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Τα ενυπόγραφα άρθρα 
δεν εκφράζουν υποχρεωτικά 

τις θέσεις της ιδιοκτησίας
ή της σύνταξης 

της «Νέας Αστυνομίας».

Συναδέλφισσες,
συνάδελφοι
Η πανδημία του φονικού
ιού Covid-19 δεν έχει
αντιμετωπιστεί ακόμα.
Ένα δεύτερο κύμα 
είναι προ των πυλών,
απειλώντας να
καταστρέψει ό,τι έχει
πετύχει η παγκόσμια
κοινότητα έως τώρα. Ήδη
λαμβάνονται νέα έκτακτα
μέτρα για τον έλεγχο 
του συνωστισμού και οι
αστυνομικοί καλούνται
και πάλι να
συμμετάσχουν στα
συνεργεία ελέγχων. 
Η αίσθηση καθήκοντος
συμβαδίζει με την ατομική
ευθύνη, χωρίς ωστόσο
αυτό να βάζει σε δεύτερη
μοίρα τις ευθύνες της
πολιτείας έναντι και ημών
σε όλα τα επίπεδα.

S M S

ΙΟΣ
O παγκόσμιος συναγερμός για τον έλεγχο της πανδημίας του
φονικού ιού Covid-19 δεν έχει λήξει. Οι αστυνομικοί σε όλον
τον πλανήτη έχουν επιστρατευτεί για την εφαρμογή εκτάκτων
μέτρων προστασίας του πληθυσμού, διακινδυνεύοντας τη ζωή
τους. Σε ορισμένες, δε, χώρες, έχουν σημειωθεί ήδη και οι
πρώτες απώλειες αστυνομικών.

Με αφορμή τα αλλεπάλληλα κρούσματα παρα-
πομπής στην Ελληνική Δικαιοσύνη επίορκων
αστυνομικών και κυρίως τα όσα βλέπουν το

φως της δημοσιότητας μετά από έρευνες της ΕΥΠ, λίγα
χρόνια πριν, για «παρακράτος» και «οργανωμένο έγ-
κλημα» με τις πλάτες υψηλά ισταμένων στελεχών της
Ελληνικής Αστυνομίας, η Ομοσπονδία μας εκφράζει
τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία της για
όλα αυτά και ζητά να πέσει άπλετο φως σε όλες τις
υποθέσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η τιμή και η
υπόληψη της συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδελ-
φισσών και των συναδέλφων μας, που επιτελούν
ευόρκως το καθήκον τους, μακριά και πέρα από κάθε
βρώμικη και επίμεμπτη σχέση και συμπεριφορά.

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα αγωνίζεται για την πά-
ταξη των κρουσμάτων διαφθοράς οιασδήποτε μορφής,
προειδοποιώντας κάθε αρμόδιο ότι πρέπει να διαφυ-
λαχθεί, ως κόρη οφθαλμού, η λειτουργία του Σώματος
από την εύλογη προσπάθεια του οργανωμένου εγκλή-
ματος να διεισδύσει στους κόλπους της, εξασφαλίζον-
τας «προστασία» και «επιρροή» με στόχο την απρόσκο-
πτη τέλεση των εγκληματικών του σχεδίων.

Το γεγονός ότι η έρευνα για τη διαφθορά, πριν από
μερικά χρόνια, δεν είχε ανατεθεί στην αρμόδια υπη-
ρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά στην ΕΥΠ, εγεί-
ρει μείζονα ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν,
άλλως, σκιά θα συνοδεύει το σώμα των «αδιάφθο-

ρων», ως κρατική υπηρεσία κατώτερης αξιοπιστίας και
εμπιστοσύνης, μη δυνάμενο να φέρει αποτελεσματικά
εις πέρας την αποστολή για την οποία λειτουργεί.

Άλλωστε, αποφάσεις της Ηγεσίας περί εμπλοκής
στον πειθαρχικό έλεγχο του αστυνομικού προσωπικού,
άλλων επιτροπών και φορέων, ενισχύει την ίδια αρνη-
τική για το Σώμα, «εικόνα», τόσο της κοινής γνώμης
όσο και ορισμένων κοινωνικών και πολιτικών φορέων.

Η Ομοσπονδία επαναφέρει στο προσκήνιο τις βασι-
κές της προτάσεις για την αποτελεσματική λειτουργία
της Ελληνικής Αστυνομίας και ειδικότερα όσες αναφέ-
ρονται στη θωράκιση του αστυνομικού της προσωπι-
κού από το φαινόμενο της διαφθοράς και της αυθαι-
ρεσίας, καλώντας τόσο την Πολιτική και Φυσική Ηγε-
σία όσο και τα πολιτικά κόμματα, τους κοινωνικούς
φορείς, αλλά και τους απλούς πολίτες, να στηρίξουν
τους συνδικαλιστικούς μας αγώνες.

Βασική προϋπόθεση για μια σύγχρονη και δημοκρα-
τική Ελληνική Αστυνομία, είναι να λειτουργεί αυτή
επαγγελματικά, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα σύγ-
χρονα επιστημονικά και τεχνολογικά εργαλεία, αλλά
και αναγνωρίζοντας το ρόλο της/του αστυνομικού, ως
εργαζόμενου με δικαιώματα και υποχρεώσεις. 

Με επίκεντρο τη θεσμική και οικονομική στήριξη του
ανθρώπινου δυναμικού της Ελληνικής Αστυνομίας,
απαιτούμε:
• Αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης με

ικανοποιητικές οικονομικές αποδοχές - ηθικές απο-
λαβές και κατοχύρωση της υπηρεσιακής δραστηριό-
τητας σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον ασφάλειας
και κοινωνικής αποδοχής.

• Εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης.
• Μείωση της γραφειοκρατίας - ηλεκτρονική διακυ-

βέρνηση - διαφάνεια και κοινωνικό έλεγχο στη λει-
τουργία της Ελληνικής Αστυνομίας.

• Εκδημοκρατισμό του συστήματος κρίσεων και αξιο-
λόγησης του αστυνομικού προσωπικού. Συμμετοχή
της Ομοσπονδίας στα αντίστοιχα υπηρεσιακά συμ-
βούλια.

• Μέτρα αποτελεσματικής λειτουργίας της Υπηρεσίας
Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας με
στόχο την εξάλειψη της διάχυτης εντύπωσης περί
ατιμωρησίας και συγκάλυψης των παραβατών.
Η Π.Ο.ΑΣ.Υ., τέλος, εκφράζει δημοσίως τις ευχαρι-

στίες της σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα Αστυνομικό,
που επιτελεί στο ακέραιο το καθήκον, υπό τις γνωστές
σε όλους μας επικίνδυνες και αντίξοες συνθήκες.

Τους διαβεβαιώνουμε ότι η μάχη κατά των ελάχι-
στων επίορκων «συναδέλφων» μας, θα συνεχιστεί
ακόμα πιο έντονα για να μην επιτρέπουμε σε κανέναν
να αμαυρώνει το έργο μας. Το οφείλουμε στους αδι-
κοχαμένους συναδέλφους μας, στο λειτούργημα που
επιτελούμε, στις οικογένειές μας, στην κοινωνία και
στην πατρίδα μας.

Παρέμβαση της Ομοσπονδίας μας 
για τη διαφθορά και το παρακράτος

Να διασφαλιστεί η τιμή και η υπόληψη της συντριπτικής πλειοψηφίας 
των συναδελφισσών και των συναδέλφων μας
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Η ατζέντα του μήνα

Πιστεύω πως ο μοναδικός τρόπος 
για να προστατέψω 
τα δικαιώματά μου 

είναι να προστατέψω 
τα δικαιώματα 
των άλλων.

Ντουάιτ Αϊζενχάουερ

Την τιμητική της
είχε και πάλι
η Ελληνική
Αστυνομία καθώς
οι σκιτσογράφοι
βρήκαν τον τρόπο
να συνδέσουν 
τη λειτουργία της
με τις εξελίξεις 
στα εθνικά μας
θέματα…

“

”

Διαδηλώνουμε στη Θεσσαλονίκη 
στις 4 Σεπτεμβρίου 202011-06-20

Έγγραφο προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
κα Νίκη ΚΕΡΑΜΕΩΣ για τη συνυπηρέτηση αστυνομικών
υπαλλήλων.

11-06-20
Συνεδρίασε η Εκτελεστική Γραμματεία και συζητήθηκαν τα
τρέχοντα θέματα του Κλάδου μας.

12-06-20
Παρέμβαση προς τον Πρόεδρο του e-ΕΦΚΑ για τη δια-
σφάλιση των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων. Ακολού-
θησε και συνάντηση με το προεδρείο της Ομοσπονδίας
στις 29 Ιουνίου 2020.

12-06-20
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα τη βαθ-
μολογική εξέλιξη του αστυνομικού προσωπικού.

17-06-20
Τελέστηκε το καθιερωμένο τρισάγιο στη μνήμη των αδι-
κοχαμένων συναδέλφων μας Νεκτάριου ΣΑΒΒΑ και Γε-
ωργίου ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ.

23-06-20
Χαιρετίσαμε με επιφυλάξεις την απόφαση για τη συγκρό-

τηση Επιτροπής με θέμα «αντιστοίχιση μεριδίων ΜΤΣ με μι-
σθολογικά κλιμάκια χωρίς μειώσεις σε μερίσματα & ΒΟΕΑ».

24-06-20
Καταγγέλλουμε την αναχρονιστική επαναφορά του υπο-
χρεωτικού στρατωνισμού των Δοκίμων Υπαστυνόμων.

24-06-20
Τρισάγιο στη μνήμη του αείμνηστου Ταξίαρχου της Ελλη-
νικής Αστυνομίας Γεωργίου ΒΑΣΙΛΑΚΗ.

30-06-20
Με απόφαση του Δήμου της Αθήνας μετονομάζεται η Οδός
Λάμπρου Πορφύρα σε οδό Νεκταρίου Σάββα.

30-06-20
Συνεδρίασε το Δ.Σ. στη σκιά της συζήτησης του νομοσχε-
δίου για τις υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις.

01-07-20
Κλιμάκιο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. συναντήθηκε με αξιωματούχους
του ΑΕΑ για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου διενέργειας
των μεταγωγών.

07-07-20
Ανακοίνωση για τα αλλεπάλληλα κρούσματα παραπομπής
στην Ελληνική Δικαιοσύνη επίορκων αστυνομικών.

09-07-20
Υπεγράφη το προεδρικό διάταγμα για τη χορήγηση του
επιδόματος Ε.Κ.Α.Μ.

09-07-20
Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τις υπαίθριες συναθροίσεις
με θετικές διατάξεις και για το αστυνομικό προσωπικό,
όπως τόνισε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας στο πλαίσιο
της ακρόασης φορέων.

17-07-20
Ομιλία Προέδρου Π.Ο.ΑΣ.Υ. στη Διαρκή Επιτροπή Παρα-
γωγής & Εμπορίου της Βουλής για το παρεμπόριο.

17-07-20
Ανακοίνωση των Ομοσπονδιών για τη διοργάνωση εκδή-
λωσης διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη ενόψει των εγκαι-
νίων της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

20-07-20
Με την υπεύθυνη του Θεματικού Τομέα Προστασίας του
Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας, κα Ιωάννα ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ,
συναντήθηκε κλιμάκιο της Ομοσπονδίας μας.

21-07-20
Υπόμνημα αιτημάτων προς την Ηγεσία της Ελληνικής
Αστυνομίας από τη Γραμματεία Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ. 

28-07-20
Συνεδρίασε το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

Το κοινό διεκδικητικό πλαίσιο
των Ομοσπονδιών των Σωμά-
των Ασφαλείας και Ενόπλων

Δυνάμεων συζητήθηκε εκτενώς στις
17 Ιουλίου 2020, σε σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.,
με τη συμμετοχή των εκπροσώπων τους, ενό-
ψει των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας του συνδι-
καλιστικού κινήματος της χώρας κατά τα εγ-
καίνια της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλο-
νίκης από τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο ΜΗ-
ΤΣΟΤΑΚΗ.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν τα
οξυμένα προβλήματα του ανθρώπινου δυναμι-
κού των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων
Δυνάμεων στις συνθήκες της πρωτόγνωρης
υγειονομικής κρίσης, η οποία, σύμφωνα και με
τα τελευταία δεδομένα, ενδέχεται να επιστρέψει
δριμύτερη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη χώ-
ρα και ολόκληρη την κοινωνία. 

Τονίστηκε, δε, η επίδειξη της μέγιστης υπευ-
θυνότητας και εγρήγορσης τόσο από τους αρ-

μόδιους φορείς όσο και από τους συμπολίτες
μας ώστε να αποφευχθεί ένα νέο κύμα πανδη-
μίας, που αναπόφευκτα θα λειτουργήσει επι-
βραδυντικά και για τις δικές μας επιδιώξεις.

Σε κάθε περίπτωση, το συνδικαλιστικό μας
κίνημα συνεχίζει να διεκδικεί αναλλοίωτα τα
αιτήματα που έχουν τεθεί και από τις προηγού-
μενες συναντήσεις μας, στην Κυβέρνηση και
στα συναρμόδια Υπουργεία, απαιτώντας την
επίλυσή τους, δεδομένου ότι έχουν εξαντληθεί
όλα τα περιθώρια αντοχής και υπομονής μας.

Οι ένστολοι λειτουργοί των Σωμάτων Ασφα-
λείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, απαιτούν
συγκεκριμένες απαντήσεις δικαίωσης του πο-
λύχρονου αγώνα για ένα δίκαιο και αξιοπρεπές
μισθολόγιο, σύμφωνα με τις αποφάσεις του
Συμβουλίου της Επικρατείας για επιστροφή μι-

σθών στα επίπεδα του 2012, ανα-
γνώριση της εργασίας ως επικίνδυ-
νης και ανθυγιεινής, θεσμικές αλλα-
γές για εμπέδωση της επαγγελματι-
κής λειτουργίας των Υπηρεσιών, για

αξιοκρατική εξέλιξη των στελεχών, για διασφά-
λιση των συνθηκών εργασίας, για υπηρεσιακή
αξιοπρέπεια - κοινωνική καταξίωση κ.λπ.

Αφουγκραζόμενοι τις αγωνίες των συναδέλ-
φων μας, οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών,
τόνισαν κατά τη σύσκεψη, ότι είναι μονόδρο-
μος και φέτος η δυναμική μας συμμετοχή στην
εκδήλωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποι-
ηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 4 Σεπτεμβρίου
2020, λαμβάνοντας υπόψη έως τότε και την
εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης.

Οι άνθρωποι που βρίσκονται παντί τω τρόπω
στην πρώτη γραμμή και σε όλα τα μέτωπα, αξί-
ζουν έμπρακτης αναγνώρισης, πρώτα και κύρια
από την Κυβέρνηση, με την εκπλήρωση των
εκπεφρασμένων, πολυπλεύρως, δεσμεύσεών
της, για όλα τα προαναφερθέντα θέματα.

Αίτημα για εγγραφή τέκνων
αστυνομικών στα Κέντρα

Δημιουργικής Απασχόλησης
Εγγραφο προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ.

Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ για την εγγρα-
φή τέκνων αστυνομικών στα Κέντρα Δημι-

ουργικής Απασχόλησης Παιδιών μέσω προγραμ-
μάτων Ε.Σ.Π.Α. απέστειλε η Ομοσπονδία μας:

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ, η παρούσα χρονική
περίοδος κρίνεται ως ιδιαίτερα αποφασιστική
ώστε, η πολιτεία μέσω των πολιτικών δεσμεύ-
σεων της να αναγνωρίσει έμπρακτα την άοκνη
αλλά και επίμοχθη καθημερινή προσφορά των
αστυνομικών «όπερ και εγένετο» στις πολλα-
πλές ανάγκες της Ελληνικής Κοινωνίας που
ανέκυψαν, όπως η φύλαξη των χερσαίων συ-
νόρων, η διαχείριση του προσφυγικού-μετανα-
στευτικού προβλήματος στα νησιά του Ανατο-
λικού Αιγαίου καθώς και στην ενδοχώρα, η
εσωτερική ασφάλεια της Χώρας καθώς και η
συμβολή μας στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η αναστολή χορήγησης των κανονικών αδει-
ών του ένστολου προσωπικού, σε συνδυασμό
με τις αλλαγές που επήλθαν στο εργασιακό μας
περιβάλλον σε ζητήματα υπερωριών και επικίν-

δυνων υγειονομικών συνθηκών εργασίας, επέ-
φεραν όπως γίνεται αντιληπτό ανάλογες μετα-
βολές και στον οικογενειακό μας προγραμμα-
τισμό με φυσικό επακόλουθο την διαταραχή στα
μέλη της οικογένειας και ιδίως των τέκνων μας.

Η αναγνώριση της πολιτείας δεν πρέπει να
αρκείται και να εξαντλείται σε ευχολόγια και
μόνο, αλλά ενίοτε να μετουσιώνεται σε πράξεις
ουσίας, που θα αποδεικνύουν του λόγου το
αληθές και τις αγαστές προθέσεις που εκπο-
ρεύονται κατά περιόδους, που σε πολλές των
περιπτώσεων όμως παραμένουν δυστυχώς
απλές προθέσεις.

Σήμερα, δίνεται αυτή η δυνατότητα στην πο-
λιτική αλλά και φυσική μας ηγεσία να μετου-
σιώσουν αυτές τις προθέσεις αναφορικά με το
ανωτέρω θέμα και να ενταχθούν τα τέκνα μας
στα “Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παι-
διών” δίχως αποκλεισμούς και αστερίσκους,
(έκδοση σχετικής Κ.Υ.Α.) επειδή θεωρείται ότι
ανήκουμε ως επαγγελματική τάξη στον ευρύτε-
ρο δημόσιο τομέα, πλην όμως η προηγηθείσα

συνοπτική περιγραφή των συνθηκών εργασίας
των συναδέλφων μας κάθε άλλο παρά αυτό κα-
ταδεικνύει.

Η πρόσφατη αναφορά της Υφυπουργού Ερ-
γασίας κας Δόμνας ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, αρμόδιας
επί θεμάτων Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης περί ένταξης 15.000 μητέρων υπαλ-
λήλων του Δημοσίου Τομέα με την χορήγηση
«voucher» στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κινεί-
ται προς τη σωστή κατεύθυνση όπως και αυτό
της διεύρυνσης των εισοδηματικών κριτηρίων,
όμως απαιτούνται και άλλες γενναίες αποφά-
σεις αναφορικά με τις μητέρες αστυνομικούς
λόγω της ιδιαίτερης εργασίας που παρέχουν και
την πλήρη ένταξη μας.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Η Ομοσπονδία μας ευελπιστεί ότι το δίκαιο αί-

τημά μας θα τύχει θετικής κατάληξης, εκφράζον-
τας την προσδοκία και έχοντας την σταθερή πε-
ποίθηση πως η ευαισθησία σας επί του συγκεκρι-
μένου θέματος θα υπερκεράσει τις όποιες γρα-
φειοκρατικές ή δημοσιονομικές παραμέτρους».

Κοινή απόφαση των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων
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Ηαντιστοίχιση των μεριδίων ΜΤΣ
με τα μισθολογικά κλιμάκια χω-
ρίς μειώσεις σε μερίσματα & ΒΟ-

ΕΑ, αποτελεί μείζον ζήτημα ηθικής τάξης
για την Ομοσπονδία μας. 

Αυτό τονίσαμε με επιστολή μας προς
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ.
Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ και τον Υπουργό
Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΟΠΟΥΛΟ με αφορμή τη συγκρότηση
«Επιτροπής Εξέτασης και Υποβολής
Πρότασης Σχεδίου Νόμου, για την Τρο-
ποποίηση - Συμπλήρωση της Νομοθε-
σίας του Μετοχικού Ταμείου Στρατού
(ΜΤΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4472/2017 (αντιστοίχιση μεριδίων με
μισθολογικά κλιμάκια), όπως αυτή δη-

μοσιεύθηκε στις 18 Ιουνίου 2020 (Τεύ-
χος Β, Αρ. ΦΕΚ 2422) και ορίζει ως κα-
ταληκτική ημερομηνία περάτωσης του
έργου και υποβολής στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ
του σχετικού πρακτικού με την εισήγησή
της, την 26η Ιουνίου 2020.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομι-
κών Υπαλλήλων ενημερώνει τα μέλη της,
αλλά και κάθε εμπλεκόμενο στο εν θέ-
ματι αντικείμενο, ότι χαιρετίζει την από-
φαση των Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη και Εθνικής Αμύνης κ.κ. Μιχαήλ
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ και Νικόλαου ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΟΠΟΥΛΟΥ. Ωστόσο, οφείλει να επιση-
μάνει και να διατηρήσει τις επιφυλάξεις
της για τις προτάσεις που θα υποβλη-
θούν τελικά προς την Πολιτική Ηγεσία,

δεδομένου ότι στο παρελθόν υπήρξαν
τουλάχιστον τέσσερις απόπειρες νομο-
θετικής επιβολής μειώσεων στις παροχές
και τα μερίσματα του ΜΤΣ, τις οποίες η
Ομοσπονδίας μας μέσα από σκληρούς
αγώνες και παρεμβάσεις προς τις τότε
διοικήσεις του Ταμείου και τους αρμόδι-
ους Υπουργούς, είχε αποτρέψει (υπ΄αριθ.
505/4/12β από 03-07-2018,
υπ΄αριθ. 505/1/28α από 02-10-2018
και άλλα σχετικά έγγραφά μας).

Η συγκρότηση της εν λόγω επιτρο-
πής, που στελεχώνεται μόνο από υπη-
ρεσιακούς αξιωματούχους των Υπουρ-
γείων Εθνικής Άμυνας και Προστασίας
του Πολίτη, καθώς και στελεχών τους
ΓΕΣ, της ΕΛ.ΑΣ. και του ΜΤΣ, ευελπι-

στούμε ότι, στο στενό χρονικό πλαίσιο
των εργασιών της, δεν θα αγνοήσει το
ιστορικό του αγώνα μας για την απο-
τροπή μειώσεων σε μερίσματα και ΒΟ-
ΕΑ. Αναμένουμε ότι η Επιτροπή θα ευ-
θυγραμμιστεί με την καθολική απαίτηση
των ενδιαφερομένων και των μελών
των οικογενειών τους (δικαιούχοι μερί-
σματος από 01-01-2017 και εντεύθεν)
για διασφάλιση των δικαιούμενων με-
ριδίων κατά τρόπο δίκαιο και ικανοποι-
ητικό και ότι δεν θα οδηγηθούμε σε ένα
νέο κύκλο αλχημειών, με αντισυναδελ-
φικές πράξεις και πρακτικές.

Το ζητούμενο για την Ομοσπονδία
μας είναι να υπάρξει μια οριστική λύση
με γνώμονα όχι τη μείωση των μερι-

σμάτων, όπως επιδιώχθηκε στο παρελ-
θόν για την εξοικονόμηση κάποιων
εκατομμυρίων ευρώ σε ετήσια βάση
στον προϋπολογισμό του Ταμείου, αλλά
με γνώμονα το συμφέρον των συνα-
δέλφων μας, τους οποίους και διαβε-
βαιώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να στη-
ρίζουμε και να υπερασπιζόμαστε από
κάθε άδικη απόφαση και παρασπονδία
των διοικούντων.

Τέλος, προειδοποιούμε, ότι τυχόν αρ-
νητική απόφαση και με διαδικασίες
«fast track», θα εκληφθεί εκ μέρους της
Ομοσπονδίας μας ως απαξιωτική και
προσβλητική για το συνδικαλιστικό μας
κίνημα, πράξη, και ως τέτοια δεν θα μεί-
νει αναπάντητη.

Θα αποτρέψουμε πιθανή νέα απόπειρα
νομοθετικής επιβολής μειώσεων 

στις παροχές και τα μερίσματα του ΜΤΣ 

Με την υπεύθυνη του Θεματικού
Τομέα Προστασίας του Πολίτη
της Νέας Δημοκρατίας, κα

Ιωάννα ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ, συναντήθηκε
κλιμάκιο της Ομοσπονδίας μας, αποτε-
λούμενο από τον Πρόεδρο κ. Γρηγόρη
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, τον Γενικό Γραμματέα κ.
Γεώργιο ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ, τον Πρόεδρο
του Δ.Σ. κ. Χρήστο ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ και
τον Ταμία κ. Γεώργιο ΚΟΥΛΙΑΚΗ.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η
ενημέρωσή της για το διεκδικητικό μας
πλαίσιο και τις παρεμβάσεις προς την
Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της Ελλη-
νικής Αστυνομίας, τα συναρμόδια
Υπουργεία και άλλους Φορείς, προκει-
μένου να είναι ενήμερη και να συμβάλει
από την πλευρά της προς την κατεύ-
θυνση της ευδοκίμησης του αγώνα

μας. Τονίσαμε ότι η Ομοσπονδία μας,
λειτουργώντας με βάση τις καταστατι-
κές της αρχές και ακολουθώντας τα
ψηφίσματα και τις αποφάσεις των ορ-
γάνων της, βρίσκεται σε διαρκή αγωνι-
στική δράση, προκειμένου να επιτύχει
τους στόχους της, σε μια περίοδο κατά
την οποία η χώρα μας αντιμετωπίζει
πρωτόγνωρες προκλήσεις, όπως το ορ-
γανωμένο έγκλημα, ανομία, μετανα-
στευτικό κ.α. 

Επίσης, υποβάλλαμε το αναλυτικό
Ψήφισμα του 30ου πανελλαδικού μας
συνεδρίου, καθώς και ένα περιεκτικό
Υπόμνημα αιτημάτων που εδράζεται
στην τρέχουσα διεκδικητική μας δράση,
ως αποτέλεσμα ιεράρχησης των προς
υλοποίηση στόχων μας. Ειδικότερα, το-
νίσαμε ότι το συνδικαλιστικό μας κίνημα

αγωνίζεται για ριζικές αλλαγές στο νο-
μοθετικό πλαίσιο που διέπει:
Α) ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ –
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Απαιτούμε την άμεση απόσυρση του
ισχύοντος ειδικού μισθολογίου
(ν.4472/2017) και την έναρξη διαλό-
γου από μηδενική βάση, ώστε να κατο-
χυρωθεί ένα δίκαιο μισθολόγιο, σύμ-
φωνα και με το Συμβούλιο της Επικρα-
τείας που ρητά και τελεσίδικα έχει απο-
φανθεί ότι το λειτούργημά μας είναι επι-
κίνδυνο και ως τέτοιο πρέπει να αντιμε-
τωπισθεί από τον νομοθέτη. Τούτο ση-
μαίνει, ότι η πολιτεία οφείλει όχι μόνο
να επαναφέρει τους μισθούς στα επίπε-
δα του 2012, αλλά και να θεσμοθετήσει
την επικινδυνότητα του αστυνομικού
λειτουργήματος χωρίς υπεκφυγές και

αιτιάσεις που προσβάλλουν τον Έλληνα
και την Ελληνίδα Αστυνομικό.
Β) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ

Αγωνιζόμαστε για τη θέσπιση ενός
σύγχρονου βαθμολογίου που να αντα-
ποκρίνεται στη δομή, την ιεραρχία, τα έτη
υπηρεσίας και τις σύγχρονες ανάγκες δι-
οίκησης του αστυνομικού Σώματος. 
Γ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η αναβάθμιση - ανωτατοποίηση του
συστήματος εκπαίδευσης και μετεκπαί-
δευσης των Αστυνομικών Σχολών, με
βάση εμπεριστατωμένη πρόταση της
Ομοσπονδίας μας, αποτελεί αντικείμενο
διαλόγου με τα συναρμόδια Υπουργεία
και ευελπιστούμε ότι θα τύχει αποδοχής,
αφού όλοι αναγνωρίζουν πλέον ότι χω-
ρίς ριζικές αλλαγές η Ελληνική Αστυνο-
μία δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί
στις προκλήσεις των καιρών.
Δ) ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Απαιτούμε από την κυβέρνηση να
επαναφέρει τις 6.700 κενές οργανικές
θέσεις που χάθηκαν με τον
ν.4249/2014 και να μεριμνήσει για
την κάλυψή τους με νέες προσλήψεις
Αστυφυλάκων μέσω των πανελλαδικών
εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας.

Εξυπακούεται ότι το διεκδικητικό μας

πλαίσιο δεν περιορίζεται σε αυτά τα τέσ-
σερα κεφαλαιώδη ζητήματα, αλλά επε-
κτείνεται σε όλο το φάσμα των προβλη-
μάτων που απασχολούν το αστυνομικό
προσωπικό και αναλυτικά παρατίθενται
στο Ψήφισμα του τελευταίου συνεδρίου
μας, όσο και σε αυτά που ανακύπτουν
από την καθημερινή αστυνομική δράση.

Από την πλευρά της, η κα ΓΚΕΛΕΣΤΑ-
ΘΗ ευχαρίστησε την Ομοσπονδία για
την ενημέρωση που της παρείχε και
αφού αναγνώρισε την τεράστια προ-
σφορά της Ελληνικής Αστυνομίας για
την αντιμετώπιση των προκλήσεων που
αντιμετωπίζει η χώρα, όσον αφορά στο
μεταναστευτικό και στην πανδημία, δή-
λωσε ότι γνωρίζει τόσο τα προβλήματα
που απασχολούν το αστυνομικό προ-
σωπικό, όσο και το διεκδικητικό πλαίσιο
του συνδικαλιστικού μας κινήματος. 

Είναι δε αρωγός στον αγώνα μας και
επιδίωξή της είναι η συνεργασία για την
επίλυσή τους. Τέλος, τόνισε ότι η ίδια
θα προβεί στις απαραίτητες παρεμβά-
σεις προς τα αρμόδια κυβερνητικά όρ-
γανα ώστε χρόνια δίκαια αιτήματα να
βρουν επιτέλους το δρόμο τους, ανα-
γνωρίζοντας έτσι την προσφορά και της
Ομοσπονδίας και των μελών της.

Συνάντηση με τον Τομέα Προστασίας του Πολίτη
της Νέας Δημοκρατίας

Κλιμάκιο της Ομοσπονδίας ενημέρωσε την υπεύθυνη του Θεματικού Τομέα Προστασίας του Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας, 
κα Ιωάννα ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ, για τις διεκδικήσεις μας

Επιτέλους χορηγείται 
το επίδομα Ε.Κ.Α.Μ. 

Μετά από δύο (2) και πλέον έτη παρεμβάσεων και
ουσιαστικών προτάσεων της Ομοσπονδίας μας, τό-
σο προς τη Φυσική, όσο και προς την Πολιτική

Ηγεσία του Σώματος, για την επίλυση του μείζονος οικονο-
μικού θέματος των υπηρετούντων συναδέλφων μας στην
Ε.Κ.Α.Μ., σας γνωρίζουμε ότι υπεγράφη το επίμαχο προ-
εδρικό διάταγμα από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς
και από τους εμπλεκόμενους Υπουργούς και αναμένεται η
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επισημαίνουμε ότι, το παραπάνω ζήτημα αποτέλεσε πε-
δίον δόξης λαμπρόν και αντικείμενο μακρόπνοης εργασίας
για τρείς (3) Αρχηγούς του Σώματος και αντίστοιχους

Υπουργούς, χωρίς ωστόσο να δοθεί άμεση λύση στο ζωτι-
κής σημασίας πρόβλημα του προσωπικού που υπηρετεί
στην προαναφερόμενη νευραλγική Υπηρεσία της Ελληνικής
Αστυνομίας. 

Τέλος, αφού η εκκρεμότητα αυτή είχε θετική κατάληξη,
οφείλουμε να ευχαριστήσουμε δημόσια τον Αρχηγό του
Σώματος, Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, ο οποίος
εξήντλησε κάθε πρόσφορο μέσο για να δοθεί λύση στο
πρόβλημα των συναδέλφων μας, καθώς και την Πολιτική
μας Ηγεσία, ευελπιστώντας ότι ο μακρύς χρόνος επίλυσης
της εκκρεμότητας αυτής, θα αποτελέσει παράδειγμα προς
αποφυγήν για όλη τη Δημόσια Διοίκηση.
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Την έντονη αντίδραση της Ομο-
σπονδίας προκάλεσε η αναχρο-
νιστική απόφαση για την επανα-

φορά του υποχρεωτικού στρατωνισμού
των Δοκίμων Υπαστυνόμων.

Με επιστολή μας προς τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥ-
ΣΟΧΟΪΔΗ και τον Αρχηγό Ελληνικής
Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ
ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, τονίσαμε ότι «σε μια
εποχή κατά την οποία έχουν ωριμάσει
προ πολλού οι συνθήκες για μεγάλες
τομές στην αστυνομική εκπαίδευση,
ώστε η Ελληνική Αστυνομία να αντιμε-
τωπίζει τις προκλήσεις του μέλλοντος με
επαγγελματική επάρκεια και αδιαμφι-
σβήτητη αποτελεσματικότητα όλων των
στελεχών της, και μάλιστα, όταν επί των
ημερών σας, έχουμε λάβει διαβεβαι-
ώσεις ότι επίκεινται ουσιαστικές αλλα-
γές στο ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα
με στόχο την ανωτατοποίηση των αστυ-

νομικών μας Σχολών, πληροφορηθήκα-
με ότι από την Αστυνομική Ακαδημία
προτείνεται η επαναφορά του υποχρε-
ωτικού στρατωνισμού των Δοκίμων
Υπαστυνόμων, πλην των τεταρτοετών,
και τούτο στο όνομα της δήθεν καλύτε-
ρης προετοιμασίας τους! 

Ειλικρινά αδυνατούμε να αντιλη-
φθούμε τα κριτήρια με τα οποία οι προ-
τείνοντες την επαναφορά αυτού του
αναχρονιστικού μέσου εκπαίδευσης, θα
εξασφαλίσουν την αναβάθμιση της εκ-
παίδευσης και την ποιότητα των μελ-
λοντικών Αξιωματικών της Ελληνικής
Αστυνομίας.

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, όπως
γνωρίζετε, αγωνίζεται για ένα σύγχρονο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα καλύ-
πτει τις σύγχρονες ανάγκες αστυνόμευ-
σης με γνώμονα ότι ο αστυνομικός υπη-
ρετεί τον πολίτη και την κοινωνία, μα-
κριά από στρατιωτικά συστήματα εκπαί-

δευσης είτε πρότυπα τυφλής οργάνωσης
και πειθαρχίας, που δεν έχουν άλλωστε
καμία απολύτως σχέση με την πρόοδο
των αστυνομικών επιστημών παγκο-
σμίως. Διεκδικεί, επίσης, το άνοιγμα της
αστυνομίας στην κοινωνία μέσω της δι-
εύρυνσης των αστυνομικών σπουδών
και βεβαίως, μέσω της διαρκούς καλ-
λιέργειας καλών σχέσεων εμπιστοσύνης
μεταξύ αστυνομίας και κοινωνίας.

Άλλωστε, είναι γνωστό, ότι με τιμω-
ρητικές λογικές και πειθαναγκασμούς
εντός των εκπαιδευτηρίων, κανένα εκ-
παιδευτικό σύστημα δεν συνέβαλε στην
προαγωγή των αρετών του ανθρωπι-
σμού και του αξιακού μας πολιτισμού -
ιδιαίτερα προτερήματα που πρέπει να
συνοδεύουν κάθε λειτουργία και κάθε
απόφαση των στελεχών της Ελληνικής
Αστυνομίας.

Σας καλούμε, επομένως, να ενστερ-
νιστείτε το αίτημά μας και να μην επι-

τρέψετε την οπισθοδρόμηση του Σώμα-
τος. Οι βασικές αρχές, που σας προ-
αναφέραμε, φρονούμε ακράδαντα ότι
πρέπει να αποτυπώνονται σε κάθε σας
απόφαση για την ενδυνάμωση του
αστυνομικού μας λειτουργήματος και

όχι η ανάσυρση από τη «ναφθαλίνη»
κάποιων παλαιών ιδεοληπτικών μέτρων
που γνωρίζετε ότι δοκιμάστηκαν επί
σειρά ετών στην πράξη και απορρίφθη-
καν, ως αναχρονιστικές και αναποτελε-
σματικές διαδικασίες εκπαίδευσης».

Απορρίπτουμε την ανάσυρση από τη «ναφθαλίνη»
ιδεοληπτικών μέτρων στη Σχολή Αξιωματικών

Μετά τις αντιδράσεις και τις ανη-
συχίες που προκάλεσαν στο
σύνολο του αστυνομικού προ-

σωπικού οι διατάξεις της παρ. 2γ του
άρθρου 42 του ν.4670/2020 (Α-43)
περί ασφάλισης στο πρώην Τ.Π.Δ.Υ. ή
διακοπής αυτής, στις 29-06-20, η
Ομοσπονδία πραγματοποίησε συνάντη-
ση δια του Προέδρου αυτής κ. Γρηγόρη
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ και του Αντιπροέδρου
Οικονομικών, κ. Βασίλη ΠΑΝΤΑΖΗ, με
τον Υποδιοικητή του Ηλεκτρονικού
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(e-ΕΦΚΑ), κ. Επαμεινώνδα ΑΤΣΑΒΕ,
παρουσία Διευθυντών, στελεχών και
συναδέλφων, που υπηρετούν στον εν
λόγω Φορέα.

Από την πλευρά μας, επισημάναμε και
δια ζώσης τη σύγχυση που δημιούργη-
σαν στους συναδέλφους μας οι κοινο-
ποιηθείσες εγκύκλιοι όσον αφορά τις
ως άνω διατάξεις και ζητήσαμε να δοθεί
λύση, ειδικά στο ζήτημα των προθε-
σμιών που τέθηκαν για την εφαρμογή
τους – χρήση του δικαιώματος ενστά-
σεων εκ μέρους των ενδιαφερομένων. 

Επίσης, αιτηθήκαμε ενημέρωση για
την πρόοδο των κύριων και επικουρι-
κών συντάξεων, καθώς και των εφάπαξ
βοηθημάτων που χορηγεί ο e-ΕΦΚΑ.
Τέλος, συζητήσαμε για την κατανομή,
την εκπαίδευση και την περαιτέρω πα-
ραμονή των συναδέλφων μας στον νέο
Φορέα.

Ο κ. Υποδιοικητής, από την πλευρά
του, μας γνώρισε ότι, με εντολή του
προς τους αρμόδιους υπηρεσιακούς
παράγοντες, το θέμα των προθεσμιών
διευθετήθηκε. Συγκεκριμένα μας έκανε

σαφές, βάσει εγγράφου που μας κοινο-
ποίησε, ότι η προθεσμία των έξι (6) μη-
νών που ορίζουν οι πρόσφατες διατά-
ξεις θα ενεργοποιείται κατόπιν απάντη-
σης της αρμόδιας Υπηρεσίας του e-ΕΦ-
ΚΑ, ήτοι μετά την υποβολή της σχετικής
αίτησης από την/τον ενδιαφερόμενη/ο
και τη διαπίστωση από την Υπηρεσία της
ύπαρξης του λάθους και της απόρριψης
ή μη των όποιων ενστάσεων. Παράλλη-
λα, σημείωσε ότι ο Φορέας δε δύναται
να ενημερώσει άμεσα και ονομαστικά
κάθε υπόχρεο, αφενός γιατί οι ατομικές
μερίδες των υπηρετούντων στην Ελλη-
νική Αστυνομία τηρούνται από τον Νο-
έμβριο του 2011 στον Φορέα, αφετέ-
ρου δε, δεν υπάρχει πλήρης φάκελος
των συναδέλφων μας, από τον οποίο να
προκύπτει η αναγκαστική ή μη υπαγωγή
στο Τ.Π.Δ.Υ., ο τρόπος κατάταξης στο
Σώμα κ.ά. Τέλος, μας αποσαφήνισε ότι
οι αιτήσεις αυτές που περιγράφονται
στις ως άνω διατάξεις αφορούν απο-
κλειστικά και μόνον τους ασφαλισμέ-
νους στα Ταμεία της τέως Ελληνικής
Χωροφυλακής (Ε.Χ.) και καταταγέντες
στην Ελληνική Αστυνομία, μέσω πανελ-
ληνίων εξετάσεων, ενώ τόνισε ότι, με
βάση την αρχή της τυπικής ασφάλισης,
όσοι ήδη καταβάλλουν εισφορές, ανε-
ξάρτητα αν έχουν υποβάλει αίτημα υπα-
γωγής ή όχι, θα λάβουν κανονικά το
εφάπαξ τους. Αναφορικά δε με τους
συναδέλφους μας που απασχολούνται
στον Φορέα, μας γνώρισε ότι η συμβο-
λή τους στην πρόοδο της απονομής των
συντάξεων είναι ουσιαστική, θα ενταχ-
θούν κι αυτοί σε προγράμματα κατάρ-
τισης, ενώ, εφόσον δεν έχουν και οι

ίδιοι κάποια αντίρρηση, δεν τίθεται θέμα
μη παραμονής τους.

Από την πλευρά των αρμοδίων Διευ-
θυντών, μας γνωστοποιήθηκε επίσης
ότι, μετά την ενίσχυση των Υπηρεσιών
με ανθρώπινο δυναμικό, οι κύριες συν-
τάξεις απονέμονται, για τις μεν πρωτο-
κολλημένες αιτήσεις από την
1/1/2020 και έπειτα, στο μήνα τους,
για τις δε παλαιότερες (2017, 2018 &
2019), που έχουν ήδη εκδοθεί προκα-
ταβολές σύνταξης, τμηματικά και παράλ-
ληλα με τις νέες. Πιο αναλυτικά για τις
παλαιότερες, μας ενημέρωσαν ότι από
τις 660 εκκρεμότητες έχουν τακτοποι-
ηθεί οι 110, ενώ οι υπόλοιπες 550 εκ-
κρεμότητες θα περαιωθούν μέσα σε εύ-
λογο χρονικό διάστημα, στις οποίες εν-
νοείται ότι δεν συμπεριλαμβάνονται πε-
ριπτώσεις θανάτου ή λόγω υγείας, διότι
εκδόθηκαν άμεσα και κατ’ εξαίρεση. Τέ-
λος, μας ενημέρωσαν ότι όσοι έχουν
λάβει κύρια οριστική σύνταξη έχουν λά-
βει παράλληλα και την επικουρική τους,
ενώ για τα εφάπαξ βοηθήματα γίνεται
επεξεργασία των οριστικών συνταξιοδο-
τικών πράξεων που έχουν εκδοθεί από
τον Απρίλιο του 2020 και μετά.

Η Ομοσπονδία μας, ως η πολυπληθέ-
στερη και αντιπροσωπευτικότερη συν-
δικαλιστική οργάνωση κάθε βαθμίδας,
συνεχίζει αγόγγυστα τις δράσεις και τις
παρεμβάσεις της, προκειμένου να δο-
θούν λύσεις και στα υπόλοιπα εκκρεμή
ασφαλιστικά αιτήματα του κλάδου μας. 

Να σημειώσουμε ότι είχε προηγηθεί
από τις 12 Ιουνίου 2020 σχετικό έγ-
γραφο τόσο προς τον Πρόεδρο του e-
ΕΦΚΑ, κ. Χρήστο ΧΑΛΑΡΗ όσο και

προς τους κ.κ. Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη, κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ,
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, κ. Ιωάννη ΒΡΟΥΤΣΗ, Γε-
νική Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης,
κα Παυλίνα ΚΑΡΑΣΙΩΤΟΥ, Γενικό
Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, κ. Κων-
σταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ και Αρχηγό της
Ελληνικής Αστυνομίας, κ. Μιχαήλ ΚΑ-
ΡΑΜΑΛΑΚΗ. 

Πέρα από την έκπληξή μας σημειώνα-
με μεταξύ άλλων πώς είναι δυνατόν,
στον αιώνα της πληροφορικής και της
πλήρους μηχανοργάνωσης των ασφαλι-
στικών φορέων, να καλείται αυτοβούλως
ο ασφαλισμένος, προκειμένου να διορ-
θωθεί μια αδικία – ανωμαλία του συστή-
ματος, να υποβάλλει αιτήσεις με ατομική
του ευθύνη, είτε για την επιστροφή χρη-
μάτων που του παρακρατήθηκαν είτε για
τη συνέχιση της συγκεκριμένης εισφο-
ράς, ενώ το Ταμείο οφείλει να γνωρίζει
ονομαστικά κάθε κατηγορία ασφαλισμέ-
νων και κάθε ενδεχόμενη εξέλιξη της
ασφαλιστικής του κλάσης;

Πώς είναι δυνατόν σε αυτόν τον κυ-
κεώνα των ασφαλιστικών αλλαγών να

μην έχει ληφθεί πρόνοια, πρώτα ενημέ-
ρωσης των όποιων χιλιάδων ασφαλι-
σμένων της εν λόγω κατηγορίας και
ύστερα εφαρμογής του προαναφερόμε-
νου άρθρου του ν.4670/2020, αφού
είναι δύσκολο να διασφαλιστεί ότι θα
τύχει καθολικής επικοινωνίας η πρόθε-
σή σας και ότι ενδεχομένως κάποιοι
ασφαλισμένοι δεν θα μάθουν ποτέ είτε
ότι τους παρακρατούνταν παρανόμως
χρήματα είτε ότι επιθυμούν να συνεχί-
σουν να είναι ασφαλισμένοι στο πρώην
ΕΤΕΑΕΠ - ΤΠΔΥ είτε ότι επιθυμούν τη
διαγραφή τους και άρα την επιστροφή
των χρημάτων τους;

Πώς είναι δυνατόν, τέλος, να τίθεται
«αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών»
από τη δημοσίευση του νόμου, που δη-
μοσιεύτηκε λίγο πριν από την πανδημία
του Covid-19, στις 28 Φεβρουαρίου
2020 (τεύχος Α - αρ. φύλλου 43) και
άρα λήγει αυτή τέλη Αυγούστου τρέχον-
τος έτους, ενώ όλοι γνωρίζουμε την
πρωτόγνωρη αναστάτωση που έχει
προκληθεί σε όλες τις λειτουργίες του
κράτους και της κοινωνίας μας όλο αυ-
τό το διάστημα;

Παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας 
για την εύρυθμη λειτουργία του e-ΕΦΚΑ

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε απόφαση του e-ΕΦΚΑ για τις προθεσμίες υποβολής ενστάσεων, 
αλλά και η καθυστέρηση χορήγησης των συντάξεων
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Εν αναμονή θεσμοθέτησης ιδιώνυμου 
για επιθέσεις κατά αστυνομικών

Ολοκληρώθηκε στη Βουλή, η συζήτηση και
ψήφιση του εφαρμοστικού νόμου του άρ-
θρου 11 του Συντάγματος, που κατατέθηκε

από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με τίτλο
«Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες δια-
τάξεις», και σε συνέχεια των όσων επισήμανε ο
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας κ. Γρηγόριος ΓΕ-
ΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, στο πλαίσιο της ακρόασης φορέων,
οφείλουμε να τονίσουμε, με βάση και το τελικό κεί-
μενο του ψηφισθέντος, πλέον, νομοσχεδίου, ότι:

Η Ελληνική Αστυνομία αναλαμβάνει μια ακόμη
δύσκολη αποστολή με κίνδυνο όχι μόνο να συνε-
χίσει να λειτουργεί μεταξύ σφύρας και άκμονος,
εκτεθειμένη πολλές φορές σε άδικη κριτική, αλλά
και να δέχεται δολοφονικές επιθέσεις, όπως ση-
μειώθηκε και χθες, από οργανωμένες ομάδες, οι

οποίες με δεκάδες βόμβες μολότοφ επεδίωξαν την
απώλεια ζωών συναδέλφων μας. Στο σημείο αυτό,
οφείλουμε να επαναλάβουμε ότι η πολιτεία δεν
πρέπει να κωφεύει και χρειάζεται άμεσα να απο-
δεχθεί τα αιτήματα της Ομοσπονδίας μας, σε θέ-
ματα όπως η θεσμοθέτηση αυστηρότερων ποινών
(ιδιώνυμο) για όσους απειλούν και θέτουν σε κίν-
δυνο τη ζωή των αστυνομικών, η εκπαίδευση, η
οπλοφορία-οπλοχρησία, η χρήση χημικών κ.ά.

Όσο για τα απαράδεκτα έκτροπα, με αφορμή την
ψήφιση του σχεδίου νόμου, καταδικάζουμε τις
απρόκλητες επιθέσεις εναντίον των συναδέλφων μας
και απαιτούμε τη σύλληψη κάθε επίδοξου δολοφό-
νου, χωρίς ίχνος συγκάλυψης οποιασδήποτε έκνο-
μης ενέργειας. Σε ό,τι αφορά τις λοιπές διατάξεις του
νέου νόμου, μετά από παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας

μας, επιλύθηκαν αιτήματά μας που αφορούν:
• την αυξημένη εκπροσώπησή μας στο Δ.Σ. του με-

τονομασθέντος Ιδρύματος Εξοχές Ελληνικής
Αστυνομίας σε «Ίδρυμα Μέριμνας και Αριστείας
της Ελληνικής Αστυνομίας». Το ίδρυμα διοικείται
από 13μελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ορί-
ζεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
και η Ομοσπονδία μας θα εκπροσωπείται από δύο
αντί ενός εκπροσώπου μας, λόγω της επέκτασης
των αρμοδιοτήτων του (Άρθρο 16).

• τη ρύθμιση θεμάτων πάγιας εισφοράς ονομασίας
δοκίμου Αστυφύλακα σε Αστυφύλακα και δο-
κίμου Αξιωματικού σε Υπαστυνόμο Β΄ των μετό-
χων των τομέων Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. του
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., η οποία παρακρατείται σε τριάντα
έξι (36) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ώστε να διευ-

κολυνθούν αυτοί στο ξεκίνημά τους (Άρθρο 17).
• το δικαίωμα συνυπηρέτησης εκπαιδευτικών συ-

ζύγων υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας με
την προσθήκη σχετικής πρόβλεψης στο άρθρο
21Α του ν. 2946/2001 (Άρθρο 20).
Η Ομοσπονδία μας θα συνεχίσει να αναδεικνύει

τα προβλήματα που απασχολούν το αστυνομικό
σώμα και το ανθρώπινο δυναμικό του, διαβεβαι-
ώνοντας την ελληνική κοινωνία ότι γνώμονας των
ενεργειών της είναι η διασφάλιση της αποτελεσμα-
τικότερης λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας
με σεβασμό στα δικαιώματα των πολιτών, αλλά και
των ίδιων των αστυνομικών που με κίνδυνο ζωής
μάχονται την εγκληματικότητα και την ανομία, ανα-
μένοντες την έμπρακτη αναγνώριση εκ μέρους της
πολιτείας του ρόλου και του έργου τους.

Ψηφίστηκαν θετικές για το αστυνομικό προσωπικό ρυθμίσεις με την ψήφιση του νομοσχεδίου για τις διαδηλώσεις

Καταγγελίες για καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των γυναικών

Καίρια ερωτήματα τέθηκαν από τη Γραμματεία
Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ. προς τον Αρχηγό
Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Μι-

χαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ αναφορικά με τη συμπεριφο-
ρά της διοίκησης σε θέματα μεταθέσεων και υπη-
ρεσιακών καθηκόντων του γυναικείου πληθυσμού
της αστυνομίας:

Κύριε Αρχηγέ, η Γραμματεία Γυναικών της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. έγινε αποδέκτης παραπόνων–καταγγε-
λιών συναδελφισσών, για καταστρατήγηση των
διατάξεων του εδαφίου (23), (24) και (25) της υπ’
αριθμ. 2006/54/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, με την οποία ορίζονται πλαίσια προστα-
σίας της βιολογικής κατάστασης της γυναίκας κατά
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της λοχείας, κα-
θώς και θέσπιση μέτρων προστασίας της μητρότη-
τας, ως μέσο επίτευξης ουσιαστικής ισότητας. Στο
εδάφιο 25 αναφέρεται ότι κρίνεται σκόπιμο να
προβλεφθεί ρητά, και ιδίως το δικαίωμά τους να
επιστρέφουν στην ίδια ή ισοδύναμη θέση, χωρίς
επιδείνωση των όρων και των συνθηκών εργασίας
λόγω χρήσης αυτής της άδειας και να επωφελούν-
ται από οποιαδήποτε βελτίωση της ίσης μεταχείρι-
σης.

Στο πλαίσιο των εσωτερικών μεταθέσεων του

Προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που λαμ-
βάνουν χώρα αυτό το διάστημα, γίναμε κοινωνοί
απαράδεκτων καταστάσεων. Από τη μία οι εσωτε-
ρικές μεταθέσεις, ένεκα της άδειας κυήσεως και
λοχείας ή της άδειας ανατροφής τέκνου, και από
την άλλη, η δυσανασχέτηση της Διοίκησης προς τη
χρήση μειωμένου ωραρίου για τις συναδέλφισσες
που επιλέγουν να μην κάνουν χρήση της 9μηνης
άδειας ανατροφής τέκνου.

Αναρωτιόμαστε, λοιπόν…
Αποτελεί μέτρο τιμωρίας της κύησης η εσωτερική

μετάθεση;
Η μητρότητα είναι απαγορευτική για την Ελληνί-

δα Αστυνομικό;
Η προστασία της μητρότητας, που κατοχυρώνει

και παράλληλα επιβάλλει το Σύνταγμα, στην Ελλη-
νική Αστυνομία ισχύει;

Επικαλούμενες την ευαισθησία σας, παρακαλού-
με όπως με πρωτοβουλία σας και υπό την καθο-
δήγησή σας, να δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες-
κατευθύνσεις για χρηστή διοίκηση. Όσον αφορά
τις αποκλίνουσες, από τις οδηγίες αυτές, αποφά-
σεις, αναμένουμε την άσκηση του προσήκοντα
ελέγχου και την απόδοση των όποιων ευθυνών, με
άμεση αποκατάσταση της υπηρεσιακής ισορροπίας
και των δικαιωμάτων κάθε συναδέλφισσάς μας.

Η Ομιλία του Προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στη Βουλή
Κύριε Πρόεδρε, 
Κύριε Υπουργέ, Υφυπουργέ
Κυρίες και κύριοι βουλευτές
Αφού σας ευχαριστήσω για την

πρόσκληση, σας παραθέτω τις επιση-
μάνσεις της Π.Ο.ΑΣ.Υ., στα μέλη της
οποίας, δηλαδή στους Έλληνες Αστυ-
νομικούς, θα αναθέσετε την εφαρμογή
αυτού του νομοσχεδίου, εφόσον βε-
βαίως ψηφιστεί. Αλλά και ως προ-
έδρου μιας Ομοσπονδίας, που είχε την
τιμή να υποστεί επί ΣΥΡΙΖΑ, το απαρά-
δεκτο και αντιδημοκρατικό μέτρο της
απαγόρευσης μιας εκδήλωσής μας στα
Εξάρχεια, το 2017.

Παρά τις όποιες διαφωνίες που δια-
τυπώνονται από Βουλευτές, θέλω κατ’
αρχάς να αναγνωρίσω στην ηγεσία
του Υπουργείου Προστασίας του Πο-
λίτη, ότι επιχειρεί να βάλει τάξη σε ένα
άναρχο τοπίο, και να ρυθμίσει νομο-
θετικά το συνταγματικό δικαίωμα του
«συνέρχεσθαι», με έναν Νόμο που φι-
λοδοξούμε να μην μείνει στα χαρτιά,
αλλά επιτέλους να εφαρμοστεί, προς
όφελος τόσο των διαδηλωτών, όσο
και των υπόλοιπων πολιτών. Η κοινω-
νία είναι ενιαία και ο πολίτες, είτε δια-
δηλώνουν είτε όχι, έχουν ίσα δικαιώ-
ματα προστασίας και διασφάλισης της
ζωής τους, της υγείας τους, της ιδιο-

κτησίας τους και των διεκδικήσεών
τους. 

Επισημαίνουμε επιγραμματικά τις
κατά τη γνώμη μας αδυναμίες του πα-
ρόντος νομοσχεδίου.

Το νομοσχέδιο θεωρεί  τον διαδη-
λωτή, οιονεί «ύποπτο» τέλεσης αδικη-
μάτων και αναθέτει στην αστυνομία
και μόνο σε αυτήν έναν τριπλό ρόλο,
του επιτηρητή, ερμηνευτή και εφαρμο-
στή του νόμου ταυτόχρονα.

Ο διαμεσολαβητής που καθιερώνει,
δηλαδή «κάποιος αστυνόμος», άλλοτε
θα πρέπει να παίζει το ρόλο του «παι-
δαγωγού» και άλλοτε του «ραβδού-
χου», ανάλογα με την απρόβλεπτη
τροπή των πραγμάτων.

Μάλιστα, σε περίπτωση μη πειθάρ-
χησης και παρεκτροπής των διαδηλω-
τών, είτε πρόκλησης επεισοδίων από
αγνώστους, ενώ το νομοσχέδιο προ-
βλέπει ποινές για τους διοργανωτές,
δεν προβλέπει εγγυήσεις ότι ο αστυ-
νομικός διαμεσολαβητής ή άλλοι
αστυνομικοί που θα έχουν διαταχθεί
σε μέτρα, δεν θα υποστούν τη διαδι-
κασία αναζήτησης πειθαρχικών ευθυ-
νών ή ακόμα και την παραπομπή τους
στην δικαιοσύνη.

Επιπλέον, η μη ρύθμιση θεμάτων,
όπως π.χ. της οπλοφορίας - οπλοχρη-

σίας κατά τη διάρκεια μιας διαδήλω-
σης, των απρόκλητων επιθέσεων
εναντίον αστυνομικών κ.λπ., πιστεύω
ότι θα δημιουργήσουν περαιτέρω σύγ-
χυση και ανασφάλεια στο αστυνομικό
προσωπικό, αλλά και στην κοινωνία. 

Η αναφορά στο σχέδιο νόμου ότι οι
λεπτομέρειες θα ρυθμιστούν με προ-
εδρικό διάταγμα, φοβόμαστε ότι είναι
παρελκυστική και οπισθοβαρής.

Επιπλέον, δίνεται η εντύπωση ότι, η
Ελληνική Αστυνομία αναλαμβάνει, πέ-
ραν της ευθύνης της προστασίας των
διαδηλωτών και του ειρηνικού πλαισί-
ου της εκδήλωσής τους, και την ευθύ-
νη της διοργάνωσης! 

Ακόμη, θα ήταν χρήσιμο να προβλέ-
πεται εμπλοκή της Εισαγγελίας, αλλά
και της τοπικής αυτοδιοίκησης, που ως
θεσμοί, θα μπορούσαν να αποτελούν
εγγύηση σε ορισμένες αποφάσεις της
Ελληνικής Αστυνομίας, όταν συντρέ-
χουν λόγοι απαγόρευσης μιας συγ-
κέντρωσης διαμαρτυρίας, πορείας κλπ.

Τέλος, επιβάλλεται αναφορά και
στον επαγγελματισμό και στην εκπαί-
δευση των αστυνομικών, βασικά θέ-
ματα που μας απασχολούν διαχρονικά,
ανεξαρτήτως του παρόντος νομοσχε-
δίου. Οι Υπηρεσίες ασφαλείας, οι Υπη-
ρεσίες της Τροχαίας θέλουν ενίσχυση,

για να μην κατηγορούνται από τους
πολίτες, όταν κλείνουν οι δρόμοι.

Αναμένουμε από σας κ. Υπουργέ να
προβλέψετε τώρα με προσθήκη στο
παρόν σχέδιο νόμου, την ανωτατοποί-
ηση της αστυνομικής εκπαίδευσης και
να δώσετε βάρος στην κοινωνικοποί-
ηση της αστυνομίας. Δεν αρμόζει στον
Έλληνα αστυνομικό ο ρόλος του «ρα-
βδούχου».

Υπάρχουν ασφαλώς και άρθρα που
μας βρίσκουν σύμφωνους και σας κα-
λώ να τα υπερψηφίσετε.

Πρόκειται για το άρθρο  17, που
αναφέρεται στην παγία εισφορά ονο-
μασίας του δόκιμου Αστυφύλακα σε
Αστυφύλακα, καθώς και του δόκιμου

Αξιωματικού σε Υπαστυνόμο Β’, για το
άρθρο 20 αναφορικά με τη συνυπηρέ-
τηση αστυνομικών και εκπαιδευτικών.

Άφησα στο τέλος το άρθρο 16 για
το Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνο-
μίας» που μετονομάζεται σε «Ίδρυμα
Μέριμνας και Αριστείας Ελληνικής
Αστυνομίας» και θεσμοθετείται μια
διαδικασία επιβράβευσης των τέκνων
του προσωπικού της Ελληνικής Αστυ-
νομίας. Σε αυτή τη διαδικασία θέλουμε
αναλογική, βάσει αντιπροσωπευτικό-
τητας, συμμετοχή των συνδικαλιστι-
κών μας οργάνων.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή
σας. Είμαι στη διάθεσή σας για διευ-
κρινίσεις».
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Συνάντηση εργασίας για τις μεταγωγές
Στο πλαίσιο των ενεργειών της

Ομοσπονδίας μας για τον εκσυγ-
χρονισμό των διατάξεων που διέ-

πουν το σύστημα μεταγωγών κρατου-
μένων, κλιμάκιο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. αποτε-
λούμενο από τον Αντιπρόεδρο αυτής, κ.
Αθανάσιο ΝΤΑΒΟΥΡΑ, το μέλος της
Εκτελεστικής Γραμματείας, κα Σταυρού-
λα ΤΖΑΤΖΑΝΑ και το μέλος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου, κ. Εμμανουήλ ΑΝ-
ΔΡΟΥΛΑΚΗ, συναντήθηκε στην αίθου-
σα συνεδριάσεων «Παύλος Μπακογιάν-
νης» του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη, με τον Προϊστάμενο του Επιτε-
λείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας,
Αντιστράτηγο κ. Παναγιώτη ΝΤΖΙΟΒΑ-
ΡΑ, τον Προϊστάμενο του Κλάδου Τά-
ξης/Α.Ε.Α., Υποστράτηγο κ. Ελευθέριο
ΓΚΑΡΙΛΑ, τον Διευθυντή της Διεύθυν-
σης Γενικής Αστυνόμευσης/Α.Ε.Α., Τα-

ξίαρχο κ. Στυλιανό ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗ και
άλλα στελέχη.

Εκ μέρους της Ομοσπονδίας μας το-
νίστηκαν, αφενός τα εν τοις πράγμασι
προβλήματα και οι δυσλειτουργίες που
προκαλούνται, από την εν ισχύι Κανο-
νιστική Διαταγή, στο αστυνομικό προ-
σωπικό και στις Υπηρεσίες, αντίστοιχα,
αφετέρου δε η αναγκαιότητα της τρο-
ποποίησης της αναχρονιστικής αυτής
Διαταγής, που εκδόθηκε το έτος 2006.
Επίσης, αναπτύχθηκαν στους υπηρεσια-
κούς αξιωματούχους οι θέσεις και οι
προτάσεις μας, τόσο για τη θωράκιση
της ασφάλειας όσων εμπλέκονται στις
μεταγωγές, όσο και για τη διασφάλιση
αξιοπρεπών συνθηκών εκτέλεσης υπη-
ρεσίας και διαμονής των συναδέλφων
μας οι οποίοι εκτελούν μεταγωγές κρα-
τουμένων από και προς τη νησιωτική

χώρα με τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.
Τέλος, επισημάνθηκε ότι η νέα Κανονι-
στική πρέπει, πέραν τούτων, να επιτυγ-
χάνει τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ
των Υπηρεσιών, με στόχο τον περιορι-
σμό των άσκοπων δρομολογίων και ως
εκ τούτου, των διανυκτερεύσεων των
ποινικών κρατουμένων στα κρατητήρια.

Από την πλευρά της Φυσικής Ηγε-
σίας, υιοθετήθηκαν οι περισσότερες εκ
των προτάσεών μας, ενώ δόθηκαν δια-
βεβαιώσεις ότι αυτές θα ενσωματωθούν
αυτούσιες στην υπό έκδοση νέα Κανο-
νιστική. Δυστυχώς, όμως, κάποια ζητή-
ματα παραμένουν σε εκκρεμότητα και
ευελπιστούμε ότι το επόμενο διάστημα
η Ελληνική Πολιτεία θα προβεί επιτέλους
στον εκσυγχρονισμό του συστήματος
μεταγωγών, βελτιώνοντας στο μέγιστο
βαθμό το σημερινό επικίνδυνο και αν-

θυγιεινό καθεστώς, το οποίο, όπως όλοι
γνωρίζουμε, έχει στοιχίσει ακριβά ακόμη
και σε ανθρώπινες ζωές συναδέλφων
μας.

Η Ομοσπονδία μας, παρακολουθεί
από κοντά την εξέλιξη του παραπάνω

θέματος και με νέες παρεμβάσεις της,
τόσο στην Πολιτική όσο και στη Φυσική
Ηγεσία του Σώματος, θα πιέσει για την
άμεση και θετική έκβαση αυτού του κρί-
σιμου αστυνομικού και κοινωνικού ζη-
τήματος.

Να προβλέπονται κονδύλια 
για τις αστυνομικές υπηρεσίες προς τρίτους

Στην Διαρκή επιτροπή εμπορίου της Βουλής
κλήθηκε και κατέθεσε τις θέσεις της Ομο-
σπονδίας μας ο Πρόεδρος κ. Γρηγόρης Γε-

ρακαράκος, ζητώντας μεταξύ άλλων όσοι αστυνο-
μικοί αποσπώνται στην νέα υπηρεσία, στη
ΔΙ.Μ.Ε.Α., να λαμβάνουν ένα πρόσθετο επίδομα.
Δεν μπορεί όποια νέα Υπηρεσία ιδρύεται στη χώρα
μας για διάφορους λόγους, να ζητά ενίσχυση από
την αστυνομία με το αζημίωτο, τόνισε ο κ. Γερα-
καράκος:

Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κύριε Υπουργέ,
κύριοι και κυρίες βουλευτές, εκπρόσωποι φορέων.

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που απευθύ-
νατε στην Ομοσπονδία μας να τοποθετηθούμε στο
υπό συζήτηση σχέδιο νόμου.

Κατ’ αρχάς θεωρούμε θετικό το γεγονός ότι ο
νομοθέτης αναγνωρίζει την αναγκαιότητα δημι-
ουργίας μίας και μόνον δομής για την πάταξη του
παρεμπορίου και των νέων μορφών παραβατικό-
τητας. Έτσι θα επιλυθούν προβλήματα που προκα-
λούσε η σύγχυση αρμοδιοτήτων και η διάσπαση
του ενιαίου κέντρου καθοδήγησης των υπηρεσιών.

Ωστόσο, επιτρέψτε μου, με την εμπειρία μου ως
συνδικαλιστή αστυνομικού, να παρατηρήσω ότι
κανένα νομοθέτημα από μόνο του δεν βελτιώνει
την όποια αρνητική κατάσταση. 

Εκτός από την οργάνωση των υπηρεσιών, πρέπει
η πολιτεία να μεριμνά για τη στελέχωσή τους, για
την εκπαίδευση του προσωπικού, για την οικονο-
μική του διασφάλιση, για την υπηρεσιακή του εξέ-
λιξη. Να υπάρχει δηλαδή μια σοβαρή πολιτική ανα-
βάθμισης του ίδιου του ανθρώπινου δυναμικού
που θα κληθεί να εφαρμόσει τη νέα νομοθεσία.

Σε ό,τι μας αφορά, βλέπουμε ότι και σε αυτή τη
νέα υπηρεσία που θα ιδρύσετε, μια νέα «αγορανο-
μία» δηλαδή, ο ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας
είναι και πάλι καθοριστικός, αφού με το άρθρο 12
του νομοσχεδίου ορίζεται ότι η στελέχωση της
ΔΙ.Μ.Ε.Α. δύναται να πραγματοποιηθεί με μετακί-
νηση υπάλληλων από άλλα υπουργεία για δυο έτη,
ενώ μετά το πέρας της διετίας, η απόσπαση των
υπαλλήλων δύναται να παραταθεί μία μόνο φορά
για 2 ακόμη έτη.

Από την αστυνομία, ειδικότερα, προβλέπεται η

δυνατότητα απόσπασης δέκα υπάλληλων.
Για να βελτιωθεί όμως η κατάσταση, όπως επι-

διώκει ο νομοθέτης, και να γίνουν όσα σας προ-
ανέφερα, απαιτούνται χρήματα.

Και χρήματα δεν βλέπουμε να διατίθενται. 
Στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-

τους, που συνοδεύει το νομοσχέδιο αναφέρεται
συγκεκριμένα μόνο ένα ποσό 25.000 ευρώ για
επιδόματα θέσης ευθύνης στους προϊσταμένους
και για τα λειτουργικά έξοδα. Δεν κατονομάζονται
άλλα ποσά για την εκπαίδευση των υπαλλήλων, για
τους μισθούς, για τα νυκτερινά κλπ.

Είναι ασαφές επίσης ποιος θα πληρώνει τους
αποσπασμένους αστυνομικούς. Το υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, όπως ρητά αναφέρεται το
υπουργείο Ναυτιλίας για τους αποσπασμένους λι-
μενικούς ή ο νέος φορέας, η ΔΙ.Μ.Ε.Α.; 

Εμείς προτείνουμε να συνεχίσουν να μισθοδο-
τούνται, σύμφωνα με το ισχύον ειδικό μισθολόγιο,
αλλά για όσο διάστημα υπηρετούν στη ΔΙ.Μ.Ε.Α.,
να λαμβάνουν ένα πρόσθετο επίδομα. Δεν μπορεί
όποια νέα Υπηρεσία ιδρύεται στη χώρα μας για

διάφορους λόγους, να ζητά ενίσχυση από την
αστυνομία με το αζημίωτο. Εφόσον υπάρχουν νέες
αρμοδιότητες, επιβάλλεται η υπηρεσία αυτή να πα-
ρέχεται με επιπλέον προβλεπόμενες δαπάνες και
όχι με «δανεικά». 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, παραμένω
στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις των θέ-
σεών μας.

Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας 
για το πρόγραμμα της κατασκηνωτικής περιόδου 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι. Ύστερα από
αιτήματά σας, αναφορικά με την λειτουρ-
γία, κατά την θερινή περίοδο, των παιδικών

εξοχών της Ελληνικής Αστυνομίας στον Άγιο Αν-
δρέα Νέας Μάκρης Αττικής, λόγω μέτρων πρό-
ληψης του φονικού ιού Covid-19, σας ενημερώ-
νουμε ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Ιδρύματος Εξοχές, θα φιλοξενηθούν
παιδιά του προσωπικού του Σώματος, εν ενεργεία
και εν αποστρατεία, από όλη την Ελλάδα, σε πέντε
(5) κατασκηνωτικές περιόδους ως εξής:
1. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ:

Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: από 6 Ιουλίου 2020, ημέρα
Δευτέρα, έως 15 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη
(σύνολο ημερών 10) κατά την οποία θα γίνουν

δεκτά παιδιά και των δύο φύλων που έχουν γεν-
νηθεί τα έτη 2011, 2012 και 2013.

Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: από 18 Ιουλίου 2020, ημέρα
Σάββατο, έως 27 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα
(σύνολο ημερών 10) κατά την οποία θα γίνουν
δεκτά παιδιά και των δύο φύλων που έχουν γεν-
νηθεί τα έτη 2009 (που το επώνυμο αρχίζει από
Α έως Ξ) και 2010.

Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: από 30 Ιουλίου 2020, ημέρα
Πέμπτη, έως 8 Αυγούστου 2020, ημέρα Σάββατο
(σύνολο ημερών 10) κατά την οποία θα γίνουν
δεκτά παιδιά και των δύο φύλων που έχουν γεν-
νηθεί τα έτη 2007 (που το επώνυμο αρχίζει από
Α έως Ε), 2008 και 2009 (που το επώνυμο αρ-
χίζει από Ο έως Ω).

Δ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: από 11 Αυγούστου 2020, ημέ-
ρα Τρίτη, έως 20 Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμ-
πτη (σύνολο ημερών 10) κατά την οποία θα γί-
νουν δεκτά παιδιά και των δύο φύλων που έχουν
γεννηθεί τα έτη 2005 (που το επώνυμο αρχίζει
από Α έως Γ), 2006 και 2007 (που το επώνυμο
αρχίζει από Ζ έως Ω) και

Ε΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: από 23 Αυγούστου 2020, ημέρα
Κυριακή, έως 1η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη
(σύνολο ημερών 10) κατά την οποία θα γίνουν
δεκτά παιδιά και των δύο φύλων που έχουν γεν-
νηθεί τα έτη 2003, 2004 και 2005 (που το επώ-
νυμο αρχίζει από Δ έως Ω).
2. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ:

Θα φιλοξενηθούν οικογένειες προσωπικού της

Ελληνικής Αστυνομίας, εν ενεργεία και εν απο-
στρατεία, σε τρεις περιόδους διάρκειας οκτώ
ημερών (7 διανυκτερεύσεων εκάστη) κατά τα
χρονικά διαστήματα από 4 Σεπτεμβρίου 2020
έως 29 Σεπτεμβρίου 2020, ως ακολούθως:

Α’ οκταήμερο: από 4 Σεπτεμβρίου 2020 έως
11 Σεπτεμβρίου 2020 (ήπιας ζήτησης)

Β’ οκταήμερο: από 13 Σεπτεμβρίου 2020 έως
20 Σεπτεμβρίου 2020 (χαμηλής ζήτησης) και

Γ’ οκταήμερο: από 22 Σεπτεμβρίου 2020 έως
29 Σεπτεμβρίου 2020 (χαμηλής ζήτησης).

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών
σας, σύμφωνα και με τα επισυναπτόμενα έγγρα-
φα, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλ-
λουν τα σχετικά δικαιολογητικά.



Παρουσία σύσσωμης της Πολιτικής και Φυσι-
κής Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, του
Δημάρχου Αθηναίων και εκπροσώπων του

πολιτικού κόσμου τελέστηκε φέτος το καθιερωμένο
από τις Ομοσπονδίες μας, τρισάγιο, στη μνήμη των
αδικοχαμένων συναδέλφων μας Νεκτάριου ΣΑΒΒΑ
και Γεωργίου ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, οι οποίοι δολο-
φονήθηκαν άνανδρα, ο πρώτος στις 17 Ιουνίου
2009, από αδίστακτους τρομοκράτες, στην οδό
Λάμπρου Πορφύρα στα Πατήσια και ο δεύτερος,
στις 17 Ιουνίου 2013, στο Δίστομο Βοιωτίας, σε
επιχείρηση σύλληψης αδίστακτων δραπετών.

Η δέηση υπέρ αναπαύσεως της ψυχής των πε-
σόντων αστυνομικών τελέστηκε από τον Πανοσιο-
λογιότατο Αρχιμανδρίτη Νεκτάριο ΚΙΟΥΛΟ και τον
ιερέα Χρήστο ΛΟΓΑΡΑ, στην οδό Λάμπρου Πορ-
φύρα και Δροσοπούλου στα Πατήσια, όπου τη στυ-
γερή δολοφονία του Νεκτάριου Σάββα, θυμίζει σε
όλους η αναθηματική στήλη που έχει τοποθετηθεί
για το σκοπό αυτό, στο συγκεκριμένο σημείο, από
τις Ομοσπονδίες μας.

Στην τελετή παρέστησαν μέλη της οικογένειας
του αδικοχαμένου συναδέλφου μας, ο Υπουργός
Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ,
ο οποίος εκπροσώπησε και την Ελληνική Κυβέρ-
νηση, ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Κώστας ΜΠΑΚΟ-
ΓΙΑΝΝΗΣ, ο Επίτιμος Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ-
νομίας και Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης,
Αντιστράτηγος ε.α. κ. Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ,
ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και Γενικός
Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας κ.
Σταύρος ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, ο βουλευτής της Νέας Δη-
μοκρατίας κ. Αθανάσιος ΠΛΕΥΡΗΣ, οι εκπρόσωποι
του Τμήματος Σωμάτων Ασφαλείας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
κα Πόπη ΡΑΝΤΖΟΥ και κ. Γεώργιος ΒΟΥΛΤΣΙΟΥ-
ΔΗΣ, ο εκπρόσωπος του ΚΙΝ.ΑΛ. γραμματέας του
κόμματος κ. Μανώλης ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ, ο εκ-
πρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. Κωνσταντίνος ΡΗΓΑΣ, ο
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος
κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ, ο Γενικός Επιθεωρητής
Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας, Αντιστράτηγος κ.
Κωνσταντίνος ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ, ο Γενικός Αστυνο-
μικός Διευθυντής Αττικής, Υποστράτηγος κ. Γεώρ-
γιος ΓΙΑΝΝΙΝΑΣ, ο Διευθυντής Ασφαλείας Αττικής,
Υποστράτηγος κ. Πέτρος ΤΖΕΦΕΡΗΣ, ο βοηθός του
Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής, Υποστρά-
τηγος κ. Παναγιώτης ΣΑΝΙΔΑΣ, ο Διευθυντής της

Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής, Ταξίαρχος κ.
Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΒΙΤΗΣ, ο Διευθυντής της
Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής,
Ταξίαρχος κ. Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ, ο Διευθυν-
τής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, Ταξίαρ-
χος κ. Ιωάννης ΣΚΟΥΡΑΣ, ο Διευθυντής της Διεύ-
θυνσης Τροχαίας Αττικής, κ. Σπυρίδων ΛΑΣΚΟΣ,
ο Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθη-
νών κ. Χρήστος ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ, ανώτεροι Αξιω-
ματικοί Διευθύνσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, τα
Διοικητικά Συμβούλια των Ομοσπονδιών μας, Προ-
εδρεία Πρωτοβαθμίων Ενώσεων και πολλοί συνά-
δελφοι.

Αποτίοντας φόρο τιμής στους Πεσόντες στις
επάλξεις του καθήκοντος συναδέλφους μας, ο
Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑ-
ΡΑΚΟΣ, τόνισε ότι το συνδικαλιστικό μας κίνημα
οφείλει να υπενθυμίζει το διαρκές χρέος της Πολι-
τείας απέναντι στους 131, συνολικά, αδικοχαμέ-
νους συναδέλφους μας τα τελευταία χρόνια, ένα
χρέος που σημαίνει διαρκή μέριμνα για τη θωρά-
κιση του αστυνομικού προσωπικού με την κατάλ-
ληλη εκπαίδευση και τον επαρκή εξοπλισμό, ώστε
κάθε αστυνομικός να είναι διασφαλισμένος όπου
και όποτε τον καλεί το καθήκον.

Απευθυνόμενος στον παριστάμενο Υπουργό, τό-
νισε ότι η πολιτεία δεν έχει ακόμα νομοθετήσει την
επικινδυνότητα της εργασίας μας, ενώ απευθυνό-
μενος και στον Δήμαρχο Αθηναίων, του υπενθύμι-
σε τη δέσμευση που είχε δώσει κατά την τελευταία
συνάντησή μας σχετικά με τη μετονομασία της
οδού Λάμπρου Πορφύρα σε οδό Νεκτάριου Σάββα,
ως ελάχιστη πράξη τιμής και αναγνώρισης της

προσφοράς της αστυνομίας, αλλά και καταδίκης
της τρομοκρατίας.

Ο κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, στη συνέχεια, ανταποκρι-
νόμενος στο αίτημά μας, έλαβε το λόγο τονίζοντας
ότι «η μάχη ενάντια στην τρομοκρατία και τη βία,

μας αφορά όλους. Τη μάχη αυτή δεν την δίνει μόνη
της η Αστυνομία, τη δίνει όλη η πόλη. Το ελάχιστο
που μπορεί να πράξει ο Δήμος Αθηναίων, όχι μόνο
για να τιμήσουμε και να διατηρήσουμε άσβεστη τη
μνήμη των θυμάτων, αλλά και για να στείλουμε ένα
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Τιμούμε τους Ήρωες της  
Τρισάγια στη μνήμη των αδικοχαμένων συναδέλφων μας Νεκτάριου ΣΑΒΒΑ και Γεωργίου ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Δικαίωση μετά από έντεκα χρόνια!

Ενα καθολικό αίτημα του συνδικαλιστικού
μας κινήματος βρίσκει τη λύση του μετά
από έντεκα (11) ολόκληρα χρόνια προ-

σπαθειών και παρεμβάσεων της Ομοσπονδίας
μας. Πρόκειται για τη μετονομασία της Οδού
Λάμπρου Πορφύρα στα Πατήσια, σε οδό Νεκτα-
ρίου Σάββα, ως αναγνώριση της θυσίας του συ-
ναδέλφου μας στο βωμό του καθήκοντος και ως
πράξη υψηλού συμβολισμού με σαφή μηνύματα
καταδίκης της βίας και της τρομοκρατίας.

Η ιστορική αυτή απόφαση ελήφθη 21-06-20
κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Αθηναίων μετά από πρόταση του Δημάρχου κ. Κώ-
στα ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ο οποίος αναφέρθηκε στη
σκοπιμότητα της αποδοχής του αιτήματος που εί-

χαμε υποβάλλει εκ νέου ως Ομοσπονδία στο νέο
Δημοτικό Συμβούλιο μετά τις εκλογές του 2019,
αλλά και πρόσφατα στο πλαίσιο του τρισάγιου που
πραγματοποιήσαμε στις 17 Ιουνίου 2020 στον τό-
πο της άνανδρης δολοφονικής ενέργειας της «Σέ-
χτας Επαναστατών», με θύμα το συνάδελφό μας.

Στη συνεδρίαση παρέστη κλιμάκιο της Ομο-
σπονδίας με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Γρη-
γόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, ο οποίος χαιρέτισε την
πρωτοβουλία του κ. Δημάρχου, να φέρει το αί-
τημα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο
και κάλεσε τους αιρετούς εκπροσώπους των
συμπολιτών μας να αποδώσουν με την ψήφο
τους τον οφειλόμενο φόρο τιμής στον αδικοχα-
μένο συνάδελφό μας, αλλά και να στείλουν ένα

μήνυμα ομόθυμης καταδίκης της βίας και της
τρομοκρατίας. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων εκφράζει τις ευχαριστίες
της στον Δήμαρχο Αθηναίων και στο Δημοτικό
Συμβούλιο για τη θετική ανταπόκρισή τους σε
ένα χρονίζον αίτημα του συνδικαλιστικού μας
κινήματος, ευελπιστώντας ότι τέτοιες πράξεις
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της διαχρονικής
απειλής -για την κοινωνία και το κράτους δι-
καίου μας- της βίας και της τρομοκρατίας.

Ως Ομοσπονδία τασσόμαστε υπέρ της δημο-
κρατικής λειτουργίας των θεσμών και της Ελλη-
νικής Αστυνομίας ειδικότερα, της μόνης αποτελε-
σματικής ασπίδας εναντίον όσων τους επιβου-
λεύονται με τις πράξεις και τις συμπεριφορές τους.

Η Οδός Λάμπρου Πορφύρα στα Πατήσια, μετονομάστηκε σε οδό Νεκταρίου Σάββα με μια ιστορική απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων στη συνεδρίαση του οποίου συμμετείχε ο πρόεδρός μας κ. Γρηγόρης Γερακαράκος



πάρα πολύ ισχυρό μήνυμα, είναι η μετονομασία της
οδού. Γι’ αυτό είναι δικιά μας δέσμευση να φέρου-
με την πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο τις επό-
μενες εβδομάδες. Είναι ίσως περισσότερο σημαν-
τικό όσο ποτέ, να γίνει αυτό αυτή τη στιγμή, διότι
αισθάνομαι την ανάγκη να το πω δημόσια, πι-
στεύοντας ότι ερμηνεύω και όλους τους Αθηναί-
ους. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με το
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με την Ελληνική
Αστυνομία -κύριε Αρχηγέ σας ευχαριστούμε για
όσα κάνετε για την πόλη μας- κι έχουμε βεβαίως
την τύχη να έχουμε και μια Πολιτική Ηγεσία, η
οποία δείχνει αποφασιστικότητα, τόλμη και αποτε-
λεσματικότητα. Έχετε την ευγνωμοσύνη μας κύριε
Υπουργέ».

Για το συνδικαλιστικό μας κίνημα, οι δεσμεύσεις
του Δημάρχου Αθηναίων, αποτελούν ένα ενθαρ-
ρυντικό μήνυμα, ωστόσο η πολιτεία δεν πρέπει να
περιοριστεί στον ισχυρό συμβολισμό της αναμενό-
μενης από χρόνια, απόφασης του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, αλλά να προβεί σε σειρά και άλλων αυ-
τονόητων αποφάσεων για τη θωράκιση του λει-
τουργήματός μας. Εμείς ως συνδικαλιστές, θα στα-
θούμε αρωγός στην υλοποίηση των δεσμεύσεων
του κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ώστε το διαχρονικό αίτημά

μας να ικανοποιηθεί επιτέλους, ως αυτονόητο αί-
τημα και της ίδιας της κοινωνίας, χωρίς φοβίες και
ιδεοληψίες του παρελθόντος.

Στο Δίστομο Βοιωτίας
Ανάλογη εκδήλωση, με επιμνημόσυνη δέηση και

τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Αρχι-
φύλακα Γεωργίου ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, τελέστηκε
στην εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους και στο ση-
μείο της δολοφονίας του, στο Δίστομο Βοιωτίας.

Την Π.Ο.ΑΣ.Υ. εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Εύβοιας και Τα-
μίας της Ομοσπονδίας κ. Γιώργος ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ, ενώ
στην εκδήλωση παρέστησαν η οικογένεια του αδι-
κοχαμένου συναδέλφου μας, το Προεδρείο της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βοιωτίας, ο εκ-
πρόσωπος του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού
Διευθυντή Στερεάς Ελλάδας, Ταξίαρχος κ. Μιχαήλ
ΤΣΑΤΣΗΣ, Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Βοιωτίας και πολλοί συνάδελφοι. Οι Ομοσπονδίες
μας διαχρονικά δεν ξεχνούν τους συναδέλφους
μας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο βωμό του κα-
θήκοντος και στην προσπάθεια της Ελληνικής Αστυ-
νομίας να κατοχυρώνει σταθερά ένα περιβάλλον
ασφαλείας προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.
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 Ελληνικής Αστυνομίας
Καταδικάζουμε την προκλητική

απόφαση για τη μετατροπή 
της Αγίας Σοφίας σε τζαμί

Συνεδρίασε στις 28 Ιουλίου 2020 το Δι-
οικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας
και κατά την τακτική του συνεδρίαση, ο

Πρόεδρος κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ και ο
Γενικός Γραμματέας κ. Γιώργος ΠΑΠΑΤΣΙΜ-
ΠΑΣ, προέβησαν σε εκτενή ενημέρωση των
μελών του για τις τελευταίες παρεμβάσεις
μας, προκειμένου να τύχουν ικανοποίησης
δρομολογημένα προς επίλυση, αιτήματά μας,
ενώ συζήτησαν και την πρωτοφανή πρόκληση
της ηγεσίας του τουρκικού κράτους να προβεί
στην μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί!

Ειδικότερα, αναφέρθηκαν τόσο στις πρω-
τοβουλίες μας για την εκπόνηση νέου βαθ-
μολογίου όσο και στην πρόσφατη συνάντηση
στο Αρχηγείο, με την Ηγεσία της Ελληνικής
Αστυνομίας, όπου τέθηκε το πλαίσιο της πρό-
τασής μας και κατατέθηκαν σχετικές βελτιω-
τικές ρυθμίσεις.

Στο διαρρεύσαν από την προηγούμενη συ-
νεδρίαση του Δ.Σ., διάστημα, υπήρξαν πα-
ρεμβάσεις μας στη Βουλή κατά την ψήφιση
των νομοσχεδίων για τις συναθροίσεις και
για το παραεμπόριο, όπου διατυπώσαμε τις
επιφυλάξεις μας σε επιμέρους διατάξεις, ενώ
επικροτήσαμε τις θετικές ρυθμίσεις για το
αστυνομικό προσωπικό (αυξημένη εκπροσώ-
πησή μας στο Δ.Σ. του μετονομασθέντος
Ιδρύματος Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας σε
«Ίδρυμα Μέριμνας και Αριστείας της Ελληνι-
κής Αστυνομίας», επιμήκυνση δόσεων για την
πάγια εισφορά ονομασίας Δοκίμου Αστυφύ-
λακα σε Αστυφύλακα και Δοκίμου Αξιωματι-
κού σε Υπαστυνόμο Β΄ των μετόχων των
τομέων Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. του
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., δικαίωμα συνυπηρέτησης εκ-
παιδευτικών συζύγων υπηρετούντων στα
Σώματα Ασφαλείας, επαναχορήγηση επιδό-
ματος ΕΚΑΜ κ.ά).

Σημαντικές ήταν επίσης οι παρεμβάσεις μας
στο πλαίσιο της λήψης των εκτάκτων μέτρων
για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρί-
σης (συμμετοχή αστυνομικών σε ελέγχους
στα αεροδρόμια και στα χερσαία σύνορα

κ.λπ.), ενώ προωθήθηκαν στο Αρχηγείο,  στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και αλλού,
καταγγελίες, διαμαρτυρίες και προτάσεις
Πρωτοβαθμίων Οργανώσεών μας.

Με αφορμή τα κρούσματα διαφθοράς και
τις καταγγελίες για άσκηση αστυνομικής βίας,
η Ομοσπονδία εξέδωσε σχετική ανακοίνωση,
επαναφέροντας τις προτάσεις της, μακριά
από ιδεοληψίες, τονίζοντας ταυτόχρονα την
αναγκαιότητα της αναβάθμισης της εκπαίδευ-
σης, της οικονομικής στήριξης του αστυνο-
μικού προσωπικού και της απρόσκοπτης λει-
τουργίας των θεσμικών οργάνων της Ελλη-
νικής Αστυνομίας.

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, συμμετέ-
χοντας ενεργά στο συνδικαλιστικό γίγνεσθαι
στο χώρο των Σωμάτων Ασφαλείας και των
Ενόπλων Δυνάμεων, έδωσε, επίσης, το στίγ-
μα του κατά την κοινή συνεδρίαση των Ομο-
σπονδιών, στα γραφεία της Ομοσπονδίας
μας, στις 17-07-2020, οπότε και αποφασί-
στηκε να πραγματοποιηθεί και φέτος κοινή
εκδήλωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη
στις 4 Σεπτεμβρίου 2020, πριν τα εγκαίνια
της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
από τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο ΜΗΤΣΟ-
ΤΑΚΗ.

Τέλος, απαντήθηκαν ερωτήματα αναφορικά
με την κατάργηση του ορίου των 30 ετών για
τη χορήγηση εφάπαξ από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
και την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας
στο νέο Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινω-
νικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Η Ομοσπονδία μας, σε ό,τι αφορά την
τουρκική πρόκληση, καταδικάζει την παράνο-
μη απόφαση μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε
τζαμί, τονίζοντας ότι συνιστά μέγιστη προ-
σβολή σύμπαντος του χριστιανικού κόσμου,
αλλά και πράξη βεβήλωσης ενός μοναδικού
συμβόλου - μνημείου της παγκόσμιας χρι-
στιανικής κληρονομιάς που πρέπει να προ-
στατευθεί επειγόντως και να λειτουργήσει ξα-
νά, όπως προβλέπεται από τις διεθνείς συμ-
βάσεις.

Να προστατευθεί επειγόντως και να λειτουργήσει ξανά, όπως προβλέπεται 
από τις διεθνείς συμβάσεις το παγκόσμιο σύμβολο του ΧριστιανισμούΦόρος τιμής στον άδικο

χαμό του συναδέλφου μας

Τρισάγιο στη μνήμη του αείμνηστου Ταξίαρχου της Ελληνικής Αστυνομίας Γεωργίου ΒΑΣΙΛΑΚΗ
τελέστηκε στις 24 Ιουνίου 2020, στον 7ο όροφο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
που φέρει και το όνομά του με απόφαση της Ηγεσίας, ως ελάχιστος φόρος τιμής στον άδικο

χαμό του, πριν από δέκα χρόνια, από αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί σε φά-
κελο αλληλογραφίας και εξερράγη στο γραφείο του. 

Στην τελετή παρευρέθησαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ο Γε-
νικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, Αντιστράτηγος κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ, άλλοι ανώτατοι αξιωματικοί και στελέχη του
Αρχηγείου, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ.κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ
και Γεώργιος ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων, αστυνομικό και πολιτικό προ-
σωπικό.
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Aντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας με επι-
κεφαλής τον Πρόεδρο αυτής, κ. Γρηγόρη
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, πραγματοποίησε συνάντηση

στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας με την
Ηγεσία του Σώματος και ειδικότερα με τον Αρχηγό,
Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, τον Προ-
ϊστάμενο του Επιτελείου, Αντιστράτηγο κ. Πανα-
γιώτη ΝΤΖΙΟΒΑΡΑ, τον Προϊστάμενο του Κλάδου
Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμι-
κού, Υποστράτηγο κ. Χρήστο ΚΟΝΔΥΛΗ και άλ-
λους αξιωματικούς, προκειμένου να συζητηθούν
θέματα του βαθμολογίου.

Από την πλευρά μας, πέραν της συγκεντρωτικής
πρότασής μας, καταθέσαμε επίσημα στη Φυσική
Ηγεσία και πρόταση για την κατ’ εξαίρεση βαθμο-
λογική προαγωγή στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου
των Αρχιφυλάκων Μ.Α.Υ. που καταλαμβάνονται
από όριο ηλικίας με λίγα έτη υπηρεσίας στο Σώμα
(22, 23 κ.ά.), ενώ αιτηθήκαμε και τη βαθμολογική
προαγωγή, εκτός οργανικών θέσεων, των Υπαστυ-
νόμων Α΄ και Αστυνόμων Β΄ σε Αστυνόμους Β΄ και
Αστυνόμους Α΄, αντίστοιχα, προερχομένων από
Τ.Ε.Μ.Α., εφόσον προαχθεί στον αντίστοιχο βαθμό
ομοιόβαθμος Αξιωματικός που προέρχεται από τη

Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής
Αστυνομίας.

Επίσης, μετά από αιτήματα πρω-
τοβάθμιων Σωματείων και συνα-
δέλφων μας, ζητήθηκαν διευκρινή-
σεις για τη φετινή προαγωγή των
Ανθυπαστυνόμων σε Υπαστυνό-
μους Β΄ με 22 έτη υπηρεσία στο
Σώμα και 11 στο βαθμό. Τέλος,
συζητήθηκε η βαθμολογική προ-
αγωγή των Ανθυπαστυνόμων ειδι-
κών καθηκόντων, αποφοίτων τε-
χνικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης και αιτηθήκαμε την ένταξη της
κατηγορίας αυτής στην νέα νομο-
θετική ρύθμιση.

Η Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής
Αστυνομίας, από την πλευρά της,
δήλωσε ότι επεξεργάζεται την πρό-
τασή μας και θα εξετάσει όλα τα
επιπλέον αιτήματά μας. Αναφορικά
δε για τους Ανθυπαστυνόμους που
εκκρεμεί η βαθμολογική τους προ-
αγωγή στο βαθμό του Υπαστυνό-
μου Β΄, μας γνώρισαν ότι η κατη-
γορία αυτή των συναδέλφων θα
προαχθεί αναδρομικά και θα έχει
όλα τα δικαιώματα που απορρέουν
από την κείμενη νομοθεσία από
αρχές Μαΐου τρέχοντος έτους,
ημερομηνία προαγωγής νεότερου
Ανθυπαστυνόμου με 26 έτη υπη-
ρεσίας, ενώ τόνισαν ότι η συγκε-
κριμένη προαγωγή δεν διαταράσ-
σεται από τις αλλαγές που αναφέ-
ρονται στο νέο βαθμολόγιο και γι΄
αυτό δεν υπάρχει λόγος ανησυ-
χίας. Ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ., κ.
Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, δοθεί-
σης της ευκαιρίας, ζήτησε και την
άμεση ενίσχυση των αρμοδίων
Γραφείων της Διεύθυνσης Αστυνο-
μικού Προσωπικού με κατάλληλο
αστυνομικό προσωπικό, έτσι ώστε
στο μέλλον να μην παρατηρηθούν
ξανά καθυστερήσεις στις προαγω-
γές των συνάδελφων μας, αίτημα
που θα εξεταστεί σύντομα, με βάση
τα λεγόμενα του κ. Αρχηγού.

Διεξοδική συζήτηση
Να σημειώσουμε ότι το θέμα του

βαθμολογίου συζητήθηκε στις 11
Ιουνίου 2020 στην Εκτελεστική
Γραμματεία.

O Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ., κ.
Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, εστία-
σε στην αναγκαιότητα άμεσης θε-
σμοθέτησης αυτού από την πλευρά
του Υπουργείου μας. Επίσης, υπεν-

θύμισε ότι η Π.Ο.ΑΣ.Υ., με τις ουσιαστικές παρεμ-
βάσεις της, άνοιξε το θέμα της βαθμολογικής εξέ-
λιξης του αστυνομικού προσωπικού, αλλά και της
ανωτατοποίησης των Σχολών, τα οποία σήμερα,
όπως προκύπτει από τις επίσημες τοποθετήσεις της
Ηγεσίας, βαίνουν προς υλοποίηση. Τέλος, τόνισε
ότι η Ομοσπονδία μας, για το σοβαρό θέμα του
βαθμολογίου, έλαβε υπόψη της όλες τις κατατε-
θείσες προτάσεις και ενεργοποίησε όλα τα όργανα
της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Εν συνεχεία, το λόγο έλαβε ο Αντιπρόεδρος Δι-
οικητικών Θεμάτων, κ. Αθανάσιος ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ, ο
οποίος ενημέρωσε το Σώμα για τα
αποτελέσματα των συνεδριάσεων
της Επιτροπής Διοικητικών Θεμά-
των της Π.Ο.ΑΣ.Υ., η οποία ομό-
φωνα αποφάσισε να κάνει δεκτές
τις μέχρι τώρα προτάσεις της Ομο-
σπονδίας μας, ενώ εμπλούτισε αυ-
τές και με άλλες συμπληρωματικές
που στόχο έχουν την αναβάθμιση
του προσωπικού.

Τέλος, ο Αντιπρόεδρος Οικονο-
μικών Θεμάτων, κ. Βασίλειος
ΠΑΝΤΑΖΗΣ, παρουσίασε στα μέλη
της Εκτελεστικής Γραμματείας την
πρόταση του Προεδρείου της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. για το βαθμολόγιο των
αστυνομικών, όπου μέσα σε αυτή
συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατη-
γορίες του προσωπικού, όπως αυ-
τές ορίζονται στις διατάξεις του
ν.3686/2008 και προβλέπει για
όλους περαιτέρω βαθμολογική
εξέλιξη, τόσο στην ενέργεια όσο
και στην αποστρατεία, με έμφαση
κυρίως στο προσωπικό που τόσα
χρόνια, άνισα και άδικα, παραμένει
στάσιμο, χωρίς καμία ανέλιξη. Η
πρόταση αυτή τέθηκε σε ψηφοφο-
ρία και εγκρίθηκε από την Εκτελε-
στική Γραμματεία.

Η Ομοσπονδία μας, τηρώντας τις
καταστατικές της διατάξεις, την
επομένη, 12-6-2020, έθεσε προς
συζήτηση την πρόταση αυτή στο
έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο και εν
συνεχεία, προέβη σε ανάρτησή της
επίσημα στην ιστοσελίδα της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. για ενημέρωση όλου του
αστυνομικού προσωπικού. 

Σε ό,τι αφορά το βασικό θέμα
της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. τόνισε ότι «η σημερινή
διαδικασία αποτελεί την κορύφωση
μιας μακράς διεργασίας που έχει
ταλαιπωρήσει το συνδικαλιστικό
μας κίνημα, λόγω της πολυπλοκό-
τητάς του, αλλά κυρίως λόγω της
απροθυμίας να υπάρξει ένα ολο-
κληρωμένο πλαίσιο επίλυσης των
αδικιών και των στρεβλώσεων που
είχαν συσσωρευτεί τα τελευταία
χρόνια. Μάλιστα, υπενθύμισε ότι με
την προηγούμενη κυβέρνηση επι-
χειρήθηκε η εφαρμογή φωτογρα-
φικών ρυθμίσεων με το
π.δ.69/2019 το οποίο αφορούσε
το καθεστώτος προαγωγής των
Ανθυπαστυνόμων και καταργήθηκε
μετά από παρεμβάσεις μας στη συ-
νέχεια με το π.δ.111/2019 «Ρύθ-

μιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού και οργά-
νωσης Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄-
216/31-12-2019), βάζοντας τέλος στη σκανδα-
λώδη, φωτογραφική και αποσπασματική ρύθμιση
της προαγωγής με τα πτυχία».

Λαμβάνοντας το λόγο στη συνέχεια, ο Αντιπρό-
εδρος Οικονομικών Θεμάτων, κ. Βασίλειος ΠΑΝ-
ΤΑΖΗΣ, παρουσίασε τεκμηριωμένα συγκριτικούς
Πίνακες του ισχύοντος βαθμολογίου και των προ-
τεινομένων αλλαγών, οι οποίοι επισυνάπτονται
προκειμένου να υπάρχει σαφής και πλήρης ενημέ-
ρωση για την πρόταση που συζητήθηκε και εγκρί-

   Ολοκληρωμένη πρόταση   
Όλες οι ενέργειες της Ομοσπονδίας μας με στόχο τη θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου βαθμολογίου

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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θηκε από το Δ.Σ. για να προωθηθεί προς την Ηγε-
σία της Ελληνικής Αστυνομίας και να λάβει την τε-
λική μορφή της νομοθετικής ρύθμισης.

Με την πρότασή μας επιδιώκουμε τη διαμόρφω-
ση ενός βαθμολογίου που θα ανταποκρίνεται στις
ανάγκες όλων των κατηγοριών όπως αυτές ορί-
ζονται στις διατάξεις του ν.3686/2008 και προ-
βλέπει για όλους τους συναδέλφους περαιτέρω
βαθμολογική εξέλιξη, κυρίως όμως για τους χαμη-
λόβαθμους, που ουδέποτε έχουν τύχει της δέουσας
προσοχής από την Ηγεσία, καίτοι το συνδικαλιστι-
κό μας κίνημα είχε επισημάνει τις στρεβλώσεις και
ζητούσε επισταμένως να σκύψει σοβαρά σε αυτό
το θεσμικό ζήτημα.

Βασικές καινοτομίες πέρα από την απονομή, τό-
σο στην ενεργεία όσο και στη σύνταξη, επιπλέον
βαθμών και την αναπροσαρμογή των ισχυόντων
χρονικών ορίων, συνιστά, επίσης, η επιτάχυνση της
βαθμολογικής προαγωγής, κατά ένα (1) έτος, μόνο
μία φορά, όλων των αστυνομικών που κατέχουν
πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, οποτεδήποτε αυτοί επιθυμούν,
εφόσον το πτυχίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο πα-
ρελθόν, καθώς και η μοριοδότηση των υποψηφίων
για την εισαγωγή τους στο ΤΕΜΑ, ενώ πρέπει να
επισημανθεί ότι ανοίγει ο δρόμος για την αναδιά-
ταξη των οργανικών θέσεων και την επανεξέταση
της αρνητικής απόφασης για την κατάργηση των
6.700 κενών οργανικών θέσεων, το 2014.

Στο έργο της αρμόδιας ομάδας εργασίας, ανα-
φέρθηκε επίσης ο Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θε-
μάτων, κ. Αθανάσιος ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ, ο οποίος ενη-
μέρωσε το Σώμα για τα αποτελέσματα των συνε-
δριάσεων της Επιτροπής Διοικητικών Θεμάτων της
Π.Ο.ΑΣ.Υ., που πάντα αποσκοπούσαν στη θέσπιση
ενός βαθμολογίου με βάση τα νέα υπηρεσιακά και
ασφαλιστικά δεδομένα, την προοπτική του αστυ-
νομικού προσωπικού σε ένα αστυνομικό Σώμα που
πρέπει να εκσυγχρονίζεται και να μην παραμένει
στάσιμο.

Από την πλευρά της «ελάσσονος αντιπολίτευ-
σης», κατατέθηκε η πρόταση με τους επτά (7) βαθ-
μούς που είχε συζητηθεί και απερρίφθη από την

Επιτροπή Διοικητικών Θεμάτων της Π.Ο.ΑΣ.Υ. Η εν
λόγω πρόταση κατετέθη σήμερα και στο Δ.Σ., η
οποία συζητήθηκε και εν τέλει καταψηφίστηκε από
την πλειοψηφία του Σώματος.

Η Ομοσπονδία μας, ενωμένη και πιο ισχυρή από
ποτέ, θα προχωρήσει στην κατάθεση της πρότασης
του Προεδρείου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στην Ηγεσία του
Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και θα αγωνι-
στεί για την υιοθέτηση - θεσμοθέτηση αυτής το τα-
χύτερο δυνατόν.

Διαβεβαιώνουμε τις συναδέλφισσες και τους συ-
ναδέλφους ότι συνεχίζουμε με την ίδια ζέση και
αυτοπεποίθηση για τη δρομολόγηση λύσεων και
στα άλλα γνωστά χρονίζοντα αιτήματά μας.

 για το βαθμολόγιο
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Υπόψη του Υπουργού Προστασίας του Πο-
λίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ έθεσε η
Γραμματεία Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ. το

πλαίσιο των διεκδικήσεών της αυτήν την περίοδο. 
Όπως τονίζει στην επιστολή της, «η Γραμμα-

τεία Γυναικών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Αστυνομικών Υπαλλήλων, δεν διεκδικεί άδειες
και απαλλαγές με απώτερο σκοπό την αποφυγή
άσκησης των υπηρεσιακών καθηκόντων του έν-
στολου προσωπικού. Κάθε άλλο! Λόγω της ιδι-
αιτερότητας του επαγγέλματος της/του Αστυνο-
μικού, στεκόμαστε με αγάπη και αφοσίωση δί-
πλα στη συναδέλφισσα και στο συνάδελφο, των
οποίων η καθημερινότητα έχει επιβαρυνθεί δυ-
σανάλογα από προβλήματα που αφορούν την
υιοθεσία, την αναδοχή, την αναπηρία, την οικο-
γένεια.

Ως ισότιμοι πολίτες αυτής της χώρας που
απολαμβάνουν την, συνταγματικά κατοχυρωμέ-
νη, προστασία της μητρότητας και της οικογέ-
νειας, θεωρούμε δεδομένη την ευαισθησία σας,
ώστε, και ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη,
να υιοθετήσετε τις προτάσεις μας και να προ-
ωθήσετε τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις».
Η Νέα Αστυνομία το παραθέτει αυτούσιο:

Κύριε Υπουργέ,
Η Γραμματεία Γυναικών της Πανελλήνιας

Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, με την
παρούσα, επιθυμεί να σας καταστήσει γνώστη
της κοινωνικής ανισότητας που υφίσταται το έν-
στολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας σε
εργασιακά θέματα, σε σχέση, τόσο με το προ-
σωπικό του υπόλοιπου Δημόσιου Τομέα, όσο και
με το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου μας. 

Συγκεκριμένα, σας παραθέτουμε αυτούσιες τις
κάτωθι διατάξεις, που αφορούν εφαρμογές νό-
μων και διευκρινήσεις νόμων για το προσωπικό
του Δημοσίου Τομέα, και παρακαλούμε για την
εναρμόνισή τους στο αστυνομικό προσωπικό: 

1. Εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν.
4440/2016, όπως αυτή διαμορφώθηκε και
ισχύει με το άρθρο 76 του Ν. 4590/2019.

Η παρ. 8 του άρθρου 53 του ν. 3528/2007
(Α’ 26) και η παρ. 8 του άρθρου 60 του ν.
3584/2007 (Α’ 143) αντικαθίστανται ως εξής:

«8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δι-
καιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4)
εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος
σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για
τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι η ως άνω
άδεια ανέρχεται σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες για
κάθε ημερολογιακό έτος και για τους υπαλλή-
λους που είναι πολύτεκνοι σε δέκα (10) εργάσι-
μες ημέρες. Για τους υπαλλήλους που είναι μο-
νογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε οκτώ (8)
εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος».

2. Εφαρμογή του Ν. 4590/2019 “Ενδυνά-
μωση ΑΣΕΠ - Ενίσχυση και αναβάθμιση της
Δημόσιας Διοίκησης”. Άρθρο 34 Τροποποίηση
των άρθρων 52 και 53 του ν. 3528/2007
(Α’ 26) και 59 και 60 του ν. 3584/2007 (Α’
143).

1. Στο άρθρο 53 του ν. 3528/2007 προστί-
θεται παράγραφος 9 ως εξής:

«9. Σε υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, κα-
θώς και σε υπαλλήλους που γίνονται ανάδοχοι

γονείς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
10 και 11 του ν. 4538/2018 (Α’ 85) πέραν των
διευκολύνσεων της παραγράφου 2 του παρόν-
τος άρθρου, χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών
με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμή-
νου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιο-
θεσίας ή της αναδοχής αντίστοιχα, εφόσον το
υιοθετημένο ή το αναδεχόμενο τέκνο είναι ηλι-
κίας έως έξι (6) ετών. Ένας μήνας από την άδεια
αυτή μπορεί να καλύπτει απουσία του υπαλλήλου
κατά το προ της υιοθεσίας ή της αναδοχής διά-
στημα. Στους γονείς που αποκτούν τέκνο με τη
διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, κατά το
άρθρο 1464 Α.Κ., πέραν των διευκολύνσεων
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, χο-
ρηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις απο-
δοχές αμέσως μετά τη γέννηση του τέκνου».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου
53 του ν. 3528/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοι-
νή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες
τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει
χρήση των διευκολύνσεων του παρόντος άρ-
θρου, εκτός αν με τη δήλωση αυτή καθορίσουν
χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει
χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα
χρονικά όρια της προηγούμενης παραγράφου».

3. Στο άρθρο 60 του ν. 3584/2007 προστί-
θεται παράγραφος 9 ως εξής:

«9. Σε υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, κα-
θώς και σε υπαλλήλους που γίνονται ανάδοχοι
γονείς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
10 και 11 του ν. 4538/2018 (Α’ 85) πέραν των
διευκολύνσεων της παραγράφου 2 του παρόν-
τος άρθρου, χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών
με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμή-
νου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιο-
θεσίας ή της αναδοχής αντίστοιχα, εφόσον το
υιοθετημένο ή το αναδεχόμενο τέκνο είναι ηλι-
κίας έως έξι (6) ετών. Ένας μήνας από την άδεια
αυτή μπορεί να καλύπτει απουσία του υπαλλήλου
κατά το προ της υιοθεσίας ή της αναδοχής διά-
στημα. Στους γονείς που αποκτούν τέκνο με τη
διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, κατά το
άρθρο 1464 Α.Κ., πέραν των διευκολύνσεων
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, χο-
ρηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις απο-
δοχές αμέσως μετά τη γέννηση του τέκνου».

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου
60 του ν. 3584/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοι-
νή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες
τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει
χρήση των διευκολύνσεων του παρόντος άρ-
θρου, εκτός αν με τη δήλωση αυτή καθορίσουν
χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει
χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα
χρονικά όρια της προηγούμενης παραγράφου».

5. Η παρ. 4 του άρθρου 52 του ν.
3528/2007 και η παρ. 4 του άρθρου 59 του ν.
3584/2007 καταργούνται.

3. Εναρμόνιση και εφαρμογή της υπ’ αριθμ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/100/10431 από 03-04-2019
Διευκρινιστικής Εγκυκλίου του Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

1. Χορήγηση τρίμηνης άδειας ανατροφής

τέκνου με πλήρεις αποδοχές στην
περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου)
τέκνου και άνω.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύ-
τερου εδαφίου της παρ. 1 του άρ-
θρου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα
(ν. 3528/2007), όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου
26 του ν.4305/2014, «Διάστημα
τριών (3) μηνών της άδειας άνευ
αποδοχών για ανατροφή τέκνου χο-
ρηγείται με πλήρεις αποδοχές στην
περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) τέκνου και
άνω».

Λαμβάνοντας υπόψη σχετική παρέμβαση του
Συνηγόρου του Πολίτη (σχετικό το αριθ.
240779/13470/2018/26.3.2018 έγγραφο
του Συνηγόρου του Πολίτη) αλλά και το γεγονός
ότι στην ως άνω διάταξη δεν υπάρχει ρητή πρό-
βλεψη ότι το τρίμηνο λόγω γέννησης τρίτου
(3ου) παιδιού και άνω χορηγείται άπαξ στη στα-
διοδρομία του υπαλλήλου (μόνο για το τρίτο τέ-
κνο), όπως είχε διευκρινιστεί με την αριθ. ΔΙ-
ΔΑΔ/Φ.51/590/οικ. 14346/29.5.2008 εγ-
κύκλιο της Υπηρεσίας μας, διευκρινίζεται εκ νέ-
ου ότι στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου)
τέκνου και άνω, η τρίμηνη άδεια με αποδοχές
χορηγείται αυτοτελώς για κάθε τέκνο ξεχωριστά
(δηλαδή τρείς μήνες για το τρίτο παιδί, τρείς μή-
νες για το τέταρτο παιδί κλπ.) και όχι άπαξ.

Κατόπιν τούτου ανακαλείται η αριθ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ. 14346/29.5.2008 εγ-
κύκλιος της Υπηρεσίας μας κατά το μέρος που
με την παρούσα εγκύκλιο δίνονται νέες οδηγίες
για την εφαρμογή της διάταξης του δεύτερου
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 53 του Υπαλ-
ληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει.

2. Χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών για
ανατροφή τέκνου – 4 μήνες πραγματική δη-
μόσια υπηρεσία.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 51 του
Υ.Κ., όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της
παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011, επι-
τρέπεται η χορήγηση στους υπαλλήλους άδειας
άνευ αποδοχών συνολικής διάρκειας έως πέντε
(5) έτη, ύστερα από αίτησή τους και γνώμη υπη-
ρεσιακού συμβουλίου, για σοβαρούς ιδιωτικούς
λόγους. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 53
του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), η
ανωτέρω άδεια άνευ αποδοχών χορηγείται υπο-
χρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβου-
λίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλι-
κίας έως και έξι (6) ετών.

Ακόμη, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου
50 του ν. 4075/2012, με τον οποίον ενσωμα-
τώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία
2010/18/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι
διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται και στο δη-
μόσιο τομέα, η γονική άδεια ανατροφής, που εί-
ναι άνευ αποδοχών, χορηγείται εγγράφως για
περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 52 του
ως άνω νόμου ο χρόνος απουσίας των εργαζο-
μένων από την εργασία τους λόγω γονικής
άδειας του άρθρου 50 του ως άνω νόμου, λο-
γίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για
τον υπολογισμό των αποδοχών τους, τη χορή-

γηση της ετήσιας κανονικής άδειας απουσίας
και του επιδόματος αδείας, την επαγγελματική
εξέλιξη, καθώς και για τον υπολογισμό της απο-
ζημίωσης σε περίπτωση απόλυσής τους. Ακόμη,
σύμφωνα με το άρθρο 54 του ως άνω νόμου
«1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου
καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που
ρυθμίζει δυσμενέστερα τα θέματα του παρόν-
τος… 2. Δεν θίγονται με τον παρόντα νόμο ει-
δικές διατάξεις … που ρυθμίζουν ευνοϊκότερα
θέματα γονικής άδειας ανατροφής παιδιών».

Επισημαίνεται ότι σκοπός του ν. 4075/2012
ήταν η ενσωμάτωση διατάξεων της Οδηγίας
2010/18/ΕΕ, σχετικά με την εφαρμογή της
αναθεωρημένης συμφωνίας πλαισίου για τη γο-
νική άδεια, ως προς τις ελάχιστες απαιτήσεις
της, προκειμένου να συμπληρωθεί και να επι-
καιροποιηθεί η ισχύουσα νομοθεσία για τα θέ-
ματα της εναρμόνισης της επαγγελματικής και
οικογενειακής ζωής, στα σημεία που αυτή υπο-
λείπεται των απαιτήσεων της Οδηγίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σε ό, τι
αφορά την αναγνώριση του χρόνου της αδείας
άνευ αποδοχών για την ανατροφή τέκνου ως
πραγματικής υπηρεσίας, επαναλαμβάνεται η πά-
για άποψη της Υπηρεσίας μας ότι ο χρόνος
απουσίας των υπαλλήλων από την εργασία τους
λόγω γονικής άδειας αναγνωρίζεται ως χρόνος
πραγματικής υπηρεσίας μόνο ως προς τους τέσ-
σερις μήνες, ήτοι την προβλεπόμενη ελάχιστη
διάρκεια της γονικής άδειας άνευ αποδοχών,
σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις του άρθρου
50 του ν. 4075/2012.

Σε ό, τι αφορά τη διάρκεια της ως άνω αδείας,
με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν.
4075/2012 προσδιορίζεται η ελάχιστη διάρκεια
γονικής άδειας άνευ αποδοχών (τέσσερις μήνες),
την οποία πρέπει να προβλέπει η εθνική νομο-
θεσία. Εφαρμοστέα, ως προς τη διάρκεια της
άδειας άνευ αποδοχών, τυγχάνει η ισχύουσα ευ-
νοϊκότερη διάταξη του Υπαλληλικού Κώδικα, η
οποία ορίζει σε πέντε έτη τη μέγιστη διάρκεια της

Οι προτάσεις της Γραμματείας Γυναικών 
για εργασιακή ισότητα και δικαιοσύνη

Η Γραμματεία Γυναικών δεν διεκδικεί άδειες και απαλλαγές 
με απώτερο σκοπό την αποφυγή άσκησης των υπηρεσιακών καθηκόντων του ένστολου προσωπικού 
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άδειας άνευ αποδοχών, συμπεριλαμβανομένης
και εκείνης που λαμβάνεται για την ανατροφή τέ-
κνου, χωρίς να προσδιορίζει την ελάχιστη διάρ-
κεια της αιτούμενης από τον υπάλληλο αδείας.

3. Χορήγηση ειδικής άδειας και μειωμένου
ωραρίου λόγω αναπηρίας

Αυτοτελές δικαίωμα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50

παρ. 2 και 3 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 149 του ν.4483/2017: «2. Υπάλλη-
λοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που
πάσχει από νόσημα το οποίο απαιτεί τακτικές
μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοση-
λείας δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως
είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο. Με
προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται τα νο-
σήματα του προηγούμενου εδαφίου. 3. Η άδεια
της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται και
σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα που πάσχουν
από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down,
καθώς επίσης και σε υπαλλήλους με τέκνα που
πάσχουν από Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή
(Δ.Α.Δ.) εφόσον αυτά είναι ανήλικα ή είναι ενή-
λικα αλλά δεν εργάζονται.». Επιπλέον δε με την
αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14.5.2007
εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας σχετικά με την
εφαρμογή της ως άνω διάταξης διευκρινίστηκε
ότι σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι δι-
καιούχοι της εν λόγω άδειας τότε αυτή χορηγεί-
ται στον ένα εξ αυτών με κοινή τους δήλωση
στις υπηρεσίες τους.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4
και 5 του άρθρου 16 του ν. 2527/1997, όπως
αντικαταστάθηκαν με την παρ. 8 του άρθρου 30
του ν. 3731/2008 και το άρθρο 27 του ν.
4305/2014: «4. Η μείωση του ωραρίου εργα-
σίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 193/1988
(Α΄ 84), προκειμένου για τακτικούς υπαλλήλους
και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του Δη-
μοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που έχουν παι-
διά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία
σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 15 ετών
που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλι-
νοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας
50% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 80% και
άνω τον οποίο συντηρεί, γίνεται χωρίς ανάλογη
περικοπή των αποδοχών τους. Το ποσοστό ανα-
πηρίας βεβαιούται σύμφωνα με τα προβλεπόμε-
να από τις ισχύουσες διατάξεις. 5. Η κατά την
προηγούμενη παράγραφο μείωση του ωραρίου
ισχύει και για τους τυφλούς ή παραπληγικούς-
τετραπληγικούς, τους νεφροπαθείς τελικού στα-
δίου, καθώς και τους έχοντες αναπηρία 67% και
άνω υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και
Ο.Τ.Α. Ειδικώς για τους τυφλούς τηλεφωνητές
η μείωση του ωραρίου εργασίας ορίζεται σε δύο
(2) ώρες την ημέρα».

Σύμφωνα δε με την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/
14395/2-6-2009 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας
α) όταν ο υπάλληλος-γονιός και το παιδί αυτού
έχουν αναπηρία 67% και άνω, ο υπάλληλος δεν
δικαιούται σωρευτικά τη διευκόλυνση της ως
άνω διάταξης και β) σε περίπτωση που και οι
δύο γονείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι τη διευκό-
λυνση δικαιούται μόνο ο ένας γονέας.

Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τα αιτή-
ματα των δικαιούχων υπαλλήλων, αλλά και το
γεγονός ότι από τις εν λόγω διατάξεις δεν προ-
κύπτει ρητά περιορισμός για σωρευτική χορή-
γηση της άδειας ή του μειωμένου ωραρίου δι-
ευκρινίζεται εκ νέου ότι η ειδική άδεια με απο-
δοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το

χρόνο των παρ. 2 και 3 του άρθρου 50 του Υ.Κ.,
καθώς και η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά
μία (1) ώρα την ημέρα σύμφωνα με τις παρ. 4
και 5 του άρθρου 16 του ν. 2527/1997, όπως
ισχύουν, αποτελούν αυτοτελή δικαιώματα του
γονέα – υπαλλήλου για κάθε μέλος της οικογέ-
νειας που πληροί τις προϋποθέσεις των σχετι-
κών διατάξεων.

Κατόπιν των ανωτέρω, ανακαλούνται οι αριθ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14.5.2007 και
ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/14395/02.06.2009 εγκύκλιοι
της Υπηρεσίας μας, κατά το μέρος που με την
παρούσα εγκύκλιο δίνονται νέες οδηγίες για την
εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων.

4. Χορήγηση μειωμένου ωραρίου σε υπαλ-
λήλους γονείς ενήλικων τέκνων με αναπηρία.

Σε συνέχεια της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/92/
οικ.24248/21.07.2017 διευκρινιστικής εγκυ-
κλίου της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: Ψ6ΦΨ465ΧΘΨ-
Ν4Μ), αναφορικά με την χορήγηση μειωμένου
ωραρίου σε υπαλλήλους γονείς τέκνων με ανα-
πηρία και κατόπιν σχετικής παρέμβασης του Συ-
νηγόρου του Πολίτη (σχετικό το αριθ.
243497/38439/2018/5-9-2018 έγγραφο
του Συνηγόρου του Πολίτη), σας γνωρίζουμε τα
εξής:

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 16 του
ν. 2527/1997, όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 27 του ν. 4305/2014: «4. Η μείωση του
ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ.
193/1988 (Α΄ 84), προκειμένου για τακτικούς
υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρό-
νου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που
έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική
αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως
15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη
ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό
αναπηρίας 50% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία
80% και άνω τον οποίο συντηρεί, γίνεται χωρίς
ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους. Το πο-
σοστό αναπηρίας βεβαιούται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις…».

Ειδικότερα, το δικαίωμα χορήγησης μειωμέ-
νου ωραρίου δυνάμει των ως άνω διατάξεων
αφορά:
α) υπαλλήλους που έχουν τέκνα με πνευματική,

ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό
67% και άνω,

β) υπαλλήλους που έχουν τέκνα ηλικίας έως 15
ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη
ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό
αναπηρίας 50% και άνω.
Επισημαίνεται ότι από τις προαναφερόμενες

διατάξεις και τις προϋποθέσεις που τίθενται σε
αυτές δεν προκύπτει σαφής περιορισμός του δι-
καιώματος, ο οποίος να σχετίζεται με την ηλικία
του τέκνου, με εξαίρεση την ως άνω β’ περίπτω-
ση, ούτε με το αν το τέκνο συνοικεί με τον
υπάλληλο γονέα, εργάζεται ή αυτοσυντηρείται,
είναι φοιτητής, ή έχει δική του οικογένεια. Συ-
νεπώς, ελλείψει σαφούς νομοθετικού ερείσμα-
τος για περαιτέρω περιορισμούς του ως άνω δι-
καιώματος, πέραν των ρητώς προβλεπόμενων,
και ιδίως λόγω της ρητής αναφοράς σε ηλικιακό
περιορισμό στην περ. β’, η χορήγηση της διευ-
κόλυνσης του μειωμένου ωραρίου είναι δυνατή,
εφόσον το τέκνο πληροί τις προϋποθέσεις της
παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 2527/1997,
όπως ισχύουν, ανεξαρτήτως αν αυτό εργάζεται
ή αυτοσυντηρείται ή είναι φοιτητής ή έχει δική
του οικογένεια και με μόνο ηλικιακό περιορισμό
την περίπτωση β’ που αφορά στα τέκνα που πά-
σχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρ-
τώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50%
και άνω.

Συνεδρίασε στις 30 Ιουνίου 2020, το ΔΣ
με αντικείμενο την ενημέρωση των μελών
του, ωστόσο, κυρίαρχο ζήτημα αποτελού-

σε εκείνες τις ημέρες η προώθηση στη Βουλή
του σχεδίου νόμου για τις «Δημόσιες υπαίθριες
συναθροίσεις και άλλες διατάξεις», το οποίο
προκαλούσε ήδη αντιδράσεις και ως Ομοσπον-
δία οφείλαμε να έχουμε σαφή τοποθέτηση.

«Ουδείς αρνείται τη νομοθετική ευθυγράμ-
μιση με τις επιταγές του ελληνικού συντάγμα-
τος για το αναφαίρετο δικαίωμα του «συνέρ-
χεσθαι» και της «διενέργειας δημοσίων συνα-
θροίσεων», όμως, οι διατάξεις του προτεινό-
μενου σχεδίου νόμου πάσχουν σε κάποια ση-
μεία. Αν και επιχειρείται εκσυγχρονισμός της
νομοθεσίας, αποτελεί δημοκρατική πρόκληση
η αναγωγή της αστυνομίας σε ρόλο ρυθμιστή
των δικαιωμάτων και της βούλησης των πο-
λιτών, θεωρώντας τον μεν διαδηλωτή, οιωνεί
«ύποπτο», τον δε «αστυνόμο», άλλοτε «παι-
δαγωγό» και «επιτηρητή» και άλλοτε «ρα-
βδούχο» και «πραιτωριανό» για την επιβολή
της «τάξης», ανάλογα με την τροπή των πραγ-
μάτων και τα εκάστοτε διακυβεύματα, σε πε-
ρίπτωση αναζήτησης πειθαρχικών ευθυνών
είτε δικαστικών διενέξεων με τους διοργανω-
τές. Επιπλέον, η μη ρύθμιση πολλών θεμάτων,
π.χ. του μείζονος ζητήματος της οπλοχρησίας,
των επιθέσεων εναντίον αστυνομικών κ.λπ. -
και η παραπομπή τους στην έκδοση προεδρι-
κού διατάγματος, θα δημιουργήσει περαιτέρω
σύγχυση και ανασφάλεια στο αστυνομικό
προσωπικό, αλλά και στην κοινωνία» ανακοί-
νωσε η Ομοσπονδία.

Στην αναλυτική παρουσίαση των πεπραγμέ-
νων στο διαρρεύσαν από την προηγούμενη
συνεδρίαση, διάστημα, προέβη ειδικότερα ο
Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας κ.
Γιώργος ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ, λόγω δικαιολογη-
μένης απουσίας του Προέδρου κ. Γρηγόρη
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ.

Όπως τόνισε ο Γραμματέας, το συνδικαλι-
στικό μας κίνημα στάθηκε στο ύψος των πε-
ριστάσεων από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε
η υγειονομική κρίση στη χώρα μας, και δεν
έχει εφησυχάσει όλο αυτό το διάστημα, ζη-
τώντας ξανά τη λήψη πρόσθετων μέτρων
όπου εντοπίζονται ελλείψεις, παραλείψεις και
αστοχίες, με στόχο την προστασία του αστυ-
νομικού προσωπικού βάσει των σχετικών
υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Στο πλαίσιο αυτό η Ομοσπονδία συναντή-
θηκε και με τον αρμόδιο Υπουργό Τουρισμού
και εξασφαλίστηκε η ένταξη του αστυνομικού
προσωπικού στο πρόγραμμα κοινωνικού του-
ρισμού, οπότε έχει ανοίξει η σχετική πλατφόρ-
μα και οι ενδιαφερόμενοι δύνανται με βάση
οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια να συμ-
μετάσχουν, ως ελάχιστη αναγνώριση της προ-
σφοράς της Ελληνικής Αστυνομίας στην αν-
τιμετώπιση της πανδημίας.

Ξεχωριστής σημασίας αυτό το διάστημα
ήταν επίσης η καθιερωμένη απότιση φόρου τι-
μής στον αδικοχαμένο συνάδελφό μας Νε-
κτάριο Σάββα, όπου φέτος, τόσο με την πα-
ρουσία του δημάρχου Αθηναίων κ. Κώστα
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, κατά την τελετή του τρισα-

γίου όσο και με την απόφαση, στη συνέχεια,
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθη-
ναίων, να μετονομασθεί η οδός Λάμπρου
Πορφύρα σε Νεκταρίου Σάββα, ικανοποιήθηκε
ένα πάγιο αίτημά μας. Στείλαμε για άλλη μια
φορά μήνυμα καταδίκης της βίας και της τρο-
μοκρατίας ενώ τιμήσαμε, επίσης, τη μνήμη
των αδικοχαμένων συναδέλφων μας Γεωργί-
ου ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ και Γεωργίου ΒΑΣΙ-
ΛΑΚΗ, απαιτώντας από την πολιτεία να ανα-
γνωρίσει εμπράκτως την επικινδυνότητα του
λειτουργήματος του αστυνομικού.

Με αφορμή την πρόταση υπηρεσιακών πα-
ραγόντων για την αλλαγή του κανονισμού
στρατωνισμού των Δοκίμων, καταγγείλαμε την
απόπειρα στρατιωτικοποίησης της εκπαίδευ-
σης των αστυνομικών και ζητήσαμε την ανάγ-
κη μέτρων για την κοινωνικοποίηση της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας. Τονίσαμε ότι πρόκειται
για αναχρονιστική απόφαση που δεν έχει κα-
μία σχέση με το αίτημά μας για βελτίωση και
εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης με βάση τις
πραγματικές απαιτήσεις της κοινωνίας ώστε ο
αστυνομικός να ανταποκρίνεται στα καθήκον-
τά του εξοπλισμένος με γνώσεις και δοκιμα-
σμένος στις δεξιότητες και τις ικανότητές του.

Στη συνέχεια, ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών
κ. Βασίλης ΠΑΝΤΑΖΗΣ προέβη σε ανασκό-
πηση των οικονομικού χαρακτήρα παρεμβά-
σεων της Ομοσπονδίας. Ειδικότερα, ενημέρω-
σε το ΔΣ για τις:

Παρεμβάσεις μας αναφορικά με την αντι-
στοίχιση των μεριδίων του ΜΤΣ με τα μισθο-
λογικά κλιμάκια, χωρίς μειώσεις σε μερίσματα
και ΒΟΕΑ, ενόψει νομοθετικής ρύθμισης του
θέματος, δεδομένου ότι στο παρελθόν αποπει-
ράθηκε η ψήφιση σχετικής διάταξης που δεν
εξασφάλιζε τα δικαιώματα των μερισματούχων.
Τονίσαμε ότι παρακολουθούμε τη διαδικασία
και προειδοποιήσαμε να μην αποτολμήσουν
νέες αλχημείες στο όνομα της εξοικονόμησης
πόρων, εις βάρος των συναδέλφων μας.

Συναντήσεις και τις παρεμβάσεις μας στη
διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), αναφορικά
με τις ανησυχίες που προκάλεσαν στο σύνολο
του αστυνομικού προσωπικού οι διατάξεις της
παρ. 2γ του άρθρου 42 του ν.4670/2020
(Α-43) περί ασφάλισης στο πρώην Τ.Π.Δ.Υ. ή
διακοπής αυτής. Αποσπάσαμε τη δέσμευσή
της ότι η εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων
θα γίνει έτσι ώστε να μην θιγούν τα συμφέ-
ροντα των ενδιαφερομένων λόγω των στενών
χρονικών ορίων που προβλέπονται και ότι η
προθεσμία των έξι (6) μηνών που ορίζουν οι
πρόσφατες διατάξεις, θα ενεργοποιείται κατό-
πιν απάντησης της αρμόδιας Υπηρεσίας του
e-ΕΦΚΑ (σχετική ανακοίνωσή μας Αρ. Πρωτ.:
509/7/11γ).

Η Κυβέρνηση, τέλος, οφείλει να αποδείξει
με το νομοθετικό της έργο, εμπράκτως, ότι
ανταποκρίνεται στο καθολικό αίτημα του συν-
δικαλιστικού μας κινήματος για αναγνώριση
της προσφοράς και του έργου των Ελλήνων
Αστυνομικών όλο αυτό το διάστημα των πολ-
λαπλών προκλήσεων της μεταναστευτικής και
υγειονομικής κρίσης.

Αναγνωρίστε εμπράκτως
την προσφορά των

Ελλήνων Αστυνομικών



ΑΘΗΝΑ

Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι-
στράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ ενημέ-
ρωσε η Ομοσπονδία μας για τις καταγγελίες

της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών
αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στα
Αστυνομικά Τμήματα της Δ.Α. Αθηνών.

«Όπως ξεκάθαρα προκύπτει και από το θέμα του
παρόντος εγγράφου μας, η Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αθηνών, επανέρχεται στο μείζον πρό-
βλημα της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού στις
Υπηρεσίες των Αστυνομικών Τμημάτων της Διεύ-
θυνσης Αστυνομίας Αθηνών, για να σας ενημερώ-
σει ότι η κατάσταση είναι πλέον δραματική και
απαιτούνται άμεσες αποφάσεις από τη δική σας
πλευρά, προκειμένου να αποκατασταθεί η εύρυθμη
λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας και παράλ-
ληλα, να διασφαλιστούν τα εργασιακά δικαιώματα
των συναδέλφων μας.

Η δραματική έκκληση του μεγαλύτερου σωματεί-
ου της χώρας «Αν οι ιθύνοντες θεωρούν ότι τα
Αστυνομικά Τμήματα λειτουργούν χωρίς αντικείμε-
νο, ας πάρουν τη γενναία απόφαση να τα κλείσουν»,
αντανακλά στο μέγεθος του προβλήματος που δεν
μπορεί πλέον να κρύβεται κάτω από το χαλί, ούτε με
εξαγγελίες περί αναδιάρθρωσης, όπως συνέβη πα-
λαιότερα, ούτε με την έκδοση ανεφάρμοστων δια-
ταγών και σχεδίων αστυνόμευσης, σήμερα.

Πρωταρχικό μέλημά μας είναι η προστασία των
δικαιωμάτων των αστυνομικών σε όλα τα επίπεδα
και γι’ αυτό στεκόμαστε δίπλα σε κάθε δίκαιο αί-
τημά τους, όπως εν προκειμένω αναφέρεται στο
επισυναπτόμενο έγγραφο, με την αυτοδίκαιη χρήση
του δικαιώματος των ημερησίων αναπαύσεων και

την εφαρμογή
του κανονισμού
εργασίας αυ-
τών. Σας ενημε-
ρώνουμε δε
επιπροσθέτως,
ότι θα σταθούμε
αρωγοί στις
όποιες αποφά-
σεις ληφθούν εκ
μέρους του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του σωματείου μας το προ-
σεχές διάστημα, αφού ως μόνη λύση για την αντι-
μετώπιση των προβλημάτων, προβάλλει πλέον ο
δρόμος του αγώνα».

Τα θέματα αυτά τέθηκαν εξάλλου και στη συνάν-
τηση του σωματείου με τον ίδιο τον κ. Αρχηγό αρχές
Ιουλίου 2020, οπότε και συζητήθηκαν διεξοδικά τα
προβλήματα των συναδέλφων σε όλες τις αστυνο-
μικές υπηρεσίες με την επισήμανση ότι το σωματείο
δεν προτίθεται να αναλάβει ευθύνες άλλων.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών,
επίσης, με ανακοίνωσή της καταγγέλλει τα όσα
θλιβερά συνέβησαν στις 9 Ιουλίου 2020, στο κέν-
τρο της Αθήνας. «Θλιβόμαστε ειλικρινά που 46
χρόνια μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας,
παραμένουμε ακόμα ως Κοινωνία όμηροι θλιβερών
αλλά δυναμικών μειοψηφιών. Και πως να μην πα-
ραμένουμε άλλωστε, όταν η καταστροφική τους
δράση και οι δολοφονικές επιθέσεις εναντίον των
συναδέλφων μας, δεν καταγγέλλονται ξεκάθαρα
και επί της ουσίας από ορισμένα κομμάτια του πο-
λιτικού μας συστήματος, αλλά προτείνουν την αν-

τιμετώπισή τους
με … ευχολόγια
και αοριστολο-
γίες. Ακούσαμε
και διαβάσαμε
από χθες τα όσα
με ευλάβεια
επαναλαμβά-
νονται, εδώ και
δεκαετίες, ότι
δηλαδή η Αστυ-

νομία είχε ως σκοπό τη διάλυση μιας ειρηνικής
διαδήλωσης, ότι έκανε αλόγιστη χρήση δακρυγό-
νων και ότι δεν είναι ικανή να συλλάβει και να
απομονώσει όλα αυτά τα στοιχεία. Οι απαντήσεις,
κατά τη γνώμη μας, θα έπρεπε να δοθούν απευ-
θείας από την Ηγεσία. Παρ’ όλα αυτά με γνώμονα
την προστασία των συναδέλφων μας, απευθύνουμε
τα κάτωθι ερωτήματα προς όλους:

• Είδε ή δεν είδε όλη η Ελλάδα κουκουλοφόρους
να εκσφενδονίζουν δεκάδες βόμβες μολότοφ, με
ανθρωποκτόνο πρόθεση εναντίον αστυνομικών;

• Κατά τη γνώμη ορισμένων οι αστυνομικές δυ-
νάμεις με ποιον τρόπο θα έπρεπε να απαντήσουν
στις επιθέσεις αυτές;

• Με ποιον τρόπο μπορούν οι αστυνομικοί να
απομονώσουν και να συλλάβουν τους κουκουλο-
φόρους όταν οι τελευταίοι για να αποφύγουν τη
σύλληψη, παρεισφρέουν σε άλλα μπλοκ διαδηλώ-
σεων, χωρίς να πλήξουν ειρηνικούς διαδηλωτές;
Μήπως αυτός είναι ο στόχος όσων κάνουν αυτή
την κριτική;

Τις απαντήσεις τις γνωρίζουμε όλοι. Όλα τα υπό-

λοιπα είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Όπως άλλωστε
ήταν και οι πρόσφατες δηλώσεις Βουλευτού περί
κουκουλοφόρων αστυνομικών, οι οποίοι διαλύουν
τις διαδηλώσεις.

Στο σημείο αυτό, θέλουμε να σταθούμε στα όσα
απίστευτα βλέπουν το φως της δημοσιότητας από
χθες το βράδυ και αφορούν περιστατικό, στο οποίο
Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος μάλιστα υπηρετεί
στα γραφεία κοινοβουλευτικού κόμματος, παρενέ-
βη για να απελευθερώσει κρατούμενο τον οποίο
λίγη ώρα πριν οι συνάδελφοί μας είχαν συλλάβει.
Αν το περιστατικό αυτό ισχύει, απαιτούμε επίσημη
ενημέρωση από την Ηγεσία του Σώματος για το τι
ακριβώς συνέβη, τι ενέργειες προτίθεται να κάνει
και θέλουμε να δούμε αν τα αντανακλαστικά θα εί-
ναι τόσο γρήγορα όσο σε περιπτώσεις καταγγελιών
περί αστυνομικής βίας, όπου συνήθως οι συνάδελ-
φοί μας είχαν «τηλεδικαστεί» και «καταδικαστεί»
πριν καν γίνει η δίκη.

Δεν θέλουμε να πιστέψουμε και δεν χωρά στο
μυαλό μας ότι υπάρχουν αστυνομικοί, οι οποίοι εί-
ναι ανάμεσά μας και λειτουργούν ως πέμπτη φά-
λαγγα σκοτεινών συμφερόντων».

Τέλος, με άλλη ανακοίνωσή της, σημειώνει ότι
«μόνο αποτροπιασμό προκαλούν οι δηλώσεις της
Βουλευτή του ΜέΡΑ25 κας Αδαμοπούλου Αγγε-
λικής (σχετ. βίντεο στο 9:10 λεπτό), η οποία από
το βήμα της Βουλής των Ελλήνων δήλωσε ότι «οι
μπαχαλάκηδες είναι γνωστοί και στην Ελληνική
Αστυνομία, συχνά είναι τα ίδια τα αστυνομικά όρ-
γανα, τα οποία ως κουκουλοφόροι θα ρίξουν μια
μολότοφ για να διαλύσουν τη διαδήλωση»!

Τεράστια έλλειψη προσωπικού στα Αστυνομικά Τμήματα της Δ.Α. Αθηνών
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«Τι θέλουν ορισμένοι από εμάς; Να προστατεύουμε τους πολίτες ή τους μπαχαλάκηδες; Ας το πούνε επώνυμα…»  
τονίζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Τα σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της
Δ.Α. Ζακύνθου τέθηκαν υπόψη του υπουρ-
γού Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη ΧΡΥ-

ΣΟΧΟΪΔΗ.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου,

με έγγραφό της, αποτυπώνει την αρνητική κατά-
σταση που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια

στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ζακύνθου, εξαιτίας
συγκεκριμένων αποφάσεων της διοίκησης, προ-
σβλέπει δε στη δική του καθοριστική παρέμβαση,
προκειμένου να υπάρξει αλλαγή σελίδας.

Από τις λεπτομερείς αναφορές, τόσο σε συμπτώ-
ματα κακής διοίκησης, όσο και στις συνεχιζόμενες
ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού, συνάγεται το

συμπέρασμα ότι η πραγματικότητα απέχει από την
ωραιοποιημένη εικόνα των επισήμων αναφορών
και των στατιστικών στοιχείων για την εγκληματι-
κότητα στο νησί και το αίσθημα ασφαλείας των κα-
τοίκων.

Επειδή το σωματείο μας εκφράζει πραγματικά
την αγωνία των συναδέλφων μας και επειδή επι-

δίωξη όλων μας είναι η βελτίωση της κατάστασης,
με σεβασμό στα δικαιώματα του αστυνομικού προ-
σωπικού, τα οποία καταστρατηγούνται σκανδαλω-
δώς, παρακαλούμε όπως δεχθείτε το αίτημά μας
για άμεση συνάντηση με εκπροσώπους του σωμα-
τείου, με στόχο την πληρέστερη ενημέρωσή σας επί
όλων αυτών των ζητημάτων.

Συμπτώματα κακής διοίκησης καταγγέλλει το σωματείο στη Ζάκυνθο

ΒΕΡΟΙΑ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε η Τακτική Γενική Συ-
νέλευση της Ένωσης Αστυνο-

μικών Υπαλλήλων Νομού Ημαθίας στη
Βέροια όπου, παρουσία του προέδρου
της Π.Ο.ΑΣ.Υ., κ. Γρηγόρη Γερακαρά-
κου, τιμήθηκαν οι οικογένειες δύο συ-
ναδέλφων που έφυγαν από τη ζωή.

Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την
παρουσία τους, ο Αντιπρόεδρος επί των
Οικονομικών θεμάτων της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ.
Βασίλειος Πανταζής, ο Βουλευτής Ημα-
θίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Αναστά-
σιος Μπαρτζώκας, ο Βουλευτής Ημα-
θίας και αναπληρωτής Γενικός Γραμμα-
τέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας κ.
Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο Διευθυντής
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας
Α/Δ΄ κ. Διονύσιος Κούγκας, ο εκπρό-
σωπος του Δήμου Βέροιας Αντιδήμαρ-

χος Τεχνικών κ. Αλέξανδρος Τσαχου-
ρίδης, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών
ενώσεων και άλλοι προσκεκλημένοι.

Ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ., κ. Γρη-
γόριος Γερακαράκος, ενημέρωσε τα μέ-
λη για όλα τα θεσμικά ζητήματα που
απασχολούν τον κλάδο, ενώ ο αντιπρό-
εδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Βασίλειος Παν-
ταζής αναφέρθηκε στο θέμα του νέου
βαθμολογίου που σχεδιάζεται να ισχύσει
στην ΕΛ.ΑΣ.

«Με απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης
απονεμηθήκαν τιμητικές πλακέτες στις
συζύγους δύο εν ενεργεία θανόντων
συναδέρφων μας, καθώς επίσης και στο
μέλος μας κ. Κωνσταντίνο Χριστοδου-
λίδη για την ανιδιοτελή προσφορά του
στην Ένωσή μας. Οφείλουμε να ευχα-
ριστήσουμε τον Υφυπουργό Οικονομι-
κών και Βουλευτή Ημαθίας κ. Απόστολο

Βεσυρόπουλο ο οποίος συνέβαλε τα
μέγιστα στην διαδικασία ανέγερσης νέ-
ου Αστυνομικού Μεγάρου Ημαθίας,
αφού μόλις πρόσφατα, όπως ενημέρω-
σε το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης ο
Πρόεδρος της Ε.Α.Υ.Ν.Η. κ. Απόστολος
Μούρτης, πιστώθηκε το κονδύλιο στο
Υπουργείο Πολιτισμού για τις σωστικές
- ανασκαφικές έρευνες και τις πρώτες
ημέρες του Σεπτέμβρη ξεκινούν οι ερ-

γασίες.
Τέλος, να ευχαριστήσουμε τον Πρό-

εδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόριο Γερα-
καράκο, ο οποίος με την συμμετοχή του
στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης
της Ένωσης μας συνέβαλε ουσιαστικά
στην ενημέρωση των μελών μας για όλα
τα τρέχοντα θέματα που μας απασχο-
λούν», καταλήγει η ανακοίνωση του
σωματείου.

Τιμήθηκαν οι οικογένειες δύο συναδέλφων που έφυγαν από τη ζωή
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Στην Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πο-
λιτικής, κα Σοφία ΝΙΚΟΛΑΟΥ απευθύνθηκε η
Ομοσπονδία μας με βάση το έγγραφο της

Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας με θέμα
τις μεταγωγές κρατουμένων από το Κατάστημα
Κράτησης Πατρών προς τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα.

«Οφείλουμε ως συνδικαλιστικό κίνημα να επα-
νέλθουμε και να σας θυμίσουμε την υποχρέωση
που έχει αναλάβει η Πολιτεία αναφορικά με το ανω-
τέρω θέμα και την εξεύρεση οριστικής λύσης, ώστε
να απαλλαγεί η Ελληνική Αστυνομία από ένα ακόμη
πάρεργο που μας ταλανίζει διαχρονικά, καίτοι το
νομοθετικό πλαίσιο είναι σαφές περί αυτού του έρ-
γου, το οποίο δυστυχώς με συνεχείς και αδιανόητες
παρατάσεις συνεχίζει να υφίσταται και να μας ανα-
τίθεται, εις βάρος του βασικού μας έργου που δεν
είναι άλλο από την παροχή υπηρεσιών αστυνόμευ-
σης υψηλού επιπέδου προς τους Έλληνες Πολίτες.

Ειδικότερα, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αχαΐας, εξειδικεύει για πολλοστή φορά το μείζον
αυτό θέμα ενόψει της προαναγγελθείσας πρόσλη-
ψης σωφρονιστικών υπαλλήλων και υπαλλήλων
εξωτερικής φρουράς για τα κέντρα κράτησης ανά
την επικράτεια, με την προνόηση εκ μέρους της
Φυσικής και Πολιτικής μας Ηγεσίας περί διάθεσης
και εκπαίδευσης ενός σημαντικού αριθμού εξ' αυ-
τών στον τομέα των μεταγωγών, όπως ρητά έως
σήμερα έχετε δεσμευθεί και μάλιστα δημόσια, τόσο
εσείς όσο και ο κ. Υπουργός Προστασίας του Πο-
λίτη στις κατ’ ιδίαν επαφές με το προεδρείο της
Πρωτοβάθμιας Οργάνωσής μας.

Αναμένουμε, λοιπόν, σύντομα απτά αποτελέσμα-
τα, δείχνοντας έτσι το έμπρακτο ενδιαφέρον και
την καλή προαίρεση της πολιτείας, με την ευχή να
μην αποτελέσουν οι δεσμεύσεις σας μια ακόμη
προσπάθεια πολιτικής τακτικής, αλλά πραγματικού

και ουσιαστικού ενδιαφέροντος περί του δικαίου
και νομίμου αιτήματος μας».

Επίσης, το σωματείο, συναντήθηκε στην Πάτρα
με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσο-
χοΐδη Μιχαήλ και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυ-
νομίας Αντιστράτηγο κ. Καραμαλάκη Μιχαήλ
στους οποίους τέθηκε το σύνολο του διεκδικητικού
του πλαισίου (νέο Αστυνομικό Μέγαρο Πατρών –
Κτιριακό, ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό, ανανέω-
ση εξοπλισμού και οχημάτων – Εκπαίδευση, σύ-
στημα μακρόχρονης μίσθωσης (leasing), άμεση
διακοπή των μεταγωγών ασθενών κρατουμένων
(τακτικές & έκτακτες) από το Κατάστημα Κράτησης
Πάτρας προς νοσηλευτικά ιδρύματα από το Τμήμα
Μεταγωγών και Δικαστηρίων Πατρών, απαλλαγή
από τα πάρεργα, ίδρυση Αστυνομικού Ιατρείου
στην Πάτρα κ.λπ.

Τέλος, στις 19 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε

συνάντηση του Προέδρου κ. Χαράλαμπου Τσίτσι-
κα, και του Γενικού Γραμματέα της Ένωσης κ. Γε-
ώργιου Μπαλάση, με τον Βουλευτή Αχαΐας της Νέ-
ας Δημοκρατίας κ. Ανδρέα Κατσανιώτη με σκοπό
την συνεχή και ουσιαστική ανάδειξη των προβλη-
μάτων που απασχολούν τους Αστυνομικούς της
Αχαΐας.

Παρέμβαση στη Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Νομού Λέσβου, με έγγρα-
φό της αναφέρεται στα σχέδια

αστυνόμευσης που εφαρμόζονται λόγω
των προληπτικών μέτρων αναχαίτισης
της πανδημίας στη χώρα μας, επιση-

μαίνοντας ότι εκδίδονται νέες διαταγές
για την εφαρμογή τους, χωρίς να λαμ-
βάνονται υπόψη τα δικαιώματα του
αστυνομικού προσωπικού, όσον αφο-
ρά τη χορήγηση ημερησίων αναπαύσε-
ων, τη λήψη προβλεπόμενης θερινής

αδείας κλπ.
Η Ομοσπονδία μας απευθύνθηκε στο

Αρχηγείο, τονίζοντας ότι «επειδή πρώ-
τιστο καθήκον της διοίκησης πρέπει να
είναι και ο σεβασμός των δικαιωμάτων
των συναδέλφων μας ώστε να λει-

τουργεί η Ελληνική Αστυνομία σύμφω-
να με τους νόμους και τους προβλεπό-
μενους από τους κανονισμούς κανό-
νες, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη
σας τα διαλαμβανόμενα στο έγγραφο
του σωματείου μας και επανεξετάσετε

τα σχέδια αστυνόμευσης σε μια περιο-
χή που κυριολεκτικά υποφέρει από το
βάρος των μεταναστευτικών ροών και
των συνακόλουθων προβλημάτων τό-
σο σε υπηρεσιακό όσο και σε τοπικό
επίπεδο».

Καταστρατήγηση δικαιωμάτων αστυνομικού προσωπικού 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Αντιπροσωπεία μελών του Δ.Σ της Ένωσης
Αστυνομικών Υπάλληλων Ιωαννίνων πραγ-
ματοποίησε συνάντηση με τον Υφυπουργό

Προστασίας του Πολίτη, κ. Ελευθέριο Οικονόμου
παρουσία του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
κ. Κωνσταντίνου Τσουβάλα, του Γενικού Επιθεω-
ρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγου
κ. Κωνσταντίνου Σκούμα, του Γενικού Περιφερει-
ακού Αστυνομικού Διευθυντή Ηπείρου Ταξίαρχου κ.
Κωνσταντίνου Δούβαλη και του Διευθυντή Αστυ-
νομίας Ιωαννίνων κ. Βασίλειου Μουσελίμη. 

Κατά την συνάντηση η οποία διεξήχθη σε θετικό
από τις δυο πλευρές κλίμα, όπως ανακοίνωσε το
σωματείο, μεταφέρθηκε ο έντονος προβληματισμός
των συναδέλφων μας, καθώς ένα σχεδόν έτος από
την ανάληψη των καθηκόντων της νέας κυβέρνη-
σης, δυστυχώς δεν έχει υλοποιηθεί καμία προεκλο-

γική δέσμευση για το Αστυνομικό Προσωπικό, το
οποίο με υψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγγελμα-
τισμού, τόσο στην επιχείρηση του Έβρου, όσο και
με το ζήτημα αντιμετώπισης της πανδημίας, ανέδειξε
το κύρος του σώματος που υπηρετούμε.

Τονίστηκε η ανάγκη άμεσης δρομολόγησης και
επίλυσης των ζητημάτων που η Ομοσπονδία μας έχει
αναλυτικά επισημάνει τόσο προς την πολιτική, όσο
και προς την φυσική ηγεσία του σώματος, όπως η
θεσμοθέτηση της επικινδυνότητας της εργασίας μας,
η θέσπιση ενός νέου και δίκαιου μισθολογίου το
οποίο θα διορθώνει τις αδικίες του υπάρχοντος αλλά
και επιμέρους ζητήματα όπως αυτό της συνυπηρέ-
τησης Αστυνομικών με συζύγους εκπαιδευτικούς.

Σε τοπικό επίπεδο αναδείχθηκαν ζητήματα που
αφορούν τα μέτρα προστασίας των συναδέλφων
μας από τον Κορωνοϊό στα σημεία εισόδου-εξό-

δου της χώρας μας, η επικινδυνότητα που ανακύ-
πτει από μεταγωγές επικίνδυνων ποινικών κρατου-
μένων λόγω της μη παραλαβής τους από τα Κατα-
στήματα Κράτησης καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης
με σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και μέσα.

Ο κ. Υφυπουργός από την πλευρά του, λαμβά-

νοντας υπόψη όσα τεκμηριωμένα και διεξοδικά του
επισημάνθηκαν, τόνισε πως στα πλαίσια των δυ-
νατοτήτων και αρμοδιοτήτων του και σε συνεργα-
σία με το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό μας όρ-
γανο την Π.Ο.ΑΣ.Υ., θα καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για την εξεύρεση λύσεων.

Συνάντηση της Ε.Α.Υ.Ι. με τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Δεσμεύσεις της Γ.Α.Δ.Α. για τα αιτήματα της  Ένωσης Πειραιά

ΗΈνωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά,
στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για συ-
ναντήσεις με Υπηρεσιακούς παράγοντες και

την ανάδειξη - επίλυση ζητημάτων που απασχο-
λούν το προσωπικό και τις Υπηρεσίες του Πειραιά,
συναντήθηκε στις 15-07-2020, με τον Γενικό
Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής Υποστράτηγο κ.
ΓΙΑΝΝΙΝΑ Γεώργιο.

Μεταφέραμε στον κ. Υποστράτηγο την αγωνία
και τα προβλήματα μείζονος σημασίας που αντιμε-
τωπίζουν και χρήζουν άμεσης επίλυσης των συνα-
δέλφων μας, και του επιδόθηκε σχετικό συνημμένο
υπόμνημα (Υπ. Αριθμ. 060/15-7-2020).

Ο κ. Υποστράτηγος έδειξε να γνωρίζει και να αν-
τιλαμβάνεται πλήρως τα περισσότερα προβλήματα
που καταθέσαμε με το υπόμνημα και αναφέραμε

δια ζώσης. Στεκούμενος αρωγός, δεσμεύτηκε όσο
είναι εφικτό και στα πλαίσια των δυνατοτήτων του
να προσπαθήσει να ενισχύσει τις υπηρεσίες που
εδρεύουν στα γεωγραφικά όρια της Δ/νσης Αστυν.
Πειραιά, ικανοποιώντας το σύνολο των αιτημάτων
για μετάθεση προς τις υπηρεσίες του Πειραιά, στο
προσεχές συμβούλιο μεταθέσεων.

Συγχρόνως προκειμένου να σταματήσει το φαι-
νόμενο, οι διαταγές από το Τμήμα επιχειρήσεων της
Γ.Α.Δ.Α. προς τις υφιστάμενες Υπηρεσίες, για μέτρα
τάξης σε διάφορες εκδηλώσεις, συναθροίσεις ακό-
μη και για ενίσχυση άλλων Υπηρεσιών, όπως για
παράδειγμα η καθημερινή διαταγή για διάθεση
προσωπικού στη Διεύθυνση Μεταγωγών, να απο-
στέλλεται τελευταία στιγμή, ακόμη και μετά τις
15:00 ώρα της προηγούμενης ημέρας για την επό-

μενη, δεσμεύθηκε να εκδίδεται εβδομαδιαία διαταγή
για την ενίσχυση της Διεύθυνσης Μεταγωγών έτσι
ώστε να μπορούν οι Υπηρεσίες να ανταπεξέλθουν
στα καθήκοντά τους αλλά και να μην καταστρατη-
γούνται τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων.

Η Ένωσή μας θα παρακολουθεί στενά και θα
βρίσκεται σε εγρήγορση και διαρκή ετοιμότητα, πα-
ρακολουθώντας συνεχώς όλες τις εξελίξεις, την
υλοποίηση των δεσμεύσεων συνεχίζοντας τις επα-
φές και συναντήσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες
και μη, μέχρι την τελική δικαίωση και όσο την δυ-
νατόν περισσότερο εξάλειψη των προβλημάτων».

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά, επί-
σης, επανήλθε στο θέμα της στέγασης των Υπηρε-
σιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά, δεδο-
μένου ότι παραμένει σε εκκρεμότητα από τότε που

τέθηκε ζήτημα ελέγχου της στατικότητας του κτι-
ρίου που στεγάζει σήμερα τη Διεύθυνση Αστυνο-
μίας Πειραιά, στο κέντρο της πόλεως (Ηρώων Πο-
λυτεχνείου 37). «Επειδή οι υπηρεσιακές ενέργειες
για την εξεύρεση λύσης, δεν έχουν τελεσφορήσει,
το σωματείο μας προβαίνει στην κατάθεση συγκε-
κριμένων προτάσεων, τις οποίες σας παρακαλούμε
να εξετάσετε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθόσον
αυτές πηγάζουν από την αναγκαιότητα τόσο της
διασφάλισης των συνθηκών εργασίας του αστυ-
νομικού προσωπικού και των πολιτών-επισκεπτών
των αστυνομικών υπηρεσιών, όσο και της χρηστής
αξιοποίησης των διαθεσίμων οικονομικών του δη-
μοσίου», σημειώνει σε σχετικό έγγραφό της προς
το Αρχηγείο η Ομοσπονδία μας, ενισχύοντας τις
ενέργειες του σωματείου.
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Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μι-
χάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ ενημέρωσε η Ομοσπον-
δία μας για την πρόταση της Ένωσης Αστυ-

νομικών Λάρισας αναφορικά με τη χορήγηση
εφοδίων και υλικοτεχνικού εξοπλισμού στο αστυ-
νομικό προσωπικό.

«Η προσφάτως εξαγγελία σας περί χορήγησης
μέσων και εφοδίων στο αστυνομικό προσωπικό, με
τη διασφάλιση ενός σημαντικού προς τούτο χρη-
ματικού ποσού, ιδίως για μέσα που άπτονται της
ένδυσης και υπόδησης των συναδέλφων μας, θα
πρέπει να επισπευθεί, με δεδομένο ότι βρισκόμαστε
εν μέσω πανδημίας, όπου ως γνωστόν οι συνά-
δελφοί μας αποτελούν την αιχμή του δόρατος μαζί

με το σύνολο των υγειονομικών λειτουργών της
Χώρας που καλούνται να αντιμετωπίσουν αυτή και
να εφαρμόσουν τα μέτρα που υπαγορεύει το υγει-
ονομικό πρωτόκολλο. Το άρθρο 19 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου μάλιστα, προβλέπει ει-
δική αποζημίωση στους υπαλλήλους του Ε.Κ.Α.Β.
για ανάλογο εξοπλισμό, κάτι που δεν ισχύει για τα
στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας με ό,τι αυτό συ-
νεπάγεται για την υγειονομική τους θωράκιση.

«Κύριε Υπουργέ.  Παρακαλούμε όπως αξιολογη-
θεί η επισυναπτόμενη πρόταση της Ένωσης Αστυ-
νομικών Λάρισας και στο μέτρο του εφικτού τύχει
θετικής έκβασης, διότι προέχει η εργασιακή μας δια-
σφάλιση στον τομέα όχι μόνο της επικινδυνότητας

αλλά και της ανθυγιεινότητας, που εκ της φύσεως
της αποστολής μας είμαστε εκτεθειμένοι, δίχως αυτό
να αποτελεί άλλοθι και θέσφατο αλλά προβληματι-
σμό για την ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών
που θα μας θωρακίσουν περαιτέρω», σημειώνει η
Ομοσπονδία με την παρέμβασή της. Εξάλλου, αντι-
κείμενο παρέμβασής μας προς το Αρχηγείο, υπήρξε
και το έγγραφο του σωματείου με θέμα τις «Αμοι-
βαίες Μεταθέσεις Αστυνομικού Προσωπικού»:

«Κύριε Αρχηγέ.  Η διαδικασία των προβλεπόμε-
νων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ΠΔ.
75/2016, αναφορικά με τις αμοιβαίες μεταθέσεις
του αστυνομικού προσωπικού, δεν θα πρέπει να
αναστέλλεται ούτε να παύει να υφίσταται για οιον-

δήποτε λόγο, τουναντίον μάλιστα θα πρέπει να πα-
ραμένει ενεργή ιδίως στην ισχύουσα επετηρίδα,
ανεξαρτήτως κενών οργανικών θέσεων στις κατά
τόπους Διευθύνσεις Αστυνομίας της Χώρας.

Επιβάλλεται λοιπόν και κατά τον τρέχον έτος 2020,
μετά και από την πλήρωση του πίνακα μεταθέσεων
τακτικών και έκτακτων, να υφίστανται οι λόγοι αυτοί
και να γεννάται το δικαίωμα υποβολής της αίτησης
αμοιβαίας μετάθεσης στο τόπο συμφερόντων, ανε-
ξαρτήτως των προαναφερόμενων λόγων, ώστε η επε-
τηρίδα να παραμένει ενήμερη προς αποφυγή μελλον-
τικών στρεβλώσεων που κατά το πρόσφατο παρελθόν
απασχόλησαν σύσσωμη την αστυνομική οικογένεια
και το συνδικαλιστικό μας κίνημα».

Γιατί εξαιρέθηκαν οι αστυνομικοί από την ειδική αποζημίωση 
των υπαλλήλων του Ε.Κ.Α.Β.;

Ακατανόητη η σπατάλη δημοσίου
χρήματος για αποσπάσεις αστυνομικών

ΤΡΙΚΑΛΑ

Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυ-
νομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ
ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ ενημέρωσε η

Ομοσπονδία με αφορμή τις καταγγελίες
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Τρικάλων για τις μετακινήσεις - απο-
σπάσεις αστυνομικού προσωπικού στην
Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων.

«Κύριε Αρχηγέ, όπως καταγγέλλεται
με το υπ’ αριθμ. 898/2020 από
16/07/2020 επισυναπτόμενο έγγρα-
φο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλή-

λων Τρικάλων, τείνει να παγιωθεί μια
κατάσταση στην οικεία Διεύθυνση
Αστυνομίας, με χαρακτηριστικά απα-
ξίωσης του αστυνομικού προσωπικού,
καταχρηστικής άσκησης διοικητικών
αποφάσεων, παράβασης των κειμένων
διατάξεων και εν γένει αυθαιρεσιών
που αγγίζουν τα όρια της εκδίκησης.

Όλα αυτά σε έναν οργανισμό που
κύριο μέλημα του θα πρέπει να είναι η
απρόσκοπτη λειτουργία του, η αξιοκρα-
τία, η ενσυνείδητη πειθαρχία και η δια-

χείριση του ανθρώπινου δυναμικού,
που κάθε άλλο ισχύουν όχι μόνο στην
προαναφερόμενη Διεύθυνση Αστυνο-
μίας, αλλά και σε πλήθος άλλων ανά
την επικράτεια όπως καταγγέλλεται συ-
χνά και για τις οποίες καταγγελίες η
Ομοσπονδία μας σας έχει αποστείλει
πληθώρα σχετικών εγγράφων.

Δυστυχώς, αυτό που διαπιστώνει το
συνδικαλιστικό μας κίνημα είναι η παν-
τελής έλλειψη διαχείρισης του έμψυχου
δυναμικού, κάκιστες και ελλιπείς διοι-

κήσεις, αλαζονεία και απαξίωση της
επίμοχθης καθημερινής προσφοράς
των χαμηλόβαθμων συναδέλφων μας,
όπου έως και σήμερα παραμένουν
απλές διαπιστώσεις από την πλευρά του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας,
δίχως να υπάρχει βούληση ουσιαστικής
παρέμβασης και θεραπείας των κακώς
κειμένων.

Κύριε Αρχηγέ,
Ευελπιστούμε έστω και τώρα, πως η

θεσμική σας παρέμβαση θα είναι κατα-

λυτική και θα αποτελέσει την απαρχή
μιας νέας αντίληψης, σύγχρονης και
εποικοδομητικής προς όφελος όλων
των ένστολων λειτουργών του Κράτους
αλλά και της κοινωνίας των πολιτών.
Αναμένουμε απτά αποτελέσματα και όχι
άλλη ολιγωρία».

Εξάλλου το σωματείο κάλεσε τους
πολίτες με ανακοίνωσή του να μην δέ-
χονται άκριτα φήμες και διαδόσεις με
αφορμή τον τραγικό θάνατο 16χρονης
στην περιοχή Προφήτη Ηλία Τρικάλων.

Καταγγελία για καταχρηστική άσκησης διοικητικών αποφάσεων 

ΛΕΥΚΑΔΑ

Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντι-
στράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ ενημέ-
ρωσε η Ομοσπονδία μας με βάση τις καταγ-

γελίες της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λευ-
κάδας για τη λειτουργία των Υπηρεσιών της Δ.Α.
Λευκάδας.

Το σωματείο σημειώνει ότι γίνεται καθημερινά
δέκτης έντονων παραπόνων από τα μέλη του για τη
λειτουργία συγκεκριμένων Υπηρεσιών της Δ.Α.
Λευκάδας, κατά τρόπο που δεν συνάδει με την ορ-
θή διοίκηση και τη διασφάλιση των εργασιακών
τους δικαιωμάτων.

Δυστυχώς, όπως καταγγέλλει το σωματείο, οι ερ-
γάζονται αστυνομικοί δεν απολαμβάνουν των δι-
καιούμενων ημερησίων αναπαύσεων καθώς έχει
διαμορφωθεί, ιδίως τους θερινούς μήνες, ένα μό-
νιμο καθεστώς αυθαιρεσίας εξαιτίας της συνεχιζό-
μενης χρόνιας αποδυνάμωσης και υποστελέχωσης
της αστυνομίας του νησιού.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συνέχιση
της εφαρμογής του μέτρου ΠΕΡΣΕΑΣ από αστυνο-

μικούς που υπηρετούν σε άλλες ομάδες αστυνό-
μευσης είτε είναι επιφορτισμένοι με άλλες σοβαρές
αρμοδιότητες κ.λπ., με αποτέλεσμα να αποδιοργα-
νώνεται η λειτουργία της Δ.Α. Λευκάδας εις βάρος
του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών, αλλά και
των ίδιων των αστυνομικών που νιώθουν πολλές
φορές ανασφαλείς και ακάλυπτοι.

Παρακαλούμε, να εξετάσετε τα διαλαμβανόμενα
στο έγγραφο του σωματείου μας και να μεριμνήσετε
για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της
Δ.Α. Λευκάδας ως μια ουσιαστική ενέργεια από την
πλευρά σας, σε μια περίοδο κατά την οποία το συν-
δικαλιστικό μας κίνημα αναμένει από την Ηγεσία το
έμπρακτο ενδιαφέρον της για σειρά ζητημάτων που
το απασχολούν και το ωθούν σε διαρκείς παρεμ-
βάσεις και αγωνιστικές ενέργειες».

Να σημειώσουμε τέλος ότι η Ένωση συνεχίζει τη
μάχη για τη δημιουργία νέου κτηρίου στέγασης της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκάδας μέσω συναν-
τήσεων με βουλευτές και τοπικούς φορείς, αλλά και
με τον ίδιο τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μόνιμο καθεστώς αυθαιρεσίας 

Εκτακτες μεταθέσεις για τον Α΄ Σταθμό
Τροχαίας Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης
ζητά η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων

Χανίων και η Ομοσπονδία μας απευθύνθηκε τό-
σο στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μι-
χαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ όσο και στον Αρχηγό της
Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ
ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ καθώς το σωματείο επανήλθε
«στο μείζον ζήτημα της πρόληψης των τροχαίων
ατυχημάτων στην Κρήτη και στην εκπεφρασμένη
βούληση της Κυβέρνησης να δράσει αποτελε-
σματικά για τον περιορισμό αυτής της μάστιγας
μέσω και των Υπηρεσιών της Τροχαίας.

Στο πλαίσιο αυτό είχε προτείνει και πετύχει την
ίδρυση του Α΄ Σταθμού Τροχαίας Βόρειου Οδι-
κού Άξονα Κρήτης, η οποία ωστόσο εξακολου-
θεί να είναι προβληματική λόγω της μη επαρ-
κούς και μόνιμης στελέχωσής του.

Το σωματείο μας ειδικότερα σημειώνει ότι εί-

ναι πολυέξοδη η διαδικασία των αποσπάσεων
αστυνομικών, αντί της μόνιμης επίλυσης του
προβλήματος όπως προβλέπεται, μέσω έκτα-
κτων μεταθέσεων συναδέλφων από άλλες Διευ-
θύνσεις της Χώρας. Σε μια εποχή που και το τε-
λευταίο ευρώ είναι χρήσιμο για την κάλυψη άλ-
λων αναγκών (π.χ. για αγορά υλικοτεχνικού
εξοπλισμού), είναι ακατανόητη η σπατάλη δη-
μοσίου χρήματος για αποσπάσεις αστυνομικών,
ενώ το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί και
με τις έκτακτες μεταθέσεις (άρθρο 17 παρ. 1
εδάφ. β΄του Π.Δ. 100/2003).

Παρακαλούμε να εξετάσετε το εμπεριστατω-
μένο αυτό αίτημα και να μεριμνήσετε για την
επίλυσή του ώστε να εμπεδωθεί το αίσθημα δι-
καίου μεταξύ των συναδέλφων μας και να μην
υπάρχουν σκιές στη λειτουργία της Ελληνικής
Αστυνομίας» καταλήγει το έγγραφό μας προς
την Ηγεσία.

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

Προστατευτικά μέσα για τη Διμοιρία Υποστήριξης Δ.Α. Θεσπρωτίας 

Προστατευτικά μέσα για τη Διμοιρία Υποστή-
ριξης Δ.Α. Θεσπρωτίας ζήτησε εγγράφως
από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ η Ομο-
σπονδία μας με βάση τα όσα αναφέρει η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσπρωτίας:

«Η Ελληνική Αστυνομία έχει αναλάβει το τελευ-

ταίο διάστημα την εθνική αποστολή της οχύρωσης
της χώρας από τις ύπουλες προκλήσεις της γείτο-
νος χώρας, να επιδιώκει την, με κάθε τρόπο, ει-
σβολή αλλοδαπών στην επικράτειά μας.

Ειδικότερα, για τη θωράκιση των συνόρων βρί-
σκεται σε εξέλιξη συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέ-
διο που βασίζεται στην 24ωρη δράση ειδικών

αστυνομικών δυνάμεων κατά μήκος των χερσαίων
συνόρων στον Έβρο, όπου απασχολούνται και συ-
νάδελφοί μας – μέλη της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Θεσπρωτίας και οι οποίοι διαμαρτύ-
ρονται για την έλλειψη στοιχειωδών μέτρων προ-
στασίας τους από τις επιθέσεις και τους κινδύνους
της φύσεως της αποστολής τους.

Στο επισυναπτόμενο δε έγγραφό της, η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσπρωτίας αναφέρει
αναλυτικά τα ατομικά μέσα προστασίας τα οποία η
Υπηρεσία οφείλει άμεσα να τους χορηγήσει. Πα-
ρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες», σημειώνει
η Π.Ο.ΑΣ.Υ.
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Πανδημική κρίση σε εξέλιξη και η
χώρα μας καλείται να λάβει τα κα-
τάλληλα μέτρα αποτελεσματικής

πρόληψης προκειμένου να προστατέψει
το υπέρτατο αγαθό της δημόσιας υγείας.

Μέτρα που αφορούν στον περιορισμό
των μετακινήσεων, τη λειτουργία ποικί-
λων επιχειρήσεων και οργανισμών με
σκοπό να παρεμποδιστεί δραστικά η εξά-
πλωση του COVID-19. Μέτρα που καλεί-
ται η Ελληνική Αστυνομία να παρακολου-
θεί και να ελέγχει την τήρησή τους. Με
έναρξη λοιπόν, την 12η Μαρτίου 2020 η
ΕΛ.ΑΣ. καλείται να αναλάβει αυτό το δύ-
σκολο έργο προκειμένου να συνδράμει
ενεργά για άλλη μια φορά στην διασφά-
λιση της προστασίας του πολίτη από την
συγκεκριμένη πανδημική κρίση. Έργο το
οποίο υλοποιείται πρωτογενώς και απαι-
τεί την άμεση προσαρμογή του Σώματος
στα νέα δεδομένα τα οποία τυγχάνουν
πρωτοφανή για το σύνολο της κοινωνίας.
Πόσο έτοιμη λοιπόν, ήταν η Ελληνική
Αστυνομία για τη διαχείριση και την υλο-
ποίηση ενός τέτοιου έργου; Πόσο εύκολη
ήταν η προσαρμογή στη νέα κανονικό-
τητα; Μια συνοπτική παρουσίαση της κα-
τάστασης κρίνεται χρήσιμη προκειμένου
να γίνει κατανοητή η άμεση κινητοποίηση
της αστυνομικής δράσης.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ –
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Με έναρξη την 12η Μαρτίου 2020 το
σύνολο της ελληνική κοινωνίας καλείται
να βιώσει μια νέα κανονικότητα. Μια κα-
νονικότητα την οποία η Ελληνική Αστυ-
νομία οφείλει να την κάνει καθημερινό-
τητα και να προσαρμοστεί σε αυτή προ-
κειμένου να παρακολουθεί αποτελεσμα-
τικά την ορθή εφαρμογή και τήρηση των
μέτρων κατά της διασποράς του νέου
κορωναιού. Άμεσα ενεργοποιείται ο
Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσε-
ων και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας αναλαμβάνει τον γενικό
συντονισμό των δράσεων για την αντιμε-
τώπιση του ιού. Επί του παρόντος τέθη-
καν σε λειτουργία δύο (2) κέντρα επιχει-
ρήσεων, ένα εξ αυτών στη Γενική Αστυ-
νομική Διεύθυνση Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.), στο
2ο όροφο, το οποίο θα λειτουργεί ως
«κέντρο ιχνηλάτισης» στελεχωμένο με
περισσότερους από 150 ειδικούς ανα-
κριτικούς υπαλλήλους, ενώ το δεύτερο

κέντρο εδρεύει στο Ενιαίο Κέντρο Πυρο-
σβεστικής στο Χαλάνδρι, ως «Κέντρο
Ενημέρωσης». 

Στο αμέσως επόμενο στάδιο επιχειρη-
σιακού σχεδιασμού με υπηρεσίες πρώτης
γραμμής την Τροχαία, τα περιπολικά
οχήματα της Αμέσου Δράσεως, την Ομά-
δα «Ζ» και ΔΙ.ΑΣ. ξεκινάει η διενέργεια
ελέγχων σε όλη την επικράτεια για την
διαπίστωση παραβίασης των μέτρων
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
του κορωνoϊού. 

Στο πλαίσιο του ανωτέρω σκοπού βε-
βαιώθηκαν παραβάσεις και επιβλήθηκαν
ισόποσα διοικητικά πρόστιμα των 150
ευρώ σε όλο τον ελλαδικό χώρο για μη
χρήση προστατευτικής μάσκας και μη τή-
ρηση της ελάχιστης απόστασης των 2
μέτρων. Ίδια γραμμή τηρήθηκε αναφο-
ρικά με τις μη προβλεπόμενες μετακινή-
σεις εκτός νομού του τόπου κατοικίας,
όπως και για τη λειτουργία επιχειρήσεων,
παρά τη σχετική απαγόρευση. Όπως
αναφέρεται και στο από 15 Μαΐου 2020
Δελτίο τύπου του Αρχηγείου της Ελληνι-
κής Αστυνομίας, για το χρονικό διάστημα
από 12 Μαρτίου 2020 (έναρξη του μέ-
τρου) έως και την 15η Μαΐου 2020 σε
όλη την επικράτεια βεβαιώθηκαν 621
παραβάσεις και πραγματοποιήθηκαν 607
συλλήψεις ατόμων. Η ένταση των διε-
νεργηθέντων ελέγχων διατηρείται έως
και σήμερα αμείωτη με σκοπό τη δια-
σφάλιση της δημόσιας υγείας και πάντα
σύμφωνα με όσα ορίζονται από το σχε-
τικό νομοθετικό πλαίσιο.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛ.ΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Παρά την ύφεση της εγκληματικότητας
σε κυμαινόμενο ποσοστό ύψους 35% -
40% κατά το χρονικό διάστημα του κλει-
σίματος της ελληνικής αγοράς και της
εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων με-
τακίνησης, η επαναλειτουργία της αγοράς
με το άνοιγμα των επιχειρήσεων δημιούρ-
γησε πνεύμα ανησυχίας στα στελέχη της
Ελληνικής Αστυνομίας για την επανεμφά-
νιση κακοποιών. Προκειμένου λοιπόν, να
παρεμποδιστεί δραστικά τυχόν ρηξικέλευ-
θη άνοδος των εγκληματικών δεικτών,
δόθηκαν από τους αρμόδιους επικεφαλείς
της Ελληνικής Αστυνομίας σαφείς οδηγίες
στο σύνολο των αστυνομικών τμημάτων
της Ελλάδας με σκοπό να δημιουργηθούν
σε επίπεδο προληπτικό ειδικά σχέδια αν-
τιμετώπισης ενδεχόμενης έξαρσης εγκλη-
μάτων με έμφαση στη διάπραξη ληστειών. 

Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός «τμημα-
τοποίησε» την Αττική σε 5 τομείς προκει-
μένου να χαρτογραφηθούν τα ανοιχτά
καταστήματα ανά περιοχή και ώρα λει-
τουργίας καθώς και να αξιολογηθούν οι
κλήσεις των πολιτών με σκοπό την άμεση
ανταπόκριση των αστυνομικών. Συγκε-
κριμένα, ανά οκτάωρο αστυνομικής βάρ-
διας πραγματοποιήθηκαν 15 εποχούμε-
νες περιπολίες από τις ομάδες «Ζ»,
ΔΙ.ΑΣ., «Δράση», περιπολικά και ΟΠΚΕ. 

Περαιτέρω, ο σχεδιασμός περιλάμβανε
και πεζές περιπολίες προκειμένου να
αποτραπούν δράσεις αρπαγής τσαντών
πεζών πολιτών καθώς και συναφών αν-
τικειμένων («πορτοφολάδες»). Για αυτό
το λόγο 20 πεζές περιπολίες κινούνταν
επί κομβικών σημείων στο κέντρο πόλε-
ως, 10 τουλάχιστον αστυνομικοί με πο-
λιτική περιβολή κινούνταν στα μέσα μα-
ζικής μεταφοράς προς αναζήτηση, εντο-
πισμό και σύλληψη δραστών «πορτοφο-
λάδων» και 30 αστυνομικοί βρίσκονταν
σε καίρια σημεία εμπορικού ενδιαφέρον-
τος της Αθήνας.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Πρέπει αδιαφιλονίκητα σε αυτό το ση-
μείο να τονισθεί πως βήμα προς βήμα σε
όλη την ανωτέρω δράση ο ρόλος της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας ήταν καθαρά προ-
στατευτικός και καθόλου τιμωρητικός ή
εισπρακτικός. Ειδικότερα, στην περίπτωση
των συγκεντρώσεων στις πλατείες ο ρό-
λος της Ελληνικής Αστυνομίας ήταν κα-
θαρά κατευναστικός και μη κατασταλτι-
κός, γεγονός που απέδειξε τον επαγγελ-
ματισμό, την αποφασιστικότητα, την
υπευθυνότητα και κυρίως το πνεύμα συμ-
παράστασης και συνεργασίας με τους πο-
λίτες. Ίδια κατεύθυνση τηρήθηκε και κατά
τη διάρκεια αποδυνάμωσης των μέτρων
κατά της διασποράς του ιού, στάση η
οποία αποδεικνύει το περιεχόμενο της
αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας, το
οποίο δεν είναι άλλο από την προστασία
και την ασφάλεια των πολιτών. Σε καμία
περίπτωση η Ελληνική Αστυνομία δεν
αστυνόμευσε τις δραστηριότητες των πο-
λιτών ενώ μόνος στόχος της ήταν, όπως
και πάντα είναι, η πρόληψη και η κατα-
στολή εγκληματικών πράξεων και επί της
συγκεκριμένης περίπτωσης, η ανάδειξη
της αξίας του συνεργατικού κλίματος με
τους πολίτες και της ατομικής ευθύνης
καθενός μας. Και για το λόγο αυτό η λει-
τουργία και η συνεργασία της Ελληνικής

Αστυνομίας ήταν καθαρά συμβουλευτική
και υποστηρικτική με γνώμονα την προ-
άσπιση της υγείας έναντι του συγκεκρι-
μένου κινδύνου. 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
– «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ»

Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε πως ένεκα
των συγκεκριμένων αυξημένων υπηρε-
σιακών αναγκών, τα στελέχη της Ελληνι-
κής Αστυνομίας τέθηκαν σε μια ευάλωτη
θέση με αντίπαλο την αυξημένη μεταδο-
τικότητα της νέας πανδημίας. Κρίθηκε
απαραίτητη η άμεση λήψη μέτρων προ-
κειμένου να θωρακιστεί η υγεία του
αστυνομικού προσωπικού, λαμβάνοντας
υπόψη τις δαιδαλώδεις και υπεράνθρω-
πες προσπάθειες που καταβάλλει καθη-
μερινά για την πάταξη πάσης φύσεως
μορφή εγκληματικότητας. Το εξαιρετικά
επείγον του χαρακτήρα της συγκεκριμέ-
νης κατάστασης επέβαλλε στον αστυνο-
μικό μια νέα κανονικότητα και καθημερι-
νότητα στην οποία, πέραν της εκτέλεσης
των καθηκόντων του, έπρεπε άμεσα να
αφομοιωθεί και να διατηρήσει τις ισορ-
ροπίες σε πλαίσιο κοινωνικό, ψυχολογι-
κό, ηθικό μα και ενδοοικογενειακό.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στο φάσμα αυτής της παγκόσμιας παν-

δημικής κρίσης με το οποίο ήρθε αντιμέ-
τωπη όλη η ανθρωπότητα, η περίπτωση
της Ελλάδας αναφορικά με τη λήψη μέ-
τρων προστασίας της δημόσιας υγείας
στάθηκε άξια, αποτελεσματική και λει-
τουργικά ικανή να προστατέψει και να
προφυλάξει την Ελληνίδα και τον Έλληνα
πολίτη από αυτή τη πρωτόγνωρη κατά-
σταση. Η Ελληνική Αστυνομία για άλλη
μια φορά απέδειξε το ρόλο και τη δράση
της, στεκόμενη πέραν του δέοντος στο
ύψος των συγκεκριμένων περιστάσεων
και λειτουργώντας αποκλειστικά με γνώ-
μονα την προάσπιση του δημόσιου συμ-
φέροντος. Οι αστυνομικοί εκπλήρωσαν
το καθήκον τους στο έπακρον παραγκω-
νίζοντας τις επιπτώσεις που μπορεί να εί-
χε μια τέτοια πραγματικότητα για την
υγεία των ιδίων και των οικογενειών αυ-
τών, τη ψυχολογική και κοινωνική τους
ισορροπία. Λειτούργησαν, όπως πάντα,
ευσυνείδητα, αντιμετωπίζοντας αποτελε-
σματικά οιασδήποτε μορφής ενέργεια η
οποία θα μπορούσε να παρακωλύσει την
τήρηση και την εφαρμογή των συγκεκρι-
μένων μέτρων κατά της διασποράς του
ιού. Άξιοι σεβασμού και επαίνου!

Άξιοι σεβασμού και επαίνου 
οι Έλληνες και οι Ελληνίδες αστυνομικοί!

H προσαρμογή της Eλληνικής Aστυνομίας στην πανδημία COVID-19 οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τόσο η λειτουργία όσο και  η συνεργασία της με άλλους
φορείς ήταν και είναι καθαρά συμβουλευτική και υποστηρικτική με γνώμονα την προάσπιση της υγείας έναντι του συγκεκριμένου κινδύνου

Της 
Ελένης ΣΚΥΛΑ
Υπαστυνόμου Β’ 
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Μετά από 45 χρόνια η ελληνική πολιτεία κατάφερε να φέ-
ρει στο κοινοβούλιο τον απαραίτητο εφαρμοστικό του

συντάγματος νόμο για τις διαδηλώσεις και τις υπαίθριες συνα-
θροίσεις. Εν μέσω έντονων πολιτικών διαξιφισμών αλλά και αν-
τιδράσεων κοινωνικών και συνδικαλιστικών φορέων, ο νόμος
ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, αναδεικνύοντας την Ελληνική Αστυ-
νομία σε ρόλο ρυθμιστή. Η Ομοσπονδία μας διατύπωσε επιφυλά-
ξεις σε ορισμένες διατάξεις, υπέβαλε προτάσεις για τη θεσμική και
ουσιαστική θωράκιση του αστυνομικού, ιδίως δε για την προστα-
σία του από τις δολοφονικές επιθέσεις με τις μολότοφ.

Σημαντική η επισήμανση του προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ.,
κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ, για τη διαμορφωθείσα

ιδιάζουσα κατάσταση των λειτουργιών του κράτους και της
κοινωνίας, λόγω της υγειονομικής κρίσης που διήλθε η χώρα.
Κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας, ο πρόεδρος
επισήμανε την αναγκαιότητα να συνεχίσουμε με αυξημένο
ενδιαφέρον και προσοχή τις διεκδικήσεις μας, που στοχεύουν
στην επίλυση προβλημάτων και στη βελτίωση εν τέλει της
αποτελεσματικότητας της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς να
υπάρχουν αρνητικά φαινόμενα και καταστάσεις που δεν αρ-
μόζουν στο ρόλο μας. Ανέφερε δε ως παράδειγμα την πρω-
τοφανή αγριότητα του αστυνομικού συμβάντος με θύμα τον
αφροαμερικανό Τζορτζ Φλόυντ στη Μινεσότα των ΗΠΑ και
την παγκόσμια κατακραυγή για την αστυνομική βία. Τόνισε
ότι τέτοιες συμπεριφορές είναι καταδικαστέες και δεν έχουν
καμία σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο μας που είναι η
εφαρμογή του νόμου με σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων
κάθε ανθρώπου, ανεξαρτήτως φυλής και πιστεύω.

Μεγάλες επιτυχίες σημειώνει η Ελληνική Αστυνομία
στον αντιναρκωτικό της αγώνα το τελευταίο διάστημα,

μετρώντας όμως και δυο τραυματίες αστυνομικούς, όπως συ-
νέβη πρόσφατα στον Ταϋγετο, όπου κατά τη διάρκεια επιχεί-
ρησης σύλληψης καλλιεργητών κάνναβης έγινε ανταλλαγή πυ-
ροβολισμών. Το θέμα αναδείχθηκε στην τηλεοπτική εκπομπή
της Π.Ο.ΑΣ.Υ. «Αστυνομία και Κοινωνία», όπου ο πρόεδρος της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαϊας κ. Χάρης Τσίτσικας
αναφέρθηκε στις συνθήκες του τραυματισμού των συναδέλ-

φων μας και ανέδειξε τα προβλήματα της δίωξης ναρκωτικών.
Είναι άξιο απορίας, γιατί δεν εφοδιάζονται οι αστυνομικοί με
θερμικές κάμερες, ήταν ένα ενδιαφέρον σημείο της τηλεοπτι-
κής του παρέμβασης.

Η εγκληματικότητα καλά κρατεί με τους μαφιόζους να
μη διστάζουν να πυροβολούν σε ένα αδυσώπητο πόλεμο

αλληλοεξόντωσής τους τόσο στην Αττική όσο και στην επαρχία.
Το επάγγελμά μας είναι επικίνδυνο και η πολιτεία οφείλει επι-
τέλους να προβεί στη θεσμοθέτηση της πρότασής μας.

Παράδειγμα για όσους παλεύουν να πετύχουν τα «θέλω»
τους και να ζήσουν μία ζωή γεμάτη δημιουργία και κοι-

νωνική προσφορά, αποτελεί ο συνάδελφός μας Γιώργος Γιαν-
νόπουλος, υποδιοικητής της Ασφαλείας Αγίου Νικολάου Κρήτης,
ο οποίος παράλληλα με τα απαιτητικά του υπηρεσιακά καθήκον-
τα, κατάφερε να περάσει, όπως όλα δείχνουν στην Ιατρική, με
18.495 μόρια! Συγχαρητήρια και καλές σπουδές!

Εύλογα ερωτήματα και ανησυχίες προκαλεί το φαι-
νόμενο της βιντεοσκόπησης των αστυνομικών δρά-

σεων ενόψει και της εξαγγελίας του υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη για αξιοποίηση της τεχνολογίας με τον εφοδιασμό
των αστυνομικών με φορητές κάμερες. Η Ένωση Αστυνομι-
κών Υπαλλήλων Ακαρνανίας, με έγγραφό της ζητά από το
αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υπο-
στήριξης τεκμηριωμένες απαντήσεις σε ερωτήματα που προ-
κύπτουν εξαιτίας της βιντεοσκόπησης - φωτογράφησης υπη-
ρεσιακών ενεργειών από πολίτες – δημοσιογράφους. Ανα-
μένουμε με ενδιαφέρον τις υπηρεσιακές απαντήσεις, αν είναι
νόμιμες οι συγκεκριμένες ενέργειες και εάν όχι, ποια νομο-
θεσία προβλέπει την επιβολή κυρώσεων;
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HΠανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών
Υπαλλήλων, λαμβάνοντας υπόψη σειρά
δεδομένων πρακτικών της Πολιτικής και

Φυσικής Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, τό-
σο επί της σημερινής όσο και επί των προηγού-
μενων Κυβερνήσεων, με βάση όσα μας καταγ-
γέλλονται από Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις μας
(Βορείου και Νοτίου Δωδεκανήσου, Λέσβου, Σά-
μου, Χίου κ.ά.), τονίζει ότι για άλλη μια φορά η
Ελληνίδα και ο Έλληνας Αστυνομικός καλούνται
να επωμισθούν υποχρεώσεις και βάρη άλλων
κρατικών Φορέων και μάλιστα χωρίς να επικαρ-
πώνονται τα οφέλη της αδιαμφισβήτητης προ-
σφοράς τους.

Τρανή απόδειξη οι πρόσφατες εξελίξεις με την
αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης υγειονομικής
κρίσης, όπου υπό το φόβο έξαρσης των κρου-
σμάτων της πανδημίας του covid-19, η Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.

44071 νέα Υπουργική Απόφαση (Β-2796/11-
7-2020), για τον έλεγχο των επιβατών που κα-
ταφθάνουν στην ελληνική επικράτεια από ξένες
χώρες επιστρατεύει και αστυνομικούς για την
αποτελεσματική λειτουργία των προβλεπομένων,
από άλλη Υπουργική Απόφαση, Κλιμακίων της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι «δύνανται να συμ-
μετέχουν αστυνομικοί, με σκοπό την υποβοήθη-
ση του έργου των Κλιμακίων, στο πλαίσιο άσκη-
σης των αρμοδιοτήτων τους, αναλαμβάνοντας
μόνο τη διοικητική μέριμνα της διαδικασίας»,
καταδεικνύοντας έτσι την αδυναμία του φορέα
αυτού και το μέγεθος του προβλήματος που
αποκαλύπτεται με έναν «αρχιστράτηγο» Υφυ-
πουργό Πολιτικής Προστασίας, χωρίς κατά βάση
«στρατό» για την διαχείριση της κρίσης.

Πέραν όμως των αρμοδιοτήτων αυτών καθ’ αυ-
τών, γεννάται ευλόγως και το ερώτημα, αν, όσοι
αστυνομικοί, από το βαθμό του Αστυφύλακα μέχρι

και τον βαθμό του Υπαστυνόμου του νόμου
3686/2008, δηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής,
σύμφωνα και με την από 12-07-2020 επείγουσα
διαταγή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας,
από 17 Ιουλίου 2020 έως 31 Αυγούστου 2020,
προς υποβοήθηση του έργου των Κλιμακίων της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στα
αεροδρόμια Μυκόνου, Σαντορίνης, Κω, Ζακύν-
θου, Κεφαλληνίας και Σάμου, θα μετακινηθούν
χωρίς να επιβαρυνθούν οικονομικά. Ναι μεν ανα-
φέρεται ότι η προαναφερόμενη Γραμματεία θα κα-
λύψει τις δαπάνες για εκτός έδρας μετακινήσεις,
των οδοιπορικών, της διαμονής και της σίτισης
του εν λόγω προσωπικού, χωρίς να επιβαρύνεται
ο προϋπολογισμός του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας, δεν αναφέρεται, όμως, πότε θα απο-
ζημιωθούν οι συνάδελφοί μας.

Δεδομένων επομένως των δυσάρεστων παρα-
δειγμάτων μη έγκαιρης πληρωμής από άλλες με-
τακινήσεις, της έλλειψης διοικητικής μέριμνας

και της αβεβαιότητας που διέπει τις οικονομικές
υποχρεώσεις του κράτους έναντι των υπαλλήλων
του, γεννάται ευλόγως και το ερώτημα, πώς είναι
δυνατόν το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας
και ειδικά ο Αρχηγός του Σώματος, Αντιστράτη-
γος κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ να συνηγορεί
υπέρ των μετακινήσεων αυτών, χωρίς να δια-
σφαλίζει τόσο τα δικαιώματα των συναδέλφων
όσο και το εύρυθμο της λειτουργίας των αστυ-
νομικών Υπηρεσιών από τις οποίες θα μετακινη-
θούν οι ενδιαφερόμενοι, αφήνοντας πίσω τους
κενά αστυνόμευσης κ.ά.

Η Ομοσπονδία μας προφανώς και συνεχίζει να
τάσσεται υπέρ της συμβολής της Ελληνικής
Αστυνομίας στην αντιμετώπιση της υγειονομικής
κρίσης, αλλά, υπό αυτές τις περιστάσεις, διατηρεί
τις επιφυλάξεις της και καλεί κάθε αρμόδιο να
πράξει τα αυτονόητα, με σεβασμό στα δικαιώμα-
τα και τις υποχρεώσεις όλου ανεξαιρέτως του
ανθρώπινου δυναμικού της.

( )

ΑΤ-ΑΞΙΕΣ
Ποιοι επικαρπώνονται τα οφέλη της αδιαμφισβήτητης προσφοράς

του Έλληνα Αστυνομικού;

είπαν & έγραψαν
εκΚΕΝΤΡΙκός

«Πρόκειται για μια
νομοθετική γελοιότητα
αυτή η πρωτοβουλία της
κυβέρνησης. Πέρα από το
ότι είναι αντισυνταγματικό
το νομοσχέδιο, και αυτό
θα αποδειχθεί γιατί θα
καταπέσει στο Ακυρωτικό
Δικαστήριο στο Συμβούλιο
της Επικρατείας όταν θα
τεθεί υπόψη το
νομοσχέδιο για τις
διαδηλώσεις, είναι
αδύνατο και να
εφαρμοστεί».

Γιάννης Ραγκούσης
Τομεάρχης Πολιτικής
Προστασίας του ΣΥΡΙΖΑ

«Οι δυνάμεις εδώ
δέχθηκαν 
15 μολότοφ και οι
μολότοφ σκοτώνουν.
Τραμπούκοι δολοφόνοι,
επιτέθηκαν κατά 
των αστυνομικών
δυνάμεων. Αυτοί διέλυσαν
τη συγκέντρωση και τώρα
καταστρέφουν την πόλη.
Η αστυνομία δεν είχε
κανένα λόγο να διαλύσει
τη συγκέντρωση. Η
αστυνομία προστατεύει
τους διαδηλωτές».

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη
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Συνεχίζονται οι αντιδράσεις
στις ΗΠΑ για την υπέρμετρη
αστυνομική βία. Δυο μήνες με-
τά τον βίαια θάνατο του Τζορτζ
Φλόυντ ο οποίος παρακαλούσε
τον αστυνομικό να σταματήσει
να τον πιέζει στο λαιμό, η αμε-
ρικανική και όχι μόνο κοινωνία, «βράζει». Το οπτικό
υλικό από την κάμερα που είχε πάνω του ο αστυνομι-
κός, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει την έλ-
λειψη  σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή και βάζει επί τά-
πητος το αμφιλεγόμενο σύστημα αντίδρασης των αστυ-
νομικών σε ορισμένες αμερικανικές πολιτείες.

Επανεξετάζονται 
αστυνομικές
πρακτικές


