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Συναδέλφισσες,
συνάδελφοι
Η πρώτη πανελλαδική
ένστολη διαμαρτυρία
των αστυνομικών, 
των πυροσβεστών και
των λιμενικών στην
Πλατεία Συντάγματος
στις 22/2, έδειξε με
τον πιο καθαρό τρόπο
ότι ως οργανωμένο
συνδικαλιστικό κίνημα
μπορούμε να
αντιδρούμε στις
προκλήσεις των
κυβερνώντων
διεκδικώντας το δίκιο
μας. Σε μας εναπόκειται
ο βαθμός της
ασκούμενης πίεσης και
άρα η έκβαση του
αγώνα μας. 
Όποια μορφή και όποιο
περιεχόμενο 
κι αν έχει αυτός. 

ΓΑΛΛΙΑ
Επεισόδια ξέσπασαν στα περίχωρα του Παρισιού και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας, όταν ανακοινώθηκε ότι διεξάγεται επίσημη έρευνα σε βάρος αστυ-
νομικού, ο οποίος κατηγορείται ότι σοδόμισε έναν 22χρονο νεαρό με το κλομπ του. Ο Φρανσουά Ολάντ επισκέφθηκε στο νοσοκομείο το θύμα,
απαιτώντας από τους διαδηλωτές να ησυχάσουν καθώς η υπόθεση διερευνάται από τη δικαιοσύνη. 

S M S

Το καυτό θέμα της
ανανέωσης του
πεπαλαιωμένου

στόλου οχημάτων, απο-
τέλεσε για άλλη μια φο-
ρά αντικείμενο παρεμ-
βάσεων της Ομοσπον-
δίας, αυτή τη φορά προς
τον Υπουργό Οικονομι-
κών κ. Ευκλείδη Τσα-
καλώτο, τον Αναπληρω-
τή Υπουργό Οικονομι-
κών κ. Γεώργιο Χουλια-
ράκη και την Ηγεσία, με
αφορμή έγγραφο-πρό-
ταση της Ένωσης Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων
Ιωαννίνων.

Αφού επισημαίνεται από την ΠΟΑΣΥ η αναγκαιότητα της επίλυσης του προβλή-
ματος, τονίζεται ότι αυτό διογκώθηκε περαιτέρω μετά το έτος 2011 με την κατάρ-
γηση του Ο.Δ.Δ.Υ. διότι δεν υπήρξε η βούληση των αρμοδίων υπηρεσιών ως προς
την ταχεία διαχείριση και διάθεση των μέσων αυτών με την διαδικασία της δημο-
πράτησης (ν.2960/2001). «Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ένα ακόμη πάρεργο τεχνηέντως
ανατίθεται στην Ελληνική Αστυνομία, η οποία δεν εισπράττει ανταποδοτικά αυτό που
της ανήκει πραγματικά και οχήματα-μέσα φθείρονται υπό τις κρατούσες συνθήκες
και την δαιδαλώδη γραφειοκρατία, ενώ πολλά εξ αυτών κρίνονται λειτουργικά και
χρήσιμα για τις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία στερείται σε μεγάλο
βαθμό υλικοτεχνικών μέσων για την πληρέστερη εκτέλεση της αποστολής της».

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων, ειδικότερα, τονίζει ότι ένας ογ-
κώδης και συνεχώς αυξανόμενος αριθμός οχημάτων των οποίων η παράδοση εκ-
κρεμεί κι ένας εξίσου μεγάλος αριθμός αυτών που «στα χαρτιά» μεν έχουν παρα-
δοθεί στο Τελωνείο, πλην όμως λόγω μη επάρκειας χώρου σε αυτό, παραμένουν
στον χώρο της ΕΛ.ΑΣ. προς φύλαξη (ο συνολικός αριθμός των κατασχεθέντων οχη-
μάτων, επιβατηγών, φορτηγών και δικύκλων ξεπερνά τα 450). 

Αποτέλεσμα, εκτός
από την απαράδεκτη ει-
κόνα και τα δυσμενή
σχόλια εις βάρος του
οργανισμού που υπηρε-
τούμε, αφού ένα «νε-
κροταφείο οχημάτων»
υποβαθμίζει την ποιότη-
τα ζωής των κατοίκων
της περιοχής, μια ακόμη
αποστολή ξένη προς τα
καθήκοντά μας, αυτή
της φύλαξης των κατα-
σχεθέντων, να φορτώ-
νεται στην πλάτη των
συναδέλφων καθώς για
την επαρκή εποπτεία του
χώρου απαιτούνται επι-

πλέον Αστυνομικοί, με καθημερινό πλέον το φαινόμενο της ταλαιπωρίας των συνα-
δέλφων για την εξεύρεση μιας θέσης στάθμευσης για το υπηρεσιακό όχημα αφού ο
χώρος είναι ασφυκτικά γεμάτος. 

Το φαινόμενο αυτό προφανώς δεν αφορά μόνο τα Γιάννενα καθώς σε πολλές
υπηρεσίες Ελληνικής Αστυνομίας, Λιμενικού Σώματος και Τελωνείων ανά την Ελλά-
δα, επιβατηγά, δίκυκλα, φορτηγά, σκάφη και πολλά υλικά αξίας, ενώ θα μπορούσαν
με τη δημοπράτηση και την εκποίησή τους να εισφέρουν έσοδα αρκετών εκατομ-
μυρίων ευρώ στα ταμεία του Ελληνικού Δημοσίου κυριολεκτικά σκουριάζουν, καθώς
είναι αυτονόητο πως όσο περισσότερο χρόνο παραμένει ακινητοποιημένο ένα όχημα,
τόσο η αγοραστική του αξία μειώνεται, ακόμη και μηδενίζεται όπως εδώ όπου κάποια
από τα οχήματα αυτά είναι ακινητοποιημένα πάνω από εννέα χρόνια. 

Κύριε Υπουργέ, σε αυτήν την οριακή κατάσταση, η οποία μέρα με τη μέρα εντεί-
νεται, η παρέμβασή σας κρίνεται όσο ποτέ άλλοτε απαραίτητη, καθώς η δημοπράτηση
των οχημάτων μετά την παρέλευση τριμήνου, όπως ορίζει ο νόμος, θα δώσει ανάσα
στην δοκιμαζόμενη οικονομία της χώρας μας αποδεσμεύοντάς μας παράλληλα από
ένα ακόμη πάρεργο».

Επιτέλους, ας αρχίσουν οι δημοπρατήσεις
Να αξιοποιηθούν τα παροπλισμένα στον ΟΔΔΥ οχήματα, 

ένα ανεκπλήρωτο διαρκές αίτημα
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Η ατζέντα του μήνα

Η βία συγκαλύπτεται 
μόνο με ψέματα 
και τα ψέματα 
συντηρούνται 

μόνο με τη βία.

Αλεξάντρ Σολζενίτσιν

Από τους προκλητικούς βανδαλισμούς και τις καταστροφές δημόσιας περιουσίας φτάσαμε
στις εγκληματικές ενέργειες και τη διακινδύνευση αθώων ζωών χωρίς η συντεταγμένη

πολιτεία να περιφρουρεί τη νομιμότητα. Η κλιμάκωση της βίας δεν μπορεί να αφήνει
κανέναν ασυγκίνητο.

30 & 31-01-17 
Mε στόχο, αφενός την ενημέρωση των Πρωτοβαθμίων
Οργανώσεων για τις ενέργειες της Εκτελεστικής Γραμ-
ματείας και την πορεία των εκκρεμών ζητημάτων που
απασχολούν τον κλάδο μας, αφετέρου δε, για να δο-
θούν απαντήσεις τόσο εκ μέρους της Πολιτικής και Φυ-
σικής Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποι-
ήθηκε το πρώτο για το νέο έτος Γενικό Συμβούλιο.

30-01-17
Με τον πρόεδρο του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. κ. Αθανάσιο Κα-
ποτά, στο οποίο υπάγεται το Τ.Π.Δ.Υ., συναντήθηκε
το Προεδρείο της Ομοσπονδίας, και του έθεσε συγ-
κεκριμένα ερωτήματα με βάση τις απορίες και τον
προβληματισμό που προκλήθηκε το τελευταίο διάστη-
μα μεταξύ των ασφαλισμένων σε αυτό αστυνομικών.

03-02-17
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Αρχηγείο της
ΕΛ.ΑΣ. με τον Προϊστάμενο του Κλάδου Οικονομι-
κοτεχνικής Υποστήριξης & Πληροφορικής Υποστρά-
τηγο κ. Γεώργιο ΚΩΤΣΑΚΗ, προκειμένου να εξευρε-
θούν άμεσες λύσεις σε ζητήματα που έχουν ανακύψει
και αφορούν το Αστυνομικό Προσωπικό.

10-02-17
Συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ζήτησε
η Ομοσπονδία προκειμένου να του εκθέσει τις από-
ψεις της, σχετικά με το θέμα της αναβάθμισης -
ανωτατοποίησης των Αστυνομικών Σχολών στα πρό-
τυπα της Ακαδημαϊκής φοίτησης, δεδομένου ότι χι-
λιάδες αστυνομικοί από το έτος 1995 και εντεύθεν
έχουν εισαχθεί στην Ελληνική Αστυνομία με το σύ-
στημα των Πανελλαδικών εξετάσεων.

10-02-17
Ενημερώθηκαν οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις για το
Π.Δ. 7/2017 “Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύστα-
ση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελλη-
νικής Αστυνομίας” προκειμένου να υποβάλλουν εν-
δεχόμενες παρατηρήσεις – επισημάνσεις.

10-02-17
Έγγραφο - παρέμβαση προς τον Υπουργό Οικονο-
μικών κ. Ευκλείδη ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ με αντικείμενο τη
διαχείριση των κατασχεθέντων οχημάτων από την
Ελληνική Αστυνομία.

18-02-17
Με μια σεμνή τελετή δόξας, τιμής και μνήμης των πε-
σόντων στο καθήκον αστυνομικών, οι Ομοσπονδίες
ΠΟΑΣΥ και ΠΟΑΞΙΑ υπενθύμισαν στην Πολιτεία το
χρέος της απέναντι στον Έλληνα Αστυνομικό που με
τα πενιχρά μέσα που διαθέτει υπηρετεί ευόρκως τα
καθήκοντά του, αψηφώντας τους επαγγελματικούς
κινδύνους αλλά και αυτόν ακόμα το θάνατο.

20-02-17
Οι Ομοσπονδίες ΠΟΑΣΥ και ΠΟΑΞΙΑ καταδίκασαν
απερίφραστα την εγκληματική επίθεση με δέκα βόμ-
βες μολότοφ στα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος
κόμματος ΣΥΡΙΖΑ. Σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα
αυτές οι τρομοκρατικές ενέργειες θωρακίζουν τη Δη-
μοκρατία και δεν την τρομοκρατούν.

20-02-17
Ημερίδα με θέμα «Είναι το επάγγελμα του αστυνομι-
κού επικίνδυνο;;; ΓΙΑΤΙ;;;» πραγματοποιήθηκε στην
Αθήνα με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών.

22-02-17
Μεγαλειώδης συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Ομο-
σπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας στην Πλατεία
Συντάγματος.

“
”

Με αφορμή αρνητικά δημοσιεύματα που προβλήθηκαν κυρίως
από Mέσα και σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, η Ομοσπονδία
μας ζητά τη θεσμική παρέμβαση του Αρχηγού της Ελληνικής

Αστυνομίας Αντιστράτηγου κ. Κωνσταντίνου Τσουβάλα, προκειμένου
να εξετασθεί το βάσιμο των καταγγελλομένων, σχετικά με τη μετά-
θεση αστυνομικού-μητέρας σε άλλη Διεύθυνση κατά τις Τακτικές Με-
ταθέσεις έτους 2016 της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, η οποία τον αυτό μή-
να (Ιούλιο) που συνεδρίασε το συμβούλιο μεταθέσεων μόλις και είχε
τεκνοποιήσει.

Ίσως να είναι παγκόσμια πρωτοτυπία αυτό «το δώρο της Υπηρεσίας
ως προς την αναγνώριση της μητρότητας» και ουσιαστικά, να απο-
τελεί ποινή, εμπεριέχοντας στοιχεία απαξίωσης του αγαθού της ζωής
και ανηθικότητας σε περιόδους μάλιστα που η χώρα μας πλήττεται
από υπογεννητικότητα.

Ειδικότερα με τον ν. 3896/2010 αρ.15 της Οδηγίας
2006/54/ΕΚ εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα Εργασίας και απασχό-
λησης Εναρμόνισης της κείμενης νομοθεσίας με την ανωτέρω Οδηγία

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2016
και άλλες συναφείς διατάξεις και σύμφωνα με την διατύπωση του άρ-
θρου 16 του νόμου αυτού (Επιστροφή στην εργασία μετά από άδεια
μητρότητας) η εργαζόμενη που έχει λάβει την εκάστοτε ισχύουσα
άδεια μητρότητας ή την ειδική άδεια του άρθρου 142 του ν.
3655/2008 (ΦΕΚ 58Α΄) δικαιούται, μετά το πέρας των αδειών αυ-
τών, να επιστρέψει στην θέση εργασίας της ή σε ισοδύναμη θέση, με
όχι λιγότερο ευνοϊκούς επαγγελματικούς όρους και συνθήκες και να
επωφεληθεί από οποιαδήποτε βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την
οποία θα εδικαιούτο κατά την απουσία της.

Παρακαλούμε, για την εναρμόνιση των διατάξεων αυτών του ν.
3896/2010 και στον Κώδικα μεταθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας
(π.δ. 100/2003) και όπως αυτός τροποποιήθηκε με το π.δ.
75/2016, γνωρίζοντας την ευαισθησία σας και την προτεραιότητα
που δίνεται στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της διοίκησης του Σώ-
ματος, προτεραιότητα η οποία θα πρέπει να αποτελεί το μέλημα όλων
των διοικούντων και να μη λαμβάνονται αποφάσεις βάρβαρης συμ-
περιφοράς».

Προστατέψτε τη μητρότητα 
από τις άδικες μεταθέσεις

Του Κώστα Μητρόπουλου

Της σύνταξης

Ηυπομονή μας εξαντλήθηκε! Μετά από δυο χρόνια ιώβειας υπο-
μονής και προσμονής ότι η Κυβέρνηση θα συμμορφωνόταν
πλήρως στις αποφάσεις του ΣτΕ για την αποκατάσταση των

μισθολογικών αδικιών, αλλά και ένα και πλέον χρόνο πλήρους αβε-
βαιότητας και κοροϊδίας εκ μέρους των αρμοδίων υπουργών όσον
αφορά στην αναμόρφωση των ειδικών μισθολογίων και την αναγνώ-
ριση της επικινδυνότητας της εργασίας, η Ομοσπονδία μας είναι υπο-
χρεωμένη να εκφράσει με κάθε μέσο την έντονη διαμαρτυρία της και
να βάλει τέλος στην υπονόμευση των θεσμών.

H Ομοσπονδία κάλεσε τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις να προβούν στη
σύγκληση εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων, καλώντας όλα τα μέλη να
συμμετάσχουν σε αυτές προκειμένου να ενημερωθούν για το διεκ-

δικητικό μας πλαίσιο και τον αγώνα που όλοι μαζί καλούμαστε να
δώσουμε.

Η σύγκρουση με την Κυβέρνηση ξεκίνησε! Ο αγώνας μας δεν είναι
συντεχνιακός! Ο αστυνομικός είναι Άνθρωπος και η ζωή του δεν απο-
τιμάται σε χρήμα με λογιστικές αλχημείες χάριν της ικανοποίησης των
συμφερόντων των ξένων δανειστών.

Επίσης, τις κάλεσε να ενημερώσουν όλους ανεξαιρέτως τους βου-
λευτές της παρούσης Βουλής και να τους καταστήσουν σαφή την
απόλυτη εναντίωσή μας στην ψήφιση νέων επιζήμιων διατάξεων για
τους Έλληνες Αστυνομικούς. Επιζητούμε από αυτούς την έμπρακτη
στήριξή τους με τη συμμετοχή τους στις Γενικές μας Συνελεύσεις και
τη δημόσια τοποθέτησή τους. 

Χορτάσαμε από «θωπείες»,
υπεκφυγές και μασημένα λόγια
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Αποτίμηση πεπραγμένων 
στη συνεδρίαση του Δ.Σ. Υστατη προειδοποίηση προς

τον Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τό-

σκα και τον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών κ. Γεώργιο Χουλια-
ράκη για το επίδομα εξομάλυνσης
μισθολογικών διαφορών διαζευγ-
μένων, σε διάσταση, αγάμων με τέ-
κνα αστυνομικών. Η Ομοσπονδία
τους ενημέρωσε εγγράφως για την
αδικία που δεν έχουν ακόμα διορ-
θώσει, παρά την πλούσια νομολο-
γία δύο μάλιστα ανωτάτων Δικα-
στηρίων (Συμβουλίου Επικρατείας
και Ελεγκτικού Συνεδρίου), παρά
τις συνεχείς οχλήσεις μας προς τη
Διοίκηση (βλ. μεταξύ άλλων υπ’
αριθμ. πρωτ. 500/3/49/26-2-
2015 έγγραφο της ΠΟΑΣΥ προς
τον τότε Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης) και παρά τις αλλε-
πάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι το
συγκεκριμένο επίδομα είναι από τα
ελάχιστα που διατηρήθηκαν σε ισχύ
και καταβάλλονται, ακόμα και μετά τα
Μνημόνια και τη μεγάλη μισθολογική
προσαρμογή που ακολούθησε. Συγ-
κεκριμένα, ακόμα και σήμερα, το επί-
μαχο επίδομα προβλέπεται και κατα-
βάλλεται δυνάμει των διατάξεων του
άρθρου 11 του Ν. 4361/2016 (ΦΕΚ
Α 10/1.2.2016).

Με δεδομένη τη μέχρι στιγμής μη
συμμόρφωση της Κυβέρνησης στις
αμετάκλητες αποφάσεις της Ολομέ-
λειας του Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας αναφορικά με τα ειδικά μισθολό-
για των Ε.Δ. και Σ.Α. (Ολ. ΣτΕ 1127,
1128/2016), αλλά και τη μερική
μόλις συμμόρφωση σε προηγούμε-
νες αποφάσεις (Ολ. ΣτΕ 2194,
2195/2014) με αυθαίρετη καταβο-
λή του ημίσεως των οφειλομένων
αναδρομικών αποδοχών (αρ. 80 Ν.
4307/2014), αναρωτιόμαστε εάν η
ανυπακοή στις αποφάσεις της Δι-
καιοσύνης έχει γίνει ήδη πρακτική
της Κυβέρνησης, και εάν αυτή σκο-
πεύει ποτέ να συμμορφωθεί με τη
νομιμότητα, να εκτελέσει χωρίς πο-
νηρίες και αδικαιολόγητες καθυστε-
ρήσεις τις δικαστικές αποφάσεις και
να χορηγήσει τα αναλογούντα ποσά
στους νόμιμους δικαιούχους.

Αποτελεί μέριμνα της Ομοσπον-
δίας η συνεχής υπενθύμιση προς τη
Διοίκηση ότι τα στελέχη των Σωμά-
των Ασφαλείας δεν είναι πολίτες β'
κατηγορίας και αποτελεί μέριμνα της
Πολιτείας να αποδείξει ότι θα πάψει
πλέον να τους συμπεριφέρεται ως
τέτοιους. Η παρούσα αποτελεί τη τε-
λευταία έγγραφη διαμαρτυρία της
Ομοσπονδίας προς τη Διοίκηση, για
συμμόρφωση με τη νομιμότητα, πριν
αναλάβει, εκ μέρους των μελών της,
που θίγονται, τις προβλεπόμενες δι-
καστικές πρωτοβουλίες για απόδοση
των δικαιουμένων και αποζημίωση
λόγω μακροχρόνιας μη συμμόρφω-
σης σε δικαστικές αποφάσεις» κα-
ταλήγει το σχετικό έγγραφο που
εστάλη στους δυο υπουργούς.

Επίδομα
εξομάλυνσης

Συνεδρίασε (28/2/2017), το Δι-
οικητικό Συμβούλιο της Ομο-
σπονδίας προκειμένου να προβεί

στην αποτίμηση της πρόσφατης πανελ-
λαδικής ένστολης κινητοποίησης των
Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας
στην Αθήνα και να εστιάσει στην περαι-
τέρω δράση μας όσον αφορά όλα τα
εκκρεμή θέματα.

Στην εισήγησή του ο πρόεδρος της
Εκτελεστικής Γραμματείας κ. Γρηγόριος
Γερακαράκος επισήμανε ότι υπήρξε ικα-
νοποιητική συμμετοχή και ζήτησε από το
Δ.Σ. να εργαστεί από τώρα διότι η επό-
μενη συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα γί-
νει σύντομα εφόσον η κυβέρνηση δεν
εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ. Πρό-
σθεσε δε ότι τα μηνύματα που θέλαμε να
στείλουμε στην κυβέρνηση και σε όλα τα
πολιτικά κόμματα ακούστηκαν δυνατά
και επικοινωνήθηκαν ευρέως. Μάλιστα
είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι
υπήρξαν δημοσιεύματα με αναφορές
στην ενόχληση της κυβέρνησης από αυ-
τή τη συγκέντρωση και την πορεία που
ακολούθησε προς το Κοινοβούλιο.

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε για τις
πρωτοβουλίες της Ομοσπονδίας σχετικά
με το μισθολόγιο, εκτιμώντας ότι αυτό
θα προωθηθεί με το κλείσιμο της αξιο-

λόγησης και άρα πρέπει να είμαστε σε
πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα και εγρή-
γορση. Δίνουμε, τόνισε τη μάχη για να
μην υποστούμε νέες περικοπές στο
όνομα του εξορθολογισμού του, όταν
άλλες κοινωνικές ομάδες που υπάγον-
ται στα ειδικά μισθολόγια, είναι παγερά
απούσες. Υπενθύμισε δε τις προηγού-
μενες πρωτοβουλίες μας για τις συναν-
τήσεις με πολιτικούς αρχηγούς και άλ-
λους αξιωματούχους με κορυφαία τη
συνάντηση των προέδρων των Ομο-
σπονδιών με τον πρόεδρο της Δημο-
κρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο, όπου
επιδώσαμε και τις αποφάσεις του Συμ-
βουλίου Επικρατείας που μας δικαιώ-
νουν πλήρως και με αδιαμφισβήτητο
τρόπο τόσο ως προς την αποκατάσταση
των μισθολογικών αδικιών όσο και για
την επικινδυνότητα της εργασίας όλων
των ενστόλων.

Μιλώντας για την Ημερίδα που διορ-
γανώσαμε στις 20/2/2017 για το επι-
κίνδυνο, την οποία χαρακτήρισε επιτυχή
λόγω του υψηλού επιπέδου των ειση-
γήσεων, ενημέρωσε ότι, σύμφωνα με
διαβεβαιώσεις, προωθείται σχετική νο-
μοθετική διάταξη από την Ομοσπονδία,
την οποία θα φέρει στη Βουλή προς
ψήφιση η ίδια η κυβέρνηση ενώ και άλ-

λοι πολιτικοί φορείς τάσσονται υπέρ της
θεσμοθέτησης της επικινδυνότητας του
επαγγέλματος, οπότε το προσεχές διά-
στημα θα φανεί ποιος λέει αλήθεια και
ποιος υποκρίνεται. 

Σε ό,τι αφορά τα θεσμικά μας αιτή-
ματα, συνεχίζονται οι συνεδριάσεις της
Επιτροπής Κρίσεων και Προαγωγών
που έχει συσταθεί στο Αρχηγείο και
στην οποία συμμετέχει ο ίδιος ο πρό-
εδρος της Ομοσπονδίας. Στο πλαίσιο
του εκσυγχρονισμού του θεσμικού
πλαισίου κρίσεων και προαγωγών προ-
ωθείται το αίτημά μας για την ανέλιξη
των ανθυπαστυνόμων σε προσδιορι-
σμένη χρονική διάρκεια στους επόμε-
νους βαθμούς Υπαστυνόμων Β’ και Α’
και με καταληκτικό βαθμό αποστρατείας
του Αστυνόμου Β’ καθώς επίσης και η
βαθμολογική ανέλιξη όλου του χαμηλό-
βαθμου προσωπικού.

Σημαντική πρόοδο συνιστά επίσης η
προώθηση προεδρικού διατάγματος για
τις εκτός έδρας αποζημιώσεις και τα
οδοιπορικά αφού εκτιμάται ότι έως τον
Ιούνιο θα αλλάξει προς το καλύτερο ο
τρόπος υπολογισμού των μετακινήσεων.

Άλλα θέματα που συζητήθηκαν ήταν
οι μεταγωγές από τη νησιωτική Ελλάδα
(ποινικοί και μετανάστες) που δεν έχουν

ακόμα βελτιωθεί παρά τις διαβεβαιώσεις
της Ηγεσίας, η συνάντηση με τον υφυ-
πουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Τάσο
Πετρόπουλο, που δεν έχει γίνει ακόμα
και αφορά την έκδοση των εγκυκλίων
για τις ασφαλιστικές εισφορές αναφο-
ρικά με την αναγνώριση του χρόνου
στρατιωτικής θητείας, της μάχιμης
5ετίας, του χρόνου σπουδών κλπ.

Επίσης συζητήθηκε η εκκρεμότητα
της συνάντησής μας με τον υπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου προκειμέ-
νου να του εκθέσουμε τις προτάσεις
μας για την αναβάθμιση των Αστυνομι-
κών Σχολών, όπως έχουν καταλήξει και
στην αρμόδια επιτροπή του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στο πλαίσιο της συζήτησης που ακο-
λούθησε, εκ μέρους ορισμένων μελών
του ΔΣ κατατέθηκε ο προβληματισμός
ότι ο δημόσιος λόγος ορισμένων πολι-
τικών κομμάτων είναι ανακόλουθος είτε
παρουσιάζει χαμηλό ενδιαφέρον για τα
αστυνομικά θέματα. 

Τέλος, ο Ταμίας της Ομοσπονδίας κ.
Γεώργιος Κουλιάκης ενημέρωσε το Σώμα
για τη δαπάνη του 26ου πανελλαδικού
συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο
Καρπενήσι η οποία εγκρίθηκε ομοφώνως.

Αξιοκρατία!  Ένας και ενιαίος
τρόπος εισαγωγής στην Αστυνομία

Τις θέσεις της Ομοσπονδίας παρου-
σίασε (15-2-2017), στην αρμόδια
Επιτροπή της Βουλής ο πρόεδρος

της ΕΓ κ. Γρηγόρης Γερακαράκος όπου
συζητήθηκε το σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών με τίτλο «Συμπληρωματικά
Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ,
ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊ-
κών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων,
μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έρ-
γου αρμοδιότητας Υ πουργείου Εσωτερι-
κών και άλλες διατάξεις».

Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο περιλαμ-
βάνονται ρυθμίσεις (άρθρο 26) που
αφορούν τους πρώην Δημοτικούς
αστυνομικούς που υπήχθησαν στο Υ -
πουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Η Ομοσπονδία μας τόνισε ότι η κυ-
βέρνηση επιμένει στην ένταξη των Δη-
μοτικών αστυνομικών στην Ελληνική
Αστυνομία, παρά το γεγονός ότι έχουμε
δημοσίως εκφράσει τις επιφυλάξεις μας.
Τα συναρμόδια υπουργεία προώθησαν
στη Βουλή προς ψήφιση σχετική ρύθ-
μιση, σύμφωνα με την οποία 312 εξ αυ-
τών θα δύνανται να καταταγούν είτε ως
ειδικοί φρουροί είτε ως πολιτικοί υπάλ-
ληλοι και μάλιστα στο όνομα της «ομο-

γενοποίησης» του αστυνομικού προσω-
πικού! Καταγγέλλουμε την απόφαση αυ-
τή όχι μόνο επειδή διαιωνίζει την απα-
ράδεκτη και αντισυνταγματική διαδικα-
σία της εκ της πλαγίας οδού εισαγωγής
στην Ελληνική Αστυνομία, συντηρώντας
το ρουσφέτι, την αναξιοκρατία και την
αδιαφάνεια, αλλά και διότι με τη νέα
αυτή ρύθμιση προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη επί του κρατικού προϋπολογι-
σμού, όταν για την ικανοποίηση αιτη-
μάτων οικονομικού περιεχομένου, όπως
είναι το επίδομα εξομάλυνσης, που
αφορά πολύ μικρότερο αριθμό αστυνο-
μικών δεν υπάρχουν χρήματα!

Όπως προκύπτει από την Ειδική Έκ-
θεση του ΓΛΚ που συνοδεύει τη συγκε-
κριμένη ρύθμιση, για τα 96 άτομα που
θα καταταγούν ως ειδικοί φρουροί η
συνολική δαπάνη για τα έτη 2017 έως
και 2019 είναι 1.930.000 ευρώ! (κα-
ταβολή διαφοράς αποδοχών, χορήγηση
ατομικών ειδών και εξοπλισμού).

Είναι φανερό, ότι το νομοθέτη δεν
τον ενδιαφέρει η ομοψυχία και η κοι-
νωνική δικαιοσύνη στο εσωτερικό του
σώματος, αλλά η συνέχιση μιας ανώμα-
λης κατάστασης που εξυπηρετεί μόνο

τις ψηφοθηρικές ανάγκες των κυβερ-
νώντων.

Επαναλαμβάνουμε επομένως ότι αν
δεν τους ενδιέφερε η σκοπιμότητα, δεν
θα υπέκυπταν σε αυτές τις παράλογες
διαδικασίες, οι οποίες πέραν του ότι πά-
σχουν συνταγματικά, έρχονται να επι-
βεβαιώσουν και το μειωμένο ενδιαφέ-
ρον της ηγεσίας για τα θέματα της εκ-
παίδευσης, αφού στην Αιτιολογική Έκ-
θεση του επίμαχου άρθρου 26, μεταξύ
άλλων αναφέρεται ότι ο χρόνος της εκ-
παίδευσής τους κρίνεται σκόπιμο να
συντμηθεί στο μισό!

Από την πλευρά μας, τονίζουμε για
άλλη μια φορά ότι ο εκσυγχρονισμός
των αστυνομικών υπηρεσιών και η ανα-
βάθμιση του εργασιακού στάτους των
συναδέλφων μας, δεν επιτυγχάνεται με
ρουσφέτια και ημίμετρα αλλά με γενναί-
ες αποφάσεις που ξεκινούν από την ενί-
σχυση του προϋπολογισμού της Ελλη-
νικής Αστυνομίας και τελειώνουν με την
εμπεριστατωμένη μελέτη και εφαρμογή
μιας συνολικής μεταρρύθμισης του
αστυνομικού μας γίγνεσθαι.

Εμείς ως Ομοσπονδία, δεν είμαστε
κατά της εξασφάλισης της εργασίας

οποιουδήποτε υπαλλήλου ή εργασιακής
ομάδας, αλλά αντιθέτως αγωνιζόμαστε
για τη διασφάλιση ενός σταθερού και
ασφαλούς πλαισίου εργασίας για όλους
όσους υπηρετούν στην Ελληνική Αστυ-
νομία, χωρίς να διακυβεύεται η ίδια
τους η ζωή. 

Κι αυτό επιτυγχάνεται με καθαρούς
όρους εισαγωγής και ουσιαστική εκπαί-
δευση για όλους και όχι με ημίμετρα
που ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχουν
τραγικές συνέπειες αφού με την προ-
ωθούμενη ρύθμιση ο νομοθέτης παρα-
βλέπει το γεγονός ότι η Ελληνική Αστυ-
νομία εκτός από ένστολο είναι και ένο-
πλο σώμα που ουδείς δικαιούται να το
«τεμαχίζει» κατά το δοκούν, συντηρών-
τας εσαεί τέσσερις και πέντε κατηγορίες
διαφορετικών κατηγοριών υπαλλήλων
που στο τέλος ως δια μαγείας «βαπτί-
ζονται» αστυνομικοί».

Η παρέμβαση του προέδρου της ΠΟΑΣΥ στην επιτροπή Δημόσιας Τάξης της Βουλής
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HΝέα Αστυνομία δημοσιεύει τις απαντήσεις στα ερωτήματα που
είχαν υποβληθεί από την Ομοσπονδία μας στον Διοικητή του
Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών

(ΕΤΕΑΕΠ), κ. Αθανάσιο ΚΑΠΟΤΑ, για τα εφάπαξ του πρώην Ταμείου
Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) και τα επικουρικά του πρώην
Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ, αλλά και για τα προ-
βλήματα που ανέκυψαν στα αιτήματα διαγραφής από το πρώην ΤΠΔΥ:

α) Οι εκκρεμείς αιτήσεις επικουρικής σύνταξης που προέρχονται από
τον πρώην Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ έχουν ως
κάτωθι:

έτος       2010     2011    2012    2013    2014    2015     2016

Γήρατος      17         12        48       244      141      425       799

Θανάτου       0           0          2         81        30      238       758

Σύνολα       17         12        50       325      171      663    1.557

β) Η μέση επικουρική σύνταξη έχει διαμορφωθεί ως κάτωθι:
τ. Τ.Ε.Α.Ε.Χ.             101,00 €
τ. ΤΕ.Α.Υ.Α.Π.             70,65 €
τ. Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.            97,66 €

γ) Η μη ολοκλήρωση των αιτημάτων επικουρικής σύνταξης μέχρι
31/12/2014, οφείλεται στην αναμονή στοιχείων, λόγω διαδοχι-
κής ασφάλισης και η καθυστέρηση των αιτήσεων για επικουρική
σύνταξη από 1/1/2015, οφείλεται στην αναμονή ερμηνευτικών
εγκυκλίων από το αρμόδιο Υπουργείο (το Ταμείο έχει προβεί στις
απαραίτητες ενέργειες στο εποπτεύον το Ταμείο Υπουργείο) λόγω
αλλαγής του τρόπου υπολογισμού αυτών.

δ) Αναφορικά με τις εκκρεμότητες των Εφάπαξ Βοηθημάτων αστυ-
νομικών, εκκρεμούν 130 πράξεις Γενικού Λογιστηρίου έτους 2015
και 106 Πράξεις έτους 2016. Σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται
τυχόν επαναπροσλήψεις και τυχόν αιτήσεις για διαφορά Εφάπαξ
Βοηθήματος, λόγω αναδρομικής αλλαγής κλιμακίου κ.λπ.

ε) Σχετικά με την περιουσία του πρώην Κλάδου Επικουρικής Ασφά-
λισης του ΤΕΑΠΑΣΑ, δεν υπάρχει καμία μεταβολή στο χαρτοφυλά-
κιο και τα διαθέσιμα κεφάλαια είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα
της Ελλάδας. Τα δε αποθεματικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, του
Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ, ανέρχονται σήμερα
στο ποσό των 1,2 δισ. ευρώ.

στ) Στόχος του ΕΤΕΑΕΠ από την ημερομηνία έναρξής του
(1/1/2017), είναι πρώτα απ΄ όλα η προσφορά σύγχρονων και
ποιοτικών υπηρεσιών, προς τους Πολίτες. Προς τούτο, το Ταμείο
πρόκειται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για μείωση
του χρόνου απονομής επικουρικής σύνταξης αλλά και της απο-
νομής των εφάπαξ βοηθημάτων.

ζ) Το πρόβλημα που προέκυψε με τη χορήγηση βεβαίωσης υπαγωγής
στο πρώην ΤΠΔΥ, η οποία ήταν απαραίτητη για την υποβολή αιτή-
ματος διαγραφής από το προαναφερόμενο Ταμείο, αναμένεται εν-
τός της εβδομάδας η έκδοση νέας Διαταγής εκ μέρους της Διεύ-
θυνσης Διαχείρισης Χρηματικού/ΑΕΑ, με επισυναπτόμενο σχέδιο
αίτησης, απευθείας προς το πρώην ΤΠΔΥ νυν ΕΤΕΑΕΠ, το οποίο και
θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις χωρίς να ζητάει πλέον τη βεβαίωση
υπαγωγής στο εν λόγω Ταμείο από τον αιτούντα τη διαγραφή. Επι-
σημαίνεται ότι, διαγράφονται μόνο οι συνάδελφοι νέοι ασφαλισμέ-
νοι που ανήκουν στα Ταμεία της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής, δεν
είχαν λάβει γνώση από την Υπηρεσία και ως εκ τούτου δεν είχαν
ζητήσει την υπαγωγή τους, ήτοι οι σειρές από το 1999 έως το 2006.

Η Ομοσπονδία μας, λειτουργώντας και πράττοντας με γνώμονα την προ-
άσπιση των συμφερόντων όλων των συναδέλφων, θα συνεχίσει την αγω-
νιστική της δράση, τόσο στο επίπεδο της διαρκούς και έγκυρης ενημέ-
ρωσης, όσο και στην ανάδειξη – επίλυση του συνόλου των προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν σήμερα οι υπηρετούντες στο Σώμα της Ελληνικής
Αστυνομίας πανελλαδικά. Υπενθυμίζεται ότι στις 30 Ιανουαρίου 2017, η
Ομοσπονδία είχε απευθυνθεί και στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα, με αφορμή σχετικό έγγραφο
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών για όσους κατατάχθηκαν
από το έτος 1993 και εντεύθεν και αντιμετώπιζαν προβλήματα ως προς
την χορήγηση βεβαιώσεων για την δυνητική διαγραφή τους από το ταμείο. 

Χρήσιμες απαντήσεις 
για ασφαλιστικά ζητήματα

Οργή, αγανάκτηση και θυμό προκάλεσαν στην Αστυνο-
μική οικογένεια οι ατυχείς και προκλητικές δηλώσεις
του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Νικολάου

Τόσκα για τους Αστυνομικούς που υπηρετούν στα Αστυνομικά
Τμήματα.

Η ΠΟΑΣΥ εξέδωσε άμεσα ανακοίνωση, ενώ ανάλογες αντι-
δράσεις υπήρξαν και από Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις. Όπως
τονίζει η Ομοσπονδία, «η προσπάθεια του κυρίου Υπουργού να
καρπωθεί τους κόπους των Αστυνομικών έπεσε στο κενό, όπως
και πολλών προκατόχων του, γιατί απλά όλοι γνωρίζουμε και
ιδιαίτερα η ελληνική κοινωνία πως και κάτω από ποιες συνθή-
κες φέρνουμε σε πέρας την αποστολή μας.

Μόνο δύο ερωτήματα προς τον κύριο Υπουργό:
α) Γνωρίζει ότι στερούμαστε στοιχειώδη μέσα για να αντιμετω-

πίσουμε σκληρούς κακοποιούς; Ποιος ευθύνεται;
β) Γνωρίζει πόσες Ημερήσιες Αναπαύσεις (Ρεπό) οφείλονται σε

χιλιάδες Αστυνομικούς οι οποίοι εργάζονται χωρίς ξεκούρα-
ση για δύο και τρεις μήνες ασταμάτητα; Ποιος ευθύνεται;
(Επισυνάπτεται σχετ. έγγραφο μίας μόνο Αστυνομικής Υπη-
ρεσίας).
Τέλος, καλούμε τον κύριο Υπουργό αν δεν μπορεί να ανα-

γνωρίσει το λάθος του και να ζητήσει συγγνώμη, ας κάνει κάτι
ξεχωριστό από όλους τους προηγούμενους, να θεσμοθετήσει το
επικίνδυνο της εργασίας του Αστυνομικού όπως δημοσίως έχει
δεσμευτεί καθώς τούτο είναι απαίτηση και των αστυνομικών και
της κοινωνίας. Όλα τα άλλα είναι προφάσεις εν αμαρτίαις».

Σε ανάλογο τόνο κινήθηκαν και οι ανακοινώσεις των Ενώ-
σεων Αθηνών, Αλεξανδρούπολης, Ξάνθης και Ροδόπης.

Εκτός τόπου
και χρόνου 

οι υπουργικές
δηλώσεις

ΗΠΟΑΣΥ με κοινή ανακοίνωσή της με την
ΠΟΑΞΙΑ, καταδικάζουν απερίφραστα την
εγκληματική επίθεση με δέκα βόμβες μο-

λότοφ στα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος
κόμματος ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως τονίζουν, «σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα,
αυτές οι τρομοκρατικές ενέργειες θωρακίζουν τη
Δημοκρατία και δεν την τρομοκρατούν. Εκφράζου-
με τη συμπαράστασή μας στον συνάδελφο που
τραυματίστηκε καθώς και στους υπαλλήλους του
κόμματος που διέτρεξαν επίσης θανάσιμο κίνδυνο.

Ως Έλληνες αστυνομικοί, δηλώνουμε ακόμα μια
φορά ότι θα υπερβούμε εαυτούς για την προάσπιση
της Δημοκρατίας και την κατοχύρωση της ασφά-
λειας των πολιτών. Εκφράζοντας ωστόσο τον απο-
τροπιασμό μας, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι
δεν αρκούν πλέον ούτε οι φραστικές καταδίκες τέ-
τοιων ενεργειών ούτε οι διαβεβαιώσεις για την αν-
τιμετώπισή τους γενικώς και αορίστως στο μέλλον.

Ο τραυματισμός του συναδέλφου μας, η διακιν-
δύνευση ζωών συμπολιτών μας σε συνδυασμό με
το γεγονός ότι οι δράστες εξακολουθούν να δρουν

ανενόχλητοι, μας αναγκάζουν να υψώσουμε φωνή
διαμαρτυρίας και να απαιτήσουμε από την πολιτεία
να υψώσει τείχος προστασίας αφενός απέναντι
στον Έλληνα Αστυνομικό, αφετέρου δε απέναντι
στους ίδιους τους θεσμούς που προκλητικά βάλ-
λονται και λοιδορούνται από έναν περιφερόμενο
εσμό εγκληματικών στοιχείων».

Την επίθεση καταδίκασε και η Ένωση Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Αθηνών, τονίζοντας ότι «επιβε-
βαιώνει δυστυχώς την Ένωση Αθηνών για την
πρόσφατη προσφυγή της στην ελληνική δικαιοσύ-

νη ώστε να δοθεί μια λύση και να σταματήσει η έκ-
θεση των συναδέλφων μας σε κίνδυνο.

Η Ένωση Αθηνών καταδικάζει απερίφραστα την
παραπάνω εγκληματική επίθεση με μολότοφ καθώς
και κάθε παρόμοια επίθεση όπως έχει κάνει και στο
παρελθόν. Έχει φτάσει πλέον η ώρα να ληφθούν
σοβαρές αποφάσεις για την εξάλειψη αυτών των
φαινομένων. Έχουμε αποδείξει όμως ότι δεν θα
περιμένουμε μία μαγική λύση. Προχωράμε με κάθε
πρόσφορο μέσο για να προστατεύσουμε τις ζωές
των εργαζόμενων συναδέλφων μας».

Θα υπερβούμε εαυτούς για την προάσπιση της Δημοκρατίας

Εύλογα ερωτήματα προκάλεσε σε όλους
μας η ανακοίνωση-κάλεσμα της ΑΔΕ-
ΔΥ (10-2-2017) για συγκέντρωση

στα δικαστήρια της Ευελπίδων με αφορμή
την εκδίκαση υπόθεσης με κατηγορούμενους
αστυνομικούς για τα επεισόδια που είχαν λά-
βει χώρα στην Πλατεία Συντάγματος το
2011, με αφορμή την αντιμνημονιακή συγ-
κέντρωση για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα.

Με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία μας
τονίζει ότι δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά
«η σκοπιμότητα του καλέσματος αυτού - ενώ
είναι γνωστό ότι είχαν προηγηθεί και άλλες
δικάσιμοι- σε μια περίοδο μάλιστα που το

συνδικαλιστικό κίνημα των ενστόλων προ-
βαίνει σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τις
μνημονιακές πολιτικές και ευρισκόμενο σε
σύγκρουση με την ακολουθητέα πολιτική και
της σημερινής κυβέρνησης.

Δεν είναι δυνατόν συνδικαλιστικός φορέ-
ας να επιδιώκει τον επηρεασμό της ανεξάρ-
τητης ελληνικής δικαιοσύνης εκδίδοντας τέ-
τοιες ανακοινώσεις και καλέσματα και μάλι-
στα στοχοποιώντας αστυνομικούς που ενερ-
γούσαν βάσει άνωθεν εντολών της πολιτικής
ηγεσίας.

Σε μια δημοκρατική χώρα που λειτουργούν
οι θεσμοί, καθένας δικαιούται μια δίκαιη δίκη

από το φυσικό του δικαστή και όχι από κάθε
λογής «λαϊκά δικαστήρια» που κάποιοι φαν-
τασιώνονται καλυμμένοι πίσω από συνδικα-
λιστικούς μανδύες ενώ την ίδια ώρα κόπτον-
ται για τα δικαιώματα των εργαζομένων, πα-
ραβλέποντας το γεγονός ότι και οι αστυνο-
μικοί εργαζόμενοι είναι και μάλιστα εκτεθει-
μένοι στις δολοφονικές μολότοφ και στις
αόρατες κάνες των καλάζνικοφ.

Πληροφορούμε κάθε ενδιαφερόμενο, ότι
δεν θα αφήσουμε απροστάτευτους τους συ-
ναδέλφους μας ούτε έρμαιο στις διαθέσεις
κάθε αυτόκλητου υπερασπιστή μιας δήθεν
κάθαρσης της Ελληνικής Αστυνομίας».

Στοχοποιούν αστυνομικούς 
που ενεργούσαν βάσει άνωθεν εντολών 
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Αναγκαίες διευκρινίσεις

Με μια σεμνή τελετή δόξας, τιμής
και μνήμης των πεσόντων στο
καθήκον αστυνομικών, οι

Ομοσπονδίες μας υπενθύμισαν στην
Πολιτεία, στις 18-2-2017, το χρέος της
απέναντι στον Έλληνα Αστυνομικό που
με τα πενιχρά μέσα που διαθέτει υπηρε-
τεί ευόρκως τα καθήκοντά του, αψη-
φώντας τους επαγγελματικούς κινδύ-
νους αλλά και αυτόν ακόμα το θάνατο.

Για άλλη μια φορά το συνδικαλιστικό
μας κίνημα τιμώντας τη μνήμη των
Ηρώων του Σώματος, τονίζει ότι η ανε-
πάρκεια της Πολιτείας είναι εκείνη που
καθιστά επικίνδυνο το λειτούργημα του
αστυνομικού και γι’ αυτό απαιτείται άμε-
σα η αναγνώρισή του με τη λήψη θε-
σμικών, οικονομικών και επιχειρησια-
κών μέτρων. Για να μην επιστρέψουμε
στην εποχή που ο αστυνομικός φοβόταν
να βγει από το σπίτι του.

Με την ευκαιρία της ημέρας αυτής,
καλέσαμε την Κυβέρνηση και τα Πολιτι-
κά Κόμματα να στηρίξουν την πρωτο-
βουλία για την προώθηση προς ψήφιση
από τη Βουλή των Ελλήνων ειδικής τρο-
πολογίας για την αναγνώριση της επι-
κινδυνότητας του επαγγέλματος ώστε
εμπράκτως να αποδείξουν όσα διακη-
ρύττουν για την Ελληνική Αστυνομία και
τον Έλληνα Αστυνομικό. Η αναγνώριση
της επικινδυνότητας θα σηματοδοτήσει

αλλαγή σελίδας, με την έννοια ότι η Ελ-
ληνική Αστυνομία θα τεθεί στο επίπεδο
των δημοσίων υπηρεσιών που της αρ-
μόζει. Δεν μπορεί διοικητικά να υπάγεται
σήμερα στο πρώτο τη τάξει υπουργείο,
στο υπουργείο Εσωτερικών, και να είναι
ο φτωχός συγγενής του δημοσίου.

Ακριβώς 20 χρόνια από τότε που κα-
θιερώθηκε το Α’ Ψυχοσάββατο ως Ημέ-
ρα τιμής και μνήμης των Πεσόντων
Αστυνομικών, επισημαίνουμε, επίσης,
ότι εξακολουθούν να είναι επίκαιροι οι
λόγοι που επέβαλαν αυτήν την πρωτο-
βουλία. Ζητούμενο είναι η ευαισθητο-
ποίηση τόσο της πολιτείας όσο και της
κοινωνίας για τον αστυνομικό θεσμό,
για τους κινδύνους του λειτουργήματος
και για τη θυσία όσων η μοίρα τους
έλαχε να γράψουν το όνομά τους με
χρυσά γράμματα στις Δέλτους της
αστυνομικής ιστορίας.

Ο μακάβριος κατάλογος είναι δυστυ-
χώς μακρύς. Από την ενοποίηση της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας, το 1984 έως σή-
μερα, έχουν τραυματισθεί θανάσιμα, εν
ώρα Υπηρεσίας, 129 συνάδελφοί μας,
εξαιτίας τρομοκρατικών ενεργειών,
συμπλοκών, τροχαίων και άλλων δυ-
στυχημάτων.

Στην επιμνημόσυνη δέηση χοροστά-
τησαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης
Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός και ο Προ-

ϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας
της Ελληνικής Αστυνομίας, Πανοσιολο-
γιότατος Αρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος
Κιούλος.

Τον οφειλόμενο φόρο τιμής απέδω-
σαν στους Πεσόντες στο καθήκον
Αστυνομικούς, εκ μέρους της Κυβέρ-
νησης ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσω-
τερικών κ. Νίκος Τόσκας, ο Γενικός
Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημή-
τριος Αναγνωστάκης, ο Αναπληρωτής
Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εσω-
τερικών και εκπρόσωπος του προέδρου

των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Τζανέτος
Φιλιππάκος, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
κα Χαρά Καφαντάρη και ο Υπεύθυνος
συντονισμού του τμήματος Σωμάτων
Ασφαλείας κ. Γιώργος Μαλαγκωνιά-
ρης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρα-
τίας και πρόεδρος της Επιτροπής Δεον-
τολογίας και αντιπρόεδρος της Επιτρο-
πής θεσμών και διαφάνειας της Βου-
λής, κ. Ιωάννης Τραγάκης, ο βουλευ-
τής του ΚΚΕ κ. Σταύρος Τάσσος, η
βουλευτής και εκπρόσωπος του Προ-
έδρου του κόμματος Ένωση Κεντρώων

κα Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου, ο
γραμματέας του Τομέα προστασίας του
πολίτη του ΠΑΣΟΚ κ. Απόστολος Ψω-
μάς, η Αναπληρώτρια γραμματέας κα
Χρυσάνθη Αδαμακοπούλου και ο κ.
Δήμος Γόγολος, ο εκπρόσωπος του
Ποταμιού κ. Γεώργιος Τσιτσιλιάνος, ο
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αν-
τιστράτηγος κ. Κων/νος Τσουβάλας, ο
Προϊστάμενος Επιτελείου ΑΕΑ Αντι-
στράτηγος κ. Μιχαήλ Καραμαλάκης, η
Γενική Επιθεωρήτρια Αστυνομίας Αλλο-
δαπών και Προστασίας Συνόρων Αντι-
στράτηγος κα Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, ο
Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτί-
ου Ελλάδος Αντιστράτηγος κ. Αντώνιος
Μπάκας, άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι
Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας,
συγγενείς των αδικοχαμένων συναδέλ-
φων μας, ο πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ κ.
Δημήτρης Σταθόπουλος, ο πρόεδρος
της ΠΟΕΠΛΣ κ. Κωνσταντίνος Κυρά-
νης, o πρόεδρος της Πανελληνίας
Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων
Ασφαλείας κ. Ευάγγελος Χριστακό-
πουλος, ο πρόεδρος του Εθνικού Τμή-
ματος της ΙΡΑ κ. Ιωάννης Καραπατά-
κης, ο νομικός σύμβουλος της ΠΟΑΣΥ
κ. Χάρης Μπουκουβάλας, πρόεδροι και
μέλη Δ.Σ. Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων
και φορέων εν ενεργεία και εν απο-
στρατεία αστυνομικών.

Με αφορμή ρεπορτάζ τηλεοπτικού σταθμού
πανελλαδικής εμβέλειας, σχετικά με τη
Συμβουλευτική Επιτροπή Στρατιωτικών

και Σωμάτων Ασφαλείας του Ενιαίου Φορέα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), που αναπαρήχθη
σε διάφορα Μ.Μ.Ε. (ιστολόγια - blogs - εφημε-
ρίδες), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών
Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) διευκρινίζει τα εξής:
1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της

Εκτελεστικής Γραμματείας της Π.Ο.ΑΣ.Υ. είναι
αιρετά συνδικαλιστικά φυσικά πρόσωπα,
εκλεγμένα από αστυνομικούς – αντιπροσώ-
πους και ουδείς τους διορίζει.

2. Τα ως άνω μέλη, στο πλαίσιο της συνταγματι-
κά κατοχυρωμένης συνδικαλιστικής τους δρά-
σης και σύμφωνα με το καταστατικό της Ομο-
σπονδίας, δύνανται ή και υποχρεούνται εάν
έτσι ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, με-
ταξύ άλλων, να συμμετέχουν σε συλλογικά
όργανα (αμειβόμενα ή μη), όπως είναι συμ-
βούλια και επιτροπές, με σκοπό τη διαφύλαξη
και την προαγωγή των εργασιακών, οικονο-
μικών, ασφαλιστικών και κοινωνικών συμφε-
ρόντων των εργαζομένων αστυνομικών – λει-
τουργών.

3. Η Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ., δυ-

νάμει των διατάξεων του άρθρου 58 του ν.
4387/2016 και της υπ’ αριθμ.
Δ9/οικ.47400/ 12404/17-10-2016 από-
φασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
πρότεινε, με έγγραφό της, τους εκπροσώπους
της (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) στη
Συμβουλευτική Επιτροπή Στρατιωτικών και Σω-
μάτων Ασφαλείας του Ε.Φ.Κ.Α.

4. Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την υπ’
αριθμ. Δ9/ 56856/15100/23-01-2017
απόφασή του όρισε τους ως άνω προτεινόμε-

νους εκπροσώπους της Π.Ο.ΑΣ.Υ. σε μία από
τις οκτώ Συμβουλευτικές Επιτροπές του
Ε.Φ.Κ.Α.
Συνεπώς, η όποια προσπάθεια σύνδεσης του

συνδικαλιστικού κινήματος με την εκάστοτε πο-
λιτική εξουσία, μέσω διορισμών κ.λπ., αποτελεί
αβάσιμο ισχυρισμό και το μόνο που επιτυγχάνει
είναι να συσπειρώνει περαιτέρω το κίνημά μας.
Ο συνεχής αγώνας της Ομοσπονδίας μας ενάντια
στις επιζήμιες για τον εργαζόμενο αστυνομικό -
λειτουργό ρυθμίσεις της Κυβέρνησης δε θα καμ-
φθεί.

Η Πολιτεία απέναντι στον Αστυνομικό 
έχει ήσυχη συνείδηση;

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα τιμώντας τη μνήμη των Ηρώων του Σώματος, 
τονίζει ότι η ανεπάρκεια της Πολιτείας είναι εκείνη που καθιστά επικίνδυνο το λειτούργημα του αστυνομικού
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Μεγάλη έρευνα της EuroCop στην οποία συμμετέχει και η Πα-
νελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, βρίσκεται
σε εξέλιξη. Ήδη η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Συ-

νομοσπονδίας απέστειλε ερωτηματολόγιο προκειμένου να καταγρά-
ψει τα προβλήματα που υπάρχουν αναφορικά με την αντιμετώπιση
των νέων μορφών τρομοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και στη
συνέχεια να τα αναδείξει σε επίπεδο ευρωπαϊκών οργάνων. 

Βασικό κομμάτι της έρευνας συνιστά και το πως η Ελληνική Κυ-
βέρνηση ενισχύει τις διωκτικές αρχές με την χορήγηση υλικοτεχνικών
μέσων, εξοπλισμού, πόρων, αλλά και με την ενίσχυση ή όχι με αστυ-
νομικό προσωπικό και ασφαλώς ποιο είναι το νέο δόγμα σε θέματα
εκπαίδευσης για τη ριζοσπαστικοποίηση του ισλαμισμού και του φον-
ταμενταλισμού.

Όπως τονίζεται από την Ομοσπονδία μας στο εισαγωγικό σημείωμα
των απαντήσεων που απέστειλε, η συλλογή και η καταγραφή των στοι-
χείων που μας ζητήθηκαν, θα συμβάλλει στην έρευνα και στην σωστή
διατύπωση προς τους Ευρωβουλευτές των αιτημάτων μας διότι η τρο-
μοκρατία αυτού του είδους αποτελεί πραγματική απειλή για το Ευρω-
παϊκό οικοδόμημα και επιβάλλεται να αντιμετωπισθεί συντεταγμένα.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων από κοινού
με την ΕUROCOP θα συμβάλλουν για την εδραίωση του αισθήματος
ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών και την αντιμετώπιση των νέων
μορφών τρομοκρατίας. Συνοπτικά, το συμπέρασμα είναι ότι η πλει-
οψηφία των Ελλήνων αστυνομικών στερείται σε μεγάλο βαθμό τα
βασικά εφόδια σε θέματα υλικοτεχνικής υποδομής, μέσων, πόρων,
αλλά και επαρκούς εκπαίδευσης.

Ειδικότερα για το θέμα της εκπαίδευσης, τέθηκε το ερώτημα αν οι
Αστυνομικοί έχουν επαναλάβει την ειδική εκπαίδευση για την αντι-
μετώπιση της τρομοκρατίας κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων
χρόνων. Ως Ομοσπονδία, σημειώνουμε ότι η εκπαίδευση των ειδικών
μονάδων αντιμετώπισης της τρομοκρατίας (Ε.Κ.Α.Μ.) επαναλαμβά-
νεται συχνά, όχι μόνο την τελευταία διετία αλλά αδιαλείπτως. Εκτός
από την βασική εκπαίδευση, εφαρμόζονται τριμηνιαία προγράμματα
συντηρητικής εκπαίδευσης καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Όσο
για την αυτοπροστασία, το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης
για το σύνολο των αστυνομικών, διέπεται από περικοπές, λόγω πε-
ριστολής των δημοσίων δαπανών στην χώρα μας και ελέω της οικο-
νομικής κρίσης.

Προσφάτως εγκρίθηκε διαταγή εκπαίδευσης σε θέματα αυτοάμυ-
νας-αυτοπροστασίας, οπλοτεχνικής-σκοποβολής με σκοπό την από-
κτηση βασικών γνώσεων για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των
καθηκόντων τους, μειώνοντας τον κίνδυνο για τη ζωή ή την σωματική
ακεραιότητα τους αλλά και τρίτων. Επίσης, η βασική εκπαίδευση
απευθύνεται στο σύνολο του αστυνομικού προσωπικού. Η ειδικευ-
μένη εκπαίδευση σε θέματα αντιμετώπισης της τρομοκρατίας και δη
αυτής της ισλαμικής ριζοσπαστικοποίησης λόγω της ιδιαιτερότητάς
της, παρέχεται στις ειδικές δυνάμεις, όπως είναι η Ε.Κ.Α.Μ. και η αν-
τιτρομοκρατική υπηρεσία. Οι αστυνομικοί που βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή αντιμετώπισης της εγκληματικότητας και κυρίως αυτής που
άπτεται του ποινικού εγκλήματος δεν λαμβάνουν αυτού του είδους
την εκπαίδευση. Εκτίμηση της Ομοσπονδίας μας είναι πως η εκπαί-
δευση που παρέχεται στους συναδέλφους μας είναι ελλιπής και όχι
αρκετή για την αντιμετώπιση αυτού του νέου είδους απειλής. Οι Ευ-
ρωπαϊκές Χώρες βιώνουν μία πρωτόγνωρη απειλή από ακραίους
φονταμενταλιστές που εκφράζουν την ακραία θέση του Ισλαμισμού
και απαιτείται εκπαίδευση ιδιαίτερου γνωστικού αντικειμένου,τόσο

στον τομέα της πρόληψης όσο και της καταστολής,αλλά και της εξί-
σου σημαντικής παραμέτρου όπως είναι αυτή της συλλογής πληρο-
φοριών αξιολόγησης και διερεύνησης.

Η εκπαίδευση αυτή θα πρέπει να διευρυνθεί σε περισσότερες αστυ-
νομικές δυνάμεις και κυρίως σε αυτές που είναι επιφορτισμένες με
την φύλαξη ευπαθών στόχων και δημόσιων συναθροίσεων καθότι
εκεί εκδηλώνονται τα τυφλά και ανθρωποκτόνα χτυπήματα και κρί-
νονται ως πρώτη γραμμή κρούσης αυτές οι περιοχές.

Στο δε ερώτημα, «τι συγκεκριμένα προτείνετε στην κυβέρνησή σας
ώστε να δώσει μια επαρκή εκπαίδευση για την βελτίωση των υπηρεσιών
ασφαλείας;», απαντήσαμε ότι η εκπαίδευση δεν θα πρέπει να αναλωθεί

κυρίως στην καταστολή αλλά στον τομέα της πρόληψης και της έρευ-
νας προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της ριζοσπαστικο-
ποίησης του Ισλαμισμού και όπως αυτός εκδηλώνεται στην Γηραιά
Ήπειρο και στην πλέον ακραία του μορφή. Οι αποφάσεις του Συμβου-
λίου της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σηματοδοτούν το
πλαίσιο δράσης και εκπαίδευσης των διωκτικών αρχών και όχι μόνο.

Όσο για τον διαθέσιμο εξοπλισμό σημειώσαμε ότι σημαντικές επεν-
δύσεις έγιναν την περίοδο των Ολυμπιακών αγώνων το έτος 2004.
Έκτοτε, δεν υπήρξαν σημαντικές πρωτοβουλίες ως προς την ενίσχυση
της Ελληνικής Αστυνομίας κυρίως σε θέματα αντιμετώπισης της τρο-
μοκρατίας αλλά και στην αντιμετώπιση της συνήθους εγκληματικό-
τητας που άπτεται του ποινικού δικαίου.

Η Ελληνική Αστυνομία διαθέτει μέσα και εξοπλισμό για την αντι-
μετώπιση της τρομοκρατίας κυρίως στις υπηρεσίες αιχμής όπως είναι
η Ε.Κ.Α.Μ, η Αντιτρομοκρατική, Υπηρεσίες Ασφαλείας και δευτε-
ρευόντως οι (Ο.Π.Κ.Ε) Ομάδες Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικό-
τητας. Ο εξοπλισμός των αστυνομικών στη χώρα μας για την αντιμε-
τώπιση όλων των μορφών τρομοκρατίας κρίνεται επαρκής, κυρίως
για τις δυνάμεις που είναι επιφορτισμένες με την αντιμετώπιση αυτού
του φαινομένου. Στην Χώρα μας η οποία δοκιμάζεται για πολλά χρό-
νια από την εγχώρια τρομοκρατία, υπάρχει η σχετική τεχνογνωσία,
πλην όμως μορφές αυτού του τύπου των ξένων μαχητών, της στρα-
τολόγησης στη ακραία πτέρυγα του εξτρεμιστικού ισλαμισμού και της
ριζοσπαστικοποίησης ατόμων με εγκληματική συμπεριφορά δεν έχουν
εκδηλωθεί στην Ελληνική Επικράτεια. Αντιθέτως ο εξοπλισμός υπο-
λείπεται στις λοιπές αστυνομικές δυνάμεις.

Το διασυνοριακό έγκλημα και η τρομοκρατία εξακολουθούν να
αποτελούν πρόκληση για την εσωτερική ασφάλεια της Ευρώπης. Το
Ελληνικό Κράτος θα επιδιώξει την περαιτέρω συνεργασία με τους
εταίρους και πρέπει να παρασχεθεί εξοπλισμός και μέσω της FRON-
TEX αλλά και εξοπλισμού και εκπαίδευσης σε θέματα αστικής προ-
στασίας, εγκληματολογικής έρευνας, προστασία από χημικές, βιολο-
γικές, ραδιολογικές, πυρηνικές και εκρηκτικές επιθέσεις για πληρο-
φορίες που προστατεύουν από την τρομοκρατία και συμβάλλουν στην
τεχνολογία επιβολής του νόμου. Όλα αυτά θα μπορούσαν να ενταχ-
θούν στο πρόγραμμα EDEN το οποίο καλύπτει το φάσμα της ανθε-
κτικότητας της Ε.Ε. 

Μεγάλη έρευνα της EuroCop
H πλειοψηφία των Ελλήνων αστυνομικών στερείται σε μεγάλο βαθμό τα βασικά εφόδια

σε θέματα υλικοτεχνικής υποδομής, μέσων, πόρων, αλλά και επαρκούς εκπαίδευσης

Η ΕuroCOP επέδειξε ενδιαφέρον και για
το ανθρώπινο δυναμικό, δεδομένου ότι
λόγω των περικοπών του προϋπολογι-

σμού, ο αριθμός των αστυνομικών σε όλη την
Ευρώπη έχει μειωθεί τα τελευταία 10 χρόνια.
Στη χώρα μας, ο αριθμός των υπηρετούντων
αστυνομικών είναι διαρκώς μειούμενος.

Ενδεικτικώς σας αναφέρουμε, ότι ο δημό-
σιος τομέας στην Ελλάδα έχει συρρικνωθεί
δραματικά τα τελευταία έτη και ιδίως μετά το
2011 όπου λόγω της περιστολής των δημο-
σίων δαπανών αλλά και των αλλαγών που
επήλθαν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό
καθεστώς, εξανάγκασε πολλούς εργαζομένους
μεταξύ και αυτών τους αστυνομικούς να απο-
χωρήσουν από την ενεργό υπηρεσία.

Επίσης, με την θέσπιση του ν. 4281/14
«Αναδιάρθρωση αναδιοργάνωση αστυνομικών
υπηρεσιών» διεγράφησαν 6.700 κενές οργα-
νικές θέσεις που υπήρχαν έως τότε στην Ελλη-
νική Αστυνομία και οι οποίες δεν πρόκειται να
καλυφθούν ποτέ. Ομοίως, λόγω του δανεισμού
της Χώρας μας από τους θεσμικούς παράγον-
τες της Ευρώπης οι προσλήψεις στην Ελληνική
Αστυνομία είναι κατά πολύ περιορισμένες και
ενώ υπήρχαν ανά έτος 1200 περίπου προσλή-

ψεις σήμερα και με τα βίας προσλαμβάνονται
240 αστυφύλακες και 40 αξιωματικοί. Κατ’
εκτίμηση η δύναμη της Ελληνικής Αστυνομίας
έχει μειωθεί σε ποσοστό 25%-30%.
- Ποιά είναι η αναλογία αστυνομικών/ 

αριθμός πολιτών αυτή τη στιγμή στη
χώρα σας;
Σύμφωνα με τα πληθυσμιακά δεδομένα της

χώρας και τα απογραφικά στοιχεία της στατι-
στικής υπηρεσίας αλλά και της απογραφής που
έγινε στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και
τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., σε συνάρτηση με τον
μεγάλο αριθμό προσφύγων και μεταναστών
που βρίσκονται σήμερα στην Ελληνική Επικρά-
τεια ο αριθμός αστυνομικών/πολιτών είναι κατ’
εκτίμηση 1 ανά 230.
- Σχεδιάζεται να αυξηθεί ο αριθμός των
αστυνομικών στη χώρα σας το έτος 2017;

Παρά τις σημαντικές προσπάθειες της Ομο-
σπονδίας μας σε όλα τα επίπεδα, οι προσλήψεις
για το έτος 2017 είναι περιορισμένες στον
αριθμό 240 αστυφυλάκων και 40 αξιωματικών
για τους λόγους που προαναφέραμε, καθότι η
χώρα μας βρίσκεται σε ειδικό καθεστώς επιτή-
ρησης λόγω του δανεισμού της και του ελέγχου
των δημοσίων δαπανών.

Το έλλειμμα σε ανθρώπινο δυναμικό
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Ημερίδα με το επίκαιρο θέμα: «Είναι επικίν-
δυνο το επάγγελμα του Αστυνομικού; Γιατί;»
πραγματοποιήθηκε στις 20/2/2017 στην

Αθήνα, όπου κατατέθηκαν με τον πλέον επίσημο
τρόπο οι θέσεις της Ομοσπονδίας μας και αναπτύχ-
θηκε γόνιμος προβληματισμός βάσει και των ειση-
γήσεων που έγιναν επί του θέματος αυτού από τους
διακεκριμένους ομιλητές-προσκεκλημένους μας.

Ειδικότερα, με τεκμηριωμένο λόγο και αδιάσει-
στα στοιχεία για τον χαρακτήρα του αστυνομικού
επαγγέλματος και κυρίως για τα θύματα εν ώρα
υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, αλλά και για τους θα-
νάτους εκτός υπηρεσίας, που έχουν προσλάβει
ανησυχητικές διαστάσεις, μίλησαν, ο Πρόεδρος
της Ε.Γ. κ. Γρηγόρης Γερακαράκος και ο Διευθυν-
τής των Κεντρικών Ιατρείων Αθηνών της Ελληνικής
Αστυνομίας Ταξίαρχος κ. Αθανάσιος Μπαδέκας,
ενώ ο νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας κ.
Χάρις Μπουκουβάλας ανέπτυξε την πρότασή μας
για την θεσμοθέτηση της επικινδυνότητας της ερ-
γασίας με ειδική νομοθετική διάταξη.

Στη συνέχεια, τοποθετήθηκαν ο κοινοβουλευ-
τικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νίκος Ξυδάκης,
ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωστής

Χατζηδάκης, ο πρώην Υπουργός Κοινωνικών
Ασφαλίσεων κ. Ανδρέας Λοβέρδος και ο κοινο-
βουλευτικός εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ κ. Αθανά-
σιος Παπαχριστόπουλος οι οποίοι συνέκλιναν
στο ότι επιβάλλεται να γίνει περαιτέρω συζήτηση
με τα πολιτικά κόμματα, λαμβάνοντας όμως υπό-
ψη στην παρούσα φάση τη δημοσιονομική στε-
νότητα της χώρας. Επίσης, χαιρετισμό απηύθυναν
ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημή-
τρης Αναγνωστάκης και ο Προϊστάμενος Επιτε-
λείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγος κ. Μιχαήλ Καραμαλάκης.

Τις εργασίες τίμησαν επίσης οι βουλευτές της
Νέας Δημοκρατίας κ.κ. Γιώργος Βλάχος και Αθα-
νάσιος Μπούρας, ο πρώην βουλευτής της Νέας
Δημοκρατίας κ. Πέτρος Μαντούβαλος, η αναπλη-
ρώτρια εκπρόσωπος Τύπου και Επικοινωνίας της
Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ. Νάντια Γιαννακο-
πούλου, ο πρώην Γραμματέας Πολιτικής Προστα-
σίας και πολιτευτής της Λαϊκής Ενότητας κ. Τάσος
Μαυρόπουλος, ο πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ κ. Ιωάν-
νης Κατσιαμάκας, ο Δημοτικός Σύμβουλος Ιλίου
κ. Χαράλαμπος Καούκης, μέλη του Δ.Σ. και πρό-
εδροι Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων της ΠΟΑΣΥ.

Κλείνοντας τις εργασίες της Ημερίδας, ο πρό-
εδρος της Ε.Γ. κ. Γρηγόρης Γερακαράκος τόνισε
ότι θα συνεχιστεί ο διάλογος με τα πολιτικά κόμ-
ματα. Με γνώμονα δε τις συνταγματικές επιταγές
για το ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και
τις τελεσίδικες αποφάσεις του Συμβουλίου της
Επικρατείας που ρητά και κατηγορηματικά σημει-
ώνουν ότι το αστυνομικό λειτούργημα είναι λόγω
των ιδιαιτεροτήτων του, άκρως επικίνδυνο, τα κά-
λεσε να προβούν στη θωράκιση του Έλληνα Αστυ-
νομικού, θεσμικά, οικονομικά και εργασιακά.

Η Κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα οφείλουν
να σεβαστούν τον αστυνομικό θεσμό, αλλά και
τις δικαστικές αποφάσεις, όταν μάλιστα σε κανέ-
να μνημόνιο δεν αναφέρεται ότι πρέπει να αγνο-
ούνται, αλλά αντιθέτως σημειώνεται ότι επιβάλ-
λεται η εξεύρεση ισοδυνάμων μέτρων. Είναι συν-
ταγματική υποχρέωση της πολιτείας επομένως να
θεσμοθετήσει τώρα, την επικινδυνότητα του λει-
τουργήματος του Αστυνομικού και όχι να παρα-
πέμπει το δίκαιο και ώριμο από καιρό αίτημά μας
σε μελλοντικό χρόνο. Η Ομοσπονδία, με τη ση-
μερινή της πρωτοβουλία έκανε ένα πρώτο σημαν-
τικό βήμα για την ικανοποίηση ενός αιτήματος

που επί είκοσι χρόνια απασχολεί συνολικά το
συνδικαλιστικό κίνημα των ενστόλων και δε-
σμεύεται ότι θα αξιοποιήσει τον προβληματισμό
που κατατέθηκε έτσι ώστε να παρουσιάσει προ-
σεχώς ολοκληρωμένη πρόταση τόσο στα αρμόδια
υπουργεία όσο και στα πολιτικά κόμματα.

“Είναι επικίνδυνο το επάγγελμα του Αστυνομικού; Γιατί;”

Η υπομονή μας εξαντλήθηκε,

«Τους προκαλούμε, όλα τα πολιτικά κόμματα να κά-
νουν συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος και να
δούμε, είναι πιο πολλοί από μας;»

Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε την ομιλία του ο πρόεδρος
της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρης Γερακαράκος, χαιρετίζοντας
τους χιλιάδες αστυνομικούς, πυροσβέστες και λιμενικούς
εν ενεργεία και εν αποστρατεία. 

Αφού αναφέρθηκε στη συνέχεια στη συγκέντρωση για
το ασφαλιστικό που είχε γίνει ένα χρόνο πριν στην Πλα-
τεία Κολοκοτρώνη όπου είχαμε πει ότι πλέον πρέπει να
συγκρουστούμε με τα ψέματα, τα κούφια τα λόγια και τις
υποσχέσεις, τόνισε ότι ο αγώνας είναι δύσκολος. Έχουμε
όμως υποχρέωση για μας, για τα παιδιά μας, για τις οι-
κογένειές μας, για τον έλληνα πολίτη να παλέψουμε, διότι
κι εμείς περνάμε δύσκολα όπως όλος ο ελληνικός λαός.

Στη συνέχεια απευθύνθηκε στα πολιτικά κόμματα, το-
νίζοντας ότι όποιος είναι μαζί μας είτε είναι δεξιός είτε εί-
ναι αριστερός είτε κεντρώος, θα είμαστε μαζί του, όποιος
είναι απέναντί μας θα είμαστε απέναντί του. Εμείς δεν
κοιτάμε ιδεολογίες. Εμείς πιστεύουμε ότι ο αστυνομικός,
ο πυροσβέστης, ο λιμενικός κρατάνε τη δημοκρατία με
αίμα και ιδρώτα. 

Δυστυχώς μόλις προχθές σε μια ημερίδα της ΠΟΑΣΥ
για το επικίνδυνο, -και θυμίζω σε όλους ότι το επικίνδυνο
αναφέρεται στην πρώτη δικαστική απόφαση της Ολομέ-
λειας του ΣτΕ- μας είπαν ότι η χρησιμότητα του αστυνο-
μικού είναι περίπου το ίδιο με τους ψαράδες και τους ξυ-
λοκόπους. Βεβαίως και αυτοί οι άνθρωποι έχουν το επι-

κίνδυνο αλλά η κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα ας
καταλάβουν επιτέλους τι σημαίνει να είσαι στο δρόμο 12
ώρες για το αγαθό του πολίτη και να προσπαθείς να προ-
στατέψεις τη ζωή του πολίτη. 

Γατί τόση εμπάθεια με τα Σώματα Ασφαλείας, μήπως
δεν δίνουμε και τη ζωή μας; Τελείωσε η εποχή που οι κυ-
βερνώντες μπορούσαν να πράττουν και να λένε άκριτα,
και να μην τιμωρείται κανένας. Ας γνωρίζουν όλοι ότι δεν
είναι σχήμα λόγου. Όποιος μας στηρίζει με πράξεις και
όχι με λόγια θα είμαστε δίπλα του και μαζί του. Δεν υπάρ-
χουν δεδομένοι και σίγουροι. Να μη νομίζουν ότι με τα
χτυπήματα στην πλάτη θα μας ξεγελάσουν. Να γνωρίζουν
ότι τα Σώματα Ασφαλείας κανείς δεν μπορεί να τα απα-
ξιώσει. Σε κανέναν δε δίνουμε το δικαίωμα να μας κο-
ροϊδεύει. Να γνωρίζουν ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα
μας μαζί με τους πολίτες που διαμαρτύρονται. Μας ενώνει
ένας στόχος: Αξιοπρεπής και περήφανη ζωή. Για τις οι-
κογένειές μας, για τα παιδιά μας, για τους γειτόνους μας,
για τον πολίτη αυτής της χώρας. Θα είμαστε με το λαό
γιατί είμαστε κομμάτι του, προερχόμαστε από τις εργατι-
κές μάζες.

Κλείνοντας το χαιρετισμό του, τόνισε επίσης ότι κι εμείς
πρέπει να αλλάξουμε πολλά. Στα συνδικάτα, σε μας τους
ίδιους. Και σας υπόσχομαι ότι αυτά θα αλλάξουν. 

Κάλεσε δε τους συγκεντρωμένους να πορευτούν όλοι
μαζί μέχρι τη Βουλή για να επιδοθεί το ψήφισμα και η δι-
καστική απόφαση με την επισήμανσή μας ότι δεν μπορούν
να νομοθετούν αγνοώντας τις δικαστικές αποφάσεις.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ
Γιατί τόση εμπάθεια με τα Σώματα

Ασφαλείας, μήπως δεν δίνουμε 
και τη ζωή μας;
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Μετά από την αποφασιστική και επίμονη
στάση μας στις 8 Φεβρουαρίου 2017, να
μην αποχωρήσουμε από το Υπουργείο, αν

δεν λάβουμε έστω τη στοιχειώδη ενημέρωση από
το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης αναφορικά
με τις ρυθμίσεις που προωθεί ερήμην μας, κι ενώ
αρχικά κλείστηκε ραντεβού με την Διευθύντρια του
Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
κ. Γιώργου Χουλιαράκη, κα Θεώνη Κουφονικολά-
κου, για την Παρασκευή, τελικά η ίδια διαπιστώ-
νοντας την ανυποχώρητη στάση μας επέστρεψε
εσπευσμένα από σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου και
δέχθηκε να συναντηθεί μαζί μας προκειμένου να

ακολουθήσει αμοιβαία μακροσκελής συζήτηση.
Αυτό τονίζεται στην κοινή ανακοίνωση των έξι

Ομοσπονδιών μετά την παρέμβασή τους στο ΓΛΚ
όπου είχαν μεταβεί οι πρόεδροι για να απαιτήσουν
συνάντηση με τον Υπουργό.

Από την πλευρά μας εκφράσαμε κατ' αρχήν την
έντονη διαμαρτυρία μας για το γεγονός ότι η συ-
νάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό δεν έχει πραγ-
ματοποιηθεί ακόμα καίτοι την έχουμε ζητήσει από
πέρυσι και παρά τη διαμαρτυρία μας έξω από το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπου υπήρξε δέ-
σμευση από το Γραφείο του Υπουργού να γίνει
άμεσα η συνάντηση αυτή.

Η κα Κουφονικολάκου, από την πλευρά της, επι-
καλέστηκε τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας,
τονίζοντας ότι αυτή δεν επιτρέπει την άμεση συμ-
μόρφωση προς τις αποφάσεις του ΣτΕ, καθόσον το
κόστος μιας τέτοιας απόφασης κυμαίνεται περί τα
600.000.000 ευρώ μαζί με τα αναδρομικά, ενώ για
το άλλο μείζον ζήτημα, το πάγωμα των μισθολογι-
κών ωριμάνσεων, επέρριψε τις ευθύνες στα συναρ-
μόδια υπουργεία που δεν έχουν διασφαλίσει τα
ισοδύναμα μέτρα. Κατόπιν αυτού, θα εξεταστούν
όπως είπε, στο πλαίσιο του νέου μισθολογίου.

Όσο για την κατάρτιση του νέου ειδικού μισθο-
λογίου, απάντησε ότι στο Υπουργείο επεξεργάζον-

ται διάφορα σενάρια μη ανακοινώσιμα, επειδή δεν
είναι τα τελικά, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα
υπάρξει αιφνιδιασμός, αφού η ψήφισή του τοπο-
θετείται περίπου μετά από δυόμιση μήνες από σή-
μερα και στο διάστημα αυτό θα μεσολαβήσει συ-
νάντηση με τον κ. Υπουργό για να καταθέσουμε
και εμείς τις τελικές μας προτάσεις ως θεσμικοί εκ-
πρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας. Επανέλαβε δε
τη θέση της Κυβέρνησης ότι το συνολικό κόστος
του νέου μισθολογίου θα είναι δημοσιονομικά ου-
δέτερο και ότι η τυχόν συμπίεση των μισθών των
χαμηλόβαθμων θα καλυφθεί μέσω της διαδικασίας
της «προσωπικής διαφοράς».

Επικαλούνται τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας
Δυναμική παρέμβαση των έξι Ομοσπονδιών στο γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Χουλιαράκη

Χιλιάδες συνάδελφοι και συναδέλφισσες από κάθε γωνιά της χώρας έστειλαν ηχηρό μήνυμα στην Κυβέρνηση

Συντονισμένο «σφυροκόπημα» δέχτηκε η Κυ-
βέρνηση από τους προέδρους των Ομοσπον-
διών των αστυνομικών, των πυροσβεστών

και των λιμενικών, οι οποίοι κατήγγειλαν την ανα-
κολουθία λόγων και έργων των κυβερνητικών αξιω-
ματούχων, ενώπιον των χιλιάδων συναδέλφων τους
στην ενεργεία και στην αποστρατεία, που έδωσαν
βροντερό «παρών» κατά τη διάρκεια της πανελλα-
δικής ένστολης συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στην
Πλατεία Συντάγματος (22-2-2017). Μιας συγκέν-
τρωσης -με κεντρικό σύνθημα «η υπομονή μας
εξαντλήθηκε, δυο χρόνια ψέματα και κούφιες υπο-
σχέσεις»- που θα ζήλευαν πολλά από τα πολιτικά
κόμματα τόσο για τον όγκο όσο και για το αγωνι-
στικό πάθος των συμμετεχόντων. Οι ένστολοι απέ-
δειξαν για άλλη μια φορά ότι μπορούν να δώσουν
αγωνιστικά και δυναμικά τις οφειλόμενες απαντή-
σεις σε όσους τους απαξιώνουν και να απαιτήσουν
σεβασμό και τήρηση των εξαγγελιών τις οποίες
υπενθύμισαν με προβολές μέσω βίντεο γουόλ.

Ανάλογες αναφορές στις προεκλογικές υποσχέ-
σεις των συγκυβερνώντων κομμάτων, αλλά και στις
πυκνές δημόσιες τοποθετήσεις των αρμοδίων
υπουργών, προεξάρχοντος του Πρωθυπουργού κ.
Αλέξη Τσίπρα, έγιναν από τους ομιλητές, αναδει-
κνύοντας τα αιτήματά μας όσον αφορά την αποκα-
τάσταση των μισθολογικών αδικιών (αποφάσεις
ΣτΕ), την αναγνώριση της επικινδυνότητας της ερ-
γασίας, το ειδικό μισθολόγιο και τα ισοδύναμα, το
ασφαλιστικό σύστημα, τις περικοπές δαπανών, τις
προσλήψεις αστυνομικών, πυροσβεστών και λιμε-
νικών και άλλα ζητήματα της υπηρεσιακής καθημε-
ρινότητας που καθιστούν μαρτύριο την άσκηση του
λειτουργήματος όλων των ενστόλων.

Τόσο με τις ομιλίες-παρεμβάσεις από το βήμα της
συγκέντρωσης όσο και με τα εύστοχα συνθήματα
των συγκεντρωθέντων, εστάλησαν ηχηρά μηνύματα
τόσο προς την Κυβέρνηση όσο και προς τα πολιτικά
κόμματα, απαιτώντας να μην προχωρήσουν στην
ψήφιση νέων περικοπών, φέρνοντας ένα νέο μι-
σθολόγιο, αλλά να εφαρμόσουν τις αποφάσεις του
ΣτΕ, ούτε να σκεφθούν να συνδιαλλαγούν πίσω από
κλειστές πόρτες με τους τροϊκανούς χωρίς να λαμ-
βάνουν υπόψη τους την επικινδυνότητα και την ιδι-
αιτερότητα του επαγγέλματος των ενστόλων.

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα θα κλιμακώσει τη
δράση του ανεπηρέαστα από κομματικές σκοπιμό-
τητες και επιδιώξεις μέχρι τελικής δικαίωσης. Τονί-
στηκε δε ότι η εποχή που άλλα υπόσχονταν πριν από
τις εκλογές και άλλα έκαναν ως Κυβέρνηση, για
τους ενστόλους ανήκει οριστικά στο παρελθόν. Ο
πολιτικός κόσμος οφείλει να σταθεί στο ύψος των
περιστάσεων και να αντιμετωπίσει τα Σώματα Ασφα-
λείας με πνεύμα συναίνεσης έξω από τις προβλεπό-
μενες περικοπές των μνημονίων.

Στους συγκεντρωθέντες απηύθυναν αγωνιστικό
χαιρετισμό ο εκπρόσωπος Τύπου της Δημοκρατικής
Συμπαράταξης κ. Παύλος Χρηστίδης, ο πολιτευτής
της Λαϊκής Ενότητας και πρώην Γραμματέας Πολι-
τικής Προστασίας κ. Τάσος Μαυρόπουλος, ο πρό-
εδρος των Ευρωπαϊκών Αστυνομικών Συνδικάτων
CESP και πρόεδρος του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύ-
πρου κ. Ανδρέας Συμεού, ο πρόεδρος της Πανελ-
λήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφα-
λείας κ. Ευάγγελος Χριστακόπουλος και ο εκπρό-
σωπος του ΠΑΜΕ κ. Γεώργιος Πέρρος.

Τη στήριξη στον αγώνα των Ομοσπονδιών, επι-
βεβαίωσαν με την παρουσία τους ο βουλευτής του
ΚΚΕ κ. Χρήστος Κατσιώτης και ο Χαράλαμπος
Βουρτελίνος, ο υποψήφιος βουλευτής Πειραιά του
ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Καρύδης, ο υποψήφιος βου-
λευτής Λάρισας του ΠΑΣΟΚ κ. Μιχαήλ Τολίκας, αν-
τιπροσωπεία των Αστυνομικών Συνδικάτων Αλβα-
νίας με επικεφαλής τον πρόεδρο κ. Σαντεντίν Φύσα,
οι επίτιμοι πρόεδροι της ΠΟΑΞΙΑ κ.κ. Γιώργος Κα-
μαρινόπουλος και Δημήτρης Γεωργατζής, ο πρώην
πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Δήμος Γόγολος, ο πρώην
πρόεδρος της ΕΑΠΣ κ. Νίκος Διαμαντής, ο πρό-
εδρος Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Αντιστρά-
τηγος ε.α. κ. Βασίλειος Ροζής, προεδρεία και μέλη
Συνδέσμων αποστράτων αστυνομικών, το Πανελλή-
νιο σωματείο ΠΣ 5ετούς υποχρέωσης και η Ένωση
ΠΣ 5ετούς υποχρέωσης Ελλάδος, η Επιτροπή αγώνα
συμβασιούχων πυροσβεστών, η Πανελλήνια Ένωση
Εθελοντών ΠΣ, η Ένωση Πτυχιούχων Αξιωματικών
και Υπαξιωματικών ΠΣ και άλλοι.

Η πορεία
Ακολούθησε πορεία μέσω των οδών Φιλελλήνων

και Αμαλίας προς το Κοινοβούλιο, με πρώτη στάση

στο υπουργείο Οικονομι-
κών, όπου θυροκολλήθηκε
από τους προέδρους το
σχετικό Ψήφισμα, ενώ στη
συνέχεια αντιπροσωπεία
των έξι Ομοσπονδιών επέ-
δωσε το ίδιο Ψήφισμα
στον Πρόεδρο της Βουλής
των Ελλήνων κ. Νίκο Βού-
τση, μέσω των βουλευτών
κ. Αντώνη Συρίγου και κας
Γιώτας Κοζομπόλη, μελών
της Διαρκούς Επιτροπής
Δημόσιας Διοίκησης, Δη-
μόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Αφού δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι το προεδρείο
της Βουλής θα μεταφέρει τα αιτήματά μας στην Κυ-
βέρνηση και στα πολιτικά κόμματα και θα μεσολα-
βήσει για να γίνει επιτέλους ουσιαστικός διάλογος
με το υπουργείο Οικονομικών, οι Ομοσπονδίες ανα-
νεώνουν το αγωνιστικό ραντεβού για το αμέσως
προσεχές διάστημα, καλώντας τους Αστυνομικούς,
τους Πυροσβέστες και τους Λιμενικούς όλης της
χώρας να σηκώσουν ακόμα πιο ψηλά τη σημαία του
αγώνα και να προετοιμάζονται για την επόμενη έν-
στολη πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Αποτιμώντας στη συνέχεια τη συγκέντρωση, οι
Ομοσπονδίες ανακοίνωσαν ότι θεωρούν ότι πρόκει-

ται για μια από τις πιο επιτυχημένες διοργανώσεις,
ευχαρίστησαν όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή και
διαβεβαίωσαν τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις ότι τις
προσεχείς ημέρες θα ανακοινωθούν νέες μορφές
δράσης.

δυο χρόνια ψέματα και 
κούφιες υποσχέσεις
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ΕΥΒΟΙΑ

Κύριοι βουλευτές, στηρίξτε τα αιτήματά μας
Επιστολή προς τους κ.κ. Βουλευτές του Νομού

Ευβοίας απέστειλε η Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Ευβοίας στο πλαίσιο των ενεργειών

της για την ενημέρωση των τοπικών παραγόντων και
φορέων αναφορικά με το επίμαχο θέμα της επικινδυ-
νότητας της εργασίας και το νέο μισθολόγιο. 

Όπως αναφέρει στη σχετική επιστολή, «ενώ οι Κυ-
βερνώντες γνωρίζουν ότι το εργασιακό μας στάτους
έχει πληγωθεί βάναυσα από τις πολιτικές των Μνημο-
νίων που υπαγορεύτηκαν εκβιαστικά από τους δανει-
στές - εταίρους μας τα εφτά τελευταία χρόνια, με από-
λυτη ευθύνη του πολιτικού συστήματος και των ισχυ-
ρών οικονομικών παραγόντων, συνεχίζουν στην ίδια
πολιτική των περικοπών, αδιαφορώντας για τις κατα-
στροφικές τους επιπτώσεις. Σε αυτήν την ιστορική

στιγμή των κρίσιμων αποφάσεων για όλους, δηλώνου-
με ότι η υπομονή μας εξαντλήθηκε!

Μετά από δυο χρόνια ιώβειας υπομονής και προ-
σμονής ότι η Κυβέρνηση θα συμμορφωνόταν πλήρως
στις αποφάσεις του ΣτΕ για την αποκατάσταση των μι-
σθολογικών αδικιών, αλλά και ένα και πλέον χρόνο
πλήρους αβεβαιότητας και κοροϊδίας εκ μέρους των
αρμοδίων υπουργών όσον αφορά στην αναμόρφωση
των ειδικών μισθολογίων και την αναγνώριση της επι-
κινδυνότητας της εργασίας, το συνδικαλιστικό μας κί-
νημα αναγκάζεται να σηκώσει ψηλά τη σημαία του
αγώνα, προκειμένου να αποτρέψει τα νέα δυσβάστα-
κτα οικονομικά μέτρα και συνάμα, να θωρακίσει την
Ελληνική Αστυνομία.

Στον αγώνα μας αυτό, θέλουμε σταθερό σύμμαχο και

υποστηρικτή την ελληνική κοινωνία και τους εκπροσώ-
πους της στο Ελληνικό Κοινοβούλιο διότι είμαστε ανα-
πόσπαστο κομμάτι της και ως τέτοιο, βιώνουμε τις ίδιες
αγωνίες και υφιστάμεθα τις ίδιες συνέπειες της Κρίσης.

Γνωρίζοντας ότι με τις περικοπές δαπανών υπονο-
μεύεται το αγαθό της ασφάλειας και βάλλεται το αξιό-
μαχο της Ελληνικής Αστυνομίας, καλούμε την Κυβέρ-
νηση να προβεί στην άμεση ικανοποίηση των δίκαιων
αιτημάτων μας, όπως αυτά έχουν διατυπωθεί και στο
τελευταίο συνέδριό μας».

Η επιστολή τούς καλεί εν κατακλείδι να εκδηλώσουν
την άμεση στήριξη και συμπαράστασή τους, δεσμευό-
μενοι ότι συμφωνούν με το διεκδικητικό μας πλαίσιο
και ότι θα αγωνιστούν μαζί μας για να τύχουν τα αιτή-
ματα, που παρατίθενται σε αυτή, άμεσης ικανοποίησης.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Η Συνδικαλιστική Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Αλεξανδρούπολης

εκφράζει δημόσια τα θερμά της
συγχαρητήρια προς όλους τους
συναδέλφους της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης
για το έργο και την προσφορά
τους στην τοπική κοινωνία, για
το έτος που μας πέρασε. 

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να ση-
μειωθεί σε όλους τους άντρες
και τις γυναίκες των Τμημάτων
Δίωξης Ναρκωτικών και Συνο-
ριακής Φύλαξης της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης
για τις αλλεπάλληλες επιτυχίες
τους και τα συνεχή χτυπήματα
ενάντια στο έγκλημα.  

Δημόσια
συγχαρητήρια 

προς όλους τους
συναδέλφους

ΚΟΖΑΝΗ

Αστυνομικός 
εκτός υπηρεσίας
συνέλαβε κλέφτη 

Η Ένωση Αστυνομικών Υ -
παλλήλων Κοζάνης, συ-
νεχάρη δημόσια τον συ-

νάδελφο που έδειξε αυταπάρνη-
ση, θάρρος και ζήλο για το καθή-
κον που επιτελούμε όλοι μας κα-
θημερινά, συλλαμβάνοντας έναν
νεαρό για απόπειρα κλοπής σε
κυλικείο Δημοτικού Σχολείου. Ο
συνάδελφος, πατέρας τεσσάρων
παιδιών, βρισκόταν εκτός υπηρε-
σίας και κατάφερε να τον ακινη-
τοποιήσει, ενώ ο συνεργός του
τράπηκε σε φυγή, αφού έθραυσε
το παράθυρο του κυλικείου με ρί-
ψη μεταλλικού αντικειμένου.

ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Απαιτήσαμε λύσεις στα προβλήματα
Με τον Προϊστάμενο του Κλάδου

Οικονομικοτεχνικής Υποστήρι-
ξης & Πληροφορικής Υποστρά-

τηγο κ. Γεώργιο ΚΩΤΣΑΚΗ, συναντήθη-
καν οι πέντε Ενώσεις της Αττικής προ-
κειμένου να εξευρεθούν άμεσες λύσεις
σε ζητήματα που έχουν ανακύψει και
αφορούν το Αστυνομικό Προσωπικό.

Η συνάντηση έλαβε χώρα παρουσία
του Προέδρου της Ομοσπονδίας κ. Γρη-
γορίου ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ καθώς και με-
λών του Προεδρείου της Ομοσπονδίας
και μελών των Προεδρείων των Ενώσε-
ων της Αττικής, με κυρίαρχα ζητήματα
προς συζήτηση, το θέμα που έχει προκύ-
ψει με το Τ.Π.Δ.Υ., το ζήτημα της απαρ-
χαιωμένης ενδοεπικοινωνίας, μέσω
ασυρμάτων, το ζήτημα των μετακινήσεων
με τα Μ.Μ.Μ. καθώς και το ζήτημα της
καθαριότητας στις Αστυνομικές Υπηρε-
σίες ανά την επικράτεια. Στην πραγματο-
ποιηθείσα συνάντηση καταστήσαμε σα-
φές, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοί-
νωσή μας, ότι είναι απαιτητό να εξευρε-
θούν άμεσες λύσεις προκειμένου να
σταματήσει η ταλαιπωρία των συναδέλ-
φων μας αλλά και να εξασφαλιστούν σε
αυτούς συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής
έτσι όπως προβλέπεται από τις σχετικές
διατάξεις των νόμων. Από πλευράς ηγε-
σίας έγιναν γνωστά τα κάτωθι:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Τ.Π.Δ.Υ.

Αναφορικά με το παραπάνω ζήτημα
που δημιουργήθηκε και για το οποίο
επιδόθηκε το υπ’ αριθμ. 509/7/2α από
30-01-2017 έγγραφό μας προς τον
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, ενη-
μερωθήκαμε ότι με πρωτοβουλία της Δι-
εύθυνσης Διαχείρισης Χρηματικού θα
πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους
εκπροσώπους του Τ.Π.Δ.Υ. προκειμένου
να διευκρινιστεί από ποια Υπηρεσία θα
χορηγείται στους αιτούντες συναδέλ-
φους η απαιτούμενη βεβαίωση υπαγω-
γής στο Τ.Π.Δ.Υ. 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ Μ.Μ.Μ.
Μας γνωστοποιήθηκε ότι δεν υπάρχει

κανένας λόγος ανησυχίας για το αστυ-
νομικό προσωπικό που υπηρετεί στην Ατ-

τική αφού το προσεχές διάστημα θα συ-
ναφθεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ
των αρμοδίων Αρχών, προκειμένου μέχρι
την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού
εισιτηρίου στα Μ.Μ.Μ., να έχουν χορη-
γηθεί έγκαιρα ηλεκτρονικές κάρτες εισό-
δου για το αστυνομικό προσωπικό του
λεκανοπεδίου Αττικής, ως αντιστάθμισμα
στις υπηρεσίες ασφάλειας που προσφέ-
ρουν οι υπηρετούντες αστυνομικοί της
Αττικής στους σταθμούς των Μ.Μ.Μ.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Για το ζήτημα της καθαριότητας στις

Αστυνομικές Υπηρεσίες ανά την επικρά-
τεια ενημερωθήκαμε ότι ο διαγωνισμός
για τη σύναψη σύμβασης καθαριότητας
με ιδιωτική εταιρεία που εκκρεμεί από
αρχές του έτους 2016, για όλη τη χώρα,
υπολογίζεται να ολοκληρωθεί κατά το

μήνα Μάιο τρέχοντος έτους και θα οδη-
γήσει σε οριστική επίλυση του προβλή-
ματος. Μέχρι τότε δυστυχώς θα πραγμα-
τοποιούνται οι γνωστές προσωρινές μη-
νιαίες συμβάσεις από τις διαχειρίσεις των
Υπηρεσιών με τα γνωστά κενά χρονικά
διαστήματα κατά τα οποία όπως έχουμε
πολλάκις καταγγείλει και δημοσιοποιήσει
δημιουργούν τριτοκοσμικές συνθήκες
υγιεινής στους εργαζόμενους αστυνομι-
κούς και στους πολίτες που επισκέπτον-
ται τις Αστυνομικές Υπηρεσίες.

ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ
Τέλος, αναφορικά με το φλέγον ζή-

τημα του πεπαλαιωμένου αναλογικού
συστήματος ενδοεπικοινωνίας μας δό-
θηκε διαβεβαίωση ότι άμεσα πρόκειται
να τεθεί σε λειτουργία το νέο ψηφιακό
σύστημα (TETRA) ενδοεπικοινωνίας το
οποίο θα παρέχει επιτέλους την απαιτού-
μενη ασφάλεια στην επικοινωνία των
ασυρματικών κέντρων με τους εκτε-
λούντες υπηρεσία αστυνομικούς.

Η Ομοσπονδία σεβόμενη το θεσμικό
της ρόλο παρακολουθεί όλα τα ζητήματα
που απασχολούν την καθημερινότητα
των συναδέλφων παρεμβαίνοντας
στους αρμόδιους παράγοντες και ενη-
μερώνει υπεύθυνα, δίνοντας λύσεις στα
φλέγοντα προβλήματα.

ΠΡΕΒΕΖΑ

Ο αστυνομικός είναι άνθρωπος και ΟΧΙ ρομπότ!

Ημετακίνηση και η εκτέλεση υπηρεσίας από
αστυνομικούς που συγκροτούν τη Διμοιρία
Υποστήριξης της Δ. Α. Πρέβεζας αποτέλεσε

αντικείμενο διαμαρτυρίας της Ένωσης Αστυνομι-
κών Υπαλλήλων Πρέβεζας με παραλήπτη τον Γε-
νικό Επιθεωρητή Α στυνομίας Βορείου Ελλάδας.

Όπως επισημαίνει, στο έγγραφό της, «το τελευ-
ταίο διάστημα, συνάδελφοι και μέλη της Ένωσής
μας, που εμπλέκονται στη συγκρότηση της Διμοι-
ρίας Υποστήριξής της Δ.Α. Πρέβεζας και ενισχύουν
Υπηρεσίες της ΓΕ.Π.Α.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας,
μας καταγγέλλουν συνθήκες εργασίας που δεν πε-
ριποιούν τιμή για κανέναν λειτουργό – αστυνομικό

του Σώματος, αλλά ούτε και για την Ελληνική Αστυ-
νομία. Ειδικότερα, την ημέρα χορήγησης των φύλ-
λων πορείας και αναχώρησης των αστυνομικών
από τη Δ.Α. Πρέβεζας, με ενδιάμεσο σταθμό τη Δ.Α.
Άρτας για παραλαβή περαιτέρω αστυνομικής δύ-
ναμης και συγκρότηση από κοινού Διμοιρίας Υπο-
στήριξης, οι συνάδελφοι διατάχθηκαν να εκτελέ-
σουν, εντός της ιδίας ημέρας και έπειτα από πέντε
(5) ώρες μετακίνησης, υπηρεσία στη Διεύθυνση
Αστυνομίας που ενισχύουν, χωρίς να μεσολαβήσει
επαρκής χρόνος ανάπαυσης για την ικανή εκτέλεση
ασφαλούς υπηρεσίας.

Στρατηγέ, ο λειτουργός – αστυνομικός, τα τε-

λευταία μνημονιακά έτη, ταλαιπωρείται, πέραν από
τα δυσβάσταχτα οικονομικά μέτρα που ταλανίζουν
όλους τους πολίτες της Χώρας μας, από την ανε-
πάρκεια της υλικοτεχνικής υποδομής του Σώματος,
τη μη στελέχωση των Αστυνομικών Υπηρεσιών με
επαρκή αριθμό προσωπικού, τη χορήγηση εξόδων
μετακίνησης που δεν μπορούν να καλύψουν τις
πραγματικές ανάγκες αυτής και πολλά άλλα.

Όλα τα προαναφερόμενα, αλλά και οι συνθήκες
εργασίας που μας καταγγέλλουν τα μέλη μας και
αναπτύχθηκαν παραπάνω, έχουν ως αποτέλεσμα,
ο εν λόγω επαγγελματίας συνάδελφος να μη δύ-
ναται να εκτελέσει με ασφάλεια τα καθήκοντά του

προς τον φορολογούμενο πολίτη και παράλληλα να
θέτει τη ζωή του συνεχώς σε κίνδυνο.

Κάποιοι, προς εξοικονόμηση χρημάτων και
αστυνομικών δυνάμεων, λησμονούν ότι ο αστυνο-
μικός είναι άνθρωπος και ΟΧΙ ρομπότ!

Στρατηγέ, ύστερα από τα ανωτέρω, αναμένουμε
την προσωπική σας άμεση παρέμβαση για την επί-
λυση του εργασιακού προβλήματος που αφορά το
αστυνομικό προσωπικό του θέματος και επιφυλασ-
σόμαστε, μέσω του θεσμικού μας ρόλου, για την
υπεράσπιση παντός νομίμου δικαιώματος των συ-
ναδέλφων – μελών της Ένωσής μας που θίγον-
ται».
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ΑΘΗΝΑ

Βρέθηκε λύση στο θέμα 
της  Άμεσης Δράσης Αττικής

Μετά από τις άμεσες παρεμβάσεις
του προεδρείου της Ομοσπον-
δίας και της Ένωσης Αστυνο-

μικών Υπαλλήλων Αθηνών, βρέθηκε
λύση στο πρόβλημα που είχε δημιουρ-
γηθεί και αναστατώσει όλους τους υπη-
ρετούντες στην Άμεση Δράση Αττικής,
συναδέλφους μας. Όπως ανακοινώθηκε
από το σωματείο, «κατά τις απογευμα-
τινές ώρες περί ώρα 19:30 με πρωτο-
βουλία της Ένωσης Αθηνών και συμμε-
τοχή της Π.Ο.ΑΣ.Υ. έγινε ευρεία σύσκε-
ψη με τη Φυσική Ηγεσία στο Αρχηγείο
της Ελληνικής Αστυνομίας για το θέμα
που προέκυψε τις τελευταίες μέρες, με-
τά την αναδιάρθρωση και αφορούσε την
υπηρεσία της Άμεσης Δράσης.

Στη σύσκεψη αυτή συμμετείχαν ο
Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑ-
ΚΟΣ Γρηγόρης, ο Αντιπρόεδρος της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Σταύρος, ο
Πρόεδρος της Ένωσης Αθηνών κ. ΜΑΥ-
ΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος, οι Αντιπρόεδροι της
Ένωσης Αθηνών κ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ Πα-
ναγιώτης και κ. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Χρήστος,
οι οποίοι και υπηρετούν στην εν λόγω
Υπηρεσία. Εκ μέρους της Φυσικής Ηγε-
σίας συμμετείχαν ο Αρχηγός Αντιστρά-
τηγος κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Κωνσταντίνος, ο
Υπαρχηγός Αντιστράτηγος κ. ΑΝΔΡΙΚΟ-
ΠΟΥΛΟΣ Αριστείδης, ο Επιθεωρητής
Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγος κ. ΜΠΑ-
ΚΑΣ Αντώνιος, ο Διευθυντής του Επιτε-
λικού γραφείου του Αρχηγού, Ταξίαρχος
κ. ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ Στυλιανός, ο Διευθυντής
της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Νομικής

Υποστήριξης, Αστυνομικός Διευθυντής κ.
ΜΠΑΚΟΛΑΣ Δημήτριος και ο Τμηματάρ-
χης του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Δι-
εύθυνσης Οργάνωσης & Νομικής Υπο-
στήριξης, Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ.
ΠΑΛΑΙΟΓΙΩΡΓΟΣ Ηλίας. 

Κατά τη συζήτηση, ζητήθηκε από τη
Φυσική Ηγεσία να μην υλοποιηθούν τα
προβλεπόμενα της παρ. 4 του άρθρου
29 του Π.Δ. 7/2017 για την Αναδιάρ-
θρωση- Αναδιάταξη της Δ/νσης Άμε-
σης Δράσης Αττικής.

Μετά την πολύωρη συζήτηση και την
έκθεση των επιχειρημάτων από την
πλευρά μας για την ιστορική αυτή Υπη-
ρεσία, η Φυσική Ηγεσία διαβεβαίωσε
την Ομοσπονδία και την Ένωση Αθηνών
ότι η διάρθρωση της Άμεσης Δράσης θα
παραμείνει αμετάβλητη και ότι οι τομείς
που προβλέπονται από το εν λόγω Π.Δ.
θα αφορούν μόνο την υπηρεσιακή αρ-
μοδιότητα. Σε καμία περίπτωση δεν θα
μετακινηθούν συνάδελφοι σε γραμμα-
τείες εκτός του κτιρίου της Γ.Α.Δ.Α., ενώ
όσον αφορά τα ωράρια εργασίας θα
παραμείνουν ως έχουν.

Από τη μεριά μας θέλουμε να εκφρά-
σουμε την απόλυτη ικανοποίησή μας για
την εξέλιξη αυτή, διότι το Αρχηγείο δέ-
χτηκε τα δίκαια και εμπεριστατωμένα αι-
τήματά μας. Έτσι η ιστορική Άμεση Δρά-
ση, η οποία αποτελεί τον βασικό υπηρε-
σιακό βραχίονα της ΕΛ.ΑΣ. και είναι όλα
αυτά τα χρόνια δίπλα στις ανάγκες του
πολίτη θα συνεχίσει να προσφέρει τις
μέγιστες υπηρεσίες στην κοινωνία.

Τέλος, για πρώτη φορά η ομάδα
ΔΙ.ΑΣ. θα υπάγεται και τυπικά σε οργα-
νόγραμμα Διεύθυνσης.

Θέλουμε να τονίσουμε σε κάθε τόνο
ότι το συνδικαλιστικό μας κίνημα με τα
άμεσα αντανακλαστικά του θα προασπί-
ζει πάντα και στο μέγιστο βαθμό τα δί-
καια αιτήματα των μελών του και θα
αναδεικνύει την προσφορά του Έλληνα
Αστυνομικού στην ελληνική κοινωνία».

Παρεμβάσεις για τη βία
Οργή έχουν προκαλέσει στους συνα-

δέλφους μας τα επεισόδια που εκτυλί-
χτηκαν στον περιβάλλοντα χώρο του
γηπέδου Ο.Α.Κ.Α. στον κυριακάτικο
αγώνα Α.Ε.Κ.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. Έξω από
τις θύρες 1 και 35 του γηπέδου όπου
φιλοξενούνται «σκληροπυρηνικοί» οπα-
δοί ομάδων, όπως τονίζει η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, «εί-
χαμε επιθέσεις κατά των στατικών δυ-
νάμεων της Αστυνομίας και των διμοι-
ριών της Δ.Α.Ε.Α. που συνέδραμαν. Δυ-
στυχώς το 2017 οι εικόνες των σύγ-
χρονων ευρωπαϊκών γηπέδων που διε-
ξάγονται αγώνες υψηλού επιπέδου, χω-

ρίς παρατράγουδα οργανωμένων «τζαμ-
πατζήδων», αποτελούν για τη χώρα μας
άπιαστο όνειρο». Το σωματείο έθεσε
εύλογα ερωτήματα προς κάθε αρμόδιο
τα οποία ζητούν απαντήσεις.

Εξάλλου, το σωματείο διοργάνωσε
φιλανθρωπικό αγώνα μπάσκετ με την
ομάδα μπάσκετ της Βουλής, υπό την αι-
γίδα της Π.Ο.ΑΣ.Υ., στο κλειστό γήπεδο
«Εθνικής Αντιστάσεως» στην Καλλιθέα.
Την ΠΟΑΣΥ εκπροσώπησε ο Αντιπρό-
εδρος Θεμάτων Μελετών & Επιμόρφω-
σης Αστυνομικών κ. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
Σταύρος, ο Γραμματέας Δημοσίων Σχέ-
σεων κ. ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ Χρήστος και το
μέλος της Επιτροπής Αθλητισμού και
Πολιτισμού και Γεν. Γραμματέας της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χαλ-
κιδικής κ. ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Οι Αστυνομικοί έχουν οικογένειες 
και δεν είναι αναλώσιμοι!

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Ιωαννίνων καταδικάζει με
τον πλέον κατηγορηματικό τρό-

πο την απρόκλητη και εγκληματική επί-
θεση των «γνωστών αγνώστων», που
είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυ-
ματισμό επτά συναδέλφων μας, κατά τη
διάρκεια κατάθεσης στεφάνων στο
Ηρώο Μπιζανομάχων στα πλαίσια των
εκδηλώσεων για τα 104 χρόνια από την
απελευθέρωση των Ιωαννίνων.

Το σωματείο ευχήθηκε «ταχεία ανάρ-
ρωση και περαστικά στους συναδέλφους
μας, δηλώνοντας παράλληλα πως είμαστε
στο πλευρό τόσο των ιδίων όσο και των
οικογενειών τους. 

Οι ευθύνες όμως της πολιτείας είναι
τεράστιες καθώς μέρα με την μέρα απο-
δεικνύει όλο και περισσότερο την απρο-
θυμία της να απομονώσει τους θύλακες
βίας και ανομίας που με τις δολοφονικές
επιθέσεις στρέφονται ενάντια στην Δημο-
κρατία μας. Εκτός αν θεωρούν κάποιοι,

πως οι αστυνομικοί δεν αποτελούν κομ-
μάτι της κοινωνίας αλλά απλά εντάσσον-
ται σε αναλώσιμο είδος;

Όμως πρωτίστως και οι ευθύνες της
διοίκησης είναι τεράστιες και συγκεκρι-
μένα αυτές που αναλογούν στον Διευ-
θυντή Αστυνομίας Ιωαννίνων, καθώς η
διαταγή παρουσίας της Διμοιρίας υπο-
στήριξης χωρίς τον προβλεπόμενο εξο-
πλισμό στο συγκεκριμένο χώρο και η
εντολή προς αυτούς για απομάκρυνση
των συγκεκριμένων ατόμων που ήταν
εφοδιασμένα με δοκούς, πυροσβεστή-
ρες και κοντάρια, οδήγησαν τους συ-
ναδέλφους μας κυριολεκτικά ως «πρό-
βατα στη σφαγή», θέτοντας την ζωή
τους σε άμεσο κίνδυνο.

Αναμένουμε από την πολιτεία, πολιτι-
κά κόμματα, κοινωνικούς φορείς και ει-
σαγγελικές αρχές να μην εθιστούν στην
απαράδεκτη αυτή κατάσταση και να
ενώσουν τις φωνές τους, υψώνοντας
φωνή διαμαρτυρίας για τις συνεχιζόμε-

νες απρόκλητες δολοφονικές επιθέσεις
εναντίον των συναδέλφων μας. Αφουγ-
κραζόμενοι δε, την ομόθυμη αγανάκτη-
ση του συνόλου των συναδέλφων που
εκπροσωπούμε δηλώνουμε απερίφρα-
στα πως κατόπιν ομόφωνης απόφασης
του Δ.Σ της Ένωσής μας θα προβούμε
σε κάθε νόμιμη, θεσμική και δικονομική
ενέργεια προκειμένου να διασφαλίσουμε
τα μέλη μας. Οι Αστυνομικοί έχουν οι-
κογένειες και δεν είναι αναλώσιμοι!»

Συνάντηση με το ΚΚΕ
Αντιπροσωπεία περιοχής Ηπείρου του

Κ.Κ.Ε., επισκέφτηκε το Αστυνομικό Μέ-
γαρο Ιωαννίνων όπου πραγματοποίησε
συνάντηση με τα προεδρεία των Ενώ-
σεων Αστυνομικών Υπαλλήλων και
Αξιωματικών. 

Ειδικότερα αναδείχθηκαν προβλήμα-
τα που αφορούν τις συντάξεις χηρείας,
το νέο μισθολόγιο, τα ανεξόφλητα
οδοιπορικά έξοδα καθώς και την ανα-

προσαρμογή των δικαιούμενων ποσών
κατ’ αντιστοιχία με αυτά των δημοσίων
υπαλλήλων. 

Επιπροσθέτως, επισημάνθηκαν προ-
βλήματα που δημιουργούνται από την
κατάργηση των 6.700 οργανικών θέ-
σεων και τις πρόωρες μη ηθελημένες
αποστρατείες αξιωματικών.

Τέλος, από τις αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου,
προέκυψε η ακόλουθη νέα σύνθεσή
του: Πρόεδρος: ΚΙΤΣΙΟΣ Κωνσταντί-
νος, Α’ Αντιπρόεδρος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ-
ΔΗΣ Ανέστης, Β’ Αντιπρόεδρος: ΒΑΓ-

ΓΕΛΗΣ Αλέξανδρος, Γενικός Γραμματέ-
ας: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Αριστοτέλης,
Αν. Γενικός Γραμματέας: ΚΑΡΑΜΠΟΪ-
ΚΗΣ Σπυρίδων, Ταμίας: ΤΑΓΚΑΣ Σωτή-
ριος και Οργ. Γραμματέας: ΜΠΙΣΑΣ
Κωνσταντίνος.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Με απόλυτη επιτυχία πραγ-
ματοποιήθηκε (19 Φε-
βρουαρίου 2017) η Απο-

κριάτικη Παιδική Εκδήλωση στο
Caramela Live Stage Athens, που
διοργάνωσε η Ένωση Αστυνομι-
κών Υπαλλήλων Πειραιά.

Οι μικροί μας φίλοι είχαν την ευ-
καιρία να ψυχαγωγηθούν, να χο-
ρέψουν σε ξέφρενους αποκριάτι-
κους ρυθμούς και να διασκεδά-
σουν μαζί με τους γονείς τους, πα-
ρουσία κλόουν, ταχυδακτυλουρ-
γών, μάγων, ζογκλέρ, ανιματέρ και
τραγουδιστών.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με το κα-
λωσόρισμα και τις ευχαριστίες του
Πρόεδρου του Δ.Σ. κ. Λιότσου
Σπυρίδωνος, ο οποίος επισήμανε
την αναγκαιότητα πραγματοποί-
ησης τέτοιων εκδηλώσεων και τό-
νισε ότι η παρουσία όλων στη συγ-
κέντρωση διαμαρτυρίας των Ομο-
σπονδιών στο Σύνταγμα, είναι επι-
βεβλημένη. Με την παρουσία τους
τίμησαν την εκδήλωση από τις ό -
μορες Ενώσεις Αττικής, ο Αντιπρό-
εδρος της Ε.Α.Υ. Αθηνών κ. Πάκος
Δημοσθένης, ο Γεν. Γραμματέας
της Ε.Α.Υ. Αθηνών κ. Ρήγας Νικό-
λαος, ο Αντιπρόεδρος της Ε.Α.Υ.
Δυτικής Αττικής κ. Κουμπουλής
Αθανάσιος και ο Αναπληρωτής Τα-
μίας της Ε.Α.Υ. Αθηνών κ. Τσοκα-
ναρίδης Ιωάννης.

Πλούσιο
πρόγραμμα 

για τα 
παιδιά μας

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα με τα άμεσα αντανακλαστικά του θα προασπίζει πάντα και στο μέγιστο βαθμό τα δίκαια αιτήματα των μελών του
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ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Ενίσχυση της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας 

Η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας
ζητά την ενίσχυση της Διεύθυν-

σης Αστυνομίας Ορεστιάδας με αστυνο-
μικό προσωπικό, αίτημα που στηρίζει η
Ομοσπονδία μας, όπως προκύπτει από
το έγγραφο που εστάλη στο Αρχηγείο
της ΕΛ.ΑΣ. «Τα προβλήματα στις Υπη-
ρεσίες της Δ.Α. Ορεστιάδας συνεχώς
διογκώνονται από την μεγάλη έλλειψη
σε προσωπικό που παρατηρείται σε όλες
σχεδόν τις Υπηρεσίες», σημειώνει το
σωματείο παραθέτοντας αναλυτικά το
πρόβλημα: «Παρόλο που υπάρχει ενι-
σχυτική δύναμη περίπου 100 Αστυνο-
μικών με δαπάνες δημοσίου, αυτή
απορροφάται αποκλειστικά στα Τμήματα

Συνοριακής Φύλαξης για την αντιμετώ-
πιση του προβλήματος της παράνομης
μετανάστευσης, αφού ο σκοπός της
ενίσχυσης είναι αυτός, όμως τα Αστυ-
νομικά Τμήματα, Τμήματα Ασφαλείας
και οι Υπηρεσίες Διαβατηριακού Ελέγ-
χου παραμένουν υποστελεχωμένα, οι
ανάγκες διαρκώς αυξάνονται ενώ στα
σημεία διαβατηριακού ελέγχου η κίνηση
των διερχομένων έχει πενταπλασιαστεί
τα τελευταία χρόνια. 

Αυτό έχει ως συνέπεια να διαταράσ-
σεται η ομαλή λειτουργία της κάθε Υπη-
ρεσίας, ο συνάδελφος να στερείτε τα
δικαιούμενα ρεπό του, δημιουργώντας
προβλήματα στον οικογενειακό προ-
γραμματισμό και κατ’ επέκταση στην

ζωή και την ψυχολογία του Αστυνομι-
κού, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Επίσης, επισημαίνεται το γεγονός ότι,
στη Δ.Α. Ορεστιάδας ιδρύθηκε και λει-
τουργεί το Προαναχωρησιακό Κέντρο
Κράτησης Αλλοδαπών, ιδρύθηκε και λει-
τουργεί το Κέντρο Επαφής στο Καπετάν
Αντρέεβο Βουλγαρίας, ιδρύθηκε και λει-
τουργεί το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής
(Κ.Υ.Τ), ιδρύθηκε και λειτουργεί η
Κ.Α.Μ., ενώ παράλληλα στο Κ.Υ.Τ. έληξε
η σύμβαση με την εταιρία παροχής υπη-
ρεσιών ασφαλείας και η φύλαξη, ανατέ-
θηκε εκ νέου στην Ελληνική Αστυνομία,
απορροφώντας σε όλες τις περιπτώσεις,
προσωπικό εντός Διεύθυνσης, αποδυ-
ναμώνοντας ακόμη περισσότερο τις

Υπηρεσίες της Δ.Α. Ορεστιάδας.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ανα-

φερθεί ότι, παρόλες τις μεγάλες επιτυ-
χίες και τη χρησιμότητα του προσωπι-
κού που υπηρετεί στα Τμήματα Συνο-
ριακής Φύλαξης, στην εξάρθρωση κυ-
κλωμάτων, διακίνησης λαθρομετανα-
στών και ναρκωτικών, θα πρέπει κάποια
στιγμή να αρθεί ο περιορισμός μετακί-
νησής του και σε άλλες υπηρεσίες εντός
Διεύθυνσης τόσο με αποσπάσεις όσο
και με μεταθέσεις ώστε να δοθούν νέα
κίνητρα για εργασία και να αποβάλλουν
το αίσθημα της αδικίας που τους δια-
κατέχει τα τελευταία χρόνια, ενώ με αυ-
τό τον τρόπο θα ενισχυθούν και οι υπό-
λοιπες Υπηρεσίες της Δ.Α. Ορεστιάδας».

Κατώτερο των προσδοκιών το Π.Δ. για την αναδιοργάνωση

Κατώτερο των προσδοκιών που είχε δημι-
ουργήσει κατά τη διάρκεια της κοινωνικής
του διαβούλευσης, χαρακτηρίζει η Ένωση

Αστυνομικών Λάρισας το Π.Δ. 7/2017 «Αναδιά-
ταξη – αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία
περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας.
Όπως επισημαίνει, «μετά από πιέσεις, των κατά
τόπους «τοπικών παραγόντων», η συντριπτική
πλειοψηφία των οποίων έχει σχέση μόνο με τους
ψήφους και όχι με τη πραγματική αστυνόμευση,
καταργήθηκαν αρκετά λιγότερες αστυνομικές
υπηρεσίες από αυτές που αρχικά προβλεπόταν. Οι
αστυνομικοί νιώθουν για ακόμα μια φορά ότι έγι-
ναν αντικείμενο διαπραγμάτευσης... Ανάμεσα σε
αυτές που παρέμειναν είναι δεκάδες Αστυνομικοί
Σταθμοί, οι οποίοι κατά βάση επανδρώνονται από
(5) ή και λιγότερους αστυνομικούς. Η βασική αρχή
του σχεδίου που ήταν να μην υπάρχουν Αστυνο-
μικές Υπηρεσίες-φαντάσματα με μόνο ένα αστυ-
νομικό που δε μπορεί να προσφέρει απολύτως τί-
ποτα, πήγε περίπατο... Πολλές ακόμα Υπηρεσίες

που ιδρύονται με το προαναφερόμενο Π.Δ. δε
πρόκειται να λειτουργήσουν, άλλες γιατί δεν
υπάρχει προσωπικό και άλλες γιατί ακόμα δεν έχει
βρεθεί το κατάλληλο κτίριο για στέγαση!

Για μια ακόμα φορά ο σχεδιασμός ήταν εντελώς
αντίθετος. Επικεντρώθηκε στη κατάργηση-συγ-
χώνευση-ίδρυση Υπηρεσιών, ενώ θα έπρεπε να
αρχίσει από τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό (κτίρια,
αυτοκίνητα, υπολογιστές κτλ). Η κατάσταση σε
όλες τις Υπηρεσίες είναι οικτρή. Λειτουργούμε χά-
ρη στο φιλότιμό μας, την τσέπη μας, τα Σωματεία
και τις χορηγίες. Δεν έγινε απολύτως τίποτα σχε-
τικά με τα περίφημα πάρεργα και για τη τεράστια
γραφειοκρατία. Χρόνια τώρα ακούμε για αυτά τα
ζητήματα, υποσχέσεις και θεωρίες. Αποτέλεσμα
όμως κανένα... Εκτός όμως όλων των ανωτέρω
έκανε την εμφάνισή του και ο Θεσμός του Τοπι-
κού Αστυνόμου. Για μια ακόμα φορά οι Διευθύν-
σεις Αστυνομίας υποχρεώθηκαν, στη κυριολεξία
με την ψυχή στο στόμα, να αναφέρουν ονόματα
συναδέλφων που επιλέχθηκαν και θα εκπαιδευ-

τούν για το σκοπό αυτό σε μία μέρα! Συγκεκριμένα
για τη ΔΑ Λάρισας προβλέπονται (3) Τοπικοί
Αστυνόμοι. Πλατυκάμπου, Ραψάνης, και Μεσαγ-
γάλων (τετράμηνος για τη θερινή περίοδο). Από
τις τρείς θέσεις υπήρχαν εθελοντές μόνο για την
πρώτη. Για τις άλλες δύο δηλώθηκαν από την
Υπηρεσία ΜΗ επιθυμούντες συνάδελφοι. Προβλέ-
πεται ρητά ότι οι Αστυνομικοί αυτοί θα εργάζονται
ωράριο δημοσίου υπαλλήλου, από Δευτέρα ως
Παρασκευή. Άρα συνάδελφοι που επιλέχθηκαν
χωρίς τη θέλησή τους θα χάνουν από το μηνιαίο
εισόδημά τους σχεδόν (100) ευρώ το μήνα!»

Υπάρχει θολό τοπίο σχετικά με τη πέρα του πεν-
θημέρου αποζημίωση. Τι προβλέπεται για αυτό το
ζήτημα; Θα πληρώνονται πενθήμερα οι συνάδελ-
φοι; Αν ναι πως και εκτελώντας ποια καθήκοντα;

Πως θα μετακινούνται; Είναι γνωστή η οικτρή
κατάσταση με τα υπηρεσιακά οχήματα. Σίγουρα
δε πρόκειται να περισσέψει περιπολικό για χρήση
αποκλειστικά από το Τοπικό Αστυνόμο. Δηλαδή
οι συνάδελφοι που επιλέχθηκαν παρά τη θέληση

τους πόσα χρήματα θα πρέπει να χάσουν στο βω-
μό της «επιτυχίας» του νέου θεσμού;

Αλήθεια σε περίπτωση σοβαρού αυτόφωρου
αδικήματος πως μπορεί να αντιδράσει ένας μόνος
Αστυνομικός; Εκτός από το να κρυφθεί, αν προ-
λάβει, και να τηλεφωνήσει στην... Αστυνομία τι
άλλο μπορεί να κάνει; Τι γίνεται με τους κανόνες
αυτοπροστασίας;

Πόσο αντικειμενικός και σωστός στα καθήκοντά
του μπορεί να είναι ένας Αστυνομικός που θα έχει
καθημερινή τριβή με μια κλειστή μικρή κοινωνία;

Τέλος συνολικά πόσοι πολύτιμοι, μάχιμοι ανα-
κριτικοί υπάλληλοι, θα απασχοληθούν σε αυτό
τον αμφιλεγόμενο θεσμό; Δηλώνουμε απογοη-
τευμένοι από το όλο εγχείρημα της Αναδιοργά-
νωσης και ζητούμε τη παρέμβαση σας όσον αφο-
ρά το Τοπικό Αστυνόμο, ώστε να δοθεί άμεση λύ-
ση στα προβλήματα που έχουν ανακύψει και επ’
ουδενί να μην επιλεγούν συνάδελφοι παρά τη θέ-
ληση τους, μια επιλογή που θα σημάνει ένα νέο
μνημόνιο στον ήδη πενιχρό μισθό τους!

ΛΑΚΩΝΙΑ

Η Ένωση Αστυνομικών Υ -
παλλήλων Λακωνίας, εξέ-
φρασε τα θερμά συγχαρη-

τήριά της στα μέλη της κ.κ. Ανδρέα
Κοντάκο και Ιωάννη Δούκα γιατί
κατέκτησαν το χρυσό και χάλκινο
μετάλλιο αντίστοιχα, στην κατηγο-
ρία ανδρών (μείον 94 κιλά) στο
παγκόσμιο πρωτάθλημα Παγκρατί-
ου Αθλήματος που διεξήχθη στην
Ιταλία. Καλές επιτυχίες κι από μας.

Θερμά
συγχαρητήρια

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Παρέμβαση στο Αρχηγείο για τα τοπικά προβλήματα

Αντιπροσωπεία του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ένωσης Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου,

αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της
Ένωσης, κ. ΠΙΚΡΑΚΗ Γεώργιο, τον Τα-
μία κ. ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΥ Χρήστο και το
μέλος και Ειδικό Σύμβουλό της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗ Αθανάσιο,
πραγματοποίησε σε εξαιρετικό κλίμα
συνάντηση στο Αρχηγείο της Ελληνικής
Αστυνομίας με τον Προϊστάμενο Επιτε-
λείου ΕΛ.ΑΣ Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑ-
ΛΑΚΗ Μιχαήλ και τον Προϊστάμενο
Κλάδου Προσωπικού Υποστράτηγο κ.
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Ανδρέα.

Αφού τους συνεχάρησαν και τους ευ-
χήθηκαν καλή επιτυχία στα νέα τους ιδι-
αίτερα απαιτητικά καθήκοντα, εν όψει
της συνεδρίασης της Επιτροπής Τακτι-
κών Μεταθέσεων ζήτησαν την ενίσχυση
της Δ.Α. Ηρακλείου με όσο το δυνατό
περισσότερους αστυνομικούς προς κά-
λυψη κενών οργανικών θέσεων. Επίσης
ζήτησαν την άμεση απεμπλοκή τους από
την υποχρέωση διάθεσης αστυνομικών
στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στην
Λέρο, την ενίσχυσή τους με συμβατικά
αυτοκίνητα και μηχανές, την τοποθέτη-
ση μόνιμου ιατρού με οργανική θέση
στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου

και την άμεση λύση στο θέμα της καθα-
ριότητας που απασχολεί όλες τις Υπη-
ρεσίες της Επικράτειας. 

Τέλος συζητήθηκαν θέματα και προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν στην υπη-
ρεσιακή ζωή τους οι συνάδελφοι και τα
οποία είναι χρέος τους, όπως αναφέ-

ρουν στην ανακοίνωσή τους, να αντι-
μετωπίσουν στον μεγαλύτερο δυνατό
βαθμό.

Τέλος, η Ένωση συνεχάρη τους συ-
ναδέλφους της Υποδιεύθυνσης Ασφα-
λείας Ηρακλείου αλλά και τους αστυνο-
μικούς των άλλων Υπηρεσιών, που ερ-
γάστηκαν για την εξιχνίαση εγκλήματος
που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία. 

Για μια ακόμα φορά απέδειξαν ότι
παρά τις αντιξοότητες, ο Έλληνας αστυ-
νομικός παραμένει ακέραιος στα καθή-
κοντά του και στέκεται στο ύψος του
στη μάχη ενάντια στο έγκλημα. Είμαστε
σίγουροι ότι η φυσική μας ηγεσία ανα-

γνωρίζοντας την μεγάλη αυτή επιτυχία,
θα αποδώσει στους συναδέλφους μας
τις ηθικές αμοιβές που τους αξίζουν.

«Έφυγε» από τη ζωή
Τη βαθύτατη θλίψη της εκφράζει η

Ένωση για τον απροσδόκητο θάνατο
ενός μάχιμου και άξιου αστυνομικού –
μέλους της, του Ζαχαρία Μαυρογιαν-
νάκη. Η αρρώστια δεν τον άφησε να
προσφέρει ακόμα περισσότερα στην Ελ-
ληνική Αστυνομία που επί χρόνια υπη-
ρέτησε με ζήλο. Ένας νέος άνθρωπος
υπόδειγμα για όλους μας και άψογος
οικογενειάρχης.
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ΑΧΑΪΑ

Παρουσία του προέδρου της ΠΟΑΣΥ 
η έκτακτη Γενική Συνέλευση

Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Αχαΐας συμμετείχε και μίλη-

σε ο Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρης
Γερακαράκος, ο οποίος ενημέρωσε
τους συναδέλφους για τις προσπάθειες
της Ομοσπονδίας και τους κάλεσε να
πάρουν μέρος στην πανελλαδική συγ-
κέντρωση διαμαρτυρίας των Ομοσπον-
διών των Σωμάτων Ασφαλείας στην
Πλατεία Συντάγματος.

Εξάλλου, τα προβλήματα των συνα-
δέλφων τέθηκαν από το σωματείο και
στον νέο Γενικό Περιφερειακό Αστυνο-
μικό Διευθυντή Δυτικής Ελλάδος Υπο-
στράτηγο κ. Αδαμάντιο Μητρόπουλο.
«Καλωσορίζοντάς σας στην πρωτεύου-

σα της Δυτικής Ελλάδας, την Πάτρα και
ευχόμενοι μια επιτυχημένη περίοδο
Αστυνομικής διοίκησης της περιοχής
μας, καλούμαστε να σας εκθέσουμε
σειρά προβλημάτων και ελλείψεων που
έχουν παρουσιαστεί» σημειώνει μεταξύ
άλλων το σωματείο στο σχετικό υπό-
μνημα., δίνοντας έμφαση στην ανέγερ-
ση Αστυνομικού Μεγάρου, στη λειψαν-
δρία, στην εκπαίδευση, στην καθαριό-
τητα κτιρίων και οχημάτων κλπ.

Το σωματείο επίσης ζήτησε πολεοδο-
μικό έλεγχο των κτηριακών εγκαταστά-
σεων λόγω της σεισμικής δραστηριότη-
τας, αντικατάσταση των οχημάτων μετα-
φοράς της διμοιρίας υποστήριξης, πα-
ρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο με στόχο

την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων κλπ.
Τέλος, ανακοινώθηκε ότι το προ-

εδρείο συναντήθηκε με τον διευθυντή
του Καταστήματος Κράτησης Πάτρας κ.
Αντώνιο Ζήκο, στον οποίο τέθηκαν τα
προβλήματα που προκαλεί η μη παρα-
λαβή των κρατουμένων που μεταφέ-
ρονται με το μεταγωγικό όχημα.

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Συμμετοχή και συλλογικότητα 
για να επιτύχουμε τους στόχους μας

Ηετήσια τακτική γενική συνέλευση
της Ένωσης Αστυνομικών Υ -
παλλήλων Φθιώτιδας, η οποία

κλείνει φέτος 22 χρόνια δυναμικής πα-
ρουσίας στα συνδικαλιστικά δρώμενα
του κλάδου, πραγματοποιήθηκε στις 7
Φεβρουαρίου 2017. Τις εργασίες της
συνέλευσης τίμησαν με την παρουσία
τους, ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΓΕ-
ΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος, ο Γραμματέας
Δημοσίων Σχέσεων της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ.
ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ Χρήστος, ο Πρόεδρος
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Βοιωτίας κ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ζαχαρίας, ο
Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Φωκίδας κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Δρόσος, ο Πρόεδρος της Ένωσης
Αξιωματικών Στερεάς Ελλάδας κ.

ΜΠΡΑΝΗΣ Γεώργιος, ο Πρόεδρος του
Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένω-
σης Αστυνομικών κ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ
Ιωάννης, ο Διευθυντής Αστυνομίας
Φθιώτιδας Αστυνομικός Διευθυντής κ.
ΜΑΝΤΖΙΩΚΑΣ Αστέριος, Υποδιευθυντές
και πλήθος μελών των οποίων η παρου-
σία ήταν καθοριστική.

Μετά τις καθιερωμένες ευχές, οι ερ-
γασίες ξεκίνησαν με την παρουσίαση του
διοικητικού και οικονομικού απολογι-
σμού από τον Πρόεδρο της Ένωσης κ.
Ανάργυρο Μαυράκη, ο οποίος ενημέ-
ρωσε παράλληλα τους συναδέλφους για
τα τρέχοντα εργασιακά ζητήματα που τα-
λανίζουν τον κλάδο. Στη συνέχεια, και
αφού προηγουμένως απηύθυναν χαιρε-
τισμό όλοι οι επίσημοι προσκεκλημένοι,

το λόγο πήρε ο Γραμματέας Δημοσίων
Σχέσεων της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΣΥΝΔΡΕΒΕ-
ΛΗΣ Χρήστος, ο οποίος αναφέρθηκε
επιγραμματικά στις θέσεις και διεκδική-
σεις της Ομοσπονδίας, ενώ ανέλυσε
διεξοδικά (ως Επικεφαλής της σχετικής
επιτροπής της Ομοσπονδίας) όλες τις
διεργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί
με σκοπό την αναβάθμιση των Σχολών
και την πιστοποίηση-εναρμόνιση των
Σπουδών με την συνθήκη της Μπολόνια.

Κλείνοντας, το λόγο πήρε ο Πρό-
εδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ
Γρηγόριος, ο οποίος αφού αναφέρθηκε
και ανέλυσε διεξοδικά τις θέσεις και
διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας, όπως η
ανάγκη πλήρους συμμόρφωσης της
Κυβέρνησης στις αποφάσεις του ΣτΕ για

την αποκατάσταση των μισθολογικών
αδικιών, η αβεβαιότητα και κοροϊδία εκ
μέρους των αρμοδίων υπουργών όσον
αφορά στην αναμόρφωση των ειδικών
μισθολογίων και την αναγνώριση της
επικινδυνότητας της εργασίας, στη συ-
νέχεια κάλεσε τους συναδέλφους σε
επαγρύπνηση για διαρκή αγώνα μέχρι
δικαίωσης. Μετά το πέρας των εργα-
σιών πραγματοποιήθηκε η κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας, ενώ
ακολούθησε συζήτηση με τα μέλη και
ανταλλαγή ευχών για μια καλή, υγιή και
άκρως διεκδικητική χρονιά.

Τέλος, «η Ένωση αισθάνεται την
ανάγκη να ευχαριστήσει ολόθερμα
όλους τους συναδέλφους που ανταπο-
κρίθηκαν στο κάλεσμά της, καθώς η

συμμετοχή και η συλλογικότητα είναι τα
στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να επι-
τύχουμε τους κοινούς στόχους», όπως
επισημαίνει στην ανακοίνωσή της.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτίου Δωδεκανήσου, με ανα-
κοίνωσή της τονίζει ότι «με έκπληξη και έντονο προβληματισμό δια-
βάσαμε την ανακοίνωση της Ένωσης Αξιωματικών Νοτίου Αιγαίου,

αναφορικά με την λήξη της απόσπασης της Διμοιρίας Υποστήριξης της Α’
Δ.Α. Δωδεκανήσου στην Λέρο, την επιστροφή των Αστυνομικών στις Υπη-
ρεσίες τους και το υποτιθέμενο έντονο ενδιαφέρον της για τους συναδέλ-
φους.

Η Ένωσή μας δεν θα ανεχθεί από ανθρώπους που έχουν εκλεγεί με μο-
νοψήφιο αριθμό ψήφων να κάνουν φιγούρα με την δουλειά την δική μας
και να την καπηλεύοντα. 

Για τον λόγο αυτό το Προεδρείο της Ένωσης Αξιωματικών, πριν αρχίσει να
λύνει προβλήματα, όπως οι ίδιοι αναφέρουν και ανήθικα οικειοποιούνται την
επιτυχία της λήξης της απόσπασης της Διμοιρίας Υποστήριξης, ας σκύψουν
το κεφάλι πάνω από τα προβλήματα των Αστυνομικών και των Υπηρεσιών
που διοικούν, εκδηλώνοντας αρχικά εκεί, το συνδικαλιστικό τους σθένος ερ-
χόμενοι σε σύγκρουση με τους ίδιους τους εαυτούς τους. Είναι υποκριτικό
και απαράδεκτο να κόπτονται για τα προβλήματα όλων των αστυνομικών Υπη-
ρεσιών του Νοτίου Αιγαίου και να μην έχουν την ικανότητα στις ίδιες τις Υπη-
ρεσίες που διοικούν, π.χ. να εκδίδουν και να ανακοινώνουν κάθε Παρασκευή
σε εβδομαδιαία βάση την Υπηρεσία των Αστυνομικών κατά παράβαση του
Π.Δ. 173/2013, γεγονός που έχει περιέλθει εις γνώση μας από μέλη της
Ένωσής μας που Υπηρετούν στις εν λόγω Υπηρεσίες! Ως εκ τούτου επανερ-
χόμαστε στην αρχή της ανακοίνωσης μας και συμπληρώνουμε: “Συνδικαλιστές
όποτε μας συμφέρει!”

Ο συνδικαλιστής εκλέγεται με την ψήφο των συναδέλφων για να στηρίξει
τα δικαιώματά τους μέχρι τέλους, χωρίς να υπολογίζει το κόστος, ακόμα και
όταν χρειάζεται να έρχεται σε ρήξη με τον ίδιο του τον εαυτό ή και υποστεί
τις συνέπειες όταν οι διεκδικήσεις για το καλό των μελών έρχονται σε αντί-
θεση με την όποια ηγεσία. Συνδικαλιστές ‘’όποτε και όπως μας συμφέρει‘’
απλά δεν είναι συνδικαλιστές και κοροϊδεύουν κατ’ αρχάς τους συναδέλφους
και κατά δεύτερον τους εαυτούς τους.

Όλα αυτά που η Ένωσή μας έχει καταφέρει, τα έχει καταφέρει με αγώνες
και αυταπάρνηση, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης, κρινόμενοι εκ του αποτελέσματος. Το πώς κερδήθηκαν
οι αγώνες μας, με προσωπικές πρωτοβουλίες και κατ’ ιδίαν παρεμβάσεις, το
ξέρουν αυτοί που πρέπει να το ξέρουν καθώς και στα ανώτερα κλιμάκια της
ηγεσίας του Σώματος. Η ουσία είναι το θετικό αποτέλεσμα των προσπαθειών
και η προσωπική ευχαρίστηση όταν αυτό επιτυγχάνεται. Όλα τα υπόλοιπα εί-
ναι για το θεαθήναι! 

Όχι στην καπηλεία της
συνδικαλιστικής μας δράσης
από όψιμους συνδικαλιστές!

ΑΡΚΑΔΙΑ

Γ ενική Συνέλευση και κοπή της πρωτοχρονιάτικης πί-
τας πραγματοποίησε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Αρκαδίας, προκειμένου να ενημερωθούν τό-

σο τα μέλη της όσο και οι τοπικοί φορείς για τα αιτήματα
του συνδικαλιστικού μας κινήματος, στο πλαίσιο των δυ-
ναμικών κινητοποιήσεων που έχουμε ξεκινήσει.

Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν οι βουλευ-
τές Αρκαδίας κ. Γ. Παπαηλιού (ΣΥΡΙΖΑ) και Οδυσσέας
Κωνσταντινόπουλος (Δημοκρατική Συμπαράταξη), ο περι-
φερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου κ. Γ. Κατσίρης, ο
πρόεδρος του Δ.Σ. Τρίπολης κ. Α. Κακλαμάνος, ο αντιδή-
μαρχος Τρίπολης κ. Σ. Παπαδημητρίου, ο Γενικός Περιφε-
ρειακός Αστυνομικός Διευθυντής Πελοποννήσου κ. Δ. Τρυ-
γώνης, ο αστυνομικός διευθυντής Αρκαδίας κ. Χ. Καμπύ-
λης, άλλα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και εκπρόσω-
ποι φορέων. Ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Καγκαράκης Πα-
ναγιώτης μίλησε για την αναγκαιότητα επίλυσης των προ-
βλημάτων από την κυβέρνηση για να αναβαθμιστούν και οι
παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Όπως ανέφερε,

το συνδικαλιστικό κίνημα μάχεται για την αποκατάσταση των
μισθολογικών αδικιών, αλλά εισπράττουμε αβεβαιότητα και
κοροϊδία εκ μέρους των αρμοδίων υπουργών.

Τα ζητήματα τα οποία τέθηκαν ενώπιον και των βουλευ-
τών του νομού ήταν επίσης η επανασύσταση των 6.700
οργανικών θέσεων που καταργήθηκαν με τον νόμο
4249/14 και η αυστηρή εφαρμογή του Π.Δ. 45/2008 πε-
ρί υγιεινής και ασφάλειας. Επίσης, η σταδιακή αντικατά-
σταση των πεπαλαιωμένων οχημάτων, αρχής γενομένης
από τις μάχιμες υπηρεσίες και έναρξη διαδικασίας ελέγχου
αυτών, μέσω των ΚΤΕΟ.

Τέλος, έγιναν αναφορές στην αναδιάταξη των αστυνομι-
κών υπηρεσιών όπου στην Περιφερειακή Ενότητα καταρ-
γούνται τα Αστυνομικά Τμήματα Λαγκαδίων, Λεβιδίου και
Σταδίου. Κλείνοντας, ο πρόεδρος της Ένωσης κάλεσε τους
συναδέλφους του, εν ενεργεία και συνταξιούχους Αστυνο-
μικούς, Πυροσβέστες και Λιμενικούς να συμμετάσχουν στην
ένστολη πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας της 22ας
Φεβρουαρίου στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα.

Γενική ενημερωτική συνέλευση 
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ΑΡΤΑ

Οι κυβερνώντες δεν αντιλαμβάνονται 
την ιδιαιτερότητα του λειτουργήματός μας 

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας συγχαίρει
θερμά τους συναδέλφους της Ειδικής Ομάδας Αστυ-
νόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας, οι οποίοι

σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Άρ-
τας συνέλαβαν μέλη εγκληματικής ομάδας, η οποία ενέχεται
στην εισαγωγή και μεταφορά, με σκοπό τη διοχέτευση στο
εσωτερικό της χώρας, περίπου (392) κιλών κάνναβης. Όπως
τονίζει σε σχετικό Δελτίο Τύπου, «ο Έλληνας αστυνομικός έχει
αποδείξει περίτρανα ότι είναι πρόθυμος να εκτελέσει το κα-
θήκον του, με όποιους κινδύνους κι αν εγκυμονεί, επ’ ωφελεία

του κοινωνικού συνόλου. Οι κυβερνώντες όμως δεν αντιλαμ-
βάνονται την ιδιαιτερότητα του λειτουργήματός μας και αυτό
φαίνεται από τη μη θεσμοθέτηση της επικινδυνότητας της ερ-
γασίας μας, από τη μη συμμόρφωση στις ιστορικές αποφάσεις
του Σ.Τ.Ε., αλλά και από τις προωθούμενες διατάξεις για νέες
περικοπές. Τους υπενθυμίζουμε ότι στο αγαθό της ασφάλειας
δεν χωρούν εκπτώσεις και περικοπές. Η Αστυνομία αποδει-
κνύει και επιβεβαιώνει καθημερινά ότι είναι παρούσα στη μάχη
κατά του εγκλήματος και, παρά τις αντιξοότητες, αγωνίζεται
για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας του πολίτη».

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Παραμένουν τα κτιριολογικά προβλήματα

Να γίνει επιτέλους η μεταστέγαση του Α.Τ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
(ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ) και των Αστυνομικών Υπηρεσιών Άργους
ζητά η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας,

επικαλούμενη και τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας
Τάξης κ. Δημήτρη Αναγνωστάκη, που είχε συσχετίσει την ικα-
νοποίηση του αιτήματος αυτού με την κατάργηση των Αστυνο-
μικών Σταθμών Επιδαύρου, Τολού, Αγίας Τριάδας και Νέας Κίου.

Μετά τη δημοσίευση του σχετικού Π.Δ. για την Αναδιάρ-
θρωση - Αναδιάταξη των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., το σωματείο
ενημέρωσε την Ηγεσία για το διαγωνισμό Διακήρυξης Μει-
οδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου που έτρεχε για
την μεταστέγαση του Α.Τ. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ και κατέστη άκαρπος
καθώς το μίσθωμα που είχε εγκριθεί από την αρμόδια υπη-

ρεσία του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. ήταν πάρα πολύ μικρό για την
ενοικίαση τέτοιου χώρου. Επίσης, αναφέρεται στη στέγαση
των Αστυνομικών Υπηρεσιών της πόλης του Άργους τονίζον-
τας ότι πρέπει να εξασφαλιστούν χώροι στάθμευσης υπηρε-
σιακών οχημάτων, να μην υπάρχουν στο ίδιο κτίριο κατοικίες
πολιτών κ.λπ.

Τέλος, το σωματείο ανακοίνωσε ότι είχε σειρά συναντήσεων
με την αστυνομική ηγεσία του νομού όσο και με τον Προϊστά-
μενο του Επιτελείου του ΑΕΑ Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ Καρα-
μαλάκη αναδεικνύοντας και το νέο αίτημα αναφορικά με την
εξασφάλιση επιπλέον οργανικών θέσεων για τη λειτουργία του
νέου Α.Τ. Επιδαύρου. Για όλα αυτά ενημερώθηκαν και οι βου-
λευτές του νομού.

ΡΕΘΥΜΝΟ

Μετά από προσπάθειες πολ-
λών ετών, συναντήσεις με
την ηγεσία, τους τοπικούς

άρχοντες και εκπροσώπους πολιτι-
κών κομμάτων, τελικά, θα εγγρα-
φούν στον προϋπολογισμό του 2017
του υπουργείου Προστασίας του Πο-
λίτη 3.200.000 ευρώ από το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για
το έργο ανέγερσης του νέου Αστυ-
νομικού Μεγάρου Ρεθύμνου στον
οικοπεδικό χώρο της Σχολής Δοκί-
μων Αστυφυλάκων.

Το ανακοίνωσε στον δήμαρχο Ρε-
θύμνου κ. Γιώργο Μαρινάκη ο προ-
ϊστάμενος του Επιτελείου του Αρχη-
γείου Ελληνικής Αστυνομίας, αντι-

στράτηγος Μιχάλης Καραμαλάκης,
στη διάρκεια συνάντησης που είχαν
στο αρχηγείο, 

Πρόκειται για μια ευχάριστη εξέλι-
ξη όπως σημειώνουν τόσο ο δήμαρ-
χος Ρεθύμνου όσο και οι συνάδελφοί
μας. Στη συνάντηση, παρών ήταν και
ο προϊστάμενος του Κλάδου Οικονο-
μικοτεχνικής Υποστήριξης του Αρχη-
γείου της ΕΛ.ΑΣ. υποστράτηγος κ.
Γιώργος Κωτσάκης, ο οποίος έχει
λάβει εντολή από τον γενικό γραμ-
ματέα του υπουργείου, κ. Δημήτρη
Αναγνωστάκη, να εγγράψει στον
κατάλογο των φετινών έργων το
Αστυνομικό Μέγαρο Ρεθύμνου.

Βρέθηκαν χρήματα 
για την ανέγερση

Αστυνομικού Μεγάρου

Στηρίζουν την  Ένωση

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η
ε τήσια χοροεσπερίδα της
Ένωσης Αστυνομικών Υ -

παλλήλων Κεφαλληνίας & Ιθάκης,
που έλαβε χώρα στην αίθουσα εκδη-
λώσεων Capitol στο Φανάρι. Πλήθος
κόσμου αλλά και εκπρόσωποι της το-
πικής κοινωνίας έδωσαν το «παρών»,
στηρίζοντας την Ένωση. Την Ομο-
σπονδία εκπροσώπησε ο γραμματέας
του ΔΣ της ΠΟΑΣΥ κ. Νίκος Καραπά-
νος. Ο πρόεδρος της Ένωσης, κ.
Κώστας Γρηγορόπουλος, καλωσορί-
ζοντας τον νέο Αστυνομικό Δ/ντή
Κεφαλονιάς κο Χρήστο Μαζαρακιώ-
τη, ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά
και μια ασφαλή χρονιά.

ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Μερική ικανοποίηση
για τις τακτικές μεταθέσεις

ΗΈνωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας εκφράζει
τη μερική ικανοποίησή της για τις τακτικές μεταθέσεις
του έτους 2017 καθώς μετατίθενται πλέον άλλοι δέκα

(10) νέοι Αστυνομικοί στην Δ.Α. Ακαρνανίας. Όπως τονίζει με
ανακοίνωσή της, «η εμπεριστατωμένη στρατηγική μας σε συν-
δυασμό με τις προσπάθειες της ηγεσίας της Π.Ο.ΑΣ.Υ., έφερε τα
επιθυμητά αποτελέσματα και σε σύνολο δεκαοχτώ μηνών περί-
που μετατίθενται στην Δ.Α. Ακαρνανίας τόσο στις τακτικές όσο
και στις έκτακτες μεταθέσεις σαράντα πέντε (45) περίπου στο
σύνολο Αστυνομικοί Υπάλληλοι. Οι ανωτέρω νέοι συνάδελφοί
μας θα ριχτούν στην μάχη για την πάταξη της εγκληματικότητας

και ελπίζουμε να τοποθετηθούν ιδίως σε διάφορες Υπηρεσίες
που αντιμετωπίζουν προβλήματα έλλειψης προσωπικού». Εξάλ-
λου, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας πραγμα-
τοποίησε με επιτυχία τον ετήσιο χορό της, όπου παρευρέθη ο
Ταμίας της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γεώργιος Κουλιάκης. Η Ένωση τίμησε
δύο συναδέλφους μας που ξεχώρισαν τα έτη 2014 και 2016
και συγκεκριμένα τον Γεράσιμο Κορδάτο για τις αθλητικές του
επιδόσεις και τον Σπυρίδωνα Κοντό, ο οποίος έσωσε από βέ-
βαιο πνιγμό 75χρονο λουόμενο. Επίσης ανακοίνωσε ότι και το
2017, όσα μέλη της αποκτήσουν τέκνο εντός του έτους, θα λά-
βουν το ποσό των 100 ευρώ οικονομική ενίσχυση.

ΚΕΡΚΥΡΑ

Παρούσα η ΠΟΑΣΥ στη Γενική Συνέλευση  
Στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλ-

λήλων Κέρκυρας παρευρέθησαν εκ μέρους της ΠΟΑΣΥ
ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος και ο

Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων κ. ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ Χρήστος,
η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Αστυνομικού Μεγάρου Κέρκυρας στις 24/02/2017.

Στην κατάμεστη αίθουσα τα μέλη της Ένωσης είχαν την
ευκαιρία να ακούσουν τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας
για τις τελευταίες πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις αναφορικά
με την προσπάθεια θεσμοθέτησης του επικινδύνου και τη με-
γάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήσαμε
στην Πλατεία Συντάγματος πριν από δυο ημέρες.

Τους συναδέλφους ενδιέφερε και το θέμα της διαγραφής
ή μη από το ΤΠΔΥ, οπότε έγινε ενδελεχής ενημέρωση και
τονίστηκε ότι εναπόκειται σε κάθε έναν ξεχωριστά να απο-
φασίσει για τις ενέργειες που θεωρεί ότι είναι προς όφελός
του. Επίσης έγινε ενημέρωση για την τακτική της κυβέρνη-
σης σε ό,τι αφορά τη μη συμμόρφωσή της προς τις αποφά-
σεις του ΣτΕ και τονίστηκε ότι η Ομοσπονδία θα συνεχίσει

τον αγώνα. Τέλος, μετέφεραν το μήνυμα της Ομοσπονδίας
μας, για ενότητα και διάθεση για αγώνα μέχρι τελικής δι-
καίωσης, τονίζοντας ότι με αλληλεγγύη και διαρκή προσπά-
θεια θα τα καταφέρουμε.

Μετά το πέρας των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης οι
κ.κ. Μαυραγάνης και Συνδρεβέλης, επισκέφθηκαν τον νε-
οπροαχθέντα και τοποθετηθέντα στη Αστυνομική Διεύθυνση
Κέρκυρας, Διευθυντή αυτής, Ταξίαρχο κ. ΜΑΤΣΟΥΚΑ
Ιωάννη. 

Στη συνάντηση ήταν παρών και ο πρόεδρος της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Κέρκυρας κ. ΜΠΟΖΙΚΗΣ Νικόλαος
και τέθηκαν με εύλογο ενδιαφέρον τα προβλήματα των συ-
ναδέλφων σε σχέση και με την αναδιοργάνωση των υπηρε-
σιών του νησιού καθώς επίσης και άλλα θέματα όπως η κα-
θαριότητα των υπηρεσιών, η ενίσχυση της δύναμης των αυ-
ξημένων αναγκών κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιό-
δου, ο χρόνος εργασίας και άλλα ζητήματα για τα οποία εξέ-
φρασε την κατανόησή του και δήλωσε ότι θα σταθεί αρωγός
για την επίλυσή τους. 
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Η κατακόρυφη αύξηση της βίας 
ως υποπροϊόν της διάχυτης κοινωνικής παθογένειας

Του 
Άγγελου Τσιγκρή

Εγκληματολόγου

Ηκάθε κοινωνική οργάνωση έχει τα
επίπεδα της βίας και της εγκλημα-
τικότητας που της αναλογούν. Ούτε

ένα έγκλημα περισσότερο, ούτε ένα έγκλη-
μα λιγότερο. Οι δείκτες των επιπέδων της
βίας που παρουσιάζει μια κοινωνία στο χώ-
ρο και το χρόνο, αποτελούν την πλέον
αξιόπιστη μονάδα μέτρησης των φαινομέ-
νων κοινωνικής παθογένειας που ενδη-
μούν σε αυτή.

Η αποθέωση της βίας και η διαρκώς αυ-
ξανόμενη προβολή της, η διάρρηξη του
κοινωνικού ιστού, η αύξηση της φτώχειας,
η αποπροσωποποίηση των σχέσεων, η κοι-
νωνική αναλγησία, ο ανταγωνισμός, η
αποθέωση του ατομικού επιτεύγματος και

η μοναχική πορεία χωρίς οράματα, στό-
χους και ιδανικά, καθιστούν τη χώρα μας
ευάλωτη στη βία και το έγκλημα. Δεν έχει
παρατηρηθεί μέχρι σήμερα κοινωνία χωρίς
βία. Στις μέρες μας, όμως, η κατάσταση εί-
ναι σαφώς βεβαρημένη. Όσο για τη χώρα
μας, η βία έχει καταστεί μια θλιβερή καθη-
μερινότητα. 

Για τον αποτελεσματικό έλεγχο της έξαρ-
σης της βίας απαιτείται πρώτα και κύρια μια
πολιτική κοινωνικής πρόληψης του φαινο-
μένου, σε συνδυασμό με μία ορθολογική
πολιτική δημόσιας ασφάλειας. Για μια ορ-
θολογική πολιτική δημόσιας ασφάλειας
απαιτείται επαναπροσδιορισμός του ρόλου
και της αποστολής της Αστυνομίας ως κα-

τεξοχήν φορέα παροχής ασφάλειας, με-
ταρρύθμιση στην οργάνωση και τη λει-
τουργία της, αποκατάσταση των σχέσεων
εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους πο-
λίτες και σαφής καταγραφή της πραγματι-
κών διαστάσεων του φαινομένου που θέ-
λουμε να αντιμετωπίσουμε, καθώς και των
παραγόντων που το τροφοδοτούν. Από την
άλλη μεριά, στον τομέα της κοινωνικής
πρόληψης θα πρέπει να καταβληθεί συν-
τονισμένη προσπάθεια για τη μείωση των
δεικτών κοινωνικής παθογένειας που κλι-
μακώνονται διαρκώς τα τελευταία χρόνια.

Με άλλα λόγια, πρέπει να καταβληθούν
συντονισμένες προσπάθειες για να μειωθεί
η ανεργία, να δοθούν ευκαιρίες στους νέ-

ους και να διασφαλισθούν τα μέσα για την
επίτευξή τους, να επαναπροσδιορισθούν οι
στόχοι της νέας γενιάς, να μειωθεί το
άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ πλουσίων και
φτωχών, να αυξηθεί το βιοτικό και το εκ-
παιδευτικό επίπεδο των πολιτών, να στη-
ριχθεί το κοινωνικό κράτος, να εμπεδωθεί
η αξιοκρατία, να ενισχυθεί η διαφάνεια, να
αμβλυνθούν οι ανισότητες, να ενσωματω-
θούν οι κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες
του πληθυσμού.

Πρέπει, δηλαδή, να καταβληθεί κάθε δυ-
νατή προσπάθεια για τη δημιουργία μιας
ανοιχτής κοινωνίας συνοχής και αλληλεγ-
γύης που θα δίνει ευκαιρίες σε όλους.

Αν το Α.Τ. είχε τη δυνατότητα να δια-
θέτει περιπολία, θα είχε αποτραπεί και
η απόδραση που μας απασχόλησε

τώρα τελευταία. 
Στα κρίσιμα λεπτά της απόδρασης οι συ-

νάδελφοί μου δυστυχώς πάλευαν ολομόνα-
χοι για την αποτροπή μιας δυσάρεστης κα-
τάστασης που μόλις είχε συμβεί…

Και πως άλλωστε θα μπορούσε να είχε
συμβεί διαφορετικά, αφού στο Αστυνομικό

Τμήμα που υπηρετούν, η εποχούμενη περι-
πολία είναι είδος προς εξαφάνιση, καθότι
και αυτό το Αστυνομικό Τμήμα, όπως και
πολλά ακόμα στην Νοτιοανατολική Αττική,
μαστίζεται από το σύνδρομο της «υποστε-
λέχωσης»;

Ένας σκοπός πύλης να εκτελεί παράλλη-
λα καθήκοντα σκοπού κρατητηρίου και ένας
Αξιωματικός υπηρεσίας ολομόναχος να φέ-
ρει σε πέρας όλες τις εκκρεμότητες. 

Άραγε έχουν ευθύνη οι συνάδελφοί μου,
για την υπηρεσιακή μοναξιά που τους περι-
στοιχίζει; Δεν νομίζω… Είναι δεδομένο πως
στην περίπτωση που το Α.Τ. είχε την δυνα-
τότητα να διαθέτει στην βάρδια εποχούμενη
περιπολία, θα είχε αποτραπεί μέσω της κα-
ταδίωξης και η απόδραση. Αλλά πώς να
συμβεί αυτό, αφού έχουν απομείνει μια
χούφτα συνάδελφοι στα Α.Τ. για να φέρουν
σε πέρας τα καθήκοντά τους. 

Είναι όσο πότε επιβεβλημένη η ενίσχυση
των Αστυνομικών Tμημάτων της Νοτιοανα-
τολικής Αττικής τα οποία γνωρίζουν πρωτό-
γνωρες συνθήκες υποστελέχωσης. Eδώ στα
Νότια μας αφήσατε λίγους και απροστάτευ-
τους... Σε κάθε περίπτωση οι ενώσεις Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττι-
κής και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αθηνών θα θωρακίσουν νομικά τους συνα-
δέλφους μας...

Του 
Μάξιμου 

Χαρακόπουλου
Αναπληρωτή Τομεάρχη

Εσωτερικών της Νέας
Δημοκρατίας

Το πρώτο από τα βασικά αγαθά, τα αν-
θρώπινα δικαιώματα που οφείλει να
διασφαλίζει κάθε ευνομούμενο κρά-

τος, είναι η ασφάλεια του πολίτη, η προστα-
σία της ζωής, της τιμής και της περιουσίας
του. Δυστυχώς, η κατάσταση στον τομέα της
δημόσιας τάξης και της ασφάλειας στη χώ-
ρα μας έχει κτυπήσει προ πολλού κόκκινο.
Τα συμβάντα είναι επαναλαμβανόμενα και
ολοένα πιο ακραία. Η έξαρση της εγκλημα-
τικότητας δεν είναι άσχετη με τις ιδεολογι-
κές εμμονές και αγκυλώσεις της κυβέρνη-
σης της αριστεράς περί «αστυνομικού κρά-
τους», που ανάγονται σε ταραγμένες περιό-
δους της ιστορίας μας.

Οργανωμένες συμμορίες σπέρνουν τον
πανικό και την ανασφάλεια σε πόλεις και
χωριά με ληστείες που συνοδεύονται πολύ
συχνά από πράξεις ωμής βίας. Ανυπεράσπι-
στοι ηλικιωμένοι ή φιλήσυχες οικογένειες
βρίσκονται στο στόχαστρο εγκληματικών
στοιχείων, που βλέπουν την Ελλάδα ως «ξέ-
φραγο αμπέλι». Προφανώς, εγκλήματα του
κοινού ποινικού δικαίου πάντα υπήρχαν.
Σήμερα, όμως, οι εγκληματίες γνωρίζουν ότι
ακόμη κι αν συλληφθούν από τις φιλότιμες
προσπάθειες της αστυνομίας, το ελληνικό

κράτος θα τους αφήσει σύντομα ελεύθε-
ρους να συνεχίσουν το έργο τους. 

Όπως συνέβη και με τον Αφγανό δολο-
φόνο της νεαρής Γερμανίδας που είχε επω-
φεληθεί από τον νόμο Παρασκευόπουλου,
και είχε βγει σαν… κύριος από τις ελληνικές
φυλακές, όπου βρισκόταν για απόπειρα φό-
νου εναντίον μιας άλλης κοπέλας. Κάτι για
το οποίο ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης
δεν ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει μια συγ-
γνώμη! Η εποχή που αφήναμε τις πόρτες
μας ανοιχτές μέρα-νύχτα, χωρίς φόβο, μοι-
άζει πια σαν παραμύθι... 

Ταυτόχρονα, όμως, γινόμαστε μάρτυρες
της ανεμπόδιστης, πλέον, δράσης άλλου τύ-
που εγκληματικών συμμοριών που έχουν
κάνει θρησκεία τους την τυφλή βία και την
καταστροφή. Η αλήθεια είναι ότι χρόνια
ολόκληρα παρακολουθούμε αυτούς τους
γνωστούς-αγνώστους που φορώντας τις
κουκούλες τους καίνε, σπάνε, κτυπούν. Η
προσπάθεια που έγινε από την προηγούμενη
κυβέρνηση να επανέλθει η νομιμότητα στο
άβατο των Εξαρχείων ανακόπηκε και σήμε-
ρα η πολιτεία δείχνει να έχει ρίξει λευκή πε-
τσέτα στην αντιμετώπιση του προβλήματος.
Τα άσυλα και τα άβατα επεκτείνονται με την

ανοχή τού, κατ’ ευφημισμόν και σαρκαστική
ειρωνεία, υπουργείου Προστασίας του Πο-
λίτη. Κι εκεί βρίσκεται η πηγή του προβλή-
ματος. Στην κεφαλή, που της λείπει η πολι-
τική βούληση να «σπάσει αυγά», γιατί θέλει
να τα έχει καλά και με τις ορδές των νεο-
βαρβάρων που λεηλατούν τις πόλεις μας και
με τη νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ που αντιδρά σε
κάθε αστυνομική επιχείρηση. Έτσι, θύματα
είναι οι ανυπεράσπιστοι πολίτες που βιώ-
νουν το φόβο και πληρώνουν από πάνω τα
«κατορθώματα» των «μπαχαλάκηδων».

Όπως έγινε με τα τρόλεϊ που κατέκαψαν,
αφού κατέβασαν με τη βία επιβάτες και
οδηγούς, στην λεωφόρο Πατησίων, στο
κέντρο των Αθηνών. Δεν μπορεί κανείς πα-
ρά να συμφωνήσει με τον Δήμαρχο Αθηναί-
ων, που κάλεσε τον κ. Τόσκα να απαντήσει
αν γνωρίζει άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα
που να πυρπολούνται τα τρόλεϊ. Το πρόβλη-
μα, όμως, είναι ότι η ανομία, λόγω της
αβελτηρίας και των ιδεοληψιών του αρμο-
δίου υπουργείου, εξαπλώνεται σαν καρκί-
νωμα. Τα Εξάρχεια είναι κράτος εν κράτει
που επεκτείνει την επικράτειά του. Η αστυ-
νομία παραμένει εκτός των τειχών, τα μέσα
μαζικής μεταφοράς δεν περνούν από τους

δρόμους της περιοχής, οι έμποροι ναρκω-
τικών κάνουν πάρτι, και οι «αντεξουσια-
στές» παρελαύνουν με τις μολότοφ ανά χεί-
ρας. 

Όλα αυτά δείχνουν ότι έχει χαθεί η μπά-
λα. Έχουμε πιάσει κυριολεκτικά πάτο και
στη δημόσια ασφάλεια. Η Αθήνα πρόσφατα
κρίθηκε ως η τρίτη λιγότερη ασφαλής πόλη
της Ευρώπης, πάνω μόνο από το Κίεβο και
το Βελιγράδι. Και εδώ δεν μας φταίει κανέ-
νας Σόιμπλε ή …εξωγήινος. Μόνοι μας βγά-
ζουμε τα μάτια μας. Αν δεν αλλάξουμε σύν-
τομα πολιτική, όλη η χώρα θα γεμίσει με νη-
σίδες ανομίας και αυθαιρεσίας, με πολίτες
όμηρους στις διαθέσεις κάθε αρρωστημένης
οργανωμένης ομάδας. Κι αυτό δεν πρέπει
να το επιτρέψουμε. 

Για τη Νέα Δημοκρατία, η επιστροφή της
νομιμότητας και της ασφάλειας παντού και
για όλους, είναι ζήτημα πρώτης προτεραι-
ότητας. Όσοι αφοριστικά θεωρούν ότι η επι-
βολή του νόμου και της τάξης είναι μέρος
μιας συντηρητικής ατζέντας, φοβούμαι ότι
είναι βαθιά νυχτωμένοι και σίγουρα απο-
κομμένοι από την κοινωνία.

Eδώ στα Νότια μας αφήσατε 
λίγους και ευάλωτους...

Του 
Χρήστου Συνδρεβέλη

Γραμματέα Δημοσίων
Σχέσεων της ΠΟΑΣΥ

Νόμος και Τάξη...



υπηρετήσουν το θεσμό αυτό. Όπως είπε, θα συ-
νεχίσουν να παίρνουν και τα “πενθήμερα” και τα
“νυχτερινά” ενώ ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυ-
νομίας κι αυτός από την πλευρά του υποστήριξε
το ίδιο. Στην πράξη θα φανεί τελικά ποιος έχει
δίκιο διότι τα παράπονα που έφτασαν σε μας
ήταν συγκεκριμένα.

Άβολα αισθάνθηκαν κάποιοι πολιτικοί
ακούγοντας τον νομικό σύμβουλο της

ΠΟΑΣΥ, τον κ. Χάρη Μπουκουβάλα να τους κα-
λεί να ξεκαθαρίσουν αν προτίθενται να κυβερ-
νήσουν χρηστά, να νομοθετήσουν δίκαια, να
ιεραρχήσουν αξιοκρατικά, να συγκρουστούν
τολμηρά με το κακό παρελθόν τους (όλοι τους).
Αν έτσι κάνετε, ο κόσμος θα είναι μαζί σας και
ο αστυνομικός θα περιοριστεί στη δίωξη του
εγκλήματος, με την εδραία πεποίθηση ότι εκ-

πληρώνει τη συνταγματική αποστολή του και
αναλαμβάνει το μερίδιο του κινδύνου που
πράγματι του αναλογεί και το οποίο αποδέχεται
από την πρώτη στιγμή που μπαίνει στο Σώμα.
Όχι και ένα πρόσθετο μερίδιο κινδύνου που
εσείς του φορτώσατε, λόγω ανεπάρκειας, είπε
μεταξύ άλλων πολλών επισημάνσεων.

Συζήτηση για την εγκληματικότητα και την
Ελληνική Αστυνομία έγινε στη Βουλή μετά

από επίκαιρη ερώτηση βουλευτών της Νέας Δη-
μοκρατίας. Οι μεν κατήγγειλαν τους δε και αντι-
θέτως, όπως γινόταν πάντοτε. Κανείς δεν υιοθέ-
τησε την άποψη ότι πρέπει να αφήσουν στην
άκρη την αστυνομία και να συμφωνήσουν σε μια
εθνική πολιτική που θα εφαρμοστεί με τα ανα-
γκαία κονδύλια έξω από τη λογική των μνημο-
νιακών περικοπών.

Επειδή πολλά γράφτηκαν και πολύ πε-
ρισσότερα ειπώθηκαν για την άστοχη

σύγκριση της αμερικανικής αστυνομίας με την
ελληνική από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο
του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην αναπληρωτή υπουργό
Εξωτερικών, κ. Νίκο Ξυδάκη, καλό είναι να
γνωρίζουν όσοι δεν ήταν παρόντες ότι ο πρό-
εδρος της ΠΟΑΣΥ, κλείνοντας τις εργασίες της
ημερίδας δεν άφησε αναπάντητο το θέμα. Του
είπε ότι δεν μπορεί να συγκρίνονται ανόμοια
πράγματα λέγοντας ότι αλλού οι αστυνομικοί
δεν ρωτάνε πρώτα αν ο κακοποιός οπλοφορεί
για να δράσουν οι ίδιοι και άρα να μας ξεκα-
θαρίσει το πολιτικό σύστημα τι αστυνομία θέ-
λουμε.

Όσο για την Αμερική, όπου ισχύει βεβαίως
το δόγμα «μπαμ και κάτω» και πολύ πε-

ρισσότερο υπάρχει μια άλλη νοοτροπία στα θέματα
του νόμου και της τάξης προφανώς και τα στατι-
στικά στοιχεία είναι διαφορετικά. Αλλά τι σχέση
έχουν όλα αυτά με το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι
ο αστυνομικός στη χώρα μας κινδυνεύει για πολύ
περισσότερους λόγους κυρίως δε με αίτια που πη-
γάζουν από τη διαχρονική εγκατάλειψη και την
απαξία που βιώνουν οι συνάδελφοί μας.

Το ουσιαστικό συμπέρασμα πάντως από
την Ημερίδα για το επικίνδυνο ήταν άλ-

λο. Ότι δεν είδαμε ιδιαίτερη ζέση για την θε-
σμοθέτησή του και μάλιστα με ανάλογο οικο-
νομικό αντίκρισμα. Όλοι το συσχέτισαν με τη
δημοσιονομική κατάσταση της χώρας κι αυτό
είναι το ζήτημα που μας απασχολεί.

Κατηγορηματική ήταν η απάντηση τού Γε-
νικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Δη-

μήτρη Αναγνωστάκη, όταν τον ρωτήσαμε αν η κα-
θιέρωση των Τοπικών Αστυνόμων θα επηρεάσει
τις αποδοχές των συναδέλφων που κλήθηκαν να
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«Είναι αστείο να ισχυρίζεστε ότι
αυτά τα φαινόμενα είναι
φαινόμενα της τελευταίας διετίας.
Δεν υποτιμάτε εμάς αλλά τους
αστυνομικούς που διατρέχουν
καθημερινά κίνδυνο».

Αλέξης Τσίπρας
Πρωθυπουργός

Οι ΑΤ-ΑΞΙΕΣ είναι αφιερωμένες σήμερα στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο
Τόσκα και στη δήλωσή του ότι «πλέον δουλεύει και ο απλός αστυνομικός του Αστυνομικού
Τμήματος που δεν δούλευε μέχρι τώρα». Πέρα από την άμεση αντίδραση της Ομοσπονδίας

(βλέπε σελίδα 5) στην αταξία αυτή απάντησαν και Πρωτοβάθμιες Ενώσεις αφού όλοι γνωρίζουμε
την αλήθεια. 

«Συμφωνούμε απόλυτα μαζί του, αλλά ίσως δεν έχει ενημερωθεί για το γεγονός ότι εργάζονται
σε συνθήκες σύγχρονης δουλείας, χωρίς τη χορήγηση εβδομαδιαίων ημερήσιων αναπαύσεων για
ξεκούραση, με ακατάσχετα ωράρια αφού δεν τηρείται η εβδομαδιαία ανακοίνωση της υπηρεσίας
τους, με διαταγές για λήψη μέτρων τάξης και ασφαλείας σε γνωστές στην Υπηρεσία συναθροίσεις
και εκδηλώσεις, μόλις λίγες ώρες πριν την τέλεσή τους, δίχως τη χορήγηση του προβλεπόμενου
εξοπλισμού για την ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων τους (ληγμένα αλεξίσφαιρα, αναλογικοί ασύρ-
ματοι, ακατάλληλα οχήματα). Κατά τ’ άλλα όμως εργάζονται» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ένω-
ση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, η οποία μάλιστα τον καλεί «να επισκεφθεί τα κεντρικά τμήματα
της Αθήνας, και μαζί μας αν επιθυμεί, προκειμένου να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι και όχι ό,τι του με-
ταφέρεται, τις εκατοντάδες ημερήσιες αναπαύσεις που οφείλονται στους συναδέλφους μας, καθώς
και τις άθλιες συνθήκες υγιεινής που επικρατούν, λόγω της έλλειψης συνεργείων καθαρισμού, όπως
διαπιστώνει η Ένωσή μας κατά τις επισκέψεις της στα Αστυνομικά Τμήματα του κέντρου, με τους

Διοικητές πλέον να “σηκώνουν τα χέρια ψηλά”, αφού το προσωπικό που έχει απομείνει, δεν επαρκεί
ούτε για την κάλυψη των πάγιων αναγκών των Υπηρεσιών».

Η Ένωση απαντά επίσης στο ερώτημα, πού οφείλεται αυτή η μεγάλη έλλειψη προσωπικού των Αστυ-
νομικών Τμημάτων της Αθήνας, τονίζοντας ότι «μια ματιά στη διάταξη της Υπηρεσίας αρκεί για να πα-
ρατηρήσει κανείς ότι μεγάλος αριθμός αστυνομικών, ενώ κατέχει οργανική θέση σε κεντρικά τμήματα,
διατίθεται προς υπηρεσία αποκλειστικά στη φύλαξη των γραφείων κυβερνητικού κόμματος ή είναι απο-
σπασμένος στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων, με αποτέλεσμα οι λι-
γότερο «τυχεροί» συνάδελφοι που μένουν πίσω στα τμήματα να καλούνται να εργάζονται σαν «σύγ-
χρονοι σκλάβοι» για να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές ανάγκες της Υπηρεσίας τους, περιμένοντας
και αυτοί μήπως σταθούν «τυχεροί» και έρθει η σειρά τους για να «αποδράσουν»!!! Και ενώ οι Υπηρεσίες
των Αθηνών στενάζουν από την έλλειψη προσωπικού, ακόμη και σήμερα αποσπώνται αστυνομικοί για
φύλαξη πολιτικών στόχων... προφανώς για να εργαστούν! Επίρρωση των ανωτέρω καταγγελιών μας
αποτελεί η επίσκεψη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας στο Α.Τ. και Τ.Α. Ακροπόλεως
όπου οι συνάδελφοι μας περιέγραψαν την ζοφερή υπηρεσιακή τους καθημερινότητα».

Ανακοινώσεις διαμαρτυρίας εκδόθηκαν επίσης από τις Ενώσεις Ροδόπης, Αλεξανδρούπολης και
Ξάνθης οι οποίες ζήτησαν από τον υπουργό να ζητήσει δημοσίως συγνώμη για την αποκατάσταση
της προσωπικής αλλά και επαγγελματικής τιμής των συναδέλφων. 

( )

ΑΤ-ΑΞΙΕΣ

Οι σύγχρονοι σκλάβοι της αστυνομίας

είπαν &
έγραψανεκΚΕΝΤΡΙκός

Μια ενδιαφέρουσα και ασυνήθιστη είδηση αστυνομικού
ενδιαφέροντος μας ήρθε αυτό το μήνα από τη Γερμανία.
Την 1η Φεβρουαρίου 2017, ο Χαρίλαος Κυριακίδης πή-
ρε από την Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Γερμανίας
(Bundespolizei) το επίσημο έγγραφο του διορισμού του,
ως Αρχιφύλακας Β’, ενώ δεν είναι Γερμανός υπήκοος. 
Όπως μεταδόθηκε από τα ειδησεογραφικά πρακτορεία,
η Ομοσπονδιακή Αστυνομική Διεύθυνση του Αεροδρο-
μίου της Φραγκφούρτης προσέλαβε για πρώτη φορά έναν Ευρωπαίο πολίτη, που δεν διαθέτει
συγχρόνως και την γερμανική υπηκοότητα. Ο Χαρίλαος Κυριακίδης γεννήθηκε το 1988 στη χώρα
μας και το 2004 μετοίκησε μαζί με την οικογένειά του στη Γερμανία. Μετά την αποφοίτησή του
από το σχολείο, επέστρεψε στην Ελλάδα με σκοπό να γίνει αστυνομικός. Η αγάπη του για τη σύ-
ζυγό του και η νοσταλγία του για την οικογένειά του, τον έφεραν το 2016 πίσω στη Γερμανία.
Πέρασε στην Ακαδημία της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας με επιτυχία τις εξετάσεις καταλληλότητας
για αλλοδαπούς αστυνομικούς από χώρες της ΕΕ κι έτσι μπορεί να συνεχίσει να ασκεί το επάγ-
γελμα που επέλεξε σε άλλη χώρα. 

Ένας  Έλληνας αστυνομικός 
στην Bundespolizei

«Οι ποινικοί και η νέα γενιά των
τρομοκρατών έχουν γίνει ένα, δεν
κάνετε τίποτα αλλά δεν αφήνετε
και την αστυνομία να κάνει.
Ζεφύρι, Αχαρνές, Ασπρόπυργος
μετατρέπονται σε ζώνες ανομίας.
Η απόσταση που χωρίζει μια
βαριοπούλα από ένα καλάζνικοφ
είναι μικρή κ. Τσίπρα».

Κυριάκος Μητσοτάκης
Πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας
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