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Τα ενυπόγραφα άρθρα 
δεν εκφράζουν υποχρεωτικά 

τις θέσεις της ιδιοκτησίας
ή της σύνταξης 

της «Νέας Αστυνομίας».

Συναδέλφισσες,
συνάδελφοι
Δεν ήταν άλλο ένα
συνέδριο της Ομοσπονδίας
μας. Το 29ο συνέδριο
πέρασε στην Ιστορία 
ως το συνέδριο εκείνο 
που τίμησε την ιστορία 
του συνδικαλιστικού μας
κινήματος. Για πρώτη
φορά μετά από 30 χρόνια,
κλήθηκαν προκειμένου να
τιμηθούν για τους αγώνες
όλοι όσοι ύψωσαν 
το ανάστημά τους απέναντι
σε ένα αυταρχικό
καθεστώς, ανεξαρτήτως
κινήτρων και στοχεύσεων.
Η διοίκηση της
Ομοσπονδίας αποδεικνύει
εμπράκτως την
αναγκαιότητα της ενωτικής
μας πορείας, όπως
ξεκάθαρα αποτυπώθηκε
και στο σύνθημα του
συνεδρίου. 
Μας ενώνουν πολλά και
τίποτα δεν μας χωρίζει.

S M S

Το τελευταίο, πριν από το 29ο πα-
νελλήνιο συνέδριο, Διοικητικό
Συμβούλιο, συνεδρίασε στις 19

Μαρτίου 2019, με βασικά θέματα την
έγκριση του Διοικητικού και του Οικο-
νομικού Απολογισμού, καθώς και του
νέου Προϋπολογισμού της Ομοσπον-
δίας, όπως αυτά θα υποβληθούν προς
έγκριση και από τους συνέδρους, ενώ
τέθηκαν προς προβληματισμό και συζή-
τηση οι προωθούμενες αλλαγές του
Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποι-
νικής Δικονομίας, όπως αυτές δόθηκαν
στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δι-
καιοσύνης.

Ενημερώνοντας το Δ.Σ., ο Πρόεδρος
της Ε.Γ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόριος ΓΕ-
ΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, επεσήμανε την ξεχωριστή
σημασία του επικείμενου συνεδρίου,
καθώς, όπως είπε, το μεγάλο άρμα που
λέγεται Π.Ο.ΑΣ.Υ., συμπληρώνει 30
χρόνια ζωής και οι Διοικητικοί Απολο-
γισμοί αποτελούν επιβραβεύσεις της σε
μια δύσκολη περίοδο. Σε αυτήν την
συγκυρία, οφείλουμε να τιμήσουμε
όλους όσοι διετέλεσαν Πρόεδροι και
Γενικοί Γραμματείς της, καθώς και
όσους αποτάχθηκαν για τη συνδικαλι-
στική τους δράση, ενώ σε επόμενα συ-
νέδρια θα υπάρξουν ανάλογες βραβεύ-
σεις και για άλλους πρωτεργάτες Πρω-
τοβαθμίων Ενώσεων κ.λπ.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο σχέδιο
νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το-
νίζοντας ότι οι προωθούμενες αλλαγές
για τη λεγόμενη «ηπιοποίηση» ορισμέ-

νων ποινικών διατάξεων δεν μας βρί-
σκουν αντίθετους, ως εκπρόσωποι όμως
μιας κατηγορίας εργαζομένων που επι-
τελεί ένα επικίνδυνο λειτούργημα, χωρίς
να αναγνωρίζεται από την πολιτεία ως
τέτοιο, και μάλιστα, καταγράφοντας
εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες
από βίαιες επιθέσεις, πρέπει να πάρουμε
ξεκάθαρα θέση για να προστατέψουμε
τους συναδέλφους μας. Επίσης, να εξε-
τάσουμε αν τίθενται και ηθικά ζητήματα
για την κοινωνία όσον αφορά ορισμένες
κατηγορίες κολάσιμων πράξεων με ιδι-
αίτερη κοινωνική απαξία (βιασμοί, παι-
δεραστία κ.λπ.). Μέχρι την ολοκλήρωση
της διαβούλευσης του προτεινόμενου
σχεδίου, στις 27 Μαρτίου, οφείλουμε να
συγκεντρώσουμε παρατηρήσεις και
προτάσεις ώστε να συμμετάσχουμε σε
αυτήν σε συνεργασία με τον νομικό μας
σύμβουλο κ. Χάρη ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ, ο
οποίος θα συντάξει ολοκληρωμένη ανα-
φορά με τις θέσεις μας.

Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας
της Ομοσπονδίας κ. Γιώργος ΠΑΠΑ-
ΤΣΙΜΠΑΣ παρουσίασε συνοπτικά τα πε-
πραγμένα του Δ.Σ. από το 28ο συνέδριο
έως και σήμερα, ενώ έκανε ιδιαίτερες
αναφορές στην άψογη λειτουργία της
Ομοσπονδίας, στη διαρκή πίεση που
ασκεί στην κυβέρνηση και στα πολιτικά
κόμματα, με τα γνωστά σε όλους απο-
τελέσματα (αποφάσεις ΣτΕ, μάχιμη
5ετία, μη περικοπή μερισμάτων ΜΤΣ,
κάρτες ελεύθερης μετακίνησης με τα
ΜΜΜ, αποζημίωση δοκίμων, αποδέ-

σμευση από Λευκίμμη, επίλυση προβλή-
ματος στέγασης στη Ζάκυνθο, δρομο-
λόγηση αναβάθμισης σχολών και απο-
χώρησης της αστυνομίας από τα γήπε-
δα, τροπολογία για τα νυχτερινά, συμ-
μετοχή αποκλεισθέντων στις εξεταστικές
διαδικασίες κ.ά.).

Συμπληρωματικά, αναφερόμενος στο
Διοικητικό Απολογισμό, ο Αντιπρόεδρος
Οικονομικών κ. Βασίλειος ΠΑΝΤΑΖΗΣ,
ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι στις 8 Μαρτίου
2019 το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης
δημοσιοποίησε σχέδιο νόμου που περι-
λαμβάνει διατάξεις που αφορούν και
τους εργαζόμενους στην Ελληνική
Αστυνομία και ως Ομοσπονδία αντιμε-
τωπίζουμε τα στρεβλά σημεία που έχου-
με εντοπίσει. Επίσης, ότι στις 15 Μαρ-
τίου 2019 και μετά από καθυστέρηση
ενός μήνα, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β-
906 η προβλεπόμενη υπουργική από-
φαση για την αποδέσμευση κεφαλαίων
του ΤΕΑΠΑΣΑ και συνεπώς τη χορήγηση

προσωπικών δανείων έτους 2019, ένα
θέμα που αναδείξαμε έγκαιρα, ασκών-
τας τη δέουσα πίεση, τόσο στην αρμό-
δια Διεύθυνση του Υπουργείου, όσο και
στην ίδια την Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη.

Ο Διοικητικός Απολογισμός τέθηκε
στη συνέχεια σε ψηφοφορία και εγκρί-
θηκε κατά πλειοψηφία.

Η αναλυτική παρουσίαση του Οικο-
νομικού Απολογισμού και του νέου
Προϋπολογισμού της Ομοσπονδίας με
βάση και την Έκθεση της Εξελεγκτικής
Επιτροπής, έγινε από τον Ταμία κ.
Γιώργο ΚΟΥΛΙΑΚΗ, ο οποίος τόνισε ότι
στον ένα χρόνο που πέρασε από το
προηγούμενο συνέδριο, έχουμε νέο
πλεονασματικό προϋπολογισμό κατά
150.000 ευρώ περίπου, χάριν της ορ-
θής διαχείρισης τόσο των αποθεματικών
όσο και των συνδρομών των μελών των
Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων. Ακολού-
θησε η έγκρισή τους κατά πλειοψηφία.

Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο
Με την υπερψήφιση του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού, καθώς και του νέου Προϋπολογισμού

της Ομοσπονδίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έδωσε το «πράσινο φως» για το 29ο συνέδριο

ΓΑΛΛΙΑ 
Τέσσερις μήνες συγκρούσεων με αστυνομικές δυνάμεις συμπληρώνει το κίνημα των «κίτρινων
γιλέκων». Παρά τις απαγορεύσεις και τα σκληρά μέτρα που αποφάσισε η Γαλλική κυβέρνηση, για
να αποτρέψει τους διαδηλωτές να συγκεντρώνονται στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι
και σε άλλα εμβληματικά μέρη, κυρίως στο Μπορντό και την Τουλούζη, συνεχίζουν τις διαμαρτυρίες
τους κατά της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης του Εμανουέλ Μακρόν.
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Η ατζέντα του μήνα

Oι άνθρωποι θα δουν 
πως μπορούν να δημιουργήσουν ενωμένοι

ευκολότερα όσα έχουν ανάγκη 
και να αποκρούσουν πολύ ευκολότερα
τους κινδύνους που τους περιβάλλουν 

με ενωμένες δυνάμεις. 

Μπαρούχ Σπινόζα

Η αντικειμενική
ενημέρωση είναι
συνταγματική
υποχρέωση και
οποιαδήποτε
προσπάθεια
χειραγώγησης της
κοινής γνώμης από
όπου κι αν προέρχεται,
είναι κατακριτέα.
Προσοχή στα fake
news λοιπόν!

“
”

Εντονη ανησυχία στο αστυνο-
μικό προσωπικό προκάλεσε η
δημοσιοποίηση των προτάσε-

ων για αλλαγές διατάξεων του Ποι-
νικού Κώδικα με αποτέλεσμα πολ-
λές Πρωτοβάθμιες Ενώσεις και η
Ομοσπονδία μας να σημάνουν συ-
ναγερμό.

Η Ομοσπονδία, απευθύνθηκε σε
όλους τους συναρμόδιους υπουρ-
γούς, Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
κ. Μιχάλη ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη κα Όλγα ΓΕ-
ΡΟΒΑΣΙΛΗ, Υφυπουργό Προστασίας
του Πολίτη κα Κατερίνα ΠΑΠΑΚΩ-
ΣΤΑ αλλά και στον Αρχηγό Ελληνι-
κής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη ΑΝ-
ΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ, επισημαίνοντας τα κάτωθι:

«Κύριε Υπουργέ, η Ομοσπονδία μας έγινε
αποδέκτης έντονων παραπόνων και οχλήσεων
από το σύνολο των Πρωτοβαθμίων Οργανώσε-
ών μας, όταν τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση
το Σχέδιο Νόμου του νέου Ποινικού Κώδικα και
του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Μετά
λύπης μας διαπιστώνουμε ως Δευτεροβάθμιο
Συνδικαλιστικό Όργανο ότι πολλές εκ των δια-
τάξεών του έρχονται σε ευθεία αντιδιαστολή και
προκαλούν το κοινό περί δικαίου αίσθημα.

Ειδικότερα, ως ένστολοι λειτουργοί του κρά-

τους και ως θεματοφύλακες της έννομης τάξης
και ασφάλειας της χώρας, οφείλουμε να σας
επισημάνουμε ότι θα επέλθει ιδιαίτερη κοινω-
νική αναστάτωση και θα προκληθεί η κοινωνική
ειρήνη, με την κατάργηση της κατά συνήθειας
τελέσεως εγκλήματος (άρθρο 13στ) όπου πα-
ραμένει μόνον η κατ’ επάγγελμα. Ομοίως οι αλ-
λαγές που επέρχονται στο άρθρο 272 του Π.Κ.
«παραβάσεις σχετικές με εκρηκτικές ύλες» με
το χαρακτηρισμό αυτών ως πλημμεληματικές
αντί κακουργηματικές ενθαρρύνουν την κατα-
σκευή, προμήθεια, παράδοση, φύλαξη και με-
ταφορά εκρηκτικών υλών και βομβών και θέ-

τουν εν δυνάμει τους συναδέλφους
μας σε στόχους τρομοκρατικών
ενεργειών. Φρονούμε ότι, το πνεύ-
μα του νομοθέτη θα πρέπει να κι-
νείται στη μείωση των φαινομένων
βίας κι εγκληματικότητας, πόσο
μάλλον όταν φαινόμενα τέτοια απα-
σχολούν σήμερα έντονα την ελλη-
νική κοινωνία με διάχυτη την αντί-
ληψη ότι αυτά εκδηλώνονται επειδή
το ισχύον νομικό καθεστώς δεν εί-
ναι ιδιαίτερα αυστηρό ως προς τις
επιβληθείσες ποινές. 

Αλήθεια, με το υπό κατάθεση νο-
μοσχέδιο βελτιώνονται οι συνθήκες
διασφάλισης της προάσπισης των
πολιτών ή τουναντίον εξωθούνται κι

ενθαρρύνονται τα στοιχεία της ανομίας να
δρουν κατά το δοκούν;

Παρακαλούμε λοιπόν όπως, εισακουστούν οι
προτάσεις της Ομοσπονδίας μας που θα υπο-
βληθούν θεσμικά στην αρμόδια επιτροπή Μορ-
φωτικών Υποθέσεων της Βουλής και κυρίως να
ληφθεί σοβαρά υπόψη η αγωνία που εκφράζε-
ται από το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, κα-
θότι αισθάνονται πως ζουν σε μια χώρα ανο-
μίας και ατιμωρησίας, όπου δυνητικά η υπερ-
ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου θα έρθει να
εδραιώσει και επισήμως αυτή την κρατούσα αν-
τίληψη».

Μη διευκολύνετε τα στοιχεία 
της ανομίας να δρουν κατά το δοκούν

Όχι διακρίσεις στις άδειες
αστυνομικού προσωπικού

02-03-19
Με την καθιερωμένη τιμητική εκδήλωση της Ημέρας
Μνήμης των Ηρώων του Σώματος της Ελληνικής
Αστυνομίας, το συνδικαλιστικό μας κίνημα, το Ά  Ψυ-
χοσάββατο, έπραξε και πάλι το χρέος του, ως όφειλε.

08-03-19
Η Γραμματεία Γυναικών χαιρετίζει την παγκόσμια
ημέρα της γυναίκας. Επίσης, ανακοινώνει ότι με χαρά
και ικανοποίηση ενημερώθηκε ότι προωθείται από το
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η ψήφιση σχετι-
κού Προεδρικού Διατάγματος για την ίδρυση Υπηρε-
σίας Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας. 

08-03-19
Το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης δημοσιοποίησε σχέδιο
νόμου που περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν και
τους εργαζόμενους στην Ελληνική Αστυνομία και ως
Ομοσπονδία αντιμετωπίζουμε τα στρεβλά σημεία που
έχουμε εντοπίσει.

14-03-19
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το
Προεδρικό Διάταγμα 27/2019 «Ρύθμιση θεμάτων
αστυνομικού προσωπικού» με το οποίο επέρχονται
ορισμένες αλλαγές στο υφιστάμενο καθεστώς χορή-
γησης αδειών, στον Κώδικα Μεταθέσεων και στις
κρίσεις-προαγωγές των αξιωματικών της Ελληνικής
Αστυνομίας, ενώ συγκεκριμένες αιτιολογημένες προ-
τάσεις μας, δυστυχώς, δεν συμπεριλήφθηκαν καίτοι
η Ηγεσία ήταν ενημερωμένη.

15-03-19
Μετά από καθυστέρηση ενός μήνα, δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ Β-906 η προβλεπόμενη υπουργική απόφαση
για την αποδέσμευση κεφαλαίων του ΤΕΑΠΑΣΑ και
συνεπώς τη χορήγηση προσωπικών δανείων έτους
2019.

19-03-19
Με βασικά θέματα την έγκριση του Διοικητικού και
του Οικονομικού Απολογισμού, καθώς και του νέου
Προϋπολογισμού της Ομοσπονδίας, όπως αυτά θα
υποβληθούν προς έγκριση και από τους συνέδρους,
συνεδρίασε το Δ.Σ. Επίσης, τέθηκαν προς προβλη-
ματισμό και συζήτηση οι προωθούμενες αλλαγές του
Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονο-
μίας, όπως αυτές δόθηκαν στη δημοσιότητα από το
Υπουργείο Δικαιοσύνης.

22-03-19
Ανακοίνωση για την παράταση του χρόνου διάνυσης
κανονικής άδειας έτους 2018 μέχρι την
20/04/2019.

22-03-19
Η Γραμματεία Γυναικών της Ομοσπονδίας ανακοίνωσε
ότι έχει προγραμματίσει στα πλαίσια της 4ης ευρείας
Πανελλαδικής συνδιάσκεψης Γυναικών, την Τρίτη
09/04/2019 κατά τις ώρες 09:00 έως και 13:00
δωρεάν εξέταση σπιρομέτρησης για το Αστυνομικό
Προσωπικό, στον αύλειο χώρο της Ομοσπονδίας, σε
συνεργασία με την Πνευμονολογική Εταιρεία, η οποία
θα παραχωρήσει για το λόγο αυτό την Κινητή μονάδα
Πρόληψης Αναπνευστικών Νοσημάτων.

26, 27 & 28-03-19
Πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 29ο πανελ-
λαδικό συνέδριο, εκπέμποντας πολλά και σημαντικά
μηνύματα τόσο εντός του συνδικαλιστικού μας κινή-
ματος όσο και εκτός, κυρίαρχα, δε, προς την Φυσική
και Πολιτική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, την
Κυβέρνηση, τα Πολιτικά Κόμματα και την Ελληνική
Κοινωνία.

Την εναρμόνιση του καθεστώτος χορή-
γησης αδειών με τα ισχύοντα στο δη-
μόσιο ζητά η Ομοσπονδία μας από την

Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κα Όλγα
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ με βάση σχετικά έγγραφα της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας και
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χα-
νίων, αλλά και την τελευταία εγκύκλιο του
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης
«Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλο-
γής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και
αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες
διατάξεις».

«Παρακαλούμε για τις άμεσες θεσμικές σας
ενέργειες και την εναρμόνιση των διατάξεων
αυτών της κείμενης νομοθεσίας που διέπει
τους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου
τομέα και στο αστυνομικό προσωπικό, σύμ-

φωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος, τα ατομι-
κά και κοινωνικά δικαιώματα και την αρχή της
ισότητας των Ελλήνων πολιτών.

Ενδεικτικά σας επισυνάπτουμε το υπ’
αρίθμ. 302/2/49 από 8-12-2016 έγγραφό
μας, με αποδέκτη την τότε Πολιτική και Φυ-
σική Ηγεσία, με την επισήμανση ότι έως και
σήμερα δεν υπήρξε σαφής πρόοδος ως προς
τη θέσπιση των διατάξεων αναφορικά με το
ανωτέρω θέμα, με την προσδοκία ότι επί των
ημερών σας θα υπάρξει οριστική λύση, προς
αποκατάσταση και άρση της αδικίας που υφι-
στάμεθα έναντι των υπαλλήλων του ευρύτε-
ρου Δημόσιου Τομέα».

Ειδικότερα, η Ομοσπονδία επισημαίνει με-
ταξύ άλλων ότι χρήζουν ενσωμάτωσης στο
ισχύον πλαίσιο αδειών αστυνομικού προσω-
πικού, τα προβλεπόμενα από το Άρθρο 34

(αφορά υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο,
υπαλλήλους που γίνονται ανάδοχοι γονείς,
γονείς που είναι και οι δυο υπάλληλοι), το
Άρθρο 35 (άδειες εξετάσεων) και το Άρθρο
76 (υπαλλήλους  που έχουν ανήλικα τέκνα).

Η αναγκαιότητα της άρσης της αδικίας που
υφίσταται το αστυνομικό προσωπικό έναντι
άλλων δημοσίων υπαλλήλων, έχει επισημαν-
θεί πολλάκις από την Ομοσπονδία μας, με
αποτέλεσμα να έχουν κατά καιρούς ικανο-
ποιηθεί μερικώς ορισμένα εκ των αιτημάτων
μας, πλην όμως, δεν έχει επέλθει πλήρης
εναρμόνιση. 

Ευελπιστούμε ότι αυτή τη φορά θα υπάρξει
άμεση ανταπόκρισή σας, ώστε να μη χρει-
αστεί να επανέλθουμε για ένα δίκαιο αίτημα
που πρέπει να γίνει πράξη, καταλήγει το έγ-
γραφο της Ομοσπονδίας.



Την Πολιτική Ηγεσία του
Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη εκπροσώπησε η

Υφυπουργός κα. Αικατερίνη
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, η οποία αναφέρ-
θηκε στην πολυετή της ενασχό-
ληση με τα προβλήματα της δη-
μόσιας τάξης και τα αιτήματα του
συνδικαλιστικού μας κινήματος.
Μίλησε για την τρέχουσα επικαι-
ρότητα, για μια σειρά ενεργειών
του υπουργείου και το στάδιο
ικανοποίησης σειράς αιτημάτων
μας (αναβάθμιση εκπαίδευσης, εφαρμογή συνεργασίας με το ΥΕΘΑ για θέ-
ματα υγείας και περίθαλψης, καθαριότητα, επικοινωνίες, οχήματα), ενώ για
τα οικονομικής φύσεως αιτήματα συμπλήρωσε ότι το υπουργείο τελεί σε
συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών, τονίζοντας, ωστόσο, ότι η επι-
κίνδυνη δουλειά του αστυνομικού, δεν πληρώνεται. Μιλώντας δε και ως
πρόεδρος του κόμματος Νέα Ελληνική Ορμή, ενόψει των ευρωεκλογών,
επιφυλάχθηκε να απαντήσει στα επίμαχα αιτήματά μας.
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ΟΥπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων κ. Κωνσταντίνος ΓΑΒΡΟ-
ΓΛΟΥ, απέστειλε το ακόλουθο χαιρετιστή-

ριο μήνυμα:
Χαιρετίζω τις εργασίες του 29ου Πανελλαδικού

Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων με την αίσθηση όχι τα τε-
λευταία χρόνια έχουν γίνει πολλά και σημαντικά
βήματα στην κατεύθυνση οικοδόμησης μιας κοι-
νωνίας με περισσότερη ασφάλεια αλλά και με πε-
ρισσότερη ελευθερία. Μιας κοινωνίας που κλυ-
δωνίστηκε από τη μακρόχρονη οικονομική κρίση
και το αποτύπωμα αυτού του κλυδωνισμού εκ-
φράστηκε σε κάθε τομέα της ζωής. 

Σήμερα, καθώς η χώρα βγαίνει από τη στενω-
πό, η κοινωνία απαιτεί να εμπεδωθεί περισσότερο
παρά ποτέ το αγαθό της δικαιοσύνης, της ισονο-
μίας και της δημόσιας ασφάλειας. Στην κατεύ-
θυνση αυτή, η Πολιτεία αναγνωρίζει θετικά το έρ-
γο σας, την αποτελεσματικότητά σας και τον
επαγγελματισμό σας. Εμείς πιστεύουμε ότι ελευ-

θερία και ασφάλεια δεν είναι δυο
ασύμβατες έννοιες και εσείς στην
πράξη το αποδεικνύετε παρά τις
μεμονωμένες υπερβάσεις στην
άσκηση των καθηκόντων. Στο
πλαίσιο αυτό, η Πολιτεία προχωρά
με αποφασιστικά βήματα σε ση-
μαντικές τομές εκσυγχρονισμού
και στήριξης του λειτουργήματος
που επιτελείτε. 

Η εκπαίδευση δεν θα μπορούσε
παρά να είναι ο πιο κρίσιμος πυ-
λώνας κάθε εκσυγχρονιστικής
πρωτοβουλίας μιας δημοκρατικής
Πολιτείας, που θέλει να σχεδιάζει το μέλλον της
με τους ορίζοντες της ανοιχτούς. Μέσα από μία
εξαιρετικά ουσιαστική συνεργασία και έναν υπο-
δειγματικό διάλογο ανάμεσα στο υπουργείο προ-
στασίας του Πολίτη και του υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, φθάνουμε στην τε-
λική διαμόρφωση των προτάσεων αναβάθμισης

των αστυνομικών σχολών και
των σχολών της πυροσβεστικής
Ακαδημίας. Στόχος μας είναι η
καθιέρωση ενός πλαισίου που
θα αναγνωρίζει μεν τα θετικά
της υπάρχουσας κατάστασης
αλλά που θα προχωρήσει και
στις απαραίτητες τομές που
απαιτούνται σήμερα για την εκ-
παίδευση των αστυνομικών.
Πρόκειται για ένα αίτημα πολ-
λών ετών που γίνεται πράξη.
Και θέλω να τονίσω πως προ-
σωπικά οι συζητήσεις με εκ-

προσώπους της Ομοσπονδίας σας με βοήθησαν
να κατανοήσω τα σημερινά προβλήματα αλλά και
τα επιχειρήματα για μία νέα προοπτική στην εκ-
παίδευση των αστυνομικών κατά τα πρότυπα των
πανεπιστημίων μας. Η αναβάθμιση μπορεί πρω-
τίστως να αφορά την εκπαιδευτική και επιστημο-
νική εξέλιξη των ανδρών και των γυναικών της

Ελληνικής Αστυνομίας αλλά τα οφέλη της διαχέ-
ονται σε όλη την κοινωνία.

Υπό το πρίσμα αυτό, θα ήθελα να επισημάνω
ότι η χρονική συγκυρία του 29ου Συνέδριου της
Π.Ο.ΑΣ.Υ., επιτρέπει χρήσιμους απολογισμούς
σχετικά με τον ρόλο του συνδικαλισμού και των
Σωμάτων Ασφαλείας και επέδειξε ισχυρά δημο-
κρατικά αντανακλαστικά. Εύχομαι κάθε επιτυχία
στο Συνέδριό σας και καλή συνέχεια στο λειτούρ-
γημά σας.

Με εκτίμηση, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων.

«H επικίνδυνη δουλειά
του αστυνομικού, 
δεν πληρώνεται»

«Φθάνουμε στην τελική διαμόρφωση των προτάσεων
αναβάθμισης των αστυνομικών σχολών»

Πρόκειται για ένα αίτημα πολλών ετών που γίνεται πράξη, τονίζει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
κ. Κωνσταντίνος Γαβρόγλου
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30 χρόνια Π.Ο.ΑΣ.Υ., 30
χρόνια όλοι μαζί. Μας
ενώνουν πολλά και τίπο-

τα δεν μας χωρίζει! Με αυτό το σύν-
θημα πέρασαν στην Ιστορία οι εργασίες
του 29ου Τακτικού Πανελλαδικού Συ-
νεδρίου της Ομοσπονδίας, το οποίο
πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα
της Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, το τριή-
μερο 26, 27 & 28 Μαρτίου 2019, εκ-
πέμποντας πολλά και σημαντικά μηνύ-
ματα τόσο εντός του συνδικαλιστικού
μας κινήματος όσο και εκτός, κυρίαρχα,
δε, προς την Φυσική και Πολιτική Ηγε-
σία της Ελληνικής Αστυνομίας, την Κυ-
βέρνηση, τα Πολιτικά Κόμματα και την
Ελληνική Κοινωνία.

Τις εργασίες του Συνεδρίου άνοιξε ο
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γρηγό-
ριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, ο οποίος με ενω-
τικό πνεύμα και διάθεση, τόνισε ότι στο
Συνέδριο δεν χωρούν άγονες αντιπαρα-
θέσεις αλλά ουσιαστική κριτική και κα-
τάθεση προτάσεων με στόχο την απο-
τελεσματικότητα μιας Ομοσπονδίας -
υπόδειγμα πρωτοποριακής δράσης στο
ευρύτερο συνδικαλιστικό στερέωμα της
χώρας, που μας κάνει όλους υπερήφα-
νους. Χαρακτηριστικές αποδείξεις, η
ομοσπονδιακή ιστορική ανατροπή των
μνημονιακών νόμων, οι «πιλοτικές»
αγωγές που πρώτοι, και σε ανύποπτο
χρόνο, είχαμε καταθέσει για τη διεκδί-
κηση των δώρων και του επιδόματος
αδείας, αλλά και τα νομοσχέδια που
αναμένουμε για την ανωτατοποίηση της
εκπαίδευσης και την αποδέσμευση της
αστυνομίας από τα γήπεδα, καθώς και
πολλά άλλα επίκαιρα φλέγοντα αιτήματά
μας, όπως οι ενέργειες για τη θεσμοθέ-
τηση της επικινδυνότητας του αστυνο-
μικού λειτουργήματος, το νέο βαθμολό-
γιο, οι προσλήψεις αστυνομικών κ.λπ.
(περισσότερα σε άλλη σελίδα).

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις σχέ-
σεις της Ομοσπονδίας με τη Φυσική
Ηγεσία, η οποία έθεσε απέναντί της το
συνδικαλιστικό μας κίνημα, αναλαμβά-
νοντας η ίδια «πολιτικοσυνδικαλιστικό»
ρόλο που δεν της ανήκει, καυτηρίασε τις
αστυνομικές πρακτικές των προληπτι-
κών προσαγωγών και, τονίζοντας την
εξωστρεφή δράση της Ομοσπονδίας,
προέτρεψε τους συναδέλφους να
ασχοληθούν, παράλληλα με τα συνδι-
καλιστικά καθήκοντά τους, και με τα
κοινά, θέτοντας υποψηφιότητες στις
προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές.

Η εκτενής παρουσίαση του Διοικητι-
κού Απολογισμού έγινε από το Γενικό
Γραμματέα της Εκτελεστικής Γραμματεί-
ας κ. Γιώργο ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ, ενώ ο Οι-
κονομικός Απολογισμός και το σχέδιο
Προϋπολογισμού έτους 2019, παρου-
σιάστηκαν από τον Ταμία της Ομοσπον-
δίας κ. Γιώργο ΚΟΥΛΙΑΚΗ. Από τη μυ-
στική ψηφοφορία που ακολούθησε,
προέκυψε η υπερψήφισή τους με συν-
τριπτική πλειοψηφία (περισσότερα σε
άλλη σελίδα).

Ενημέρωση των συνέδρων για τρέ-
χοντα θέματα έγινε από τον Αντιπρό-
εδρο Διοικητικών Θεμάτων & Αναπλη-
ρωτή Γενικό Γραμματέα κ. Αθανάσιο

ΝΤΑΒΟΥΡΑ, τον Αντιπρόεδρο Οικονο-
μικών κ. Βασίλειο ΠΑΝΤΑΖΗ, τον
Γραμματέα Δ.Σ. κ. Χρήστο ΣΥΝΔΡΕΒΕ-
ΛΗ, τη Γραμματέα της Γραμματείας Γυ-
ναικών κα Μαρία ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
και το Νομικό μας Σύμβουλο κ. Χάρη
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ.

Η δεύτερη ημέρα των εργασιών ξεκί-
νησε με τις ομιλίες των κ.κ. Γιώργου
ΡΩΜΑΝΙΑ και Αλέξη ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
για τα 30χρονα της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και τη
στενή υποστήριξή τους προς το συνδι-
καλιστικό μας κίνημα από γενέσεώς
του, αλλά και για τα κρίσιμα ζητήματα
που μας απασχολούν, τα αναδρομικά,
το ασφαλιστικό και το μέλλον των συν-
τάξεων (περισσότερα σε άλλη σελίδα).

Ακολούθησε η επίσημη έναρξη των
εργασιών, παρουσία των επισήμων
προσκεκλημένων, αφενός μεν, α) με την
προβολή ενός συγκλονιστικού βίντεο
για τους 130 Πεσόντες ηρωικά στο κα-
θήκον συναδέλφους μας, β) με το χρο-
νικό του αγώνα για την επικινδυνότητα
του αστυνομικού λειτουργήματος που
παρουσιάστηκε από το μέλος της Ε.Γ.
της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κα Σταυρούλα ΤΖΑΤΖΑ-
ΝΑ, αφετέρου δε, με την περιεκτική επε-
τειακή ομιλία του Προέδρου της Ομο-
σπονδίας κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ, που κάλυ-
ψε το εμβληματικό μήνυμα του συνε-
δρίου για ενότητα, όχι μόνο μεταξύ
ημών των αστυνομικών και των Πρω-
τοβαθμίων Ενώσεών μας, αλλά σε όλες
της τις εκφάνσεις - ενότητα τόσο με τις
άλλες Ομοσπονδίες στο μετερίζι του
αγώνα όσο και ενότητα σχέσεων με την
ίδια την κοινωνία και τους πολίτες, ως
αναγκαίας προϋπόθεσης για την αποτε-
λεσματική παρεμβατική δράση του συν-
δικαλιστικού μας κινήματος.

Σε μία εποχή όπου η βία και η εγκλη-
ματικότητα αυξάνονται με ραγδαίους
ρυθμούς, σίγουρα δεν φταίει γι’ αυτό ο
πολίτης, ο οποίος δικαιούται να αισθά-
νεται ασφαλής, αλλά και να διαμαρτύ-
ρεται, ασκώντας συνταγματικά κατοχυ-
ρωμένα δικαιώματα. Το δικαίωμα αυτό
δεν μπορεί να ασκείται «αλά καρτ» ούτε
η πολιτεία να φέρνει απέναντι στην κοι-
νωνία την αστυνομία. Μάλιστα, με
αφορμή τις επικείμενες αλλαγές του
Ποινικού Κώδικα, ανέδειξε την ανα-
γκαιότητα θωράκισης του αστυνομικού
και της κοινωνίας από την εγκληματι-
κότητα, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση
πρέπει να ξεκαθαρίσει αν είναι με τους
μπαχαλάκηδες και τις μολότοφ ή με τον
αστυνομικό και την κοινωνία.

Στη συνέχεια ανέδειξε τις διαχρονι-
κές ευθύνες των κυβερνώντων και πα-
ρουσίασε το διεκδικητικό μας πλαίσιο,
δίνοντας έμφαση στην επικινδυνότητα
της εργασίας και στη διασφάλιση των
δικαιωμάτων του αστυνομικού ως ερ-
γαζομένου που διεκδικεί να έχει ουσια-
στική συμμετοχή σε όλες τις διαδικασίες
αναβάθμισης του αστυνομικού οργανι-
σμού.

Ακολούθησαν σύντομοι χαιρετισμοί
από τους Προέδρους των άλλων Ομο-
σπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας κ.κ.
Ιωάννη ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.), Δη-
μήτριο ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.)

και Γεώργιο ΔΡΙΒΑΚΟ (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.),
καθώς και από τον Αντιπρόεδρο της
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. κ. Νικόλαο ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ
και τον Πρόεδρο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κ.
Ιωάννη ΠΑΪΔΑ.

Χαιρετισμό απηύθυναν στο 29ο Συ-
νέδριο, επίσης, ο εκπρόσωπος του σε-
βασμιότατου Μητροπολίτη Νεαπόλεως
και Σταυρουπόλεως Βαρνάβα, Πατήρ
Παντελεήμων, ο εκπρόσωπος του
ΣΥ.ΡΙΖ.Α., πρώην Υπουργός κ. Νικόλα-
ος ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ο εκπρόσω-
πος του Νέας Δημοκρατίας, Αναπληρω-
τής Τομεάρχης Εσωτερικών κ. Κων-
σταντίνος ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ, καθώς και η
Ευρωβουλευτής κα. Ελίζα ΒΟΖΕΜ-
ΠΕΡΓΚ και η Βουλευτής κα. Κατερίνα
ΜΑΡΚΟΥ, ο εκπρόσωπος του ΚΙΝ.ΑΛ. κ.
Χρήστος ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ, ο Βουλευτής
του ΚΚΕ κ. Γιάννης ΔΕΛΛΗΣ, ο εκπρό-
σωπος των ΑΝ.ΕΛ. και Γραμματέας
Προστασίας του Πολίτη κ. Ευστάθιος
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ο εκπρόσωπος της
Ένωσης Κεντρώων κ. Μύρων ΚΙΡΤΙ-
ΔΗΣ, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μα-
κεδονίας κ. Απόστολος ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ,
ο Επίτιμος Αρχηγός της Ελληνικής
Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Κων-
σταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ, καθώς και ο
εκπρόσωπος του Αρχηγού της Ελληνι-
κής Αστυνομίας, Γενικός Επιθεωρητής
Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος Αντιστρά-
τηγος κ. Ανδρέας ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ.

Παρέστησαν, επίσης, ο βουλευτής
του ΚΚΕ κ. Γιάννης ΖΙΩΓΑΣ, η υποψή-
φια Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρα-
τίας κα Ελένη ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΕΑ, ο πολι-
τευτής του ΚΙΝ.ΑΛ. κ. Μιχαήλ ΤΟΛΙΚΑΣ,
ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής
Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος κ. Φώτιος
ΔΟΜΖΑΡΙΔΗΣ, οι Βοηθοί Γενικού Αστυ-
νομικού Διευθυντή Θεσσαλονίκης Υπο-
στράτηγος κ. Παναγιώτης ΝΤΖΙΟΒΑ-
ΡΑΣ και Αβραάμ ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ, ο Διευ-
θυντής Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, Υπο-
στράτηγος κ. Νικόλαος ΖΗΣΙΜΟΠΟΥ-
ΛΟΣ, ο Αντιπρόεδρος της Π.Ε.Α.Λ.Σ. κ
Ιωάννης ΜΑΚΡΗΣ, ο Πρόεδρος της
Ι.Ρ.Α. κ. Ιωάννης ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ, ο
Αντιδήμαρχος Δήμου Θερμαϊκού κ.
Γιώργος ΦΕΣΤΕΡΙΔΗΣ και άλλοι.

Ξεχωριστές, συγκλονιστικές στιγμές
του Συνεδρίου αποτέλεσαν οι τιμητικές

βραβεύσεις των πρωτεργατών του συν-
δικαλιστικού κινήματος και των ιδρυτών
της Ομοσπονδίας και ιδίως οι συγκινη-
τικές αναδρομές στις προσωπικές διώ-
ξεις που υπέστησαν όταν, το 1988,
ύψωσαν το ανάστημά τους για να απο-
κτήσει και ο Έλληνας Αστυνομικός τα
αναφαίρετα δημοκρατικά του δικαιώμα-
τα (περισσότερα σε άλλη σελίδα). 

Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκλη-
ρώθηκαν με τοποθετήσεις συνέδρων
και την ομόφωνη έγκριση του σχεδίου
Ψηφίσματος (περισσότερα σε άλλη σε-
λίδα).

Το ιστορικό 29ο συνέδριο, με τη θε-
τική αποτίμηση της 30χρονης πορείας
μας και διδασκόμενο από τα λάθη και

τις επιτυχίες όλων μας, άνοιξε μια νέα
σελίδα την οποία το συνδικαλιστικό μας
κίνημα οφείλει ενωμένο και δυνατό να
την καλύψει με νέους αγώνες, δίχως
όρια και πατρωνίες. Να αντιμετωπίσου-
με τις νέες προκλήσεις της απαξίωσης
του αστυνομικού λειτουργήματος και
των καθημερινών κινδύνων ζωής των
συναδέλφων μας με τόλμη και αποφα-
σιστικότητα, κατακτώντας στην πράξη
ό,τι μας στερεί ένα ξεπερασμένο σύστη-
μα αστυνομικής διοίκησης και μια εγ-
κλωβισμένη στο χθες, επιζήμια νοοτρο-
πία διαφόρων κέντρων και παράκεν-
τρων του πολιτικού μας συστήματος.

Οι πρωτεργάτες μάς δείχνουν το
δρόμο!

Οι πρωτεργάτες μάς δείχνουν το δρόμο!
Σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης λόγω των 30ών γενεθλίων της Ομοσπονδίας, 

αλλά και αγωνιστικής διάθεσης για κλιμάκωση του αγώνα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 29ου συνεδρίου μας
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Το ιστορικό των αγώνων για την επικινδυνότητα
του λειτουργήματος του αστυνομικού

Το ιστορικό των αγώνων για την
επικινδυνότητα του λειτουργήμα-
τος του αστυνομικού, τους 130

νεκρούς και τους εκατοντάδες τραυ-
ματίες από το 1984 έως σήμερα, πα-
ρουσίασε στο συνέδριο το μέλος της
ΕΓ της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κα. Σταυρούλα Τζα-
τζανά, τονίζοντας ότι το αίτημα για την
αναγνώριση του επαγγέλματος ως επι-
κίνδυνου και ανθυγιεινού τέθηκε ακρι-
βώς πριν από 30 χρόνια. Από το 2000,
όμως, επί υπουργίας Μιχάλη Χρυσο-
χοϊδη, παίρνει συγκεκριμένη μορφή. 

Η πρόταση ήταν ξεκάθαρη:
«Επεκτείνεται και στους αστυνομι-

κούς υπαλλήλους το υπό των διατάξε-
ων των άρθρων του ν.2470/1997,
προβλεπομένου επιδόματος ανθυγιει-
νής και επικίνδυνης εργασίας. Με π.δ.
καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι
όροι χορήγησης του σχετικού επιδό-
ματος».

Τον επόμενο χρόνο, το 2001, και εν
μέσω διαδηλώσεων, ο υπουργός ανα-
κοινώνει σε μια κίνηση αντιπερισπα-
σμού, ότι θα θεσμοθετηθεί η επέκταση
των διατάξεων περί απονομής και πα-
ροχής βοήθειας σε θύματα τρομοκρα-
τίας (Ν. 1897/1990) και για τους
αστυνομικούς που τραυματίζονται θα-
νάσιμα ή καθίστανται πλήρως ανίκανοι
και από άλλα βίαια συμβάντα.

Οι μήνες κυλούν χωρίς αποτέλεσμα,
οπότε ο υπουργός δεσμεύεται ότι μέ-
χρι το Μάρτιο του 2002, θα δοθεί λύ-
ση. Περνά όμως και ο Μάρτιος, και οι
Ομοσπονδίες διαμαρτύρονται. 

Από τις διαπραγματεύσεις με τον
υπουργό Οικονομικών Νίκο Χριστο-
δουλάκη, προκύπτει μια τροπολογία
για τις μισθολογικές προαγωγές, που
προς ώρας ανακουφίζει όλους τους
ένστολους.

Βρισκόμαστε πια στον Οκτωβρίου
2002 με νέες συναντήσεις με τους
υπουργούς εν μέσω νέων διαδηλώσε-
ων. Αυτή τη φορά η πρόταση για το
επικίνδυνο είναι ξεκάθαρη και υπο-
βάλλεται με σχετική επιστολή και στον
Πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη. Σύμφω-
να με αυτήν, διεκδικούμε επιδόματα
από 20.000 δρχ. έως και 40.000 δρχ. 

Ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώρ-
γος Φλωρίδης, όμως, δηλώνει ότι οι
ένστολοι έχουν ήδη λάβει σημαντικές
αυξήσεις. Οι Ομοσπονδίες απαντούν
με κλιμάκωση του αγώνα τους. Ο Μι-
χάλης Χρυσοχοϊδης συμφωνεί στο να
συσταθεί μια επιτροπή στο Αρχηγείο, η
οποία πράγματι καταλήγει σε συγκε-
κριμένη κοστολογημένη πρόταση,
ήτοι:
Α) το αστυνομικό προσωπικό να υπαχ-

θεί στα βαρέα ανθυγιεινά και επι-
κίνδυνα επαγγέλματα,

Β) να χορηγηθεί επίδομα επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας με ενιαίο χαρα-
κτήρα στο αστυνομικό προσωπικό,

Γ) το επίδομα αυτό να ανήκει στο συν-
τάξιμο μισθό.
Ανεστάλησαν οι κινητοποιήσεις, αλ-

λά στη συνέχεια, ο μέχρι τότε υφυ-
πουργός Οικονομικών Γιώργος Φλω-
ρίδης, και μετέπειτα υπουργός Δημό-
σιας Τάξης, αντί να ταχθεί υπέρ των
αιτημάτων μας, στάθηκε απέναντί μας,
αρνούμενος να μας δεχθεί ακόμα και
για διάλογο.

Ύστερα από αυτό το ναυάγιο, οι
Ομοσπονδίες κλιμακώνουν τις αντι-
δράσεις τους. Για πρώτη φορά συγ-
κέντρωση διαμαρτυρίας κατά την επέ-
τειο της αποκατάστασης της Δημοκρα-
τίας στην Αθήνα, και κατά τα εγκαίνια
της ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη.

Υπό την πίεση του αγώνα, ο Γιώργος

Φλωρίδης κάλεσε τους προέδρους για
να τους ανακοινώσει ότι, αντί της θε-
σμοθέτησης του επαγγέλματος ως επι-
κίνδυνου και ανθυγιεινού, η κυβέρνηση
προτείνει την επέκταση των διατάξεων
του Ν.Δ. 142/74, όπως ισχύει μέχρι και
το 1992 (μάχιμη πενταετία), καθώς και
να χορηγηθεί επίδομα 60 ευρώ.

Οι συνδικαλιστές όμως την απέρρι-
ψαν διότι εξαιρούσε το 1/3 του προ-
σωπικού και το επίδομα δεν υπολογι-
ζόταν στο συντάξιμο μισθό. 

Η επόμενη διαμαρτυρία έγινε στις 8
Οκτωβρίου 2003. Ήταν μεσάνυχτα
της 8ης προς 9 Οκτωβρίου, όταν η
συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από
το υπουργείο Οικονομίας απαγορεύ-
τηκε και με εντολή της ηγεσίας διαλύ-
θηκε από τα ΜΑΤ, με εκτεταμένη χρή-
ση χημικών.

Το 2004, είχαμε νέες δυναμικές
κινητοποιήσεις στο Κιλκίς και στα
Χανιά, στις εκλογικές έδρες του
Γιώργου Φλωρίδη και του Νίκου Χρι-
στοδουλάκη.

Μετά τις εκλογές του Μαρτίου, σχη-
ματίζεται κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας, οπότε συνεχίζεται η πίεση,
δεδομένου ότι ο πρωθυπουργός Κώ-
στας Καραμανλής, προεκλογικά είχε
μιλήσει για αναπροσαρμογή του βασι-
κού μισθού από τα 720 στα 860 ευ-
ρώ. 

Τελικά, τα υπουργεία Δημόσιας Τά-
ξης και Εθνικής Οικονομίας, στις 18
Νοεμβρίου 2004, ανακοίνωναν εγ-
γράφως ότι η κυβέρνηση:

«Υλοποιεί την εξαγγελία της και
αναγνωρίζει την επικίνδυ¬νη φύση
του επαγγέλματος του ένστολου προ-
σωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας,
ικανοποιώντας πάγιο αίτημά του. Χο-
ρηγεί δε από 1-9-2005 και για 4 έτη

2% κατά έτος, στο βασικό μισθό του
ανθυπολοχαγού πλέον της εισοδημα-
τικής πολιτικής. Πέραν αυτού επεκτεί-
νει την υφιστάμενη συντάξιμη 5ετία σε
όλο το προσωπικό, ανεξαρτήτως του
χρόνου κατάταξής του».

Αυτή η ξεκάθαρη δέσμευση θα πε-
ράσει από σαράντα κύματα μέχρι να
ψηφιστεί, τελικά, μετά από δυο χρόνια,
διότι η κυβέρνηση μιλούσε πλέον
ανοικτά για «πολύ κακή οικονομική
κατάσταση της χώρας». Μάλιστα, κα-
τηγορούσε την προηγούμενη κυβέρ-
νηση ότι κορόιδευε τους υπαλλήλους
των Σωμάτων Ασφαλείας και ολόκλη-
ρο τον ελληνικό λαό, κρύβοντας τα
ελλείμματα και κάνοντας παροχές με
δανεικά χρήματα.

Οι κινητοποιήσεις ήταν πλέον μονό-
δρομος. Για όλους τους ένστολους.

«Τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια
Παντελή μου, μας ξέχασες Κωστάκη
μου, μας ξέχασες Γιωργή μου», «Ήρθε
η απάντηση, άδεια τα ταμεία, μας κό-
βουν το μισθό να φτιάξει η οικονο-
μία». Συνθήματα που τα είχαμε φωνά-
ξει όλοι μας.

Η νέα κυβέρνηση, δίνει νέες υπο-
σχέσεις. Εμείς από την πλευρά μας
προβαίνουμε σε νέες διαμαρτυρίες. Το
τραγικό συμβάν με τους δυο συναδέλ-
φους μας που έχασαν τη ζωή τους από
τους δραπέτες στο Μαλακάσι Τρικά-
λων, το Δεκέμβριο του 2005, δρα κα-
ταλυτικά. Ο ΥΔΤ Γιώργος Βουλγαρά-
κης αντικαθίσταται από τον Βύρωνα
Πολύδωρα, ο οποίος με τη διπλωματία
που τον διέκρινε, βρήκε πεδίο συνεν-
νόησης με τον υπουργό Οικονομικών.

Μας ανακοινώθηκε α) η επέκταση
των ευεργετικών διατάξεων του Νόμου
3234/2004 σε κάθε περίπτωση κατά
την οποία ο αστυνομικός χάνει την

ζωή του κατά την εκτέλεση του καθή-
κοντος και β) ότι σε ένα μήνα, θα μά-
θουμε και το χρονοδιάγραμμα υλοποί-
ησης των δεσμεύσεων της κυβέρνη-
σης σε ό,τι αφορά την επικινδυνότητα
της εργασίας και την αύξηση του Β.Μ.

Επειδή όμως δεν υπήρξε πρόοδος,
ακολούθησαν περιφερειακές κινητο-
ποιήσεις και παραστάσεις διαμαρτυ-
ρίας στα υπουργεία Δημόσιας Τάξης,
Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομίας.
Λίγο πριν από τη ΔΕΘ, εξαγγέλθηκε
και νέα κινητοποίηση, οπότε ο υπουρ-
γός Δημόσιας Τάξης ανακοίνωσε τε-
λικά ότι υπάρχει συμφωνία για το «ει-
δικών συνθηκών», όπως «βαπτίζεται»
η επικινδυνότητα. Η πρόταση που
υποβλήθηκε στο Υπουργείο Οικονομι-
κών αφορά τη χορήγηση επιδόματος
ύψους 8% του βασικού μισθού, αλλά
επειδή το υπουργείο Οικονομικών
υπαναχωρούσε, εξαγγέλθηκαν νέες
κινητοποιήσεις. Είμαστε πια στο 2006,
όταν ο Βύρων Πολύδωρας «εκβιάζει»
την κατάσταση, δηλώνοντας ότι θα
παραιτηθεί αν δεν δοθούν χρήματα
στα Σώματα Ασφαλείας. Έτσι αποσπά
την συγκατάθεση του Γιώργου Αλο-
γοσκούφη και ψηφίζεται το συγκεκρι-
μένο επίδομα.

«Για μας, δεν υπάρχουν πλέον δικαι 

Με την ανάδειξη του διαχρονικού μας αιτή-
ματος για τη θεσμοθέτηση της επικινδυνό-
τητας της εργασίας, άνοιξε τις εργασίες

του 29ου συνεδρίου ενώπιον των επισήμων προ-
σκεκλημένων μας, ο πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ.
Γρηγόρης Γερακαράκος. 

Όπως είπε, «σας καλωσορίζω στο 29ο συνέδριό
μας, όχι με έναν συνήθη πανηγυρικό λόγο για τα
τριακοστά γενέθλια της Π.Ο.ΑΣ.Υ., αλλά με αυτό το
βίντεο που παρακολουθήσαμε και με το ιστορικό
των αγώνων του συνδικαλιστικού μας κινήματος
για το αυτονόητο. 

Συμπληρώνονται φέτος 30 ολόκληρα χρόνια
από την ίδρυση της Π.Ο.ΑΣ.Υ., αλλά και 30 ολό-
κληρα χρόνια από τότε που τέθηκε για πρώτη φορά
το αίτημα για την αναγνώριση του λειτουργήματος
του αστυνομικού ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού.
Αποτυχία; Ντροπή; Λάθη; Ευκαιρία για ανάληψη
ευθυνών και δράσεων; Ή όλα μαζί; Ό,τι και να πει
ο καθένας, το σίγουρο είναι ότι το αίτημα είναι δια-

χρονικό και παραμένει ακόμα στο τραπέζι. Σας κα-
λώ να αναλογιστούμε όλοι τις ευθύνες μας και να
καταλήξουμε επιτέλους σε μια βιώσιμη λύση. Δεν
τιμά κανέναν πλέον αυτή η εκκρεμότητα.

«30 χρόνια, λοιπόν, Π.Ο.ΑΣ.Υ., 30 χρόνια όλοι
μαζί. Μας ενώνουν πολλά, τίποτα δεν μας χωρίζει»,
είναι το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε σε όλους
τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσές μας σε
όλη την Ελλάδα. Ένα μήνυμα ενότητας και αποφα-
σιστικότητας και το τονίζω αυτό για πολλούς λόγους.

Τα 30 χρόνια της Π.Ο.ΑΣ.Υ., είναι βέβαια μια μι-
κρή, ιστορικά, περίοδος, αν σκεφτούμε ότι η ΓΣΕΕ,
συμπληρώνει φέτος 100 χρόνια από τότε που ρί-
χτηκε η ιδέα για την ίδρυση της Συνομοσπονδίας
των Ομοσπονδιών. Το ευρύτερο συνδικαλιστικό
κίνημα της χώρας δεν περνά τις καλύτερες στιγμές
του. Ο παρασυνδικαλισμός, ο νεποτισμός, ο εναγ-
καλισμός με τα κόμματα, η ανεργία, η οικονομική
κρίση ήταν και είναι μεγάλες παθογένειες που απο-
μάκρυναν τον κόσμο από τα συνδικάτα. Σε μας,

ευτυχώς, αυτό δεν ισχύει. Είμαστε ένα από τα πιο
ισχυρά συνδικάτα στην Ελλάδα κι ας έχουμε μόλις
30 χρόνια λειτουργίας. Κάτι που δεν αρέσει σε κα-
μιά εξουσία. 

Γι’ αυτό καθυστέρησε και ο Έλληνας αστυνομικός
να αποκτήσει φωνή. Δεν ήθελαν τη δημοκρατική λει-
τουργία του συνδικαλισμού. Οι πρωτοπόροι αστυνο-
μικοί, πήγαν κόντρα στο υπηρεσιακό και πολιτικό
κατεστημένο της εποχής και διεκδίκησαν τα συνταγ-
ματικά μας δικαιώματα, αψηφώντας τις διώξεις.

Κάποιοι το πλήρωσαν βαριά, τιμωρήθηκαν και
αποτάχθηκαν. Ένας εξ αυτών, ο Κώστας Συγγού-
νης, δεν είναι πια μαζί μας. «Έφυγε» με το παρά-
πονο ότι δεν αποκαταστάθηκε ποτέ από την πολι-
τεία για τους αγώνες του. 

Άλλωστε, από το 1987-1988 που ιδρύθηκαν τα
πρώτα σωματεία, πέρασαν άλλα έξι χρόνια για να
ψηφιστεί ο νόμος 2265/94, οπότε η Ομοσπονδία
απέκτησε τη σημερινή της οργανωτική μορφή και με
τις προσπάθειες όλων, χωρίς συντεχνιασμούς και με

ανοικτό το βλέμμα στην κοινωνία, αναδείχθηκε σε
ναυαρχίδα του αστυνομικού συνδικαλισμού και ευ-
ρύτερα του συνδικαλισμού των ενστόλων.

Όλα αυτά τα χρόνια, εργαζόμαστε για τη συμφι-
λίωση της κοινωνίας με την αστυνομία, υπερασπιζό-
μαστε τις μεγάλες κατακτήσεις, τα δημοκρατικά δι-
καιώματα των αστυνομικών, αλλά και των πολιτών. 

Τα επιτεύγματα 
Σας θυμίζω επιγραμματικά τα κυριότερα επιτεύγ-

ματα που συνέβαλαν και στον εκδημοκρατισμό της
αστυνομίας:

Αναγνώριση του συνδικαλισμού, αξιοκρατικές
προσλήψεις, παράσταση μετά συνηγόρου στα πει-
θαρχικά συμβούλια, κώδικας μεταθέσεων και συμ-
μετοχή μας στα συμβούλια, επέκταση των διατάξε-
ων περί τρομοκρατίας για όλο το αστυνομικό προ-
σωπικό, οικονομικές διαβαθμίσεις, καθιέρωση επι-
δομάτων για τα νυχτερινά και τα εκτός έδρας,
εκλογική αποζημίωση και πολλά άλλα ήταν τα πρώ-

Αναγνωρίστε τώρα την επικινδυνότητα της εργασίας, κάλεσε τους ιθύνοντες 
από το βήμα του 29ου πανελλαδικού συνεδρίου ο πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρης Γερακαράκος
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 ολογίες, αλλά ούτε και συγγνώμες»
τα θετικά αποτελέσματα πάνω στα οποία έκτισε το
συνδικαλιστικό μας κίνημα μια ολόκληρη πολιτική,
όχι μόνο για τη λειτουργία της αστυνομίας, αλλά
και για την εδραίωση της δημόσιας τάξης και
ασφάλειας. 

Αγωνιστήκαμε για να απαλλαγούμε από τη φρού-
ρηση των φυλακών και πετύχαμε την ίδρυση ειδικών
υπηρεσιών στο πλαίσιο του υπουργείου Δικαιοσύ-
νης. Διεκδικήσαμε την αστυνομική μεταρρύθμιση,
αναδεικνύοντας τα διαχρονικά προβλήματα αστυ-
νόμευσης και ωθήσαμε την πολιτεία στις αναδιορ-
γανώσεις των υπηρεσιών που όλοι γνωρίζουμε.

Είναι ένας σύντομος απολογισμός, χαρακτηρι-
στικός της δυναμικής του αγώνα μας και τα επό-
μενα χρόνια. Η Π.Ο.ΑΣ.Υ., όχι μόνο άντεξε την πε-
ρίοδο των Μνημονίων, αλλά είχε και θετικά απο-
τελέσματα. Υπερασπιστήκαμε το ρόλο της αστυνο-
μίας μέσα στην κοινωνία. Αντισταθήκαμε στην
απαξίωση των αστυνομικών ως ένα συνδικάτο που
ενδιαφέρεται για το κοινωνικό καλό, για το ρόλο
που πρέπει να παίζει η αστυνομία στην ελληνική
κοινωνία και πολλά άλλα.

Και η αγωνία μας κυρίες και κύριοι είναι αν το
πράττουμε, αν είμαστε αποτελεσματικοί σε αυτό
που κάνουμε ως αστυνομικοί.

Η Ελληνική Αστυνομία του σήμερα, είναι σε θέση
να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας; Πόσο
είναι θωρακισμένη ως θεσμός του δημοκρατικού
πολιτεύματος;

Το ερώτημα προφανώς δεν είναι ρητορικό και
σίγουρα δεν το ακούτε για πρώτη φορά από την
Π.Ο.ΑΣ.Υ. 

Έχει τεθεί προ πολλού, αλλά δυστυχώς δεν έχει
απαντηθεί. Θέσαμε το ερώτημα «τι αστυνομία θέ-
λουμε», πολύ πριν από τα Μνημόνια, διότι αντιλη-
φθήκαμε ότι πολλά διαρθρωτικά προβλήματα της
αστυνομίας και της δημόσιας τάξης πηγάζουν από
τον κομματισμό στο κράτος, από τις ιδεοληψίες,
από την έλλειψη επαγγελματισμού και την προθυ-
μία των κομμάτων εξουσίας να παρεμβαίνουν στο
έργο της αστυνομίας και να μη μπορεί να κάνει τη
δουλειά της.

Σε μία εποχή όπου η βία και η εγκληματικότητα
αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς, σίγουρα δεν
φταίει γι’ αυτό ο πολίτης, ο οποίος δικαιούται να
διαμαρτύρεται, ασκώντας συνταγματικά κατοχυ-
ρωμένα δικαιώματα. 

Και εδώ επιτρέψτε μου να κάνω μια παρατήρη-
ση. Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να ασκείται «αλά
καρτ» ούτε η πολιτεία να φέρνει απέναντι στην κοι-
νωνία την αστυνομία. 

Ο όποιος πολίτης που θέλει να διαμαρτυρηθεί
όταν π.χ. πάει σε μια πόλη να μιλήσει ένας υπουρ-
γός, γιατί πρέπει να οδηγείται αναγκαστικά, για
προληπτικούς λόγους, στο τμήμα; Αυτές είναι επι-
κίνδυνες για τη δημοκρατία πρακτικές και απορού-
με πώς ένα αριστερό κόμμα πού πάντα κατακεραύ-
νωνε την αστυνομία και τις κυβερνήσεις ακόμα και

για τις απλές σωματικές έρευνες στο δρόμο, πώς
έφτασε στο σημείο σήμερα να μην εξανίσταται και
να μην εγκαλεί όσους τις εφαρμόζουν.

Αλλά τις τελευταίες μέρες, ακούμε τρομερά
πράγματα. Ο ένας δεν είδε να έχουν σκοτωθεί άν-
θρωποι από μολότοφ, η άλλη θα ήθελε τα θύματα
της 17Ν να ζητούν συγνώμη από τους τρομοκρά-
τες, ο άλλος να μην καταλαβαίνει γιατί το επάγ-
γελμα του αστυνομικού είναι επικίνδυνο. Όλα αυτά
στα δικά μας αφτιά, ηχούν ως εφιάλτες. 

Ποιο είναι αλήθεια το μήνυμα που εισπράττει ο μέ-
σος πολίτης; Ότι η κυβέρνηση είναι με τους μπαχα-
λάκηδες ή έχει σχέδιο για το αγαθό της ασφάλειας;

Κυρίες και κύριοι
Εμείς πιστεύουμε ότι τα 30 χρόνια της Ομοσπον-

δίας, αποτελούν χρυσή παρακαταθήκη για το αγω-
νιστικό μας μέλλον. Οι αγώνες μας προσφέρονται
για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και για
τις πολιτικές που ασκήθηκαν στον τομέα της δη-
μόσιας τάξης. Η σημερινή κατάσταση της Ελληνι-
κής Αστυνομίας τα λέει όλα. 

Διαλυμένες Υπηρεσίες, εξουθενωμένο προσωπι-
κό, αγανακτισμένη κοινωνία και ο αστυνομικός στη
μέση. Οι ΕΔΕ. Η αναζήτηση υπαιτίων και στο συν-
δικαλιστικό μας κίνημα, είναι τα συμπτώματα μιας
άρρωστης κατάστασης που έχει εδραιωθεί στο
αστυνομικό σώμα τα τελευταία χρόνια, την οποία
η Ομοσπονδία με τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
της ενωτικά και μαχητικά, είναι αποφασισμένη να
αντιπαλέψει, με όλα τα νόμιμα μέσα.

Διότι το πρόβλημα δεν είναι ο αστυνομικός, ούτε
ο αστυνομικός συνδικαλισμός, αλλά οι γκρίζες
πρακτικές που εφαρμόζονται.

Κομματικές αντιπαραθέσεις
Καλούμε, επομένως, τις πολιτικές δυνάμεις του

τόπου, να βάλουν τέλος στις άγονες κομματικές

αντιπαραθέσεις και χωρίς δεξιές ή αριστερές ιδεο-
ληψίες, να καταλήξουν σε μια ενιαία πρόταση ανα-
διοργάνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το αστυνομικό προσωπικό είναι αξιόμαχο, είναι
αξιοζήλευτο, αρκεί να κατευθύνεται σωστά από τη
διοίκηση. 

Γινόμαστε κουραστικοί, αλλά θα το λέμε συνέ-
χεια: Οποιαδήποτε προσπάθεια για την ανόρθωση
μιας χρεοκοπημένης οικονομικά χώρας, πρέπει να
συνοδεύεται από παράλληλες πολιτικές για την κα-
τοχύρωση του αισθήματος ασφαλείας σε όλη τη
χώρα και για όλους αδιακρίτως τους πολίτες της,
οικονομικά ισχυρούς και ανίσχυρους, πρωτίστως
όμως για τους ανίσχυρους. 

Τα σλόγκαν «για αστυνομία δίπλα στον πολίτη»
κ.λπ., συνιστούν πλέον γραφικές αναφορές. Χρει-
αζόμαστε μια φιλοαστυνομική πολιτική που θα συ-
νοδεύεται από τα αναγκαία για την εφαρμογή της
κονδύλια, αλλά και από μια αντεγκληματική πολι-
τική, χωρίς τις απίθανες διατάξεις που βλέπουμε
αυτές τις μέρες με τη συζήτηση για τις αλλαγές του
Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικο-
νομία και για τις οποίες η Ομοσπονδία μας θα πά-
ρει υπεύθυνα θέση.

Το τρίτο που χρειαζόμαστε, είναι να συνειδητοποι-
ήσουν αυτοί που μας κυβερνούν –διαχρονικά- ότι ο
αστυνομικός δεν είναι «όργανο» αλλά πολίτης με
στολή, εργαζόμενος με δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Αν συμφωνήσουμε στις τρεις αυτές προϋποθέ-
σεις θα καταλήξουμε στο ζητούμενο, στο μοντέλο
αστυνομίας που ταιριάζει στη χώρα μας και στην
ελληνική κοινωνία. Και βέβαια, να δεχθούμε ότι οι
αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων αστυνομι-
κών, θα έχουν υπεύθυνο ρόλο σε αυτήν την προ-
σπάθεια, όχι μόνο διότι εκπροσωπούν τους συνα-
δέλφους τους, αλλά επειδή καμία μεταρρύθμιση
δεν μπορεί να πετύχει αν δεν έχει κερδίσει αυτούς

που θα την υλοποιήσουν, δηλαδή τους εργαζόμε-
νους αστυνομικούς.

Τους ανθρώπους που γνωρίζουν ότι κινδυ-
νεύουν σε κάθε τους βήμα μη έχοντας τα απαραί-
τητα μέσα, την κατάλληλη εκπαίδευση, τα δικαιώ-
ματα και τις απαραίτητες εγγυήσεις για να κάνουν
καλά τη δουλειά τους. Χωρίς να κινδυνεύουν να
πέσουν θύματα, ούτε να καθυβρίζονται και να απα-
ξιώνονται, και όλο αυτό, να θεωρείται ούτε λίγο
ούτε πολύ, μέρος της δουλειάς τους.

Οι διεκδικήσεις μας
Κυρίες και κύριοι. Το διεκδικητικό μας πλαίσιο

είναι γνωστό σε όλους σας. Ελάχιστα έχει τροπο-
ποιηθεί από το 28ο συνέδριο. Το παραδέχονται
άλλωστε και τα στελέχη του κυβερνώντος κόμμα-
τος ότι έχει χαθεί μια τετραετία χωρίς να κάνουν
τις τομές που είχαν στο προεκλογικό τους πρό-
γραμμα.

Επιγραμματικά θα αναφέρω κάποια θέματα.
- Δικαίωμα απεργίας: Χάθηκε η ευκαιρία με τη

συνταγματική αναθεώρηση. Γιατί; Ποιον δεν
συμφέρει; Εκδημοκρατισμός δεν θα ήταν αυτή η
αλλαγή;

- Προσλήψεις: Οι ανάγκες είναι τεράστιες σε όλα
τα Σώματα και ιδίως στην Ελληνική Αστυνομία.
Εμείς επιμένουμε για τις 6.700 οργανικές θέσεις.
Βλέπετε πού φτάσαμε. Αστυνομικά Τμήματα να
κλείνουν τη νύχτα και να λειτουργούν με την
ανατολή, αφετέρου δε, δεν μπορούμε να πληρώ-
σουμε την αστυνόμευση!

- Εκπαίδευση: Θα κάνετε επιτέλους τη μεγάλη τομή
για την ουσιαστική αναβάθμιση των σχολών;

- Βία στα γήπεδα: Θα σταματήσετε να μας εμπαί-
ζετε; Δεν βλέπετε ότι παραμονεύει ο θάνατος -
όχι πια στις κερκίδες, αλλά μέσα στο ίδιο το τε-
ρέν; Εμείς κάναμε Ημερίδα για το θέμα, εκδώ-
σαμε σχετικό βιβλίο και τις επόμενες ημέρες θα
το παρουσιάσουμε.
Και κλείνω με το Μισθολόγιο και τις αποφάσεις

του ΣτΕ: Κατάφορη παραβίαση δικαστικών αποφά-
σεων. Επιστροφή στα επίπεδα του 2012, λέει το
ΣτΕ. Θα γίνουν διορθωτικές κινήσεις; Δεσμεύτηκαν
οι υπουργοί μέσα στη Βουλή, όταν οι εκπρόσωποι
των εργαζομένων αναδείξαμε τις αδικίες. Τι θα κά-
νετε; Θα αναγνωρίσετε την επικινδυνότητα του
επαγγέλματος; 130 ψυχές. Ευχή μας να μην υπάρ-
ξουν άλλοι Ήρωες. Θα προστατέψετε, θα θωρακί-
σετε τον Έλληνα αστυνομικό; Ή θα συνεχίσετε να
μην βλέπετε, ούτε εσείς, κανέναν κίνδυνο; Εμείς
έτσι πλέον θα εκλαμβάνουμε τη δική σας ολιγωρία.

Για μας, δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες, αλλά
ούτε και συγγνώμες. Τα πολιτικά κόμματα είσαστε
η ουσία της Δημοκρατίας. Κάντε λοιπόν πράξη αυτό
που συνταγματικά είστε υποχρεωμένοι να κάνετε.
Δεν ζητάμε τίποτε άλλο.
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Ομόφωνα εγκρίθηκε από τους συνέδρους 
το σχέδιο ψηφίσματος

Το γεγονός ότι το 29ο πανελλήνιο συνέδριο
της Ομοσπονδίας μας συνέπεσε χρονικά με
την 30ή επέτειο της ίδρυσης και λειτουργίας

της πρώτης στην Ιστορία Ομοσπονδίας Ελλήνων
Αστυνομικών, της Π.Ο.ΑΣ.Υ., αποτέλεσε σημαντικό
σημείο αναφοράς καθ’ όλη τη διάρκεια των εργα-
σιών του, δείχνοντάς μας, ως σηματωρός, το δρό-
μο της ενότητας και του αγώνα - τα βασικά μας
όπλα για ένα αποτελεσματικό συνδικάτο ένστολων
εργαζομένων στον ευαίσθητο χώρο της δημόσιας
τάξης και ασφάλειας της χώρας. 

Η 30ετής πορεία της Ομοσπονδίας που σημα-
δεύτηκε από τεράστιες επιτυχίες, αλλά και από λά-
θη, αδυναμίες και αστοχίες, αποτελεί χρυσή παρα-
καταθήκη για το αγωνιστικό μας μέλλον, σε με μια
χώρα τσακισμένη από τα Μνημόνια και τους άγρι-
ους νόμους της οικονομίας της αγοράς. Αυτός ο
αδυσώπητος οικονομικός ανταγωνισμός των κυ-
ρίαρχων συμφερόντων, πέρα από τη μαζική φτω-
χοποίηση του πληθυσμού, έπληξε αδιακρίτως όχι
μόνο το κοινωνικό κράτος και τις δημόσιες υπη-
ρεσίες, αλλά και τον Οργανισμό της ίδιας της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας. Η διατήρηση του αγαθού της
ασφάλειας στα αναγκαία για την κοινωνία επίπεδα,
δεν ήταν στις προτεραιότητες καμίας κυβέρνησης,
οι οποίες φρόντισαν είτε με ειδικές υπηρεσίες είτε
με την ενίσχυση της ιδιωτικής αστυνομίας να εξα-
σφαλίσουν την ασφάλεια που κάθε φορά τους
επαρκούσε. 

Αποτέλεσμα, διαλυμένες Υπηρεσίες, εξουθενω-
μένο προσωπικό, αγανακτισμένη κοινωνία και ο
αστυνομικός στη μέση άλλοτε ως σάκος του μποξ,
άλλοτε ως εξιλαστήριο θύμα ή και ακόμα φταίχτης!
Οι ΕΔΕ, η αναζήτηση υπαιτίων και στο συνδικαλι-
στικό μας κίνημα, είναι τα συμπτώματα μιας άρ-
ρωστης κατάστασης που έχει εδραιωθεί στο αστυ-
νομικό Σώμα τα τελευταία χρόνια, την οποία η
Ομοσπονδία με τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις της
ενωτικά και μαχητικά, είναι αποφασισμένη να αν-
τιπαλέψει με όλα τα νόμιμα μέσα. Διότι το πρόβλη-
μα δεν είναι ο αστυνομικός, ούτε ο αστυνομικός
συνδικαλισμός. Το πρόβλημα επικεντρώνεται και
εντοπίζεται στις πολιτικές που εφαρμόστηκαν και
εφαρμόζονται για τη δημόσια τάξη επί πολλά έτη,
συνεχώς. 

Καλούμε, επομένως, τις πολιτικές δυνάμεις του
τόπου, στη νέα μεταμνημονιακή εποχή που εισήλθε
η χώρα μας, να βάλουν τέλος στις άγονες κομμα-
τικές αντιπαραθέσεις για το αγαθό της ασφάλειας
και χωρίς δεξιές ή αριστερές ιδεοληψίες, να κατα-
λήξουν σε μια εθνική πρόταση αναδιοργάνωσης
της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Οποιαδήποτε προσπάθεια για την ανόρθωση
μιας χρεοκοπημένης οικονομικά χώρας, πρέπει να
συνοδεύεται από παράλληλες πολιτικές για την κα-
τοχύρωση του αισθήματος ασφαλείας σε όλη τη
χώρα και για όλους αδιακρίτως τους πολίτες της,
οικονομικά ισχυρούς και ανίσχυρους. Τα σλόγκαν
που ακούσαμε κατά κόρον στο παρελθόν «για
αστυνομία δίπλα στον πολίτη», «για αστυνομία φί-
λη του πολίτη» κ.λπ. συνιστούν πλέον γραφικές
αναφορές όσο δεν εφαρμόζεται εμπράκτως μια φι-
λοαστυνομική πολιτική που θα συνοδεύεται από τα
αναγκαία για την εφαρμογή της κονδύλια. 

Κατόπιν τούτων, για να διασφαλίσουμε το αγαθό
της ασφάλειας και για να θωρακίσουμε τον Έλληνα
Αστυνομικό, ώστε να είναι σε θέση να επιτελέσει
αποτελεσματικά και χωρίς κίνδυνο ζωής το έργο
του, απαιτούμε, επιτακτικά, από τον πολιτικό κόσμο

της χώρας και ειδικότερα από την Πολιτική και Φυ-
σική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, τα κάτωθι:

Α) ΘΕΣΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 
1. H Ομοσπονδία μας συνεχίζει να διεκδικεί το

ιερό δικαίωμα της απεργίας, παρά το γεγονός ότι
δεν επετεύχθη ο στόχος αυτός στο πλαίσιο της
προωθούμενης από τη σημερινή Κυβέρνηση, ανα-
θεώρησης του Συντάγματος. Το άρθρο 23 που
αναφέρεται στον απόλυτο περιορισμό του δικαιώ-
ματος αυτού, πρέπει να αλλάξει ώστε και οι Έλλη-
νες αστυνομικοί, ως δημόσιοι λειτουργοί, να αξιο-
ποιούν για τη διεκδίκηση δίκαιων αιτημάτων τους,
το έσχατο μέσο της απεργίας, υπό προϋποθέσεις
βεβαίως και χωρίς να διακυβεύεται το επίπεδο
ασφαλείας της χώρας. 

2. Οι άνευ προηγουμένου επιθέσεις με βόμβες
μολότωφ εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, συνι-
στούν επικίνδυνο φαινόμενο που δεν έχει αντιμε-
τωπιστεί με τη δέουσα προσοχή από την Ηγεσία με
αποτέλεσμα οι δράστες να έχουν αποθρασυνθεί,
επιδιώκοντας θανάσιμους τραυματισμούς συνα-
δέλφων μας. Αυτή η κατάσταση καταδεικνύει τον
επιτακτικό χαρακτήρα της υιοθέτησης από την κυ-
βέρνηση του διαχρονικού αιτήματός μας για την
αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας και
τη θωράκιση των αστυνομικών από επιβλαβείς και
ανθυγιεινές συνθήκες κατά την εκτέλεση των κα-
θηκόντων τους. Κάθε προσπάθεια αλλαγής του
Ποινικού Κώδικα που θα βελτιώνει αντί να αυστη-
ροποιεί την ποινική αντιμετώπιση των δραστών, εί-
ναι καταδικαστέα και θα μας βρίσκει απέναντι.
Απαιτούμε την προώθηση και ψήφιση από τη Βου-
λή των Ελλήνων νομοθετικής ρύθμισης για την
αναγνώριση του επαγγέλματος του αστυνομικού
ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού.

3. Πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή των διατά-
ξεων του π.δ. 45/2008 περί Υγιεινής και Ασφά-
λειας της εργασίας, διατάγματος που αποτελεί την
κορωνίδα του συνδικαλιστικού μας κινήματος. Θέ-
σπιση της ειδικότητας ιατρών εργασίας στην Ελλη-
νική Αστυνομία στα πρότυπα της θέσπισης των θέ-
σεων ψυχολόγων και άλλων συναφών μι την ερ-
γασία μας ειδικών κατηγοριών και αντίστοιχες
προσλήψεις αυτών. Όχι άλλοι νεκροί στο βωμό του
καθήκοντος αστυνομικοί! Ναι στην προστασία τους!

4. Άμεση επαναφορά των 6.700 οργανικών θέ-
σεων που χάθηκαν με τον ν.4249/2014 και νέες
προλήψεις στην Ελληνική Αστυνομία, μέσω πανελ-
λαδικών εξετάσεων, σύμφωνα με τις πραγματικές
ανάγκες του Σώματος που «πάγωσαν» ένεκα των
μνημονιακών δεσμεύσεων. 

5. Αναβάθμιση - Ανωτατοποίηση του συστήμα-
τος εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης των Αστυνο-
μικών Σχολών, υιοθετώντας την υπερώριμη από
κάθε πλευρά και πλήρως εμπεριστατωμένη πρότα-
ση της Ομοσπονδίας μας (Διακήρυξη της Μπολό-
νια, ίδρυση Αστυνομικού Πανεπιστημίου, συνεχής
και δια βίου εκπαίδευση, δυνατότητα προπτυχια-
κών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, άμεση
επαναλειτουργία όλων των Αστυνομικών Σχολών
ανά την Επικράτεια). Θεσμοθέτηση της συμμετοχής
εκπροσώπου της Ομοσπονδίας στη διαδικασία εκ-
δημοκρατισμού της αστυνομικής εκπαίδευσης και
κατοχύρωσης του επαγγελματισμού των αστυνο-
μικών στελεχών. Συνεχής και δια βίου εκπαίδευση
των αστυνομικών σε θέματα αυτοάμυνας, σεμινα-
ρίων, αστυνομική πρακτική, οπλοφορία, οπλοχρη-
σία (ν. 3169/2003) και οπλοτεχνική. Ίδρυση

σκοπευτηρίων στις Διευθύνσεις Αστυνομίας κ.λπ.
6. Αναθεώρηση του ισχύοντος συστήματος κρί-

σεων - προαγωγών με ένα νέο σύστημα αξιοκρα-
τικό, αμερόληπτο και διαφανές, τέτοιο που θα επι-
βραβεύει τους άριστους και ικανούς, ενώ ταυτό-
χρονα θα συμβάλει στη βελτίωση όσων εμφανίζουν
έλλειμμα διοίκησης και περιορισμένες ικανότητες
στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. 

Ειδικότερα: 
• Θεσμοθέτηση της συμμετοχής εκπροσώπου της

Ομοσπονδίας στη διαδικασία εκδημοκρατισμού της
διαδικασίας αξιολόγησης και ανάδειξης της Ηγε-
σίας του Σώματος.

• Επιλογή Αρχηγού του Σώματος από διακομμα-
τική κοινοβουλευτική επιτροπή.

• Θέσπιση ενός σύγχρονου βαθμολογίου που να
ανταποκρίνεται στη δομή, την ιεραρχία και τα έτη
υπηρεσίας στο Σώμα. 

• Οριοθέτηση του καθηκοντολογίου όλου ανε-
ξαιρέτως του αστυνομικού προσωπικού, σαφής
πρόβλεψη της υπηρέτησης των νέων αστυφυλάκων
σε συγκεκριμένες υπηρεσίες (Μεταγωγών, Διεύ-
θυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων), διαρκής εκ-
παίδευση και μετεκπαίδευση, θέσπιση συγκεκριμέ-
νων κριτηρίων αξιολόγησης κατά βαθμό και υπη-
ρεσία ώστε ο αξιολογούμενος να κρίνεται ανάλογα
και με το βαθμό επικινδυνότητας των καθηκόντων
του (μάχιμες - μη μάχιμες - πρώτης γραμμής υπη-
ρεσίες, ΜΑΤ, Άμεση Δράση κ.λπ.), διασφάλιση της
αξιοκρατίας με τη συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων
του συνδικαλιστικού μας κινήματος, παρακολού-
θηση της βαθμολόγησης από τους ίδιους τους
αξιολογούμενους, δυνατότητα υποβολής ενστάσε-
ων στις κρίσεις των βαθμολογητών και άλλες πα-
ράμετροι. 

7. Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της Ελληνι-
κής Αστυνομίας και απεμπλοκή από τα ξένα προς
την αποστολή της έργα. α) Επανεξέταση των βασι-
κών διατάξεων του π.δ. 7/2017 αναδιάταξη -
αναδιάρθρωση αστυνομικών υπηρεσιών που επήλ-
θαν με όρους μνημονίου και όχι με όρους κοινω-
νίας, όπως αυτοί είχαν προκύψει μέσα από την δη-
μόσια διαβούλευση. Η νέα οργανωτική διάρθρωση
των αστυνομικών υπηρεσιών πρέπει να εδράζεται
επί πραγματικών δεδομένων και αναγκών αστυνό-
μευσης, ανάλογα με τα προβλήματα κάθε περιοχής
και σε συνεργασία με τους θεσμούς της αυτοδιοί-
κησης και την επιστημονική κοινότητα. β) Ουσια-
στικός κοινοβουλευτικός έλεγχος των δραστηριο-
τήτων των αστυνομικών, ώστε να αρθούν οι όποιες
καχυποψίες και κακόβουλες εξωθεσμικές παρεμ-
βάσεις και να τυγχάνει πάντοτε το έργο μας της
αναγνώρισης των συμπολιτών μας, όπως συμβαί-
νει κατά κόρον τα τελευταία έτη. γ) Απεμπλοκή των
αστυνομικών από τους εσωτερικούς αγωνιστικούς
χώρους των γηπέδων, χωρίς αλχημείες και τεχνι-
κές παραμέτρους, προκειμένου να αποφευχθεί η
σύγχυση και η σύγκρουση αρμοδιοτήτων. Ενίσχυ-
ση των αρμοδίων για την εφαρμογή του αθλητικού
νόμου ειδικών αστυνομικών υπηρεσιών, σε όλη
την Ελλάδα, με αντίστοιχα τμήματα, όπως οι υπη-
ρεσίες δίωξης ναρκωτικών. δ) Επαναφορά της κα-
ταργηθείσας διάταξης για τα έσοδα των εισιτηρίων
από τις αθλητικές διοργανώσεις, λόγω της δέσμευ-
σης και εμπλοκής αστυνομικών δυνάμεων εκτός
αγωνιστικών χώρων, αναμορφώνοντας αυτήν, έτσι
ώστε τα σχετικά έσοδα να αποδίδονται σε ειδικό
λογαριασμό του Υπουργείου μας, εκτός προϋπο-
λογισμού, προς ενίσχυση των αστυνομικών με μέ-

σα - εξοπλισμό και κατ› επέκταση για την καλυτέ-
ρευση της αστυνόμευσης και την εμπέδωση αισθή-
ματος ασφαλείας στον πολίτη. 

8. Λογοδοσία της διοίκησης και θέσπιση πειθαρ-
χικών μέτρων σε περιπτώσεις αυθαιρεσίας στελε-
χών αυτής, που έχουν κατά νόμο την κύρια ευθύνη
της τήρησης της νομοθεσίας και των διατάξεων
που διέπουν την υπηρεσία. Υιοθέτηση των αρχών
της σύγχρονης διοίκησης (management) και έμ-
πρακτη εφαρμογή τους με ποιοτικά κριτήρια αξιο-
λόγησης της απόδοσης των αστυνομικών υπηρε-
σιών, αλλά και αναγνώρισης στην πράξη του στά-
τους των αστυνομικών ως εργαζομένων με δικαιώ-
ματα και υποχρεώσεις.

9. Αναβάθμιση του θεσμού του Συνηγόρου του
Αστυνομικού.

10. Αλλαγή και επανεξέταση του δόγματος των
μεταγωγών, κυρίως αυτών που πραγματοποιούνται
εν πλω από και προς την νησιωτική Ελλάδα, με
συνθήκες αξιοπρεπείς για όλους και τήρηση αν-
θρωπίνων-βιολογικών ωραρίων εργασίας.

11. Άμεση κοστολόγηση των μετακινήσεων και
υπολογισμός με σαφείς όρους αυτών, προκειμένου
να παύσουν οι άσκοπες μετακινήσεις που επιβα-
ρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο και τους φορολογού-
μενους πολίτες.

12. Κατάργηση των ειδικών εκλογικών καταλό-
γων κατά την άσκηση του εκλογικού μας δικαιώ-
ματος, για να απαλειφθεί η στοχοποίηση και η άδι-
κη ταύτιση των συναδέλφων μας με συγκεκριμένο
πολιτικό φορέα. 

13. Δημιουργία λεσχών σίτισης σε κεντρικές
Υπηρεσίες και σε όλες τις Διευθύνσεις Αστυνομίας. 

14. Άμεση αντιμετώπιση της προσφυγικής και
μεταναστευτικής κρίσης, ιδίως στους χώρους κρά-
τησης μεταναστών και απεμπλοκή μας από τους
χώρους αυτούς όπου δεν απαιτείται η παρουσία
μας, θωράκιση των συνόρων με σύγχρονα υλικο-
τεχνικά μέσα και αναθεώρηση της συνθήκης «Δου-
βλίνο ΙΙ». 

Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
1. Λαμβάνοντας υπόψη και το διαμορφωμένο

αγωνιστικό μας μέτωπο με τις άλλες Ομοσπονδίες
των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνά-
μεων για κοινή δράση, απαιτούμε την άμεση από-
συρση του νέου ειδικού μισθολογίου
(ν.4472/2017) και την έναρξη διαλόγου από μη-
δενική βάση. Με: α) Αναγνώριση της εργασίας μας
ως επικίνδυνης και τη χορήγηση επιδόματος με
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ήδη κα-
ταβάλλεται στον Δημόσιο Τομέα. Η αστυνόμευση
και η ασφάλεια δεν είναι έννοιες αφηρημένες. Είναι
εργασία επικίνδυνη, που πρέπει να αμείβεται. β)
Πραγματική αμοιβή για την 6η ημέρα εργασίας (πέ-
ραν του πενθημέρου) και θεσμοθέτηση για τις Κυ-
ριακές, εξαιρέσιμες, αργίες, υπερωρίες, μέσω κλα-
δικής σύμβασης. γ) Αναγνώριση της νυκτερινής
μας εργασίας με ωριαία αποζημίωση - αμοιβή μέ-
σω κλαδικής σύμβασης. δ) Επέκταση του μηνιαίου
επιδόματος παραμεθορίου, ύψους 100,00 €, σε
όλες τις παραμεθόριες περιοχές της χώρας. 

2. Αξιοποίηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και των
κοινοτικών κονδυλίων για την αστυνομική εκπαί-
δευση - μετεκπαίδευση, τον υλικοτεχνικό εξοπλι-
σμό (οχήματα, γιλέκα κ.λπ.) και τον εκσυγχρονισμό
των υποδομών της Ελληνικής Αστυνομίας. 

3. Προσαρμογή του τακτικού προϋπολογισμού
του Υπουργείου μας στις πραγματικές ανάγκες των

Ενότητα και αγώνας - τα βασικά μας όπλα για ένα αποτελεσματικό συνδικάτο ένστολων εργαζομένων
στον ευαίσθητο χώρο της δημόσιας τάξης και ασφάλειας της χώρας
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Υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού τους.
Π.Ο.ΑΣ.Υ. 

4. Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως του προεδρικού διατάγματος που αφορά τα
οδοιπορικά των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας
και Ενόπλων Δυνάμεων, με το οποίο θα λαμβάνον-
ται υπόψη οι πραγματικές ανάγκες των Σωμάτων
και θα καταργείται η άνιση και αντισυνταγματική
μεταχείριση μεταξύ των λειτουργών του Κράτους,
τόσο στο ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης, όσο
και στα χιλιόμετρα της εκτός έδρας μετακίνησης.

5. Χορήγηση βαθμολογικών και μισθολογικών
προαγωγών και στους Αστυνομικούς εκείνους που
πέτυχαν στη Σχολή Αστυφυλάκων της σειράς του
έτους 1995, οι οποίοι για λόγους ανωτέρας βίας
(σεισμού στην ευρύτερη περιοχή Γρεβενών - Κο-
ζάνης) εισήχθησαν προς φοίτηση στην Σχολή
Αστυφυλάκων Τ.Δ.Α. Γρεβενών μετά την 19-6-
1995, μέσω της αναδρομικής τους κατάταξης, σε
ημερομηνία όμοια με αυτή των λοιπών συμμετε-
χόντων στον ίδιο διαγωνισμό που εισήχθησαν στα
άλλα Τ.Δ.Α. της χώρας. 

6. Αναδρομική αναπροσαρμογή του μηνιαίου
επιδόματος ειδικών συνθηκών στους συναδέλφους
μας που υπηρετούν στην Ειδική Κατασταλτική Αν-
τιτρομοκρατική Μονάδα, ήτοι από 141,92 € σε
300,00 € μηνιαίως.

7. Διασφάλιση της ελέυθερης μετακίνησης στα
ΜΜΜ, με κονδύλια που θα διατίθενται σε αυτά από
τον Κρατικό Προϋπολογισμό, λαμβάνοντας υπόψη
ότι η Ελληνική Αστυνομία συμβάλλει στην ασφά-
λεια των μεταφορών και άρα δικαιούται αντισταθ-
μιστικό όφελος. 

Γ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 
1. Όχι στην μνημονική σύνδεση του ασφαλιστι-

κού των ένστολων με το προσδόκιμο ζωής. 
2. Κατάργηση του άρθρου 4 του ν.4387/2016

περί υπαγωγής στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης των στρατιωτικών και διατήρηση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ως του αποκλει-
στικού φορέα που θα χορηγεί συντάξεις στους έν-
στολους - λειτουργούς του Δημοσίου.

3. Κατάργηση του απάνθρωπου άρθρου 12
«Σύνταξη λόγω θανάτου» του ν.4387/2016. 

4. Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των νέων
συντάξεων και των παλαιών που θα αναπροσαρ-
μοστούν με βάση τις διατάξεις του ν.4387/2016.
Άμεση κάλυψη των «προσωπικών διαφορών» με
αναπροσαρμογή προς τα επάνω των συντάξεων. 

5. Άμεση κατάργηση των διατάξεων που εντάσ-
σουν τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑ-
ΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑΕΠ. Δυνατότητα διαχείρισης της πε-
ριουσίας του εν λόγω Κλάδου από τους ασφαλισμέ-
νους και κατάργηση των διατάξεων των άρθρων 96
και 97 του ν. 4387/2016 περί παροχών του πρώην
ΕΤΕΑ (νυν ΕΤΕΑΕΠ) που αφορούν τη μείωση των
καταβαλλόμενων συντάξεων και αύξηση των εισφο-
ρών επικουρικής ασφάλισης. 

6. Κατάργηση του υποχρεωτικού ελάχιστου χρό-
νου απόδοσης του εφάπαξ βοηθήματος από τους
Τομείς του Κλάδου Προνοίας του ΤΕΑΠΑΣΑ και χο-
ρήγηση παροχών με τη συνταξιοδότηση ενός εκά-
στου. 

7. Επανεξέταση των τακτικών και έκτακτων
ασφαλιστικών εισφορών, παλαιών και νέων ασφα-
λισμένων, υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων που
χορηγούν βοηθήματα και επικουρικές συντάξεις.

8. Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 2 του
ν.3865/2010 για τους στρατιωτικούς που κατα-
τάσσονται από 1-1-2011 και θεσμοθέτηση όμοι-
ων προϋποθέσεων χορήγησης σύνταξης, καθώς
και αναγνώρισης χρόνων ασφάλισης με τους αν-
τίστοιχους που θεμελιώνουν μέχρι την 31-12-
2010. 

9. Διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος
αναγνώρισης των πραγματικών συντάξιμων ετών
(στρατός, έτη σπουδών, κ.λπ.). 

10. Δικαίωμα πρόσληψης, κατόπιν αιτήσεως,
στο Υπουργείο μας, ανεξαρτήτως ύπαρξης κενής
οργανικής θέσης, των μελών οικογενείας αστυνο-

μικού, ο οποίος τυγχάνει ανίκανος σε ποσοστό
άνω του 67%, συνεπεία της εκτέλεσης διατεταγμέ-
νης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. 

11. Επέκταση και στους στρατιωτικούς δημοσί-
ους υπαλλήλους (στελέχη Σωμάτων Ασφαλείας και
Ενόπλων Δυνάμεων) της δυνατότητας αναγνώρι-
σης ως συντάξιμου του χρόνου για τα τέκνα και
του ελάχιστου χρόνου φοίτησης στις μέσες επαγ-
γελματικές σχολές, όπως δόθηκε στους πολιτικούς
δημοσίους υπαλλήλους, αποκλειστικά και μόνο για
όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά
την 1-1-2011. Με την προαναφερόμενη επέκταση
αίρεται μια μακροχρόνια ανισότητα σε βάρος κυ-
ρίως των γυναικών αστυνομικών υπαλλήλων, που
εισήχθησαν στο Σώμα έως την 31-12-1992, δί-
νοντάς τους το δικαίωμα εξαγοράς χρόνου λόγω
τέκνων, με βάση το ν.3865/2010, υπό τους ίδι-
ους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τις
γυναίκες υπαλλήλους του δημόσιου τομέα. 

12. Τροποποίηση των διατάξεων του
ν.3865/2010 που αφορούν τον χρόνο θεμελίω-
σης συνταξιοδοτικού δικαιώματος παλαιών και νέ-
ων ασφαλισμένων μετά την 1-1-2015, με προ-
σαύξηση του χρόνου παραμονής κατά έτος και μέ-
χρι να συμπληρώσουν 40 έτη. 

13. Την αναπλήρωση και κάλυψη της διαφοράς
που επήλθε στα αποθεματικά των ασφαλιστικών &
μετοχικών Ταμείων μας από το «κούρεμα» και την
ανταλλαγή των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου
το έτος 2012, από τίτλους του Ευρωπαϊκού Ταμεί-
ου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

14. Καμία περαιτέρω περικοπή του μερίσματος
και του ΒΟΕΑ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, κα-
θώς και αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλει-
ψης ρευστότητας, χωρίς περαιτέρω εξωτερικό δα-
νεισμό, αλλά με επέκταση του χρόνου αποπληρω-
μής του χρέους από το Υπουργείο Οικονομικών.
Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου.
Κατάργηση του άρθρου 27 του ν.1911/1990 και
συμμετοχή, τόσο στο Δ.Σ. όσο και στις διευθυντι-
κές – νευραλγικές θέσεις του Ταμείου, κατά 50%,
εκπροσώπων και υπαλλήλων προερχόμενων από
το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. 

15. Διασφάλιση του αποθεματικού κεφαλαίου
του ειδικού (ερανικού) λογαριασμού αλληλοβοή-
θειας του Ιδρύματος «Εξοχές της Ελληνικής Αστυ-
νομίας» με κατάργηση της εξαναγκαστικής υπο-
χρέωσης κατάθεσης αυτών, στο κοινό κεφάλαιο
ασφαλιστικών Ταμείων της Τράπεζας της Ελλάδας
και την αναπλήρωση των απωλειών που υπέστη με
τη χρηματοδότηση του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Επανεξέταση των παροχών του, με στόχο τον εμ-
πλουτισμό των περιπτώσεων που χορηγούνται ενι-
σχύσεις και την αύξηση των καταβαλλόμενων πο-
σών με βάση τις πραγματικές ανάγκες. 

16. Λειτουργία ενιαίου Κλάδου Υγείας για όλο
το αστυνομικό προσωπικό στο ΤΕΑΠΑΣΑ και άμεση
υπογραφή από την Υπουργό του λιμνάζοντος από
το Φθινόπωρο του 2018 σχεδίου Υπουργικής Από-
φασης για την ένταξη στον Κλάδο Υγείας, σε βά-
θος δεκαετίας, των Αστυνομικών που είναι ασφα-
λισμένοι στα Ταμεία της τέως Ε.Χ. και τον εμπλου-
τισμό – αύξηση των παροχών του. 

17. Εξομοίωση των συναδέλφων που πέτυχαν
στο διαγωνισμό του 1989 και προσελήφθησαν το
1994, με τους υπόλοιπους της ίδιας σειράς, οι
οποίοι κατετάγησαν το έτος 1989, με την καταβολή
των ασφαλιστικών εισφορών του ασφαλισμένου
(6,67%) και όχι του συνόλου (20,00%). 

18. Αναπροσαρμογή της κατώτατης σύνταξης
στα 500,00 € με δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης
και επαναφορά του ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυνταξιού-
χους, με πραγματικά και όχι τεκμαρτά κριτήρια. 

Δ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
1. Επαναφορά του αφορολόγητου στα

12.000,00 € για μισθωτούς & συνταξιούχους και
καθορισμός νέας φορολογικής κλίμακας με πρό-
σθετα κλιμάκια. Άμεση κατάργηση του άρθρου 10
του ν.4472/2017 που αφορά την περαιτέρω μεί-
ωση του αφορολόγητου από την 1-1-2020. 

2. Επαναφορά όλων των φοροαπαλλαγών που
καταργήθηκαν, όπως οι τόκοι στεγαστικών δανεί-
ων, οι ιατρικές αποδείξεις, κ.λπ. 

3. Αναπροσαρμογή στα 20.000,00 € από τα
12.000,00 € του ετήσιου εισοδήματος που ισχύει
σήμερα, βάσει του οποίου παρακρατείται η ειδική
εισφορά αλληλεγγύης, για την καταπολέμηση της
ανεργίας που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του άρ-
θρου 35 του ν.3986/2011, κατά ποσοστό 1%
υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. 

Ε) ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Ως αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινω-

νίας που έχουμε πληγεί κι εμείς βαρύτατα από τα
Μνημόνια και τους ισχύοντες για πολλά ακόμα έτη
εφαρμοστικούς τους νόμους, αγωνιζόμαστε για την
κατάργηση κάθε αντικοινωνικής διάταξης και ρύθ-
μισης που προσβάλλει τον εργαζόμενο ως άνθρω-
πο και τον πολίτη ως κοινωνικό ον. 

Η δικτατορία των στατιστικών και των οικονο-
μικών δεικτών δεν μπορεί να συνεχιστούν με θύμα
τον άνθρωπο και την κοινωνία. Απαιτούμε από
τους κυβερνώντες να εφαρμόσουν πολιτικές υπέρ
της ενίσχυσης της εργασίας, της κοινωνικής προ-
στασίας και των δομών του κοινωνικού κράτους
παράλληλα με την ενδυνάμωση του Οργανισμού
της Ελληνικής Αστυνομίας και όλων των αρχών
ασφαλείας του τόπου, χωρίς να εξαιρούμε τις δο-
μές απονομής δικαιοσύνης, ως βασικής ασπίδας
απέναντι στην ολοένα αυξανόμενη ανομία και εγ-
κληματικότητα. Απαιτούμε από τους κυβερνόντες
να διασφαλίσουν την κοινωνική δικαιοσύνη και
ανάπτυξη του τόπου, χωρίς διακρίσεις και αποκλει-
σμούς, έτσι ώστε και η Ελληνική Αστυνομία να

μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα στις υποχρε-
ώσεις της, χωρίς αμφισβητήσεις και στοχοποιήσεις.
Οι δε εργαζόμενοι σε αυτήν να μπορούν να απο-
λαμβάνουν των δικαιωμάτων τους ως πραγματικοί
ένστολοι πολίτες που θα χαίρουν του σεβασμού
των πολιτών και προφανώς της ίδιας της αστυνο-
μικής διοίκησης που σήμερα λειτουργεί αυταρχικά
και καταπιεστικά, δέσμια και η ίδια ενός αναχρο-
νιστικού καθεστώτος που έπρεπε προ πολλού να
έχει καταργηθεί.

ΣΤ) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Τιμώντας την 30η επέτειο από την ίδρυση της

Π.Ο.ΑΣ.Υ. οφείλουμε τον οφειλόμενο σεβασμό σε
όλους όσοι πρωτοστάτησαν στην ίδρυση και την
εδραίωση των συνδικαλιστικών σωματείων στην
Ελληνική Αστυνομία. Διδασκόμενοι από τις επιτυ-
χίες και τα λάθη τους διαβεβαιώνουμε τις νέες γε-
νιές των Ελλήνων Αστυνομικών ότι θα συνεχίσουμε
να τηρούμε με ευλάβεια τις καταστατικές αρχές της
Ομοσπονδίας και να προαγάγουμε τη συνδικαλι-
στική ιδέα σε νέα επίπεδα συμμετοχικής αγωνιστι-
κής δράσης τόσο εντός του Σώματος της Ελληνικής
Αστυνομίας όσο και σε αγαστή συνεργασία με τις
αδελφές συνδικαλιστικές οργανώσεις του Πυρο-
σβεστικού Σώματος, του Λιμενικού Σώματος, των
Ομοσπονδίας των αποστράτων συναδέλφων μας,
της ΠΟΜΕΝΣ και κάθε άλλης συλλογικής εκπρο-
σώπησης εργαζομένων στο δημόσιο και τον ιδιω-
τικό τομέα της οικονομίας που μπορεί να αποτελεί
εν δυνάμει σύμμαχό μας σε έναν δύσκολο αν και
ωραίο αγώνα για το κοινό καλό, για το συνάδελφο,
για την κοινωνία, για την πατρίδα μας. 

Μας ενώνουν πολλά και τίποτα δεν μας χωρίζει!
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Τον Διοικητικό Απολογισμό του Διοικητικού
Συμβουλίου παρουσίασε στους συνέδρους ο
Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας κ. Γε-

ώργιος Παπατσίμπας, τονίζοντας ότι αναλυτική
αποτύπωση των ενεργειών και των πρωτοβουλιών
υπάρχει στην ειδική έκδοση που έχει διανεμηθεί σε
όλους.

Όπως, τόνισε, έχει παρέλθει ένας χρόνος από το
28ο συνέδριο της Ομοσπονδίας, που πραγματο-
ποιήσαμε στις 8 Μαρτίου 2018, στην Ερέτρια, και
έκτοτε, ως Δ.Σ., έχουμε να παρουσιάσουμε ένα
πλούσιο απολογισμό, με βάση και τις αποφάσεις
που πήραμε σε αυτό με πνεύμα ενότητας και συ-
ναδελφικής αλληλεγγύης.

Στο μεσοδιάστημα, ως Δ.Σ., συνεδριάσαμε στις
προβλεπόμενες τακτές προθεσμίες και μάλιστα
πρόσφατα, είχαμε και τη συνεδρίαση στην Κέρκυρα
για το γνωστό πρόβλημα στη Λευκίμμη, όπου μετά
από δικές μας πιέσεις η ηγεσία αναγκάστηκε να
αναθεωρήσει τα αστυνομικά μέτρα που λάμβανε.

Καθορίσαμε τις προτεραιότητας σύμφωνα με το
ψήφισμα του συνεδρίου. Αιχμή του αγώνα οι πε-
ρικοπές δαπανών της Ελληνικής Αστυνομίας, η
μείωση μισθών και συντάξεων, η απαξίωση του
αστυνομικού λειτουργήματος και οι συνεχιζόμενες
δολοφονικές επιθέσεις εναντίον αστυνομικών, η
υπηρεσιακή καθημερινότητα του αστυνομικού και
τα συναφή προβλήματά του, η τήρηση των κανό-
νων υγιεινής και ασφάλειας και λοιπά. 

Η λειτουργία της Ομοσπονδίας κατά γενική ομο-
λογία συνέχισε και αυτή τη συνδικαλιστική χρονιά
να είναι αδιάλειπτη. Οι συνεδριάσεις των συνδικα-
λιστικών μας οργάνων είναι υποδειγματικές, κα-
ταδεικνύοντας τη δημοκρατική, συλλογική λειτουρ-
γία της Ομοσπονδίας. 

Ο πρόεδρος, πολλά μέλη της ΕΓ ανταποκρινό-
μαστε στα αιτήματα των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων
και προσπαθούμε να είμαστε άμεσοι και αποτελε-
σματικοί στις ενέργειές μας είτε με τις επισκέψεις
στις έδρες των Ενώσεων είτε μέσω της συνεργα-
σίας και των συναντήσεών μας με την ηγεσία στη
συνέχεια. Οι συνάδελφοι έχουν μεγάλες απαιτήσεις
από το συνδικάτο, γιατί έχει περάσει από παλιά μια
λανθασμένη εντύπωση μεταξύ των μελών μας, ότι
η Π.Ο.ΑΣ.Υ. μπορεί να τα κάνει όλα. Αυτό δεν είναι
αλήθεια διότι όπως ξέρετε, τις αποφάσεις και τις
υπογραφές άλλοι τις βάζουν. Η Ομοσπονδία, επο-
μένως, δεν μπορεί να επηρεάζεται από την προπα-
γάνδα των πολιτικών κομμάτων και να καθορίζει
την τακτική της με βάση τις κομματικές σκοπιμό-
τητες. Οφείλει να χαράζει πορεία με βάση τις ανάγ-
κες των μελών μας και με μοναδικό γνώμονα τις
αποφάσεις των οργάνων της.

Ως συνδικάτο, λειτουργώντας δημοκρατικά
έχουμε όλη τη διάθεση και τη δυνατότητα να διεκ-
δικήσουμε τα δίκαια οικονομικά και θεσμικά μας
αιτήματα. Από το προηγούμενο συνέδριο δεν έχου-
με σταματήσει να εκφράζουμε την ανησυχία μας
για τις επιθέσεις εναντίον συναδέλφων μας, που
οδηγούν σε τραυματισμούς και στη στοχοποίηση
της αστυνομίας. Δυστυχώς, το 29ο συνέδριο διε-
ξάγεται πάλι σε φορτισμένο κλίμα, έχοντας αφήσει
πίσω μας τόσα και τόσα απαράδεκτα γεγονότα, δο-
λοφονικές επιθέσεις εναντίον συναδέλφων μας σε
αστυνομικά τμήματα και περιπολίες, αλλά και τα
όσα απαράδεκτα συνέβησαν τον Ιανουάριο στο
Κοινοβούλιο με αφορμή το συλλαλητήριο για τη
Μακεδονία.

Διαρκής αγωνία μας ήταν να μη θρηνήσουμε

συνάδελφο σε αυτές τις επιθέσεις, ενώ εκφράσαμε
σε κάθε περίπτωση τραυματισμού τη δικαστική
συμπαράσταση και την αλληλεγγύη στους συνα-
δέλφους μας. Προβήκαμε σε σύσκεψη εργασίας με
τα πολιτικά κόμματα στα γραφεία μας και θέσαμε
και πάλι το ζήτημα του διακομματικού ελέγχου της
αστυνομίας ώστε να μην αποτελεί αυτή πεδίο κομ-
ματικών αντιπαραθέσεων.

Κερασάκι στην τούρτα, η πρόταση για την τρο-
ποποίηση του άρθρου του Π.Κ. για τις μολότοφ,
που από μόνη της είναι σκανδαλώδης, αλλά και η
ανεκδιήγητη δήλωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ
Γιώργου Κυρίτση που δήλωσε: «Δεν ξέρω αν οι
μολότοφ πρέπει να είναι κακούργημα ή πλημμέλη-
μα, δεν θυμάμαι όμως να έχει σκοτωθεί κανείς από
μολότοφ ή κάτι αντίστοιχο».

Πρόκειται για την πιο κυνική δήλωση που έχει
εκστομίσει βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου,
χαρακτηριστική του ανθρώπου που την εκστόμισε
αλλά και ενός μεγάλου μέρους της κοινής γνώμης,
που δεν αντιλαμβάνεται το ρόλο της αστυνομίας
πολλώ δε μάλλον το βαθμό της επικινδυνότητας
του αστυνομικού λειτουργήματος.

Ο ίδιος βέβαια αναγκάστηκε να αναγνωρίσει το
λάθος του μετά την κατακραυγή που προκάλεσε,
αλλά επαναλαμβάνει εμείς από την πλευρά μας
έχουμε να αντιπαλέψουμε μια νοοτροπία που είναι
βαθιά ριζωμένη στην ελληνική κοινωνία. Το ότι μας
αποκαλούν «μπάτσους», πολιτικοί, δημοσιογράφοι,
άλλοι δημόσιοι παράγοντες και δεν ιδρώνει το αφτί
κανενός, είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό δείγμα
της αντιαστυνομικής νοοτροπίας και των αισθημά-

των που τρέφει απέναντί μας μια μεγάλη μερίδα
της κοινωνίας.

Μπορεί οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν μεγάλη
αποδοχή σε σχέση με άλλους κρατικούς φορείς και
θεσμούς του πολιτεύματος, η αλήθεια όμως είναι
ότι οι συμπολίτες μας σε γενικές γραμμές δεν διά-
κεινται από μια φιλοαστυνομική διάθεση. Την
αστυνομία ο καθένας γενικά τη θέλει για τον άλλον
και αν πιαστεί και ο ίδιος παραβάτης, τότε αρχίζει
τις δικαιολογίες και τις υπεκφυγές. 

Δεν μπορώ όμως να μη στηλιτεύσω και τη δή-
λωση της υποψήφιας του ΣΥΡΙΖΑ για την ευρω-
βουλή, της Μυρσίνης Λοΐζου, που ούτε λίγο ούτε
πολύ ζήτησε από τα θύματα της 17 Νοέμβρη να ζη-
τήσουν συγγνώμη. Και αυτή στη συνέχεια μίλησε
για γλωσσικό ατόπημα, αλλά με τη δήλωσή της,
δεν παύει να αποκαλύπτει το πνεύμα που διαπνέει
τις δηλώσεις ορισμένων στελεχών της αριστεράς
και ότι ζούμε σε μια εποχή ακραίων διχαστικών δη-
λώσεων και συμπεριφορών.

Όλα αυτά βεβαίως ενόχλησαν και το αποτέλε-
σμα το γνωρίζουμε. Βρεθήκαμε κατηγορούμενοι.
Μετά από πολλά χρόνια, έξι συνάδελφοί μας κλή-
θηκαν σε απολογία γιατί βγήκαν δημόσια και εγ-
κάλεσαν τη διοίκηση ότι δεν προστατεύει τους μά-
χιμους αστυνομικούς όταν προπηλακίζονται και
λοιδορούνται ακόμα και μέσα στις δικαστικές αί-
θουσες. Το αρχηγείο, δυστυχώς, αντί να ελέγξει τη
διοίκηση για τις αυθαιρεσίες και τις δικές της πα-
ρανομίες, αναζητά εξιλαστήρια θύματα ανάμεσα
στους υφισταμένους της και επιδίδεται σε μια επι-
χείρηση φίμωσης της ελεύθερης συνδικαλιστικής

έκφρασης των αστυνομικών. 
Ειδικά αυτό το κεφάλαιο των αυθαιρεσιών της

διοίκησης, μας απασχολεί διαρκώς με αφορμή διά-
φορες αποφάσεις, όπως αυτές για τις αποσπάσεις
στις πρεσβείες, τη διαρροή του πορίσματος της ΕΔΕ
για την υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλου, που υπο-
βάλλαμε και μηνυτήρια αναφορά και άλλα θέματα
εσωτερικής λειτουργίας της αστυνομίας. Θα σας
παρουσιάσω στη συνέχεια κωδικοποιημένες τις
βασικές μας δράσεις.

Οι βασικές μας αγωνιστικές δράσεις
Στο διάστημα από το προηγούμενο συνέδριο

αγωνιστήκαμε και είχαμε τα γνωστά αποτελέσματα
όσον αφορά στις αποφάσεις του ΣτΕ για την επι-
στροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων, πιέσα-
με για ένα δίκαιο μισθολόγιο, πετύχαμε σε μνημο-
νιακή περίοδο την έκδοση της εγκυκλίου για τη
μάχιμη πενταετία, την αποτροπή των μειώσεων στα
μερίσματα του ΜΤΣ, τη μη μείωση των συντάξεων
από 1/1/2019, την επίλυση του προβλήματος που
είχε ανακύψει με την εκπαίδευση-αποζημίωση των
δοκίμων, την κατοχύρωση των δωρεάν μετακινή-
σεων με τα ΜΜΜ και άλλα.

Στον οικονομικό τομέα, ειδικότερα, βασική μας
επιδίωξη ήταν και είναι η αποκατάσταση των αδι-
κιών των πρώτων μνημονίων. Είναι γνωστός σε
όλους ο αγώνας μας για την ανατροπή των μνη-
μονιακών νόμων. Είμαστε ο μόνος κλάδος που πε-
τύχαμε αυτήν την ανατροπή και που μπορούμε με
βάση αυτό το κεκτημένο να διεκδικούμε καλύτε-
ρους μισθούς έως ότου πετύχουμε αυτά που διεκ-
δικήσαμε από την αρχή, δηλαδή επιστροφή μισθών
στα επίπεδα του 2012. 

Το Σεπτέμβριο, ενόψει των κυβερνητικών εξαγ-
γελιών, με αφορμή τα εγκαίνια της 83ης Διεθνούς
Έκθεσης Θεσσαλονίκης μαζί με τις άλλες Ομο-
σπονδίες, διαμαρτυρηθήκαμε ξανά στη Θεσσαλο-
νίκη γιατί η κυβέρνηση συνεχίζει να μην εξαιρεί
από τις μνημινιακές περικοπές τις λειτουργικές δα-
πάνες των Σωμάτων Ασφαλείας. Τονίσαμε ότι η
συμμόρφωση στις αποφάσεις του ΣτΕ είναι υπο-
χρέωση της πολιτείας και η αποκατάσταση των μι-
σθών δεν είναι δώρο ούτε χάρη. 

Παράλληλα, προβήκαμε στην κατάρτιση φακέλου
που σχετίζεται με την επικινδυνότητα του επαγγέλ-
ματος.

Θετικός ο Διοικητικός Απολογισμός
της Ομοσπονδίας

Στο πλούσιο έργο του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας 
κ. Γεώργιος Παπατσίμπας, καλώντας τους συνέδρους να υπερψηφίσουν το Διοικητικό Απολογισμό
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Για τις υπόλοιπες διεκδικήσεις, θα αναφερθεί ο
αντιπρόεδρος οικονομικών και ο νομικός μας σύμ-
βουλος.

Το ΤΕΑΠΑΣΑ ήταν επίσης ψηλά στις προτεραι-
ότητές μας. Βρεθήκαμε στο πλευρό των μελών του
Συλλόγου Συζύγων Θανόντων «ΑΞ.Ι.Α.», που ιδρύ-
θηκε με βασικό στόχο τον αγώνα για την κατάρ-
γηση του απάνθρωπου άρθρου 12 του ν.
4387/2016. 

Για τον Ειδικό Λογαριασμό του ν.826/78, δώ-
σαμε μάχη και αποτρέψαμε την προωθούμενη κα-
τάργησή του. 

Συζητήθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων η προσφυγή της Ομοσπονδίας
για το γνωστό «κούρεμα» (PSI) του Λογαριασμού
του Ιδρύματος Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας, κατά
17,7 εκατ. ευρώ, το 2011. 

Πετύχαμε την επέκταση του Κλάδου Υγείας
στους ασφαλισμένους στα Ταμεία της τέως Ε.Χ.

Θέλω επίσης να προσθέσω ότι στον τομέα αυτό,
μας απασχόλησαν η κάλυψη των οδοιπορικών
εξόδων όσων μετακινούνται στα σύνορα και αλλού
για την παράνομη μετανάστευση, η διαταγή του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, που αναφέ-
ρεται στους δικαιούχους του επιδόματος παραμε-
θορίου, ύψους 100,00 € μηνιαίως, αλλά και η
επέκταση του επιδόματος σε άλλους νομούς.

Διαμαρτυρηθήκαμε για την μη χορήγηση του
επιδόματος των Ε.Κ.Α.Μ. και ζητήσαμε να συνεχι-
στεί η χορήγησή του στην πιο μάχιμη υπηρεσία της
ΕΛ.ΑΣ. με αντικείμενο ιδιαίτερα απαιτητικό και εξει-
δικευμένο, που έχει την καθολική αποδοχή της ελ-
ληνικής κοινωνίας.

Επίσης, κάναμε αγώνα για το θέμα της ελεύθερης
μετακίνησης των αστυνομικών με τα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς, όπου μας διαβεβαίωσαν ότι έχει δοθεί
εντολή να περνάνε ελεύθερα οι συνάδελφοι της Ατ-
τικής από τις ειδικές πύλες έως ότου εκδοθούν
25.000 κάρτες απεριορίστων διαδρομών.

Διεκδικήσαμε την έκδοση προεδρικών διαταγ-
μάτων – εγκυκλίων για τα οδοιπορικά έξοδα, απο-
τρέψαμε την απαράδεκτη τροπολογία που αφορά
περικοπές στα μερίσματα του ΜΤΣ.

Να θυμίσω επίσης την τροπολογία για το διπλα-
σιασμό των ημερών μετακίνησης των Δόκιμων
Αστυφυλάκων κατά 10 ημέρες κατά την πρακτική
τους εκπαίδευση.

Στο θεσμικό πλαίσιο των αιτημάτων μας, κατα-
γράφουμε τελικά την απροθυμία των πολιτικών

κομμάτων να προβούν στην αναθεώρηση του άρ-
θρου 23 με στόχο την επέκταση του δικαιώματος
της απεργίας και στα Σώματα Ασφαλείας.

Αντιθέτως είχαμε την κατάργηση του κωλύματος
της εντοπιότητας ενώ υποβάλλαμε στο αρχηγείο
όλες τις προτάσεις των Ενώσεων για θεσμικές αλ-
λαγές και βελτιώσεις θεμάτων που αφορούν το
αστυνομικό προσωπικό και τον εκσυγχρονισμό των
Υπηρεσιών του Σώματος. 

Διεκδικούμε την επαναφορά των 6.700 κενών
οργανικών θέσεων που καταργήθηκαν επί Δένδια
και τη σταδιακή κάλυψή τους. Επίσης, την τροπο-
ποίηση της διάταξης του Π.Δ. περί μεταθέσεων έτσι
ώστε οι νεοεξερχόμενοι από τις Αστυνομικές Σχο-
λές, νέοι αστυνομικοί, να τοποθετούνται και στη
Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής κα-
θώς και στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων
Αττικής.

Στον τομέα της εκπαίδευσης είναι γνωστή η πίε-
ση που ασκήσαμε και στον Υπουργό Παιδείας για
την αναβάθμιση και αναγνώριση των σπουδών της
Αστυνομικής Ακαδημίας. 

Επίσης, μας απασχόλησε ιδιαίτερα και η αποδέ-
σμευση των αστυνομικών από τα γήπεδα. Πραγ-
ματοποιήθηκε ειδική ημερίδα των ενώσεων της Ατ-
τικής υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας και εν συ-
νεχεία συνάντηση με Υφυπουργό Αθλητισμού και
πιέζουμε να μη χαθεί η ευκαιρία που υπάρχει τώρα
αφού η κυβέρνηση προωθεί σχετικές νομοθετικές
ρυθμίσεις.

Ένα θέμα που μας έκανε να σημάνουμε συνα-
γερμό ήταν επίσης το σχέδιο νόμου του Υπουργεί-
ου Δικαιοσύνης για την ίδρυση «Δικαστικής Αστυ-
νομίας». Τοποθετηθήκαμε έγκαιρα και τελούμε εν
αναμονή εξελίξεων.

Τέλος, αναφέρθηκε στις εξωστρεφείς - κοινω-
νικές δράσεις της Ομοσπονδίας (παρέμβασή μας
με αφορμή τις απαράδεκτες επιθέσεις, προπηλα-
κισμούς και λοιδορίες των συναδέλφων μας, κατά
τη διάρκεια μέτρων τάξης, έξω από συμβολαι-
ογραφικά γραφεία, επισκεφθήκαμε με κλιμάκιο
της EUROCOP το Κέντρο Υποδοχής & Ταυτοποί-
ησης της Μόριας και της Χίου ενώ η Ομοσπονδία
έκανε αυτοψία και στο ΠΡΟΚΕΚΑ της Κορίνθου,
καθιέρωση Ημέρας μνήμης Πεσόντων αστυνομι-
κών, συμπαράσταση στα θύματα της φονικής πυρ-
καγιάς στο Μάτι, συνάντησή μας με τον Μακαριό-
τατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.
Ιερώνυμο κ.λπ.). 

Πλεονασματικός
ο οικονομικός
απολογισμός

Τον Οικονομικό Απολογισμό και τον Προ-
ϋπολογισμό για το επόμενο συνδικαλιστι-
κό έτος, παρουσίασε αναλυτικά ο Ταμίας

της Ομοσπονδίας κ. Γιώργος Κουλιάκης, ο
οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στην βαρύτητα που
έδωσε το ΔΣ όσον αφορά την αποτελεσματική
διαχείριση των μοναδικών εσόδων της Ομο-
σπονδίας, όπως αυτά προκύπτουν από τις συν-
δρομές των μελών των Πρωτοβαθμίων Οργανώ-
σεων. Τόνισε δε ότι επετεύχθη ο στόχος του σε-
βασμού και του τελευταίου ευρώ που εισέρχεται
στο Ταμείο της Ομοσπονδίας, με αποτέλεσμα και
ο φετινός απολογισμός να είναι πλεονασματικός

περίπου κατά 150.000 ευρώ, πλέον των όσων
είχαν αποταμιευθεί κατά το προηγούμενο συνέ-
δριο, ήτοι συνολικό ποσό 1.152.628,93 ευρώ.

Το Πρακτικό της Εξελεγκτικής Επιτροπής και
τις εκθέσεις των Ορκωτών λογιστών, ανέγνωσε
ο πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής κ. Αλέ-
ξανδρος Καλευράς, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων
ότι διαπιστώθηκε ομόφωνα η ορθή διαχείριση
της Π.Ο.ΑΣ.Υ., αν και το μέλος της κ. Γ. Τσαπά-
ρας εξέφρασε την επιφύλαξή του για την έγκριση
τριών δαπανών, καίτοι έχουν αποτυπωθεί στο
προσχέδιο της έκθεσης των ορκωτών λογιστών
και έχουν εγκριθεί κανονικώς από το ΔΣ.

Οικονομικός προϋπολογισμός
Π.Ο.ΑΣ.Υ. 2019 - 2020

(από 05/02/2019 έως 04/02/2020)

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                       ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

1     ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΡΞΕΩΣ                                                                                1.152.628,93

2     ΤΑΚΤΙΚΕΣ & ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                                                                2.600.000,00

3     ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ                                                                                    4.000,00

4     ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ EUROCOP                                                                                                     1.000,00

5     ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΔΩΡΕΕΣ                                                                               9.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ                                                                  3.766.628,93

1     ΓΡΑΦΙΚΑ, ΧΑΡΤΙΚΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Κ.ΛΠ.                                         38.000,00

2     ΔΑΠΑΝΕΣ & ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ                                                      400.000,00

3     ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΕΣ Κ.ΛΠ.                                                  90.000,00

4     ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Α' ΒΑΘΜΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ                      1.740.000,00

5     ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ EUROCOP & ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ          45.000,00

6     ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ. & Α' ΒΑΘΜΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ & 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ                                                                                               150.000,00

7     ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - ΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ Π.Ο.ΑΣ.Υ. & Α' ΒΑΘΜΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ                  250.000,00

8     ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ              15.000,00

9     ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ, ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ & ΔΩΡΕΕΣ                                                                  40.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ-ΠΛΗΡΩΜΩΝ                                                                   2.768,000,00

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΗΞΕΩΣ                                                                                             998.628,93

Οικονομικός απολογισμός
Π.Ο.ΑΣ.Υ. 2018 - 2019

(από 02/02/2018 έως 04/02/2019)

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                           ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

1     ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΡΞΕΩΣ                                                                                1.079.718,36

2     ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                                                                                   2.289.602,20

3     ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ                                                                                     4.881,54

4     ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ EUROCOP                                                                                                     1.942,00

5     ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ & Α ΒΑΘΜΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ                                                                0,00

6     ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΜΕΛΩΝ- 
ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ                                                                                                      0,00

7     ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ                                                                                                        11.020,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ                                                                  3.387.164,10

1     ΓΡΑΦΙΚΑ, ΧΑΡΤΙΚΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & 
ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ & ΠΑΓΙΑ                                                                                         25.985,47

2     ΔΑΠΑΝΕΣ & ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ, ΜΕΛΩΝ ΕΓ, ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ, 
ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ Κ.ΛΠ. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ                                       299.701,03

3     ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ, 
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ          73.870,17

4     ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Α' ΒΑΘΜΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ & 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ Α' ΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΔΡΑΣΕΩΝ - ΓΣ                               1.447.216,95

5     ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ EUROCOP & ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ          34.769,48

6     ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ. & Α' ΒΑΘΜΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ & 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Π.Ο.ΑΣ.Υ., ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ Κ.ΛΠ.                                 140.964,52

7     ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - ΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ Π.Ο.ΑΣ.Υ. & Α’ ΒΑΘΜΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ                  175.811,45

8     ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ              10.809,25

9     ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ, ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ & ΔΩΡΕΕΣ                                                                  25.406,85

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ-ΠΛΗΡΩΜΩΝ                                                                   2.234.535,17

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΗΞΕΩΣ                                                                                           1.152.628,93
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Οοικονομολόγος Γιώργος Ρωμανιάς, ένας
από τους πρώτους δικηγόρους που στήρι-
ξαν το θεσμό του συνδικαλισμού των αστυ-

νομικών, μιλώντας στο 29ο συνέδριο τόνισε ότι
βρέθηκε επί 30 χρόνια στο πλευρό όσων έδωσαν
τιτάνιους αγώνες και κυρίως όταν η πολιτεία δεν
ήθελε να έχει ο αστυνομικός φωνή. Τόνισε επίσης
ότι επιτελέστηκε έργο τεράστιο τόσο τότε, τα δύ-
σκολα χρόνια των διώξεων όσο και τα τελευταία
χρόνια των Μνημονίων. Στάθηκε δε ιδιαίτερα στη
διαμαρτυρία μας στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ όταν ψη-
φιζόταν ο νόμος 4387, που είχε ως αποτέλεσμα και

τη διάσωση του ασφα-
λιστικού με τη διατήρη-
ση της κρίσιμης φρά-
σης «ένεκα της υπηρε-
σίας και ένεκα ταύτης».
Ο κ. Ρωμανιάς παρου-
σίασε τις θέσεις του για
την προοπτική του
ασφαλιστικού –συντα-
ξιοδοτικού συστήματος

στη χώρα μας, αναφέροντας συνοπτικά τρεις πα-
ραδοχές. Α) ότι από 1/1/2019 όσοι συνταξιοδο-

τούνται, φεύγουν χωρίς την «προσωπική διαφορά,
Β) από 1/1/2019 έχουμε πλέον τετελεσμένα χω-
ρίς ωστόσο να γνωρίζουμε πώς διαμορφώνονται οι
συντάξεις λόγω απόκρυψης των εκκαθαριστικών
σημειωμάτων και Γ) το στοίχημα της κοινωνικής
ασφάλισης εξακολουθεί να είναι μετέωρο διότι δεν
υπάρχει καμιά εγγύηση για τη βιωσιμότητά του στο
μέλλον. Εκείνο που προέχει επομένως είναι η εφαρ-
μογή της Διεθνούς Σύμβασης 102/1952 που ρητά
αναφέρει ότι οποιαδήποτε ρύθμιση πρέπει να οδηγεί
στη διατήρηση του επιπέδου διαβίωσης των συντα-
ξιούχων. Για να επιτευχθεί αυτό στη χώρα μας και

να κατοχυρωθεί και η βιωσιμότητα του συστήματος
πρέπει α) να αποκλεισθεί η ανάμιξη των δανειστών
όπως προβλέπεται και από το ευρωπαϊκό δίκαιο, β)
να παραμείνουν οι εισφορές και τα αποθεματικά
των ταμείων και γ) να γίνει αναλογιστή μελέτη για
τα 30-40 επόμενα χρόνια που να εξασφαλίζει συ-
νεχή ροή των παροχών με δυο παραδοχές, πρώτον,
να προβλέπει τη σταδιακή επιστροφή της περιου-
σίας των ταμείων που απομειώθηκε το 2010 με το
γνωστό PSI και δεύτερον, να κατοχυρώνει το επί-
πεδο διαβίωσης του συνταξιούχου, τουλάχιστον στο
επίπεδο που θα έχει κατά τη συνταξιοδότησή του.

Μακροπρόθεσμη μελέτη για τη βιωσιμότητα 
του συνταξιοδοτικού συστήματος

Οπανεπιστημιακός κ. Αλέξης Μητρόπουλος
μίλησε στους συνέδρους με την συμπυ-
κνωμένη εμπειρία των 30 χρόνων από τη

δημιουργία των πρώτων Σωματείων, έχοντας ο
ίδιος όπως είπε, «παρακολουθήσει την πορεία του
Συνδικαλισμού στην Αστυνομία από τις δύσκολες
απαρχές του και γενικότερα στα Σώματα Ασφαλείας
(Λιμενικό, Πυροσβεστικό Σώμα, αλλά και στο Στρα-
τό) και συλλειτούργησα παντοιοτρόπως με πολλούς
πρωτοπόρους συνδικαλιστές, αλλά και με άλλους
νομικούς και πολιτικούς ακτιβιστές, ώστε να ψη-
φιστεί επιτέλους ο ν. 2265/1994, επί πρωθυ-
πουργίας Ανδρέα Παπανδρέου και υπουργίας Στέ-
λιου Παπαθεμελή. 

Γι’ αυτό αξίζει τιμή σε όσους πρωτοστάτησαν,
αγωνίστηκαν, διώχθηκαν, ακόμη δε και αποτάχθη-
καν από το Σώμα (με διάφορες κατασκευασμένες
και απαξιωτικές κατηγορίες), επειδή τόλμησαν να
αγωνιστούν για το δικαίωμα του συνέρχεσθαι.
Επειδή δηλαδή προσπάθησαν να εισαγάγουν τη
φωνή και τα αιτήματα της οργανωμένης αστυνο-
μικής εργασίας στη νομιμότητα του συνδικαλιστι-
κού γίγνεσθαι. 

Η αναφορά τιμής στους πρωτοπόρους και ανι-
διοτελείς αγωνιστές (βλέπω μερικούς ανάμεσά σας),
που κατανόησαν εγκαίρως αυτό που το -παρωχη-
μένο δυστυχώς- πολιτικό σύστημα δεν είχε κατα-
νοήσει, γίνεται για να δοθεί το έμψυχο παράδειγμα
στους νέους αστυνομικούς, άνδρες και γυναίκες,
που πρέπει να έχουν όραμα, διάθεση και σχέδιο.

Ξέρετε, ορισμένοι άνθρωποι, ορισμένες ομάδες
ανθρώπων, διαρρηγνύουν το μουντό και ασφυκτι-
κό πέπλο τής καθεστωτικής λογικής και ανοίγονται
στις συναρτήσεις του μέλλοντος. Το σύστημα, μη
θέλοντας και μη μπορώντας να τους ακολουθήσει,
προσπαθεί σε πρώτο στάδιο να εξουδετερώσει τη
δράση τους και σε δεύτερο να τους θέσει εκτός ερ-
γασιακού και κοινωνικού πεδίου. Δεν φείδεται
απωλειών, ακόμη και των καλύτερων παιδιών του. 

Ο Συνδικαλισμός λοιπόν στα Σώματα Ασφαλείας
είναι αποκλειστικό έργο των πρωτοπόρων πρωτα-
γωνιστών του, που με αρχές, ιδέες, όραμα και αυ-
ταπάρνηση, εμφύσησαν στους συναδέλφους τους
το νέο πνεύμα της εργασιακής απελευθέρωσης και
το μετέτρεψαν σε αγωνιστική και οργανωτική δομή,
με τη συνδρομή ορισμένων ρομαντικών νομικών
και διανοουμένων. Αυτή η ομάδα των εγρήγορων
ένστολων πολιτών, παρά τους ανηλεείς διωγμούς
και τις προσβολές, παρά την απόρριψή της από τα
κόμματα εξουσίας και την κατεστημένη συνδικαλι-
στική γραφειοκρατία, πέτυχε έναν μεγάλο άθλο, ένα
μεγάλο κατόρθωμα και της αξίζει κάθε έπαινος.

Σήμερα, τριάντα (30) ολόκληρα χρόνια μετά από

τη δικαστική ίδρυση
του πρώτου Σωματείου
και είκοσι τέσσερα (24)
χρόνια μετά την ψήφι-
ση του νόμου για τον
αστυνομικό συνδικαλι-
σμό, μόνο θετικά μπο-
ρούμε να αποτιμήσου-
με το Κίνημα. Η ψήφι-
ση του -έστω και ατε-

λούς- ν. 2265/1994 συνέβαλε στην κοινωνικο-
ποίηση του Έλληνα αστυνομικού, στη συλλογικο-
ποίηση της αντίληψης και της συμπεριφοράς του. 

Από τότε κι έπειτα, οργανώθηκε η διεκδίκηση και
η αυτονόητη απαίτησή του για σεβασμό και αξιο-
πρεπή συμπεριφορά από τους ανωτέρους στην ιε-
ραρχία, οι οποίοι, μερικές φορές (καίτοι είναι σύμ-
μαχοι ή προέρχονται από τις τάξεις των Σωματεί-
ων), ανερχόμενοι στους ύπατους βαθμούς, λησμο-
νούν τη συνδικαλιστική τους συμπόρευση και αλ-
λοτριώνονται ολοκληρωτικά ως κυβερνητικά όρ-
γανα. 

Χάριν του συνδικαλισμού και της συλλογικής και
μαχητικής εξωτερίκευσης των αγώνων, ανέβηκε το
γενικό επίπεδο ζωής των ένστολων εργαζομένων,
οι μισθοί, οι συντάξεις, οι παροχές και οι πρόνοιες. 

Χάριν της υπηρεσιακής πληρότητας και εμμονής
σας για την αποτελεσματικότητα του αστυνομικού
έργου, τροποποιήθηκε το Πειθαρχικό Δίκαιο, το δί-
καιο των μεταθέσεων, των προαγωγών, των μετα-
κινήσεων, των υπηρεσιών. 

Η αλλαγή της μοίρας και της εικόνας του Έλληνα
αστυνομικού ως συμμάχου και προστάτη, και όχι
ως δυνάστη του πολίτη, είναι δική σας επιτυχία.
Χωρίς τους συντονισμένους δυναμικούς, μαζικούς,
ενωτικούς αγώνες, η θέση των αστυνομικών και εν
γένει των υπαλλήλων των Σωμάτων Ασφαλείας θα
ήταν πολύ χειρότερη και το επίπεδο προστασίας και
άσκησης των ατομικών και συλλογικών δικαιωμά-
των των πολιτών θα ήταν πολύ κατώτερο. 

Σε πολλές καμπές και κρίσιμες περιστάσεις αυτής
της διαδρομής των 30 χρόνων, πολλοί ήσαν κι αυ-
τοί που δεν βρέθηκαν στο πλευρό σας. Υπήρξαν
τέτοια κρούσματα και από δικά σας στελέχη, που
δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και στο
κύρος του λειτουργήματος που είχαν κατακτήσει.
Μερικοί προέταξαν τον εγωισμό και την προβολή
τους από το γενικό καλό. Έτσι, έδωσαν λαβή για
να παρεξηγηθούν οι πραγματικές τους προθέσεις
και οι συνδικαλιστικές τους στοχεύσεις. 

Εύχομαι, στο μέλλον, αυτά τα φαινόμενα του
ακραίου εγωιστικού ατομικισμού να περιοριστούν
και να απομονωθούν, για να βαδίσει ο κλάδος,

χωρίς τέτοιου είδους εσωτερικά και οργανωτικά
προβλήματα, προς τη νέα συνδικαλιστική περίοδο,
που θέτει νέους στόχους και επιβάλλει νέα καθή-
κοντα.

Πολύ λίγοι, όμως, που είναι δυνατοί και ακατά-
βλητοι, ξεπερνούν τις δυσκολίες, νικούν το σύστη-
μα, εξουδετερώνουν τις αντιδράσεις, ακόμη και
των φίλιων (εν σχέσει με τις παραδοσιακές πολιτι-
κές εντάξεις) δυνάμεων, και δημιουργούν το νέο,
ελεύθερο κοινωνικό πεδίο. 

Στο τέλος, εξ ανάγκης, η οργανωμένη Κοινωνία
θα το υιοθετήσει και θα προσπαθήσει να το ρυθμίσει
και πάλι, με περιοριστικό και μικρόψυχο τρόπο. Αλλά,
η ζωή συνεχίζεται και ο αγώνας είναι τρόπος ζωής
για όλους όσοι αντιλαμβάνονται ότι είναι δύσκολο
να προβλεφθεί τι μας επιφυλάσσει το μέλλον».

Στη συνέχεια, ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος ανα-
φέρθηκε στις ραγδαίες αλλαγές και ανακατατάξεις
στον πλανήτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πα-
τρίδα μας, αναφορικά με την αγορά εργασίας, το
Ασφαλιστικό Σύστημα, την απελευθέρωση των
αγορών των δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών, στο
Κοινωνικό Κράτος εν γένει, αλλά και τα γενικότερα
επισιτιστικά, περιβαλλοντικά, ενεργειακά και χρη-
ματοπιστωτικά προβλήματα.

Στάθηκε δε ιδιαίτερα σε όσα μας επεφύλαξαν με
την επιβολή των Μνημονίων, αλλά και στη συμφω-
νία των Πρεσπών, τονίζοντας ότι «εμείς με ανακοι-
νώσεις της ΕΝΥΠΕΚΚ και της “ΟΡΘΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ”
που με τον κ. Ρωμανιά εκπροσωπούμε, ταχθήκαμε
εξ υπαρχής υπέρ της διεξαγωγής δημοψηφίσματος
αφού ο περήφανος λαός μας, σε όλες σχεδόν τις
δημοσκοπήσεις, έχει ταχθεί στη μεγίστη πλειονό-
τητα εναντίον».

Κλείνοντας το χαιρετισμό του, σημείωσε ότι «δεν
μπορεί να γίνει αποτίμηση της κατάστασης του
Συνδικαλιστικού Κινήματος. Αυτό που μπορούμε να
πούμε με κάποια βεβαιότητα είναι ότι, μετά την κα-
τάκτηση αρκετών συνδικαλιστικών, υπηρεσιακών,
θεσμικών και οικονομικών δεδομένων, έχουμε πε-
ράσει σε μια περίοδο στασιμότητας, σε μία περίοδο
συντήρησης, κατά την οποία τα μνημονιακά κόμ-
ματα και οι δανειστές αφαίρεσαν σημαντικές κα-
τακτήσεις του παρελθόντος. Ίσως, πολύ προσεχώς,
οι Έλληνες αστυνομικοί κληθούν σε καθήκοντα
που σχετίζονται με την εκ νέου παρακολούθηση
των πολιτών και την καταστολή των κοινωνικών
αναταραχών εξαιτίας της γενικευμένης κοινωνικής
επιδείνωσης και της ευρύτερης κοινωνικής δυσα-
ρέσκειας, που διογκώνεται και μετά την αντικοι-
νωνική μνημονιακή περίοδο. Στα πλαίσια αυτά, το
Κίνημά σας απαιτείται να σφυρηλατήσει την ενό-
τητά του, τους νέους στόχους και τις νέες οργα-

νωτικές του αρχές. Πρέπει να επιδείξει έμπνευση
και οραματική σύλληψη του μέλλοντος. Οφείλει να
στηρίξει τη σημερινή ικανή του ηγεσία που, κεφα-
λαιοποιώντας την επιτυχία των πρωτοπόρων του
Κινήματος, θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στα νέα
σοβαρότερα -αλλά και άλλης φύσης- καθήκοντα,
επ’ ωφελεία όλων των μελών. 

Στις νέες αυτές δυσκολότερες περιστάσεις επι-
βάλλεται, να ξαναμιλήσετε, τριάντα χρόνια μετά, για
το νέο και επικαιροποιημένο διεκδικητικό του πλαί-
σιο. Ένας συνδικαλιστικός κύκλος, επιτυχημένος
πράγματι, έκλεισε. Και ένας άλλος, σε εντελώς νέες
συνθήκες, μετά την εννεαετή μνημονιακή περιπέ-
τεια, επιβάλλεται να ανοίξει. 

Υπεράνω όλων όμως πρέπει να είναι η ενότητα
του Κινήματος. Τα υπαρκτικά ερωτήματα για το τι
έφταιξε, ώστε ένα υπολογίσιμο ποσοστό συναδέλ-
φων σας αποστρέφεται τη συλλογική δράση και
ακολουθεί προσωπικές στρατηγικές, ιδιοτελείς συ-
σπειρώσεις ή τη θαλπωρή του μοναχικού δρόμου,
πρέπει να επιλυθούν στο συντομότερο χρονικό
διάστημα. 

Συμπερασματικά, κατά την άποψή μου, ως στα-
θερού και διαχρονικού φίλου σας, μαζί με τον αγα-
πητό μου φίλο και Νομικό σας Σύμβουλο Χάρη
Μπουκουβάλα:

Επιβάλλεται αντικειμενική μελέτη της συγκυρίας
και αναδιάταξη της οργανωτικής δομής στις νέες
ανάγκες. 

Χρειάζεται να κατανοηθεί επαρκώς αυτό που συ-
νέβη στην πατρίδα μας καθώς και αυτό που έρχεται.
Το γεγονός δηλαδή ότι οι μνημονιακές κυβερνήσεις
δανείστηκαν με “ρήτρα λαού”, έστειλαν δηλαδή τον
λογαριασμό στο λαό μας που ενώ δεν έφταιγε για
την κρίση, τώρα καλούνται οι σημερινή και οι επό-
μενες 5 γενεές να ξεχρεώσουν τα λάθη και την
ασωτία του διαχρονικού πολιτικού προσωπικού.

Να ενημερωθούν σωστά και ουσιαστικά, συζητών-
τας με τις αντίστοιχες Ενώσεις των χωρών της Ε.Ε.

Απαιτείται συντονισμός τής δράσης σε ευρωπαϊ-
κό και υπερεθνικό επίπεδο, ανταλλαγή πληροφο-
ριών, εμπειριών και αντιλήψεων.

Είναι στο χέρι όλων μας να σταματήσουμε την
ακύρωση των κατακτήσεων λόγω των μνημονια-
κών πολιτικών και να πιάσουμε πάλι το νήμα των
αγώνων, δίπλα στην ελληνική κοινωνία που αγω-
νίζεται να επιβιώσει μέσα στην αόριστης διάρκειας
μνημονιακή «κανονικότητα» που μας επέβαλαν.

Βλέπω την ατμόσφαιρα εδώ σήμερα αγωνιστική
και τα πρόσωπα να φαίνονται αποφασισμένα. 

Επομένως πρέπει όλοι να αισιοδοξούμε για την
καλή έκβαση των αγώνων του μέλλοντος. Σας ευ-
χαριστώ και πάλι για την τιμητική πρόσκληση».

Ενώπιον των ιστορικών του ευθυνών 
το συνδικαλιστικό μας κίνημα

Αναγκαία η προσαρμογή στις νέες ανάγκες, τονίζει ο πανεπιστημιακός κ. Αλέξης Μητρόπουλος
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Με τον πλέον επίσημο τρόπο το
Διοικητικό Συμβούλιο της
Π.Ο.ΑΣ.Υ., τίμησε τους πρωτερ-

γάτες του συνδικαλιστικού μας κινήμα-
τος, αδιακρίτως από την αφετηρία και
τα κίνητρα ίδρυσης των πρώτων σωμα-
τείων και της ίδιας της Ομοσπονδίας.

Για πρώτη φορά βρέθηκαν στον ίδιο
χώρο στελέχη που είχαν ανταλλάξει έν-
τονους διαξιφισμούς τα πέτρινα χρόνια,
αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα της
ενωτικής πορείας του συνδικαλιστικού
μας κινήματος, το οποίο με βάση και τα
λάθη που έγιναν, οφείλει να διδαχθεί
από αυτά και να χαράξει το μέλλον του. 

Όπως τόνισε τόσο ο πρόεδρος του
συνεδρίου κ. Λάμπρος Μητσικός όσο
και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ.
Γρηγόρης Γερακαράκος, οφείλουμε να
τιμούμε το παρελθόν και να χαλυβδώ-
νουμε το μέλλον σα μια γροθιά. 

«Θα ακούσουμε σήμερα την Ιστορία
μας και θα καθιερώσουμε την επιβρά-
βευση των στελεχών μας ως θεσμό στο
πλαίσιο των συνεδρίων μας. 

Ξεκινάμε με τους προέδρους και τους
γενικούς γραμματείς και θα συνεχίσου-
με και με τα άλλα αξιώματα διότι το
συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να στηρί-
ζει και να τιμά αυτούς που το γέννησαν.
Δεν μπορεί να διαγράφει την Ιστορία
του» τόνισε ο κ. Γερακαράκος και απευ-
θυνόμενος στα τιμώμενα πρόσωπα,
συμπλήρωσε: «Είμαστε πολύ μικροί για
να σταθούμε απέναντι σε ανθρώπους
που δεν σκέφθηκαν το προσωπικό τους
συμφέρον και το σπίτι τους. Ας είμαστε
ταπεινοί απέναντί τους. Η Ομοσπονδία
είναι το σπίτι σας. Χρειαζόμαστε την εμ-
πειρία και τη βοήθειά σας. Η αποστρα-
τεία δεν χάνει τη γοητεία του αγώνα που
δώσατε. Όλοι και με τα συν και με τα
πλην, είστε απαραίτητοι. Σημασία έχει αν
μάχεσαι για το σύνολο».

Από αυτήν την εκδήλωση τιμής και
μνήμης, «ωσεί παρών» ο αείμνηστος
αποταχθείς Πρόεδρος της Ένωσης Κα-
τωτέρων Αστυνομικών Κώστας ΣΥΓ-
ΓΟΥΝΗΣ, ο οποίος έφυγε πρόωρα από

τη ζωή, αφήνοντας παρακαταθήκη σε
όλους μας τους αγώνες στους οποίους
πρωτοστάτησε μαζί με δεκάδες άλλους
συναδέλφους του, για να πνέει ο άνε-
μος της δημοκρατίας στην Ελληνική
Αστυνομία.

Με την ευκαιρία των 30 ετών από την
ίδρυση της Ομοσπονδίας, εκτός από τον
Κώστα ΣΥΓΓΟΥΝΗ, στην μνήμη του
οποίου τηρήθηκε και ενός λεπτού σιγή,
τιμήθηκαν οι επίσης αποταχθέντες κ.κ.
Ιωάννης ΚΩΤΣΗΣ, Ταμίας της Ένωσης
Κατωτέρων Αστυνομικών και Ανέστης
ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ, Γενικός Γραμματέας της
Π.Ο.ΑΣ.Υ., ο Κωνσταντίνος Αντωνίου,
ιδρυτικό μέλος της ΕΚΑ και μετέπειτα
Ταμίας και Αντιπρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ.,
ο Πρόεδρος της Προσωρινής Διοικού-
σας Επιτροπής της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Κων-
σταντίνος ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ, οι πρώην
Πρόεδροι της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ.κ. Δημήτριος
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ, Δήμος ΓΟΓΟΛΟΣ και
Χρήστος ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, καθώς και οι
Γενικοί Γραμματείς της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ.κ.
Χρήστος ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ, Κωνσταντίνος
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ, Αθανάσιος ΜΑΧΑΙΡΑΣ,
Αθανάσιος ΜΑΓΟΥΛΑΣ, Ιωάννης ΜΑ-
ΚΡΗΣ και Αντώνιος ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ.

Οι προσωπικές μαρτυρίες, όπως αυ-
τές κατατέθηκαν ενώπιον των συνέ-
δρων, από όσους εξ αυτών κατέστη δυ-
νατόν να είναι εκεί, ανέδειξαν το μεγα-
λείο της ψυχής τόσο των επώνυμων
πρωτοπόρων συνδικαλιστών μας, όσο
και των εκατοντάδων άλλων ανώνυμων
συνοδοιπόρων τους τα πέτρινα χρόνια
της παρανομίας. 

Μέσα από το πάθος για ανυπότακτο
και ελεύθερο συνδικαλισμό, τις υπερ-
βολές και τα λάθη, η μέχρις εσχάτων
σύγκρουσή τους με το κατεστημένο και
οι εξοντωτικές διώξεις που υπέστησαν,
αποτελούν τη ζωντανή ιστορία μας, πα-
ραδίδοντας ακόμα και σήμερα μαθήμα-
τα ενωτικής δράσης, ήθους και αξιο-
πρέπειας για ένα καλύτερο αύριο. 

Γι’ αυτό η αξιέπαινη αυτή πρωτοβου-
λία θα συνεχιστεί και εμπλουτιστεί με
ανάλογες τιμητικές ενέργειες.

Μίλησε η Ιστορία του κινήματός μας
Στο 29ο συνέδριο τιμήθηκαν οι πρωτεργάτες του συνδικαλισμού των αστυνομικών. 

Θα καθιερωθεί ως θεσμός η τιμητική βράβευση των στελεχών της Ομοσπονδίας

Νομικά, η χρονιά που πέρασε ήταν η πιο πυ-
κνή σε αληθινά νομικά γεγονότα και όχι σε
στείρες αντεκδικήσεις, από κάθε άλλη που

έχω ζήσει στην ομοσπονδία τα 20 χρόνια που είμαι
μαζί σας», τόνισε στο συνέδριο ο νομικός σύμβου-
λος της Ομοσπονδίας κ. Χάρης Μπουκουβάλας.

Ενημερώνοντας τους συνέδρους για τις ανα-
δρομικές διεκδικήσεις, χαρακτήρισε θριαμβευτι-
κές για την Ομοσπονδία τις δύο Ολομέλειες του
Συμβουλίου της Επικρατείας που τελικά απέδω-
σαν σάρκα και οστά με τον νόμο 4575 του Δε-
κεμβρίου του 2018 και την Κοινή υπουργική
απόφαση με την οποία καταβλήθηκε σε όλους,
στις 14 Δεκεμβρίου 2018 το σύνολο των ανα-
δρομικών, από τον Αύγουστο του 2012 μέχρι τις
31/12 του 2016 και όχι πιο πέρα, διότι το 2017

και το 2018 το
αστυνομικό προ-
σωπικό μισθοδο-
τείται με το και-
νούργιο μισθολό-
γιο του ν.4472,
τον οποίο και πάλι
έχουμε προσβάλει.
Η υπόθεση εκδικά-
στηκε τον Μάιο του
2018 και σύμφω-

να με πληροφορίες η απόφαση είναι έτοιμη και
είναι θετική. 

Συνεπώς, «μέχρι και σήμερα που μιλάμε, η
απόφαση του ΣΤ’ τμήματος του Συμβουλίου Επι-
κρατείας για το τρίτο κατά σειρά μισθολόγιό σας

δεν έχει δημοσιευθεί σε εκτέλεση των δύο προ-
ηγούμενων που έκριναν αντισυνταγματικό και το
νόμο του 12 και το νόμο του 14, βάσει των οποί-
ων μισθοδοτείστε. Η απόφαση της κυβέρνησης
ήταν να δώσει εφάπαξ το χρηματικό ποσό, τη
διαφορά δηλαδή που σας αναλογεί και μάλιστα
με νόμο αυτό το ποσό που πήρατε εφάπαξ φο-
ρολογείται με 20% στην πηγή, δηλαδή στο έτος
2018 με εξάντληση της φορολογικής υποχρέω-
σης, δεν θα δώσετε άλλα λεφτά στην εφορία». 

Επίσης, υπενθύμισε την αίτηση συμμόρφωσης
που είχαμε υποβάλλει στην τριμελή ειδική επιτρο-
πή του Συμβουλίου Επικρατείας που είχε ως απο-
τέλεσμα να τιμωρήσει το ελληνικό δημόσιο με το
συμβολικό ποσό των 50.000 Ευρώ, τα οποία κα-
τατέθηκαν στο ταμείο της Ομοσπονδίας, ενώ κά-

ναμε το ίδιο και στη συνέχεια αλλά ήρθε βέβαια
το πλήρωμα του χρόνου και η κυβέρνηση έδωσε
τα αναδρομικά. 

Αναφερόμενος στη συνέχεια στη διεκδίκησή
μας για την καταβολή των δώρων τόνισε ότι κι-
νηθήκαμε με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και
απόλυτη σύνεση. Ήδη από τον Οκτώβριο του
2018 ελήφθη η απόφαση της Ομοσπονδίας να
θέσει υπό την αιγίδα της τη διεκδίκηση αυτή, οπό-
τε εγκαίρως υποβλήθηκαν οι σχετικές αγωγές.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο «επικίνδυνο»,
τονίζοντας ότι είναι η κορωνίδα των αιτημάτων
μας σε αυτό το συνέδριο και ότι απαιτούνται προ-
σεχτικά βήματα, ενώ ολοκλήρωσε την ενημέρωση
με τις επικείμενες αλλαγές του Ποινικού Κώδικα
και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Πυκνή σε νομικά γεγονότα η συνδικαλιστική μας χρονιά
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Στην καταγγελία αποφάσεων της Ηγεσίας με
ρουσφετολογικά κίνητρα προχώρησαν η
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών,

η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Β/Α Αττικής
και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά.

«Με μεγάλη έκπληξη λάβαμε γνώση άλλης μίας
απόφασης ενίσχυσης Υπηρεσίας με τρόπο που μό-
νο οι «φωστήρες» της Φυσικής Ηγεσίας μπορούν
και ανακαλύπτουν. Πιο συγκεκριμένα, μόλις πριν
λίγες μέρες ήρθε στο φως διαταγή ενίσχυσης με
17 αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης
Αερολιμένα Αθηνών από διάφορες μάχιμες Υπηρε-
σίες της Γ.Α.Δ.Α. και μάλιστα από Α.Τ. τα οποία εί-
ναι ήδη υποστελεχωμένα και λειτουργούν με υπάρ-
χουσα δύναμη 50% κάτω της οργανικής και που
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή στην αντιμετώπιση
της εγκληματικότητας. Επιπλέον η διάθεση του
προσωπικού έγινε ονομαστικά χωρίς να υπάρξει
πρότερη διαταγή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από
όλο το προσωπικό της Γ.Α.Δ.Α.

Είναι προφανές ότι η παραπάνω επιπλέον ενί-
σχυση της Υπηρεσίας του Αεροδρομίου είναι μία
«φωτογραφική» διαταγή, όπου με κάποιο πλάγιο
τρόπο (τυχαία;) η Φυσική Ηγεσία γνώριζε τα ονό-
ματα αυτών που επιθυμούσαν να αποσπαστούν στο
Αεροδρόμιο. Απόδειξη των παραπάνω, ότι από τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάποιοι είχαν ήδη
προαναγγείλει την ενίσχυση, πριν την έκδοση της
διαταγής της Γ.Α.Δ.Α.

Είναι ξεκάθαρο και το έχουμε τονίσει πολλές φο-
ρές ότι η ενίσχυση των Υπηρεσιών είναι αναγκαία
από τη στιγμή που η Γ.Α.Δ.Α. υπολείπεται 4.500
περίπου οργανικών θέσεων. Όμως θα ήταν χρήσι-
μο οι «φωστήρες» να μας κάνουν γνωστό πώς κα-
τανέμονται αυτά τα κενά, ποιες Υπηρεσίες έχουν τα
μεγαλύτερα και αν το Αεροδρόμιο ανήκει σε αυτές.
Όπως επίσης, γιατί στις κατά καιρούς διαταγές ενί-
σχυσης Υπηρεσιών εξαιρούνται τεχνηέντως Υπη-
ρεσίες του Αρχηγείου και Υπηρεσίες φύλαξης Υψη-
λών Προσώπων, από τις οποίες ακούμε τόσα χρό-

νια ότι θα ενισχύσουν μάχιμες κεντρικές Υπηρε-
σίες, αλλά ποτέ δεν γίνεται. Δεν ισχυριζόμαστε ότι
δεν πρέπει να ενισχύονται Υπηρεσίες, αλλά όπως
και στην πρόσφατη Διαταγή ενίσχυσης της
Δ.Α.Ε.Α., αντιδράσαμε για τον τρόπο που επιλέγει
η Φυσική Ηγεσία να καλλιεργεί τον υπηρεσιακό
αυτοματισμό στη λογική του «διαίρει και βασίλευε».

Η Φυσική Ηγεσία οφείλει να πάρει γενναίες απο-
φάσεις για την ουσιαστική και δίκαιη ενίσχυση
Υπηρεσιών από εκείνες όπου υπάρχει πλεόνασμα
σε εκείνες όπου υπάρχει ανάγκη, και όχι το αντί-
θετο. Οφείλει επίσης να αλλάξει το πλαίσιο τοπο-
θέτησης των αστυνομικών σε συγκεκριμένες Υπη-
ρεσίες που τα τελευταία χρόνια έχουν αφαιμαχθεί
και όχι να κλείνει το μάτι στα αιτήματα φορέων και
παραγόντων, κάνοντας ρουσφετολογικές μετακι-
νήσεις, συμμετέχοντας ουσιαστικά σε συνδικαλι-
στικά παιχνίδια ενίσχυσης ημέτερων της παρούσας
πολιτικής κατάστασης. Αυτά ανήκουν σε άλλες
εποχές, που η κοινωνία έχει καταδικάσει.

Εμείς δεν λειτουργούμε συντεχνιακά, απόδειξη
ότι αντιδράσαμε και στην τελευταία στρεβλή διαταγή
ενίσχυσης της Δ.Α.Ε.Α. από χειμαζόμενες Υπηρεσίες
και χωρίς εκδήλωση επιθυμιών από το προσωπικό.
Σημειωτέον δε ότι και σε αυτή τη διαταγή, η Διεύ-
θυνση Αερολιμένα εξαιρέθηκε σκανδαλωδώς!

Καλούμε τη Φυσική Ηγεσία να σταματήσει εδώ,
αυτές τις κοντόφθαλμες πρακτικές, οι οποίες δεν
έχουν άλλωστε μακρόπνοες προοπτικές. Καλούμε
επίσης αυτούς που χρησιμοποιούν τις εκλεκτικές
τους πολιτικές – κομματικές αβάντες για προσωρι-
νές ενισχύσεις των Υπηρεσιών που κηδεμονεύουν
προσωρινώς, εις βάρος των άλλων μαχίμων συνα-
δέλφων Αστυνομικών Τμημάτων, να βρουν, όσο
δύσκολο και αν είναι για αυτούς, λίγα ψήγματα σο-
βαρότητας. Να σταματήσουν να λειτουργούν ως
κομματάρχες του 1950, γιατί η ζωή είναι ένας μα-
ραθώνιος δρόμος και όχι ένα κατοστάρι.

ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΡΥΦΤΕΙΤΕ, ΤΟΥΛΑ-
ΧΙΣΤΟΝ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΑ!»

ΕΝΩΣΕΙΣ

«Φωτογραφικές» διαταγές - πρόκληση της ηγεσίας

Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ ενημέρωσε η
Ομοσπονδία μας για τις καταγγελίες της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων σχετικά με
τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούνται οι μεταγωγές στη Δ.Α. Τρικάλων. «Κύριε Αρχηγέ,

από το υπ’ αριθμ. 851/2019 (15-03-2019) επισυναπτόμενο έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Τρικάλων, προκύπτει η αναγκαιότητα ίδρυσης νεοσύστατης υπηρεσίας Τμήματος Δικαστηρίων –
Μεταγωγών για την οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας. Η αναγκαιότητα αυτή προκύπτει από την αδυναμία
εκτέλεσης προγραμματισθέντων μεταγωγών της ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 18/2006 Κανονιστική Διαταγή, οι μεταγωγές αυτές θα πρέπει να εκτε-
λούνται αποκλειστικά και μόνο από την υπηρεσία αυτή, πλην όμως για λόγους που προφανώς άπτονται
υπηρεσιακών δυσλειτουργιών δεν εκτελούνται, με φυσικό επακόλουθο το έργο αυτό να το αναλαμβάνει
το Α.Τ. Τρικάλων και σε πολλές των περιπτώσεων εκτάκτως. Ομοίως, προκύπτουν ζητήματα διανυκτέ-
ρευσης του αστυνομικού προσωπικού, δαπανών και επικίνδυνων συνθηκών λόγω υπερεργασίας. Εφόσον
λοιπόν το πρόβλημα υφίσταται, ως εναλλακτική πρόταση, προτείνεται η ίδρυση της προαναφερόμενης
υπηρεσίας στα πλαίσια πάντοτε του εφικτού και της εύρυθμης λειτουργίας των αστυνομικών υπηρεσιών».

ΤΡΙΚΑΛΑ

Να ιδρυθεί Τμήμα 
Δικαστηρίων – Μεταγωγών 

Η ηγεσία να προβεί στον
πειθαρχικό έλεγχο των υπαιτίων

Στον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής κ.
Δημήτρη ΒΙΤΣΑ απευθύνθηκε η Ομοσπονδία
μας με αφορμή έγγραφο της Ένωσης Αστυ-

νομικών Λάρισας, η οποία κατήγγειλε ότι δεν είχε
προσκληθεί σε σύσκεψη με αντικείμενο τη δομή
φιλοξενίας μεταναστών Κυψελοχωρίου Λαρίσης,
καίτοι αυτή είχε συγκληθεί με αφορμή σχετική
απάντηση του υπουργού στο πλαίσιο κοινοβουλευ-
τικού ελέγχου εκ μέρους των βουλευτών κ.κ. Χα-
ρακόπουλου Μ., Κέλλα Χρ., Βαρβιτσιώτη Μ. και
Κατσιαντώνη Γ.

Όπως τονίζει η Ομοσπονδία μας, «πολλάκις έχει

αναδείξει το θέμα της διαχείρισης των μεταναστευ-
τικών - προσφυγικών ροών προς τη χώρα μας.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι, σε αυτή την εθνική
προσπάθεια ως ισότιμοι κοινωνικοί εταίροι, θα
πρέπει να έχουμε συμμετοχή, λόγο και άποψη στα
τεκταινόμενα αυτά και ιδίως όπου η Πολιτεία προ-
τίθεται να δημιουργήσει νέες δομές φιλοξενίας με-
ταναστών.

Παρότι η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας (υπ’
αριθμ. 800/4/8 από 13-03-2019 επισυναπτό-
μενο έγγραφο) έθεσε και ανέδειξε το θέμα πρώτη
στους φορείς της τοπικής κοινωνίας, για άγνωστο

λόγο εξαιρέθη από την προκείμενη σύσκεψη, δη-
μιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μία απαξίωση
προς τους θεσμικούς εκπροσώπους των αστυνο-
μικών, οι οποίοι επωμίζονται σε ένα μεγάλο βαθμό
το μεταναστευτικό – προσφυγικό πρόβλημα.

Επιπροσθέτως το έκδηλο συνδικαλιστικό ενδια-
φέρον μας για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, ασφαλώς
δεν θα πρέπει να ταυτίζεται και να χαρακτηρίζεται
ως ρατσιστικό, ξενοφοβικό, ή μισαλλόδοξο, του-
ναντίον μάλιστα, το ενδιαφέρον αυτό δείχνει στοι-
χεία ανθρωπισμού και υπερβατικής κοινωνικής
ευαισθησίας.

Επίσης προκύπτει από την επίμαχη αλληλογρα-
φία ότι συναρμόδιοι για τη λειτουργία αυτής της
δομής φιλοξενίας του Κυψελοχωρίου Λαρίσης είναι
όλοι οι φορείς που αναγράφονται σε αυτήν, πλην
όμως μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ως Συνδικα-
λιστικό Όργανο ότι υπάρχει μία αποποίηση ευθυ-
νών, που δημιουργεί έναν εμπαιγμό και προσβάλ-
λει συνάμα την καλώς εννοούμενη εύρυθμη λει-
τουργία του Κράτους Δικαίου. Η τοπική κοινωνία
οφείλει να γνωρίζει τις πραγματικές προθέσεις της
Ελληνικής Πολιτείας! Πού είναι η αλήθεια και που
το ψέμα;» 

ΛΑΡΙΣΑ

Αδικαιολόγητος αποκλεισμός από τη σύσκεψη

Στην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κα Όλ-
γα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ απευθύνθηκε και πάλι η
Ομοσπονδία μας για τα προβλήματα με την

καθαριότητα με αφορμή αυτή τη φορά τις καταγ-
γελίες των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων
Ροδόπης, Κορίνθου, Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, «η βα-
σική 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

να είναι σε αυτή την περίπτωση η ίδια (Πολιτεία) να
μην τηρεί, σύμφωνα με τις συνταγματικές της υπο-
χρεώσεις, διατάγματα τα οποία έχει θεσπίσει.

Δεν θα μπούμε στη λογική αναζήτησης ευθυνών,
διότι το θέμα από την πλευρά μας και συνδικαλι-
στικά έχει εξαντληθεί. Εσείς οφείλετε ως θεσμικός
παράγων να αναζητήσετε τα αίτια και τις ευθύνες,
παραγκωνίζοντας τις όποιες γραφειοκρατικές και
υπαινικτικές διαδικασίες, που στην προκειμένη πε-
ρίπτωση επιφέρουν σοβαρή και επικίνδυνη διασά-
λευση στη λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών.

Πλέον, η οργή και η αγανάκτηση από τους χιλιά-
δες συναδέλφους μας γιγαντώνεται, με απρόβλεπτες
συνέπειες, τις οποίες η Ομοσπονδία μας θα αξιολο-
γήσει δεόντως και θα προβεί αναλόγως σε ενέργειες
σε τόπο και χρόνο που η ίδια θα ορίσει, προκειμένου
η ελληνική κοινωνία και όχι μόνο να καταστεί ενή-
μερη της παθογένειας και της πολιτικής ανεπάρκειας
που πηγάζει από το παρεχόμενο κυβερνητικό έργο».
Να σημειώσουμε ότι για το θέμα η Ένωση Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Ροδόπης είχε συνάντηση και με
τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή

ΑΜΘ Υποστράτηγο κ. Νικόλαο Μενεξίδη, ο οποίος
την ενημέρωσε για τη διαδικασία διεξαγωγής του
διαγωνισμού πρόσληψης προσωπικού καθαριότη-
τας. Στη συνάντηση τέθηκαν και άλλα τρέχοντα προ-
βλήματα (μεταναστευτικό, σκοπιά στο Τουρκικό
προξενείο, διαβατηριακοί έλεγχοι, κ.λπ.).

Επίσης, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κο-
ρινθίας, ανέδειξε το πρόβλημα της καθαριότητας
που υφίσταται και στις υπηρεσίες της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Κορινθίας και ειδικότερα σε ευαίσθη-
τους εθνικά χώρους όπως είναι το ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. 

ΡΟΔΟΠΗ  -  ΚΟΡΙΝΘΟΣ  -  ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ

Ωραία ανάμνηση η υποχρέωση της πολιτείας για καθαριότητα

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρεθύμνου καταγγέλλει την καταστρατήγηση διατάξεων
του Π.Δ. 394/2001 και ζητά από την ηγεσία να προβεί στον πειθαρχικό έλεγχο των υπαι-
τίων. Με έγγραφό της προς την Ομοσπονδία μας, το οποίο διαβιβάστηκε στο Αρχηγείο, το-

νίζεται ότι οι διατάξεις που διέπουν το αστυνομικό προσωπικό θα πρέπει να τηρούνται στο ακέραιο
και όχι να καταστρατηγούνται από τη Διοίκηση, που επικαλείται κάθε φορά έκτακτους λόγους και
υπηρεσιακές ανάγκες για να καλύψει τα λάθη της και την ανεπάρκειά της.

Η Ομοσπονδία, ζητά από το Αρχηγείο να ελέγξει τα καταγγελλόμενα της Πρωτοβάθμιας Οργά-
νωσης και σε θετική περίπτωση «να επιβληθούν οι ισχύουσες πειθαρχικές ποινές κατά των υπευ-
θύνων της ΓΕ.Π.Α.Δ. Κρήτης, που αδράνησαν και δεν ενήργησαν εγκαίρως για προγραμματισμένη
αθλητική εκδήλωση ως προς την έκδοση σχετικής διαταγής και επέφεραν κατά αυτόν τον τρόπο
μεγάλη αναστάτωση στον προγραμματισμό των συναδέλφων μας και στην έκδοση της εβδομαδιαίας
υπηρεσίας, κυρίως ως προς την ανάκληση των ημερησίων αναπαύσεων που έγινε σαφώς αυθαίρετα
και παράνομα. Η Νομοθεσία είναι για να τηρείται και όχι για να καταστρατηγείται!»
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Ο σχολικός εκφοβισμός ως σύμπτωμα
της παθολογίας στην οικογένεια

Εχει αποδειχθεί ότι ο χαλαρός έλεγ-
χος στο πλαίσιο της οικογένειας και
η έλλειψη επικοινωνίας, ανάμεσα

στον γονιό και στο παιδί, ευνοούν την πα-
ραβατικότητα. Εάν λείπει αυτό το στοιχείο
της επικοινωνίας με τους γονείς, αντίστοι-
χα το παιδί αδιαφορεί για το σχολείο και
εμπλέκεται σε ομάδες άλλων νεαρών, που
μπορεί να εκδηλώσουν παραβατική συμ-
περιφορά.

Πολυετείς επιστημονικές έρευνες απέ-
δειξαν ότι οι οικογένειες, των νεαρών πα-
ραβατών έχουν κάποια κοινά χαρακτηρι-
στικά. Το ένα χαρακτηριστικό είναι ότι συ-
νήθως πρόκειται για φτωχές οικογένειες.
Ωστόσο, δεν είναι μόνον η φτώχεια που
προκαλεί την εγκληματικότητα. Πολύ συ-
χνά η φτώχεια ωθεί τους νέους να ξεπε-
ράσουν άλλους συνομηλίκους τους από
εύπορες οικογένειες και να μεγαλουργή-
σουν.

Για να υπάρξει πιθανότητα τέλεσης εγ-
κληματικών πράξεων από ανήλικους, πρέ-
πει να υπάρξει ένας συνδυασμός φτώχει-
ας, εγκληματικού παρελθόντος της ίδιας
της οικογένειας και έλλειψης ελέγχου των
γονέων προς το παιδί. Πρέπει, δηλαδή, να
συμπέσουν ταυτόχρονα τρεις παράγοντες
προκειμένου να υπάρξει σοβαρή πιθανό-
τητα να εκδηλώσει κάποιος ανήλικος πα-
ραβατική συμπεριφορά.

Οι ανήλικοι με παραβατικό ιστορικό
(π.χ. τέλεση κλοπών, πρόκληση επεισο-
δίων στα γήπεδα και φθοράς ξένης ιδιο-
κτησίας), παρουσιάζουν αντίστοιχα προ-
βλήματα στην οικογένεια και το σχολείο,
με αποτέλεσμα να καταφεύγουν σε παρα-
βατικές ομάδες, προκειμένου να αναπλη-
ρώσουν εκεί την ανθρώπινη επικοινωνία
και την αναγνώριση που τους λείπει.

Η εγκληματολογική έρευνα, αναφορικά
με τους έφηβους παραβάτες στα σχολεία,

έχει αποδείξει ότι πρόκειται κυρίως για
αγόρια, μέσης ηλικίας. Η οικονομική κα-
τάσταση της οικογένειάς τους εμφανίζεται
γενικά να είναι αρκετά καλή, καθώς ερ-
γάζονται συνήθως και οι μητέρες τους,
αλλά περιστασιακά και οι ίδιοι.

Οι παραβατικές παρέες των νέων σχο-
λικής ηλικίας είναι σχετικά πολυμελείς και
στελεχώνονται κυρίως με άτομα του ιδίου
φύλου. Τα μέλη της παρέας προέρχονται
κυρίως από το σχολείο, αλλά επίσης από
τη γειτονιά, το χώρο εργασίας και τους
τόπους νυκτερινής διασκέδασης. Στην
παρέα μετέχουν συνήθως για να βρουν
φίλους, χωρίς να έχουν συνήθως κάποιον
αρχηγό ή ιεραρχική δομή, ώστε να μπορεί
να γίνει λόγος για «συμμορίες ανηλίκων».

Οι έφηβοι παραβάτες επιδίδονται συχνά
σε αντισυμβατικές ενέργειες, όπως αγορά,
πώληση και χρήση ναρκωτικών ουσιών,
πρόκληση ζημιών σε σχολικό χώρο, κλο-

πές σε κατάστημα, επεισόδια στο γήπεδο,
συμπλοκές με τρίτους, φθορές ξένης ιδιο-
κτησίας, κλοπές χρήσης ή εξαρτημάτων
μεταφορικού μέσου, απειλές κατά συνο-
μηλίκων, διαρρήξεις κατοικιών και αυτο-
κινήτων, πώληση κλοπιμαίων, κ.λπ.

Για να προληφθεί μια μελλοντική έξαρση
της παραβατικότητας των ανηλίκων και της
νεανικής βίας στο σχολικό περιβάλλον θα
πρέπει -μεταξύ άλλων- να δοθούν περισ-
σότερες ευκαιρίες στους νέους ανθρώ-
πους, να επαναπροσδιορισθούν οι στόχοι
της νέας γενιάς και να διασφαλισθούν τα
μέσα για την επίτευξή τους, να μειωθεί η
ανεργία των νέων, να ενσωματωθούν οι
μειονοτικές ομάδες του πληθυσμού, να
στηριχθούν οι θεσμοί της οικογένειας και
του σχολείου και να οικοδομηθεί μια κοι-
νωνία συνοχής και αλληλεγγύης.

Μια δίκαιη και ανοιχτή κοινωνία, με
ίσες ευκαιρίες για όλους.

Του 
Άγγελου Τσιγκρή

Δικηγόρου, 
Καθηγητή 

Εγκληματολογίας 

(Με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού, 6 Μαρτίου)

Μαφιόζοι έριχναν 
στην αγορά 30 κιλά
μπρούτζο για χρυσό!
Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Αυτό το γνώριζε πολύ καλά πολυε-
θνική σπείρα, που ήθελε να πλασάρει για ατόφιο χρυσάφι 
30 κιλά ειδικά κατασκευασμένο στην Ιταλία μπρούντζο, με ανα-
μενόμενο κέρδος ένα εκατομμύριο δραχμές. 
Η μεγάλη «μπάζα» όμως έμεινε άπιαστο όνειρο γιατί τις δια-
πραγματεύσεις για την πώληση του χρυσού τις έκαναν σε...
αστυνομικό της Ασφάλειας Πειραιώς. Και από επίδοξοι εκατομ-
μυριούχοι, τα μέλη της σπείρας βρέθηκαν υπόδικοι για απάτη. Οι
Ιταλοί ήλθαν στην Ελλάδα προ μηνός περίπου και συναντήθηκαν
με το φίλο τους Δ. στο σπίτι του, όπου και φιλοξενήθηκαν. Του
είπαν ότι έχουν 6 πλάκες χρυσού συνολικού βάρους 30 κιλών
και του ζήτησαν να συνεργαστούν για να το πουλήσουν. Ο Δ. θα
έπαιρνε φυσικά προμήθεια. Έτσι δέχθηκε την πρότασή τους και
συνέστησε τους Ιταλούς στους Ζ. και Δ. Οι τελευταίοι συμφώνη-
σαν να πάρουν σαν αμοιβή το 20% της αξίας του χρυσού. Από
κείνη τη στιγμή τα μέλη της σπείρας άρχισαν να αναζητούν αγο-
ραστές στην πιάτσα, η πληροφορία όμως έφθασε και στη Γενική

Ασφάλεια Πειραιώς. Αμέσως οι δράστες ετέθησαν υπό παρακο-
λούθηση και διαπιστώθηκαν οι επαφές τους. Άνδρες της Ασφα-
λείας μέσω τρίτων προσώπων κατάφεραν να μπουν στο κύκλωμα
των απατεώνων και ένας αστυνομικός εμφανίσθηκε ως αγορα-
στής. Οι «μαφιόζοι» από το Παλέρμο και την Νάπολι για να πεί-
σουν τον «πελάτη» ότι θα του πουλήσουν ατόφιο χρυσάφι, του
έδωσαν για δείγμα μια ράβδο πραγματικού χρυσού, βάρους 40
γραμμαρίων. Το ραντεβού κλείστηκε σε ζαχαροπλαστείο των
Αθηνών για να πάνε όλοι μαζί στο σημείο όπου φυλαγόταν ο
«χρυσός», να γίνει επί τόπου «τεστ» και στη συνέχεια ο «αγορα-
στής» να παραλάβει το «πράμα» και να δώσει τα χρήματα. Οι Ζ.
και Φ. οδήγησαν τον αστυνομικό σε διαμέρισμα στην οδό Ακαρ-
νανίας 19 των Αμπελοκήπων όπου τους περίμενε ο Επιφανί.
Τότε όρμησαν στο διαμέρισμα οι αστυνομικοί, που τους παρακο-
λουθούσαν, και τους συνέλαβαν. Στα χέρια τους βρήκαν 6 πλά-
κες των 5 κιλών η κάθε μία, που οι απατεώνες προσπαθούσαν
να πουλήσουν ως χρυσό. Επίσης βρέθηκαν και 6 φακελάκια με
ρινίσματα πραγματικού χρυσού. Όπως ομολόγησαν, θα χρησιμο-
ποιούσαν τα ρινίσματα για να πείσουν τον αγοραστή που θα
τρυπούσε με τρυπάνι τις πλάκες με το ψευτόχρυσο ότι το μέ-
ταλλο είναι γνήσιο, πλασσάροντας με ταχυδακτυλουργικό τρόπο
στον πελάτη τα ρινίσματα του πραγματικού χρυσού. 

Ο διαρρήκτης ήταν νάνος
και τρύπωνε παντού... 
Μικρός το δέμας, αλλά «θαυματουργός» ο 26χρονος νάνος Γ.Α.
Κ. που τρύπωνε με μοναδική μαεστρία σε σπίτια και καταστήματα
και τα άδειαζε. Κυριολεκτικά είχε γίνει ο διαρρήκτης - φάντασμα.
Το τελευταίο 6μηνο είχε κάνει 32 επιχειρήσεις και οι αστυνομικοί
δεν μπορούσαν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. 
Τελευταία μπήκε στην αποθήκη του Ιω. Λουστρίνα και «βούτηξε»
20.000 δραχμές. Για τη διάρρηξη αυτή όμως μίλησε σε τρίτους
και έτσι οι αστυνομικοί άρχισαν να τον αναζητούν παντού. 
Τελικά τον ανακάλυψαν να περιφέρεται στην Ομόνοια και τον
έπιασαν.. 

Οκτώ χρυσοδάκτυλοι
ρήμαξαν την Αθήνα και
τα προάστια
Τα χρήματα και τα χρυσαφικά ήταν η αδυναμία της 6μελούς
σπείρας διαρρηκτών που εξαρθρώθηκε από άνδρες της Γενικής
Ασφαλείας Αθηνών. Μέσα σε ενάμισι χρόνο που έδρασαν σε πε-
ριοχές της Αθήνας, Βούλας, Γλυφάδας, Καλαμακίου, 
Αργυρούπολης, Χαλανδρίου και Ελευσίνας, έκαναν πάνω από 60
διαρρήξεις και απεκόμισαν 20.000.000 δραχμές και χρυσαφικά

αξίας πάνω από 15.000.000 δραχμές. Οι συλληφθέντες, χρησι-
μοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους κλεμμένα αυτοκίνητα και
μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού. Σαν στόχο είχαν τις μονοκα-
τοικίες και τα ισόγεια διαμερίσματα. Πάντα, δε, χτυπούσαν με
διαφορετική σύνθεση. Τα κλοπιμαία οι δράστες διέθεταν σε
εξευτελιστικές τιμές στους χρυσοχόους Σ.Ε. και Ν.Σ. Με τα χρή-
ματα που έπαιρναν από τα χρυσαφικά διασκέδαζαν σε διάφορα
νυκτερινά κέντρα και αγόραζαν ναρκωτικά. Η οικονομική τους
άνεση κίνησε την υποψία στα λαγωνικά της Ασφαλείας, όπου
μετά από παρακολούθηση τους συνέλαβαν. 

«Ξηλώθηκε» τεκές 
στο Παγκράτι 
Τεκές, μέσα στον οποίο γινόταν χρήση «σκληρών» ναρκωτικών
αποκαλύφθηκε από άνδρες της Γενικής Ασφαλείας Αθηνών στο
Παγκράτι. Βρισκόταν στην οδό Πατρόκλου 75 και τον είχε δημι-
ουργήσει ο έμπορος ναρκωτικών Δ.Σ., ετών 26 και εκεί είχε
κρύψει 12 γραμμάρια κοκαΐνη, 5 γραμμάρια ηρωίνη, 60 γραμ-
μάρια χασίς και 3 σταγόνες LSD, τα οποία πουλούσε σε τοξικο-
μανείς που έφερνε στον τεκέ. Κατά την έφοδο των αστυνομικών
βρέθηκαν στον τεκέ ο Δ.Σ., ο οποίος και συνελήφθη, μαζί με τον
φιλοξενούμενο τους Φ.Ν. ετών 29 Ουρουγουανό ενώ διέφυγε
και καταζητείται ο Γ.Ε. ετών 25, που μαζί με τους άλλους είχε
κάνει χρήση ναρκωτικών. Ο Σ. στην κατοχή του οποίου βρέθη-
καν και κατασχέθηκαν επίσης 140.000 προερχόμενες από εμ-
πόριο ναρκωτικών είπε στους αστυνομικούς ότι δήθεν αγόρασε
τα ναρκωτικά από κάποιο αλλοδαπό στο Ηράκλειο της Κρήτης
για να μην αποκαλύψει τον προμηθευτή του.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΑΜΙΜΗΤΑ



Αναλυτική συζήτηση για τις προωθού-
μενες αλλαγές του Ποινικού Κώδικα

και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, έγινε
στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ομο-
σπονδίας οπότε και αποφασίστηκε να συμμε-
τάσχουμε στη διαβούλευση όχι μόνο διότι αφο-
ρούν και τους αστυνομικούς, ως εργαζόμενους
που πρέπει να απολαμβάνουν της δέουσας
προστασίας, εφόσον βρίσκονται στο στόχαστρο
εγκληματικών στοιχείων και συμπεριφορών,
αλλά και διότι, ως αναπόσπαστο κομμάτι της
κοινωνίας, ενδιαφέρονται να έχουν λόγο και
θέση για τα ζητήματα της ανομίας, της εγκλη-
ματικότητας και της απονομής δικαιοσύνης,
λαμβάνοντας υπόψη ότι, ναι μεν είναι ανα-
γκαίες οι αλλαγές, σε καμία περίπτωση όμως
δεν πρέπει να αποβούν εις βάρος των αστυνο-
μικών, πόσω δε μάλλον της ίδιας της κοινω-
νίας, στο όνομα του δήθεν εκσυγχρονισμού
της ποινικής δικαιοσύνης και της ταχύτερης
απονομής της. Ειδικότερα διακυβεύματα που
συζητήθηκαν, αφορούσαν μεταξύ άλλων και τα
άρθρα 272 (εκρηκτικές ύλες - μολότωφ),
315Α («ιδιώνυμο αδίκημα» για αστυνομικούς),
155 (επιδόσεις), 382 (διακεκριμένες περιπτώ-
σεις φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και επαναφορά
της καταργηθείσας διάταξης περί «κουκούλας»)
κ.λπ.

Η Ομοσπονδία, προχώρησε με επιτυ-
χία στη διοργάνωση του 29ου τακτι-

κού της συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη (26, 27
& 28 Μαρτίου 2019) με κεντρικό σύνθημα:
«30 χρόνια Π.Ο.ΑΣ.Υ., 30 χρόνια όλοι μαζί.
Μας ενώνουν πολλά και τίποτα δεν μας χω-
ρίζει!»
Διδασκόμενοι από την 30χρονη ιστορία μας,
οπλισμένοι με τις αποφάσεις των συνέδρων,
με αποφασιστικότητα και αισιοδοξία για το
αύριο, ανοίγουμε νέες σελίδες στον αστυνο-
μικό συνδικαλισμό για το καλό των συνα-
δέλφων και των συμπολιτών μας.

Ιδιαίτερα συγκινητική η ανταπόκριση
των πρωτεργατών που προσήλθαν στο

συνέδριο και παρέλαβαν τις τιμητικές πλακέτες.
Με τις προσωπικές τους μαρτυρίες «ξύπνησαν
μνήμες» και «έξυσαν πληγές», χωρίς ωστόσο να
τροφοδοτήσουν εντάσεις και αντιπαλότητες. Με
την απόσταση του χρόνου από τα γεγονότα, μια
πιο νηφάλια ματιά στα γεγονότα εκείνης της
εποχής, προσφέρεται για την εξαγωγή χρήσιμων
συμπερασμάτων. Το συνδικαλιστικό μας κίνημα
έχει ανάγκη τη σοφία και την εμπειρία των πρω-
τεργατών του.

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
τάχθηκαν υπέρ των πιο αυστηρών προ-

θεσμιών και όρων για τους συνοριακούς ελέγ-
χους εντός της ζώνης Σένγκεν. Ο κώδικας συ-
νόρων Σένγκεν, οποίος βρίσκεται αυτή τη
στιγμή υπό αναθεώρηση, επιτρέπει στα κράτη
μέλη να διενεργούν προσωρινούς ελέγχους

στα εσωτερικά σύνορα της ζώνης Σένγκεν, σε
περίπτωση σοβαρής απειλής για τη δημόσια
τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια. Σε πρόσφατη
ψηφοφορία που έλαβε χώρα στην ολομέλεια
του ΕΚ, επιβεβαιώθηκε ότι η θέση του σχετικά
με την αναθεώρηση των υπαρχόντων κανόνων
είναι η μείωση της αρχικής περιόδου των συ-
νοριακών ελέγχων από έξι μήνες (όπως συμ-
βαίνει αυτή τη στιγμή) σε δύο, ενώ επιθυμεί
να τεθεί περιορισμός για την ανώτατη δυνατή
επέκταση στον έναν χρόνο, αντί του ορίου των
δύο ετών που υφίσταται σήμερα. Να σημειωθεί
ότι η υπάρχουσα κατάσταση βολεύει κάποια
μεγάλα κράτη μέλη όπως η Γαλλία και η Γερ-
μανία, αλλά και άλλα όπως η Αυστρία, η Δανία,
η Σουηδία και η Νορβηγία που διενεργούν επί-
σης εσωτερικούς συνοριακούς ελέγχους εξαι-
τίας των ιδιαίτερων περιστάσεων, που προέκυ-
ψαν από την άνευ προηγουμένου μεταναστευ-
τική κρίση, η οποία ξεκίνησε το 2015. 
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Τα συσσωρευμένα αιματηρά επεισόδια βίας σε αθλητικούς
χώρους και οι συντονισμένες επιθέσεις με μολότοφ εναν-
τίον αστυνομικών δυνάμεων εκτοξεύουν στα ύψη την ανα-

σφάλεια που κυριαρχεί στην κοινωνία αλλά και στους κόλπους της
ίδιας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα για πολλοστή φορά εκπέμπει
κραυγή αγωνίας και εύχεται να μη θρηνήσουμε νεκρούς, που με
μαθηματική ακρίβεια, δυστυχώς, δεν θα αποφύγουμε αν δεν
υπάρξει τώρα αλλαγή πορείας. Αν δεν συναισθανθούν τις ευθύνες
τους στην Κυβέρνηση και στα αρμόδια υπουργεία και συνεχίσουν
να σφυρίζουν αδιάφορα μπροστά στην προκλητικότητα των μπα-
χαλάκηδων και των οργανωμένων χούλιγκαν των γηπέδων, στην
αυθάδεια και το θράσος των εγκληματιών με τις μολότοφ, στο μι-
θριδατισμό μιας πολιτείας που έχει παραδοθεί στο έλεος της ανο-
μίας και της εγκληματικότητας.

Κερασάκι στην τούρτα, η πρόταση για την τροποποίηση του άρ-
θρου του ΠΚ για τις μολότοφ, που από μόνη της είναι σκανδαλώ-

δης, αλλά και η ανεκδιήγητη δήλωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ
Γιώργου Κυρίτση που δήλωσε: «Δεν ξέρω αν οι μολότοφ πρέπει
να είναι κακούργημα ή πλημμέλημα, δεν θυμάμαι όμως να έχει
σκοτωθεί κανείς από μολότοφ ή κάτι αντίστοιχο».

Πρόκειται για την πιο κυνική δήλωση που έχει εκστομίσει βου-
λευτής του ελληνικού κοινοβουλίου, χαρακτηριστική του ανθρώ-
που που την εκστόμισε αλλά και ενός μεγάλου μέρους της κοινής
γνώμης, που δεν αντιλαμβάνεται το ρόλο της αστυνομίας πολλώ
δε μάλλον το βαθμό της επικινδυνότητας του αστυνομικού λει-
τουργήματος.

Ο ίδιος βέβαια αναγκάστηκε να αναγνωρίσει το λάθος του μετά
την κατακραυγή που προκάλεσε, αλλά εμείς από την πλευρά μας
έχουμε να αντιπαλέψουμε μια νοοτροπία που είναι βαθιά ριζωμένη
στην ελληνική κοινωνία. Το ότι μας αποκαλούν «μπάτσους», πο-
λιτικοί, δημοσιογράφοι, άλλοι δημόσιοι παράγοντες και δεν ιδρώ-
νει το αφτί κανενός, είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό δείγμα της
αντιαστυνομικής νοοτροπίας και των αισθημάτων που τρέφει απέ-

ναντί μας μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας.
Μπορεί οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν μεγάλη αποδοχή σε σχέ-

ση με άλλους κρατικούς φορείς και θεσμούς του πολιτεύματος, η
αλήθεια όμως είναι ότι οι συμπολίτες μας σε γενικές γραμμές δεν
διάκεινται από μια φιλοαστυνομική διάθεση. Την αστυνομία ο κα-
θένας γενικά τη θέλει για τον άλλον και αν πιαστεί και ο ίδιος πα-
ραβάτης, τότε αρχίζει τις δικαιολογίες και τις υπεκφυγές. 

Απευθυνόμαστε για άλλη μια φορά στο Αρχηγείο της Ελληνικής
Αστυνομίας για να τονίσουμε ότι ο αστυνομικός κύριοι της Ηγε-
σίας δεν είναι το πρόβλημα, αλλά οι γκρίζες ζώνες της δικής σας
πρακτικής. Σας τις έχουμε επισημάνει πολλές φορές και αντί να
τις αντιμετωπίσετε, στρέφεστε εναντίον μας γιατί σας ενοχλεί η
αλήθεια.

Εννοείται ότι δεν θα καθίσουμε με σταυρωμένα χέρια. Κινδυ-
νεύουν συνάδελφοί μας καθημερινά και εμείς οφείλουμε να τους
προστατεύσουμε. Εσείς, ως πότε θα κρύβεστε πίσω από τα «αστέ-
ρια» σας;

( )

ΑΤ-ΑΞΙΕΣ
Οι μολότοφ είναι δολοφονικά όπλα 

είπαν &
έγραψανεκΚΕΝΤΡΙκός

«Τίποτε δεν θα είχε γίνει χωρίς
την πίεση της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Αναλάμβανε υπεύθυνο
διεκδικητικό ρόλο πέρα από
κομματική κηδεμονία, όταν δεν
μπορούσε το Αρχηγείο και το
Υπουργείο. Προσωπικά, ποτέ
δεν σας ένιωσα απέναντι».

Κωνσταντίνος Τσουβάλας
Αντιστράτηγος ε.α., επίτιμος Αρχηγός
Ελληνικής Αστυνομίας

«Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση
(σ.σ. μετάπτωση στο αναλογικό
σύστημα επικοινωνίας)
αποκαλύπτει στην ολότητά της
την αβελτηρία και την έλλειψη
ευθύνης όλων όσων βρέθηκαν
στο συγκεκριμένο υπουργείο,
που, τουλάχιστον, με τις
κωλυσιεργίες και την
αναβλητικότητά τους οδηγούν
την ΕΛΑΣ στην εποχή του …
αραμπά!».

Μάξιμος Χαρακόπουλος
Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της
Νέας Δημοκρατίας

αδιάβατο ΝέαΑστυνομία Μάρτιος 2019

Εκατοντάδες Νεοζηλανδοί έχουν αρχίσει τις διαδικασίες για να παραδώσουν τα όπλα τους
μετά την απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει την πώληση τουφεκίων εφόδου και
ημι-αυτόματων όπλων έπειτα από το μακελειό σε δύο τεμένη του Κράισττσερτς.
Σύμφωνα με τα ειδησεογραφικά πρακτορεία, η πρωθυπουργός της χώρας Τζασίντα Άρντερν
αμέσως μετά τη σφαγή στο Κράισττσερτς, όπου ο Αυστραλός λευκός εξτρεμιστής Μπρέντον
Τάραντ σκότωσε 50
μουσουλμάνους, η
Άρντερν ανακοίνωσε
ότι θα αυστηροποιηθεί
η νομοθεσία, η οποία
επέτρεψε στον δράστη
να αγοράσει απολύτως
νόμιμα το οπλοστάσιό
του, ενώ το πρόγραμ-
μα επαναγοράς όπλων
θα κοστίσει περίπου
120 εκ. ευρώ. 

Πρόγραμμα επαναγοράς όπλων
μετά τη σφαγή


