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Συναδέλφισσες,
συνάδελφοι
Η Ομοσπονδία μας, 
με δυο σημαντικές
παρεμβάσεις έφερε 
στο προσκήνιο την
επικινδυνότητα της
καθημερινής δουλειάς του
Αστυνομικού και κάλεσε
τα πολιτικά κόμματα να
σταματήσουν να
στρουθοκαμηλίζουν.
Πρόκειται για την Ημερίδα
των Ενώσεων της Αττικής
για τη βία των γηπέδων
και τη συνάντηση των
εκπροσώπων των
πολιτικών κομμάτων και
της Ηγεσίας, στα γραφεία
μας, με θέμα τις επιθέσεις
κατά των διμοιριών των
Διευθύνσεων Αστυνομικών
Επιχειρήσεων και 
όχι μόνο. Να αναλάβουν
επιτέλους όλοι 
τις ευθύνες τους.

S M S

Μετά από τα δύο (2) και πλέον έτη ψήφισης του
ν.4387/2016, την πολλαπλή και ποικίλη αλ-
ληλογραφία μας με τους εμπλεκόμενους φο-

ρείς, καθώς και τις συνεχείς συναντήσεις με σύσσωμη
την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκ-
δόθηκε η υπ’ αριθ. Φ10042/οικ. 13567/329 από
08-06-2018 εγκύκλιος του εν λόγω Υπουργείου, η
οποία, μεταξύ άλλων, αποσαφηνίζει και το καθεστώς
αναγνώρισης - υπολογισμού διπλάσιου χρόνου υπη-
ρεσίας των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων
που μέχρι την 31-12-2016 υπάγονταν στην ασφάλι-
ση του Δημοσίου.

Ειδικότερα, στην παρ. 1 του Κεφαλαίου Η΄ «Υπολο-
γισμός διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας των πολιτικών και
στρατιωτικών υπαλλήλων» αποσαφηνίζονται τα εξής:

1. Οι χρόνοι που αναφέρονται στην ως άνω παρά-
γραφο αφορούν τη μάχιμη πενταετία, καθώς και τα
εξάμηνα πτητικών και καταδυτικών, αλεξιπτωτιστή,
υποβρυχίου καταστροφέα και εκκαθαριστή ναρκοπε-
δίων (συμπεριλαμβάνονται τα στελέχη της Ελληνικής
Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού & Λιμενικού Σώ-
ματος - ΕΛ.ΑΚ. που υπηρετούν σε αντίστοιχες Υπηρε-
σίες, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν).

2. Οι διατάξεις περί παύσης των διπλών ασφαλιστι-
κών εισφορών έπειτα από υποβολή υπεύθυνης δήλω-
σης στην Υπηρεσία του υπαλλήλου, εξακολουθούν να
ισχύουν.

3. Το κριτήριο για την υπαγωγή κάποιου/ας σε κα-
θεστώς αναγνώρισης διπλάσιου χρόνου, δεν είναι πλέ-
ον η ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος, αλ-
λά ο χρόνος που έχει παρασχεθεί η εν λόγω υπηρεσία.

4. Για τις υπηρεσίες που ο χρόνος τους λογίζεται αυ-
ξημένος στο διπλάσιο, έχουν παρασχεθεί από τα δι-

καιούχα στελέχη μέχρι την 31-12-2017 και ουδέποτε
έχουν αναγνωριστεί (υπεβλήθη αίτημα αναγνώρισης
που εκκρεμεί ή δεν υπεβλήθη καθόλου), η εισφορά για
την αναγνώρισή τους υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά
εισφορών κλάδου σύνταξης και τις συντάξιμες αποδο-
χές που ίσχυαν όταν πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμέ-
νη κάθε φορά υπηρεσία. Οι εν λόγω χρόνοι, σημειώνε-
ται ότι, αποτελούν πραγματική υπηρεσία, λαμβάνονται
υπόψη στον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης
και ανατρέχουν στο έτος κατά το οποίο παρασχέθηκαν
κάθε φορά (και όχι το έτος που αναγνωρίστηκαν).

5. Οι καταταγέντες στα Σώματα Ασφαλείας ή οι
ασφαλισμένοι στο Δημόσιο μέχρι και την 30-09-
1990, εξακολουθούν να επικαρπώνονται τους προ-
αναφερόμενους διπλούς χρόνους χωρίς την καταβολή
ασφαλιστικών εισφορών. Στην περίπτωση δε αυτή, οι
εν λόγω χρόνοι συνυπολογίζονται με το λοιπό χρόνο
ασφάλισης για τον καθορισμό του ποσοστού αναπλή-
ρωσης της ανταποδοτικής σύνταξης και όχι για τον
υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών.

6. Για τις υπηρεσίες που ο χρόνος τους λογίζεται
αυξημένος στο διπλάσιο και έχουν παρασχεθεί ή θα
παρασχεθούν από τα δικαιούχα στελέχη από την 01-
01-2018 και εντεύθεν, η εισφορά για την αναγνώρισή
τους υπολογίζεται με βάση τα υφιστάμενα ποσοστά ει-
σφορών κλάδου σύνταξης (6,67% για τον ασφαλισμέ-
νο) και τις ισχύουσες κατά το χρόνο υποβολής της αί-
τησης συντάξιμες αποδοχές.

Επίσης, στην παρ. 2 του ως άνω Κεφαλαίου της προ-
αναφερομένης εγκυκλίου καθίσταται σαφές ότι, οι δια-
τάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν.3865/2010 (ανα-
γνώριση μάχιμης πενταετίας για τους υπηρετούντες στα
Σώματα Ασφαλείας με ποσοστό 20% επί της αποζημίω-
σης για εργασία πέραν του πενθημέρου) εξακολουθούν

να ισχύουν και μετά την έναρξη του ν.4387/2016.
Στην περίπτωση δε αυτή, ο αναγνωριζόμενος εν λόγω
χρόνος συνυπολογίζεται με τον λοιπό χρόνο ασφάλισης
μόνο για τον καθορισμό του ποσοστού αναπλήρωσης
και δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του
μέσου όρου των συντάξιμων αποδοχών.

Το συνδικαλιστικό μας Κίνημα, οφείλει να αναγνω-
ρίσει ότι η Ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεσμεύ-
τηκε και υλοποίησε τα όσα αναφέρθηκαν στις υπ’ αριθ.
605/13/78-α από 26-01-2018 και 605/13/78-γ
από 23-02-2018 ανακοινώσεις μας, ενώ μαχητικά και
με επιχειρήματα συνεχίζει να διεκδικεί τα άλλα εκκρεμή
ασφαλιστικά θέματα του Κλάδου μας.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τη μάχιμη 5ετία
Μεγάλη κατάκτηση του συνδικαλιστικού κινήματος των ενστόλων η συνέχιση της ευνοϊκής ρύθμισης για τη μάχιμη 5ετία
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ΒΕΛΓΙΟ
Mε μονοήμερη
άδεια είχε 
βγει από 
τοπική φυλακή 
ο ισλαμιστής 
που πυροβόλησε
και σκότωσε 
σε πλατεία 
της Λιέγης 
στο Βέλγιο 
δύο αστυνομικούς
και έναν πολίτη.
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Η ατζέντα του μήνα

Το χειρότερο 
από το να μιλούν 
άσχημα για σένα, 

είναι να μη μιλούν καθόλου 
για σένα.

Όσκαρ Ουάιλντ

O Αναπληρωτής
Υπουργός
Εσωτερικών 
κ. Νικόλαος Τόσκας
διεκδικεί στα δύο
χρόνια της θητείας
του την πρώτη θέση
ως υπουργού στις
προτιμήσεις των
σκιτσογράφων σε
σχέση με
προκατόχους του, στο
παρελθόν! Ο ίδιος
δηλώνει ότι έχει
στοχοποιηθεί
αδίκως.Τυχαίο;

“
”

ΗΟμοσπονδία ενημερώνει τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις ότι το Αρχη-
γείο Ελληνικής Αστυνομίας, απαντώντας σε σειρά εγγράφων της
όσο και της Ε.Α.Υ. Πειραιά, εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο για

την κατηγορία των αδειών που αφορά τη Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή
και είναι 22 ημέρες. Επισημαίνεται ότι, η χορήγηση αυτής της ειδικής
άδειας αποτελεί μία ακόμη μεγάλη κατάκτηση του συνδικαλιστικού μας
κινήματος, απόρροια της συνολικής μας προσπάθειας και της παράλληλης
ευαισθησίας που επέδειξε η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία, ως ελάχιστη
αναγνώριση της προσφοράς και του έργου μας στην κοινωνία.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αν-
τιστράτηγου κ. Κωνσταντίνου Τσουβάλα, «συνάγεται το συμπέρασμα ότι,
σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, που διέπει τη χορήγηση αδειών
στο αστυνομικό προσωπικό, ο γονέας - αστυνομικός, που έχει τέκνο το
οποίο πάσχει από Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή, δικαιούται να αιτηθεί
και να λάβει την ειδική άδεια έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες, εφό-
σον υποβάλλει στην Υπηρεσία του σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από πι-
στοποιητικό Κρατικού ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου (Αριθ. Φ.
400/103/55.103 ΣΧ. 346 από 10,6,1997 Υπουργική Απόφαση), υπό
την προϋπόθεση ότι πληροί και τις λοιπές προϋποθέσεις της παρ. 4 του
άρθρου 10 του προαναφερόμενου π.δ. (27/86).

Γενικότερα, ως προς την εν λόγω ειδική άδεια, επισημαίνεται ότι αν

και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι αυτής, τότε χορηγείται στον ένα από
αυτούς. Πιο συγκεκριμένα, με κοινή δήλωσή τους, που κατατίθεται στις
Υπηρεσίες τους, οι γονείς καθορίζουν ποιος θα κάνει χρήση της άδειας
και για ποιο χρονικό διάστημα, προκειμένου η συνολική χρονική διάρκεια
της, να μην υπερβαίνει τις είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος
και για τους δύο δικαιούχους. 

Για το λόγο αυτό, έκαστος γονέας θα πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα κά-
θε φορά στη σχετική αίτηση χορήγησης που θα υποβάλλει, πόσες ημέρες
της από κοινού δικαιούμενης άδειας, ήδη έχει κάνει χρήση ο/η σύζυγός
του, στην Υπηρεσία όπου εργάζεται.

Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ως προς τα τέκνα αστυνομικών που πά-
σχουν από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει πε-
ριοδικής νοσηλείας, ότι δικαιούχος της εν λόγω άδειας είναι ο/η αστυ-
νομικός, που έχει την επιμέλεια του τέκνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις του οικογενειακού δικαίου του Αστικού Κώδικα.

Τέλος, ως απόρροια της βασικής αρχής περί μη καταχρηστικής άσκη-
σης των δικαιωμάτων του αστυνομικού προσωπικού, μετά τη χορήγηση
της ειδικής άδειας του θέματος, ο δικαιούχος προσκομίζει, στην Υπηρεσία
του, πιστοποιητικό με το οποίο βεβαιώνεται η περιοδική νοσηλεία ή τα-
κτική μετάγγιση αίματος, που έλαβε χώρα και που αποτέλεσε το δικαιο-
λογητικό λόγο για τη λήψη της άδειας αυτής».

Διευκρινίσεις για τη χορήγηση 
ειδικής άδειας 

Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα ενη-
μέρωσε η Ομοσπονδία μας με βάση τις καταγγελίες της Συνδι-
καλιστικής Κίνησης Αστυνομικών Ξάνθης για τις τραγικές ελλεί-

ψεις σε θέματα ασφάλειας στο κτίριο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάν-
θης. Αφορμή, η πρωτοφανής επίθεση με βόμβες μολότοφ! «Αποτελούν
πραγματικό τραγέλαφο, τα διαλαμβανόμενα στο υπ’ αριθμ. 163 από
17/06/2018 έγγραφο της Συνδικαλιστικής Κίνησης Αστυνομικών
Ξάνθης, αναφορικά με την εμπρηστική επίθεση με την ρίψη βομβών –
μολότοφ από άγνωστα άτομα κατά του κτιρίου της Διεύθυνσης Αστυ-
νομίας Ξάνθης. Μπορεί να προέχει η άμεση σύλληψη των δραστών
και η παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη, ωστόσο, δεν θα πρέπει να πα-
ραβλεφθεί το γεγονός της παντελούς έλλειψης μέτρων ασφάλειας σε
ένα δημόσιο κτίριο και σε μία υπηρεσία του κράτους, η οποία είναι εν-
τεταλμένη να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και την νομοθεσία που
την διέπει. Η δυσχερής χρήση των μέτρων πυρόσβεσης στο εν λόγω
κτίριο, καθώς και η μη λειτουργία του κλειστού κυκλώματος παρακο-
λούθησης του περιβάλλοντος χώρου, εκθέτουν ανεπανόρθωτα σε κίν-
δυνο την σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων σε αυτό, όπως και
των προσερχόμενων πολιτών. Ομοίως, εκτίθεται ανεπανόρθωτα η έξω-
θεν καλή μαρτυρία του Σώματος και θα πρέπει, προς αποφυγή μελ-
λοντικών τραγικών καταστάσεων, να αναζητηθούν άμεσα οι ευθύνες

από την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία και σε θετική περίπτωση να κα-
ταλογιστούν αρμοδίως», σημειώνει η Π.Ο.ΑΣ.Υ. στο έγγραφό της.

Η Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Ξάνθης εκφράζει την έντονη
διαμαρτυρία της και καταδικάζει την εγκληματική επίθεση, τονίζοντας
ότι «ο επαγγελματισμός των αστυνομικών απέτρεψε τα χειρότερα, μιας
και αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. αντιλήφθηκαν άμεσα την ενέργεια
αυτή και έδρασαν με απόλυτη ψυχραιμία και ηρεμία. Αλλά δυστυχώς
και αυτή την φορά η εγκληματική αδιαφορία της διοίκησης έκανε την
παρουσία της, με την δυσλειτουργία των πυροσβεστήρων την στιγμή
που χρειάστηκαν.

Προς αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον απαιτούμε από
την διοίκηση να πράξει τα αυτονόητα και να φροντίσει για την λειτουρ-
γία του πυροσβεστικού συστήματος του κτιρίου καθώς και του κλειστού
κυκλώματος παρακολούθησης του χώρου περιμετρικά του κτιρίου.
Προς την επίλυση αυτών των σοβαρών θεμάτων η Συνδικαλιστική Κί-
νηση Αστυνομικών Ξάνθης προτίθεται να συνεισφέρει με κάθε τρόπο
έχοντας ως κύριο μέλημα μας μόνο την ασφάλεια των συναδέλφων.
Κλείνοντας και απευθυνόμενοι προς κάθε επίδοξο δράστη που σκέ-
φτεται να προβεί σε ανάλογη ενέργεια στο μέλλον ας γνωρίζουν όλοι
ότι καμία επίθεση δεν πρόκειται να κάμψει το σθένος και την αποφα-
σιστικότητα των συναδέλφων».

Επίθεση με μολότοφ και στην Ξάνθη!

Άλλη μια κατάκτηση της Ομοσπονδίας συνιστά η άδεια 22 ημερών σε γονείς 
με παιδιά Διάχυτης Αναπτυξιακής Διαταραχής

01-5-18
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα τιμά την Παγκόσμια
Ημέρα Αγώνα των Εργαζομένων διεθνώς και συντάσ-
σεται με τις καθημερινές μάχες που δίνουν για την
επιβίωση μέσα σε ένα άδικο και ανάλγητο σύστημα
εκμετάλλευσης του ανθρώπου.

02-05-18
Ενόψει επίσκεψης του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη ΤΣΙ-
ΠΡΑ στη Λέσβο, η Π.Ο.ΑΣ.Υ. επισήμανε ότι βασική
προϋπόθεση οποιασδήποτε οικονομικής άνθησης και
κοινωνικής ευημερίας αποτελεί η ορθή λειτουργία των
Υπηρεσιών ασφαλείας στη συγκεκριμένη περιοχή,
ώστε το αίσθημα ασφαλείας να είναι αισθητό από
όλους.

07-05-18
Συζητήθηκε στο ΣτΕ η κοινή αίτηση ακύρωσης των
Ομοσπονδιών Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Π.Ο.ΑΞΙ.Α, κατά της πρά-
ξης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, για την
εφαρμογή του Ν.4472/2017, δηλαδή του νέου μι-
σθολογίου των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας.

11-05-18
Στο πλευρό των μελών του Συλλόγου Συζύγων Θα-
νόντων «ΑΞ.Ι.Α.» για την κατάργηση του απάνθρωπου
άρθρου 12 του ν.4387/2016, βρέθηκε η Π.Ο.ΑΣ.Υ.
κατά την εκδήλωση διαμαρτυρίας που διοργανώθηκε
έξω από το υπουργείο Εργασίας.

11-05-18
Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας, αποτελούμενη
από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ.
Χρήστο ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ και τον Ειδικό Συνεργάτη κ.
Αθανάσιο ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ, επισκέφθηκε το Αρχη-
γείο της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου υπήρξε συνάν-
τηση με τον κ. Αρχηγό, προκειμένου να εξεταστεί το
θέμα της ελεύθερης μετακίνησης των αστυνομικών με
τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

13-05-18
Το δικό της μήνυμα προς την πολιτεία έστειλε η
Π.Ο.ΑΣ.Υ. στο πλαίσιο των εργασιών της 34ης Γενικής
Συνέλευσης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, που
πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης με βα-
σικό θέμα «Παράνομη οπλοχρησία - θύματα από
μπαλωθιές. Έθιμο ή Έγκλημα;» 

16-05-18
Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας
υπό το βάρος της αιφνιδιαστικής παραίτησης του
προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Νικο-
λάου ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ.

17-05-18
Καταδικάσαμε τις άστοχες παροτρύνσεις του Περιφε-
ρειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρου ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ
«να τεθεί το αστυνομικό προσωπικό και ο Αστυνομι-
κός Διευθυντής σε διαθεσιμότητα».

24-05-18
Με τη λήψη σημαντικών αποφάσεων ολοκληρώθηκαν
οι διήμερες εργασίες του Γενικού Συμβουλίου των
Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων της Ομοσπονδίας.

24-05-18
Μετά και από τις νέες απαράδεκτες επιθέσεις, προ-
πηλακισμούς και λοιδορίες των συναδέλφων μας, κα-
τά τη διάρκεια μέτρων τάξης, έξω από συμβολαιογρα-
φικά γραφεία, η Ομοσπονδία μας επανέρχεται στο
κοινωνικό θέμα των πλειστηριασμών τονίζοντας ότι
πρέπει να σταματήσουν τα παιγνίδια στις πλάτες των
αστυνομικών.



Με ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε ότι ξε-
κίνησαν στις 17-04-18, στο Υπουργείο
Παιδείας, οι συναντήσεις εργασίας για την

αναβάθμιση των Αστυνομικών Σχολών, όπως άλ-
λωστε σας είχαμε επισημάνει και κατά τη συνάντησή
μας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στις
19/03/2018, όταν μας ενημερώσατε για την βού-
λησή σας, να προωθήσετε, επιτέλους, τις αναγκαίες
θεσμικές παρεμβάσεις, μέσα από αξιόπιστο διάλογο
για αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα που απασχολεί την

Ομοσπονδία μας τα τελευταία πολλά χρόνια, έχον-
τας εκδηλώσει προς τούτο πολλές πρωτοβουλίες».

Αυτό τονίζει η Π.Ο.ΑΣ.Υ. σε έγγραφό της προς
τους υπουργούς Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων κ. Κώστα ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ και τον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ, υπεν-
θυμίζοντάς τους ότι «στην πρώτη αυτή συνάντηση
εργασίας, σύμφωνα και με το Δελτίο Τύπου του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
εκτός του ιδίου του κ. Κώστα Γαβρόγλου, συμμε-

τείχαν οι εκπρόσωποι του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας (Δ/ση Εκπαίδευσης & Ανθρωπίνων
Πόρων) κα Βασιλική Αλεξανδρή, ο Αστυνόμος Α'
κ. Κωνσταντίνος Καραντώνης του τμήματος Εκ-
παιδευτικών Μελετών της Αστυνομικής Ακαδημίας
και συνεργάτες του Υπουργού, ενώ, όπως ανακοι-
νώθηκε, θα ακολουθήσουν και νέες συναντήσεις
μέχρι την οριστική διαμόρφωση των τελικών προ-
τάσεων. Παρακαλούμε, να λάβετε υπόψη σας ότι,
στις επόμενες συναντήσεις εργασίας, την Ομο-

σπονδία μας επιθυμούμε να εκπροσωπεί ο Γραμ-
ματέας του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστος
Συνδρεβέλης, ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί να
συμμετέχει ενεργά στην όλη διαδικασία, εφόσον
κοινός μας στόχος είναι η διαμόρφωση μιας συ-
νολικής και ουσιαστικής πρότασης, υλοποιήσιμης
στο άμεσο μέλλον, χωρίς περαιτέρω κωλυσιεργίες
ή και ατέρμονες συζητήσεις, από επιτροπή σε επι-
τροπή και από ομάδα εργασίας σε ομάδα εργασίας,
όπως δυστυχώς είχε συμβεί στο παρελθόν».

Τρισάγιο στη μνήμη των αδικοχα-
μένων συναδέλφων μας Νεκτάρι-
ου ΣΑΒΒΑ και Γεωργίου ΑΝΔΡΙ-

ΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, οι οποίοι δολοφονήθηκαν
άνανδρα, ο πρώτος στις 17 Ιουνίου
2009, από αδίστακτους τρομοκράτες,
στην οδό Λάμπρου Πορφύρα στα Πατή-
σια και ο δεύτερος, στις 17 Ιουνίου
2013, στο Δίστομο Βοιωτίας, σε επιχεί-
ρηση σύλληψης αδίστακτων δραπετών,
τέλεσαν και φέτος οι Ομοσπονδίες
(Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Π.Ο.ΑΞΙ.Α.) για να τιμή-
σουν την μνήμη τους και να υπενθυμί-
σουν στην πολιτεία το διαρκές της χρέος
για τη θωράκιση του λειτουργήματος του
Έλληνα Αστυνομικού.

Ειδικότερα, στον τόπο της θυσίας του
Νεκτάριου Σάββα, στην οδό Λάμπρου
Πορφύρα, όπου έχει τοποθετηθεί από τις
Ομοσπονδίες μας μια μαρμάρινη στήλη
για να διατηρείται άσβεστη η μνήμη του,
το τρισάγιο τελέστηκε από τον Πανοσιο-
λογιότατο Προϊστάμενο της Θρησκευτι-
κής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνο-
μίας Ταξίαρχο ε.α. Αρχιμανδρίτη Νεκτά-
ριο ΚΙΟΥΛΟ και τον εφημέριο της ενο-
ρίας πατέρα Γεώργιο.

Στην τελετή παρέστησαν οι οικογένει-
ες, συγγενείς και φίλοι των αδικοχαμέ-
νων συναδέλφων μας, ο πρόεδρος της
Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλειος ΛΕ-

ΒΕΝΤΗΣ, ο βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ.
Ιωάννης ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ, ο Γενικός Γραμ-
ματέας Συντονισμού του Υπουργείου
Εσωτερικών κ. Τζανέτος ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ,
ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης
κ. Δημήτριος ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, ο Γραμ-
ματέας Τομέα Προστασίας του Πολίτη
(Νέα Δημοκρατία) κ. Πάτροκλος ΓΕΩΡ-
ΓΙΑΔΗΣ, ο Γραμματέας Τομέα Προστα-
σίας του Πολίτη (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) κ. Απόστο-
λος ΨΩΜΑΣ, ο εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε.
κ. Πέτρος ΜΑΡΚΟΜΙΧΑΛΗΣ, ο εκπρό-
σωπος του Τομέα Σωμάτων Ασφαλείας
(ΑΝ.ΕΛ.) κ. Ευστάθιος ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ,
ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγος κ. Κωνσταντίνος ΤΣΟΥ-
ΒΑΛΑΣ, ο Προϊστάμενος Επιτελείου
Α.Ε.Α. Αντιστράτηγος κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑ-
ΜΑΛΑΚΗΣ, ο Γενικός Επιθεωρητής
Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας Αντιστρά-
τηγος κ. Χρήστος ΔΡΑΓΑΤΑΚΗΣ, ο
Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφάλειας
Α.Ε.Α. Υποστράτηγος κ. Εμμανουήλ
ΠΛΟΥΜΗΣ, ο Προϊστάμενος του Κλάδου
Τάξης Α.Ε.Α. Ταξίαρχος κ. Δημήτριος
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ο Διευθυντής Α -
σφαλείας Αττικής Υποστράτηγος κ. Γε-
ώργιος ΨΩΜΑΣ, Ανώτεροι Αξιωματικοί
των Διευθύνσεων της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, ο εκπρόσωπος του
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Αστυνομικός Διευθυντής

κ. Χαράλαμπος ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ, η πολι-
τευτής της Β΄ Αθηνών (Ν.Δ.) κα Ιωάννα
ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ, ο πρόεδρος της Πανελ-
λήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλή-
λων Πυροσβεστικού Σώματος κ. Δημή-
τριος ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ο πρόεδρος του
Ελληνικού Εθνικού Τμήματος (Ι.Ρ.Α.) κ.
Ιωάννης ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ, ο πρόεδρος
του Σωματείου Ειδικών Φρουρών Ελλη-
νικής Αστυνομίας Αττικής κ. Βασίλειος
ΝΤΟΥΜΑΣ, σύσσωμα τα Διοικητικά Συμ-
βούλια των Ομοσπονδιών μας, προ-
εδρεία Πρωτοβαθμίων Ενώσεων Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων και Αξιωματικών
Αττικής.

Όπως επισήμανε ο πρόεδρος της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ,
το συνδικαλιστικό μας κίνημα, όσο η
Πολιτεία δεν αντιλαμβάνεται τις υποχρε-
ώσεις της, θα συνεχίσει να αγωνίζεται,
τιμώντας τη μνήμη των Ηρώων της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας, αλλά και τους εν
ενεργεία συναδέλφους μας, που δίνουν
καθημερινά το δικό τους αγώνα. Το κα-
ταμαρτυρούν τα θύματα και οι τραυμα-
τισμοί εν ώρα υπηρεσίας, οι διαρκείς
κίνδυνοι και απειλές, το έλλειμμα ασφα-
λείας που νιώθουν τόσο οι συνάδελφοι
όσο και οι πολίτες.

Παρά ταύτα, ο Έλληνας Αστυνομικός
παραμένει πιστός στις επάλξεις του κα-

θήκοντος και συναισθανόμενος το χρέ-
ος του απέναντι στην ελληνική κοινωνία
δεν πτοείται και συνεχίζει να προσφέρει
τις υπηρεσίες του, αψηφώντας πολλές
φορές το θάνατο, με ό,τι αυτό συνεπά-
γεται.

Επίσης, παρουσία του προέδρου της
Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑ-
ΚΟΥ, του Ταμία και προέδρου της Ένω-
σης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ευβοίας κ.
Γιώργου ΚΟΥΛΙΑΚΗ, των προεδρείων
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Βοιωτίας και της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Φωκίδας, της φυσικής ηγε-
σίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοι-
ωτίας, της οικογένειας και πολλών συ-
ναδέλφων, τελέστηκε το μνημόσυνο
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου και
εν συνεχεία το τρισάγιο στον τόπο που
έχασε τη ζωή του ο συνάδελφός μας.

Με την ευχή και την ελπίδα ο καθη-
μερινός πόλεμος κατά του εγκλήματος

να είναι αναίμακτος, η Ομοσπονδία μας
τονίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι η πο-
λιτεία οφείλει να πράξει τα αυτονόητα
για να αισθάνεται και να είναι ασφαλής
ο συνάδελφός μας.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ4

Τιμούμε τους  Ήρωές μας

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση

Βαρύ το τίμημα στο βωμό του καθήκοντος, ανεκπλήρωτο το χρέος της πολιτείας

Στα συνέδρια της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων
Πυροσβεστικού Σώματος και της

Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού
Σώματος παρέστη και απηύθυνε χαιρετι-
σμός ο πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρη-
γόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ. Το 22ο συνέδριο
της ΠΟΕΥΠΣ πραγματοποιήθηκε στην
Κυλλήνη στις 30.05.2018 όπου ο πρό-
εδρος είχε την ευκαιρία να αναδείξει τις
ευθύνες της κυβέρνησης και την ανακο-
λουθία όσων δεν έχουν τηρήσει τις προ-
εκλογικές τους δεσμεύσεις για την επι-
κινδυνότητα της εργασίας και τις αποφά-
σεις του ΣτΕ. Στάθηκε δε ιδιαίτερα και
στην επικινδυνότητα της εργασίας του
πυροσβέστη καθώς και στο φάσμα του
«αργού θανάτου» των επαγγελματικών
ασθενειών, που ποτέ δεν έχουν μελετηθεί
από την πλευρά της οργανωμένης πολι-
τείας έτσι ώστε να ληφθούν και τα ανα-
γκαία μέτρα για την προστασία του έν-
στολου. «Είναι προφανές ότι οι Ομο-
σπονδίες μας έχουν κατακτήσει ένα πολύ

καλό επίπεδο συνεργασίας το οποίο επι-
βεβαιώνεται και με τις κοινές ένστολες
διαμαρτυρίες. Έχουμε βρεθεί μαζί με το
φίλο πρόεδρο στις πορείες, στις συγκεν-
τρώσεις διαμαρτυρίας, στα τηλεοπτικά
πάνελ, στα γραφεία των υπουργών, που
έχουν την ευθύνη, για ό,τι μας βασανίζει.

Αυτό το μέτωπο που έχουμε πετύχει
κανείς δεν μπορεί να το διαλύσει πλέον.
Επιχείρησαν στο παρελθόν με τη μέθοδο
του σαλαμιού να το τεμαχίσουν, αλλά
δεν τα κατάφεραν. Σήμερα, είναι στο χέ-
ρι μας να τους δείξουμε ότι μπορούμε να
πιέσουμε ακόμα πιο πολύ για να κατα-
λάβουν ότι δεν πάει άλλο».

Στις 8 Ιουνίου 2018, ο πρόεδρος της
Π.Ο.ΑΣ.Υ. συμμετείχε και στο 22ο συνέ-
δριο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυ-
ροσβεστικού Σώματος, που πραγματο-
ποιήθηκε στο Μαυροβούνι Γυθείου, όπου
αφού ευχαρίστησε το Διοικητικό Συμβού-
λιο της ΕΑΠΣ για την πρόσκληση, έδωσε
το δικό μας στίγμα, σε μια περίοδο που
κλείνει ένας κύκλος έντονων αντιμνημο-

νιακών αγώνων, χωρίς να σημαίνει αυτό
ότι λύθηκαν τα προβλήματα ή ότι υπο-
στέλλουμε εμείς τη σημαία του αγώνα.

Πρέπει να είμαστε πραγματιστές ως
συνδικαλιστές και να λαμβάνουμε υπόψη
μας την πραγματικότητα. Από τη μια
έχουμε την Κυβέρνηση που υποστηρίζει
ότι σε δυο μήνες τελειώνει η επιτροπεία
και από την άλλη έχουμε την πραγματι-
κότητα, τις επιπτώσεις της επιτροπείας.
Αγωνιστήκαμε τα προηγούμενα χρόνια
και ξέρουμε όλοι τι πετύχαμε, -και πετύ-
χαμε κάποια πράγματα, ξέρουμε όμως
και τι βιώνουμε σήμερα όλοι μας. Αστυ-
νομικοί, πυροσβέστες, λιμενικοί, όλοι
βρεθήκαμε στη μέγγενη των Μνημονίων.

Πετσοκομμένοι μισθοί και συντάξεις, στα
τάρταρα οι προϋπολογισμοί των Σωμά-
των, χορηγίες για βασικό τεχνολογικό
εξοπλισμό και μέσα, χρήματα από τα τα-
μεία των σωματείων για αγορά ειδών
γραφείου, για συντήρηση περιπολικών
κ.λπ. Από την άλλη, οι ανάγκες διαρκώς
να αυξάνονται. Μεταναστευτικό, εγκλη-
ματικότητα, στόχος οι αστυνομικοί, εσείς
οι πυροσβέστες και δη οι Αξιωματικοί να
έχετε όλη την ευθύνη της διοίκησης με
τα πενιχρά μέσα που διαθέτετε και με μια
κοινωνία απέναντί μας, πολύ απαιτητική.

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, με
τα Μνημόνια ισοπεδώθηκαν τα πάντα.
Τα εφάρμοσαν λένε για το καλό μας,
αλλά η αλήθεια είναι ότι όλα έγιναν για
τη διάσωση των τραπεζών και όχι για
τη διάσωση του λαού. Το μάρμαρο το
πλήρωσε ακριβά αυτός ο υπερήφανος
ελληνικός λαός, ο οποίος και πάλι ση-
κώνει όλα τα βάρη για να σταθεί όρ-
θιος και να πάει μπροστά η χώρα. Αυτή
είναι η αλήθεια, είπε μεταξύ άλλων
ενώπιον των επισήμων προσκεκλημέ-
νων της ΕΑΠΣ.

Κοινοί αγώνες για τα θερμά μέτωπα με τους πυροσβέστες
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Συνεδρίασε την Πέμπτη, 28 Ιουνίου
2018, το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ομοσπονδίας προκειμένου να

ενημερωθούν τα μέλη του για τις ενέρ-
γειες της Εκτελεστικής Γραμματείας
σχετικά με τα αιτήματα και τα τρέχοντα
θέματα που μας απασχολούν αυτό το
διάστημα.

Ο Γραμματέας της Εκτελεστικής
Γραμματείας Γιώργος ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ,
αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της
Ομοσπονδίας με αφορμή τις επιθέσεις
με βόμβες μολότοφ κατά των διμοιριών
στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και
ειδικότερα στις ανακοινώσεις που εκ-
δώσαμε γι’ αυτές καθώς και στη σύγ-
κληση της κοινής σύσκεψης στα γρα-
φεία μας όπου προσήλθαν εκπρόσωποι
της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας κα-
θώς και εκπρόσωποι των Πολιτικών
Κομμάτων. Η σύσκεψη κρίνεται θετική
και η Ομοσπονδία δεσμεύεται ότι θα
διοργανώσει νέα συνάντηση με συγκε-
κριμένο αντικείμενο – προτάσεις, λαμ-
βάνοντας υπόψη της το γεγονός ότι
αποτελεί καθολική απαίτηση και των
αστυνομικών και των πολιτών να υπάρ-
ξει απάντηση στις απαράδεκτες αυτές
επιθέσεις. 

Από την πλευρά μας επισημαίνουμε
ότι η πολιτεία ορισμένες φορές αντιμε-
τωπίζει με απάθεια είτε επιδεικνύει ανο-
χή σε αυτό το συνεχιζόμενο φαινόμενο.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα τρισά-
για που κάναμε για να τιμήσουμε τους
δυο Πεσόντες στο καθήκον συναδέλ-
φους μας, Νεκτάριο ΣΑΒΒΑ και Γεώρ-
γιο ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟ, τόσο στην Αθή-
να όσο και στο Δίστομο Βοιωτίας, συν-
δυάζοντάς τα με το οφειλόμενο χρέος
της πολιτείας να προβεί στην αναγνώ-

ριση της επικινδυνότητας της εργασίας
μας. Επιγραμματικά, αναφέρθηκε επί-
σης στην θετική έκβαση του αγώνα που
δώσαμε για την έκδοση της εγκυκλίου
για τη μάχιμη πενταετία, αλλά και στην
αποφασιστικότητα με την οποία αντιμε-
τωπίσαμε τις προκλήσεις και τα επεισό-
δια που λάμβαναν χώρα από ομάδες
διαμαρτυρομένων για τους πλειστηρια-
σμούς.

Μετά και από τις νέες απαράδεκτες
επιθέσεις, προπηλακισμούς και λοιδο-
ρίες των συναδέλφων μας, επισημάναμε
ότι ο εργαζόμενος δεν «χτυπά» τον ερ-
γαζόμενο και καταγγείλαμε ότι ένα κοι-
νωνικό θέμα δεν θα ανεχθούμε να με-
τατραπεί σε αστυνομικό. Ανακοινώσαμε
ότι εφόσον επαναληφθεί το ίδιο φαινό-
μενο, η Ομοσπονδία μας θα δηλώσει
παρούσα, δίπλα στους αστυνομικούς
που καλούνται να επιτελέσουν το καθή-
κον τους, τονίζοντας για άλλη μια φορά
ότι τα κοινωνικά προβλήματα δεν αντι-
μετωπίζονται δια της αστυνομίας.

Η παρέμβαση της Ομοσπονδίας, και
η επισήμανσή μας ότι οι συνάδελφοί
μας δεν φταίνε σε τίποτε για να ει-
σπράττουν την οργή και τη βία των
όποιων διαδηλωτών, λειτούργησε κατα-
λυτικά με αποτέλεσμα το ζήτημα αυτό να
έχει εκτονωθεί.

Ένα άλλο θέμα που αφορούσε άμεσα
συναδέλφους μας ήταν αυτό που ανέ-
κυψε από τις αλαζονικές και αντιδεον-
τολογικές δηλώσεις του Περιφερειάρχη
Ιονίων Νήσων, ο οποίος είχε ζητήσει τη
δίωξη συναδέλφων μας και του Διευ-
θυντή Αστυνομίας ως δήθεν υπαίτιους
των φθορών που είχαν προκαλέσει
άγνωστοι σε εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ. Η
Ομοσπονδία καυτηρίασε τη συμπεριφο-

ρά του και ζήτησε το σεβασμό και τη
στήριξή του στο έργο της αστυνομίας.

Τέλος, ενημέρωσε το ΔΣ για τη ση-
μαντική πρωτοβουλία των Ενώσεων της
Αττικής να διοργανώσουν ειδική ημερί-
δα υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας για
τη βία στα γήπεδα, με κυρίαρχο αίτημα
την απεμπλοκή μας από αυτά, όπου οι
αρμόδιοι υπουργοί, όπως έχουμε ήδη
αναφέρει και στη σχετική ανακοίνωσή
μας, δεσμεύτηκαν γι' αυτό.

Οικονομικά θέματα
Για την εγκύκλιο του Υπουργείου Ερ-

γασίας με αντικείμενο τη μάχιμη πεντα-
ετία, μίλησε αναλυτικότερα ο Αντιπρό-
εδρος Οικονομικών κ. Βασίλειος ΠΑΝ-
ΤΑΖΗΣ, παραπέμποντας και στη σχετική
κοινή ανακοίνωση των Ομοσπονδιών
(από 11 Ιουνίου 2018, Αρ. Πρωτ.:
504/2/34). 

Τόνισε δε ότι αναμέναμε δυο ολό-
κληρα χρόνια την έκδοσή της έχοντας
ξεκινήσει έναν κοινό αγώνα με τις άλλες
Ομοσπονδίες, με παρεμβάσεις και συ-
ναντήσεις με τους αρμόδιους υπουρ-
γούς και ιδίως με τον τότε υπουργό κ.
Γιώργο ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟ στον οποίο εί-
χαμε επιδώσει και σχετικό Υπόμνημα με
τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις μας. 

Το συμπέρασμα είναι ότι όταν το κί-
νημα των ενστόλων είναι ενωμένο, κα-
ταγράφει θετικά αποτελέσματα. Σχετική
εγκύκλιος εκδόθηκε στη συνέχεια και
από το Α.Ε.Α. Δίνοντας σχετικές διευ-
κρινίσεις αναφορικά με το ερώτημα αν
επιστρέφονται καταβληθέντα ποσά, τό-
νισε επίσης ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα
καθόσον η αναγνώριση της πενταετίας
προσμετράται ως χρόνος συντάξιμος.

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών ενημέ-

ρωσε επίσης για τις εξελίξεις αναφορικά
με τον Κλάδο Υγείας του ΤΕΑΠΑΣΑ και
ειδικότερα για τη διεύρυνση αυτού με
τους συναδέλφους που είναι ασφαλι-
σμένοι στα Ταμεία της τέως Ε.Χ., θέμα
για το οποίο υπάρχει σχετική πρόβλεψη
από το 2015. Μετά από τον επίμονο
αγώνα μας αυτήν την περίοδο εξετάζον-
ται έξι (6) διαφορετικά σενάρια, π.χ. αν
θα αυξηθούν παροχές και θα προστε-
θούν επιδόματα αλληλεγγύης, ενίσχυ-
σης και κοινωνικής ένταξης, αν θα
υπάρξει ένταξη του συνόλου των ενστό-
λων ή όσων έχουν 10ετή υπηρεσία κλπ.
Θα είμαστε δε σε θέση να ανακοινώ-
σουμε περισσότερα όταν θα έχει ωριμά-
σει το θέμα.

Τέλος, ενημέρωσε για το νέο πρό-
βλημα που έχει ανακύψει με τη μείωση
των μερισμάτων που χορηγεί το ΜΤΣ,
τονίζοντας ότι παρά τις επισημάνσεις
μας με στόχο την αποτροπή ενός ακόμα
απαράδεκτου μέτρου εις βάρος των με-
ρισματούχων του Ταμείου, οι αρμόδιοι,
για να δικαιολογήσουν τις απαράδεκτες
αποφάσεις τους, επικαλούνται «τη χρη-
στή διοίκηση του Ταμείου» και ότι πρό-
κειται για μεταρρύθμιση, αν και αρχικά

είχαν αποσύρει την τροπολογία που εί-
χαν καταθέσει σε σχέδιο νόμου τον
Απρίλιο του 2018. Η αρνητική αυτή εξέ-
λιξη αναγκάζει την Ομοσπονδία μας να
συγκαλέσει ευρεία σύσκεψη όλων των
Ομοσπονδιών των εν ενεργεία και εν
αποστρατεία συναδέλφων στα Σώματα
Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις
ώστε να λάβουμε τις απαραίτητες απο-
φάσεις.

Για το θέμα της αναβάθμισης της εκ-
παίδευσης, ο Γραμματέας του ΔΣ κ.
Χρήστος Συνδρεβέλης, ενημέρωσε το
ΔΣ ότι η Ομοσπονδία παρακολουθεί τις
εξελίξεις και είναι σε θέση να γνωρίζει
ότι στο υπουργείο Παιδείας έγινε και
δεύτερη άτυπη σύσκεψη με στόχο την
επιτάχυνση της διαδικασίας ώστε από
την ακαδημαϊκή χρονιά 2019 να τεθούν
σε εφαρμογή οι προωθούμενες αλλα-
γές, όπως έχουν δεσμευτεί για τη Σχολή
Αστυφυλάκων.

Συνεχίζουμε αταλάντευτα τον αγώνα
μας με βάση το ψήφισμα και τις απο-
φάσεις του τελευταίου συνεδρίου μας
που αποτελούν και το σταθερό γνώμονα
των καθημερινών μας ενεργειών και
πρωτοβουλιών.

Καίριες παρεμβάσεις της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στην τακτική του συνεδρίαση ενημερώθηκε για τις εξελίξεις στα ανοικτά μας μέτωπα

Μετά την «τεράστια» επιτυχία του πρό-
σφατου Eurogroup για την ελληνική κυ-
βέρνηση και ΟΧΙ για τον Ελληνικό λαό,

ο οποίος εν τέλει θα υποστεί στο επόμενο χρονι-
κό διάστημα τις ήδη ψηφισθείσες μειώσεις, τόσο
με την περικοπή της προσωπικής διαφοράς στις
συντάξεις από 01-01-2019, όσο και με τη μεί-
ωση του αφορολόγητου από 01-01-2020, η ελ-
ληνική πολιτεία έρχεται οσονούπω να «αναγνω-
ρίσει» και να «επιβραβεύσει» τον κόπο και την
προσφορά των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλεί-
ας και Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω μιας τροπολο-
γίας που αρχικώς κατετέθη σε σχέδιο Νόμου τον
Απρίλιο του 2018. Η εν λόγω «αναγνώριση» και
«επιβράβευση» μεταφράζεται σε περαιτέρω επι-
χειρούμενες μειώσεις στα ήδη καταβαλλόμενα
μερίσματα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (όσων

εξήλθαν από την Υπηρεσία μέχρι 31-12-2016),
αλλά και σε αυτά που θα καταβληθούν στο μέλ-
λον (όσων εξήλθαν και θα εξέλθουν από την
Υπηρεσία από 01-01-2017 και έπειτα), μειώσεις
οι οποίες κυμαίνονται από 90,00 ευρώ έως
330,00 ευρώ περίπου, ετησίως.

Η Ομοσπονδία μας, από την πρώτη στιγμή που
κατετέθη η ως άνω τροπολογία, εξέφρασε τα έν-
τονα παράπονά της στην Πολιτική και Φυσική
Ηγεσία του Σώματος, με αποτέλεσμα, τόσο από
τις προαναφερόμενες ενέργειες, όσο και από άλ-
λες, να αποσυρθεί η τροπολογία αυτή. Από την
προαναφερόμενη ημερομηνία έως και σήμερα, η
Ομοσπονδία μας διενήργησε συναντήσεις με τη
διοίκηση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και επι-
κοινώνησε με τη ΓΔΟΣΥ του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας, προκειμένου να εκφράσει τις αντιρρή-

σεις – ενστάσεις της στο περιεχόμενο της ανω-
τέρω τροπολογίας και να προτείνει εναλλακτικές,
έτσι ώστε να μην υπάρξουν μειώσεις. Δυστυχώς
όμως, μέχρι και τώρα, καμία ενέργεια βελτίωσης
δεν επιχειρήθηκε, εμμένοντας σύσσωμο το
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στην αρχική άποψή
του ότι οι αλλαγές αυτές πρέπει να γίνουν στο
πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και δεν φαίνεται
να μεταβάλλονται τα καταβαλλόμενα μερίσματα.

Ύστερα από τα παραπάνω, η Ομοσπονδία μας,
βρισκόμενη διαχρονικά στο πλευρό των συνταξι-
ούχων Συναδέλφων μας, αλλά και αντιλαμβανό-
μενη ότι όλοι εμείς οι εν ενεργεία θα οδηγηθούμε,
αργά ή γρήγορα, στη συνταξιοδότηση, κάλεσε:

α) τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κ.
Νίκο ΤΟΣΚΑ, να μη θέσει την υπογραφή του στην
προαναφερόμενη τροπολογία, ως έχων συναρ-

μοδιότητα, λόγω της πλειοψηφίας των στελεχών
της Ελληνικής Αστυνομίας που τυγχάνουν μέτοχοι
του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) και

β) όλες τις Ομοσπονδίες – Ενώσεις Αστυνομι-
κών και Στρατιωτικών, εν ενεργεία και εν απο-
στρατεία, που είναι μέτοχοι ή μερισματούχοι του
ΜΤΣ, να παρευρεθούν στην ευρεία σύσκεψη που
θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Ομοσπονδίας
μας, την προσεχή Παρασκευή (29-06-2018) και
περί ώρα 10:30, με θέμα τις επιχειρούμενες μει-
ώσεις των μερισμάτων του ΜΤΣ. Στη σύσκεψη
αυτή θα αναλυθούν και εξηγηθούν εκτενώς οι
μελλούμενες μειώσεις στα μερίσματά μας, καθώς
και θα παρθούν αποφάσεις για επιπλέον δράσεις
και μαζικές πανελλαδικές κινητοποιήσεις, προ-
κειμένου να αποτρέψουμε την περαιτέρω αφαί-
μαξη των εισοδημάτων μας.

«Συναγερμός» για να αποτρέψουμε
περικοπές μερισμάτων 

Σε ευρεία σύσκεψη κάλεσε η Π.Ο.ΑΣ.Υ. τις Ομοσπονδίες των εν ενεργεία και εν αποστρατεία συναδέλφων στα Σώματα Ασφαλείας 
και τις Ένοπλες Δυνάμεις για να μην περάσουν οι περικοπές μερισμάτων σε ορισμένες κατηγορίες μερισματούχων του ΜΤΣ
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Σας ευχαριστώ που με καλέσατε να μιλήσω για αυτό που μου συνέβαινε
το Σεπτέμβριο του 2017 στο γήπεδο Περιστερίου» είπε παίρνοντας το
λόγο, ο συνάδελφός μας κ. Γιώργος ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ.

«Με είχε διαθέσει η Υπηρεσία μου σε μέτρα τάξης εξωτερικά του γηπέδου
όταν λίγο πριν τη λήξη του αγώνα ομάδα οπαδών μου επιτέθηκε απρόκλητα
φωνάζοντας το γνωστό σύνθημα «μπάτσοι γουρούνια δολοφόνοι θα πεθά-
νετε» και με χτυπούσαν με ρόπαλα. Με πέταξαν στο έδαφος και με χτυπούσαν
με απίστευτη βία. Ένιωσα τη γη να χάνεται κάτω από τα πόδια μου, σφαδά-
ζοντας από τους πόνους μέσα στα αίματα, πιστεύοντας για μια στιγμή όταν
θα με αποτελειώσουν. Ήμουν με έναν ακόμα συνάδελφο που πρόλαβε να
απομακρυνθεί ενώ εγώ σώθηκα τελικά όταν άλλοι συνάδελφοι από τα ΜΑΤ
επενέβησαν και τους έτρεψαν σε φυγή.

Μεταφέρθηκα χωρίς τις αισθήσεις μου στην Εντατική Μονάδα του νοσο-
κομείου και νοσηλεύτηκα πολλές ημέρες. Έχω υποστεί πολλαπλές χειρουρ-
γικές επεμβάσεις λόγω καταγμάτων στο κρανίο και παραμόρφωσης του προ-
σώπου μου. Έκανα πλαστικές και μέχρι και σήμερα έχω αναρρωτική άδεια.

Δεν μπορώ να ξεπεράσω το σοκ που μου προκάλεσαν. Ενώ αγαπούσα το
ποδόσφαιρο και πήγαινα τακτικά στο γήπεδο, σήμερα τρέμω ακόμα και στην
ιδέα να δω έναν αγώνα ακόμα και από την τηλεόραση. Ακόμα και όταν στις
ειδήσεις μιλάνε για τα επεισόδια στα γήπεδα ξυπνούν μέσα μου εκείνες οι
εφιαλτικές στιγμές που έζησα, και μου προκαλούν ταραχή.

Αυτό που συνέβη σε μένα εύχομαι να μην το υποστεί κανένας άλλος. Ήταν
μια συνηθισμένη μέρα υπηρεσίας που παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία για
μένα και την οικογένειά μου. Θέλω να πιστεύω ότι και με τη σημερινή Ημερίδα
θα αντιληφθούν όλοι ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η επικίνδυνη κατάσταση.

Ευχαριστώ την Ομοσπονδία και την Ένωση Δυτικής Αττικής που στάθηκαν
δίπλα μου από την πρώτη στιγμή».

«Παραλίγο να εξελιχθεί 
σε τραγωδία για μένα 

και την οικογένειά μου»

Τις πολιτικές που εφάρμοσε η Αστυνομία της
Σκοτίας για την πάταξη του χουλιγκανισμού
παρουσίασε με την ενδιαφέρουσα ομιλία

του ο Αντιπρόεδρος του Σωματείου Αστυνομικών
Σκωτίας Μr David HAMILTON. Αφού ευχαρίστη-
σε την Π.Ο.ΑΣ.Υ. για την πρόσκληση τόνισε ότι
χαίρεται που η Ομοσπονδία μας ακολουθεί τον
ευρωπαϊκό βηματισμό σε αυτό το επίμαχο θέμα
και ανέλυσε τις τακτικές που ακολουθήθηκαν από
την Υπηρεσία του σε όλο το φάσμα των μέτρων,
από το ότι δεν τους αντιμετωπίζουν ως «χούλιγ-
καν» αλλά ως «ομάδα υψηλού ρίσκου» έως το
να αποφεύγουν την αλόγιστη χρήση κατασταλτι-
κών δυνάμεων, στερώντας τους έτσι τη χαρά που
νιώθουν όταν συγκρούονται με την αστυνομία. Αφού τόνισε ότι η αστυνομία δεν
αστυνομεύει το εσωτερικό των γηπέδων, αλλά επεμβαίνει με το αζημίωτο, όταν χρει-
άζεται, αναφέρθηκε σε πολλά άλλα μέτρα που χρειάστηκε να εφαρμοστούν, όπως:

Η απαγόρευση αλκοολούχων ποτών δυο ώρες πριν από τους αγώνες και μια μετά
με δυνατότητα σύλληψης των παραβατών, αποβολής από τον αγώνα κ.λπ., η αυ-
στηρή εφαρμογή των σχεδίων ασφαλείας και πιστοποίησης των γηπέδων με όλα τα
σχετικά (κάμερες, πυρασφάλεια κ.λπ.), οι ειδικοί εισαγγελείς, οι ειδικοί επόπτες
αστυνομικοί, οι ειδικές αστυνομικές μονάδες για την παρακολούθηση των φιλάθλων
την ώρα του αγώνα, οι ομάδες πληροφοριών σε αγαστή συνεργασία με ΠΑΕ και
συνδέσμους φιλάθλων, ο έλεγχος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η ανάλυση
προηγμένων μοντέλων συμπεριφοράς, η εμφανής αστυνόμευση και παρακολούθηση
των υπόπτων- καταγραφή με κάμερες των κινήσεών τους, η πλατιά δημοσιότητα
των φωτογραφιών των παραβατών, η προληπτική εξουδετέρωση της οργανωμένης
διασάλευσης της τάξης και μύησης νέων ατόμων στο χουλιγκανισμό κ.λπ.

Ποια μέτρα εφαρμόστηκαν
στη Σκωτία

Τις θέσεις των κομμάτων τους παρουσίασαν η βου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ κα Παναγιώτα ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ, η
βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κα Άννα ΚΑΡΑ-

ΜΑΝΛΗ, ο υπεύθυνος Τμήματος Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ κ. Θεόδω-
ρος ΛΙΑΠΗΣ, ο υπεύθυνος του Τομέα Προστασίας του
Πολίτη των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Ευστάθιος ΑΝΘΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν, ο Γενικός Γραμμα-
τέας Συντονισμού του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Τζανέ-
τος ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ και ο πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Γιώργος
ΠΑΤΟΥΛΗΣ. Επίσης παρέστη η Αναπληρωτής Εκπρόσωπος
Τύπου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ. Νάντια ΓΙΑΝ-
ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.

Παρέστησαν, επίσης, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Τά-
ξης/Α.Ε.Α. Ταξίαρχος κ. Δημήτριος ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ο
Διευθυντής Ασφάλειας Αττικής Υποστράτηγος κ. Γεώργιος
ΨΩΜΑΣ, ο βοηθός Γ.Α.Δ.Α. Ταξίαρχος κ. Κων/νος ΚΑ-
ΛΥΒΑΣ, η κα Ντόρα ΓΙΑΝΝΑΚΗ Πολιτικός Επιστήμονας –
Εμπειρογνώμονας Πολιτικών Ασφάλειας & Δικαιοσύνης, οι

πρόεδροι της ΠΟΑΞΙΑ και της ΠΟΕΥΠΣ κκ Ιωάννης ΚΑ-
ΤΣΙΑΜΑΚΑΣ και Δημήτριος ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ο πρόεδρος
του Εθνικού Τμήματος της Ι.Ρ.Α. κ. Ιωάννης ΚΑΡΑΠΑΤΑ-
ΚΗΣ, ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΑ κ. Ευάγγελος ΧΡΙΣΤΑΚΟ-
ΠΟΥΛΟΣ και άλλοι εκπρόσωποι φορέων του αθλητικού και
συνδικαλιστικού χώρου καθώς και πολλοί συνάδελφοι –
μέλη μας.

Ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε (18-06-2018), στην
Αθήνα (Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ),

υπό την αιγίδα της Π.Ο.ΑΣ.Υ., το 1ο θε-
ματικό φόρουμ των Ενώσεων Αστυνομι-
κών Υπαλλήλων Αττικής με θέμα «Η
Αθλητική Βία ως μέρος της Κοινωνικής
Βίας» και με συντονιστή των εργασιών
τον δημοσιογράφο κ. Γιάννη ΘΕΟΔΩ-
ΡΑΚΟΠΟΥΛΟ, πρόεδρο του Πανελλήνιου
Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου. Το κυ-
ρίαρχο συμπέρασμα αυτής της Ημερίδας
προέκυψε δια στόματος των κ.κ. Υπουρ-
γών ΤΟΣΚΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ και της βού-
λησης της κυβέρνησης, ως προς την κοι-
νή συνεργασία, για απεγκλωβισμό των
αστυνομικών δυνάμεων από τους αγω-
νιστικούς χώρους. Πριν ξεκινήσουν οι
τοποθετήσεις, προβλήθηκαν βίντεο που
απεικονίζουν τη βιαιότητα των επεισο-
δίων στα ελληνικά γήπεδα, ενώ ένας συ-
νάδελφός μας, ο κ. Γιώργος ΣΠΗΛΙΩ-
ΤΗΣ που λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή του
μετά από άγρια επίθεση «φιλάθλων» το
2017, αναφέρθηκε στον σοβαρό τραυ-
ματισμό του από την εγκληματική ενέρ-
γεια που δέχθηκε ενώ, ήταν σε μέτρα τά-
ξης έξω από το γήπεδο και περιέγραψε
πώς αυτή η επίθεση από λάτρη του πο-
δοσφαίρου, τον επηρέασε τόσο πολύ που
αδυνατεί πλέον να παρακολουθήσει το
άθλημα ακόμα και στην τηλεόραση.

Οι εργασίες άνοιξαν με την ομιλία του
Ειδικού Συνεργάτη της Ομοσπονδίας κ.
Αθανασίου ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ο οποί-
ος τόνισε ότι ευχή όλων είναι να εξαχ-
θούν χρήσιμα συμπεράσματα, ενώ μετέ-
φερε τις θερμές ευχαριστίες της οικογέ-
νειας του αείμνηστου καθηγητή Χαρά-
λαμπου ΜΠΛΙΩΝΑ, με την ευχή να μην
υπάρχουν ανάλογα θλιβερά γεγονότα
στους αγωνιστικούς χώρους. Τις θέσεις
του συνδικαλιστικού μας κινήματος ανέ-
πτυξαν, οι εκπρόσωποι των Ενώσεων,
Βορειοανατολικής Αττικής δια του Αντι-
προέδρου κ. Θεόδωρου ΧΑΝΤΖΟΠΟΥ-
ΛΟΥ, Δυτικής Αττικής δια του Προέδρου

Κοινός αγώνας για να 
Μετά από πολλά χρόνια, για πρώτη φορά συγκεκριμένες   

1 ο  Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Ο  Φ Ο Ρ Ο Υ Μ :   
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κ. Γεωργίου ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ, Πειραιά δια
του Προέδρου κ. Σπύρου ΛΙΟΤΣΟΥ και
Αθηνών δια του Προέδρου κ. Δημοσθέ-
νη ΠΑΚΟΥ, καθώς και ο Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑ-
ΚΟΣ, καλώντας τους αρμόδιους παρά-
γοντες να απαντήσουν σε συγκεκριμένα
ζητήματα και να λάβουν τις απαιτούμε-
νες αποφάσεις ώστε, να αφήσουν θετικό
στίγμα επί των ημερών τους, συμβάλ-
λοντας έτσι στην αντιμετώπιση ενός
χρόνιου προβλήματος, με βάση και με
την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την εμπλοκή
της αστυνομίας και τις αρμοδιότητές της
τέθηκε με έμφαση η αλλαγή της αθλητι-
κής νομοθεσίας, κόντρα στα συμφέρον-
τα που δεν επιθυμούν την εξυγίανση του
χώρου, αλλά και η εφαρμογή των διατά-
ξεών της στη συνέχεια, διότι αν επανα-
ληφθούν τα ίδια φαινόμενα με την έναρ-
ξη της νέας περιόδου, οι Ενώσεις θα
αναθεωρήσουν τη στάση τους. Δεν ανε-
χόμαστε κάθε Σαββατοκύριακο οι συνά-
δελφοι να κάνουν υπηρεσία σε εμπόλε-
μες ζώνες και να έχουμε απόπειρες δο-
λοφονίας και την ίδια ώρα να διαπιστώ-
νουμε ότι οι ΠΑΕ χρησιμοποιούν σεκιού-
ριτι – ιδιωτικές υπηρεσίες φύλαξης, οι
οποίες θα πρέπει να είναι εξειδικευμένες
στο αντικείμενο και πριν από την έναρξη
κάθε αγώνα θα πρέπει να ελέγχονται από
τις αρμόδιες αρχές. Το συνδικαλιστικό
μας κίνημα τονίζει ότι το πρόβλημα είναι
διαχρονικό και αναγνωρίζει στη σημερινή
πολιτική ηγεσία ότι επιδεικνύει αποφασι-
στικότητα η οποία όμως πρέπει να πάει
μέχρι τέλους, αψηφώντας το πολιτικό
κόστος και τις πιέσεις που ασκούν για τα
δικά τους συμφέροντα ΠΑΕ, ΚΑΕ και λοι-
ποί παράγοντες.

Κομβικής σημασίας νέο μέτρο που
πρέπει να θεσμοθετηθεί, αποτελεί για

μας η αποδέσμευση της αστυνομίας από
τις αρμοδιότητες τάξης και ασφάλειας
εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων,
διότι η παροχή εργασίας εντός του χώ-
ρου ιδιωτικής εταιρείας συνιστά εξαρ-
τημένη εργασία που πληρώνεται συγκε-
κριμένα, βάσει των άρθρων του Συν-
τάγματος, αποφάσεων του Αρείου Πά-
γου και διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
Επίσης, να μην αποδομείται, αλλά αντι-
θέτως να ενισχύεται η υπάρχουσα υπο-
δομή των αρμοδίων αστυνομικών υπη-
ρεσιών αντιμετώπισης της αθλητικής
βίας και να προβλεφθούν με το νέο νό-
μο με απόλυτη σαφήνεια και λεπτομέ-
ρεια οι αρμοδιότητες της αστυνομίας και
τα καθήκοντα των αστυνομικών, από
την υπηρεσία τους ως το γήπεδο και βέ-
βαια κατά τη διάρκεια των επεμβάσεών
τους σε περίπτωση επεισοδίων, λαμβά-
νοντας υπόψη ευρωπαϊκά πρότυπα
αστυνομικών δράσεων, ώστε να σταμα-
τήσει η διαρκής αιματοχυσία των αστυ-
νομικών και να αποφευχθούν τραγω-
δίες άλλων χωρών.

Ως Ομοσπονδία, έχουμε όλη την καλή
διάθεση να συμβάλλουμε, γεγονός που
καταδεικνύεται τόσο με τη συμμετοχή

μας στη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης
Βίας (ΔΕΑΒ) δια του Ειδικού μας συνερ-
γάτη κ. Αθανασίου ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
και του Α΄ Αντιπροέδρου της Ομοσπον-
δίας κ. Αθανασίου ΝΤΑΒΟΥΡΑ, όσο και
με τη διοργάνωση αυτής της ημερίδας
που έχει έναν υψηλό συμβολισμό αλλά
και ένα αυταπόδεικτο θετικό πρόσημο
λόγω και της συμμετοχής της πολιτικής
και φυσικής ηγεσίας της Ελληνικής
Αστυνομίας καθώς και της ηγεσίας του
Υφυπουργείου Αθλητισμού και των δια-
κεκριμένων ομιλητών μας.

Τα αίτια της αθλητικής βίας ανέδειξε
ο Δικηγόρος, Διδάκτωρ Εγκληματολο-
γίας κ. Άγγελος ΤΣΙΓΚΡΗΣ, τονίζοντας
ότι το έγκλημα δεν είναι αστυνομικό
πρόβλημα και ότι η βία των γηπέδων ει-
δικότερα αντιμετωπίζεται με την κατα-
πολέμηση των παραγόντων γένεσής της
(φτώχεια, ανισότητες, ανεργία, περιθω-
ριοποίηση κ.λπ.), με την πρόληψη – κα-
ταστολή (διαχείριση των «εξαρτημένων
αντανακλαστικών του πολίτη» ώστε ο εν
δυνάμει παραβάτης, να γνωρίζει ότι θα
συλληφθεί άμεσα), με τη θωράκιση της
αστυνομίας (τεχνολογική υποδομή, θε-
σμικά μέτρα), με την αυστηρή επιβολή
της νομοθεσίας όσον αφορά την παρα-
βατικότητα των παραγόντων, διοικήσε-
ων κ.λπ., με την ανάληψη της ευθύνης
για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων
από τους ιδιοκτήτες και τέλος, με την
καθιέρωση αυστηρότατων ποινών και
όλα αυτά με έναν νόμο εφαρμόσιμο και
λειτουργικό για την Ελληνική Αστυνομία
και τις διωκτικές αρχές.

Ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνο-
μίας Αντιστράτηγος κ. Αριστείδης ΑΝ-
ΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ εστίασε με την ομιλία
του στην ισχύουσα νομοθεσία και στη
διαμορφωθείσα κατάσταση, τονίζοντας

ότι οι «οπαδοί» αντιμετωπίζουν πλέον
την αστυνομία ως εχθρό και ότι το φαι-
νόμενο αυτό παρουσιάζει τάσεις διόγ-
κωσης αλλά σε ελεγχόμενα επίπεδα.
Τάχθηκε υπέρ της συνεργασίας όλων
των φορέων και συνηγόρησε υπέρ της
τροποποίησης της νομοθεσίας για σειρά
ζητημάτων όπως η υποδομή και η
ασφάλεια των γηπεδικών εγκαταστάσε-
ων, ο έλεγχος των φιλάθλων (ηλεκτρο-
νικό εισιτήριο, προσωποποίηση οπα-
δών, κάμερες, αποκλεισμός παραβατών
από τους αγώνες), η τήρηση της τάξης
εντός των γηπέδων από τους διοργα-
νωτές με πιστοποιημένες εταιρίες σε-
κιούριτι και επέμβαση της αστυνομίας
μόνο εφόσον δεν είναι επαρκής η δρά-
ση των σεκιούριτι, η καθιέρωση αυστη-
ρών διοικητικών κυρώσεων για ρίψεις
αντικειμένων κ.λπ.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Λαμβάνοντας στη συνέχεια το λόγο, ο

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ.
Νικόλαος ΤΟΣΚΑΣ χαιρέτησε τη διοργά-
νωση της ημερίδας με αυτό το περιεχό-
μενο, τονίζοντας ότι ακούγονται προτά-
σεις που συμβάλλουν προς την αντιμε-
τώπιση του φαινομένου. Δεν αρκεί,
ωστόσο ένα νομοθέτημα, όπως είπε, λό-
γω της φύσεως του προβλήματος. Ανα-
φερόμενος στο ρόλο της αστυνομίας στα
γήπεδα, υπενθύμισε ότι γίνονται αγώνες
και στο ΟΑΚΑ που δεν είναι ιδιωτικό, αλ-
λά το θέμα της απεμπλοκής της αστυνο-
μίας εξετάζεται σε συνεργασία με τον
Υφυπουργό Αθλητισμού κ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
και θα υπάρξει αποτέλεσμα. Τόνισε,
ωστόσο, ότι οι ΠΑΕ πρέπει να αναλάβουν
ενεργότερο ρόλο εφόσον θέλουν κόσμο
στο γήπεδο και όχι τον εναγκαλισμό τους
με τους «οργανωμένους».

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού
Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός

Αθλητισμού κ. Γεώργιος ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
χαιρέτησε κι αυτός τους διοργανωτές για
το επίπεδο της συζήτησης, συμφώνησε
με τις επισημάνσεις του συνδικαλιστικού
μας κινήματος και επικροτώντας την ομι-
λία του κ. ΤΣΙΓΚΡΗ δήλωσε πρόθυμος
για ενδυνάμωση της συνεργασίας μας
ώστε να δρομολογηθούν θετικές απο-
φάσεις και μέτρα που θα αποτυπώνονται
στο νέο αθλητικό νόμο, σύμφωνα με τις
προτάσεις εκείνων που γνωρίζουν το
πρόβλημα, επαναλαμβάνοντας τη βού-
ληση της κυβέρνησης για αποχώρηση
της αστυνομίας από το εσωτερικό των
γηπέδων και ενίσχυση των αρμόδιων
αστυνομικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να
σταματήσουν οι αρρυθμίες που παρατη-
ρούνται (έλεγχος καμερών κ.λπ).

Όπως είπε συγκεκριμένα, είναι άπο-
ψη και του Πρωθυπουργού, να σταμα-
τήσει το μπαλάκι των ευθυνών, που θα
καταλήγει πάντα στην αστυνομία. Η ευ-
θύνη για τη διεξαγωγή ανήκει στον
διοργανωτή, σ’ αυτόν που βάζει τα χρή-
ματα. Η ΕΛ.ΑΣ. δεν θα κάνει τον ταξι-
θέτη, ούτε τον «τροχονόμο» ανάμεσα σε
ιπτάμενα καθίσματα. Θα επεμβαίνει
εφόσον χρειαστεί αλλά και με το ανά-
λογο κόστος γι’ αυτόν που την καλεί. Τα
δε θέματα αυτά θα ρυθμιστούν με Κοινή
Υπουργική Απόφαση που θα έχει ισχύ
από την προσεχή αγωνιστική περίοδο.
Αν η αλλαγή αυτή θα γίνει άμεσα ή στα-
διακά, θα είναι αποτέλεσμα του διαλό-
γου που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σε ό,τι αφορά τις εταιρείες σεκιούριτι
είπε ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση
για να λειτουργούν όπως στα αεροδρό-
μια, με δυνατότητα υπόδειξης των πα-
ραβατών, ώστε να συλλαμβάνονται από
την αστυνομία, ενώ δεν συμφώνησε με
την πρόταση για καθιέρωση «ιδιώνυ-
μου» αδικήματος. Τόνισε, ωστόσο, ότι
θα υπάρξουν αλλαγές ορισμένων ποι-
νών, επί το αυστηρότερον.

Τέλος, ακολούθησε διαλογική συζήτη-
ση με παρεμβάσεις και ερωτήσεις από
τους παρευρισκόμενους στην αίθουσα,
ώστε να υπάρξει μια ολοκληρωμένη και
σφαιρική ανάλυση του επίμαχου θέμα-
τος, με την προσδοκία του χρόνου τέτοια
εποχή να αποτιμήσουμε με θετικό πρό-
σημο την συλλογική αυτή προσπάθεια
και τα συμπεράσματα που διεξήχθησαν.

φύγει η αστυνομία από τα γήπεδα
   δεσμεύσεις της Κυβέρνησης για την ικανοποίηση ενός χρόνιου αιτήματος της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

 « Η  Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Η  Β Ι Α  Ω Σ  Μ Ε Ρ Ο Σ  Τ Η Σ  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ  Β Ι Α Σ »



ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ8 ΝέαΑστυνομία Μάιος 2018

ΗΟμοσπονδία επέδωσε στα πολιτικά κόμματα
και στην Ηγεσία μακροσκελές υπόμνημα,
στο οποίο περιγράφεται το ιστορικό του

φαινομένου των εγκληματικών επιθέσεων εναντίον
αστυνομικών δυνάμεων, ειδικότερα δε εκείνων που
εμφανίζονται ως δήθεν «φωνή διαμαρτυρίας» και
«δημοκρατικό δικαίωμα». Το πρόβλημα φυσικά,
δεν είναι καινούργιο. Από τότε που εμφανίστηκε,
μετά τη δικτατορία, έως και σήμερα, υπάρχουν ορι-
σμένα δεδομένα: 

1. Η θεωρία ότι ανάμεσα στα εγκληματικά αυτά
στοιχεία δρουν και προβοκάτορες -δεν είναι λίγες
οι φορές δυστυχώς, που ως τέτοιοι, έχουν καταγ-
γελθεί από αριστερά κόμματα και αστυνομικοί- και
γενικότερα η αίσθηση ότι πρόκειται για ένα ιδιό-
τυπο παρακράτος που επιβιώνει με όποια κυβέρ-
νηση κι αν κυβερνά. Μάλιστα, σήμερα επί ΣΥΡΙΖΑ,
γίνεται λόγος για παρακράτος και του ΣΥΡΙΖΑ! Φυ-
σικά όλες οι έρευνες πήγαν στράφι. 

2. Ότι η βία κατά της αστυνομίας επενδύθηκε με
έναν «αριστερό μανδύα» που ορισμένες φορές
συμβάδιζε με συνθήματα και κομματικές θέσεις του
τύπου «να καταργηθούν τα ΜΑΤ», «να αφοπλισθεί
η αστυνομία» κ.λπ.

3. Καθολική απαίτηση της κοινωνίας είναι να
σταματήσει αυτό το φαινόμενο, να μην υπάρχουν
«άβατα» για την αστυνομία καθώς και την κοινωνία
και η εγκληματική δράση κατά των αστυνομικών
να τιμωρείται όπως προβλέπεται από τους ποινι-
κούς νόμους ή και με ακόμα πιο αυστηρές ποινές,
ως ιδιώνυμο αδίκημα. Η απαίτηση δε, καθίσταται
ακόμα πιο επιτακτική, δεδομένου ότι η Ελληνική
Αστυνομία επιδεικνύει επιτυχίες σε άλλα πιο απαι-
τητικά προβλήματα (τρομοκρατία, οργανωμένο έγ-
κλημα κ.λπ.).

4. Η χρόνια αναποτελεσματικότητα της πολιτείας
δεν έχει απασχολήσει το σύνολο του πολιτικού κό-
σμου, ενώ τα όποια μέτρα, ελήφθησαν κατά και-
ρούς κυρίως από την πλευρά της αστυνομίας και
ήταν αποσπασματικά, καθόσον δεν εντάσσονταν

σε μια συγκεκριμένη πολιτική για τη δημόσια τάξη
και ασφάλεια που θα συγκέντρωνε την συναίνεση
και την αποδοχή κομμάτων και κοινωνίας. 

5. Η Π.Ο.ΑΣ.Υ., έκρουσε τον κώδωνα του κιν-
δύνου προ πολλού. Αρχικά υπερτονίζοντας την επι-
κινδυνότητα του αστυνομικού λειτουργήματος και
προτείνοντας μέτρα θωράκισης του αστυνομικού
και εν συνεχεία, βλέποντας ότι το κακό διαιωνίζεται
με άμεσο κίνδυνο ζωής αστυνομικών και πολιτών,
καλώντας τα πολιτικά κόμματα να απαντήσουν στο
ερώτημα «τι αστυνομία θέλουμε», με τη σύσταση
μιας διακομματικής επιτροπής. Το να καταδικάζου-
με τη βία από όπου και αν προέρχεται, τελικά φά-
νηκε περίτρανα, ότι δεν αρκεί πλέον.

Στη συνέχεια υπενθυμίζεται το «πείραμα» για σύ-
σταση Διακομματικής το 2009, επί κυβερνήσεως
Κώστα Καραμανλή, όταν είχε συνεδριάσει για λίγο
ένα μικτό όργανο αξιολόγησης προβλημάτων και
αναζήτησης λύσεων, το οποίο ωστόσο για διάφο-
ρους λόγους δεν επιβίωσε. Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. προτείνει
σήμερα να αρχίσει ένας ουσιαστικός και δεσμευ-
τικός διάλογος με στόχο την αναζήτηση λύσεων
πριν να είναι αργά. 

«Λύστε τα χέρια της αστυνομίας»
Η επαναλαμβανόμενη παρότρυνση «λύστε τα χέ-

ρια της αστυνομίας», προφανώς και δεν αρκεί για
να δοθεί ένα τέλος σε ένα φαινόμενο μισού αιώνα
εγκληματικής δράσης. Όσοι διακινούν αυτή τη θέ-
ση, πρέπει να εξειδικεύσουν τι εννοούν; Δεν βοη-
θούν οι γενικότητες. Ποιος κρατά δεμένα τα χέρια
των αστυνομικών; Και ως προς τί είναι δεμένα; Ως
προς την οπλοχρησία;, Ως προς τις έρευνες; Ως
προς τη συλλογή πληροφοριών και τις παρακολου-
θήσεις; Ως προς την εκπαίδευση και την εξειδίκευ-
ση; Ως προς τα σύγχρονα τεχνικά μέσα που πρέπει
να διαθέτει ο αστυνομικός; Ως προς το χαρακτήρα
της αστυνομίας ως πολιτικό ή στρατιωτικό σώμα;
Ως προς τη λειτουργία του Αρχηγείου ως αστυνο-
μική οντότητα και όχι ως προέκταση του γραφείου

του εκάστοτε υπουργού; Ως προς τη λειτουργία του
Επιστημονικού Συμβουλίου Ερευνών, Ανάλυσης και
Προγραμματισμού; Έχουν κάτι άλλο στο μυαλό
τους που δεν το γνωρίζουμε; Μήπως θέλουν ένα
πιο στρατιωτικοποιημένο Σώμα, με περιορισμένες
συνδικαλιστικές ελευθερίες για το προσωπικό του;
Αν όλα αυτά ισχύουν πρέπει να μας πουν και τι νο-
μοθετικές πρωτοβουλίες θα αναλάβουν για να αλ-
λάξουν στη συνέχεια, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Εδώ γεννάται όμως και ένα άλλο ερώτημα. Οι
όποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες πώς θα προέλ-
θουν; Ποιοι και με τι εμπειρίες και με ποιες εγγυή-
σεις θα τις προτείνουν και θα τις εφαρμόσουν; Θα
έχει προηγηθεί διάλογος και δημόσια συζήτηση για
την αστυνομία, για το χαρακτήρα των υπηρεσιών,
για την εκπαίδευση των αστυνομικών κ.λπ.; Ή οι
προτάσεις θα είναι και πάλι δέσμιες πολιτικών,
κομματικών και ιδεολογικών σκοπιμοτήτων; 

Η διακομματική επιτροπή κατά την άποψη της
Ομοσπονδίας, πρέπει να συμφωνήσει στη λήψη
μιας σειράς αποφάσεων που θα αφορούν στην
εδραίωση μιας ισχυρής κατεύθυνσης (βούλησης
- πεποίθησης) για το αστυνομικό σύστημα, ώστε
να διαλυθεί αφενός η σύγχυση για το χαρακτήρα
και το ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας και αφε-
τέρου για να προωθηθούν όλα εκείνα τα αναγκαία
μέτρα που θα υπηρετούν τους στόχους της (επάρ-
κεια οικονομικών πόρων, ανθρώπινου δυναμικού
και μέσων). 

Ως εξειδικευμένες προτάσεις καταθέτουμε επί-
σης:

- Καθιέρωση Κώδικα Υπηρεσιακής Ευθύνης και
Μνημονίου Υπηρεσιακών Ενεργειών με βάση τα
σημερινά δεδομένα για όλες τις υπηρεσίες. Στον
Κώδικα αυτό θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη ανά
βαθμό και ιδιότητα του συγκεκριμένου τομέα έργου
που αναλαμβάνει ο κάθε αστυνομικός υπάλληλος
με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του. Κατά τον
τρόπο αυτό θα πάψει η μετατόπιση ευθύνης από τα
πάνω προς τα κάτω και το αντίστροφο.

- Το Μνημόνιο Υπηρεσιακών Ενεργειών είναι
επίσης απαραίτητο για να γνωρίζει εκ των προτέ-
ρων ο αστυνομικός αρχικά τις διαδικασίες που
υπαγορεύει η νόμιμη και αξιοκρατική αντιμετώπιση
συμβάντων - περιστατικών, αλλά και τους κινδύ-
νους που ελλοχεύει η κάθε περίπτωση, ούτως ώστε
να διαμορφώνει την ψυχολογική του προδιάθεση
- να προετοιμάζει την άμυνά του και να συντονίζει
τις ενέργειές του με αυτές των άλλων συναδέλφων.
Για τις βίαιες επιθέσεις που δέχεται, ειδικότερα, τα
μέχρι σήμερα ληφθέντα μέτρα, όχι μόνο δεν βοή-
θησαν στον περιορισμό του φαινομένου, αλλά
απεναντίας οδήγησαν στη διόγκωσή του. Θέση μας
είναι ότι η βία κατά των Αστυνομικών είναι βία κατά
της Κοινωνίας. Είναι φαινόμενο συνδεδεμένο με
την Κοινωνία και την Πολιτεία γενικότερα. Δυστυ-
χώς, όμως, οι αστυνομικοί δεν υποστηρίζονται
επαρκώς από την Πολιτεία. Είναι πρώτοι στόχοι των
τρομοκρατών, ενώ και από ορισμένες κοινωνικές
τάξεις εκλαμβάνονται ως υπεύθυνοι για την κυβερ-
νητική πολιτική που εφαρμόζεται, με αποτέλεσμα η
δυσαρέσκεια των πολιτών να εκτονώνεται εις βά-
ρος των αστυνομικών (διαδηλώσεις, πλειστηρια-
σμοί κ.λπ.). Η Πολιτεία πρέπει να εντείνει τις προ-
σπάθειές της ώστε να δημιουργήσει τις κατάλληλες
συνθήκες για μια ασφαλή και ικανή διοίκηση των
αστυνομικών επιχειρήσεων. Η επίθεση κατά αστυ-
νομικού δεν είναι ούτε λιγότερο σοβαρό αδίκημα
αλλά ούτε και αποδεκτή πράξη πολιτικής διαμαρ-
τυρίας. Η επίθεση εναντίον αστυνομικού είναι ένα
έγκλημα που αποδεικνύει την έλλειψη ευθύνης του
παραβάτη για την ατομική ακεραιότητα του αστυ-
νομικού και τη θεμελιώδη δομή της δημοκρατικής
κοινωνίας. Η αναβάθμιση του κύρους και του ρό-
λου της Αστυνομίας μέσα στην ελληνική κοινωνία
μπορεί και πρέπει να προέλθει μέσα από το προ-
σφερόμενο κοινωνικό της έργο και την αναγνώ-
ρισή του από τον κοινωνικό της περίγυρο.

(Ολόκληρο το κείμενο του Υπομνήματος στο
poasy.gr)

Τα καυτά θέματα που πρέπει να απασχολήσουν 
τη Διακομματική Επιτροπή

Το λόγο πήραν οι εκπρόσωποι των πολιτι-
κών κομμάτων, με πρώτο τον Τομεάρχη
Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας κ. ΒΟ-

ΡΙΔΗ, ο οποίος διευκρίνισε ότι δεν πρέπει να
υπάρχουν αυταπάτες στα θέματα της δημόσιας
τάξης διότι η αντιμετώπισή τους έχει και ιδεολο-
γικές διαστάσεις και άρα δεν μπορεί να υπάρξει
συναίνεση. Αναφέρθηκε δε αναλυτικά στη δια-
φορετική πολιτική που ακολουθεί το κόμμα του
σε σειρά κρίσιμων ζητημάτων όπως ο νόμος για
την αποσυμφόρηση των φυλακών, οι φυλακές
υψίστης ασφαλείας, ο νόμος περί «κουκούλας»,
το άσυλο, η ποινική καταστολή (μετατροπή της
επίθεσης με μολότοφ από πλημμέλημα σε κα-
κούργημα), η οπλοχρησία και τα όρια αμύνης του
αστυνομικού, η επανασύσταση της Ομάδας ΔΕΛ-
ΤΑ κ.λπ.

Για το επίμαχο ζήτημα των επιθέσεων κατά των
διμοιριών που παρανόμως τοποθετούνται ως
στατική δύναμη σε «στόχους», αλλά και τη δράση
του Ρουβίκωνα, έθεσε το ερώτημα αν πράγματι
υπάρχουν σαφείς εντολές και τόνισε ότι στην πε-
ρίπτωση αυτή η ευθύνη βαρύνει την υπηρεσιακή
ηγεσία, η οποία οφείλει να απαντήσει τι φταίει για
τη συνέχιση αυτής της κατάστασης. Η άποψή του
είναι ωστόσο ότι υπάρχει πρόβλημα πολιτικής
βούλησης για τη λήψη συγκεκριμένων νομοθετι-
κών πρωτοβουλιών που ως κυβέρνηση θα λάβει

η Νέα Δημοκρατία αμέσως, δεδομένου ότι η δη-
μόσια τάξη και η προστασία των αστυνομικών εί-
ναι στην απόλυτη πολιτική της προτεραιότητα, με
σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και χωρίς
αντίστιξη, διότι δικαίωμα στο έγκλημα και στις
επιθέσεις με μολότοφ, δεν υπάρχει. Για τη Δια-
κομματική Επιτροπή, τέλος, επιφυλάχθηκε, παρα-
πέμποντας στη λειτουργία της αρμόδιας Επιτρο-
πής της Βουλής.

Η Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής κα Έφη
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ τάχθηκε υπέρ της Διακομ-
ματικής τονίζοντας ότι θα συμμετάσχει σε οποι-
αδήποτε διακομματική συνεργασία διότι ναι μεν
είναι και ιδεολογικά τα ζητήματα αυτά, αλλά
υπάρχουν περιθώρια για συμφωνίες, ιδίως όταν
πρόκειται για τη διασφάλιση της ανθρώπινης
ζωής, του αστυνομικού, το πρώτο. 

Και αφού άσκησε κριτική για τα «άβατα» και τις
επιθέσεις κατά των διμοιριών και το Ρουβίκωνα,
πρότεινε να τεθεί η λειτουργία της αστυνομίας
υπό δημοκρατικό έλεγχο και κοινοβουλευτική
εποπτεία για να έχει αυτονομία και αυτοτέλεια από
την πολιτική εξουσία. Άλλα θέματα που πρέπει να
απασχολήσουν την Διακομματική, θα μπορούσαν
να είναι τα «διοικητικά βάρη» της αστυνομίας, η
αναδιάρθρωση και τα όποια θεσμικά αντίβαρα για
τη θωράκιση των αστυνομικών.

Ο Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.

ΚΑΤΣΙΚΗΣ, τάχθηκε υπέρ της Διακομματικής
έστω και πειραματικά, παρά την ύπαρξη της
Διαρκούς Επιτροπής της Βουλής, και ζήτησε τις
εξειδικευμένες προτάσεις της Ομοσπονδίας επί
όλων των θεμάτων που τέθηκαν έτσι ώστε με
πνεύμα συναίνεσης να υπάρξουν νομοθετικές
πρωτοβουλίες.

Ο υπεύθυνος των Σωμάτων Ασφαλείας του
ΣΥΡΙΖΑ κ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ, παραδέχθηκε ότι στο κόμ-
μα του στο παρελθόν είχαν διατυπωθεί διάφορες
προτάσεις με ιδεοληψίες (π.χ. κατάργηση ΜΑΤ,
αφοπλισμός αστυνομικών) αλλά σήμερα προέχει
η συζήτηση στο πλαίσιο της προτεινόμενης Δια-
κομματικής Επιτροπής, θεμάτων όπως π.χ. η αλ-
λαγή του συστήματος κρίσεων και προαγωγών
των αξιωματικών, η επιλογή αρχηγού από τη
Βουλή, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας
της αστυνομίας και του προσωπικού, η λειτουρ-
γία της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, η
αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών, ο εξορθολογι-
σμός των τοποθετήσεων χωρίς «βύσματα», η
αξιοποίηση της Επιτροπής διαχείρισης κρίσεων
για την αποτροπή της κατασπατάλησης της αστυ-
νομικής δύναμης σε μέτρα τάξης κ.λπ.

Για τα επίμαχα θέματα των επιθέσεων κατά των
διμοιριών είπε ότι η ηγεσία δεν αφήνει κανέναν
απροστάτευτο, επέρριψε την ευθύνη στον τρόπο
λειτουργίας του συστήματος αστυνόμευσης και

τόνισε ότι τη διαχείριση του εγκλήματος δεν
μπορεί να τη διέπουν οι όποιες ιδεολογικές και
πολιτικές διαφορές των κομμάτων. Άλλο πράγμα
είναι, είπε, η προστασία των δικαιωμάτων του
κατηγορουμένου και άλλο το περιθώριο που του
παρέχεται να υπεκφεύγει για να συνεχίσει να εγ-
κληματεί κάποιος.

Τέλος, με αφορμή την απόφαση για το Σκο-
πιανό, παρατήρησε ότι με διάφορες τοποθετήσεις
τους εκτίθενται κάποιοι ένστολοι με τον τρόπο
που εκτέθηκε ο κατηγορούμενος βουλευτής της
Χρυσής Αυγής, ζητώντας την κατάλυση του πο-
λιτεύματος, θέσεις που αφήνουν περιθώρια διώ-
ξεών τους και που πρέπει να αποφευχθούν.

Ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ κ. ΜΠΑΦΑΣ, ανέπτυξε
τις θέσεις του κόμματός του για την κοινωνική
βία και είπε ότι έχει αυξηθεί η καταστολή των
λαϊκών κινητοποιήσεων. Τάχθηκε κατά οποιασ-
δήποτε απόφασης που θα ενισχύει την καταστολή
και ζήτησε να μην έχει η αστυνομία καμία ανά-
μιξη στις διαδηλώσεις διότι οι διεκδικήσεις των
εργαζομένων δεν είναι έγκλημα.

Τέλος, ο εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρώων
κ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ τόνισε ότι το κόμμα του είναι
δίπλα στον αστυνομικό, απαιτεί μέτρα για την
ασφάλεια και των πολιτών και των αστυνομικών,
επιζητεί τις προτάσεις μας και λέει ΝΑΙ στη Δια-
κομματική Επιτροπή.

Οι θέσεις των πολιτικών κομμάτων
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Το οξύ πρόβλημα του τομέα της δημόσιας τά-
ξης, αλλά κυρίως το γεγονός ότι οι αστυνο-
μικοί νιώθουν ανασφαλείς και απροστάτευ-

τοι από τις επιθέσεις με βόμβες μολότοφ και άρα η
πολιτεία οφείλει να πράξει τα δέοντα, τονίστηκε
χθες 19-6-2018, κατά την ειδική σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ομοσπονδίας
με πρωτοβουλία μας και με τη συμμετοχή της Πο-
λιτικής και Φυσικής Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυ-
νομίας και των εκπροσώπων των Πολιτικών Κομ-
μάτων του δημοκρατικού τόξου.

Ειδικότερα, στην πρόσκληση της Ομοσπονδίας
ανταποκρίθηκαν και συμμετείχαν ο Γενικός Γραμ-
ματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριος ΑΝΑΓΝΩ-
ΣΤΑΚΗΣ, ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγος κ. Αριστείδης ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ο
Τομεάρχης Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας,
πρώην Υπουργός και Βουλευτής κ. Μάκης ΒΟΡΙ-
ΔΗΣ, ο υπεύθυνος των Σωμάτων Ασφαλείας και
μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νι-
κόλαος ΠΑΥΛΙΔΗΣ, η Βουλευτής του Κινήματος
Αλλαγής κα Έφη ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ο Βου-
λευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Κωνσταντί-
νος ΚΑΤΣΙΚΗΣ και ο Γραμματέας Προστασίας του
Πολίτη κ. Ευστάθιος ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ο εκπρόσω-
πος του ΚΚΕ κ. Χρήστος ΜΠΑΦΑΣ και ο εκπρό-
σωπος της Ένωσης Κεντρώων κ. Γιώργος ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΑΚΗΣ, καθώς και ο Πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ κ.
Ιωάννης ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ.

Ανοίγοντας τις εργασίες της σύσκεψης ο Πρό-
εδρος της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑ-
ΚΟΣ παρέδωσε στους συμμετέχοντες το Υπόμνημα
με τις θέσεις μας για όλα τα ζητήματα που άπτονται
της ασφαλείας των αστυνομικών και των πολιτών
και τους κάλεσε να τοποθετηθούν, κατ' αρχάς, στα
θέματα που έθεσε, ήτοι:

Ενώ σε όλα τα κράτη ο αστυνομικός είναι θε-
σμός, στη χώρα μας είναι συνυφασμένος με όλα
τα δεινά του τόπου, με ευθύνη των κυβερνώντων
που δεν του εξασφαλίζουν τα εχέγγυα για να αν-
ταποκριθεί πλήρως στο συνταγματικό του ρόλο. Αν
και στον τομέα της πάταξης της εγκληματικότητας
η αστυνομία παρουσιάζει επιτυχίες, η χρησιμοποί-
ησή της από τις κυβερνήσεις σε ρόλο καταστολής
με στόχο την εφαρμογή των αντιλαϊκών τους πο-
λιτικών, στρέφει τους πολίτες εναντίον των αστυ-
νομικών.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα λεγόμενα «άβα-
τα» (αθλητική βία, Εξάρχεια, Δυτική Αττική, πανε-
πιστημιακοί χώροι και αλλού) και στις δολοφονι-
κές επιθέσεις που δέχονται οι διμοιρίες των Διευ-
θύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων και έθεσε το
μείζον ζήτημα του ορατού κινδύνου απώλειας ζωής
αστυνομικών και πολιτών, αν δεν σταματήσει ο
πόλεμος με τις μολότοφ. Μεταφέροντας τις αγω-
νίες όλων των αστυνομικών, τόνισε ότι τα αιτήμα-
τά μας δεν είναι συντεχνιακά και κάλεσε τα κόμ-
ματα να εργαστούν με πνεύμα διαλόγου και χωρίς
αντιπαλότητες, συμμετέχοντας σε μια Διακομματι-
κή Επιτροπή Κοινωνικών Ζητημάτων, που προτεί-
νεται να συσταθεί και να ασχοληθεί με τα οξυμένα
και άλυτα επί δεκαετίες προβλήματα στο χώρο της
δημόσιας τάξης.

0 Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης
Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο Γενικός Γραμμα-

τέας Δημόσιας Τάξης κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ο οποίος

χαιρέτησε την πρωτοβουλία της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για ένα
συντεταγμένο διάλογο με αρχές και κανόνες, πέρα
από μικροκομματικές σκοπιμότητες, αν και είπε ότι
ήδη υπάρχει συνεργασία του υπουργείου σε διά-
φορα επίπεδα, π.χ. με τους εκπροσώπους της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και στο πλαίσιο λει-
τουργίας της Βουλής των Ελλήνων, με την αρμόδια
Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας
Τάξης και Δικαιοσύνης, στην οποία δυνάμεθα να
ζητήσουμε να συμμετάσχουμε. Η κατάσταση ασφα-
λείας της χώρας ως τουριστικός προορισμός είναι
πολύ καλή σε σχέση με άλλες, τόνισε στη συνέχεια,
προσθέτοντας ότι έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δε-
καετίες και το στάτους του Έλληνα Αστυνομικού,
ο οποίος χαίρει μεγάλης εκτίμησης εκ μέρους των
πολιτών (δεύτερη στις έρευνες η Αστυνομία μετά
το Στρατό). Ωστόσο είπε ότι η Ηγεσία δεν εθελο-
τυφλεί, γνωρίζει το έλλειμμα που υπάρχει στην αν-
τιμετώπιση της μικρής και μεσαίας εγκληματικότη-
τας και προσαρμόζει τα επιχειρησιακά της σχέδια
υπό την πίεση που προκαλούν οι ελλείψεις ανθρώ-
πινου δυναμικού (4.000 έως 4.500) και οι πολ-
λαπλάσιες ανάγκες σε αποσπάσεις – μετακινήσεις
λόγω και του προσφυγικού. Πάντως, όπως είπε,
για την αστυνομία δεν υπάρχουν άβατα, το δε τε-
λευταίο 5μηνο, έχει αυξηθεί η ορατή αστυνόμευση
με περιπολίες στο κέντρο της Αθήνας και απαντών-
τας στο επιχείρημα ότι δεν υπάρχει πολιτική εντολή
για συλλήψεις των μελών του «Ρουβίκωνα», πα-
ρουσίασε αναλυτικά στοιχεία τετραετίας για δικο-
γραφίες, συλλήψεις και ταυτοποιήσεις. Υπάρχει η
πολιτική βούληση να αντιμετωπισθεί η παραβατι-
κότητα από όποια πλευρά κι αν προέρχεται, να δια-
σφαλισθεί η ευνομία και η ευταξία με σεβασμό στα
ανθρώπινα δικαιώματα, στα όρια ενός ευνομούμε-
νου κράτους, είπε. Επίσης, απάντησε με στατιστικά
στοιχεία και για τις επιθέσεις εναντίον διμοιριών,
τονίζοντας ότι θα ήταν αυτοκαταστροφικό για την
ηγεσία να εθελοτυφλεί μπροστά σε ένα τέτοιο σο-
βαρό πρόβλημα και γι’ αυτό κάθε 45 ημέρες επα-
ναπροσδιορίζεται η στάση της αστυνομίας, γνωρί-
ζοντας ότι κρίνεται και η πολιτική και η φυσική
ηγεσία για τις αποφάσεις της.

Ο Υπαρχηγός
Ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι-

στράτηγος κ. Αριστείδης ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ συνε-
χάρη την Ομοσπονδία για την πρωτοβουλία της αλ-
λά υπεραμύνθηκε της θέσης της Ηγεσίας ότι το τε-
λευταίο διάστημα έχει δοθεί βαρύτητα στην εμφανή

αστυνόμευση και ότι είναι προ των πυλών και η
λειτουργία της Υποδιεύθυνσης πεζών περιπολιών.
Παραδέχθηκε ότι υπάρχει ελλειμματική δύναμη
ιδίως στην Αττική που αιμορραγεί προς την επαρχία
λόγω του τεράστιου τουριστικού ρεύματος (αναμέ-
νονται 32 εκ. φέτος), ενώ για τη βία που προέρ-
χεται από κοινωνικές ομάδες είπε ότι υπήρχε και
θα υπάρχει. Να εκμηδενιστεί δεν μπορεί, σαφής
εντολή της ηγεσίας είναι όμως να αντιμετωπισθεί
αυτή με μέλημα τη σωματική ακεραιότητα των συ-
ναδέλφων. Το αν το πετυχαίνουμε, πρέπει να το
δούμε εσωτερικά. Ίσως ο σχεδιασμός, ο τρόπος
αντίδρασης είναι προβληματικός. Οι εντολές πάν-
τως είναι ξεκάθαρες.

Στο σημείο αυτό παρενέβη ο Πρόεδρος της
Π.Ο.ΑΞΙ.Α. κ. Ιωάννης ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ, τονίζοντας
ότι το θέμα των επιθέσεων κατά των διμοιριών των
ΜΑΤ είναι σοβαρό και ότι πρέπει να μην παραβλέ-
πεται το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν υπέρ της κα-
τάργησης των ΜΑΤ και τώρα ως Κυβέρνηση, έχουν
αποδυναμωθεί οι διμοιρίες. Το ότι η ηγεσία επικα-
λείται τις 15 συλλήψεις από την αρχή του χρόνου,
δεν μας κάνει υπερήφανους, αφού οι επιθέσεις εί-
ναι πολλαπλάσιες και γι’ αυτό πρέπει να υπάρξει
συνέχεια.

Κλείνοντας τις εργασίες, ο Πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας, ευχαρίστησε όλους όσοι ανταποκρίθη-
καν στο κάλεσμά μας και τους ενημέρωσε ότι ο
προβληματισμός και οι προτάσεις που κατατέθηκαν
θα συζητηθούν στα όργανά μας ώστε να ληφθούν
σχετικές αποφάσεις, σε επόμενη συνάντηση.

Να σταματήσουμε τις μολότοφ 
πριν είναι αργά

«Αν δεν υπάρχει δρόμος, εμείς θα τον ανοίξουμε με τα χέρια μας...», 
τονίζει η Π.Ο.ΑΣ.Υ. καλώντας τα πολιτικά κόμματα και την κυβέρνηση να αναλάβουν τις ευθύνες τους
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ΛΑΚΩΝΙΑ

Παρ’ ολίγον τραγωδία στο Πλημμελειοδικείο Γυθείου

Στο πρωτόγνωρο συμβάν που έλαβε χώρα στις
17 Μαΐου 2018, κατά τη διάρκεια της ακρο-
αματικής διαδικασίας στο Τριμελές Πλημμε-

λειοδικείο Γυθείου, αναφέρεται η Ένωση Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Λακωνίας, καταδικάζοντάς το
«απερίφραστα» αλλά ταυτόχρονα συγχαίροντας τη
μοναδική γυναίκα συνάδελφο μας για την άψογη,
ψύχραιμη, επαγγελματική και αποτελεσματική αν-
τιμετώπιση του συμβάντος, τους συναδέλφους που
προσέτρεξαν για βοήθεια και κυρίως τους πολίτες
οι οποίοι με κίνδυνο της ζωής τους βοήθησαν τη
συνάδελφό μας να αφοπλίσει και συλλάβει το δρά-
στη, προλαβαίνοντας δυσάρεστες καταστάσεις για
τους παρευρισκόμενους.

Συγκεκριμένα, αλλοδαπός υπήκοος Αλβανίας ο
οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε καταδικαστεί
με κάθειρξη και αποφυλακίστηκε σύντομα, σε μικρό
χρονικό διάστημα με τον -ευνοϊκό για τους παρα-
βάτες- Νόμο Παρασκευόπουλου, προσπάθησε ανε-

πιτυχώς με όπλο (περίστροφο), εντός του δικαστη-
ρίου, να αφαιρέσει τη ζωή πολιτών και της μοναδι-
κής γυναίκας συναδέλφου μας, η οποία εκτελούσε
υπηρεσία στο δικαστήριο. Λόγω του ανωτέρω συμ-
βάντος, σε συνδυασμό με παρόμοια περιστατικά
που έχουν λάβει χώρα τα προηγούμενα χρόνια σε
δικαστικές αίθουσες της Ελληνικής Επικράτειας, η
Ελληνική Πολιτεία οφείλει άμεσα να προβεί:

α. Στην τοποθέτηση μαγνητικών πυλών (XRAY) σε
όλες τις δικαστικές αίθουσες της χώρας, προκειμέ-
νου να γίνεται ουσιαστικός και αποτελεσματικός
προληπτικός έλεγχος των εισερχομένων σ’ αυτές.

β. Στη σύσταση και δημιουργία Δικαστικής Αστυ-
νομίας η οποία να αναλάβει αποκλειστικά τη φύ-
λαξη των δικαστηρίων όλης της χώρας.

Μέχρι να τεθούν σε εφαρμογή τα ανωτέρω, η
Ελληνική Πολιτεία οφείλει άμεσα:

1. Να καλύψει τις είκοσι οκτώ (28) κενές οργα-
νικές θέσεις αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυ-

νομίας Λακωνίας, ώστε οι υπηρεσίες που είναι επι-
φορτισμένες με την επιτήρηση των δικαστηρίων
του νομού Λακωνίας (Εισαγγελία Σπάρτης και Γυ-
θείου) να έχουν τη δυνατότητα στελέχωσης πλήρως
επανδρωμένων εποχούμενων περιπολιών δύο ατό-
μων και η επιτήρηση των δικαστικών αιθουσών κα-
τά την ακροαματική διαδικασία να γίνεται οπωσ-
δήποτε με δύο αστυνομικούς.

2. Να προβεί στην αύξηση των οργανικών θέ-
σεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λακωνίας, ώστε
η Διεύθυνση Αστυνομίας Λακωνίας να αποκτήσει
ίδιο αριθμό αστυνομικών με τις υπόλοιπες Διευ-
θύνσεις Αστυνομίας της Ελλάδος που αστυνο-
μεύουν ίδιο ή παρόμοιο αριθμό κατοίκων, προκει-
μένου να αντιμετωπιστεί με επιτυχία η αυξανόμενη
εγκληματικότητα και να εμπεδωθεί κλίμα ασφάλει-
ας στους κατοίκους του νομού μας.

Το σωματείο επίσης εξέδωσε ανακοίνωση με
αφορμή την κατάργηση της εντοπιότητας (άρθρο

37 ν.4531/18), τονίζοντας ότι «μετά από τριάντα
έξι ολόκληρα χρόνια η επίσημη αγαπημένη (εντο-
πιότητα), απειροελάχιστων αστυνομικών, “απεβίω-
σε” ύστερα από τιτάνιες προσπάθειες (έγγραφα και
συναντήσεις) της Ένωσής μας τα τελευταία τέσσε-
ρα χρόνια και την αμέριστη συμπαράσταση της
Ομοσπονδίας μας.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, πρέπει να προφυ-
λάγουμε ως κόρη οφθαλμού αυτή την κατάκτησή
μας, οφείλουμε δε με τα έργα και τις πράξεις μας,
τις πράξεις και τα έργα μας να αποδείξουμε σε
όλους αυτούς (πολιτική και φυσική ηγεσία, πολιτι-
κούς, φίλους, κ.λπ.) που αφουγκράστηκαν και υιο-
θέτησαν τις αγωνίες μας ότι δεν ήταν απλά μία
συνδικαλιστική διεκδίκηση, αλλά μία αναχρονιστι-
κή διάταξη η οποία είχε δημιουργήσει και θα δημι-
ουργούσε τεράστια προβλήματα στη στελέχωση
των υπηρεσιών και κυρίως στη συνοχή και ύπαρξη
των οικογενειών μας. Συνεχίζουμε δυναμικά».

Διαμαρτυρία έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο Κομοτηνής 
Με το σύνθημα «προστατέψτε αυτούς που

σας προστατεύουν», η Ένωση Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Ροδόπης πραγματο-

ποίησε διαμαρτυρία έξω από το Αστυνομικό Μέ-
γαρο Κομοτηνής και τα κρατητήρια του ΤΣΦ Ιά-
σμου, ενώ παράλληλα συναντήθηκε με τον Γενικό
Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή ΑΜ-Θ,
Υποστράτηγο κ. Νικόλαο Μενεξίδη, τον Αστυνο-

μικό Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρο-
δόπης, Αστυνομικό Διευθυντή κ. Μιχαήλ Σεβδυ-
νίδη και τον Διοικητή του Τ.Σ.Φ. Ιάσμου, Αστυ-
νόμο Α΄ κ. Ηλία Μαυρόπουλο.

Κυρίαρχο αίτημα η ενίσχυση της Δ.Α. Ροδόπης,
με ικανό αριθμό (τουλάχιστον 50) Αστυνομικών
στο πλαίσιο του ενεργού προγράμματος για τη
διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης («ΑΣΠΙ-

ΔΑ»), με το ίδιο σκεπτικό που ενισχύονται άλλες
Δ.Α. της χώρας.

Επίσης αναδείχθηκαν προβλήματα όπως η δια-
χείριση θεμάτων κρατικής ασφάλειας, η λειτουρ-
γία του Μεθοριακού Σημείου Διαβατηριακού
Έλεγχου Νυμφαίας που αποτελεί τη μεγαλύτερη
πύλη εισόδου επισκεπτών ανάμεσα στα επτά συ-
νοριακά σημεία της Περιφέρειας, η διάθεση του

Αστυνομικού προσωπικού σε φύλαξη στόχων –
ΣΤΕΚ, η κατάσταση που επικρατεί στα κρατητήρια
του Τ.Σ.Φ. Ιάσμου, όπου τους τελευταίους μήνες
και εξαιτίας της αύξησης του φαινομένου της πα-
ράτυπης μετανάστευσης, έχει αναχθεί πλέον σχε-
δόν σε πάγια κατάσταση η κράτηση ιδιαίτερα με-
γάλου αριθμού κρατουμένων, δυσανάλογου της
χωρητικότητάς του κ.λπ.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Με αφορμή το μεγάλο ποσο-
στό κρουσμάτων θετικής α -
ντίδρασης μαντού, στο μέχρι

τώρα εξετασθέν προσωπικό της Δι-
εύθυνσης Αστυνομίας Ζακύνθου, προς
ενημέρωση των μελών της και προς
αποφυγή άσκοπου πανικού, η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου
διένειμε στα γραφεία των Αξιωματι-
κών Υπηρεσίας και στο κέντρο R/T
για τους υπηρετούντες στο Ε πιτελείο,
έντυπο υλικό του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. που
απευθύνεται στα Σώματα Ασφαλείας
με τις εξής ενότητες:
1. Φυματίωση: Ερωτήσεις και απαν-

τήσεις.
2. Κατευθυντήριες εντολές για Σώ-

ματα Ασφαλείας που εργάζονται
σε χώρους φιλοξενίας προσφύ-
γων-μεταναστών.

3. Μύθοι και Αλήθειες σχετικά με
τους εμβολιασμούς.

4. Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλί-
κων.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλή-

λων δηλώνει ότι θα είναι παρούσα
σε κάθε πρόβλημα μέλους της. Οι
Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται
το παρόν, παρακαλούνται για τις δι-
κές τους κατά την κρίση τους και
αρμοδιότητα ενέργειες, καταλήγει
το έγγραφο του σωματείου.

Μέριμνα για 
την πρόληψη της

φυματίωσης

ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΑ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ

«Σας αρέσουν αυτές οι εικόνες; 
Προφανώς ΝΑΙ για να επιτρέπετε τη συνέχισή τους!»

Με κοινή ανακοίνωσή τους οι
Ενώσεις Αθηνών, Πειραιά, Δυ-
τικής Αττικής και Β/Α Αττικής

κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για
τα απαράδεκτα επεισόδια εις βάρος των
αστυνομικών δυνάμεων και τους τραυ-
ματισμούς συναδέλφων.

«Για ακόμα μία φορά ζήσαμε μέρα
ντροπής ως Αστυνομία στον χθεσινό
αγώνα μπάσκετ στο κατ’ ευφημισμόν
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας», σημει-
ώνουν. «Οι “προστατευμένοι στρατοί”
άνευ λόγου και πραγματικής αιτίας επι-
τέθηκαν στους συναδέλφους μας εκτο-
ξεύοντας εναντίον των διμοιριών εκα-
τοντάδες βόμβες μολότοφ και προσπα-
θώντας να λιντσάρουν τις στατικές δυ-
νάμεις και τους συναδέλφους της
Ασφάλειας που είχαν διαταχθεί να λά-
βουν μέτρα τάξης. Απολογισμός αυτών
ήταν ο τραυματισμός δύο συναδέλφων
της Υ.Α.Τ. και τριών συναδέλφων της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατο-
λικής Αττικής. Φυσικά ο αγώνας έγινε
κανονικά, όπως και σε κάθε άλλο γή-
πεδο όπου συμβαίνουν τα ίδια, αφού
ουδείς έχει το σθένος είτε να πάρει τις
δυνάμεις και να φύγει, είτε να τις αφή-
σει να κάνουν τη δουλειά τους. Για εκεί-
νους τους αμετανόητους, εντός και
εκτός Αστυνομίας, που θα ισχυριστούν
ότι τα επεισόδια έγιναν επειδή κάποιοι

αστυνομικοί προκάλεσαν στον προ-
ηγούμενο αγώνα, απλά τους λέμε να
ανατρέξουν στα ανάλογα περιστατικά
της τελευταίας δεκαετίας. Μήπως και
αυτά έγιναν για τους ίδιους λόγους;
ΝΤΡΟΠΗ! Ή μήπως οι ορδές που επιτέ-
θηκαν στη διμοιρία στην Πατησίων και
είναι οπαδοί άλλης ομάδας, προκλήθη-
καν και αυτοί; Αλλά δυστυχώς δεν είναι
οπαδοί ομάδων αλλά της βίας και ας
συνεχίζουν όλοι να τους χαϊδεύουν. 

Απευθυνόμενοι στη Φυσική Ηγεσία:
Αλήθεια δεν έχετε βαρεθεί να βλέπετε τα
ίδια κάθε φορά; Δεν έχετε βαρεθεί, κά-
ποιοι φωστήρες, να βγάζουν μέτρα τα
οποία αποτυγχάνουν; Τι ακριβώς στεί-
λατε τους συναδέλφους να κάνουν χθες

στο γήπεδο; Τι δουλειά έχουν οι στατι-
κές δυνάμεις στις θύρες και τι χρησιμό-
τητα έχουν οι διμοιρίες της Δ.Α.Ε.Α. να
φυλάνε σταθερά σημεία στο Κέντρο
όταν είναι απαραίτητη η ενίσχυση των
δυνάμεων στο Σ.Ε.Φ.; Και μάλιστα όταν
υπήρχαν πληροφορίες για τις άγριες
διαθέσεις στρατευμένων χούλιγκαν;

Εδώ και τώρα βρείτε τους δράστες
και ασκήστε έλεγχο σ’ εκείνους οι οποί-
οι παριστάνουν τους επικεφαλής αφού,
σε όποιον αγώνα θέλουν οι χούλιγκαν,
μετατρέπουν την Αστυνομία σε σάκο
του μποξ. Σας αρέσουν αυτές οι εικό-
νες; Προφανώς ΝΑΙ για να επιτρέπετε τη
συνέχισή τους!»

Τέλος, αναφέρθηκαν στην διευρυμέ-

νη Ημερίδα των Ενώσεων υπό την αιγί-
δα της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και κατέστησαν σαφές
ότι θα αναλάβουν όλες τις απαραίτητες
πρωτοβουλίες ώστε «να απεμπλακούμε
επιτέλους από τα γήπεδα–αρένες που το
μόνο πλέον που εξυπηρετούν, είναι η
κερδοφορία των Ανώνυμων Εταιρειών
με εκατομμύρια ευρώ.

Όσον αφορά τους τραυματίες συνα-
δέλφους μας, έχουμε ήδη επικοινωνή-
σει μαζί τους και έχουμε θέσει τα νομικά
μας τμήματα στη διάθεσή τους για οποι-
αδήποτε ενέργεια κατά κάθε φυσικού ή
ηθικού αυτουργού».
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ΦΩΚΙΔΑ

Αστυνόμευση με «δανεικούς» δεν γίνεται

Την έντονη διαμαρτυρία της Ένω-
σης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Νομού Φωκίδας προκάλεσε η

μετακίνηση δυο συναδέλφων από το ΑΤ
Ιτέας στο Σταθμό Τουριστικής Αστυνο-
μίας Δελφών. Όπως επισημαίνει με
ανακοίνωσή της, «ένα χρόνο σχεδόν,
μετά την εφαρμογή της αναδιάρθρωσης
των αστυνομικών υπηρεσιών της Διεύ-
θυνσης Αστυνομίας Φωκίδας και τέσ-
σερα χρόνια μετά την τρομοκρατική επί-
θεση στο Α.Τ. Ιτέας, δυστυχώς επιβε-
βαιωνόμαστε με τον χειρότερο τρόπο.
Ό,τι δεν κατάφερε να πετύχει η ανα-

διάρθρωση και η αποτυχημένη τρομο-
κρατική επίθεση, έρχεται να πάρει τώρα
σάρκα και οστά με πολλούς και ποικί-
λους τρόπους. 

Η πάγια θέση της Ένωσής μας ήταν,
είναι και θα είναι η παραμονή των αστυ-
νομικών υπηρεσιών με την υπόσταση
που είχαν πριν την αναδιάρθρωση και
τις οργανικές θέσεις, τουλάχιστον, που
υφίσταντο πριν την κατάργηση των
6.700 κενών οργανικών θέσεων σε όλη
την Ελλάδα. Θέση για την οποία δεχθή-
καμε ανελέητο πόλεμο, κατηγορώντας
μας ότι την εκφράζουμε για συνδικαλι-

στικούς λόγους και μόνο. Είναι όμως
έτσι τα πράγματα ή η πραγματικότητα
είναι διαφορετική; Τοποθετώντας τα
πράγματα στη σωστή τους βάση, οφεί-
λουμε να επισημάνουμε τα εξής: 

Η ύπαρξη δύο σωφρονιστικών κατα-
στημάτων στη Φωκίδα, είχε, έχει και θα
συνεχίσει να έχει ως αποτέλεσμα, οι πε-
ρισσότερες Υπηρεσίες της Φωκίδας, κα-
θώς και οι επιχειρησιακές ομάδες, να
κινούνται στον αστερισμό των μεταγω-
γών, μιας και σε καμία περίπτωση το
προσωπικό του Τ.Μ.Δ. Άμφισσας, δεν
αρκεί, προκειμένου όπως φέρει εις πέ-
ρας τον τεράστιο αυτό όγκο μεταγωγών
κρατουμένων, που ετησίως αγγίζουν
τον αριθμό των 4.000.

Αναγνωρίστηκε επιτέλους η περιοχή
των Δελφών ως ένας από του κορυφαί-
ους τουριστικούς προορισμούς της χώ-
ρας μας, με εκατομμύρια επισκέπτες ετη-
σίως. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε πλήρως
η πάγια θέση της Ένωσής μας και φάνηκε
στην πράξη ότι ήταν λανθασμένος ο σχε-
διασμός για την εν λόγω περιοχή. 

Δυστυχώς όμως, τα λάθη δε διορθώ-
νονται με λάθη. Οι συνάδελφοί μας του

Α.Τ. Ιτέας, που ευτυχώς δεν πλήρωσαν
το τίμημα της τρομοκρατικής επίθεσης,
καλούνται εδώ και τρία περίπου χρόνια
και πληρώνουν το τίμημα της βιομηχα-
νίας του ρουσφετιού και της εσκεμμέ-
νης απαξίωσης, καλούμενοι από τη μία
να ασκούν καθήκοντα αναπληρωτή δι-
οικητή στο πρώην Α.Τ. Δελφών και από
την άλλη να ενισχύουν το διαχρονικά
απαξιωμένο Α.Τ. Άμφισσας-Δελφών, το
οποίο πάσχει από το σύνδρομο των
“δανεικών” συναδέλφων σε όμορες δι-
ευθύνσεις, μιας και οι ανάγκες εκεί είναι
δήθεν σημαντικότερες από τις ανάγκες
της οργανικής τους θέσης.

Η σημερινή απόφαση προσωρινής
μετακίνησης δύο ακόμα συναδέλφων
μας από το Α.Τ. Ιτέας στον Σταθμό Του-
ριστικής Αστυνομίας Δελφών, ήταν η
σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Είμα-
στε απόλυτα σύμφωνοι με την ανάγκη
ενίσχυσης των Δελφών και όλων των
υπηρεσιών της Δ.Α. Φωκίδας, όχι όμως
τρώγοντας τη σάρκα εκ της σαρκός,
καταδικάζοντας και υποβαθμίζοντας
ακόμα περισσότερο τις ήδη κατακρε-
ουργημένες περιοχές της Ιτέας και του

Γαλαξιδίου, που αποτελούν τουριστικές
επίσης περιοχές.

Πώς είναι δυνατό τη στιγμή που οι
Δελφοί είναι παγκοσμίως γνωστοί, η εν
λόγω περιοχή να μη συμπεριλαμβάνεται
στις περιοχές που ενισχύονται από το
Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. ενόψει της καλο-
καιρινής τουριστικής περιόδου, με αστυ-
νομικούς από την υπόλοιπη Ελλάδα και
να διαλύεται το Α.Τ. Ιτέας, με τους συ-
ναδέλφους μας να έχουν καταντήσει σε
μόνιμη σχεδόν βάση ως αναπληρωματι-
κοί σε πάγκο ποδοσφαιρικής ομάδας;

Οφείλουμε να τονίσουμε ότι το τε-
λευταίο χρονικό διάστημα, είναι πολλά
τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν-
ορισμένα εξ αυτών περιέργως λύθηκαν,
γεγονός που δε συνηθίζεται από την
Ηγεσία μας, ενώ θέλουμε να πιστεύουμε
ότι είναι απλές συμπτώσεις και μόνο.

Κλείνοντας, ευελπιστούμε στην άμεση
διόρθωση των αδικιών σε βάρος των
συναδέλφων μας αλλά και της τοπικής
κοινωνίας και ευχόμαστε ειλικρινά να
μην υπάρχει καμία ως άνωθεν παρέμ-
βαση στα εσωτερικά μας. Ο ΝΟΩΝ ΝΟ-
ΕΙΤΟ!»

ΑΘΗΝΑ

Εγκληματικές ελλείψεις στο Αλλοδαπών Αττικής

Τις εγκληματικές ελλείψεις στα ζητήματα πυ-
ρασφάλειας και όχι μόνο ανέδειξε η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών με

αφορμή την πυρκαγιά που ξέσπασε μετά από εξέ-
γερση κρατουμένων στη Διεύθυνση Αλλοδαπών
Αττικής.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του το σωματείο,
«μετά το σοκ που υποστήκαμε κατά την επίσκεψή
μας, από τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας που
αντιμετωπίζουν καθημερινά συνάδελφοι και κρα-
τούμενοι, είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε
στην Ηγεσία τα εξής:

Στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής υπηρετούν
οργανικά 997 αστυνομικοί, πραγματική όμως δύ-
ναμη είναι 816. Πάρα πολλοί συνάδελφοι που
ανήκουν στην Υπηρεσία παραμένουν αποσπασμέ-
νοι πέραν του εξαμήνου σε Διευθύνσεις της Περι-
φέρειας. Σε καθημερινή βάση το Αλλοδαπών αιμο-
δοτεί με δύναμη ανάγκες του Μεταγωγών που ου-
δέποτε έχει ενισχυθεί, παρά τις συνεχείς παραινέ-
σεις μας και κάθε είδος μέτρα τάξης (γήπεδα, πο-
ρείες, κ.λπ.). Εδώ και τρία χρόνια, με την ανοχή της
Ηγεσίας, τα κρατητήρια του Αλλοδαπών που είναι
κατά τα προβλεπόμενα προσωρινά, μετατράπηκαν
σε ΠΡΟΚΕΚΑ Ταύρου. Ο χώρος προφανώς δεν
πληρoί τις προϋποθέσεις και η κατάληξη όλης αυ-
τής της προχειρότητας ήταν η πυρκαγιά που ξέ-
σπασε. Καταγγέλλουμε επίσης ότι δεν υπήρχε σύ-
στημα αυτόματης πυρόσβεσης παρά μόνο έξι πυ-
ροσβεστήρες οι οποίοι δεν είχαν ποτέ ελεγχθεί.
Από το 2016 δεν έχει εγκριθεί κανένα κονδύλι για
τη συντήρηση του κτιρίου. Όλα τα παραπάνω μαζί
με τον υπέρογκο αριθμό ατόμων στα κατά τα άλλα
προσωρινά κρατητήρια οδήγησαν στο παρ’ ολίγον
τραγικό συμβάν. Φυσική και Πολιτική Ηγεσία έχουν
ευθύνη να δουν την πραγματικότητα, να σταματή-
σουν να βάζουν το πρόβλημα κάτω από το χαλί, να
πουν την αλήθεια ότι το πρόβλημα του μεταναστευ-

τικού-προσφυγικού επιβάρυνε στο μεγαλύτερο πο-
σοστό του την ΕΛ.ΑΣ. και τους υπηρετούντες σε
αυτήν και να δώσουν άμεσα λύσεις.

Εμείς σαν Ένωση Αθηνών θα επισκεφθούμε εκ
νέου τη Διεύθυνση Αλλοδαπών αλλά και τη Διεύ-
θυνση Μεταγωγών ώστε να αναζητήσουμε από την
πλευρά μας τις λύσεις και θα κάνουμε κάθε απα-
ραίτητη ενέργεια, που προβλέπεται από τον θεσμι-
κό μας ρόλο ώστε να μην θρηνήσουμε θύμα αστυ-
νομικό ή μετανάστη και να φτάσουμε, όπως το
«υπηρεσιακό σύστημα», να αναζητούμε ευθύνες εκ
των υστέρων».

Στοχοποίηση 
Εξάλλου, η Ένωση Αθηνών, εξέφρασε την έντο-

νη ενόχλησή της «για όσα ειπώθηκαν σε συγκέν-
τρωση της Πλατείας Συντάγματος και αφορούσαν
τις απόψεις ορισμένων για συμπεριφορές αστυνο-
μικών, οι οποίες ρέπουν προς την ομοφοβία. Αφή-
σαμε να περάσουν κάποιες μέρες ώστε ότι γραφτεί
να μην είναι «εν θερμώ» και υπό την πίεση των έν-
τονων παραπόνων των μελών μας, για να μην
μπορεί ουδείς να ισχυριστεί ότι λειτουργούμε από
συντεχνιακό συμφέρον.

Δεν θα ονοματίσουμε κανέναν γιατί δεν θέλουμε
ούτε τη στοχοποίησή του, αλλά ούτε την ηρωοποί-
ησή του. Δεν θα ζητήσουμε κανενός την πειθαρχική
δίωξη όπως μετ’ επιτάσεως μας ζητούν ορισμένοι,
αφού δεν θέλουμε κανείς να υποστεί αυτά που
εμείς υφιστάμεθα όταν κάνουμε δηλώσεις οι οποί-
ες «ενοχλούν», άλλωστε αυτό είναι δουλειά της Δι-
οίκησης. Θέλουμε μόνο να σταθούμε στη στοχο-
ποίηση που ενδεχομένως οι συνάδελφοί μας θα
υποστούν από τέτοιου είδους δηλώσεις. Δεν είναι
βέβαια η πρώτη φορά που ακόμα και μεγαλοσχή-
μονες συνδικαλιστές κατά το παρελθόν έχουν δη-
μόσια ζητήσει συγγνώμη για συμπεριφορές συνα-
δέλφων, προφανώς από πλήρη άγνοια του αστυ-

νομικού αντικειμένου και με τις σκέψεις τους ίσως
σε προσωπικές επιδιώξεις. Δυστυχώς οι δηλώσεις
εκείνες ακόμα και σήμερα χρησιμοποιούνται σε Δι-
καστήρια εναντίον των συναδέλφων μας. Κανείς
βέβαια δεν έχει βρει μία κουβέντα να πει για τον
ιδιότυπο κοινωνικό ρατσισμό που υφιστάμεθα από
συγκεκριμένες ισχυρές και οργανωμένες μειοψη-
φίες εμείς οι αστυνομικοί. Αν φορέσουμε την στολή
μας για να χρησιμοποιήσουμε τα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς ώστε να πάμε στη δουλειά μας τι ακρι-
βώς θα υποστούμε;

Ως αστυνομικοί υπερασπιζόμαστε κάθε μέρα τη
Δημοκρατία με το αίμα μας, ως Ένωση δίνουμε κά-
θε μέρα αγώνα για την ελευθερία της έκφρασης,
τα δικαιώματα του ανθρώπου και κανείς μας δεν
είναι ομοφοβικός ή ρατσιστής. Είναι επίσης αδια-
πραγμάτευτη η στήριξή μας στην επιθυμία όποιου
συναδέλφου συμμετέχει σε συλλογικότητες, σε
δράσεις και εκδηλώσεις αυτών. Τα δημοκρατικά
μας αισθήματα δεν τα χαρίζουμε σε κανέναν, ούτε
αποτελούν μονοπώλιο ορισμένων.

Τα λάθη ελαχίστων και οι μεμονωμένες συμπε-
ριφορές δεν μπορούν να έχουν αντίκτυπο σε
50.000 ανθρώπους συλλήβδην. Η γενίκευση ανή-
κει σε ιδεολογίες που έχουν καταδικαστεί ανεπι-

στρεπτί και η ελευθερία του λόγου έχει όριο μέχρι
την προσβολή του συμπολίτη του. Για όλα τα πα-
ραπάνω θα συνιστούσαμε σε όλους να είναι πολύ
προσεκτικοί στο τι λένε αφού στο 2018 η Αστυ-
νομία έχει κάνει άλματα προόδου και είναι λάθος
να αντιμετωπιζόμαστε λες και υπηρετούμε στην
Αστυνομία του 1950. Άλλωστε ο τρόπος εισαγω-
γής στις σχολές μας και η εκπαίδευσή μας γίνεται
ανάλογα της ικανότητας του καθενός και την επαγ-
γελματική του κατάρτιση και όχι με γνώμονα πάσης
φύσεως ιδιαιτερότητα κι επιθυμία. 

Κανείς λοιπόν δεν έχρισε συναδέλφους ως αυ-
τόκλητους εκπροσώπους των εργαζόμενων αστυ-
νομικών και του Σώματος της Αστυνομίας. Η πο-
λυφωνία είναι χαρακτηριστικό της Δημοκρατίας δεν
δικαιούται όμως κανείς να μιλάει εκ μέρους συνα-
δέλφων όταν απλά και μόνο εκπροσωπεί τον εαυτό
του. Την μόνη συγγνώμη που ως εργαζόμενοι
αστυνομικοί οφείλουμε να εκφράσουμε είναι προς
τους συνανθρώπους μας τους οποίους δεν κατα-
φέραμε να προασπίσουμε, με ευθύνες άλλων και
στις οικογένειες των εκλιπόντων συναδέλφων μας
που οι οικογένειες τους θρηνούν για πάντα.

Τον αγώνα μας για τη Δημοκρατία δεν τον χα-
ρίζουμε πουθενά!»

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών με αφορμή την πυρκαγιά που ξέσπασε 
μετά από εξέγερση κρατουμένων στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής κρούει τον κώδωνα του κινδύνου

ΦΛΩΡΙΝΑ

Η Ένωση Αστυνομικών Υ παλ λήλων Νομού Φλώρινας ευχαριστεί θερμά
τα Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας ΑΕ και ειδικότερα τη διευθύνουσα σύμβουλο
κα Βαλίνα Ρόζα, καθώς και την ΜΕΤΕ ΑΕ για τη δωρεά υλικοτεχνικο-

επιχειρησιακού εξοπλισμού προκειμένου να καλυφθούν  υπηρεσιακές ανάγκες
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φλώρινας.

Ευχαριστίες 
για τις χορηγίες
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ΡΕΘΥΜΝΟ

Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ένω-
σης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Νομού Ρεθύμνου συναντήθηκε

με τον Αστυνομικό Διευθυντή Ρεθύμνης
Ταξίαρχο κ. Αντώνιο Ρουτζάκη. Κατά τη
διάρκεια της συνάντησης, όπως ανακοί-
νωσε το σωματείο, «έγινε αναφορά σε
θέματα που αφορούν την βελτίωση της
καθημερινότητας του αστυνομικού προ-
σωπικού και μεταξύ άλλων εκφράστηκαν
και συζητήθηκαν οι προβληματισμοί μας
για τα κάτωθι θέματα: 1) Εσωτερικές με-
ταθέσεις αστυνομικού προσωπικού. 2)
Εκπαίδευση προσωπικού το οποίο στε-
λεχώνει τις ειδικές υπηρεσίες του Νομού
(Ο.Π.Κ.Ε. και Τ.Α.Ε.). 3) Αιτήματα δαπα-
νών από τις Υπηρεσίες του Νομού. 4)
Εποχούμενες περιπολίες Αστυνομικών
Υπηρεσιών του Νομού, απαρτιζόμενες
από δύο άτομα και 5) Επιτήρηση ταχυ-

δρομικών διανομέων και μείωση των
ημερών επιτήρησης αυτών. Ο κ. Ταξίαρ-
χος δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει με προ-
σοχή όλα τα θέματα που του εκθέσαμε,
έτσι ώστε να επιτευχθεί η διαμόρφωση
ευοίωνου υπηρεσιακού κλίματος».

Εξάλλου, αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της
Ένωσης, συναντήθηκε και με τον βου-
λευτή Ρεθύμνης κ. Ιωάννη Κεφαλο-
γιάννη, όπου «δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση
στις καθημερινές δυσκολίες που αντι-
μετωπίζουμε και τον τρόπο με τον οποίο
αυτές μπορούν να επιλυθούν. Στη συ-
νέχεια αναφερθήκαμε στο Αστυνομικό
Μέγαρο και στην πορεία των διαδικα-
σιών για την υλοποίησή του. Έγινε προ-
σπάθεια εύρεσης τρόπων επίσπευσης
όλων των διαδικασιών, προκειμένου
επιτέλους να γίνει πράξη το όραμα των
αστυνομικών του Νομού, για ένα αξιο-

πρεπές εργασιακό περιβάλλον.
Ο βουλευτής από την πλευρά του, μας

διαβεβαίωσε ότι, για ακόμη μια φορά,
θα είναι σύμμαχός μας σε όλες τις προ-
σπάθειες που καταβάλλει το αστυνομικό
προσωπικό του Νομού, τόσο για την
αντιμετώπιση των καθημερινών προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζει, όσο και
για την επίσπευση των διαδικασιών που
είναι απαραίτητες για την ανέγερση του
νέου Αστυνομικού Μεγάρου».

Τέλος, το Δ.Σ. αισθάνεται την ανάγκη
να συγχαρεί δημόσια όλους τους αστυ-
νομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκω-
τικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας
Ρεθύμνης, του Τμήματος Ειδικών Απο-
στολών (Τ.Ε.Α.) Κρήτης, της Ομάδας
Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότη-
τας (Ο.Π.Κ.Ε.) Ρεθύμνης, των Τμημάτων
Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου

και Μυλοποτάμου και του Αστυνομικού
Τμήματος Μυλοποτάμου, που συμμετεί-
χαν την 11 και 12-06-2018 σε συν-
τονισμένη επιχείρηση εξερεύνησης με τη
συνδρομή ελικοπτέρου της ΕΛ.ΑΣ., στο
πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και
δράσεων της Γενικής Περιφερειακής
Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης καθώς
και εφαρμογής του ειδικού σχεδίου εξε-
ρευνήσεων για την καταπολέμηση της
καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης. 

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σε
ορεινές και δύσβατες περιοχές των Δή-
μων Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου, όλοι
οι εμπλεκόμενοι συνάδελφοι συνέβαλαν
τα μέγιστα, επιδεικνύοντας ιδιαίτερο
επιχειρησιακό ζήλο, ώστε να επιτευχθεί
άλλη μία επιτυχία στο συνεχή αγώνα
κατά των ναρκωτικών.

Το σωματείο πιέζει για τα προβλήματα, 
αλλά συγχαίρει και για τις επιτυχίες

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε η επαναληπτική Εκλογο-
απολογιστική Γενική Συνέλευση

της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Ν. Φθιώτιδας, στην οποία έδωσαν το
παρών, τιμώντας τις εργασίες με την πα-
ρουσία τους, ο Πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος, ο
Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων &
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας κ.
ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ Αθανάσιος, ο Αντιπρό-
εδρος Οικονομικών Θεμάτων κ. ΠΑΝ-
ΤΑΖΗΣ Βασίλειος, ο Αντιπρόεδρος Θε-
μάτων Μελετών-Επιμόρφωσης Αστυνο-

μικών & Ειδικός Γραμματέας κ. ΜΠΑΛΑ-
ΣΚΑΣ Σταύρος, ο Ταμίας κ. ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ
Γεώργιος, ο Γραμματέας Διοικητικού
Συμβουλίου κ. ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ Χρήστος,
ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Βοιωτίας κ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
Ζαχαρίας, ο Πρόεδρος της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ευρυτανίας κ.
ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ Κοσμάς, ο Πρόεδρος της
Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυ-
νομίας Στερεάς Ελλάδας κ. ΜΠΡΑΝΗΣ
Γεώργιος, ο Γενικός Περιφερειακός
Αστυνομικός Διευθυντής Στερεάς Ελλά-
δας Υποστράτηγος κ. ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ

Μιλτιάδης και ο Διευθυντής Αστυνομίας
Φθιώτιδας Αστυνομικός Διευθυντής κ.
ΜΑΝΤΖΙΩΚΑΣ Αστέριος.

Εξάλλου, το ΔΣ επισκέφθηκε το
Αστυνομικό Τμήμα Σπερχειάδας με
αφορμή τη μετακίνηση ενός Ανθυπα-
στυνόμου και ενός αστυφύλακα στον
ΑΣ Μακρακόμης, επαναφέροντας το αί-
τημά της για άμεση κατάργηση του
Σταθμού. Κάλεσε δε την Ηγεσία να το
υιοθετήσεις, διότι με την μεταφορά του
προσωπικού στο ΑΤ Σπερχειάδας θα
επιτευχθεί καλύτερη λειτουργία ενός
ισχυρότερου αστυνομικού τμήματος,

αυξάνοντας παράλληλα και την οργανι-
κή του δύναμη. Έτσι θα διασφαλιστούν
καλύτερα και τα εργασιακά δικαιώματα
των συναδέλφων μας, καταλήγει το έγ-
γραφο του σωματείου.

Να σημειώσουμε, τέλος ότι το σωμα-
τείο με έγγραφό του είχε απευθυνθεί και
στον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό
Διευθυντή Στερεάς Ελλάδος με αφορμή
τους τραυματισμούς συναδέλφους της Α’
ΟΠΚΕ κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην
περιοχή Πυρί Βοιωτίας. Το σωματείο εξέ-
φρασε την απορία του πώς βρέθηκαν
εκτεθειμένοι στον κίνδυνο οι συνάδελ-

φοι. «Η Ένωσή μας δεν θα διστάσει απέ-
ναντι σε πράξεις ή παραλείψεις που θέ-
τουν σε κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική
ακεραιότητα των συναδέλφων να χρησι-
μοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για τη δια-
σφάλιση των δικαιωμάτων αυτών».

Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για τη διασφάλιση των συναδέλφων

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Δυστυχώς για μια ακόμη φορά εί-
μαστε υποχρεωμένοι να ασχολη-
θούμε με το αναφερόμενο στο

θέμα ζήτημα, το οποίο ταλανίζει τις
Αστυνομικές Υπηρεσίες της Πελοποννή-
σου αρκετά χρόνια τώρα. Μέχρι σήμερα
είχαμε την ελπίδα ότι η Υπηρεσία θα αν-
τιμετώπιζε το ζήτημα με περισσότερη
φειδώ, έτσι ώστε να μην είμαστε αναγ-
κασμένοι να διαθέτουμε ομάδες ΟΠΚΕ,
ΟΕΠΤΑ, Διμοιρίες Υποστήριξης ή άλλες
Δυνάμεις για «ψύλλου πήδημα» από την

μια άκρη στην άλλη της Πελοποννή-
σου». 

Αυτό τονίζει με μακροσκελές έγγρα-
φό της προς την Πολιτική και Φυσική
Ηγεσία η Ένωση Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Νομού Αργολίδας για όσα συμ-
βαίνουν με τη φύλαξη και διαχείριση του
Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης
Κορίνθου, θέτοντας επίσης καίρια ερω-
τήματα «αν υπάρχει λόγος ικανός που
ελλείψει άλλης επιλογής να επιβάλλει
την μετακίνηση Αστυνομικών από και

προς όλες τις πόλεις της Πελοποννή-
σου, οι οποίοι ξεκινούν από τα χαράμα-
τα, παραμένουν εκεί επί πολλές ώρες
για εκτέλεση Υπηρεσίας με υποτυπώδη
σίτιση, για να επιστρέψουν στα σπίτια
τους αργά το βράδυ εξαθλιωμένοι από
την κούραση»…

Και αφού αναφέρεται στα γενικότερα
προβλήματα αστυνόμευσης, τονίζει σε
ό,τι αφορά το Προαναχωρησιακό Κέν-
τρο Κράτησης Κορίνθου, «δυστυχώς
ξύπνησαν και πάλι οι μνήμες του παρελ-

θόντος. Ο εφιάλτης είναι και πάλι ζων-
τανός. Δεν μας έφτανε το καθημερινό
σχεδόν ξεγύμνωμα των Αστυνομικών
Υπηρεσιών της Αργολίδας και της Αρ-
καδίας, διότι εμείς είμαστε που επωμι-
ζόμαστε το βάρος της ενίσχυσης με την
συγκρότηση διμοιριών για την φύλαξη,
με τις επίσης καθημερινές τροποποι-
ήσεις του ωραρίου εργασίας καθ’ υπέρ-
βαση του Νομικού πλαισίου που διέπει
τα εργασιακά των Αστυνομικών, έρχεται
τώρα να προστεθεί και η διάθεση δυνά-

μεων για εκτέλεση υπηρεσίας σκοπού
στην προαναφερόμενη υπηρεσία. Δεν
είμαστε φυγόπονοι και βεβαίως γνωρί-
ζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, το κατα-
νοούμε απόλυτα και είμαστε οι μοναδι-
κοί ίσως που συμπάσχουμε με τους συ-
ναδέλφους της Κορινθίας, σίγουρα
όμως δεν είναι σωστό να το κρύβουμε
και να το βάζουμε κάτω από το χαλί.
Κανένας επίσης δεν διαφωνεί ότι η μέ-
χρι τώρα τακτική για την αντιμετώπιση
του όλου ζητήματος απέτυχε».

Εφιάλτης η φύλαξη του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Κορίνθου

ΣΑΜΟΣ

Αμεση ήταν η αντίδραση της Ένωσης Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων Ν. Σάμου μετά την έκ-
δηλη και έντονη ανησυχία του προσωπικού

της Δ.Α. Σάμου, κατόπιν των προσφάτων επιβεβαι-
ωμένων κρουσμάτων φυματίωσης σε αλλοδαπούς
φιλοξενούμενους στο Κ.Υ.Τ. Σάμου. Το σωματείο
απευθύνθηκε στην Δ.Α. Σάμου τονίζοντας ότι «επι-

θυμία του προσωπικού είναι να γίνει πλήρης ενη-
μέρωση από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό
αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης καθώς και να
του παρασχεθεί ειδική δερματική δοκιμασία (φυ-
ματινοαντίδραση Mantoux), προκειμένου να αι-
σθάνεται ο κάθε συνάδελφος ασφαλής, ασκώντας
απερίσπαστος τα καθήκοντά του. Προς επίτευξη

αυτών, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες,
δηλώνοντας σας την πρόθεση μας να συμμετά-
σχουμε και εμείς, όπου και εάν κρίνεται ότι απαι-
τείται». Στη συνέχεια, μετά από την ενημέρωση που
έγινε από τον στρατιωτικό γιατρό ταγματάρχη κ.
ΤΡΙΚΟΙΛΙΔΗ Νικόλαο του 79 ΤΥΕΘ Σάμου, καθώς
και την εξέταση αστυνομικών στην κινητή ακτινο-

λογική μονάδα στο 79 ΤΥΕΘ, το σωματείο ευχαρί-
στησε «την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σάμου Κα
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ Ειρήνη, για την άμεση ανταπόκρισή
της, καθώς και την 79 ΑΔΤΕ μέσω της οποίας επε-
τεύχθη ένα πρώτο βήμα στην ενημέρωση μας, για
τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης, καθώς και στον
απαραίτητο ιατρικό έλεγχο».

Αντίδραση για τα κρούσματα φυματίωσης

Η Ένωση Αστυνομικών Υ -
παλλήλων Πέλλας με την
πρωτοβουλία της να στη-

ρίξει την αστυνομική οικογένεια,
ανακοίνωσε στα μέλη της ότι στο
εξής θα παρέχει 300 ευρώ σε κά-
θε οικογένεια μέλους της, που θα
αποκτά τέκνο, αλλά και για κάθε
επόμενο τέκνο.

Επίσης, ότι «στηρίζει τις συγ-
κεντρώσεις σε διάφορες πόλεις
της Ελλάδας οι οποίες λαμβάνουν
χώρα για την Ελληνικότητα της
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Είμαστε υπέρ των
ειρηνικών συγκεντρώσεων και
αντίθετοι σε ακραίες συμπεριφο-
ρές από όπου και αν προέρχον-
ται. Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ είναι μία και
Ελληνική».

Στηρίζει 
το σωματείο
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ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Σειρά επισκέψεων σε αστυνομικές
υπηρεσίες είχε η Ένωση Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου

προκειμένου να ακούσει τους συναδέλ-
φους για τα προβλήματά τους και να τους
ενημερώσει για τις δικές της ενέργειες.

Ειδικότερα, αντιπροσωπεία του Διοι-
κητικού Συμβουλίου, επισκέφθηκε την
έδρα του Τμήματος Αστυνομικών Επι-
χειρήσεων Ηρακλείου. Όπως τονίζει το
σωματείο, στο πλαίσιο της πρόσφατης
αναδιάρθρωσης των Αστυνομικών Υπη-
ρεσιών, η συγκεκριμένη Υπηρεσία υπέ-
στη σημαντική μείωση στον αριθμό του
αστυνομικού προσωπικού που την στε-
λεχώνει, κάτι που συνέβη και στο Τ.Α.Ε.
Μεσσαράς και σε συνδυασμό με την

ελάχιστη έως καθόλου ενίσχυση των
Αστυνομικών Τμημάτων της ενδοχώρας
του Νομού Ηρακλείου, είχε ως επακό-
λουθο την μείωση των εποχούμενων
περιπολιών στο ελάχιστο και την αύξηση
της μικροεγκληματικότητας των περιο-
χών αυτών.

Το σημαντικότερο πρόβλημα που αν-
τιμετωπίζει η συγκεκριμένη Υπηρεσία εί-
ναι η έλλειψη σε υλικοτεχνική υποδομή
και ειδικότερα η μη επαρκής συντήρηση
των υπηρεσιακών οχημάτων (ελαστικά
- μηχανικά) με αποτέλεσμα να καλούν-
ται αρκετές φορές οι συνάδελφοι να
εκτελέσουν υπηρεσία με ακατάλληλα
προς κυκλοφορία οχήματα με τους κιν-
δύνους που εγκυμονεί κάτι τέτοιο τόσο

για τους ίδιους όσο και για τους υπό-
λοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.
Επίσης, για την ιδιαίτερη αυτή Υπηρεσία
όσον αφορά το επιχειρησιακό κομμάτι,
για πολλά χρόνια δεν έχει γίνει μέριμνα
ώστε να τους χορηγηθούν νέες υπηρε-
σιακές στολές, με αποτέλεσμα οι ίδιοι οι
αστυνομικοί να εξασφαλίζουν γι’ αυτό
από το υστέρημά τους αν και οι κρατή-
σεις στην μισθοδοσία για τον σκοπό
αυτό συνεχίζονται κανονικά.

Να σημειώσουμε ότι αντιπροσωπία
του Διοικητικού Συμβουλίου είχε συνάν-
τηση με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυν-
τή Περιφέρειας Κρήτης Υποστράτηγο κ.
Κων/νο ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ, όπου έγινε ιδι-
αίτερη μνεία του αιτήματος των συνα-

δέλφων για την ενίσχυση των τουριστι-
κών περιοχών (Α.Τ. Αερολιμένα, Α.Τ.
Χερσονήσου) ενόψει της θερινής περιό-
δου. Τονίστηκε η απόλυτη ανάγκη της
συνεργασίας όλων των αστυνομικών
Υπηρεσιών για την επίτευξη του κοινού
σκοπού καθώς επίσης ότι πρέπει να
σταματήσει επιτέλους η κατασπατάληση
αστυνομικών δυνάμεων (μέτρα τάξης,
γήπεδα κ.λπ.) και να επικεντρωθούμε
στην καταπολέμηση του εγκλήματος.

Σχετικά με τις επικείμενες τοποθετή-
σεις των συναδέλφων που μετατίθενται
στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου,
ζητήσαμε από τον κ. Γενικό το αυτονόη-
το, να τοποθετηθούν σε Υπηρεσίες που
έχουν πραγματική ανάγκη από αστυνο-

μικό προσωπικό και μία απλή ματιά στις
κενές οργανικές θέσεις κάθε Υπηρεσίας
είναι αρκετή. Επίσης, επισημάνθηκε το
πρόβλημα της έλλειψης υλικοτεχνικής
υποδομής, αναλώσιμων υλικών και η
έλλειψη σε υπηρεσιακά οχήματα.

Τέλος, η Ένωση, κατόπιν ομόφωνης
κοινής απόφασης των φορέων και συν-
δικαλιστικών ενώσεων του Ν. Ηρακλεί-
ου, κάλεσε τα μέλη της να συμμετά-
σχουν στην κινητοποίηση- συναυλία
διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε
έξω από το κτήριο της Εφορίας Ηρακλεί-
ου, ενώνοντας την φωνή τους με τους
υπόλοιπους εκπροσώπους της τοπικής
κοινωνίας, ενάντια στα μέτρα φτωχοποί-
ησης που προωθεί η κυβέρνηση.

Καταγγελίες για τις παρενέργειες της αναδιάρθρωσης

ΣΕΡΡΕΣ

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πραγμα-
τοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέ-
λευση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλή-

λων Νομού Σερρών, όπου τις εργασίες τίμησαν με
την παρουσία τους και χαιρέτησαν ο Α΄ Αντιπρό-
εδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Πρόεδρος της Ε.Α.Υ. Λά-
ρισας κ. ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ Αθανάσιος, ο Πρόεδρος του
Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος και
ο εκπρόσωπος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στο ίδρυμα ΕΞΟΧΕΣ
της ΕΛ.ΑΣ. κ. ΜΙΤΣΙΚΟΣ Λάμπρος.

Οι συνάδελφοι ενημέρωσαν το Σώμα της συνέ-
λευσης για φλέγοντα ζητήματα του Κλάδου μας,
ενώ ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ.
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ Χαράλαμπος μίλησε στους συ-
ναδέλφους για εργασιακά, ασφαλιστικά, οικονο-

μικά-μισθολογικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα του
Κλάδου, καθώς και για την τύχη των εκκρεμούντων
δικαστικών διεκδικήσεων του συνδικαλιστικού μας
κινήματος.

Το μήνυμα της Γενικής Συνέλευσης δόθηκε από
τον Πρόεδρο της Ε.Α.Υ. Σερρών κ. Ιωάννη ΒΑΚΙΡ-
ΤΖΗ, ο οποίος στην εναρκτήρια ομιλία του μεταξύ
άλλων τόνισε ιδιαίτερα ότι «η Σύμπνοια, η Σύμ-
πλευση, η Ομόνοια, η Συμμετοχή και η Συνεργασία
αποτελούν απαραίτητα συστατικά για την διασφά-
λιση της Ενότητας και κατ’ επέκταση της Επιτυχίας
του Συνδικαλιστικού μας Κινήματος όσον αφορά
τη διαφύλαξη των κεκτημένων δικαιωμάτων των
εργαζομένων στην ΕΛ.ΑΣ. και συνιστούν τον πυ-
λώνα της υποδομής για την κατάκτηση νέων στό-

χων και την υλοποίηση τόσο χρονιζόντων όσο και
νέων αιτημάτων. Διεμήνυσε επίσης ότι ο καθαρός
συνδικαλιστικός λόγος εκπορεύεται από τα Πρω-
τοβάθμια Σωματεία και την Π.Ο.ΑΣ.Υ. από όπου και
ασκείται έγκυρα και επίσημα ο Συνδικαλισμός. Πα-
ρότρυνε την αποφυγή κακοπροαίρετης κριτικής και
στείρου λόγου μέσω αναρτήσεων σε ιστοσελίδες
και facebook που τις περισσότερες φορές παρα-
πληροφορούν τους συναδέλφους και κατά κανόνα
επιδιώκουν την πόλωση και την αυτοπροβολή. Συ-
νεπεία όλων των προλεγόντων πρότεινε την κάθο-
δο στις προσεχείς εκλογές της Ένωσης Αστυνομι-
κών Υπαλλήλων Σερρών με Ενιαίο Ψηφοδέλτιο,
πάγιο και αγωνιώδες αίτημα της πλειονότητας της
βάσης των μελών της Ένωσης».

Τιμήθηκαν και βραβεύθηκαν συνάδελφοι συν-
ταξιοδοτηθέντες το έτος 2017, παιδιά συναδέλφων
της Δ.Α. Σερρών που πέτυχαν την εισαγωγή τους
στα Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. Αστυνομικές και Στρατιωτικές
Σχολές της Χώρας κατά το ίδιο έτος, παιδιά συνα-
δέλφων για εξαιρετικές επιδόσεις τους στον αθλη-
τισμό, εν ενεργεία συνάδελφοι για εξαίρετες πρά-
ξεις τους τόσο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους όσο και εκτός διατεταγμένης υπηρεσίας και
πολίτες φίλοι της ΕΛ.ΑΣ. ως μεγάλοι χορηγοί - δω-
ρητές σε υπηρεσίες της Δ.Α. Σερρών μέσω του Σω-
ματείου.

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης έλαβαν τέ-
λος με την ομόφωνη έγκριση του προτεινόμενου
Ψηφίσματος του Δ.Σ. της Ένωσης προς το Σώμα.

Ενωτικά μηνύματα στη Γενική Συνέλευση

ΗΜΑΘΙΑ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ημαθίας
συναντήθηκε με τον Διευθυντή της Διεύθυν-

σης Αστυνομίας Ημαθίας Α/Δ΄ κ. Σιμούλη Χρήστο
καθώς και τους Δημάρχους Βέροιας κ. Βοργιαζίδη
Κωνσταντίνο, Νάουσας κ. Κουτσογιάννη Νικόλαο
και Αλεξάνδρειας κ. Γκυρίνη Παναγιώτη και με τον
Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας κ. Καλαϊτζίδη Κων-
σταντίνο, στο πλαίσιο των εθιμοτυπικών του επι-
σκέψεων. 

Ειδικότερα, κατά τη συνάντηση των εκπροσώ-
πων της Ένωσης με τον Αστυνομικό Διευθυντή
Ημαθίας έγινε εκτενής αναφορά για τα προβλήματα
που απασχολούν το αστυνομικό προσωπικό του
Νομού καταδεικνύοντας έμφαση στο θέμα της λει-

ψανδρίας και υποστελέχωσης των αστυνομικών
υπηρεσιών καθώς και για την έλλειψη υλικοτεχνι-
κού εξοπλισμού και οχημάτων.

Από την πλευρά του ο Διευθυντής κ. Σιμούλης
Χρήστος, όπως ανακοίνωσε το σωματείο, δεσμεύτηκε
για μία αγαστή συνεργασία του ιδίου με την Ένωση
μας, προκειμένου να επιλυθούν όσον τον δυνατόν
περισσότερες παθογένειες του παρελθόντος.

Να σημειωθεί ότι η Ένωση, εκπροσωπούμενη
από τον πρόεδρο κ. Μούρτη Απόστολο και τον
Αντιπρόεδρο κ. Τσιλώνη Νικόλαο, επισκέφτηκε τις
εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης και
Επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδος προκειμένου να
συζητηθούν με τον Διοικητή της Σχολής Αστυνομι-
κό Διευθυντή κ. Κούγκα Διονύσιο θέματα αμοι-

βαίου ενδιαφέροντος. Παρών στην συνάντηση
ήταν και ο αντιπρόσωπος της ΕΑΥΝΗ στην
Π.Ο.ΑΣ.Υ, κ. Χριστοδουλίδης Γεώργιος. «Με δε-
δομένη την άποψη όλων μας πως οι εγκαταστάσεις
της Σχολής αποτελούν ένα μοναδικό στολίδι της
Αστυνομίας στο νομό μας, συζητήθηκαν θέματα
εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης του Αστυνομικού
προσωπικού του Νομού μας και όχι μόνο. Αφού
επισφραγίστηκε για μια ακόμη φορά η αγαστή συ-
νεργασία των δύο πλευρών στα θέματα εκπαίδευ-
σης, δεσμευτήκαμε αμφότεροι για περαιτέρω συ-
νεργασία στο εγγύς μέλλον, δημιουργώντας ημε-
ρίδες εκπαίδευσης των μελών μας με πρωτοβουλία
της ένωσης μας στις άρτιες εγκαταστάσεις της
σχολής. 

Κατά την επίσκεψη μας, συναντήσαμε και την
Ταξίαρχο κα. Κορκοντζέλου Αθανασία, Διευθυντή
της Αστυνομικής Ακαδημίας του Αρχηγείου της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας, η οποία μας διαβεβαίωσε πως
θα εργαστεί έτσι ώστε η Σ.ΜΕ.Β.Ε. να συνεχίσει να
θεωρείται η καλύτερη Αστυνομική Σχολή της χώρας
από άποψη εγκαταστάσεων και μια από τις καλύ-
τερες όσο αφορά την ποιότητα Μετεκπαίδευσης
των στελεχών της Ελληνικής αστυνομίας. 

Η Ένωσή μας, εκφράζοντας το πάγιο αίτημα του
συνδικαλιστικού κινήματος για τον εκσυγχρονισμό
της εκπαίδευσης του Αστυνομικού προσωπικού,
οφείλει να ευχαριστήσει το προσωπικό και τον Δι-
οικητή της σχολής οι οποίοι με πενιχρά εφόδια και
μέσα επιτυγχάνουν το έργο τους».

Οι εγκαταστάσεις της Σχολής, μοναδικό στολίδι της Αστυνομίας

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΗΥπεύθυνη Γραμματείας Γυναικών της Ένωσης Αστυνομι-
κών Υπαλλήλων Κυκλάδων κα Μπούλιαρη Αθανασία,
συμμετείχε ως ομιλήτρια στο 10ο Πανκυκλαδικό Συνέδριο

Γυναικών Κυκλάδων μετά από πρόσκληση της Ομοσπονδίας Συλ-
λόγων Γυναικών «Οι Κόρες Των Κυκλάδων», με θέμα «Οι Κυκλα-
δίτισσες της δημιουργίας και της προσφοράς λένε ΟΧΙ στη βία κα-
τά των γυναικών», που πραγματοποιήθηκε στη νήσο Σέριφο.

Το θέμα το οποίο παρουσίασε η εκπρόσωπος της Ένωσης ήταν

«Η βία κατά των γυναικών στις Κυκλάδες και ο ρόλος της Αστυ-
νομίας». Η ομιλήτρια αναφέρθηκε, ειδικά, στη βία κατά των γυ-
ναικών στις Κυκλάδες, επειδή, στόχος της ήταν να ευαισθητοποι-
ήσει το ακροατήριο και να δείξει ότι η βία δεν είναι ένα σπάνιο
φαινόμενο, το οποίο λαμβάνει χώρα κάπου στον κόσμο, κάπου
στην Ευρώπη ή στην Ελλάδα, αλλά είναι, αναμφίβολα, και τοπικό
φαινόμενο, το οποίο αφορά όλους τους πολίτες. Μάλιστα, όπως,
ανέφερε και η ίδια στην ομιλία της: «Η βία κατά των γυναικών είτε

αυτή είναι σωματική είτε ψυχολογική είτε σεξουαλική και οικονο-
μική, συνιστά σε κάθε περίπτωση παραβίαση των θεμελιωδών δι-
καιωμάτων του ανθρώπου. Η προστασία της γυναίκας από τέτοιου
είδους συμπεριφορές αποτελεί πρώτιστο μέλημα της Αστυνομίας
και όλων των θεσμών της Πολιτείας. Θα πρέπει επιτέλους να σπά-
σει το ταμπού ότι βία είναι η σωματική κάκωση. Η γυναίκα, που
έχει υποστεί βία, αναγνωρίζεται από τα μάτια και όχι από τους μώ-
λωπες. Ο τρόμος είναι ζωγραφισμένος στο πρόσωπό της».

Λένε ΟΧΙ στη βία κατά των γυναικών 
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ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τη συμπαράσταση των βουλευτών του Νομού
Ιωαννίνων, ζήτησε με επιστολή της η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ιωαννί-

νων, καταγράφοντας τα χρόνια προβλήματα και την
ελλειμματική δύναμη των αστυνομικών Υπηρεσιών,
ενώ αναφέρεται και «στην μεροληπτική συμπερι-
φορά εις βάρος των συναδέλφων μας και εις βάρος
της ασφάλειας των πολιτών του Νομού μας». 

Όπως εξηγεί, «με τον νόμο 4249/2014 τεχνη-
έντως εξαλείφτηκαν τα οργανικά κενά που υπήρχαν
καθώς καταργήθηκαν πανελλαδικά 6.700 κενές
οργανικές θέσεις Αστυφυλάκων, εξέλιξη δυσμενής
για το δημόσιο συμφέρον και την ασφάλεια του πο-
λίτη. Το τελευταίο όμως διάστημα, κυρίως μετά και

από την πρόσφατη αναδιάρθρωση των υπηρεσιών
της Ελληνικής Αστυνομίας με την οποία οι νεοϊδρυ-
θείσες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαν-
νίνων στελεχώθηκαν από το ήδη υπάρχον προσω-
πικό, η κατάσταση δυσκολεύει ακόμη περισσότερο. 

Αρκετές είναι οι Υπηρεσίες οι οποίες κυριολεκτι-
κά λειτουργούν με προσωπικό «ασφαλείας», αφού
σε πολλές περιπτώσεις υπολείπονται των απαραί-
τητων, για την εύρυθμη λειτουργία τους, οργανι-
κών θέσεων. Η «αφαίμαξη» αυτή σε προσωπικό,
δυσχεραίνει τις συνθήκες εργασίας των συναδέλ-
φων, ενώ καθιστά ευάλωτη και μη επαρκή την
αστυνόμευση στο Νομό Ιωαννίνων. Και μπορεί κά-
ποιοι να διατείνονται πως στο Νομό μας υπηρετούν

αρκετοί αστυνομικοί, όμως εκούσια ή ακούσια
αποφεύγουν να αναφέρουν πως πρόκειται για έναν
από τους μεγαλύτερους Νομούς της Ελλάδας». Και
αφού αναλύει την θέση της αυτή, τονίζει ότι «δρο-
μολογείται η αφαίρεση άλλων 20 οργανικών θέ-
σεων από την Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωαννίνων.
Κι αυτό βάσει μιας καθ’ όλα αιφνιδιαστικής από-
φασης με σκοπό την στελέχωση του νέου τμήματος
Τροχαίας αυτοκινητοδρόμων Ιόνιας οδού η οποία
θα εδρεύει σε όμορο Νομό.

Όλοι μας γνωρίζουμε πως ο σύγχρονος αυτός
αυτοκινητόδρομος ο οποίος ξεκινά από το Αντίρριο
και καταλήγει στα Ιωάννινα όπου και τέμνεται με
την Εγνατία οδό, ως και την οριστική σύνδεσή του

με την γείτονα χώρα στην Κακαβιά δεν διέρχεται
από έναν και μόνο Νομό. Θεωρούμε αδιανόητο
λοιπόν κάποιοι να παίζουν παιχνίδια πίσω από την
πλάτη μας, κυριολεκτικά «διαλύοντας» μια ολόκλη-
ρη Διεύθυνση Αστυνομίας και μάλιστα με αυτόν τον
άκομψο και προκλητικό τρόπο». 

Το σωματείο ζητά την παρέμβασή τους για ανά-
κληση του συγκεκριμένου σχεδίου, καθώς και την
ενίσχυση της Δ.Α Ιωαννίνων με Αστυνομικό προ-
σωπικό που υπηρετεί αρκετά έτη μακράν του τόπου
συμφερόντων του, με παράλληλη αύξηση των ορ-
γανικών θέσεων. Τέλος, το σωματείο συναντήθηκε
και με αντιπροσωπεία του ΚΚΕ περιοχής Ηπείρου,
Κέρκυρας και Λευκάδας.

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Την ετήσια Γενική Συνέλευσή της
πραγματοποίησε η Ένωση Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων Κεφαλο-

νιάς και Ιθάκης, αναδεικνύοντας τα
προβλήματα των μελών της.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: Έλ-
λειψη αστυνομικών υπαλλήλων, ερημο-
ποίηση των υπηρεσιών, αποδεδειγμένα
και κατ’ επανάληψη μη ορθή διάθεση
των αστυνομικών δυνάμεων (γήπεδα,
πλειστηριασμοί, περιπολίες άνευ αντι-
κειμένου ιδιαιτέρως την χειμερινή πε-
ρίοδο, κ.λπ. μέτρα), με εμφανή τον χα-
ρακτήρα της υπερβολής χωρίς πραγμα-
τικό και ρεαλιστικό λόγο, συνεχής και
κατ’ επανάληψη παραβίαση των εργα-

σιακών δικαιωμάτων (κυρίως των δι-
πλών νυχτερινών και της συστηματικής
αλλαγής-ανάκλησης των ήδη προγραμ-
ματισμένων ημερησίων αναπαύσεων-
ρεπό τα οποία ανακοινώνονται σε εβδο-
μαδιαία βάση και πολλές φορές ανακα-
λούνται), φθορά με γρήγορους ρυθμούς
του υλικοτεχνικού εξοπλισμού (περιπο-
λικά, φωτοτυπικά, εκτυπωτές), έλλειψη
γραφικής ύλης και μελανιών στους
εκτυπωτές, μεγάλες καταναλώσεις καυ-
σίμων, αρκετές δαπάνες απλήρωτες και
ελάχιστα προς μηδενικά χρηματικά πο-
σά στην παγία.

Κυρίαρχο θέμα συζήτησης και διάρ-
κειας αποτέλεσε για άλλη μία φορά το

μοντέλο της σύγχρονης αστυνόμευσης
που εφαρμόζεται, το οποίο έχει να κάνει
με την γενικότερη και την παραπάνω πο-
λιτική του υπουργείου προστασίας του
πολίτη το οποίο πλέον χαρακτηρίζεται από
την ποσότητα και όχι την ποιότητα, με την
υποχρεωτική συμπλήρωση των αριθμών.

Υπέρογκες οι υπηρεσιακές ανάγκες
που δεν δύνανται να καλυφθούν. Εν-
δεικτικά αναφέρονται τα δεκαέξι (16)
συνεργεία αστυνομικών ελέγχων κάθε
μήνα (στατιστικά ένα ανά δεύτερη ημέ-
ρα). Πολλά πάρεργα όπως η μεταφορά
ψυχασθενών με αστυνομικά οχήματα
και όχι ασθενοφόρα, υπολειτουργία της
λέσχης κ.ά.

Η Ένωσή μας, όπως ανακοίνωσε, κα-
λείται να αγωνισθεί με κινητοποιήσεις
και με έργα πλέον και όχι με λόγια ή
συζητήσεις χωρίς αποτέλεσμα και θα το
πράξει, για την επίλυση και την εξομά-
λυνση των προβλημάτων που αναφέρ-
θηκαν και συζητήθηκαν τα οποία γνω-
ρίζει πολύ καλά η αστυνομική ηγεσία σε
τοπικό και μη τοπικό επίπεδο, με μονα-
δικό γνώμονα τον αστυνομικό υπάλλη-
λο και θα δικαιώματά του».

Τέλος, το σωματείο με ανακοίνωσή
του κατήγγειλε τις συνθήκες υγιεινής
στον Α.Σ. Φισκάρδου, καθώς και την
υποβάθμιση της λέσχης που λειτουργεί
στη Διεύθυνση Αστυνομίας.

Ζητούμενο η σύγχρονη αστυνόμευση

Με επεισόδια και ένταση σημαδεύτηκε το
συλλαλητήριο στο Πισοδέρι Φλώρινας
που έγινε ενόψει της σύναψης συμ-

φωνίας για το ονοματολογικό των Σκοπίων.
Όπως επισημαίνει η Ένωση Αστυνομικών

Υπαλλήλων Νομού Καστοριάς, «με αφορμή τα
παραπάνω θλιβερά γεγονότα και τους τραυμα-
τισμούς που προκλήθηκαν μεταξύ των οποίων
συγκαταλέγονται τουλάχιστον έξι (6) Αστυνομι-
κοί (οι οποίοι διακομίστηκαν στο Γ.Ν.Ν. Καστο-
ριάς), η Ένωσή μας εκφράζει την πάγια θέση της
καταδικάζοντας κάθε μορφής βίας και έκνομων
ενεργειών. Είναι απογοητευτικό, όταν ο οργή και
η αγανάκτηση ενάντια σε κάθε είδους πολιτική

απόφαση εκφράζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο
ενάντια στο πρόσωπο των Αστυνομικών. Οι
Αστυνομικοί είναι άνθρωποι, έχουν οικογένειες
και δεν αποτελούν σάκους του μποξ ή απορρο-
φητήρες της λαϊκής δυσαρέσκειας. Η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Καστοριάς εκφράζει
προσωπικά τα θερμά της συγχαρητήρια σε όλους
τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες που
συνέβαλαν στα επιχειρησιακά σχέδια για την
ομαλή διεξαγωγή του συλλαλητηρίου, εύχεται σε
όλους τους τραυματισμένους συναδέλφους κα-
λή και ταχεία ανάρρωση και θέτει το νομικό της
σύμβουλο στη διάθεσή τους για οποιαδήποτε
απόφαση τυχόν διεκδίκησης αστικής ευθύνης».

Στηρίζουμε τους τραυματισμένους
συναδέλφους Τους τραυματισμούς συναδέλφων καταγ-

γέλλει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Χανίων με αφορμή το συλλαλητήριο

που έγινε στα Χανιά για το «μακεδονικό».
Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της, “Ελλάδα

2018… Πραγματοποιείται πορεία στο κέντρο της
πόλης των Χανίων για εθνικούς λόγους… ή μή-
πως δεν είναι εθνικός λόγος η εκχώρηση του
ονόματος της Μακεδονίας; Σε τέτοια συγκέν-
τρωση λοιπόν πραγματοποιούνται επεισόδια…
το διαίρει και βασίλευε καλά κρατεί… Στα επει-
σόδια που σημειώθηκαν, στην πλατεία Αγοράς,
τραυματίζονται δύο συνάδελφοί μας, δύο συνά-
δελφοι άρτια εκπαιδευμένοι σε τέτοιες καταστά-
σεις, η υπομονή των οποίων απέτρεψε τα χει-
ρότερα… μέχρι πότε όμως;

Μέχρι πότε η Αστυνομία θα «υποχωρεί» και
θα βρίσκεται σε κατάσταση «ομηρίας»; Αθήνα -
Θεσσαλονίκη - Χανιά μέσα σε μία εβδομάδα γί-
νονται τρεις δολοφονικές επιθέσεις κατά συνα-
δέλφων… θα πρέπει να θρηνήσουμε θύματα;
Μέχρι πότε η Πολιτεία θα κωφεύει και θα παρα-
κολουθεί ως απλός θεατής; Τι πρέπει να γίνει
για να καταλάβει ότι το επάγγελμά μας είναι επι-
κίνδυνο;

Θα είμαστε εδώ για να επισημαίνουμε πριν και
όχι μετά Χριστόν προφήτες… Και ας μην είμαστε
αρεστοί… Άλλωστε δεν είμαστε επαγγελματίες
συνδικαλιστές αλλά επαγγελματίες Αστυνομικοί!
Οι συνάδελφοι μας εξουσιοδότησαν γι’ αυτό το
λόγο! Ο καθένας πλέον ας αναλογιστεί τις ευ-
θύνες του…”

Θα πρέπει να θρηνήσουμε θύματα;

Δώστε τέλος στην υποβάθμιση των Αστυνομικών Υπηρεσιών 

Αντιπροσωπία του Δ.Σ. της Ένω-
σης Αστυνομικών Υπαλλήλων
N. Πιερίας, συναντήθηκε με τους

Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας, κ. Τζα-
μακλή Χαρίλαο, κα Σκούφα Ελισάβετ
και κο Καστόρη Αστέριο και συζήτησαν
ζητήματα που αφορούν τους Αστυνομι-
κούς της Δ/νσης Αστυνομίας Πιερίας.

Όπως ανακοίνωσε το σωματείο, «από
πλευρά μας ζητήθηκε η άμεση ενίσχυση

με αποσπάσεις αστυνομικού προσωπι-
κού κατά την θερινή περίοδο για την
κάλυψη των ήδη αυξημένων αναγκών
του Α.Τ. Δίου Ολύμπου. Επίσης η ενί-
σχυση με προσωπικό της Δ/νσης Αστυ-
νομίας Πιερίας κατά τις τακτικές και
έκτακτες μεταθέσεις, μιας και τα προ-
ηγούμενα δύο έτη δεν μετατέθηκαν συ-
νάδελφοι προς την Πιερία.

Ζητήθηκε ο εφοδιασμός των Υπηρε-

σιών μας με νέα υλικοτεχνικά μέσα
(κράνη και υλικά για την διμοιρία υπο-
στήριξης, κράνη και στολές για την
ομάδα ΔΙ.ΑΣ., αλεξίσφαιρα), καθώς και
με νέα οχήματα (έγχρωμα και συμβατικά
επιβατικά αυτοκίνητα, καθώς και μοτο-
συκλέτες).

Τέθηκε το ζήτημα της αντικατάστασης
της υπάρχουσας σκοπιάς της Δ/νης
Αστυνομίας Πιερίας με σύγχρονη αλε-

ξίσφαιρη, που θα καλύπτει τις προδια-
γραφές ασφαλείας για την καλύτερή
δυνατή προστασία των συναδέλφων
μας που εκτελούν καθήκοντα σκοπού.

Οι κ.κ. Βουλευτές άκουσαν τους
προβληματισμούς μας, δηλώνοντας πως
θα κάνουν τις απαραίτητες παρεμβά-
σεις, όπου απαιτηθεί, για την επίλυση
των προβλημάτων μας και την ικανο-
ποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας».

Ζητείται παρέμβαση των κυβερνητικών βουλευτών
ΠΙΕΡΙΑ

ΛΕΥΚΑΔΑ

Διαμαρτυρία
για τις

αποσπάσεις 

Τον Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών κ. Νικόλαο
Τόσκα ενημέρωσε η Ομο-

σπονδία με αφορμή τις καταγγε-
λίες της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Λευκάδας για τις
αποσπάσεις του αστυνομικού
προσωπικού.

«Σας επισημαίνουμε ότι, η ορ-
θολογική διαχείριση και διάθεση
των αστυνομικών δυνάμεων θα
πρέπει να θεωρείται ως άμεσης
προτεραιότητας, βασιζόμενες στις
πραγματικές ανάγκες ενίσχυσης
των αστυνομικών υπηρεσιών, με
βασικό κριτήριο την ποιοτική ενί-
σχυσή τους και όχι την ποσοτική,
για λόγους επικοινωνιακής και
μόνο προβολής. Το νησί της Λευ-
κάδας, ως τόπος υψηλού τουρι-
στικού προορισμού επιβάλλεται
να ενισχύεται με έμψυχο δυναμι-
κό και όχι να απομειώνεται η δύ-
ναμή του, για λόγους εύρυθμης
λειτουργίας και ουσιαστικής α -
στυνόμευσης σε αυτό» τονίζεται
στο έγγραφο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
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Κοινωνικό πρόβλημα η εγκληματικότητα

Του 
Γρηγόρη 

Γερακαράκου
Προέδρου 

της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Εχει εδραιωθεί η αίσθηση ότι την
ανασφάλεια των πολιτών την προ-
καλεί η εγκληματικότητα λόγω

απουσίας ή ανεπάρκειας της αστυνομίας.
Το αίσθημα ανασφάλειας όμως είναι
αποτέλεσμα περισσότερων παραγόντων
και αυξομειώνεται ανάλογα. 
Παραδείγματος χάρη:
- Αν υπάρχει πολιτική βούληση για την

αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, αν
διαθέτει η αστυνομία σαφείς εντολές
και έχει τα απαιτούμενα μέσα.

- Αν είναι αποτελεσματική η δικαιοσύνη
και το σωφρονιστικό σύστημα.

- Αν παρουσιάζεται αντικειμενικά το πρό-
βλημα από τα ΜΜΕ και δεν αποτελεί
πεδίο κιτρινισμού ή και μικροκομματι-

κών σκοπιμοτήτων κ.λπ.
Σε κάθε περίπτωση η εγκληματικότητα

είναι κοινωνικό πρόβλημα και δεν μπορεί
να αντιμετωπιστεί μόνο δια της αστυνο-
μίας. Η κοινωνική πολιτική της κυβέρνη-
σης, το μέγεθος της ανεργίας, το εκπαι-
δευτικό σύστημα, η λειτουργία της οικο-
γένειας, το επίπεδο κοινωνικού ελέγχου
παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο σε μια
αντεγκληματική πολιτική.

Ως εκπρόσωπος των αστυνομικών,
οφείλω να αναδεικνύω το πρόβλημα στη
σωστή του διάσταση και να προστατεύω
τους συναδέλφους μου από την όποια
άδικη κριτική κυρίως όμως από τις άδικες
επιθέσεις που δέχονται στον καθημερινό
πόλεμο με το έγκλημα και την ανομία, όχι

φραστικά, αλλά με πραγματικά δολοφο-
νικά μέσα – όπλα, μολότοφ κ.λπ.

Η Ομοσπονδία μας, συναισθανόμενη
τη βαριά ευθύνη που απορρέει από το
ρόλο της, έχει ζητήσει από την κυβέρνη-
ση -και τη σημερινή και τις προηγούμε-
νες- να βάλουν ψηλά στην ατζέντα τους
το θέμα της ασφάλειας και της αστυνό-
μευσης. Δεν χωρούν μικροπολιτικές σε
αυτά τα θέματα. Δεν μπορούν να μιλούν
για ανάπτυξη με τόση εγκληματικότητα
και ανομία στη χώρα. Να φοβούνται οι
πολίτες, να φοβούνται και οι αστυνομι-
κοί!

Αυτές τις μέρες, αναδεικνύουμε το
φαινόμενο της βίας των γηπέδων και της
βίας που στρέφεται κατά των αστυνομι-

κών σε διάφορες μορφές διαμαρτυριών.
Καλέσαμε τους αρμόδιους υπουργούς, τα
πολιτικά κόμματα, την ηγεσία της αστυ-
νομίας, εκπροσώπους της τοπικής αυτο-
διοίκησης, να μας πουν τις προτάσεις
τους και κυρίως να καταλήξουν σε συγ-
κεκριμένα μέτρα.

Ξέρουμε ότι οι κοινωνικές ανισότητες
και τα προβλήματα της σύγχρονης κοι-
νωνίας, προκαλούν εγκληματικότητα και
ανομία, αλλά δεν μπορούμε να τα επικα-
λούμαστε επ’ αόριστον.

Η οργανωμένη πολιτεία πρέπει να στα-
ματήσει να στρουθοκαμηλίζει ή να ανα-
ζητά αποδιοπομπαίους τράγους και εξι-
λαστήρια θύματα για να καλύψει τις ευ-
θύνες της.

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. και ο «δωδέκατος παίκτης»

Του 
Σταύρου 
Φέτκου

Γραμματέα Δημοσίων 
& Διεθνών Σχέσεων

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Δεν
ξέρω αν έχετε προσέξει ότι πριν με-
ρικές ημέρες η Ομοσπονδία μας

έφερε εις πέρας δυο σημαντικές πρωτο-
βουλίες που αποσκοπούσαν στην ανάδει-
ξη δυο πολύ σοβαρών θεμάτων. Το ένα
ήταν οι κλιμακούμενες βομβιστικές επι-
θέσεις κατά διμοιριών με αποκορύφωμα
αυτή έξω το κτίριο του Φυσικού του ΑΠΘ,
επί της οδού Αγίου Δημητρίου, στη Θεσ-
σαλονίκη και το άλλο ήταν το χρόνιο
πρόβλημα της βίας που έχει ως σημείο
αναφοράς τα γήπεδα και διάφορες αθλη-
τικές διοργανώσεις σε όλη τη χώρα.

Για τις επιθέσεις με βόμβες μολότοφ έγι-
νε σύσκεψη στα γραφεία της Ομοσπονδίας
στην οποία πήραν μέρος οι εκπρόσωποι
της Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας και
των πολιτικών κομμάτων, ενώ η βία στα
γήπεδα ήταν το αντικείμενο Ημερίδας που
διοργανώθηκε από τις Ενώσεις Αθηνών,
Β/Α Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά
υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας. Για τις
λεπτομέρειες και το τι ειπώθηκε συγκεκρι-
μένα, μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά σε
άλλες σελίδες της Νέας Αστυνομίας.

Εκείνο που θέλω εγώ να επισημάνω εί-
ναι ότι και μόνο η διοργάνωση αυτών των
συζητήσεων αποτελεί προστιθέμενη αξία
στο συνδικαλιστικό μας καθημερινό αγώ-
να. Ανεξάρτητα από τα όποια αποτελέ-
σματα, -κι εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα
έρθουν και αυτά- θέλω να τονίσω ότι για
πολλούς από μας, καλός συνδικαλιστικός
αγώνας θεωρείται μόνο η ανοικτή συγ-
κέντρωση διαμαρτυρίας, η καταγγελία
των κακώς κειμένων ή κάποια εντυπω-
σιακή κίνηση από την οποία μάλιστα πολ-
λοί αναμένουν άμεσα και απτά αποτελέ-
σματα. Είναι η γνωστή πρακτική των συν-
δικάτων που αρέσκονται στην «επανα-
στατική γυμναστική» νομίζοντας ότι το
χρέος τους εξαντλείται εκεί.

Τα συσσωρευμένα προβλήματα όμως
στον τομέα της δημόσιας τάξης στη χώρα
μας, πιστεύω ότι δεν αντιμετωπίζονται μό-
νο με αυτόν τον τρόπο. 

Χρειαζόμαστε το διάλογο με τα πολιτικά
κόμματα και τους επιστημονικούς φορείς

για πολλά θέματα και αιτήματά μας. Από
τις δυο αυτές συζητήσεις φάνηκε καθαρά
ότι υπάρχουν περιθώρια συνεννόησης και
μεταξύ των κομμάτων και μεταξύ κυβέρ-
νησης και κομμάτων, ανεξάρτητα από τις
ιδεολογικές αφετηρίες από τις οποίες ξε-
κινούν για να καταλήξουν κάπου.

Όταν όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να
ληφθούν μέτρα για να θωρακιστεί ο αστυ-
νομικός εφόσον διαπιστώνουμε την ολι-
γωρία των αρμοδίων, φυσικά και πρέπει
να τους καταγγείλουμε με κάθε μέσο και
τρόπο. Τους είδαμε, τους ακούσαμε να
παραδέχονται το δίκιο μας και να δε-
σμεύονται ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η
απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση. Σε
μας απομένει να παρακολουθήσουμε την
εξέλιξη των πραγμάτων και να ζητήσουμε
νέες συνεργασίες όταν και όπου χρειαστεί.

Ο ρόλος της Ομοσπονδίας μας είναι ντε
φάκτο αναγνωρισμένος και όλοι μας εί-
μαστε υπερήφανοι που την υπηρετούμε
για να ασκεί αυτόν τον ρόλο δημιουργικά
και αποτελεσματικά. 

Είναι η εποχή που τα προβλήματα έχουν
υπερωριμάσει και η δρομολόγηση λύσεων
δεν πρέπει να βρει κανέναν απόντα. 

Γι’ αυτό, ως υπεύθυνος Δημοσίων Σχέ-
σεων της Ομοσπονδίας πιστεύω ότι όλοι
μας έχουμε χρέος να συμβάλλουμε στην
πλατιά ενημέρωση των συναδέλφων μας
για τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται σε
κεντρικό και τοπικό επίπεδο. Η σωστή

ενημέρωση είναι ο «δωδέκατος παίχτης»
στον καθημερινό αγώνα της Ομοσπον-
δίας και των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων.

Τα μηνύματα που εκπέμπουμε πρέπει
να φτάνουν δυνατά και καθαρά στους
αποδέκτες τους και σε αυτό το σκέλος κι
εσείς με το ενδιαφέρον σας και την πα-
ραπέρα διακίνηση των πρωτοβουλιών
μας, μπορείτε να συμβάλετε καθοριστικά.



Δυο σημαντικές πρωτοβουλίες χαρακτηρί-
ζουν τη δράση της Ομοσπονδίας μας το

μήνα Ιούνιο. Η ημερίδα για την αθλητική βία και η
σύσκεψη για τις επιθέσεις με βόμβες μολότοφ κατά
των διμοιριών. Όσοι νομίζουν ότι όλα αυτά γίνον-
ται για να γίνονται, θα διαψευστούν. Αυτή τη φορά
θα υπάρξει συνέχεια διότι η αποφασιστικότητα είναι
δεδομένη. Όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν να στρί-
ψουν δια του …αρραβώνος.

Παραμύθι χαρακτήρισε στη Βουλή ο
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ.

Νικόλαος Τόσκας τα περί έλλειψης πολιτικής
βούλησης για την αντιμετώπιση των επιθέσεων
κατά των αστυνομικών και έδωσε στοιχεία για
δικογραφίες και συλλήψεις. Η αλήθεια, ωστόσο,
είναι ότι το φαινόμενο είναι άκρως επικίνδυνο
και όλοι προσβλέπουν στην δραστική του αντι-
μετώπιση, πριν να είναι πολύ αργά.

Ενθαρρυντικές οι τοποθετήσεις των δυο
υπουργών στην ημερίδα για την αθλητική

βία. Τόσο ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
κ. Νικόλαος Τόσκας, όσο και ο Υφυπουργός Αθλη-
τισμού κ. Γιώργος Βασιλειάδης, είπαν ότι θέλουν
την αστυνομία εκτός γηπέδων για να σταματήσει το
μπαλάκι των ευθυνών που καταλήγει πάντα στην
αστυνομία. Αμ’ έπος αμ’ έργον. Με την ομιλία του
εξάλλου, ο πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρης
Γερακαράκος, κατέστησε σαφές ότι αν δεν αποτυ-
πωθεί στο επικείμενο νομοσχέδιο η πολιτική βού-
ληση για τομές, όλα θα μείνουν στον αέρα.

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. κατέδειξε τη σημασία που
δίνει στην απεμπλοκή της αστυνομίας

από την ασφάλεια και την τάξη στο εσωτερικό
των γηπέδων. Αυτό από μόνο του βέβαια δεν
αρκεί. Η λειτουργία των ομάδων, η διαιτησία, η
αθλητική δικαιοσύνη, οι αθλητικές υποδομές, ο
κοινωνικός έλεγχος δεν είναι ξεχωριστά κεφά-
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Ηπρωτοβουλία της Π.Ο.ΑΣ.Υ. να συγκαλέσει στα γραφεία
της ειδική τριμερή σύσκεψη με την Ηγεσία και τα Πολιτικά
Κόμματα είναι σημαντική για δύο πολύ σοβαρούς λόγους.

Πέρα από το γεγονός ότι επιβεβαιώνει το ρόλο της ως συνδικα-
λιστικός φορέας, θέτει προ των ευθυνών τους όλους τους συνο-
μιλητές της αφενός, αφετέρου δε διότι δείχνει το δρόμο της συ-
νεργασίας και της αναζήτησης λύσεων, χωρίς άναρθρες κραυγές
και αλληλοκατηγορίες για το θεαθήναι. 

Η πρωτοβουλία αυτή ήρθε σε συνέχεια της περυσινής αντίστοι-
χης για τις «Ανοιχτές πόλεις» στα Εξάρχεια και η οποία αν δεν
είχε απαγορευτεί, ίσως από τότε να είχε δρομολογήσει εξελίξεις.
Τώρα, με αφορμή τις νέες δολοφονικές επιθέσεις εναντίον δι-
μοιριών των Διευθύνσεων Αστυνομίας στην Αττική και στη Θεσ-
σαλονίκη, αλλά και λόγω των καθημερινών κινδύνων που δια-
τρέχουν ανά την επικράτεια συνάδελφοί μας άλλων Αστυνομικών
Υπηρεσιών, εξαιτίας της απροκάλυπτης ανοχής που απολαμβάνει
διαχρονικά μια συγκεκριμένη μορφή εγκληματικότητας υπό το

πέπλο του «αναρχισμού», η Ομοσπονδία μας επανέρχεται για
πολλοστή φορά απαιτώντας από Κυβέρνηση και Πολιτικά Κόμ-
ματα να πράξουν τα «αυτονόητα»:
1. Να σταματήσουν να παρακολουθούν «από απόσταση ασφα-

λείας» το φαινόμενο αυτό, ανταλλάσσοντας κατηγορίες και, ω
του θαύματος, όταν επέρχεται το μοιραίο, χάριν σκοπιμοτήτων,
να χύνουν όλοι μαζί «κροκοδείλια δάκρυα». 

2. Να συνειδητοποιήσουν ότι η ανοχή στη βία και την ανομία,
υποσκάπτει τα θεμέλια της Δημοκρατίας και άρα τους θεμε-
λιώδεις της θεσμούς, Κυβέρνηση, Πολιτικά Κόμματα, Κρατικές
Υπηρεσίες κ.λπ.

3. Να αναγάγουν το θέμα της ασφάλειας των πολιτών σε μείζον
εθνικό ζήτημα, εντάσσοντας την πολιτική ασφαλείας ψηλά στην
πολιτική ατζέντα των λαμβανόμενων μέτρων για την έξοδο από
την κρίση και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

4. Να θωρακίσουν τον αστυνομικό θεσμό με τις απαραίτητες εγ-
γυήσεις έτσι ώστε απερίσπαστα οι αρμόδιες αστυνομικές υπη-

ρεσίες να καθαρίσουν το τοπίο από τις εστίες βίας και ανομίας,
πριν θρηνήσουμε το επόμενο θύμα, καθόσον η αποθράσυνση
των φορέων της εγκληματικής αυτής συμπεριφοράς, οδηγεί με
μαθηματική ακρίβεια σε τραγωδίες.
Αυτά τα λίγα «αυτονόητα», -υπάρχουν φυσικά και πολλά άλ-

λα- για να λάβουν σάρκα και οστά, προϋποθέτουν την ύπαρξη
πολιτικής βούλησης, χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις.

Μοναδική πλέον διέξοδος από αυτό το φαύλο κύκλο της βίας
και της χρόνιας μοιρολατρικής του αντιμετώπισης, αποτελεί η δια-
χρονική πρόταση της Ομοσπονδίας μας για σύσταση Διακομμα-
τικής Επιτροπής, με μοναδικό αντικείμενο τη χάραξη μιας πολιτι-
κής που θα δώσει το πράσινο φως στην Ελληνική Αστυνομία για
να απαντήσει, χωρίς αντιδράσεις, στις επικίνδυνες για τη Δημο-
κρατία την ίδια, προκλήσεις μιας δράκας ετερόκλητων εγκλημα-
τικών στοιχείων, που το μόνο που τους διατηρεί στη δημοσιότητα,
είναι ο προκλητικός φόβος ορισμένων να τους αντιμετωπίσουν
ως τέτοιους και μόνο ως τέτοιους.

( )

ΑΤ-ΑΞΙΕΣ

Διάλογος για την αστυνομία χωρίς ιδεοληψίες

είπαν &
έγραψανεκΚΕΝΤΡΙκός

Όσον αφορά το κατά πόσο 
η Αστυνομία μπορεί να κάνει 
τη δουλειά της και αν έχει 
το ελευθέρας να το κάνει ή 
αν τις βάζετε προσχώματα, 
σας παραπέμπω στις δημόσιες
δηλώσεις των συνδικαλιστικών
οργάνων της Αστυνομίας, 
κύριε Υπουργέ. Προφανώς, 
δεν σας αγγίζουν εσάς οι
διαμαρτυρίες των κατοίκων.

Μάξιμος Χαρακόπουλος
Αναπληρωτής Τομεάρχης Εσωτερικών
της Νέας Δημοκρατίας

«Κάποιοι μην κάνουν πως δεν
ξέρουν πότε δημιουργήθηκαν 
τα προβλήματα στα Εξάρχεια.
Κάποιοι που δεν έκαναν τίποτα 
για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων του κέντρου 
της Αθήνας, μην ζητούν τώρα 
και τα ρέστα».

Νίκος Τόσκας
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών

απεμπλοκή αβίαστα

λαια, αλλά αποτελούν αλληλένδετα κομμάτια
του ίδιου πάζλ που όταν παρουσιάζει κενά,
δείχνει την ασχήμια του, όσο καλό και όμορφο
κι αν είναι το σχεδίασμά του.

Διαβάζω: «Στην αποπληρωμή του στεγα-
στικού δανείου πρώτης κατοικίας ενός

αστυνομικού, που υπάγεται στην κατηγορία του
“θύματος εγκλήματος βίας” προχώρησε το
υπουργείο Οικονομικών, με κοινή απόφαση του
αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, Νίκου Τό-
σκα και του υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη
Τσακαλώτου. Ο ανθυπαστυνόμος υπέρ του οποί-
ου έγινε η αποπληρωμή έχει τιμηθεί με μετάλλιο,
καθώς επενέβη σε συμπλοκή μεταξύ ιδιοκτήτη
σπιτιού κι ενός διαρρήκτη, όντας εκτός υπηρε-
σίας, σώζοντας τη ζωή του θύματος με αυτοθυ-
σία. Ο αστυνομικός δέχθηκε μαχαιριές στα πλευ-
ρά από τον δράστη. Για την ηρωική του αυτοθυ-

σία, το κράτος αποπλήρωσε το στεγαστικό του
δάνειο τάξεως 101.000 ευρώ, με βάση το νόμο
1897/1990 «περί απονομής συντάξεως και πα-
ροχής βοηθείας σε θύματα τρομοκρατίας, κ.λπ.» 

Βγήκαμε ή δεν βγήκαμε από τα Μνη-
μόνια, το ξέρουν πολύ καλά όσοι υφί-

στανται και θα υφίστανται για πολλά ακόμα
χρόνια, τις επιπτώσεις τους. Οι περικοπές του
προϋπολογισμού της Ελληνικής Αστυνομίας, η
μη συμμόρφωση του υπουργείου Οικονομικών
στις τελεσίδικες αποφάσεις του Συμβουλίου
της Επικρατείας για την επιστροφή των αχρε-
ωστήτως καταβληθέντων ποσών κ.λπ. είναι η
καλύτερη απάντηση σε όσους πανηγυρίζουν.
Και αυτό, ενώ «τρέχει» η ορισθείσα προθεσμία
(23 Οκτωβρίου 2018) που έχει δώσει στην
Κυβέρνηση το Συμβούλιο της Επικρατείας για
την πλήρη εφαρμογή των αποφάσεών του. 

Tην κορυφή του τρίτου υψηλότερου και
δυσκολότερου βουνού της γης, του
Kangchenjunga της οροσειράς των Ιμα-
λαΐων, σε υψόμετρο 8.586 μέτρων, κα-
τέκτησε ο αστυνομικός Φώτης Θεοχά-
ρης, σύμφωνα με το euronews.com. Ο
ίδιος έχει σηκώσει την ελληνική σημαία
πέρα από τα Ιμαλάια, στις Άλπεις, τις
Άνδεις και τον Καύκασο. Ιδιαίτερα δρα-
στήριο μέλος, κατέγραψε τις στιγμές με
την κάμερά του και τις ανήρτησε στα
social media. Βίντεο και φωτογραφίες
μοιράστηκε με τους πολίτες στο twitter
της και η ίδια η Ελληνική Αστυνομία,
συγχαίροντάς τον για το επίτευγμα αυ-
τό. Συγχαρητήρια κι από εμάς.

Αστυνομικός ύψωσε την
ελληνική σημαία  στα Ιμαλάια
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