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Θλίψη  
και οδύνη  

για τη 
σιδηροδρομική 

τραγωδία  
στα Τέμπη 



ΗΓραμματεία Γυναικών της 
Π.Ο.ΑΣ.Υ. αποχαιρετά με βαθιά 
αισθήματα συγκίνησης την 

απροσδόκητη απώλεια της ψυχής της, 
την άξια Γραμματέα μας Μαρία ΓΙΑΝ-
ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, τη συναδέλφισσά μας, 
που επί σειρά ετών αγωνίστηκε με όλες 
της τις δυνάμεις για να αποκτήσει φωνή 
και η Ελληνίδα Αστυνομικός, για να 
δραστηριοποιηθεί πιο οργανωμένα μέσα 
από τις τάξεις του συνδικαλιστικού μας 
κινήματος και να αποκτήσει δικαιωμα-
τικά τη θέση και το ρόλο που της αξίζει 
στο αστυνομικό σώμα, αλλά και εκτός 
αυτού, στην ελληνική κοινωνία. 

Η Μαρία Γιαννακοπούλου, ξεκίνησε 
το συνδικαλιστικό της βίο ως απλό μέ-
λος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, εξελέγη 
από πολύ νωρίς αντιπρόσωπος στα συ-
νέδρια της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και στη συνέχεια 
Οργανωτικός Γραμματέας και Γραμμα-
τέας της Γραμματείας Γυναικών της 
Π.Ο.ΑΣ.Υ. 

Από την πρώτη στιγμή της συμμετο-
χής της στα κοινά, πρωταρχικός στόχος 
η ανάδειξη των προβλημάτων και των 
ιδιαιτεροτήτων του γυναικείου πληθυ-
σμού της αστυνομίας, η καταξίωσή του 
εντός κι εκτός σώματος, η αποδοχή και 

η συνύπαρξη μέσα σε ένα ανδροκρα-
τούμενο «κάστρο», αλλά και το όραμα 
για πλήρη εφαρμογή των συνταγματι-
κών ελευθεριών και δικαιωμάτων, της 
ισονομίας και ίσης αντιμετώπισης ανε-
ξαρτήτως θέσεως στην αστυνομική ιε-
ραρχία. 

Η Ελληνίδα Αστυνομικός, ως Γυναίκα, 
ως Σύζυγος και ως Μητέρα, βρήκε ευή-
κοα ώτα, αισθάνθηκε την αγκαλιά της 
Γραμματείας ώστε ως στυλοβάτης της 
ελληνικής οικογένειας να ανταποκριθεί 
στο ρόλο της. Τα δυσβάσταχτα υπηρε-
σιακά και οικογενειακά βάρη, σε συν-
δυασμό με τα ευρύτερα κοινωνικά και 
οικονομικά προβλήματα, η έλλειψη κα-
τανόησης, η μη χορήγηση σειράς υπη-
ρεσιακών αδειών για τη διευκόλυνση 
του ρόλου της, η απουσία παιδικών 
σταθμών, οι πατριαρχικές αντιλήψεις 
κλπ, έφερναν σε δυσμενέστερη θέση 
για πολλά χρόνια την Ελληνίδα Αστυνο-
μικό στη χώρα μας. Ήταν, όμως, η πρό-
κληση που έδινε τροφή και σκέψη για 
προβληματισμό, αντίσταση και δίκαιο 
αγώνα για να διορθωθούν τα κακώς 
κείμενα. 

Με τη διοργάνωση των πρώτων συν-
διασκέψεων, με ημερίδες, με εξωστρε-
φείς κοινωνικές δράσεις, με ιατρικές 
εξετάσεις και παρεμβάσεις, με τολμηρές 
προτάσεις για την βελτίωση της εργα-
σιακής θέσης και του ωραρίου εργασίας 
κάθε Γυναίκας Αστυνομικού, εμπλουτί-
στηκε σταδιακά η λειτουργία της Γραμ-
ματείας και αναβαθμίστηκε συνολικά η 
παρεμβατική δράση της Π.Ο.ΑΣ.Υ., κα-
θιστώντας την ακόμα πιο αναγκαία, σε 
μια εποχή που η εξειδίκευση και η τεκ-
μηρίωση των όποιων διεκδικήσεων ήταν 
πια εκ των πραγμάτων επιτακτική. 

Η Γραμματεία Γυναικών υπήρξε υπό 
την καθοδήγηση της Μαρίας Γιαννακο-
πούλου, το εφαλτήριο επιτυχημένων πα-
ρεμβάσεων με αποδέκτες όλες τις συνα-

δέλφισσές μας, αλλά και κάθε συνάδελ-
φο Αστυνομικό, αφού όλες και όλοι βιώ-
ναμε και βιώνουμε τα ίδια προβλήματα. 
Ταυτόχρονα μετατράπηκε σε πεδίο κοι-
νωνικής αναγνώρισης αφού με εμβλη-
ματικές πρωτοβουλίες, όπως π.χ. η αν-
τιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας 
με την επιβεβλημένη ίδρυση ειδικών 
αστυνομικών γραφείων με ψυχολόγους 
και κοινωνικούς λειτουργούς, ανέδειξε 
το ανθρώπινο πρόσωπο της Ελληνικής 
Αστυνομίας, ανατρέποντας κατεστημέ-
νες, αναχρονιστικές αντιλήψεις. 

Ο σύντομος αυτός απολογισμός αδι-
κεί την πλούσια προσφορά της Μαρίας 
Γιαννακοπούλου, είναι ωστόσο ενδει-
κτικός και διδακτικός για κάθε συνεπή 
συνεχιστή της κοινής μας προσπάθειας. 

Η Γραμματεία Γυναικών, προσηλωμέ-
νη στις καταστατικές της υποχρεώσεις, 
υποκλίνεται ευλαβικά σε μια Αγωνίστρια 
της ζωής μέχρι τέλους, και δεσμεύεται 
ότι δεν θα διαψεύσει τους κοινούς μας 
όρκους και το συμβόλαιο τιμής με κάθε 
Ελληνίδα Αστυνομικό που την πίστεψε 
και την ακολούθησε στον «καλό καγα-
θό» της αγώνα.
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Έκδοση της Πανελλήνιας  
Ομοσπονδίας Αστυνομικών  

Υπαλλήλων που έχει 
στις τάξεις της 58 πρωτοβάθμιες 

οργανώσεις και 40.000 μέλη 

www.poasy.gr 
poasy@otenet.gr 

neaastynomia@poasy.gr 

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

Εκδότης 
Γρηγόρης Γερακαράκος 

Υπεύθυνος έκδοσης 
Γεώργιος Σταματάκης 

Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων 

Συντακτική Ομάδα 
Σπύρος Λιότσος 

Αθανάσιος Αθανασόπουλος 

Σχεδιασμός - Σελιδοποίηση 
www.2plus1.gr 

Τα ενυπόγραφα άρθρα  
δεν εκφράζουν υποχρεωτικά  

τις θέσεις της ιδιοκτησίας 
ή της σύνταξης  

της «Νέας Αστυνομίας».

Συναδέλφισσες, 
συνάδελφοι 
Η σιδηροδρομική 
τραγωδία στα Τέμπη  
ήρθε να υπενθυμίσει  
σε όλους μας αυτό που 
υποστηρίζουμε πάντα. Ότι 
το αγαθό της ασφάλειας 
σε όλες του τις μορφές, 
δεν μπορεί να υποτιμάται. 
Είτε μιλάμε για την 
ασφάλεια στο δρόμο, είτε 
μιλάμε για την ασφάλεια 
στο σπίτι, είτε μιλάμε για 
την ασφάλεια στη 
γειτονιά και στη χώρα 
ολόκληρη, πάντα πρέπει 
να γνωρίζουμε ότι 
υπάρχουν κανόνες. Όταν 
αυτοί δεν τηρούνται, τα 
δυσάρεστα δεν θα 
αργήσουν να φανούν. 
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Π.Ο.ΑΣ.Υ. & Γραμματεία Γυναικών:  
Αποχαιρετούμε με βαθιά οδύνη τη Γραμματέα Γυναικών  

Μαρία ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Οκτώ νεκροί είναι ο τελικός απολογισμός της επίθεσης σε εκδήλωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά στο Αμβούργο.  
Ανάμεσα στους νεκρούς και ο δράστης της επίθεσης. 

«Έφυγε» ένας καλός συνάδελφος, 
ο επί σειρά ετών  

πρόεδρος των Κυκλάδων

Στην ιδιαίτερη πατρίδα του στην Έμπαρο Βιάνου, 
Ηρακλείου, κηδεύτηκε ο αείμνηστος συνάδελ-
φός μας, Ανθυπαστυνόμος ε.α. Αδαμάντιος 

ΤΖΙΡΑΚΗΣ, ο οποίος «έφυγε» πρόωρα από τη ζωή, 
αντιμετωπίζοντας, ως την τελευταία στιγμή, με σθένος 
την επάρατη νόσο. 

Ο Αδαμάντιος ήταν ένα αγαπητό πρόσωπο, άξιος 
οικογενειάρχης και καλός συνάδελφος σε όλη του την 
υπηρεσιακή διαδρομή. Υπηρέτησε επάξια και επί σειρά 
ετών το συνδικαλιστικό κίνημα τόσο ως πρόεδρος της 
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυκλάδων όσο και ως μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ., προάγοντας τα συμφέροντα των αστυνομικών στην 
ιδιαίτερη και ιδιόμορφη περιοχή του νησιωτικού συμπλέγματος των Κυκλάδων. 
Επίσης είχε εκλεγεί πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρητών Σύρου, αφή-
νοντας πίσω του πλούσια δράση. 

Τιμώντας τη μνήμη του, στεφάνια στην κηδεία του απέστειλε η Ομοσπονδία 
μας καθώς και οι Ενώσεις Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, με την οποία είχε ιδι-
αίτερη σχέση φιλίας και συνεργασίας.  

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Θα είναι για 
μας ένας αλησμόνητος άνθρωπος με αρχές και αξίες που άφηνε πάντα στις καρ-
διές μας θετική αύρα και βαθιά αισθήματα συναδελφικής αλληλεγγύης και αγά-
πης. Να είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει φίλε και συνάδελφε Αδαμάντιε!



Χιούμορ... του Κώστα Μητρόπουλου
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Η ατζέντα του μήνα

Αν η φτώχεια  
είναι η μητέρα του εγκλήματος,  

η έλλειψη κοινής λογικής  
είναι ο πατέρας. 

Ζαν ντε Λα Μπρυγιέρ 
 Γάλλος συγγραφέας (1645-1696) 

“

”

13-01-23 
Ενημερώσαμε τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας 
για την έντονη διαμαρτυρία της ΕΑΥ Πειραιά σχετικά με 
την καταστρατήγηση των ισχυουσών διατάξεων για τα 
εργασιακά δικαιώματα αστυνομικού προσωπικού. 

19-01-23 
Μετά από αίτημα της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης επανεξετάστηκαν 
τα προσόντα των υποψηφίων αστυνομικών χειριστών ή 
τεχνιτών μη στελεχωμένων αεροσκαφών. 

20/29-01-23 
Διαρκή αιτήματα Πρωτοβαθμίων Ενώσεων ενόψει της 
συνεδρίασης του Συμβουλίου μεταθέσεων του Αρχηγεί-
ου για κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων. 

31-01-23 
Κοινοποιήσαμε στις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις τον πί-
νακα στον οποίο εμφαίνονται οι θέσεις των τακτικών 
μεταθέσεων (συνολικά 1026 θέσεις) για το έτος 2023.  

31-01-23 
Την πρώτη του νέου έτους, τακτική συνεδρίαση, πραγ-
ματοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας 
μας. 

01-02-23 
Οι προτάσεις μας για το ΒΟΕΑ και άλλα αιτήματα πα-
ρουσιάστηκαν στην Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας 
και Εξωτερικών Υποθέσεων από τον πρόεδρο της Ομο-
σπονδίας κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ.  

07-08-02-23 
Με πολλές ευχές, πλούσιες σε περιεχόμενο και νοήματα, 
έγινε φέτος η κοπή της Αγιοβασιλόπιτας της Ομοσπον-
δίας, στο πλαίσιο των εργασιών του πρώτου για το νέο 
έτος Γενικού Συμβουλίου. 

10-02-23 
Αιτηθήκαμε από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΣΚΟΥΜΑ την παράταση 
του χρόνου χορήγησης της κανονικής αδείας έτους 
2022, αίτημα που ικανοποιήθηκε. 

16-02-23 
Με μια καυστική ανακοίνωσή μας εγκαλέσαμε την Ηγε-
σία για τις αποφάσεις της αναφορικά με τις μεταθέσεις 
του προσωπικού ειδικών καθηκόντων. 

18-02-23 
Με νωπό ακόμα το χώμα που σκεπάζει τον αδικοχαμένο 
συνάδελφό μας στην Καρδίτσα, μετά τον απροσδόκητο 
θάνατό του, τελέστηκαν σε όλη τη χώρα οι εκδηλώσεις 
τιμής και μνήμης των Πεσόντων Αστυνομικών εν ώρα 
υπηρεσίας, όπως αυτές έχει καθιερωθεί να διοργανώ-
νονται από το συνδικαλιστικό μας κίνημα, το Α’ Ψυχο-
σάββατο εκάστου έτους. 

22-02-23 
Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας 
με βασικά θέματα την ενημέρωση των μελών του για τις 
δράσεις της Εκτελεστικής Γραμματείας και τη λήψη απο-
φάσεων ενόψει της διοργάνωσης του ετήσιου, τακτικού, 
33ου πανελλαδικού συνεδρίου των αντιπροσώπων των 
58 Πρωτοβαθμίων Ενώσεων. 

23-02-23 
Εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. τα δάνεια εκτά-
κτων αναγκών για τους μετόχους του. 

28-02-23 
Συνεδρίαση του Δ.Σ. με μοναδικό θέμα την προκήρυξη 
του 33ου τακτικού συνεδρίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Σ τις 16 Φεβρουαρίου 2023 με μια καυστι-
κή ανακοίνωσή μας εγκαλέσαμε την Ηγε-
σία για τις αποφάσεις της αναφορικά με 

τις μεταθέσεις του προσωπικού ειδικών καθη-
κόντων: 

Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών 
Υπαλλήλων, διαχρονικά με τις θέσεις μας, αλλά 
και τις αποφάσεις μας, στηρίζουμε την προσπά-
θεια της πολιτείας και του Αρχηγείου της Ελλη-
νικής Αστυνομίας για επαρκή, ποιοτική και απο-
τελεσματική αστυνόμευση σε όλη τη χώρα. 

Ωστόσο, η Φυσική Ηγεσία, με την απόφαση 
του κ. Αρχηγού να εκδώσει διαταγή μεταθέσε-
ων για το προσωπικό Ειδικών καθηκόντων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, για ακόμα μια φορά 
υποδαυλίζει την προσπάθεια όσων επιδιώκουν 
την αύξηση του αισθήματος ασφαλείας των πο-
λιτών, ενώ παράλληλα προκαλεί τεράστια αγα-
νάκτηση στην πλειοψηφία των αστυνομικών 
ανά την ελληνική επικράτεια. 

Όταν, επίσης, κ. Υπουργέ, πριν λίγες ημέρες, 
αναφερθήκατε στην ενίσχυση της Αττικής, διότι, 
όπως χαρακόμευση στο Λεκανοτηριστικά δη-
λώσατε, «εδώ βρίσκεται το 70% της εγκλημα-
τικότητας στη χώρα, αλλά μόλις το 1/3 από 
τους υπηρετούντες αστυνομικούς», είστε βέβαι-
ος ότι αυτή η εξίσωση ισχύει; Αν ναι, δώστε μας 
μια λογική απάντηση για ποιό λόγο φεύγουν 
Ειδικοί Φρουροί από την Αττική για την περιφέ-
ρεια, ενώ η πρόσληψή τους έγινε για αστυνπέ-
διο Αττικής; 

Είμαστε φυσικά βέβαιοι ότι δεν είναι σε γνώ-
ση του κ. Πρωθυπουργού και της Ηγεσίας της 
Νέας Δημοκρατίας αυτός ο εμπαιγμός του Ελ-
ληνικού Λαού, ούτε η ανακολουθία θέσεων και 
πράξεων του Υπουργείου, που τη μια κόπτεται 
για αύξηση της αστυνόμευσης στο Λεκανοπέδιο 
και την άλλη μεταθέτει το προσωπικό που 
προσλήφθηκε για να υπηρετήσει στην Αττική! 

Ποιος είναι άραγε αυτός ο οποίος συνηγορεί 

στο να καταστρατηγείται η νομοθεσία που διέ-
πει τον Κώδικα μεταθέσεων των αστυνομικών, 
αλλά και να φέρνει σε δυσμενέστερη θέση τους 
αστυνομικούς, με τέτοιες μεθοδεύσεις, με απο-
τέλεσμα, ενδεχομένως, να μην μπορέσουν, τε-
λικά, ποτέ να μετατεθούν όπως δικαιούνται 
στον θεσμοθετημένο τόπο συμφερόντων τους; 

Αλήθεια, ποιος σκοπός εξυπηρετείται; 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών 

Υπαλλήλων, ως θεματοφύλακας των εργασιακών 
δικαιωμάτων της πλειοψηφίας των εργαζομένων 
στην Ελληνική Αστυνομία, δεν μπορεί σε καμία 
περίπτωση να επιτρέψει να καταστρέψετε τις ελ-
πίδες και τα όνειρα του αστυνομικού προσωπι-
κού που περιμένει, ως τελευταία ελπίδα υπηρε-
σιακής ανάτασης, -ύστερα από τόσα χρόνια οι-
κονομικής στασιμότητας και δυσπραγίας- να με-
τατεθεί στον τόπο συμφερόντων του. Σύντομα, 
πάντως, θα κληθούν ΟΛΟΙ να αναλάβουν τις ευ-
θύνες και το κόστος των αποφάσεών τους.

Α μεσης ανταπόκρισης και επίλυσης από 
την Ηγεσία έτυχε το αίτημα της Συνδι-
καλιστικής Ένωσης Αστυνομικών 

Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης για την επα-
νεξέταση των προσόντων των υποψηφίων 
αστυνομικών χειριστών ή τεχνιτών μη στε-
λεχωμένων αεροσκαφών της Ελληνικής 
Αστυνομίας. 

Η Ομοσπονδία έθεσε υπ’ όψιν της Πολιτι-
κής και Φυσικής Ηγεσίας της Ελληνικής 
Αστυνομίας το αίτημα του σωματείου μας (υπ’ 
αριθ. 309/9/7-α΄ από 05-12-2022 έγ-
γραφο) και με Απόφαση του Υπουργού Προ-
στασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩ-
ΡΙΚΑΚΟΥ όσο και του Υφυπουργού κ. Ελευ-
θερίου ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, τροποποιήθηκε η υπό 
στοιχεία 6000/2/143-ιθ' από 03-12-
2020 Απόφαση, που καθόριζε ως ανώτατο 
όριο ηλικίας το 35ο έτος της ηλικίας. 

Σύμφωνα με την νέα Απόφαση (6000/2 
/143-κγ΄ από 23-12-2022), η οποία δη-
μοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 6869/29-12-2022, 
τεύχος Β΄, τέθηκε τελικά ως όριο ηλικίας το 
45ο έτος για τους υποψηφίους αστυνομι-
κούς χειριστές ή τεχνικούς μη στελεχωμένων 
αεροσκαφών, παρέχοντας έτσι τη δυνατότη-

τα σε όσους αποκλείονταν από την αρχική 
απόφαση, να συμμετέχουν εφεξής στην 
αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών και 
στην βελτίωση της λειτουργίας της Ελληνικής 
Αστυνομίας μέσω και των Υπηρεσιών εναε-
ρίων μέσων της. 

Στο σχετικό Φ.Ε.Κ. 6869/29-12-2022, 
τεύχος Β΄, αναφέρονται αναλυτικά τα προ-
σόντα των υποψηφίων και η διαδικασία 
αξιολόγησης και επιλογής αυτών. 

 
Ευχαριστήρια επιστολή 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνδικαλιστι-
κής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλε-
ξανδρούπολης στη συνέχεια, εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την απόφαση της πολιτι-
κής ηγεσίας, σημειώνοντας ότι αυτή καταδει-
κνύει τόσο την αποτελεσματικότητα της εποι-
κοδομητικής μας συνεργασίας όσο και την 
αναντίρρητη αναγκαιότητα της ενεργητικής 
λειτουργίας των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων της 
Ομοσπονδίας μας, που καταγράφουν με πίστη 
και αφοσίωση στον αγώνα μας, τον καθημε-
ρινό παλμό και τις εύγλωττες υπηρεσιακές 
αγωνίες της βάσης του αστυνομικού μας σώ-
ματος σε όλη τη χώρα. Είμαστε βέβαιοι ότι με 

αυτόν τον βηματισμό, μπορούμε να επιτύχου-
με θετικές λύσεις και συμφωνίες και στα υπό-
λοιπα μικρά και μεγάλα ζητήματα που μας 
απασχολούν, ώστε τελικά να προσδώσουμε 
νέες προστιθέμενες αξίες στους κοινούς μας 
στόχους.

Επεκτείνεται το ηλικιακό όριο  
για τους υποψήφιους χειριστές  

και τεχνικούς μη στελεχωμένων 
εναέριων μέσων

Αλήθεια, ποιος σκοπός εξυπηρετείται;

Το νέο έτος  
κληρονομεί  

όλες τις  
παθογένειες  

του παρελθόντος  
στον τομέα  

της ασφάλειας.  
Ας ευχηθούμε  

να είναι  
όσο γίνεται  
αναίμακτο. 



ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ4

Το βαθύ νόημα των εκδηλώσεων τιμής και μνήμης  
των Πεσόντων Αστυνομικών

Με νωπό ακόμα το χώμα που 
σκεπάζει τον αδικοχαμένο 
συνάδελφό μας στην Καρδί-

τσα, μετά τον απροσδόκητο θάνατό 
του, την Τετάρτη 15/2/23, τελέστη-
καν στις 18 Φεβρουαρίου 2023 σε 
όλη τη χώρα οι εκδηλώσεις τιμής και 
μνήμης των Πεσόντων Αστυνομικών 
εν ώρα υπηρεσίας, όπως αυτές έχει 
καθιερωθεί να διοργανώνονται από 
το συνδικαλιστικό μας κίνημα, το Α’ 
Ψυχοσάββατο εκάστου έτους. 

Στην Αθήνα, τελέστηκε επιμνημό-
συνη δέηση στο Ναό των Παμμεγί-
στων Ταξιαρχών, χοροστατούντος του 
Προϊσταμένου της Θρησκευτικής Υ -
πηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αρχιμανδρίτη κ. Αλέξιου ΚΟΥΡΤΕΣΗ, 
παρουσία εκπροσώπων της Κυβέρνη-
σης, της Πολιτικής και Φυσικής Ηγε-
σίας της Ελληνικής Αστυνομίας, Ανω-
τάτων Αξιωματικών και Προϊσταμέ-
νων του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας και Διευθύνσεων Αστυ-
νομίας της ΓΑΔΑ, του πολιτικού κό-
σμου, της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, συγ-
γενών και φίλων των αδικοχαμένων 

συναδέλφων μας. 
Μετά την εκφώνηση των ομιλιών 

από τον εκπρόσωπο του Προέδρου 
της Ελληνικής Κυβέρνησης κ. Κυριά-
κου ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ και Υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη 
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ, τον Αρχηγό της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. 
Κωνσταντίνο ΣΚΟΥΜΑ, τον Πρόεδρο 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιω-
ματικών Αστυνομίας κ. Ανδρέα ΒΕΛ-
ΛΙΟ και τον Πρόεδρο της Πανελλή-
νιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υ -
παλλήλων κ. Γρηγόριο ΓΕΡΑΚΑΡΑ-
ΚΟ, ακολούθησε κατάθεση στεφάνων 
στο Μνημείο Πεσόντων Αστυνομικών 
που κοσμεί το προαύλιο του Υπουρ-
γείου Προστασίας του Πολίτη. 

 Ειδικότερα, στεφάνια κατέθεσαν, 
εκτός από τους προαναφερόμενους, 
κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ, ΣΚΟΥΜΑ, ΒΕΛ-
ΛΙΟ και ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, ο Υφυπουργός 
Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριος 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ο Γενικός Γραμματέας 
Δημόσιας Τάξης κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑ-
ΛΑΚΗΣ, ο Γενικός Γραμματέας Αντεγ-
κληματικής Πολιτικής κ. Κωνσταντί-
νος ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ο Γραμματέας 

Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημο-
κρατίας κ. Παύλος ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ, ο 
Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γεώργιος 
ΠΑΤΟΥΛΗΣ, ο εκπρόσωπος του Δη-
μάρχου Αθηναίων κ. Κωνσταντίνου 
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, Αντιδήμαρχος κ. 
Χρήστος ΤΕΝΤΟΜΑΣ, η Αντιπρόεδρος 
του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος Διε-
θνούς Ένωσης Αστυνομικών κα Ειρή-
νη ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ, ο Αντιπρόεδρος της 
Πανελληνίου Ομοσπονδίας Αποστρά-
των Σωμάτων Ασφαλείας κ. Νικήτας 
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ο Πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικού 
Προσωπικού Υ.Δ.Τ. κ. Γεώργιος ΚΟ-
ΛΟΒΟΣ, ο Πρόεδρος της Ένωσης 
Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος 
κ. Κωνσταντίνος ΤΣΙΓΚΑΣ, ο Πρό-
εδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού 
Σώματος κ. Δημήτρης ΣΤΑΘΟΠΟΥ-
ΛΟΣ, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού 
Λιμενικού Σώματος κ. Παναγιώτης 
ΤΣΙΑΝΟΣ και ο Πρόεδρος της Πανελ-
λήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρα-
τιωτικών κ. Δημήτρης ΡΩΤΑΣ. 

Εκ μέρους των διοργανωτών της 
εκδήλωσης, Προέδρων της Π.Ο.ΑΣ.Υ. 
και της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. κ.κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑ-
ΚΟΥ Γρηγορίου και ΒΕΛΛΙΟΥ Αν-
δρέα, επισημάνθηκε ο απαράγραπτος 
συμβολισμός και το βαθύ νόημα των 
σημερινών εκδηλώσεων μνήμης, ως 
ελάχιστος φόρος τιμής σε όσους 
υπακούοντες σε πανάρχαιες αξίες, 
θυσίασαν τη ζωή τους, κινούμενοι 
από αυτήν την υψηλή έννοια του κα-
θήκοντος. Αλλά και ως εφαλτήριο 
αναστοχασμού τόσο του ρόλου και 
της αποστολής της Ελληνικής Αστυ-
νομίας όσο και του συνδικαλιστικού 

μας κινήματος που είναι ταγμένο να 
υπηρετεί το συνάδελφο, προάγοντας 
και διεκδικώντας διαρκώς την επίλυ-
ση των δίκαιων αιτημάτων του.  

Αναγνωρίζοντας το διαρκές χρέος 
της πολιτείας έναντι όλων εκείνων 
που υπηρετούν με θρησκευτική ευλά-
βεια και αυταπάρνηση την ιερή έννοια 
του καθήκοντος, τονίστηκε επίσης ότι 
επιβάλλεται τώρα να αναγνωρισθεί 
άμεσα η επικινδυνότητα της εργασίας 
του αστυνομικού ώστε να μη χρει-
αστεί να επανέλθουμε ξανά σε αυτό 
το χρόνιο αίτημά μας.  

Η Ελληνική Αστυνομία, ως θεματο-
φύλακας του κράτους δικαίου, της 
ευημερίας και της ασφάλειας των πο-
λιτών, δικαίως χαίρει μεγάλης εκτίμη-

σης και αναγνώρισης. Είναι ένα επί-
τευγμα, απότοκο, όχι μόνο της καθη-
μερινής προσφοράς των δεκάδων χι-
λιάδων μελών του αστυνομικού σώμα-
τος, αλλά και της θυσίας των Ηρώων 
του. Οφείλουμε, επομένως, απεριόρι-
στο σεβασμό και τιμή σε όλους.  

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης: 
Ο Υπουργός Υγείας κ. Αθανάσιος 
ΠΛΕΥΡΗΣ, ο Βουλευτής της Νέας Δη-
μοκρατίας κ. Δημήτριος ΚΑΙΡΙΔΗΣ, ο 
Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγος κ. Λάζαρος ΜΑΥΡΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, ο Γενικός Επιθεωρητής 
Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος Αντι-
στράτηγος κ. Σπυρίδων ΣΚΛΑΒΟΣ, ο 
Προϊστάμενος Κλάδου Τάξης/Α.Ε.Α. 
Υποστράτηγος κ. Γεώργιος ΜΙΧΑΛΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, ο Προϊστάμενος Κλάδου 
Ασφάλειας/Α.Ε.Α. Υποστράτηγος 
Κωνσταντίνος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ο 
Προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικής 
Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμι-
κού/Α.Ε.Α. Υποστράτηγος κ. Χρήστος 
ΚΟΝΔΥΛΗΣ, από το Γραφείο Προ-
ϊσταμένου Επιτελείου/Α.Ε.Α ο Υπο-
στράτηγος κ. Εμμανουήλ ΔΟΥΡΒΕΤΑ-
ΚΗΣ, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυν-
τής Αττικής Υποστράτηγος κ. Αστέριος 
ΜΑΝΤΖΙΩΚΑΣ, ο Διευθυντής Διεύθυν-
σης Οργάνωσης και Νομικής Υποστή-
ριξης/Α.Ε.Α. Υποστράτηγος κ. Δημή-
τριος ΜΠΑΚΟΛΑΣ, ο Γενικός Διευ-
θυντής Προστασίας Επισήμων και Ευ-
παθών Στόχων Υποστράτηγος κ. Νι-
κόλαος ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ, ο Διευθυν-
τής της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνο-
μικών Δυνάμεων/ Α.Ε.Α. Υποστράτη-
γος κ. Γεώργιος ΜΠΑΛΛΑΣ, ο Διοικη-
τής της Αστυνομικής Ακαδημίας Υπο-
στράτηγος κ. Χαράλαμπος ΚΑΛΟΓΗ-
ΡΟΣ, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας 
Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων 
Ασφαλείας Υποστράτηγος κ. Πανα-
γιώτης ΠΟΥΠΟΥΖΑΣ, ο Διευθυντής 
της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής 
Ταξίαρχος κ. Ιωάννης ΣΚΟΥΡΑΣ, ο 
Πρόεδρος του ΤΑΠΑΣΑ Ταξίαρχος κ. 
Ευάγγελος ΜΑΝΩΛΗΣ και άλλοι Προ-
ϊστάμενοι επιτελικών υπηρεσιών και 
διευθύνσεων.

ΝέαΑστυνομία  Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2023
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«Οι καιροί που οι ήρωες  
κοιμούνταν ήσυχοι κάτω από το χώμα τους, πέρασε»

HΟμιλία του Προέδρου της 
Π.Ο.ΑΣ.Υ. ενώπιον των παρι-
σταμένων - επισήμων προ-

σκεκλημένων στην επιμνημόσυνη δέ-
ηση: 

«Δηλώνουμε και φέτος «Παρών», 
εδώ στον Ιερό ναό των Παμμεγίστων 
Ταξιαρχών, για να τιμήσουμε τη μνή-
μη των συναδέλφων μας, όπως επι-
τάσσει η θρησκευτική, η συνδικαλι-
στική και η υπηρεσιακή μας συνείδη-
ση.  

Είναι το ελάχιστο που πράττουμε 
κάθε χρόνο για όλες και όλους εκεί-
νους, που δεν είναι πια κοντά μας, 
αφού θυσιάστηκαν με αυταπάρνηση 
και υψηλό αίσθημα καθήκοντος. 
Αξίες και ιδανικά που χαρακτηρίζουν 
διαχρονικά τον Έλληνα και την Ελλη-
νίδα Αστυνομικό.  

Από την ενοποίηση του Σώματος 
της Ελληνικής Αστυνομίας έως σήμε-
ρα, έχουν τραυματισθεί θανάσιμα, εν 
ώρα υπηρεσίας, πολλές δεκάδες 
αστυνομικών. Λόγω τρομοκρατικών 
ενεργειών, ένοπλων συμπλοκών, 
τροχαίων και άλλων ατυχημάτων. 

Μόλις πριν από τρεις ημέρες, στην 
Καρδίτσα, ένας συνάδελφός μας, 
άφησε την τελευταία του πνοή στην 
άσφαλτο. 

Πιο πρόσφατο, αιματηρό συμβάν με 
ανταλλαγή πυροβολισμών, αυτό που 
συνέβη στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου 
ένας κακοποιός, πυροβόλησε και 
τραυμάτισε σοβαρά το συνάδελφό 
μας, στον οποίο ευχόμαστε ταχεία 
αποκατάσταση της υγείας του.  

Την Τετάρτη, πέντε τραυματίες 
αστυνομικοί, λόγω επεισοδίων, σε 
αγώνα βόλεϊ στο Μαρούσι.  

Ο κατάλογος των παθόντων είναι 
φυσικά πολύ μεγαλύτερος. 

Όλοι μας έχουμε προσωπικά βιώ-
ματα. Όλοι μας έχουμε αναρωτηθεί 
«τα γιατί και τα διότι», γιατί έφυγαν 
τόσο πρόωρα και τόσο άδικα από 
κοντά μας.  

Και την ίδια ώρα, έχουμε ευχηθεί 
να είναι οι τελευταίοι. Να μη θρηνή-
σουμε άλλα θύματα, να μην πονέσουν 

άλλες μανάδες και άλλοι πατεράδες. 
Να μη στερηθούν άλλα παιδιά, τους 
γονείς τους. 

Γνωρίζουμε βεβαίως, ότι το λει-
τούργημα του αστυνομικού, είναι επι-
κίνδυνο. Είναι το πιο επικίνδυνο. Και 
καθίσταται ακόμα πιο απειλητικό και 
πιο επικίνδυνο, όταν το κράτος συμ-
περιφέρεται ανεύθυνα, ενώ ο αστυ-
νομικός τιμά τον όρκο του και ρίχνε-
ται στη φωτιά, αψηφώντας το θάνα-
το. 

Γνωρίζουμε ότι ο πόλεμος είναι άνι-
σος και ο εχθρός ύπουλος. 

Γι’ αυτό δεν θα σταματήσουμε να 
διαμαρτυρόμαστε. Να απαιτούμε από 
την πολιτεία να δίνει λύσεις στα προ-
βλήματα που προκύπτουν. 

Γι’ αυτό το Α’ Ψυχοσάββατο, δεν εί-
ναι για μας μια τυπική τελετή. 

Καθιερώθηκε με αγώνα το 1997 
από το συνδικαλιστικό μας κίνημα, ως 
Ημέρα Μνήμης των πεσόντων κατά 
την εκτέλεση του καθήκοντος Αστυ-
νομικών. Και καθιερώθηκε, με σεβα-
σμό, που πηγάζει από το τελετουργικό 
της Εκκλησίας, για να συνδυάσει τη 
χριστιανική μας προσήλωση με τη 
συνδικαλιστική μας ιδιότητα και δρά-
ση. Και φυσικά για να αναδείξει τον 
αναγνωρισμένο θεσμικό μας ρόλο, να 
υπερασπιζόμαστε τις αρχές και τις 
αξίες μας, τα οράματα και τα αιτήματά 
μας. 

Από τότε, λοιπόν, πραγματοποιούν-
ται ανελλιπώς, σε όλη τη Χώρα, με 
πρωτοβουλία του συνδικαλιστικού 
μας κινήματος, μνημόσυνα και άλλες 
τιμητικές εκδηλώσεις. 

Καταθέτουμε ευλαβικά τον οφειλό-
μενο φόρο τιμής στους Πεσόντες 

Αστυνομικούς, παρουσία της Ηγεσίας 
και των εκπροσώπων του πολιτικού 
κόσμου.  

Εκφράζουμε τη συντριβή μας και 
παράλληλα θίγουμε τα κακώς κείμε-
να. Αυτά που μας πληγώνουν και που, 
ως συνδικαλιστές, αγωνιζόμαστε να 
ξεπεράσουμε. 

Η προσωπική ασφάλεια του αστυ-
νομικού δεν κατοχυρώνεται με ευχο-
λόγια. Κατοχυρώνεται με έργα, για τα 
οποία, κάθε φορά που υπάρχουν, εκ-
φράζουμε την ικανοποίηση και την 
ευαρέσκειά μας. 

Οφείλω να αναγνωρίσω ότι το τε-
λευταίο διάστημα οι θετικές αποφά-
σεις που έχουν ληφθεί, είναι πολλές, 
ως αποτέλεσμα και των δικών μας 
αγώνων. Θα αναφερθώ μόνο, στην 
απαράδεκτη ρύθμιση για τις ορφανι-
κές οικογένειες, που υπήρχε σε νο-
μοσχέδιο και αποσύρθηκε, μετά από 
έντονες αντιδράσεις μας. 

Ωστόσο, πρέπει να γίνουν ακόμα 
πολλά.  

«Οι καιροί που οι ήρωες κοιμούν-
ταν ήσυχοι κάτω από το χώμα τους, 
πέρασε. Τώρα οι ήρωες κοιμούνται 
ανήσυχοι. Γιατί, τη θυσία τους δεν την 
πήραν μαζί τους. Την άφησαν κληρο-
νομιά σε αυτούς που θα ΄ρθουν. Όχι 
για να επαναλάβουν τη θυσία, αλλά 
για να την κάνουν δύναμη που προ-
λαβαίνει τις τέτοιες θυσίες». 

Πράξτε επομένως το χρέος σας -
και απευθύνομαι στους εκπροσώπους 
της πολιτείας- διότι ο Έλληνας και η 
Ελληνίδα Αστυνομικός, ανεξαρτήτως 
βαθμού και θέσεως, τιμούν τη μνήμη 
των Πεσόντων Αστυνομικών, με το 
βλέμμα και στα αιτήματά τους. 

Δεν θα αναφερθώ σε αυτά, διότι 
σας είναι γνωστά. Θα τονίσω όμως, 
ότι οι δεσμεύσεις πρέπει να τηρούν-
ται.  

Έχετε ηθικό χρέος να θεσμοθετή-
σετε τώρα, πριν από τις εκλογές, την 
επικινδυνότητα της εργασίας μας. Και 
σε κάθε περίπτωση, του χρόνου τέτοια 
μέρα, να μη χρειαστεί να επανέλθου-
με. Η κοινωνία είναι δίπλα μας. 

Η Ελληνική Αστυνομία, ως θεματο-
φύλακας του κράτους δικαίου, της 
ευημερίας και της ασφάλειας των πο-
λιτών, δικαίως χαίρει μεγάλης εκτίμη-
σης και αναγνώρισης. Είναι ένα επί-
τευγμα, απότοκο, όχι μόνο της καθη-
μερινής προσφοράς των δεκάδων χι-
λιάδων μελών του αστυνομικού σώ-
ματος, αλλά και της θυσίας των 
Ηρώων του. 

Οφείλουμε, επομένως, απεριόριστο 
σεβασμό και τιμή σε όλους. 

Αιωνία τους η μνήμη!»
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Με πολλές ευχές, πλούσιες σε 
περιεχόμενο και νοήματα, 
έγινε φέτος η κοπή της Αγιο-

βασιλόπιτας της Ομοσπονδίας, στο 
πλαίσιο των εργασιών του πρώτου για 
το νέο έτος Γενικού Συμβουλίου (07-
08/02/2023), το οποίο τίμησαν με 
την παρουσία τους Υπουργοί και 
Υφυπουργοί, Βουλευτές, εκπρόσωποι 
των Πολιτικών Κομμάτων και της Αυ-
τοδιοίκησης, η Ηγεσία της Ελληνικής 
Αστυνομίας και Πρόεδροι Συνδικαλι-
στικών φορέων.  

Ειδικότερα, το παρών έδωσαν ο 
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. 
Παναγιώτης ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ο 
οποίος εκπροσώπησε τον Πρωθυ-
πουργό κ. Κυριάκο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ, ο 
Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη 
κ. Ελευθέριος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ο Γενι-
κός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. 
Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ, ο Υπουργός 
Οικονομικών κ. Χρήστος ΣΤΑΪΚΟΥ-
ΡΑΣ, ο Υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων κ. Άδωνις ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, 
ο Υπουργός Υγείας κ. Αθανάσιος 
ΠΛΕΥΡΗΣ, ο Υπουργός Μετανάστευ-
σης και Ασύλου κ. Νότης ΜΗΤΑΡΑ-
ΚΗΣ, ο Υπουργός Τουρισμού κ. Βα-
σίλειος ΚΙΚΙΛΙΑΣ, η Υφυπουργός 
Υγείας κ. Ζωή ΡΑΠΤΗ, ο Υφυπουργός 
Δικαιοσύνης κ. Γεώργιος ΚΩΤΣΗΡΑΣ, 
ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής κ. Κωνσταντίνος ΚΑ-
ΤΣΑΦΑΔΟΣ, ο Περιφερειάρχης Αττι-
κής κ. Γεώργιος ΠΑΤΟΥΛΗΣ, ο Δή-
μαρχος Αθηναίων κ. Κώστας ΜΠΑ-
ΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, ο Βουλευτής της Νέας 
Δημοκρατίας κ. Αναστάσιος ΧΑΤΖΗ-
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ο Βουλευτής και Τομε-
άρχης Προστασίας του Πολίτη του 
ΣΥΡΙΖΑ κ. Χρήστος ΣΠΙΡΤΖΗΣ, οι 
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κ.κ. Κώστας 
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ, Κωνσταντίνα ΓΙΑΝ-
ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Τόνια ΑΝΤΩΝΙΟΥ, 
Οδυσσέας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, 
Ανδρέας ΛΟΒΕΡΔΟΣ, Ανδρέας ΠΟΥ-
ΛΑΣ, ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής 
Λύσης κ. Εμμανουήλ ΦΡΑΓΚΟΣ, ο 
Βουλευτής της Ελληνικής Λύσης κ. 
Κωνσταντίνος ΧΗΤΑΣ, η Επικεφαλής 
Θεματικού Τομέα της Νέας Δημοκρα-
τίας κα Ιωάννα ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ, ο Το-
μεάρχης Προστασίας του Πολίτη του 
ΠΑΣΟΚ κ. Μαρίνος ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ, το 
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του 

ΠΑΣΟΚ κ. Παύλος ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ και η 
Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού 
κα Μάρα ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗ, ο Αρχηγός 
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρά-
τηγος κ. Κωνσταντίνος ΣΚΟΥΜΑΣ, ο 
Προϊστάμενος Επιτελείου Αντιστράτη-
γος κ. Ελευθέριος ΓΚΑΡΙΛΑΣ, ο Γενι-
κός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος Αν-
τιστράτηγος Σπυρίδων ΣΚΛΑΒΟΣ, ο 
Προϊστάμενος Κλάδου Διαχειριστικής 
–Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφο-
ρικής Υποστράτηγος κ. Δημήτριος 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ο Προϊστάμενος Κλάδου 
Ασφάλειας Υποστράτηγος κ. Κων-
σταντίνος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ο Προ-
ϊστάμενος Κλάδου Αλλοδαπών και 
Προστασίας Συνόρων Υποστράτηγος 
κ. Δημήτριος ΜΑΛΛΙΟΣ, ο Προϊστά-
μενος Κλάδου Διοικητικής Υποστήρι-
ξης και Ανθρώπινου Δυναμικού Υπο-
στράτηγος κ. Χρήστος ΚΟΝΔΥΛΗΣ, ο 
Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Ατ-
τικής Υποστράτηγος κ. Αστέριος 
ΜΑΝΤΖΙΩΚΑΣ, ο Διευθυντής της Δι-
εύθυνσης Ασφάλειας Αττικής Ταξίαρ-
χος κ. Ιωάννης ΣΚΟΥΡΑΣ, ο Πρό-
εδρος του ΤΑΠΑΣΑ Ταξίαρχος κ. 
Ευάγγελος ΜΑΝΩΛΗΣ, ο Διευθυντής 
Εγκληματολογικών Ερευνών, Ταξίαρ-
χος κ. Χρήστος ΜΗΛΙΩΤΗΣ, ο Διευ-
θυντής της Άμεσης Δράσης Ταξίαρχος 
κ. Διονύσιος ΚΩΣΤΗΣ, ο Διευθυντής 
της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής Τα-
ξίαρχος κ. Χρήστος ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ, 
ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αλλο-
δαπών Αττικής Αστυν. Δ/ντης κ. 
Ιωάννης ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ και άλλα 
στελέχη της Ηγεσίας, ο Πρόεδρος της 
ΠΟΑΞΙΑ κ. Ανδρέας ΒΕΛΛΙΟΣ, ο 
Πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ κ. Δημήτρης 
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ο Πρόεδρος της 
ΠΟΕΠΛΣ κ. Παναγιώτης ΤΣΙΑΝΟΣ, ο 
Πρόεδρος της ΠΟΜΕΝΣ κ. Δημήτρης 
ΡΩΤΑΣ και ο Πρόεδρος της Αθλητικής 
Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος κ. Γε-
ώργιος ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ. 

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. 
Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, καλωσο-
ρίζοντας στη χειμωνιάτικη Αθήνα τους 
επίσημους προσκεκλημένους και τους 
συναδέλφους και συναδέλφισσες από 
όλες τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις, ζή-
τησε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη 
μνήμη των Ηρωικών πιλότων, του 
Σμηναγού Ευστάθιου Τσιτλακίδη και 
του υποσμηναγού Μάριου-Μιχαήλ 

Τουρούτσικα που έχασαν τη ζωή τους 
πριν από μερικές ημέρες, ενώ δεν πα-
ρέλειψε να αναφερθεί και στις δύ-
σκολες ώρες που περνά ο γειτονικός 
μας λαός εξαιτίας των φονικών σει-
σμών, τονίζοντας την αποτελεσματι-
κότητα των ελληνικών υπηρεσιών 
Πολιτικής Προστασίας, βασικός πυ-
λώνας των οποίων αποτελεί και το 
αστυνομικό σώμα. 

Τη βασιλόπιτα ευλόγησε ο Προ-
ϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρε-
σίας Αρχιμανδρίτης κ. Αλέξιος, για να 
ακολουθήσουν υπό τον συντονισμό 
της Δημοσιογράφου κας Ευλαμπίας 
ΡΕΒΗ, οι σύντομες παρεμβάσεις με 
τις ευχές όλων των προσκεκλημένων 
για μια καλύτερη χρονιά για την αστυ-
νομία μας, χωρίς θύματα και τραυμα-
τίες, με τη θεσμοθέτηση της επικινδυ-
νότητας της εργασίας, με στήριξη της 
αστυνομικής οικογένειας και της μά-
νας της Ελληνίδας και του Έλληνα 
αστυνομικού, με τη διατήρηση των 
καλών σχέσεων της αστυνομίας με 
την κοινωνία, με τους κοινούς αγώ-
νες των Ομοσπονδιών κ.λπ. 

Ειδικά για τη θεσμοθέτηση της επι-
κινδυνότητας της εργασίας τοποθετή-
θηκε ο Υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη κ. Παναγιώτης ΘΕΟΔΩΡΙΚΑ-
ΚΟΣ, ο οποίος τόνισε ότι είναι καθή-
κον της Κυβέρνησης να δοθεί στέρεη 
λύση. Θα συνεργαστούμε, πρόσθεσε, 
ώστε να βρεθεί η κατάλληλη λύση εν-
τός του 2023 για ένα δίκαιο αίτημα 
που το αγκαλιάζει και η κοινωνία. 
Επίσης, ο Υπουργός Οικονομικών κ. 
Χρήστος ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, αφού είπε ότι 
προσπάθησε να κάνει το καλύτερο 
δυνατό, στο πλαίσιο του εφικτού, τό-
σο με τα 600 ευρώ όσο και με άλλα 
(κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης, 
1% υπέρ ΤΠΔΥ κ.λπ.), διαβεβαίωσε 
ότι η Κυβέρνηση εργάζεται μεθοδικά 

έτσι ώστε από το 2024 και μετά να 
έχουμε ένα πολύ καλύτερο μισθολό-
γιο, με μισθούς αυξημένους και με 
μόνιμο τρόπο. Και όπως είπε, το γε-
γονός ότι το κομμάτι της πίτας που 
κόβει ως Υπουργός Οικονομικών το 
αφιερώνει στην Ελληνική Αστυνομία, 
λέει πολλά. 

Οι εκπρόσωποι των Πρωτοβάθμιων 
Ενώσεων εξέφρασαν τη στήριξή τους 
στον αγώνα του Προεδρείου της 
Ομοσπονδίας που έχει στο ενεργητικό 
του και τις πρόσφατες θετικές ρυθμί-
σεις οι οποίες ψηφίστηκαν με το νο-
μοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής 
Αμύνης (ΒΟΕΑ κ.λπ.), ενώ ανέδειξαν 
και πάλι την αναγκαιότητα ενίσχυσης 
των περιφερειακών υπηρεσιών με την 
ορθολογική διαχείριση του αστυνομι-
κού προσωπικού, με νέες προσλή-
ψεις, με την καθιέρωση νέου καθη-
κοντολογίου, με κανόνες εμπλοκής, 
με την αναδιάρθρωση υπηρεσιών, τον 
τερματισμό των σκανδαλωδών μετα-
θέσεων και λοιπά. 

Με οξύτητα παρουσιάστηκε το αί-
τημα αντιμετώπισης της οικονομικής 
δυσπραγίας των υπηρετούντων στα 
μεγάλα αστικά κέντρα και σε νησιω-
τικές περιοχές, ενώ τονίστηκε η ανάγ-

κη περαιτέρω αξιοποίησης της ηλε-
κτρονικής διακίνησης εγγράφων 
(υπομνήματα, δικαιολογητικά υποψη-
φίων για τις πανελλήνιες κλπ), η ανα-
νέωση των οχημάτων των διμοιριών, 
η αξιοποίηση της σχολής Αστυφυλά-
κων Ξάνθης κ.λπ. 

Ενόψει των εθνικών και αυτοδιοι-
κητικών εκλογών τέθηκε το ζήτημα 
του «ασυμβίβαστου» που αντιμετωπί-
ζουν ορισμένες κατηγορίες βαθμοφό-
ρων, ενώ επικροτήθηκε η απόφαση 
του Γραμματέα της Ένωσης Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής -
ιστορικού στελέχους μας, κ. Σπήλιου 
ΚΡΙΚΕΤΟΥ, να είναι υποψήφιος Βου-
λευτής της Νέας Δημοκρατίας στην 
Ανατολική Αττική, με την ευχή κάθε 
φωνή ενστόλου που ακούγεται μέσα 
στο Κοινοβούλιο, ανεξαρτήτως πολι-
τικού κόμματος, να στηρίζει την αστυ-
νομία και να ενισχύει και το δικό μας 
συνδικαλιστικό αγώνα. 

Τέλος, το συνδικαλιστικό μας κίνη-
μα, γνωρίζοντας ότι η Ελληνίδα και ο 
Έλληνας αστυνομικός θα αντιμετωπί-
σουν, εκ καθήκοντος, νέα βάρη και 
προκλήσεις, συνεχίζει τον αγώνα, 
ατενίζοντας το μέλλον με αισιοδοξία 
και αυτοπεποίθηση.

Αναγνώριση και επιβράβευση της Ομοσπονδίας η πυκνή 
παρουσία πολιτικών προσώπων στο Γενικό Συμβούλιο 

Ουσιαστικές απαντήσεις για τα εκκρεμή αιτήματα απαίτησε το συνδικαλιστικό μας κίνημα από τους αρμόδιους υπουργούς 
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Κύριοι Υπουργοί,  
Κύριε Αρχηγέ,  
Κύριοι εκπρόσωποι των πολι-

τικών κομμάτων 
Κύριε Περιφερειάρχα,  
Κύριε Δήμαρχε, 

Σας καλωσορίζω στο 1ο για το νέο 
έτος Γενικό Συμβούλιο των 58 Πρω-
τοβαθμίων Ενώσεων της Ομοσπον-
δίας και εύχομαι με τη δική σας ου-
σιαστική συμμετοχή, να συμβάλλετε 
στην επίλυση των προβλημάτων που 
από χθες καταγράφονται, εδώ, από 
τους εκπροσώπους των Ενώσεων 
όλης της Χώρας. 

Βρισκόμαστε σε μια πανηγυρική 
συνεδρίαση, με την έννοια ότι καλω-
σορίζουμε το νέο έτος, το 2023, με 
την κοπή της Αγιοβασιλόπιτας και την 
ανταλλαγή των καθιερωμένων ευχών.  

Ως συνδικαλιστικός φορέας, όμως, 
οφείλουμε ταυτόχρονα, να σας ενη-
μερώσουμε, συνοπτικά, για τα πε-
πραγμένα μας.  

Να σας εκθέσουμε τις εκκρεμότη-
τες που μας απασχολούν, ώστε να ξέ-
ρετε κι εσείς, τι αναμένουμε από σας, 
αφού συμμετέχετε σε ένα Γενικό Συμ-
βούλιο – θεσμό του συνδικαλιστικού 
μας κινήματος.  

Εδώ σήμερα, δεν πιστοποιείται μό-
νο η δική μας μαχητικότητα. Αναδει-
κνύεται και η αξιοπιστία λόγων και 
έργων, όλων μας. 

Τη σκληρή πραγματικότητα μέσα 
στην οποία εργάζεται η Ελληνίδα και ο 
Έλληνας Αστυνομικός, τη γνωρίζετε. 

Πριν ξεπεραστεί η οικονομική κρί-
ση, ήρθαν απανωτά: • η μεταναστευ-
τική κρίση • η περιβαλλοντική κρίση, 
• η υγειονομική κρίση και η ενεργει-
ακή κρίση.  

Νέα βάρη προστέθηκαν στις πλάτες 
όλων των αστυνομικών και μάλιστα, 
με νέα, ποιοτικά χαρακτηριστικά, που 
δεν έχουν καμία σχέση με ό,τι συνέ-
βαινε τα προηγούμενα χρόνια.  

Το έγκλημα εκσυγχρονίζεται και η 
αστυνομία προσπαθεί να αναπροσαρ-
μόσει τις δράσεις της για να το προ-
λάβει.  

Οι συνθήκες εργασίας γίνονται όλο 
και πιο επικίνδυνες. Ο αστυνομικός 
κινδυνεύει να συνηθίσει να εργάζεται 
σε μια διαρκή «κατάσταση εκτάκτου 
ανάγκης». Τα δικαιώματα καταστρα-

τηγούνται, το υπηρεσιακό στρες αυ-
ξάνεται και το αστυνομικό σώμα δο-
κιμάζεται. Δεν θα αναπτύξω περισσό-
τερο τις επιπτώσεις αυτής της κατά-
στασης. 

Οι Ενώσεις μας γίνονται καθημερι-
νά αποδέκτες της αγωνίας των χιλιά-
δων συναδέλφων μας σε όλη τη χώ-
ρα. Εμείς ακούμε τις προτάσεις τους, 
τις επεξεργαζόμαστε και τις μετατρέ-
πουμε σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις 
και αποφάσεις κάθε φορά που βρί-
σκουμε την ανταπόκριση της πολιτι-
κής και φυσικής ηγεσίας, αλλά και 
των άλλων αρμοδίων κυβερνητικών 
και μη παραγόντων. 

Θα μπορούσα να μιλώ επί ώρες για 
τα πεπραγμένα μας, για τις μικρές και 
μεγάλες κατακτήσεις την περίοδο που 
έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος της 
Π.Ο.ΑΣ.Υ. Τις γνωρίζουν οι συνάδελ-
φοι και οι συναδέλφισσές μας, όλοι 
όσοι μας ακολουθούν και μας στηρί-
ζουν σε αυτόν τον ωραίο αγώνα που 
κάνουμε. 

Θα θυμίσω μόνο ότι: 
• διασώσαμε τον ασφαλιστικό μας 

φορέα, το ΤΕΑΠΑΣΑ, τότε. Με 
Υπουργική Απόφαση καταργήσαμε 
την προϋπόθεση των 30 ετών για τη 
χορήγηση του εφάπαξ, διασφαλίσα-
με μια διαδικασία χορήγησης δανεί-
ων και οικονομικής βοήθειας, μέσω 
των ειδικών λογαριασμών,  

• προσφύγαμε στο ΣτΕ για τις μισθο-
λογικές αδικίες,  

• καταφέραμε να αποτρέψουμε περι-
κοπές στα μερίσματα του Μετοχικού 
Ταμείου Στρατού και με νομοθετική 
ρύθμιση πετύχαμε δικαιότερη αντι-
στοίχιση των μεριδίων με τα κλιμά-
κια του νέου ειδικού μισθολογίου, 

• καταφέραμε την κατάργηση της ει-
σφοράς αλληλεγγύης και άλλων ει-
δικών εισφορών,  

• καταφέραμε να αυξήσουμε τις πι-
στώσεις για τις επιπλέον ώρες νυ-
χτερινής απασχόλησης του προσω-
πικού, με την αύξηση των ωρών νυ-
χτερινής απασχόλησης από 48 σε 
64 ώρες το μήνα, 

• καταφέραμε να επεκτείνουμε την 
μάχιμη 5ετία,  

• καταφέραμε να θεσμοθετήσουμε 
ένα νέο βαθμολόγιο που επέφερε 
μισθολογικές αυξήσεις σε σημαντι-

κό μέρος του αστυνομικού προσω-
πικού,  

• δώσαμε μάχη και καταφέραμε την 
ανωτατοποίηση της εκπαίδευσης και 
για την απαλλαγή των αστυνομικών 
από τα πάρεργα, όπως οι ακούσιες 
νοσηλείες,  

• πετύχαμε την έκδοση νέας κανονι-
στικής διαταγής περί μεταγωγών 
κρατουμένων, ένα ζήτημα που δεν 
έχει ολοκληρωθεί, 

• καταφέραμε –έστω και καθυστερη-
μένα, την εφάπαξ αποζημίωση των 
600 ευρώ για την αμοιβή της υπε-
ρεργασίας, και πολλά άλλα μέτρα 
που ανακουφίζουν τον αστυνομικό 
και την οικογένειά του. 
Είμαστε περήφανοι, λοιπόν, για όλα 

αυτά; Ναι, είμαστε, τολμούμε να πού-
με. Και σας κοιτάμε όλους στα μάτια, 
έχοντας επίγνωση των δυσκολιών του 
αγώνα μας, των αδυναμιών μας, αλλά 
και της άδικης κριτικής που έχουμε 
υποστεί. Και εδώ θέλω να σημειώσω 
ότι θα είχαν γίνει πολύ λιγότερα από 
όλα αυτά χωρίς την ανταπόκριση της 
πολιτικής ηγεσίας. 

Ωστόσο, οφείλουμε να είμαστε 
πραγματιστές. Όσο κι αν αναγνωρί-
ζεται το έργο της Ομοσπονδίας, όσο 
κι αν η κοινωνία εμπιστεύεται και 
αναγνωρίζει την προσφορά της Αστυ-
νομίας, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο 
μπροστά μας. Πρέπει να απαλλαγούμε 
από προβλήματα και παθογένειες του 
παρελθόντος. Όπως η ομογενοποίηση 
του συνδικαλιστικού κινήματος για το 
οποίο η Π.Ο.ΑΣ.Υ. θα πάρει πρωτο-
βουλίες. 

Μας προβληματίζουν και μας λυ-
πούν οι αυθαίρετες και παράνομες 
συμπεριφορές που καταλήγουν είτε 
σε ανθρώπινες τραγωδίες είτε σε 
σκανδαλώδεις πρακτικές του υπόκο-
σμου και της μαφίας.  

Ο αστυνομικός θεσμός πρέπει να 
λειτουργεί υποδειγματικά από την κο-
ρυφή έως τη βάση. Γι’ αυτό επιβάλλε-
ται η κάθαρση να προχωρήσει με τα-
χύτατους ρυθμούς. Να εντοπιστούν οι 
επίορκοι και να τιμωρηθούν χωρίς 
καμία επιείκεια. Το απαιτούμε, δεν το 
ζητάμε. Δεν μπορεί να αμαυρώνεται η 
καλή εικόνα και η προσφορά του συ-
νόλου των αστυνομικών. Υπονομεύε-
ται η λειτουργία της αστυνομίας, χά-

νεται η εμπιστοσύνη μεταξύ των 
αστυνομικών και ταυτόχρονα κλονί-
ζεται και η εμπιστοσύνη των πολιτών. 

Όλοι φυσικά θέλουν και θέλουμε 
μια αστυνομία να λειτουργεί άψογα 
και υποδειγματικά. Αυτό όμως είναι 
ένα όραμα. Η αλήθεια είναι ότι η 
αστυνομία θα βελτιώνεται και θα λει-
τουργεί καλύτερα όταν η ίδια η κοινω-
νία βελτιώνεται, ξεπερνώντας τις δικές 
της παθογένειες και τα εκφυλιστικά 
φαινόμενα της σύγχρονης εποχής. 

Το όραμά μας για την Ελληνική 
Αστυνομία, σάς είναι γνωστό και δεν 
θα αναφερθώ πιο αναλυτικά. 

Θέλω όμως να σας επισημάνω κάτι 
ακόμα που μας ενοχλεί και απευθύ-
νομαι στον πολιτικό κόσμο της χώ-
ρας. Ενόψει και των εθνικών εκλογών 
να αποφύγει την εργαλειοποίηση της 
Αστυνομίας για κομματικούς σκοπούς 
και για ιδιοτελείς επιδιώξεις. 

Να καταθέσουν όλοι τις προτάσεις 
τους, με σεβασμό στο ρόλο της αστυ-
νομίας και στα αιτήματα μας. Αιτήματα 
που είναι βαμμένα με αίμα και γι΄ αυ-
τό πρέπει να απαντηθούν με ουσια-
στική συζήτηση. Άμεσα.  

Στέκομαι, ιδιαίτερα, στο κυρίαρχο 
αίτημά μας για την αναγνώριση της 
επικινδυνότητας της εργασίας. 

Έχουμε ιδρύσει το Κέντρο Έρευνας 
Υγείας, Ασφάλειας της Π.Ο.ΑΣ.Υ., 
έχουμε υπογράψει το Μνημόνιο συ-
νεργασίας με το Υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη και οι διαδικασίες εί-
ναι δρομολογημένες, με χρηματοδό-
τηση και του Υπουργείου Οικονομι-

κών. 
Επειδή πλησιάζουμε όμως προς τις 

εκλογές, πρέπει να γνωρίζετε ότι η 
υπομονή της Ελληνίδας και του Έλ-
ληνα Αστυνομικού, έχει εξαντληθεί. 

Σας καλώ όχι απλώς να πείτε ότι 
αποδέχεστε το αίτημά μας, αλλά ότι 
θα προχωρήσετε στην αναγκαία νο-
μοθέτηση τώρα, πριν από τις εκλογές.  

Να ψηφιστεί μια διάταξη που θα 
αναγνωρίζει την επικινδυνότητα, 
όπως έγινε π.χ. με άλλους κλάδους 
εργαζομένων. Μπορούν σε επόμενο 
χρόνο οι αρμόδιοι υπουργοί να κα-
θορίσουν το ανταποδοτικό όφελος, 
ενόψει και της ψήφισης του επόμενου 
κρατικού προϋπολογισμού. 

Πράξτε επομένως το χρέος σας, 
απαλλάξτε τον αστυνομικό από ένα 
δυσβάσταχτο βάρος. 

Ανυψώστε το ηθικό και δώστε πνοή 
σε όλο το αστυνομικό προσωπικό. 
Κάντε το να νιώσει ότι είστε δίπλα του. 
Μην κάνετε τον αστυνομικό να πι-
στεύει ότι συνεχίζεται η κοροϊδία του. 
Σας ζητώ, κλείνοντας, να τοποθετηθεί-
τε επί όλων αυτών και να δεσμευτείτε 
ότι στηρίζετε τον αγώνα μας. 

Καλή συνεργασία και καλά αποτε-
λέσματα.

Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2023  ΝέαΑστυνομία

Δεν πιστοποιείται μόνο η δική μας μαχητικότητα. 
Αναδεικνύεται και η αξιοπιστία λόγων και έργων, όλων μας! 

Η Ομιλία του προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ., καλωσορίζοντας τους επισήμους προσκεκλημένους στο Γενικό Συμβούλιο:
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Την πρώτη του νέου έτους, τα-
κτική του συνεδρίαση, πραγμα-
τοποίησε στις 31 Ιανουαρίου 

2023, το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ομοσπονδίας μας, καθορίζοντας τις 
συντεταγμένες του αγώνα μας σε μια 
χρονιά - ορόσημο για το συνδικαλι-
στικό μας κίνημα, δεδομένων των εκ-
κρεμών χρονιζόντων αιτημάτων, με 
κυρίαρχο αυτό της θεσμοθέτησης της 
επικινδυνότητας του αστυνομικού 
λειτουργήματος. 

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. 
Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, ευχόμενος 
σε όλους και όλες τα καλύτερα, τόνισε 
ότι το 2023 θα είναι μια πλούσια 
αγωνιστική χρονιά με στόχο την επί-
λυση προβλημάτων που υπάρχουν για 
πολλά χρόνια στον εργασιακό μας 
χώρο.  

Εστιάζουμε δε την προσοχή μας σε 
αυτά, ενόψει και του προγραμματι-
σμένου για τις 7 και 8 Φεβρουαρίου, 
Γενικού Συμβουλίου των Πρωτοβαθ-
μίων Ενώσεων.  

Εκεί θα κληθούν η Πολιτική και Φυ-
σική Ηγεσία όσο και οι αρμόδιοι εκ-
πρόσωποι της Κυβέρνησης και των 
Πολιτικών Κομμάτων, να τοποθετη-
θούν επί όλων αυτών και φυσικά για 
το μείζον αίτημά μας για το οποίο ο 
ίδιος ο Υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη κ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ καλλιεργεί 
μεγάλες προσδοκίες όταν αναγνωρί-
ζει δημοσίως, αλλά και με το Μνημό-
νιο συνεργασίας που υπογράψαμε 
πέρυσι, την επικινδυνότητα της εργα-

σίας του αστυνομικού. Χωρίς λαϊκι-
σμούς, διεκδικούμε βήμα - βήμα μια 
ουσιαστική λύση για όλους, άνευ δια-
φοροποιήσεων.  

Πολλά, άλλωστε είναι τα τραγικά 
συμβάντα, παραδειγματικά της επικιν-
δυνότητας της εργασίας του αστυνο-
μικού, ανεξαρτήτως βαθμού και υπη-
ρεσίας…  

Ως Ομοσπονδία, θεωρούμε αδια-
πραγμάτευτη τη θέση μας για μια νο-
μοθετική ρύθμιση που θα περιλαμβά-
νει χρηματική και ασφαλιστική αντα-
πόδοση, σύμφωνα με προγενέστερη 
ομόφωνη απόφασή μας, με σεβασμό 
στην ιστορία και το μέλλον μας.  

Με αφορμή την προχθεσινή από-
φαση του Συμβουλίου Μεταθέσεων 
και τον Πίνακα στον οποίο εμφαίνον-
ται όλες οι θέσεις των τακτικών μετα-
θέσεων για το έτος 2023 -συνολικά 
1026 θέσεις-, τονίστηκε επίσης, ότι 
υπάρχουν θετικά αποτελέσματα όταν 
η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία αφουγ-
κράζονται την αγωνία των συναδέλ-
φων μας για ασφάλεια και στην περι-
φέρεια, αν και δεν αντιμετωπίζεται ρι-
ζικά το πρόβλημα της υποστελέχωσης 
των υπηρεσιών, χωρίς γενναίες 
προσλήψεις νέων αστυφυλάκων.  

Γι’ αυτό είναι θετική εξέλιξη η προ-
κήρυξη του Αρχηγείου για προσλή-
ψεις 850 δοκίμων αστυφυλάκων και 
100 δοκίμων υπαστυνόμων, γεγονός 
που ευχόμαστε να έχει συνέχεια. 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε, επίσης, το 
Δ.Σ. για το σχέδιο νόμου του ΥΕΘΑ 

που συζητείται στη Βουλή από προχ-
θές και αφορά και το αστυνομικό 
προσωπικό επειδή εμπεριέχει νέες 
διατάξεις για τη λειτουργία του Μετο-
χικού Ταμείου Στρατού.  

Στόχος μας είναι να αποκαταστα-
θούν στρεβλώσεις και λάθη που προ-
κλήθηκαν εις βάρος των μερισματού-
χων – δικαιούχων ΒΟΕΑ, μετά την 
εφαρμογή του νέου ειδικού μισθολο-
γίου (ν. 4472/2017), οπότε προέκυ-
ψε η αναγκαιότητα της αντιστοίχισης 
των μερισμάτων στα νέα δεδομένα. 

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης του 
νομοσχεδίου, αλλά και κατά την 
ακρόαση φορέων στη Διαρκή Επιτρο-
πή Εξωτερικών και Άμυνας, καταθέ-
τουμε επίσης τρεις επιπλέον νομοθε-
τικές ρυθμίσεις που αφορούν 1) στον 
καταμερισμό των εσόδων από τις 
κλήσεις που επιδίδει η Τροχαία σε πα-
ραβάτες του Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας, αναλογικά στα ταμεία ΤΑΠΑ-
ΣΑ και ΜΤΣ, 2) στην τροποποίηση των 
διατάξεων του ν. 4554/2018, ώστε 

η χορήγηση της σύνταξης να αρχίζει 
από την επόμενη ημέρα της παραίτη-
σης και όχι της διαγραφής μας από το 
σώμα και 3) στην τροποποίηση του 
νόμου 826/78, ώστε να ενταχθούν 
στον προβλεπόμενο Ειδικό Λογαρια-
σμό, όλοι όσοι προσλαμβάνονται για 
πρώτη φορά στην Ελληνική Αστυνο-
μία, συμπεριλαμβανομένων των Ειδι-
κών φρουρών, των Συνοριακών φυ-
λάκων, των Πολιτικών υπαλλήλων και 
άλλων. 

Στο ενεργητικό του, επιπλέον, το 
Δ.Σ. αυτό το διάστημα, έχει να παρου-
σιάσει, ως προϊόν συλλογικής εργα-
σίας, την σύνταξη ενός νέου Κατα-
στατικού λειτουργίας του «Ιδρύματος 
Μέριμνας και Αριστείας Ελληνικής 
Αστυνομίας», ως απόρροια των παρα-
τηρήσεων στις οποίες προέβη το 
Ελεγκτικό Συνέδριο από τον Ιούνιο 
του 2015 εξαιτίας του «κουρέματος» 
του Λογαριασμού Αρωγής, κατά 
13.000.000 ευρώ, καίτοι αυτός έχει 
κοινωφελή χαρακτήρα με σκοπό τη 

στήριξη των αστυνομικών και των οι-
κογενειών τους. 

Τέλος, τονίστηκε ότι οι καταγγελίες 
για κυκλώματα και κρούσματα δια-
φθοράς στην αστυνομία, προκαλούν 
έντονο προβληματισμό. Έχουμε εμπι-
στοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, 
έτσι ώστε το απόστημα να σπάσει και 
να αποκατασταθεί η σχέση εμπιστο-
σύνης Αστυνομίας – κοινωνίας. Θα 
παρακολουθούμε από κοντά την δια-
δικασία κάθαρσης του σώματος κα-
θώς δεν ανεχόμαστε κανέναν «συνά-
δελφο» να μας ντροπιάζει και να οδη-
γεί την Αστυνομία στον βούρκο. Μέ-
χρις εδώ!! 

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με 
την αναπλήρωση του αποχωρήσαν-
τος, λόγω συνταξιοδότησης, μέλους 
του κ. Σταύρου ΜΠΑΛΑΣΚΑ από τον 
κ. Σωκράτη ΜΑΓΓΑ, πρώτο αναπλη-
ρωματικό μέλος του συνδυασμού με 
τον οποίο είχε εκλεγεί στο 31ο εκλο-
γοαπολογιστικό συνέδριο, τον Οκτώ-
βριο του 2021.

Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ηεπόμενη συνεδρίαση έλαβε 
χώρα στις 22 Φεβρουαρίου 
2023. Η συνεδρίαση διεξήχ-

θη σε μια χρονική συγκυρία έντονης 
κινητικότητας του συνόλου του συν-
δικαλιστικού κινήματος των Ομο-
σπονδιών και Ενώσεων των Σωμά-
των Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνά-
μεων, δεδομένου ότι η χώρα εισέρ-
χεται σε προεκλογική περίοδο, λόγω 
της επικείμενης ολοκλήρωσης της 
τετραετούς θητείας της Κυβέρνησης 
και του λιγοστού χρόνου που απο-
μένει για τη νομοθέτηση θετικών 
ρυθμίσεων που θα ικανοποιούν 
συγκεκριμένα αιτήματά μας. 

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑ-
ΚΟΣ κατέστησε σαφές ότι για τα βα-
σικά εκκρεμή ζητήματα του κλάδου 
μας, ασκείται έντονη πίεση σε καθη-
μερινή βάση, η οποία λαμβάνει συγ-

κεκριμένο χαρακτήρα και μέσω της 
διαβούλευσης με τις άλλες Ομο-
σπονδίες των ενστόλων, όπως έγινε 
π.χ. τη Δευτέρα με την παρουσία του 
στη συνεδρίαση του ΔΣ της ΠΟΕΥΠΣ 
και κυρίως την επομένη ημέρα, κατά 
τη συνάντηση στα γραφεία μας, 
όλων των Ομοσπονδιών. Κοινή συ-
νισταμένη του αγώνα μας, η σύγκλι-
ση απόψεων για τη διεκδίκηση συ-
νολικά τεσσάρων συγκεκριμένων 
αιτημάτων-προτάσεων, όπως ανα-
λυτικά αποτυπώθηκαν και στη σχε-
τική κοινή ανακοίνωση (υπ’ αριθ. 
600/13/30α από 21/02/2023). 

Κορωνίδα του αγώνα μας, ανε-
ξάρτητα από το τι ισχύει και παρέχε-
ται σε άλλες εργασιακές ομάδες, είτε 
διαδίδεται ενόψει του εξορθολογι-
σμού των ειδικών μισθολογίων, πα-
ραμένει η θεσμοθέτηση της επικιν-
δυνότητας της εργασίας. Ένα δια-

χρονικό αίτημα που, για την Ομο-
σπονδία μας, δεν επιδέχεται κανε-
νός είδους «παρερμηνείας», αφού 
ουδείς αμφισβητεί τον επικίνδυνο 
χαρακτήρα κάθε αστυνομικής υπη-
ρεσίας και τις ιδιαιτερότητες του έρ-
γου κάθε αστυνομικού, αδιακρίτως 
θέσεως και βαθμού στην ιεραρχία. Η 
ρύθμιση πρέπει να αφορά όλους και 
να συνεπάγεται για όλους ένα επι-
πλέον αξιοπρεπές ποσό (τριψήφιο), 
νομοθετικά κατοχυρωμένο, ως ανα-
γνώριση της επικινδυνότητας της 
εργασίας μας, με οικονομική, συν-
ταξιοδοτική και ασφαλιστική αντα-
πόδοση. 

Το κοινό διεκδικητικό πλαίσιο πε-
ριλαμβάνει, επίσης, την αύξηση της 
ωριαίας αποζημίωσης της νυχτερι-
νής εργασίας, ως συνέχεια της θε-
τικής εξέλιξης - ρύθμισης για την 
αύξηση του πλαφόν των νυχτερινών 
ωρών, που υπήρχε μέχρι πρότινος 
και άλλαξε με το δικό μας αγώνα, 
καθώς επίσης και την εναρμόνιση 
της ισχύουσας νομοθεσίας για την 
αποζημίωση των εκτός έδρας μετα-
κινήσεων, όπου υπάρχει πρόβλημα. 
Το τέταρτο κοινό αίτημα αφορά την 
εκλογική αποζημίωση, η οποία έχει 
θεσμοθετηθεί από το 2010 και 
έκτοτε το ποσό που καταβάλλεται σε 
κάθε προεκλογική περίοδο, καθορί-

ζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση. 
Δεδομένου ότι το 2019, χορηγήθη-
κε το ευτελές ποσό των 150 ευρώ 
μεικτά, αλλά και επειδή από τότε 
έχουν μεσολαβήσει πολλές κρίσεις 
και σήμερα ο πληθωρισμός και η 
ακρίβεια καλπάζουν, είναι φυσικό 
φέτος, να διεκδικούμε τουλάχιστον 
600 ευρώ. 

Για όλα αυτά έχουν τεθεί χρονο-
διαγράμματα ενημερωτικών συναν-
τήσεων με τους αρμόδιους Υπουρ-
γούς, Προστασίας του Πολίτη, Κλιμα-
τικής Κρίσης και Πολιτικής Προστα-
σίας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής και Εθνικής Αμύνης, ώστε 
αμέσως μετά, να γίνει η τελική συ-
νάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό 
Οικονομικών, με την ελπίδα ότι θα 
δοθούν ικανοποιητικές λύσεις και δεν 
θα εξωθηθούμε σε κινητοποιήσεις εν 
μέσω προεκλογικής περιόδου. 

Θέμα συζήτησης κατά τη συνε-
δρίαση του ΔΣ αποτέλεσε επίσης η 
παρέμβασή μας με αφορμή τις θέ-
σεις που προκηρύχθηκαν από το 
Συμβούλιο μεταθέσεων για το προ-
σωπικό ειδικών καθηκόντων, τονί-
ζοντας ότι η Ομοσπονδία το επόμενο 
διάστημα θα αναλάβει δραστικές 
πρωτοβουλίες για να μην χαθούν 
κατακτήσεις του συνδικαλιστικού 
μας κινήματος, αλλά και για να απο-

φευχθούν περιπέτειες, όπως αυτές 
που βιώνουν αυτές τις ημέρες άλλοι 
κλάδοι οι οποίοι διεκδικούν ανα-
βάθμιση – ανωτατοποίηση των πτυ-
χίων τους με μισθολογικό αντίκρι-
σμα κλπ. 

Τέλος, το ΔΣ ενόψει της διεξαγω-
γής του 33ου συνεδρίου, τον προ-
σεχή Μάρτιο, όπως προβλέπεται από 
το Καταστατικό της Ομοσπονδίας, 
αποφάσισε, κατά πάγια πρακτική, να 
αναθέσει σε ορκωτό λογιστή τον 
έλεγχο των οικονομικών (εσόδων – 
εξόδων), και να ορίσει τριμελή επι-
τροπή για τα πρακτικά ζητήματα της 
διοργάνωσης του συνεδρίου. 

Στο εναπομείναν διάστημα, γίνεται 
φανερό ότι η Ομοσπονδία εργάζεται 
με όλες της τις δυνάμεις και σε όλα 
τα επίπεδα. Καταδεικνύοντας, μάλι-
στα και τις κοινωνικές της ευαισθη-
σίες, στις 03 Μαρτίου 2023, θα 
προβεί στη διοργάνωση ημερίδας 
στην Αθήνα, με θέμα: «Βία & ανήλικο 
θύμα, σπάζοντας τον φαύλο κύκλο» 
και ομιλητές από τον επιστημονικό 
και πολιτικό κόσμο της χώρας. 

Η Τρίτη συνεδρίαση έλαβε χώρα 
στις 28 Φεβρουαρίου 2023, μέσω 
τηλεδιάσκεψης και είχε αντικείμενο 
την προκήρυξη του 33ου τακτικού 
πανελλαδικού συνεδρίου (29 και 30 
Μαρτίου 2023) στην Αθήνα.

Κινητικότητα στο συνδικαλιστικό χώρο



Την 01 Φεβρουαρίου 2023 κληθήκαμε 
στην Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και 
Εξωτερικών Υποθέσεων. Ειδικότερα ο 

Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑ-
ΚΑΡΑΚΟΣ στο πλαίσιο ακρόασης φορέων κατά 
τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου 
Εθνικής Αμύνης παρουσίασε τις προτάσεις μας 
για το ΒΟΕΑ και άλλα αιτήματα.  

Αφού εξέφρασε τα συλλυπητήρια της αστυνο-
μικής οικογένειας στην Πολεμική Αεροπορία για 
την τραγική απώλεια του συγκυβερνήτη του πο-
λεμικού αεροσκάφους, ευχήθηκε να βρεθεί 
σώος ο πιλότος που αναζητείται. 

Στη συνέχεια χαιρέτησε την πρωτοβουλία της 
κυβέρνησης να ικανοποιήσει και δικά μας αιτή-
ματα, που αφορούν στη λειτουργία του ΜΤΣ και 
στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των μερισμα-
τούχων αστυνομικών, μετά την εφαρμογή του 
νέου ειδικού μισθολογίου, του ν. 4472/2017, 
και την αναγκαιότητα αντιστοίχισης των μερι-
σμάτων στα νέα δεδομένα, ώστε να διορθωθούν 
αδικίες και στρεβλώσεις. 

Η Ομοσπονδία μας, στο πλαίσιο της διαβού-
λευσης του νομοσχεδίου με τους αρμόδιους 
Υπουργούς βρήκε την ανταπόκρισή τους και για 

άλλα θέματα και κάλεσε τη Βουλή να αποδεχθεί 
τρεις προτεινόμενες νέες διατάξεις που αφορούν: 

1) στον καταμερισμό των εσόδων από τις 
κλήσεις που επιδίδει η Τροχαία σε παραβάτες 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αναλογικά 
στα ταμεία ΤΑΠΑΣΑ και ΜΤΣ. 

2) στην προώθηση διάταξης, ώστε να έχουμε 
τη δυνατότητα κι εμείς όπως όλοι οι ασφαλισμέ-
νοι να μην χάνουμε καμία ημέρα σύνταξης, δη-
λαδή να λαμβάνουμε σύνταξη από την επόμενη 
ημέρα της διαγραφής μας από το σώμα και όχι 
από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα της αίτη-
σης συνταξιοδότησης. Κάτι που σήμερα οδηγεί 
σε βέβαιη απώλεια εισοδήματος έως και 1 μήνα. 

3) στην τροποποίηση του νόμου 826/78, ώστε 
να ενταχθούν στον προβλεπόμενο Ειδικό Λογα-
ριασμό, όλοι όσοι προσλαμβάνονται για πρώτη 
φορά στην Ελληνική Αστυνομία, συμπεριλαμβα-
νομένων των Ειδικών φρουρών, των Συνοριακών 
φυλάκων, των Πολιτικών υπαλλήλων και άλλων. 
Επιπλέον, όσοι έχουν ήδη έως 10 έτη υπηρεσία, 
να δύνανται, σύμφωνα και με τα ισχύοντα στον 
Κλάδο Υγείας της πρώην Αστυνομίας Πόλεων, να 
εντάσσονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, 
στον ίδιο Ειδικό Λογαριασμό. Επίσης, ζητάμε τον 
εξορθολογισμό της παροχής ώστε αυτή να είναι 
συνδεδεμένη με την πάθηση (δυσίατα νοσήματα, 
τραυματισμοί εν ώρα υπηρεσίας κ.λπ.) και όχι να 
χορηγείται ανάλογα με τον κατεχόμενο βαθμό, 
όπως ισχύει σήμερα. 

Τέλος, τόνισε ότι η Ομοσπονδία διαχωρίζει τη 
θέση της από το αίτημα εταίρου προέδρου Ομο-
σπονδίας αναφορικά με την επαναφορά του άρ-
θρου 71 του αρχικού σχεδίου νόμου που ανα-
φερόταν στα συνδικαλιστικά ζητήματα των εν 
ενεργεία στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων 
και δεν προωθήθηκε προς ψήφιση. Η Ομοσπον-
δία επ’ αυτού του θέματος τελεί σε συνεργασία 
με όλες τις Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφα-
λείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, με στόχο την 
υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας και την απο-
τροπή τυχόν περιορισμού της συνδικαλιστικής 
οργάνωσης και λειτουργίας. 

Στις 08 Φεβρουαρίου 2023 ανακοινώσαμε ότι 
είχαν θετική κατάληξη οι παρεμβάσεις της Ομο-
σπονδίας μετά την ομιλία του Προέδρου κ. Γρη-
γόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ στην Διαρκή Επιτροπή 
Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων στο πλαίσιο 
ακρόασης φορέων κατά τη συζήτηση του νομο-
σχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Μέ-
ριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυ-
νάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των 
Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλα-
κής και άλλες διατάξεις». 

Κατ’ αρχάς με το Κεφάλαιο Στ΄ (άρθρα 27-
41) ρυθμίζονται θέματα των Μετοχικών Ταμείων 
(αναγνώριση χρόνου μετοχικής σχέσης, βοηθή-
ματα, μερίσματα, κρατήσεις και διοίκηση Μετο-
χικών Ταμείων), ικανοποιώντας βασικά μας αι-
τήματα για τη χορήγηση του ΒΟΕΑ, του επιδό-
ματος γάμου κλπ, χωρίς να ζημιώνονται οι με-
ρισματούχοι, μετά την εφαρμογή του ειδικού μι-
σθολογίου που είχε ψηφιστεί από την προηγού-
μενη Κυβέρνηση. Πλέον, με τη νομοθετική ρύθ-
μιση για την αντιστοίχιση των μεριδίων με τα μι-

σθολογικά κλιμάκια του ειδικού μισθολογίου (ν. 
4472/2017), επιτυγχάνεται η άμεση χορήγηση 
του Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελμα-
τικής Αυτοτέλειας, που είχε «παγώσει» εξαιτίας 
αυτής της εκκρεμότητας. 

Επίσης, εναρμονίζεται το ποσό που καταβάλ-
λουν οι μέτοχοι και μερισματούχοι του Μετοχι-
κού Ταμείου Στρατού, που αμείβονται βάσει του 
ν. 4472/2017 (Α’ 74), λόγω τέλεσης γάμου, με 
το αντίστοιχο ποσό που κατέβαλαν μέτοχοι και 
μερισματούχοι πριν από την 1η.1.2017. Συγκε-
κριμένα, με το άρθρο 124 του ν. 4472/2017 
διπλασιάστηκαν οι βασικοί μισθοί των μετόχων 
του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και ως εκ τού-
του διπλασιάστηκε και το ύψος του χρηματικού 
ποσού που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι μέ-
τοχοι και μερισματούχοι που τέλεσαν γάμο πριν 
από την 23η.7.2002. Με τη νέα ρύθμιση, επι-
τυγχάνεται η ισότιμη μεταχείριση των ανωτέρω 
κατηγοριών μετόχων και μερισματούχων του 
Μετοχικού Ταμείου Στρατού, καθόσον «όσοι μέ-
τοχοι ή μερισματούχοι του Μετοχικού Ταμείου 
Στρατού έχουν τελέσει γάμο μέχρι την έναρξη 
ισχύος της περ. β΄ του άρθρου 17 του ν. 
3036/2002 (Α΄ 171), υποχρεούνται στην κα-
ταβολή χρηματικού ποσού ίσου με το ένα τρίτο 
(1/3) του βασικού μισθού του μισθολογικού 
κλιμακίου που λαμβάνουν κατά τον χρόνο κα-
ταβολής». 

Επιπλέον, μετά από την παρέμβασή μας κατά 
τη συζήτηση του νομοσχεδίου, οι αρμόδιοι 
Υπουργοί αποδέχθηκαν τις δυο από τις τρεις 
τροπολογίες που προτείναμε και αφορούν: 

Α) τον επανακαθορισμό του χρόνου διαγρα-
φής από την ενεργό υπηρεσία, ήτοι: 

1. Το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυ-
νομίας που απολύεται ή αποστρατεύεται για οποι-
ονδήποτε λόγο, διαγράφεται από την ενεργό υπη-
ρεσία την τελευταία ημέρα του μήνα δημοσίευσης 
της περίληψης της διοικητικής πράξης απόλυσης 
ή αποστρατείας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά 
από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πο-
λίτη δύνανται να ρυθμίζονται ζητήματα που αφο-

ρούν στην εφαρμογή του παρόντος. 
2. Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης των προσώ-

πων της παρ. 1, για τα οποία απαιτείται η δια-
γραφή από την Ελληνική Αστυνομία προκειμέ-
νου να συνταξιοδοτηθούν, δύναται να υποβάλ-
λεται οποτεδήποτε, ακόμα και πριν από τη δια-
γραφή τους από την Ελληνική Αστυνομία. 

3. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει την 
1η.3.2022. 

Β) Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις 
του ν.826/1978 που αναφέρονται στον Ειδικό 
Λογαριασμό του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών 
(Τ.Π.ΑΣ.) του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμε-
νων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) 
[πρώην Επικουρικό Ταμείο της τέως Ελληνικής 
Χωροφυλακής (Ε.Τ.Ε.Χ.)]. 

Συγκεκριμένα, επανακαθορίζονται οι κατηγο-
ρίες των μετόχων του Ειδικού Λογαριασμού, με 
την υποχρεωτική ένταξη και του αστυνομικού και 
πολιτικού προσωπικού που εισέρχεται στην 
ΕΛ.ΑΣ. και ασφαλίζεται στους τομείς της τέως 
Αστυνομίας Πόλεων, για όσο διάστημα είναι εν 
ενεργεία, ενώ προσδιορίζονται και οι δικαιούχοι 
της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης που χορη-
γείται από τον Ειδικό Λογαριασμό και εξειδι-
κεύονται τα νοσήματα για τα οποία χορηγείται 
(δυσίατα νοσήματα, υποβοηθούμενη αναπαρα-
γωγή κ.λπ.), αποκλεισμένης της καταβολής της 
σε περίπτωση που οι δικαιούχοι έχουν λάβει λό-
γω θανάτου αντίστοιχη παροχή από τον Κλάδο 
Υγείας του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολουμένων 
στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) κλ.π. Επί-
σης, η οργάνωση, η λειτουργία, ο έλεγχος του 
Ειδικού Λογαριασμού, η διαδικασία είσπραξης 
των πόρων του και χορήγησης της οικονομικής 
ενίσχυσης στους δικαιούχους, τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, καθώς και κάθε λεπτομέρεια 
εφαρμογής του παρόντος, καθορίζονται με από-
φαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, 
μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ταμείου. 

Η Ομοσπονδία συνεχίζει τον αγώνα για την 
θεσμοθέτηση και άλλων εκκρεμών ρυθμίσεων, 
όπως η ενίσχυση των Ταμείων από τα πρόστιμα 
των τροχαίων παραβάσεων κ.λπ. 
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Θετική κατάληξη έχουν οι παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας 

Στις 1 Ιανουαρίου 2023 ενημερώσαμε 
τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις για τα 
αποτελέσματα της συνεδρίασης του 

Συμβουλίου μεταθέσεων του Αρχηγείου, 
κοινοποιώντας τον σχετικό πίνακα στον 
οποίο εμφαίνονται οι θέσεις των τακτικών 
μεταθέσεων (συνολικά 1026 θέσεις) για το 
έτος 2023. Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν λυθεί τα 
προβλήματα. 

Συνεδρίαση  
του Συμβουλίου 

μεταθέσεων  
του Αρχηγείου

Στις 10 Φεβρουαρίου 2023 αιτηθήκαμε 
από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνο-
μίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο 

ΣΚΟΥΜΑ την παράταση του χρόνου χορήγη-
σης της κανονικής αδείας έτους 2022: Κύριε 
Αρχηγέ, κατά παγία τακτική, το Αρχηγείο της 
Ελληνικής Αστυνομίας, λαμβάνει υπόψη του 
τα αιτήματα που υποβάλλονται κάθε χρόνο 

από συναδέλφους μας αναφορικά με την 
απρόσκοπτη άσκηση του δικαιώματος λήψης 
της κανονικής αδείας, πέραν των προβλεπό-
μενων ορίων.  

Επειδή και φέτος για διάφορους λόγους 
υπάρχουν ανάλογα αιτήματα παράτασης του 
χρόνου εξάντλησης αυτού του δικαιώματος 
για τις άδειες έτους 2022, παρακαλούμε ενό-

ψει και των εθνικών εκλογών, όπως με πα-
ρέμβασή σας, εκδοθεί σχετική διαταγή έτσι 
ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όσους το επι-
θυμούν να αξιοποιήσουν το δικαίωμα χορή-
γησης της κανονικής άδειας, έτους 2022, το 
προσεχές διάστημα, κατά τον καλύτερο δυνα-
τό τρόπο. Στις 15/03/23 δόθηκε πάραταση 
έως 31/10/23. 

Παράταση χρόνου χορήγησης κανονικής αδείας έτους 2022
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Κοινή σύσκεψη εργασίας είχαν στα γρα-
φεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στις 21 Φεβρουα-
ρίου 2023, τα Προεδρεία των Ομο-

σπονδιών και Ενώσεων των Σωμάτων Ασφα-
λείας και Ενόπλων Δυνάμεων, κατά την οποία 
επήλθε σύγκλιση θέσεων και απόψεων όσον 
αφορά την περαιτέρω κοινή μας δράση για την 
επίλυση εκκρεμών αιτημάτων του συνόλου 
των στελεχών και του ένστολου δυναμικού της 
πατρίδας μας. Ειδικότερα, αφού έγινε ανα-
σκόπηση των κοινών προβλημάτων και των 
αιτημάτων των συναδέλφων και των συναδελ-
φισσών που εκπροσωπούμε, δόθηκε ιδιαίτερη 
έμφαση στα κάτωθι: 

• Στην θεσμοθέτηση της επικινδυνότητας της 
εργασίας, ένα αίτημα διαχρονικό που επιτέ-
λους πρέπει να λάβει οριστικά τη θετική του 
απάντηση, ως αναγνώριση της τεράστιας προ-
σφοράς και των θυσιών του ανθρώπινου δυ-
ναμικού των Σωμάτων Ασφαλείας και των 
Ενόπλων Δυνάμεων. 
• Στην αύξηση της ωριαίας αποζημίωσης της 
νυχτερινής εργασίας, η οποία παραμένει αμε-
τάβλητη από το 2012. 
• Στην εφαρμογή-εναρμόνιση της ισχύουσας 
νομοθεσίας για την αποζημίωση των εκτός 
έδρας μετακινήσεων (οδοιπορικά), που εξαιτίας 
των μνημονιακών νόμων και της αβελτηρίας 

που επεδείχθη, εξακολουθεί να προκαλεί οικο-
νομική βλάβη στα μέλη μας. 
• Στον καθορισμό του ποσού της εκλογικής 
αποζημίωσης και στην έγκαιρη καταβολή του 
λόγω της πρόσθετης εργασίας κατά τη διάρ-
κεια της προεκλογικής περιόδου των εθνικών 
εκλογών έτους 2023. 

Για όλα αυτά τα καίριας σημασίας ζητήματα, 
αποφασίστηκε με πνεύμα ενότητας και απο-
φασιστικότητας, να ξεκινήσει άμεσα κύκλος 
ενημερωτικών συναντήσεων κατ’ αρχάς με 
τους αρμόδιους Υπουργούς, ήτοι, α) Προστα-
σίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑ-
ΚΟ, β) Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προ-

στασίας κ. Χρήστο ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ, γ) Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη ΠΛΑΚΙΩ-
ΤΑΚΗ και δ) Εθνικής Αμύνης κ. Νικόλαο ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ, με τελικό σημείο καθοριστι-
κής συνάντησης, εκείνης που θα πραγματο-
ποιηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών με τον 
αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών. 

Σε περίπτωση που δεν τελεσφορήσουν οι 
συναντήσεις αυτές, με απτά και θετικά αποτε-
λέσματα για κάθε ένα από τα προεκτεθέντα αι-
τήματα, αποφασίστηκε να υπάρξει νέα συνάν-
τηση των Ομοσπονδιών και Ενώσεων των Σω-
μάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, 
ούτως ώστε να καθοριστεί και δρομολογηθεί 

Ένας ο στόχος: Το επικίνδυνο! Είμαστε όλοι ενωμένοι!

Στις 23 Φεβρουαρίου 2023 εγκρίθηκαν 
από το Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. τα δάνεια 
εκτάκτων αναγκών για τους μετόχους του. 

Συγκεκριμένα κατά τη συνεδρίαση κατά την 
οποία συμμετείχαν και οι εκπρόσωποί μας, εγ-
κρίθηκαν: α) Για το Τ.Π.ΑΣ. (πρώην χωροφυλα-
κή) 4.000.000 ευρώ β) Για το Τ.Π.Υ.Α.Π. 
(πρώην Α.Π.) 2.200.000 ευρώ. 

Διευκρινίζεται ότι όσοι μέτοχοι έχουν από 10 

μέχρι 20 χρόνια υπηρεσίας δικαιούνται έως 
3.000 ευρώ και όσοι έχουν από 20 χρόνια και 
πάνω έως 4.000 ευρώ. Αύριο θα αποσταλεί από 
το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. διευκρινιστική εγκύκλιος σε όλες 
της Υπηρεσίες μέσω p.o.l. στην οποία θα περι-
γράφεται αναλυτικά όλη η διαδικασία. Επιπρο-
σθέτως η ημερομηνία υποβολής θα είναι ανοι-
χτή, δηλαδή θα μπορεί ο συνάδελφος οποιαδή-
ποτε στιγμή μέσα στο έτος να υποβάλλει αίτηση 

για δάνειο. Τέλος γνωρίζεται ότι μετά από πρό-
ταση των εκπροσώπων της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και της 
ΠΟΕΥΠΣ στο Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., υποβλήθηκε 
σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης από το Ταμείο, 
στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, με την 
οποία δίνεται η δυνατότητα για χορήγηση δα-
νείου σε όσους έχουν από 6 χρόνια (για τους 
ασφαλισμένους στην Πυροσβεστική ισχύουν τα 
χρόνια ως έχουν) και πάνω. Επίσης, δεν θα 

απαιτείται πλέον φορολογική ενημερότητα για να 
χορηγηθούν τα δάνεια. Ο κ. Υπουργός αποδέχ-
θηκε την σχετική ρύθμιση, όπως άλλωστε κάνει 
πάντα για τα δίκαια αιτήματά μας, και η εν λόγω 
ρύθμιση βρίσκεται στο τελικό στάδιο ψήφισης 
από τη Βουλή και δημοσίευσης στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης. Όταν αυτό πραγματοποιηθεί 
θα ακολουθήσει νέα εφαρμοστική εγκύκλιος 
από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.  
τα δάνεια εκτάκτων αναγκών 

ΗΠανελλήνια Ομοσπονδία Α -
στυνομικών Υπαλλήλων, εκ-
φράζοντας τα βαθιά αισθήμα-

τα θλίψης και οδύνης σύμπασας της 
αστυνομικής οικογένειας για τη σι-
δηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, 
δήλωσε τη συμμετοχή της, δι’ αντι-
προσωπείας της, στην συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας στην Αθήνα, την Τε-
τάρτη 8 Μαρτίου, ενώ από την πρώτη 
στιγμή του τριήμερου εθνικού πέν-
θους, οι σημαίες στα γραφεία της 
Ομοσπονδίας κυμάτιζαν μεσίστιες. 

Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες Αστυ-
νομικοί, ως αναπόσπαστο κομμάτι 
της ελληνικής κοινωνίας, συμμετεί-
χαμε στο τριήμερο εθνικό πένθος και 
θρηνήσαμε τα θύματα της ανείπωτης 
αυτής τραγωδίας. 

Την ίδια ώρα, οφείλουμε σεβασμό 
σε όσους έχασαν τόσο άδικα τη ζωή 

τους, απαιτώντας απαντήσεις στα εύ-
λογα «γιατί», αλλά και ουσιαστικά 
μέτρα για την πρόληψη κάθε μορφής 
δυστυχημάτων στον τόπο μας. 

Η πρωτοφανής σιδηροδρομική 
τραγωδία στη Λάρισα, ήταν φυσικό 
να έχει ενεργοποιήσει στο έπακρον 
τις ανθρώπινες ευαισθησίες, τα αι-
σθήματα αλληλεγγύης και την πηγαία 
διάθεση όλων μας, να σταθούμε δί-
πλα σε όσους και όσες έχουν τραυ-
ματιστεί και χρήζουν νοσηλείας. 

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές του 
τριήμερου εθνικού πένθους το συν-
δικαλιστικό μας κίνημα δηλώνει «πα-
ρών» και διαθέσιμο να συμβάλλει 
στην εξασφάλιση φιαλών αίματος 
προς άμεση αξιοποίησή τους από τα 
εμπλεκόμενα στην περίθαλψη των 
θυμάτων, νοσοκομεία. 

Δεδομένου ότι η Ομοσπονδία δέχ-

θηκε ερωτήματα, ανακοινώθηκε ότι 
για τον καλύτερο συντονισμό, η 
όποια διάθεση αίματος μέσω των 
Τραπεζών που λειτουργούν στις 58 
Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις, είτε με-
μονωμένα από συναδέλφους και συ-
ναδέλφισσές μας, να δηλώνεται στην 
Ομοσπονδία μας, ώστε να προωθη-
θούν φιάλες αίματος, όπου ζητη-
θούν, με σύνδεσμο τον Αντιπρόεδρο 
Διοικητικών Θεμάτων και Πρόεδρο 
της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας 
κ. Αθανάσιο ΝΤΑΒΟΥΡΑ. 

Είναι σαφές ότι η Ομοσπονδία 
προσεγγίζει με τη δέουσα σοβαρότη-
τα τη δύσκολη αυτή κατάσταση, ευ-
χαριστώντας εκ των προτέρων για 
κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει 
στην υλοποίηση μιας αυτονόητης 
απόφασης έμπρακτης εκδήλωσης 
συνεισφοράς και αλληλεγγύης.

Θλίψη και οδύνη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη
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Παρούσα η Π.Ο.ΑΣ.Υ. στην εκδήλωση της 
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθη-
νών για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πί-

τας την Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2023, στην αί-
θουσα εκδηλώσεων του Κέντρου Μελετών Ασφά-
λειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), όπου παρευρέθη πλήθος προσκε-
κλημένων της. 

Ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. ΠΑΚΟΣ Δημοσθέ-
νης ευχήθηκε καλή χρονιά με υγεία, τύχη και ευ-
τυχία, ενώ αφιέρωσε το πρώτο κομμάτι της πίτας 
σε όλους τους αστυνομικούς οι οποίοι εργάζονται 
νυχθημερόν για να αισθάνονται άπαντες ασφα-
λείς. Κλείνοντας, ενώπιον των παρευρισκόμενων 
τόνισε ότι το 2023 είναι η χρονιά εντός της οποίας 
η Πολιτεία επιβάλλεται να πραγματοποιήσει την 
δέσμευσή της έναντι στους Έλληνες αστυνομι-
κούς, ήτοι την αναγνώριση της επικινδυνότητας 
της εργασίας μας.  

Ο Πρόεδρος Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑ-
ΡΑΚΟΣ λαμβάνοντας το λόγο, αφού ευχαρίστησε 
για την πρόσκληση ευχήθηκε σε όλες και όλους 
υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και φυ-
σικά, ό,τι καλύτερο σε υπηρεσιακό και συνδικαλι-
στικό επίπεδο.  

Όπως επισήμανε στη συνέχεια, το 2022 ήταν για 
όλους μας μια χρονιά, το ίδιο δύσκολη, όπως και 
οι προηγούμενες. Σημαδεύτηκε από την αγωνία 
μας να βγούμε ξανά αλώβητοι από την πανδημία, 

αλλά και από τους επαγγελματικούς κινδύνους που 
ακολουθούν σε κάθε του βήμα το συνάδελφό μας 
εδώ στην Αττική.  

Αναφέρθηκε δε στα δεκάδες συμβάντα με τραυ-
ματίες αστυνομικούς, - πιο πρόσφατο ήταν αυτό 

στου Ζωγράφου, όπου κάποιοι αμετανόητοι επιτέ-
θηκαν με βόμβες μολότοφ επιδιώκοντας προφα-
νώς να σκοτώσουν και όχι για να διαμαρτυρηθούν.  

Και αφού υπενθύμισε τις μεγάλες κατακτήσεις, 
όπως είναι το βαθμολόγιο, η αναβάθμιση της 

αστυνομικής εκπαίδευσης, η επέκταση της μάχι-
μης 5ετίας, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγ-
γύης και η ειδική εισφορά στο ΜΤΣ, τα 600 ευρώ 
και πολλά άλλα, εξέφρασε την αισιοδοξία ότι το 
νέο έτος θα αφήσουμε ξανά θετικό αποτύπωμα 

Να αφήσουμε ξανά θετικό αποτύπωμα

Στις 10 Φεβρουαρίου 2023 ενη-
μερώσαμε τον Αρχηγό της Ελλη-
νικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο 

κ. Κωνσταντίνο ΣΚΟΥΜΑ για την κα-
ταγγελία της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Λακωνίας η οποία επα-
νήλθε στο μείζον πρόβλημα της υπο-
στελέχωσης των Υπηρεσιών της Διεύ-
θυνσης Αστυνομίας Λακωνίας, με 
αναφορές σε συγκεκριμένα Αστυνομι-
κά Τμήματα, καθώς και στα μέτρα που 
λαμβάνονται για την προστασία ακα-
τοίκητης εξοχικής κατοικίας (Αστυνο-
μικό Τμήμα Σπάρτης, Αστυνομικό Τμή-
μα Βοΐων Λακωνίας). Επειδή τα ερω-
τήματα που έχουν τεθεί εκ μέρους της 
Ένωσης δεν έχουν απαντηθεί, επιπλέ-
ον δε, επειδή προβάλλει επιτακτική η 
ανάγκη του εξορθολογισμού της διά-
θεσης-απασχόλησης της υφιστάμενης 
αστυνομικής δύναμης, ζητάμε να λά-

βετε σοβαρά υπόψη σας τις νέες κα-
ταγγελίες και να αντιμετωπίσετε τα πα-
ράπονα και την οργή των συναδέλφων 
μας. 

Ειδικότερα, η Ένωση σημειώνει: ΤΟ 
ΦΙΛΟΤΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ. «Έως και 
σήμερα δεν έχει δοθεί ουσιαστική λύση 
με αποτέλεσμα τόσο να αδυνατούν να 
ανταπεξέλθουν οι ανωτέρω υπηρεσίες 
προς όφελος της ασφάλειας αλλά και 
της γενικότερης εξυπηρέτησης των 
πολιτών στην ευρύτερη περιοχή αστυ-
νόμευσης τους, όσο και να επιδεινώ-
νεται ραγδαία η καταστρατήγηση των 
εργασιακών δικαιωμάτων των υπηρε-
τούντων Αστυνομικών. (…) Το Αστυ-
νομικό Τμήμα Σπάρτης έχει οργανική 
δύναμη 52 Αστυνομικών, αλλά η πα-
ρούσα δύναμη του είναι μόλις 27 
Αστυνομικοί.  

Δηλαδή διαπιστώνεται ότι η ανωτέ-
ρω υπηρεσία υπολείπεται σε ποσοστό 
40-50% περίπου, βάσει της οργανικής 
δύναμης που η πολιτεία έκρινε ότι 
πρέπει να έχει. Η κατάσταση είναι τρα-
γική, οι δε οφειλόμενες ημερήσιες 
αναπαύσεις στο τέλος του μηνός Δε-
κεμβρίου 2022 ήταν 73 και στο τέλος 
Ιανουαρίου 2023 ανήλθαν στις 82!!! 
Δεν μιλάμε απλά για διατάραξη εύρυθ-
μης λειτουργίας της υπηρεσίας, αλλά 
για οριακή λειτουργία αυτής!  

Το Αστυνομικό Τμήμα Βοΐων έχει 
οργανική δύναμη 16 Αστυνομικών, 
αλλά η παρούσα δύναμη του είναι μό-
λις 6 Αστυνομικοί. Εδώ το ποσοστό 
λειψανδρίας ξεπερνάει το 50%. Και 
αναφερόμαστε σε μία νευραλγική υπη-
ρεσία όπου αστυνομεύει το νοτιότερο 
άκρο του νομού Λακωνίας και πέραν 
των λοιπών καθημερινών αναγκών, 

διαχειρίζεται και μεταναστευτικές ροές. 
Κύριε Αρχηγέ μέχρι πότε οι υπεύθυνοι 
για αυτή την κατάσταση θα αδιαφο-
ρούν, συνεχίζοντας να αφήνουν απο-
δυναμωμένα το Α.Τ. Σπάρτης και το 
Α.Τ. Βοΐων; Η Ελληνίδα και ο Έλληνας 
Αστυνομικός είναι υπεράνθρωποι και 
πρέπει να εργάζονται πέραν των δυνά-
μεων τους; Μέχρι πότε τα μέλη μας θα 
δέχονται αδιαμαρτύρητα την κατα-
στρατήγηση των εργασιακών δικαιω-
μάτων τους; ΤΟ ΒΑΛΤΕ ΠΛΑΤΗ, ΜΑΣ 
ΤΕΛΕΙΩΣΕ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: Να σταματή-
σει η αποδυνάμωση των ανωτέρω 
υπηρεσιών και να δρομολογηθεί άμε-
σα η ενίσχυση τους από τους ιθύνον-
τες. Είναι υποχρέωση της φυσικής 
ηγεσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Λακωνίας καθώς και της προϊσταμένης 
Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πε-
ριφέρειας Πελοποννήσου, να προβούν 

στην άμεση μείωση του ποσοστού 
υποστελέχωσης, μέσω του δίκαιου 
εξορθολογισμού του συνόλου του 
προσωπικού των Αστυνομικών Υπηρε-
σιών του Νομού Λακωνίας. ΑΡΝΟΥ-
ΜΑΣΤΕ: Ως σωματείο τον περαιτέρω 
«βασανισμό» των υπηρετούντων συ-
ναδέλφων μας και των οικογενειών 
τους. Σε όμοια κατάσταση, να περιέλ-
θουν και άλλες υπηρεσίες του Νομού 
Λακωνίας».  

Τέλος, αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. 
πρωτ.: 401/3/3 από 22-09-2022 
εγγράφου προς την Ηγεσία, σημει-
ώνοντας «ότι μετά από τόσους μήνες 
ουδεμία μέριμνα και υπηρεσιακή πρω-
τοβουλία έλαβε χώρα και συνεχίζουν 
να απασχολούνται μέλη μας στην φύ-
λαξη της ακατοίκητης εξοχικής κατοι-
κίας του κου Υπουργού μας και μάλι-
στα σε ακραίες καιρικές συνθήκες».

Νέες καταγγελίες για την υποστελέχωση των υπηρεσιών

Ησημερινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναί-
κας επισκιάζεται από το πολύνεκρο σι-
δηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, 

μια εθνική τραγωδία που βύθισε στο πένθος 
ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσε ανάμικτα 
συναισθήματα οργής και θλίψης σε όλες και 
όλους μας. 

Η Γραμματεία Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ. αφιε-
ρώνει αυτήν την τόσο σημαντική μέρα σε όλες 

τις γυναίκες που έχουν σήμερα ένα δάκρυ στα 
μάτια τους, έναν πόνο και μια άδεια αγκαλιά. 
Ταυτόχρονα, ενώνει τη φωνή της Ελληνίδας 
αστυνομικού με τις φωνές κάθε γυναίκας στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό που αγωνίζεται δια-
χρονικά για την ισότητα των δυο φύλων. 

Η 8η Μαρτίου μας υπενθυμίζει ότι οι γυναί-
κες εξακολουθούν να αγωνίζονται για τα αυ-
τονόητα, πλην ζητούμενα, ακόμη και σήμερα. 

Μας υπενθυμίζει ότι η ανάγκη εξάλειψης των 
διακρίσεων σε βάρος των γυναικών είναι αδή-
ριτη ανάγκη. Μας υπενθυμίζει ότι έχουμε δρό-
μο μπροστά μας και αγώνες για να καταφέ-
ρουμε να πετύχουμε την περιβόητη ισότητα και 
να εξαφανίσουμε κάθε μορφή εκμετάλλευσης, 
βίας και κακοποίησης σε βάρος των γυναικών. 

Η Ελληνίδα αστυνομικός τιμά το λειτούργημα 
που επέλεξε να ασκήσει και αγωνίζεται για την 

ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων της έτσι 
ώστε με περηφάνια, σύσσωμο το γυναικείο 
αστυνομικό προσωπικό, να ανταποκρίνεται 
επάξια σε ένα επικίνδυνο και ανασφαλές, από 
πολλές απόψεις, περιβάλλον εργασίας, αναδει-
κνύοντας μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο την 
ικανότητα και τη θέληση όλων των συναδελ-
φισσών μας να φέρουν σε πέρας όποιο καθή-
κον και αν τους ανατεθεί. 

Η Ελληνίδα αστυνομικός τιμά το λειτούργημά της
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ΑΘΗΝΑ

Χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου σε άνδρα αστυνομικό

Στις 10 Μαρτίου 2023 καλέσαμε την ηγεσία 
να ανταποκριθεί στο αίτημα της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών όσον 

αφορά στη Χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου σε 
άνδρα αστυνομικό. 

Η Ένωση δέχθηκε ερωτήματα μελών της σχετικά 
με την ερμηνεία των ισχυουσών διατάξεων για τη 
χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου σε άνδρα 
αστυνομικό στην περίπτωση που η σύζυγός του 
έχει λάβει την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας. 
«Ειδικότερα, μετά την εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 43 του ν.4997/2022 «Επέκταση ειδικής 
παροχής προστασίας μητρότητας - Τροποποίηση 
άρθρου 142 ν.3655/2008», δεν υπάρχει σαφές 
νομοθετικό πλαίσιο για την χορήγηση ολόκληρης 
της εννεάμηνης άδειας με αποδοχές, για την ανα-
τροφή τέκνου στον άνδρα αστυνομικό. 

Δεδομένου ότι δεν έχουν εκλείψει οι λόγοι για 
τους οποίους ο νομοθέτης είχε θεσμοθετήσει την 

χορήγηση της συγκεκριμένης άδειας και στον άν-
δρα – γονέα, σας καλούμε να απαντήσετε στο εύ-
λογο ερώτημα που τίθεται από την Ένωση Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων Αθηνών στο πλαίσιο και της 
πολιτικής σας για την ενίσχυση και προστασία της 
αστυνομικής οικογένειας». 

Η Ένωση σημειώνει μεταξύ άλλων στο έγγραφό 
της ότι σα γραφεία της Ένωσής μας καταφθάνουν 
εύλογα ερωτήματα από μέλη μας σχετικά με τη χο-
ρήγηση άδειας ανατροφής τέκνου σε άνδρα αστυ-
νομικό στην περίπτωση που η σύζυγός του έχει λά-
βει την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας, αφού 
οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου τους ενημε-
ρώνουν ότι δεν δύνανται πλέον να απαντήσουν στα 
αιτήματά τους. Και τούτο διότι με την υπ’ αριθ. 
72175/13/2006482 από 29/12/2013 Διαταγή 
του Προϊστάμενου Επιτελείου Α.Ε.Α., άνδρας αστυ-
νομικός δικαιούνταν να κάνει χρήση ολόκληρης 
της εννεάμηνης άδειας με αποδοχές για την ανα-

τροφή τέκνου της παρ.1 του άρθρου 10Α του π.δ. 
27/1986, αν η σύζυγός του είχε λάβει την ειδική 
άδεια προστασίας της μητρότητας έξι (6) μηνών 
του άρθρου 142 εδ. Α’ του ν. 3655/2008. Πλέον, 
με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4997/2022 
«Επέκταση ειδικής παροχής προστασίας μητρότη-
τας - Τροποποίηση άρθρου 142 ν.3655/2008» 
τροποποιήθηκε το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 142 του ν.3655/2008 ως προς τη χρο-
νική διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της 
μητρότητας και πλέον η μητέρα εργαζόμενη που εί-
ναι ασφαλισμένη του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, νυν e-ΕΦΚΑ, 
μετά τη λήξη της άδειας λοχείας και της ισόχρονης 
προς το μειωμένο ωράριο άδειας, καθώς επίσης 
και η εργαζόμενη που αμέσως μετά τα ανωτέρω 
διαστήματα κάνει χρήση ετήσιας κανονικής αδείας, 
δικαιούται να λάβει ειδική άδεια προστασίας μη-
τρότητας εννέα (9) μηνών.  

Ως αποτέλεσμα, αφενός βρίσκεται σε ισχύ η υπ’ 

αριθ. 72175/13/2006482 από 29/12/2013 
Διαταγή του Προϊστάμενου Επιτελείου Α.Ε.Α. και 
αφετέρου αφού επιμηκύνθηκε η άδεια μητρότητας 
από τους έξι (6) στους εννιά (9) μήνες, δεν υπάρχει 
σαφές νομοθετικό πλαίσιο για την χορήγηση ολό-
κληρης της εννεάμηνης άδειας με αποδοχές, για 
την ανατροφή τέκνου στον άνδρα αστυνομικό.  

Κύριοι Υπουργοί, Κύριε Αρχηγέ, η Πολιτική και 
Φυσική Ηγεσία του Σώματος επιβάλλεται να σταθεί 
αλληλέγγυα στο θεσμό της οικογένειας, όπως ορί-
ζει και το άρθρο 21 του Συντάγματος και να μερι-
μνήσει για την επίλυση του όλου ζητήματος με κα-
θοριστική παρέμβασή της, προβλέποντας ρητώς 
ευμενέστερες διατάξεις χορήγησης ολόκληρης της 
εννεάμηνη άδειας με αποδοχές για την ανατροφή 
τέκνου στον άνδρα αστυνομικό, στην περίπτωση 
που η σύζυγος έχει λάβει την ειδική άδεια προστα-
σίας μητρότητας εννέα (9) μηνών».

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Καταστρατήγηση των ισχυουσών διατάξεων για τα εργασιακά 

Την έντονη αντίδραση της Ένωσης Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Πειραιά προκάλεσαν οι 
καταγγελίες για την καταστρατήγηση των 

ισχυουσών διατάξεων αναφορικά με τα εργασιακά 
δικαιώματα του αστυνομικού προσωπικού στον 
Πειραιά. Η Ένωση με μια μακροσκελή επιστολή – 
καταγγελία αποκαλύπτει τα κακώς κείμενα και ζητά 
την παρέμβαση της ηγεσίας. 

Όπως τονίζει η Ομοσπονδία μας στο διαβιβαστι-
κό της έγγραφο, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Πειραιά, εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της, 
ως αποδέκτης παραπόνων μελών της για ζητήματα 
που αφορούν την καταπάτηση των ισχυουσών δια-
τάξεων περί των εργασιακών δικαιωμάτων του 
αστυνομικού προσωπικού και ειδικότερα όσων 
υπηρετούν στα Τμήματα Ασφάλειας και την 
Υποδ/νση Ασφαλείας Πειραιά. Όπως προκύπτει 
από την ανάγνωση και μόνο των καταγγελιών, τί-
θενται πολλά εύλογα ερωτήματα τόσο για την αξιο-
πιστία της διοίκησης όσο και για την αποτελεσμα-
τικότητά της. Δυστυχώς, η κατάσταση που περι-
γράφεται με συγκεκριμένα επιχειρήματα παραπέμ-
πει σε μια χαοτική και επικίνδυνη έκδοση διαταγών 
και προσταγών. Ειδικότερα, η διατάραξη της εύ-
ρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών με διαταγές 
της τελευταίας στιγμής για μεταγωγή κρατουμένων, 

η αλλαγή ανακοινωμένων υπηρεσιών και η ανά-
κληση Ημερήσιων Αναπαύσεων, η μη τήρηση του 
Π.Δ. 173/2013 για έκδοση εβδομαδιαίας υπηρε-
σίας, οι ενισχύσεις άλλων Υπηρεσιών της Ασφά-
λειας και Διευθύνσεων της ΓΑΔΑ και πολλά άλλα 
αρνητικά συμπτώματα, προφανώς σας βρίσκουν 
αντίθετο, αφού έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις 
κεντρικές κατευθύνσεις σας. 

(…) Το συνδικαλιστικό μας κίνημα πιστό στο θε-
σμικό του ρόλο, απαιτεί ουσιαστικές λύσεις και όχι 
αποσπασματικά μέτρα, πολλώ δε μάλλον επικοινω-
νιακά πυροτεχνήματα, τα οποία δεν αντέχουν ούτε 
στη βάσανο της κριτικής αποτίμησης των πεπραγ-
μένων ορισμένων υφισταμένων σας». Η Ένωση ει-
δικότερα καταγγέλλει: 
• Διαταγές της τελευταίας στιγμής για μεταγωγή 
κρατουμένων, με αποτέλεσμα την αλλαγή ανακοι-
νωμένων υπηρεσιών και την ανάκληση Ημερήσιων 
Αναπαύσεων. 
• Μη τήρηση του Π.Δ. 173/2013 για έκδοση 
εβδομαδιαίας υπηρεσίας σε πολλά Τμήματα. 
• Μεγάλο ποσοστό της παρούσας δύναμης, διατί-
θεται καθημερινά για ενισχύσεις άλλων Υπηρεσιών 
της Ασφάλειας και Διευθύνσεων της ΓΑΔΑ, με συ-
νέπεια να διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία 
τους, να μένουν πίσω σοβαρές υποθέσεις και οι ει-

σαγγελικές παραγγελίες να διεκπεραιώνονται με 
δυσκολία. 
• Ενισχύσεις προς την Γενική Διεύθυνση Προστα-
σίας Επισήμων για χειρισμό συσκευών X-RAY. 
• Ενίσχυση της Δ/νσης Μεταγωγών Δικαστηρίων 
Αττικής για εκτέλεση ένστολης υπηρεσίας, που δε 
συνάδει με τη φύση και την ειδική αποστολή της 
Ασφάλειας. 
• Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν χθες, 
όταν περί ώρα 19:00 περίπου και ενώ είχαν ανα-
κοινωθεί υποτίθεται οι υπηρεσίες για την επόμενη 
ημέρα, με την υπ΄αριθμ. 2596/23/56310 διατα-
γή, ζητήθηκε πάλι τελευταία στιγμή να ενισχυθεί η 
Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών από τμήμα 
ασφαλείας του Πειραιά. 

Απαντήστε μας: 
• Ποια είναι η πιστή εφαρμογή ως προς τα διατασ-
σόμενα και ποια είναι τα «νόμιμα»; Είναι μήπως η 
κατάργηση, η καταστρατήγηση, η κατακρεούργηση 
και η καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων 
των συναδέλφων; Ή μήπως η κατά το δοκούν από 
τους «υψηλά ιστάμενους» πιστή εφαρμογή της Νο-
μοθεσίας και των Προεδρικών Διαταγμάτων;  
• Για πόσο νομίζετε ότι μπορείτε να «αποφασίζετε» 
και να «διατάσετε» την καταστρατήγηση των κε-
κτημένων συνθηκών εργασίας του αστυνομικού 

προσωπικού;  
• Τι «κέρδος» έχετε «καταπατώντας» καθημερινά 
το φιλότιμο των συναδέλφων-μελών μας, κατα-
στρατηγώντας επιλεκτικά κατοχυρωμένα Π.Δ. με 
τις διαταγές που εκδίδονται τελευταία στιγμή κα-
θημερινά;  
• Σας υπενθυμίζουμε ότι, η απαρέγκλιτη εφαρμογή 
και πιστή τήρηση των ισχυουσών διατάξεων τόσο 
του χρόνου εργασίας όσο και των λοιπών κεκτη-
μένων δικαιωμάτων του Αστυνομικού προσωπικού, 
δεν έγκειται στη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης, 
αλλά είναι υποχρέωση αυτής. Η καταστρατήγησή 
τους, πέραν των άλλων, εγκυμονεί και πολλούς 
κινδύνους ακόμη και για την προσωπική ασφάλεια, 
τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή των συναδέλ-
φων μελών μας. 
• Ως εκπρόσωποι της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Πειραιά, θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε 
δυναμικά για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τα 
μέλη μας που υπηρετούν κάτω από τις πιο αντίξοες 
εργασιακές συνθήκες στα αποδεκατισμένα Τμήμα-
τα Ασφαλείας, καθώς είμαστε υποχρεωμένοι να 
βρισκόμαστε σε συνεχή εγρήγορση και σε διαρκή 
ετοιμότητα ώστε να διασφαλίσουμε τις προβλεπό-
μενες καθημερινές συνθήκες εργασίας των μελών 
μας, όπως και όπου απαιτηθεί.

ΦΛΩΡΙΝΑ

Ενίσχυση Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής με Ο.Π.Κ.Ε.

Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, Αντιστράτηγο κ. Κων-
σταντίνο ΣΚΟΥΜΑ ενημέρωσε η 

Ομοσπονδία για τις καταγγελίες της 
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Φλώρινας: 

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε από 
την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Φλώρινας ότι μεταξύ των μελών της 
επικρατεί νέα αναστάτωση, εξαιτίας δια-
ταγών του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας που αντιβαίνουν τους κα-
νονισμούς λειτουργίας και του πλαισίου 
των εργασιακών δικαιωμάτων του 
αστυνομικού προσωπικού. 

Υπό την συνήθη επίκληση «υπηρε-
σιακών αναγκών» συνάδελφοί μας κα-
λούνται να ξεσπιτωθούν, την τελευταία 

στιγμή και χωρίς το στοιχειώδη προ-
γραμματισμό διάθεσης της αστυνομικής 
δύναμης της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Φλωρίνης, εκτός και μακριά των ορίων 
της, όπως συνάγεται και από την επισυ-
ναπτόμενη αναφορά-διαμαρτυρία της 
Ένωσης. 

Παρακαλούμε όπως σκύψετε στο 
επαναλαμβανόμενο αυτό πρόβλημα 
προκειμένου να δοθεί λύση, χωρίς να 
μεταφέρεται περαιτέρω άγχος και πίεση 
στο χαμηλόβαθμο προσωπικό, το οποίο 
σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για 
τις ολιγωρίες και τους λανθασμένους 
χειρισμούς τρίτων. 

Όπως ανέφερε το σωματείο, «λίγες 
μέρες μετά τις διαμαρτυρίες μας για την 
άσκοπη μετακίνηση της Δ.Υ. Φλώρινας 

και τις διαβεβαιώσεις για ορθολογικό-
τερη διαχείριση των μετακινήσεων, δυ-
στυχώς αποδεικνύεται ότι ήταν λόγια 
του αέρα μιας και άλλη μία φορά, δυ-
νάμει μιας διαταγής του Αρχηγείου, γι-
νόμαστε αποδέκτες των παραπόνων 
των μελών μας για το χρόνο που το Αρ-
χηγείο εκδίδει τις διαταγές μετακίνησης. 

Ενώ το Αρχηγείο ήξερε εδώ και ένα 
μήνα πως η Ο.Π.Κ.Ε. της ΓΕ.Π.Α.Δ. 
Ηπείρου, η οποία ενισχύει τη Δ/νση 
Ασφαλείας Αττικής, θα χρειαστεί αντι-
κατάσταση αποφάσισε στο και πέντε να 
διατάξει την αντικατάσταση αυτή με μια 
Ο.Π.Κ.Ε. δέκα ατόμων οι οποίοι θα επι-
λεχθούν από τις υφιστάμενες Ο.Π.Κ.Ε. 
της ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Μακεδονίας. 
Έπρεπε δηλαδή τελευταία στιγμή να γί-

νει αυτό; Δεν μπορούσαν να ενημερω-
θούν οι συνάδελφοι νωρίτερα προκει-
μένου να κάνουν τον οικογενειακό τους 
προγραμματισμό ή νομίζουν ότι οι συ-
νάδελφοι είναι αντικείμενα και δεν δη-
μιουργούνται προβλήματα από τέτοιου 
είδους μετακινήσεις; Δε φτάνει που οι 
ήδη υποστελεχωμένες Ο.Π.Κ.Ε. ενι-
σχύουν την Δ/νση Ασφαλείας Θεσσα-
λονίκης τώρα θα ενισχύσουν και την 
Αττική, ας καταργήσουν λοιπόν τις 
Ο.Π.Κ.Ε. στις κατά τόπους Δ/νσεις μιας 
και αυτοί που μένουν πίσω δεν φτάνουν 
να γεμίσουν περιπολικό. Πέραν του ότι 
τέτοιες διαταγές καταστρατηγούν το 
Π.Δ. και τις διαταγές που αφορούν τον 
τρόπο μετακίνησης επιφέρουν τεράστια 
προβλήματα στις οικογένειες και τις 

υπηρεσίες των συναδέλφων. Φτάνουμε 
πάλι στο σημείο να ζητάμε τα αυτονόη-
τα, φτάνει πια η δικαιολογία του “έκτα-
κτες υπηρεσιακές ανάγκες”. Παρακα-
λούμε όπως αναιρεθεί η εν λόγω διατα-
γή και ακολουθήσει μια νέα σύμφωνη 
με τα κατοχυρωμένα δικαιώματα των 
συναδέλφων δίνοντας τον ανάλογο 
χρόνο προκειμένου να πραγματοποι-
ηθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την 
εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών που 
θα στερηθούν τους συναδέλφους μας, 
αλλά και το σημαντικότερο, να μπορέ-
σουν οι οικογένειές τους να κάνουν τον 
απαραίτητο προγραμματισμό για να αν-
τιμετωπίσουν την απουσία τους για ένα 
τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρα-
καλούμε για τις δικές σας ενέργειες».
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ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚH ΑΤΤΙΚΗ

Τρισάγιο στο εικονοστάσι του Προφήτη Ηλία επί της Λεωφόρου Αλίμου 

Με πρωτοβουλία της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, 
την Κυριακή 22/01/2023 και ώρα 

11:00, σε κλίμα κατάνυξης και σεβασμού, τελέ-
στηκε τρισάγιο στο εικονοστάσι του Προφήτη Ηλία 
επί της Λεωφόρου Αλίμου αρ. 39 στον Άλιμο, το 
οποίο τοποθετήθηκε σε συνεννόηση με το Δήμο 
Αλίμου και είναι αφιερωμένο στη μνήμη της συνα-
δέλφου μας Χαρίκλειας ΚΑΝΕΛΛΟΥ, η οποία ξη-
μερώματα της Τετάρτης 20/07/2022 έχασε τη 
ζωή της αιφνιδίως κατά την εκτέλεση του καθή-
κοντος στο εν λόγω σημείο, αφού είχε προηγηθεί 
καταδίωξη. 

Αρκετοί προσκεκλημένοι παρευρέθηκαν στο τρι-

σάγιο, τιμώντας την μνήμη της εκλιπούσας συνα-
δέλφου, αλλά και την οικογένεια αυτής. 

Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Τάκη 
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ και τον Αρχηγό του Σώματος Αν-
τιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΣΚΟΥΜΑ, εκπροσώ-
πησε o Προϊστάμενος Επιτελείου Αντιστράτηγος κ. 
Λάζαρος ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ. 

Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών 
Υπαλλήλων εκπροσώπησε, ο Πρόεδρος κ. Γρηγό-
ριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ και ο Αντιπρόεδρος Οικονο-
μικών κ. Χρήστος ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ. 

Παρευρέθησαν: ο Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος 
Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος ΚΑΝΕΛΛΟΣ, ο Διευθυν-
τής της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Επισήμων 

και Ευπαθών Στόχων Υποστράτηγος κ. Νικόλαος 
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης 
Υγειονομικού Υποστράτηγος κ. Αθανάσιος ΜΠΑ-
ΔΕΚΑΣ, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας 
Αττικής Ταξίαρχος κ. Δημήτριος ΔΑΒΑΛΟΣ, ο Διευ-
θυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Νοτιοανατολι-
κής Αττικής Ταξίαρχος κ. Άγγελος ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ, ο 
Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών Τα-
ξίαρχος κ. Γεώργιος ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ και άλλοι. 

Από τη Δημοτική αρχή του Δήμου Αλίμου το «πα-
ρών» έδωσαν: o Δήμαρχος κ. Ανδρέας ΚΟΝΔΥ-
ΛΗΣ, ο Αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και 
εποπτείας λειτουργίας του Θ.Ο.Π.Α.Α. και των χώ-
ρων άθλησης του Δήμου. κ. Νίκος ΑΛΒΑΝΟΣ και 
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: κ. Χρυσόστομος (Τόμης) 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, το μέλος του Δ.Σ. του Θουκυδί-
δειου Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλί-
μου και του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αλίμου κ. Ιωάννης ΒΕΡΓΗΣ, 
ο κ. Νίκος ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ και το Τακτικό Μέλος 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλίμου κ. 
Ελευθέριος ΛΙΛΗΣ. 

Από τον πολιτικό χώρο εκπροσώπησαν τη Νέα 
Δημοκρατία οι βουλευτές κ. Κωνσταντίνος ΚΥΡΑ-
ΝΑΚΗΣ, κ. Γιάννης ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ και κ. Βασίλης 
ΣΠΑΝΑΚΗΣ, το ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Χρήστος ΣΠΙΡΤΖΗΣ 
και ο κ. Γιάννης ΜΟΥΖΑΛΑΣ, το ΠΑΣΟΚ ο κ. Παύ-
λος ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ. 

Επίσης, παρόντες ήταν ο Πρόεδρος του Συλλό-
γου Αποστράτων Αστυνομικών Νοτιοανατολικής 
Αττικής «Άγιος Αρτέμιος» κ. Δημήτριος ΜΠΟΥ-

ΛΟΥΚΟΣ και ο εκπρόσωπος της UNESCO Νοτίων 
Προαστίων κ. Αντώνιος ΓΛΥΚΑΣ. 

Κλείνοντας, ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν στον 
Δήμαρχο Αλίμου κ. Ανδρέα ΚΟΝΔΥΛΗ, στον Δη-
μοτικό Σύμβουλο Δήμου Αλίμου - Αξιωματικό ε.α. 
κ. Χρυσόστομο (Τόμη) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ και στον 
ιδιοκτήτη της καφετέριας “Loft” στον Άλιμο κ. Αν-
τώνη ΚΟΥΜΠΕΝΑ, για την πολύτιμη συμβολή τους 
στην τέλεση του τρισάγιου. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τη σκεπάζει.

«Βροχή» τα αιτήματα για ενίσχυση των υπηρεσιών  
με τις τακτικές μεταθέσεις

Βροχή» αιτημάτων από Πρωτοβάθμιες 
Ενώσεις υποβλήθηκαν τον Ιανουάριο στο 
Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και 

στην ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη, ενόψει της συνεδρίασης του Συμβουλίου 
μεταθέσεων του Αρχηγείου για την προκήρυξη 
θέσεων σε όλη την επικράτεια. Η Νέα Αστυνομία 
δημοσιεύει εν συντομία βασικά σημεία από τα έγ-
γραφα αιτήματα που διαβιβάστηκαν από την 
Ομοσπονδία μας στους αποδέκτες τους: 

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, 
με δεδομένη τη δυσαρέσκεια που υπάρχει και κα-
ταγράφεται κάθε χρόνο επειδή δεν λαμβάνονται 
υπόψη οι προτάσεις του συνδικαλιστικού μας κι-
νήματος, παρέθεσε αναλυτικά τις αιτίες που συν-
τηρούν ένα απαράδεκτο καθεστώς σκανδαλωδών 
μετακινήσεων αστυνομικών. Συνήθη, βεβαίως, 
θύματα είναι όσοι αναμένουν καρτερικά να 
εφαρμοστούν από τα αρμόδια υπηρεσιακά όργα-
να και την Ηγεσία, τα αξιοκρατικά κριτήρια και τα 
λοιπά δικαιώματα που ψηφίστηκαν και ισχύουν 
ακριβώς για την ορθή και αποτελεσματική δια-
χείριση της αστυνομικής δύναμης και φυσικά για 
την προστασία της από κάθε τυχόν διοικητική αυ-
θαιρεσία. 

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης, 
μέσω εγγράφων και δια ζώσης συναντήσεων με 
τοπικούς αξιωματούχους όσο και με την πολιτική 
και φυσική ηγεσία, ανέδειξε την τραγική κατά-
σταση που παρουσιάζουν οι Αστυνομικές Υπηρε-
σίες της Δ.Α. Ροδόπης και «κρούοντας τον κώ-
δωνα του κινδύνου» τους κάλεσε να σκύψουν με 
σοβαρότητα στο γιγάντιο - χρονίζον και ολοένα 
αυξανόμενο πρόβλημα και στις επικίνδυνες πα-

ραμέτρους που εξ αυτού αναπτύσσονται και αφο-
ρούν τόσο στις συνθήκες εργασίες - ασφάλειας 
του αστυνομικού προσωπικού όσο και στην 
ασφάλεια των πολιτών του ακριτικού Νομού Ρο-
δόπης, ώστε να δοθεί επιτέλους μόνιμη λύση με 
την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων. Δυ-
στυχώς μέχρι τώρα, παρότι κάθε φορά παίρνουμε 
υποσχέσεις από την Πολιτική και Φυσική μας 
Ηγεσία ότι θα δοθεί σύντομα μόνιμη λύση στο 
πρόβλημά μας, ΟΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΝΟΥΝ ΥΠΟ-
ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΜΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΔΕΝ 
ΔΟΘΗΚΕ... 

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, 
υπενθυμίζει ότι η Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας 
κατά τις έκτακτες μεταθέσεις του έτους 2022 δεν 
ενισχύθηκε καθόλου, διατηρώντας το «προνό-
μιο» των ελάχιστων ενισχύσεων των προηγούμε-
νων ετών, με ό,τι αρνητικό αυτό συνεπάγεται για 
την εύρυθμη λειτουργία των αστυνομικών υπη-
ρεσιών και την εργασιακή καταπόνηση των συ-
ναδέλφων μας. 

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννί-
νων αναδεικνύει το μείζον ζήτημα της εύρυθμης 
λειτουργίας της Δ.Α. Ιωαννίνων σε μια περίοδο 
κατά την οποία το έλλειμμα σε ανθρώπινο δυνα-
μικό, αφήνει ήδη το ανησυχητικό αποτύπωμά του, 
τόσο λόγω των μηδενικών θέσεων κατά τις συμ-
πληρωματικές μεταθέσεις έτους 2022 τον περα-
σμένο Σεπτέμβριο, όσο και εξαιτίας των αρνητι-
κών δεδομένων που διαμορφώνει μεσομακρο-
πρόθεσμα η αναμενόμενη συνταξιοδότηση μεγά-
λου αριθμού αστυνομικών λόγω ορίου ηλικίας. 

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας 
αναφέρεται ειδικότερα στη «γήρανση» του αστυ-

νομικού προσωπικού και στον κίνδυνο επιβάρυν-
σής του, εφόσον η Ηγεσία δεν αντιμετωπίσει εγ-
καίρως τα αναδυόμενα προβλήματα εξαιτίας της 
μη έγκαιρης κάλυψης όλων των κενών οργανι-
κών θέσεων. 

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών 
σημειώνει ότι με βάση τα στοιχεία που έχει στη 
διάθεσή της, η υπάρχουσα δύναμη υπολείπεται 
κατά 24 θέσεις της προβλεπόμενης, με αρνητικές 
επιπτώσεις στη λειτουργία των υφισταμένων 
υπηρεσιών, παλαιών και νέων. 

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καρδί-
τσας επανέρχεται, τονίζοντας ότι πρέπει να αντι-
μετωπισεί ένα πρόβλημα που προκλήθηκε από 
λανθασμένες επιλογές της εποχής των μνημο-
νίων, σε συνδυασμό με τη μη ορθολογική δια-
χείριση του αστυνομικού προσωπικού, ανάλογα 
με τα υπαρκτά προβλήματα στα μεγάλα αστικά 
κέντρα και την επαρχία. Οι λιγοστές ή και οι μη-
δενικές θέσεις των τακτικών μεταθέσεις που 
ανακοινώνονται τα τελευταία χρόνια, είναι σαφές 
ότι δεν επαρκούν για να καλύψουν τις πραγμα-
τικές ανάγκες.  

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλεί-
ου τονίζει ότι η ενίσχυση των αστυνομικών υπη-
ρεσιών του Ηρακλείου είναι ένα δίκαιο αίτημα όχι 
μόνο επειδή με την ικανοποίησή του θα καλυ-
φθούν τρέχουσες ανάγκες αλλά και διότι θα δη-
μιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την έγκαιρη 
αντιμετώπιση ορατών προβλημάτων του μέλλον-
τος. Η δρομολόγηση λύσεων θα συμβάλει στην 
αποτελεσματικότερη λειτουργία της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Ηρακλείου, ενισχύοντας παράλληλα 
τόσο την αυτοπεποίθηση των συναδέλφων μας 

όσο και το αίσθημα ασφαλείας των συμπολιτών 
μας. 

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Δράμας 
αναφέρεται αναλυτικά στους λόγους για τους 
οποίους η Διεύθυνση Αστυνομίας Δράμας πρέπει 
να ενισχυθεί με έμψυχο δυναμικό. Ειδικότερα, 
σημειώνει ότι η υπάρχουσα οργανική δύναμη 
υπολείπεται κατά 44 θέσεις της προβλεπόμενης 
από το Οργανόγραμμα δύναμής της, ενώ καλείται 
να αντιμετωπίσει αυξημένες υποχρεώσεις σε διά-
φορους τομείς αστυνομικής δράσης. Ευνόητο εί-
ναι λοιπόν ότι οι συνάδελφοί μας αναμένουν από 
το Αρχηγείο να λάβει υπόψη του τις επισημάνσεις 
αυτές και να ανταποκριθεί σε ένα αίτημα καθ’ όλα 
θεμιτό και δίκαιο. 

Η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Αλεξανδρούπολης επανέρχεται στο αίτη-
μά της για ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών 
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης με 
το αξιοκρατικό σύστημα της μοριοδότησης και 
όχι με το προβληματικό πλαίσιο αποσπάσεων και 
τις προσλήψεις άλλων κατηγοριών υπαλλήλων. 

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Φλώρινας 
επισημαίνει τα κενά που δημιουργεί η αναπόφευ-
κτη αποστρατεία μεγάλου αριθμού αστυνομικών 
λόγω ορίου ηλικίας, καθώς η διοίκηση δεν έχει 
μεριμνήσει για την έγκαιρη αναπλήρωσή τους. 
Επίσης, με δεδομένη τη γήρανση του αστυνομι-
κού προσωπικού που παρατηρείται και στην Δ.Α. 
Φλώρινας, τίθεται γενικότερα το ζήτημα της απο-
τελεσματικότητας των υπηρεσιών στην μεθοριακή 
αυτή περιοχή της πατρίδας μας, όπου διαρκώς 
υπάρχουν αυξημένες ανάγκες πρόληψης και κα-
ταστολής της εγκληματικότητας.
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ΡΟΔΟΠΗ

Δίπλα στο συνάδελφο, μέσα στην κοινωνία

Πλούσια η δραστηριότητα της 
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Ροδόπης. Μετά τη Χρι-

στουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά των 
μελών της, το Προεδρείο επισκέφθηκε 
τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρω-
νείας και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμο-
να, στον οποίο υπέβαλλε εγκάρδιες ευ-
χές εκ μέρους όλων των μελών της 
Ένωσης για μία νέα ειρηνική χρονιά, 
γεμάτη υγεία και δύναμη, ώστε ο Σεβα-
σμιότατος να συνεχίζει το θεάρεστο έρ-
γο του. Κατά την επίσκεψη παραδόθη-
καν στον Σεβασμιότατο παιχνίδια για 
παιδιά άπορων οικογενειών, στα πλαί-
σια της αλληλεγγύης των αστυνομικών 
της Ροδόπης στην τοπική μας κοινωνία. 

Το σωματείο πραγματοποίησε, επί-
σης, εκδήλωση βράβευσης για τη συν-
δικαλιστική τους δράση, έξι μελών που 
αποστρατεύθηκαν το έτος 2021: ΜΟ-
ΣΧΑΚΗ Ιωάννη, ΠΑΣΧΑΛΗ Αθανάσιο, 
ΠΑΧΟΥΜΗ Ιωάννη, ΣΜΥΛΑΝΗ Χρήστο, 
ΤΣΑΠΑΡΗ Παναγιώτη και ΤΣΑΡΑΦΛΗ 
Κωνσταντίνο. Στα πλαίσια της ίδιας εκ-
δήλωσης και σε συνεργασία με την Το-
πική Διοίκηση Ροδόπης της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.), βραβεύ-
τηκαν και τα παιδιά των μελών που πέ-
τυχαν την εισαγωγή τους στην Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση στις τελευταίες Πα-
νελλήνιες Εξετάσεις.  

Ακολούθησε η προσφορά μιας τηλε-
όρασης στο Γηροκομείο Κομοτηνής, ως 
ελάχιστη ένδειξη αγάπης και αλληλεγ-
γύης προς τους συνανθρώπους μας 
που φιλοξενούνται στο Γηροκομείο Κο-
μοτηνής, καθώς και ως ένδειξη ανα-
γνώρισης και έμπρακτης στήριξης στο 
ιδιαίτερα σημαντικό κοινωνικό έργο που 
επιτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Γηροκομείου της πόλης. Ο Πρόεδρος 
του Δ.Σ. του Γηροκομείου Πρωτοπρε-
σβύτερος Δημήτριος ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, 
όπως ανακοίνωσε το σωματείο, «αφού 
εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την 
επίσκεψη και τη δωρεά μας, δήλωσε ότι 
αναγνωρίζει ως ιδιαίτερα σημαντικό το 
έργο που προσφέρουν οι αστυνομικοί 
της Ροδόπης στην τοπική κοινωνία και 
στην ασφάλεια του Νομού μας από 
εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύ-
νους. Τέλος, ζήτησε να μεταφέρουμε 
στα μέλη μας τις εγκάρδιες ευχές του 
για υγεία και δύναμη σε όλους τους 
αστυνομικούς της Ροδόπης και στις οι-
κογένειές τους». 

Το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022, το 
Προεδρείο ενόψει έλευσης του νέου 
έτους, επισκέφθηκε όλες τις Αστυνομι-
κές Υπηρεσίες, ενώ στις 11 Ιανουαρίου 
2023, ενόψει της επίσκεψης του Πρω-
θυπουργού στην Κομοτηνή, πραγματο-
ποιήθηκε συνάντηση της Προέδρου κ. 

Σταυρούλας ΤΖΑΤΖΑΝΑ με τον Περιφε-
ρειάρχη Α.Μ. Θράκης κ. Χρήστο ΜΕΤΙΟ. 
Η Πρόεδρος, αφού τον ευχαρίστησε για 
το διαρκές έμπρακτο ενδιαφέρον του και 
τις ενέργειές του που αφορούν στον 
εφοδιασμό των Υπηρεσιών της Δ.Α. Ρο-
δόπης με υλικοτεχνικό εξοπλισμό και 
καινούρια υπηρεσιακά οχήματα μέσω 
του προγράμματος Ε.Σ.Π.Α., τον ενημέ-
ρωσε για τα προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν οι υπηρετούντες στο νομό Ροδό-
πης αστυνομικοί καθώς και για τα αιτή-
ματα της Ένωσής μας (επέκταση της κα-
ταβολής και στους αστυνομικούς που 
υπηρετούν στο νομό Ροδόπης, του επι-
δόματος ύψους 100€ που θεσπίστηκε 
με το νόμο 4472/2017 και η ανα-
γκαιότητα κάλυψης των 99 κενών ορ-
γανικών θέσεων χαμηλόβαθμου αστυ-
νομικού προσωπικού της Δ.Α. Ροδόπης). 

Από πλευράς του ο κ. Περιφερειάρ-
χης δήλωσε ότι αναγνωρίζει την υψηλή 
προσφορά των αστυνομικών, αλλά και 
της Ένωσής μας, στην τοπική κοινωνία 
της Ροδόπης. Συντάχθηκε απόλυτα με 
το δίκαιο των δύο αυτών αιτημάτων και 
δεσμεύτηκε ότι θα τα προωθήσει προς 
επίλυση αρμοδίως, στην Κυβέρνηση και 

στον κ. Πρωθυπουργό της χώρας μας. 
Είχε προηγηθεί συνάντηση και με τον 

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ροδόπης κ. Νι-
κόλαο ΤΣΑΛΙΚΙΔΗ, από τον οποίο ζη-
τήθηκε η συνδρομή του στον αγώνα 
μας για την κάλυψη των κενών οργα-

νικών θέσεων και η από πλευράς του 
ανάδειξη του αιτήματος με άμεση πα-
ρέμβασή του στην Πολιτική και Φυσική 
Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ., ενόψει του Συμβου-
λίου Τακτικών Μεταθέσεων έτους 
2023.

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Ουσιαστικά μέτρα για την πάταξης της οπαδικής βίας

Στις 20 Φεβρουαρίου 2023 καλέσαμε τον 
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Πανα-
γιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ, τον Αρχηγό της Ελ-

ληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο 
ΣΚΟΥΜΑ και τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Ατ-
τικής, Υποστράτηγο κ. Αστέριο ΜΑΝΤΖΙΩΚΑ να 
σκύψουν ενδελεχώς στο πρόβλημα της γηπεδικής 
βίας, όπως τονίζει στο έγγραφό της η Ένωση Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής:  

«Για άλλη μια φορά, εικόνες ντροπής από το χώ-
ρο του αθλητισμού, έρχονται να υπενθυμίσουν σε 
όλους μας ότι η Λερναία Ύδρα της οπαδικής βίας 
στα ελληνικά γήπεδα, εντός κι εκτός αυτών, εξα-
κολουθεί να υπάρχει και να μας πληγώνει. 

Όπως αναφέρει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Βορειοανατολικής Αττικής με το επισυναπτό-
μενο έγγραφό της, τα σοβαρά επεισόδια στον Άγιο 
Θωμά Αμαρουσίου πριν την διεξαγωγή του αγώνα 
πετοσφαίρισης Π.Α.Ο. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για το Chal-
lenge Cup και οι τραυματισμοί συναδέλφων μας, 
απέδειξαν περίτρανα ότι ακόμη βασιλεύει η προ-
χειρότητα, η έλλειψη στοιχειώδους οργάνωσης και 
η εγκληματική αμέλεια. 

Δικαιωματικά, λοιπόν, η Ένωση αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες προκειμένου να προστατέψει τα μέλη 

της, αλλά και τον οργανισμό που υπηρετούμε κα-
θώς αυτός εύκολα γίνεται στόχος κριτικής και άδι-
κων επιθέσεων. Η διερεύνηση των πραγματικών αι-
τίων που στιγματίζουν την Ελληνική Αστυνομία και 
τον αθλητισμό γενικότερα, είναι επιτακτική ανάγκη 
ώστε να αποδοθούν ευθύνες εκεί που θα εντοπι-
στούν. Παρακαλούμε από την πλευρά σας να λάβετε 
υπόψη τις καταγγελίες της Ένωσης και να σκύψετε 
πραγματικά στο πρόβλημα το οποίο όπως πολλές 
φορές έχουμε επισημάνει, δεν αντιμετωπίζεται με 
εξορκισμούς και ευχολόγια, αλλά με ένα ολοκλη-
ρωμένο, πολύπλευρο σχέδιο δράσεων και παρεμ-
βάσεων σε κάθε σχετικό με τον αθλητισμό χώρο». 

Στην ανακοίνωσή της η Ένωση επισημαίνει με-
ταξύ άλλων: «Τα χθεσινά σοβαρά επεισόδια στον 
Άγιο Θωμά Αμαρουσίου πριν την διεξαγωγή του 
αγώνα πετοσφαίρισης Π.Α.Ο. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για 
το Challenge Cup, απέδειξαν περίτρανα ότι ακόμη 
βασιλεύει η προχειρότητα, η έλλειψη στοιχειώδους 
οργάνωσης και η εγκληματική αμέλεια. Απίθανα 
οργανωτικά λάθη των διοργανωτών και των υπεύ-
θυνων μέτρων ασφαλείας “κατάφεραν” ακόμη και 
ένα Ευρωπαϊκό παιχνίδι να το μετατρέψουν σε τε-
ράστια πηγή σοβαρής και συγκεκριμένης διακιν-
δύνευσης όχι μόνο για την σωματική ακεραιότητα 

των απλών θεατών κι ΑμεΑ που είχαν σπεύσει να 
το παρακολουθήσουν αλλά και της ίδιας της ζωής 
τους. Τελικά, με περισσή δόση τύχης τραυματίστη-
καν τέσσερις (4) αστυνομικοί που, κλασσικά σαν 
αποδιοπομπαίοι τράγοι, πλήρωσαν το μάρμαρο. 
Μετά από αυτή την εξέλιξη, επανέρχεται δριμύτατα 
ο προβληματισμός σχετικά με την άμεση παρουσία 
των αστυνομικών στατικών δυνάμεων στις αθλη-
τικές συναντήσεις. Υποθέτουμε πλέον ότι οι υπεύ-
θυνοι θα ενσκήψουν σοβαρά στη διαχείριση αυτού 
του προβλήματος στους αγωνιστικούς χώρους. Εί-
ναι ένα θέμα που πλέον μας εκθέτει και διεθνώς 
αποτελεί και “χρονικό προαναγγελθέντος θανάτου” 
ακόμη και για τις αθλητικές συναντήσεις ήσσονος 
σημασίας».  

Η Ένωση επίσης ανέδειξε το πρόβλημα που αντι-
μετωπίζουν όσοι απασχολούνται σε υπηρεσία φύλα-
ξης διαφόρων σταθερών στόχων-κτιρίων, στα γεω-
γραφικά όρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοα-
νατολικής Αττικής, χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η διά-
θεση χημικών τουαλετών για την εξυπηρέτησή τους.  

Το σωματείο αναφέρει: «Έχει τεθεί επανειλημ-
μένα στις αρμόδιες Δ/νσεις του Αρχηγείου και συ-
νολικά στην ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ το μείζον πρόβλημα 
των συνθηκών, υπό τις οποίες καλούνται οι συνά-

δελφοι να εκτελέσουν υπηρεσία φύλαξης διαφό-
ρων σταθερών στόχων-κτιρίων. Ο αναχρονισμός 
αφορά κυρίως την έλλειψη χημικών τουαλετών με 
ο, τι αυτό συνεπάγεται. Οι συνάδελφοι αναγκάζον-
ται να εφευρίσκουν διαρκώς τρόπους εξυπηρέτη-
σης οι οποίοι, εκτός των άλλων, εγκυμονούν κιν-
δύνους τόσο για τον φυλασσόμενο στόχο όσο και 
για αυτούς τους ίδιους. 

Επί πλέον εν έτει 2023 είναι ευθεία παραβίαση 
βασικότατων εργασιακών κανόνων και προσβολή 
της προσωπικότητας τους όπως αυτή προστατεύε-
ται από την Ευρωπαϊκή Συνθήκη Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου. Το πρόβλημα μάλιστα φέρεται να έχει 
μεγεθυνθεί τα τελευταία χρόνια λόγω των ειδικών 
προστατευτικών μέτρων που έχουν ληφθεί από 
τους φυλασσόμενους στόχους. 

Ο τεράστιος αριθμός που φυλάσσεται δημιούρ-
γησε μια έκρυθμη κατάσταση αφού η Ένωση έχει 
γίνει μόνιμος αποδέκτης δεκάδων παραπόνων από 
συναδέλφους που εκτελούν υπηρεσία εκεί. 

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι αρμόδιοι θα συν-
δράμουν πλέον αποφασιστικά για την αντιμετώπιση 
του θέματος του οποίου η σημερινή εικόνα δεν πε-
ριποιεί καμιά τιμή στη χώρα μας και μας εκθέτει 
ενδεχομένως και διεθνώς». 



ΠΙΕΡΙΑ

ΣΕΡΡΕΣ
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ΚΟΖΑΝΗ

Καταγγελίες για αυθαίρετο πειθαρχικό έλεγχο συναδέλφου

ΗΟμοσπονδία ενημέρωσε τον Υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩ-
ΡΙΚΑΚΟ και τον Αρχηγό της Ελληνικής 

Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΣΚΟΥ-
ΜΑ για την αναφορά της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Κοζάνης που κατήγγειλε ότι ο Διοικη-
τής του Τμήματος Τροχαίας Εορδαίας, κάλεσε σε 
απολογία συνάδελφό μας, επειδή δεν παραβρέθηκε 
στη συγκέντρωση προσωπικού, αν και είχε ενημε-
ρώσει εκ των προτέρων ότι έπρεπε να μεταφέρει 
εκτάκτως την μόλις 5,5 μηνών άρρωστη κόρη του 
στον παιδίατρο για εξέταση! Ευλόγως η Ένωσή μας 
θέτει σειρά ερωτημάτων ως προς τον τρόπο άσκη-
σης της διοίκησης και την αδιαφορία που επεδείχ-
θη εν προκειμένω σε μια δύσκολη προσωπική – οι-
κογενειακή κατάσταση, για την οποία έπρεπε προ-
φανώς να επιδειχθούν τα εντελώς αντίθετα αντα-
νακλαστικά. 

Επειδή θεωρούμε αδιανόητη κάθε τυχόν σκέψη 
περί αυταρχικής έως και απάνθρωπης συμπεριφο-

ράς των διοικούντων εις βάρος των υφισταμένων 
τους, σας καλούμε να εξετάσετε την καταγγελία, 
σύμφωνα και με το επισυναπτόμενο έγγραφο της 
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κοζάνης, έτσι 
ώστε να γίνει σε όλους σαφές ότι, πρώτη η διοί-
κηση οφείλει να σέβεται και να τηρεί κάθε κανονι-
σμό και απόφαση που έχει εκδοθεί ακριβώς για να 
προστατεύει το αστυνομικό προσωπικό σε όλες τις 
φάσεις της υπηρεσιακής και προσωπικής του ζωής 
έναντι οιασδήποτε αυθαιρεσίας. 

Η Ένωση κατήγγειλε τα εξής: Για πρώτη φορά 
από την ίδρυση της Ένωσής μας, ως πρωτοβάθμια 
συνδικαλιστική οργάνωση από το έτος 1995, ερ-
χόμαστε αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές περιστα-
τικό και καλούμαστε να υπερασπιστούμε το αυτο-
νόητο - το συνταγματικό δικαίωμα στην υγεία-, 
αλλά και για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τον 
θεσμό της οικογένειας!  

Εν έτει 2023, ο Διοικητής του Τμήματος Τρο-
χαίας Εορδαίας, κάλεσε σε απολογία συνάδελφό 

μας, δυστυχώς, διότι δεν παραβρέθηκε στη συγ-
κέντρωση προσωπικού, καθώς έπρεπε να μεταφέ-
ρει εκτάκτως την μόλις 5,5 μηνών άρρωστη κόρη 
του στον παιδίατρο για εξέταση, λόγω σοβαρής 
έκτακτης ανάγκης, ενώ βέβαια ο συνάδελφος και 
μέλος μας, λειτουργώντας σωστά υπηρεσιακά, 
ενημέρωσε έγκαιρα, ως όφειλε τον Διοικητή της 
Υπηρεσίας, ότι θα απουσιάσει από τη συγκέντρωση 
προσωπικού για λόγους υγείας. Όμως ο κ. Διοι-
κητής τον κάλεσε σε απολογία (παράτυπη κατά την 
άποψή μας)... 

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και 
το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ουκ ολίγες 
φορές με διαταγές τους προέτρεπε τους Διοικητές 
Υπηρεσιών, να προβάλλουν το ανθρωποκεντρικό 
μοντέλο διοίκησης, με γνώμονα τον Άνθρωπο με 
πυρήνα την προστασία της ψυχικής και σωματικής 
υγεία των συναδέλφων και των οικογενειών τους. 
Αναρωτιόμαστε όμως πραγματικά: Τι θα έπρεπε, 
άραγε, να κάνει ο συνάδελφός μας; Να μην πή-

γαινε στο γιατρό το 5.5 μηνών άρρωστο παιδί του 
για να παραστεί στην συγκέντρωση προσωπικού; 
Αναμένουμε με ανυπομονησία το αποτέλεσμα της 
κρίσης του Διοικητή για την επιλογή του συναδέλ-
φου μας να επιλέξει πρώτα την διαφύλαξη της 
υγείας του παιδιού του.  

Τέλος, ως συνδικαλιστική οργάνωση που έχουμε 
ως σκοπό την προστασία και τη διαφύλαξη των ερ-
γασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων και συμ-
φερόντων των Αστυνομικών Υπαλλήλων οφείλουμε 
να υπενθυμίσουμε ότι βάσει του Συντάγματος αλλά 
και της ΕΣΔΑ, το Κράτος, επομένως και ο κάθε 
προϊστάμενος Υπηρεσίας, οφείλει να προστατεύει 
την Οικογένεια αλλά και το αγαθό της Υγείας των 
εργαζομένων που προΐσταται! Σε κάθε περίπτωση 
άδικες και ταπεινωτικές συμπεριφορές η Ένωσή 
μας θα τις καταγγέλλει αρμοδίως, αφού κινείται 
πάντοτε για την επίτευξη της εξυπηρέτησης του Δη-
μοσίου συμφέροντος και της νομιμότητας και για 
τη σωστή λειτουργία των Υπηρεσιών!»

ΡΟΔΟΠΗ - ΞΑΝΘΗ - ΚΑΒΑΛΑ

Φιλοξενία παιδιών Αστυνομικών στις κατασκηνώσεις Νέας Περάμου 

Σε συνέχεια εγγράφων μας προς το Αρχηγείο 
της Ελληνικής Αστυνομίας για την καλύτερη 
αξιοποίηση του θεσμού των κατασκηνώσεων 

από την αστυνομική οικογένεια, η Ομοσπονδία κά-
λεσε τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Μέριμνας και 
Αριστείας Ελληνικής Αστυνομίας, Υποστράτηγο κ. 
Δημήτριο ΠΑΝΤΕΛΗ και τον Διευθυντή του Ιδρύ-
ματος Μέριμνας και Αριστείας Ελληνικής Αστυνο-

μίας, Ταξίαρχο κ. Νικόλαο ΜΑΝΩΛΗ να λάβουν 
υπόψη τους το κοινό έγγραφο των Ενώσεων 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης, Ξάνθης και 
Καβάλας, προκειμένου να μην επαναληφθούν τα 
προβλήματα που σημειώθηκαν την περσινή κατα-
σκηνωτική περίοδο. 

Ειδικότερα, πέρυσι υπήρξε αδυναμία δήλωσης 
φιλοξενίας παιδιών Αστυνομικών των Ενώσεων 

Ροδόπης, Ξάνθης αλλά και άλλων Ενώσεων της 
Βόρειας Ελλάδος στις κατασκηνώσεις της Νέας 
Περάμου Καβάλας του Δήμου Παγγαίου, λόγω 
πληρότητας των θέσεων που διατέθηκαν τότε. 

«Οι Ενώσεις μας, μας ενημέρωσαν ότι μετά από 
συνάντηση με τον Δήμαρχο Παγγαίου κ. ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΑΔΗ Φίλιππο και τον πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου κ. ΜΠΟΣΜΠΟΤΗ 

Χρήστο συμφωνήθηκε να αυξηθούν οι θέσεις φι-
λοξενίας των παιδιών τους στις κατασκηνώσεις του 
Δήμου εφόσον αυτό τεθεί επίσημα και εγγράφως 
από το Ίδρυμα Εξοχών της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας το αίτημα 
των Ενώσεών μας και προβείτε άμεσα στις ανα-
γκαίες ενέργειες συμβάλλοντας στην εξάλειψη προ-
βλημάτων και δυσλειτουργιών του παρελθόντος».

Ίδρυση Γραφείου  
μη Στελεχωμένων Αεροσκαφών  

στη Δ.Α. Σερρών

ΗΟμοσπονδία κάλεσε τον Αρχηγό της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. 
Κωνσταντίνο ΣΚΟΥΜΑ να εξετάσει το 

αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Σερρών για την ίδρυση Γραφείου μη Στελεχω-
μένων Αεροσκαφών στη Δ.Α. Σερρών. 

 Η Ένωση με έγγραφό της, αναφέρθηκε στη 
σχετική διαταγή του Αρχηγείου 
(7001/2/1474-ριε, 29-07-2022), σύμφωνα 
με την οποία ιδρύονται Γραφεία μη στελεχωμέ-
νων αεροσκαφών, σε συγκεκριμένες Διευθύν-
σεις Αστυνομίας με στόχο τη βελτίωση της 
αστυνόμευσης. 

Ο φιλόδοξος αυτός στόχος δεν αφορά τη Δι-

εύθυνση Αστυνομίας Σερρών, η οποία, όπως 
αναφέρεται στο επισυναπτόμενο έγγραφο, συγ-
κεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις για να απο-
κτήσει και αυτή σύγχρονα μέσα αστυνόμευσης. 
Μάλιστα, το αναγκαίο προς τούτο αστυνομικό 
προσωπικό, ήδη κατέχει τα απαραίτητα πιστο-
ποιητικά για το χειρισμό μη στελεχωμένων αε-
ροσκαφών, συμβάλλοντας έτσι στην ταχύτερη 
επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος. 

Παρακαλούμε όπως εξετάσετε άμεσα το αίτη-
μα του σωματείου μας και δώσετε τη δέουσα 
απάντηση, αποδεικνύοντας ότι οι προτάσεις που 
κατατίθενται από τη βάση του σώματος, τυγχά-
νουν μέγιστης προσοχής και αξιοποίησης.

ΑΧΑΪΑ

Ειδική άδεια διάρκειας  
είκοσι ημερών – Εναρμόνιση  

με τις Διατάξεις του ν. 4674/2020

Στις 2 Φεβρουαρίου 2023 καλέσαμε τον 
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Πανα-
γιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ και τον Αρχηγό της 

Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κων-
σταντίνο ΣΚΟΥΜΑ να επιλύσουν το πρόβλημα 
που ανέδειξε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Αχαΐας όσον αφορά στα κενά που παρατηρούν-
ται στην εφαρμογή του ν. 4674/2020 βάσει του 
οποίου ενσωματώθηκαν και στο αστυνομικό δί-
καιο επιπλέον ρυθμίσεις για θέματα αδειών και 
ωραρίου, όπως ισχύει στον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα. 

Ειδικότερα, τονίζεται ότι στην υπ’ αριθμ. 
6005/1/120-δ από 12/08/2019 Απόφαση 

του κ. Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., που εκδόθηκε για να 
τύχει εφαρμογής και στο αστυνομικό προσωπικό 
το δικαίωμα χορήγησης των συγκεκριμένων 
αδειών και διευκολύνσεων, δεν αναφέρεται η 
περίπτωση του δικαστικού συμπαραστάτη γονέα 
ή συγγενών πρώτου βαθμού κλπ., όπως ισχύει 
και στο Πολιτικό Προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. 

Παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε το θέμα και 
δώσετε λύση σε ένα πρόβλημα που έχει ανακύ-
ψει, προφανώς όχι ηθελημένα, καθόσον η πο-
λιτεία στέκεται αρωγός και συμπαραστάτης σε 
κάθε δύσκολη στιγμή κάθε εργαζόμενου, πολύ 
περισσότερο δε όταν πρόκειται για ειδικά ζητή-
ματα υγείας και δικαστικής συμπαράστασης».

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις

ΗΣυνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Αλεξανδρούπολης με έγγραφό της αναφέρεται στις 
αποφάσεις της ηγεσίας για την ίδρυση στη Διεύθυνση 

Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης νέων υπηρεσιών, όπως ο 
Αστυνομικός Σταθμός Πλωτής Αστυνόμευσης και το Γραφείο 
μη στελεχωμένων αεροσκαφών, υπηρεσίες που έρχονται να 
ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Αστυνο-
μίας στην περιοχή ευθύνης της, αρκεί αυτές να στελεχωθούν 
σωστά και όχι ως συνήθως από την υπάρχουσα δύναμη, 

Δεδομένου ότι η Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης 
καλύπτει ευαίσθητες περιοχές με αυξημένες υποχρεώσεις, εγεί-
ρεται μείζον ζήτημα ορθολογικής αξιοποίησης του αστυνομικού 

προσωπικού, κατά τρόπο που θα επιλύει και υπαρκτά προβλή-
ματα, τα οποία σας έχουν αναφερθεί από την Ένωσής μας. 

Ειδικότερα, προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα με τους 
αποσπασμένους, με το πρόγραμμα «Ασπίδα», συναδέλφους 
μας, προτείνεται αύξηση των οργανικών θέσεων της Διεύθυν-
σης, ώστε οι δύο αυτές νεοσύστατες Υπηρεσίες να στελεχω-
θούν με έκτακτες μεταθέσεις και πάντα από τον Πίνακα μετα-
θέσεων και σύμφωνα με τα μόρια του κάθε συναδέλφου. Έτσι 
δεν θα διαταραχθεί το υπάρχον εργασιακό στάτους, πολλώ δε 
μάλλον η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης 
μας, τονίζει η Ομοσπονδία στο διαβιβαστικό της έγγραφο 
προς την Ηγεσία. 

Διάθεση κατασχεθέντων 
οχημάτων στη Δ.Α. Πιερίας

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πιερίας, ενημέρωσε την Ομοσπονδία 
για την άθλια κατάσταση ορισμένων υπηρεσιακών οχημάτων και τους συ-
νεπαγόμενους κινδύνους για αστυνομικό προσωπικό και λοιπούς χρήστες 

του οδικού δικτύου. Ειδικότερα, η Ένωση, επισημαίνει ότι υπάρχουν διαθέσιμα 
οχήματα που δύνανται να αξιοποιηθούν άμεσα και βρίσκονται ήδη στον κατάλογο 
των κατασχεθέντων οχημάτων. Με έγγραφό της η Ομοσπονδία ενημέρωσε στην 
συνέχεια τον Προϊστάμενο Κλάδου Διαχειριστικής - Τεχνικής Υποστήριξης και 
Πληροφορικής/Α.Ε.Α., Υποστράτηγο κ. Δημήτριο ΠΑΝΤΕΛΗ για τα εύλογα πα-
ράπονα των συναδέλφων μας και τον κάλεσε να αποδεχθεί τις προτάσεις τους, 
ούτως ώστε να μην επιβεβαιωθούν οι χειρότερες προβλέψεις και φόβοι όλων μας.



Η Ομοσπονδία μας αντιμετωπίζει με ιδι-
αίτερη ευαισθησία κάθε τραγικό συμβάν 

με ανθρώπινα θύματα στη χώρα μας, γι’ αυτό και 
από την πρώτη στιγμή επέδειξε αντανακλαστικά 
αλτρουισμού, επισημαίνοντας την προσφορά 
φιαλών αίματος για τους τραυματίες. Την ίδια 
ώρα, όπως όλη η κοινωνία, ζητήσαμε τη διερεύ-
νηση των αιτίων και τη λήψη μέτρων για την απο-
τροπή τέτοιων πολύνεκρων δυστυχημάτων. Είναι 
καιρός όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Στον 
τομέα της ασφάλειας δεν χωρούν εκπτώσεις. Η 
ανθρώπινη ζωή είναι το υπέρτατο αγαθό και ο 
αστυνομικός έχει πρώτιστο καθήκον να τη δια-
σφαλίζει και να δρα πάντα σύμφωνα με το νόμο, 
όπως και κάθε άλλος κρατικός λειτουργός στον 
κρίσιμο τομέα της ασφάλειας των μεταφορών.  

 
Το διεκδικητικό πλαίσιο της Ομοσπον-
δίας και των 58 Πρωτοβαθμίων Ενώσε-

ών μας είναι πλούσιο σε αιτήματα τα οποία θα 
απασχολήσουν και το 33ο πανελλαδικό μας συ-
νέδριο, τέλη Μαΐου 2023. Με τα Μνημόνια κα-
ταργήθηκαν 6.500 οργανικές θέσεις αστυνομι-
κών, πάγωσαν οι προσλήψεις αστυφυλάκων, 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι πολλοί αστυ-
νομικοί συνταξιοδοτούνται διαρκώς, ενώ προσ-
λαμβάνονται ειδικοί φρουροί και συνοριακοί 
φύλακες. Φέτος για πρώτη φορά προσλαμβά-
νονται 850 δόκιμοι αστυφύλακες και 150 δό-
κιμοι αξιωματικοί. Το ζητούμενο είναι να αυξη-
θεί η δύναμη της Αστυνομίας με προσλήψεις 
μέσω των πανελληνίων εξετάσεων ώστε να δια-
σφαλισθεί ο επαγγελματισμός και η ομοιογένεια 
του αστυνομικού προσωπικού. Η πολλών ταχυ-
τήτων δράση, αποδεικνύεται προβληματική. Δεν 
αποτελεί απάντηση στις προκλήσεις του εγκλή-
ματος. Η Ομοσπονδία έδωσε έναν αγώνα για 
την ανωτατοποίηση της εκπαίδευσης και την 
αναβάθμιση όλων των αστυνομικών σχολών. 
Φέτος και με μεγάλη καθυστέρηση ψηφίστηκε 
νέος νόμος που κινείται προς τη σωστή κατεύ-
θυνση. Πρέπει να εκδοθούν τα προεδρικά δια-
τάγματα και ό,τι άλλο απαιτείται ώστε να εφαρ-
μοστεί ο νόμος. Το προφίλ του αστυνομικού του 
μέλλοντος είναι υπόθεση όλων μας. 

Η χορήγηση των 600 ευρώ στους αστυ-
νομικούς και στους λιμενικούς για την 

υπερεργασία και τις υπηρεσίες που προσφέρουν 
στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, με το 
τέλος του 2022, ήταν μια έμπρακτη αναγνώρι-
ση. Δεν ήταν έκτακτο επίδομα ήταν το βασικό 
αίτημα όλων των Ομοσπονδιών των αστυνομι-
κών, των λιμενικών, των πυροσβεστών και των 
στρατιωτικών κατά τη μεγάλη συγκέντρωση δια-
μαρτυρίας πέρυσι το Σεπτέμβριο στη Θεσσαλο-
νίκη. Ήταν η πληρωμή δεδουλευμένων και 
απλήρωτων υπηρεσιών. Αισθανόμαστε ικανο-
ποίηση επειδή αναγνωρίστηκε αυτή ακριβώς η 
υπερεργασία. Ήταν ένα βήμα, μένει να γίνει και 
το επόμενο για την αποκατάσταση των μισθο-
λογικών αδικιών και τη θεσμοθέτηση της επι-
κινδυνότητας της εργασίας μας. Με την ελπίδα 
να γίνουν πράξη το 2023, ευχόμαστε καλή χρο-
νιά σε όλες και όλους. 

 
 Η αντιμετώπιση της όποιας αυθαιρε-
σίας εμπίπτει στις αρμοδιότητες της 

διοίκησης η οποία οφείλει με τους ελεγκτι-
κούς μηχανισμούς να ελέγχει την πιστή 
εφαρμογή των αποφάσεών της. Ταυτόχρονα 
όμως πρέπει να εξασφαλίζει την επαγγελμα-
τική λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών και 
της Ελληνικής Αστυνομίας, ειδικότερα, παρέ-
χοντας στο αστυνομικό προσωπικό όλα τα 

αναγκαία μέσα, τη διαρκή εκπαίδευση για την 
αντιμετώπιση μιας ευμετάβλητης αστυνομικής 
καθημερινότητας και γενικότερα μια σιγουριά 
στον κάθε αστυνομικό που δίνει τη μάχη κατά 
της εγκληματικότητας. Η Υπηρεσία οφείλει 
επίσης να εξετάζει κάθε καταγγελία για πα-
ράβαση καθήκοντος, διδασκόμενη από αστο-
χίες και λάθη, τα οποία πολλές φορές πλη-
ρώνονται ακριβά, εις βάρος και των ίδιων των 
αστυνομικών. 

  
Μας απασχολεί συχνά το ερώτημα τι 
αστυνομία θέλουμε. Φέτος συμπληρώ-

νονται 40 χρόνια από την ενοποίηση της Χωρο-
φυλακής με την Αστυνομία Πόλεων. Μια αποτί-
μηση αυτού του εγχειρήματος ωστόσο δεν έχει 
γίνει με τρόπο επιστημονικό και μη αμφισβητή-
σιμο. Το νέο μοντέλο αστυνόμευσης ανταποκρί-
θηκε στις ανάγκες των καιρών; Δεν αρκεί ο πο-
λιτικός κόσμος να δηλώνει ότι θέλει μια αστυνο-
μία δίπλα στον πολίτη. Η αστυνομία είναι δίπλα 
στον πολίτη καθημερινά και αυτό πρέπει να γίνει 
κοινή συνείδηση. Ο βαθμός εμπιστοσύνης που 
απολαμβάνει η ΕΛ.ΑΣ. είναι φυσικά πολύ καλύ-
τερος σε σύγκριση με άλλους θεσμούς. Πρότασή 
μας είναι να γίνει ουσιαστική συζήτηση και να χα-
ραχθεί μια εθνική πολιτική για την αστυνομία μέ-
σα από μια διευρυμένη διακομματική, επιστημο-
νική επιτροπή. 

( )

ΑΤ-ΑΞΙΕΣ

Μετ’ εμποδίων η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας

ΒΑΓΩΝΙΑ στις ράγες του θανάτου!
είπαν & 

έγραψαν

«Λυπάμαι που θα πω ότι  
ο κ. Βαρουφακης συνεχίζει  
να συμπεριφέρεται με πρωτοφανή 
ανευθυνότητα που δεν επιτρέπεται 
όχι σε πολιτικό αρχηγό,  
δεν επιτρέπεται  
σε ένα απλό πολίτη». 

Παναγιώτης Θεοδωρικάκος 
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη 

«Παρεμπιπτόντως:  
Δεν ήταν αναρχικοί, αριστεριστές, 
κομμουνιστές ή νέοι μέλη κανενός 
κινήματος. Μπράβοι της Νύχτας 
ήταν (και φαινόντουσαν) οι οποίοι 
επικαλέστηκαν άτσαλα το ψέμα  
ότι ψήφισα Μνημόνιο». 

Γιάνης Βαρουφάκης 
Γραμματέας ΜΕΡΑ25

εκΚΕΝΤΡΙκός
Για άλλη μια φορά συνέβη το αδιανόητο!

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα 
μετά από πολλούς αγώνες πέ-
τυχε την ψήφιση του άρθρου 23 

του ν. 4997/2022, ικανοποιώντας 
ένα διαχρονικό αίτημά του που αφο-
ρούσε την επέκταση της μάχιμης 
5ετίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και 
Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 
169/2007, Α’ 210) έτσι ώστε να ανα-
γνωρίζεται για όλους ανεξαιρέτως 
«παλαιούς» και μη, αστυνομικούς, μια 
πενταετία, ως συντάξιμος ή ως χρόνος 
πραγματικής ασφάλισης με καταβολή 

του συνόλου των ασφαλιστικών ει-
σφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, 
από τους ενδιαφερόμενους. 

Ειδικότερα, η ρύθμιση αυτή ήρθε να 
ικανοποιήσει εύλογα αιτήματα όσων 
είχαν καταταγεί στο Αστυνομικό Σώμα, 
αλλά όπως προκύπτει και από το έγ-
γραφο της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Αθηνών, που διαβίβασε η 
Ομοσπονδία μας προς την Ηγεσία και 
τους αρμόδιους υπουργούς, ενώ έχει 
παρέλθει εύλογο χρονικό διάστημα 
από την ψήφιση του νόμου, παρατη-
ρούνται δυσλειτουργίες στην εφαρμο-

γή του. Δεκάδες καταγγελίες κατα-
φθάνουν στα γραφεία της Ένωσής 
μας για το γεγονός ότι αρκετές Υπη-
ρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας δεν 
δέχονται τις αιτήσεις των αστυνομικών 
επειδή δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές 
Εγκύκλιοι του Υπουργείου Εργασίας 
και του Ε.Φ.Κ.Α. και εν συνεχεία του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Επισημαίνεται δε ότι τα άλλα Σώματα 
Ασφαλείας δέχονται κανονικά αντί-
στοιχες αιτήσεις με αποτέλεσμα να 
γεννώνται ερωτηματικά γιατί υπάρ-
χουν δυο μέτρα και δυο σταθμά για 

εργαζομένους που διέπονται από τα 
ίδια ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά κρι-
τήρια. 

«Επιπρόσθετα, είναι απαράδεκτο το 
γεγονός ότι αιτήσεις αστυνομικών κα-
τατασσόμενων προ του έτους 2011 
χρονίζουν και δεν έχουν μέχρι σήμερα 
διεκπεραιωθεί, ώστε να ξεκινήσουν οι 
κρατήσεις της μάχιμης πενταετίας, κάτι 
που αποδεικνύει την προχειρότητα με 
την οποία το Αρχηγείο της Ελληνικής 
Αστυνομίας αντιμετωπίζει το συγκεκρι-
μένο ζήτημα. Κύριοι Υπουργοί, Φρο-
νούμε ότι τα γρανάζια της γραφει-

οκρατίας οφείλουν να εκλείψουν ώστε 
οι νόμοι του Κράτους να μην υπόκειν-
ται στις «διαθέσεις» του εκάστοτε Φο-
ρέα, Οργανισμού ή Υπηρεσίας, αλλά 
να ισχύουν από τη δημοσίευσή τους με 
τάχιστες διαδικασίες.  

Εξαιτίας του γεγονότος ότι τα προ-
αναφερόμενα αφορούν μεγάλο αριθμό 
μελών μας, παρακαλούμε για τις δικές 
σας ενέργειες ώστε να δοθεί οριστική 
λύση στο ζήτημα της απρόσκοπτης 
αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας» 
καταλήγει το έγγραφο – αίτημα της 
Ένωσης. 

Η ανείπωτη σιδηροδρομική τραγωδία προ-
κάλεσε αισθήματα θλίψης και οργής στο 
πανελλήνιο. Για άλλη μια φορά συνέβη το 
αδιανόητο. Ένα προδιαγεγραμμένο δυστύ-
χημα. Πολλοί είχαν κρούσει τον κώδωνα του 
κινδύνου. Για μας τους συνδικαλιστές γνώ-
ριμη η διαδικασία. Το ζητούμενο τουλάχιστον 
αυτή τη φορά να πιάσει τόπο η κραυγή 
αγωνίας της κοινωνίας. Μιας κοινωνίας που 
είχε συνηθίσει στη φράση –κλισέ «πάρε με 
όταν φτάσεις»… Χωρίς να συνειδητοποιεί το μέγεθος του προβλήματος, την απουσία 
κουλτούρας ασφάλειας, κοινωνικού ελέγχου και ανάληψης ευθυνών σε όλα τα επίπεδα. 
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