίες από πολλές Δι-
ευθύνσεις Αστυνομίας για ποδοσφαιρι-
κούς αγώνες που θα διεξαχθούν τη Μ.
Πέμπτη στη Φθιώτιδα και την Αρκαδία,
η διεξαγωγή των οποίων ήταν ήδη γνω-
στή προ πολλού.

Για τους δύο ημιτελικούς αγώνες κυ-
πέλου Ε.Π.Ο., προγραμματισμένους εδώ
και μέρες και μάλιστα με απόφαση απα-
γόρευσης μετακίνησης φιλάθλων από
18/4/2019 του Υφυπουργού Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, εσείς εκπονείτε
«πολεμικά σχέδια» σε όλη την Ελλάδα,

μετακινώντας δυνάμεις από όλες σχε-
δόν τις Διευθύνσεις Αστυνομίας της
χώρας. Η παραπάνω διαταγή αποδει-
κνύει περίτρανα ότι δεν υπάρχει κανείς
συντονισμός και καμία συνεργασία των
αρμόδιων Υπουργείων. Εκτός και αν η
Φυσική Ηγεσία της αστυνομίας δεν
λαμβάνει υπόψη τις Υπουργικές Απο-
φάσεις, έγκαιρα. Είναι άλλωστε φανερό
ότι στρατιωτικοποιείτε συνεχώς τις πό-
λεις της χώρας τον τελευταίο καιρό!

Δεν είναι η πρώτη φορά που η διοί-
κηση διολισθαίνει σε αυτό το ατόπημα,
πλην όμως θα αναμέναμε να σεβαστεί
τουλάχιστον τη Μεγάλη Εβδομάδα και
να μην ανατρέπει τον προγραμματισμό
των συναδέλφων που θα κληθούν την
τελευταία στιγμή σε γνωστά μέτρα τάξης
και ασφάλειας τα οποία ως συνήθως
χαρακτηρίζονται «έκτακτο γεγονός».
Γεννάται όμως το ερώτημα: Θα ελεγχ-

θούν από την Πολιτική Ηγεσία του Σώ-
ματος όσοι καταπατούν τις κείμενες
διατάξεις για την τήρηση της εβδομαδι-
αίας υπηρεσίας (Π.Δ. 173/2013), την
υπέρβαση ωραρίου εργασίας και την
υπερεργασία ή θα τους αφήσει προκλη-
τικά να καταστρατηγούν τα εργασιακά
δικαιώματα των συναδέλφων μας, αν-
τιμετωπίζοντάς τους όχι ως εργαζομέ-
νους αλλά ως Β΄ κατηγορίας υπαλλή-
λους μιας αυταρχικής και απάνθρωπης
εξουσίας;

Άπαντες γνωρίζουν ότι, ο βίος και η
πολιτεία της ενεστώσας Ηγεσίας βρίθει
ανάλογων ατοπημάτων, αρχής γενομέ-
νης από τις τελευταίες κρίσεις των
αξιωματικών, τις επιλογές προσώπων
για τη στελέχωση των Υπηρεσιών έως
την απραξία της σε σειρά κρίσιμων ζη-
τημάτων, όπως η προστασία των αστυ-
νομικών από τις δολοφονικές επιθέσεις

με μολότοφ, η μη πληρωμή των δεδου-
λευμένων νυχτερινών του Δεκεμβρίου
και άλλα πολλά.

Λυπούμαστε ειλικρινά για την προ-
αναφερόμενη κατάσταση, καθώς δεν
αξίζει στην Ελληνική Αστυνομία να διοι-
κείται από ανάλγητους και αδιάφορους
αξιωματικούς, όταν ο απλός αστυνομι-
κός παίζει καθημερινά το κεφάλι του
«κορώνα γράμματα» και δεν ανέχεται
την κοροϊδία και την εκμετάλλευση κα-
νενός! Της αξίζει να αποκτήσει μια Ηγε-
σία που να ενδιαφέρεται πραγματικά για
το αστυνομικό προσωπικό και τις ανάγ-
κες του, σε αυτό που άλλωστε βασίζεται
και βασίζει την ύπαρξή της και η ίδια.

Η ανεπάρκειά σας είναι γνωστή στο
πανελλήνιο. Η δε επιχειρησιακή σας
ανικανότητα, ομοίως. Δεν υπάρχει λοι-
πόν κανείς λόγος να προσπαθείτε κα-
θημερινά να το αποδεικνύετε…

Στρατιωτικοποιείτε συνεχώς 
τις πόλεις της χώρας

ΓΑΛΛΙΑ 
Σοκ και δέος προκάλεσε σε όλον τον κόσμο η πυρκαγιά που ξέσπασε στον καθεδρικό ναό των Παρισίων, την εμβληματική Νοτρ Νταμ ή Παναγία
των Παρισίων, όπως είναι περισσότερο γνωστή στους Έλληνες. Η καταστροφή ανυπολόγιστη καθώς χρειάστηκαν περίπου 8,5 ώρες για να τεθεί υπό έλεγχο
η πυρκαγιά. Η γαλλική πολιτεία έσπευσε να συγχαρεί το Π.Σ. για την τιτάνια προσπάθεια που κατέβαλε το προσωπικό του ώστε να μην καταρρεύσει 
αυτό το αριστούργημα της χριστιανικής τέχνης.

Σφοδρή καταγγελία της διοίκησης με αφορμή μια διαταγή του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας, με βάση την οποία καλούνταν να λάβουν μέτρα την τελευταία στιγμή 

δεκάδες Υπηρεσίες από πολλές Διευθύνσεις Αστυνομίας
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Η ατζέντα του μήνα

Η υψηλότερη 
μορφή 

της Άνοιξης 
που ξέρω: 

μια ελληνική 
Μεγάλη Εβδομάδα.

Γιώργος Σεφέρης

H πένα των
σκιτσογράφων σε
πλειάδα σκίτσων
περιέλαβε και τον
μυθιστορηματικό
ήρωα του
Βίκτωρος Ουγκώ,
Κουασιμόδο, για
να αποτυπώσει
τον πάνδημο
θρήνο που άφησε
πίσω της η
πυρκαγιά στην
Παναγία των
Παρισίων.

“

”

ΗΠανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών
Υπαλλήλων με αφορμή την παγκόσμια
Ημέρα της Εργατικής Πρωτομαγιάς, χαι-

ρετίζει τους αγώνες των εργαζομένων για μια
καλύτερη ζωή, ουδείς δικαιούται να θέτει σε
κίνδυνο τη συνδικαλιστική λειτουργία, τονίζει
ότι είναι αλληλέγγυα στον αγώνα τους, ενώ
επισημαίνει με έμφαση την ανάγκη για ένα γνή-
σιο και δυνατό συνδικαλιστικό κίνημα στη χώρα
μας, έτσι ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στο ρό-
λο του αλλά και στις προσδοκίες του ελληνικού
λαού, που όλοι γνωρίζουμε πόσο σκληρά πλή-
ρωσε το τίμημα της οικονομικής κρίσης τα τε-
λευταία δέκα χρόνια.

Η 1η Μάη συμβολίζει διαχρονικά τους αγώ-
νες της παγκόσμιας εργατικής τάξης για τη δια-
σφάλιση των εργασιακών, ατομικών και κοινω-
νικών δικαιωμάτων, που ενώ κατακτήθηκαν με
αγώνες και θυσίες, κινδυνεύουν να αφανι-
σθούν είτε έχουν ήδη καταστρατηγηθεί βάναυ-
σα και στη χώρα μας. 

Τα Μνημόνια άφησαν πίσω τους «συντρίμ-
μια», τα συνδικάτα πληγωμένα και τους εργα-

ζόμενους ανυπεράσπιστους στα «γεράκια των
αγορών».

Η ευθύνη όλων είναι ιστορική και ουδείς δι-
καιούται να θέτει σε κίνδυνο τη συνδικαλιστική
λειτουργία και τα δίκαια αιτήματα των εργαζο-
μένων.

Ως Ομοσπονδία συντασσόμαστε σε αυτήν
την συγκυρία με κάθε Ομοσπονδία και εργατικό
σωματείο, που αγωνίζεται να κρατήσει ψηλά τη
σημαία του αγώνα για ένα ακηδεμόνευτο ισχυ-
ρό συνδικαλιστικό κίνημα στο δημόσιο και
ιδιωτικό φορέα της οικονομίας, αλλά και στο
δικό μας, τον ευαίσθητο χώρο των Σωμάτων
Ασφάλειας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Εκπροσωπώντας τους Έλληνες Αστυνομι-
κούς, που με αγώνες και θυσίες έχουν πετύχει
τόσο τη συνδικαλιστική τους ανεξαρτησία όσο
και την πλατιά αναγνώριση των συμπολιτών
μας, καλούμε την κυβέρνηση να διασφαλίσει τη
σωστή λειτουργία του συνδικαλιστικού μας κι-
νήματος και παράλληλα να αναλάβει τις ευθύ-
νες της ώστε μέσα από τη δημοκρατική διαδι-
κασία του διαλόγου, να αρχίσει να ικανοποιεί

αιτήματα χρόνων, υπερώριμων όμως για να κα-
λύψουν υπαρκτές ανάγκες της Ελληνική Αστυ-
νομίας και της Ελληνικής Κοινωνίας. Ο Έλλη-
νας Αστυνομικός είναι πάνω απ’ όλα κι αυτός
εργαζόμενος με αυξημένα δικαιώματα και υπο-
χρεώσεις, ως ένστολος δημόσιος λειτουργός,
αλλά ούτε αυτή η αλήθεια συγκινεί τους κυβερ-
νώντες. Ο αστυνομικός αντιμετωπίζεται ακόμα
ως «όργανο» παρά τις βαρύγδουπες δηλώσεις
για προστασία των εργασιακών του δικαιωμά-
των αλλά και των υπηρεσιακών του ρόλων.

Το αγαθό της ασφάλειας εξακολουθεί να
βρίσκεται στην Κλίνη του Προκρούστη, καθώς
η κυβέρνηση δεν έχει στις προτεραιότητές της
τον εκσυγχρονισμό της υλικοτεχνικής υποδο-
μής, της εκπαίδευσης και της λειτουργίας των
υπηρεσιών, διαθέτοντας προς τούτο, και κατ’
εξαίρεση, τα αναγκαία κονδύλια. Οφείλουμε,
λοιπόν, εμπνεόμενοι όπως έχουμε διακηρύξει
επανειλημμένως, αλλά και δεσμευτεί πρόσφατα
και από τις αποφάσεις των συλλογικών μας ορ-
γάνων να συνεχίσουμε τον αγώνα μας.

ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ!

Ουδείς δικαιούται
να θέτει σε κίνδυνο 

τη συνδικαλιστική λειτουργία

Στάση ευθύνης 
για τη θωράκιση του αστυνομικού

03-04-19
Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο
κ. Αριστείδη Ανδρικόπουλο κάλεσε η Π.Ο.ΑΣ.Υ. να
μεριμνήσει για την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού
Κανονισμού, που επιβάλει την πληκτρολόγηση των
Ευρωπαίων Πολιτών στους Κρατικούς Αερολιμένες
της Χώρας. 

08-04-19
Αναρτήθηκε, τόσο στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας
μας, όσο και σε αυτή του ΤΕΑΠΑΣΑ, η υπ’ αριθμ.
1030/2/456 από 08-04-2019 εγκύκλιος του Τα-
μείου που αφορά τη χορήγηση δανείων έτους 2019. 

09-04-19
4η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της Γραμματείας Γυ-
ναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ. με θέμα “Η ρατσιστική συμπε-
ριφορά της Ελληνικής Πολιτείας στην Ελληνίδα Αστυ-
νομικό”.

12-04-19
Τη φιλοξενία στη χώρα μας της Φθινοπωρινής Συνό-
δου όλων των αντιπροσώπων των χωρών - μελών
της  EuroCOP, τον προσεχή Οκτώβριο, δέχθηκε η Εα-
ρινή Σύνοδος της EuroCOP, μετά από πρόταση του
προέδρου της Ομοσπονδίας μας κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑ-
ΚΑΡΑΚΟΥ.

15-04-19
Αίτημα της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για συνάντηση με τους αρμόδι-
ους υπουργούς ενόψει των πολλαπλών εκλογικών
αναμετρήσεων για τη χορήγηση αποζημίωσης σε επί-
πεδα αξιοπρεπή και αντάξια των προσφερόμενων
αστυνομικών υπηρεσιών. Επίσης, να δοθεί η δυνατό-
τητα διευκόλυνσης των υποψηφίων συναδέλφων μας
για την ενάσκηση των υποχρεώσεών τους κατά την
προεκλογική περίοδο.

17-04-19
Με μεγάλη μας έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι εκ μέ-
ρους του ΚΚΕ κατατέθηκε τροπολογία στο νομοσχέδιο
του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης «Ρυθμίσεις μέριμνας
προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας,
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», σύμ-
φωνα με την οποία προτείνεται η τροποποίηση του
ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για το συνδικαλισμό
στις Ένοπλες Δυνάμεις.

22-04-19
Η Ομοσπονδία καταγγέλλει τη συνεχιζόμενη απραξία
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρ-
χηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας αναφορικά με την
επίλυση  συγκεκριμένων καθημερινών προβλημάτων
όσο και των χρόνιων αιτημάτων θεσμικού και οικο-
νομικού χαρακτήρα.

23-04-19
Συνεδρίασε το Δ.Σ. με βασικό αντικείμενο την ενημέ-
ρωση για τρέχοντα ζητήματα.

23-04-19
Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. χαιρετίζει τα αστραπιαία αντανακλαστικά
της Γαλλικής πολιτείας με την απόφαση της Εισαγγε-
λίας των Παρισίων να διατάξει άμεση έρευνα για τα
απαράδεκτα συνθήματα που ειπώθηκαν από ομάδες
διαδηλωτών σε μια δύσκολη περίοδο για τους Γάλ-
λους συναδέλφους μας.

24-04-19 
Αντιδράσεις προκάλεσε διαταγή του Αρχηγείου της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας για λήψη μέτρων από πολλές Δι-
ευθύνσεις Αστυνομίας για ποδοσφαιρικούς αγώνες των
οποίων η διεξαγωγή ήταν ήδη γνωστή προ πολλού.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομι-
κών Υπαλλήλων χαιρετίζει τα αστρα-
πιαία αντανακλαστικά της Γαλλικής

πολιτείας με την απόφαση της Εισαγγελίας
των Παρισίων να διατάξει άμεση έρευνα για
τα απαράδεκτα συνθήματα που ειπώθηκαν
από ομάδες διαδηλωτών στη γαλλική πρω-
τεύουσα, σε μια δύσκολη περίοδο για τους
Γάλλους συναδέλφους μας και ειδικότερα
όταν οι διαδηλωτές καλούσαν τους αστυνο-
μικούς με το σύνθημα «Αυτοκτονήστε- αυτο-
κτονήστε», ενώ γνώριζαν ότι μόλις ένα
24ωρο πριν, είχαν τιμηθεί σε όλη τη χώρα οι
28 συνολικά αστυνομικοί που έχουν αυτο-
κτονήσει από την αρχή του έτους!

Η στάση ευθύνης που επιδείχθηκε από μια
ευρωπαϊκή χώρα επιβάλλεται να αποτελέσει
παράδειγμα και να αφυπνίσει επιτέλους την
ελληνική κυβέρνηση η οποία παρακολουθεί

από τη θέση του θεατή τις καθημερινές δο-
λοφονικές επιθέσεις σε βάρος των Ελλήνων
αστυνομικών και να αναλάβει τις οφειλόμενες
εκ μέρους της πρωτοβουλίες για την προστα-
σία του θεσμού της Ελληνικής Αστυνομίας και
του Έλληνα Αστυνομικού, που μάχεται καθη-
μερινά σε πολεμικές συνθήκες προκειμένου
να υπερασπιστεί το αγαθό της ασφάλειας του
πολίτη.

Είναι υποχρέωση της Κυβέρνησης να θω-
ρακίζει τον αστυνομικό κατά την εκτέλεση του
καθήκοντος. Αν δεν μπορεί ή δεν προτίθεται
να το πράξει, ας βγει να το καταμαρτυρήσει.
Από λόγια χορτάσαμε.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, συνελήφθη και
δικάστηκε από δικαστήριο του Παρισιού σε
οκτώ μήνες φυλάκιση με αναστολή ένας άν-
δρας επειδή μαζί με άλλους καλούσε τους
αστυνομικούς να αυτοκτονήσουν στη διάρ-

κεια διαδήλωσης των Κίτρινων Γιλέκων. 
Ο άνεργος αυτός μάγειρας, ηλικίας 49

ετών, θα πρέπει επίσης να προσφέρει κοινω-
νική εργασία για 180 ώρες και έχει την υπο-
χρέωση, μόλις βρει δουλειά, να καταβάλει
500 ευρώ σε κάθε έναν από τους δύο αστυ-
νομικούς που προσέφυγαν δικαστικά εναν-
τίον του για ηθική βλάβη.

Τα συνθήματα αυτά είχε καταδικάσει ο πο-
λιτικός κόσμος της Γαλλίας αλλά και τα συν-
δικάτα των αστυνομικών. Από την αρχή του
έτους έχουν καταγραφεί 28 αυτοκτονίες
αστυνομικών στη Γαλλία και ο υπουργός
Εσωτερικών της χώρας Κριστόφ Κολόμπ εγ-
καινίασε πρόσφατα ένα κέντρο πρόληψης
αυτοκτονιών στο οποίο θα μπορούν να απευ-
θύνονται τα μέλη των δυνάμεων της τάξης και
το οποίο θα βρίσκεται στο 12ο διαμέρισμα
του Παρισιού.
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Κοινή απάντηση έδωσαν οι Ομο-
σπονδίες των ενστόλων Σωμά-
των Ασφαλείας και Ενόπλων Δυ-

νάμεων, μόλις πληροφορήθηκαν την
αιφνιδιαστική και χωρίς κανένα διάλογο
ρύθμιση που ανατρέπει τα ισχύοντα για
το συνδικαλισμό στις Ένοπλες Δυνά-
μεις:

Με μεγάλη μας έκπληξη πληροφορη-
θήκαμε ότι εκ μέρους του ΚΚΕ κατατέ-
θηκε τροπολογία στο υπό συζήτηση νο-
μοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Αμύ-

νης «Ρυθμίσεις μέριμνας προσωπικού
Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας,
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες
διατάξεις», σύμφωνα με την οποία προ-
τείνεται η τροποποίηση του ισχύοντος
νομοθετικού πλαισίου για το συνδικα-
λισμό στις Ένοπλες Δυνάμεις, έτσι ώστε
να παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας
πολλαπλών Ομοσπονδιών και μάλιστα
με την πρωτοβουλία μόνο δύο πρωτο-
βαθμίων ενώσεων.

Δεν γνωρίζουμε τα κίνητρα και τις

σκοπιμότητες που υποκρύπτονται πίσω
από την κατάθεση αυτής της τροπολο-
γίας και μάλιστα μας προξενεί εντύπωση
το γεγονός ότι προωθείται από το ΚΚΕ,
ένα κόμμα που στο παρελθόν στήριξε
τον υγιή και ακηδεμόνευτο συνδικαλι-
σμό τόσο στις Ένοπλες Δυνάμεις όσο
και στα Σώματα Ασφαλείας.

Εκφράζουμε επομένως την έντονη
διαμαρτυρία μας για την πρωτοβουλία
που αν υιοθετηθεί το μόνο που θα επι-
τύχει είναι η διάσπαση του ενιαίου συν-

δικαλιστικού κινήματος στις Ένοπλες
Δυνάμεις και άρα η αποδυνάμωσή του,
ρίχνοντας νερό στο μύλο της κυβέρνη-
σης και των γνωστών «νεροκουβαλη-
τών» της.

Καλούμε την Ηγεσία του ΚΚΕ και προ-
σωπικά τον Γ.Γ. της ΚE κ. Δημήτριο
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ να αναλάβει πρωτοβουλία
για την απόσυρσή της από τη συζήτηση
και να μας καλέσει για ενημέρωση καθό-
σον μια τέτοια ρύθμιση βάλει ευθέως και
το δικό μας συνδικαλιστικό κίνημα.

Δεν θα επιτρέψουμε, λοιπόν, «κερκό-
πορτες» σε ό,τι με αγώνες και θυσίες
οικοδόμησαν οι πρωτεργάτες του συν-
δικαλισμού των ενστόλων που είχαν τύ-
χει και της αμέριστης στήριξης του ΚΚΕ
τα πέτρινα χρόνια της παρανομίας και
των διωγμών τους. Αυτό που προέχει
είναι η ενότητα στο χώρο μας αλλά και
η διασφάλιση εκ μέρους της πολιτείας
των συνταγματικά κατοχυρωμένων μας
δικαιωμάτων για ακηδεμόνευτο συνδι-
καλιστικό κίνημα.

Δεν θα επιτρέψουμε «κερκόπορτες» 
στο συνδικαλισμό των ενστόλων 

Τη φιλοξενία στη χώρα μας της Φθινοπωρινής
Συνόδου όλων των αντιπροσώπων των χω-
ρών-μελών της EuroCOP, τον προσεχή

Οκτώβριο, πρότεινε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας
μας κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ κατά τη διάρκεια
των εργασιών της Εαρινής Συνόδου της EuroCOP,
που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη, το διήμερο 9
& 10 Απριλίου 2019, με τη συμμετοχή και του εκ-
προσώπου μας - μέλους της ΕΕ της EuroCOP, προ-
έδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυ-
τικής Αττικής κ. Γιώργου ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ.

Η καθολική αποδοχή της πρότασης του Προ-
έδρου μας από τα μέλη του σώματος της συνόδου,
αποτελεί σημαντική επιτυχία της Ομοσπονδίας και
έρχεται σε συνέχεια της επιτυχίας που είχαμε ση-
μειώσει το Νοέμβριο του 2015 στο Δουβλίνο, όταν
για πρώτη φορά εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας
μας, πέτυχε την εκλογή του στο ανώτατο εκτελε-
στικό όργανο της Συνομοσπονδίας των ευρωπαϊ-
κών αστυνομικών συνδικάτων.

Να σημειωθεί, επίσης, ότι η φιλοξενία της Φθι-
νοπωρινής Συνόδου στη χώρα μας, επιβεβαιώνει
την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει η Ομοσπονδία
μας μεταξύ των υπολοίπων συνδικαλιστικών φο-
ρέων, ενώ παράλληλα αυξάνει το βαθμό της δικής

μας ευθύνης για την επιτυχή έκβαση της πρωτο-
βουλίας που αναλάβαμε. 

Μιας πρωτοβουλίας που θα μας δώσει τη δυ-
νατότητα να φέρουμε στο προσκήνιο και τα γενι-
κότερα προβλήματα ασφαλείας τόσο στον ελλαδι-
κό όσο και στον ευρύτερο περίγυρό μας (μετανα-
στευτικές ροές, τρομοκρατικές απειλές κ.λπ.),
αξιοποιώντας την δυνατότητα που μας παρέχεται,
δεδομένου ότι για πρώτη φορά στα συνδικαλιστι-
κά μας χρονικά θα βρεθούν στη χώρα μας όλοι οι
αντιπρόσωποι όλων των αστυνομικών της Ευρώ-
πης και μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία
διακυβεύονται πολλά συμφέροντα και καθορίζον-
ται πολιτικές ασφαλείας σε ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο.

Στο συνέδριο συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, η επί-
δραση του Brexit, η βία στους αθλητικούς χώρους,
η αυξανόμενη βία εναντίον αστυνομικών στην Ευ-
ρώπη. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν ημερίδες σχε-
τικά με τα εργασιακά δικαιώματα των αστυνομικών
και την ανάγκη καλύτερου εξοπλισμού και εκπαί-
δευσής τους για να αντιμετωπίσουν τους συνεχώς
αυξανόμενους κινδύνους, καθώς και ημερίδα με
τις μακροπρόθεσμες προτάσεις των αντιπροσώπων
των αστυνομικών για την περίοδο 2020-2025.

Στη χώρα μας θα διεξαχθεί 
η Φθινοπωρινή Σύνοδος

της  EuroCOP

Νέα δικαίωση του αγώνα των Ομοσπον-
διών για τη διασφάλιση των μισθολο-
γικών αιτημάτων των ενστόλων. Με

κοινή ανακοίνωσή τους (7-5-19), Π.Ο.ΑΣ.Υ.
και Π.Ο.ΑΞΙ.Α. ανακοίνωσαν ότι κρίθηκε αν-
τισυνταγματικό και το μισθολόγιο που ψηφί-
στηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και
για το οποίο είχαμε επίσης προσφύγει στο
Συμβούλιο της Επικρατείας. Ειδικότερα η κοι-
νή ανακοίνωση αναφέρει:

Αντισυνταγματικότητα και του εν ισχύ -τρί-
του κατά σειρά- μισθολογίου των Σωμάτων
Ασφαλείας προοιωνίζει η απόφαση
852/2019 του ΣΤ' Τμήματος του ΣτΕ, που
δημοσιεύθηκε εχθές το βράδυ και παραπέμπει
την υπόθεση στην Ολομέλεια του Ανωτάτου
Δικαστηρίου, λόγω μείζονος σπουδαιότητας.

«Η εξέλιξη είναι απόλυτα θετική για χιλιά-
δες στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των
Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας μας και ανα-
μενόμενη ως προς την παραπομπή της στην
Ολομέλεια. Ασφαλώς πρέπει να αναμένουμε
την θεώρησή της, ώστε να μελετήσουμε το
σκεπτικό της» δήλωσαν οι Χαράλαμπος
Μπουκουβάλας και Ρήγας Μπαρμπούρης
νομικοί σύμβουλοι και παραστάντες δικηγό-
ροι της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Π.Ο.ΑΞΙ.Α. αντίστοιχα,
που χειρίστηκαν την υπόθεση.

«Ακόμα ένα μισθολόγιο που ανατρέπουμε,
ακόμα μια δικαστική νίκη που επιτυγχάνουμε
προς όφελος των συναδέλφων και της κοι-
νωνίας», δήλωσαν οι Πρόεδροι της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Γρηγόρης Γερακαράκος και της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
Ιωάννης Κατσιαμάκας.

Νέα δικαίωση 
των Ομοσπονδιών

ΗΟμοσπονδία μας εκφράζει την
έντονη ανησυχία των χιλιάδων
συναδέλφων μας σε όλη τη χώ-

ρα, λόγω της συνεχιζόμενης απραξίας
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυ-
νομίας αναφορικά με την επίλυση, τόσο
των συγκεκριμένων καθημερινών προ-
βλημάτων, όσο και των χρόνιων αιτη-
μάτων θεσμικού και οικονομικού χαρα-
κτήρα για τα οποία έχουμε υποβάλλει
σχετικές προτάσεις.

Ενώ κατατίθενται σχέδια νόμου από
διάφορα Υπουργεία, με τελευταίο αυτό
του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, το μο-
ναδικό Υπουργείο που πρωτοτυπεί δια

της απουσίας του από το νομοθετικό
έργο, είναι το Προστασίας του Πολίτη.

Τελευταίο «κατόρθωμα» της Ηγεσίας,
ο πολλαπλασιασμός των οφειλόμενων
ρεπό και η μη εξόφληση δεδουλευμέ-
νων νυχτερινών, η επάνοδος του ανα-
λογικού συστήματος επικοινωνιών, η
καθαριότητα κ.ά., όπως ήδη έχουμε κα-
ταγγείλει χωρίς να δοθούν πειστικές
απαντήσεις.

Τόσο πολύ κόπτεται η Ηγεσία για τα
δικαιώματα των εργαζομένων αστυνο-
μικών, που από το πολύ ενδιαφέρον το
μόνο που επιτυγχάνεται είναι η επαγ-
γελματική τους εξουθένωση και η απα-
ξίωσή τους ως ανθρώπων με δικαιώμα-

τα και υποχρεώσεις.
Σε κάθε περίπτωση, αν ως Ηγεσία δεν

επιθυμείτε ή δεν μπορείτε να αφήσετε
πίσω σας θετικό αποτύπωμα, είναι κα-
λύτερα, τόσο για τον αστυνομικό οργα-
νισμό όσο και για την κοινωνία ολόκλη-
ρη, να παραδώσετε την ευθύνη των κα-
θηκόντων σας σε αυτούς που έχουν
διάθεση να παράξουν έργο.

Η Ομοσπονδία μας συνεχίζει τον
αγώνα της και δηλώνει, σεβόμενη το
θρησκευτικό κλίμα των ημερών του
Αγίου Πάσχα, ότι παρά την προεκλογική
περίοδο, αμέσως μετά τις γιορτές, θα
μας βρουν μπροστά τους.

Ανύπαρκτο νομοθετικό έργο
Θα μας βρουν μπροστά τους

Στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, λόγω μείζονος
σπουδαιότητας, παρέπεμψε ως αντισυνταγματικό το ισχύον

μισθολόγιο, το Στ’ Τμήμα του ΣτΕ

Ενημέρωση 
για τη χορήγηση 

δανείων έτους 2019 
«Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Σας γνωρίζουμε ότι, αναρτήθηκε, τόσο στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας
μας, όσο και σε αυτή του ΤΕΑΠΑΣΑ, η υπ’ αριθμ. 1030/2/456 από 08-04-
2019 εγκύκλιος του Ταμείου που αφορά τη χορήγηση δανείων έτους 2019
και παρακαλούμε για την ενημέρωση των συναδέλφων. Η εν λόγω εγκύκλιος
εμπεριέχει τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τα έντυπα (αίτηση, υπεύ-
θυνη δήλωση κ.λπ.) που απαιτούνται για τη χορήγηση των δανείων αυτών,
σε κάθε περίπτωση.

Επισημαίνεται ότι, το πλαίσιο των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης των
ανωτέρω δανείων παραμένει το ίδιο με πέρυσι, κινούμενο για άλλη μια φορά
στο ίδιο μήκος κύματος, ήτοι εφαρμόζοντας αντικειμενικές - αξιοκρατικές
μεθόδους που αφουγκράζεται πλήρως το συνδικαλιστικό μας κίνημα».



5ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΑπρίλιος 2019 ΝέαΑστυνομία

Αλλεπάλληλες παρεμβάσεις της Ομοσπον-
δίας προς τους αρμόδιους κ.κ. υπουρ-
γούς, Εσωτερικών Αλέξη ΧΑΡΙΤΣΗ, Οικο-

νομικών κ. Ευκλείδη ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ, Προστασίας
του Πολίτη κα Όλγα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ και υφυπουρ-
γό Προστασίας του Πολίτη κα Κατερίνα ΠΑΠΑ-
ΚΩΣΤΑ ενόψει των πολλαπλών εκλογικών ανα-
μετρήσεων του προσεχούς Μαΐου 2019 (Ευρωε-
κλογές - Δημοτικές - Περιφερειακές εκλογές),
κατά τις οποίες το αστυνομικό προσωπικό προ-
βλέπεται να αποζημιωθεί για την υπερεργασία
του με βάση Κοινή Υπουργική Απόφαση των αρ-
μοδίων Υπουργών.

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. επισημαίνει ότι «ήδη γίνεται απο-
δέκτης αιτημάτων των Πρωτοβαθμίων Οργανώ-
σεών της για τη χορήγηση αποζημίωσης σε επί-
πεδα αξιοπρεπή και αντάξια των προσφερόμε-
νων αστυνομικών υπηρεσιών και όχι στα ευτελή
ποσά που είχε περιοριστεί να χορηγείται τα προ-
ηγούμενα μνημονιακά χρόνια με τη μορφή φι-
λοδωρήματος.

Όπως γνωρίζετε, η προεκλογική περίοδος έχει
προ πολλού ξεκινήσει και η απασχόληση των
αστυνομικών είναι κάτι περισσότερο από κατα-
φανής, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρό-
σκοπτη προεκλογική δραστηριότητα των πολιτι-
κών κομμάτων και των πολύ περισσότερων δη-
μοτικών και περιφερειακών παρατάξεων σε ολό-
κληρη την ελληνική επικράτεια.

Δεδομένων, λοιπόν, των πρόσθετων υπηρε-
σιακών αναγκών κατά τη διάρκεια της προεκλο-
γικής περιόδου και λαμβάνοντας υπόψη και τις
επίσημες κυβερνητικές θέσεις περί εξόδου της
χώρας από τα Μνημόνια, αναμένουμε η πρόσθε-
τη εργασία του αστυνομικού να τύχει της ανά-
λογης δίκαιης αποζημίωσης έτσι ώστε να δια-
σφαλιστεί το αίσθημα δικαίου του συνόλου του
αστυνομικού προσωπικού. 

Προκειμένου να σας ενημερώσουμε ειδικότε-
ρα για τον καθορισμό του ύψους της ειδικής
εκλογικής αποζημίωσης, παρακαλούμε όπως
ορίσετε, εγκαίρως, ημερομηνία συνάντησής μας,

διότι τυχόν μονομερής απόφασή σας, χωρίς να
υπεισέρθετε καν στη διαδικασία του διαλόγου,
είναι φυσικό ότι θα προκαλέσει εύλογα παράπο-
να και τις αντιδράσεις μας».

Άδειες
Επίσης, με άλλο έγγραφο η Ομοσπονδία ζή-

τησε τη διευκόλυνση των υποψηφίων αστυνο-
μικών για την ενάσκηση των υποχρεώσεών τους
κατά την προεκλογική περίοδο, στα πλαίσια πάν-
τοτε των υπηρεσιακών δυνατοτήτων και της εύ-
ρυθμης λειτουργίας του Οργανισμού μας.

«Η συμβολή σας αυτή κρίνεται ουσιαστική,
διότι ενισχύει την έννοια της συμμετοχικής δη-
μοκρατίας και δίνει τη δυνατότητα του εκλέγειν
και εκλέγεσθε βάσει των αρχών του Συντάγμα-
τος της Χώρας και αναδεικνύει βεβαίως την
εξωστρέφεια της Ελληνικής Αστυνο-
μίας προς την κοινωνία των πολιτών,
που εκφράζεται και εμπλουτίζεται με
τη συμμετοχή των συναδέλφων μας

στα κοινά», σημειώνεται στο έγγραφο. Να ση-
μειωθεί τέλος, ότι με την υπ’ αριθμ.
1647/19/823876 από 18/04/2019 διαταγή
της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού/
Α.Ε.Α., καθορίζονται οι υπηρεσιακές μεταβολές
και η χορήγηση κανονικών αδειών κατά τη διάρ-
κεια των αυτοδιοικητικών εκλογών και των Ευ-
ρωεκλογών.

Εκλογική αποζημίωση αξιοπρεπής και αντάξια 
των προσφερόμενων αστυνομικών υπηρεσιών

Συνεδρίασε στις 23 Απριλίου 2019
το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομο-
σπονδίας με βασικό αντικείμενο

την ενημέρωση για τρέχοντα ζητήματα
που μας απασχολούν το τελευταίο διά-
στημα και ιδίως για τις περαιτέρω πρω-
τοβουλίες μας σχετικά με την αναγνώ-
ριση της επικινδυνότητας της εργασίας,
το τηλεοπτικό σποτ του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας για την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων και τη νομο-
θετική ρύθμιση για το συνδικαλισμό
στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γρη-
γόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, ανοίγοντας τις
εργασίες του Δ.Σ., αφού παρέθεσε σειρά
νομοθετικών πρωτοβουλιών της κυβέρ-
νησης που περιλάμβαναν και θετικές για
το αστυνομικό προσωπικό διατάξεις, τό-
νισε ότι ορισμένες εξ αυτών (φορολογική
αντιμετώπιση αναδρομικών κ.ά.) έγιναν
με μεγάλη καθυστέρηση, καθώς δεν ει-
σακουσθήκαμε από την αρχή, όταν είχαν
προωθηθεί οι σχετικές διατάξεις στη
Βουλή. Ωστόσο, οφείλουμε να εκφρά-
σουμε δημοσίως τις ευχαριστίες μας στη
Βουλευτή κα. Γιώτα ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ για τη
συνεχή συνδρομή της στην ψήφιση των
προαναφερομένων διατάξεων, διότι δεν
είναι πρέπον να μπαίνουν όλοι στην ίδια
ζυγαριά και δη με αυτούς που, ενώ κα-
τέχουν θέσεις ευθύνης, είτε αδιαφορούν
είτε ολιγωρούν για την επίλυση συγκε-
κριμένων προβλημάτων.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις ρυθμί-
σεις που αφορούν, τόσο το νομοσχέδιο
του Υπουργείου Οικονομικών που ψη-
φίστηκε την 15-04-2019, όσο και αυ-
τό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ψη-

φισθέν την 18-04-2019. Στο πρώτο
νομοσχέδιο εμπεριέχονταν διατάξεις
που αφορούν: α) την εξαίρεση των ανα-
δρομικών εισοδημάτων μας από την ει-
δική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου
43Α του ν.4172/2013 & β) την τρο-
ποποίηση της ΚΥΑ των επιδομάτων κιν-
δύνου (ΕΚΑΜ, ΜΑΤ, πτητικό κ.ά.), σύμ-
φωνα με τις προτάσεις της Ομοσπον-
δίας μας, όπως αυτές είχαν κατατεθεί
στη Φυσική & Πολιτική Ηγεσία του Σώ-
ματος την 19-01-2018. Στο δεύτερο
νομοσχέδιο εμπεριέχονταν διάταξη που
δεν προσμετρά τα αναδρομικά εισοδή-
ματα στην καταβολή των πάσης φύσεως
κοινωνικών επιδομάτων, παροχών ή οι-
κονομικών ενισχύσεων και την εφαρ-
μογή λοιπών προγραμμάτων και δρά-
σεων κοινωνικής ή προνοιακής πολιτι-
κής από τους φορείς του δημόσιου το-
μέα, ενώ εξαιρέθηκαν για 3η συνεχό-
μενη φορά οι διατάξεις που προκαλούν
περικοπές στα μερίσματα του Μετοχικού
Ταμείου Στρατού, ύψους 4.000.000 €
ετησίως, τόσο των υφιστάμενων συντα-
ξιούχων της Ελληνικής Αστυνομίας και
του Στρατού Ξηράς, όσο και των αντί-
στοιχων μελλοντικών.

Όσο για το διαχρονικό μας αίτημα,
αυτό της αναγνώρισης του λειτουργή-
ματος του αστυνομικού ως επικίνδυνου
και ανθυγιεινού, που μας απασχόλησε
και σε προγενέστερες συνεδριάσεις,
σημείωσε ότι δυστυχώς δεν κατατέθη-
καν προτάσεις, οπότε το προεδρείο θα
διαμορφώσει και θα συζητήσει στο Δ.Σ.
την τελική πρόταση, σε συνάρτηση πάν-
τα με τις αποφάσεις του ΣτΕ και τη συ-
νεργασία που θα έχουμε με πανεπιστη-

μιακούς.
Το λόγο έλαβε στη συνέχεια ο Νομι-

κός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας κ.
Χάρης ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ, ο οποίος
ενημέρωσε το Δ.Σ. αφενός ότι ως το
καλοκαίρι θα αποσταλούν σε όλους τα
σχετικά παραστατικά για τη διαδικασία
των αγωγών που έχουν κατατεθεί από
τα μέλη των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων
υπό την αιγίδα της Π.Ο.ΑΣ.Υ., αφετέρου
δε για το γεγονός ότι καθυστερεί η δη-
μοσιοποίηση της απόφασης του ΣτΕ για
το νέο μισθολόγιο, καίτοι η προσφυγή
μας έχει συζητηθεί από το Δεκέμβριο
του 2018.

Σε ό,τι αφορά το τηλεοπτικό σποτ και
την τροποποίηση του συνδικαλιστικού
νόμου για τις Ένοπλες Δυνάμεις επέ-
στησε την προσοχή των μελών του Δ.Σ.,
τονίζοντας ότι ο πολιτικός χρόνος που
διανύουμε είναι ιδιαίτερα συμπυκνωμέ-
νος με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την
κυβερνητική πολιτική και τις αποφάσεις
που ενδέχεται να λάβει το προσεχές
διάστημα και οι οποίες ενδεχομένως να
αφορούν και τους ένστολους. Ήδη τα
δυο προαναφερθέντα θέματα, δεν απο-
τελούν καλούς οιωνούς δεδομένου ότι
το μεν τηλεοπτικό σποτ θίγει την αξιο-
πρέπεια του αστυνομικού, η δε συνδι-
καλιστική ρύθμιση συνιστά επικίνδυνη
παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης.

Τέλος, μετά από διεξοδικές τοποθε-
τήσεις επί των ανωτέρω θεμάτων, απο-
φασίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη της
συντριπτικής πλειοψηφίας των συμμε-
τασχόντων, η Ομοσπονδία να αναλάβει
περαιτέρω δράση με συγκεκριμένες
πρωτοβουλίες. Ειδικότερα:

Α) Να προσφύγει στο Εθνικό Ραδιο-
τηλεοπτικό Συμβούλιο ζητώντας την
απόσυρσή του, ως απαράδεκτο και
προσβλητικό τόσο για την προσωπικό-
τητα του αστυνομικού όσο και του
αστυνομικού θεσμού, αφού υπερπρο-
βάλλοντας εικόνες μιας άλλης εποχής,
από τη μια διαστρεβλώνει την εικόνα
του σύγχρονου αστυνομικού και από
την άλλη συγκαλύπτει το γεγονός ότι οι
νέοι αστυνομικοί προσλαμβάνονται μέ-
σω πανελληνίων εξετάσεων και έχουν
υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Κάποιοι
προφανώς με προκάλυμμα την ανα-
γκαιότητα του κοινωνικού μηνύματος
για την πρόληψη των ατυχημάτων, με-
θοδεύουν την απαξίωση της αστυνομίας
μη σεβόμενοι ούτε τους νεκρούς μας
τροχονόμους και είναι ακόμα πιο λυπη-
ρό και εξοργιστικό το γεγονός ότι όλα
αυτά, συντελέστηκαν με την έγκριση του
ίδιου του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας! Το μόνο που επιτυγχάνεται
με αυτό το σπότ είναι η επιστροφή στο
παρελθόν, η στοχευμένη γελοιοποίηση
του χαμηλόβαθμου αστυνομικού και σε

καμία περίπτωση η πρόληψη των ατυ-
χημάτων, που ήταν υποτίθεται και ο βα-
σικός λόγος της δημιουργίας του.

Β) Να αντιδράσει με δυναμικό τρόπο
σε συνεργασία με τις άλλες Ομοσπον-
δίες των ενστόλων για την αλλαγή του
συνδικαλιστικού νόμου για τις Ένοπλες
Δυνάμεις, διότι η κυβερνητική παρέμβα-
ση στη λειτουργία των υφισταμένων
Ενώσεων και της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, συνι-
στά κατάργηση του κράτους δικαίου και
κατάργηση της ίδιας της δικαιοσύνης,
αφού το συμπέρασμα που εξάγεται από
τη μεθόδευση που προϋπήρξε της ψή-
φισης της τροπολογίας και κυρίως από
το περιεχόμενό της, είναι ότι κάθε φορά
που μια δικαστική απόφαση δεν αρέσει
στους κυβερνώντες, έχοντας την πλει-
οψηφία στη Βουλή, από θέση ισχύος θα
δύνανται να νομοθετούν υπέρ των
«ημετέρων». Πρέπει δε να μας προβλη-
ματίσει το γεγονός ότι σε αυτό συνέβαλε
το ΚΚΕ, ένα κόμμα που διαχρονικά
αγωνιζόταν για ένα σωματείο, ένα Ερ-
γατικό Κέντρο και μια Ομοσπονδία.

Ανακεφαλαίωση κυβερνητικών «πεπραγμένων»
Σφοδρή κριτική σε απαράδεκτες κυβερνητικές αποφάσεις αλλά και στο προσβλητικό

για τον Έλληνα αστυνομικό διαφημιστικό σποτ με αντικείμενο την πρόληψη των τροχαίων
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«Η ρατσιστική συμπεριφορά 
της Ελληνικής Πολιτείας 

στην Ελληνίδα Αστυνομικό»

Γ ια τέταρτη συνεχή χρονιά, γυναίκες αστυνο-
μικοί από όλη τη χώρα κατέκλυσαν την Αί-
θουσα «Παύλος ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ» στο Αρ-

χηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Στα πλαίσια της
4ης Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης της Γραμματείας
Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ., αναπτύχθηκαν και συζη-
τήθηκαν θέματα που αφορούν τις δυσκολίες της
καθημερινότητας της Γυναίκας - Μάνας - Αστυνο-
μικού, αλλά και της οικογένειας του Αστυνομικού. 

Το θέμα της συνδιάσκεψης ήταν «Η ρατσιστική
συμπεριφορά της Ελληνικής Πολιτείας στην Ελλη-
νίδα Αστυνομικό», αλλά και η αναφορά στη δράση
που πραγματοποιήθηκε στις 09-04-2019 στο χώ-
ρο των γραφείων της Π.Ο.ΑΣ.Υ., σε συνεργασία με
την Μονάδα Πρόληψης Αναπνευστικών Νοσημά-
των της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και
με Υπεύθυνη Πνευμονολόγο την κα. Μάρθα Αν-
δρίτσου και τους συνεργάτες της τεχνικούς κ.κ.
Δρούγια Βιορέλη και Στέργιο Γιώτα.

Η Μονάδα Πρόληψης Αναπνευστικών Νοσημά-
των πραγματοποίησε δωρεάν σπιρομετρήσεις σε
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Για την εξέ-
ταση, στόχος ήταν οι 100 σπιρομετρήσεις αρχικά,
αλλά επιτεύχθηκε η εξέταση 124 συναδελφισσών
και συναδέλφων, συνολικά.

Τη συγκεκριμένη κίνηση χαιρέτισε, εκτός από το
πλήθος των συναδέλφων, και σύσσωμο το Διοικη-
τικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Παρόντες στην 4η Συνδιάσκεψη, που έλαβε χώ-
ρα στις 10-4-2019, ήταν το Προεδρείο και μέλη
του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, η Υφυπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη κα. Κατερίνα ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ,
ενώ τη Φυσική Ηγεσία εκπροσώπησε ο Προϊστά-
μενος του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και
Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. Ταξίαρχος κ. Μι-
χαήλ ΛΑΔΟΜΕΝΟΣ.

Στην πρόσκληση της Γραμματείας Γυναικών αν-
ταποκρίθηκαν και εκπροσώπησαν από τα πολιτικά
κόμματα, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κα. Χαρούλα
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας

κα. Σοφία ΒΟΥΛΤΕΨΗ και η κα. Μαρία ΣΥΡΕΓΓΕ-
ΛΑ, Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισό-
τητας των Φύλων, η βουλευτής του Κινήματος Αλ-
λαγής κα. Έφη ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ο εκπρό-
σωπος του κόμματος κ. Παύλος ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ και η
εκπρόσωπος κα. Νάντια ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ο
βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Κωνσταν-
τίνος ΚΑΤΣΙΚΗΣ και ο Γραμματέας Προστασίας του
Πολίτη κ. Ευστάθιος ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ.

Από την πλευρά των εκπροσώπων, αλλά και των
υποψηφίων της Τοπικής και της Περιφερειακής
Αυτοδιοίκησης παραβρέθηκαν η Περιφερειάρχης
Αττικής, και εκ νέου υποψήφια, κ. Ρένα ΔΟΥΡΟΥ,
ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας και υποψήφιος
Δήμαρχος Αθηναίων κ. Κώστας ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ,
ο υποψήφιος για την περιφέρεια Αττικής του ΚΚΕ
κ. Γιάννης ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ, ενώ ο κ. Αθανάσιος ΜΑ-
ΓΟΥΛΑΣ εκπροσώπησε τον κ. Γεώργιο ΠΑΤΟΥΛΗ
και η κ. Βασιλική ΓΕΩΡΓΙΟΥ εκπροσώπησε τον κ.
Γιάννη ΣΓΟΥΡΟ, καθώς και οι υποψήφιοι δήμαρχοι
για το Δήμο Αθηναίων κ.κ. Νάσος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
(ΣΥΡΙΖΑ) και Νικόλαος ΣΟΦΙΑΝΟΣ (ΚΚΕ).

Στην πρόσκλησή της ανταποκρίθηκε και συμμε-
τείχε η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων του

Υπουργείου Εσωτερικών κ. Φωτεινή ΚΟΥΒΕΛΑ.
Για πρώτη φορά, στο πλευρό της Γραμματείας

Γυναικών βρέθηκαν γυναίκες εκπρόσωποι των
Ομοσπονδιών των Σ.Α. και των Ε.Δ. Συγκεκριμένα,
η κα. Αγγελική ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ και η κα. Αικατερίνη
ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΟΥ εκπρόσωποι της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., η κα.
Σοφία ΒΑΓΕΝΑ εκπρόσωπος της ΠΟΑΞΙΑ, η κα.
Στέλλα ΨΙΑΚΗ εκπρόσωπος της ΠΟΕΠΛΣ, η κα
Κωνσταντίνα ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ εκπρόσωπος της
ΕΑΠΣ, η κα. Λαμπρινή ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗ εκπρόσω-
πος της ΠΟΕΥΠΣ.

Κατά την έναρξη της συνδιάσκεψης ο κ. Εμμα-
νουήλ ΒΑΓΙΑΚΗΣ, Διευθυντής Πνευμονολόγος -
Εντατικολόγος, Α΄ ΚΕΘ Νοσοκομείου «Ευαγγελι-
σμός», προέβη σε σύντομη παρουσίαση των ασθε-
νειών του Πνεύμονα και των προβλημάτων που
προκαλεί το τσιγάρο τόσο στον καπνιστή, όσο και
στον παθητικό καπνιστή.

Η θεματολογία διανεμήθηκε εξ αρχής στους
προσκεκλημένους, οι οποίοι στη συνέχεια απηύ-
θυναν σύντομο χαιρετισμό και τοποθετήθηκαν επί
των αιτημάτων μας.

Η Γραμματεία Γυναικών, μέσα από τη φετινή θε-
ματολογία, απαιτεί την πλήρη εξίσωση του Αστυ-

νομικού Προσωπικού με τους εργαζόμενους στο
ευρύτερο Δημόσιο, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά την
Ισότητα μεταξύ των εργαζoμένων, αλλά και τη Μη-
τρότητα στα Σ.Α. και τις Ε.Δ. Αξιώνει την πλήρη
εφαρμογή και εναρμόνιση των Νόμων του Κράτους
και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
αφορούν τις διευκολύνσεις κατά τη διάρκεια της
κύησης και λοχείας, της μητρότητας, της υιοθεσίας,
της παρένθετης μητρότητας, της αναδοχής, της
αναπηρίας, των μονογονεϊκών οικογενειών, στην
“Αστυνομική Οικογένεια”.

Ένα άλλο πρόβλημα - αγκάθι για την οικογένεια
του Αστυνομικού, που επισημάνθηκε ιδιαίτερα, λό-
γω και της παρουσίας των απερχόμενων, αλλά και
των εν δυνάμει Δημάρχων, είναι οι Παιδικοί Σταθ-
μοί και η ανάγκη δημιουργίας νέων εγκαταστάσε-
ων και η από κοινού λειτουργία τους, είτε η χορή-
γηση ειδικού voucher. 

Η Γραμματεία Γυναικών εμμένει επίσης στη θέση
της για τη χορήγηση του δικαιώματος της αναγνώ-
ρισης τέκνων στο αστυνομικό προσωπικό και τη
δικαίωση των σειρών 1991-1992 που, καίτοι πα-
λιοί ασφαλισμένοι, εγκλωβίστηκαν στο νέο ασφα-
λιστικό νόμο.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος η συνδιάσκεψη γυναικών της Γραμματείας Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
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Η τοποθέτηση της Γραμματέως Γυναικών κας Μαρίας Γιαννακοπούλου

Οπρόεδρος του Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Χρήστος
Μαυραγάνης, ο οποίος εκπροσώπησε τον
πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρη Γε-

ρακαράκο, τόνισε ότι ο πρόεδρος βρίσκεται πάντα
δίπλα στις συναδέλφισσές μας και το έχει αποδείξει
διότι παραχώρησε το δικαίωμα σε όλες τις γυναίκες,
στο πλαίσιο της ισότητας που μιλάμε, να εκλέγουν
τις εκπροσώπους τους στη  Γραμματεία Γυναικών, η
οποία είχε συσταθεί αλλά διοριζόταν. Το δικαίωμα
αυτό το ασκούν οι συναδέλφισσές μας στα εκλογικά
συνεδρία και αυτό δεν υπήρχε και ο πρόεδρός μας
ο Γρηγόρης Γερακαράκος το έκανε πράξη. Αυτά πρέ-
πει να αποδίδονται. Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι.

Πιστεύω, πρόσθεσε, ότι θα εξαχθούν χρήσιμα
συμπεράσματα αναφορικά με τα προβλήματα που

υπάρχουν σε ένα χώρο
ανδροκρατούμενο. Δεν
μου επιτρέπεται να εμ-
βαθύνω στο θέμα, κατά
πόσο η ελληνική Πολι-
τεία αντιμετωπίζει ρα-
τσιστικά τον Έλληνα
αστυνομικό, όπως ει-
πώθηκε προηγουμένως
με κάποια επιφύλαξη,

σίγουρα όμως υπάρχει μία διακριτή και άνιση με-
ταχείριση σε σχέση με τις γυναίκες που εργάζονται
στο Ελληνικό δημόσιο.

Ως δευτεροβάθμιο όργανο, ιδρύσαμε τη Γραμμα-
τεία προκειμένου ως ανεξάρτητο όργανο να διαχει-

ρίζεται τα προβλήματα των συναδελφισσών μας για
τα εργασιακά τους δικαιώματα και τη βελτίωση των
συνθηκών εργασίας, χωρίς διακρίσεις. Όλο αυτό το
διάστημα έχουν γίνει σημαντικά έργα κυρίως από τη
δράση των γυναικών συνεπικουρούμενες ασφαλώς
και από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όλα  έγκεινται στο
διεκδικητικό μας πλαίσιο πάντα σε συνεργασία  και
με τη βούληση της Ελληνικής πολιτείας. Και φυσικά
της φυσικής ηγεσίας η οποία από την πλευρά της
μπορεί εξίσου να συμβάλλει σε αυτήν την προσπάθεια
ως ενδιάμεσος βραχίονας της προσπάθειας αυτής.

Κλείνοντας  θα ήθελα να ζητήσω από τους κοι-
νωνικούς φορείς να σταθούν αρωγοί και συμπα-
ραστάτες στην Ελληνίδα αστυνομικό η οποία πα-
ρέχει ουσιώδη και επίμοχθη εργασία σε καθημερινή

βάση. Και θέλω να επισημάνω ότι δεν άκουσα κα-
νέναν να θέσει το εξής πρόβλημα: όταν υπάρχει
Ελληνίδα αστυνομικός παντρεμένη με οικογένεια
με έναν συνάδελφο, πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτό
το ζευγάρι, η πολιτεία ουσιαστικά το οδηγεί στο να
χωρίσει είτε να μη βλέπονται ποτέ. Διότι ο αστυνο-
μικός είτε θα εργάζεται το πρωί για να κρατάει τα
παιδιά η γυναίκα του και να πηγαίνει μετά αυτή στη
βάρδια της το απόγευμα. Άρα δηλαδή η πολιτεία
έρχεται και τους λέει να βρίσκονται μόνο το βράδυ
όταν κοιμούνται. Καλό την ηγεσία να το δει αυτό
διότι δεν έχουν όλες οι δουλειές πρωί απόγευμα
και βράδυ. Η αστυνομία δεν κλείνει. Δουλεύει επί
μονίμου βάσεως. Σας ευχαριστώ πολύ και θέλω να
εκφράσω τα συγχαρητήριά μου.

Εκλεγμένη και όχι διορισμένη η Γραμματεία Γυναικών

Η8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια
Ημέρα της Γυναίκας με πρόθεση να απο-
δοθεί με τον τρόπο αυτό, κυρίως Τιμή στο

μεγαλείο της Ζωής, που η Φύση το εμπιστεύτηκε
στη Γυναίκα. Βρισκόμαστε στον απόηχο του εορ-
τασμού της Ημέρας αυτής. Ημέρα Μνήμης! Ημέρα
απόδοσης φόρου τιμής σε όλες εκείνες τις γυναί-
κες που θυσιάστηκαν για την εξασφάλιση των αν-
θρώπινων δικαιωμάτων μας! Ημέρα Γιορτής! Όχι με
καρδούλες και λουλούδια... Συνειδητοποιημένα!
Εγκαταλείποντας για πάντα το λατινικό “res”...
Όταν με ρωτούν, λόγω της συνδικαλιστικής μου
ιδιότητας, για την Ελληνίδα Αστυνομικό, στο μυαλό
μου έρχεται η εικόνα της Θεάς των Όφεων από την
Κρήτη. Σύμβολο Γονιμότητας και Δύναμης, Κυ-
ριαρχίας και Ζωής, Γυναίκα - Μάνα - Θεά... Η Ελ-
ληνίδα Αστυνομικός... Η επαγγελματίας. Η Γυναί-
κα. Η Μάνα. Μια μικρή Θεά... Έχουμε επισημάνει
αρκετές φορές την ισότητα που έχει επέλθει εντός

του Οίκου μας. Υπάρχει
ισότητα με τους άνδρες
συναδέλφους στην ει-
σαγωγή, στην εκπαί-
δευση, στις προαγω-
γές, στις θέσεις εργα-
σίας. Σήμερα επισημά-
ναμε την ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ,
που βιώνει η Ελληνίδα
Αστυνομικός (αλλά και

ο άνδρας αστυνομικός) σε σχέση με τους εργαζό-
μενους στο ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Δεν είμαστε
οι εργαζόμενοι του πενθημέρου και ποτέ δεν λένε
“Καλό Σαββατοκύριακο” το μεσημέρι της Παρα-
σκευής. 

Δεν διαμαρτυρόμαστε, όμως, γι’ αυτό. Διαμαρ-
τυρόμαστε, όχι επειδή ο νόμος προστατεύει την
ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία των εγ-
κύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων,

αλλά επειδή ο Νόμος δεν εφαρμόζεται ανάλογα και
σε μας... Αναφερόμαστε σε εφαρμογή ψηφισμένων
νόμων, που δεν έχουν οικονομικό κόστος για την
Ελληνική Πολιτεία, αλλά θα βελτίωναν πολύ, με την
εφαρμογή τους, την ποιότητα της καθημερινή μας
ζωής. 

Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω, όπως αντιλη-
φθήκατε κι εσείς άλλωστε, ότι ο τίτλος της Θεμα-
τολογίας μας, προβλημάτισε κάποιους... Όλοι εμείς
που αποφασίσαμε να είμαστε εδώ, όλοι εσείς, οι
καλεσμένοι μας, στο τέλος έχουμε αποφανθεί εάν
ο τίτλος ήταν ο σωστός ή υπέρ του δέοντος... Και
τι είναι ρατσισμός; Στο διαδίκτυο βρήκα τον εξής
ορισμό, “Ρατσισμός είναι η αντίληψη ότι οι άνθρω-
ποι δεν είναι όλοι ίσοι μεταξύ τους, αλλά διαχωρί-
ζονται σε ανώτερους και κατώτερους, διακρινόμε-
νοι από το χρώμα, το φύλο, την εθνικότητα, τη
θρησκεία, την κοινωνική ομάδα, κ.ά. Από όλα όσα
ειπώθηκαν απόψε και κυρίως από τη θεματολογία

μας, νομίζω ότι αβίαστα προκύπτει το ερώτημα: Για
ποιο λόγο εξαιρείται η Αστυνομικός και ο Αστυνο-
μικός από τις ευεργετικές διατάξεις που υπάρχουν
και ισχύουν, και αφορούν τη Μητρότητα, την Υιο-
θεσία, την Αναδοχή, την Αναπηρία; Το μέλος της
οικογένειας του αστυνομικού με αναπηρία χρειάζε-
ται λιγότερη φροντίδα; Τα παιδιά μας είναι λιγότερο
παιδιά; Εμείς είμαστε γονείς άλλης, υποδεέστερης
κατηγορίας; Ο τίτλος της σημερινής συνδιάσκεψης
ήταν έξυπνος. Για δύο πράγματα λυπάμαι, όμως: 1.
Που κάποιοι φοβούμενοι τις λέξεις έχασαν αυτή
την υπέροχη βραδιά, και 2. Που δεν είμαι εγώ ο
νονός αυτού του τίτλου, αλλά ο Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας μας, Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, ο
οποίος είναι πάντα δίπλα μας και μας στηρίζει σε
όλες μας τις προσπάθειες. Απόψε βρίσκεται στην
Ισπανία, λόγω εργασιών του Eurocop, η σκέψη του
όμως είναι κοντά μας

«Για ποιο λόγο εξαιρείται η Αστυνομικός 
και ο Αστυνομικός από τις ευεργετικές διατάξεις;»

Η τοποθέτηση της αναπληρώτριας Γραμματέως Γυναικών κας Ελένης Γκιουζέλη

Θα ήθελα κι’ εγώ με τη σειρά μου να σας κα-
λωσορίσω στις εργασίες της 4ης Πανελλα-
δικής Συνδιάσκεψης Γυναικών, που για

ακόμη μία φορά αγκαλιάσατε με θέρμη, κάτι που
αποδεικνύεται εμπράκτως τόσο από την παρουσία
των συναδελφισσών μας απ’ όλη την Ελλάδα όσο
και από την παρουσία όλων των αγαπητών μας
προσκεκλημένων.

Αυτή η πρωτοβουλία μάς κάνει ως Γραμματεία
Γυναικών να νιώθουμε περήφανες καθώς καταφέ-
ραμε να δημιουργήσουμε μία συνάντηση – «θε-
σμό», μέσα από την οποία μας δίνεται η δυνατό-
τητα ν’ ακούσουμε τη «φωνή» και τους «προβλη-
ματισμούς» του γυναικείου αστυνομικού προσω-
πικού απ’ όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδος, και
στη συνέχεια να δώσουμε σάρκα και οστά στις δί-
καιες διεκδικήσεις και προβληματισμούς τους. Μία
πρωτοβουλία που από την πρώτη κιόλας συνδιά-
σκεψη, απέδωσε καρπούς. Κανείς δεν μπορεί να
λησμονήσει την περιοδική άδεια νοσηλείας 22
ημερών με πλήρεις αποδοχές, την ειδική άδεια λό-
γω υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, την επέκταση
της γονικής άδεια, την ειδική άδεια υιοθεσίας και
στους άντρες αστυνομικούς, την ειδική άδεια
απουσίας στους δωρητές μυελού των οστών, την
ειδική άδεια γεννήσεως παιδιού για του άντρες συ-

ναδέλφους, την επέ-
κταση κατά δύο έτη της
άδειας ανατροφής τέ-
κνου, που μέσω της
συνδιάσκεψης μας σ’
αυτήν εδώ την αίθου-
σα, διεκδικήσαμε ενώ-
πιον της Φυσικής και
πολιτικής Ηγεσίας, και
καταφέραμε να θεσμο-

θετήσουμε αυτές τις διευκολύνσεις από τις οποίες
το αστυνομικό προσωπικό εξαιρούνταν. Μέσα σ’
αυτήν εδώ την αίθουσα αναδείξαμε ζητήματα, που
τείνουν να γίνουν μάστιγα και εγείρουν κοινωνι-
κούς προβληματισμούς. Όπως αυτό της «Βίας κατά
των Γυναικών», όπου πέρυσι, για πρώτη φορά στα
χρονικά, ανοίξαμε δίαυλους επικοινωνίας μεταξύ
των αρμόδιων θεσμών και της Αστυνομίας, όταν
καθίσαμε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι για να αναζη-
τήσουμε λύσεις για την περιστολή του φαινομένου,
και στη συνέχεια αναδείξαμε ακόμη περισσότερο
το εν λόγω ζήτημα μέσω μίας σειράς συναντήσεων
και δράσεων, οι οποίες κορυφώθηκαν με την πα-
ρουσίαση σχετικής αφίσας που αναρτήθηκε σε όλα
τα αστυνομικά τμήματα της χώρας. Και σ’ αυτήν
την προσπάθειά μας νιώσαμε δικαιωμένες, καθώς

είδαμε πως οι προβληματισμοί που εγείραμε και τα
θέματα που θέσαμε απασχόλησαν παρόμοιες γυ-
ναικείες οργανώσεις οι οποίες προσπάθησαν να
ακολουθήσουν το δρόμο που χαράξαμε, με κορυ-
φαία δικαίωση για εμάς την ίδρυση σχετικής υπη-
ρεσίας που θα ασχολείται αποκλειστικά με αυτά τα
ζητήματα. 

Ως Γραμματεία Γυναικών νιώθουμε την υποχρέωση
να υπογραμμίζουμε και να αναδεικνύουμε τη σπου-
δαιότητα και τη δυσκολία του έργου που καλείται να
αντιμετωπίσει η Γυναίκα Αστυνομικός. Η Αστυνομικός
μητέρα. Η Αστυνομικός σύζυγος. Η Αστυνομικός παι-
δαγωγός. Η Αστυνομικός που θα πρέπει να εξηγήσει
στο παιδί της γιατί δεν είναι μαζί του τις γιορτές. Γιατί
δεν μπορεί να πάει μια βόλτα μαζί του την Κυριακή
όπως κάνουν οι υπόλοιπες μαμάδες. Γιατί δεν είναι
δίπλα του όταν είναι άρρωστο και τη χρειάζεται. Γιατί
δεν κοιμάται μαζί του τα βράδια ενώ αυτό φοβάται. Η
αστυνομικός που σύμφωνα με αυτά που ορίζει η πο-
λιτεία δεν αναγνωρίζεται ως μητέρα. Μία από τις πά-
γιες διεκδικήσεις μας όλα αυτά τα χρόνια ως ελάχιστη
ηθική αμοιβή για τη γυναίκα αστυνομικό που με τόσο
κόπο μεγαλώνει το παιδί της, είναι η αναγνώριση τέ-
κνων στα Σώματα Ασφαλείας όπως αυτό προβλέπεται
στο άρθρο 6 του Ν.3865/2010, σύμφωνα με το
οποίο δίνεται σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους,

και συνεπώς και στις γυναίκες, η δυνατότητα ν’ ανα-
γνωρίζουν, ως συντάξιμο χρόνο υπηρεσίας, ένα έτος
για το πρώτο τέκνο και δύο έτη για κάθε επόμενο,
μέχρι και το τρίτο παιδί. 

Δυστυχώς, όμως, οι υφιστάμενες συνταξιοδοτι-
κές διατάξεις για τα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένο-
πλες Δυνάμεις, δεν ορίζουν κάτι τέτοιο, με αποτέ-
λεσμα να στερούν από τις ένστολες μητέρες το δι-
καίωμα αναγνώρισης των τέκνων τους, καταστρα-
τηγώντας μ’ αυτόν τον τρόπο το συνταγματικό και
αναφαίρετο δικαίωμα της ισότητας. Αλήθεια, από
πότε η επαγγελματική ιδιότητα αποτελεί κριτήριο για
την άνιση μεταχείριση και τη στέρηση ενός δικαιώ-
ματος; Με ποιο δικαίωμα το κράτος ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ
στις γυναίκες αστυνομικούς τα δικαιώματα της μη-
τρότητας, ξεχωρίζοντάς τες από τις υπόλοιπες, με
τέτοιο άνισο και άδικο τρόπο; Τα παιδιά των ένστο-
λων δεν είναι παιδιά; Ως Γραμματεία Γυναικών δε
θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας μεταχειρίζεται
ως εργαζόμενες δεύτερης κατηγορίας. Θα είμαστε
πάντοτε παρούσες με θέσεις και προτάσεις για τη
βελτίωση οποιασδήποτε εργασιακής ανισότητας.
Και θα πετύχουμε όσα «ΟΧΙ» και αν ακούσουμε.
Γιατί έχουμε Θέληση! ΚΑΙ ΘΕΛΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΗ Η
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΝΑ ΝΙΚΑΣ ΟΤΑΝ ΟΙ
ΑΛΛΟΙ ΣΟΥ ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΕΧΕΙΣ ΧΑΣΕΙ!

Δίνουμε σάρκα και οστά στις δίκαιες διεκδικήσεις μας
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ΗΥφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κα.
Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου ανα-
φέρθηκε στο γεγονός ότι «είναι η πρώτη

φορά στην ιστορία του -ένστολου- Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη που υπάρχει γυναικεία πο-
λιτική ηγεσία στο τιμόνι. Δίνει και αυτό έναν τόνο
ξέρετε, όχι το φύλο της πολιτικής ηγεσίας, αλλά το
γεγονός ότι αλλάζουμε νοοτροπία, αυτό έχει ση-
μασία. Αυτό από μόνο του δίνει έναν υψηλό συμ-
βολισμό, υπό την έννοια ότι δεν θα πρέπει να
υπάρχουν αποκλεισμοί και δεν θα πρέπει να υπάρ-
χουν και ταμπού». Τόνισε δε ότι «το φύλο σε καμία

περίπτωση δεν έχει να
κάνει με το περιεχόμε-
νο της πολιτικής πρό-
τασης και την προσω-
πικότητα των πολιτι-
κών. Πρέπει να σας
πω, ότι το ένστολο γυ-
ναικείο προσωπικό κα-
ταγράφει πρωτιές. Εν-
νοώ ότι είναι αποδε-

δειγμένο το πόσο ικανές είναι και πόσα αντιμετω-
πίζουν αποτελεσματικά στο πεδίο της μάχης -σε

αυτό το υπουργείο είναι καθημερινή η μάχη με όλα
τα ζητήματα της κοινωνίας- στην προσπάθεια να
εξισορροπήσουν δικαιώματα και προστασία του
πολίτη, ασφάλεια της χώρας εσωτερική και εθνική.

Οι γυναίκες αστυνομικοί είναι στην πρώτη γραμμή
της μάχης και είναι και σε κρίσιμες διευθύνσεις,
αποδεικνύοντας ότι στους ρόλους τους ανταποκρί-
νονται με υπευθυνότητα παρά τις αντιξοότητες και
πρέπει να σας πω ότι το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη δίνει επίσης έναν τόνο. Διότι στην πολιτική,
όπως έλεγε και ο Μιτεράν, πρέπει κανείς να λαμβά-
νει υπόψιν τους συμβολισμούς. Και εμείς οι πολιτι-

κοί μιλάμε με συμβολισμούς. Είναι το υπουργείο που
δίνει τον τόνο, η γυναίκα είναι στην πρώτη γραμμή
της μάχης, ουσιαστικά, κυριολεκτικά και μεταφορικά
και άρα αμβλύνει αν θέλετε και κατεβάζει τον μέσο
όρο της έμφυλης διάκρισης σε βάρος των γυναικών,
η οποία είναι υπαρκτή ακόμη στον 21ο αιώνα και
στη χώρα μας, αλλά και σε όλη την Ευρώπη».

Τέλος, αναφέρθηκε στη νεοσύστατη Διεύθυνση
Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, ενώ ευχή-
θηκε και καλή επιτυχία στους υποψηφίους για την
αυτοδιοίκηση, προτρέποντάς τους Να κάνουν προ-
τάσεις και για τα ζητήματα της Ασφάλειας.

«Το φύλο σε καμία περίπτωση δεν έχει να κάνει 
με το περιεχόμενο της πολιτικής πρότασης»

Ηβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κα. Σοφία
ΒΟΥΛΤΕΨΗ συνεχάρη την Π.Ο.ΑΣ.Υ., αλλά
και τη Γραμματεία Γυναικών, που οργάνω-

σαν για άλλη μία φορά την πανελλήνια συνδιάσκε-
ψη που αποτελεί, όπως είπε, «θεσμό και έχετε τη
δυνατότητα να συζητάτε τα προβλήματά σας, τι δεν
έχει εφαρμοστεί και να διατυπώνεται αμέσως τα αι-
τήματα. Προφανώς υπάρχουν ζητήματα με βάση
και τη λίστα που ζήτησα και πήρα που αφορούν
όλες τις γυναίκες. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες ανά-
λογα με την επαγγελματική μας απασχόληση,
ωστόσο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυ-
ναίκες είναι κοινά. Και το βλέπουμε και σε αυτά

που έχετε καταγράψει
και σχετίζονται τα πε-
ρισσότερα με το απο-
κλειστικό προνόμιο της
γυναίκας που είναι
γέννηση των παιδιών.
Δεν μπορεί να το κάνει
κανένας άλλος αυτό,
άρα και εσείς εδώ και
όλες μας, ό,τι κι αν κά-

νουμε, όπου κι αν βρισκόμαστε, αυτό πάντα διεκ-
δικούμε. Να μπορούμε με ηρεμία να φέρουμε σε
πέρας αυτή την υπαρξιακή αποστολή για όλη την

κοινωνία. Για τις γυναίκες αστυνομικούς, αυτό εί-
ναι ένα ιδιαίτερα σοβαρό θέμα, γιατί τα καθήκοντά
σας είναι τέτοια που μπορούν να φέρουν εις κίν-
δυνο και την κύηση αλλά και μετά, την περίοδο που
θηλάζουν τα παιδιά. Γι’ αυτό πρέπει να εφαρμόζον-
ται όλες οι οδηγίες που προστατεύουν την μητρό-
τητα. Δεν μπορούμε να απεμπολήσουμε αυτόν τον
ρόλο. Ο αγώνας των γυναικών βέβαια είναι μα-
κρύς, έχουμε ξεκινήσει από πολύ παλιά και θα φτά-
σουμε πολύ μακριά. Βέβαια θα υπάρχουν εμπόδια,
θα τα επισημαίνουμε και πάντα θα αγωνιζόμαστε.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουμε διαφορετικό
σημείο εκκίνησης με τους άντρες. Το έχω πει πολλές

φορές. Η συμμετοχή ειδικά στην πολιτική. Άνδρες
αποφάσισαν ότι πρέπει να βγει η πρώτη γυναίκα
βουλευτής. Ο Πλαστήρας και ο Παπάγος, άνδρες
από δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Από δω και πέ-
ρα όμως πρέπει να πάρουμε ξανά την υπόθεση στα
χέρια μας, να βάλουμε στην πρώτη γραμμή τον
αγώνα για την ισότητα, όχι γενικά για τα δικαιώματα,
την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. 

Χαίρομαι πραγματικά που σας βλέπω τόσο δυ-
ναμικές και μπορείτε να οργανώνετε τα πράγματα.
Θα είμαστε κοντά σας σε ό,τι διεκδικείτε γιατί είναι
δίκαια και δικαιώνουν την αποστολή του οργανι-
σμού και της γυναίκας αστυνομικού.

«Να εφαρμόζονται όλες οι οδηγίες που προστατεύουν
την μητρότητα»

Καλησπέρα και από μένα θα ήθελα να πω ένα πολύ
μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση, ένα πολύ με-
γάλο ευχαριστώ για την ευκαιρία που δίνετε σε

όλους εμάς να απευθυνθούμε σήμερα σε σας. Είναι βέβαια
προεκλογική περίοδος και είναι υπαρκτός ο πειρασμός να
πούμε  πολλά ωραία και παχιά λόγια. Όμως θα μου επι-
τρέψετε να μιλήσω ως μπαμπάς δυο κοριτσιών. Το μεγάλο
κοριτσάκι είναι 10 ετών και το μικρότερο 6 ετών. Θέλω να
σας πω ένα μεγάλο Ευχαριστώ για το παράδειγμα που δί-
νετε στα παιδιά μας. Είναι δύσκολο πράγμα βέβαια διότι
έρχεστε καθημερινά αντιμέτωπες με το σεξισμό, με τα στε-

ρεότυπα, με τις προκαταλήψεις. Ξέρω ότι είναι πολύ πιο
δύσκολο από ό,τι οι πιο  πολλές από σας το παραδέχεστε
ή θέλετε να το ομολογήσετε. Αυτό που κάνετε όμως είναι
πολύ σπουδαίο για όλη την κοινωνία διότι είστε τα σύμβολα
στην πραγματικότητα, τα σύμβολα στους δρόμους στις
πλατείες απ’ άκρου εις άκρον σε όλη τη χώρα. Τα σύμβολα
για μια άλλη Ελλάδα που θα σέβεται την ισοτιμία και την
ισότητα, που θα έχει αφήσει πίσω της το κακό της παρελ-
θόν. Σε μια άλλη Ελλάδα που θέλουμε όλοι να αισθανό-
μαστε υπερήφανοι. Να ευχηθώ καλή επιτυχία και να τα λέμε
όχι μόνο προεκλογικά.

«Eίστε τα σύμβολα για μια άλλη Ελλάδα»

Ηβουλευτής του Κινήματος Αλλαγής κα. Έφη ΧΡΙ-
ΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ τόνισε μεταξύ άλλων ότι η συνύ-
παρξη ανδρών-γυναικών βελτιώνει τη λειτουργία του

σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά επειδή υπάρχουν
προβλήματα (ψυχολογικά προβλήματα, ενδοοικογενειακή
βία κ.λπ.) θέση του Κινήματος αλλαγής είναι ότι η ισότητα
μεταξύ ανδρών και γυναικών περνάει μέσα από την εναρ-
μόνιση με όσα ισχύουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η
εναρμόνιση πρέπει να αφορά κάθε πτυχή της ζωής των γυ-
ναικών. Πρέπει να υπάρξει διακομματική συμφωνία σε αυτή.

«Συμφωνήσαμε σε ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν αναιρούσε
τις προηγούμενες ρυθμίσεις, αλλά πλέον είναι ώρα για πρά-
ξη όσον αφορά τα ωράρια εργασίας και τις άδειες, την εγ-
κυμοσύνη, τη γονική άδεια και τον πολλαπλό ρόλο και τα
βάρη της γυναίκας. Ζητάμε λοιπόν τη θεσμική και πλήρη
εναρμόνιση της γυναίκας αστυνομικού σε όλα τα ζητήματα
που αφορούν τη δική της δουλειά». Τέλος, έδωσε ιδιαίτερη
βαρύτητα στην εναρμόνιση των δομών για την εξυπηρέτηση
των παιδιών προσχολικής ηλικίας, των δομών για την βοή-
θεια των ατόμων με αναπηρία κ.λπ.

«Η εναρμόνιση πρέπει να αφορά 
κάθε πτυχή της ζωής των γυναικών»

Ηβουλευ-
τής του
Σ Υ Ρ Ι Ζ Α

κα. Χαρούλα
Κ ΑΦ Α Ν Τ Α Ρ Η
τόνισε ότι «δεν η
πρώτη φορά που
έρχομαι σε εκδή-
λωση της Γραμ-
ματείας των Γυ-
ναικών της Ομοσπονδίας» και ότι είχε προ-
ηγηθεί και συνάντηση με τον πρόεδρο του
ΣΥΡΙΖΑ ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης πριν μερικά χρόνια. Όπως τόνισε
«για μας οι εργαζόμενοι στην αστυνομία και
οι γυναίκες φυσικά οι εργαζόμενες στην Ελ-
ληνική Αστυνομία είναι ένα κομμάτι συνολικά
των εργαζομένων αυτού του τόπου. Και προ-
βλήματα έχουν και οφείλουν να τα διεκδι-
κούν. Εγώ βρίσκομαι εδώ σήμερα για να σας
ακούσουμε και μέσα από το διάλογο για τα
προβλήματα που αντιμετωπίζετε και λαμβά-
νοντας υπόψη ότι είναι καλύτερα τα πράγμα-
τα στη φάση τώρα που βρισκόμαστε ως χώρα
να μπορούμε πραγματικά να λύνουμε προ-
βλήματα».

«Είστε 
κομμάτι των
εργαζομένων 

αυτού 
του τόπου»

Ο χαιρεστισμος του υποψήφιου Δημάρχου Αθηναίων κ. Κώστα Μπακογιάννη

4η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Π.Ο.ΑΣ.Υ.
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Οβουλευτής των Ανεξάρτη-
των Ελλήνων κ. Κων-
σταντίνος ΚΑΤΣΙΚΗΣ τό-

νισε ότι η πολιτεία χρωστάει πάρα
πολλά σε ένα τμήμα της μεγάλης
οικογένειας της Ελληνικής Αστυ-
νομίας που είναι οι γυναίκες της.
Ωστόσο, διατύπωσε τις επιφυλά-
ξεις του για τον τίτλο της συνδιά-
σκεψης, σημειώνοντας ότι δεν
προκύπτει από τη λίστα των αιτημάτων που έχει
διακινηθεί. Συμφώνησε ωστόσο ότι υπήρξε

αδιαφορία από την πλευρά της
πολιτείας για κάποια ζητήματα με
αποτέλεσμα να υπάρχει άνιση αν-
τιμετώπιση. Γι’ αυτό βρίσκει από-
λυτα δίκαια τα αιτήματα που αφο-
ρούν την κατοχύρωση των δι-
καιωμάτων των γυναικών. Τόνι-
σε, δε, κλείνοντας το χαιρετισμό
του ότι στις μέρες μας οι γυναίκες
της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν

αποδείξει ότι μόνο εκπρόσωποι του αδύναμου
φύλου δεν είναι.

«Μόνο εκπρόσωποι 
του αδύναμου φύλου δεν είναι

οι Ελληνίδες αστυνομικοί» Ουποψήφιος δήμαρχος
για το Δήμο Αθηναίων κ.
Νάσος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

αναφερόμενος και στην εμπειρία
του ως Υφυπουργός Εργασίας,
στάθηκε στο γεγονός ότι σε μία
σειρά από συναντήσεις με φο-
ρείς, σχεδόν πάντα και σχεδόν
αποκλειστικά οι εκπρόσωποι της
κοινωνίας ήταν σχεδόν αποκλει-
στικά άντρες, ενώ όλοι αναγνωρίζουμε ότι όν-
τως υπάρχουν ζητήματα διακρίσεων και ζητή-
ματα ισότητας των φύλων τα οποία πρέπει να
αντιμετωπίσουμε.

Όπως τόνισε, η σημερινή εκδήλωση είναι

ένα βήμα σε αυτή την κατεύθυν-
ση και γι΄αυτό όλοι οι άνθρωποι
της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέ-
πει να δουλέψουμε και να εξα-
σφαλίσουμε στην πράξη την ισό-
τητα των φύλων. 

Μέλημά μας είναι το πώς μπο-
ρούμε να δουλέψουμε για να
μειωθούν τα οικογενειακά βάρη.
Οποιαδήποτε νέα μητέρα γνωρί-

ζει πόσο δύσκολο είναι να μεγαλώνεις ένα
παιδί σε μία πόλη σαν την Αθήνα, χωρίς παι-
δικούς σταθμούς, με τα προβλήματα που
υπάρχουν σε υποδομές,  όπως οι παιδικές χα-
ρές κ.λπ. 

«Να μειωθούν 
τα οικογενειακά βάρη»

ΗΠεριφερειάρχης Αττικής κα. Ρένα Δούρου
ευχαρίστησε για την πρόσκληση και αφού
ανέφερε ότι η Περιφέρεια Αττικής είναι ο

μόνος φορέας που έχει υπογράψει μνημόνιο συ-
νεργασίας με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
σε μία προσπάθεια να μην κρυφτεί πίσω από το
δάχτυλό της και την έλλειψη θεσμικά κατοχυρω-
μένων αρμοδιοτήτων για την προστασία και την
ασφάλεια των πολιτών. Μάλιστα είπε ότι έχει χρη-
ματοδοτήσει την προμήθεια εξοπλισμού και μέσων
της Ελληνικής Αστυνομίας και ευχαρίστησε για
πολλοστή φορά την Ελληνική Αστυνομία για τη συ-
νεργασία που είχε όλο αυτό το χρονικό διάστημα
προκειμένου «να αθροίσουμε δυνάμεις σε δύσκο-
λες δημοσιονομικές συνθήκες και πολιτικές».

Αναφερόμενη στη συνέχεια στον τίτλο της συν-
διάσκεψης, τόνισε ότι από μόνος του αποτελεί το
πλαίσιο μιας κατάστασης που επικρατεί σήμερα αφε-
νός στην κοινωνία αφετέρου στο εσωτερικό του
αστυνομικού σώματος. «Τι λέει ο τίτλος, λέει ρατσι-

στική συμπεριφορά της
ελληνικής πολιτείας
στην Ελληνίδα αστυνο-
μικό. Ισχυρίζομαι ότι εί-
ναι ένας τίτλος μία το-
ποθέτηση. Ναι οι γυναί-
κες αστυνομικοί σήμε-
ρα υφίστανται μία διπλή
διάκριση σε βάρος
τους. Είναι η έμφυλη

διάκριση και η διάκριση της επαγγελματικής ένταξης
στο συγκεκριμένο σώμα. Το γεγονός ότι οι γυναίκες
είναι μέλη του αστυνομικού σώματος δεν τις προ-
φυλάσσει από τα φαινόμενα της έμφυλης βίας από
τις διακρίσεις σε βάρος τους. Παράλληλα εντός του
σώματος νομίζω ότι υφίσταται μία αντιμετώπιση που
τις θέλει για παράδειγμα να περιορίζονται σε θέσεις
γραφείου και όχι στις μάχιμες θέσεις», τόνισε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους «παραδοσια-
κούς» ρόλους της γυναίκας στην οικογένεια, κά-

νοντας αναφορές και στην οικογένειά της (σ.σ.
αστυνομικός ο πατέρας) για να τονίσει ότι ακόμα
και σήμερα παρά τις βελτιώσεις και τις εξαιρέσεις,
όπως η ανάδειξη της αντιστρατήγου Ζαχαρούλας
Τσιριγώτη, με την οποία έχει άριστα συνεργαστεί
για θέματα μετανάστευσης, υπάρχει μια άνιση κα-
τάσταση μεταξύ των δυο φύλων. Το ζητούμενο
ωστόσο είναι να συμβάλει και η τοπική αυτοδιοί-
κηση στην εξάλειψη των διακρίσεων. 

«Η απάντηση στη σημερινή συγκυρία αναδει-
κνύεται κομβικής σημασίας όσον αφορά το φαι-
νόμενο της οικογενειακής βίας. Το τμήμα της οι-
κογενειακής βίας αποτελεί μία πολύ θετική εξέλι-
ξη», τόνισε, ενώ με αφορμή όσα ειπώθηκαν περί
προεκλογικής περιόδου, απάντησε ότι η Γραμματεία
ανεπηρέαστα πρέπει να συνεχίσει το έργο της.
Απαιτείται Ενημέρωση, Ευαισθητοποίηση και ενσυ-
ναίσθηση, πράγματα που δεν μπορούν να δοθούν
μεμονωμένα από ένα φορέα και γι’ αυτό θεωρεί
θετικό το γεγονός ότι έχουν κληθεί στη συνδιά-

σκεψη να τοποθετηθούν εκπρόσωποι διαφόρων
φορέων της εξουσίας και οι προτάσεις και τα συμ-
περάσματα να τύχουν περαιτέρω διαλόγου και νο-
μοθετικών πρωτοβουλιών μέσα από έναν αγώνα
που είναι ούτως ή άλλως μαραθώνιος.

Υπενθύμισε δε τους αγώνες της Αλίκης Μαραγ-
κοπούλου για την ίδρυση Συλλόγου για τα δικαιώ-
ματα των γυναικών και τόνισε ότι αυτός ο αγώνας
δεν μπορεί να γίνει από το ένα φύλο. Χρειάζονται
και τα δύο φύλα, τόνισε, υπενθυμίζοντας τη γνω-
στή φράση της γαλλίδας δημοσιογράφου Φραν-
σουάζ Ζιρού η οποία για να προκαλέσει τις διακρί-
σεις μιας πατριαρχικής κοινωνίας τόσο στον επαγ-
γελματικό τομέα όσο και στον πολιτικό και αλλού,
είχε πει με τρόπο ότι «η γυναίκα θα γίνει πραγμα-
τικά ίση με τον άντρα όταν για μία σημαντική θέση
θα διορίζεται μια άσχετη γυναίκα. Έχουμε υποστεί
πολλούς άσχετους ανδρικούς διορισμούς, εμείς
δεν θα το κάνουμε αυτό, αλλά νομίζω ότι πρέπει
να παλέψουμε όλες και όλοι μαζί».

«Aκόμα και σήμερα υπάρχει μια άνιση κατάσταση
μεταξύ των δυο φύλων»

4η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Π.Ο.ΑΣ.Υ.
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ΗΓενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων,
Φωτεινή Κούβελα, δήλωσε ότι: «H ενεργός
συμμετοχή και η γυναικεία αντιπροσώπευ-

ση στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. συνιστά μια κομβική παράμετρο
ισότητας και δημοκρατίας, ικανή να αντιμάχεται
στην πράξη τα έμφυλα και αναχρονιστικά στερεό-
τυπα περί αδύναμου φύλου». 

Επιπλέον, τόνισε ότι σε όλες τις πολιτικές και τις
δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, είναι σκόπιμο
να λαμβάνεται υπόψη και να ενσωματώνεται η έμ-
φυλη διάσταση, μέσω της ανάγκης:
• ενημέρωσης του μέγιστου δυνατού κοινού για τις

δομές του δικτύου της ΓΓΙΦ για την καταπολέμη-
ση της έμφυλης βίας και των πολλαπλών διακρί-
σεων (Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900, Συμβου-
λευτικά Κέντρα Γυναικών και Ξενώνες Φιλοξενίας
Γυναικών που υφίστανται ή κινδυνεύουν να υπο-
στούν έμφυλη βία ή/και πολλαπλές διακρίσεις).

• εντατικοποίησης της συνεργασίας μεταξύ των πε-
ρισσότερων δυνατών εμπλεκόμενων φορέων

(Συμβουλευτικά Κέντρα, Ελληνική Αστυνομία,
Νοσοκομειακές Μονάδες, Δικαστικοί λειτουργοί,
Εισαγγελείς κ.ά.).

• συνεχούς κατάρτισης και εκπαίδευσης του προ-
σωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας για θέματα
διαχείρισης της βίας κατά των γυναικών-ενημέ-
ρωση για το ν.4531/2018 και 4604/2019 τόσο
σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

• διοργάνωσης Ημερίδων ενημέρωσης – ευαισθη-
τοποίησης της κοινής γνώμης και των τοπικών
κοινωνιών για όλα τα επιμέρους ζητήματα που
άπτονται των έμφυλων ανισοτήτων και της κατα-
πολέμησης της βίας κατά των γυναικών.
Επίσης, η Γενική Γραμματέας αναφέρθηκε και

στη σπουδαία αρωγή δυο πολύ σημαντικών νόμων
για την αντιμετώπιση των θεμάτων ισότητας συνο-
λικά, δηλαδή του ν.4531/2019 για τη «Σύμβαση
του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της
ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντι-

νούπολης) και του νό-
μου 4604/2019 για
την «Προώθηση της
ουσιαστικής ισότητας
των φύλων, πρόληψη
και καταπολέμησης της
έμφυλης βίας», ενώ
δεν παρέλειψε να κάνει
λόγο και για την προ-
ώθηση μιας σειράς ορ-

γανωτικών μεταρρυθμίσεων εκ μέρους του Υπουρ-
γείου Προστασίας του Πολίτη, το οποίο υιοθετών-
τας τα αιτήματα της ΓΓΙΦ, προχωρά, με Προεδρικό
Διάταγμα, στην άμεση δημιουργία τμήματος για την
«Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας» υπό τη
Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης στο Αρχηγείο
της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κα Κούβελα ανέφερε ότι
έχει ήδη συμφωνηθεί μεταξύ της ΓΓΙΦ και του Υπ.
Προστασίας του Πολίτη να διοργανωθεί μια σειρά

από σεμινάρια επιμόρφωσης σε όλες τις Αστυνο-
μικές Δ/νσεις, πέρα από αυτά που έχουν γίνει η
γίνονται από το ΕΚΔΔΑ και το ΚΕΘΙ, αλλά και μία
σειρά εκδηλώσεων σε συνεργασία με άλλους φο-
ρείς σε όλη την Περιφέρεια για τα θέματα αντιμε-
τώπισης της έμφυλης βίας.

Επιπρόσθετα, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στις
αλλαγές των αδειών των αστυνομικών, οι οποίες
επήλθαν με το Προεδρικό διάταγμα 75/2016 (επι
υπουργίας του Ν. Τόσκα), όπως για την εξωσωμα-
τική γονιμοποίηση, τη χορήγηση σε περίπτωση γέν-
νησης τέκνων και στον πατέρα αστυνομικό άδεια με
αποδοχές διάρκειας τριών (3) μηνών, τη χορήγηση
σε περίπτωση θανάτου συζύγου η άλλου συγγενούς
αστυνομικού έως β΄ βαθμού, ειδικής άδειας μέχρι
πέντε (5) ημέρες από την ημέρα θανάτου, καθώς και
στη χορήγηση της άδειας επτά (7) εργάσιμων ημε-
ρών με πλήρεις αποδοχές στις εργαζόμενες που
εφαρμόζουν μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής (με τον πρόσφατο ν.4604/2019).

«H γυναικεία αντιπροσώπευση στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. συνιστά
μια κομβική παράμετρο ισότητας και δημοκρατίας» 

Ο Ν. Σοφιανός, υποψήφιος δήμαρχος Αθη-
ναίων αναφέρθηκε στις συνθήκες εργασίας
και ζωής. «Γιατί η έλλειψη εβδομαδιαίου

προγραμματισμού των υπηρεσιών στην ΕΛ.ΑΣ., τα
ακανόνιστα ωράρια και οι βάρδιες, οι δυσκολίες
στη χρήση της άδειας μητρότητας και γονικής
άδειας διαμορφώνουν επιπλέον εμπόδια στη δη-
μιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με το
παιδί, με την οικογένεια, αλλά και σε κάθε πεδίο
των ενδιαφερόντων σας.

Σε αυτό το έδαφος, η υποβάθμιση και εμπορευ-
ματοποίηση κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών
για την προσχολική αγωγή, για την Υγεία - Πρό-
νοια, για τη στήριξη της οικογένειας επιδεινώνει
ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Γιατί θεωρείται
ατομική υπόθεση, ζήτημα “ατομικής ικανότητας” η
ολόπλευρη προστασία της οικογένειας, ενώ η κρα-

τική ευθύνη περιορίζε-
ται σε ένα ελάχιστο δί-
κτυ υποβαθμισμένων
υπηρεσιών για τη στή-
ριξη των οικογενειών
που βρίσκονται σε εξα-
θλίωση.

Την ίδια στιγμή, η
μητέρα αστυνομικός
στερείται ακόμα και το

στοιχειώδες δικαίωμα να πηγαίνει το παιδί της στο
δημοτικό παιδικό σταθμό. Οι γυναίκες που υπηρε-
τούν και στην ΕΛ.ΑΣ. δεν δικαιούνται voucher γιατί
θεωρούνται υψηλά αμειβόμενες. Να πως μεταφρά-
ζονται για τις γυναίκες αστυνομικούς οι περιβόητες
οικονομικά προσιτές υπηρεσίες φροντίδας για τα
παιδιά προσχολικής αγωγής, στις οποίες αναφέ-

ρεται η ΕΕ. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουν, επίσης,
το γεγονός ότι 32 παιδικοί σταθμοί του δήμου της
Αθήνας κινδυνεύουν να κλείσουν, γιατί δεν έχουν
φροντίσει να τους πιστοποιήσουν. Φυσικά εμείς
θεωρούμε απαράδεκτη αυτή την διαδικασία πιστο-
ποίησης. Κλείνουν τρεις παιδικοί σταθμοί και έρ-
χονται να προστεθούν σε άλλους τρεις που έκλει-
σαν την προηγούμενη χρονιά, δείχνοντας το πρό-
βλημα της απουσίας των κοινωνικών υποδομών
που υπάρχουν στο δήμο της Αθήνας ως αποτέλε-
σμα της κεντρικής πολιτικής. Το ίδιο ισχύει και με
τα σχολεία που πάνε τα παιδιά σας, μιλώντας για
το δήμο της Αθήνας, που αντιμετωπίζουν σωρεία
προβλημάτων.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, πιστεύουμε ότι
έχετε κάθε δικαίωμα να οργανώνετε τον αγώνα
σας στις ενώσεις σας, για τη διεκδίκηση των δί-

καιων αιτημάτων σας, που έχουμε υποστηρίξει
επανειλημμένα. Όπως, η θεσμοθέτηση της αποζη-
μίωσης για την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπα-
ραγωγή για τις εξωσωματικές γονιμοποιήσεις, για
την απαγόρευση νυχτερινής εργασίας σε μητέρες
με μωρά παιδιά χωρίς “αστερίσκους” και “εξαιρετι-
κές περιπτώσεις”. 

Πρόσφατα καταθέσαμε στη Βουλή ερώτηση για
την καθυστέρηση καταβολής των δαπανών μετα-
κίνησης και αποζημίωσης εκπαίδευσης, αλλά και
για τη μείωση του προϋπολογισμού του Ταμείου
Ασφάλισής σας.

Όπως διεκδικούμε την αντιμετώπιση των ελλεί-
ψεων σε μέτρα Υγείας και Ασφάλειας στα αστυνο-
μικά τμήματα, με βάση τις ιδιαίτερες κοινωνικές
ανάγκες των γυναικών, λόγω του ρόλου τους στην
αναπαραγωγική διαδικασία».

«Η προστασία της οικογένειας 
δεν είναι ζήτημα ατομικής ικανότητας»

ΟΠροϊστάμενος του Κλάδου
Διοικητικής Υποστήριξης και
Ανθρώπινου Δυναμικού /

Α.Ε.Α. Ταξίαρχος κ. Μιχαήλ ΛΑΔΟ-
ΜΕΝΟΣ, αναφέρθηκε «στις νομο-
θετικές πρωτοβουλίες που έχουν
ληφθεί τον τελευταίο καιρό, συμ-
βάλλοντας στη διευκόλυνση  του
προσωπικού για την καλύτερη δια-
χείριση-αντιμετώπιση των ζητημά-
των αυτών:
α. Χορήγηση, για πρώτη φορά, στο γυναικείο
αστυνομικό προσωπικό, ειδικών αδειών με απο-
δοχές, ήτοι (1) ημέρας (ωοληψία) και (15) ημε-
ρών (εμβρυομεταφορά), σε ιατρικά υποβοηθού-
μενη αναπαραγωγή (Π.Δ. 6/2018).
β. Χορήγηση άδειας (3) μηνών με πλήρεις απο-
δοχές, σε περίπτωση υιοθεσίας τέκνου (Π.Δ.
6/2018). 
γ. Χορήγηση για πρώτη φορά άδειας σε περί-
πτωση τέλεσης γάμου αστυνομικού, διάρκειας
(5) ημερών (Π.Δ. 27/2019).
δ. Χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών για ανα-
τροφή τέκνου, εκ των οποίων οι (4) μήνες ανα-

γνωρίζονται ως πραγματική υπη-
ρεσία (Π.Δ. 6/2018). Ρυθμίζεται
πλέον και για τους δημοσίους
υπαλλήλους με πρόσφατη εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Διοικ. Ανα-
συγκρότησης.
ε. Κινείται εισηγητικό στην Ηγεσία
προς λήψη απόφασης, για παροχή
διευκολύνσεων στους γονείς για
τέκνα που πάσχουν από σακχαρώ-

δη διαβήτη. 
Η προσπάθεια βέβαια συνεχίζεται για να αντι-

μετωπίσουμε από κοινού τα οποιαδήποτε ζητήμα-
τα-προβλήματα ανακύψουν και επιδέχονται λύση.

Αυτές βέβαια οι πρωτοβουλίες, στις  οποίες  η
συμμετοχή και η συμβολή των συνδικαλιστικών
ενώσεων είναι σημαντική- ενίοτε καθοριστική με
την ανάδειξη κάθε φορά  του θέματος-ζητήματος,
αποτελούν την ελάχιστη αναγνώριση του έργου
και της προσφοράς σας στην Ελληνική Αστυνομία
και στην κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη τους πο-
λυσήμαντους ρόλους που καλείστε καθημερινά
να διαδραματίσετε (μητέρα-σύζυγος-αστυνομι-
κός), με ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις».

Νομοθετικές πρωτοβουλίες

Οκ. Γιάννης Πρωτούλης,
υποψήφιος περιφερειάρχης
Αττικής τόνισε ότι ο συν-

δυασμός του ανέδειξε «τα οξυμμέ-
να προβλήματα συνολικά των γυ-
ναικών. Οι αστυνομικίνες δεν είναι
ανεπηρέαστες από την συνολικότε-
ρη κατάσταση, το αντίθετο.
• Στα σχολεία των παιδιών μας για

να καλυφθούν τα κενά σε εκπαι-
δευτικούς, σε κτιριακές υποδομές. Για δωρεάν
γεύμα σε όλους τους μαθητές και όχι με δό-
σεις, μόνο σε ορισμένα σχολεία.

• Στα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας για την κά-
λυψη των κενών σε παιδίατρους, σε γυναικο-
λόγους και άλλες ειδικότητες, για δωρεάν
προληπτικές, διαγνωστικές εξετάσεις, φάρμα-
κα και εμβολιασμό. Για την αποζημίωση της
λογοθεραπείας, της εργοθεραπείας, της φυσι-
κοθεραπείας των παιδιών, των ηλικιωμένων
γονιών, για τις υπηρεσίες “Βοήθεια στο σπίτι”
και την ειδική αγωγή, που αυτή τη στιγμή που
μιλάμε, είναι ξανά στον αέρα.

• Στις παιδικές χαρές, στους αθλητικούς χώρους

για υποδομές ασφαλείς για τα παι-
διά μας, χωρίς λουκέτα και οικο-
νομικές συμμετοχές.
• Μέτρα αντιπλημμυρικής, αντισει-

σμικής προστασίας σε σχολεία,
σχολές, χώρους εργασίας, με
μέτρα προστασίας του περιβάλ-
λοντος και με χώρους πρασίνου
στις γειτονιές.
Οι επιχειρηματικοί όμιλοι που

πέρασαν από την περιφέρεια Αττικής, δεν κα-
κοκαρδίστηκε κανένας, έφυγαν με πολλά εκα-
τομμύρια. Για τις ανάγκες του εργαζόμενου λα-
ού υπήρχαν και υπάρχουν περιορισμοί, εμπόδια,
γραφειοκρατία, έλλειψη πόρων. Συνθλίβονται
βασικά δικαιώματα των γυναικών στη λογική
κόστους οφέλους.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η
απόρριψη από την κυβέρνηση της τροπολογίας
που κατέθεσε το ΚΚΕ στο πρόσφατο νομοσχέ-
διο για την ισότητα των φύλων για την επανα-
φορά του επιδόματος τοκετού ύψους 1000
ευρώ για κάθε γέννα σε δημόσιο ή ιδιωτικό
μαιευτήριο. 

Οξυμένα προβλήματα

4η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Π.Ο.ΑΣ.Υ.
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Την έντονη αντίδραση της Ένωσης Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Αθηνών προκάλεσε ο
τρόπος λήψης μέτρων τις Άγιες Ημέρες του

Πάσχα. Σε σχετικό έγγραφο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.) προς
τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ.
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ Αριστείδη, τον Γενικό Αστυνο-
μικό Διευθυντή Αττικής Υποστράτηγο κ. ΒΑΣΙΛΟ-
ΠΟΥΛΟ Ανδρέα και άλλους επιτελικούς αξιωματι-
κούς, το σωματείο Αθηνών τονίζει μεταξύ άλλων
ότι «την ώρα που όλη η Ελλάδα βιώνει την κατά-
νυξη της Μεγάλης Εβδομάδας και αναμένει την
Ανάσταση του Θεανθρώπου, εμείς βρισκόμαστε και
πάλι στη δυσάρεστη θέση να προβαίνουμε σε κα-
ταγγελίες για τα εργασιακά προβλήματα που απα-
σχολούν τους συναδέλφους – μέλη μας.

Συγκεκριμένες Υπηρεσίες που ανήκουν διοικη-
τικά στην Γ.Α.Δ.Α., αδυνατούν να διεκπεραιώσουν
τις υποχρεώσεις τους προς τους συναδέλφους. Η
έλλειψη προσωπικού και η περίοδος αδειών που
διανύουμε δημιουργούν μια εξίσωση χωρίς λύση.
Θα αναφέρουμε ενδεικτικά ότι σήμερα Μ. Πέμπτη,
οχτώ (8) διμοιρίες της Υποδιεύθυνσης Αποκατά-

στασης Τάξης βρίσκονται εκτός Αττικής (3 σε νησιά
του Αιγαίου, 5 σε Λαμία-Τρίπολη για ποδοσφαιρι-
κούς αγώνες), το 1/3 δηλαδή της Υπηρεσίας. Σε
άλλες Υπηρεσίες που γεωγραφικά βρίσκονται εντός
των ορίων της Ένωσής μας, συμβαίνει το εξής απί-
στευτο. Την ίδια ώρα που δέχονται διαταγές από
τα Επιτελεία των Διευθύνσεών τους για τήρηση της
εβδομαδιαίας υπηρεσίας και εξόφληση των οφει-
λόμενων ημερησίων αναπαύσεων, δέχονται προ-
φορικές παροτρύνσεις ώστε να υπολογίζουν τα
οφειλόμενα ρεπό μόνο των δύο προηγούμενων
εβδομάδων (!!!) και κυρίως δέχονται αργά το βράδυ
διαταγές για κάθε είδους μέτρα, με συνέπεια η
εβδομαδιαία υπηρεσία να είναι ουτοπία.

Επιπλέον, σε κεντρικές Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α.
έχει ανακαλυφθεί από τις Διοικήσεις ένας νέος τρό-
πος χορήγησης αδειών για τις εορτές του Πάσχα
και αντί για τις συνήθεις σε διάρκεια περιόδους, χο-
ρηγούνται 3ήμερα και 4ήμερα που ουσιαστικά δεν
εξυπηρετούν τους συναδέλφους, οι οποίοι καλούν-
ται σε λίγες μέρες και με πολλά έξοδα να μεταβούν
στην επαρχία. Όλα στο βωμό του «να βγει η υπη-

ρεσία». Άραγε και για αυτό δηλώνει άγνοια η Φυ-
σική Ηγεσία; Δεν ενημερώνεται κανείς μέσω POL
για τις χορηγήσεις των παραπάνω αδειών;

Ως Ένωση Αθηνών απαιτούμε να γίνει σωστή
κατανομή των δυνάμεων για τις μέρες αυτές, να
μην δημιουργούνται ανάγκες «από το πουθενά»
και σε κάθε περίπτωση τις όποιες ανάγκες να μην
τις καλύπτουν οι ίδιοι και οι ίδιοι (Δ.Α.Ε.Α., Άμεση
Δράση, Ασφάλεια, Τροχαία, Ο.Π.Κ.Ε., Α.Τ., Τ.Α.)
ώστε ακόμη και όσοι από εμάς θα εργάζονται αυτές
τις ημέρες να μπορούν να λάβουν αυτό που τους
αναλογεί.

Δηλώνουμε ότι θα επανέλθουμε με ονόματα και
αποδείξεις για το ποιοι επικεφαλής Διευθύνσεων
κάνουν τι, στοιχεία τα οποία θα αποστείλουμε και
στην Εισαγγελία, θυμίζοντας στην Ηγεσία ότι όσες
φορές χρειάστηκε στραφήκαμε στην Δικαιοσύνη
και οι μηνύσεις μας δεν έχουν τεθεί στο αρχείο
όπως ορισμένοι θα ήλπιζαν.

Κλείνοντας, καλούμε κάθε μέλος μας που έχει
αδικηθεί ή θέλει να κάνει αυτοδίκαιη χρήση των
οφειλόμενων Η.Α., να επικοινωνήσει μαζί μας ώστε

να του εξηγήσουμε τι ακριβώς δικαιούται, πώς να
το λάβει και αν δεχτεί από τους προϊσταμένους του
οποιαδήποτε μορφή πίεσης, να μας το καταγγείλει
άμεσα. Το σχέδιό σας να εξοντώσετε τους Αστυ-
νομικούς, δεν θα περάσει!!!»

Να σημειώσουμε τέλος ότι η Π.Ο.ΑΣ.Υ. απευθύν-
θηκε εκ νέου στους συναρμόδιους υπουργούς
Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη για
παλαιότερο αίτημα του σωματείου αναφορικά με τη
λειτουργία «Ειδικού γραφείου υποδοχής στο 401
ΓΣΝΑ – ειδικής πτέρυγας», ώστε να παρέχεται κα-
λύτερη και αμεσότερη νοσοκομειακή φροντίδα στα
μέλη της ευρύτερης αστυνομικής οικογένειας.
«Κύριοι Υπουργοί, σε συνέχεια της σχετικής με το
θέμα αλληλογραφίας, σας επισυνάπτουμε το υπ’
αριθμ. 034 από 19/04/2019 έγγραφο της Ένω-
σης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και παρα-
καλούμε για τις δικές σας άμεσες θεσμικές ενέρ-
γειες, ως προς την εφαρμογή και υλοποίηση των
προτάσεων αυτών, επειδή έως και σήμερα δεν
υπήρξε ουσιαστική πρόοδος επί του θέματος» ανα-
φέρει η Π.Ο.ΑΣ.Υ. στο έγγραφό της.

ΑΘΗΝΑ

Το σχέδιό σας να εξοντώσετε τους Αστυνομικούς, δεν θα περάσει!

Στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Αστυνομικού Μεγάρου Κομοτη-
νής πραγματοποιήθηκε με επιτυ-

χία η 25η τακτική γενική συνέλευση της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρο-
δόπης, που είχε ως κεντρικό μήνυμα «Η
δύναμη της ένωσης κατακτά το καθετί».

Τις εργασίες της Γ.Σ. τίμησαν με την
παρουσία τους ο Πρόεδρος της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος,
το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΡΗ-
ΓΑΣ Νικόλαος, το μέλος της Εκτελεστι-
κής Γραμματείας της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κα. ΤΖΑ-
ΤΖΑΝΑ Σταυρούλα, ο Πρόεδρος της
Σ.Ε.Α.Υ. Ορεστιάδας κ. ΑΚΙΔΗΣ Ηλίας,
ο Γενικός Γραμματέας της Σ.Ε.Α.Υ. Αλε-
ξανδρούπολης κ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Γεώργιος,
ο Εκπρόσωπος της Ένωσης Αξιωματι-
κών Ελληνικής Αστυνομίας Α.Μ.Θ. κ.
ΖΙΩΓΑΣ Γεώργιος, ο Αστυνομικός Διευ-
θυντής της Δ.Α. Ροδόπης Αστυνομικός
Διευθυντής κ. ΣΕΒΔΥΝΙΔΗΣ Μιχαήλ, ο
Γενικός Γραμματέας της Τοπικής Διοίκη-
σης Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Ρο-
δόπης κ. ΦΕΓΓΟΜΥΤΗΣ Δημήτριος, ο
Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων
Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Ροδόπης κ.
ΤΣΑΒΔΑΡΤΖΗΣ Ιωάννης και ο εκπρό-

σωπος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στο Ίδρυμα Εξοχές
ΕΛ.ΑΣ. κ. ΜΗΤΣΙΚΟΣ Λάμπρος.

Κυρίαρχα προβλήματα που απασχό-
λησαν την Γ.Σ. ήταν η έλλειψη αστυνο-
μικού προσωπικού στις περισσότερες
υπηρεσίες που σε συνδυασμό με τις αυ-
ξημένες απαιτήσεις του σχεδίου «ΠΕΡ-
ΣΕΑΣ», οδηγεί στην καταστρατήγηση
των νομοθετικά κατοχυρωμένων εργα-
σιακών δικαιωμάτων μας (μη χορήγηση
των δικαιούμενων ημερησίων αναπαύ-
σεων στο αστυνομικό προσωπικό, μη
έκδοση εβδομαδιαίας υπηρεσίας σε μό-
νιμη βάση), η δυσκολία στην διαχείριση
των συνεχώς αυξανόμενων μεταναστευ-
τικών ροών, οι αυξημένες ανάγκες στο
συνοριακό σημείο διαβατηριακού ελέγ-

χου Νυμφαίας (ειδικά μετά την εφαρμο-
γή του νέου κανονισμού ελέγχου διαβα-
τηρίων της Ε.Ε.), οι σημαντικές ελλείψεις
σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και οχήματα
και οι ελλείψεις σε συνθήκες ασφάλειας
και υγιεινής που αντιμετωπίζουν καθη-
μερινά οι Αστυνομικοί του Ν. Ροδόπης
(παντελής έκθεση στα δύο σημεία έλεγ-
χου Σ.Τ.Ε.Κ., ακατάλληλα φυλάκια στην
πύλη του Αστ. Μεγάρου και στο Τουρ-
κικό Προξενείο Κομοτηνής, ακατάλληλες
και επικίνδυνες κτιριακές εγκαταστάσεις
στο Α.Τ. Σαππών).

Έγινε επίσης αναλυτική ενημέρωση
των μελών μας, για τα τρέχοντα ζητή-
ματα από τον Πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ.
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ Γρηγόριο και για τις πα-

ροχές του Ιδρύματος Εξοχές Ελληνικής
Αστυνομίας από τον κ. ΜΗΤΣΙΚΟ Λάμ-
προ.

Καταρτίστηκε το ΨΗΦΙΣΜΑ στο οποίο
καταγράφονται τα θεσμικά, οικονομικά,
ασφαλιστικά και τοπικά αιτήματα και το
οποίο εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ. Η Γενική
Συνέλευση, τέλος, εξουσιοδότησε το Δι-
οικητικό Συμβούλιο για την ανάδειξη και
προώθηση προς επίλυση των καταγε-
γραμμένων σε αυτό αιτημάτων, με πα-
ρεμβάσεις και εντατικοποίηση των μορ-
φών αγώνων όπου και αν αυτό χρειαστεί.

Απαιτούμε υλικοτεχνικά 
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων

Ροδόπης, αιτείται την ενίσχυση με υλι-

κοτεχνικά μέσα και εξοπλισμό, καθώς
επίσης και σε έμψυχο δυναμικό, για την
αντιμετώπιση των αναγκών που ανακύ-
πτουν ένεκα της αύξησης των μετανα-
στευτικών – προσφυγικών ροών, σε
συνάρτηση με τις μεγάλες ελλείψεις που
παρατηρούνται στην οικεία Διεύθυνση
Αστυνομίας.

Αυτό τονίζει η Ομοσπονδία μας με
έγγραφό της προς τον Αρχηγό της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ.
Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ, λαμβά-
νοντας υπόψη ότι «επιβάλλεται η άμεση
ενίσχυση των υπηρεσιών αυτών, προ-
κειμένου απρόσκοπτα να επιτελέσουν
στο ακέραιο την αποστολή τους και να
παρέχουν τις προβλεπόμενες εκ του
Νόμου υπηρεσίες προς τους πολίτες της
ομώνυμης περιφερειακής ενότητας.

Ομοίως, θα απαιτηθεί παρέμβαση για
την ενίσχυση του Μεθοριακού Σημείου
Διαβατηριακού Ελέγχου Νυμφαίας ως
προσωρινή λύση και ακολούθως να
ιδρυθεί νέα Υπηρεσία για το σκοπό αυ-
τό, επιπέδου Αστυνομικού Τμήματος ή
Σταθμού Διαβατηριακού Ελέγχου που
αποτελεί προτεραιότητα για το συνδικα-
λιστικό μας κίνημα».

ΡΟΔΟΠΗ

«Η δύναμη της ένωσης κατακτά το καθετί»

Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι-
στράτηγο κ. Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ
ενημέρωσε η Ομοσπονδία με αφορμή συγ-

κεκριμένες καταγγελίες της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Πειραιά.

Η Ομοσπονδία ζητά «όπως αξιολογήσετε στο μέ-
τρο του εφικτού και του εύρυθμου της λειτουργίας
του Τμήματος Ασφαλείας Δημοτικού Θεάτρου Πει-
ραιά, τις προτάσεις που υποβάλλονται από την οικεία
Πρωτοβάθμια Οργάνωσή μας, με το υπ’ αριθ. 027
από 29-03-2019 επισυναπτόμενο έγγραφό της.

Η αναγκαιότητα αυτή, πηγάζει από την υποστε-
λέχωση αυτής της νευραλγικής υπηρεσίας, που κα-

λείται να ανταπεξέλθει σε πλείστες υποχρεώσεις
καθημερινής αστυνόμευσης, οι οποίες υποχρεώ-
σεις για να καλυφθούν λειτουργούν ανασταλτικά
και εις βάρος των δικαιωμάτων των εκεί υπηρε-
τούντων συναδέλφων μας, με απώτερο σκοπό να
διασαλεύεται η εργασιακή ειρήνη και η ενσυνείδητη
πειθαρχία του Σώματος.

Εκτίμησή μας είναι πως, θα πρέπει να αφαιρεθεί
αστυνομικό έργο που ανατίθεται πέραν των αρμο-
διοτήτων της συγκεκριμένης υπηρεσίας, σε συν-
δυασμό με την ενίσχυσή της σε έμψυχο δυναμικό,
ώστε απρόσκοπτα να συνεχίσει να παράγει αστυ-
νομικό έργο κυρίως εντός των γεωγραφικών αρ-

μοδιοτήτων της και μόνο.
Το Συνδικαλιστικό όργανο αποτελεί τον θεματο-

φύλακα των ενστόλων εργαζομένων και πάνω σε
αυτή τη λογική δεν θα επιτρέψει την κατάφορη πα-
ραβίαση των δικαιωμάτων του, λόγω ανικανότητας
και αβλεψίας των Διοικούντων, που δεν δύνανται
σε πολλές των περιπτώσεων να διαχειριστούν το
αστυνομικό προσωπικό σε συνάρτηση με τις ανάγ-
κες αστυνόμευσης».

Το σωματείο επίσης, με το υπ’ αριθμ. 026 από
25-03-2019 καταγγελτικό έγγραφό του ζητά την
επαναξιολόγηση των ευπαθών στόχων, «που εν
δυνάμει κρίνονται πρόσφοροι για την εκδήλωση

βίαιων – τρομοκρατικών ενεργειών. Σκοπός δεν εί-
ναι άλλος από την διασφάλιση και θωράκιση των
εκτελούντων σε αυτούς υπηρεσία αστυνομικών,
ώστε να αποφευχθεί κάθε τραγικό αποτέλεσμα εις
βάρος των. Τα τελευταία ανάλογα γεγονότα μας
προβληματίζουν έντονα και ως εκ τούτου θα πρέπει
οι θεσμικές σας παρεμβάσεις να είναι άμεσες, πα-
ρέχοντας τα αναγκαία υλικοτεχνικά μέσα προς
επίρρωση αυτού του μέτρου, αλλά κυρίως να επα-
νεξεταστεί η αναγκαιότητα φύλαξης αυτών των
στόχων, που σε πολλές των περιπτώσεων κρίνονται
υπερβολικές» καταλήγει το έγγραφο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
προς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Άνω κάτω λόγω των υπηρεσιακών δυσλειτουργιών
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Τα παράπονα της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Σάμου μετέφερε στον Αρχηγό
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ.

Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ η Ομοσπονδία μας
καθώς συνεχίζεται στο νησί η καταστρατήγηση του
Π.Δ. 394/2001, Π.Δ. 141/1991 και σχετικών
Διαταγών Α.Ε.Α.

«Κύριε Αρχηγέ, παρά την εκδοθείσα υπ’ αριθμ.
1005/19/660326 από 30/03/2019 Διαταγή
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, αναφο-
ρικά με την τήρηση των προβλεπομένων θεμάτων
που άπτονται των εργασιακών δικαιωμάτων του

ένστολου προσωπικού και ιδίως την τήρηση των
διατάξεων των Π.Δ. 394/2001 & 141/1991, ου-
δεμία πρόοδος υπήρξε, τουναντίον μάλιστα οι αυ-
θαιρεσίες της διοίκησης συνεχίζονται σύμφωνα με
τα καταγγελλόμενα στο υπ’ αριθμ. 315/2/11 από
10/04/2019 επισυναπτόμενο έγγραφο της Ένω-
σης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σάμου.

Γίνεται πλέον αντιληπτό ότι τίθεται εν αμφιβόλω
η εύρυθμη λειτουργία του συνόλου των Αστυνομι-
κών Υπηρεσιών της οικείας Διεύθυνσης Αστυνο-
μίας, με υπαιτιότητα βεβαίως της διοίκησής της που
διαταράσσει σε υπερθετικό βαθμό την ενσυνείδητη

πειθαρχία του Σώματος.
Η Ομοσπονδία μας, για πολλοστή φορά σας έχει

επισημάνει ότι υπάρχει σοβαρό έλλειμμα διαχείρι-
σης του αστυνομικού προσωπικού, το οποίο εδρά-
ζεται στην ανυποληψία και ανικανότητα των υπη-
ρεσιακών παραγόντων που είναι επιφορτισμένοι
επί θεμάτων διοίκησης.

Διαφαίνεται επίσης, μία αποστροφή ως προς τις
κοινοποιηθείσες Διαταγές του Α.Ε.Α., που δεν συ-
νάδει με την εν γένει λειτουργία του Οργανισμού
μας και στην προκειμένη περίπτωση αναφερόμαστε
σε μια ιδιαίτερη γεωγραφικά περιοχή όπως είναι η

νήσος της Σάμου, η οποία καλείται να σηκώσει ένα
μεγάλο βάρος της διαχείρισης του μεταναστευτικού
– προσφυγικού προβλήματος, με ελλιπή μέσα και
δύναμη, που ως φυσικό επακόλουθο έχουν την
καταπόνηση των συναδέλφων μας, με την κατα-
στρατήγηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων,
συνδυαστικά πάντοτε με τη μη χρηστή διοίκηση.

Παρακαλούμε, για την εκ νέου και άμεση θεσμι-
κή σας παρέμβαση, διότι ενέργειες σαν κι αυτές
έρχονται σε ευθεία αντιδιαστολή με το γράμμα και
το πνεύμα του Α.Ε.Α. του οποίου έχετε την τιμή να
ηγείστε». 

ΣΑΜΟΣ

Όχι στην ανυποληψία και ανικανότητα των υπηρεσιακών παραγόντων

ΗΣυνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Ορεστιάδας ανέδειξε τα πρό-
βλημα της έλλειψης αστυνομικού προσω-

πικού με αφορμή και το μεταναστευτικό ζήτημα και
τα προβλήματα που προκαλούνται στην ευρύτερη
περιοχή.

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ., απευθύνθηκε στην πολιτική και φυ-
σική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, τονίζοντας
ότι «η διαχείριση και η αντιμετώπιση του μείζονος

εθνικού προβλήματος, που ακούει στο όνομα με-
ταναστευτικές – προσφυγικές ροές, χρήζει ρηξικέ-
λευθων τομών και παρεμβάσεων, ούτως ώστε να
καταστεί αυτή η προσπάθεια εφικτή. Δυστυχώς έως
και σήμερα, οι παρεμβάσεις της Πολιτείας σε πολ-
λές των περιπτώσεων κρίνονται υποτονικές και κα-
τώτερες των περιστάσεων για ένα τόσο σοβαρό ζή-
τημα το οποίο, ως είθισται, ανατίθεται στην Ελλη-
νική Αστυνομία, τον μοναδικό Οργανισμό αυτή την

στιγμή του Δημοσίου που μπορεί να σταθεί στο
ύψος των περιστάσεων και να αντιμετωπίσει τα
πλείστα προβλήματα της κοινωνίας. Η αύξηση των
μεταναστευτικών ροών στον Έβρο, σε συνδυασμό
με τη βελτίωση των κλιματολογικών συνθηκών
στην ευρύτερη παραποτάμια περιοχή, δημιουργούν
εύλογο προβληματισμό αλλά και έντονη ανησυχία
για το πώς θα αντιμετωπιστούν οι ροές αυτές.

Η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων

Ορεστιάδας, αναδεικνύει το πρόβλημα και ζητά την
ενίσχυση της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας με έμ-
ψυχο δυναμικό, προκειμένου να ανταποκριθεί στις
πολλαπλές υποχρεώσεις που ανακύπτουν καθημερι-
νά και σε παρεμφερή ζητήματα αστυνόμευσης.

Παρακαλούμε όπως, στο μέτρο του εφικτού υιο-
θετηθούν οι προτάσεις της, καθότι κινούνται στη
βάση της λογικής και του εύρυθμου της λειτουρ-
γίας των αστυνομικών υπηρεσιών».

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Πώς θα αντιμετωπιστούν οι μεταναστευτικές ροές;

Την έγκαιρη αντιμετώπιση του χρονίζοντος
αιτήματος για τη συνυπηρέτηση αστυνομι-
κών με συζύγους εκπαιδευτικούς, έθεσε με

έγγραφό της προς την Π.Ο.ΑΣ.Υ. η Ένωση Αστυ-
νομικών Λάρισας.

Η Ομοσπονδία με τη σειρά της, απευθύνθηκε
στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των κ. Κώστα ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ, στην Υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη κα Όλγα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ και
στην Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κα Κα-
τερίνα ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, τονίζοντας ότι: «με το παρόν
έγγραφό μας, επανερχόμαστε σε ένα ζήτημα το
οποίο ταλανίζει επί μακρόν το αστυνομικό προσω-
πικό, αισθανόμενοι ότι συντελείται μία αδικία εις
βάρος του, που συνιστά μία άνιση μεταχείριση σε
σχέση με τους υπηρετούντες ενστόλους και υπα-

γόμενους στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Ζητούμε ως Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό Όρ-

γανο, την εναρμόνιση και την εφαρμογή του αρθ.
3 του ν. 4553/2018 (ΦΕΚ 119 Α΄) και για τους
υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία, οι οποίοι
αιτούνται συνυπηρέτηση με συζύγους εκπαιδευτι-
κούς. Εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς παρακα-
λούμε όπως υπάρξει άμεσα νομοθετική πρωτοβου-
λία, ώστε να εξευρεθεί οριστική λύση, εκτιμώντας
ότι η θεσμική σας παρέμβαση θα είναι καταλυτική
προς επίρρωση αυτού του σκοπού, ώστε να απο-
φευχθούν δυσμενείς κρίσεις στους κόλπους της
Ελληνικής Αστυνομίας, που σε πολλές των περι-
πτώσεων αισθάνονται διακριτή μεταχείριση που δε
συνάδει με την εν γένει αποστολή και το λειτούρ-
γημα όλων των ενστόλων».

ΛΑΡΙΣΑΡΕΘΥΜΝΟ

Ρυθμίστε έγκαιρα τη συνυπηρέτηση

ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Ουσιαστική αστυνόμευση χωρίς επιβάρυνση
των εργαζομένων αστυνομικών

Να ενισχυθούν άμεσα το Αστυνομικό
Τμήμα Σκοπέλου και ο Αστυνομικός
Σταθμός Αλοννήσου ζητά εγγράφως η

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας,
τονίζοντας ότι «κατά τους θερινούς κυρίως μή-
νες αντιμετωπίζουν σημαντικότατα προβλήματα
στην αποτελεσματική ανταπόκρισή τους στις
αυξημένες εκ των πραγμάτων υποχρεώσεις τους
αλλά και στην εκπλήρωση της αποστολής του
σώματος, όπως προβλέπεται από τους σχετικούς
κανονισμούς».

Επίσης, αντικείμενο αλληλογραφίας με το Αρ-
χηγείο αποτέλεσαν και οι καταγγελίες της Ένω-
σης όσον αφορά στην εποπτεία των αστυνομι-
κών υπηρεσιών. «Αλήθεια, ποια η σκοπιμότητα
και ποιες οι ανάγκες που επιβάλλουν την κατα-

σπατάληση των αστυνομικών δυνάμεων και την
υπέρμετρη εποπτεία στην ευρύτερη περιοχή της
Π.Α.Θ.Ε., μεσούσης μάλιστα της Αγίας και Με-
γάλης Εβδομάδας του Πάσχα, που ως επακό-
λουθο έχουν τη δημιουργία πρόσθετων υπηρε-
σιακών προβλημάτων αντί να τα αμβλύνουν;

Η εμφανής αστυνόμευση επί 24ώρου με την
εφαρμογή του σχεδίου «ΠΕΡΣΕΑΣ», σε καμία
των περιπτώσεων δεν θα πρέπει να λειτουργεί
εις βάρος των εργασιακών δικαιωμάτων και κε-
κτημένων των συναδέλφων μας, τουναντίον
μάλιστα στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει
να βρεθεί η κοινή συνιστώσα προς ωφελεία του
αστυνομικού οργανισμού και της κοινωνίας των
πολιτών», σημειώνει η Π.Ο.ΑΣ.Υ. στο έγγραφό
της προς το ΑΕΑ.

ΡΟΔΟΠΗ  -  ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ

Πολιτική ανεπάρκεια η μη καθαριότητα 
των αστυνομικών υπηρεσιών

Σνεχίζονται τα παράπονα για το θέμα της
καθαριότητας των αστυνομικών υπηρε-
σιών. Η Ομοσπονδία μας έγινε αποδέκτης

έντονων παραπόνων και οχλήσεων από τις Ενώ-
σεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης και Κε-
φαλονιάς & Ιθάκης. Όπως τονίζει σε σχετικό της
έγγραφο προς την Ηγεσία, «η βασική υποχρέωση
της Πολιτείας για τη διασφάλιση των κατάλληλων
συνθηκών υγιεινής των ενστόλων λειτουργών,
σύμφωνα με το Π.Δ. 45/2018, τείνει να αποτελεί
μία ωραία ανάμνηση και το οξύμωρο είναι ότι σε
αυτή την περίπτωση η ίδια η Πολιτεία να μην τη-
ρεί, σύμφωνα με τις συνταγματικές της υποχρε-
ώσεις, διατάγματα τα οποία έχει θεσπίσει.

Δεν θα μπούμε στη λογική αναζήτησης ευθυ-
νών, διότι το θέμα από την πλευρά μας και συν-

δικαλιστικά έχει εξαντληθεί. Εσείς οφείλετε ως
θεσμικός παράγων να αναζητήσετε τα αίτια και
τις ευθύνες, παραγκωνίζοντας τις όποιες γρα-
φειοκρατικές και υπαινικτικές διαδικασίες, που
στην προκειμένη περίπτωση επιφέρουν σοβαρή
και επικίνδυνη διασάλευση στη λειτουργία των
αστυνομικών υπηρεσιών.

Πλέον, η οργή και η αγανάκτηση από τους χι-
λιάδες συναδέλφους μας γιγαντώνεται, με
απρόβλεπτες συνέπειες, τις οποίες η Ομοσπον-
δία μας θα αξιολογήσει δεόντως και θα προβεί
αναλόγως σε ενέργειες σε τόπο και χρόνο που
η ίδια θα ορίσει, προκειμένου η ελληνική κοι-
νωνία και όχι μόνο, να καταστεί ενήμερη της
παθογένειας και της πολιτικής ανεπάρκειας που
πηγάζει από το παρεχόμενο κυβερνητικό έργο».

Να επιβληθούν κατά των υπευθύνων 
οι ισχύουσες πειθαρχικές ποινές  

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρε-
θύμνου καταγγέλλει για άλλη μια φορά
την καταστρατήγηση των διατάξεων του

Π.Δ. 394/2001 και η Ομοσπονδία με έγγραφό
της επισημαίνει προς το Αρχηγείο ότι «οι διατά-
ξεις που διέπουν το αστυνομικό προσωπικό θα
πρέπει να τηρούνται στο ακέραιο και όχι να κα-
ταστρατηγούνται από τη Διοίκηση, που επικα-
λείται κάθε φορά έκτακτους λόγους και υπηρε-
σιακές ανάγκες για να καλύψει τα λάθη της και
την ανεπάρκειά της.

Παρακαλούμε όπως, ελέγξετε τα καταγγελλό-
μενα της Πρωτοβάθμιας Οργάνωσής μας και σε

θετική περίπτωση να επιβληθούν οι ισχύουσες
πειθαρχικές ποινές κατά των υπευθύνων της
ΓΕ.Π.Α.Δ. Κρήτης, που αδράνησαν και δεν
ενήργησαν εγκαίρως για προγραμματισμένη
αθλητική εκδήλωση ως προς την έκδοση σχετι-
κής διαταγής και επέφεραν κατά αυτόν τον τρό-
πο μεγάλη αναστάτωση στον προγραμματισμό
των συναδέλφων μας και στην έκδοση της
εβδομαδιαίας υπηρεσίας, κυρίως ως προς την
ανάκληση των ημερησίων αναπαύσεων που έγι-
νε σαφώς αυθαίρετα και παράνομα. Η Νομοθε-
σία είναι για να τηρείται και όχι για να κατα-
στρατηγείται!»
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ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
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Ηαπροκάλυπτη απόπειρα δολοφονίας εναν-
τίον των συναδέλφων μας του Λιμενικού
Σώματος που επιχείρησαν να ολοκληρώσουν

στα Εξάρχεια, με συλλήψεις των δραστών, την έρευ-
να που διενεργούσαν για την εξάρθρωση κυκλώμα-
τος ναρκωτικών, ήρθε να επιβεβαιώσει για άλλη μια
φορά την ορθότητα όλων των πρωτοβουλιών της
Ομοσπονδίας μας που στόχευαν και στοχεύουν στην
αφύπνιση της πολιτείας και στη λήψη δραστικών μέ-
τρων για την κατάργηση του άβατου στο κέντρο της
Αθήνας και την εξουδετέρωση κάθε μορφής ανομίας
και προσβολής του κράτους δικαίου.

Παράλληλα, το ως άνω εγκληματικό περιστατικό,
ανέδειξε σε όλο του το μεγαλείο το φαρισαϊσμό και
την υποκρισία ενός φαύλου και σαθρού πολιτικού
συστήματος στη χώρα μας, το οποίο δήθεν χρόνια

τώρα μένει με το στόμα ανοιχτό, κάθε φόρα που
έχουμε ρίψη μολότωφ, καταστροφές περιουσιών,
κάψιμο απλών αστυνομικών, κ.ά.

Και τώρα τι; Εμβρόντητοι καταδικάζουν το αιμα-
τηρό αυτό γεγονός σε βάρος συναδέλφων μας του
Λιμενικού Σώματος, νομίζοντας ότι κοροϊδεύουν
τους πάντες!

Θα απαιτούνταν χιλιάδες σελίδων και ατελείωτες
ώρες βιντεοσκοπημένου υλικού αν αποτολμούσαμε
να παραθέσουμε τις καταγγελίες και τις εκκλήσεις
μας προς τις κυβερνήσεις, τα πολιτικά κόμματα και
άλλους κοινωνικούς φορείς για αυτό το όνειδος
των Εξαρχείων, όπως αυτό διαμορφώθηκε με την
ανοχή πολλών, τα τελευταία χρόνια, απολαμβάνον-
τας μιας ιδιότυπης ασυλίας που αγγίζει πλέον τα
όρια του σκανδάλου και των ποινικών ευθυνών.

Θυμίζουμε επιγραμματικά μόνο την πρωτοβουλία
που είχαμε αναλάβει για την πραγματοποίηση ανοι-
κτής δημόσιας συζήτησης για το άβατο στην Πλα-
τεία Εξαρχείων το 2017 και τον πανικό που κατέ-
λαβε υψηλά ιστάμενα πρόσωπα στην κυβέρνηση
και όχι μόνο, με αποτέλεσμα την απαγόρευσή της
και μάλιστα με μια προσπάθεια ενοχοποίησης της
Ομοσπονδίας μας, ωσάν το άβατο και τις εγκλη-
ματικές πράξεις που διαδραματίζονται εντός αυτού
να τις υποκινούσαν και να τις διενεργούσαν οι …
αστυνομικοί! Αντί δηλαδή, η πολιτεία να επικροτή-
σει την καλή διάθεση της Ομοσπονδίας να συμ-
βάλλει στην ανάδειξη του προβλήματος και στην
αναζήτηση λύσεων, βρέθηκε κατηγορούμενη επει-
δή τόλμησε να καταστήσει σαφή τα όρια των ευ-
θυνών όλων των αρμοδίων.

Αλήθεια, μετά και τα χθεσινά, τι έχετε να πείτε; Πέ-
σατε πάλι από τα …σύννεφα ή μήπως είναι καιρός
να σταματήσετε τα «παραμύθια» και να αναλάβετε
πρωτοβουλίες πριν θρηνήσουμε ανθρώπινα θύματα;

Όλοι ξέρουμε ότι άπαντες προσπαθούν, με ένα
άνευ προηγουμένου θράσος, να εκμεταλλευτούν
το αίμα των ανθρώπων της τάξης και της προστα-
σίας του πολίτη, λέγοντας ότι καταδικάζουν τις επι-
θέσεις εναντίον μας. Ας γνωρίζουν λοιπόν ότι κα-
νείς δεν τους πιστεύει, κανείς δεν περιμένει τίποτε
από αυτούς και απλά και μόνο είναι για άλλη μία
φορά ψεύτες και υποκριτές.

Αν δεν το πράξετε, το κρίμα στο λαιμό σας!!
Εμείς τιμούμε τον όρκο και την αφοσίωση που

έχουμε στον Ελληνικό Λαό σε αντίθεση με εκείνους
που οι όρκοι τιμής είναι ψιλά γράμματα!

Άπαντες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν 
το αίμα των αστυνομικών

Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι-
στράτηγο κ. Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ και
τον Προϊστάμενο Επιτελείου Αρχηγείου Ελ-

ληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Ανδρέα ΔΑ-
ΣΚΑΛΑΚΗ ενημέρωσε η Π.Ο.ΑΣ.Υ. με βάση σχετικό
έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Κορινθίας για την ενίσχυση της οικείας Διεύθυν-
σης Αστυνομίας με αστυνομικό προσωπικό».

«Κύριε Αρχηγέ, τα ευχολόγια και τα συγχαρητή-
ρια κάθε φορά που δίδονται, δεν επαρκούν για να
αποσβέσουν τη δυσαρέσκεια που υποβόσκει στο
αστυνομικό προσωπικό, συλλήβδην ανά την επι-
κράτεια. Εν προκειμένω αναφερόμαστε στο υπ’
αριθμ. 200/3/55 από 29/03/2019 επισυναπτό-
μενο έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Κορινθίας, με το οποίο έγγραφο αναδεικνύον-

ται τα σοβαρότατα προβλήματα στην οικεία Διεύ-
θυνση Αστυνομίας, προβλήματα που πηγάζουν από
την υποστελέχωση του συνόλου των αστυνομικών
της υπηρεσιών. Παρά ταύτα, υπερβάλλοντας εαυ-
τούς, το παραγόμενο έργο σε ζητήματα αστυνόμευ-
σης και εξιχνίασης υποθέσεων, έρχεται να αναδείξει
τον επαγγελματισμό των συναδέλφων μας, οι οποί-
οι κάτω από αντίξοες εργασιακά συνθήκες φέρουν

εις πέρας την αποστολή τους και καταξιώνουν την
έξωθεν καλή μαρτυρία του Σώματος, εις βάρος
όμως των κεκτημένων δικαιωμάτων τους.

Αναγνωρίστε λοιπόν την επίμοχθη αυτή καθη-
μερινή προσφορά, ενισχύοντας με έμψυχο δυ-
ναμικό την Δ.Α. Κορινθίας, η οποία συν των άλ-
λων έχει να καλύψει και τις ανάγκες του
ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ.».

Ενισχύστε με έμψυχο δυναμικό την Δ.Α. Κορινθίας

ΗΈνωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρ-
νανίας βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση,
ανήμερα της Μεγάλης Τρίτης, να προβεί

σε δημόσια καταγγελία της διοίκησης της Διεύ-
θυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας για την ανεξή-
γητη - αυθαίρετη απόφασή της να εκδώσει την
υπ’ αριθ. 6305/19/858245 από 23/04/2019
Διαταγή, σύμφωνα με την οποία διατάσσονταν
οι Υπηρεσίες να προβούν στην λήψη μέτρων τά-

ξης (διενέργεια πεζών περιπολιών), με αποτέλε-
σμα να ανατραπεί όλος ο προγραμματισμός
υπηρεσίας και άρα και οι προγραμματισμένες
ημερήσιες αναπαύσεις.

Άραγε, τι είναι αυτό που προκάλεσε την εν λό-
γω απόφαση, όταν μόλις την περασμένη Πέμπτη,
είχε ανακοινωθεί η υπηρεσία και οι συνάδελφοί
μας είχαν προγραμματίσει τη ζωή τους αυτές τις
Άγιες Μέρες του Πάσχα; Προφανώς η συνήθης

τακτική των αποφάσεων της τελευταίας στιγμής,
άνευ λόγου και αιτίας και αδιάφορο αν αυτό συ-
νεπάγεται την ταλαιπωρία των συναδέλφων μας.

Οι συνάδελφοί μας γνωρίζουν ότι δυστυχώς το
φαινόμενο αυτό επαναλαμβάνεται τακτικά, παρά
τις ανακοινώσεις μας για την τήρηση της εβδο-
μαδιαίας υπηρεσίας (Π.Δ. 394/2001) και τις συ-
ναντήσεις μας για το ίδιο θέμα με τον κ. Διευ-
θυντή της Διεύθυνσης Ακαρνανίας. Ελπίζουμε

αυτή τη φορά να λάβει υπόψη του τα εύλογα πα-
ράπονα των συναδέλφων μας και να σεβαστεί τα
δικαιώματά τους, όπως αυτά ορίζονται από την
κείμενη νομοθεσία και τις διαταγές της ηγεσίας. 

Η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στο απροχώ-
ρητο και επειδή η συνεπής στάση του σωματείου
μας ενδεχομένως να εκληφθεί και ως «αδυνα-
μία», το λόγο θα έχει η Ελληνική Δικαιοσύνη.
Οψόμεθα!!

Τα ίδια Παντελάκη μου τα ίδια Παντελή μου!

ΧΑΝΙΑ

Μεταγωγές με …«τουριστικό λεωφορείο»!

Τη χορήγηση κατάλληλου λεω-
φορείου για μεταγωγές κρα-
τουμένων στο Τμήμα Μεταγω-

γών – Δικαστηρίων Χανίων, ζήτησε η
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Νομού Χανίων, με έγγραφο που απέ-
στειλε στην Ομοσπονδία μας και το
οποίο διαβιβάστηκε στο Αρχηγείο. 

«Σκοπός δεν είναι άλλος από τη δια-
σφάλιση των συνθηκών μεταγωγής
των ποινικών κρατουμένων, προκειμέ-
νου να αποτραπούν έκνομες ενέργειες,
που κατά το παρελθόν εξέθεσαν το Σώ-
μα της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο

τελικώς διεσώθη από τις άμεσες πα-
ρεμβάσεις των συναδέλφων αυτής της
Υπηρεσίας και της Ε.Κ.Α.Μ.

Είναι αδιανόητο, τις ημέρες που η
εγκληματικότητα καλπάζει και η βιαιό-
τητα και θρασύτητα των ποινικών
κρατουμένων δεν έχει όρια, να εκτε-
λούνται αυτές οι μεταγωγές με υπηρε-
σιακά οχήματα που προσομοιάζουν με
τουριστικά λεωφορεία. Σε κάθε ενδε-
χόμενο οι ευθύνες θα βαρύνουν τους
καθ’ ύλην αρμοδίους υπηρεσιακούς
παράγοντες, που δεν μερίμνησαν
αναλόγως παρότι το συνδικαλιστικό

κίνημα έγκαιρα και υπεύθυνα με τις
υποβαλλόμενες προτάσεις του, έχει
επισημάνει κατά κόρον αυτές τις εγ-
κληματικές παραλείψεις και ευελπι-
στούμε ότι η ανταπόκρισή σας θα είναι
άμεση και καταλυτική».

Άδειες ικανότητας οδήγησης
Αίτημα προς τους υπουργούς Υπο-

δομών και Μεταφορών κ. Χρήστο
ΣΠΙΡΤΖΗ και Προστασίας του Πολίτη
κα Όλγα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ υπέβαλε η
Π.Ο.ΑΣ.Υ. με βάση έγγραφο της Ένω-
σης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων

που αναφέρεται στις διατάξεις του Π.Δ.
51/2012 αναφορικά με τη δυνατότη-
τα μετατροπής υπηρεσιακών αδειών
ικανότητας οδήγησης σε πολιτικές.

«Παρακαλούμε όπως, στα πλαίσια
των νομοθετικών αρμοδιοτήτων
επέλθουν τροποποιήσεις στις διατά-
ξεις του Π.Δ. 51/2012 «Προσαρμο-
γή της ελληνικής νομοθεσίας προς
την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου
2006, όπως τροποποιήθηκε με τις
Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής

της 27ης Ιουνίου 2008,
2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της
25ης Αυγούστου 2009 και
2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της
28ης Νοεμβρίου 2011» ειδικότερα
στο άρθρο 20, αναφορικά με τη δυ-
νατότητα μετατροπής υπηρεσιακών
αδειών ικανότητας οδήγησης σε πο-
λιτικές, ως ίσχυε μέχρι και την 19-
01-2013 και είχαν εκδοθεί από την
αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής
Αστυνομίας, ώστε να υπάρξει εξομοί-
ωση με το προηγούμενο ισχύον κα-
θεστώς».
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Να χορηγείται ειδική άδεια και
μειωμένο ωράριο και στους δύο
γονείς λόγω αναπηρίας τέκνου,

ζήτησε εγγράφως από το υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη η Π.Ο.ΑΣ.Υ., με
βάση σχετικό έγγραφο της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων.

«Κυρία Υπουργέ,
Ως γνωστόν και σε συνέχεια του υπ’

αριθμ. 302/2/64-α από 05 Απριλίου
2019 έγγραφό μας, από το Υπουργείο
Διοικητικής Ανασυγκρότησης εκδόθηκε
την 03/04/ 2019 η υπ’ αριθμόν ΔΙ-
ΔΑΔ/Φ/100/10431 διευκρινιστική
εγκύκλιος με βελτιωτικές ρυθμίσεις επί
διατάξεων που αφορούν περιπτώσεις
χορήγησης αδειών σε δημοσίους υπαλ-
λήλους.

Στο πλαίσιο της ισότητας και της προ-
στασίας της οικογένειας και της μητρό-
τητας – θεμελιωδών αρχών του Συντάγ-
ματός μας, παρακαλούμε για την από

μέρους σας εκδήλωση των αναγκαίων
ενεργειών που θα στοχεύουν στην
εναρμόνιση των σχετικών διατάξεων
αδειών αστυνομικών με τις βελτιωτικές
ρυθμίσεις που ισχύουν για τους υπόλοι-
πους δημοσίους υπαλλήλους όπως
προβλέπονται από την προαναφερόμενη
εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, την οποία και σας
επισυνάπτουμε, αποκαθιστώντας την
αδικία που δημιουργείται για το αστυ-
νομικό προσωπικό, με την επισήμανση
ότι την δικαιούμενη αυτή άδεια θα πρέ-
πει να λαμβάνουν και οι δύο γονείς, δί-
χως να εξαιρείται ο ένας εκ των δύο,
που τυγχάνει να υπηρετεί στην Ελληνική
Αστυνομία.

Παρά ταύτα, όπως προκύπτει από το
επισυναπτόμενο υπ’ αριθμ. 27/2019
από 26/04/2019 έγγραφο της Ένω-
σης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννί-
νων, η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσω-

πικού/Α.Ε.Α. δεν εναρμονίζεται με τις
κείμενες διατάξεις και παρακαλούμε για
τη δική σας θεσμική και καταλυτική πα-
ρέμβαση ως προς την οριστική άρση
αυτής της αδικίας». 

Κοινωνική προσφορά 
Με αφορμή τις άγιες ημέρες των εορ-

τών του Πάσχα, την Μεγάλη Τρίτη 23
Απριλίου 2019, η Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Ιωαννίνων από κοινού με
την Τοπική Διοίκηση Ιωαννίνων της Διε-
θνούς Ενώσεως Αστυνομικών και τον
Σύνδεσμο Αποστράτων Αστυνομικών
Νομού Ιωαννίνων, παρέδωσε τρόφιμα
και είδη πρώτης ανάγκης στο “Οικοτρο-
φείο της Ιεράς Μονής Ντουραχάνη”.

Μια κίνηση με καθαρά συμβολικό χα-
ρακτήρα και στόχο την στήριξη της ση-
μαντικότατης αυτής προσπάθειας για
την φιλοξενία, σίτιση και διαπαιδαγώ-
γηση των 75 και πλέον παιδιών, καθώς

και την συνέχιση της λειτουργίας της
κυψέλης αυτής παιδείας, δημιουργίας,
πολιτισμού και ανθρωπισμού. 

Στην αποστολή μας, όπως ανακοίνω-
σε το σωματείο, εκτός από τα μέλη των
Δ.Σ των Ενώσεων, συμμετείχε και ο Κύ-
πριος συνάδελφός μας Νίκος Παπαθα-
νασίου μέλος της Τ.Δ. Λάρνακας, ο

οποίος αφού ξεναγήθηκε στον χώρο
του οικοτροφείου και της Μονής, ενη-
μερώθηκε για το ανθρωπιστικό και δη-
μιουργικό έργο που εδώ και μισό περί-
που αιώνα επιτελεί ο Παπά Θανάσης με
την ενεργό συμμετοχή δεκάδων εθε-
λοντών και την αμέριστη συμπαράσταση
- στήριξη χιλιάδων πολιτών.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ειδική άδεια και μειωμένο ωράριο και στους δύο γονείς λόγω αναπηρίας

Με θλίψη και αποτροπιασμό γι-
νόμαστε τον τελευταίο καιρό
ολοένα και συχνότερα μάρτυ-

ρες αναίτιων επιθέσεων σε βάρος
αστυνομικών. Ένα σχεδόν καθημερι-
νό για το κέντρο της Αθήνας φαινό-
μενο, εξαπλώνεται και στην περιφέ-
ρεια και ειδικότερα στην Κρήτη μας.

- Την 23η Μαρτίου 2019 πλήρωμα
περιπολικού του Τμήματος Άμεσης
Δράσης Ηρακλείου δέχθηκε επίθεση
από ομάδα τουλάχιστον 15 “γνωστών
αγνώστων” στο κέντρο του Ηρακλεί-
ου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό
του ενός συναδέλφου μας από ρίψη
πέτρας στο κεφάλι και υλικές ζημιές

στο περιπολικό όχημα.
- Την 8η Απριλίου 2019 στην πε-

ριοχή Λίμνες Λασιθίου δράστες πυρο-
βόλησαν σε βάρος αστυνομικών της
Ο.Ε.Π.Τ.Α. Λασιθίου προκειμένου να
αποφύγουν τον έλεγχο, χωρίς ευτυ-
χώς να υπάρχει τραυματισμός. Οι δύο
δράστες λίγες μέρες μετά συνελή-
φθησαν.

- Την 30ή Απριλίου 2019 στο
Ασήμι Ηρακλείου, περιπολικό όχημα
του Α.Τ. Αστερουσίων δέχθηκε πυ-
ροβολισμούς από άγνωστα άτομα
χωρίς να τραυματιστεί αστυνομικός
ή πολίτης. 

- Την 1η Μαΐου 2019 αστυνομικοί

του Άμεσης Δράσης Ηρακλείου και
του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρα-
κλείου δέχθηκαν επίθεση από 20 του-
λάχιστον άτομα με πέτρες, ξύλα και
σούβλες στο Ηράκλειο με αποτέλεσμα
να προκληθούν υλικές ζημιές σε πε-
ριπολικό όχημα. Τέσσερα άτομα συ-
νελήφθησαν.

Περιστατικά επαναλαμβανόμενα
και ενδεικτικά του κλίματος που δια-
μορφώνεται με μόνη υπεύθυνη την
Πολιτεία. Η ατιμωρησία, η ανοχή, οι
ποινές-χάδια στους παραβάτες και οι
νόμοι που άδειασαν τις φυλακές,
οδηγούν σε τέτοιες συμπεριφορές
και αποθράσυνση κάθε είδους εγ-

κληματιών. Σε οποιαδήποτε προηγ-
μένη χώρα του Δυτικού Κόσμου οι
δράστες θα παρέμεναν μήνες ή χρό-
νια στην φυλακή, όχι για λίγα βράδια
μόνο. 

Ο Έλληνας Αστυνομικός ματώνει
καθημερινά για την προστασία των
πολιτών και το αποδεικνύει με τα χτυ-
πήματα κατά της εγκληματικότητας. Η
Πολιτεία όμως πώς προστατεύει τον
Αστυνομικό; 

Όταν ανεχόμαστε τέτοια συμπερι-
φορά σε βάρος αστυνομικών, ποια θα
είναι η συμπεριφορά τους σε βάρος
φιλήσυχων συμπολιτών μας;

Πόσους νεκρούς και τραυματίες

Αστυνομικούς θέλετε για να νομοθε-
τήσετε επιτέλους το επικίνδυνο του
επαγγέλματός μας;

Ζητάμε την ΑΜΕΣΗ αναγνώριση του
επαγγέλματος μας ως επικίνδυνο με
Νόμο του Κράτους και οι ποινές για
παρόμοια περιστατικά επιθέσεως σε
βάρος αστυνομικών και κρατικών λει-
τουργών γενικότερα, να προβλεφτεί
από τον νέο Ποινικό Κώδικα να είναι
ακόμα αυστηρότερες και να μην έχουν
ανασταλτικό χαρακτήρα για τους δρά-
στες.

Σεβαστείτε επιτέλους τον Θεσμό της
Ελληνικής Αστυνομίας και δώστε μας
τα εφόδια να κάνουμε τη δουλειά μας.

Σεβαστείτε επιτέλους τον Θεσμό της Ελληνικής Αστυνομίας 

Τεράστιες οι ευθύνες για το συνε-
χιζόμενο πρόβλημα των μεταγω-
γών, όπως προκύπτει και από την

δραματική εξέλιξη μιας μεταγωγής κρα-
τουμένου σε νοσοκομείο στην Αχαία,
όπου η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Αχαίας, έγκαιρα είχε προειδοποι-
ήσει, όπως και τόσες άλλες Ενώσεις μας
κατά καιρούς.

Με αφορμή το τραγικό περιστατικό,
το σωματείο σημειώνει γι’ αυτό:

«Πριν από όλα εκφράζουμε την συν-
τριβή μας για τον χαμό ενός νέου αν-
θρώπου και τα θερμά μας συλλυπητήρια
στην οικογένεια του. Για πολλοστή φο-
ρά θα επανέλθουμε στο θέμα των δια-
κομιδών ατόμων που ενδέχεται λόγω
ψυχικής ασθένειας να χρήζουν ακού-
σιας νοσηλείας σε κατάλληλη υγειονο-
μική δομή ώστε να αποτραπούν πιθανές
πράξεις βίας κατά των ίδιων ή τρίτων.

Το απαρχαιωμένο νομικό πλαίσιο για

την ακούσια νοσηλεία ορίζεται από τον
Νόμο 2071/1992. 

Μέχρι και σήμερα οι διακομιδές αυ-
τών των ανθρώπων γίνονται με την πα-
ρακάτω διαδικασία και στην περιοχή
μας. Η Ελληνική Αστυνομία παραλαμ-
βάνει μετά από αίτημα οικείων ή αυτε-
παγγέλτως έγγραφη ή σε επείγουσες
περιπτώσεις προφορική εντολή από τον
αρμόδιο Εισαγγελικό λειτουργό για την
εκκίνηση της διαδικασίας. 

Οι Αστυνομικοί που βρίσκονται σε
υπηρεσία ενεργούν αναζητήσεις και εν-
τοπίζουν το άτομο. Τις περισσότερες
φορές με το ίδιο το περιπολικό (αν και
μετά από παρεμβάσεις μας οι διακομι-
δές πραγματοποιούνται και με ασθενο-
φόρο του ΕΚΑΒ) διακομίζεται στην Ψυ-
χιατρική Κλινική του Π.Γ.Ν. Πατρών
“Παναγία η Βοήθεια” στο Ρίο. Αν τυγ-
χάνει ασθενής ή τραυματισμένος από
άλλη αιτία, συνοδεία πάντα μόνο Αστυ-

νομικών, διακομίζεται ακόμα και σε άλ-
λο εφημερεύον νοσοκομείο π.χ. το Γ.Ν.
Πατρών “Ο Άγιος Ανδρέας” για να τύχει
νοσηλείας. Στη συνέχεια, στην Ψυχια-
τρική Κλινική και έξωθι αυτής οι ώρες
αναμονής ώστε να ανευρεθεί και να
προσέλθει δεύτερος ψυχίατρος ο οποί-
ος είναι από την νομοθεσία υποχρεωτι-
κό να γνωματεύσει, είναι συνήθως άνω
των τριών.

Κατόπιν και εφόσον κριθεί ότι ο προ-
σαγόμενος χρήζει ακούσιας εισαγωγής
στην Ψυχιατρική Κλινική οι Αστυνομικοί
καλούνται από τους Ιατρούς να εισέλ-
θουν σε αυτή και να συνδράμουν μέχρι
και στην “ακινητοποίηση άνω & κάτω
άκρων” που συνήθως ακολουθεί. 

Αν η κλινική είναι πλήρης τότε συνο-
δεία πάλι μόνο Αστυνομικών ο ασθενής
διακομίζεται πάλι με το περιπολικό σε
αλλά ιδρύματα άλλων πόλεων Αθήνα
(Δαφνί), Τρίπολη κ.λπ. πάντα βέβαια με

χειροπέδες και ως ποινικός κρατούμε-
νος. Σε όλη την διαδικασία αρμόδιοι για
τα εισιτήρια, τις εξετάσεις, τις γνωμα-
τεύσεις και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί εί-
ναι αποκλειστικά και μόνο οι Αστυνομι-
κοί.

Όλη αυτή την διαδικασία την θεω-
ρούμε μεσαιωνική και αδιανόητη για
ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό κράτος να
αποδίδει την ψυχική υγεία στις κατα-
σταλτικές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, να επιτρέπει ασθενείς να προ-
σάγονται ως ποινικοί κρατούμενοι σε
κρατητήρια και σιδηροδέσμιοι να δια-
κομίζονται από το ένα νοσοκομείο στο
άλλο, αλλά και να εκθέτει τους Αστυνο-
μικούς σε διαδικασίες που δεν είναι αρ-
μόδιοι και εκπαιδευμένοι να εκτελούν,
με κίνδυνο να επιβαρύνουν και την ψυ-
χική τους υγεία και να εκθέσουν και την
σωματική τους ακεραιότητα. 

Παρά βέβαια τις δεκάδες προηγούμε-

νες δημόσιες έγγραφες και προφορικές
παρεμβάσεις μας, δεν εισακουσθήκαμε,
με αποτέλεσμα σήμερα να θρηνούμε τον
θάνατο ενός νέου ανθρώπου.

Καλούμε τους συναρμόδιους Υπουρ-
γούς να προβούν σε ενέργειες ώστε να
μεταρρυθμιστεί και να εξωραϊστεί νομι-
κά η διαδικασία της ακούσιας νοσηλείας
και να ανατεθεί αυτή σε εξειδικευμένο
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. 

Παράλληλα μέχρι την κατάρτιση και
την ψήφιση ενός σύγχρονου νομοθετι-
κού πλαισίου αναμένουμε άμεσα την
επιβολή πρωτοκόλλου, γι αυτή την δια-
δικασία, σύμφωνα με το οποίο οι δια-
κομιδές από τον τόπο εντοπισμού του
πιθανού ασθενή μέχρι και την εισαγωγή
του για νοσηλεία στην Ψυχιατρική Κλι-
νική να γίνεται παρουσία και υπό τις εν-
τολές Ψυχιάτρου και μόνο με ασθενο-
φόρο όχημα, με την απλή συνοδεία
Αστυνομικών Υπαλλήλων».

ΑΧΑΪΑ

Να μεταρρυθμιστεί η διαδικασία της ακούσιας νοσηλείας
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Πώς οι διωκτικές αρχές θα αντιμετωπίσουν 
τις νέες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας;

Για το σχεδιασμό μιας ορθολογικής
αντεγκληματικής πολιτικής είναι
απαραίτητος ο επαναπροσδιορισμός

του ρόλου και της λειτουργίας της Ελλη-
νικής Αστυνομίας ως κατεξοχήν φορέα
παροχής ασφάλειας. Η μεταρρύθμιση στη
δομή και την οργάνωσή της. Η αποκατά-
σταση της σχέσης εμπιστοσύνης και συ-
νεργασίας με τους πολίτες. Η ποσοτική
και ποιοτική καταγραφή της εγκληματικό-
τητας στις πραγματικές της διαστάσεις.

Προκειμένου να μπορέσουν οι διωκτι-
κές αρχές να αντιμετωπίσουν αποτελε-
σματικά τις νέες προκλήσεις στον τομέα
της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών,
πρέπει σε πρώτο στάδιο να γίνουν τα
ακόλουθα:
1. Η προσαρμογή των διεθνών προτύπων

και τάσεων της αντεγκληματικής πολι-
τικής στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότη-
τες της Ελληνικής περίπτωσης.

2. Η αλλαγή της νομοθεσίας αναφορικά
με τη χρήση των όπλων από τους

αστυνομικούς.
3. Η δημιουργία ειδικών ομάδων δίωξης

με εξειδίκευση σε ιδιαίτερα εγκλήματα.
4. Η εντατικοποίηση και ενίσχυση των πε-

ζών και εποχούμενων αστυνομικών
περιπολιών.

5. Η πάταξη της διαφθοράς στους κόλ-
πους της ΕΛ.ΑΣ.

6. Η ενίσχυση των μηχανισμών αυτοκά-
θαρσης των διωκτικών αρχών.

7. Η πρόσληψη επιστημονικού προσωπι-
κού.

8. Η ορθολογική κατανομή του έμψυχου
δυναμικού της ΕΛ.ΑΣ. στην Επικράτεια,
με βάση τις ανάγκες της κάθε περιφέ-
ρειας για αστυνόμευση.

9. Η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός της
υλικοτεχνικής υποδομής.

10. Η εκπαίδευση του προσωπικού στις
νέες τεχνολογίες και στις σύγχρονες
κατευθύνσεις της αντεγκληματικής
πολιτικής.

11. Η συνεργασία των επιμέρους υπηρε-

σιών δίωξης της εγκληματικότητας
(Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα,
Οικονομική Αστυνομία, Σώμα Δίωξης
Οικονομικού Εγκλήματος, Τελωνεία).

12. Η δημιουργία κοινού θαλάμου επιχει-
ρήσεων που θα λειτουργεί σε 24ωρη
βάση.

13. Η ίδρυση συντονιστικού οργάνου
διαχείρισης κρίσεων.

14. Η διασφάλιση του ύψους των αποδο-
χών του προσωπικού.

Υπάρχουν λύσεις για την αντιμετώπιση
της διαρκώς αυξανόμενης εγκληματικό-
τητας στη χώρα μας. Απαιτείται, όμως,
βαθιά γνώση του προβλήματος, βούληση
και συγκροτημένο σχέδιο.  Ο ρατσισμός
και η ξενοφοβία αποτελούν αντιπάλους
της κοινωνίας, για αυτό το λόγο και τα
πρόσφατα τρομοκρατικά χτυπήματα δεν
θα πρέπει να αποτελέσουν αφετηρία για
έκρηξη των φαινομένων ρατσισμού απέ-
ναντι στους μετανάστες, αλλά αφορμή για
να ξαναδεί η διεθνής κοινότητα το θέμα

της μετανάστευσης και να λάβει μέτρα αν-
τιμετώπισης του φαινομένου.

Το ενδεχόμενο η τρομοκρατία να εκμε-
ταλλευτεί το φαινόμενο της μετανάστευ-
σης, είναι ένα θέμα, αλλά θα πρέπει να
τονίσουμε ότι δεν έχει διαπιστωθεί συστη-
μικός δεσμός ανάμεσα στην τρομοκρατία
και την μετανάστευση για αυτό και δεν θα
πρέπει να αφήσουμε την καχυποψία και
την ξενοφοβία να υπερισχύσουν σε ένα
γόνιμο προβληματισμού για την εξεύρεση
λύσεων. Η προστασία των δικαιωμάτων
των μεταναστών δεν είναι ασυμβίβαστη με
την άσκηση της κυριαρχίας των κρατών,
αλλά ούτε και με την πρακτική εφαρμογή
της εθνικής ασφάλειας. Τα ζητήματα σχε-
τικά με τον τρόπο εντοπισμού τρομοκρα-
τικών απειλών, σύλληψης ξένων μαχητών
και αποτροπής του βίαιου εξτρεμισμού,
πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο πολύ
σοβαρής συζήτησης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όπως και η ενίσχυση των συνό-
ρων των κρατών της.

Του 
Άγγελου Τσιγκρή

Δικηγόρου, 
Καθηγητή 

Εγκληματολογίας 

Η Νέα Αστυνομία συνεχίζει τις αναζητήσεις της στο μακρινό
παρελθόν των ελληνικών αστυνομικών χρονικών. Σήμερα,
αναδημοσιεύουμε άρθρο της Αστυνομικής Επιθεώρησης (τεύχος
10-1983) που αναφέρεται στην αστυνομική διάταξη για την
αστυνόμευση της κοντής φούστας (!) το έτος 1926! Έγραφε
συγκεκριμένα: «Κατόπιν διαταγής του Προέδρου της
Κυβερνήσεως, καταρτίζεται και υποβάλλεται εις το Υπουργείον
Εσωτερικών προς έγκρισιν αστυνομική διάταξις, δι’ ης
απαγορεύονται αι κονταί φούσται των γυναικών. Το κατώτατον
άκρον της φούστας δέον να απέχη από του εδάφους 30
εκατοστά του μέτρου. Εις τον περιορισμόν τούτον υπάγονται
άπασαι αι γυναίκες από του 12ου έτους και άνω. Αι παραβάτιδες
θα παραπέμπωνται εις το επ’ αυτοφώρω πταισματοδικείον,
συνυπεύθυνοι θα είναι και οι γονείς αυτών. Η εφαρμογή θα
αρχίση από 15 Δεκεμβρίου». Το καθεστώς έδωσε 15 ημέρες
προθεσμία στις γυναίκες προκειμένου να προσαρμόσουν την
γκαρνταρόμπα τους. Μετά τη λήξη της διορίας ακολούθησαν
στιγμές απείρου κάλλους. Οι αστυνομικοί άφησαν τα γκλοπ και
έπιασαν τις μεζούρες. Κυκλοφορούσαν στους δρόμους και
έψαχναν για… φούστες.

«Όλη αυτή η ιστορία, μπορεί
να φανεί απίστευτη. Τόσο
απίστευτη, ώστε όλα που θ ’
αναφέρουμε εδώ, να
θεωρηθούνε παραλογισμοί,
υπερβολές και ό,τι άλλο μπορεί
να βάλει ο ανθρώπινος νους.
Κι όμως πολλοί, πάρα πολλοί
μάλιστα, όχι μονάχα θα ζήσανε
τα περιστατικά που θ ’
αφηγηθούμε εδώ πέρα, αλλά
και θα τα θυμούνται κιόλας σαν
ένα διασκεδαστικό εφιάλτη, αν
μπορεί να το πει κα νένας έτσι. 

Μιλάμε ιδιαίτερα για τις
γυναίκες. Τις γυναίκες εκείνες,
που τότε ακόμα θα ήτανε
ελκυστικές κοπελίτσες,
δεσποινιδούλες με λιγερά
κορμιά και σβέλτες σαν τις
ελαφίνες. Γιατί δεν είναι πολλά
χρόνια που γινήκανε τα

παράξενα αυτά παρατράγουδα. Μόλις μισός αιώνας και κάτι.
Ήταν τότε που η κοντή φούστα είχε γίνει τ’ όνειρο κάθε
μοντέρνου θηλυκού. Κι ωστόσο, δεν είχε δικαίωμα να τη
φορέσει. Η αστυνομία, με τις περιπόλους της, που παραφύλαγε
σε κάθε γωνιά, σε κάθε δρόμο, σε κάθε πλατεία, είχε δικαίωμα
να σταματήσει την πρώτη κυρία ή δεσποινίδα, έστω κι αν
συνοδευότανε από το σύζυγο, τον αδελφό, τον πατέρα, τον
αρραβωνιαστικό ή το φίλο, για να μετρήσει με τη μεζούρα της το
φουστάνι ή τη φούστα, που δε θα έπρεπε ν’ απέχει για κανένα
λόγο από το έδαφος, περισσότερο από τριάντα πέντε εκατοστά.
Οι άνθρωποι του νόμου, βέβαια, κάνανε τη δουλειά τους, αφού
υπήρχε αστυνομική διάταξη κι έπρεπε να εφαρμοστεί αυστηρά.
Φανταστείτε, όμως, το συνοδό της νεαρής Αθηναίας που έβλεπε
τον αστυνομικό με το αρειμάνιο μουστάκι και με την
αριθμημένη κορδέλα στο χέρι, να μετράει το ύψος της
φούστας της ντάμας του. Ήταν πολύ φυσικό να γίνεται
θεριό ανήμερο.

Όπως ήτανε επόμενο, τα επεισόδια καθημερινά σχεδόν,
δίνανε και παίρνανε. Και όχι επεισόδια της στιγμής.
Γροθιές, κλοτσιές, κουτουλιές, ακόμα και
πιστολίδι με σοβαρούς τραυματισμούς, ήτανε
το αποτέλεσμα αυτής της περίεργης
αστυνομικής ενέργειας, που είχε αναστατώσει
κυριολεχτικά τους Αθηναίους, γυναίκες και
άντρες. Το χειρότερο ήτανε ότι οι περισσότερες
κινηματογραφικές ταινίες που ερχόντουσαν τότε
απ’ την Αμερική, τη Γαλλία και τη Γερμανία, για
να παιχτούνε στον τόπο μας, παρουσιάζανε
ένα σωρό καταπληχτικές κοπελίτσες, να
δείχνουνε στο κοινό τις καλλίγραμμες γάμπες
τους, χορεύοντας τσάρλεστον, χωρίς τον
παραμικρό δισταγμό. 

Τότε ακριβώς, ο μακαρίτης Παύλος Νιρβάνας
είχε γράψει: «Το αστυνομικόν αυτό μέτρον και
ανώφελον είναι και αψυχολόγητον. Διότι τίποτε
δεν είναι εντροπή, εφ’ όσον είναι της μόδας. Και
πιστεύω ακραδάντως ότι δεν θα αργήσει η στιγμή
κατά την οποίαν οι γυναίκες θα εμφανισθούν εις
τας οδούς με ανδρικά πανδαλόνια. Και διατί όχι;

Εάν και εφ’ όσον οπτικώς θα τέρπη την όρασιν του άρρενος,
τότε θα είναι ματαιοπονία να τας απαγορεύσουμε να
κυκλοφορούν τοιουτοτρόπως. Αντιθέτως, λέγω εγώ, θα πρέπει
να τας ενθαρρύνωμε να γίνουν ισότιμοι μ’ εμάς εις την
εμφάνισιν τουλάχιστον. Κατ’ αυτόν τον τρόπον, ουδείς θα έχει
πλέον παράπονον δια την ωραίαν πράγματι επίδειξιν των κνημών
των που μας κάμνουν τώρα». Οπως βλέπουμε, ο Νιρβάνας,
ήτανε θαυμαστής του ωραίου φύλου. Ζητούσε επίμονα με τα
γραφτά του την απελευθέρωσή του «από την μπουγάδα και το
μαγείρεμα». Και δε μπορούσε να μην είναι με το μέρος του, ένας
άνθρωπος με τόσο καθαρά ευγενική και καλλιτεχνική ψυχή.
Αυτός, μάλιστα, ήτανε ο πρώτος που πήρε στα σοβαρά όλο αυτό
το αδικαιολόγητο κυνηγητό που έκανε η αστυνομία στο
γυναικόκοσμο. Από την άλλη μεριά, ο Γρηγόριος Ξενόπουλος

έγραψε ένα σωρό χρονογραφήματα, για την αδικία που
γινότανε σε βάρος της κοντής φούστας και των κοπελιών που
τη φορούσανε. Γίνηκε ο υπέρμαχός τους, με πολλά και
σοβαρά επιχειρήματα. Από τον ίδιο μαθαίνουμε, για το κακό
που ξέσπασε τις πρώτες μέρες της εφαρμογής της
αστυνομικής διάταξης: «Καθημερινώς βουίζει το σύμπαν. Εις
κάθε γωνίαν, εις κάθε παρασόκακον, εις κάθε κεντρικήν
πλατείαν, λεωφόρον ή πάρκον, έχει στηθή η αστυνομική
περίπολος η οποία ομοιάζει ως να περιμένη να περάση
εκείθε ο λήσταρχος Νταβέλης. Είναι αδιανόητον. Και αυτό

συμβαίνει καθημερινώς άνευ της παραμικράς διακοπής. 
Μέσα σε ελάχιστον χρονικόν διάστημα, κορίτσια
καλών οικογενειών συνελήφθησαν εις την μέσην

του δρόμου, ωδηγήθησαν εις τον
Πταισματοδικείον, διεπομπεύθησαν,
εγιουχαΐσθησαν, εκρατήθησαν,
εφωτογραφήθησαν και εφιγουράρησαν εις τας

εφημερίδας με το σώμα... του εγκλήματος των
παραπλεύρως, δηλαδή με τις γυμνές των γάμπες.
Φαντάζεσθε ότι ήτο δυνατόν να εξακολουθήσει χωρίς
εξέγερσιν επικίνδυνον μια τέτοια βαρβαρότης; Και δεν
νομίζετε, ότι πολύ πλέον άσεμνον, ανήθικον και
σκανδαλώδες δια την κοινωνίαν, δια τα ήθη, από την
κοντήν φούσταν, ήτο αυτή η καταδίωξις, αυτή η
διαπόμπευσις των κοριτσιών;»…

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΑΜΙΜΗΤΑ
Φούστα και μεζούρα



Ήταν στραβό το κλίμα, το ‘φαγε κι ο
γάιδαρος. Είδαμε τις τελευταίες ημέρες

αυτό το απαράδεκτο σποτ του Αρχηγείου που
εξευτελίζει την ίδια την αστυνομία διότι απο-
σιωπά παντελώς ότι έχουν αλλάξει οι καιροί και
ο αστυνομικός του χθες δεν έχει καμία σχέση
με τον αστυνομικό του σήμερα. Ακόμα και όταν
μιλάμε για τέχνη και καλλιτεχνικό προϊόν, κά-
ποιες σταθερές αξίες είναι ανεπίτρεπτο να τις
υποτιμούμε. Πόσο μάλλον να τις εξευτελίζουμε
στο βωμό του μάρκετινγκ και της διαφήμισης…

Υπάρχουν περιοχές στην ελληνική
επικράτεια, όπου ο αστυνομικός δυ-

σκολεύεται να επιχειρήσει; Και βέβαια υπάρ-
χουν, όπως κι αν τις ονομάζει κανείς. Είτε
τις λέμε άβατα είτε όχι, η αλήθεια είναι ότι
υπάρχουν περιοχές όπως τα Εξάρχεια, η Δυ-
τική Αττική και αλλού, όπου η κατάσταση
προκαλεί πλέον τη συντριπτική πλειοψηφία
της κοινωνίας, που λέει δεν πάει άλλο, κάντε
κάτι. Αυτή είναι και η δική μας θέση. Όχι
μόνο διότι απειλούνται ζωές. Φτάσαμε στο
σημείο να αμφισβητείται η παρέμβαση της
κρατικής εξουσίας λες και έχουμε κράτος εν
κράτει. Ειδικά στα Εξάρχεια, όπου η ανοχή
απέναντι στους δήθεν επαναστάτες, δημιούρ-
γησε την καλύτερη κάλυψη για τη δραστη-
ριοποίηση διαφόρων συμμοριών του κοινού
ποινικού δικαίου. 

Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα,
που αντιμετωπίζει αυτήν τη χρονική πε-

ρίοδο ο Έλληνας Αστυνομικός; Με μια λέξη, η
ανασφάλεια. Η ανασφάλεια στην υπηρεσία, η
ανασφάλεια στην προσωπική του ζωή. Τα χρό-
νια των μνημονίων με τα σκληρά και άδικα οι-
κονομικά μέτρα μας έχουν ματώσει όλους. Οι
δραστικές μειώσεις των μισθών και οι περικο-
πές των λειτουργικών δαπανών άφησαν την
αστυνομία να παραπαίει με τις υποδομές που
υπήρχαν πριν και λίγο μετά τους Ολυμπιακούς
Αγώνες της Αθήνας του 2004. Πόσο άλλο να

αντέξουν τα οχήματα και τα δίκυκλα; Πόσο να
αντέξει το παλιό αναλογικό σύστημα επικοινω-
νίας αφού τα πανάκριβα συστήματα του C4I
δεν λειτούργησαν ποτέ στο σύνολό τους και
μεγάλα κομμάτια παραμένουν αχρησιμοποίητα
στις αποθήκες; Και δεν είναι μόνο ο εξοπλι-
σμός και οι υποδομές που λειτουργούν αγχω-
τικά για τον Έλληνα αστυνομικό. Είναι το σύ-
στημα διοίκησης που τον καταπιέζει καθημερι-
νά με τις απανωτές διαταγές για μέτρα που
ανατρέπουν το ωράριο εργασίας, του στερούν
τα ρεπό και του αποδιοργανώνουν την προσω-
πικό του ζωή. Νιώθει ότι δεν τον προστατεύει
η υπηρεσία από τις επιθέσεις που δέχεται. Οι
μολότοφ για κάποιους είναι «παιχνιδάκια». 

Η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας
κάθε μορφής, δεν είναι δουλειά μόνο

της αστυνομίας. Η αστυνομία μπορεί να δρά-
σει προληπτικά και κατασταλτικά, αρκεί η πο-
λιτική εξουσία να της δώσει σαφείς εντολές
και να της διασφαλίσει τα αναγκαία όρια
δράσης για την επίτευξη του στόχου της. Για
τα Εξάρχεια ειδικότερα, όπου διαπλέκονται η
ελεύθερη έκφραση και διακίνηση ιδεών με
μια κακώς εννοούμενη ακτιβιστική δράση που
πολλές φορές κινείται εκτός νομιμότητας,
πρέπει το πολιτικό σύστημα να συζητήσει σο-

βαρά χωρίς προκαταλήψεις και ιδεοληψίες.
Δεν μπορεί να τα ρίχνουν όπως τους βολεύει
στην αστυνομία, ούτε με εύσχημο τρόπο να
στρέφουν την κοινωνία κατά των αστυνομι-
κών, αναζητώντας εξιλαστήρια θύματα». 

Ο πολίτης πρέπει να καταλάβει ότι ο
αστυνομικός δεν είναι εχθρός, δεν εί-

ναι μπαμπούλας. Όποιο κόμμα κι αν ψηφίζει,
ό,τι κι αν πιστεύει, ο αστυνομικός θεσμός θα
υπάρχει για να τον προστατεύει από το κακό
και το άσχημο. Είμαστε μια μικρή χώρα. Αρκε-
τούς διχασμούς έχουμε υποστεί. Η Ελληνική
Αστυνομία πρέπει να υπηρετεί αδιακρίτως όλη
την κοινωνία. Είμαστε σπλάχνο από τα σπλάχνα
της και έχουμε δώσει όρκο να υπηρετούμε
όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως οικονομικής
θέσης, φυλής και θρησκείας. Είναι άδικο για
τον Έλληνα αστυνομικό να δέχεται επιθέσεις.
Η αστυνομία όταν καλείται να παραστεί σε μια
εκδήλωση, είναι εκεί για να την προστατεύσει
και για να προλάβει τα επεισόδια. Όταν προ-
καλούνται επεισόδια, δεν φταίει η αστυνομία.
Άλλοι τα προκαλούν συνήθως για να αποπρο-
σανατολίσουν ή ακόμα και για να δυσφημίσουν
μια κινητοποίηση. Είναι οι συνήθεις μπαχαλά-
κηδες που παίζουν ένα βρώμικο και επικίνδυνο
παιγνίδι.
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Με εύλογη έκπληξη και απορία παρακολουθούμε δηλώσεις
επί δηλώσεων κυβερνητικών και άλλων παραγόντων του
δημόσιου βίου, ωσάν η τελευταία απόπειρα δολοφονίας

των συναδέλφων μας Λιμενικών, καθώς και του εισαγγελικού λει-
τουργού που επόπτευε την όλη επιχείρηση, να ήταν κάτι το πρω-
τοφανές και το απίστευτο σε μια χώρα που όλες οι κρατικές υπη-
ρεσίες λειτουργούν στην εντέλεια και οι δείκτες ανομίας και πα-
ραβατικότητας μόλις που καταγράφονται στις στατιστικές…

Αιδώς Αργείοι! Όταν εδώ και χρόνια καταγγέλλουμε το άβατο των
Εξαρχείων και τη θρασύτητα με την οποία ομάδες εγκληματικών,
φασιστικών στοιχείων επιδίδονται σε καταστροφές και απόπειρες
δολοφονίας αστυνομικών, εισπράττουμε, ανάλογα με την προέλευ-
ση των κριτών μας, είτε αποδοκιμασίες είτε επιδοκιμασίες, αλλά όταν
φτάνει η ώρα των κρίσιμων αποφάσεων, ουδείς αναλαμβάνει την

ευθύνη να επιλύσει το σοβαρό αυτό κοινωνικό πρόβλημα.
Είχε και έχει η κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα γενικότερα

όλο το περιθώριο να δώσουν στις διωκτικές αρχές τις απαιτούμε-
νες εγγυήσεις και τα διαθέσιμα μέσα ώστε αυτές ανεπηρέαστα να
επιτελέσουν στο ακέραιο το καθήκον τους, όπως το πράττουν κα-
θημερινά σε δεκάδες άλλες επικίνδυνες αποστολές σε ξηρά και
θάλασσα. Το έχουμε επισημάνει πολλάκις με αφορμή ουκ ολίγα
επεισόδια του ίδιου φαύλου κύκλου βίας και ανομίας στην ίδια
περιοχή. Το γεγονός ότι δεν ιδρώνει πλέον κανενός το αφτί στην
κυβέρνηση, μόνο περίεργους συνειρμούς προκαλεί πλέον σε κάθε
ένστολο που προτάσσει ανυπεράσπιστος τα στήθη του στους κιν-
δύνους και επιβιώνει χάρη στο φιλότιμο και τον επαγγελματισμό
που τον διακρίνει.

Ως Ομοσπονδίες, εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στον ει-

σαγγελικό λειτουργό και τους συναδέλφους του Λιμενικού Σώμα-
τος – Ελληνική Ακτοφυλακή που βρέθηκαν στο στόχαστρο της επί-
θεσης και τους συγχαίρουμε για το υψηλό αίσθημα ευθύνης που
υπέδειξαν, τονίζοντας προς κάθε κατεύθυνση ότι το συνδικαλιστι-
κό μας κίνημα αντιμετωπίζει τέτοια φαινόμενα με σοβαρότητα και
αποφασιστικότητα, χωρίς εσωστρεφείς συμπεριφορές.

Το ζητούμενο είναι η αφύπνιση της πολιτείας, που εξακολουθεί
να κάνει πως δεν βλέπει το υπαρκτό πρόβλημα του άβατου των
Εξαρχείων και τα συσσωρευμένα προβλήματα των διωκτικών αρ-
χών σε όλη την επικράτεια.

Αυτήν την αγωνία εκφράζουμε και στον κοινό αγώνα που κά-
νουμε, καλούμε κάθε ενεργό πολίτη να συμβάλλει κι αυτός από
την πλευρά του, απαιτώντας από την πολιτεία την ουσιαστική θω-
ράκιση όλων των αρχών ασφαλείας της χώρας μας.

( )

ΑΤ-ΑΞΙΕΣ
Το ζητούμενο είναι η αφύπνιση της πολιτείας

είπαν &
έγραψανεκΚΕΝΤΡΙκός

«Βεβαίως υπάρχει άβατο στα
Εξάρχεια. Ξέρετε πότε μία
κυβέρνηση υπέγραψε ότι
υπάρχει άβατο; Όταν η
Π.Ο.ΑΣ.Υ., αυτή η ομοσπονδία
που εκπροσωπώ εγώ και είμαι
στη θέση του προέδρου, έκανε
πριν από δύο χρόνια την
εκδήλωση και υπέγραψε
διάταγμα να μην γίνει η
εκδήλωση. Εκεί έχουμε την
υπογραφή και τη σφραγίδα της
κυβέρνησης που λέει ότι αυτή
είναι μία ξεχωριστή περιοχή και
δεν είναι σαν τις άλλες
περιοχές».

Γρηγόρης Γερακαράκος
Πρόεδρος Π.Ο.ΑΣ.Υ.

«Δεν γνωρίζω αν τα Εξάρχεια
θα μπορούσαν να ενταχθούν
στο χάρτη των τουριστικών
αξιοθέατων της Αθήνας, ως
εξωτικό θέαμα ενός άβατου
ανομίας εντός της ΕΕ. Σε κάθε
περίπτωση, κάτι τέτοιο, θα
απείχε πολύ από την οπτασία
της Μονμάρτρης...».

Μάξιμος Χαρακόπουλος
Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη 
της Νέας Δημοκρατίας
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Χρόνια πολλά! ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!


