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Να ασκηθεί ο
προβλεπόμενος
πειθαρχικός έλεγχος  3

Καταγγείλαμε εκ νέου 
τη μη θετική
αντιμετώπιση 
των αιτημάτων
μετάθεσης  4

Σημαντική πρόταση 
της Π.Ο.ΑΣ.Υ. προς
το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 

για τα χορηγούμενα
δάνεια  11

ΑΘΗΝΑ: Ωραία τα
μεγαλεπήβολα σχέδια,
αλλά τα προβλήματα
παραμένουν...  12

ΛΕΣΒΟΣ: Yπόλογη η
ηγεσία απέναντι σε
ολόκληρη την κοινωνία
του νησιού  12

SOS από το Αστυνομικό
Τμήμα Δομοκού  13

ΧΑΝΙΑ: Επιτακτική η
ανάγκη της άμεσης
διάθεσης αλεξίσφαιρων
γιλέκων  14

ΛΕΥΚΑΔΑ: Τίμησαν 
τους πρωτεργάτες 
του σωματείου  15

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Όλες οι θετικές
αποφάσεις - απαντήσεις 
σε ώριμα αιτήματά μας  7-9

H μεταρρύθμιση 
δεν βάζει τέλος 
στα προβλήματα 
που γέννησε η κρίση

Δρομολογούνται
λύσεις αιτημάτων
μας με
συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα!

Κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ:
Η Πολιτεία οφείλει
να θωρακίζει τον
αστυνομικό με τα
απαραίτητα κάθε
φορά μέσα 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ:
Mισθολογική
εξέλιξη
ανεξάρτητα 
από το βαθμό
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Συμπάσχει μαζί με εμάς, όποιος είναι συνεπής με το ρόλο του και αναλαμβάνει τις ευθύνες 
που του αναλογούν. Το συνδικαλιστικό μας κίνημα έκανε και φέτος το χρέος του κατά την

καθιερωμένη Ημέρα Μνήμης των Ηρώων του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας

 10

Πράξτε το χρέος σας.
Θωρακίστε τον!

Ο Έλληνας αστυνομικός
κρατά όρθια τη χώρα
Πράξτε το χρέος σας.
Θωρακίστε τον!
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Έκδοση της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Αστυνομικών 

Υπαλλήλων που έχει
στις τάξεις της 58 πρωτοβάθμιες

οργανώσεις και 40.000 μέλη

www.poasy.gr
poasy@otenet.gr

neaastynomia@poasy.gr

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

Εκδότης
Γρηγόρης Γερακαράκος

Υπεύθυνος έκδοσης
Σταύρος Φέτκος

Γραμματέας Δημοσίων & 
Διεθνών Σχέσεων

Συντακτική Ομάδα
Σπύρος Λιότσος

Αθανάσιος Αθανασόπουλος

Σχεδιασμός - Σελιδοποίηση
www.2plus1.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα 
δεν εκφράζουν υποχρεωτικά 

τις θέσεις της ιδιοκτησίας
ή της σύνταξης 

της «Νέας Αστυνομίας».

Συναδέλφισσες,
συνάδελφοι
Το 30ο τακτικό ετήσιο
συνέδριο της
Ομοσπονδίας μας
πραγματοποιείται σε μια
νέα εποχή που αφήνει
πίσω της την στενή
επιτροπεία των
δανειστών. Ωστόσο, οι
εφαρμοστικοί νόμοι
εξακολουθούν να ισχύουν
με ό,τι αυτό συνεπάγεται
για την αντιμετώπιση των
χρόνιων αιτημάτων μας.
Με τον αγώνα μας
μπορούμε να ελπίζουμε
σε ένα καλύτερο μέλλον,
ανατρέποντας
αναχρονιστικούς νόμους
και διατάξεις που αδικούν
τον αστυνομικό θεσμό
και το παραγόμενο από
τον αστυνομικό, έργο.

S M S

ΚΙΝΑ
Παγκόσμιος συναγερμός για την αντιμετώπιση του Κορωναϊού. Οι αρχές ασφαλείας στην Κίνα κλήθηκαν να θέσουν σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα
απαγόρευσης των μετακινήσεων του πληθυσμού, ενώ η ανησυχία επεκτάθηκε σε όλον τον κόσμο. 

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Κώστα
Μπακογιάννη πραγματοποίησε η Ομοσπονδία
μας στις 27-01-2020. Η συνάντηση έγινε στο

Δημαρχείο Αθηνών, με τη συμμετοχή του Προεδρείου
της Π.Ο.ΑΣ.Υ., με επικεφαλής τον Πρόεδρο, κ. Γρηγόρη
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, καθώς και του Προεδρείου της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, προκειμένου να
συζητηθούν θέματα που αφορούν τον Κλάδο μας. 

Από την πλευρά μας, αρχικώς θέσαμε το αίτημα της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. για τη μετονομασία της οδού Λάμπρου
ΠΟΡΦΥΡΑ στα Πατήσια σε Νεκταρίου ΣΑΒΒΑ, ως ένας
ελάχιστος φόρος τιμής και αναγνώρισης της προσφο-
ράς του συναδέλφου μας προς την κοινωνία, ο οποίος
εν ώρα καθήκοντος δολοφονήθηκε από αδίστακτους
τρομοκράτες. Εν συνεχεία, θέσαμε την ανάγκη ύπαρ-
ξης ενός ανοιχτού διαύλου επικοινωνίας μεταξύ της
Δημοτικής Αρχής και της Ηγεσίας του Σώματος, αφού,
σε αρκετές περιπτώσεις, κρίνεται αναγκαία η συνέργεια
μεταξύ της Δημοτικής και της Ελληνικής Αστυνομίας.
Τέλος, αναφέραμε τα μεγάλα αιτήματα της Ομοσπον-
δίας μας για ένα δίκαιο μισθολόγιο που θα βασίζεται
στις αποφάσεις του ΣτΕ και ένα σύγχρονο βαθμολόγιο
που θα καλύπτει τις ανάγκες του Σώματος, ενώ του ζη-
τήσαμε να είναι δίπλα μας και στη διεκδίκηση της επι-
κινδυνότητας της εργασίας μας. 

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, μέσω

του Προέδρου της, κ. Δημοσθένη ΠΑΚΟΥ, έθεσε το θέ-
μα της δημιουργίας ενός παιδικού σταθμού, στα γεω-
γραφικά όρια του Δήμου Αθηναίων που θα καλύπτει τις
ανάγκες των μελών της. Πρότεινε δε, μέχρι τη δημιουρ-
γία του εν λόγω σταθμού, την έναρξη προγράμματος
μοριοδότησης αστυνομικών στους εν λειτουργία παιδι-
κούς σταθμούς, προκειμένου να μην απορρίπτονται τα
τέκνα των συναδέλφων, όπως συνέβαινε τα τελευταία
έτη. Επίσης, ζήτησε τη συνεργασία και στον τομέα του
πολιτισμού, έτσι ώστε, κάποιο από τα μέχρι πρότινος μη
διαθέσιμα ακίνητα του Δήμου, να αξιοποιηθεί και να γί-
νει μουσείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Τέλος, κατέθεσε
αναλυτικό υπόμνημα με τα αιτήματά της. 

Ο κ. Δήμαρχος, από την πλευρά του, αφού μας ευ-
χαρίστησε για τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι Ελ-
ληνίδες και οι Έλληνες αστυνομικοί προς τους πολίτες

του Δήμου Αθηναίων, ανέφερε ότι: «Φαινόμενα ετών
που επικρατούσαν στην πόλη, αντιμετωπίζονται πλέον
χάριν της εμφανούς παρουσίας των συναδέλφων
σας». Αναφορικά δε, με τη μετονομασία της οδού
Λάμπρου ΠΟΡΦΥΡΑ, μας ενημέρωσε ότι οι διαδικασίες
προχωρούν γρήγορα και σύντομα ο αρμόδιος Αντιδή-
μαρχος θα θέσει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Επίσης, μας γνώρισε ότι συνεργάζεται άψογα με την
Ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και εί-
ναι ανοιχτός σε περαιτέρω συνεργασίες μεταξύ των
Φορέων. Ειδικότερα, για το θέμα των παιδικών σταθ-
μών, δήλωσε θετικός, τόσο ως προς τη μοριοδότηση
των αστυνομικών, όσο και ως προς τη μελλοντική δη-
μιουργία ειδικού σταθμού, ζητώντας προτάσεις από την
Ένωση και άμεση συνεργασία με το Συνδικαλιστικό
μας Κίνημα. Τέλος, σχετικά με τα αιτήματά μας, επα-
νέλαβε, για μια ακόμη φορά, αυτό που πολλάκις έχει
δηλώσει δημόσια, ήτοι ότι το επάγγελμα του αστυνο-
μικού είναι επικίνδυνο και η Πολιτεία οφείλει να τον
θωρακίζει με τα απαραίτητα κάθε φορά μέσα. 

Η Ομοσπονδία μας, συνεχίζει τις συναντήσεις της,
για τη δημιουργία συμμαχιών στο πλαίσιο του θεσμι-
κού της ρόλου, με στόχο την ανάδειξη, την προώθηση
και την εύρεση λύσεων στα μεγάλα και μικρά θέματα
που απασχολούν το ανθρώπινο δυναμικό της Ελληνι-
κής Αστυνομίας, καθώς και τις οικογένειές του.

Κώστας Μπακογιάννης: Η Πολιτεία
οφείλει να θωρακίζει τον αστυνομικό

με τα απαραίτητα κάθε φορά μέσα 
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Η ατζέντα του μήνα

Δεν υπάρχει 
αυτό που λένε 

μεγάλο ταλέντο 
χωρίς μεγάλη 

δύναμη θέλησης.

Μπαλζάκ

Το μεταναστευτικό
– προσφυγικό
πρόβλημα δεν έχει
αντιμετωπιστεί
όπως πολλοί
ανέμεναν μετά τις
εθνικές εκλογές, με
αποτέλεσμα να
δημιουργούνται
εύλογα ερωτήματα
και αντιδράσεις.

“

”

Στην Αθήνα το 30ό 
Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο 09-01-20

Δημοσιεύτηκαν τα πρώτα Π.Δ. και Υπουργικές απο-
φάσεις, που επιλύουν αιτήματά μας.

10-01-20
Συζητήθηκε στην Ολομέλεια του ΣτΕ η παραπεμπτική
υπόθεση των Ομοσπονδιών μας κατά του ισχύοντος
μισθολογίου ν.4472/2017.

15-01-20
Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
δύο ακόμα προεδρικά διατάγματα, το π.δ. 7/2020
και το π.δ. 8/2020.

15-01-20
Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας συναντήθηκε με τον
Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

20 -01-20
Απευθυνθήκαμε στον Πρόεδρο του Δ.Σ.
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. για τη χορήγηση δανείων. 

22-01-20 
Εργασίες Γενικού Συμβουλίου και κοπή της πρωτο-
χρονιάτικης πίτας, παρουσία έξι υπουργών και σύσ-
σωμης της φυσικής ηγεσίας. 

27-01-20 
Συνάντηση στο Δημαρχείο Αθηνών, με τον Δήμαρχο
κ. Κώστα ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ. 

28-01-20
Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο.

31-01-20
Καταγγείλαμε τις αποφάσεις του Κατώτερου Συμβου-
λίου Μεταθέσεων.

03-01-20
Επιλύεται το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τις
προκαταβολές των αποσπασμένων συναδέλφων μας.

08-02-20
Παρέστημεν στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιά-
τικης πίτας της ΕΚΑΜ.

14-02-20
Αντιμετωπίστηκε θετικά η  πίστωση του συνολικού
ποσού των 1.000 ευρώ στους λογαριασμούς των
αποσπασμένων συναδέλφων μας για τη στελέχωση
Διμοιριών Υποστήριξης σε νησιά του Ανατολικού Αι-
γαίου.

18-02-20
Πραγματοποιήθηκε, η 1η για το νέο έτος, σύσκεψη
μεταξύ των Ομοσπονδιών Σωμάτων Ασφαλείας και
Ενόπλων Δυνάμεων.

19-02-20
Ουσιαστική συνάντηση με την Πολιτική και Φυσική
Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας κλιμακίου της
Ομοσπονδίας, με επικεφαλής τον Πρόεδρο, κ. Γρη-
γόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ.

20-02-20
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας παρουσίασε στις αρ-
μόδιες Επιτροπές της Βουλής τις θέσεις μας για το
ασφαλιστικό.

22-02-20
Τιμήσαμε σε όλη τη χώρα τους συναδέλφους που θυ-
σιάστηκαν στο βωμό του καθήκοντος.

25-02-20
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομο-
σπονδίας μας, που συνεδρίασε την
28-01-2020, αποφάσισε, όπως το

30ό Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο έτους
2020, πραγματοποιηθεί την 3 και 4 Μαρ-
τίου 2020, στην Αθήνα (ξενοδοχείο ΤΙΤΑ-
ΝΙΑ).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυ-
τού έχουν ως εξής:
• Διοικητικός Απολογισμός.
• Οικονομικός Απολογισμός/Έκθεση Εξελεγ-

κτικής Επιτροπής/Προϋπολογισμός.
• Λοιπά θέματα - Προτάσεις Συνέδρων.

Οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις παρακαλούν-
ται όπως ενημερώσουν σχετικά τους Αντιπρο-
σώπους τους στην Ομοσπονδία μας, επιδίδον-
τάς τους αντίγραφο του παρόντος και γνωστο-
ποιώντας τους παράλληλα ότι, θα ακολουθήσει
και ονομαστική πρόσκληση προς τους ιδίους,
αφού ολοκληρωθεί από την πλευρά σας η απο-

στολή της σχετικής κατάστασης Αντιπροσώπων
(τακτικών και αναπληρωματικών που καλούνται
εις αντικατάσταση των τακτικών) προς την
Ομοσπονδία μας.

Για την άρτια διοργάνωση του Συνεδρίου και
την έγκαιρη και απρόσκοπτη νομιμοποίηση των
Αντιπροσώπων, παρακαλούμε όπως αποστείλε-
τε, έως την 6 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμ-
πτη, τα κάτωθι:

- Πίνακα Αντιπροσώπων συμπληρωμένο,

σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα σε
ηλεκτρονική μορφή.

- Επικυρωμένο το πρακτικό διεξαγωγής
αρχαιρεσιών ανάδειξης Αντιπροσώπων μαζί
με την κατάσταση των ψηφισάντων μελών
(όσες δεν έχουν αποστείλει).

- Σε περίπτωση μεταβολών - αντικατά-
στασης Αντιπροσώπων, παρακαλούμε
όπως συμπεριληφθούν στο σχετικό πίνακα
οι αναπληρωματικοί αυτών, καταγράφον-

τας την αιτία αντικατάστασής των και επισυνα-
φθούν, επίσης, οι σχετικές παραιτήσεις - δη-
λώσεις των εκλεγέντων τακτικών Αντιπροσώ-
πων.

Να σημειώσουμε, τέλος, ότι η Ομοσπονδία
ανακοίνωσε και το λεπτομερές πρόγραμμα των
εργασιών του συνεδρίου, που περιλαμβάνει ει-
σηγήσεις για τους επαγγελματικούς κινδύνους
του αστυνομικού επαγγέλματος και την ανα-
γκαιότητα της πρόληψης στον τομέα της υγείας.

Να ασκηθεί ο προβλεπόμενος
πειθαρχικός έλεγχος

Εκφράζουμε την αγανάκτησή μας για τις
σοβαρές καταγγελίες πέντε (5) Πρωτο-
βαθμίων Ενώσεών μας, που περιήλθαν

στην Ομοσπονδία μας, αναφορικά με τις μετα-
γωγές κρατουμένων από τα νησιά του Αιγαίου
σε αστυνομικές υπηρεσίες της Αττικής, ενώ σε
προγενέστερο στάδιο, είχαμε λάβει από την
Ηγεσία διαβεβαιώσεις, περί επίλυσης του προ-
βλήματος.

Ειδικότερα, οι Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Βορείου Δωδεκανήσου, Νοτίου Δωδε-
κανήσου, Λέσβου, Σάμου και Χίου, με κοινή
ανακοίνωσή τους, καταγγέλλουν τόσο τους δι-
οικητές των Διευθύνσεων Μεταγωγών - Δικα-
στηρίων Αττικής και Αλλοδαπών Αττικής, όσο
και την προκλητική αδιαφορία του Αρχηγείου
για την τακτική που συνεχίζουν να ακολουθούν
στις μεταγωγές, εκθέτοντας σε κίνδυνο ζωής
τους συναδέλφους μας.

Μας προκαλεί κατάπληξη και αποτροπιασμό
το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα δοθεί οριστικό
τέλος στο απαράδεκτο φαινόμενο της ταυτό-
χρονης μεταγωγής ποινικών κρατουμένων, αλ-
λοδαπών και ψυχικά νοσούντων ατόμων και
μάλιστα σε ιδιαίτερα αντίξοες και επικίνδυνες
καταστάσεις, χωρίς να συγκινείται κανείς εκ
των εμπλεκομένων για τις δυσκολίες που
απορρέουν από τη νησιωτικότητα των περιοχών

και τις δυσμενείς συνθήκες
τέλεσης των μεταγωγών.

Κατόπιν όλων αυτών, είμα-
στε υποχρεωμένοι να σταθού-
με στο πλευρό των συναδέλ-
φων μας και να μην καταγγεί-
λουμε γενικώς και αορίστως
τους υπεύθυνους για αντισυ-
ναδελφική συμπεριφορά, αλλά
να ζητήσουμε να ασκηθεί εις
βάρος τους ο προβλεπόμενος
πειθαρχικός έλεγχος, αρχής
γενομένης από την Διοίκηση
της Δ/νσης Μεταγωγών - Δι-
καστηρίων Αττικής.

Χαρακτηριστικό το κατωτέρω σημείο από την
κοινή Ανακοίνωση των Ενώσεών μας:

«Ακόμα και εχθροί να μας διοικούσαν, θα
έδειχναν τον ανθρωπισμό τους και δεν θα
απαιτούσαν από τους Αστυνομικούς που μετα-
φέρουν κρατούμενους από τις περιοχές μας,
ταξιδεύοντας στο κατάστρωμα για 14 με 18
ώρες, μόλις φτάσουν στον Πειραιά, να συνεχί-
ζουν προκειμένου να παραδώσουν τον κάθε
κρατούμενο στον προορισμό του. Αν δεν σας
έχουν ενημερώσει, σας το γνωρίζουμε εμείς ότι
σε μία μεταγωγή μπορεί να μεταφέρονται ταυ-
τόχρονα ποινικοί - αλλοδαποί - ψυχασθενείς

κρατούμενοι. Εξηγήστε μας
λοιπόν αν υπάρχει λογική
στην απαίτηση, εκείνοι που
εκτελούν την μεταγωγή να
παραδίδουν τους κρατούμε-
νους: α) Ποινικούς: Διεύθυν-
σης Μεταγωγών Δικαστηρίων
Αττικής, β) Αλλοδαπούς: Διεύ-
θυνση Αλλοδαπών ή Κέντρα
Κράτησης (Κόρινθο, Αμυγδα-
λέζα κ.α.) και γ) Ψυχασθενείς:
στις κλινικές (Δρομοκαΐτειο,
Δαφνί κ.α.), που προορίζονται.

Το έχουμε αντιληφθεί ότι
εμάς που Υπηρετούμε στο

Ανατολικό Αιγαίο μας θεωρείται Πληβείους και
μας έχετε για τη “λάντζα” προκειμένου εσείς,
(ως Πατρίκιοι) να αναπαύεστε στις δάφνες των
υψηλών αξιωμάτων σας. Εκτιμούσαμε ότι του-
λάχιστον θα κάνατε μία προσπάθεια να μας
χρυσώσετε το χάπι, αποφεύγοντας τέτοιες
κραυγαλέες και προκλητικές ενέργειες». 

Κύριοι (όπως μας δείχνετε δεν είμαστε συ-
νάδελφοι) εμείς δεν αντέχουμε άλλο να βάζου-
με πλάτη και εσείς να σφυρίζετε αδιάφορα.
Ελάτε στην πράξη να μας δείξετε πώς υλοποι-
ούνται αυτά που διατάζετε (με ευκολία) ή θα μας
βρείτε μπροστά σας.

Απαράδεκτες συνθήκες μεταγωγών καταγγέλλουν οι Ενώσεις της νησιωτικής χώρας
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Με αφορμή τις μεταθέσεις που
αποφάσισε το Κατώτερο Συμ-
βούλιο Μεταθέσεων του Αρχη-

γείου της Ελληνικής Αστυνομίας, στις
31 Ιανουαρίου 2020, η Ομοσπονδία
μας κατήγγειλε για μια ακόμα φορά το
έλλειμμα ευαισθησίας, ή και περίσσευμα
υποκρισίας, που επεφύλαξε η Ηγεσία
στο Αστυνομικό Προσωπικό, παρά τις
περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις κατά
τις συναντήσεις τόσο με το Προεδρείο
μας όσο και με αυτά των Πρωτοβαθ-
μίων Οργανώσεων.

Οι μεταθέσεις αυτές, καίτοι δεν εμπε-
ριείχαν τα φαινόμενα ντροπής που πα-
ρατηρήθηκαν στη συνεδρίαση του ιδίου
Συμβουλίου πριν τέσσερις (4) μήνες, ήτοι
της προκήρυξης μηδενικών (0) θέσεων
σε όλη την Ελλάδα, πλην της Αττικής και
της Θεσσαλονίκης, παραβλέποντας τις
επαυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης των

τοπικών κοινωνιών της Περιφέρειας, κι-
νήθηκαν, για άλλη μία φορά, στα όρια
της γραφικότητας. Η Ομοσπονδία μας,
όπως ήταν αναμενόμενο, μέσω του εκ-
προσώπου της, αντιτάχθηκε στον αριθμό
των συνολικών θέσεων και επιχειρημα-
τολόγησε για την ανάγκη προκήρυξης
περαιτέρω θέσεων στην Περιφέρεια, ενώ,
με αφορμή την προκήρυξη εβδομήντα
(70) θέσεων συνολικά στην Αττική, τό-
νισε την πλασματικότητα των θέσεων
αυτών, αφού οι συνάδελφοί μας - οι
οποίοι υπηρετούν στην Περιφέρεια - δεν
επιθυμούν, μέχρι και σήμερα, μετάθεση
στην πρωτεύουσα της χώρας, παρά τα
κενά που υφίστανται. 

Η Ομοσπονδία μας, καλεί εκ νέου την
Πολιτική και Φυσική Ηγεσία να βρει
τρόπους θετικής αντιμετώπισης των χι-
λιάδων αιτημάτων του χαμηλόβαθμου
αστυνομικού προσωπικού, αφήνοντας

κατά μέρος τις δικαιολογίες άλλοτε περί
εκτάκτων και άλλοτε περί αυξημένων
υπηρεσιακών αναγκών. Το συνεχιζόμε-
νο μπάχαλο στη διάταξη της υπηρεσίας
και στις αποσπάσεις πρέπει επιτέλους να
διορθωθεί με μια σαφή πολιτική υπέρ
του αστυνομικού προσωπικού, το οποίο
δικαιούται να είναι ορθολογικά κατανε-
μημένο με συγκεκριμένα επαγγελματι-
κά-επιστημονικά κριτήρια και όχι κατά
το δοκούν και ανάλογα με τις τρέχουσες
σκοπιμότητες και εξυπηρετήσεις διαφό-
ρων συμφερόντων.

Επίσης, η Ομοσπονδία μας, προκαλεί
δημόσια την Ηγεσία του Σώματος να
απαντήσει στα κάτωθι ερωτήματα:

Α) Γιατί παραβλέπετε τους χιλιάδες
συναδέλφους μας που αναμένουν
στωικά στη λίστα αναμονής την πολυ-
πόθητη μετάθεση για τον τόπο συμφε-
ρόντων τους;

Β) Δεν αντιλαμβάνεστε ότι, με την από-
φασή σας αυτή, δηλώνετε αδύναμοι να
ανταποκριθείτε στις ανάγκες του ανθρώ-
πινου δυναμικού της Ελληνικής Αστυνο-
μίας, ενώ το καλείτε διαρκώς να βάζει
πλάτη στις αυξημένες απαιτήσεις του υπη-
ρεσιακού καθήκοντος και στις υποχρεώ-
σεις της υπηρεσίας 24 ώρες το 24ωρο,
βρέξει - χιονίσει, λιάσει ή συννεφιάσει;

Η Ομοσπονδία μας, τέλος, καλεί την
Κυβέρνηση και τους αρμόδιους Υπουρ-
γούς της, να αναθεωρήσουν την ακολου-
θητέα πολιτική προσλήψεων, ανοίγοντας
τις πόρτες των Σχολών της Ελληνικής
Αστυνομίας σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό
σπουδαστών, όπως έχετε ήδη δεσμευθεί
δημόσια, θέτοντας οριστικά τέλος στις
μνημονιακές δεσμεύσεις, όταν μάλιστα
βρέθηκαν «λύσεις» για προσλήψεις, και
μάλιστα με συνοπτικές διαδικασίες, άλ-
λων κατηγοριών ένστολου προσωπικού.

Καταγγείλαμε εκ νέου τη μη θετική αντιμετώπιση
των αιτημάτων μετάθεσης 

ΗΠανελλήνια Ομοσπονδία Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων με υψηλό
αίσθημα ευθύνης έναντι των με-

λών της αλλά και όλων των Ομοσπον-
διών των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενό-
πλων Δυνάμεων,

α) ως η πολυπληθέστερη Δευτερο-
βάθμια Οργάνωση, σε συνέχεια της εκ-
δίκασης της προσφυγής μας στο Συμ-
βούλιο της Επικρατείας για την ακύρω-
ση του ισχύοντος ενιαίου μισθολογίου
Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων
Ασφαλείας και

β) λαμβάνοντας υπόψη την τοποθέ-
τηση του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη στο πρόσφατο Γενικό μας Συμ-
βούλιο, ότι ήδη βρισκόμαστε σε πολύ
καλό δρόμο για την εξέταση μεγάλων

ζητημάτων, όπως είναι το μισθολόγιο -
βαθμολόγιο, που απασχολούν πολλά
χρόνια το συνδικαλιστικό κίνημα ώστε
να απαντήσουμε θετικά μέσα από το
διάλογο, σε ό,τι η Ελληνίδα και ο Έλ-
ληνας αστυνομικός έχει βασίσει τη ζωή
του και έχει στηρίξει την ύπαρξη τη δική
του και της οικογένειάς του,

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ – ΚΑΛΟΥΜΕ όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη – Ομοσπονδίες,
Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της Ελλη-
νικής Αστυνομίας, να εργαστούμε με
πνεύμα καλής διάθεσης και συνεργα-
σίας προκειμένου πραγματικά να κατα-
λήξουμε επιτέλους σε μια βιώσιμη και
αποτελεσματική λύση που θα ανταπο-
κρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του
ένστολου δυναμικού των Σωμάτων μας.

Ειδικότερα, όλοι γνωρίζουμε ότι σή-
μερα, σε συνέχεια των λανθασμένων
πολιτικών επιλογών του παρελθόντος,
υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις
των εύλογων αιτημάτων για αποκατά-
σταση των μισθολογικών αδικιών, οι
οποίες είναι δύσκολο να γεφυρωθούν
και να οδηγήσουν στη σύγκλιση από-
ψεων και τη διαμόρφωση μιας ξεκάθα-
ρης και αδιαμφισβήτητης κοινής πρό-
τασης. Ο κατακερματισμός των αναγ-
κών λόγω των ιδιαιτεροτήτων των αρ-
μοδιοτήτων και των υπηρεσιών που πα-
ρέχουν τα ένστολα Σώματα, έχουν οδη-
γήσει σε ετερόκλητες έως και αντιφατι-
κές ρυθμίσεις μέσα από ένα πολύπλοκο
σύστημα προαγωγών και μισθολογικών
διαβαθμίσεων, το οποίο, όσες φορές κι

αν έχει επιχειρηθεί να ορθολογικοποι-
ηθεί, ουδέποτε χειροκροτήθηκε στο σύ-
νολό του, αφού πάντα κάποια κατηγο-
ρία συναδέλφων αντιμετωπιζόταν χει-
ρότερα από κάποια άλλη.

Μετά από ώριμη σκέψη και μελέτη
των εκάστοτε ρυθμίσεων διαχρονικά,
επαναφέρουμε ως Ομοσπονδία τον
προβληματισμό και τη σκέψη μας για
τον απεγκλωβισμό του νέου υπό δια-
μόρφωση μισθολογίου από το βαθμο-
λόγιο. Παράλληλα, δε, με την εφαρμογή
της βασικής αυτής αρχής του μισθολο-
γίου, προτείνουμε να εργαστούμε για
ένα άλλο βαθμολόγιο, στο πλαίσιο των
ήδη κατατεθειμένων από το 2016 προ-
τάσεών μας (Αρχιφύλακες, Ανθυπαστυ-
νόμοι, Αξιωματικοί ΤΕΜΑ και ΣΑΕΑ), που

δεν θα αντανακλά στη διαμόρφωση του
μισθολογίου και άρα δεν θα συναρτά
εξολοκλήρου την ύπαρξή του από τις οι-
κονομικές επιβαρύνσεις που επιφέρουν
οι προβλεπόμενες διαδικασίες της αξιο-
λόγησης και της προαγωγής των στελε-
χών των Σωμάτων ούτε θα βαρύνει τον
εκάστοτε προϋπολογισμό με νέα βάρη.

Με βάση αυτά, θεωρούμε σκόπιμο να
υπάρξει άμεσα συνάντηση προκειμένου
να εκφραστούν οι τυχόν διαφορετικές
προσεγγίσεις ώστε να λάβουμε τις δέ-
ουσες αποφάσεις, εκμεταλλευόμενοι
την ιστορική στιγμή της εξόδου από τα
Μνημόνια και της επιστροφής σε μια
κανονικότητα που σε τίποτε δεν θα θυ-
μίζει καταδικασμένες και αποτυχημένες
πολιτικές του παρελθόντος.

Πραγματοποιήθηκε, η 1η για το νέο έτος, σύ-
σκεψη μεταξύ των Ομοσπονδιών Σωμάτων
Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, στην

αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλί-
ου του Δήμου Αθηναίων, μετά από το πρόσφατο
κάλεσμα της Π.Ο.ΑΣ.Υ., με στόχο τη θετική έκβαση
ενός πολύχρονου αγώνα για το μισθολόγιο και τα
συσχετιζόμενα με αυτό ανακύπτοντα θέματα.

Πριν την έναρξη της σύσκεψης, οι Ομοσπονδίες
ευχαρίστησαν τον Δήμαρχο Αθηναίων, κ. Κώστα
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ για την ευγενική παραχώρηση της
αίθουσας και τη στήριξή του στα γνωστά σε αυτόν,
αιτήματά μας. Διαρκούσης της σύσκεψης, κατατέ-
θηκαν από όλους απόψεις και προβληματισμοί γύ-
ρω από το αντικείμενο του καλέσματος, αλλά και
για το προωθούμενο, νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο
που κατατέθηκε χθες από την Κυβέρνηση στη Βου-
λή των Ελλήνων.

Ειδικότερα, οι Ομοσπονδίες αναφέρθηκαν στις
αποτυχημένες κατά τη διάρκεια της 10ετούς οικο-

νομικής και κοινωνικής κρίσης, επαναλαμβανόμε-
νες προσπάθειες των Κυβερνήσεων, να διαμορ-
φώσουν ένα μισθολόγιο αντάξιο της ιδιαιτερότητας
– επικινδυνότητας του λειτουργήματος των Σωμά-
των Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων και της
προσφοράς τους προς το κοινωνικό σύνολο και το
οργανωμένο κράτος. Αποτέλεσμα των άστοχων και
άδικων νομοθετικών ρυθμίσεων, όπως τόνισαν οι
συμμετέχοντες στη σύσκεψη αυτή, είναι τόσο οι
γνωστές σε όλους πλέον, δικαστικές αποφάσεις
του ΣτΕ, που δικαιώνουν με πανηγυρικό τρόπο των
αγώνα μας, όσο και η διαιώνιση έντονων ανισο-
τήτων και αδικιών μεταξύ των συναδέλφων μας.

Οι Ομοσπονδίες, εξετάζοντας την πρόταση της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. για την επίλυση των μισθολογικών, αλλά
και βαθμολογικών – συνταξιοδοτικών προβλημά-
των που γεννήθηκαν στα χρόνια τις προαναφερό-
μενης κρίσης και ακόμα μας επιβαρύνουν, με γνώ-
μονα τη μη ύπαρξη λιγότερων αποδοχών από αυτές
του 7/2012 και την προσαρμογή αυτών, στον

πραγματικό ασφαλιστικό βίο των υπηρετούντων
σήμερα, συντάχθηκαν μαζί της, στη βάση της πρό-
τασης για συνεχή μισθολογική εξέλιξη όλων των
στελεχών μέχρι την αποστρατεία τους, ανεξάρτητα
από το βαθμό που θα φέρουν κάθε φορά στην
ενέργεια.

Τέλος, οι Ομοσπονδίες, λόγω της επικείμενης

συζήτησης του ασφαλιστικού νομοσχεδίου στις αρ-
μόδιες επιτροπές της Βουλής, και εν συνεχεία στην
Ολομέλεια αυτής, δήλωσαν παρούσες στον αγώνα
των εν αποστρατεία συναδέλφων, αλλά και ολό-
κληρης της κοινωνίας για την αποκατάσταση των
συντάξεών τους σε αξιοπρεπή και προ μνημονίων,
επίπεδα.

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ της Π.Ο.ΑΣ.Υ. με στόχο τη θετική έκβαση
ενός πολύχρονου αγώνα για το μισθολόγιο-βαθμολόγιο

Mισθολογική εξέλιξη ανεξάρτητα από το βαθμό

Ανοίξτε τις πόρτες των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό σπουδαστών, τονίζει η Π.Ο.ΑΣ.Υ.
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Συνεδρίασε στις 28 Ιανουαρίου 2020, το Δι-
οικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας με βα-
σικά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης τη λήψη

απόφασης για τη διεξαγωγή του 30ού Ετήσιου Πα-
νελλαδικού Συνεδρίου, την ενημέρωση των μελών
του για τις πρωτοβουλίες και τις ενέργειες της
Εκτελεστικής Γραμματείας στο διάστημα που μεσο-
λάβησε από την προηγούμενη συνεδρίαση και τέ-
λος διάφορα άλλα οργανωτικά θέματα.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρης ΓΕ-
ΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, λαμβάνοντας το λόγο, στάθηκε στο
γεγονός ότι το Δ.Σ. συνεδριάζει μια μόλις εβδομά-
δα μετά το Γενικό Συμβούλιο των Πρωτοβαθμίων
Ενώσεων και την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πί-
τας, όπου και παρουσιάστηκε αναλυτικότερα η κα-
θημερινή δράση της Ομοσπονδίας μας και μάλιστα,
μας δόθηκε η δυνατότητα να αναπτύξουμε τις προ-
τεραιότητές μας, παρουσία έξι (6) Υπουργών της
Κυβέρνησης, οι οποίοι -καθ’ ένας για τον τομέα
ευθύνης του- παρουσίασαν τις θέσεις τους σε σχέ-
ση με τα αιτήματά μας.

Ειδικότερα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη
κ. Μιχάλης ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, συντάχθηκε με την
απαίτησή μας να γίνει το 2020 η χρονιά που θα
λυθούν χρόνια αιτήματά μας, λέγοντας ότι βρισκό-
μαστε σε πολύ καλό δρόμο για την εξέταση μεγά-

λων ζητημάτων, όπως είναι το μισθολόγιο - βαθ-
μολόγιο, που απασχολούν πολλά χρόνια το συν-
δικαλιστικό κίνημα, ώστε να απαντήσουμε θετικά
μέσα από το διάλογο σε αυτά που αναμένουν από
μας οι συνάδελφοί μας. Αυτήν την ευκαιρία πρέπει
να εκμεταλλευτούμε διότι τέτοια θέματα θεσμοθε-
τούνται περίπου μια φορά στα είκοσι (20) έτη και
οφείλουμε να εργαστούμε με συνέπεια, σοβαρότη-
τα και αποφασιστικότητα, προκειμένου να μην μας
ξεπεράσουν οι εξελίξεις.

Ήδη, η Π.Ο.ΑΣ.Υ. κατέθεσε στο τραπέζι του δια-
λόγου με τις άλλες Ομοσπονδίες σχετική πρόσκλη-
ση – πρόταση για απεγκλωβισμό του νέου υπό δια-
μόρφωση μισθολογίου από το βαθμολόγιο και το
αμέσως προσεχές διάστημα θα εργαστούμε για την
υλοποίησή της, σε συνδυασμό με όσα έχουμε επι-
τύχει με τις προσφυγές μας στο Συμβούλιο της Επι-
κρατείας (επαναφορά των αποδοχών μας στα επί-
πεδα προ του Αυγούστου 2012, αναγνώριση επι-
κινδυνότητας επαγγέλματος κ.ά.).

Υπό αυτήν την έννοια, υπήρξε προβληματισμός
του Προεδρείου ως προς την διεξαγωγή αφενός
του τακτικού συνεδρίου το πρώτο τρίμηνο του
έτους, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό,
αφετέρου δε του εκλογικού συνεδρίου εντός της
ίδιας χρονιάς, δεδομένου ότι η 3ετής θητεία του

Δ.Σ. λήγει τον προσεχή Σεπτέμβριο. Μέχρι πρότινος
αντιμετωπίζαμε τη στέρηση των συνδικαλιστικών
αδειών, που ισοδυναμούσε με παράλυση του συν-
δικαλιστικού μας κινήματος και που μόλις πρό-
σφατα καταφέραμε να επανακτήσουμε με απόφα-
ση, τελικά, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Υπερβαίνοντας αυτές τις δυσκολίες, οφείλουμε
να πορευτούμε προς τα δυο (2) αυτά συνέδρια με
πνεύμα ενότητας και διάθεση ουσιαστικής συνερ-
γασίας, πόσο μάλλον όταν η Ομοσπονδία μας, το
προσεχές διάστημα, θα προωθήσει και την πρότασή
της Αφού εξετάστηκαν όλες οι παράμετροι και έγινε
έρευνα αγοράς για την επιλογή της πιο συμφέρου-
σας οικονομικά προσφοράς, ως προς τον χρόνο
και τον τόπο διεξαγωγής του Τακτικού Πανελλα-
δικού Συνεδρίου, μετά και από την ενημέρωση που
παρείχε ο Αντιπρόεδρος κ. Αθανάσιος ΝΤΑΒΟΥ-
ΡΑΣ και ο Ταμίας κ. Γεώργιος ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ, προ-
τάθηκε στο Δ.Σ. να πραγματοποιηθεί αυτό στην
Αθήνα (ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ) την 3 και 4 Μαρτίου
2020 -πρόταση που έγινε αποδεκτή ομόφωνα.

Στη συνέχεια, έλαβαν το λόγο ο Γραμματέας της
Ομοσπονδίας κ. Γεώργιος ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ και ο
Αντιπρόεδρος Οικονομικών κ. Βασίλειος ΠΑΝΤΑ-
ΖΗΣ οι οποίοι αναφέρθηκαν στις πιο βασικές από
τις πολλές και διάφορες δράσεις του Προεδρείου

και οι οποίες είτε έχουν επιφέρει θετικά αποτελέ-
σματα είτε έχουν δρομολογήσει λύσεις σε σημαν-
τικές εκκρεμότητες, όπως είναι η δυνατότητα συ-
νυπηρέτησης, η διευθέτηση των μεταγωγών ψυχι-
κά νοσούντων, οι αρχικά υποβληθείσες δηλώσεις
πόθεν έσχες, η εκπροσώπησή μας στο ΜΤΣ, η τρο-
ποποίηση των διατάξεων του ν.4256/2014 κ.ά.

Ακολούθησε συζήτηση επί μέρους οργανωτικών
θεμάτων και τέθηκαν ερωτήματα για άλλα ζητήμα-
τα, τα οποία μας έχουν απασχολήσει ή θα μας απα-
σχολήσουν στο μέλλον.

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα καλωσόρισε τη
νέα χρονιά με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση και
ήδη «γεύεται» τους καρπούς της επίπονης εργασίας
των στελεχών του, όπως αυτή αποτυπώνεται στα
προεδρικά διατάγματα και τις νομοθετικές πρωτο-
βουλίες που έχουμε ανακοινώσει από τον περα-
σμένο Δεκέμβριο και εντεύθεν, κάνοντας κοινω-
νούς αυτών όλες τις συναδέλφισσες και όλους
τους συναδέλφους μας. Συνεχίζουμε τις προσπά-
θειές μας για να κλείσουμε με επιτυχία τον κύκλο
των εργασιών που μας εμπιστεύτηκαν τα μέλη μας
και να κάνουμε τον τελικό απολογισμό  ενώπιον
των συνέδρων, που διαρκώς αυξάνονται τα τελευ-
ταία χρόνια, απόρροια  και αυτό της αποτελεσμα-
τικότητας της θητείας μας.

Να γίνει το 2020 η χρονιά 
που θα λυθούν χρόνια αιτήματά μας

Με θέμα την έγκριση του Διοικη-
τικού Απολογισμού, του Οικο-
νομικού Απολογισμού και του

νέου Προϋπολογισμού της Ομοσπον-
δίας, συνεδρίασε στις 25 Φεβρουαρίου
2020, το Διοικητικό Συμβούλιο, ενόψει
του 30ού Ετήσιου Πανελλαδικού Συνε-
δρίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί
στην Αθήνα, την προσεχή εβδομάδα, 3
και 4 Μαρτίου 2020.

O Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, κ.
Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, ανοίγοντας
τις εργασίες, ενημέρωσε το Διοικητικό
Συμβούλιο για τις πιο πρόσφατες ενέρ-
γειες της Εκτελεστικής Γραμματείας,
όσον αφορά στη δρομολόγηση λύσεων
για χρόνια αιτήματά μας, όπως είναι το
βαθμολόγιο, η ανωτατοποίηση των
αστυνομικών σχολών, η επαναφορά
μέρους των καταργηθέντων 6.700 κε-
νών οργανικών θέσεων, το επίδομα
παραμεθορίου και άλλα, τα οποία τέθη-
καν υπόψη της Πολιτικής και Φυσικής
Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, κα-
τά την κοινή σύσκεψη με το Προεδρείο
της Ομοσπονδίας, την περασμένη
εβδομάδα, στην Αίθουσα «Παύλος
Μπακογιάννης», όπου, όπως ανακοι-
νώσαμε, ο Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη, κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, κα-
θόρισε χρονοδιάγραμμα για τη θεσμο-
θέτηση των απαιτούμενων διατάξεων,
αρχής γενομένης από το επικείμενο
σχέδιο νόμου για τις διαδηλώσεις και
εν συνεχεία, με ένα δεύτερο νομοθέτη-
μα, που θα αφορά την αναδιάρθρωση

των αστυνομικών υπηρεσιών. Εντός
του πρώτου 6μήνου του τρέχοντος
έτους, σύμφωνα με τον κ. Υπουργό, θα
υπάρξουν συνολικά θετικές απαντήσεις
σε σειρά αιτημάτων μας. Εμείς ως Ομο-
σπονδία, δηλώνουμε πανέτοιμοι και
εργαζόμαστε συγχρόνως και για τα άλ-
λα μεγάλα ζητήματα, όπως είναι το μι-
σθολόγιο και η επικινδυνότητα της ερ-
γασίας, εν αναμονή και της οριστικής
απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ για
το ισχύον μισθολόγιο, το οποίο, ως
γνωστόν, έχει ήδη κριθεί αντισυνταγ-
ματικό από το Στ’ Τμήμα του ΣτΕ.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος ανα-
φέρθηκε στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο,
τονίζοντας ότι οι θέσεις της Ομοσπον-
δίας, μετά από τη διαβούλευση που
έλαβε χώρα στη Βουλή, κατά την ακρό-
αση φορέων, θα ληφθούν υπόψη από
τον Υπουργό Εργασίας, αφού οι διατά-
ξεις που περιελήφθησαν στο αρχικό νο-
μοσχέδιο ήταν πρόταση άλλων Υπουρ-
γείων.

Τέλος, αφού ενημέρωσε το ΔΣ για τις
συναντήσεις των εκπροσώπων των επτά
Ομοσπονδιών, με αντικείμενο το διαχω-
ρισμό του μισθολογίου από το βαθμο-
λόγιο, καθώς και για εκείνη που αφορά
την ίδρυση Συνομοσπονδίας, ώστε να
αναβαθμιστεί θεσμικά το «διαπραγμα-
τευτικό χαρτί» του συνδικαλιστικού μας
κινήματος, ως συνομιλητή της Κυβέρνη-
σης, σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, ανα-
φέρθηκε στους κινδύνους από την εξά-
πλωση του «κορονοϊού» και στην ανα-

γκαιότητα εφοδιασμού των αστυνομι-
κών με τα κατάλληλα μέσα προστασίας.

Το Διοικητικό Απολογισμό παρουσία-
σε ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπον-
δίας κ. Γιώργος ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ, τονί-
ζοντας ότι η λεπτομερέστατη αναφορά
στην καθημερινή δράση και τις πρωτο-
βουλίες της Εκτελεστικής Γραμματείας,
που έχει αποτυπωθεί και σε πολυσέλιδη
έκδοση, θα παρουσιαστούν στο συνέ-
δριο, το οποίο αποτελεί και την κορυ-
φαία διαδικασία ελέγχου των πεπραγ-
μένων μας. Ωστόσο, το ΔΣ, πριν προβεί
στην έγκριση του, οφείλει να λάβει υπό-
ψη του τις κύριες ενέργειες που είναι
πολλές και αφορούν: την Απόφαση του
Στ’ Τμήματος του ΣτΕ για το μισθολόγιο
ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ, την αποτροπή για τρίτη
φορά της απόπειρας μείωσης των μερι-
σμάτων του ΜΤΣ, τη χορήγηση του ΒΟ-
ΕΑ, κανονικά, την ένταξη στον Κλάδο
Υγείας των προερχομένων από τη «Χω-
ροφυλακή», τη συνεργασία με το Σύλ-
λογο ΑΞ.Ι.Α. και την κατάργηση του
απάνθρωπου άρθρου για τις συντάξεις
χηρείας, την αποζημίωση των συναδέλ-
φων που μετακινούνται για το μετανα-
στευτικό (σχέδιο ΑΣΠΙΔΑ), την εξόφλη-
ση δαπανών ύψους 42 εκατομ. ευρώ,
το επίδομα ΕΚΑΜ, την αποκατάσταση
της αδικίας με τα παιδιά που φιλοξε-
νούνται σε παιδικούς σταθμούς κ.ά.

Ο κ. Γραμματέας αναφέρθηκε, επί-
σης, στις μάχες που δώσαμε για την
ανωτατοποίηση της εκπαίδευσης και για
τις επιζητούμενες αλλαγές στον Ποινικό

Κώδικα, για την αποτροπή ρουσφετο-
λογικών ρυθμίσεων επί θεμάτων προ-
σωπικού, για τη βελτίωση του Κώδικα
Μεταθέσεων, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και
στις καταγγελίες για την άστοχη ανάρ-
τηση της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, όσο
και για τις αποφάσεις του Συμβουλίου
Μεταθέσεων που δεν ικανοποίησαν τις
ανάγκες του αστυνομικού προσωπικού,
ούτε φέτος. Εν κατακλείδι, τόνισε ότι η
παρουσία της Ομοσπονδίας ήταν έντονη
στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική
ελληνική πραγματικότητα, υπερασπιζό-
μενη τα συμφέροντα των συναδέλφων
μας, ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα κυ-
βερνά. Το αποδείξαμε και με την πανελ-
λαδική ένστολη διαμαρτυρία στη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης, το αποδει-
κνύουμε καθημερινά και με τις παρεμ-
βάσεις μας στο Αρχηγείο της Ελληνικής
Αστυνομίας και όπου αλλού χρειάζεται.

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε με την
παρουσίαση του Οικονομικού Απολογι-
σμού και του νέου Προϋπολογισμού της
Ομοσπονδίας, από τον Ταμία κ. Γιώργο

ΚΟΥΛΙΑΚΗ, ο οποίος, αφού παρέθεσε
αναλυτικούς πίνακες με τα οικονομικά
στοιχεία εσόδων - εξόδων, τόνισε ότι,
λόγω της χρηστής διοίκησης, όπως
αποφάνθηκε ομόφωνα και η Εξελεγκτι-
κή Επιτροπή, το Ταμείο είναι και πάλι
πλεονασματικό, περίπου κατά 250.000
ευρώ περισσότερα, από ό,τι το προ-
ηγούμενο οικονομικό έτος.

Οι δυο Απολογισμοί και ο Προϋπολο-
γισμός, εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία,
αφού δόθηκαν απαντήσεις σε επιμέρους
ερωτήματα.

Στους δύσκολους καιρούς που δια-
νύουμε, με τα ζητήματα της δημόσιας
τάξης να κυριαρχούν στο δημόσιο λόγο
και την Ομοσπονδία μας να είναι η
ισχυρή ασπίδα προστασίας του αστυνο-
μικού προσωπικού- υπηρετούμε το θε-
σμικό μας ρόλο για ένα ρωμαλέο και
αποτελεσματικό φορέα, ικανό να οδηγεί
πάντα μαζικά και ενωμένο το συνδικα-
λιστικό μας κίνημα για νέες θεσμικές
και οικονομικές κατακτήσεις, μακράς
εμβέλειας.

Η Ομοσπονδία μας, ισχυρή ασπίδα προστασίας 
του αστυνομικού προσωπικού

Υπηρετούμε το θεσμικό μας ρόλο για ένα ρωμαλέο και αποτελεσματικό φορέα, ικανό να οδηγεί πάντα μαζικά και ενωμένο 
το συνδικαλιστικό μας κίνημα για νέες θεσμικές και οικονομικές κατακτήσεις, μακράς εμβέλειας
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Δρομολογούνται λύσεις αιτημάτων μας 
με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα!

Ουσιαστική συνάντηση εργασίας σύσσωμης
της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας και κλιμακίου της Ομο-

σπονδίας, με επικεφαλής τον Πρόεδρο, κ. Γρηγόρη
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο
(αίθουσα «Παύλος Μπακογιάννης»), με στόχο την
επιτάχυνση - βάσει χρονοδιαγράμματος - της επί-
λυσης χρόνιων και υπερώριμων αιτημάτων μας.

Η συνάντηση έγινε με πρωτοβουλία του Υπουρ-
γού Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪ-
ΔΗ, στο πλαίσιο του νομοθετικού έργου της Κυ-
βέρνησης και της ανάγκης βελτιώσεων των νόμων
και των κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία της
Ελληνικής Αστυνομίας, αναγνωρίζοντας το δίκαιο
των αιτημάτων μας. Ειδικότερα, ο κ. Υπουργός:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ: Αναγνωρίζει, τις στρεβλώσεις που
υπάρχουν και την ανάγκη προσαρμογής του στο
σήμερα, λόγω αλλαγής των ορίων ηλικίας, του συν-
τάξιμου χρόνου κ.ά. Συναφές θέμα, η επαναφορά
των καταργημένων 6.700 οργανικών θέσεων, για
το οποίο απάντησε ότι επιδέχεται συζήτηση.

ΑΝΩΤΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ:
Απάντησε ότι το θέμα ανοίγει για να καταλήξουμε
σε μια βιώσιμη και παραγωγική λύση, στο πλαίσιο
της έρευνας –μελέτης που εκπονεί το Υπουργείο
για τη διαχείριση του προσωπικού και στόχο έχει
τη νέα δομή της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ: Αναγνωρίζει, την
ανάγκη θετικών μέτρων, τονίζοντας ότι η συνεργα-
σία του με τον αρμόδιο Υφυπουργό ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
κ. Θεόδωρο ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ, είναι εξαιρετική και δο-
θέντος του απαιτούμενου δημοσιονομικού χώρου
από το 2021, ξεκινά ο διάλογος για ένα νέο μισθο-
λόγιο, που προφανώς θα αναγνωρίζει και την επι-
κινδυνότητα της εργασίας, όπως ρητά επιτάσσει και
το Συμβούλιο της Επικρατείας με τις αποφάσεις του.

Επιπλέον, θα αντιμετωπιστεί η επέκταση του «επιδό-
ματος παραμεθορίου» και των «μαχίμων Υπηρε-
σιών», σύμφωνα και με τις ρυθμίσεις που είτε προ-
ωθήθηκαν είτε προωθούνται για τα άλλα Σώματα.

Για όλα αυτά, τόνισε ότι οι υπηρεσιακοί παρά-
γοντες θα εργαστούν υπό την εποπτεία και το συν-
τονισμό, τόσο του Υφυπουργού Προστασίας του
Πολίτη, κ. Ελευθέριου ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, όσο και του
Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, κ. Κωνσταντίνου
ΤΣΟΥΒΑΛΑ, οι οποίοι εντός των επόμενων ημερών,
θα πρέπει να καταρτίσουν συγκεκριμένο οδικό
χάρτη - χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των συμφω-
νηθέντων. Άμεσης υλοποίησης πρέπει να τύχουν
όσα δεν έχουν την εμπλοκή άλλων Υπουργείων με
την ένταξή τους στο υπό προώθηση σχέδιο νόμου
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και για τα
υπόλοιπα σε χρόνο όχι πέραν του πρώτου εξαμή-
νου του 2020. Τα ζητήματα θα ανοίγουν και θα
κλείνουν ένα – ένα ήταν η προτροπή του προς την
παριστάμενη Ηγεσία του Σώματος.

Ο κ. Υπουργός, ενέταξε τέλος την πρωτοβουλία
του στην ανάγκη άμεσου εκσυγχρονισμού της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας ώστε να ανταποκρίνεται απο-
τελεσματικά στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα, σε
συνέχεια των αλλαγών που ψηφίστηκαν για το Πυ-
ροσβεστικό Σώμα και έχουν επείγουσα προτεραι-
ότητα, αφού γίνονται σε ακολουθία των όσων εί-
χαν θεσμοθετηθεί επί των ημερών του την περίοδο
του 2000.

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, θα συμμετάσχει
ενεργά στη διαδικασία αυτή με τις προτάσεις του,
λαμβάνοντας υπόψη σοβαρά την πολιτική βούληση
του κ. Υπουργού, ώστε να μπει τέλος στην κοροϊ-
δία και στον εμπαιγμό, που είχε υποστεί τόσο το
αστυνομικό σώμα όσο και ο θεσμός του συνδικά-
του μας, τα τελευταία χρόνια.

Οι δεσμεύσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

H μεταρρύθμιση δεν βάζει τέλος 
στα προβλήματα που γέννησε η κρίση

Τις θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος για
το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο: «Ασφαλι-

στική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματι-
σμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-
Ε.Φ.Κ.Α.)», παρουσίασε σήμερα στις αρμόδιες
Διαρκείς Επιτροπές Κοινωνικών Υποθέσεων και Οι-
κονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων,
μετά από πρόσκλησή τους, ο Πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, καθιστών-
τας σαφές ότι ο αγώνας μας για την αποκατάσταση
των βλαπτικών συνεπειών του «νόμου
4387/2016», συνεχίζεται, παρά τις θετικές ρυθ-
μίσεις που περιλαμβάνονται στο υπό συζήτηση νο-
μοσχέδιο.

Τον Πρόεδρο συνόδευσαν κατά την ακρόαση των
Κοινωνικών φορέων και των συνδικαλιστικών ορ-
γανώσεων, ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας
κ. Γεώργιος ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ και ο Πρόεδρος του ΔΣ
της Ομοσπονδίας κ. Χρήστος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ.

Ειδικότερα, τονίσαμε ότι με την προωθούμενη
ασφαλιστική μεταρρύθμιση, βελτιώνονται ορισμέ-
νες διατάξεις του προαναφερόμενου νόμου, απο-

καθιστώντας, μέχρι ενός σημείου, τη δικαιοσύνη
και ενισχύοντας τον ανταποδοτικό χαρακτήρα του
συστήματος, χωρίς όμως και αυτή η μεταρρύθμιση
να βάζει τέλος στα προβλήματα που γέννησε η
πρόσφατη οικονομική και κοινωνική κρίση.

Γι’ αυτό απαιτούμε να γίνουν διορθώσεις και
συμπληρώσεις που αφορούν την ανταποδοτική
σύνταξη, τις διατάξεις του Μετοχικού Ταμείου Πο-
λιτικών Υπαλλήλων για το δικαίωμα μερίσματος σε
χήρες/χήρους και ορφανά, τη μετονομασία του
Τμήματος Νομοθεσίας Συντάξεων Στρατιωτικών και

Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και την εσφαλμένη
αποτύπωση του Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής
Κατάστασης (ΔΑΥΚ).

Ακολούθως, υπήρξε επικοινωνία με την Ηγεσία
του αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων, κατά την οποία μας τονίστηκε ότι
οι προωθούμενες ρυθμίσεις αποτελούν προτάσεις
των στελεχών των εμπλεκόμενων Υπουργείων, και
ως τέτοιες, εντάχθηκαν στο σχέδιο νόμου.

Ως Ομοσπονδία, λυπούμαστε γι’ αυτήν την εξέ-
λιξη, καταγγέλλουμε κάθε προσπάθεια αλλοίωσης
των θέσεών μας και εμμένουμε στο πλαίσιο του
διαλόγου και της ορθής νομοθέτησης, ώστε οι αρ-
μόδιοι συντάκτες του σχεδίου νόμου, να λάβουν
υπόψη τους τις παρατηρήσεις μας και να τις εντά-
ξουν στο σύνολό τους στον κορμό του νομοσχε-
δίου που θα προωθηθεί τελικώς στην Ολομέλεια
της Βουλής.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, τόνισε στη Διαρκή Επιτροπή της Βουλής 
ότι ο αγώνας μας για την αποκατάσταση των βλαπτικών συνεπειών του «νόμου 4387/2016», συνεχίζεται!
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Θετικές αποφάσεις - 
απαντήσεις σε ώριμα αιτήματά μας

ΗΝέα Αστυνομία παραθέτει εν συντομία τα
αιτήματα που έτυχαν ικανοποίησης και για
τα οποία με τον αγώνα μας πιέσαμε σθε-

ναρά να βρουν δικαίωση κατά το χρονικό διάστημα
από το 29ο έως το 30ό μας συνέδριο. Επισημαί-
νουμε εξ αρχής ότι το χρονικό διάστημα που με-
σολάβησε από το προηγούμενο συνέδριο, σημα-
δεύτηκε από τις πολλαπλές εκλογικές αναμετρήσεις
που οδήγησαν και στην κυβερνητική αλλαγή. Η
εξέλιξη αυτή έφερε αλλαγές σε συμπεριφορές της
ηγεσίας έναντι του συνδικαλιστικού μας κινήματος
με κυρίαρχο το ζήτημα της επανακατάκτησης του
δικαιώματος των συνδικαλιστικών αδειών. Επίσης,
με το «καλημέρα» άλλαξε το κλίμα σε επίπεδο αν-
τιμετώπισης των καθημερινών αιτημάτων τόσο των
Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων όσο και της Ομο-
σπονδίας, όπως προκύπτει από τις αποφάσεις που
λήφθηκαν σε υπηρεσιακό και πολιτικό-κυβερνητι-
κό επίπεδο.

Να σημειώσουμε πάντως ότι πριν κλείσει η Βου-
λή για τις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου 2019,
είχαμε ήδη προβεί σε συμφωνία με την προηγού-
μενη πολιτική ηγεσία για την προώθηση νομοθετι-
κών ρυθμίσεων αναφορικά με την αναβάθμιση της
εκπαίδευσης, την εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας
στο ΔΣ του ΜΤΣ, την επαναχορήγηση του επιδό-
ματος ΕΚΑΜ και άλλα θέματα, για τα οποία αγωνι-
στήκαμε και στη συνέχεια ώστε να μην παραπεμ-
φθούν στις καλένδες. 

08 Απριλίου 2019
Αναρτήθηκε, τόσο στην ιστοσελίδα της Ομο-

σπονδίας μας, όσο και σε αυτή του ΤΕΑΠΑΣΑ, η υπ’
αριθμ. 1030/2/456 από 08-04-2019 εγκύκλιος
του Ταμείου που αφορά τη χορήγηση δανείων
έτους 2019. Η εν λόγω εγκύκλιος εμπεριέχει τις
προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τα έντυπα (αί-
τηση, υπεύθυνη δήλωση κ.λπ.) που απαιτούνται για
τη χορήγηση των δανείων αυτών, σε κάθε περί-
πτωση.

Επισημαίνεται ότι, το πλαίσιο των όρων και προ-
ϋποθέσεων χορήγησης των ανωτέρω δανείων πα-
ραμένει το ίδιο με πέρυσι, κινούμενο για άλλη μια
φορά στο ίδιο μήκος κύματος, ήτοι εφαρμόζοντας
αντικειμενικές-αξιοκρατικές μεθόδους που αφουγ-
κράζεται πλήρως το συνδικαλιστικό μας κίνημα.

23 Απριλίου 2019
Ανακοινώσαμε την ψήφιση του νομοσχεδίου του

Υπουργείου Οικονομικών που ψηφίστηκε την 15-
04-2019, όσο και αυτό του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας που ψηφίστηκε την 18-04-2019. 

Στο πρώτο νομοσχέδιο εμπεριέχονταν διατάξεις
που αφορούν: i) την εξαίρεση των αναδρομικών ει-
σοδημάτων μας από την ειδική εισφορά αλληλεγ-
γύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 & ii) την
τροποποίηση της ΚΥΑ των επιδομάτων κινδύνου
(ΕΚΑΜ, ΜΑΤ, πτητικό κ.ά.), σύμφωνα με τις προ-
τάσεις της Ομοσπονδίας μας.

Στο δεύτερο νομοσχέδιο εμπεριέχεται διάταξη
που δεν προσμετρά τα αναδρομικά εισοδήματα
στην καταβολή των πάσης φύσεως κοινωνικών
επιδομάτων, παροχών ή οικονομικών ενισχύσεων
και την εφαρμογή λοιπών προγραμμάτων και δρά-
σεων κοινωνικής ή προνοιακής πολιτικής από τους
φορείς του δημόσιου τομέα, ενώ εξαιρέθηκαν για
3η συνεχόμενη φορά οι διατάξεις που προκαλούν
περικοπές στα μερίσματα του Μετοχικού Ταμείου
Στρατού, ύψους 4.000.000 € ετησίως, τόσο των
υφιστάμενων συνταξιούχων της Ελληνικής Αστυ-
νομίας και του Στρατού Ξηράς, όσο και των αντί-
στοιχων μελλοντικών.

07 Μαΐου 2019
Ανακοινώσαμε την υπ’ αριθμ. 852/2019 από-

φαση του ΣΤ’ Τμήματος του ΣτΕ για το μισθολόγιο
ΣΥΡΙΖΑ, ήτοι την αντισυνταγματικότητά και του εν
ισχύι -τρίτου κατά σειρά- μισθολογίου των Σωμά-
των Ασφαλείας. Η απόφαση του ΣΤ’ Τμήματος του
ΣτΕ, παραπέμπει την όλη υπόθεση στην Ολομέλεια
του Ανωτάτου Δικαστηρίου, λόγω μείζονος σπου-
δαιότητας.

10 Μαΐου 2019
Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με

αντικείμενο την μετεγκατάσταση της Υγειονομικής
Υπηρεσίας του Π.Σ. στο 251 ΓΝΑ και την Εφαρμο-
στική Συμφωνία για την περίθαλψη των στελεχών
της ΕΛ.ΑΣ. στα Γενικά Στρατιωτικά Νοσοκομεία του
Στρατού Ξηράς. Χαιρετίζουμε τη θετική αυτή εξέλιξη
καθόσον απαντά σε ένα διαχρονικό αίτημα του
συνδικαλιστικού μας κινήματος, το οποίο είχε τεθεί
μετ’ επιτάσεως τα τελευταία χρόνια, όταν είχαν πα-
ρατηρηθεί κατάφορα κρούσματα άδικης μεταχείρι-
σης τραυματισθέντων συναδέλφων μας από το
401 ΓΣΝ Αθηνών.

11 Μαΐου 2019
Σχέδιο νόμου περί ρύθμισης οφειλών προς τους

φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τη φορολογική δι-
οίκηση, τους ΟΤΑ και άλλες διατάξεις, εμπεριέχον-
ται διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη που μεταξύ άλλων ρυθμίζουν
την εκκρεμότητα της αποπληρωμής των δεδουλευ-
μένων ωρών εργασίας μηνός Δεκεμβρίου 2018,
συνολικού ύψους 1,72 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ
με σχετική τροπολογία νομιμοποιείται επίσης η δα-
πάνη που είχε εκταμιευθεί το 2017 για την κάλυψη
αντίστοιχων νυχτερινών ωρών εργασίας.

13 Μαΐου 2019
Εκφράσαμε την θετική μας προσέγγιση στο υπό

διαβούλευση σχέδιο νόμου για την ακούσια ψυ-
χιατρική περίθαλψη, τονίζοντας ότι οι «εξαιρετικές
περιπτώσεις» που αναφέρονται στην παρ. 3 του
άρθρου 7, πρέπει οπωσδήποτε να εξειδικευτούν
νομοθετικά ώστε να μην παρατηρηθεί το φαινόμε-
νο, το «εξαιρετικό» να καταστεί κανόνας. Η ρύθ-
μιση αυτή έμεινε στα χαρτιά λόγω προκήρυξης
πρόωρων εκλογών.

15 Μαΐου 2019
Δημοσιεύτηκε, επιτέλους, στις 15-05-2019

(ΦΕΚ 1696) η ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονομικών για την ειδική εκλογική αποζημίωση
στο αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, επιβεβαι-
ώνοντας τις ανησυχίες που είχαμε εκφράσει από
την αρχή. Το μεικτό ποσό των 215 ευρώ που θα
χορηγηθεί τελικά με τις δέουσες κρατήσεις και φο-
ρολογούμενο, κάθε άλλο παρά αποζημιώνει πραγ-
ματικά την υπερεργασία των συναδέλφων μας. 

15 Μαΐου 2019
Ψηφίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 12 του

ν.4387/2016 για τις συντάξεις χηρείας. Με τη νέα
νομοθετική ρύθμιση, ειδικότερα:
1) Επανήλθε το ποσοστό της σύνταξης χηρείας από

το 50% στο 70% της σύνταξης του εκλιπόντος.
2) Καταργήθηκαν τα ηλικιακά όρια ως κριτήριο χο-

ρήγησης σύνταξης.
3) Επανήλθε η χρονική διάρκεια του γάμου των δι-

καιούχων σύνταξης χηρείας στα 3 έτη.
4) Χορηγείται σύνταξη στα τέκνα μέχρι 24 ετών,

ανεξάρτητα εάν αυτά σπουδάζουν ή όχι.

5) Λαμβάνεται υπόψη ο επανυπολογισμός της
σύνταξης του θανόντος μόνο εφόσον απ’ αυτόν
προκύπτει αυξημένη σύνταξη και

6) Χορηγήθηκε ασφαλιστική ικανότητα και στα παι-
διά του θανόντος έως το 35ο έτος της ηλικίας
τους.

25 Μαΐου 2019
Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 700/1/7 από 23-

05-2019 εγγράφου μας, σας επισυνάπτουμε την

υπ’ αριθ. 1647/19/1100736 από 24-05-2019
διαταγή της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού
/ Α.Ε.Α., αναφορικά με τη διευκόλυνση γονέων
αστυνομικών κατά την ημέρα διεξαγωγής της ψη-
φοφορίας των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και
παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

30 Μαΐου 2019
Το θέμα της καταβολής των οφειλόμενων ωρών

νυχτερινής αποζημίωσης μηνός Δεκεμβρίου 2018,
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μετά την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (άρθρο
119 ν. 4611/2019, ΦΕΚ Α’ 73) τακτοποιείται ορι-
στικά και τα ποσά που αντιστοιχούν στους δικαιού-
χους, θα καταβληθούν τέλος Ιουνίου, με τη μισθο-
δοσία μηνός Ιουλίου 2019. Η Ομοσπονδία μας,
έδωσε έναν δίκαιο αγώνα και αισθάνεται δικαιω-
μένη, παρά τις προσπάθειες κάποιων να τον συ-
κοφαντήσουν.

07 Ιουνίου 2019
Η Ομοσπονδία ενημερώνει όλους τους συναδέλ-

φους που αποσπάστηκαν στα πλαίσια της επιχεί-
ρησης ΑΣΠΙΔΑ και αντιμετώπιζαν πρόβλημα με την
πίστωση της προβλεπόμενης προκαταβολής στους
τραπεζικούς τους λογαριασμούς, ότι όπως ενημε-
ρωθήκαμε από την ΓΔΟΕΣ, πραγματοποιήθηκε από
την Τράπεζα της Ελλάδος η πληρωμή των προκα-
ταβολών και θα εμφανιστεί στους τραπεζικούς λο-
γαριασμούς των δικαιούχων, το αργότερο μέχρι
την επόμενη Δευτέρα 10-06, αναλόγως με την πο-
λιτική της κάθε τράπεζας σύμφωνα με την οποία ο
δικαιούχος γίνεται κύριος των μεταβιβαζομένων
χρημάτων (valeur).

22 Ιουνίου 2019
Ενημερώσαμε τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις για

την καταβολή ΒΟΕΑ 1ου Τριμήνου 2019. Ειδικό-
τερα εκδόθηκε σχετική, από 19-06-2019, ανα-
κοίνωση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, η οποία
αφορά την έναρξη χορήγησης του ΒΟΕΑ για το
έτος 2019.

24 Ιουνίου 2019
Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 502/3/11-α από

12/06/2019 εγγράφου μας προς τους αρμόδι-
ους Φορείς, έπειτα από έγγραφα Πρωτοβάθμιων
Σωματείων – μελών μας (Ε.ΑΣ.Υ. Γρεβενών, Αθη-
νών κ.ά.), αναφορικά με τη μη χορήγηση κοινωνι-
κών επιδομάτων, λόγω ύπαρξης των αναδρομικών
αποδοχών, ανακοινώσαμε ότι τα προαναφερόμενα
προβλήματα επιλύθηκαν με τη συνεργασία όλων
των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ.
1761/19/1324496 – 22-06-2019 έγγραφο της
Δ/νσης Διαχείρισης Χρηματικού / Α.Ε.Α., οι συ-
νάδελφοι που ήδη έχουν υποβάλει φορολογική δή-
λωση πριν την επίλυση των ως άνω προβλημάτων
και αίτηση για καταβολή των εν λόγω επιδομάτων,
η οποία τους έχει απορριφθεί, χρειάζεται να υπο-
βάλουν τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισο-
δήματος (χωρίς καμία μεταβολή από την πλευρά
τους) και εν συνεχεία να ακυρώσουν την αρχική
αίτηση για τα επιδόματα αυτά καθώς και να υπο-
βάλλουν νέα, ενώ οι συνάδελφοι που θα υποβάλ-
λουν από τούδε και στο εξής φορολογική δήλωση
και αίτηση για τα κοινωνικά επιδόματα, δεν θα αν-
τιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα.

Στο σημείο αυτό, οφείλουμε να τονίσουμε την
ταχύτητα με την οποία οι αρμόδιες Υπηρεσίες αν-
ταποκρίθηκαν στα παραπάνω τεχνικής φύσεως ζη-
τήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή των

διατάξεων του αρ. 47 του Ν. 4609/2019, μεσού-
σης της προεκλογικής περιόδου και ειδικότερα η
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

27 Ιουνίου 2019
Ανακοινώσαμε ότι εξεδόθη γνωμοδότηση του

αρμόδιου Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας, βάσει της οποίας κρίθηκε μη νόμιμο το Προ-
εδρικό Διάταγμα περί αναδιάρθρωσης της Αστυ-
νομικής Ακαδημίας. Η αρνητική κρίση του Συμβου-
λίου της Επικρατείας φαίνεται να βασίζεται τόσο σε
τυπικούς - διαδικαστικούς, όσο και ουσιαστικούς
λόγους. 

03 Ιουλίου 2019
Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (Β-2763) η Υπουργική

Απόφαση για την υπαγωγή στην ασφάλιση του
Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και
λοιπών εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία και
αύξηση των παροχών του Κ.Υ.Υ.Α.Π. /
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στα μέλη του. 

Η απόφαση αυτή αποτελεί τομή για την ασφάλι-
ση των εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία,
αφού, για πρώτη φορά μετά από την ενοποίηση
των τέως Σωμάτων (Αστυνομίας Πόλεων και Ελλη-
νικής Χωροφυλακής), αφενός έχουμε, με προϋπο-
θέσεις, όμοια ασφαλιστική αντιμετώπιση των υπαλ-
λήλων στον Κλάδο Υγείας του Ενιαίου Ταμείου
μας, αφετέρου ανοίγει ο δρόμος και για άλλες επε-
κτάσεις παροχών (ειδικός λογαριασμός κ.ά.), με
στόχο την κοινή και ίση αντιμετώπιση των ασφα-
λισμένων σε αυτό. 

17 Ιουλίου 2019
Ενημερώσαμε τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

αναφορικά με τον χρόνο καταβολής της εκλογικής
αποζημίωσης των πρόσφατων εθνικών εκλογών,
ότι επικοινωνήσαμε με τις αρμόδιες οικονομικές
Υπηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνο-
μίας και μας έγινε γνωστό ότι η εν λόγω καταβολή
θα λάβει χώρα την 14η Αυγούστου 2019.

17 Ιουλίου 2019
Στο πλαίσιο των ενεργειών της Ομοσπονδίας

μας, αναφορικά με την εύρεση λύσης στο πρόβλη-
μα του αποκλεισμού των τέκνων αστυνομικών από
βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθ-
μούς μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ο Πρόεδρος της
Π.Ο.ΑΣ.Υ., κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ συναντή-
θηκε με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, κ. Ιωάννη ΒΡΟΥΤΣΗ και επικοινώνησε
τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Εται-

ρείας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυ-
τοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε., κ.
Δημήτρη ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ,
προκειμένου να συζητήσει την
επίλυση του εν λόγω ζητήματος.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας έθεσε αναλυτικά,
τόσο στον κ. Υπουργό, όσο και
στον Πρόεδρο της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.,
το προαναφερόμενο πρόβλημα, γνωρίζοντάς τους
παράλληλα ότι ο αποκλεισμός των τέκνων αστυ-
νομικών από τους ως άνω σταθμούς δεν οφείλεται
σε υπαιτιότητα του ίδιου του εργαζόμενου, αλλά
στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε νομοθετικά και
διοικητικά η προηγούμενη Κυβέρνηση τα δικαιού-
μενα, βάσει των αποφάσεων του ΣτΕ, αναδρομικά
του.

Από την πλευρά του, ο κ. Υπουργός - αφού μας
γνώρισε ότι έλαβε την επιστολή μας και συναντή-
θηκε με τον Πρόεδρο της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. που συντάχ-
θηκε με το δίκαιο του αιτήματός μας - δεσμεύτηκε
ότι κανένα τέκνο αστυνομικής οικογένειας δεν θα
αποκλειστεί από τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς
και παιδικούς σταθμούς μέσω προγραμμάτων
ΕΣΠΑ, λόγω υπέρβασης του ανάλογα την περίπτω-
ση συνολικού οικογενειακού εισοδήματος από την
προσμέτρηση σε αυτό του ποσού των αναδρομικών
αποδοχών του ν.4575/2018. Επίσης, μας ενημέ-
ρωσε ότι οι δικαιούχοι της προαναφερόμενης δρά-
σης συνάδελφοι συνεχίζουν να υποβάλλουν κανο-
νικά τις ενστάσεις τους επί της διαδικασίας και σε
έτερο χρόνο θα ενημερωθούν για τον τρόπο διευ-
θέτησης του ζητήματος. 

22 Αυγούστου 2019
Μετά από παρέμβαση της Ομοσπονδίας μας, ο

κ. Αρχηγός επέδειξε τα επιβαλλόμενα αντανακλα-
στικά και προέβη άμεσα στην διόρθωση της αρχι-
κής απόφασης έτσι ώστε η δαπάνη για τις μετακι-
νήσεις των συναδέλφων να μην επιβαρύνουν το
ελληνικό δημόσιο, όπως αρχικά είχε προβλεφθεί,
αλλά το αρμόδιο Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής
Ασφάλειας –Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις –Εθνι-
κό πρόγραμμα 2014-2020. Με τη θετική αυτή
εξέλιξη αποτρέπονται δυσμενείς επιπτώσεις που θα
προκαλούνταν από την αρχική διαταγή, όπως π.χ.
η επιβάρυνση της παγίας προκαταβολής των Δια-
χειρίσεων με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν χρή-
ματα για προκαταβολές απλών μετακινήσεων, η
επιβράδυνση της εκκαθάρισης και ενταλματοποί-
ησης των υπομνημάτων και άλλες.

Ενδεικτική των καθημερινών μας παρεμβάσεων

είναι η έκδοση της υπ’ αριθμ. 1647/19/2349700
διαταγής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
με την οποία οι μετακινήσεις των αστυνομικών δυ-
νάμεων και δη αυτών των Διμοιριών Υποστήριξης
προς αντιμετώπιση των μεταναστευτικών & προ-
σφυγικών ροών, εντάσσονται στο πρόγραμμα και
τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ασφάλειας Εσωτερικών Συνόρων και όχι στον
Κρατικό Προϋπολογισμό.

28 Αυγούστου 2019
Δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος

88/2019, αναφορικά με την τροποποίηση των
διατάξεων και την βελτίωση του υφιστάμενου Κώ-
δικα Μεταθέσεων.

Ένα πάγιο και διαρκές αίτημα της Πρωτοβάθμιας
Ένωσης μας λαμβάνει σάρκα και οστά, χάρη της
βούλησης και των γρήγορων αντανακλαστικών της
Πολιτικής αλλά και της Φυσικής Ηγεσίας, ως συ-
νέπεια των αγαστών προθέσεων της Κυβέρνησης
για ενίσχυση των μάχιμων υπηρεσιών του Λεκα-
νοπεδίου Αττικής.

04 Νοεμβρίου 2019
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό πλη-

ροφορηθήκαμε τη διαταγή του Α.Ε.Α. για την έναρ-
ξη της λειτουργίας των Υπηρεσιών Αντιμετώπισης
Ενδοοικογενειακής Βίας, σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα στο Π.Δ. 37/2019.

Η Γραμματεία Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ. ήταν αυτή
που πρώτη έβαλε τα θεμέλια για τη δημιουργία των
εν λόγω Υπηρεσιών, αναπτύσσοντας μία σειρά
δράσεων που αφορούσαν τη βία κατά των γυναι-
κών και έχοντας σκοπό να συμβάλλει με το βέλτι-
στο δυνατό τρόπο στην αντιμετώπιση των περιστα-
τικών έκφυλης βίας σε βάρος των γυναικών και
κυρίως της ενδοοικογενειακής βίας από την πλευ-
ρά της Ελληνικής Αστυνομίας.

25 Νοεμβρίου 2019
Έγκριση πιστώσεων - ύψους 42 εκατ. ευρώ πε-

ρίπου - της τροπολογίας που ψηφίστηκε στο
ν.4636/2019, με την οποία επιλύονται συσσω-
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ρευμένα προβλήματα παρελθόντων ετών και κυ-
ρίως αποδίδονται στους δικαιούχους συναδέλφους
μας τα οφειλόμενα ποσά. 

23 Δεκεμβρίου 2019
Ενημερώθηκαν οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

για την παράταση του χρόνου χορήγησης βραχείας
άδειας έτους 2019 μέχρι την 31/01/2020, χρο-
νολογία που θα πρέπει να έχει διανυθεί.

31 Δεκεμβρίου 2019
Ενημερώσαμε τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις ότι:
- Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών η

τροποποίηση του άρθρου 7 της υπ’ αριθ.
8002/1/520-γ΄ από 15-03-2018 ΚΥΑ (Β΄-
1021) για τη χορήγηση επιπλέον επιδόματος,
ύψους 150,00 €, στους υπηρετούντες στην ΕΚΑΜ,
δίνοντας έτσι ένα τέλος στην αδικία και αγωνία των
συναδέλφων αυτών. 

- Εγκρίθηκαν, επίσης, από το Υπουργείο Οικο-
νομικών οι πιστώσεις για τις επιπλέον ώρες νυχτε-
ρινής απασχόλησης του προσωπικού του Σώματος
για το έτος 2019, ύψους 3,3 εκατομμυρίων ευρώ
και συνεπώς τα χρήματα των συναδέλφων αυτών
θα κατατεθούν όλα κανονικά και στην ώρα τους,
ενώ δρομολογείται και οριστική επίλυση του εν λό-
γω ζητήματος, έτσι ώστε να επαρκούν μέχρι τέλους
του έτους οι σχετικές πιστώσεις, αποφεύγοντας την
επανάληψη εικόνων ντροπής, τις οποίες δυστυχώς
ζήσαμε στο πρόσφατο παρελθόν με τη μη έγκαιρη
καταβολή των δεδουλευμένων νυχτερινών.

09 Ιανουαρίου 2020
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

το πρώτο από τα προεδρικά διατάγματα που μας έχει
διαβεβαιώσει η νέα Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της
Ελληνικής Αστυνομίας ότι θα προωθήσει άμεσα,
προκειμένου να επιλυθούν χρόνια αιτήματά μας.

Ειδικότερα, πρόκειται για το π.δ.111/2019
«Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού και
οργάνωσης Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας»
(Α΄-216/31-12-2019), το οποίο αφορά:

Την επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος
προαγωγής των Ανθυπαστυνόμων (άρθρο 7 του ν.
3686/2008), καταργώντας τη σκανδαλώδη, φω-
τογραφική και αποσπασματική ρύθμιση της προ-
ηγούμενης διάταξης του π.δ.69/2019 για την
προαγωγή με τα πτυχία, η οποία, υπενθυμίζουμε
ότι, έλαβε χώρα λίγες ημέρες πριν από τις βουλευ-
τικές εκλογές της 7ης Ιουλίου.

Την ίδρυση Τμήματος Τροχαίας Βορείου Οδικού
Άξονα Κρήτης και άλλων Υπηρεσιών, υιοθετώντας
τις προτάσεις των κατά τόπους Ενώσεων Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων και εστιάζοντας στις ανάγκες
των τοπικών κοινωνιών.

Τη βελτίωση και εναρ-
μόνιση άλλων διατάξεων
(χορήγηση αδειών άνευ
αποδοχών κ.ά.).

10 Ιανουαρίου
2020

Συζητήθηκε στην
Ολομέλεια του Συμβου-
λίου της Επικρατείας η
παραπεμπτική υπόθεση
των Ομοσπονδιών μας
κατά του ισχύοντος μι-

σθολογίου (ν.4472/2017) στο σύνολό του, όπως
καθαρά και ξάστερα προσβάλλαμε από την πρώτη
στιγμή της νομοθέτησής του, ερήμην μας, από την
προηγούμενη Κυβέρνηση.

Επί της αρχικής αίτησης ακύρωσης των Ομο-
σπονδιών μας επελήφθη αρχικά το Στ’ Τμήμα του
ΣτΕ και εξέδωσε την υπ’ αριθμ. Απόφαση
852/2019, η οποία έκανε δεκτούς όλους τους
λόγους ακύρωσης και δικαίωσε τις Ομοσπονδίες
μας σε όλα τα τεθέντα ζητήματα της αντισυνταγ-
ματικότητας και των ανισοτήτων που αυτό έχει
προκαλέσει.

Στους πληρεξούσιους δικηγόρους μας κ.κ. Χάρ.
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ και Ρήγα ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗ χορη-
γήθηκε προθεσμία υποβολής υπομνήματος έως την
24η Ιανουαρίου 2020, προκειμένου να αναπτύ-
ξουν περαιτέρω τους ισχυρισμούς των και να αν-
τικρούσουν τους ισχυρισμούς του Δημοσίου.

13 Ιανουαρίου 2020
Σε συνέχεια του από 31 Δεκεμβρίου 2019 Δελ-

τίου Τύπου μας (Αρ. Πρωτ.: 500/3/73), ανακοι-
νώσαμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως (Β’ 4937/ 31-12-2019) η υπ. αριθμ.
8002/32/33-ζ΄ από 31-12-2019 Κ.Υ.Α. με αν-
τικείμενο την αύξηση του ανωτάτου ετήσιου ορίου
των ωρών νυκτερινής απασχόλησης έτους 2019
για τη χορήγηση ειδικής αποζημίωσης ανά ώρα νυ-
κτερινής απασχόλησης που καταβάλλεται στο έν-
στολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ειδικότερα, «το ανώτατο όριο ωρών νυχτερινής
απασχόλησης του πρώτου εδαφίου της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 2 της αριθμ. 8000/32/233-α
από 16-3-2018 Κ.Υ.Α. (Β΄ 1302), αυξάνεται απο-
κλειστικά για το έτος 2019 κατά 1.150.000 ώρες
για το Αστυνομικό Προσωπικό, τους Συνοριακούς
Φύλακες και τους Ειδικούς Φρουρούς» και το συ-
νολικό πιστωθέν ποσό στους αντίστοιχους κωδι-
κούς του προϋπολογισμού της Ελληνικής Αστυνο-
μίας είναι 3.185.500,00 €.

15 Ιανουαρίου 2020
Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνή-

σεως, δύο ακόμα προεδρικά διατάγματα που είναι
αποτέλεσμα συνεχών ενεργειών του Προεδρείου
της Ομοσπονδίας μας προς τη νέα Ηγεσία της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας και επιλύουν αιτήματα του
συνδικαλιστικού μας κινήματος.

Ειδικότερα, πρόκειται για το π.δ. 7/2020 «Ρύθ-
μιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού» (Α΄ 6) και
το π.δ. 8/2020 «Εξαίρεση των Υπουργείων Προ-
στασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής από την εφαρμογή των διατά-
ξεων της παρ. 2 του άρθρου 35 και των άρθρων 36

και 37 του ν. 4622/2019.» (Α΄ 7) που αφορούν:
- Την τροποποίηση προς το βέλτιστο των διατά-

ξεων που ρυθμίζουν την παραμονή των συναδέλ-
φων στην ενεργό υπηρεσία πέραν του οριζόμενου
σε κάθε βαθμό ορίου ηλικίας, είτε έχουν απουσιά-
σει από τα καθήκοντά τους πλέον του εξαμήνου
την τελευταία διετία είτε έχουν τιμωρηθεί με ανώ-
τερη πειθαρχική ποινή (π.δ. 24/1997 & π.δ.
128/2010). Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι οι
τροποποιήσεις των προαναφερόμενων διατάξεων
έχουν αναδρομική εφαρμογή και για τους συνα-
δέλφους που αποφασίστηκε η μη παραμονή τους
στην ενεργό υπηρεσία για το έτος 2020, εφόσον
έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση θεραπείας στη
Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγεί-
ου της Ελληνικής Αστυνομίας ή υποβάλουν την εν
λόγω αίτηση, εντός δεκαημέρου από τη δημοσίευ-
ση του παρόντος.

-Την αναμόρφωση και προσαρμογή διατάξεων
που αφορούν τη μετάθεση, την τοποθέτηση και τα
όρια ηλικίας του αστυνομικού προσωπικού, καθώς
και τις κρίσεις των αξιωματικών του Σώματος. 

-Την εξαίρεση του Υπουργείου μας από την
εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων του ν.
4622/2019, όπως επανειλημμένα είχαν αιτηθεί
Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της Ομοσπονδίας μας.

Η βούληση της νέας Φυσικής και Πολιτικής Ηγε-
σίας στα θεσμικά ζητήματα της Ομοσπονδίας μας,
κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι
ήδη άρχισε να κάνει δεκτά κάποια από τα αιτήματά
μας, τόσο με τις διατάξεις των προαναφερομένων
προεδρικών διαταγμάτων, όσο και με αυτές του
π.δ.111/2019. Αναμένουμε από αυτή, ωστόσο,
στο άμεσο μέλλον, αφενός να επανεξετάσει το πα-
ραπάνω πλαίσιο αποστρατειών του αστυνομικού
προσωπικού (π.δ.24/1997 & π.δ.128/2010),
λαμβάνοντας υπόψη πάντα τα πραγματικά περι-
στατικά υγείας των συναδέλφων και όχι μόνον
τους χρόνους απουσίας αυτών από την Υπηρεσία,
αφετέρου την επεξεργασία και υλοποίηση των υπο-
λοίπων αιτημάτων της Ομοσπονδίας μας και των
Πρωτοβαθμίων Ενώσεών μας.

27 Ιανουαρίου 2020
Δέσμευση του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Κώστα

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ότι επιτέλους θα ικανοποιηθεί το
αίτημα της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για τη μετονομασία της οδού
Λάμπρου ΠΟΡΦΥΡΑ στα Πατήσια, σε Νεκταρίου
ΣΑΒΒΑ, ως ένας ελάχιστος φόρος τιμής και ανα-
γνώρισης της προσφοράς του συναδέλφου μας
προς την κοινωνία, ο οποίος εν ώρα καθήκοντος
δολοφονήθηκε από αδίστακτους τρομοκράτες. 

Επίσης, να σημειωθεί ότι ο Δήμαρχος δήλωσε
θετικός απαντώντας σε σχετικό αίτημα της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών για τη δημιουρ-
γία ενός ακόμα παιδικού σταθμού, καθώς και για
τη μοριοδότηση των αστυνομικών, ώστε να μην
αποκλείονται τα παιδιά τους, όπως συνέβαινε τα
τελευταία έτη.

3 Φεβρουαρίου 2020
Μετά από τις παρεμβάσεις του Προεδρείου της

Ομοσπονδίας μας προς την Πολιτική και Φυσική
Ηγεσία του Σώματος, επιλύεται το πρόβλημα που
δημιουργήθηκε με τις προκαταβολές των αποσπα-
σμένων συναδέλφων μας για στελέχωση Διμοιριών
Υποστήριξης σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Ειδικότερα, με την υπ’ αριθ. 1647/19/
2708282 από 18-12-2019 διαταγή του κ. Αρχη-
γού ενισχύθηκαν οι Διευθύνσεις Αστυνομίας Λέ-
σβου, Σάμου, Χίου και Β΄ Δωδεκανήσου (Κως και
Λέρος) με αστυνομικό προσωπικό από 1-1-2020
έως 31-3-2020, για την παροχή ασφάλειας στα
Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης των νησιών
του Ανατολικού Αιγαίου, μέσω της στελέχωσης των
Διμοιριών Υποστήριξής τους, με δαπάνες του Ευ-
ρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφαλείας – Τομέ-
ας Σύνορα και Θεωρήσεις – Εθνικό Πρόγραμμα
2014-2020.

Όμως, λόγω των επιπρόσθετων και μη προγραμ-
ματισμένων αναγκών, καθώς και της μη επάρκειας
άμεσων πιστώσεων αρχές του έτους, τα ποσά που
πιστώθηκαν ως προκαταβολές στους εν λόγω απο-
σπασμένους συναδέλφους μας υπολείπονταν των
προβλεπομένων, κατά 25% περίπου. Όπως ήταν
αναμενόμενο, η Ομοσπονδία μας, τάχιστα, διαμαρ-
τυρήθηκε για το προαναφερόμενο πρόβλημα και
ζήτησε από την Ηγεσία να δώσει λύση στο ζήτημα
αυτό. Αποτέλεσμα των συνεχών παρεμβάσεων που
ασκήθηκαν από μέρους μας, ήταν να πραγματο-
ποιηθεί την προηγούμενη εβδομάδα σύσκεψη των
εμπλεκομένων Υπηρεσιών, στο Αρχηγείο της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας, με πρωτοβουλία του κ. Αρχη-
γού και να αποφασιστεί η άμεση χορήγηση επιπλέ-
ον ποσού, ύψους 1.000 €, σε έκαστο συνάδελφο,
ως διαφορά για το υπολειπόμενο ποσό της προ-
καταβολής, προκειμένου να αποφευχθούν προβλή-
ματα οικονομικής φύσεως σε αυτούς.

Η Ομοσπονδία μας, αναγνωρίζει το δύσκολο έρ-
γο της διαχείρισης των πιστώσεων για τις μετακι-
νήσεις των συναδέλφων μας, λαμβάνοντας υπόψη
τις πολλές και έκτακτες ανάγκες αντιμετώπισης των
μεταναστευτικών ροών καθώς και άλλα προβλή-
ματα, πλην όμως είναι παρούσα για να διασφαλίζει
τα συμφέροντα του αστυνομικού προσωπικού που
εκπροσωπεί και των οικογενειών τους, μη επιτρέ-
ποντας παρεκκλίσεις από τις υποχρεώσεις που έχει
η Ηγεσία έναντι αυτών.
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μετά από τις παρεμβάσεις του Προεδρείου της
Ομοσπονδίας μας προς την Πολιτική και Φυσική
Ηγεσία του Σώματος, και αφορά την πίστωση του
συνολικού ποσού των 1.000 ευρώ στους λογαρια-
σμούς των αποσπασμένων συναδέλφων μας για τη
στελέχωση Διμοιριών Υποστήριξης σε νησιά του
Ανατολικού Αιγαίου.

Ειδικότερα, όπως επισημάναμε και σε σχετική
ανακοίνωσή μας από 03/02/2020, με την υπ’
αριθ. 1647/19/2708282/18-12-2019 διαταγή
του κ. Αρχηγού, ενισχύθηκαν οι Διευθύνσεις Αστυ-
νομίας Λέσβου, Σάμου, Χίου και Β΄ Δωδεκανήσου
(Κως και Λέρος), με αστυνομικό προσωπικό από
1-1-2020 έως 31-3-2020, για την παροχή
ασφάλειας στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποί-
ησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, μέσω
της στελέχωσης των Διμοιριών Υποστήριξής τους,
με δαπάνες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής
Ασφαλείας – Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις –
Εθνικό Πρόγραμμα 2014 - 2020.

Τα αρχικώς καταβληθέντα ποσά, υπολείπονταν
των προβλεπομένων, κατά 25% περίπου και η
Ομοσπονδία μας μετέφερε άμεσα προς την Ηγεσία
τις έντονες αντιδράσεις των συναδέλφων μας.
Αποτέλεσμα των ενεργειών μας, ήταν τελικώς να
αποφασιστεί η χορήγηση του επιπλέον αυτού πο-
σού, βάσει της νεώτερης διαταγής του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’ αριθμ.
1588/20/311258, την Παρασκευή 14-02-
2020.

Με την πράξη αυτή ικανοποιείται ένα δίκαιο αί-
τημα των συναδέλφων μας και αποκαθίσταται το
αίσθημα αδικίας που είχε δημιουργηθεί, επιβεβαι-
ώνοντας παράλληλα για μια ακόμα φορά την απο-
τελεσματική παρεμβατική δράση της Ομοσπονδίας
με σκοπό την επίλυση προβλημάτων και τη βελτίω-
ση της λειτουργίας της αστυνομικής διοίκησης.



«Αγιοι πατέρες, Κύριε εκπρόσωπε της Κυ-
βέρνησης, Εκπρόσωποι των Πολιτικών
Κομμάτων, Κύριε Υπουργέ, Κύριε Γενικέ

Γραμματέα, Κύριε Αρχηγέ, Στρατηγοί, Συγγενείς και
φίλοι των πεσόντων στο καθήκον συναδέλφων μας.

Είναι βαρύ το χρέος και ασήκωτος ο πόνος, όταν
καλούμαστε να μιλήσουμε για τους ανθρώπους
που έφυγαν άδικα και πρόωρα από τη ζωή, υπη-
ρετώντας την πατρίδα και τα ύψιστα αγαθά, για τα
οποία έδωσαν όρκο τιμής, όταν κατετάγησαν στο
Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. Ήταν νέα παιδιά,
γεμάτα όνειρα και φιλοδοξίες για ένα καλύτερο αύ-
ριο. Με θέληση για ζωή, για προσφορά στο συνάν-
θρωπο και στην κοινωνία μας.

Φόρεσαν τη στολή, ρίχτηκαν στη δουλειά, αψη-
φώντας δυσκολίες και κινδύνους, με την ελπίδα
ότι, ναι μεν είναι επικίνδυνο το επάγγελμά τους,
αλλά η πολιτεία κάνει ό,τι μπορεί για να τους προ-
στατεύει, ώστε να μην πέσουν θύματα, εν ώρα
υπηρεσίας, ώστε να μπει ένα τέλος στο δράμα που
βιώνουμε. 130 νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες από
το 1984. Ευτυχώς τα τελευταία πέντε έτη, πολλοί
συνάδελφοί μας, στάθηκαν τυχεροί, κυριολεκτικά,
και δεν αυξήθηκε η μακάβρια λίστα των θυμάτων.

Και λέω σκοπίμως, «τυχεροί», για να επισημάνω,
με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, εδώ, στον ιερό

ναό των Ταξιαρχών, ότι η αγωνία μας για τους μά-
χιμους συναδέλφους μας, είναι καθημερινή και
απερίγραπτη.

Αγωνιούμε για τους άνδρες και τις γυναίκες της
Άμεσης Δράσης, της Δίκυκλης Αστυνόμευσης, των
ΕΚΑΜ, των Αστυνομικών Επιχειρήσεων και των δι-
μοιριών υποστήριξης, των Υπηρεσιών της Ασφά-
λειας που ενεργούν αθόρυβα σε επικίνδυνες απο-
στολές, των συνοδειών Επισήμων,αλλά και για κά-
θε συνάδελφο αστυνομικό. Ζούμε πλέον στην επο-
χή που το λειτούργημά μας έχει στοχοποιηθεί και
ουδείς μπορεί να αποκλείσει ότι δεν είναι στο στό-
χαστρο «παρανοϊκών» δολοφόνων.

Σας καλέσαμε, επομένως – και απευθύνομαι σε
όλους τους εκπροσώπους της ελληνικής πολιτείας-
για να τιμήσουμε με θρησκευτική κατάνυξη τη μνή-
μη των πεσόντων στο καθήκον, συναδέλφων μας.

Η Ημέρα Μνήμης των Ηρώων του Σώματος της
Ελληνικής Αστυνομίας, καθιερώθηκε από την Ομο-
σπονδία μας, το 1997, αλλά πέρασαν τέσσερα
ολόκληρα χρόνια, μέχρι το Αρχηγείο, να εκδώσει
σχετική διαταγή ώστε να λάβει επίσημο χαρακτήρα
η πρωτοβουλία αυτή. Προφανώς, κάποιοι δεν ήθε-
λαν να δώσουν την ευκαιρία στο συνδικαλιστικό
μας κίνημα, να λέει τα πράγματα με το όνομά τους
και να θέτει ερωτήματα ενώπιον της ηγεσίας για

τους άδικους θανάτους των συναδέλφων μας. Η
ίδια ιστορία επαναλήφθηκε και πέρυσι, όταν η προ-
ηγούμενη Ηγεσία, αποφάσισε ξαφνικά να αλλάξει
το πρωτόκολλο. Ο τότε αρχηγός, δεν παρέστη καν
στην τελετή. Λίγο πριν, είχε εκδώσει -που σημει-
ωτέον δεν έχει ανακληθεί ακόμα, για να μην έχουν
οι συνδικαλιστικοί φορείς την ευθύνη της διοργά-
νωσης της τελετής αυτής, αλλά το Αρχηγείο.

Το συνδικάτο μας, δεν κάμφθηκε, εδραίωσε τη
διοργάνωση της τελετής μνήμης και εκτός από το
μνημόσυνο, συνδυάστηκε με την ανέγερση του
Μνημείου Πεσόντων στο προαύλιο του υπουργεί-
ου, και με την κατάθεση στεφάνων.

Τιμούμε, επομένως τους Ήρωες της Ελληνικής
Αστυνομίας και αποδίδουμε τις οφειλόμενες τιμές.
Απαιτούμε ταυτόχρονα από την πολιτεία, να μην
περιορίζεται σε λόγους πανηγυρικούς.

30 χρόνια αγωνιζόμαστε για να χαρακτηριστεί
το λειτούργημα του αστυνομικού ως επικίνδυνο.
Ελπίζουμε, αυτή τη χρονιά, το πολιτικό σύστημα,
μετά από δέκα χρόνια οικονομικής κρίσης, να
έβγαλε τα σωστά συμπεράσματα, και να μην επα-
ναλάβει τα λάθη του παρελθόντος. Παιγνίδια στις
πλάτες του αστυνομικού, δεν επιτρέπουμε σε κα-
νέναν. Και το λέω αυτό διότι μόλις χθες στη Βουλή,
που συζητούσαμε το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, δια-

πιστώνουμε ότι άλλα προτείνουμε εμείς και άλλα
φτάνουν στη βουλή κατά παράδοξο τρόπο.

Όταν οι συνάδελφοί μας κινδυνεύουν καθημε-
ρινά για να αισθάνονται ασφαλείς οι πολίτες, δεν
θέλουμε ευχολόγια. Θέλουμε διασφάλιση.

Οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, οι όροι εμ-
πλοκής πρέπει να είναι ξεκάθαροι. Το προσωπικό
άρτια εκπαιδευμένο.

Είμαστε υποχρεωμένοι να σας τα υπενθυμίζουμε
διαρκώς όλα αυτά, διότι οι κυβερνήσεις αλλάζουνε,
αλλά τα προβλήματα. Και κάνω ενσυνείδητα αυτήν
την αναφορά, διότι θεωρώ ότι είναι και η καλύτερη
απόδοση τιμής στους νεκρούς Ήρωές μας.

Πρέπει να λέμε αλήθειες και να μην προσπαθού-
με να στρογγυλεύουμε τα δυσάρεστα.

Πράξτε επομένως το χρέος σας. Ο Έλληνας
αστυνομικός κρατά όρθια τη χώρα. Θωρακίστε τον.
Προστατέψτε το θεσμό. Μην τον αφήνετε να απα-
ξιώνεται στο όνομα της δημοκρατίας και της ελευ-
θερίας. 

Πάρτε μέτρα, θεσμικά, οικονομικά, για να αι-
σθάνεται ασφαλής ο συνάδελφός μας. Έτσι θα
πιάσουν τόπο και οι θυσίες των δικών μας ανθρώ-
πων. Αλλιώς μη μας λέτε ότι πάσχετε και συμπά-
σχετε για τους αδικοχαμένους συναδέλφους μας.

Αιωνία τους η μνήμη!
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«Ο Έλληνας αστυνομικός κρατά όρθια τη χώρα.
Πράξτε το χρέος σας. Θωρακίστε τον!»

ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΣ

Η Ομιλία του προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. ενώπιον των επισήμων προσκεκλημένων στον Ιερό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών

Με την καθιερωμένη από τις Ομο-
σπονδίες μας, Ημέρα Μνήμης
των Ηρώων του Σώματος της

Ελληνικής Αστυνομίας, το Α’ Ψυχοσάβ-
βατο, το συνδικαλιστικό μας κίνημα, τί-
μησε σήμερα σε όλη τη χώρα τους συ-
ναδέλφους, που θυσιάστηκαν στο βωμό
του καθήκοντος, υπηρετώντας πιστά τον
όρκο τους για μια Ελληνική Αστυνομία
αξιόμαχη και αποτελεσματική στον αδυ-
σώπητο πόλεμο κατά του εγκλήματος
και της ανομίας.

Στην Αθήνα, η κεντρική εκδήλωση
ξεκίνησε στον Ιερό Ναό των Παμμεγί-
στων Ταξιαρχών, όπου την Κυβέρνηση
εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη κ. Ελευθέριος ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΟΥ. Στην επιμνημόσυνη δέηση χο-
ροστάτησε ο σεβασμιότατος Μητροπο-
λίτης Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός πλαι-
σιούμενος από τον Προϊστάμενο της
Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής
Αστυνομίας, Πανοσιολογιότατο Αρχι-
μανδρίτη κ. Νεκτάριο ΚΙΟΥΛΟ. Ακολού-
θησαν οι ομιλίες και η κατάθεση στεφά-
νων στο Μνημείο Πεσόντων Αστυνομι-
κών, που έχει ανεγερθεί με πρωτοβουλία
του συνδικαλιστικού μας κινήματος, στο
προαύλιο του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη, ενώ στο τέλος παρατέθηκε
λιτή δεξίωση στο χώρο του Πολιτιστικού
Κέντρου της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Εκ μέρους της Πολιτικής Ηγεσίας του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
παρέστησαν, επίσης, ο Γενικός Γραμμα-
τέας Δημόσιας Τάξης κ. Κωνσταντίνος

ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ και ο κ. Απόστολος ΣΠΑ-
ΝΟΣ, ο οποίος εκπροσώπησε τη Γενική
Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής
κ. Σοφία ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Εκ μέρους των Πολιτικών Κομμάτων
παρέστησαν, ο Βουλευτής Α΄ Πειραιώς
ΣΥΡΙΖΑ, Τομεάρχης Εθνικής Άμυνας κ.
Θοδωρής ΔΡΙΤΣΑΣ, ο Βουλευτής Επικρα-
τείας του Κινήματος Αλλαγής κ. Γιώργος
ΚΑΜΙΝΗΣ και ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ,
Αντιπλοίαρχος ε.α. Π.Ν. Τριαντάφυλλος
ΦΩΤΙΑΔΗΣ. Επίσης παρέστησαν, ο Αντι-
δήμαρχος Αθηναίων κ. Ελευθέριος ΣΚΙΑ-
ΔΑΣ, ως εκπρόσωπος του Δημάρχου
Αθηναίων κ. Κων/νου ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ,
ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού
Σώματος, κ. Παναγιώτης ΤΣΙΑΝΟΣ, ο Αν-
τιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας κ.
Δημήτριος ΜΠΕΤΤΑΣ, ο Πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικού
Προσωπικού κ. Γεώργιος ΚΟΛΟΒΟΣ, ο
Πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος της Διε-
θνούς Ένωσης Αστυνομικών κ. Ιωάννης

ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ, το μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συλλόγου Α.ΞΙ.Α. κα Διο-
νυσία ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, οικογένει-
ες και συγγενείς των αδικοχαμένων συ-
ναδέλφων μας, πρόεδροι και μέλη Δ.Σ.
Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων Αττικής και
φορέων εν ενεργεία και εν αποστρατεία
αστυνομικών.

Εκ μέρους της Φυσικής Ηγεσίας της
Ελληνικής Αστυνομίας, φέτος, παρέστη
ο ίδιος ο Αρχηγός του Σώματος, Αντι-
στράτηγος κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ,
συνοδευόμενος από τον Υπαρχηγό Αν-
τιστράτηγο κ. Ανδρέα ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, το
Διευθυντή Επιτελείου ΑΕΑ, Αντιστράτηγο
κ. Παναγιώτη ΝΤΖΙΟΒΑΡΑ, το Γενικό
Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλά-
δος Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΛΑ-
ΓΟΥΔΑΚΗ, Προϊστάμενοι Κλάδων και
Διευθύνσεων του ΑΕΑ, ενώ το παρών
έδωσαν πολλοί άλλοι ανώτατοι και
ανώτεροι Αξιωματικοί και χαμηλόβαθμο
προσωπικό της Γενικής Αστυνομικής Δι-
εύθυνσης Αττικής.

Με τις Ομιλίες τους, οι Πρόεδροι των

δυο Ομοσπονδιών, Π.Ο.ΑΣ.Υ. και
Π.Ο.ΑΞΙ.Α., στάθηκαν ιδιαιτέρως στη
διαταγή που είχε εκδοθεί από την προ-
ηγούμενη Ηγεσία, ώστε να αφαιρεθεί η
πρωτοβουλία της διοργάνωσης της ση-
μερινής εκδήλωσης από το συνδικαλι-
στικό μας κίνημα, προφανώς γιατί την
ενοχλούσε η καθαρή συνδικαλιστική
μας φωνή και ο απαιτητικός συνδικαλι-
στικός μας λόγος, ως ο πιο αυθεντικός
και γνήσιος εκφραστής της αγωνίας
των μάχιμων αστυνομικών, που αψη-
φούν το θάνατο αλλά που απαιτούν
ταυτόχρονα από την πολιτεία, να τους
παρέχει τα εχέγγυα και τα μέσα εκείνα
που θα τους εξασφαλίζουν ότι επιτελούν
στο ακέραιο και με ασφάλεια το καθή-
κον τους.

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, και με
τις φετινές εκδηλώσεις τιμής και μνήμης
των Ηρώων της Ελληνικής Αστυνομίας,
εκπέμπει προς την πολιτεία μηνύματα
αποφασιστικής συνέχισης του αγώνα
για τη διασφάλιση των συνθηκών εργα-
σίας της Ελληνίδας και του Έλληνα

Αστυνομικού, προστασίας του λειτουρ-
γήματός μας και του θεσμού της αστυ-
νομίας, καθώς και επίλυσης των χρό-
νιων προβλημάτων και παθογενειών
που καθιστούν το λειτούργημα επικίν-
δυνο, όσο κανένα άλλο στη χώρα μας.

Τέλος, για να συμπάσχει μαζί με εμάς
κάθε αρμόδιος αξιωματούχος, οφείλει
να είναι συνεπής με το ρόλο του και να
αναλαμβάνει τις ευθύνες που του ανα-
λογούν, δικαιώνοντας τον αγώνα μας
για την αναγνώριση της επικινδυνότη-
τας του επαγγέλματος και την επίλυση
πολλών άλλων χρόνιων αιτημάτων του
συνδικαλιστικού μας κινήματος.

Συμπάσχει μαζί με εμάς, όποιος είναι συνεπής με το ρόλο του
και αναλαμβάνει τις ευθύνες που του αναλογούν

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα έκανε και φέτος το χρέος του κατά την καθιερωμένη 
Ημέρα Μνήμης των Ηρώων του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας



Στην εκδήλωση κοπής της πρωτο-
χρονιάτικης πίτας της ΕΚΑΜ που
έγινε σήμερα το πρωί στο Μαρκό-

πουλο, τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας
κ. Γρηγόριο ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, εκπροσώ-
πησε ο Γραμματέας του ΔΣ της Ομο-
σπονδίας κ. Χρήστος ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ, ο
οποίος παρουσία του Αρχηγού της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου κ.
Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ και του Υπαρχη-
γού, Αντιστράτηγου κ. Ανδρέα ΔΑΣΚΑ-
ΛΑΚΗ μετέφερε στους παρευρισκομέ-
νους το χαιρετισμό του Προέδρου μας.

Όπως είπε, «σας μεταφέρω το χαιρε-
τισμό του Προέδρου της Ομοσπονδίας
μας, του κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ, ο οποίος
βρίσκεται εκτός Αθηνών σε άλλη συν-
δικαλιστική υποχρέωση και με εξουσιο-
δότησε να σας διαβάσω την ομιλία του.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Η Ομοσπονδία μας τιμά και αναγνω-

ρίζει τη σημαντική συμβολή της Υπηρε-
σίας σας στις καθημερινές μάχες που
δίνει το αστυνομικό σώμα για να διατη-
ρήσει το επίπεδο ασφαλείας της χώρας
μας σε υψηλά επίπεδα.

Οι Ειδικές Κατασταλτικές Αντιτρομο-
κρατικές Μονάδες χαρακτηρίζονται από
τον επαγγελματισμό των στελεχών τους,
την άρτια εκπαίδευση και τον πιο σύγ-
χρονο ατομικό εξοπλισμό, όπως μας
διαβεβαιώνει η Ηγεσία και είδαμε ιδίοις
όμασι και οι ίδιοι κατά την επίδειξη που

έγινε πριν μερικούς μήνες στα εγκαίνια
της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Την επικινδυνότητα της υπηρεσίας
σας τη γνωρίζετε όσο καμία άλλη αστυ-
νομική υπηρεσία και γι΄ αυτό έχουν θε-
σπισθεί από παλιά ειδικές οικονομικές
ρυθμίσεις.

Δυστυχώς, επί προηγούμενης κυβέρ-
νησης, λόγω των Μνημονίων και των
περικοπών των μισθών και των επιδο-
μάτων, χάθηκε τελείως και το δικό σας
επίδομα. Καίτοι ομολογήθηκε ότι ήταν
άδικο το κόψιμο αυτό, εντούτοις δεν
φρόντισαν να το επαναφέρουν.

Καταγγείλαμε αυτήν την αυθαίρετη
απόφαση, το αναδείξαμε ως βασικό μας
αίτημα, το βάζαμε διαρκώς στις συναν-
τήσεις μας με τους αρμόδιους υπουρ-
γούς, και τελικά, μετά την κυβερνητική
αλλαγή, εγκρίθηκε από το Υπουργείο
Οικονομικών η τροποποίηση του άρ-
θρου 7 της υπ’ αριθ. 8002/1/520-γ΄
από 15-03-2018 ΚΥΑ για τη χορήγηση
επιπλέον επιδόματος, ύψους 150,00 €,
στους υπηρετούντες στην ΕΚΑΜ, δίνον-
τας έτσι ένα τέλος στην αδικία που υπο-
στήκατε. Ο νέος υπουργός Προστασίας
του Πολίτη, αλλά και ο Υπουργός Οικο-
νομικών, μας έχουν διαβεβαιώσει ότι
σύντομα θα υπάρξει οριστική λύση.

Η Ομοσπονδία μας, όπως γνωρίζετε
επίσης, έχει ψηλά στις προτεραιότητές
της την αναγνώριση της επικινδυνότη-
τας της εργασίας όλων των αστυνομι-

κών. Εργαζόμαστε ώστε εντός του
2020, η μεγάλη αυτή εκκρεμότητα να
ρυθμιστεί και αυτή, βάζοντας τέλος στην
κοροϊδία πολλών ετών.

Εύχομαι, ως πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
και με τη δική σας υποστήριξη, το 2020
να πετύχουμε όσα πεισματικά μας αρ-
νούνται οι κυβερνώντες. Ο Έλληνας
αστυνομικός προσφέρει πολλά στην
κοινωνία και στην πατρίδα μας. Δι-
καιούται και αξίζει καλύτερης αντιμετώ-
πισης.

Εύχομαι λοιπόν, σε όλους και όλες
καλή δύναμη, υγεία και πάντα καλότυχοι
στις επικίνδυνες αποστολές που σας
αναθέτει η πολιτεία, σε μια περίοδο που
οι απειλές είναι πολλές και οι κίνδυνοι
καραδοκούν σε κάθε σας βήμα. Καλή

χρονιά, συνδικαλιστική και υπηρεσιακή!»
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τελέστηκε

τρισάγιο στη μνήμη του αδικοχαμένου
συναδέλφου της ΕΚΑΜ Ανθυπαστυνό-
μου Βασιλείου ΛΑΠΠΑ, ο οποίος έχασε

τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας στις 9 Ια-
νουαρίου 1997, όταν τραυματίστηκε
θανάσιμα κατά τη διάρκεια επιχείρησης
σύλληψης δραπέτη φυλακών στον Πύρ-
γο Ηλείας.

11Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2020 ΝέαΑστυνομία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πετύχαμε τη χορήγηση επιπλέον επιδόματος, 
ύψους 150 ευρώ στους υπηρετούντες στην ΕΚΑΜ

Ητροποποίηση επιτοκίων, κατηγοριών,
ποσών & κατώτατων ορίων μηνιαίων κα-
θαρών αποδοχών για χορήγηση δανείων

από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., ήταν το αντικείμενο της
επιστολής που αποστείλαμε στον πρόεδρο του
Διοικητικού του Συμβουλίου, Ταξίαρχο κ. ΠΕΤΣΑ
Δημήτριο, με στόχο τη διευκόλυνση των ενδια-
φερομένων συναδέλφων μας.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι «τα τελευταία
έτη, ειδικά μετά την ενοποίηση των πρώην Τα-
μείων της Αστυνομίας Πόλεων, της Ελληνικής
Χωροφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος
και την ίδρυση του ενιαίου πλέον ασφαλιστικού
Φορέα των αστυνομικών, πυροσβεστών και πο-
λιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου μας, του
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., γίνονται σοβαρές και επιτυχείς
προσπάθειες αναβάθμισης όλων των Τομέων
του. Στόχος αυτής της αναβάθμισης είναι: α) η
βιωσιμότητα του Ταμείου μας, το οποίο με τους
αγώνες του συνδικαλιστικού μας κινήματος
μπορέσαμε να διατηρηθεί αυτοτελές στην πρό-
σφατη τροποποίηση της ασφαλιστικής νομοθε-
σίας, β) η αναμόρφωση αυτού στα νέα μοντέλα
διαχείρισης των Φ.Κ.Α. σε ελλαδικό, αλλά και σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και γ) η προσαρμογή των
παροχών του στις πραγματικές και πρωτοφανείς

ανάγκες που γεννήθηκαν από την πρόσφατη
10ετή κοινωνική και οικονομική κρίση για τους
ασφαλισμένους του.

Όπως γνωρίζετε, το Ταμείο μας, κάθε χρόνο,
μετά από απόφαση του Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη που εγκρίνει την αποδέσμευση κεφα-
λαίων των Τομέων Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και
Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Κλάδου Πρόνοιας του
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., χορηγεί προσωπικά δάνεια εκτά-
κτων αναγκών στους ασφαλισμένους του, ήτοι
αστυνομικούς, πυροσβέστες και πολιτικό προσω-
πικό του Υπουργείου μας. Επί αυτών, λαμβάνον-
τας σοβαρά υπόψη τα όσα εκτέθηκαν παραπάνω
και δη τον κοινωνικό χαρακτήρα του Ταμείου,
την βιωσιμότητά του σε βάθος πενήντα (50)
ετών, με βάση τις πρόσφατες αναλογιστικές με-
λέτες, την επαρκή ρευστότητα των Τομέων του
και την οικονομική στενότητα στην οποία έχουν
περιέλθει οι συνάδελφοί μας, θα θέλαμε να προ-
τείνουμε τα κάτωθι:

1. Τη μείωση του επιτοκίου χορήγησης δανεί-
ων από το Ταμείο στους ασφαλισμένους του, σε
ποσοστό, ναι μεν μεγαλύτερο από την απόδοση
των τηρουμένων στην Τ.τ.Ε. διαθεσίμων κεφα-
λαίων των Φ.Κ.Α., το οποίο βέβαια θα είναι ικανό
να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα των δανείων

του Ταμείου, αλλά τέτοιο ώστε να επιφέρει ση-
μαντική μείωση στους τόκους που επιβαρύνονται
οι ασφαλισμένοι του δανειολήπτες.

2. Τη δημιουργία νέας κατηγορίας χορήγησης
δανείων στους ασφαλισμένους των Τομέων
Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π., στα πρότυπα του
Τ.Π.Υ.Π.Σ., έτσι ώστε να καλύπτονται και οι συ-
νάδελφοι που έχουν λιγότερα από 10 έτη και
περισσότερα από 3 έτη ασφάλισης στους προ-
αναφερόμενους Τομείς.

3. Την αύξηση του ποσού των δανείων που
λαμβάνουν όλοι οι ασφαλισμένοι του Ταμείου και
συγκεκριμένα κατά περίπου 1.000,00 € σε κάθε
κατηγορία με βάση τα έτη ασφάλισης. Εναλλα-
κτικώς, τη δημιουργία και 4ης κατηγορίας, ανα-
προσαρμόζοντας τα έτη ασφάλισης στις ήδη
υπάρχουσες. Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραί-
τητη η τροποποίηση, τόσο του τρέχοντος προ-
ϋπολογισμού, όσο και των επόμενων, με στόχο
την αύξηση των κεφαλαίων που αποδεσμεύει ο
Υπουργός, προκειμένου να μην περιοριστεί ο
πληθυσμός των δανειοληπτών. Επισημαίνεται ότι,
ο κ. Υπουργός, στην από 18-10-2019 συνάν-
τησή του με την Π.Ο.ΑΣ.Υ., δήλωσε πρόθυμος
στην αύξηση των κεφαλαίων που αποδεσμεύον-
ται για δάνεια από το Ταμείο μας.

4. Τη μείωση των κατώτατων ορίων μηνιαίων
καθαρών αποδοχών που λαμβάνει υπόψη το
Ταμείο μας για τη χορήγηση δανείων στους
ασφαλισμένους του και συγκεκριμένα κατά
50,00 € σε κάθε κατηγορία με βάση τα έτη
ασφάλισης. Τα όρια αυτά, καλό είναι, με βάση
τις εκάστοτε κοινωνικές και οικονομικές συνθή-
κες που επικρατούν και λαμβανομένου πάντα
υπόψη του ποσοστού επισφαλών δανειοληπτών
μετά από κάθε προσαρμογή, να αυξομειώνον-
ται.

Παρακαλούμε για την άμεση εξέταση των προ-
τεινομένων, προκειμένου αυτά να εφαρμοστούν
στα δάνεια που θα χορηγήσει το Ταμείο μας από
το τρέχον έτος. Όπου δε, υφίσταται ανάγκη τρο-
ποποίησης των καταστατικών διατάξεων των Το-
μέων ή εν γένει της νομοθεσίας, επίσης παρα-
καλούμε για τις άμεσες προς το σκοπό αυτό δικές
σας ενέργειες.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν πε-
ραιτέρω διευκρινήσεις ώστε να υπάρξει ταχεία
πρόοδος στο αίτημά μας και θετική ευόδωση της
κοινής μας προσπάθειας για μια ουσιαστική κοι-
νωνική πολιτική παροχών του Ταμείου μας».

Σημαντική πρόταση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. 
προς το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. για τα χορηγούμενα δάνεια 
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ΛΕΣΒΟΣ

Παρακολουθώντας με αγωνία και
ανησυχία τα τεκταινόμενα γύρω
από το μεταναστευτικό ζήτημα

που αντιμετωπίζει η Λέσβος, «ένα βάρος
το οποίο όπως φαίνεται κατά βάση έπε-
σε στις πλάτες της Ελληνικής Αστυνο-
μίας», η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Ν. Λέσβου επισημαίνει ότι κατ’
επανάληψη έχει κρούσει τον κώδωνα
του κινδύνου για τις εργασιακές συν-
θήκες απασχόλησης του Αστυνομικού
Προσωπικού της Δ.Α. Λέσβου, με διαρ-
κείς εκκλήσεις προς την Πολιτική και
Φυσική μας ηγεσία για άμεση ενίσχυση
με έμψυχο δυναμικό.

Με αφορμή λοιπόν την απόφαση του
Κατωτέρου Συμβουλίου Μεταθέσεων και
την ανάρτηση των θέσεων τακτικών με-
ταθέσεων έτους 2020 η Ένωση «κα-
ταγγέλλει για ακόμη μία φορά την υπο-
κρισία και την έλλειψη ευαισθησίας που
επεφύλαξε η Φυσική και Πολιτική μας
ηγεσία ως προς την ενίσχυση της Δ.Α.
Λέσβου» με μόνο δύο αστυνομικούς
κατά τις τακτικές μεταθέσεις έτους
2020.

«Φυσική και Πολιτική ηγεσία, απέδει-
ξαν για ακόμη μία φορά σε ποια μοίρα
θέτουν τις Περιφέρειες και δη το νησί
μας που έχει δεχτεί και δέχεται καθημε-

ρινά το δυσβάσταχτο βάρος του μετα-
ναστευτικού- προσφυγικού, παραβλέ-
ποντας τις ανάγκες του.

Η Φυσική μας ηγεσία κρίνοντας ότι
το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Χώρας με
έκταση 1.693 χλμ., 86.000 κατοίκους,
που αποτελεί μέχρι και σήμερα την κύ-
ρια πύλη εισόδου των παράτυπα εισερ-
χομένων αλλοδαπών (28.000 διαμέ-
νοντες αλλοδαποί), δε χρήζει περισσό-
τερης αστυνόμευσης «αφού ασφαλώς
όλα λειτουργούν άψογα και έχει επα-
νέλθει το αίσθημα ασφάλειας στις γει-
τονιές της Μυτιλήνης».

Έκρινε ότι η Λέσβος μπορεί να τα κα-

ταφέρει μόνη της μια χαρά, χωρίς καμία
βοήθεια (όπως άλλωστε τα καταφέρνει
και τόσα χρόνια ελέω μεταναστευτικού)
αφού δεν έχει επηρεαστεί καθόλου το
αίσθημα ασφαλείας των πολιτών της
Λέσβου.

Κύριοι, το Αστυνομικό Προσωπικό
της Δ.Α. Λέσβου, αλλά και ολόκληρη η
κοινωνία του νησιού δοκιμάζεται έντο-
να. Το βλέπουμε και το βιώνουμε έντο-
να τα τελευταία χρόνια ειδικά εμείς που
υπηρετούμε στη Λέσβο.

Υπάρχει άμεση ανάγκη ενίσχυσης με
αστυνομικό προσωπικό κύριοι των Επι-
τελείων.

Δυστυχώς επαληθεύσατε για άλλη μία
χρονιά την αδυναμία αντίληψης της
«κατάστασης ομηρίας» στην οποία βρί-
σκεται το νησί μας και το Αστυνομικό
προσωπικό της Δ.Α. Λέσβου ή πολύ
απλά, την παραδοχή της καταδίκης
όλων εμάς που ζούμε στην ακριτική Λέ-
σβο.

Η Φυσική και Πολιτική μας ηγεσία εί-
ναι πλέον υπόλογη τόσο απέναντι σε
ολόκληρη την κοινωνία του νησιού όσο
και απέναντι στο αστυνομικό προσωπι-
κό της ΔΑ Λέσβου», καταλήγει το δελτίο
τύπου του σωματείου μας.

Yπόλογη η ηγεσία απέναντι σε ολόκληρη την κοινωνία του νησιού

ΑΘΗΝΑ

Πολλαπλές οι παρεμβάσεις της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Αθηνών για όλα όσα συμ-

βαίνουν και απασχολούν τα μέλη της. 
Ειδικότερα: Με αφορμή μια ακόμα

απόδραση αλλοδαπού ποινικού κρατού-
μενου από μη θεσμοθετημένο χώρο
κράτησης (!!!) του Α.Τ. Κυψέλης και ενώ
τα κρατητήρια του Τμήματος έχουν τεθεί
εκτός λειτουργίας για εργασίες επι-
σκευής τους, η Ένωση εξέδωσε ανακοί-
νωση τονίζοντας ότι το γεγονός αυτό
φέρνει και πάλι στην επιφάνεια την εγ-
κληματική προχειρότητα με την οποία
αντιμετωπίζει η Πολιτεία και οι υπεύθυ-
νοι για την τήρηση της Νομοθεσίας και
των κανονιστικών Διαταγών, την ασφα-
λή φρούρηση και μεταγωγή των κρα-
τουμένων από τις Αστυνομικές Αρχές,
στην Αττική.

Οι αστυνομικοί που απέμειναν να εκτε-
λούν καθήκοντα Αξιωματικού Υπηρεσίας
στα αποδεκατισμένα Αστυνομικά Τμήμα-
τα της Αθήνας έχουν αφεθεί στο έλεος
του Θεού και καλούνται εκτός των δεκά-
δων καθηκόντων τους και την εξυπηρέ-
τηση των πολιτών, να φρουρούν και τους
κρατούμενους, αφού οι περισσότερες
Υπηρεσίες δεν δύνανται να διαθέτουν
σκοπούς κρατουμένων στα περισσότερα
από τα λειτουργικά κρατητήρια που έχουν
απομείνει στα Α.Τ. της Αθήνας.

Τα προβλήματα και οι κίνδυνοι με την
διαχείριση των συλληφθέντων ατόμων
στην Αττική, αρχίζουν από την στιγμή
της προσαγωγής των συλληφθέντων
στα Αστυνομικά Τμήματα και τα Τμήμα-
τα Ασφαλείας για τον σχηματισμό δικο-
γραφίας και διαρκούν καθ’ όλη την
διάρκεια της κράτησης, μέχρι και την
παράδοση των κρατουμένων σε κάποιο
κατάστημα κράτησης της Χώρας μετά
από πολλές μέρες. Η έλλειψη προσωπι-
κού στα Τμήματα έχει ως αποτέλεσμα
τις καθυστερήσεις στον σχηματισμό των
δικογραφιών, την δέσμευση των αστυ-
νομικών που ενήργησαν την σύλληψη

για πολλές ώρες, την μη ύπαρξη φρου-
ρού κρατουμένων, αλλά και την προχει-
ρότητα στην μαζική μεταγωγή των κρα-
τουμένων στις Δικαστικές Αρχές από
ενισχυτικούς αστυνομικούς άλλων Υπη-
ρεσιών που επιστρατεύονται τελευταία
στιγμή, προκαλώντας και σε αυτές υπη-
ρεσιακές ανωμαλίες.

Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν κα-
θημερινά εικόνες ντροπής με κρατούμε-
νους να παραμένουν επί ώρες στα γρα-
φεία των Υπηρεσιών, αφού τα συστεγα-
ζόμενα κρατητήρια είτε δεν λειτουργούν,
είτε είναι σε πληρότητα και δεν παρα-
λαμβάνουν, λόγω κυρίως του μεγάλου
αριθμού αλλοδαπών κρατουμένων για
Διοικητική Απέλαση που φυλάσσονται
πέραν των προβλεπόμενων για πάρα
πολλές μέρες στα κρατητήρια των Α.Τ.,
ενώ θα έπρεπε να μεταφέρονται στην
αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών, η όποια
είναι επίσης υπερπλήρης κρατουμένων
και δεν δύναται να τους παραλάβει. Και
όλα αυτά μέσα σε ένα περιβάλλον αν-
θυγιεινών συνθηκών εργασίας, αφού τα
συνεργεία καθαριότητας και απολύμαν-
σης αγνοούνται σε πολλές Αστυνομικές
Υπηρεσίες της Αθήνας!

Συνεπεία των ανωτέρω, οι κρατούμε-
νοι μοιράζονται κάθε βράδυ σε διάφορα
κρατητήρια σε όλη την Αττική και την
επόμενη μέρα δεν γνωρίζουν ούτε οι συ-
νοδοί ούτε και οι Αξιωματικοί Υπηρεσίας
που βρίσκονται οι κρατούμενοί τους και
που πρέπει να μεταχθούν!! Επίσης αν τυ-
χόν συλληφθεί άτομο θηλυκού γένους
στην Αθήνα είτε θα μεταφερθεί για φύ-
λαξη σε απομακρυσμένα κρατητήρια γυ-
ναικών της Δυτικής ή της Β/Α Αττικής
είτε στα κρατητήρια του 7ου ορόφου της
Γ.Α.Δ.Α. που διαθέτουν πτέρυγα γυναι-
κών, αλλά φιλοξενεί λόγω πληρότητας
πολλούς άνδρες κρατούμενους και ανα-
πόφευκτα φυλάσσονται άνδρες και γυ-
ναίκες κρατούμενοι στον ίδιο χώρο!

Ωραία λοιπόν τα μεγαλεπήβολα επι-
χειρησιακά σχέδια και οι έκτακτες

προσλήψεις προσωπικού για την αντι-
μετώπιση της εγκληματικότητας, αλλά
όπως είχαμε έγκαιρα προειδοποιήσει και
με δια ζώσης κατάθεση σχετικών προ-
τάσεων σε Υπόμνημα της Ένωσης Αθη-
νών προς στην νέα Ηγεσία του Υπουρ-
γείου Προστασίας του Πολίτη, χωρίς
εξοπλισμό, σύγχρονες κτιριακές εγκα-
ταστάσεις, ασφαλείς επικοινωνίες και
ορθό καταμερισμό των νεοπροσλαμβα-
νόμενων στις Αστυνομικές Υπηρεσίες
που παρουσιάζουν ελλείψεις, τα ζητή-
ματα αντί να αντιμετωπιστούν θα διογ-
κωθούν. Δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε
με το χειρότερο τρόπο.

Αντιπροσωπεία της Διοίκησης και ο
Νομικός Σύμβουλος της Ένωσης Αθη-
νών, μετέβησαν άμεσα στο Α.Τ. Κυψέ-
λης και στάθηκαν στο πλευρό του συ-
ναδέλφου μας που εκτελούσε, υπό αν-
τίξοες συνθήκες, καθήκοντα Αξιωματι-
κού Υπηρεσίας κατά την απόδραση του
αλλοδαπού κρατούμενου. Όσο η απα-
ράδεκτη αυτή κατάσταση συνεχίζεται και
δεν λαμβάνονται μέτρα για την βελτίω-
σή της, η Ένωσή μας θα κλιμακώσει τις
αντιδράσεις το αμέσως επόμενο χρονι-
κό διάστημα.

Η Άμεση δράση 
είναι μια Υπηριεσία

Η Ένωση απευθύνθηκε στον Υπουρ-
γό Προστασίας του Πολίτη για τα προ-
βλήματα της Άμεσης Δράσης Αττικής,
τονίζοντας ότι αποτελεί την αιχμή του
δόρατος της μάχιμης αστυνόμευσης στη
μάχη κατά της εγκληματικότητας και της
εμπέδωσης του αισθήματος ασφάλειας
στους Έλληνες πολίτες. Καθημερινά και
δη σε ώρες αιχμής, η Άμεση Δράση κα-
λείται να διαχειριστεί από 8.000 έως
10.000 τηλεφωνικές κλήσεις. Το τε-
λευταίο χρονικό διάστημα, με απόφαση
της Πολιτικής Ηγεσίας, υπήρξε μεγάλη
ενίσχυση με προσωπικό της Δίκυκλης
Αστυνόμευσης και ειδικότερα της Ομά-
δας ΔΙ.ΑΣ. Κάτι αντίστοιχο όμως δεν

συνέβη με τα περιπολικά και με την
Ομάδα Ζ. Μέχρι πρότινος υπήρχε ένας
σχετικά ορθολογικός καταμερισμός των
σημάτων στα περιπολικά και στην Ομά-
δα ΔΙ.ΑΣ., αφού η Ομάδα Ζ παραμένει
καθηλωμένη σε φύλαξη ακίνητων στό-
χων και σε εκτέλεση ειδικών δρομολο-
γίων. 

Αίφνης, τις τελευταίες μέρες, πληρο-
φορούμαστε ότι μετά από απόφαση της
Πολιτικής Ηγεσίας, κρίθηκε σκόπιμο η
Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., να μην λαμβάνει σήματα,
πέραν όσων αφορούν περιστατικά που
λαμβάνουν χώρα εν τω πράττεσθε.

Εμείς δεν είμαστε ούτε Διοικητές
Υπηρεσιών, ούτε θελήσαμε ποτέ να
συνδιοικήσουμε όπως ενδεχομένως
κάποιοι άλλοι επιχειρούν, μένοντας πι-
στοί στο θεσμικό μας ρόλο που είναι η
εκπροσώπηση των συναδέλφων μας, η
προστασία των εργασιακών τους δι-
καιωμάτων τους και η θεσμική – νομική
θωράκισή τους. Δεν μπορούμε όμως
παρά να σας γνωστοποιήσουμε ότι από
μέλη μας που υπηρετούν στην Άμεση
Δράση, μας καταγγέλθηκε ότι η ανωτέ-
ρω απόφαση δημιουργεί σοβαρά προ-
βλήματα στα 34 (!!!) μόλις περιπολικά
που ενεργούν περιπολίες σε ολόκληρη
την Αττική, τόσο ως προς την διεκπε-
ραίωση των σημάτων, όσο και στον μέ-
σο χρόνο ανταπόκρισής τους στις κλή-
σεις των πολιτών.

Διερωτώμεθα δε, βάση ποιας λογικής
κρίθηκε σκόπιμο να ληφθεί η εν λόγω

απόφαση τη στιγμή που η Υπηρεσία αφε-
νός μεν είναι μία και αδιαίρετη και αφε-
τέρου η αποστολή όλων είναι η ίδια! Άρα-
γε τέτοιου είδους αποφάσεις πέραν της
αναπόφευκτης καθυστέρησης εξυπηρέ-
τησης των κλήσεων των πολιτών, δεν
δημιουργεί ταυτόχρονα δυσαρμονία στις
σχέσεις μεταξύ των υπηρετούντων στην
ίδια Διεύθυνση; Αναρωτιόμαστε ποιος ο
λόγος να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο
σταθμά αναφορικά με τον τρόπο διαχεί-
ρισης του εργασιακού φόρτου, πολλώ δε
μάλλον όταν είναι άρρηκτα συνδεδεμέ-
νος με την παροχή του έννομου αγαθού
της ασφάλειας των πολιτών».

Ομάδες εργασίας
Τέλος, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλ-

λήλων Αθηνών ύστερα από σχετική
απόφαση του Διοικητικού της Συμβου-
λίου, αποφάσισε τη δημιουργία Ομάδων
Εργασίας, οι οποίες θα απαρτίζονται
από εκλεγμένους αντιπροσώπους, με
επικεφαλής μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της. Οι Ομάδες Εργασίας, θα
συγκαλούνται ανά τακτά χρονικά δια-
στήματα στα γραφεία της Ένωσης,
ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού
Συμβουλίου και είναι οι εξής: Κώδικα
Μεταθέσεων & Χρόνου Εργασίας, •
Βαθμολογίου • Οικονομικών και Ασφα-
λιστικών Θεμάτων, • Υγιεινής και
Ασφάλειας, • Πειθαρχικών και Νομικών
Θεμάτων, • Γενικών Δράσεων (Δημο-
σίων Σχέσεων).

Ωραία τα μεγαλεπήβολα επιχειρησιακά σχέδια, 
αλλά τα προβλήματα του προσωπικού παραμένουν... 

Στις πόσες αποδράσεις κρατουμένων θα ευαισθητοποιηθείτε, ρωτά τους αρμόδιους η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών;



Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Πειραιά και η Διεθνής
Ένωση Αστυνομικών/Τ.Δ. Πει-

ραιώς & Νήσων, πραγματοποίησε στις
11-02-2020, την κοπή της πρωτοχρο-
νιάτικης πίτας στην αίθουσα εκδηλώσε-
ων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά,
την οποία ευλόγησε ο Πρωτοσύγκελος
της Ι. Μητρόπολης Πειραιώς Πανοσιο-
λογιότατος Αρχιμανδρίτης πατήρ Νή-
φων, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρό-
εδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ κ. Γρηγόριος Γε-
ρακαράκος και πολλοί άλλοι.

Στην πρόσκλησή μας, όπως ανακοί-
νωσε το σωματείο, ανταποκρίθηκαν και
τίμησαν με την παρουσία τους, οι κά-
τωθι: Οι Βουλευτές Α’ Πειραιά: εκ μέ-
ρους της Ν.Δ. ο κ. Κώστας Κατσαφά-
δος, ο κ. Ιωάννης Μελάς, ο κ. Νικό-
λαος Μανωλάκος, η κα. Παναγιώτα
(Νόνη) Δούνια, εκ μέρους του Βουλευ-
τή ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεόδωρου Δρίτσα και του
Τμήματος Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ,
ο κ. Γιώργος Μαλαγκωνιάρης. Οι Βου-
λευτές Β’ Πειραιά: εκ μέρους της Ν.Δ.
ο εκπρόσωπος του Βουλευτή κ. Μαρ-
κόπουλου Δημήτριου & Δημοτικός
Σύμβουλος Κερατσινίου-Δραπετσώνας
ο κ. Καψοκόλης Πέτρος, ο κ. Ιωάννης
Τραγάκης, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ και
Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη κ.
Ιωάννης Ραγκούσης, εκ μέρους του
ΚΚΕ και της Βουλευτού κας Διαμάντω
Μανωλάκου ο Δημοτικός Σύμβουλος
Κερατσινίου-Δραπετσώνας κ. Γεώργιος
Καλαμάρας, ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ

κ. Γρηγόριος Γερακαράκος, ο Πρό-
εδρος της Ε.Α.Υ. Αθηνών κ. Πάκος Δη-
μοσθένης, ο Αντιπρόεδρος της Ε.Α.Υ.
Αθηνών και Μέλος Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ κ.
Νικόλαος Ρήγας, ο Γεν. Γραμματέας
της Ε.Α.Υ Βορειοανατολικής Αττικής κ.
Αθανάσιος Πασπαλάρης, ο Αντιπρό-
εδρος της Ε.Α.Υ Βορειοανατολικής Ατ-
τικής, Οργανωτικός Γραμματέας και
Αναπλ. Ταμίας της Π.Ο.ΑΣ.Υ κ. Θεόδω-
ρος Χαντζόπουλος, ο Πρόεδρος της
Ε.Α.Υ Δυτικής Αττικής κ. Γεώργιος Στα-
ματάκης, ο Γεν. Γραμματέας της Ε.Α.Υ
Δυτικής Αττικής κ. Σπήλιος Κρικέτος, ο
Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας & Εκ-
πρόσωπος του Εθνικού Τμήματος Ι.Ρ.Α.
κ. Κυριάκος Κάρκαλης, ο Πρόεδρος
της Δ.Ε.Α/Τ.Δ. Αθηνών κ. Βλάσιος Βα-
λατσός, η εκπρόσωπος του Περιφερει-
άρχη Αττικής και Αντιπεριφερειάρχης
Πειραιά κα. Σταυρούλα Αντωνάκου, η
Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κα Βασιλι-
κή Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη, η εκ-
πρόσωπος του Δημάρχου Πειραιά Δημ.
Σύμβουλος και Εντεταλμένη της Δημο-
τικής Αστυνομίας κα Κυριακή Μπουρ-
δάκου, ο Αντιδήμαρχος Πειραιά κ. Κα-
ψοκόλης Γρηγόριος, ο Δήμαρχος Κο-
ρυδαλλού κ. Νικόλαος Χουρσαλάς, ο
Αντιδήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώ-
νας κ. Κωνσταντίνος Αλεξίου, ο εκ-
πρόσωπος του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ.,
Υποστράτηγος κ. Θεοδωρόπουλος Γε-
ώργιος, ο Δ/ντής της Αστυν. Δ/νσης
Πειραιά Ταξίαρχος κ. Κωστάζος Πρω-
τοσίλαος, ο Δ/ντής της Δ/νσης Τρο-

χαίας Αττικής Αστυν. Δ/ντής κ. Σπυρί-
δων Λάσκος, ο Δ/ντής της Υποδ.
Ασφαλείας Πειραιά κ. Λινάρδος Ευάγ-
γελος, καθώς κ.κ. Διοικητές των Αστυ-
νομικών Υπηρεσιών του Πειραιά. Οι
Πολιτευτές Β΄ Πειραιά κα Σταυρούλα
Βουτυράκου και ο κ. Μιχαήλ Λιβανός,
ο εκπρόσωπος της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α κ.
Ηλίας Τσιβίκης, ο εκπρόσωπος της
Ένωσης Αποστράτων τέως Α.Π. κ.
Ηλίας Καρακώστας, ο Πρόεδρος του
Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά κ. Νικόλα-
ος Πλατανησιώτης, η Πρόεδρος του
Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιά κα. Ολγα Ρούσσου,
και από την Λέσχη Αστυν. Πειραιά ο
Αντιπρόεδρος κ. Παναγιώτης Φιλοδή-
μας και ο Γεν. Γραμ. κ. Γεώργιος Πη-
γαδιώτης.

Καλωσορίζοντας τους προσκεκλημέ-
νους στην κοπή της πίτας, ο Πρόεδρος
της Ε.ΑΣ.Υ. Πειραιά, κ. Σπυρίδων Λιό-
τσος, απευθυνόμενος προς τους Βου-
λευτές του Πειραιά, εκπροσώπους της
τοπικής αυτοδιοίκησης και της φυσικής
ηγεσίας, ζήτησε την αρωγή όλων σε δύο
μεγάλα αστυνομικά και κοινωνικά ζητή-
ματα, ήτοι της ενίσχυσης με ανθρώπινο
δυναμικό των Υπηρεσιών του Πειραιά
και της ανέγερσης κτηρίου για τις Υπη-
ρεσίες που σήμερα στεγάζονται στο
κτήριο της Δ/νσης Πειραιά, σε οικόπε-
δο ιδιοκτησίας της ΕΛ.ΑΣ. που βρίσκεται
επί της οδού Ασκληπιού στον Πειραιά,
τονίζοντας μάλιστα ότι τα ανωτέρω θα
πρέπει να αποτελέσουν ένα Πανπειραι-
ωτικό αίτημα. Επίσης, από την πλευρά

του, ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Α/Τ.Δ. Πειραι-
ώς κ. Σταύρος Μπαζάκος, εξήρε το κοι-
νωνικό, φιλανθρωπικό και πολιτιστικό
έργο της Ι.Ρ.Α., τονίζοντας και την
σπουδαιότητα της επικοινωνίας και
ανατροφοδότησης μεταξύ των εν ενερ-
γεία και εν αποστρατεία συναδέλφων.

Επίσης, σντιπροσωπεία του Διοικητι-
κού Συμβουλίου και αντιπροσώπων της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πει-
ραιά, στις 22 Ιανουαρίου 2020, παρευ-
ρέθηκε, κατόπιν προσκλήσεως, στην
επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο για
τους θανόντες της Ομάδας ΔΙΑΣ Πειραιά
(3ο Τμήμα ΔΙΑΣ της Δ/νσης Άμεσης
Δράσης Αττικής), στον αγιασμό των νέ-
ων εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας στο
κτήριο Κεράνης του Υπουργείου Οικο-
νομικών και στην κοπή της πρωτοχρο-
νιάτικης πίτας της προαναφερόμενης
Αστυνομικής Υπηρεσίας.

Στην θρησκευτική τελετή των ανωτέ-
ρω εκδηλώσεων χοροστάτησε ο Σεβα-
σμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς, κ.
Σεραφείμ, παρουσία του Υπουργού

Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρυσοχοΐδη
Μιχαήλ και του Αρχηγού της Ελληνικής
Αστυνομίας, Αντιστράτηγου κ. Καραμα-
λάκη Μιχαήλ.

Φέτος, οι καθιερωμένες ευχές για την
καλή χρονιά, υγεία, δύναμη και αισιο-
δοξία ήταν έκδηλες στους συναδέλφους
μας, μιας και άφηναν πίσω όλες τις δύ-
σκολες συνθήκες που αντιμετώπιζαν για
χρόνια, αφού οι κτιριακές εγκαταστά-
σεις, μέχρι και πριν λίγες εβδομάδες,
βρισκόταν κάτω από μία γέφυρα στο λι-
μάνι του Πειραιά σε κοντέινερ.

Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι, η
Ένωσή μας είχε αναδείξει το σοβαρό
παραπάνω πρόβλημα στέγασης και
στάθμευσης που αντιμετώπιζαν οι συ-
νάδελφοι και η Υπηρεσία της ΔΙ.ΑΣ.
Πειραιά. Αποτελεί δε, μεγάλη ικανοποί-
ηση, αφού η πρότασή μας για την άμεση
και ενδεδειγμένη λύση της προαναφε-
ρόμενης, μεταστέγασης, πήρε σάρκα και
οστά, με αρωγό την Π.Ο.ΑΣ.Υ, αλλά και
την σύμφωνη γνώμη της διοίκησης της
συγκεκριμένης Υπηρεσίας.

ΕΝΩΣΕΙΣ
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ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Στον Διευθυντή Αστυνομίας Φθιώτιδας Αστυ-
νομικό Διευθυντή κ. ΦΟΥΡΛΑ Δημήτριο
απευθύνθηκε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλ-

λήλων Φθιώτιδας, μετά από επίσκεψή της στο
Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού. Όπως επισημαίνει,
«αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ένωσης Αστυνομικών Υπάλληλων Φθιώτιδας, με
επικεφαλής τον Πρόεδρο αυτής, κ. Νικόλαο
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ πραγματοποίησε επίσκεψη στο
Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού.

Η συγκέντρωση έλαβε χώρα στο οικείο Αστυνομικό
Τμήμα, παρόντος του Διοικητή της Υπηρεσίας Α/Α΄
Τ. Κ., της Υποδιοικητή Α/Β΄ Γ. Γ., καθώς και της πλει-
οψηφίας του υπόλοιπου αστυνομικού προσωπικού.

Αρχικά, τόσο ο κ. Διοικητής, όσο και οι συνάδελφοί

μας, μας ενημέρωσαν για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
που τυγχάνει η εκεί Υπηρεσία, η οποία γεωγραφικά
απέχει περί τα σαράντα (40) περίπου χιλιόμετρα μα-
κριά από την έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώ-
τιδας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λαμβάνοντας υπόψη
τις συνεχείς αποσπάσεις προσωπικού, την επικείμενη
συνταξιοδότηση υπηρετούντων, τη μη αναπλήρωση
ανακριτικού υπαλλήλου που μετατέθηκε πέρυσι, δια-
πιστώνεται έλλειψη ανακριτικών υπαλλήλων και απαι-
τείται η ενίσχυση στις τακτικές και έκτακτες μεταθέ-
σεις με τουλάχιστον 2-3 ανακριτικούς υπαλλήλους.

Εν συνεχεία, μας εξέφρασαν παράπονα για την
εμφανή έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής με κυ-
ριότερο χαρακτηριστικό τον απαρχαιωμένο στόλο
των οχημάτων, τα οποία είναι εικοσαετίας και πλέ-

ον και λόγω της διάνυσης σε καθημερινή βάση
πολλών χιλιομέτρων (τροχονομική αστυνόμευση
Π.Ε.Ο. Λαμίας - Λάρισας, συνοδείες μεταγωγών
Κ.Κ. Φυλακών Δομοκού, μεταγωγές αλλοδαπών
κρατουμένων που αποφυλακίζονται από Κ.Κ. Φυ-
λακών Δομοκού προς το Νοσοκομείο Λαμίας και
Τ.Ε.Ε. για διαδικασία απέλασης, αστυνόμευση
επαρχιακού οδικού δικτύου, ανεφοδιασμός καυσί-
μων στο πρατήριο του στρατού στην πόλη της Λα-
μίας κλπ.), συνεχώς διαπιστώνονται βλάβες, η
αποκατάσταση των οποίων τις περισσότερες φορές
είναι χρονοβόρα και οικονομικά ασύμφορη με
αποτέλεσμα την για αρκετό καιρό ακινητοποίησή
τους. Τα ανωτέρω σε συνδυασμό με το γεγονός
ότι η συντήρηση - επισκευή των οχημάτων πραγ-

ματοποιείται όχι σε τοπικά συνεργεία, αλλά στην
έδρα της Διεύθυνσης (Λαμία), δημιουργούν πέραν
των άλλων, σπατάλη εργατοωρών και δυσχεραί-
νουν την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας. Κρί-
νεται αναγκαία η ενίσχυση με ένα νέο όχημα, τύ-
που τζιπ, λαμβάνοντας υπόψη το ορεινό οδικό δί-
κτυο και τις καιρικές συνθήκες την περίοδο του
Χειμώνα (χιονοπτώσεις).

Κύριε Διευθυντά, σας καλούμε από την πλευρά
σας, στο μέτρο του δυνατού, να προβείτε στην επί-
λυση των ανωτέρω προβλημάτων στην απομακρυ-
σμένη, από την έδρα, Υπηρεσία του Α.Τ. Δομοκού,
τα οποία τυγχάνουν μείζονος σημασίας για την εύ-
ρυθμη λειτουργία αυτής, τόσο για τους πολίτες όσο
και τους εκεί υπηρετούντες συναδέλφους μας».

SOS από το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Μεγάλη η αναγνώριση της προσφοράς της Ένωσης 

Συνεχίζονται τα αιτήματα των Πρωτοβαθμίων Ενώ-
σεων για ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών με
ανθρώπινο δυναμικό.

Το τελευταίο διάστημα σχετικά αίτημα είχαν αποσταλεί
προς την Ηγεσία μέσω της Ομοσπονδίας μας από την
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης, τη Συνδικα-
λιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας,
τη Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Ξάνθης, τις
Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρεθύμνης, Ακαρνα-

νίας, Φωκίδας, Καρδίτσας κ.ά. Καλέσαμε τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ και τον
Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριο ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΟΥ να ασχοληθούν με τα αίτημα δεδομένου ότι οι
πολλαπλές ανάγκες αστυνόμευσης επιτάσσουν θετική
απόφαση, με γνώμονα την διασφάλιση του έννομου αγα-
θού της κοινωνίας των πολιτών και την έξωθεν καλή μαρ-
τυρία του Σώματος περί επαρκούς και ουσιαστικής αστυ-
νόμευσης.

Συνεχίζεται η υποστελέχωση 

Πλούσια συμμετοχή στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και αναγνώριση της προσφοράς της στην επίλυση προβλημάτων



ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Στις 8 Φεβρουαρίου 2020, στο
Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων
το Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών

Υπαλλήλων Ιωαννίνων, πραγματοποί-
ησε συνάντηση με τον Υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσο-
χοΐδη. 

Τα ζητήματα που κυριάρχησαν κατά
την διάρκεια της συνάντησης η οποία
πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα,
ήταν η επέκταση του επιδόματος παρα-
μεθορίου, η υλοποίηση της πρότασης
μας για ίδρυση Αστυνομικής υπηρεσίας
Αεροδρομίου Ιωαννίνων και η ενίσχυση
των Υπηρεσιών μας με σύγχρονο υλι-
κοτεχνικό εξοπλισμό προκειμένου να
είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε
αποτελεσματικά στην δύσκολη και επι-
κίνδυνη αποστολή μας.

Συζητήθηκαν επίσης, το ζήτημα της
θεσμοθέτησης του επικινδύνου της ερ-
γασίας μας, η θέσπιση ενός νέου και δί-
καιου μισθολογίου το οποίο θα διορθώ-
νει τις αδικίες του υπάρχοντος και η
εναρμόνιση των οδοιπορικών των εν-
στόλων σύμφωνα με ότι ισχύει και στον
λοιπό δημόσιο τομέα. 

Ο κ. Υπουργός, έχοντας εμπεριστα-
τωμένη άποψη για όσα τεκμηριωμένα
και διεξοδικά του επισημάνθηκαν, δή-
λωσε πως ιδρύεται άμεσα η υπηρεσία
Αστυνομικού Σταθμού Αερολιμένα, ανα-
φορικά με τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό
τόνισε πως ήδη παραδόθηκαν νέα οχή-

ματα και αναμένονται και άλλα μέχρι το
τέλος Μαρτίου μέσω ΕΣΠΑ, στα λοιπά δε
ζητήματα στα πλαίσια των δυνατοτήτων
και αρμοδιοτήτων του θα καταβάλει κά-
θε δυνατή προσπάθεια για την εξεύρεση
λύσεων σε συνεργασία με το συνδικα-
λιστικό μας κίνημα. 

Επίσης, η Ένωση συναντήθηκε με
κλιμάκιο του Κ.Κ.Ε αποτελούμενο από
την κα Όλυ Τσουμάνη, και τον κ. Δη-
μήτρη Πιτσιάβα.

Κατά την συνάντηση συζητήθηκαν
θέματα που ταλανίζουν τον κλάδο των
εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία,
αλλά και ζητήματα ευρύτερου ενδιαφέ-
ροντος όπως οι γεωπολιτικές εξελίξεις
και η ανασφάλεια που επικρατεί στην
ευρύτερη περιοχή. Ειδικότερα, αναδείχ-
θηκαν ζητήματα που αφορούν τις ελλεί-
ψεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, την
πλήρη εφαρμογή των δικαστικών απο-
φάσεων, την μη χορήγηση του επιδό-

ματος παραμεθορίων περιοχών και την
αναπροσαρμογή των δικαιούμενων πο-
σών των οδοιπορικών, καθώς και τα
ακατάστατα ωράρια που σε συνδυασμό
με την κατά το δοκούν εφαρμογή της
εβδομαδιαίας υπηρεσίας κρατούν τους
αστυνομικούς σε μια ιδιότυπη ομηρία. 

Τονίσθηκε και από τις δύο πλευρές
πως η θέση των αστυνομικών, η συν-
τριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι
γόνοι λαϊκών οικογενειών, σε καμιά πε-
ρίπτωση δεν θα πρέπει να είναι απέναντι
αλλά δίπλα σε άλλες εργασιακές ομάδες
που διεκδικούν και αγωνίζονται για τα
δικαιώματά τους.

Τέλος, επισημάνθηκαν ζητήματα όπως
η κατοχύρωση της ουσιαστικής άσκησης
του δικαιώματος απεργίας στα Σώματα
Ασφαλείας, ενώ από πλευράς του κλι-
μακίου του διανεμήθηκε βιβλιοδετημένο
έντυπο που περιελάμβανε τις ερωτήσεις
του ΚΚΕ στη Βουλή για τις ένοπλες δυ-

νάμεις και τα σώματα ασφαλείας.
Να σημειώσουμε τέλος, ότι μετά τις

πρόσφατες αρχαιρεσίες, είχαμε αλλαγή
φρουράς στο προεδρείο του σωματείου.
Κατόπιν προσκλήσεως του πλειονοψη-
φήσαντος συμβούλου ΚΙΤΣΙΟΥ Κων-
σταντίνου συνεδρίασαν τα νέα μέλη του
Δ.Σ. που προέκυψαν από τις αρχαιρε-
σίες της 22/01/2020 με θέμα την
συγκρότηση σε σώμα. Το νέο προ-

εδρείο διαμορφώθηκε ως εξής: ΠΡΟ-
ΕΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ανέστης,
Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Αλέξαν-
δρος, Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
Αθανάσιος, ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΙ-
ΤΣΙΟΣ Κωνσταντίνος, ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ Κων-
σταντίνος, ΤΑΜΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
Αριστοτέλης και ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΓΚΑΣ Σωτήριος. 

Οι δεσμεύσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη

ΛΑΡΙΣΑ

Εντονα παράπονα από την Ένωση
Αστυνομικών Λάρισας τόσο για
τις αποσπάσεις αστυνομικού προ-

σωπικού όσο και για τις ετήσιες μετα-
θέσεις. Για άλλη μια φορά, όπως επιση-
μαίνει σε σχετικό της έγγραφο, συνά-
δελφοι καλούνται την τελευταία στιγμή
να μετακινηθούν για την ενίσχυση άλ-
λων Διευθύνσεων Αστυνομίας, χωρίς να
ληφθούν υπόψη τυχόν οικογενειακά και
άλλα προβλήματα που υπάρχουν είτε
ενδεχομένως δημιουργηθούν από τέ-
τοιες διαταγές.

Η Ομοσπονδία καθίσταται για πολλο-
στή φορά αποδέκτης έντονων παραπό-
νων και απευθύνθηκε στο Α.Ε.Α. τονί-
ζοντας ότι: «Δυστυχώς με τέτοιες πρα-
κτικές η διοίκηση κατά την προσφιλή
της συνήθεια, θέτει εν αμφιβόλω και σε
ανυποληψία το Προεδρικό Διάταγμα

100/2003 άρθρο 19, στις διατάξεις
του οποίου ρητά αναφέρονται ο χρόνος
προετοιμασίας και αποχώρησης των
αστυνομικών σε ανάλογες περιπτώσεις.
Ζητούμενο είναι, τί πράττει η Φυσική
Ηγεσία μας και εάν ενδίδει ή συγκαλύ-
πτει ανάλογες πρακτικές, που έρχονται
σε ευθεία αντιδιαστολή με το πνεύμα
του Νομοθέτη και τις κατακτήσεις του
Συνδικαλιστικού μας Κινήματος.

Εάν αυθαιρετεί ο Οργανισμός της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας με τέτοιο ασύστολο
τρόπο για εσωτερικά ζητήματα, τότε προ-
κύπτει το ερώτημα, πώς θα προστατέ-
ψουμε και θα τηρήσουμε τη νομοθεσία
για τους πολίτες, ως εντεταλμένη μάλιστα
εξουσία που απορρέει από το Σύνταγμα
της χώρας και την αποστολή μας;»

Εξάλλου, η Ένωση Αστυνομικών Λά-
ρισας τοποθετήθηκε και για τις τακτικές

μεταθέσεις έτους 2020, εκφράζοντας
τα παράπονά της, παράπονα που απη-
χούν ευρύτερα τα αισθήματα όλων μας:

«Κάποιες στιγμές που σε πνίγει ο θυ-
μός και το άδικο δεν ξέρεις πώς να εκ-
φραστείς και να εξωτερικεύσεις το δί-
καιο και τις αγωνίες σου. Κινδυνεύεις
να γίνεις γραφικός. Αλλά πλέον, η κα-
τάσταση φτάνει στο απροχώρητο και ως
Ένωση Αστυνομικών Λάρισας, είμαστε
υποχρεωμένοι να πούμε τα πράγματα
«έξω από τα δόντια».

1. Τελικά πόσες εκατοντάδες χιλιάδες
μόρια και πόσα έτη υπηρεσίας πρέπει να
έχει κάποιος Αστυνομικός με τόπο συμ-
φερόντων τη Λάρισα, για να λάβει με-
τάθεση σε αυτόν;

2. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι ενώ
Διευθύνσεις Αστυνομίας με μεγάλη
«επάρκεια» ανθρώπινου δυναμικού

βγάζουν θέσεις ενώ η Λάρισα, η Πιερία
και τα Τρίκαλα έχουν μηδενικές; Μήπως
γιατί αν έβγαζαν θέσεις θα έπρεπε να
μετατεθούν και οι τρίτεκνοι με τόπο
συμφερόντων τις Διευθύνσεις αυτές, οι
οποίοι είναι οι μοναδικοί που δεν έχουν
λάβει ακόμα μετάθεση και ταλαιπωρούν-
ται στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα;

3. Το Σωματείο μας έχει κατ’ επανά-
ληψη θίξει το θέμα των μεταθέσεων τό-
σο γενικά, όσο και ειδικά σχετικά με
αυτές των τριτέκνων. Αγωνιζόμαστε για
να έρθουν στον τόπο τους συνάδελφοι
που έλκουν τη καταγωγή τους από το
νομό μας και τους αναμένουν χρόνια
ατελείωτα οι οικογένειές τους. Απευθυ-
νόμαστε, λοιπόν, στους βουλευτές του
νομού Λάρισας και ειδικά σε αυτούς της
συμπολίτευσης και τους ζητούμε να
αναλάβουν δράση. Το θέμα είναι γνω-

στό και έχουμε προβεί πολλάκις στη δη-
μοσιοποίησή του.

4. Να υπενθυμίσουμε μόνο ότι όλα τα
προηγούμενα έτη η Λάρισα σταθερά, έστω
με παρακάλια και πιέσεις, έβγαζε πάντα
στις τακτικές και έκτακτες μεταθέσεις τις
ελάχιστες δυνατές θέσεις και με τον τρόπο
αυτό κρατιόταν άσβεστη η ελπίδα. 

5. Αυτά για να αποδίδονται «τα του
Καίσαρος τω Καίσαρι», γιατί είμαστε πε-
ρήφανοι και δε χρωστάμε τίποτα σε κα-
νένα! 

Ο αγώνας του Σωματείου μας δε
πρόκειται να σταματήσει. Δε θα εγκατα-
λείψουμε στο έλεος τους συναδέλφους
μας που περιμένουν στωικά μια μετά-
θεση ΝΟΜΙΜΑ, δεν χρησιμοποίησαν
άλλους «πλάγιους» τρόπους, ενώ η αν-
ταμοιβή τους, είναι η περιφρόνηση από
τη Πολιτεία και την Υπηρεσία…

Η ανταμοιβή τους είναι η περιφρόνηση 
από τη Πολιτεία και την Υπηρεσία…
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ΧΑΝΙΑ

Τον Υπουργό Προστασίας του Πο-
λίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ κά-
λεσε η Ομοσπονδία μας να λάβει

σοβαρά υπόψη του τα παράπονα της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χα-
νίων, η οποία με σχετικό έγγραφό της,
αιτείται την χορήγηση αλεξίσφαιρων γι-

λέκων για το αστυνομικό προσωπικό
που υπηρετεί στο Τμήμα Άμεσης Δρά-
σης Χανίων, καθώς και για το σύνολο
των μάχιμων υπηρεσιών της οικείας Δι-
εύθυνσης Αστυνομίας.

«Επιπροσθέτως, να σας υπενθυμί-
σουμε την πρόθεση τόσο της Πολιτικής

όσο και της Φυσικής Ηγεσίας για την
άμεση χορήγηση αυτού του αναγκαίου
υλικού, όπως κατά κόρον έχει αναφερ-
θεί στις συνεδριάσεις των Γενικών μας
Συμβουλίων.

Κρίνεται επιτακτική πλέον η ανάγκη
της άμεσης διάθεσης αλεξίσφαιρων γι-

λέκων, διότι αναφερόμαστε σε ένα βα-
σικό και ζωτικής σημασίας υλικό, που
σε μεγάλο βαθμό προασπίζει την σωμα-
τική ακεραιότητα των συναδέλφων μας,
όπως προκύπτει από αδιάσειστα στοι-
χεία που έχουν καταγραφεί μετά από
ένοπλες αντιπαραθέσεις κατά την εκτέ-

λεση των καθηκόντων τους.
Ευελπιστούμε ως Ομοσπονδία ότι η

χορήγηση αυτή θα τελεσφορήσει λίαν
συντόμως, κινούμενη στο πνεύμα επί-
λυσης θεσμικών αιτημάτων μας και
όπως αυτά εμφαίνονται με θετικό πρό-
σημο επί Υπουργίας σας».

Επιτακτική η ανάγκη της άμεσης διάθεσης αλεξίσφαιρων γιλέκων
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ΔΡΑΜΑ

Την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020
στην αίθουσα πολλαπλών χρήσε-
ων της Διεύθυνσης Αστυνομίας

Δράμας και με τη συμμετοχή πλήθους
συναδέλφων μας, πραγματοποιήθηκε η
32η ετήσια γενική συνέλευση του Σω-
ματείου Αστυνομικών Υπαλλήλων Νο-
μού Δράμας.

Όπως ανακοίνωσε το σωματείο, «με
τις ομιλίες του Προέδρου, της Γενικής
Γραμματέως και του Ταμία του, το σω-
ματείο ενημέρωσε τους συναδέλφους
για τα διοικητικά και οικονομικά πε-
πραγμένα του έτους που έκλεισε. Κόπη-

κε Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα και
βραβεύτηκαν οι εν αποστρατεία συνά-
δελφοι μας κ.κ. ΤΣΑΓΚΟΥΡΙΔΗΣ Κων-
σταντίνος και ΜΠΕΖΥΡΤΖΗΣ Βασίλειος,
για την προσφορά τους στην κοινωνία
και στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στις εργασίες της συμμετείχαν εκτός
του Δ.Σ. και των μελών, ο εκπρόσωπος
Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων της
Ομοσπονδίας μας κ. ΦΕΤΚΟΣ Σταύρος,
ο οποίος και ενημέρωσε τους παριστά-
μενους σε θέματα συνδικαλιστικού εν-
διαφέροντος.

Την γενική συνέλευση τίμησαν με την

παρουσία τους, ο Αστυνομικός Διευ-
θυντής Δράμας κ. ΣΕΡΤΗΣ Αθανάσιος
και ο Υποδιευθυντής κ. ΚΑΠΕΛΑΚΗΣ
Αντώνιος, ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης κ.
ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Αναστάσιος, ο Γενικός
Γραμματέας του Συνδέσμου Αποστρά-
των Δράμας κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Γεώργιος
και ο επίτιμος Πρόεδρος του Σωματείου
μας, κ. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δημήτριος.

Από τις εργασίες της συνέλευσης εκ-
δόθηκε ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε
ομόφωνα από το σώμα των μελών και
θα αποσταλεί στους αρμόδιους φορείς».

Βραβεύτηκαν για την προσφορά τους 

ΛΕΥΚΑΔΑ

Το Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Λευκάδας,
ευχαριστεί θερμά όλους όσοι παρευρέθησαν
στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο

εστιατόριο «Μαζί». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
την Παρασκευή 21/02/2020 με αρκετούς παρευ-
ρισκόμενους σε μία όμορφη βραδιά και είχε μεγά-
λη επιτυχία. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο
Βουλευτής Ν. Λευκάδας κος ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΟΣ, ο Δήμαρχος κος ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ο
Εντεταλμένος σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας
και υπεύθυνος Δημοτικής Αστυνομίας (Αντιστρά-
τηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ) κος ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ο Γενικός Γραμματέας της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κος ΠΑΠΑ-
ΤΣΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, καθώς και ο Δ/της του Τ.Α

Λευκάδας Υποδ/ντης κος ΣΥΚΙΩΤΗΣ Α. ΑΝΤΩ-
ΝΙΟΣ, ο Υποδ/της του Τ.Α. Λευκάδας Υ/Β κος
ΜΕΡΙΣΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ο Δ/της του Α.Τ Λευ-
κάδας Α/Α κος ΓΑΝΤΖΟΥΔΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ, ο
Δ/της του Α.Τ Απολλωνίων κος ΣΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΗΣ, ο Υποδ/της του Α.Τ. Ελλομένου κος ΧΑ-
ΛΑΥΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Τα μέλη του Δ.Σ απένειμαν τιμητικές πλακέτες
στα ιδρυτικά μέλη του σωματείου κο ΚΑΡΑΒΙΑ
Στέφανο (πρώτος πρόεδρος) και κο ΔΑΛΙΓΚΑΡΟ
Αθανάσιο (πρώτος γραμματέας) οι οποίοι στο λόγο
τους στάθηκαν στο παρελθόν, στους δύσκολους
καιρούς της ΕΛ.ΑΣ. και στα κεκτημένα του 
Σωματείου μας, καθώς και τον κο ΑΝΔΡΙΩΤΗ
Ιωάννη για την προσφορά του στο Σωματείο. Ο

Βουλευτής κος ΚΑΒΒΑΔΑΣ Αθανάσιος μίλησε για
τις θετικές εξελίξεις στο κτηριακό θέμα της Δ.Α
Λευκάδας, καθώς και για την ενίσχυση με οχήματα,
ο Δήμαρχος κος ΚΑΛΟΣ Χαράλαμπος μίλησε για
της προσφορά της ΕΛ.ΑΣ. στην κοινωνία και στο
προληπτικό έργο της και ο Γ.Γ. κος ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ
Γεώργιος τόνισε την προσφορά του συνδικαλισμού
στους συναδέλφους και γενικότερα σε κεκτημένα
δικαιώματα του αστυνομικού, τα οποία αποκτήθη-
καν με σκληρού αγώνες.

Ο πρόεδρος κο ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
μίλησε για τα πεπραγμένα του σωματείου με κύριο
στόχο το κτηριακό, το οποίο βρίσκεται σε πολύ κα-
λό δρόμο, καθώς και τη βοήθεια στη Δ.Α. Λευκά-
δας σε περιπτώσεις που αδυνατεί το κράτος, όπως

υλικός εξοπλισμός, (air condtion-σόμπες), απολυ-
μάνσεις κτηρίων, επισκευές-καθαρισμοί οχημάτων,
διοικητική μέριμνα τροφοδοσία για συναδέλφους
σε περιπτώσεις μέτρων τάξης –ασφαλείας –τροχαί-
ας, καθώς και οικονομική συνδρομή σε περιπτώ-
σεις υγείας συναδέλφων και πολλά άλλα. Ο γ.γ κος
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τόνισε την αναγκαιότητα
στήριξης του σωματείου από τη μεριά των συνα-
δέλφων και ότι οι διαγραφές δεν συνάδουν με την
ανωτέρω προσφορά του σωματείου. 

Τέλος να ευχαριστήσουμε το Γρηγόρη Γεράσιμο
για την προσφορά της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο
σωματείο. ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΑΛΛΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΖΙ, καταλήγει η
ανακοίνωσή του. 

Τίμησαν τους πρωτεργάτες του σωματείου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μι-
χαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ και σε όλα τα αρμόδια
στελέχη του Αρχηγείου απευθύνθηκε η Ομο-

σπονδία μας προκειμένου να ικανοποιηθεί το αί-
τημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρα-
κλείου για την ενίσχυση με αστυνομικό προσωπικό
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου.

«Οι πολλαπλές ανάγκες αστυνόμευσης στην ευ-
ρύτερη περιοχή επιτάσσουν θετική απόφαση, με
γνώμονα την διασφάλιση του έννομου αγαθού της
κοινωνίας των πολιτών και την έξωθεν καλή μαρ-
τυρία του Σώματος περί επαρκούς και ουσιαστικής
αστυνόμευσης» σημειώνει η Π.Ο.ΑΣ.Υ. στο σχετικό
έγγραφο. Το σωματείο εξάλλου, ανακοίνωσε ότι
«υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ.
Αρναουτάκη Σταύρο και τον Αστυνομικό Διευθυν-
τή Ηρακλείου κ. Σπυριδάκη Νικόλαο, παρουσία
αντιπροσωπίας του Διοικητικού Συμβουλίου και
λοιπών στελεχών της Περιφέρειας Κρήτης, η πο-
λυαναμενόμενη σύμβαση για την επέκταση του
Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου και την κατα-
σκευή λέσχης σίτισης εντός του ίδιου χώρου.

Έργο πνοής για τον εν ενεργεία και απόστρατο
Ηρακλειώτη Αστυνομικό και όχι μόνο, καθώς η
επέκταση του Αστυνομικού Μεγάρου θα εξασφα-
λίσει ακόμα καλύτερες συνθήκες για την αποτελε-
σματικότερη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας. Η
εξέλιξη αυτή αποτελεί και μία ηθική δικαίωση της
Ένωσής μας που για χρόνια, με κάθε τρόπο, προ-
σπαθούσε να κινήσει τα δυσκίνητα γρανάζια του
κρατικού μηχανισμού και να ξεπεραστούν τα πάσης
φύσεως προβλήματα που συνεχώς ανέκυπταν.

Με την παρούσα, εκ μέρους των Αστυνομικών

του Ηρακλείου, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους
όσους αφιλοκερδώς βοήθησαν όλα αυτά τα χρό-
νια, ώστε να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα (θε-
σμούς, πολιτική και φυσική ηγεσία, ιδιώτες) αλλά
οφείλουμε το πιο ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στην Περι-
φέρεια Κρήτης και τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ.
Αρναουτάκη Σταύρο που ανέλαβαν εξολοκλήρου
την κατασκευή του σημαντικότατου αυτού έργου».

Στα γήπεδα
Με αφορμή τα τραγελαφικά πριν και μετά τον

αγώνα Ο.Φ.Η. – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, εξάλλου, το σωμα-
τείο επανέρχεται για τα αυτονόητα: «Τόσο η Ένωσή
μας όσο και η Πανελλήνια Ομοσπονδία μας, δεκά-
δες φορές έχουμε θέσει το θέμα της παρουσίας των
αστυνομικών στα γήπεδα. Πρέπει επιτέλους η Πο-
λιτεία να πάρει μία απόφαση. Θέλει την Αστυνομία
στο πλευρό του πολίτη και στην μάχη ενάντια του
εγκλήματος ή “Δωρεάν Σεκιούριτι” στις υπηρεσίες
ιδιωτικών επιχειρήσεων (Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε. κ.λπ.) οι
οποίες πουλάνε ακριβά ένα προϊόν και δεν μπορούν
να επιβάλουν οι ίδιοι την τάξη μέσα στο σπίτι τους;

Ενώ η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ειση-
γήθηκε αρνητικά ως προς την παρουσία οργανω-
μένων ή μεμονωμένων οπαδών της φιλοξενούμε-
νης ομάδας για λόγους ασφαλείας, η πολιτεία απο-
φάσισε την παρουσία μεμονωμένων φιλάθλων με
τα γνωστά παρατράγουδα που όλη η Ελλάδα πα-
ρακολούθησε με αγανάκτηση από τις οθόνες της.

Αστυνομικοί να γλιτώνουν ως από θαύμα από
την ρίψη πυροσβεστήρων, πετρών και άλλων αν-
τικειμένων, περιουσίες απλών πολιτών να γίνονται
έρμαιο στο διάβα των χούλιγκανς, διαρρήκτες να

αλωνίζουν στον Νομό την ώρα του αγώνα αφού το
σύνολο σχεδόν της αστυνομικής δύναμης να έχει
διατεθεί στο γήπεδο και στο τέλος ΓΙΑ ΟΛΑ ΦΤΑΙΕΙ
Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ και πάμε παρακάτω.

Αφήστε επιτέλους την αστυνομία να κάνει την
δουλειά της που είναι στο πλευρό του πολίτη και
απαλλάξτε την από τέτοιου είδους πάρεργα. Σε
όλες τις προηγμένες χώρες του κόσμου την ευθύνη
της ασφάλειας εντός των γηπέδων και γύρω από
αυτά την έχει η γηπεδούχος ομάδα η οποία ει-
σπράττει και τα έσοδα με την βοήθεια ιδιωτικών
εταιριών ασφάλειας και όταν κριθεί απαραίτητη η

παρουσία της Αστυνομίας πληρώνουν αδρά για τις
Υπηρεσίες της όχι ΔΩΡΕΑΝ όπως ισχύει στην Ελ-
λάδα. Έως πότε θα είμαστε τριτοκοσμική χώρα σε
τέτοια θέματα; ΩΣ ΕΔΩ ΑΥΤΗ Η ΚΟΡΟΙΔΙΑ ΑΦΗΣΤΕ
ΜΑΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ!»

Τέλος, το σωματείο ανακοίνωσε ότι την παρα-
μονή της Πρωτοχρονιάς επισκέφθηκε την Ογκο-
λογική Αιματολογική Κλινική Παίδων και μοίρασε
δώρα στους μικρούς μας φίλους με τις ευχές όλων
για ταχεία ανάρρωση και επιστροφή στο οικείο πε-
ριβάλλον τους.

Έργο πνοής η δημιουργία λέσχης σίτισης

ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αν-
τιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ
απευθύνθηκε η Ομοσπονδία μας προκειμέ-

νου να προωθηθεί το αίτημα της Ένωσης Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας αναφορικά με
την υπηρεσιακή διευκόλυνση συνάδελφου-
αθλητή με διεθνείς διακρίσεις.

Όπως επισημαίνεται στο σχετικό έγγραφο, «οι
συνάδελφοι που φέρουν διεθνείς διακρίσεις στον
αθλητικό τομέα, θα πρέπει να επιβραβεύονται και
να διευκολύνονται στο έργο τους, ως ελάχιστη
αναγνώριση από το Αρχηγείο της Ελληνικής

Αστυνομίας για την προσφορά τους αυτή, που τι-
μά όχι μόνον τους ίδιους αλλά το σύνολο του
Σώματος.  Παρακαλούμε όπως, αξιολογήσετε τα
διαλαμβανόμενα του υπ’ αριθμ. 702/35/106
από 08/02/2020 επισυναπτόμενου εγγράφου
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνη-
σίας, αναφορικά με το ανωτέρω θέμα και με την
προσδοκία ότι το υποβαλλόμενο αίτημα θα τύχει
θετικής κατάληξης». Να σημειώσουμε ότι ο αθλη-
τής ζητούσε να του χορηγηθεί άδεια προκειμένου
να συμμετάσχει στην προπόνηση πριν από τους
κωπηλατικούς αγώνες.

Διεθνής αθλητής αστυνομικός
συναντά εμπόδια…



Το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του
συνδικαλιστικού μας κινήματος, το Συ-

νέδριο, θα διεξαχθεί στην Αθήνα το διήμερο 3&4
Μαρτίου 2020. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στις ερ-
γασίες και χρήσιμα συμπεράσματα για την περαι-
τέρω πορεία μας.

Τα μεγάλα, διαχρονικά αιτήματα της
Ομοσπονδίας, μπήκαν στην ατζέντα της

συζήτησης με τη νέα πολιτική ηγεσία και όπως
ήδη ανακοινώθηκε, ο διάλογος θα προχωρήσει
βάσει χρονοδιαγράμματος. Αυτό που θέλαμε
πάντα, ώστε να είναι δεσμευτικές για όλους οι
αποφάσεις διότι από συζητήσεις σε επιτροπές και
παραεπιτροπές, χορτάσαμε τα τελευταία χρόνια. 

Η Κυβέρνηση συμπλήρωσε αισίως οκτώ
μήνες στη διακυβέρνηση της χώρας και τα

προβλήματα που καλείται να διαχειριστεί ιδίως στο
μεταναστευτικό – προσφυγικό, μοιάζουν δυσεπίλυ-
τα. Ποικίλες αντιδράσεις καταγράφονται ιδίως στη
νησιωτική χώρα και στα ανατολικά μας σύνορα με
την Τουρκία, όπου οι μεταναστευτικές ροές έχουν
εξελιχθεί σε μέσο άσκησης πολιτικής με ευρωπαϊκές
και διεθνείς προεκτάσεις. Εμείς τα λέγαμε νωρίς…

Είναι απαράδεκτο, η Κυβέρνηση να μην
εγκρίνει γενναία κονδύλια για προσ-

λήψεις αστυφυλάκων μέσω των Πανελληνίων
εξετάσεων. Οι Αστυνομικές σχολές υπολειτουρ-
γούν, ενώ υπάρχουν οι εγκαταστάσεις για πλή-
ρη λειτουργία και προετοιμασία χιλιάδων δο-
κίμων αστυφυλάκων, ώστε με την αποφοίτησή
τους τα επόμενα χρόνια, το αστυνομικό σώμα
να μη βρεθεί σε δυσχερή θέση. Οι εύκολες λύ-
σεις δεν είναι λύσεις και όπως έδειξε και το
περιστατικό με τους Ειδικούς Φρουρούς πρό-
σφατα στο κέντρο της Αθήνας, μάλλον κάποιοι
πρέπει να ανησυχούν.

Περιστατικά αυθαιρεσίας και διαφθοράς
στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας είδαν

το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα,
αμαυρώνοντας την εικόνα του αστυνομικού σώμα-

τος. Το συνδικαλιστικό μας κίνημα είναι απέναντι σε
τέτοιες συμπεριφορές και δεν έχει τίποτε να φοβηθεί. 

Διασταύρωσαν τα ξίφη τους στη Βουλή
στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου,
Κυβέρνηση και Αξιωματική Αντιπολίτευση

για τις αστυνομικές επιχειρήσεις στο κέντρο της
Αθήνας και την εγκληματικότητα. Νόμος και Τά-
ξη, από τη μια, αυθαιρεσία και πάταξη από την
άλλη. Κανείς δεν παραδέχθηκε ότι οι ευθύνες
είναι διαχρονικές και ότι πρέπει να μπει ένα τέ-
λος στα μικροκομματικά παιγνίδια εις βάρος της
αστυνομίας και το κυριότερο, αυτό να το τηρεί
είτε είναι κυβέρνηση είτε αντιπολίτευση.

Η ίδια ιστορία επαναλήφθηκε και φέτος με
τις μεταθέσεις. Δεν είχαμε βέβαια τα «μη-

δενικά» του 2019, αλλά για άλλη μια φορά οι
αποφάσεις του Συμβουλίου Μεταθέσεων διέψευ-
σαν τις ελπίδες του χαμηλόβαθμου προσωπικού.
Το συμπέρασμα; Η πολιτική διαχείρισης του
αστυνομικού προσωπικού πρέπει να απασχολήσει
σοβαρά την πολιτική και φυσική μας ηγεσία.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση και ανακού-
φιση πληροφορηθήκαμε ότι η Αντιτρο-

μοκρατική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας
προέβη στη σύλληψη τριών υπόπτων ατόμων
με βαρύτατο κατηγορητήριο για συμμετοχή σε
τρομοκρατική δράση.

Το τελευταίο διάστημα έχουμε επισημάνει σε
όλους τους τόνους την αναγκαιότητα θω-

ράκισης του Έλληνα Αστυνομικού, λόγω των διαρ-
κών προκλήσεων και απειλών που δέχεται καθημε-
ρινά από τα γνωστά κέντρα και παράκεντρα ενός
ιδιόμορφου «παρακράτους». Οι Υπηρεσίες όταν ερ-
γάζονται με επαγγελματισμό και άρτια οργάνωση για
την εξάλειψη των τρομοκρατικών απειλών και κιν-
δύνων στη χώρα μας, φέρουν θετικά αποτελέσματα.

Με την ευκαιρία αυτή, καλούμε την Ελλη-
νική Πολιτεία να σκύψει πραγματικά στα

προβλήματα των συναδέλφων μας, ικανοποιώντας
πάγια αιτήματά μας όσον αφορά τόσο την ενίσχυ-
ση των αστυνομικών υπηρεσιών όσο και την ανα-
γνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας μας.
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Σειρά εκτάκτων γεγονότων, ανά την επικρά-
τεια, με έντονα τα χαρακτηριστικά, αφενός
της προβληματικής λειτουργίας του αστυ-

νομικού μηχανισμού και αφετέρου, της κοινω-
νικής έντασης, επιβάλλουν στην Ομοσπονδία
μας, να προειδοποιήσει κάθε αρμόδιο για τον
υπαρκτό κίνδυνο τραγικών εξελίξεων με ανθρώ-
πινα θύματα και αναπότρεπτες καταστάσεις, στο
εγγύς μέλλον!

Το φαινόμενο, βεβαίως, δεν είναι καινούργιο,
καθώς η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται διαρκώς
στο μάτι του κυκλώνα, διαχρονικά, όταν το πο-
λιτικό σύστημα αδυνατεί να αντιμετωπίσει κοι-

νωνικά προβλήματα ή  κοινωνικές αντιδράσεις.
Ειδικότερα, εκφράζουμε, την έντονη διαμαρ-

τυρία μας και ζητάμε από την πολιτεία, να στα-
ματήσει να εκθέτει την Ελληνική Αστυνομία, τη
μια για το «μεταναστευτικό» και το «πανεπιστη-
μιακό άσυλο», την άλλη για τη διεξαγωγή συνε-
δρίων και την ψήφιση νομοσχεδίων και, όπως
όλα δείχνουν, προσεχώς με τους πλειστηρια-
σμούς της πρώτης κατοικίας.

Τόσο οι αιφνίδιες επιχειρήσεις στα νησιά του
Βορείου Αιγαίου και η κατακραυγή που προκα-
λούν, όσο και οι αστοχίες – απερίσκεπτες ενέρ-
γειες μεμονωμένων ατόμων, ενστόλων και μη,

στην Αθήνα, δεν συμβάλλουν στη δημιουργία
κλίματος φιλικού της αστυνομίας προς τον πο-
λίτη και την κοινωνία. Απεναντίας, στρώνουν το
έδαφος για τη διεύρυνση του χάσματος με την
κοινωνία, απαξιώνοντας την αστυνομία και αφή-
νοντας απροστάτευτους τους συναδέλφους μας,
σε άδικες και επικίνδυνες για τη σωματική τους
ακεραιότητα, επιθέσεις.

Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε επίσης να το-
νίσουμε ότι οι αστυνομικοί εκτελούν εντολές
ανωτέρων και μάλιστα, υπό την πλήρη πολιτική
ευθύνη των εκάστοτε Κυβερνώντων, οι οποίοι
οφείλουν να μεριμνούν διαρκώς για την επαγ-

γελματική τους επάρκεια σε όλους τους τομείς -
εκπαίδευσης, επιχειρησιακής ετοιμότητας και
δράσης, διοικητικής υποστήριξης κ.λπ.

Κανείς, επομένως, δεν δικαιούται να απαξιώ-
νει ή να θέτει σε κίνδυνο την Ελληνική Αστυνο-
μία και το ανθρώπινο δυναμικό της στο όνομα
του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και κάθε άλ-
λου συμφέροντος ή πολιτικής ή κομματικής σκο-
πιμότητας.

Στη χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία, ο μό-
νος δοκιμασμένος δρόμος για την επίλυση προ-
βλημάτων, είναι ο ειρηνικός δρόμος του διαλό-
γου και της δύναμης των επιχειρημάτων.

( )

ΑΤ-ΑΞΙΕΣ
Συνεργαστείτε για την επίλυση των ζητημάτων!

Μην αναγάγετε σε πρόβλημα τον Αστυνομικό Θεσμό!

είπαν &
έγραψανεκΚΕΝΤΡΙκός

«Ο πολίτης θέλει μια κανονική
αστυνόμευση. Ούτε την
αστυνομική απουσία θέλει ούτε
την υπερπαρουσία. Μια
κανονική αστυνόμευση σε τέτοιο
βαθμό, ούτως ώστε να περνάει
πια ουσιαστικά απαρατήρητη.
Και γι’ αυτό θα πρέπει ο κύριος
Υπουργός να προσέξει.»

Γιώργος Καμίνης
Βουλευτής Επικρατείας ΚΙΝ.ΑΛ. 

«Με σεβασμό στο Σύνταγμα,
στην ευρύτερη σωφρονιστική
νομοθεσία και στα ανθρώπινα
δικαιώματα, επιδιώκεται η ορθή
μεταχείριση των κρατουμένων, η
τήρηση των εσωτερικών
κανονισμών και των επιμέρους
νόμων που ρυθμίζουν ζητήματα
σχετικά με τη διαβίωση των
κρατουμένων στις φυλακές και
τις μεταγωγές τους»

Σοφία Νικολάου
Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής
Πολιτικής

Σεβασμός στα δικαιώΜΑΤά μας ΝέαΑστυνομία Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2020

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Γε-
νικής Γραμματείας Αντεγκληματικής
Πολιτικής, οι κρατούμενοι σήμερα στα
καταστήματα κράτησης ανέρχονται
στους 11.075 τη στιγμή που οι θέσεις
είναι 10.055. H Γραμματεία υλοποιεί
το σχεδιασμό της για τη δημιουργία
νέων θέσεων σε Δράμα και Νιγρίτα
Σερρών, ενώ εξετάζεται και η διαχείρι-
ση των κρατουμένων για διακίνηση
παράτυπων μεταναστών, οι οποίοι ανέρχονται στους 2.212 και αποτελούν σχεδόν το ¼
των κρατουμένων. Επίσης, προς τον στόχο της αποσυμφόρησης στις φυλακές, θα συμ-
βάλλει και η μετεγκατάσταση του συγκροτήματος του Κορυδαλλού. Καλό θα ήταν να
μάθαινε γενικότερα και ο κόσμος τι κατάσταση επικρατεί στα αστυνομικά κρατητήρια,
όπου τα προβλήματα όταν συσσωρεύονται, δεν αντιμετωπίζονται ποτέ εύκολα.

Υπερπληθυσμός κρατουμένων


